
در انتظار رسیدن به سراب
چرا گفت وگوهای صلح طوالنی شده است؟ 

»هجـرت: خدایـان و پادشـاهان« یکـی دیگـر از دروغ هـای بزرگ   

هالیـوود در ژانـر تاریخـی سینامسـت. ایـن فیلم که به داسـتان 

بنی ارسائیـل  قومـش،  و  او  هجـرت  و  پیامـر  موسـی  زنده گـی 

می پردازد، پر اسـت از دروغ هایی که این داسـتان را بیان می کنند. 

آن چـه در ایـن اثـر سـینامیی منایـش داده می شـود خـاف روایات 

قرآن، تورات و دیگر سندها و متون تاریخی و دینی است.

ریدلی اسـکات، کارگردان این فیلم با نگاهی کاما ماتریالیسـتی؛ 

متـام معجـزات و باهـای الهـی را با دالیـل نه چنـدان موجۀ علمی 

رد می کنـد. او تـا توانسـته جنبه هـای الهیاتـی و عنرص معجـزه را از 

فیلـم حـذف کـرده و در برخـی مـوارد جای گزینـی بـرای آن در نظر 

گرفتـه اسـت. معجـزۀ دسـت نورانـی و اژدها شـدن عصا کـه هم در 

قـرآن و هـم در تـورات آمـده به کلی از این پیامر گرفته شـده اسـت 

و موسـی به جای عصا، شمشـیری به دسـت دارد که توسط آن فقط 

آدم می کشـد...

از والیات مرکزی و در عین  بامیان یکی   

زمان یکی از محروم ترین والیات افغانستان 

هر  از  فراوان  مشکات  و  چالش ها  است. 

سایه  بامیان  مردم  زنده گی  باالی  لحاظ، 

محرومیت  اقتصادی،  فقر  است.  افگنده 

جغرافیایی، انکشاف نامتوازن، اعامل...

رسیال گفتگوهای صلح افغانستان پس از   

توافق نامه صلح میان امریکا و طالبان در 

و  طالبان  شد.  رشوع   1398 حوت 

وارد  جنگ،  سال   18 از  پس  امریکایی ها 

طول  ماه  به 18  نزدیک  که  شدند  مذاکره 

کشید تا به توافق رسیدند. 

پس از توقف هفت ماهۀ این ...

میـر رحـامن رحامنـی، رئیـس مجلـس   

نشسـت  در  افغانسـتان  مناینـدگان 

ایـن مجلـس گفـت: » در  »هیـات صلـح« 

طرحـی کـه آمریـکا و طالبـان بـرای آوردن 

از  کرده انـد،  پیشـنهاد  موقـت  حکومـت 

این کـه بقـای نظـام کنونـی و شـورای ملی 

طـرح  ایـن  از  مـا  آمـده  اسـت،  آن  در 

طـرح  ایـن  در  امـا  می کنیـم،  اسـتقبال 

مشـکات زیـادی دیـده می شـوند کـه در 

آن موارد باید گفت وگو صورت گیرد«.
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رسانه های  گوینده گان  و  خرنگاران  از  شامری  اخیراً 

ترک  را  کشور  امنیتی  تهدیدهای  به دلیل  افغانستان 

موتر حامل  بر  ماین  انفجار  مورد،  تازه ترین  در  کرده اند. 

و  پرس  مدیرمسوول خرگزاری خامه  نبی زاده،  خوشنود 

رییس دفرت وزارت صلح صورت گرفته اما به او از این حمله 

جان به سامت برد. این حمله یک بار دیگر ترس بر دل 

خرنگاران، فعاالن مدنی و فعاالن سیاسی را بیشرت کرده 

است.

اخیراً  فرحناز فروتن مجری تلویزیون یک و از فعاالن مدنی، 

هم چنان مختار لشکری گردانندۀ برنامۀ کاکتوس تلویزیون 

یک و نرصت پارسا خرنگار رادیو آزادی؛ سه خرنگار مطرح 

کشور اند که از رفنت شان به خارج از کشور، خر داده اند.

در کنار این چهره ها، شامِر دیگری از مسووالن و خرنگاران 

رسانه ها در افغانستان نیز از کشور خارج شده اند، بی آنکه 

خری از خود به نرش برسانند. بر بنیاد اطاعات یک منبع 

آگاه، دوتن از خرنگاران رادیو آزادی نیز پس از دریافت 

تهدیدها به جان شان، افغانستان را ترک کرده اند. 

اخیراً تهدیدات امنیتی و ترورهای هدف مند در افغانستان 

افزایش یافته است و شامری از خرنگاران و فعاالن مدنی و 

بـا مـا مـانـدگـار شـویـد!
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نوشنتازمرگمیگذرد
رهنورد زریاب در جایی نوشنت را پی 
گرفت که هنوز نارش کتاب به معنای 

دقیق کلمه در آن جا وجود ندارد

روزنـامــــه
صـــــــــــــــبــح 
افغانسـتان

نقدشوراوانتخاباتدراسالم
کتاب شورا و انتخابات در اسالم، 
اثر عزیزاحمد حنیف در پنجشیر 
رومنایی شد
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در بیرگ هییای پسیین...

سیرمیقیالیه

نیقییدگیزارش

گیزارشگیزارش تحلیییل

نسلپساز2001درتیررس
ترورهایهدفمند؟

هدف اصلی از ترورهای هدف مند، خاموش 
ساخنت صداهای متکرث، متنوع و تبدیل 

چهرۀ امروز افغانستان به دیروز است

شورای امنیت: 
طالبانمسوولادامۀناآرامیها

درکشوراند

توپونیمییاریشهشناسیبغالن
این استان پیشینه دوهزار ساله دارد و پی گذار آن 

پادشاه کوشانی است

نگاهی به موسیقی خراسانی؛ شادوپایکوبان

در این موسیقی،
رباعیات حزن انگیز
مردمی؛ رفته رفته به

بداهه رسایی های شاد
بدیل می شود و

رقصنده گان،
پای کوبان وارد

می شوند
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استقبالرییسمجلسازطرححکومتموقت،جنجالآفرید
سام: چه کسی هستید که چنین تصامیم خالف منافع ملی را از آدرس مجلس می گیرید

رحامنی: امیدوارم که این سخنان، حرف خودت باشد، نه از اداره امور

نقد فیلم تاریخی »هجرت: خدایان و پادشاهان«

دروغبزرگهالیوود
وتحریفتاریخ

مغارهنشینانبامیانواداهایفقیرانه
بعضی ها برای کسب درآمد و جلب کمک های داخلی و خارجی 

مغاره نشینی را اختیار کردند
رسیالشدنگفتگوهایصلح

8 8
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3

در محفل آغاز فعالیت روزنامه راه ماندگار مطرح شد:

دررشایطیکهرسانههاازفعالیتماندهاند،
راهماندگارواردمیدانشدهاست



افغانستان  یک  پاگرفنت  برای  امیدواری ها  که  رشایطی  در   

صلح آمیز پس از توافقات طالبان و امریکا، شکل گرفت، ادامۀ 

به بن بست مواجه شدن  آفریده است.  ناامیدی  بار دیگر  اما  کار 

افزایش  به کشورهای منطقه،  گفت وگوهای صلح، سفر طالبان 

حمات هدف مند بار دیگر راه مذاکرات را طوالنی ترساخته است. 

اگرچه مذاکرات به گونه طبیعی زمان بر است خم و پیچ های زیادی 

را در پی دارد؛ اما آنچه در افغانستان دارد اتفاق می افتد ناامیدکننده 

است.

بحران  از  که  گذشته  دهۀ  چهار  طی  که  است  حالی  در  این 

در  کشور  این  امروز  به اندازۀ  هرگز  می شود،  سپری  افغانستان 

محارق توجه نبوده است، از یک سو بحران حکومتی که احساس 

می شود زود تغییر کند، بحران توافق نامۀ امریکا با طالبان که برای 

طرف های غیر طالبان زیاد نتیجۀ خوشایندی ندارد و نگرانی ها 

دامن زده است توافقات صلح امریکا با طالبان آن گونه که فکر 

می شد، به پایان بحران نیانجامید و عماً فاز تازه یی از بحران های 

جدید را به وجود آورده است. از جمله اینکه داشته های افغانستان 

به بیرون انتقال داده می شود و بی مسوولیتی رساپای 

از آدرس  حکومت را فراگرفته و کارهای غیر قانونی 

حکومت بیش تر شده است.

نزده سال  که  نیست  کشوری  آن  افغانستان  دیگر 

امیدوارکنندۀ  روند  جهانی  جامعه  کمک  با  پیش 

رفنت به سوی جامعۀ باز را آغاز کرد. این کشور حاال 

در باتاقی از فجایع سیاسی و اجتامعی فرورفته و 

هیچ روزنۀ امیدی برای فرداهای روشن و شکوهمند 

به چشم منی خورد.

این در حالی است که تقریباً بیش از ۷۰ درصد مردم 

از فرایند صلح آگاهِی کامل ندارند. هم  افغانستان 

ایاالت متحدۀ امریکا و هم دیگر کنش گراِن بین املللی 

افغانستان،  در  صلح  اصلی  طرفین  که  می دانند 

طرفین اصلی جنگ یعنی دولت و طالبان اند؛ اما دو 

طرف درگیر، تا هنوز بر رِس روند صلح با یکدیگر در 

مذاکرات به نتایجی نرسیده اند که دور دوم آن هنوز 

متوقف است.

 اخیراً طالبان خواستار کناره گیری آقای غنی شده اند 

و اعان کرده اند که با استعفای غنی آتش بس را اعان می کنند 

اما این موضیعِ طالبان نشان می دهد که این گروه هنوز بر رس 

خواست های خویش تاکید دارد و به نظر می رسد که می خواهد در 

گفت وگو با طرف های داخلی با اقتدار بیش تر عمل کند.

آغاز روند گفت وگوهای صلح به رهری امریکا و با مدیریت زملی 

صورت  افغانستان  دولت  با  هامهنگی  و  همسویی  در  خلیل زاد 

نگرفت؛ اما حاال دولت افغانستان رشیک این گفت وگوهاست ولی 

حاصلی از آن در دست نیست.

اکنون دفرت سیاسی طالبان در قطر و تیم مذاکره کننده آنان از 

مذاکرات خارج اند و در کشورهای دیگر قدم می زنند. این نشان 

آماده  بر رس میز میز مذاکره،  آمدن  باوجود  می دهد که طالبان 

نیستند که با دولت غنی گفت وگوی مستقیم را از رس گیرند و از 

آن طرفه می روند.

ایاالت متحدۀ امریکا زملی خلیل زاد را که تجربۀ کافی در مسایل 

مانع  و  تأخیر  عامل  را  افغانستان طالبان  هر چند، حکومت   

مذاکرات صلح می دانند، اما طالبان می گویند، این مذاکرات تا 

هنوز متوقف نشده است.

به گزارش رادیو آزادی، شورای امنیت ملی افغانستان طالبان را 

مسوول ادامۀ ناآرامی ها در کشور می داند

تأخیر در روند مذاکرات صلح در دوحۀ قطر به هدف پایان جنگ و 

نا آرامی ها در افغانستان، مقام های حکومتی را ناامید کرده است. 

حکومت می گوید، گفتگوهای صلح در قطر به دالیل عدم ارادۀ 

طالبان به صلح، به تأخیر و موانع رو به رو شده؛ اما طالبان می گویند 

که به تعویق افتادن مذاکرات، یک امر معمول در گفتگوهای صلح 

به حساب می رود.

رحمت الله اندر سخن گوی شورای امنیت ملی افغانستان به رادیو 

آزادی گفت: کسانی که آتش بس منی کنند و به جنگ و خشونت 

ادامه می دهند و در برابر مذاکرات صلح، موانع ایجاد می کنند؛ 

مسئول ناآرامی های فعلی در کشور اند.

آقای اندر می گوید: »پروسۀ صلح قطع نشده و هیئت ما در قطر 

است. طالبان رسگرم سفرهای شان اند. حکومت و ملت افغانستان 

از آتش بس گرفته تا هر نوع انعطاف پذیری از خود صداقت نشان 

داده و با آن هم متعهد اند. کسی که آتش بس منی کند، به جنگ 

ادامه می دهد و عاوه بر آن، در برابر مذاکرات تأخیر و موانع ایجاد 

ویژۀ  منایندۀ  به عنوان  دیگر  بار  دارد،  افغانستان 

این  و  کرد  گزینش  افغانستان  صلح  امور  در  خود 

بدون شک در هامهنگی با گروه طالبان و پاکستان 

صورت گرفت تا روند مذاکرات و نتایج آن به مرحلۀ 

دیگر عبور کند. امریکا از زمانی که نخستین دور 

مذاکرات خویش را با طالبان به گونۀ رسمی در ماه 

سپتمر سال ۲۰۱۸ آغاز کرد؛ اما تقریباً دوسال را 

این مذاکرات در برگرفت ولی هنوز نتیجۀ آن برای 

مردم مشخص نیست و ابهام زا شده است.

افغانستان؛  در  صلح  استقرار  روی کرد  درعین حال 

را  مردمی  سطح  نه تنها  که  است  گونه یی  به  اما 

شامل  نیز  را  دولتی  سطوح  بلکه  برمنی گیرد؛  در 

منی شود.

در یک نگرش کل گرایانه، ساختار پروسۀ صلح افغانستان را می توان 

ساختار  دو  داخلی؛  ساختار  یک  گرفت:  نظر  در  سطح  سه  در 

پروسۀ  فرامنطقه یی. در ساختار داخلی  منطقه یی؛ سه ساختار 

سیاسی  احزاب  طالبان،  حکومت،  از  می توان  افغانستان  صلح 

و مردم نام برد. در ساختار منطقه یی روند صلح افغانستان باید 

آن عده از کشورهایی موردتوجه قرار داده شود که به نحوی در این 

فرایند تأثیرگذار هستند مثل همسایه ها و در ساختار فرامنطقه یی 

پروسۀ صلح افغانستان، بیش ترین نقش را باید به ایاالت متحدۀ 

امریکا داد؛ چون ایاالت متحدۀ امریکا در دو دهۀ اخیر کنش گر 

اصلی در تحوالت کان افغانستان بوده است.

برای استقرار صلح در افغانستان میان این ساختارها باید هامهنگی 

می کند، طبیعی است که مسوولیت بدبختی های کنونی به دوش 

او است«.

درحال حارض یک هیئت طالبان از ایران و هیئت دیگر آن ها از 

روسیه دیدن می کنند.

قطر  دوحۀ  در  طالبان  سیاسی  دفرت  سخنگوی  نعیم  محمد 

می گوید: هیئت طالبان به رهری ما برادر به روز یک شنبه، ۱۲ 

دلو در تهران با محمدجواد ظریف وزیر خارجۀ ایران، روی وضعیت 

جاری در افغانستان، مذاکرات صلح و تطبیق کامل موافقنت امۀ 

دوحه گفتگو کردند.

وزارت امور خارجۀ ایران در اعامیه ای به نقل از آقای ظریف نوشته 

که ایران از تشکیل یک حکومت همه شمول در افغانستان حامیت 

می کند.

ریاست جمهوری افغانستان در اشاره به سفر هیئت های طالبان 

از مردم  و مسکو گفت، طالبان صاحیت مناینده گی  تهران  به 

افغانستان را ندارند.

دواخان مینه پال معاون سخن گوی ریاست جمهوری افغانستان 

از یک گروه کوچک مناینده گی  »طالبان  آزادی گفت:  رادیو  به 

افغانستان  از  عنوان  به هیچ  و  هیچ جا  در  طالبان  می کنند. 

صاحیت  نه  کار  این  برای  آن ها  منی توانند.  کرده  مناینده گی 

قانونی دارند و نه هم اعتبار سیاسی و مقام اخاقی«.

مقام های حکومت می گویند، طالبان در عوض این که در قطر به 

کامل به وجود آید؛ اما با توجه به واقعیت های 

موجود در گفت وگوهای صلح، ناهامهنگی 

کامل در این خصوص مشاهده می شود.

ساخت  چهار  میان  داخلی  حوزۀ  در   

شهروندان(  و  احزاب  طالبان،  )حکومت، 

بعد  در  است.  برجسته  فاحش  واگرایی 

همسایۀ  کشورهای  میان  منطقه یی، 

افغانستان تضاد منافع وجود دارد و هریک 

از این کشورها در صددند تا از پروسۀ صلح 

نقش  شوند.  بهره مند  به نحوی  افغانستان 

تعیین کننده  خصوص  این  در  نیز  امریکا 

است.

در  صلح سازی  پروسۀ  در  چندی  اقدامات  اگرچه  کشور  این 

به عنوان منایندۀ  را  و هم چنین خلیل زاد  داده  انجام  افغانستان 

خویش در این فرایند بار دیگر گامشته است، اما واقعیت امر آن 

است که امریکا هنوز هم راهی برای رسیدن به صلح در افغانستان 

باز نکرده است.

درعین حال دموکراسی سازی و مدرنیزاسیونی که امریکا ادعای 

استقرار آن را در افغانستان دارد، در پایین ترین سطح آن در این 

کشور نهادینه نشده است. به همین دلیل طالبان زبان درازتر در 

گفت وگوها و مذاکرات یافته اند.

روند  بر  حاکم  ساختار  اگر   

گرفته  نظر  در  صلح  گفت وگوهای 

و  )امریکا  ساخت  دو  هنوز  تا  شود، 

طالبان( مرصوف چانه زنی های خود 

بوده اند و به توافقاتی رسیده اند بر رس 

عملی شدن یا نشدن آن دعوا دارند؛ 

اما دیگر ابعاد و جوانب پروسۀ صلح 

افغانستان در حاشیه یا منایشی بوده 

است.

زمانی که  تا  ازاین رو می توان گفت: 

و  هامهنگی  ساختارها  این  میان 

هم سویی کافی به دست نیاید، امکان 

بسیار  افغانستان  در  صلح  استقرار 

دشوار است.

مکتوب  طرح  یک  اساِس  بر  امریکا 

سازد  قدرت  وارد  را  طالبان  شاید 

و ادعا کند که بانی صلح در افغانستان شده است؛ اما استقرار 

صلح به این ساده گی نیست. بدون شک ورود طالبان در حکومت 

افغانستان به معنای صلح نیست. وجود طالبان در ساختار قدرت 

و به رسمیت شناخنت آن به عنوان یک گروه ذی نفوذ در کشور، 

بحران های اجتامعی- فرهنگی تازه یی را می آفریند. لذا قرار گرفنت 

طالب در کنار حکومِت افغانستان قطعاً به معنای استقرار صلح 

نیست. مراد ما در این جا صلح به معنی مثبت است، نه صلح به 

معنای منفی.

دیده  زیادی  کاستی های  قطر  در  صلح  گفت وگوهای  روند  در 

با  افغانستان  صلح  فرایند  واقع بینانۀ  نگرش  در  و  می شود 

دشواری های زیادی روبه رو شده و اگر میان سطوح مختلِف صلح، 

هم گرایی به وجود نیاید و تفکر طالبانسیم جای خودرا به تفکر 

اجتامعی-  نابهنجار  فضای  در  هم چنان  ما  ندهد،  برشدوستانه 

سیاسی و حتا فرهنگی به رس خواهیم برد و صلح هم چنان یک 

رساب باقی خواهد ماند.

مرحلۀ دوم مذاکرات مترکز کنند، رسگرم سفرهای شان اند که 

این کار، روند مذاکرات صلح را شکنند کرده است.

ناجیه انوری سخن گوی وزارت دولت در امور صلح به رادیو آزادی 

گفت که تاش می کنند تا مذاکرات صلح را دو باره آغاز کنند. 

او افزود: »از متام راه های ممکن استفاده خواهد شد و تاش 

صورت خواهد گرفت تا این مذاکرات به راه افتد، به رسعت الزم 

به پیش بروند و نتیجۀ ملموس و محسوس را برای تأمین صلح در 

افغانستان، داشته باشد«.

را  مذاکرات  در  تأخیر  طالبان  سخن گوی  مجاهد  ذبیح الله  اما 

نیاز زمان می داند. او می گوید که روند مذاکرات جریان دارد. ما 

این پروسه را متوقف نکرده ایم. ولی اگر به خاطر بعضی مشوره ها 

برای مدت کوتاه وقفه به میان می آید، این روی برخی ملحوظات 

گفتگوها  تقویت  به خاطر  که  است  مذاکرات  روند  نیازمندی  و 

آماده گی بیش تر و خوب تر گرفته شود«.

درهمین حال رسول طالب یک عضو هیئت مذاکره کنندۀ دولت 

در نشست خری آناین از قطر گفت: اگر طالبان در دوحۀ قطر 

به میز مذاکره بر نگردد، دولت افغانستان پیش از امضای توافقی 

تیم مذاکره کنندۀ خود را دوباره به کشور فراخواهد خواند. هر چند، 

در نظر بود که هیئت های مذاکره کنندۀ دولت افغانستان و طالبان 

باید مرحله دوم مذاکرات را در پنجم ماه جنوری آغاز می کردند؛ اما 

به گفتۀ حکومت، طالبان به بهانه های گوناگون به مذاکره حارض 

نشدند.

عده ای از اعضای هیئت مذاکره کنندۀ دولت افغانستان می گویند، 

که  است  این  مذاکرات  در  تعویق  و  تأخیر  ایجاد  از دالیل  یکی 

طالبان می خواهند دربارۀ سیاست جوبایدن رییس جمهور جدید 

معلومات  افغانستان  پروسۀ صلح  پیرامون  امریکا  متحدۀ  ایاالت 

به دست آورند.

درانتظاررسیدنبهرساب
چرا گفت وگوهای صلح طوالنی شده است؟ 

امنیت:  شورای 

طالبانمسوولادامۀناآرامیهادرکشوراند

سیاسی مورد هدف قرارگرفته اند.

و مجری  قرارگرفنت یام سیاوش، خرنگار  از هدف  ترورها پس  این 

شناخته شدۀ افغانستان آغاز شده و با هدف قرارگرفنت فعاالن رسانه ها، 

فعاالن سیاسی و فعاالن مدنی و کارمندان دولت، ادامه یافته است. 

اخیراً با کشته شدن دو قاضی زن در یک ترور هدف مندانه؛ وزارت دفاع 

امریکا به آن واکنش نشان داد. در آن حملۀ تروریستی در شهر کابل، 

دو تن از قضات زن کشته شدند و همراهان شان نیز زخم برداشتند. 

اگرچه هیچ گروهی مسوولیت این حمله ها را به عهده نگرفته است؛ اما 

دولت افغانستان، طالبان را مقرص این رویدادها می دانند و همین گونه، 

سفارت امریکا نیز طالبان را مقرص این رویدادها خوانده است؛ ولی 

طالبان دولت افغانستان را مقرص این ترورهای هدف مند می خوانند. 

اخیراً حمله های هدف مند به تاکسی های شهری هم رسیده است. 

تاکنون چندین موتر »تاکسی« مورد هدف قرار گرفته است که ظاهراً 

آماج حمله کننده گان رسنشینان آن بوده است. بنابراین، ساحۀ تهدید 

این حمات؛ گسرتش یافته است و دولت، باوجود برخی بازداشت ها؛ 

هنوز قادر به کنرتل این حمات نشده است.

از نشانه ها و شواهد چنین حمله هایی پیداست که هدف از گسرتش و 

تهدید؛ از بین بردن فعاالن و نخبه های جامعه بوده و مرزی خاصی هم 

برای آن تعیین نشده است.

یکی از مزایای این نوع حمات، برای حمله کننده گان این است که 

اهداف شان به شدت رسانه ای می شود و تا اینکه یک نظامی درجایی 

هدف قرار گرفته شود.

حمله به خرنگاران و فعاالن مدنی و سیاسی و حمله به دو قاضی 

زن، بیش ترین رسوصداها را در رسانه های کشور و جهان داشت و این 

چیزی است که گروه هایی پشت ترورهای هدف مند دنبال آن هستند.

پیش ازاین نیز گروه های مختلف اجتامعی و مدنی، هدف ترورهای 

هدف مند قرار گرفته بودند؛ مانند استادان دانشگاه، مراکز آموزشی 

به نظر  اکنون  و حقوق برش.  مدنی  فعاالن  تحصیلی، خرنگاران،  و 

می رسد که در ادامۀ هامن خونریزی های هدف مند، هراس نیز در 

جامعه افزایش یافته است و شامری عزم فرار را دارند. سال 2021 سال 

ترور قرش رسانه ای و فعال مدنی در افغانستان شده است.

اعضای  از  قباً  که  اعرتافاتی  و  امنیتی  گزارش های  به  توجه  با  اما 

است  گفته شده  آمده،  به دست  دست گیرشده  تروریستی  گروه های 

که بخشی از این تهدیدها، متوجه زنان فعال در عرصه های سیاسی 

این که  است  آشکار  آنچه  درهرصورت  هستند.  مدنی  و  اجتامعی  و 

تروریست ها به موازات تشدید خشونت ها و جنگ ها علیه نیروهای 

امنیتی و دولت؛ دست به ترورهای هدفمند، با هدف نرم نیز زده اند. 

اکنون پرسش اساسی این است که چرا به این شیوه روی آورده اند و از 

قتل انسان های بی گناه و غیر نظامی چه چیزی را به دست می آورند؟

با توجه به این که جریان مذاکرات صلح در مرحله حساسی رسیده 

است و ممکن است در روزهای آینده، بحث بر رس پُرسامن هایی چون: 

ارزش های حقوق برشی و به خصوص حقوق زنان در جامعه رشوع شود، 

طالبان احساس می کنند که اگر در این مرحله، صداهای علیه خود را 

خاموش سازند و یا حداقل به سکوت وادار کنند؛ در جریان مذاکرات 

موفق تر خواهند بود.

از نخستین روزهایی که مذاکرات مستقیم، میان دولت جمهوری   

اسامی افغانستان و گروه طالبان رشوع گردید؛ زمزمه هایی مبنی بر 

در خطر افتادن ارزش های مندرج در قانون اساسی و دست آوردهای 

دو دهه نیز رشوع شد.

در گسرتش این زمزمه ها و همه گانی ساخنت آن، استادان دانشگاه و 

رسانه ها نقش اول را داشتند؛ زیرا این گونه نگرانی از سوی بلندپایگان 

حکومتی، زیاد دامن زده می شد؛ اما به دلیل نگاهی که در جامعه، 

نسبت به قدرت وجود دارد، کمرت موردتوجه قرار می گرفت؛ اما رسانه ها 

و فعاالن مدنی و فرهنگی، سهم عمده ای در حامیت از جمهوریت و 

ارزش های دموکراتیک داشتند. 

مسلم است که درزمینۀ آزادی های مدنی و ارزش های حقوق برشی در 

طی سال های اخیر، دست آوردهای قابل توجهی وجود دارد که طالبان، 

ذاتاً با آن ها مخالف هستند. بر اساس باورهای بنیادین طالبان و قرائت 

آنان از رشیعت و آموزه های دینی، اگر تضاد آن ها را با ارزش های حقوق 

برشی از میان برداریم، دیگر چیزی از هویت طالبانی باقی نخواهد 

ماند. از همین، به نظر می رسد که این کار طالبان باشد که می خواهند، 

نهایت تاش خود را به خرج دهند تا جامعه از این طریق، هم رنگ ذهن 

شامیل سیاسی فرهنگی آنان تغییر کند و به گذشتۀ پس از 2001 

برگردد. 

به همین انگیزه به نظر می رسد که نسل پس از 2001 در همۀ عرصه ها 

بیش تر مورد حملۀ این گروه های باشند که فکرشان برای برگشتاندن 

جامعه، به عقب گره خورده است؛ زیرا با هدف قرار گفنت هدف مند 

فعاالن رسانه ای و سیاسی و مدنی؛ جامعه می تواند به زودی به عقب 

بنشیند. طالبان و یا نظامی که به روی کردهای سنتی به وجود بیایند؛ 

قطعاً منی توانند در حضور رسانه های پرشور و فعالیت های مثل دو 

دهۀ اخیر در عرصۀ سیاسی مدنی و اجتامعی باهم کنار بیایند. آنان 

از سخن دیگر و جنس دیگر اند و دوست دارند که جامعه را همرنگ 

خود سازند.

مذاکره کنندۀ  هیات  اعضای  از  برخی  اخیر  روزهای  در  چنان که 

جمهوری اسامی افغانستان، مدعی شده اند که طالبان اصاً حارض 

نیستند تا خانم ها عضو هیأت گفتگوکننده باشند. 

به نظر می رسد که مسئلۀ حضور زن در جامعه و آزادی های آنان، آزادی 

رسانه ها و فعالیت های مدنی؛ در روزهای آینده در جریان مذاکرات، 

داغ تر خواهد شد. افغانستان اکنون دارای صداهای متنوع و متکرث 

از درون جامعه است و نیاز است که این صداها حفظ شوند و نیز 

ظرفیت هایی در بیست سال گذشته در افغانستان شکل گرفته است 

که باید حفظ گردند. این همه امکانات و ظرفیت ها در وجود نسلی به 

وجود آمده است که پس از 2001 در عرصه های مختلف، فعال شده اند. 

چه در این عرصه ها، رسانه ها و فعالیت های مدنی سیاسی بوده است و 

چه هم در عرصه های حقوقی پزشکی و مهندسی و ...

بنابراین این نسل می تواند به عنوان هدفی برای گروه هایی باشند که 

بقای خودشان  را در افغانستانی با جامعۀ پیش از 2001 می بینند. 

بنابراین هدف اصلی از ترورهای هدف مند، خاموش ساخنت صداهای 

متکرث، متنوع و تبدیل چهرۀ امروز افغانستان به دیروز است. با متواری 

شدن و یا منعطف شدن فعاالن جامعۀ افغانستان به زودی به فضای 

بیست سال قبل گذار می کند و این، برای شامری از گروه ها یک هدف 

است که برخی از کشورها هم به دنبال آن می باشند.

ادامه از صفحه اول

نسلپساز2001درتیررس
ترورهایهدفمند؟

هدف اصلی از ترورهای هدف مند، خاموش 
ساخنت صداهای متکرث، متنوع و تبدیل چهرۀ 

امروز افغانستان به دیروز است
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مبارکشاه شهرام

تحلیییل

اگر میان سطوح مختلِف صلح، 
هم گرایی به وجود نیاید و تفکر 
طالبانسیم جای خودرا به تفکر 

برشدوستانه ندهد، ما هم چنان در 
فضای نابهنجار اجتامعی- سیاسی و 

حتا فرهنگی به رس خواهیم برد و صلح 
هم چنان یک رساب باقی خواهد ماند.

روی کرد استقرار 
صلح؛ اما به گونه یی 

است که نه تنها 
سطح مردمی را در 

برمنی گیرد؛ بلکه 
سطوح دولتی را نیز 

شامل منی شود.

گیزارش
راه ماندگار



  روزنامۀ راه ماندگار، با رومنایی نخستین شامره به تاریخ ۱۲ 

دلو ۱۳۹۹ در تاالر بین املللی اطاعات و فرهنگ به کار آغاز 

کرد.

اطاعات  وزارت  رسپرست  زهیر،  طاهر  محمد  هامیش،  این  در 

به  دست رسی  کمیسیون  رییس  بهادری،  عین الدین  فرهنگ،  و 

عبداملنان  سنا،  مجلس  معاون  ایزدیار  علم  محمد  اطاعات، 

مجیب  فرهنگ،  و  اطاعات  وزارت  نرشاتی  معین  رشق  شیوای 

آزاد  رسانه های  )حامیت کنندۀ  نی  نهاد  رییس  خلوت گر 

افغانستان( و شامر دیگری از چهره های فرهنگی، روزنامه نگاران، 

اشرتاک  خرنگاران  و  دانشگاه  استادان 

کرده بودند.

امتیاز  صاحب  و  مدیرمسوول  پریانی  نظری 

به  خوش آمدگویی  ضمن  راه ماندگار  روزنامۀ 

مهامنان، گفت که روزنامه راه ماندگار به عنوان 

یک رسانه جدید و مستقل وارد کارزار رسانه ای 

شده است.

آن  در  قباً  که  ماندگار  روزنامه  مورد  در  او 

که  گفت  می کرد  کار  مسوول  مدیر  به عنوان 

روزنامه ماندگار، یازده سال در جامعۀ رسانه ای 

کشور فعالیت داشت ولی پس از شیوع بیامری 

کرونا و یک رسی مسایل دیگر فعالیت خود را 

متوقف کرده است.

او گفت که اینک، روزنامۀ راه ماندگار، به عنوان 

و مستقل  متفاوت  روی کرد  با  تازه،  رسانه  یک 

وارد عرصه شده است.

از  جمعی  که  کرد  اضافه  ادامه  در  پریانی 

راه  روزنامۀ  که  گرفتیم  تصمیم  روزنامه نگاران، 

ماندگار را ایجاد کنیم که امروز شاهد رومنایی 

و رشوع فعالیت این روزنامه هستید.

و  اطاعات  وزارت  رسپرست  به  خطاب  وی 

عرصۀ  به  پا  رشایطی  در  ما  گفت:  فرهنگ 

هیچ نوع  حکومت،  که  می گذاریم  فعالیت 

آزاد  از رسانه های  مسوولیتی در قبال حامیت 

در افغانستان ندارد و در مواردی هم سدهایی 

رس راه روزنامه نگاران می گذارد.

او با انتقاد بر وضع مالیات بر رسانه های چاپی 

روزنامه های  بر  مالیات  به عنوان  آنچه  گفت: 

قانون  خاف  می شود،  اعامل  افغانستان 

رسانه هاست، در قانون چیزی به نام مالیات بر 

رسانه های چاپی وجود ندارد و باید به این مسئله توجه شود.

او همچنان خواستار حامیت حکومت از رسانه های چاپی شد و 

گفت که پیشنهاد ما این است که حکومت حامیت از رسانه های 

روزنامه ها  تا  کنند  قانون مند  یارانه ها،  ارایۀ  طریق  از  را  چاپی 

بتوانند به خودکفایی برسند و فعالیت کنند.

آقای پریانی هم چنان افزود: در رشایطی که فضا برای رسانه ها 

مدنی  جامعۀ  و  رسانه  حوزۀ  در  اخیر  چندماه  در  و  شده  تنگ 

  در مراسمی که دیروز به مناسبت آغاز فعالیت 

روزنامه ماندگار در تاالر کنفرانس های وزارت 

اطالعات و فرهنگ برگزار شد، یکی از سخرنانان 

برنامه، محمد طاهر زهیر، رسپرست این وزارت بود، 

که فرشدۀ از این سخرنانی  ایشان 

اینجا منترش می شود:

آقای  برای  را  راه ماندگار  روزنامه  فعالیت  آغاز 

نظری پریانی، هم کاران شان و جامعه رسانه ای 

کشور تریک و خیر مقدم عرض می کنم.

این  در  فرهنگ  و  اطاعات  وزارت  سیاست 

دور، بر توسعۀ فرهنگی است. ما نیاز به توسعۀ 

توسعۀ  مقدمۀ  فرهنگی،  توسعۀ  داریم.  فرهنگی 

بدون  است.  اجتامعی  و  سیاسی  اقتصادی 

و  به صلح  ما  ناممکن است که  فرهنگی  توسعۀ 

فرهنگی  توسعه  کنیم.  پیدا  دست  رفاه  و  ثبات 

نه تنها مقدمه و آغاز راه است؛ بل که تجربۀ خیلی 

فرهنگ  اساساً  که  می دهد  نشان  کشورها  از 

خودش همه چیز است. هرآنچه که شام از جنس 

فکر  ارزشی  و  گران بها  کم یاب،  نایاب،  اشیایی 

سخن،  این  بس.  و  است  فرهنگ  هامن  کنید؛ 

اغراق نیست. می توانیم منونه های عینی آن را با 

ببینیم، با دست ملس کنیم و با تفکر، درباره اش 

تلفات سنگینی داشتیم، از دولت می خواهیم در قسمت تأمین 

امنیت خرنگاران و رسانه ها توجه منوده و در عین حال، نباید 

زیر  یا  و  محدود  نقادانۀشان  روی کردهای  به خاطر  را  رسانه ها 

فشار قرار دهد.

درهمین حال، طاهر زهیر رسپرست وزارت اطاعات و فرهنگ در 

بخشی صحبت هایش گفت که ما در کنار رسانه های کشور قرار 

تاکید  فرهنگی  توسعۀ  بر  فرهنگ  و  اطاعات  سیاست  و  داریم 

دارد. او گفت که بدون توسعۀ فرهنگ، منی توانیم به پیش رفت 

برسیم.

فضای  در  رسانه ها  افزود:  فرهنگ  و  اطاعات  وزارت  رسپرست 

از برکت فضای فرهنگی است که  این،  کنونی نعمت هستند و 

او خاطرنشان کرد که  در مدت بیست سال به وجود آمده است. 

ریشۀ این اصل در قانون ساسی است و ما می خواهیم در عمل 

هم فضای بازتری را مساعد سازیم.

فرهنگ  و  کتاب خوانی  از  مردم  دوربودن  به  انتقاد  در  او 

دقیقه  یک  از  کمرت  سال،  در  ملتی که  گفت:  روزنامه خوانی 

بی اندیشیم. فکر کنید که پس از جنگ جهانی دوم، کوریای 

جنوبی سنگاپور جاپان و خیلی از کشورهای دیگر چه داشتند؟ 

ادعا  یا  ندارند  یا  را  صدمش  یک  داریم  ادعا  ما  که  آنچه  هر 

ندارند؛ ولی چیزی را که آن ها دارند فرهنگ بود. 

مطالعه کند؛ می شود، همدیگر پذیر شوند؟ به وحدت برسند؟ 

یأس  آیۀ  که  کرد  تاکید  او  کند؟  پیدا  دست  صلح  و  رفاه  به  یا 

منی خوانیم؛ اما این واقعیت جامعۀ ماست.

اطاعات  به  دست رسی  کمیسیون  رییس  بهادری  عین الدین 

نیز از سخرنانان برنامه بود، او گفت: متاسفانه در رشایطی قرار 

داریم که عده ای فکر می کنند رفنت از افغانستان راه حل است 

و روزنامۀ راه ماندگار، در چنین رشایطی با دست اندرکارانش، با 

اقدامی فوق العاده امیدوارکننده، درزمینۀ آزادی بیان وارد عمل 

می شود که این جرئت کاری و اخاقی را خیلی ها ندارند.

او با تأکید بر آزادی بیان افزود: بدون آزادی بیان نه دموکراسی 

معنایی دارد و نه جمهوریتی. به گفتۀ او آزادی بیان بنیاد متام 

انتخابات  آزادی، منی توانید  بدون  و  پنداشته می شود  آزادی ها 

سیاسی،  حوزه های  در  منی توانید  داشته باشید،  درست 

اجتامعی، فرهنگی و … نیز فعالیتی داشته باشید.

محمد علم ایزدیاز معاون مجلس سنای کشور نیز در سخنانی، 

ضمن استقبال از رشوع روزنامۀ راه ماندگار گفت: حاال که روزنامۀ 

راه ماندگار روی صحنه آمده، توقع داریم راهی را در پیش گیرد 

تا سبب محبوبیت در اجتامع گردد. او افزود: با شناختی که از 

سابقۀ کار آقای پریانی دارم باورمندم که راه ماندگار را به درست 

مدیریت و هدایت خواهد کرد. او گفت که جای گاه راه ماندگار 

در آسامن مطبوعات کشور مشخص خواهد شد و این آغاز را گام 

نیک در عرصۀ روشن گری و فعالیت های رسانه ای می پنداریم.

معاون مجلس سنا خاطرنشان کرد که پس از نزدیک به دودهه 

رسانه ها  اصاحی  کارکرد  متاسفانه  رسانه ها،  آزادانۀ  فعالیت 

پنداشته  رسانه ها  ضعف  این  البته  نیست،  ملموس  خیلی 

که  می لنگد  دیگری  جای  در  کار  منی شود، 

بوده  ضعیف  نهایت  حکومت،  پاسخ گویی 

است.

رشق  شیوای  عبداملنان  درعین حال، 

در  فرهنگ  و  اطاعات  وزارت  نرشاتی  معیین 

رسانه ها  آزادانه  فعالیت  بر  تاکید  سخنانش 

داشت. او گفت که ما این جا هستیم تا تفکر 

برخوردهای  از  و  دهیم  پرورش  را  نقادانه 

در  او  کنیم.  حامیت  رسانه ها  انتقادی 

ماندگار  راه  دست اندرکاران  به  پیش نهادی 

برای کودکان، طنز،  گفت: جای ستون هایی 

رسانه های  در  که  و …  فرهنگ  روان شناسی، 

چاپی کشور کمرنگ و حتا خالی است، امید 

است راه ماندگار این خأل را پر کند.

او در حامیت از برخوردهای انتقادی رسانه ها 

من صدای کوچک خرنگاران هستم،  گفت: 

بیان  آزادی  از  حامیت  در  دارم  توان  تا  من 

این  در  و  هستم  رسانه ها  مرشوع  فعالیت  و 

حصه، هیچ گاهی عقب نشینی نخواهم کرد.

آخرین سخرنان برنامه مجیب خلوت گر رییس 

رشوع  از  خرسندی  ابراز  با  او  بود.  نی،  نهاد 

رشایطی  در  گفت:  ماندگار  راه  روزنامۀ  کار 

متوقف  دالیلی  بنابر  رسانه ها  از  عده ای  که 

شدند، جای نهایت خرسندی است که روزنامۀ 

و  می گذارد  وجود  عرصۀ  به  پا  ماندگار  راه 

می کند.  ایستاده گی  دشواری ها  برابر  در 

باشد  جدیدی  صفحۀ  ماندگار،  راه  امیدواریم 

و  روزنامه نگار  مظلوم  قرش  دادخواهی  برای 

دیگر  و  نی  نهاد  افزود:  خلوت گر  خرنگاران. 

شک  بدون  رسانه ها  حامیت کنندۀ  نهادهای 

در کنار شام می ایستند.

گفتنی است که روزنامه راه ماندگار به عنوان یک رسانه مستقل تازه 

پا به عرصه وجود گذاشته است. پیش ازاین نظری پریانی صاحب 

امتیاز و مدیر مسوول این روزنامه، مدیر مسوول روزنامه مانگار به 

صاحب امتیازی احمدولی مسعود که یک سال قبل فعالیتش را 

متوقف کرده است. یک سال پس ازاین توقف نظری پریانی روزنامه 

راه ماندگار را به عنوان یک رسانه مستقل تأسیس کرد.

به جایی  امروز  و  آغاز کردند  و توسعۀ فرهنگی  از فرهنگ  آن ها 

و  را می خوریم  افسوسش  ما  و  دارند  را  رسیده اند که همه چیز 

آرزویش را می کنیم. ما رصف با آرزو به جایی رسیده منی توانیم. 

و  توسعه  بر  فرهنگ  و  اطاعات  وزارت  پالیسی  و  سیاست 

گسرتش فرهنگی است. ما از تعالی اندیشه ها، از فضای فکری 

و از فضای گفتگو به گرمی استقبال می کنیم. رسانه ها، اعم از 

چاپی، تصوی، صوتی، سوشیل میدیا و همه و همه به باور ما در 

فضای کنونی نعمت هستند. به رغم همه مشکاتی که گاهی 

است.  دموکراسی  بارز  برکات  از  همه اش  می شود،  احساس 

به  بیست سال  طول  در  که  فرهنگی ست  فضای  بارز  برکات  از 

وجود آمده است که ریشه و اصل این فضا، در قانون اساسی 

است و ما می خواهیم در عمل هم این فضا بازتر بهرت خوب تر و 

این همه  ترسازیم.  معطر  مطبوع تر 

دل انگیز منی شود مگر با توسعه و 

با بارور شدن رسانه ها. 

نیازهای  از  چاپی،  رسانه های 

ما  است.  ما  جامعۀ  جدی 

ولی  داریم؛  زیادی  ادعاهای 

هم  فراوانی  مشکات  متاسفانه 

ناخوان  جامعۀ  ما  از جمله،  داریم 

بامطالعۀ  که  جامعه ای  هستیم. 

که  جامعه ای  و  داریم  رسوکار  کم 

میان  در  روزنامه خوانی  فرهنگ 

در  است.  نکرده  پیدا  توسعه  ما 

پاکستانی  هر  ما،  همسایۀ  کشور 

مکلف  را  اول صبح خود  دکاندار، 

می بیند تا روزنامه بخواند. پیش از 

این که به دخل و به کاروبار بزنس 

و تجارت خود بپردازد اول روزنامه 

فرهنگ  این  ای کاش  می خواند. 

در میان ما هم رواج پیدا کند. ما 

از  که  داریم  فرهنگی  شدید  افت 

بسیار پس  دانایی  و  تولید علم  و  علم  و  اندیشه  و  فکر  کاروان 

مانده ایم و این افت، به آسانی جران پذیر نیست؛ مگر اینکه ما 

و  خالی گاه ها  ما  تا  نیست  ممکن  مقایسه  بدون  شویم.  بسیج 

خلل های خود را بدانیم. هیچ آدمی دریکی از دهات دورافتاده 

به  نسبت  را  وضعیت خود  اگر  فقیری  هیچ  نکند،  مقایسه  اگر 

خود  فاکت بار  وضعیت  به  نکند  مقایسه  ثروت مند  آدم  یک 

دل گرویدۀ  که  نیست  معنا  این  به  ما  مقایسۀ  منی برد.  پی 

به گونۀ  کنیم!  مقایسه  باید  ما  ولی  باشیم؛  دیگران  خوبی های 

مثال تاجیکستان در تولید علم جهان سه درصد سهم دارد. در 

باثبات  و کشورهای  جاپان  امریکا چین  که  کرۀ خاکی  همین 

منطقه هم است بسیار یک سهم بزرگی است. 

تاجیکستان  در  ملی  نرش  رسانۀ   )۲۰۱۹ در  یونسکو  )برآورد 

برای هر ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر یک عنوان جلد کتاب ساالنه چاپ 

می شود ؛اما در افغانستان رسانۀ نرش ملی نه بر اساس برآورد 

ساالنه،  نفر  صدهزار  هر  برای  تخمین  اساس  بر  بلکه  دقیق؛ 

یک جلد کتاب چاپ می شود که با این وضعیت؛ رسیدن به آنچه 

که آرزو داریم خیلی سخت است.

است.  دقیقه  یک  از  کمرت  افغانستان  در  ملی  مطالعه  رسانۀ 

آموزشی  نهادهای  همه  و  دانشگاه ها  مدارس،  مکاتب،  هرگاه 

را منها کنیم، افغانستان کشوری ست که مردمش در یک سال 

امکان  این صورت  در  که  می کند  مطالعه  دقیقه  یک  از  کمرت 

هم دیگرپذیری وحدت، رفاه و صلح وجود نخواهد داشت و ما 

رسیدن به این آرزوها را دشوار می بینیم.

ریشۀ همه بدبختی مردم کشور ما برمی گردد به ناخوان بودن و 

فاصلۀ عمیق ما از کتاب. اگر بخواهیم تا ریشۀ همه بدبختی ها 

بخشکد جز مطالعه و توسعۀ فرهنگی راه دیگری وجود ندارد.

آن جایی  تا  که  برسانم  رسانه ها  همۀ  برای  می خواهم  آخر  در 

که ممکن است ما در کنارتان خواهیم بود. بحث سبسایدی، 

بی پناهی و مشکات مالی روزنامه ها را درک می کنیم و دنبال 

راه آن بودیم. بد نیست اگر حامیت مالی در مواقع اضطراری از 

همۀ رسانه ها به خصوص روزنامه ها باشد. چون وظیفۀ ما آوردن 

فرهنگ از حاشیه به منت است.

در محفل آغاز فعالیت روزنامه راه ماندگار مطرح شد:
دررشایطیکهرسانههاازفعالیتماندهاند،راهماندگارواردمیدانشدهاست

فرشده سخن رانی رسپرست وزارت اطالعات و فرهنگ
در مراسم افتتاح فعالیت روزنامۀ راه ماندگار

›توسعهفرهنگیمقدمۀهمهتوسعهها‹
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بـاری در کتابخانـۀ عامـه کـه زنده یـاد   

زریاب هم در گوشـۀ میزی نشسته بود، 

سـخن از نوشـنت و چـاپ کتـاب بـود کـه 

کسـی حکایـت پهلوانی زریـاب را به میان 

آورد، حیدری و جودی بی درنگ گفت:

»درین ملک نوشنت خود پهلوانی ست«.

پهلوانـی به معنایی که پیوسـته آمادۀ نرد 

زنده گـی  و  اندیشـه  میـدان  در  مبـارزه  و 

بودن.

سـپس تیـراژ کتـاب کـه در کابـل بیـش از 

پنج صـد جلـد نبـود، محـور سـخن شـد و 

گفته شـد کـه هـزار جلـد بـرای مخاطبـان 

افغانسـتان تیـراژ بسـیار بلندی اسـت و از 

شـد  یـاد  کتاب هـای چاپ شـده  بهرتیـن 

کـه در بهرتیـن حالـت دوصـد جلـد آن بـه 

رفته اسـت. فـروش 

بـه  نوشـنت  امـکان  وضعیتـی  چنیـن  در 

را  نویسـنده،  کـه  دارد  تعلـق  حاالتـی 

می کنـد.  خـود  درگیـر  دوام دار  و  گـذرا 

کسـانی  بـه  بیش تـر  هـم  نوشـنت  بخـت 

روی مـی آورد کـه یـا معاشـی از کارمنـدی 

یـا هـم  در بخش هـای فرهنگـی دارنـد و 

دارایی و امکاناِت شـخصی. استعدادهای 

طوالنی تریـن  کـه  فضایـی  در  عجیبـی 

را  آن  غبارآلوده گـی  و  تاریکـی  جنـگ 

بیش تـر می کنـد، فرصـت مترکـز بـر فکـر، 

قلـم و نوشـنت منی یابنـد. خنـده آور اسـت 

اگـر نظریـۀ تبعیض آلـودی را کـه گویـا مردمـان فـان رسزمیـن 

اسـتعدادهای نابـی دارنـد و مردمـان رسزمیـن دیگـری فاقد آن 

بپذیریـم. انـد، 

رهنـورد زریـاب در جایـی نوشـنت را پـی گرفـت کـه هنـوز نـارش 

کتـاب بـه معنـای دقیـق کلمـه در آن جـا وجـود نـدارد. او دور از 

همـر و دخرتانـش کـه در پاریـس می زیسـتند، بـا اسـتفاده از 

امکانـات شـخصی نوشـنت را سخت کوشـانه ادامـه داد و تا پای 

جـان نوشـت. از یک سـو با نـگاه پیش پاافتاده و مریدانـۀ داوری 

بـر کارهایـش روبـه رو شـد و از سـوی دیگـر بـا نـگاه خصامنـه و 

سـطحی. او تـا واپسـین لحظه یـی که زیسـت با خواننـدۀ جدِی 

کتاب هایـش کـه نـگاه معطـوف بـه نقـد بـر آن هـا داشته باشـد، 

روبه رو نشـد. نگاه مریدانه هامن قـدر او را درگیِر دردرس می کرد 

کـه نـگاه مخالفانه. بـاری مریدانی او را ناگزیر می سـازند که در 

بـارۀ چیزهایـی حرف بزنـد. درحالی که کار او نوشـنت اسـت، نه 

گفـنت. حـرف می زنـد، درددل می کنـد و بی تعـارف و شـاید هم 

در وضعیـِت ویژه یـی بـر مـذاق پرسـندۀ نـه بسـیار جـدی 

می کننـد.  منتـرش  را  آن  بعـد  کـه  می دهـد  پاسـخ هایی 

پرسـش هایی کـه ژرف تـر و بـه گونـۀ دیگـر از سـوی خانـم 

مهیـن میانـی در نگاهـی بـر رمـان درویش پنجـم مطرح 

می شـود:

»آیـا می تـوان گفـت کـه رهنـورد زریـاب، بـا احالـۀ عمو به 

شـکل یـک جادوگـر و اعجازمنـا، بـه چنیـن راهکارهایـی 

و  شـوروی  برسوسیالیسـم  تکیـه  آیـا  دارد؟  اعتقـاد 

جنگ هـای چریکـی چگـوارا را می تـوان حمـل کـرد بـر 

این کـه نویسـنده هنـوز برایـن آلرتناتیوهایـی کـه آزمایـش 

آیـا  دارد؟  خوش بینانـه  نگاهـی  داده انـد  پـس  را  خـود 

جادوگـری عمـو نشـان از آن دارد کـه نویسـنده چنین راه 

حلـی را از آسـتین بیـرون مـی آورد؟ آیـا این کـه سـتم گری 

از دیـدگاه درویـش پنجـم در نهایـت از یـک منبـع ریشـه 

می گیـرد )و در این جـا رشوربـودن ذاتـی بـرش و غیرقابـل 

مـداوا بـودن ایـن رش در جهـان( کـه عمل کردهایـی مشـابه در 

سـتم گران ایجـاد می کنـد و یـا آنان را کـه آزرده شـده اند در یک 

وضعیت و روحیه قرار می دهد، سـیاه و سـفید کردن قضایاسـت 

و ندیـد سـایه های خاکسـرتی در ایـن طیـف؟«

*شـعـر، مـرگ نـیـست

اما از مرگ گذر می کند

ورنر ملرسی

نوشنتازمرگمیگذرد
رهنورد زریاب در جایی نوشنت را پی گرفت که هنوز نارش کتاب به معنای دقیق کلمه در آن جا وجود ندارد مریم سام، منایندۀ کابل از آقای رحامنی پرسید که به عنوان رییس   

خود خواندۀ کمیتۀ صلح از این که حامیت از حکومت موقت را 

اعام کرده، به مجلس و مردم پاسخ دهد. او هم چنین انتقاد کرد، 

اعامیه هایی را که از طرف مجلس درمورد موضیع مناینده گان در 

قبال صلح و نظارت از این روند نرش کرده، باید بعد از نوشنت به تایید 

عمومی می رسید، که چنین نشده است. خانم سام آقای رحامنی را 

متهم کرد که از جایگاه خود سوء استفاده می کند و آنرا خیانت به 

جای گاه مجلس منایندگان خواند.

او گفت: چه کسی هستید که چنین تصامیم خاف منافع ملی را از 

آدرس مجلس می گیرید. از کدام گروه یا کشور دستور می گیرید که 

این چنین بر ضد منافع مردم، در رشایط حساس سخن می زنید؟«.

او در ادامه خطاب به آقای رحامنی گفت: »مردم تجربۀ تلخ و زشت 

حکومت موقت را دارند و اینک پس از حکومت موقت نظام چطور از 

هم پاشید و نظام فعلی در نتیجه قربانی شدن فرزندان این رس زمین 

به دست آمده است و حفظ آن، ارج گذاری به خود شهیدان است. 

آیا شام درکی از این ارزش و بزرگی را ندارید؟ اگر چنین است که 

محرتمانه و رشافت مندانه استعفا بدهید که کشور را به بحران و جنگ 

نرید و کمیتۀ فرمایشی صلح را لغو کنید، فریب ایران و پاکستان را 

نخورید«.

مناینده گان،  مجلس  اعضای  از  نیز  اصولی  نارص  کامل  هم چنین 

خواهان لغو »هیات صلح« مجلس مناینده گان شد.

سام  مریم  سخنان  از  پس  افغانستان  مناینده گان  مجلس  رییس 

خطاب به او گفت: »امیدوارم که این سخنان، حرف خودت باشد و نه 

سخنان اداره امور ریاست جمهوی«. او گفت از سخنان دیروزش در 

پیوند به طرح ایجاد حکومت موقت برداشت نادرست شده و هدفش 

چیزی جز حامیت از حفظ نظام نبوده است.

او گفت، طرحی که در آن از حکومت صلح یا حکومت موقت یادآوری 

شده، بدستش رسیده است. اما او از بقای نظام کنونی و شورای ملی 

که در آن طرح تذکر به عمل آمده، استقبال کرده است. 

امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان نیز در صفحه 

فیسبوک خود با اشاره به همین طرح نوشته است که »در این روزها 

نوشته ای در میان جامعه دست به دست می شود که از نشانی مبهم 

آنرا گذاشته اند راه صلح و حکومت  و بی نشانی پخش شده و اسم 

رشاکتی صلح. من این نوشته را که از آن بوی البی تروریست ها به 

مشام می رسد، خواندم. این به اصطاح طرح که تعدادی را ذوق زده 

ساخته است، چیزی به جز از یک پروژۀ تفرقه و تضعیف افغانستان 

نیست«.

اما عارف رحامنی، مناینده والیت غزنی گفت که این تصمیم در جلسۀ 

عمومی مجلس گرفته شده و برای تغییر آن به رای دو سوم مجلس نیاز 

است. این تصمیم قانونی است، از آن حامیت می کنیم و کسانی که 

زورگویی می کنند برای ما قابل قبول نیستند.

برای  که  هیأتی  رییس مجلس منایند ه گان گفت،  در همین حال 

تدوین طرح صلح به تایید مناینده گان ایجاد شده، به کار خود ادامه 

خواهد داد. به گفته او این فقط یک هیأت است، نه کمیسیون است 

و نه کمیته. او هم چنین گفت که امکان تغییر ترکیب هیأت با رای 

مناینده گان مجلس وجود دارد، به خصوص از والیت های که منایندۀ 

آنها کمرت حضور دارند.

استقبالرییسمجلسازطرح
حکومتموقت،جنجالآفرید
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»آیا می توان گفت که رهنورد 
زریاب، با احالۀ عمو به شکل 

یک جادوگر و اعجازمنا، به 
چنین راهکارهایی اعتقاد 

دارد؟ آیا تکیه برسوسیالیسم 
شوروی و جنگ های چریکی 
چگوارا را می توان حمل کرد 

بر این که نویسنده هنوز براین 
آلرتناتیوهایی که آزمایش 

خود را پس داده اند نگاهی 
خوش بینانه دارد؟« 

استان بغان که به میانین یا مرکزی کشور افغانستان جابه جا   

است، از سوی باخرت به استان های تخار و پروان، از سوی خاور 

یا رشق به استان های سمنگان و بامیان، از سوی شامل یا اپاخرت 

به استان های تخار و کندز و از سوی نیم روز یا جنوب به استان 

پروان هستی دارد.

پیکرها  با  هم زمان  نگارش ها،  و  سنگ نوشته ها  که  پس ازآن 

و  آمد  به دست  استان  این  رسخ کوتل  از  فلزی  پول های  و 

استان،  این  که  دریافتند  خواندند؛  بر  را  آن ها  باستان شناسان 

پیشینه گی و باستانی نزدیک به دوهزارساله دارد. سنگ نوشته های 

برخوانده شده می رسانند که پی گذار )استان بگ لنگا( شخص 

بکشاه یا کنیشکاه کدفیسوس پادشاه کوشانی است، او مهادژ یا 

معبد بزرگ زردشتی را در سال ۱۳۰ ترسایی یا میادی ساخته 

است.

ریشه شناسی واژۀ بغالن

واژۀ بغان در سنگ نوشته ها یا کتیبه های رسخ کوتل به گونه بگ 

لنگا و بغانا یا بغالنگا آمده است. بخش نخست این واژه، »بغ« یا 

»بگ« در زبان تخاری به معنی ایزد آمده است که در زبان سغدی 

به گونۀ »وغن« یا »وغ« به چم ایزد بزرگ می باشد که پیشینه گی آن 

در زبان سنسکرت، »بگ« و سپس در هندی باستانی »بگاونا« که 

در زبان بابلی »بع« یا »بعل« نام بت بزرگ بابلی بود، پیوند دارد.

دانشمند  فوشه«  »مسیو  گفتاورد  به  »لنگا«  واژه  آن  دوم  بخش 

فرانسوی، واژۀ لنگا به چم مکان و یا جای در زبان های تخاری، 

پهلوی کاربرد داشته است که ما منونه های آن را در یکاولنگا نیز 

می بینیم وچم یا معنی آن، جای و مکان است. نام این پرستش گاه 

یا مهادژ )که در زبان عربی معابد شده است( یا »مالیز« یا »نوشاد« 

بوده است. برخی دانشمندان به این باور اند که واژۀ بغان از دو 

بخش ساخته شده است، بخش نخست آن بگ یا بغ به چم یا 

معنی ایزد یا اهوره مزدا و بخش دوم آن )انگا( در زبان باخرتی 

کوشانی به چم یا معنی آتش گاه یا آتش کده بوده باشد که »بگ 

انگا« یعنی مهادژ یا مهندژ در هندی مهندر در زبان تازی معبد 

شده است، معبد پرستش ایزد بوده باشد.

در این کتیبه ها افزون از نام بگالنگا یا بگاوانگا واژه های فریستار 

آب، به چم آب دار باشی، »ساد« به چم چاه آب، نامبورگ به چم 

نامور، فروکرد، متام کرد و یا رسانجام، کند به چم کندن امروزی، 

بگ بوهر  بزرگ،  شاه  بگ شاه،  فرمان،  فرومان،  نوروز،  نوشاد، 

دری  فارسی  زبان  نیای  بیان گر  که  شاه،  برادر  فغفور(  )چینی 

می باشد نیز آمده اند.

شهرها و شهرستان های بغالن

فاصلۀ  در  شهرستان  این  پشته:  آش 

کابل  شامل  یا  آپاخرت  کیلومرتی   ۲۵۸

سنگ  زغال  انبارگاه  یا  معدن  و  دارد  جا 

به ۲۰۰ هزار  نزدیک  که  است  نامور  آن، 

تن بایگانی یا ذخیره دارد. نام آش پشته 

نخست  است،  شده  ساخته  بخش  دو  از 

واژۀ )آش( وام واژه ترکی است که در رویۀ 

۱۱۸ فرهنگ سنگ الخ به دو معنی آمده 

به  و دوم  به معنی کارکن  است. نخست 

معنی خوره یا طعام نیز آمده است که از 

آن، واژه های اشورماق، آشتامق و غیره نیز 

ساخته شده است. بخش دوم آن )پشته( 

واژۀ فارسی به معنی تپه، و بلندی را گویند 

که چم یا معنی آن پشته یا ساحه که کار 

باید کرد و طعام یا خوره باید خورد.

اندراب: در زمرۀ شهرستان های باستانی کشور به شامر می آید. 

اندراب به روی رسچشمۀ نیم روز باخرتی رود خانۀ دوشی واقع 

شده است. نام این شهرستان در سکه های بنجوری ها یا داودی ها 

که از نیمۀ دوم سدۀ سوم خورشیدی )سدۀ نهم میادی( در این 

بخش حکم روایی کرده اند دیده شده است. 

آورده اند که سیم یا نقره هایی که از پنجشیر کشیده می شدند، 

در اندراب به سکه رضب می شدند. پیشینه ترین سکه های این 

منسوب  محمد  بنجوری  به  که  بود  بنجوری  )درهم(  خانواده 

است. گویند که برخی از این سکه ها به نام های خلفای عباسی 

)املعتضد و املعتمد( و حتا فرمان روایان سامانی نیز این جا رضب 

رویه  می شده است، چنانی که اصطخری در مسالک املاملک 

۲۱۹ نگاشته است: اندراب شهری است در شعب کوه نهاده و 

آن جایگاه نقره گی از جاریانه و پنجهیر افتد، گرد کنند و دو رو 

دارد )1(.

در حدودالعامل نیز چنین آمده است: اندراب شهرکی است اندر 

میان کوه ها، جای بسیار غله و کشت و برزو او را دو رود است و 

سیم های که از معدن پنجهیر و جاریانه افتد؛ اینجا آن را درم زنند 

.)2(

توپونیمی نام اندراب: واژۀ اندراب از دو بخش ساخته شده است. 

»اندر« و »آب« واژۀ اندر که در پارتی »انرت« و در زبان فارسی دری 

»اندر« و »در« شده است به چم ظرفیت معنی می دهد، مانند: در 

خانه اندر خانه، در بازار اندر بازار و آب هامن آب می باشد و معنی 

آن اندر دو آب یا دو رودخانه.

پل خمری: پل خمری، مرکز استان بغان است. شهِر جدیدی 

است که پس از استخراج یا فراوردی زغال سنگ و بند برق رشد 

کرد. بند برق باالی دریایی غوری در سال ۱۳۱۵ خورشیدی و 

سپس فابریکۀ نساجی پل خمری و فابریکۀ سمنت غوری در این 

منطقه ساخته شد و شهر رشد کرد.

دوشیزه ای  نام؛  خامری  گویند  خمری:  پل  شهر  توپونیمی 

بازرگانی بود که میراث بزرگی به دست آورده بود. برای جلوگیری 

از رسگردانی مردم و بازرگانان؛ پل بزرگی را باالی دریایی غوری 

ساخت که به نام خود او »پل خامری« یاد می شد، مگر باگذشت 

سال ها به پل خمری کوتاه تر شد.

خوست و فرنگ: چنانی که از نام آن پیداست، از دو بخش است. 

و  شاداب  درۀ  یک  به صورت  خوست  فرنگ.  درۀ  و  خوست  درۀ 

خاِک خوب که توسط روِد خوست آبیاری می شود، و درۀ فرنگ 

کوچک تر از خوست؛ مگر مانند آن؛ دره ای زیبا و پر نعمت است.

به  افغانستان  در  واژۀ »خوست« که  فرنگ:  و  توپونیمی خوست 

رسچشمۀ  نزدیک  فراه  استان  در  می شود،  گفته  جای  چندین 

افغانستان  جنوب  در  والیتی  نام  و  غزنی  در  ناحیه ای  هریرود، 

را  آن   Hu-wastra گونه  به  اوستا  در  واژه  این  است.  »خوست« 

»هیوان تسنگ« گردش گر چینی به گونۀ کواتیستو، یاقوت حموی 

و  )خو  یعنی  بخش،  دو  از  که  است  کرده  ثبت  »خوشت«  را  آن 

مرغزار  معنی  به  و  است  شده  ساخته  اسرتا( 

در  که  خوب  یعنی  کرده اند؛  برگردانی  زیبا 

زبان اوستایی به گونه ای هوب بود و در پهلوی 

و تخاری خوب شده است و وسرتا که به گونۀ 

ورسرتا یا مرغزار آمده است.

فارسی  و  »فرازو«  آن  اوستایی  شکل  »فرنگ« 

باستانی آن »فرادز« شده است. در زبان فارسی 

»فرنگ« گردیده است و به معنی فراوانی و وفور 

می باشد؛ یعنی دره ای که در آن فراوانی وجود 

دارد.

دوشی: منطقه ای است که در مسیر راه کابل-

دوشی  از  که  دریاهای  دارد،  قرار  خمری  پل 

از  دیگری  و  برفک  و  تاله  از  یکی  می گذرد، 

خنجان می آیند و هردو در منطقۀ دوشی باهم 

یک جا می شوند.

ریشه شناسی نام دوشی: نام این شهرک، از دو 

رودی که از تاله و برفک و خنجان می آید و در 

دوشی باهم پیوند می گیرند؛ گرفته شده است، نخست »دو شیر« 

یا »دو هیر« بوده که در زبان های پیشین، هیر هم به معنی آتش 

و هم به معنی رود آمده است، دو هیر نخست دو شیر و سپس 

دوشی شده است.

رسچشمه ها:

تهران  افشار  ایرج  کوشش  به  مسالک املاملک  اصطخری   -1

۱۳۴۷ رویه ۲۱۹

2- حدودالعامل با مقدمه بارتولد و حواشی مینورسکی کابل رویه 

۳۹۱

توپونیمییاریشهشناسیاستانبغالن
است کوشانی  پادشاه  آن  پی گذار  و  دارد  ساله  دوهزار  پپیشینه  استان  این 

دکرت حمیدهللا مفید

ییادداشت

آشینایی

عزیزهللا ایما
نویسنده

ادامه از صفحه اول



»هجرت: خدایان و پادشاهان« یکی دیگر از دروغ های بزرگ   

هالیوود در ژانر تاریخی سینامست. این فیلم که به داستان 

زنده گی موسی پیامر و هجرت او و قومش، بنی ارسائیل می پردازد، 

پر است از دروغ هایی که این داستان را بیان می کنند. آن چه در 

این اثر سینامیی منایش داده می شود خاف روایات قرآن، تورات 

و دیگر سندها و متون تاریخی و دینی است.

ریدلی اسکات، کارگردان این فیلم با نگاهی کاما ماتریالیستی؛ 

متام معجزات و باهای الهی را با دالیل نه چندان موجۀ علمی 

رد می کند. او تا توانسته جنبه های الهیاتی و عنرص معجزه را از 

فیلم حذف کرده و در برخی موارد جای گزینی برای آن در نظر 

گرفته است. معجزۀ دست نورانی و اژدها شدن عصا که هم در 

قرآن و هم در تورات آمده به کلی از این پیامر گرفته شده است 

و موسی به جای عصا، شمشیری به دست دارد که توسط آن فقط 

آدم می کشد.

هم چنین از شکافته شدن دریا به عنوان یکی دیگر از معجزات بزرگ 

موسی هیچ اشاره ای نشده است. در سکانس عبور بنی ارسائیل از 

دریا مشاهده می کنیم که موسی ]به جای عصا[ شمشیر خود را در 

آب می اندازد و به جای شکافته شدن دریا، پس از مدتی سطح آب 

چنان پایین می آید که مردم او به راحتی می توانند از آن عبور کنند. 

یکی دیگر از موارد جالب توجه این است که فرعون پس از غرق 

شدن در دریا، زنده می ماند و نجات پیدا می کند که این موضوع با 

آن چه تاریخ پیش ازاین به ما گفته بود در تضاد است.

)برادر  هارون  شخصیت  تاریخی،  دست بردهای  این  عاوۀ  بر 

موسی( به کلی محو شده است. همچنین خیلی از موارد داستان 

موسی پیامر، از جمله، رسگردانی چهل سالۀ بنی ارسائیل پیش 

از رسیدن به رسزمین موعود و موضوع »گوسالۀ سامری« از فیلم 

حذف شده اند. در حالی که اهرام مرص حدود هزار سال پیش از 

خروج بنی ارسائیل از این رسزمین ساخته شده است؛ ولی اسکات 

در این اثرش نشان می دهد که اهرام را یهودیانی می سازند که 

پور سینای بلخی گفته است: موسیقی علمی است ریاضی   

که در آن، از چگونگی نغمه ها، از نظر مایمت و تنافر و 

چگونگی زمان های بین نغمه ها بحث می شود تا معلوم گردد 

 »۱۳۷۳ »محشون  کرد.  تألیف  باید  چگونه  را  »لحن»  که 

هخامنشیان، که وارث متدن مادها بودند، موسیقی و هرن نیز، 

جزئی از این متدن بود. از موسیقی آن روزگار اطاعات چندانی 

در دست نیست؛ ولی به عقیدۀ »کسنوفون« موسیقی در این 

دوره، به چند رشته تقسیم می شده که عبارت بوده اند: موسیقی 

رزمی یا جنگی، موسیقی بزمی و موسیقی مجلسی.

 اسناد تاریخی دورۀ آشوری که مربوط به سدۀ هشتم پیش از 

میاد است، نشان می دهد، اقوامی که در فات ایران باستان 

مستقر شده ودند، هرکدام رسودهای مختلفی ساخته بودند 

و آن ها را در مراسم جنگی، جشن ها و مراسم مذهبی اجرا 

می کردند. رسزمین های ما در دوران ساسانیان، اوج موسیقی 

و  رامش گران  دوره،  این  در  کرد.  تجربه  خوبی  به شکل  را 

موسیقی دانان؛ در بارگاه شاهان ساسانی، مقام بُلندی داشتند که 

حتا گاهی رابط بین مشکات مردم و دربار می شدند. اگر خوب توجه 

کنیم شامری از نامی ترین موسیقی دانان ایران 

باستانی؛ از جمله باربد و نکیسا نیز در همین 

دوران؛ به شکوفایی رسیدند. 

موسیقی خراسانی، پس از اشغال رسزمین های 

هم زیستی  آرام آرام،  اعراب،  لشکر  توسط  ما 

اجباری بر دو موسیقی عرب و ایران باستان، 

زمان  در  به خصوص  روند  این  گذاشت.  تأثیر 

این  مرکز  و  رسید  اوج  به  عباسی ها  خافت 

ارتباط  بود.  خلیفه  دربار  و  بغداد  شهر  مهم؛ 

خراسانی؛  و  عربی  موسیقی  میان  نزدیک 

موسیقی،   سبک های  به وجودآمدن  به  منجر 

آالت و اصطاحات تلفیقی ای دو فرهنگ شد. 

»جورج فارمر« پژوهشگر انگلیسی، دربارۀ ۲۸ 

نظریه پرداز موسیقی این دوره، از قرن هشتم تا 

دوازدهم می نویسد: از موسیقی دانان معروف 

ابراهیم  از  می توان  خراسانی،  اسامی  دورۀ 

موصلی که هارون الرشید از او حامیت می کرد 

به برده گی گرفته شده اند. کارگردان هالیوودی، 

یهودیان را تشویق می کند تا به رسزمین موعود 

»افسانۀ  رسیال  در  که  هامن گونه  بازگردند؛ 

جومونگ ۱« هم این پیام به آن ها داده شده بود.

موسی؛ پیامر یا فرمانده

موسای اسکات، بیش تر به شخصیت تاریخی 

و اسطوره ای شبیه است تا شخصیتی مذهبی 

و دینی. به باور اسکات در این فیلم، او فردی 

هیچ چیز  به  که  است  بی ایامنی  و  خداناباور 

متسخر  را  آن ها  و  ندارد  باور  ماوراءالطبیعه 

هیچ  فیلم،  این  در  می داند.  خرافه  و  می کند 

نشانه ای از آن که بتوان موسی را پیامری الهی 

او فقط نقش منجی  دانست، دیده منی شود. 

بنی ارسائیل را بازی می کند. بر عاوه، موسی 

آدم کِش قهاری است که بی دلیل و به راحتی آدم 

می کشد. زمانی که موسی با کودکی مواجه می شود که جلوۀ خدا 

را دارد، بیش تر به انسانی متوهم می ماند تا فردی سامل و پیامری 

که مردم را به راه راست هدایت کند.

برای  سفید  رنگ  و  موسی  لباس  برای  سیاه  رنگ  انتخاب 

این گونه  نیست.  اتفاقی  داستان  طول  متام  در  فرعون  لباس 

این  نشان دهندۀ  خدا  کام  پیام آور  و  دین  از  صحنه پردازی ها 

موضوع است که به باور کارگردان فیلم، دورۀ دین مداری به پایان 

رسیده است و بی دینی و خداناباوری باقدرت بیش تر از گذشته 

از متاشای »هجرت: خدایان و  جای آن را خواهد گرفت. پس 

پادشاهان« به این نکته پی بردم که توجۀ سینامی هالیوود در 

از چه  پیامران  زنده گی  به تصویر کشیدن  اخیر در  سال های 

مسیر  پیمودن  و  آنان  زنده گی  داستان  تحریف  است.  جهت 

بی تردید  فیلم ها  این  در  مادی گرایی  سمت  به  معنویت گرایی 

جواب این پرسش است .

خدایی به ضعیفی یک کودک

در سکانسی از این فیلم؛ روزی موسی بر فراز کوهی، مشغول 

چوپانی است که بوته ای آتشین را می بیند و به آن نزدیک می شود. 

در آن جا کودکی شبیه به راهبان شائولین بر وی ظاهر می شود 

و پرش اسحق موصلی نام برد. این دو تن، نوشته های مهمی دربارۀ 

موسیقی دارند که در آن زمان، مهم ترین آثار علمی در بغداد به شامر 

می رفت.

موسیقی  نظریه پرداز  نخستین  را  الکندی   

اسامی، که مکتب عاملان فیلسوف را بنیان 

گذاشت؛ نام برده اند  ، می گویند از »الکندی« 

که  مانده  باقی  مقاله  چهار  وی،  مقالۀ  هفت 

نُت نویسی  نخستین  شامل  آن ها  از  یکی 

موسیقی اسامی می شود؛ اما به جرئت می توان 

گفت که فارابی با کتاب »موسیقی کبیر« نگاه 

همه جنبه ای به این هرن دارد. شاید بشود او را 

نخستین موسیقی دان علمی دورۀ خراسانی نام 

برد. آثار فارابی، بیش تر زمینه های فکری را در 

بر می گیرد. وی به خاطر تعاریف و به تنظیم در 

آوردن علوم روزگارش؛ به معلم ثانی آن دوره هم 

معروف شد است. هامن طور که از ارسطو، به نام 

معلم اول یاد می شود.

فارابی  آثار  اکرث  میادی،  دوازدهم  قرن  تا   

مورد  اروپا  دانشگاه های  بیش تر  در  و  ترجمه 

استفاده قرار می گرفت. پور سینا که در درازنای 

بود،  زمانه  پزشک  مشهورترین  زنده گی اش 

که در این فیلم؛ همچون خدا معرفی شده است و رسالت موسی 

را به او اعام می  دارد. این رسالت، نه هدایت قوم بنی ارسائیل؛ 

بلکه نجات آنان از ظلم و ستم فرعون مرص اس.. خدای اسکات 

بیش تر به توهمی در ذهن موسی شبیه است تا معبوِد واقعی. 

هر زمان که مخاطب 

از چشم هارون فیلم 

موسی  می بیند،  را 

که  کسی  مثل 

اختال فکری داشته باشد؛ فقط با خودش حرف می زند. خدای 

فیلم اسکات هیچ گاه به موسی دستور منی دهد؛ بلکه فقط به 

به مجادله و بحث  باهم  او پیش نهاد می کند و بیش تر هر دو 

می پردازند و در برخی موارد به توافق هم منی رسند. 

من در این فیلم، خدایی کینه توزی را دیدم که تنها آرزویش انتقام 

گرفنت از فرعون است. خدا در این فیلم آن قدر ضعیف و ناتوان 

نشان داده شده است که پس از نزول عذاب های فراوان بر فرعون 

بکشد. حتا  را  آنان  قادر است که کودکان  و مردم مرص، فقط 

فرعون پس از غرق شدن در دریا هم زنده می ماند و این تصویر 

از خدای  تواناتر  فرعون  که  می شود  متبادر  مخاطب  ذهن  در 

موسی است. خدایی که اسکات خود برای موسی تراشیده است. 

فریادهای کودکانۀ او هم تصویری از بزرگی یک خدا در ذهن 

مخاطب متبادر منی کند. خدایی  که آگاه نیست و باید یهودیان 

خانه هایشان را با خون بره ها عامت گذاری کنند تا او بفهمد که 

نباید به مردمش آسیب برساند. به باور اسکات در این فیلم، این 

خدا فقط خدای یهودیان است، نه از متام مردم.

هالیوود با زیر سوال قرار دادن خدا و نشانه های الهی، متوهم 

با طرح  و زیر سوال بردن معجزات آن ها  پیامران  نشان دادن 

دالیل نه چندان موجه علمی و حذف برخی از این معجزات می خواهد ضمن 

عادی سازی توهین به مقدسات، چهره ای جدیدی از تاریخ دینی، برای نسل های 

آینده به یادگار بگذارد؛ تا جایی که این موضوع در اکرث فیلم های چند دهۀ اخیر 

این سینام به چشم می خورد.

نزدیک به دو صدوپنجاه رساله نوشته است که شامل متام علوم 

شناخته شدۀ زمان خود بود. پور سینا خاف فارابی، موسیقی دان 

عملی نبود و اطاعات بیش تر در مورد اجرای موسیقی قرن دوازده، 

در نوشته های نویسندۀ معارص، »ابن زیله« موجود می باشد. ابن 

زیله، موسیقی شناس و فیلسوف آن روزگار، در اصفهان زاده شده 

این  از  »الکافی املوسیقی« که  نام  به  و در موسیقی، کتابی دارد 

کتاب، دو نسخۀ خطی شناخته شده که قدیمی ترین آن ها متعلق به 

کتابخانۀ رضا رامپور هند است.

واپسین نظریه پرداز دورۀ اسامی، صفی الدین ارموی است که در 

ارومیه )مرکز استان فارس( متولد شد. او در پیشگاه واپسین خلیفۀ 

عباسی و نخستین حاکم مغول بود.

تاریخی  روایت  یک   

هاکوخان  می گوید: 

در  که  چنگیزخان  نواسۀ 

کشتار  و  بغداد  تاراج  حال 

می دهد  فرمان  بود؛  مردم 

مقابل  در  نوازنده،  این  که 

پیروزمندان مغولی؛ موسیقی 

امان  در  مرگ  از  تا  بنوازد 

هرنمنایی  از  پس  مباند. 

او، هاکوخان سخت تحت 

تأثیر هرناش قرار می گیرد. 

دربارۀ  او  بزرگ  آثار  از  یکی 

است  کتابی  موسیقی، 

به  به نام »رسالۀ رشیفه« که 

)پر  هارون  رشف الدین 

وزیر هاکو ( پیشکش شد.

نظریه پردازان  متام 

در  حتا  و  دوازدهم  قرن 

کتاب  به  جدید،  دورۀ 

کتاب  و  رساالت الرشیفه 

الدوار صفی الدین، استناد می کنند. از آن دوره به بعد، موسیقی 

خراسانی به کشورهای خوزۀ متدن ایران باستان به یادگار مانده 

است. شش مقام خراسانی موسیقی سنتی، که بیش تر در کشورهای 

افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان رایج است. اکرث ترانۀ این سبک 

موسیقی؛ دربارۀ عشق، عشق عرفانی، گاهی پرده خوانی حامسی 

یا اعرتاض سیاسی است. استفاده از سازها »ساز محوری« با توجه 

تنظیم  اما در  تفاوت دارد،  اندک  به رشایط اجتامعی سه کشور؛ 

می رود.  به کار  شش مقام  اصلی  سازهای  از  یکی  حتامً  آهنگ ها 

این سازها بر این پایه اند: بربط، دایره، دف و تنبوره، رباب سنتی 

تفاوت دارد؛  رباب معروف کوچۀ خرابات  با  رباب  این  بدخشانی. 

چون دستۀ آن بلند و جای پرده های بیش تری دارد که به نوازنده، 

قدرت بیش تر در نواخنِت ریزپرده ها می دهد؛ متاسفانه بساط این 

ساز در افغانستان جمع شده است و جای آن را رباب هندی با دستۀ 

کوتاه گرفته است. شش مقام خراسانی از مقام  »راگ« های بزرگ، 

راست، نوا، دوگاه، سه گاه و عراقی تشکیل شده است. خوش بختانه 

را  یونسکو در سال ۲۰۰۰ میادی، شش مقام خراسانی  سازمان 

هم چنین  و  باستانی  موسیقی  سبک های  کهن ترین  فهرست  در 

شش مقام  است.  رسانده  ثبت  به  برشی  غیرمادی  رسمایه های 

خراسانی در ازبکستان، در نیمۀ نخست سدۀ بیستم؛ عبدالرووف 

فطرت توجۀ ویژه ای به شش مقام نشان داد. او سال ۱۹۲۷ کتابی با 

نام »موسیقی کاسیک ازبکی و تاریخش« نوشت و شش مقام را به عنوان موسیقی 

بزرگ ازبک ها، معرفی کرد. متأسفانه در دهۀ ۱۹۳۰ در دوران حکومت استالین، از 

شش مقام به عنوان مقابله با موسیقی اروپایی پشتیبانی شد؛ اما ۲۱ سال بعد، طی 

فرمانی از سوی اتحادیۀ آهنگ سازان ریاست جمهوری ازبکستان، به شش مقام 

خراسانی و توسعۀ آن تائید شد. این فرمان، از سوی کمیتۀ ازبکستان اباغ گردید 

ولی مقام خراسانی می باید از نظر ایدئولوژیک احیا می شد که همین امر، باعث 

عدم پیش رفت و پیچیده گی کاری بسیاری از هرنمندان آن دیار گردید.

شش مقام خراسانی در تاجیکستان

 از شش مقام خراسانی، گاهی به عنوان »موسیقی حال تاجیکی« و »...موسیقی 

ملت تاجیک« یاد شده است. تاجیکستان که در آغاز دهۀ۱۹۲۰ بخش خودمختاری 

از ازبکستان بود؛ خوش بختانه به جمهوری مستقلی تبدیل شد. رهران تاجیکستان 

در برخورد خردمندانه و فرهنگی، تصمیم گرفتند که شش مقام را به عنوان بخشی از 

سنت بزرگ فارسی موسیقایی خود معرفی منایند.

رسشناسان  فرهنگیان  و  سیاستمداران  از  برخی  ابتکار  به   ۱۹۴۹ سال  در 

تاجیکستان؛ مانند صدرالدین عینی و باباجان غفوراُف، انجمن شش مقام شکل 

محسوب  اساسی  و  بزرگ  قدم  زمان؛  آن  تاجیکستان  برای  حرکت،  این  گرفت. 

می شود.  بدین ترتیب، شش مقام دو بخش شد: شش مقام تاجیکی که در »دوشنبه« 

نرش و پخش می یافت و »شش مقام« ازبکی که در »تاشکند« منترش می گردید. در 

کتاب های تاجیکی یادی از شش مقام ازبکی منی شد و متقاباً ازبک ها هم یادی از 

شش مقام تاجیکی منی کردند. 

در دهۀ ۱۹۸۰، این بخش بندی ساخته گی، دچار دگرگونی شد. هردو کشور رشوع 

به آموخنت سبک های شش مقام یکدیگر کردند که این وضعیت، تاکنون ادامه دارد؛ 

ولی موج ملی گرایی ازبکی و تاجیکی، ممکن است آن را تغییر دهد. آورده اند که 

شاه مرادخان )حاکم منقیت بخارا( پس از ویران کردن مرو، اهالی مرو را به اجبار به 

بخارا کوچ داد؛ اما به آن ها اجازۀ ورود به بخارا را نداد. آن ها نیز بیرون از دروازه های 

بخارا سکونت گزیدند ، باگذشت سال ها همین مردم وارد بخارا شدند و موسیقی 

خودرا نیز وارد بخارا کردند. چون اینان از مرو آمده بودند، بخاراییان به موسیقی شان 

»مرویگی« می گفتند. کم کم این موسیقی جای خود را در متامی مراسم بخاراییان 

باز کرد. آوازخوانان مروگی، بیش تر رباعیات می خواندند. 

ویژه گی های این موسیقی

پنجشیر  سنتی  موسیقی  هامنند  موسیقی  این  اصلی  ساز  است،  شاد  بسیار 

»قرصک« دف است. پیش پرده خوانی های شان؛ چون سنگردی خوانی پنجشیر و 

»دشتی خوانی بخش های از ایران امروز« ناله و اندوه تاریخی را روایت می کند؛  اما 

در ادامه، به ریتم تند 6 بر 8 وصل می شود. در این موسیقی، رباعیات حزن انگیز 

مردمی؛ رفته رفته به بداهه رسایی های شاد تبدیل می شود و رقصنده گان، پای کوبان 

وارد می شوند. در گذشته، رقصنده گان؛ تنها مردان جوان بودند؛ اما امروزه، گاهی 

بانوان هم وارد می شوند.

نقد فیلم تاریخی »هجرت: خدایان و پادشاهان«

دروغبزرگهالیوودوتحریفتاریخ

نگاهی به موسیقی خراسانی

شادوپایکوبان
در این موسیقی، رباعیات حزن انگیز مردمی؛ رفته رفته به بداهه رسایی های شاد

تبدیل می شود و رقصنده گان، پای کوبان وارد می شوند

طالبـان در اعامیـه ای کـه روز دوشـنبه ۱۳ دلـو منتـرش کـرده   

قتل هـای  غیرنظامیـان،  کشـتار  در  شـان  دست داشـنت  انـد، 

هدفمند و تخریب زیرساخت ها را رد کرده اند.

کشـورهای  بعضـی  »مناینـدگان  اسـت:  آمـده  اعامیـه  ایـن  در 

امـارت  بـر  را  اتهامـات بی اساسـی  و کشـورهای دیگـر،  اروپایـی 

دوام  جنـگ  بـه  موجـب  بـدون  گویـا  کـه  بسـته اند  اسـامی 

می دهنـد، مـردم ملکـی را می کشـند، تأسیسـات عام  املنفعـه را 

تخریـب می کننـد و در کشـتارهای هدف مند دسـت دارند. امارت 

می منایـد«. رد  را  اتهامـات  اینگونـه  افغانسـتان  اسـامی 

ایـن اعامیـه پـس از آن نـرش می شـود کـه دیـروز مناینده گی های 

فرانسـه،  فنانـد،  دامنـارک،  کانـادا،  چـک،  اسـرتالیا،  سیاسـی 

آملـان، ایتالیـا، هالنـد، ناتو، اسـپانیا، سـوئد، بریتانیـا و آمریکا در 

اعامیـه ای طالبـان را مسـوول اکـرث خشـونت ها خوانـده بودنـد.

طالبان:
اگر به توافقنامه دوحه عمل 

نشود، جنگ را ادامه می دهیم
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خییبییر

در این فیلم، هیچ نشانه ای 
از آن که بتوان موسی را 

پیامربی الهی دانست، 
دیده منی شود. او فقط 

نقش منجی بنی ارسائیل را 
بازی می کند. بر عالوه، در 

این فیلم از موسی چهره 
آدم کِش قهاری ساخته 

است.

هالکوخان نواسۀ چنگیزخان 
که در حال تاراج بغداد و 

کشتار مردم بود؛ فرمان 
می دهد که این نوازنده، در 

مقابل پیروزمندان مغولی؛ 
موسیقی بنوازد تا از مرگ در 
امان مباند. پس از هرنمنایی 

او، هالکوخان سخت تحت 
تأثیر هرناش قرار می گیرد. 
یکی از آثار بزرگ او دربارۀ 
موسیقی، کتابی است به نام 

»رسالۀ رشیفه« که به 
رشف الدین هارون )پرس 

وزیر هالکو ( پیشکش شد.

نیقید

رضا جعفری
مستندساز

شفق سیه پوش
آوازخوان

فرهنگ و هرن



روش تحقیق، بنیادی ترین ابزار پژوهش بوده و دانسنت آن برای 

محققان و دانشجویان، رضوری پنداشته می شود که باید برای 

مطالعه و تحقیق هدف مند، روش ها را فراگرفت. متاسفانه خیلی از 

رس  از  هم  یا  و  ندانسنت  روی  از  دانش جویان،  و  پژوهش گران 

سهل انگاری؛ این مورد مهم را مدنظر منی گیرند، حاالن که نوشته هایی 

که یک روش مشخص را پیروری نکنند، از اعتبار و جای گاه علمی 

چندانی برخوردار نخواهند بود. در این نوشتار، تاش صورت گرفته تا 

به فرضیه و جای گاه آن در تحقیقات کمی پرداخته شود. 

از آن جایی که حدس و گامن و فرضیه سازی در زنده گی روزمره برای 

هرشخصی اتفاق می افتد: نسبت به اتفاقی، دچار حدس و گامن یا 

پیش داوری می شوند؛ علت را جستجو می کنند. در تحقیقات علمی 

نیز باید این اتفاق بیفتد و محقق، با فرضیه سازی های منطقی و 

دقیق؛ خودش را به نتایج مطلوب می رساند.

فرضیه یا حدس و گامن که معادل انگلیسی آن »Hypothesis« است، 

از رضوریات تحقیق؛ به ویژه تحقیقات تبینی به شامر می رود که محقق 

با آن می تواند مسیر پژوهش خود را مشخص کند. به عبارت دیگر، 

فرضیه راه حل مسئله است که به یافنت نظم و ترتیب در بین واقعیات 

کمک می کند و هم سبب دست یابی به نتیجه می شود. در تحقیقات 

به شامر می رود  از رضوریات مهم  نیز   کمی؛ فرضیه 

ما  فرضیه،  مسئلۀ  در  دقت  درنظرداشت  بدون  که 

منی توانیم به نتایج مطلوب برسیم. 

تاریخچۀ فرضیه

از  پس  »فرضیه  پاکزاد  محمدجعفر  دکرت  نوشتۀ  به 

هرچند  می نویسد:  او  می یابد«  رواج  هفدهم  قرن 

به  میادی  هفدهم  قرن  از  عمدتا  فرضیه آزمایی 

این طرف رواج پیداکرده؛ اما فرضیه سازی، تاریخ چۀ 

بس بلندتری دارد. از قدیم االیام، به خصوص پس از 

پیدایش تفکر منطقی در بین جوامع متمدن برشی، 

علل  به  بردن  پی  و  حقیقت  کشف  برای  انسان ها 

رویدادهای جهان واقع به گامنه زنی پرداخته اند. البته 

گامنه زنی یا فرضیه سازی در قدیم، حتا در فرارسیدن 

قرن هفدهم، در رشایطی متفاوت صورت گرفته است. 

متفاوت تر  علمی  برخوردهای  آن زمان  در  هرچند 

و  دانشمندان  میان  علمی  وفاق  بود،  امروز  از 

پژوهش گران، به شکل امروز وجود نداشت، بنابراین؛ 

هر دانشمندی مفاهیم، اصول، روش ها و فرضیۀ خود 

را شخصا ابداع کرده و به کار برده است. »با شکل گیری رنسانس و 

دگرگونی های اجتامعی و فرهنگی پس ازآن، فرضیه سازی وارد مرحلۀ 

نوینی شد: دانشمندانی همچون گالیله، کپلر و نیوتون که آنان را 

پیش روان روش علمی خوانده اند، فرضیه را به صورت خاق و عملیاتی 

در تحقیقات خود به کار بردند و آن را از راه مشاهده و آزمایش، به دقت 

ارزیابی کردند. 

در این دوره با پدید آمدن دو خط فکری )تجربه گرایی و عقل گرایی( 

یکی در جزایر بریتانیا و دیگری در قاره اروپا،  زمینۀ پیدایش و رواج 

روش علمی، فراهم آمد« )نسب, 1390(. در این زمان در اروپا چندین 

در  را  مکاتب  این  نقش  که  بود  فکری-فلسفی شکل گرفته  مکتب 

گسرتش روش های علمی، منی توان نادیده گرفت. 

تفاوت های  عقل گرایی  معرفت؛  به  انسان  دست یابی  خصوص  در 

آشکاری با تجربه گرایی دارد« )رسشت, 1379(.

با توجه با گفته های باال، برای رسیدن به فرضیه، از دو راه می توان 

پیش رفت: »تجربه و عقل« یا به عبارتی استقراء و قیاس. ولی اگر 

با دید روان شناختی به موضوع بنگریم، بین تجربه و عقل؛ مبانیت 

کامل منی بینیم. تجربه می تواند زمینه را برای آفرینش گری ذهن 

فراهم کند. بر سبیل مثال، سیگار کشیدن یکی از علل ابتا شدن به 

رسطان است، یا افراد خاق، دارای تفکر واگرا هستند. این محصِل 

استنباط استقرایی است. امروزه، تقریبا همۀ طرف داران استنباط 

روش  در  استقرایی  استنباط  هواداران  غالب  اکرثیت  نیز  و  عقلی 

علمی، باوردارند که فرضیه باید از خاقیت ذهنی و قدرت ابتکار 

محقق رسچشمه بگیرد )رسشت, 1379(.

گذشته از این، آقای پاکزاد در ایران، دهه 1370 را آغازگر اکرثیت 

تربیتی  به گسرتش علوم  از جمله،  و  پژوهش های علمی می داند 

با  معموال  که  فرضیه آزمایی  می نویسد:  و  می کند  تاکید  رفتاری  و 

جای گاه  می شو،  انجام  آماری  معنی دار  آزمون های  از  بهره گیری 

ممتازی یافته است. با توسعۀ دوره های مختلف تحصیات تکمیلی 

در دانشگاه های بزرگ کشور، فرصت های مناسبی برای تحقیق؛ در 

اختیار دانشجویان و استادان قرارگرفته است )نسب, 1390(.

فرضیه چیست؟

فرضیه در حقیقت راه حل پیش نهادي پژوهش گر براي حل مسئله 

به  انگیزه، تدوین یک فرضیۀ پسندیده بسته گی  به همین  است. 

چگونه گی بین مسئله دارد. فرضیه ابزار نیرومندي است که پژوهش گر 

را قادر می سازد تا نظریه را به مشاهده و مشاهده را به نظریه ربط 

دهد. فرضیه، یک قضیۀ رشطی یا فرضی است که تایید یا رد آن، باید 

بر اساس سازگاري مفاهیم آن و به استناد مدارك تجربی و دانش 

گذشته؛ آزمایش شود. فرضیه، جمله اي است که انتظارات محقق را 

درزمینۀ رابطه میان متغیرها بیان می کند )گلستان, 1390(.

در تعریف فرضیه می توان گفت: فرضیه عبارت از حدس یا گامن 

اندیشمندانه دربارۀ ماهیت، چگونگی و

تشخیص  در  را  محقق  که  متغیرها،  و  اشیاء  پدیده ها،  بین  روابط 

نزدیک ترین و محتمل ترین راه براي کشف

مجهول کمک می مناید؛ بنابراین فرضیه گامنی است موقتی که 

درست بودن یا نبودنش باید مورد آزمایش قرار

گیرد )نیا, 1389(.

می رود.  به شامر  تحقیق  اصلی  ستون های  از  یکی  فرضیه سازی، 

فرضیه قلب و اساس تحقیق است. ما فرضیه ها را می سازیم متام 

تحقیق بر محور فرضیات است. گاهی از این ستون های پژوهش به 

ساده گی عبور می کنیم. 

می ورزند:  تأکید  فرضیه  تعریف  در  مؤلفه  چند  بر  روش شناسان 

تبیینی  تعریف فرضیه به چشم می خورد،  نخستین چیزي که در 

است ارتجالی که شخص محقق دربارة نوع روابط بین دو متغیر ابراز 

می کند.

نقش فرضیه ها در تحقیق علمی

فرضيه ها ضمن اين که محقق را براي پي گريي و انجام امور تحقيق 

جهت مي دهد باعث مي گردد که: نخست، مطالعۀ منابع و ادبيات 

مربوط به موضوع تحقيق، جهت دار شود و از مطالعۀ منابعي که 

ربطي به پژوهش ندارند جلوگريي به عمل آيد.

دوم، پژوهش گر را نسبت به جنبه هاي موقعيتي و معني دار مسئلۀ 

پژوهش، حساس تر مي منايد.

سوم، فرضيه باعث مي شود تا محقق، مسئلۀ پژوهش را بهرت درک 

کند و روش هاي گردآوري اطاعات را بهرت تعيني منايد.

به ندرت پیش می آید که اهل علم، تحقیق و پژوهشی را بدون فرضیه 

یا پرسش آغاز کنند. تحقیِق بدون فرضیه مانند آن است که مسابقۀ 

دو صحرانورد، بدون نقطۀ آغاز باشد. یا این که بدون آن که بدانیم چه 

می خواهیم وارد بازار شویم.

پژوهش گران ارتباطات جمعی، برای آغاز مرحلۀ جمع آوری اطاعات 

از واژه های سؤاالت تحقیق یا فرضیه های تحقیق استفاده می کنند. 

سواالت تحقیق معموال در مطالعاتی با عنوان پژوهش های اکتشافی 

دسته بندی می شوند. در این نوع پژوهش، محقق به جای یافنت رابطه 

بین دو متغیر، درصدد جستجوی نشانه های برآمده از داده هاست. 

بنابراین، محقق از قبل اطاعاتی ندارد که بتواند پیش بینی)فرض(

کند؛ اما پژوهش گران در اکرث تحقیقات، از فرضیه استفاده می کنند 

نتیجۀ  دربارۀ  می توانند  به این ترتیب  و 

تحقیق پیش بینی کنند. لذا پرسش ها 

مگر  اند  مشابه  پژوهش،  فرضیه های  و 

در فقدان عنرص پیش بینی در سواالت 

تحقیق. )صابری, 1399(.

فرضیه به مثابۀ یک دستورالعمل اجرایی؛ 

محقق را از دوراهی و حیرت به درآورده، 

از  را  تحقیق  هم اکنون  می گوید  او  به 

کدام مسیر ادامه دهد. فرضیه با چنین 

حیثیتی، ازآن جهت نیاز است که وقتی 

محقق به دنبال علت یک پدیده یا رویداد 

است، هم زمان دو یا چند احتامل در کار 

است و هریک از این احتامالت اقتضای 

را  و اطاعاتی معین  را دارند  ویژة خود 

می طلبند. آنچه به محقق کمک می کند 

تا در مسیر مشخصی حرکت، و اطاعات 

است  فرضیه  کند  دست وپا  را  منسجم 

)نسب, 1390(.

فرضیه در تحقیقات کمی

با درنظرداشت این که در برخی از تحقیقات، استثناهایی وجود دارد 

که از فرضیه استفاده منی شود؛ اما در تحقیقاتی که فرضیه در آن ها 

استفاده می شود، فرضیه از جایگاه کلیدی برخوردار است که حتا بدون 

فرضیه، پیش برد تحقیق ناقص و حتا ناممکن می مناید. »تحقیقات 

کمی در عالی ترین شکل خود، کار را با فرضیه آغاز می کنند و اساسا 

در روش کمی، وجود فرضیه، پیش از جمع آوری اطاعات، یکی از  

بنیان های ارزیابی تحقیقات است؛ اما تحقیقات کیفی چنان نیست، 

آن جا پژوهش با فرضیه یا پیش بینی آغاز منی شود.« بلکه با پارادیم ها 

رشوع می شود )رنجر, 1392(.

تشکيل مي دهد؛  را  تحقيق  مراحل حساس  از  يکي  فرضيه سازي 

چراکه فرضيه ها نقش راهنام را دارند و به فعاليت هاي تحقيقايت 

آن ها  هدف  که  پژوهش هایی  در  به ویژه  فرضیه،  مي دهند.  جهت 

در  فرضیه ها   . است  رضوري  باشد،  معلولی  و  علت  روابط  کشف 

پژوهش هایی که هدف آن ها تعیین وضعیت موجود یک پدیده است، 

اهمیت کمرتي دارد )گلستان, 1390(.

و  راه ها  سهل الوصول ترين  محقق  مي کنند  کمک  فرضيه ها   

محتمل ترین جهت ها را براي رسيدن به هدف تحقيق انتخاب کنند 

)نیا, مقدمه ای برروش تحقیق در علوم انسانی, 1388(. فرضیه ها 

بر مبنای شناسایی »مشکل« ارایه می شوند. برای این که در جریان 

تحقیق به نتایج مطلوب برسیم، الزم است در تشخیص مشکل و 

موضوع دقت داشته باشیم، در غیر آن، راه به جایی خواهد کشید که 

انتظار منی رفت.

منابع فرضیه

محقق می تواند فرضیه های خویش را از منابع مختلف به دست بیاورد: 

کشف و شهود: فرضیه هایی که از کشف و شهود ناگهانی ناشی 

می شود ممکن است در برخی موارد براي گسرتش و پیش رفت علم 

سودمند باشد.

منطق و استنتاج: فرضیه هایی که از طریق منطق به دست می آیند 

با رشایط ویژه، با نظریه ها در ارتباط اند. این نوع فرضیه ها را قیاسی 

می خوانند .

پدیده هاي  و  امور  مشاهدۀ  موارد  بسیاري  در  تجربه:  و  مشاهده 

اجتامعی رسچشمۀ فرضیه یا فرضیه هاست. 

تحقیقات پیشین: تداوم تحقیقات خود از منابع فرضیه است.

با انجام هر تحقیق، پرسش هایی چند پاسخ می یابند. درعین حال 

هر تحقیق، ضمن آن که موجبات پیش رفت دانش را فراهم می سازد؛ 

خود پرسش هایی پدید می آورد که رسچشمۀ فرضیه هایی تازه اند.

فرهنگ: دانش انسانی در چارچوب هر فرهنگ،  رنگ و صبغه اي 

ویژه می یابد، به مسایلی خاص توجه می مناید و زمینه هاي ویژه اي 

نیز می پذیرد. ازاین رو که باید گفت: فرضیه هایش تابع فرهنگ اند، 

هم فرهنگ وسیع و فراگیر، هم فرهنگ هاي خاص و جزئی )گلستان, 

.)1390

چگونه فرضیه بسازیم؟

تشکیل  را  پژوهش  حساس  و  مهم  مراحل  از  یکی  فرضیه سازی 

می دهد؛ زیرا فرضیه ها نقش راهنام را داشته و به کارهای تحقیقی 

سمت وسو می دهند. فرضیه بر اساس تشخیص مسئله یا مشکلی 

ساخته می شود. به خاطر این، انتخاب موضوع عنوان پژوهش که 

پیشینۀ  و  داشت  را  الزم  دقت  باید  است،  سخت  تشخیص  هامنا 

موضوع را خوب مطالعه کرد.»فرضیه ها در ذهن دانشجو و محققان، 

تا  می شوند  پدیدار  زیر  مبادی  از  ترکیبی  یا  و  انفرادی  به صورت 

به عنوان رسچشمۀ پیدایش  و شکل گیری فرضیه و گامن علمی در 

ذهن پژوهش گر عمل مناید: 

1-معلومات پیشین، که قالب گزاره های نظری مانند اصول و قوانین 

علمی، نظریه ها، حقایق، مفاهیم، مدل ها و غیره وجود دارند و در 

شکِل ادبیات نظری پژوهش، تدوین می شوند.

2-تجربیات دیگران، هامنند پیشینه پژوهشی و تجربی سایرین که 

دربارۀ موضوع یا مشابه آن وجود دارد.

3-تجربیات پژوهش گر؛ در محیط واقعی یا محیط آزمایش گاه.

4-تعامل با دیگران؛ گفتگو و مصاحبه با صاحب نظران و متخصصان 

)نیا, مقدمه ای برروش تحقیق در علوم انسانی, 1388(.

فرایندی که برای ساخنت فرضیه، باید طی شوند: 

در گام نخست، باید موضوع تحقیق را مشخص کنیم. بعد اهداف 

فرعی تحقیق را تعیین کنیم. سپس متغیرهای تحقیق را بنویسیم و 

در آخرین گام، به فرضیه سازی می رسیم. برای وضاحت بیش تر الزم 

است مثالی بزنیم: 

اگر موضوع مان »محتوای روزنامه های کابل در سال 1399« باشد. 

این جا اهداف فرعی مان این ها خواهد بود: 

1-بررسی محتوای روزنامه ها بر اساس موضوع. 2- روزنامه ها محتوای 

خود را بر اساس اصول روزنامه نگاری ارایه می کنند.

2-اصول  محتوا.  1-موضوع  داشت:  خواهیم  متغیر  دوتا  این جا 

بوده  این ها  تحقیق؛  در  ما  فرضیه های  بااین حال،  روزنامه نگاری. 

احتامال   -2 روزنامه ها.  در  موضوعات  نوع  1-سنجش  می توانند: 

بین نوع موضوع و صفحه آرایی روزنامه رابطه وجود دارد« )صابری, 

.)1399

پیش از پرداخنت به انواع فرضیه ها الزم است به متغیرها بپردازیم: هر 

صفت یا ویژه گی یا عنرص کمی و یا عنرص کیفی که در یک تحقیق 

تغییرپذیر باشد عبارت از متغیر است )صابری, 1399(. و یا به تعبیر 

»کرلینجر« )1986( متغیر یک مناد است که می توان عدد یا ارزش 

را جاگزین آن کرد. به عنوان مثال، X یک متغیر است و در حقیقت، 

داد.  قرار  آن  جانشین  را  ارزش  یا  عدد  می توان  که  است  منادی 

بااین حال، نظر به متغیرها می توانیم فرضیه ها را تقسیم بندی کنیم: 

بی جهت،  فرضیۀ  جهت دار،  فرضیۀ  ساده،  فرضیۀ  وصفی،  فرضیۀ 

فرضیۀ عمومی و محدود و فرضیه صفر

1-فرضیۀ وصفی: آن است که فقط یک متغیر دارد. چه به صورت 

پرسشی باشد و چه به صورت خری. 

2-فرضیۀ ساده: آن است که از دو متغیر ساخته شده باشد. 

فرضیه ساده هم می تواند یک زمانی فرضیه صفر باشد. مثا هرگاه 

فرضیۀ  فرضیۀ شام،  متغیر شدید،  دو  میان  در  رابطه  وجود  منکر 

از وسایل  افراد و استفاده  صفر است. مثال دیگر: میان جنسیت 

ارتباط جمعی رابطه وجود ندارد. این فرضیه می تواند صفر باشد. 

3- فرضیۀ چندمتغیره: آن است که از حد اقل سه فرضیه ساخته شده 

باشد. 

4- فرضیه جهت دار: آن است که در آن متغیرها یا مستقیم است و یا 

معکوس. وقتی فرضیه می گوید: احتامال بین پایگاه اجتامعی افراد و 

استفاده از وسایل ارتباط جمعی رابطه وجود دارد، می توان این متغیر 

را جهت دار معرفی کرد )صابری, 1399(.

5-فرضیۀ بی جهت: فرضیۀ بدون جهت، فرضیه اي است که در آن، 

جهت ارتباط بین متغیرها یا جهت اثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته 

مشخص نیست. وقتی محقق براساس ادبیات تحقیق و تجارب علمی 

و عملی نتواند رابطۀ بین متغیرها را حدس بزند، فرضیه را به صورت 

بدون جهت بیان می کند )گلستان, 1390(.

6- فرضیۀ عمومی و محدود: این دو فرضیه، عمدتا برمی گردد به 

سطح مطالعۀ ما. اگر سطح مطالعۀ ما فرد باشد، فرضیه محدود است 

و اگر سطح مطالعۀ ما کان باشد، عبارت از فرضیه عمومی است« 

)صابری, 1399(.

7- فرضیۀ صفر

فرضیۀ صفر، خاف فرضیۀ تحقیق، به عدم وجود رابطه بین متغیرها 

اشاره می کند. این فرضیه بیان می کند که متغیر مستقل بر متغیر 

وابسته اثر ندارد و بین متغیرها رابطه یا تفاوت وجود ندارد.

فرضیۀ صفر را فرضیۀ پوچ یا آماري نیز می گویند.

این فرضیه انتظار محقق درمورد رابطه بین متغیرهاي تحقیق را نشان 

منی دهد.  فرضیۀ صفر بیان می کند که بین متغیرهاي تحقیق هیچ 

رابطه ای وجود ندارد و هر رابطۀ مشاهده شده ای تنها ناشی از شانس 

و تصادف است .

فرضیۀ صفر براي کاربرد آزمون هاي آماري مناسب تر است. پس از 

آزمون آماري فرضیۀ صفر یا تایید یا رد می شود )گلستان, 1390(.

آزمون فرضیه ها

آخرین مرحله در چرخۀ تحقیق، آزمون فرضیه براي تأیید یا رد آن است 

و بعد تعیین استلزامات منطقی این آزمون

براي نظریه اي است که فرضیه بدان وابسته است. اگر یافته هاي 

تحقیق با فرضیه برابر بود پس تأیید می شود. بااین حال، هامن طور 

بیشرت  فرضیه ها  از  پاره اي  آزمون پذیريی  می کند  تأکید  واالس  که 

است:

اساساً آزمون پذیريی فرضیه اي باالتر است که بتوان ابطال آن را با 

شامر زیاد یافته هاي تجربی منطقاً ممکن نشان داد درحالی که براي 

تأیید آن یک یا چند یافته کافی باشد. حتا وقتی فرضیه اي اساساً 

آزمون پذیر است باید عماً نیز آزمون پذیر باشد، یعنی کسب اطاعات 

مقتضی از مشاهدۀ امکان پذیر و روش هاي گردآوري آن براي محقق 

شناخته شده و عملی باشد. 

پس از آزمون فرضیه با ارزیابی نظریه، نحوۀ تنظیم فرضیه، روش هاي 

تأیید صحت و  براي  این موارد  آزمون فرضیه و بررسی دقیق همۀ 

مناسبت آزمون فرضیه باید فرضیه را رد یا قبول کرد.

 وقتی فرضیه اي رد یا قبول شد استلزمات منطقی این نتیجه گیري 

باید در نظریه منعکس گردد. طرق مختلفی در انعکاس آزمون فرضیه 

در نظریه وجود دارد )گلستان, 1390(.

نتیجه گیری 

در مقالۀ حارض، ضمن این که به این پرسش »فرضیه در تحقیقات 

و  پیدایش  تاریخ چۀ  به  پرداخته شده،  کمی چه جای گاهی دارد« 

ترویج فرضیه در تحقیقات علمی و هم چنان به چگونگی فرضیه سازی 

در تحقیق، مخترصا اشاره شده است. 

فرضیه از مهم ترین و رضوری ترین عنارصی است که در تحقیقات 

کمی به کار می رود و محقق را در مسیر مشخصی هدایت می کند.  

با توجه به این حقیقت که در بعضی از تحقیقات استثناهایی وجود 

دارد که از فرضیه استفاده منی شود؛ اما در تحقیقاتی که فرضیه 

در آن ها استفاده می شود، مثل تحقیقات کمی، فرضیه از جای گاه 

فوق العاده و مهمی برخوردار است که حتا بدون فرضیه؛ پیش برد 

تحقیق ناقص و حتا ناممکن است.

فرضیه رشوع  با  را  کار  عالی ترین شکل خود،  در  تحقیقات کمی 

از جمع آوری  و اساسا در روش کمی، وجود فرضیه پیش  می کند 

اطاعات و داده های تحقیق، یکی از اصل های ارزیابی تحقیقات 

کیفی  تحقیقات  در  نیست،  چنان  کیفی  تحقیقات  در  اما  است؛ 

پژوهش با فرضیه یا پیش بینی رشوع منی شود.

فرضیهچیستوچهارزشیدرپژوهشدارد؟
فرضیه در حقیقت راه حل پیش نهادی پژوهش گر براي حل مسئله است

دونالد  داماد  و  سفید  کاخ  پیشین  ارشد  مشاور  کوشرن،  جرد 

در  نقش شان  برای  برکوویتز،  آوی  معاونش،  همراه  به  ترامپ 

دریافت  نامزد  عربی  کشور  چند  با  ارسائیل  روابط  عادی سازی 

جایزۀ صلح نوبل شدند.

بحرین  و  سودان  امارات، 

که  هستند  کشوری  سه 

گذشتۀ  سال  اواخر  در 

میان جگیری  با  میادی 

واشنگنت با ارسائیل در مورد 

عادی سازی روابط به توافق 

رسیدند. این توافق با عنوان 

»پیامن آبراهام« نیز شناخته 

می شود.

آقای کوشرن و معاونش نقشی کلیدی در این مذاکرات بازی کردند 

با این حال گامن می رود این نامزدی انتقاد برانگیز شود. آقای 

کوشرن در بیانیه ای گفته افتخار می کند که نامزد این جایزه شده 

است.

آلن درشوویتز وكیل امریكایی و استاد دانشكدۀ حقوق دانشگاه 

هاروارد، آقای کوشرن را به عنوان نامزد جایزۀ صلح نوبل پیشنهاد 

کرده است. آقای درشوویتز کسی است که در هر دو استیضاح 

دونالد ترامپ از وی دفاع کرده بود.

را تحریم  با ارسائیل  از ده ها سال پیش رابطه  کشورهای عربی 

کرده  می گفتند تنها زمانی با ارسائیل روابط را آغاز می کنند که 

اختافاتش با فلسطینی ها حل شده باشد. انتظار می رود دولت 

جو بایدن متام معامات امنیت ملی دوران دونالد ترامپ از جمله 

فروش اسلحه به امارات و عربستان را بررسی کند. 

جرد کوشرن در عرصه ساخت و ساز مسکن و مستغات، وام دار 

کسب و کاری است که پدرش رشوع کرد. با روی کار آمدن دونالد 

ترامپ، ایوانکا ترامپ و همرش جارد کوشرن به عنوان مشاوران 

عالی رئیس جمهور منصوب شدند و بدون دریافت حقوق در کاخ  

سفید کار کردند.

را  کاخ سفید  تاش های  هدایت  ترامپ  دوران  در  کوشرن  جرد 

برای مداخله در بحران خاورمیانه بر عهده داشت. گفته می شود 

آقای کوشرن با محمد بن سلامن ولی عهد عربستان روابط بسیار 

ارسائیل  با  نزدیکی  روابط  درعین حال  او  دارند.  دوستانه ای 

داشته است.

انتقال سفارت کشورش به بیت املقدس را به  دونالد ترامپ که 

جامعه یهودیان در آمریکا وعده داده بود، از هامن روزهای نخست 

ورود به کاخ سفید آقای کوشرن را مأمور پی گیری مسایل مربوط به 

صلح خاورمیانه کرد.

در پی دست گیری آنگ سان سوچی، رهر حزب حاکم اتحادیۀ 

ملی دموکراسی و دیگر رهران این حزب در بامداد دوشنبه، 

ارتش میامنار در اطاعیه ای وضعیت اضطراری اعام کرد و ادارۀ 

کشور را در دست گرفت.

بیانیه،  این  اساس  بر 

را  ارتش کنرتل کشور 

به مدت یک سال در 

دست می گیرد. بنابر 

میامنار،  ارتش  اعام 

آنگ  مین  به  قدرت 

کل  فرماندۀ  هلینگ، 

شده  منتقل  ارتش 

اتحادیۀ  حزب  است. 

به  دموکراسی  ملی 

سوچی  خانم  رهری 

انتخابات  در  آرا  از  درصد   ۸۳ کسب  با  توانسته بود  آبان ماه  در 

پارملانی به پیروزی برسد.

ارتش با مخدوش دانسنت انتخابات، برگزارکنندگان آن را به تقلب 

متهم کرده بود و خواستار تعویق گشایش دورۀ مجلس بود که قرار 

بود دوشنبه آغاز به کار کند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل 

متحد بازداشت آنگ سان سوچی و دیگر رهران غیرنظامی را در 

میامنار به شدت محکوم کرد. او از ارتش خواست كه به خواست 

مردم احرتام بگذارند. همزمان امریکا اعام كرد كه با هرگونه تاش 

برای تغییر نتیجۀ انتخابات اخیر مخالف است و هشدار داد اگر 

تاش ها برای مانع تراشی دموكراسی متوقف نشود، علیه مسووالن 

اقدام خواهد كرد.

سعید خطیب زاده، سخن گوی وزارت امور خارجۀ ایران نیز اعام 

و متام  ندارند  یکدیگر  در کشورهای  دو کشور سفارتی  که  کرد 

این  امیدواریم  است.  مسدود  ما  ارتباطی  و  اطاعات  مجاری 

اتفاقات منجر به بدتر شدن وضعیت حقوق اقلیت ها در این کشور 

آزادی متام رهران غیرنظامی شد  نیز خواستار  نشود. اسرتالیا 

تایلند و کامبوج دو کشور  را غیرقانونی خواند.  آنان  بازداشت  و 

همسایۀ میامنار گفته اند که مداخلۀ نظامی در میامنار یک مسئله 

داخلی میامنار است.

پیش از اعام انتقال قدرت به وسیلۀ ارتش، واحدهایی از ارتش 

میامنار آنگ سان سوچی، رهر اتحادیۀ ملی دموکراسی و دیگر 

مقام های ارشد این حزب از جمله وین مینت، رییس جمهوری و 

چند رسوزیر ایالتی را بازداشت کرده بودند. آنگ سان سوچی با 

عنوان رسمی مشاور دولتی، به طور بالقوه در مقام نخست وزیری 

میامنار قرار دارد و رهر بالقوه این کشور است. 

به گفته جاناتان هید، خرنگار بی بی سی در جنوب رشقی آسیا، 

یانگون  و شهر  پایتخت  نایپیتاو،  از  رسبازان در حال گشت زنی 

هستند. تلفن و اینرتنت نیز در پایتخت میامنار دچار اختال شده 

از مردم  اتحادیۀ ملی دموکراسی  نیونت، سخن گوی  است. میو 

خواسته است از واکنش شتاب زده خودداری و بر اساس قانون 

عمل کنند.

داماد ترامپ نامزد دریافت جایزۀ 
صلح نوبل شد

اعالم حکومت نظامی در میامنار
در پی بازداشت آنگ سان سوچی
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مقاله

فرضیه به مثابۀ یک 
دستورالعمل اجرایی؛ محقق 

را از دوراهی و حیرت به 
درآورده، به او می گوید 

هم اکنون تحقیق را از کدام 
مسیر ادامه دهد. فرضیه با 
چنین حیثیتی، ازآن جهت 
نیاز است که وقتی محقق 

به دنبال علت یک پدیده یا 
رویداد است، هم زمان دو یا 

چند احتامل در کار است 
و هریک از این احتامالت 

اقتضای ویژة خود را دارند و 
اطالعاتی معین را می طلبند. 

فرهاد فرامرز



از ژانرهای پرطرف دار در روزنامه نگاری  یادداشت نویسی یکی 

است. طبیعت این ژانر به گونه ای است که عاوه بر روزنامه نگاران، 

صاحبان فکر و قلم در حرفه های گوناگون نیز ممکن است آن را 

برای رساندن صدای خود به کار گیرند. با این وجود می توان گفت 

که یادداشت نویسی درروزنامه نگاری ایرانی با روزنامه نگاری غربی 

وبه خصوص امریکایی تفاوت های را هم در نحوۀ پرداخت و هم در 

نحوه انتشار دارد1.

و  تاثیرگذارترین  از  یکی  شاید  رسمقاله،  و  یادداشت  بخش 

مهم ترین بخش های روزنامه نگاری غربی باشد؛ 

روندها،  در  جدی  تاثیرگذاری  می تواند  که  چرا 

سیاست ها، باورها و عمل کرد مسوولین و دیگر 

مرزهای  از  فراتر  داشته باشد.  جامعه  کارگزاران 

خر و گزارش های خری و تحلیلی، یادداشت 

نویسی مرزهای بازی دارد که به نویسنده، امکان 

می دهد با وصل کردن بخش های مختلف یک 

واقعیت به یک نتیجه گیری برسد، پیشنهاد ارایه 

کند و چشم انداز جدیدی از موضوع بحث ارایه 

عماً  گزارش های خری  در  آن  امکان  که  کند 

وجود ندارد.

خواننده،  به  خر  تولید  رسعت  که  زمانه ای  در 

بیننده و شنونده دمی مجال و فرصت منی دهد 

مختلف  رخ دادهای  و  مختلف  اجزای  رابطۀ  که 

از  استفاده  با  نویس  یادداشت  دریابد،  را  به هم 

دانش و تجربه و قدرت تجزیه و تحلیل خود، بعد 

جدیدی به اخباری که ممکن است حتا در ظاهر 

نامربوط به هم برسند می دهد و مخاطب رسانه را کمک می کند تا 

درک بهرتی از خوراک خری روزانه اش داشته باشد و به نحوی 

خرها را برای او معنی دار می کند.

در اغلب رسانه های معتر جهان، کسانی که صفحۀ یادداشت 

روزنامه نگاران  یا  پر می کنند غالباً  را  یا وب سایت ها  و  روزنامه ها 

زیردست و باتجربه ای هستند که کارشان متام وقت یادداشت-

ستون نویسی است، یا افرادی تحصیل کرده که در تجزیه و تحلیل 

رویدادها خره هستند یا کسانی هستند که در حرفه های مختلف 

زبده کار و صاحب نفوذ هستند. و درنهایت کسانی که به دلیل مقام 

و موقعیت اجتامعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی شان توانایی 

اعامل »تغییر« را دارند و به همین جهت مخاطب را پای مطلب خود 

می نشانند.

کنار  در  خرنگاران  از  بسیاری  ایرانی،  روزنامه نگاری  سنت  در 

گزارش های خری که وظیفه روزانه شان است مرتبط با حوزه هایی 

درسنت  می نویسند.  هم  یادداشت  می دهند  پوشش  که 

روزنامه نگاری غربی خرنگار عموماً یادداشت منی نویسد. یعنی 

اجازۀ نوشنت یادداشت و رسمقاله ندارد. دلیل آن این است که 

خرنگار در هر حوزه ای که مشغول به کار است به گزارش واقعیت 

می پردازد، روایت طرفین ماجرا را از موضوعی بیان می کند و دست 

آخر با آن که ممکن است تحلیل و زمینه ای از خر را به مطلب خود 

یکـی از دشـواری هایی کـه مـردم و به ویـژه باشـنده گان شـهر 

و  هـوا  آلوده گـی  می کننـد،  نـرم  دسـت وپنجه  آن  بـا  کابـل 

نامناسـب بـودن محیط زیسـت اسـت. میزاِن به شـدت بلنـد ذرات 

ق در هـوا و الیـۀ ضخیمی از دود باالی شـهر کابـل، مردم این  معلَـّ

شـهر را بـا چالش هـای بـزرگ صحـی و محیـط زیسـتی مواجـه 

کرده است.

زیسـت،  محیـط  از  محافظـت  ملـی  ادارۀ  مقامـات  از  برخـی 

می گوینـد کـه میـزاِن ذرات معلـق در هـوا کـه کوچک تـر از ۲.۵ 

میکرومـرت اسـت، میـان ۲۰۰ تا ۶۰۰ میکروگـرام در هر مرتمکعب 

اسـت. ایـن ذرات کوچـک می تواننـد به عمق ِشـش ها نفـوذ کنند 

و حتـا وارد رشیان هـا و جریـان خـون گـردد. 

مـواد  سـوزاندن  از  همـه  زیسـتی  محیـط  نابه سـامانی های  ایـن 

امـور،  مسـوولین  کـه  می گیرنـد  رسچشـمه  دودزا  و  بی کیفیـت 

زیسـت  محیـط  بهبـود  بـرای  و  هسـتند  بی تفـاوت  آن  قبـال  در 

سـوزاندن  و  بی تفاوتی هـا  ایـن  ندارنـد.  توجهـی  شـهر  پاکـی  و 

مـواد خطرنـاک و دودزا در فصـل رسمـا، فضـای شـهر را کامـا 

آلـوده و زهـری سـاخته اسـت و باشـنده گان شـهرها و به خصـوص 

باشـنده گان کابـل را با بیامری هـای گوناگـون و خطرناکی مواجه 

کـرده اسـت.

هنگامی کـه بـه بلندمنزل ها و تأسیسـات تجارتی نظـر می افگنیم؛ 

دیـده می شـود کـه سـتون دود تـا آسـامن قامـت بلنـد می کنـد 

و زمـان و زمیـن کابـل را در انبـوه دود و تاریکـی فرومی بـرد. از 

سـوی دیگر شـهرداری کابـل و مسـوولین تنظیفات شـهری، برای 

اضافه کند؛ اما پیرامون موضوع مورد بحث ارزش گذاری منی کند 

یادداشت  که  نقطه ای  منی دهد.  ارایه  هم  رهنمود  و  توصیه  و 

نویسی و گزارش و خرنویسی را از هم جدا می کند: ارایۀ راهکار، 

پیشنهاد، نقد یک سیاست، توصیۀ راهرد ومواردی از این دست.

به خصوص  و  غربی  روزنامه های  از  بسیاری  در  جهت  به همین 

خر  بخش  از  ورسمقاله نویسی  یادداشت  قسمت  امریکایی، 

جداست. منونه های بارز چنین تفکیکی را می توان در روزنامه های 

سان  پست،  واشینگنت  ژورنال،  اسرتیت  وال  تایمز،  نیویورک 

فرانسیسکو کرانیکل و دیگر رسانه های هم طراز یافت.

مسوول  و  پذیرش  کار  در  خری  رسویس های  دبیر  بنابراین 

به حوزۀ  اتفاقاً  است  ممکن  که  یادداشت هایی  امور  وفتق  رتق 

پوشش آن ها مرتبط باشد نیستند و دخالتی در آن ندارند؛ چرا 

رد  و  است  روزنامه نگاری  ژانر  براساس  تقسیم بندی  اساساً  که 

توسط  که  یادداشت هایی  یا  و  رسیده  یادداشت های  قبول  و 

ستون نویس های ثابت ارایه می شود، بخش مجزایی است.

بخش  توسط  یادداشت ها  ایرانی،  روزنامه نگاری  سنت  خاف 

مجزایی از روزنامه و یا وب سایت روزنامه ها منترش می شود. عاوه 

نوشته  روزنامه  رسمقالۀ  بخش  این  در  آن  بر 

می شود که معموالً انعکاس دهندۀ مواضع روزنامه 

بین املللی  یا  داخلی  روز  مباحث  خصوص  در 

است و این بخش مسوولیتش با روزنامه است و 

نام نویسنده بر پای آن منی نشیند و البته اهمیت 

زیادی دارد چرا که موضع رسدبیری روزنامه را - 

با هرگرایشی که دارد- به مخاطب ارایه می کند. 

در  که  است  روزنامه  بخش  همین  امریکا،  در 

رسمقاله ای در هنگام انتخابات ریاست جمهوری 

با رشح دالیل خود به حامیت از یک کاندیدای 

که  حالی  در  می کند.  اقدام  جمهوری  ریاست 

جهت گیری  منی تواند  روزنامه  خری  بخش 

داشته  سیاسی  احزاب  کاندیداهای  به  نسبت 

باشد.

به دلیل ساختار تشکل یافته و تعریف شده و البته 

یادداشت  یا  و  نویسی  یادداشت  که  اهمیتی 

نویسان و نیز رسمقالۀ روزنامه ها دارند، هم در کار 

ستون نویسان ثابت و هم در یادداشت های رسیده 

سـبز و پـاک نگه داشـنت شـهر؛ توجـه خاصـی مبـذول منی دارند. 

از دریـای کابـل گرفتـه تـا کوچه کوچـۀ شـهر، حکایـت از انـواع 

کثافات دارد و امواجی از تعفن و بدبویی؛ از شـهر بلند می شـود.

و  زیسـت  محیـط  خرابـی  هـوا،  آلوده گـی 

و  مهلـک  ملـت؛  بـرای  شـهر،  کثیف بـودن 

خطرآفریـن اسـت و بی تفاوتـی در قبـال ایـن امر 

مهـم، یکی از جفای بزرگ در حق مردم و کشـور 

دسـت اندرکاران  از  بنابرایـن  می شـود.  قلـم داد 

محافظت محیط زیسـت، شـهرداری و مسـوولین 

بـرای  کـه  می شـود  تقاضـا  مرصّانـه  امـور، 

جلوگیـری از آلوده گـی هـوا، مـرصف و سـوزاندن 

شـوند  دسـت به کار  دودزا،  و  بی کیفیـت  مـواد 

را  کابـل  باشـنده گان  به ویـژه  هم وطنـان؛  و 

به روزنامه می توان وسواس و دقت نظر زیادی را مشاهده کرد. هم 

در انتخاب یادداشت ها، هم در پرداخت آن و هم در رابطه ای که 

یادداشت نویسان آزاد با روزنامه می توانند داشته باشند.

برای مثال به خاطر دارم که یکی از اعضای تحریریۀ نیویورک تایمز 

زمانی در یک جلسه در مدرسۀ روزنامه نگاری برکلی اشاره کرد که 

در هفتۀ بیش از ۶۰۰ یادداشت به روزنامه می رسد که تنها چیزی 

حدود ده تا ۱۵ مطلب می توانند در هر هفته فرصت انتشار یابند. 

هر روزنامه هم ویژه گی های مشابهی در پذیرفنت یادداشت در 

وب سایت خود ارایه می کند2.

تا به حال چندین همکار خرنگار از من پرسیده اند که پس فرق 

گزارش نویسی با یادداشت نویسی هایی که مثاً در روزنامه هایی 

مثل نیویورک تایمز می شود چیست؟ چون در این یادداشت ها 

هم می توان نقل قول دید، هم آمار و هم دیگر موادی که می تواند 

به صورت مستقل در یک گزارش خری به کار رود.

درپاسخ می توان گفت »ستون نویسان ثابت« هم افرادی هستند 

کار  در  اما  نباشند؛  خر  بخش  در  است  ممکن  این که  با  که 

خود همه مراحلی که خرنگار حوزه های مختلف روزنامه برای 

تهیه مطلب طی می کنند را انجام می دهند. یعنی برای نوشنت 

مطالعۀ  به  می گیرند،  آمار  می کنند،  مصاحبه  خود  یادداشت 

در  به هم  شبیه  روندهای  و  مختلف  الگوهای 

با  نهایت  در  و  می پردازند  موضوع  یک  تاریخ 

استفاده از هم، این مواد چشم انداز و تحلیلی 

که از یک موضوع دارند را ارایه می کنند، راهکار 

شخصیت های  سیاست مداران  روی  پیش 

نقد  را  سیاست مداران  می گذارند،  ذی نفع 

و  مختلف  خرهای  وصل کردن  با  و  می کنند 

مطرح کردن زوایای جدید، تصویر ماکروسکوپی 

می دهند.  خود  به مخاطب  موضوع  یک  از 

خود  کار  برای  حتا  یادداشت نویسان  از  خیلی 

سفر می کنند و به مناطقی می روند که احتامالً 

خرنگار روزنامه هم برای پوشش آن حوزه حضور 

به  این دو  اما طبیعی است که محصول  دارد؛ 

صورتی متفاوت ارایه می شود.

ایرانی  یادداشت نویسان  از  بسیاری  چه  اگر 

روی کردی  و  معلومات  توشه،  چنین  با  هم 

اما  می کنند؛  نگاه  یادداشت نویسی  به 

ژانر  به  نگاه  که  عمده ای  تفاوت های  به دلیل 

یادداشت نویسی و اهمیت آن در ساختار روزنامه ها دارد، اوالً هزینۀ 

جداگانه و مستقلی به این بخش اختصاص داده منی شود، ثانیاً 

ستون نویسان و رسمقاله نویسی ثابت روزانه رونق چندانی ندارد 

یادداشت هایی  از  بسیاری  نهایت  در  و 

که در روزنامه ها منترش می شود به دلیل 

نبودن یک ساختار منسجم در پردازش 

کیفیت  از  بخش،  این  به  و جهت دهی 

از  برخی  برخوردارند.  متنوعی  بسیار 

هستند  انشایی  چنان  آن  یادداشت ها 

سیاسی  بیانیه های  به  بیش تر  که 

می ماند که رابطۀ علت و معلولی موضوع 

مطرح شده در یادداشت هیچ گاه برای 

از لحاظ  یا  خواننده مشخص منی شود 

زبان آن چنان ثقیل و نامرتبط است که 

خوانندۀ متوسط روزنامه عماً در اواسط 

در  و  کند  دنبال  را  آن  منی تواند  کار 

نهایت کم تر پیش می آید که بتوان سطح 

مطلوبی از این ژانر محبوب و پرطرف دار 

روزنامه نگاری را در این یادداشت ها دید.

از چنـگال سـیاه دود و غبـار و امـراض گوناگـون نجـات بدهنـد 

و نگذارنـد کـه در کنـار جنـگ و ناامنـی، آلوده گـی هـوا و مـرگ 

بـه کام مـرگ بسـپارد. نیـز ملـت را  تدریجـی 

بـه همـگان روشـن اسـت کـه ایـن ملـک 

عمیقـی  جراحـات  مختلـف،  نواحـی  از 

برداشـته اسـت و پیکر نحیفش در چنگ 

مشـکات متعـددی افتـاده اسـت. پـس 

بیاییـد وجیبـه دینـی و وظیفـۀ فرزنـدی 

خویـش را در قبال مـادر وطن ادا مناییم 

و  غبـار  و  از چنـگ دود  را  ملـت  ایـن  و 

آلوده گی هـای کشـنده، نجات ببخشـیم 

و حـق فرزنـدی و میهن دوسـتی حویـش 

را ادا مناییـم.

مالحظاتیدرموردیادداشتنویسی
نگاهی به دو سنت متفاوت

آلودهگیهواومرگتدریجی

و  شورا  کتاب  ماندگار:  راه 

اثر  اسام،  در  انتخابات 

طرف  از  حنیف،  عزیزاحمد 

ریاست  و  فردوسی  کانون 

والیت  فرهنگ  و  اطاعات 

تاالر  در  پنجشیر، 

برگزار  والیت،  کنفرانس های 

شد.

در  خاورنیا  ذکی  احمد  دکرت 

این نشست گفت که نام کتاب 

اسام«  در  انتخابات  و  »شورا 

آن  به ترتیب  وقتی  اما  است؛ 

نگاه می شود، با عدم رعایت ترتیب، در بخش اول موضوع انتخابات 

در  این  شده است.  گرفته  به بحث  شورا  مسأله ی  دوم،  بخش  در  و 

حالی ست که شورا در اسام یک اصِل برگرفته از قرآن و حدیث است، 

اما انتخابات یک امر اجتهادی و از فراورده های برشی تلقی می گردد؛ 

پرداخنت به این دو مبحث از منظر اسام و قراردادن هردو در کناِر هم، 

زیاد موجه و منطقی به نظر منی رسد.

او اضافه کرد: در کتاب شورا و انتخابات، سیاست را یکی از رضورت های 

دین خوانده شده است؛ درحالی که برای اثبات این مدعا فراتر از ذکر 

رویدادهای تاریخی ، به نصوصی از قرآن وحدیث استناد نشده است.

خاورنیا گفت: در این اثر، بیعت و شورا از پایه های نظام سیاسی اسام 

خوانده شده اند در حالی که بیعت یک رسِم فرهنگی اعراب قبل از 

اسام و یکی از روش های امضایی در عرص پیامر و خلفا به حساب 

می رود؛ اما شورا برخاف آن، امری ست که در قرآن کریم بدان ترصیح 

گردیده است.

وی ترصیح کرد: گذشته گرایی یا وابستگی بیش از حد به تاریخ سلف 

اند که  از موارد دیگری در کتاب  تکرار برخی مطالب،  و هامن طور 

ایجاب می کند در چاپ های بعدی روی آن تجدید نظر صورت گیرد. 

در مباحث پژوهشی-فقهی می سزد که پژوهش گر بیش تر از روایات 

تاریخی به  فقه مقاصد توجه کند. هامن طور، دیدگاه ها و مواقف سلف 

قابل حرمت اند اما ما ُملزم به پیروی از ایشان نیستیم، به دلیل این که 

آن ها خود به پیروی از همدیگر ُملزم نبودند.

هم چنان محمد ایوب ادیب، استاد دانشگاه در این محفل ابراز داشت: 

اگر بپذیریم هامن گونه که در کتاب مطرح گردیده است، انتخابات 

امروزی مشابه به هامن بیعتی است که در گزینش خلفای چهارگانۀ 

صدر اسام به کار رفته است، آیا اجتهاد خلفا در پیوند به کاربرد بیعت 

در شکل دهی نظام سیاسی که اساساً یک امر فقهی و اجتهادی ست 

برای ما می تواند الزام آور باشد؟ ایشان با استناد به تفاوت میان فقه و 

رشیعت عاوه منودند: ما با احرتام به دیدگاه های فقهی و تاریخ منِد 

گذشته، ملزم به پیروی از آن ها نیستیم؛ اگر نسل های پسین خود را 

ملزم به پیروی از دیدگاه های فقیهان گذشته بدانند، سیالیت فقه و 

اجتهاد معنای خود را از دست می دهد.

ادیب، روی این نقطه انگشت گذاشت که انتخابات یکی از مؤلفه های 

دموکراسی در کتاب خوانده شده است، در حالی که انتخابات یکی از 

شاخص های دموکراسی است و نقطۀ دیگر این است که مبنای قدرت و 

قانون گذاری در دموکراسی مردم است و در اسام، خداوند؛ انتخابات، 

دمکراتیک  و  مردمی  نظام  تبلور حاکمیت  برجستۀ  از شاخص های 

است که می توان منحیث شاخص از آن در هر نظام سیاسی مدعی 

از اساس  اما مولفه های دمکراتیک،  آن استفاده کرد؛  از  مردم ساالر 

با نظاِم الهی در اسام رِس سازش ندارد. بیعت از روش هایی ست که 

در ساختار نظام اسامی از سوی خلفا به کار رفته است؛ اما انتخابات 

روشی ست که برای شکل دهی نظام مردمی که باورمند به آزادی و 

برابری سیاسی اند به کار می رود؛ چگونه ما می توانیم این دو را به هم 

مقایسه کنیم و قابل جمع بدانیم؟ 

یکی از نقدهای دیگری که آقای ادیب بدان اشاره کرد، قضاوت های 

ارزشی ای است که در چندجای کتاب از سوی مؤلف به کار رفته است؛ 

در حالی که از منظر فن پژوهش ایجاب می کند تا مؤلف، بی طرفی 

خود را از آغاز تا انجام در خال بحث حفظ کند.

در همین حال مولوی عبدالحفیظ انوری استاد دارالعلوم جامع االنوار 

پنجشیر یکی دیگر از سخرنانان این نشست، عدم رعایت ترتیب میان 

نام و محتوای کتاب و این که شورا و انتخابات در ردیِف هم قرار داده 

شده اند در حالی که شورا در نظام سیاسی اسام یک اصل است اما 

انتخابات اصاً در اسام وجود ندارد؛ تشبیه انتخابات با بیعت را غیر 

موجه خوانده گفت: در بیعت همواره یک گزینه وجود داشته است 

و مردم مکلف به اطاعت از وی بوده اند؛ اما در انتخابات گزینه های 

متعددی وجود دارد. بحث دیگر این است که رییس دولت در اسام 

از سوی شورا برگزیده می شود؛ اما در انتخابات از سوی عامۀ مردم.

انوری عاوه منود: نویسندۀ کتاب ادعا کرده است، هامن گونه که پیامر 

از رسِم بیعت به عنوان یکی از سنت های فرهنگی اعراب در شکل دهی 

نظام اجتامعی بهره برد، ما نیز می توانیم از انتخابات به حیث یک روش 

مدرن و معارص در ساختار نظام اجتامعی خویش استفاده کنیم.

ابراز  ضمن  کتاب(  )نویسندۀ  حنیف  آقای  برنامه،  اخیر  قسمت  در 

قدردانی از گرداننده گان برنامه، به یک سلسله از پرسش های منتقدین 

اثر، بحث هایی است که میان  این  تألیف  انگیزۀ  پاسخ داده گفت: 

امارت عنقریب مطرح خواهد گردید.  و  طرف داران نظام جمهوریت 

او گفت: در این اثر، گزینش رییس دولت از طریق انتخابات عامه و 

ساختار شورا در نظام سیاسی اسام با بررسی تاریخ خلفای راشدین 

و  آزادی  عمومیت،  شفافیت،  ویژگی های  شده است.  گرفته  به بحث 

در  همه  می شود،  دیده  معارص  انتخابات های  در  که  عادالنه بودن 

گزینش خلفای چهارگانۀ صدر اسام وجود داشته است.

حنیف اضافه کرد: انتخابات نوعی از شوراست که از متامی آحاد ملت 

در آن نظر خواسته می شود؛ رایزنی میان نخبه گان، نوع دیگری از 

شوراست و مشورت میان زن و شوهر در مسایل خانواده گی کتگوری 

دیگری از شورا می تواند باشد. بدین لحاظ، آنچه از مشورت و رایزنی در 

نصوص دینی آمده است شامل شورا در متام سطوح می شود که یک 

نوع آن انتخابات است.

در پایان نشست، محمد امین صدیقی معاون والیت پنجشیر، ضمن 

پنجشیر  در  فرهنگی  فعالیت های  گسرتش  از  کتاب  چاپ  تریکی 

ستایش به عمل آورده و مباحث انتخابات و شورا را از بحث های مورد 

نیاز در جریان مذاکرات صلح تلقی کرد.

نقدشوراوانتخاباتدراسالم
کتاب شورا و انتخابات در اسالم، اثر عزیزاحمد 

حنیف در پنجشیر رومنایی شد
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امید معماریان
استاد دانشگاه

حامد تاتار
نویسنده

گیزارش

میقیالیه

یادداشیت

»ستون نویسان ثابت« هم 
افرادی هستند که با این که 
ممکن است در بخش خرب 

نباشند؛ اما در کار خود 
همه مراحلی که خربنگار 

حوزه های مختلف روزنامه 
برای تهیه مطلب طی 

می کنند را انجام می دهند. 
یعنی برای نوشنت یادداشت 

خود مصاحبه می کنند، 
آمار می گیرند، به مطالعۀ 

الگوهای مختلف و روندهای 
شبیه به هم در تاریخ یک 

موضوع می پردازند 

آلوده گی هوا، خرابی محیط 
زیست و کثیف بودن 

شهر، برای ملت؛ مهلک و 
خطرآفرین است و بی تفاوتی 
در قبال این امر مهم، یکی از 
جفای بزرگ در حق مردم و 

کشور قلم داد می شود.
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رسیال گفتگوهای صلح افغانستان پس از   

در  طالبان  و  امریکا  میان  صلح  توافق نامه 

حوت 1398 رشوع شد. طالبان و امریکایی ها 

پس از 18 سال جنگ، وارد مذاکره شدند که 

توافق  به  تا  کشید  طول  ماه   18 به  نزدیک 

رسیدند. 

پس از توقف هفت ماهۀ این گفتگوها، در ماه 

سنبلۀ سال  جاری دوباره در دوحه آغاز گردید. 

در اول انتظار می رفت که به زودی گفتگوها روی 

موارد اساسی رشوع شوند که چنان نشد. این 

و  کشید  درازا  به  روز  هشتاد  تقریبا  گفتگوها، 

رسانجام هیأت  دوطرف بر رس اصول و طرزالعمل 

گفت گوها به توافق رسیدند. 

دلیلی به درازا کشیدن دور اول گفت گوها مورادی از قبیل نظام آیندۀ 

کشور و مذهب رسمی و ...گفته شد که باآلخره در در ماه قوس، هردو 

طرف به مرخصی رفتند. هدف از این وقفه، مشورۀ دو طرف با رهران شان 

عنوان شده بود. هیات های مذاکراتی دولت و طالبان در قطر، به تأریخ 

22 قوس در یک اعامیۀ مشرتک این تعطیلی 23 روزه را اعام کردند. 

مناینده های دولت افغانستنان به وطن برگشتند و مناینده های طالبان 

به پاکستان رفتند.

افعانستان  سیاست گران  سفرهای  گفتگوها،  این  اول  دور  آغاز  در 

که  آنچه  برای  مصالحه  عالی  شورای  رییس  عبدالله  عبدالله  به ویژه، 

بامیان یکی از والیات مرکزی و در عین زمان یکی از محروم ترین   

والیات افغانستان است. چالش ها و مشکات فراوان از هر لحاظ، 

باالی زنده گی مردم بامیان سایه افگنده است. فقر اقتصادی، محرومیت 

مختلف  سطوح  در  تبعیض  اعامل  نامتوازن،  انکشاف  جغرافیایی، 

به عنوان  و... هرکدام  بندرهای تجارتی  و  زنده گی، نداشنت مسیرها 

ساطوری ظلمت و محرومیت مردم بامیان را رنج می دهد.

بامیان، با داشنت قدامت کهن،  مأوای مردمان مختلف و متفاوت بوده 

و در هر روزگار منشأ و منبع دگرگونی های بزرگ سیاسی، اجتامعی و 

فرهنگی بوده و بعضی از احزاب مهم و مطرح نقطۀ رشوع اش بامیان 

بوده است. اوضاع جوی بامیان در فصل های مختلف متفاوت هست. 

و  است  دیدنی  و  معتدل  مکان  و  فضا  تابستان،  روزهای  در  بامیان 

گردشگران وافری هم از داخل و خارج دارد.

فرهنگی  میراث های  را،  بودا  رسزمین  جاذبه های  از  سرتگی  بخش 

و اماکن عتیقه احتواء منوده است، که به زیبایی های بامیان افزوده 

سال  چند  در  اما  می گذارد؛  منایش  به  را  قشنگ تری  پس زمینۀ  و 

اخیر، با این که سازمان حفاظت از میراث های فرهنگی )یونسکو( در 

اما باید توجه داشت که به هر میزان که اهمیت و جای گاه اجتامعی و 

سیاسی یک روزنامه مهم باشد، طبیعتاً به خاطر پایگاهی که در میان 

برخوردار است،  آن  از  اعتامدی که در جامعه  و  افکار عمومی دارد 

جای گاه بخش رسمقاله و یادداشت ها نیز اهمیت بیش تری می یابد 

و به همین جهت برای صاحبان قدرت و ثروت، جهت گیری و مواضع 

مطرح شده نیز در افزایش و کاهش محبوبیت و مقبولیت نگاهی که 

به عمل کرد آن ها می شود مهم است. شاید ازهمین رو، نگاه جدی 

به ساختار بخش یادداشت و رسمقاله در روزنامه ها - توسط مدیران 

نرشیات- رضوری به نظر می رسد.

چه در سنت ایرانی و چه در سنت امریکایی روزنامه نگاری، بخشی از 

یادداشت های روزنامه توسط افرادی خارج از نرشیه نوشته می شود. با 

این حال افرادی که روزنامه ایی معتر یادداشتی را در مورد موضوعاتی 

که درباره آن صاحیت و اعتبار الزم را دارند منترش می کنند، منی توانند 

انتظار داشته باشند که آنچه نوشته اند بی کم و کاست منترش شود.

درست که در وب سایت همۀ روزنامه ها رشایط پذیرفنت یادداشت های 

افراد صاحب نظر در حوزه های  اما معموالً  ارسالی ذکر شده است؛ 

مختلف معموالً راهی برای متاس مستقیم با اعضای بخش یادداشت-

موافقت  گرفنت  و  خود  ایدۀ  طرح  از  پس  و  می کنند  پیدا  رسمقاله 

اولیه، یادداشت خود را می نویسند و به روزنامه ارسال می کنند. در 

برخی مواقع افرادی که از مقام و موقعیت باالی اجتامعی، سیاسی 
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اجامع منطقه ای در بارۀ صلح افغانستان خوانده می شد، افزایش یافت 

و از کشورهای منطقه دیدار کرد. بیش تر کشورهای همسایه و منطقه، 

پشتیبانی شان را از از گفتگوهای صلح اعام داشتند.

در 22 قوس آقای حمدالله محب مشاور امنیت ملی رییس جمهوری در 

پیام  های توییرتی نوشت که مراحل باقی ماندۀ گفتگوهای صلح میان 

دولت افغانستان و طالبان باید در داخل کشور انجام شود. به تعقیب 

این گفته ها، رییس جمهور غنی نیز در نشست کابینه گفت، ما ترجیح 

میدهیم دور دوم مذاکرات در داخل کشور برگزار شود.

طالبان با این خواست حکومت افغانستان مخالفت کرده و انجام دور 

بامیان حضورداشته و فعالیت های بسیاری را در راستایی حفاظت از 

میراث های فرهنگی بامیان انجام داده است، شامری از مردمی که از 

کرانه های بامیان و والیات دیگر به بامیان نقل مکان منوده و با تبانی 

داشته،  رسمایه ای  جنبۀ  بیش تر  که  بامیان  مرکز  مردم  مساعدت  و 

به ساخت وساز خانه ها در اطراف و نزدیکی های شهرهای باستانی و 

میراث های فرهنگی پرداخته اند، که به گفتۀ ریاست اطاعات و فرهنگ 

بامیان: ساخت وساز خانه های مسکونی در اکناف و نزدیکی های مراکز 

تاریخی و میراث های فرهنگی، خطر جدی برای نابودی شعایر باشکوه 

تاریخی بامیان می باشد. بنابراین، اگر جلوی روند خریدوفروش محات 

نزدیک به اماکن فرهنگی و تاریخی متوقف نشود، شکوه و عظمت 

بامیان را متزلزل ساخته و آیندۀ افتضاح آوری را خواهیم داشت.

در حال حارض، بر پایۀ گزارش هایی که در دسرتس قرار دارد، تا هنوز 

خانواده های کثیری از جمعیت بامیان در مغاره های نم ناک و نامناسب 

زنده گی می کند.

زنده گی در مغاره های بامیان می تواند علل و توجیهات مختلف داشته 

باشد که بیش تر عوامل آن را فقر و ناداری مردم عنوان منوده است؛ 

اما واقعیت امر چیز دیگری است. ممکن تعداد اندکی از خانواده ها در 

بامیان، به علت فقر و بیچاره گی در مغاره ها زنده گی منایند؛ اما طیف 

کانی از مغاره نشینان به خاطر فقر و ناداری، مغاره نشینی را اختیار 

نکرده، بل که آن را به منظور کسب درآمد و جلب کمک های داخلی و 

خارجی اختیار منوده است. ما خانواده های را می شناسیم که بهرتین 

خانه های مسکونی را در داخل شهر بامیان و حتا در کابل هم دارد، 

و اقتصادی برخوردارهستند، ممکن است که مقالۀ خود را بفرستند 

بدون این که ایدۀ آن را پیش از ارسال مطلب مطرح کرد ه باشند.

اما منطبق برسیاست های روزنامه ممکن است حت یادداشت افراد 

مطرح یاد شده نیز رد شود. برای مثال می توان به زمانی اشاره کرد 

که جان مک کین کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۰۸ 

یادداشتی را برای روزنامۀ نیویورک تایمز ارسال کرد؛ اما این روزنامه 

به دلیل اشکاالتی که در آن می دید آن را را رد کرد3.

نکتۀ جالب آن که این روزنامه پیش ازآن، با انتشاررسمقاله ای از جان 

مک کین جمهوری خواه، با رشح دالیلی که برای این انتخاب داشت، 

حامیت کرده بود.

این  به  که  ایمیلی  در  روزنامه  رسمقاله-یادداشت  بخش  مسوولین 

تغییر بخش هایی  فرستادند، خواستار  ریاست جمهوری  کاندیدای 

را  سیاسی  دالیل  می توان  چه  اگر  شده بودند؛  وی  یادداشت  از 

پشت چنین تصمیمی نیز در نظر گرفت؛ اما از نظر سیاست کلی 

دبیر  و  نویسنده  پذیرفته می شود،  یادداشتی  وقتی یک  روزنامه ها، 

بخش یادداشت روزنامه در یک فرایند رفت وبرگشتی به نهایی کردن 

آن اقدام می کند و روزنامه ای که به شخصیت حرفه ای خود اهمیت 

یادادشت های  چاپ  از  دارد،  مشخصی  استانداردهای  و  می دهد 

تبلیغاتی، رسدرگم و ضعیفی که به فهم و دانش خواننده اش منی افزاید 

خودداری می کند. به همین جهت خیلی کم پیش می آید که مطلبی 

مگر  منترش شود.  تغییر  بدون  و  فرستاده شود  معتر  روزنامه ای  به 

آن که نویسنده، خود پیشاپیش نکات مورد نظری که در نوشنت یک 

بعدی مذاکرات را در داخل کشور، تخریب 

روند گفتگوهای صلح عنوان کردند. 

عضو  منصور  عبدالحفیظ  جدی،  سیزدهم 

اسامی  جمهوری  گفتگوکنندۀ  هیأت 

افغانستان در هنگام سخرنانی در انستیتیوت 

مطالعات اسرتاتژیک، تشکیل حکومت موقت 

را یگانه ساختار عملی برای پایان جنگ و ادغام طالبان در بدنۀ نظام 

توصیف کرد. پس از این گفته های منصو در زمزمه های حکومت موقت 

و  مختلف  مجلس، سفارت خانه های کشورهای  میان مناینده های  در 

هم چنان در میان هیئت مذاکره کنندۀ دوطرف و مناینده های کشورهای 

بین املللی در دوحه مطرح شد.

این گفته ها، واکنش تند رییس جمهور غنی را بر انگیخت، او در سخرنانی 

که در والیت هرات داشت گفت: هرکسی که طرح حکومت موقت را 

مطرح می کند، بگوید که امروز رس قوماندان اعلی قوای امنیتی و دفاعی 

افغانستان مورد اعتامد مطلق قوای امنیتی و دفاعی خود است یا نست! 

ولی بازهم برای به دست آوردن 

تحت  حامیه وی  کمک های 

رهسپار  مغاره نشینان،  نام 

مغاره های نم ناک اطراف بودا 

می شوند.

بامیان  رادیو  که  را  گزارشی 

به اشرتاک گذاشته بود، بیان 

خانوادۀ  هر  که  می داشت 

مبلغ  ماهانه  مغاره نشین، 

کرایۀ  بابت  افغانی   )۲۰۰۰(

مغاره به صاحبانش پرداخت می کند.

این در حالی است که، منازل مسکونی بسیاری در اطراف شهر بامیان 

بامیان  دارد.  وجود  مغاره ها  کرایۀ  از  پاین تر  و  مناسب  کرایه های  با 

خانواده های داریم که فقط در بدل نگه داری از حویلی شان به صورت 

رایگان در حویلی های کسانی دیگری زنده گی می کنند و کسانی که در 

بامیان خانه به کرایه می گیرند، به صورت معمول، ماهانه حدود ۱۰۰۰ 

الی ۱۵۰۰ افغانی کرایه پرداخت می کنند.

مغاره  کرایۀ  افغانی  مبلغ ۲۰۰۰  ماه  یک  در  که  خانواده های  حاال، 

پرداخت می کند، چطور منی تواند که با پرداخت پول کمرتی از آن در 

خانه ها و مکان های مناسب زنده گی مناید؟ پاسخی که به این پرسش 

می توان داد این است که مغاره نشینان بامیان فقیر نیستند؛ بل که 

رسمایه داران عادت پذیری اند که با پرداخت ۲۰۰۰ افغانی، مغاره ها را 

یادداشت مورد نظر است را رعایت کرده باشد.

منتها برخاف سنت ایرانی که در بسیاری مواقع در مطالب ارسالی 

بدون آگاهی نویسنده دست برده می شود وحتا ویرایش هایی می شود 

و از مطلب بخش هایی کم می شود، در چنین روزنامه هایی پیش از 

انتشار هر نوع تغییری که توسط روزنامه در مطلب اعامل شود ابتدا 

برای نویسنده فرستاده می شود و پس از آن که آن را تأیید کرد روزنامه 

می تواند آن را منترش کند.

به خاطر دارم در سال ۲۰۰۵ که یادداشتی را به همراه دکرت داریوش 

بخش  در  فردی  کردیم،  منترش  تایمز  نیویورک  روزنامه  در  زاهدی 

سؤاالت  رفت وبرگشتی  چندساعته  روند  یک  در  یادداشت-رسمقاله 

مختلفی را مطرح کرد و ما هم به صورت ایمیلی جواب دادیم تا در 

نهایت مطلب شسته رفته ای نهایی شد و به چاپ سپرده شد.

شاید این هم یکی از فرق های یادداشت نویسی در ایران باشد که 

رسدبیری یا افرادی که به چاپ یادداشت اقدام می کنند ممکن است 

بخش هایی از مطلب را حذف و یا آن را ویرایش کنند وحتا بعضی 

مواقع پاراگراف اول و آخر آن را نیز دست کاری کنند بدون این که 

نسخۀ نهایی و ویرایش را قبل از انتشار برای نویسندۀ مطلب بفرستند و 

موافقت نویسنده را با تغییرات انجام شدۀ قبل از انتشار داشته باشند. 

در واقع چه بهدلیل کمبود زمان، چه به هر دلیل دیگری یادداشت 

در صفحه منی رود مگر آن که نویسنده، نسخۀ آخر و مورد قبولش را 

ارسال کند.

به  در نرشیات مختلف  یادداشت  ده ها  که  طی شش ساله گذشته 

چاپ رساندم، در مسیر نهایی کردن مطالبم نکات فراوانی آموختم. 

از سواالتی که کمک می کرد انسجام منطقی مطلب بهبود یابد تا 

حذف کردن موضوعات و بحث هایی ثانویه که نه تنها کمکی به طرح 

آیندۀ قوای دفاعی و امنیتی را این ها چه می کنند؟ دوم، حکومت موقت 

را به اساس کدام صاحیت مطرح می کنند.

هفته،  سه  از  پس  افغانستان  اسامی  جمهوری  مذاکره کنندۀ  هیأت 

مشورت با رهری دولت، اعضای شورای عالی مصالحۀ ملی، روئسا و 

اعضا شورای ملی کشور، فعاالن سیاسی و مدنی، عاملان دین و دیگر 

اقشار کشور در کابل و والیات، به تاریخ 16 جدی، غرض از رسگیریی 

مذاکرات صلح، عازم دوحه شدند. 

پس از روی کار آمدن جوبایدن، انتظار می رفت که دیدگاه واشنگنت در 

مورد زملی خلیل زاد عوض شود. همه انتظار تغییر را می کشیدند که 

چنان نشد.

در آخرین مورد »سی ان ان« به نقل از سه منبع، گزارش داده  که جوبایدن 

دموکرات، ماموریت زملی خلیل زاد را که یک سیاست مدار جمهوری خواه 

صلح  امور  در  کشور  این  خارجۀ  وزارت  ویژۀ  منایندۀ  به عنوان  است 

افغانستان متدید خواهد کرد.

اکنون پس از گذشت بیست روز تا حاال گفتگوهای رسمی میان هیأت 

مردم  که  است  این درحالی  است.  نشده  گفتگوکنندۀ دوطرف رشوع 

افغانستان، جامعۀ جهانی و نهادهای ناظر و کشورهای همسایه، همه 

چشم ها به دوحه دوخته شده و انتظار رشوع گفتگوها را می کشند؛ اما 

طالبان با درک این وضعیت، برای زیر فشار قرار دادن دولت افغانستان و 

ایجاد نفرت در میان شهروندان، از یک سو جنگ را در گوشه و کنار کشور 

شدت بخشیدند و از سوی دیگر، دست به ترورهای هدف مند می زنند و 

فعالیت های تخریب کارانه راه می اندازند. 

رس انجام این فعالیت های طالبان، اسباب واکنش مناینده های کشورهای 

بین املللی را در کابل فراهم آورد. دیروز مناینده گی های اتحادیۀ اروپا، 

با مناینده گان دیپلامتیک کشورهای اسرتالیا، جمهوری چک، دمنارک، 

فنلند، فرانسه، آملان، ایتالیا، منایندۀ ملکی ناتو و هم چنان مناینده گان 

ایاالت  و  انگلستان  سویدن،  هسپانیا،  هالند،  کشورهای  دیپلامتیک 

متحدۀ امریکا در بیانیۀ مشرتکی ادامۀ این فعالیت ها را محکوم کردند.

با این حال، تا هنوز معلوم نیست که آیندۀ گفتگوها به کجا می کشد و چه 

زمانی طالبان دوباره به به میز گفتگو حارض می شوند.

به منبع درآمد خویش تبدیل منوده و با اداهای فقیرانه، به دنبال انواع 

کمک ها می باشند.

در کنار پیرشفت های اندک و محدودی که از برکت جامعۀ جهانی در 

افغانستان رومنا گردید، امید می رفت که مغاره نشینی و زنده گی بدوی 

رنگ ببازد و محو شود و مردم ما از نعامت و مزایای شهری بهره مند شود 

و دیگر مغاره نشینی نداشته باشیم؛ زیرا مغاره نشینی افزون بر نداشنت 

وضعیت مناسب بهداشتی، سبب و عامل برای از بین بردن میراث های 

تاریخی و فرهنگی بامیان هم می شود.

مغاره نشینی  دیگر  کشورها  کمک های  به  اندوخنت  چشم  با  تابه ی 

می کنید! بدانید که کمک های مردم همیشه ی نیست و بگذارید که 

هامن شامر اندکی که سزاوار می باشند کمک دریافت کنند.

موضوع اصلی یادداشت منی کرد؛ بل که خواننده را نیز گیج می کرد و 

در نهایت رساندن سطح مطلب به جایی که به لحاظ روزنامه نگاری در 

هارمونی با دیگر بخش های روزنامه باشد.

نظام مدیریتی بخش رسمقاله-یادداشت این اجازه را به رشد و ارتقای 

کیفی بخش یادداشت ها می دهد. استفاده از روزنامه نگاران باتجربه 

هم  روزنامه  از  خارج  یادداشت نویسان  به  روزنامه ها،  بخش  این  در 

پس از مدتی این اطمینان خاطر را می دهد که مداخله در منت که 

توسط اعضای این بخش صورت می گیرد، در نهایت به غنا و بهرتشدن 

مطلب شان می انجامد.

حرفه ای  خواننده گان  از  بسیاری  که  است  جهت  به همین  شاید 

مطبوعات در امریکا، اولین صفحه ای که باز می کنند صفحۀ یادداشت 

و رسمقاله است چرا که تا صبح که روزنامه را دریافت کنند خرها 

را ازطریق تلویزیون و رادیو و تلفن های همراه خوانده اند، دیده اند و 

شنیده اند؛ اما منتظرند ببینند وقایع روز چه گونه با یکدیگر مرتبط 

می شوند و چشم انداز آینده چیست؟

چنین حساسیتی به کیفیت مطالب و زمان رصف کردن با نویسنده گان 

به ارایۀ مطالبی منجر می شود که اعتبار روزنامه را در ارایۀ نقطه نظراتی 

منسجم پیرامون مسایل مختلف جامعه حفظ و ارتقا می دهد و در نهایت 

روزنامه نه تنها صدای قوی تری در جامعه خواهد داشت و قادر خواهد 

بود که محافل سیاست گذاری را از خود متأثر کند؛ بل که با بحث هایی 

که مطرح می کند می تواند گفت وگویی زنده ای در حوزه های مختلف 

برای »تغییر« ایجاد کند. به این وسیله است که روزنامه ها و به صورت 

کلی رسانه ها می توانند نقش کلیدی در انعکاس دادن نقطه نظرات 

افکار عمومی جامعه از یک سو و شکل دهی و هدایت آن از سوی دیگر، 

ایفا کند.

رسیالشدنگفتگوهایصلح

مغارهنشینانبامیانواداهایفقیرانه
بعضی ها برای کسب درآمد و جلب کمک های داخلی و خارجی مغاره نشینی را اختیار کردند

نرصت هللا ظریف
خـربنگار آزاد

گزارش تحلییل

گیزارش

مالحظاتیدرموردیادداشتنویسی
نگاهی به دو سنت متفاوت

ادامه از صفحه هفتم

فرهاد فرامرز

رس انجام این فعالیت های 
طالبان، اسباب واکنش 

مناینده های کشورهای بین 
املللی را در کابل فراهم 

آورد. دیروز مناینده گی های 
اتحادیۀ اروپا، با مناینده گان 

دیپلامتیک جمعی از 
کشورها، منایندۀ ملکی ناتو 

در بیانیۀ مشرتکی ادامۀ این 
فعالیت ها را محکوم کردند.


