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در جهان تنها دو گروه از مردم هستند که هرگز تغییر نمی یابند :
برترین خردمندان  و پست ترین بی خردان !

ارنست همینگوی

مســووالن ریاســت زراعــت و مالــداری 
کنــر خبــر داده انــد کــه قطــع جنگل هــا 
ــته  ــه گذش ــبت ب ــت نس ــن والی در ای
ــوز در شــماری  ــا هن ــه؛ ام کاهــش یافت
از ولســوالی های ایــن والیــت درختــان 

ــوند. ــع می ش قط
ــر  ــس زراعــت کن ــام اهلل ســافی، رئی انع
ــع  ــه، قط ــت ک ــه اس ــانه ها گفت ــه رس ب
اســمار،  ولســوالی های  در  جنگل هــا 
ســوکی و چپــه درۀ ایــن والیــت هنــوز 
ــا  ــافی از تالش ه ــای س ــه دارد. آق ادام
بــرای ایجــاد کمیتــۀ مردمــی بــه خاطــر 
ــخن  ــا س ــع جنگل ه ــری از قط جلوگی

می زنــد.
بــه گفتــۀ رییــس زراعــت کنــر، وزارت 
زراعــت در ســال روان خورشــیدی 
وعــدۀ ســپردن دوصــد میلیــون افغانــی 
ــت  ــن والی ــت ای ــش زراع ــه بخ را ب
داده و قــرار اســت از ایــن پــول بــرای 
شــده  قطــع  جنگل هــای  احیــای 

ــود. ــتفاده ش اس

یــک منبع که نخواســته از او در گزارش 
نــام بــرده شــود بــه ســالم وطندار 
بــه  روز  چنــد  از  کــه  گفته اســت 
ــوالی  ــا در ولس ــع جنگل ه ــو قط این س
نــاری کنــر آغــاز شــده و چــوب آن بــه 
قاچــاق  پاکســتان  خیبرپشــتون خواه 

می شــود.
نیــز  کنــر  باشــندگان  از  شــماری 
می گوینــد کــه در قطــع جنگل هــای 
ــت  ــن والی ــی ای ــای محل ــر مقام ه کن

ــد. ــت دارن دس
مســووالن  معلومــات  اســاس  بــر 
ــال  ــر، در 20 س ــت کن ــت زراع ریاس
میلیــون   25 بــه  نزدیــک  گذشــته 
متــر مکعــب چــوب از جنگل هــای 
ایــن والیــت بــه پاکســتان قاچــاق 

. ســت ه ا شد

چـوب      جنگل هـای   کنر 
به کجـا       قاچـاق     می شـود؟
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دیگـر  نفـر   ۴ باختـن  جـان  دنبـال  بـه 
جراحـات  شـدت  براثـر  شـفاخانه  در 
یونـان،  در  آتش سـوزی  درنتیجـۀ 
مقام هـای آن کشـور اعـالم کرده انـد کـه 
شـمار قربانیـان آتـش سـوزی مهیب در 
اطـراف آتـن بـه ۹۱ نفـر افزایـش یافتـه 

اسـت.
امدادگران، روز یکشـنبه )7 اسـد( تعداد 
کسـانی که ناپدید شـده بودنـد را 25 تن 
اعـالم کـرده و در حین حـال هویت 2۸ 
نفـر از قربانیـان در منطقـۀ نزدیـک دریا 

هنوز مشـخص نشده اسـت.
رسـانه ها  کـه  گزارش هـای  براسـاس 
ارائـه کرده انـد، همچنـان شـرایط ۱0 نفر 
از افـرادی کـه آسـیب دیده انـد وخیـم 

گـزارش شـده اسـت.
۴۳ فـرد بزرگسـال و یک کـودک هم در 

شفاخانه بسـتری هستند.
دوشـنبه  روز  از  مهیبـی  آتش سـوزی 

هفتـه گذشـته در مناطق جنگلـی اطراف 
پایتخـت یونـان آغـاز شـده بـود.

کـه  آتـن  اطـراف  بـزرگ  جنـگل  دو 
پایتخـت  نزدیـک  تفریح گاه هـای 
دسـت خوش  می شـوند،  محسـوب 

شـدند. آتش سـوزی 
حجـم حادثـه بـه حـدی گسـترده بـود 

کـه »الکسـیس سـیپراس« نخسـت وزیر 
یونـان کـه بـه بوسـنی سـفر کـرده بـود 
سـفر خـود را نیمـه کاره رهـا کـرده و 
حادثـه  ایـن  رونـد  بـر  نظـارت  بـرای 
و اعـالم وضعیـت اضطـراری بـه آتـن 

بازگشـت.
زمینـه  در  تحقیقـات  همچنـان  مقام هـا 

در  را  آتش سـوزی  علـت  بـه  دسـتیابی 
دارنـد. پیگیـری  دسـت 

اسـت  ایـن  از  حاکـی  شـواهد  برخـی 
اسـت.  بـوده  عمـدی  آتش سـوزی  کـه 
مناطـق  در  غیرقانونـی  سـاخت  و سـاز 
جنگلـی دیگـر عاملـی اسـت کـه بـرای 
اسـت. شـده  مطـرح  آتش سـوزی  ایـن 

قربانی شدن بیشتر از 91 تن بر اثر آتش سوزی در یونان
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در مـال قات دوستـم و غنـی 
چه گـذشت؟
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در عرصــۀ سیاســت وعــده و وعیــد دادن سیاســت 
مــداران امــری طبیعــی شــمرده مــی شــود. آن هــا 
بــرای ایــن کــه مــردم را متقاعــد ســازند کــه بهترین 
برنامــه ســازان و مجریــان آن انــد، همــواره از فــردا 
ــک از  ــدام ی ــد. ک ــی گوین ــخن م ــر س ــای بهت ه
ــدون  ــک روز را ب ــه ی ــوده ک ــداران ب ــت م سیاس
ــانده باشــد؟  ــه شــب رس ــردم ب ــه م ــده دادن ب وع
ایــن وضعیــت حتــا در کشــورهای غربــی کــه بــه 
شــدت سیاســت مــداران و زمــام داران را زیــر نظــر 
ــه پاســخ گویــی مــی  دارنــد و آن هــا را مجبــور ب
ــا  ســازند، نیــز دیــده مــی شــود. امــا تفــاوت آن ب
ــا در  ــده، عمدت ــته ش ــه داش ــب نگ کشــورهای عق
ــد  ــی گوین ــر م ــا دروغ کمت ــه آن ه ــت ک ــن اس ای
ــات  ــه امکان ــب ب ــه متناس ــد ک ــی کنن ــالش م و ت
ــردم شــان حــرف  ــا م ــت هــای موجــود ب و ظرفی
ــف  ــی آدل ــد بســپارند. زمان ــد و وعــده و وعی بزنن
ــه  ــود ک ــه ب ــان گفت ــت آلم ــور وق ــر دیکتات هیتل
ــر آن  ــردم زودت ــد، م ــر باش ــدر بزرگت »دروع هرق
ــه در  ــی رســد ک ــه نظــر م ــد.« ب ــی کنن ــاور م را ب
کشــور هــای اســتبداد زده و مبتنــی بــر روش هــای 
حکومــت داری زورگویانــه دروغ گفتــن بــه امــری 
معمــول و بدیهــی بــرای سیاســت مــداران و زمــام 
ــن  ــدون کمتری ــا ب ــود. آن ه ــی ش ــل م داران تبدی
شــرمی دروغ مــی گوینــد در حالــی کــه خــود نیــز 
مــی داننــد کــه آن چــه گفتــه انــد، دروغــی بیــش 
ــی کشــور  ــام داران فعل ــان زم ــوده اســت. در می نب
ــام  محمــد  ــه ن ســکۀ بیشــترین دروغ گفتــن هــا ب
اشــرف غنــی تعلــق ضــرب شــده اســت. پیــش از 
ــه گفتــن دروغ  او نیــز البتــه زمــام داران متوســل ب
مــی شــدند، امــا او چنــان دروغ هــای مــی گویــد 
کــه حتــا یــک کــودک کمتــر آشــنا بــا مســایل روز 
نیــز مــی توانــد صحــت و ســقم آن هــا را دریابــد. 
ــای  ــن هــا و وعــده هــای ســرخرمن آق دروغ گفت
در  او  انتخاباتــی  هــای  کارزار  زمــان  از  غنــی 
ســال ۱۳۹۳ بســیار معــروف انــد. او در هــر کارزار 
انتخاباتــی خــود بــرای ایــن کــه نشــان دهــد، کــه 
ــای  ــت و رقب ــه اس ــل و برنام ــه، عم ــرد اندیش م
ــردی  ــه ف ــر ب ــای منحص ــی ه ــژه گ ــن وی او چنی
ندارنــد، در هــر ســخنرانی خــود بــه مــردم وعــده 
هــای مــی ســپرد کــه براســاس تحقــق آن وعــده 
ــه، سرشــار  ــه کشــوری مرف ــد افغانســتان ب ــا بای ه
از درآمــد هــای اقتصــادی و بــدون بیــکاری و فقــر 
مبــدل مــی گشــت. او در یکــی از ســخنرانی هــای 
خــود در زمــان کارزار هــای انتخاباتــی گفــت کــه 
ــرای  ــغل ب ــون ش ــک میلی ــال ی ــک س ــرف ی در ظ
ــای  ــه آق ــان ک ــد. در آن زم ــی کن ــاد م ــردم ایج م
غنــی هنــوز کرســی ارگ را تصاحــب نکــرده 
بــود، کمتــر کســی از او پرســید کــه یــک میلیــون 
ــرار دارد،  ــتان ق ــه افغانس ــی ک ــغل را در وضعیت ش
چگونــه مــی خواهــد ایجــاد کنــد. شــاید آن زمــان 
ــردم  ــود، م ــات ب ــروش انتخاب ــوش و خ ــه ج ک
ــه چنیــن مســایلی را نداشــتند  مجــال اندیشــیدن ب
و یــا فکــر مــی کردنــد کــه آقــای غنــی از چنــان 
تبحــری در مســایل مختلــف علمــی و کشــور 
داری برخــودار اســت کــه بــا آمــدن او در عرصــۀ 
سیاســت افغانســتان حتمــا معجــزه رخ خواهــد داد. 
ــه  ــی ب ــای غن ــی آق ــان و وقت ــت زم ــا گذش ــا ب ام
ارگ راه پیــدا کــرد، نــه تنهــا کــه دیگــر بــه دنبــال 
ــاد او  ــه ی ــز ب ــل دیگــران نی ــن شــعار نگشــت ب ای
نیاوردنــد کــه در زمــان کارزارهــای انتخاباتــی اش 
چــه وعــدۀ بــه مــردم ســپرده بــود. حــاال پــس از 
چهــار ســال از زمــام داری آقــای غنــی مــی بینیــم 
ــه ایــن وعــده  ــه تنهــا او موفــق نشــد کــه ب کــه ن
اش جامــه عمــل بپوشــاند، بــل بیشــتر زمینــه ســاز 
ــازرس  ــد. ب ــور ش ــن در کش ــر مزم ــکاری و فق بی
ویــژه امریــکا در مــورد کمــک هــای ایــن کشــور 
ــدون  ــی ب ــای غن ــه آق ــتان، ک ــازی افغانس در بازس
شــک نمــی توانــد در صحــت آن تردیــد کنــد، در 
آخریــن گــزارش خــود براســاس اســناد و شــواهد 
انــکار ناپذیــر، اعــالم کــرد کــه افغانســتان از رتبــه 
چهــل دوم در تجــارت بــه رتبــه ۱07 ام تنزیل یافته 
اســت. آقــای غنــی در زمــان کارزارهــای انتخاباتــی 
ــار راه  ــه چه ــه افغاســتان را ب ــی گفــت ک خــود م
ــروز  ــا ام ــد، ام ــی کن ــل م ــه تبدی ــادی منطق اقتص
دیــده مــی شــود کــه نــه تنهــا ایــن وعــده اجرایــی 
ــار راه تروریســم و  ــه چه ــتان ب ــل افغانس نشــده ب

ــته  ــدل گش ــه مب ــتخباراتی منطق ــای اس ــت ه رقاب
ــای  ــه آق ــن هم ــه ای ــی ک ــروژه تاپ ــا پ ــت. حت اس
ــروز از  ــی داد، ام ــور م ــاح آن مان ــی برســر افتت غن
ــری در دســت نیســت. کار  ــچ خب ــت آن هی واقعی
پــروژه تاپــی هنــوز حتــا در مراحــل ابتدایــی نیــز 
ــروژۀ  ــن پ ــه چنی ــوم نیســت ک ــدارد و معل ــرار ن ق
اصــال بــه واقعیــت مبــدل خواهــد شــد و یــا خیــر. 
آقــای غنــی در زمــان کارزار هــای انتخاباتــی خــود 
50 وعــده بــزرگ بــه مــردم ســپرد. فهرســت 
ایــن وعــده هــا وجــود دارد و ایــن طــور نیســت 
ــر  ــا اگ ــد. ام ــا ندان ــزی از آن ه ــی چی ــه کس ک
ــط در  ــا فق ــده ه ــن وع ــت ای ــه اکثری ــم ک بگویی
ــی  ــای غن ــر آق ــوده و دیگ ــرح ب ــان مط ــان زم هم
ــه دنبــال تحقــق اکثریــت آن هــا نگشــته اســت،  ب
حرفــی گــزاف نگفتــه ایــم. او حداقــل در عرصــه 
ــزده  ــور ن ــادی کش ــای اقتص ــت ه ــای ظرفی ارتق
ــود کــه اکثریــت ایــن وعــده هــا  وعــده ســپرده ب

روی کاغــذ باقــی مانــده انــد. اگــر بخشــی از ایــن 
وعــده هــا نیــز تحقــق یافتــه فقــط آن وعــده هــای 
بــوده اســت کــه نیــاز بــه کار و برنامــه نداشــته و 
ــد.  ــی شــده ان ــن اجــرا م ــه صــورت روتی ــد ب بای
آقــای غنــی پــس از رســیدن بــه قــدرت تنهــا بــه 
ــا  وعــده هــای انتخاباتــی خــود بســنده نکــرد و ب
گذشــت هــر روز در هــر محفــل و ســخنرانی 
وعــده هــای بیشــتری بــه مــردم داد. اخیــرا وقتــی 
آقــای غنــی بــه والیــت بادغیــس بــه هــدف افتتاح 
لیــن بــرق ترکمنســتان ســفر کــرد، بازهــم از وعــده 
هــای بیشــتری ســخن گفــت کــه ایــن روزهــا ورد 
ــای  ــده ه ــی از وع ــد. بخش ــده ان ــردم ش ــان م زب
ــد:در دو ســال  ــن ان ــس چنی ــی در بادغی ــای غن آق
آینــده شــش هــزار مکتــب در افغانســتان ســاخته 
ــرا اســت؟  ــل اج ــده قاب ــن وع ــا ای ــود. آی ــی ش م
ــه  ــد ک ــه ان ــه گفت ــن برنام ــی ای ــای اجرای ــاد ه نه
تمویــل کننــده گان ایــن برنامــه تــا بــه حــال یــک 
ســنت نیــز در ایــن خصــوص کمــک نکــرده انــد. 
و از جهتــی دیگــر آیــا مــی تــوان در مناطقــی کــه 
همیــن لحظــه در اختیــار نیروهــای مخالــف اســت 
و دولــت نیــز براســاس اســتراتژی جدیــد امنیتــی 
نیروهــای نظامــی را از ایــن مناطــق بیــرون کشــیده، 

ــب  ــت مکت ــاخت هش ــا س ــاخت؟ آی ــب س مکت
ــباهت  ــاخدار ش ــک دروغ ش ــه ی ــک روز ب در ی
نــدارد. مــی گوینــد کــه لنیــن بنیــان گــذار کشــور 
ــو  ــک گفتگ ــابق در ی ــوروی س ــتی در ش کمونیس
ــی وعــده هــای  ــا یکــی از رســانه هــای امریکای ب
زیــادی ظــرف پنــج ســال ســپرده بــود کــه 
ــه  ــا در مقال ــنیدن آن ه ــا ش ــی ب ــگار امریکای خبرن
ــرد  ــک م ــوروی ی ــر ش ــه رهب ــد ک ــی ش اش مدع
خیــال پــرداز اســت. امــا وقتــی پــس از پنــج ســال 
ــوروی  ــور ش ــن از کش ــودت لنی ــه دع ــاره ب دوب
ــا کمــال حیــرت دریــاف کــه تمــام  دیــدن کــرد ب
ــا فرامــوش  ــه اســت. ام آن وعــده هــا تحقــق یافت
ــن  ــل لنی ــی مث ــا را کس ــده ه ــه آن وع ــم ک نکنی
ســپرده بــود کــه بــه گفتــه بســیاری از اندیشــمندان 
غربــی جهــان را بــه دو بخــش تقســیم کــرد. یکــی 
ــوروی  ــاختن ش ــی س ــن برق ــای لنی ــده ه از وع
ــن  ــه کار گرفت ــا ب ــود. او ب ــال ب ــج س ــرف پن ظ
ــه را توانســت  ــن برنام ــروی کار ای ــا نی ــون ه میلی
محقــق ســازد. امــا وقتــی آقــای غنــی وعــده مــی 
ســپارد براســاس چــه نیــروی کار و امکاناتــی مــی 
خواهــد آن هــا را محقــق ســازد؟ او در ســخنرانی 
ــچ  ــت که:«هی ــن گف ــم چنی ــس ه ــود در بادغی خ
ــرد«.  ــد ک ــه درس نخواه ــر زیرخیم ــی دیگ کودک
امــا ایــن وعــده براســاس چــه ظرفیــت هــای مــی 
ــن وعــده  ــی شــود؟ بخــش دیگــر ای ــد اجرای توان
هــا را بــه صــورت فهرســت وار مــرور مــی کنیــم: 
هفتــاد  لیســه پیــش ســاخت امســال ســاخته مــي 
شود.ســیصد لیســه ســال بعــد ســاخته مــي شــود.

در ۴00 ولســوالی  کشــور لیســه تخنیــک میســازیم  
ــد ش  ــل خواه ــت وص ــه انترن ــور ب ــاجد کش .مس
ــزار  ــد ه ــش از ص ــه بی ــت ک ــی اس ــن در حال ای

ــود دارد. ــور وج ــجد در کش مس
آقــای غنــی فکــر مــی کنــد کــه بــا ســپردن وعــده 
هــای کــه بایــد گفتــه شــود وعده هــای ســرخرمن 
ــه او کشــور را  ــد ک ــان ده ــد نش ــی خواه ــد، م ان
ــات  ــرده نج ــق ک ــود خل ــه خ ــای ک ــران ه از بح
خواهــد بخشــید. بخــش وســیعی از وعــده هــای 
آقــای غنــی رویکــرد انتخاباتــی دارد و او بــا رفتــن 
بــه والیــت هــای مختلــف و ســپردن وعــده هــای 
ســرخرمن مــی خواهــد متحــدان دیــروز انتخاباتــی 
ــد  ــور ندارن ــار او حض ــر در کن ــه دیگ ــود را ک خ
دور بزنــد. او مــی خواهــد در صورتــی کــه بتوانــد 
جــای دوســتم، ضیــا مســعود و شــماری دیگــر از 
متحــدان دیــروز انتخاباتــی خــود را بــا یــک تعــداد 
از جوانــان و وعــده هــای میــان تهــی پــر کنــد. امــا 
اگــر او فهمیــد کــه وعــده هــای او کار ســاز واقــع 
نمــی شــوند آن گاه راه هــای دیگــری را بــرای بــه 
تلــه انداختــن دوبــاره متحــدان انتخاباتــی خــود در 

پیــش خواهــد گرفــت.
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دونالــد ترامــپ، کارهایــی را انجــام می دهــد کــه دیگــران 
ــه  ــد. ب ــودداری کرده ان ــا خ ــوده ی ــوان ب ــام آن نات از انج
ــت  ــوان پایتخ ــه عن ــدس ب ــناختن بیت المق ــمیت ش رس
ــادر  ــدر و م ــر از پ ــودکان مهاج ــردن ک ــراییل، جداک اس
ــرون  ــپ، بی ــوار ترام ــه کار دی ــاز ب ــکا، آغ ــان در امری ش
ــس، برهــم زدن برجــام همــه و  ــۀ پاری شــدن از توافق نام
ــپ انجــام  ــه ترام ــم و ســختی اســت ک ــی مه همه کارهای
ــدارد. ــراس ن ــم ه ــچ مالمتگــری ه ــی هی داده ًو از مالمت

ــاس  ــه اس ــده، او ب ــات غافلگیرکنن ــن اقدام ــه ای در ادام
ــر بنیــاد آن  اســتراتیژی جدیــد، طرحــی داده اســت کــه ب
ــذار  ــان واگ ــه طالب ــتان ب ــادی در افغانس ــق زی ــد مناط بای
شــود. بــه اســاس طــرح او بایــد نیروهــای ارتــش 
ــرون  افغانســتان از ســاحات دور دســت و کم جمعیــت بی
ــن  ــد. ای ــتقر گردن ــق مس ــان در آن مناط ــا طالب ــوند ت ش
ــی  ــه زودی آن را عمل ــی ب ــای غن ــه آق ــت ک ــزی اس چی
می کنــد؛ زیــرا تاکنــون دیــده نشــده اســت کــه او 
ــد.  ــرده باش ــل ک ــکا عم ــتور امری ــخنان و دس ــالف س خ
در عیــن حــال بــه نظــر میرســد کــه دولــت افغانســتان در 
گفت وگوهــای پنهانــی امریــکا و طالبــان هیــچ محلــی از 
ــد همــان  ــکا اراده کن ــه امری ــدارد و هرآنچــه ک ــراب ن اع

ــد.  ــد ش خواه
دولــت  کــه  نیســت  مشــخص  در چنیــن وضعیتــی 
ــردم  ــا چــه سرنوشــتی مواجــه می شــود و م افغانســتان ب
افغانســتان چــه سرنوشــتی خواهنــد داشــت. خــب؛ 
ــرای  ــی ب ــق مهم ــذاری مناط ــرح واگ ــه ط سال هاســت ک
طالبــان بــه عنــوان مناطــق امــن یــا مناطــق تحــت 
ــا  ــه ب ــان ک ــت. طالب ــرح اس ــالمی مط ــارت اس ــلط ام تس
سرســختی تمــام در هجده ســال گذشــته در برابــر دولــت 
و نیروهــای خارجــی جنگیدنــد، حــاال می بیننــد کــه 
ــه  ــان ب ــرای آن ــادی در کشــور ب واگــذاری بخش هــای زی
ــه کرســی  ــت دارد ب ــن خواســت، در نهای ــوان مهمتری عن
ــای  ــه بخش ه ــان ب ــه طالب ــه این گون ــان ب ــیند. طالب می نش
وســیع افغانســتان بــه ســاده گی حاکــم می شــوند و 
دولــت ققــط در ســطح مرکــز و چنــد والیــت و شــهرهای 
ــار  ــاب در کن ــن حس ــا ای ــد. ب ــد مان ــی خواه ــزرگ باق ب
ــت از  ــمی دارای دو دول ــۀ رس ــه گون ــتان ب ــه افغانس آنک
یــک گــروه بــا دو خواســت متفــاوت می شــود کــه توســط 
امریــکا بــه رســمیت شــناخته شــده اند. در ایــن صــورت 
ــن  ــت جاگزی ــوان دول ــه عن ــان را ب ــکا طالب ــت امری دول
ــم  ــیار مه ــق بس ــه مناط ــان ب ــه طالب ــی ک ــد. وقت می شناس
ــه  ــان بیشــتر فرب ــد، آن و کالن کشــور دست رســی پیداکنن
می شــوند و بــه آن مناطــق فقــط بــه عنــوان مناطــق امــن 
ــت  ــوان خــاک دول ــه عن ــق را ب ــه آن مناط ــد بلک نمی بینن
خویــش دانســته هرچــه بخواهنــد همــان می کننــد و ایــن 
بــرای ارگ مســاله نیســت؛ زیــرا غنــی نمی توانــد از خــود 
ــردد.  ــلیم رضــا می گ ــط تس ــد و فق ــان بده ــی نش مقاومت
امــا ســوال ایــن اســت کــه آیــا مناطــق ســپرده شــده بــه 
ــوان ســاحات  ــه عن ــان فقــط ب ــرای طالب شــکل رســمی ب
ــا  ــد ی ــی می مان ــن باق ــا مناطــق ام ــان ی ــرل طالب ــر کنت زی
اتفاقــات دیگــری در راه اســت. بــه نظــر میرســد کــه ایــن 
همــه زحمــت کشــیدن ترامــپ، بــرای واگــذاری مناطقــی 
ــد و  ــد مان ــی نخواه ــوده باق ــث و بیه ــان عب ــرای طالب ب
طالبــان و پاکســتان هــم در همــان حــدود قانــع نخواهنــد 
ــد و آن  ــد ش ــته خواه ــز برداش ــدم دوم نی ــگاه ق ــد؛ آن ش
ــل  ــه شــکل کام ــدرت سیاســی ب ــال ق ــرای انتق ــالش ب ت
ــی  ــاس توافقات ــه اس ــه ب ــود ک ــد ب ــان خواه ــرای طالب ب
میــان ایــن کشــور و طالبــان صــورت خواهــد گرفــت کــه 
ــه در  ــروزی ک ــرات ام ــای تکنوک ــورت چهره ه در آن ص
حکومــت تکیــه زده انــد، دوبــاره موقعیــت پیشــین شــان را 

ــد.  ــان ایفــا مــی کنن ــوان ســخنگویان طالب ــه عن ب
بنابریــن حــاال کــه امریــکا حــاال آســتین بــر زده اســت تــا 
هــر ناممکنــی را ممکــن ســازد، در صورتــی کــه بیشــترین 
بخش هــای  کشــور را بــه طالبــان واگــذار کنــد، بــرای آن 
ــای  ــه ج ــان را ب ــه، طالب ــه در ادام ــر اســت ک ــه صرفه ت ب
ــر  ــی ب ــت ایتالف ــک دول ــم در ی ــا ه ــی و ی ــت کنون دول
افغانســتان حاکــم ســازد. ایــن البتــه شــرایطی را بــه همــراه 
ــرا  ــت. زی ــد پذیرف ــرف آن را خواهن ــر دوط ــه ه دارد ک
امریــکا بــه جــای دولــت افغانســتان و پاکســتان بــه جــای 

ــد. ــه را انجــام می دهن ــن هم ــان ای طالب

منـاطق واگــذاری 
بـرای چیست؟ طالبـان    به     
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ایــاالت  میــان  مذاکــرات  آغــاز  از  پــس 
متحــدۀ امریــکا و طالبــان، دونالــد ترامــپ 
رییس جمهــور ایــن کشــور خواســتار واگــذاری 
ــان  ــه طالب ــت ب ــت و کم جمعی ــق دوردس مناط
افغانســتان  امنیتــی  و عقب نشــینی نیروهــای 
رســانه های  شده اســت.  مناطــق  ایــن  از 
غربــی گــزارش  داده انــد کــه ایــن رویکــرد 
کاخ ســفید، تغییــر چشــم گیری در سیاســت 
ایــاالت متحــده امریــکا درقبــال گفت وگوهــای 
صلــح افغانســتان وارد خواهــد کــرد. چــون 
گــروه طالبــان پیــش از ایــن تأکیــد داشــتند کــه 
ــن  ــره، ای ــز مذاک ــای می ــدن پ ــر ش ــرای حاض ب
ــتقیم  ــکل مس ــه ش ــدا و ب ــد ابت ــروه می خواه گ
بــا امریــکا گفت وگــو کنــد. پیــش از ایــن 
ــکا در  ــۀ امری ــر خارج ــو، وزی ــک پمپئ ــز مای نی
ــورش  ــه کش ــود ک ــه ب ــل گفت ــه کاب ــفرش ب س
مســتقیم  گفت وگوهــای  در  اســت  حاضــر 

ــد.  ــرکت کن ــان ش ــا طالب ــح ب صل
نقــل  بــه  گزارشــی  در  تایمــز  نیویــورک 
ازچندیــن مقــام ارشــد افغانســتانی و امریکایــی 
رویکــرد  ازتغییــر  هــدف  کــه  نوشته اســت 
امریــکا، نزدیــک کــردن مواضــع گــروه طالبــان 
ــج  ــد منت ــرانجام بای ــه س ــت ک ــده شده اس خوان
بــه مذاکــرات گســترده تر و رســمی بــرای 
پایــان چندیــن دهــه جنــگ درافغانســتان شــود. 
ــۀ  ــد هفت ــی درچن ــۀ امریکای ــای بلندرتب مقام ه
ــتان  ــان و پاکس ــه افغانس ــار ب ــته چندین ب گذش
ــتقیم  ــای مس ــۀ گفت وگوه ــد تازمین ــفر کردن س
ــم  ــان را فراه ــا طالب ــکا ب ــده امری ــاالت متح ای
تایمــز گــزارش داده کــه  نیویــورک  کننــد. 
بخشــی از ایــن تالش هــا روی ترغیــب رهبــران 
ــا  ــا آن ه ــا ب ــوده ت ــز ب ــت افغانســتان متمرک دول
اطمینــان داده شــود کــه گفت وگوهــای مســتقیم 
ــرات  ــن مذاک ــان جای گزی ــکا و طالب ــان امری می
ــان  ــروه طالب ــا گ ــتان ب ــت افغانس ــتقیم دول مس
نیســت بل کــه زمینه ســاز مذاکــرات رســمی 

ــود. ــد ب ــرف خواه ــان دو ط ــح می صل
آتش بــس  بــه  تالش هــا،  ایــن  ضمــن  در 
عیــد ســعید فطــر میــان نیروهــای دولــت 
بــه  فشــار  افزایــش  طالبــان،  و  افغانســتان 
ــران  ــه رهب ــاه دادن ب ــف پن ــرای توق ــتان ب پاکس
ــده گان  ــت نماین ــتی و نشس ــای تروریس گروه ه
بــرای  درعربســتان  اســالم  جهــان  علمــای 
اشــاره  طالبــان،  جنــگ  مشــروعیت زدایی 

ســت. ه ا شد
ــد  ــتان در پیون ــح افغانس ــی صل ــورای عال   ش
ــع  ــه موض ــه ک ــان گفت ــا طالب ــرات ب ــه مذاک ب
جدیــد امریــکا می توانــد بــرای رونــد صلــح در 
افغانســتان مفیــد واقع شــود؛ امــا هشــدارداده که 

ــه  ــان ب ــکا و طالب ــان امری مذاکــرات مســتقیم می
معنــی ایــن نیســت کــه دولــت افغانســتان، مــردم 
و نهادهــای جامعــۀ مدنــی در ایــن رونــد نقشــی 
ــاون  ــلیم، مع ــن س ــند. عطاءالرحم ــته باش نداش
ــه  ــی گفت ــا بی بی س ــو ب ــورا درگفتوگ ــن ش ای
کــه ایــن شــورا ســه کنفرانــس مهــم اندونــزی، 
کابــل و مکــه را بــه منظــور آوردن فشــار بیشــتر 
ــا برگزارکرده اســت.  ــان آن ه ــان و حامی ــه طالب ب
محمــد رادمنــش، ســخن گوی وزارت دفــاع 
ضمــن تاییــد واگــذاری مناطــق دوردســت 
بــه طالبــان، گفتــه اســت کــه بــا بیــرون 
از»مناطــق  امنیتــی دولــت  نیروهــای  شــدن 
غیرضــروری« نیروهــای محلــی جای گزیــن 
آن هــا شــده اند. او می گویــد کــه بــا بیــرون 
شــدن ایــن نیروهــا ازمحــالت دوردســت، 
ــا در مناطــق مهــم و اســتراتژیک جابه بجــا  آن ه
ــش  ــاه پی ــار م ــاع چه ــد شــد. وزارت دف خواهن
ــربازان  ــب از س ــی- مرک ــش محل ــاد ارت از ایج
ــه  ــود ک ــر داده ب ــس- خب ــش و پولی ــین ارت پش
ســربازان بــا تضمیــن بــزرگان محــل و افســران 
آن بــا تضمیــن قــول اردوهــا اســتخدام خواهنــد 

ــد.  ش
سیاســی  تحلیل گرمســایل  ســعیدی،  احمــد 
ــرح  ــود، ط ــوک خ ــس ب ــۀ فی ــور در صفح کش
واگــذاری مناطــق دوردســت و کــم جمعیــت را 
دارای عواقــب خطرنــاک و در مغایــرت بــا قانون 
اساســی و ضــد منافــع مــردم افغانســتان دانســته 
ــا را  ــرح ناامنی ه ــن ط ــه ای ــرده ک ــد ک و تاکی
ــترش  ــان را گس ــت مخالف ــرو فعالی ــاد و قلم زی
ــق  ــا تطبی ــه ب ــت ک ــه اس ــد داد. او گفت خواه
ایــن طــرح، دولــت بــه شــهرها محــدود خواهــد 
شــد. بــه عقیــدۀ ایــن آگاه امــور سیاســی، 
ــت  ــدۀ حمای ــاد شــده نشــان دهن ــرح پیش نه ط
غیرمســتقیم امریکایی هــا از طالبــان اســت و 
ــی  ــت زنده گ ــق کم جمعی ــه در مناط ــی ک مردم
می کننــد ازمکتــب، شــفاخانه ودیگرســهولت 
بــه  رفتــن  از  دختــران  وبه خصــوص  هــا 

مکتب هــا محــروم خواهنــد شــد. 
وحیــده مــژده، از دیگــر کارشناســان امــور 
ســوی  از  طــرح  ایــن  انتشــار  سیاســی، 
غیرمســتقیم  تــالش  را  غربــی  رســانه های 
ــنجش  ــرای س ــه ب ــد ک ــکا می دان ــت امری دول
واکنش هــای مــردم، گــروه طالبــان و دیگــر 
ــال  ــه احتم ــتان ب ــر در افغانس ــای درگی طرف ه
آغــاز مذاکــرات مســتقیم میــان امریــکا و طالبــان 
صــورت می گیــرد. او گفته اســت، مذاکــرات 
مســتقیم کــه شــامل بحــث بــر سرنوشــت 
ــود،  ــز ش ــتان نی ــی در افغانس ــای خارج نیروه
ــد  ــک رون ــه ی ــح را ب ــرات صل ــد مذاک می توان
جــدی بــرای پایــان جنــگ در افغانســتان تبدیــل 

رییــس حکومــت وحــدت ملــی کشــور بــا جنــرال 
دوســتم، معــاون اول خویــش روز دوشــنبه )۸ اســد( 
دیــدار کــرد. ایــن نخســتین مالقــات دو طــرف در 

بیــش از یــک ســال گذشــته اســت. 
در ایــن مالقــات دوســتم و غنــی بــه تفاهــم هایــی 

رســیده انــد.
روابــط جنــرال دوســتم، معــاون اول ریاســت 
افغانســتان بــا رییس جمهورغنــی در  جمهــوری 
ــت  ــکیل حکوم ــه از تش ــالی ک ــار س ــر چه سراس
ــوده و  ایــن  وحــدت ملــی می گــذرد، در نوســان ب
اولیــن مالقــات او بــا غنــی در بیــش از یــک ســال 

ــت.  ــته اس گذش
ــات  ــه  مالق ــد ک ــر ان ــن نظ ــه ای ــان ب ــاال آگاه ح
جنــرال دوســتم و غنــی در حضــور دو عضــو 
ــر  ــش ت ــی، بی ــدت مل ــت وح ــر دول ــدی دیگ کلی
ــده  ــی ش ــا درمیان ــه پ ــاند ک ــه را می رس ــن نکت ای
اســت تــا تیــم تحــول و تــداوم دوبــاره خــودش را 

ــد.  ــور کن ــع  ج جم
ــت  ــن اس ــی ای ــرایط کنون ــم در ش ــن فه قریب تری
ــالف  ــردن ایت ــف ک ــرای ضعی ــداهلل ب ــر عب ــه داکت ک
ملــی بــزرگ افغانســتان کــه تــازه بــا حضــور جنرال 
ــه اســت، ســعی کــرده اســت  دوســتم شــکل گرفت
کــه رابطــه جنــرال دوســتم را بــا غنــی بهتــر 
ــته  ــز داش ــش نی ــای دان ــش را آق ــن نق ــازد. همی س
ــه  ــت ک ــده اس ــخص نش ــچ مش ــوز هی ــت.  هن اس
چهــار مقــام دولــت وحــدت ملــی روی چــه 
ــا اطالعــات  ــد ام مســایلی باهــم صحبــت کــرده ان
بــه مانــدگار میرســانند کــه در ایــن نشســت تــالش 
شــده اســت تــا خفه گی هــا و کشــیده گی هایی 
کــه میــان  آقــای دوســتم و غنــی بــه وجــود  آمــده 

ــردد.  ــع گ ــد و رف ــش کن ــود فروک ب
دوســتم بــرای مدتــی بیشــتر از یــک ســال در تبعیــد 
خودخواســته در بعــد از بــاال شــدن ادعــا و قضیــۀ 
ــان  ــوس در می ــا نف ــراد ب ــه از اف ــچی ک ــای ایش آق
ــر  ــه س ــکارا ب ــت، در آن ــور اس ــای کش ــک ه ازبی
ــش  ــرات هواداران ــی تظاه ــرانجام در پ ــرد س می  ب
ــان  ــه خواه ــود ک ــتان ب ــت افغانس ــازده والی در ی
ــاری  ــن قیص ــی نظام الدی ــز رهای ــتن او و نی برگش

ــت.  ــد، برگش بودن
در ایــن برگشــت آقــای دوســتم چراغ هــای ســبزی 
را بــه آقــای غنــی نشــان داد. او دلیــل به ســربردنش 
در ترکیــه را  بیمــاری خــودش و تــداوی یــا مــداوا 

زیــر نظــر داکتــران ترکــی گفتــه اســت. 
 آن ســخنان دوســتم  همــه ادعاهــای هوادارانــش را 
و ادعاهــای رهبــران ایتــالف بــزرگ ملــی را مبنــی 
ــی  ــای غن ــرال دوســتم توســط آق ــه جن ــن ک ــر ای ب
ــده  ــد ش ــی، تبعی ــازی سیاس ــده س ــک پرون و در ی

ــد. ــر  می کن ــه شــدت ضــرب صف اســت، ب
ــه  ــه ب ــراً دو نتیج ــدار ظاه ــن دی ــا  ای ــاال ب ــا ح  ام
ــی  ــتم و غن ــه دوس ــت: اوالینک ــده اس ــت  آم دس
دوبــاره عضــو یــک تیــم هســتند و بــرای انتخابــات 
ــی و  ــات غن ــا مالق ــد.  دوم ب ــزی می کنن برنامه ری
ــی  ــالف مل ــدیدی در ائت ــیار ش ــزل بس ــتم تزل دوس
بــزرگ رو نمــا می شــود؛ زیــرا بســیاری از اعضــای 
ــتم در  ــای دوس ــای آق ــه بق ــالف نســبت ب ــن ائت ای
ــد  ــدت ب ــه ش ــی ب ــدن از غن ــا بری ــالف ت ــن ائت ای

ــد. گمــان شــده ان
ــون  ــن اکن ــی همی ــا غن ــتم ب ــروز دوس ــات دی  مالق
ــه  ــدت ب ــه ش ــالف را ب ــن ائت ــری ای ــای رهب اعض
واکنــش هــای  غیــر رســمی واداشــته اســت کــه بــه 
نظــر میرســد تــا چنــد روز دیگــر آشــکار می شــود.
در کنــار ایــن تحلیــل و برداشــت، هنــوز ارگ 
ریاســت جمهــوری اعــالم نکــرده اســت کــه 
ــن از  ــار ت ــه در آن چه ــات ک ــن مالق ــوع ای موض
ســران اصلــی حکومــت حضــور داشــته انــد، چــه 

بوده اســت.
در خبــر منتشــر شــده از ســوی ارگ آمــده کــه آنهــا 
»در رابطــه بــه موضوعــات مختلــف کشــور بحــث 

ــد.« ــر کرده ان ــادل نظ و تب
ــه  ــات کــه ب ــا اطالعــات درز کــرده از ایــن مالق ام
ــه  ــد ک ــان می ده ــیده، نش ــدگار رس ــه مان روزنام
ــه غنــی اطمینــان داده اســت کــه  جنــرال دوســتم ب
ــرا ایــن  ــزرگ نگــران نباشــد؛ زی از ائتــالف ملــی ب
ائتــالف بــه ضــرر او تمــام نمی شــود و بیشــتر بــرای 
اصالحــات اســت. بــه اســاس ایــن اطــالع، دوســتم 
ــالف  ــن ائت ــون ای ــه اکن ــت ک ــه اس ــی گفت ــه غن ب
شــکل گرفتــه اســت؛ امــا بســیار امــکان دارد کــه بــا 

ــات، از هــم بپاشــد.  نزدیــک شــدن انتخاب
منبعــی کــه اطالعــات را بــه مانــدگار رســانده 
ــری  ــام رهب ــه مق ــر س ــه ه ــد ک ــی گوی ــت م اس
ــات  ــتم مالق ــا دوس ــه ب ــی  ک ــدت مل ــت وح دول
ــه  ــکل گرف ــازه ش ــالف ت ــف ائت ــد مخال ــرده ان ک
ــن  ــز در ای ــد و دوســتم نی ــه عضویــت دوســتم ان ب
ــرد. در  ــش می ب ــه پی ــودش را ب ــازی خ ــالف ب ائت
عیــن حــال دوســتم ایــن خــرد و درک را دارد کــه 
ــه زود می شــکند،  ــی ک ــک ائتالف ــت ی ــان عضوی می
ــک  ــلما تفکی ــور مس ــت اول کش ــام معاونی ــا مق ب

ــد. ــی را ارزش بده ــود و دوم ــل ش قای
ــا ایــن حــال بازنــده گان اصلــی در حــل مشــکل   ب
ــری  ــای رهب ــایر اعض ــتم، س ــی و دوس ــان غن می
ــد  ــی کنن ــس م ــه ح ــد ک ــزرگ ان ــی ب ــالف مل ائت
بــا دوســتم نمــی تواننــد یــک بــازی موفقانــه را در 

ــد. ــام بدهن ــی انج ــر غن براب

واکنش ها به طرح واگذاری 
مناطق برای طالبان

در مـال قات دوستم و غنی چه گذشت؟

داود مکارم
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تاریخ شفاهی و خاطرات
ــفاهی  ــخ ش ــروزه در تاری ــه ام ــی ک ــن مباحث ــی از مهمتری یک
مطــرح می گــردد ارتبــاط بیــن تاریــخ شــفاهی و انــواع 
خاطــرات می باشــد. نکتــه مهمــی کــه در کشــور مــا بــا 
اختــالط مفاهیــم و کارکردهــای آن بــا تاریــخ شــفاهی تداخــل 
پیــدا نمــوده اســت، تقســیم بندی متفاوتــی از انــواع خاطــرات 
تاکنــون ارائــه شــده کــه از دیدگاه هــای مختلفــی بــه آن نــگاه 

شــده اســت.
۱ـ خاطرات فرهنگی)52( انتقال آگاهی مفاهیم از گذشته.

2ـ خاطــرات اجتماعــی،)5۳( خاطــرات جمعــی، )5۴(خاطرات 
فردی)55(و)5۶(  

تنــوع در انــواع خاطــرات کــه در زمــره منابــع شــفاهی 
ــان  ــی از مورخ ــا برخ ــده ت ــث ش ــوند باع ــوب می ش محس
ماننــد تیلــور.)57( بــه علــت عــدم امــکان بــه چالــش کشــیدن 
خاطــرات آن را باعــث گمراهــی محققــان بداننــد.)5۸( بررســی 
ــه خاطــرات  ــد ک ــع چــاپ شــده در کشــور نشــان می ده مناب

ــود: ــیم نم ــوان تقس ــروه می ت ــد گ ــده را در چن ــاپ ش چ
ــته شــده و  ــرد نوش ــه توســط خــود ف ــردی ک ــرات ف ۱ـ خاط
ــن  ــند. در ای ــاپ می رس ــه چ ــی ب ــران خصوص ــط ناش توس
کتابهــا فــرد بــا توجــه بــه ســالیق شــخصی و تجربیــات خــود 
ــد. ــر می کن ــز ذک ــی را نی ــا ارزش تاریخ ــات ب ــاره ای اطالع پ

ــط  ــوالً توس ــه معم ــرات ک ــن خاط ــردی: ای ــرات ف 2ـ خاط
بعضــی از مراکــز گرفتــه می شــود و بیشــتر در رابطــه بــا یــک 
حــوزه موضوعــی اســت در راســتای اهــداف مؤسســه اســت.

  )5۹(
۳ـ خاطــرات جمعــی: ایــن مصاحبــه معمــوالً در حــوزه یــک 
موضوعــی و بــا گروهــی از افــراد صــورت گرفتــه اســت کــه 
ــردی دارای  ــرات ف ــه خاط ــات نســبت ب ــر ارزش اطالع از نظ

ــتند.)۶0( ارزش بیشــتری هس
را می تــوان در زمــره  فرهنگــی  اجتماعــی و  ـ خاطــرات 

خاطــرات جمعــی بــه شــمار آورد.
دخالــت عنصــر انســانی در تاریــخ شــفاهی: یکــی از مســائلی 
اســت کــه از جملــه نقــاط ضعــف و قــوت در تاریــخ شــفاهی 

شــمرده شــده اســت.
کــه  اطالعــات  جمــع آوری  در  انســانی  تفکــر  دخالــت 
ناخــودآگاه بــا شــخصیت، ســلیقه و دیــدگاه خواهــی نخواهــی 
پیونــد می خــورد. دخالــت عنصــر انســانی بــه عنــوان مصاحبــه 
ــای  ــمت خط ــر دو قس ــه در ه ــونده ک ــه ش ــده و مصاحب کنن
ــته  ــزایی داش ــر بس ــع تأثی ــی مناب ــد در خروج ــانی می توان انس
ــت و  ــت اس ــه حقیق ــزی ک ــن آن چی ــوالً بی ــرا معم ــد زی باش
ــه  ــت ب ــوندگان حقیق ــه ش ــدگاه مصاحب ــه از دی ــزی ک آن چی
ــک  ــان ی ــن انس ــود دارد.)۶۱( ذه ــاوت وج ــد تف ــمار می آی ش
ــر  ــی ب ــل مختلف ــه عوام ــق نیســت بلک ــی از حقای ــار انفعال انب
ــه  ــه ب ــورهایی ک ــأله در کش ــن مس ــد.)۶2( ای آن تأثیرمی گذارن
نوعــی بــا سانســور اطالعــات یــا آزادی بیــان مواجــه هســتند 
ــوری در  ــود سانس ــا خ ــی ب ــه نوع ــوندگان ب ــه ش و مصاحب
ــق تاریخــی مواجــه هســتند از دشــواری بیشــتری  ــان حقای بی

برخــوردار می باشــد.

ــفاهی: از  ــخ ش ــاختن)۶۴( تاری ــکا س ــل ات ــار)۶۳( و قاب اعتب
جملــه مصادیقــی اســت کــه در بررســی منابــع شــفاهی مــورد 
ــی  ــی وارد م ــه ایرادات ــن زمین ــوده و مورخــان در ای ــت ب اهمی
نماینــد. واژه اعتبــاردر هنــگام تولیــد منابــع از انتخــاب مصاحبه 
کننــدگان و تــا مصاحبــه شــوندگان گرفتــه تــا ســاماندهی منابع 
را شــامل می شــود و واژه اســتحکام کــه در ارزش تولیــد منابــع 
شــفاهی در تحقیقــات تاریخــی و مستندســازی آنهــا از طریــق 
ــه  ــاره ب ــأله اش ــن مس ــد.)۶5( ای ــاره می کن ــوب اش ــع مکت مناب
ارزش بالــذات منابــع شــفاهی یــا ارزش اولیــه و ارزش ثانویــه 

اطالعــات شــفاهی اســت.
- شــک در تاریــخ شــفاهی نکتــه ای کــه نمی تــوان آن را 
ــه  ــه ک ــع آن چنانک ــه مناب ــرا هم ــمار آورد، زی ــه ش ــف ب ضع
باشــند. نیــز  کننــده  گمــراه  می تواننــد  اعتمادنــد  مــورد 
ــد کــه  ــع مکتــوب هــر چن ــر مناب ــد بیــش از حــد ب )۶۶( تأکی
ــؤال  ــا س ــراه دارد و ام ــه هم ــری را ب ــی محکم ت ــار اطالعات ب
اینجاســت کــه می توانــد تاریــخ گذشــته را بــا تکیــه بــر اســناد 
مکتــوب بازســازی کنیــم و می تــوان از اســناد شــفاهی چشــم 

ــید.)۶7( پوش
ـ کشــف)۶۸( یــا بهبــود)۶۹(دو واژه دیگــر در اســتفاده از 
ــف  ــفاهی در کش ــع ش ــا از مناب ــد. آی ــفاهی می باش ــع ش مناب
ــوان  ــا می ت ــق تاریخــی اســتفاده می شــود ی واقعیت هــا و حقای
بــرای تکمیــل اطالعــات نیــز اســتفاده نمــود. در کجــا می تــوان 
اطالعــات شــفاهی را در جــای کشــف و در جــای دیگــری بــه 
عنــوان مکمــل اســتفاده نمــود. ایــن نکتــه ای کــه توجــه بــه آن 
ــگ  ــخ شــفاهی را کمرن ــوت تاری ــاط ضعــف و ق ــد نق می توان

یــا پــر رنــگ کــرد.)70(  
ــای تاریخــی  ــی در داده ه ــری و چندگزینگ ــدم نتیجــه گی - ع
شــفاهی: برخــی معتقــد هســتند کــه اطالعــات حاصــل از تاریخ 
شــفاهی بــه علــت اینکــه گذشــته فــردی را توصیــف می کننــد 
و اطالعــات متناقضــی را در اختیــار محقــق مــی گــذارد قابلیت 

اســتفاده بــه عنــوان یــک شــاهد را نــدارد.
- ســختی دسترســی بــه اصــل منابــع و عــدم قابلیــت تشــخیص 
ــت  ــدم در دس ــت دوم.)7۱( و ع ــت اول و دس ــع دس در مناب

بــودن اطالعــات کافــی بــرای شناســایی افــکار و آرا.
ــگذاری و  ــدون ارزش ــات ب ــت اطالع ــز و درش ــه ری -  ارائ
ســنجیدن صحــت آن کــه گاه اطالعــات  راحــت طلبانــه  ارائــه 

جايگاه 
تاريخ 

هي  شفا
در 

ت  تحقيقا
تاريخي

ــد.)72( شــده ان
-  ارائــه اطالعــات شــفاهی بــدون پــس زمینــه تولیــد 

و ارائــه آن.)7۳(
بــا توجــه بــه مطالــب ارائــه شــده در بحث های گذشــته 
و وضعیــت تاریــخ شــفاهی در ایــران بــرای گســترش 
ــفاهی و  ــخ ش ــع تاری ــان و مناب ــان مورخ ــاط می ارتب
ــوان  اســتفاده بیشــتر از آن در تحقیقــات تاریخــی می ت
راهکارهایــی را ارائــه نمــود. بررســی وضعیــت فعلــی 
ــع تاریــخ شــفاهی نشــان می دهــد کــه  اســتفاده از مناب
ــه  ــفاهی دامن ــع ش ــت مناب ــتردگی ماهی ــت گس ــه عل ب
ــادی  ــوع زی ــد از تن ــتفاده می کنن ــه از آن اس ــرادی ک اف
برخــوردار اســت. در بعــد راهکارهــای ارائــه البتــه بــه 
ایــن نکتــه بایــد توجــه داشــت کــه ابتــدا واژه مــورخ و 
تاریــخ نــگاری تعریــف گــردد. در اینجــا البتــه منظــور 

ــند. ــگاهی می باش ــان دانش مورخ
اولیــن نکتــه مهــم در اســتفاده از منابــع شــفاهی لــزوم 
ــگاه و نقــش  ــه جای ــردن مورخــان دانشــگاهی ب ــی ب پ
ــه  ــن اســت ک ــت ای ــه می باشــد. واقعی خــود در جامع
آن قســمت از مورخــان کــه در حــوزه تاریــخ معاصــر 
دارنــد  کار می کننــد حضــور کمتــری در جامعــه 
ــع  ــرف از مناب ــده ح ــتفاده کنن ــتر اس ــع بیش و در واق
ــا جامعــه اطــراف  ــاط کمــی ب تاریخــی هســتند و ارتب
ــان  ــه مورخ ــت ک ــد اس ــون معتق ــد. دورس ــود دارن خ
ــه  ــه توج ــخ در جامع ــخصی از تاری ــاس ش ــه احس ب
ــا را در  ــال آنه ــش افع ــن نق ــد)7۴( و ای ــی ندارن کاف
مهندســی خودآگاهــی اجتماعــی و ترســی آینــده کمتــر 
ــان  ــس مورخ ــوم دیوی ــه کال ــه گفت ــد)75( و ب می کن
وظایفشــان را نســبت بــه جامعــه تــرک کــرده انــد)7۶( 
زیــرا تاریــخ فقــط دربــاره حــوادث گذشــته یــا 
ســاختارها نیســت بلکــه عــالوه بــر حــوادث بایــد بــه 
ــز توجــه داشــت.)77(  ــردم نی ــات م ــادات و ذهنی اعتق
ــه  ــد ب ــا بای ــان م ــه مورخ ــزی اســت ک ــن آن چی و ای
بعــد آموزشــی تاریــخ شــفاهی در یادگیــری روحیــات 
اجتماعــی زمــان خــود)7۸( و همبســتگی بیــن تاریــخ 
ــد)7۹(  و فرهنــگ و گفتگــوی بیــن نســلها توجــه کنن
ــه  ــه تامپســون ب ــه گفت ــه ب ــزی اســت ک ــن آن چی و ای

مورخــان درک حــوادث و حقایــق گذشــته کمــک 
می کنــد.)۸0( 

ــی  ــات تاریخ ــفاهی در تحقیق ــخ ش ــه تاری ــگاه ب 2ـ ن
مــا  شــفاهی  منابــع  آیــا  می باشــد.  مهــم  بســیار 
تاریــخ نــگاری تلقــی می گــردد یــا آن را بایــد در 
ــی  ــع تاریخ ــایر مناب ــد س ــفاهی مانن ــواهد ش ــره ش زم
ــه  ــا ب ــود ی ــول نم ــه آن را قب ــد هم ــا بای ــمرد؟ آی برش
آن شــک کــرد؟ تامپســون معتقــد اســت کــه نــگاه بــه 
ــا  ــول باشــد ت ــن شــکل مقب ــخ شــفاهی بی ــه تاری مقول
ــی  ــه واقعیات ــع ب ــاط بیــن مناب ــراری ارتب ــا برق ــوان ب بت
ــرای  ــی ب ــای مختلف ــید. راهه ــا رس ــان تردیده از می
رســیدن بــه واقعیــات تاریخــی از بیــن شــواهد شــفاهی 
وجــود دارد کــه مــورخ بایــد بــا خودبــاوری، کوشــش 
ــه آن دســت  ــع ب ــالش در جهــت اســتناددهی مناب و ت

ــد.)۸۱( ــدا کن پی
مــورخ بایــد همچنــان کــه در مواجــه بــا یــک واقعیــت 
ــرد در بررســی  تاریخــی همــه امکانهــا را در نظــر بگی
ــه  ــبت ب ــتری نس ــواس بیش ــز وس ــفاهی نی ــواهد ش ش
ــد از  ــورخ بای ــد.)۸2( م ــرج ده ــه خ ــع ب ــایر مناب س
ــًا  ــفاهی خصوص ــع ش ــری مناب ــاف پذی ــت انعط قابلی
ــات از  ــر اطالع ــت منج ــکان اصال ــه ام ــی ک در زمان
ــد. ــتفاده کن ــود دارد اس ــده وج ــاظ راوی، تولیدکنن لح

)۸۳( چیــزی کــه یکــی از مورخیــن در ایــران از آن بــه 
ویراســتاری در تاریــخ شــفاهی نــام بــرده اســت.)۸۴(

و بررســی مفاهیــم زیــادی کــه از آن بــه نقــد داده هــای 
درونــی و بیرونــی در تاریــخ شــفاهی نــام بــرده شــده 
بایــد در بررســی اطالعــات مــورد توجــه قــرار گیــرد. 

)۸5(
بــه هرحــال مورخــان بایــد ایــن مســأله را توجه داشــته 
ــت در  ــد از قطعی ــچ گاه نمی توانن ــا هی ــه آنه ــند ک باش
وقایــع تاریخــی ســخن گوینــد و همیشــه دربــاره یــک 
ــک  ــود دارد و ی ــی وج ــای مختلف ــرح حاله ــه ش واقع
مــورخ خــوب نزدیکتریــن شــرح بــه واقعیــت را 
ــق  ــا بخشــی از حقای ــد تنه ــد و می توان انتخــاب می کن
تاریخــی را بیــان کنــد. بــرای همین ایــراد به شــفاهیات 
ــد  ــع نمی توان ــت مناب ــه خاطــر عــدم وجــود و قطعی ب
ــردد.  ــکار آن محســوب گ ــرای ان ــی ب ــوان دلیل ــه عن ب
ــازی خصوصــًا  ــه استانداردس ــن نکت ــوان آخری ــه عن ب

زمانــی کــه مورخــان می تواننــد نــه بــه عنــوان 
مصــرف کننــده بلکــه تولیدکننــده منابــع شــفاهی نیــز 
ــل  ــرادات وارده را ح ــیاری از ای ــد و بس ــدام نماین اق
ــع  کننــد. آخریــن نکتــه ایــن کــه استانداردســازی مناب
ــع شــفاهی هــم در  شــفاهی مســأله ای اســتفاده از مناب
هنــگام تولیــد و هــم در زمــان اســتفاده می توانــد 
مــورد توجــه مورخــان قــرار گیــرد. هرچنــد بســیاری 
ــا  ــتند ام ــفاهی نیس ــع ش ــد مناب ــر تولی ــا درگی از آنه
ــفاهی کاران  ــخ ش ــا تاری ــاط نزدیکــی ب ــد ارتب می توانن
داشــته و تاریــخ شــفاهی را بــه صــورت آکادمیــک وارد 
دانشــگاهها کننــد و در ضمــن در تهیــه اســتانداردهای 
کاری کمــک کننــد کاری کــه انجمــن تاریخدانــان 
ــد  ــگاهی بای ــان دانش ــد. مورخ ــام داده ان ــکا انج آمری
توجــه کننــد کــه توجــه بــه تاریــخ شــفاهی روز بــروز 
ــع  ــوده و مناب ــش ب ــه افزای ــان پژوهشــگران رو ب در می
ــه  ــه تولیــد می شــود. ب متنوعــی هــر روز در ایــن زمین
ــا  ــی ب ــه علم ــال در مواجه ــش فع ــن نق ــده گرفت عه
آن و گســتردن زمینه هــای اســتفاده از آن می توانــد 
جایــگاه آنــان را در بیــن ســایر رشــته ها قوی تــر 
ــش  ــد. نق ــر کن ــه پررنگت ــا را در جامع ــالت آنه و رس
ــتفاده  ــد و اس ــوزه تولی ــگاهی در دو ح ــان دانش مورخ
ــر  ــته پررنگت ــه گذش ــد نســبت ب ــفاهی بای ــع ش از مناب
باشــد از یــک طــرف بایــد بــا ورود بــه مباحــث علمــی 
ــه دانشــگاهها را  ــفاهی ب ــخ ش ــای ورود تاری ــه ه زمین
بــاز کــرده تــا مســئله تولیــد ایــن منابــع از دیدگاههــای 
علمــی در بیــن دانشــجویان مطــرح شــده و زمینــه های 
اســتاندارد ســازی منابــع را هرچه بیشــتر فراهــم نمایدو 
از طــرف دیگــر بــا ســوق دادن دانشــجویان بــا اســتفاده 
از منابــع شــفاهی ضمــن توجــه بیشــتر بــه حــوزه هــای 
اجتماعــی از منابــع شــفاهی بــه صــورت اســتاندارد در 
ــن  ــت ای ــد. واقعی ــتفاده نماین ــی اس ــات تاریخ تحقیق
اســت کــه مورخــان دانشــگاهی چــه بخواهنــد و چــه 
نخواهنــد تولیــد منابــع شــفاهی  روزبــروزدر گشــور در 
حــال افزایــش مــی باشــد و حضــور فعــال آن هــا در 
ایــن عرصــه مــی توانــد نقــش و حایــگاه آن هــا را در 
ــد  ــر رون ــده و تاثیرگــذاری ب ــرای آین ــخ ســازی ب تاری
تاریــخ نــگاری پررنگتــر نمایــد و زمینــه ارتبــاط بیشــتر 
ــد. ــر دانشــگاهی را فراهــم کن ــا مورخــان غی آن هــا ب
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ــن  ــه ای ــع اســتاد خــود ب ــه تب ــز ب ــری نی شــهید مطه
مســئله بــاور فراوانــی داشــتند و ایــن اعتقــاد و 
ــد:  ــی کنن ــکار م ــان آش ــن بی ــا ای ــود را ب ــه خ دغدغ
ــته  ــفه داش ــم فلس ــی توانی ــیم نم ــن را نشناس ــا ذه ت
ــه  ــان ک ــدان س ــت ب ــناختن واقعی ــی ش ــیم؛ یعن باش
ــن  ــناختن ذه ــدون ش ــار دارد، ب ــفه انتظ بشــر از فلس
ــدازِ ذهــن  ــوه اندیشــه هــای غلــط ان و آگاهــی از انب

میســر نیســت )مطهــری، ۱۳۸۳، ج ۶، ص ۴۶0(.
ــاب آمــوزش فلســفه، پیــش  ــاح در کت آیــت اهلّل مصب
ــدا  ــردازد، ابت ــی بپ ــث وجودشناس ــه مباح ــه ب از آنک
ــوط  ــائل مرب ــه مس ــی ب ــوط و تفصیل ــور مبس ــه ط ب
ــان در  ــی ورزد. ایش ــام م ــناخت و ادراک اهتم ــه ش ب
ــن شــیوه اســتقبال  ــز از همی ــاب دروس فلســفه نی کت
ــب  ــه مبحــث وجــود، قری ــش از ورود ب نمــوده و پی
50 صفحــه از کتــاب را بــه بحــث و بررســی پیرامــون 
ــا  ــد: در اینجــا م مســائل شــناخت اختصــاص داده ان
مباحــث علــم را مقــدم داشــتیم؛ چــون حــّل بســیاری 
ــود  ــائل ب ــن مس ــر ای ــف ب ــود، متوق ــائل وج از مس

)مصبــاح، ۱۳75، ص ۶5(.
آیــت اهلّل مصبــاح ســاختار کتــاب چکیــده چنــد 
بحــث فلســفی را نیــز بــه گونــه ای ترتیــب داده انــد 
کــه مبحــث شــناخت عقالنــی و ارزش آن بــر علــت 
و معلــول، ثابــت و ســیال و فعلیــت و اســتعداد تقــدم 
ــا، ص ۱۹ـ۳7(. ــی ت ــاح، ب داشــته باشــد )ر.ک: مصب

آیــت اهلّل جــوادی آملــی نیــز بــه همیــن روش پایبنــد 
بــوده و مســئله شــناخت را اثباتــا بــر مباحــث هســتی 
شــناختی مقــدم مــی داننــد: ]معرفــت شناســی [
ســرآمد همــه بحــث هــای برهانــی و عرفانــی اســت؛ 
زیــرا میــزان اعتبــار برهــان و قلمــرو حکومــت آن و 
همچنیــن معیــار اعتبــار عرفــان و منطقــه حکمروایــی 
ــوارد  ــان در م ــان و عرف ــن بره ــز داوری بی آن و نی
اختــالف، از معــارف زیربنایــی معرفــت شناســی 
ــت  ــوای حکم ــه فت ــردد، ن ــل نگ ــا ح ــه ت ــت ک اس
معتبــر خواهــد بــود و نــه فتــوای عرفــان قابــل اعتمــاد 
ــی، ۱۳۸2، ج 5، ص ۳۴(. ــوادی آمل ــد )ج ــی باش م

ــزرگان، ســایر فالســفه و محققــان  ــن ب ــر ای عــالوه ب
معاصــر نیــز کتــاب هــای فلســفی خــود را بــا طــرح 
مبحــث شــناخت و بررســی مســائل آن آغــاز نمــوده و 
ضمــن دفــاع از رئالیســم معرفتــی فالســفه مســلمان، 
بــه شــبهات سوفســطائیان، شــکاکان، نســبی گرایــان و 
منکــران نظریــه مبناگــروی پاســخ گفتــه انــد: بــه رغــم 
ــالمی...  ــت اس ــمار حکم ــی ش ــای ب ــب و مزای مواه
فلســفه اســالمی هنــوز و همچنــان از جهــات مختلــف 
دچــار کاســتی هــا و ناراســتی هایــی اســت کــه بایــد 
ــر مــی  ــه مــوارد زی ــه، ب ــاب نمون مرتفــع گــردد. از ب
ــف ...؛ ب. از نظــر ســاختاری؛  ــرد: ال ــوان اشــاره ک ت
ــدم  ــی؛ 2. ع ــان کنون ــر چیدم ــب ب ــل ۱. تصّل از قبی
ــر  ــک، ب ــی ش ــه ب ــی ک ــت شناس ــه معرف ــام ب اهتم
ــاد، ۱۳۸۴، ص  ــت )رش ــدم اس ــی مق ــتی شناس هس

.)22۴
بــا توجــه بــه مطالــب فــوق، حــال ســؤال ایــن اســت 
کــه آیــا ایــن تغییــر نگــرش و کاربســت روش جدیــد 
و منطقــی در نحــوه ورود بــه مباحــث فلســفی، امــری 
ــا اینکــه عاملــی در پــس  ــوده ی ــا ب ــی مبن اتفاقــی و ب

آن نهفتــه اســت؟
بــه نظــر مــی رســد عاّلمــه طباطبائــی کــه در اصــول 
فلســفه بــرای نخســتین بــار مباحــث معرفت شــناختی 
و ادراکات عقــل را بــه عنــوان مدخــل ورود به فلســفه 
قــرار داد، در ایــن مســئله، از تأمــالت برخــی فالســفه 
غربــی و همچنیــن اشــکاالت، شــبهات، پرســش هــا و 
مســائل جــدی و پرچالشــی کــه آنهــا پیرامــون مســئله 
شــناخت و ادراک مطــرح نمــوده انــد، تأثیــر پذیرفتــه 
اســت؛ تأثیــری مفیــد و مبــارک: ایشــان )عاّلمــه 
ــا شــبهات مختلــف  ــل برخــورد ب ــه دلی ــی( ب طباطبائ
ــاب  ــان خــود، بخشــی از کت ــت شناســی در زم معرف
ــاص داد و  ــث اختص ــن مباح ــفه را بدی ــول فلس اص
ــن  ــز ای ــه نی شــهید مطهــری و دیگــر شــاگردان عاّلم
ــز  ــزرگان نی ــن ب ــس از ای ــد. پ ــال کردن مســئله را دنب
کتــاب هــا و مقالــه هایــی در ایــن زمینــه نوشــته شــد 

ــی، ۱۳۸7، ص ۳۹(. )معلم
ــی  ــن م ــاره چنی ــن ب ــی در ای ــوادی آمل ــت اهلّل ج آی
ــد: مســئله شــناخت ـ کــه اینــک مســئله عمــده  گوی
ــه  ــه ک در فلســفه غــرب اســت ـ گرچــه همــان گون
سیدنااالســتاد عاّلمــه، در مقالــه دوم و ســوم از کتــاب 
ــد،  ــوده ان ــان نم ــم بی ــفه و روش رئالیس ــول فلس اص
ــت  ــن از جه ــر فلســفی اســت و لک ــائل متأخ از مس
ــائل  ــیاری از مس ــر بس ــات ب ــام اثب ــت و در مق اهمی
فلســفی پیشــی دارد و بــه همیــن دلیــل، فصــل مربوط 
ــون  ــه پیرام ــی ک ــات و دیگــر فصول ــه ارزش معلوم ب
ــول  ــریف اص ــاب ش ــت، در کت ــناخت اس ــئله ش مس

فلســفه مقــدم بــر دیگــر مباحــث فلســفی آمــده اســت 
ــو،  ــی، ۱۳۸2، ج ۴، ص ۱00؛ ر.ک: هم ــوادی آمل )ج

.)۱۸۸ ۱۳۸۶، ص 
عاّلمــه طباطبائــی در مقــام یــک فیلســوف، از طرفــی 
وظیفــه خــود را پاســخ بــه ســؤاالت و نیازهــای 
فلســفی عصــر خــود مــی دانســت و از ســوی دیگــر، 
بــه عنــوان یــک متکلــم، رســالت خویــش را در دفــاع 
از حریــم عقایــد دینــی و مقابلــه بــا شــبهات و هجمــه 
ــد  ــه ان ــن را نشــانه رفت ــه اســاس دی هــای فکــری ک
مــی دیــد؛ ازهمیــن رو، در ایــن میــدان علمــی نفــس 
ــه  ــک الزم ــی ش ــا ب ــاد، ام ــش گام نه ــر و پرچال گی
چنیــن امــری، شــناخت مکاتــب فلســفی غــرب بــود 
ــا افــکار غربــی و نقــد آنهــا،  ــا اینکــه مواجهــه او ب ت
ــه  ــد: عاّلم ــی باش ــح و واقع ــی صحی ــر فهم ــی ب مبتن
ــاب  ــرد و ]از ب ــگاه ک ــرب ن ــه غ ــی ب ــی وقت طباطبائ
ــه  ــد، ب ــه ش ــتالین مواج ــم اس ــا مارکسیس ــه [ب نمون
مخالفــت و بیــان شــعار اکتفــا نکــرد، بلکــه پرســید و 
اندیشــید کــه غــرب چــه مــی گویــد و در گفتــه اش 

ــرد )داوری، ۱۳۸۹، ص ۴۱۹(. ــل ک تأم
در جریــان ایــن تضــارب آراء و داد و ســتد علمــی و 
فکــری و فلســفی بــود کــه عاّلمــه عــالوه بــر آگاهــی 
از نقــاط ضعــف و کاســتی هــای تفکــر فلســفی 
ــز  ــدی نی ــوت و آراء مفی ــاط ق ــه نق ــا ب ــرب، احیان غ
ــرورت  ــن ض ــا همی ــی از آنه ــه یک ــورد ک ــی خ برم
تقــدم معرفــت شناســی بــر بســیاری از مســائل 
وجودشناســی، بــه عنــوان مدخــل و طلیعــه ورود بــه 

ــود. ــفی ب ــث فلس مباح
ــات  ــد، تحقیق ــکات مفی ــوق، ن ــب ف ــر مطل ــالوه ب ع
مهــم و مســئله هــای نوپدیــد و قابــل توجــه دیگــری 
ــت  ــوان یاف ــی ت ــی م ــوفان غرب ــار فیلس ــان آث در می
کــه بــه چنــد مــورد از آنهــا بــه صــورت اجمالــی و 
گــذرا اشــاره مــی شــود. ایــن مطالــب مــی تواننــد از 
ــع شــوند:  ــت واق ــز اهمی ــه هــای گوناگــون حای جنب
طــرح مســئله هــای نویــن، حــّل برخــی از مســائل بی 
پاســخ، ابــداع تقســیم بنــدی هــای جدیــد، بــه میــان 
ــع،  ــاوت و بدی ــای متف ــا و روش ه آوردن رویکرده
ارائــه تعاریــف گوناگــون، توصیــف هــا، تحلیــل هــا، 

ــره. ــاوت و غی ــن هاواســتدالل هــای متف تبیی
 

فلسفه تحليلى
برخــی از آمــوزه هــا و دســتاوردهای فلســفه تحلیلــی 
ــای  ــی و کارکرده ــان شناس ــث زب ــد از: مباح عبارتن
زبــان، معنــای معنــا، مــالک معنــاداری و بــی معنایــی، 
ارائــه گفتــار و نوشــتارـ  حتــی االمــکانـ  بــدون ابهام، 
ــل کلمــات و گــزاره هــا  ــاب کالم؛ تحلی ایهــام و اطن
ــرای  ــا ب ــی آنه ــوی و منطق ــاختار نح ــت در س و دق
احتــراز از وقــوع در خطاهــا و لغــزش هــای زبانــی؛ و 
همچنیــن اهمیــت فــراوان بــه دلیــل آوری و مســتدل 

ســازی افــکار و مدعیــات.
ــی  ــوفان تحلیل ــی از فیلس ــه یک ــپرس ک ــان هاس ج
معاصــر اســت، دربــاره اهمیــت معناشناســی و تحلیــل 
مفهومــی واژه هــا و اصطالحــات فلســفی و متافیزیکی 
مــی گویــد: نظریــات متعــددی دربــاره آزادی انســان، 
ذهــن، خــدا، ســعادت و بســیاری مســائل دیگــر ارائــه 
و ارزیابــی مــی کنیــم، ولــی اگــر بخواهیم این مســائل 
ــل  ــدون تحلی ــی را ب ــاده انتزاع ــوق الع ــادی و ف بنی
ــود. پــس  ــم، کار عبثــی خواهــد ب ــال کنی ــم دنب مفاهی
ــه معنــی شناســی مــی  در مــورد هــر مســئله، ابتــدا ب
پردازیــم؛ چــون ایــن کار مقدمــه بــی چــون و چرایــی 
ــناختی  ــت ش ــکالت معرف ــدن مش ــن ش ــرای روش ب

ــپرس، ۱۳70، ص ۱۱۹(. ــت )هاس اس
ــاب فلســفه  ــز در کت ــزدی نی ــری ی ــر مهــدی حائ دکت
تحلیلــی خــود تحــت عنــوان مزایــای فلســفه تحلیلــی 
ــه  ــد ب ــی خواه ــی م ــی آورد: فلســفه تحلیل ــن م چنی
مــا نشــان دهــد کــه آیــا مــا واقعــا حــرف مــی زنیــم 
یــا مهمــالت بــه هــم مــی بافیــم. آنهــا تــا انــدازه ای 
هــم درســت مــی گوینــد؛ یعنــی مــی تواننــد راســت 
ــک سلســله  ــات ی ــد و ابهام و درســت را نشــان دهن
از مفاهیــم را آشــکار ســازند )حائــری یــزدی، ۱۳7۹، 

ص 2۱(.
 

فلسفه هاى مضاف
ــه  ــت ب ــاف و عنای ــای مض ــفه ه ــه فلس ــت ب اهمی
مســائل مهــم و نوینــی کــه در آنهــا طــرح و در 
مــواردی پاســخ داده شــده اســت، مــا را در بهبــود و 
تقویــت نــگاه درجــه دوم بــه علــوم، بــه ویــژه فلســفه 
ــفه  ــه فلس ــه ب ــود. توج ــد نم ــاری خواه ــالمی ی اس
هــای مضــاف فلســفه غــرب، ماننــد فلســفه ریاضــی، 
فلســفه علــم، فلســفه اخــالق، فلســفه علــوم اجتماعی 
و... نیــز مــی توانــد در رشدآن]فلســفه اســالمی[

مؤثرباشد)خســروپناه،۱۳۸۹،ص۴۶۸(.
 

فلسفه هاى اگزيستانس
برخــی از مســائل مطــرح در فلســفه اگزیستانسیالیســم 
بعضــا در فلســفه اســالمی، یــا اصــاًل بدانهــا پرداختــه 
نشــده و یــا بــه طــور جــدی و درخــور، مــورد 
ــدادی  ــد. تع ــه ان ــرار نگرفت ــکافی ق ــی و موش ارزیاب
ــراب،  ــش و اضط ــد از: آرام ــائل عبارتن ــن مس از ای
ــی،  ــای زندگ ــدی، معن ــد و ناامی ــادی، امی ــم و ش غ
آزادی، مســئولیت، عشــق، ایمــان، تــرس، دلهــره، 
تنهایــی، مــرگ هراســی و مــرگ اندیشــی، ارتباطــات 
ــح، ۱۳۸7؛  ــره )ر.ک: مصل ــانی و غی ــبات انس و مناس

ســارتر، ۱۳۸۹(.
 

هرمنوتيك
ــر،  ــالیر ماخ ــط ش ــه توس ــی ک ــث هرمنوتیک مباح
ــژه  ــه وی ــد و ب ــده ان ــرح ش ــور مط ــای، و ریک دیلت
بحــث هرمنوتیــک فلســفی کــه هایدگــر و گادامــر بــه 
آن پرداختــه انــد، اصــول و قواعــد مهمــی را در فهم و 
تفســیر متــون بــه دســت داده و افــق هــای جدیــدی را 
در تأمــالت فلســفی پیش روی فالســفه و دانشــمندان 
علــوم دیگــر گشــوده اســت. نــگاه هرمنوتیک فلســفی 
ــیر  ــم و تفس ــام، و فه ــور ع ــه ط ــم ب ــه فه ــه مقول ب
متــن بــه طــور خــاص، بدیــع و بــی ســابقه اســت و 
مباحثــی کــه مطــرح کــرده اســت، در میــان متفکــران 

ــدارد )واعظــی، ۱۳۸۶، ص 5۴(. اســالمی پیشــینه ن
البتــه در اینجــا بایــد دقــت داشــت کــه هــر اندیشــه 
ــی  ــج گوناگون ــوازم و نتای ــت دارای ل ــن اس ای ممک
ــن رو،  ــد؛ ازای ــا نادرســت ـ باش ــم از درســت ی ـ اع
الزم اســت در اســتفاده از افــکار مختلــف و از جملــه 
آراء هرمنوتیکــی فالســفه غــرب، لــوازم و پیامدهــای 
ــا  ــت ت ــر داش ــز در نظ ــا را نی ــی آنه ــت و منف مثب
ــد. از  ــان مان ــی در ام ــراف و کژاندیش ــر انح از خط
رهگــذر همیــن مباحــث و قواعــد هرمنوتیکــی، هــم 
مــی تــوان در مســیر فهــم بهتــر کتــاب و ســنت و در 
جهــت بهبــود و تقویــت علــوم اســالمی بهــره بــرد، و 
هــم ممکــن اســت کســی بــه دلیــل شــیفتگی افراطــی 
نســبت بــه آن، از مســیر فهــم صحیــح متــون دینــی و 

علــوم اســالمی خــارج شــود.
 

ضرورت مطالعه 
فلسفه غرب 
برای محققان 
فلسفه اسالمی

علی شفابخش

بخش دوم

ACKU



یکــی از موضوعــات مهــم و جنجال برانگیــز، هویــت 
تبــاری، زبانــی و روابــط متقابــل طالبــان بــا پشــتون ها 
ــک  ــود را ی ــان خ ــگاه طالب ــد هیچ ــد. هرچن می باش
ــت  ــا اکثری ــد؛ ام ــی نکرده ان ــتون تبار معرف ــروه پش گ
قریــب بــه اتفــاق شــورای رهبــری و همچنیــن 
ــند.  ــتون می باش ــب پش ــان طال ــان وقوماندان جنگجوی
زبــان پشــتو تنهــا زبــان اداری طالبــان هــم در زمــان 
قــدرت آن هــا و هــم بعــد از ســقوط آن هــا می باشــد. 
ــان  ــوان مقــر حاکمیــت طالب ــه عن انتخــاب قندهــار ب
نشــانۀ دیگــری اســت از تمایــالت تبــاری ایــن گــروه 

بــه یــک قــوم خــاص.
امــا مهم تــر از تعریــف و رفتــار تبــاری طالبــان، 
ــت.  ــروه اس ــن گ ــران از ای ــور دیگ ــت و تص برداش
ــت  ــورد هوی ــاد در م ــف و متض ــای مختل دیدگاه ه
تبــاری و زبانــی طالبــان وجــود دارد. عده یــی از 
را  طالبــان  غــرب  و سیاســت مداران  تحلیل گــران 
یــک جریــان پشــتونی تلقــی می کننــد. بهتریــن 
هالبــروک،  ریچــارد  تحلیل گــران  ایــن  نماینــده 
ــتان  ــرای افغانس ــکا ب ــین امری ــاص پیش ــدۀ خ نماین
ــا  ــی ادع ــارات جنجال ــا اظه ــه ب ــود ک ــتان ب و پاکس
کــرد کــه در خانــۀ هــر پشــتون یــک طالــب وجــود 
ــان  ــی طالب ــران غرب ــر از تحلیل گ ــی دیگ دارد. عده ی
ــد  ــی می دانن ــروه غلجای ــان و گ ــک جری ــتر ی را بیش
ــی  ــی دران ــود یعن ــی خ ــب تاریخ ــر رقی ــه در براب ک
ــۀ  ــروه، منازع ــن گ ــدگاه ای ــد. از دی ــام کرده ان ــا قی ه
ــی  ــگ داخل ــک جن ــدۀ ی ــتر بازنمایانن ــتان بیش افغانس
امــا  می باشــد.  پشــتون ها  بیــن  قبیله  یــی(  )درون 
ــان  ــودن طالب ــتون ب ــی پش ــغ و مدع ــن مبل مهمتری
پاکســتان می باشــد. پیــام و سیاســت اصلــی پاکســتان 
ــدن  ــزوی ش ــی، من ــه جهان ــه جامع ــوص ب ــه خص ب

پشــتون ها از قــدرت اس. و امــا تــالش طالبــان بــرای 
ــن  ــاس ای ــد. براس ــتون ها می باش ــق پش ــای ح احی
ــرات  ــاهد تغیی ــا ش ــر، م ــال های اخی ــه، در س فرضی
ــی  ــای امنیت ــاختار اداری و نیروه ــم گیری در س چش
صــورت  بــه  پشــتون ها  کــه  می باشــیم  کشــور 
ــز  ــرات نی ــن تغیی ــا ای ــده ای جــذب شــده اند. ام فزاین

ــت. ــوده اس ــش نب ــه بخ نتیج
ــران  ــی تحلیل گ ــح و علن ــارات صری ــالف اظه برخ
ــان  ــی افغ ــاالن سیاس ــی، فع ــت مداران خارج و سیاس
ــا  ــد و بن ــار کرده ان ــکوت اختی ــوارد س ــتر م در بیش
بــه دالیــل متعــدد از تاییــد یــا تکذیــب علنــی 
تباری محــور بــودن طالبــان خــودداری می کننــد. 
ــورت  ــه ص ــب ب ــن مطل ــندۀ ای ــه نویس ــی ک هنگام
ــک  ــروک را در ی ــای هولب ــادی ادع ــی و انتق اعتراض
مالقــات غیررســمی بــه چالــش گرفــت؛ نامبــرده ایــن 
ــه پاســخ داد کــه  ــا یــک ســوال زیرکان ــراض را ب اعت
عبــارت بــود: »چــرا جریــان سیاســی فعــال ضدطالــب 

ــت؟« ــه اس ــکل نگرفت ــتون ها ش ــن پش در بی
رابطــۀ فعــاالن سیاســی پشــتون و برخــورد آن هــا بــا 
طالبــان یــک موضــوع مهــم امــا حساســیت برانگیــز 
ــد. در  ــتر می طلب ــی بیش ــق و بررس ــه تحقی ــت ک اس
زمــان ظهــور طالبــان و حاکمیــت ایــن رژیــم، بخشــی 
از فعــاالن سیاســی پشــتون از جملــه چپی هــای 
ــه صــورت  ــم غــرب، ب ســابق و تکنوکرات هــای مقی
علنــی و عملــی از طالبــان حمایــت کردنــد و عده یــی 
ــان،  ــه، والی ــی از وزرای کابین ــه بعض ــا از جمل از آنه
قوماندانــان نظامــی در نظــام حاکــم از آن هــا حمایــت 

ــد. ــرده و می کننن ک
ــرات  ــت، تاثی ــکار اس ــل ان ــر قاب ــه غی ــه ک ــا آن چ ام
ــین  ــق پشتون نش ــر مناط ــان ب ــرب طالب ــی و مخ منف

بــوده اســت. نزدیــک بــه ۱000 مکتــب در ایــن مناطق 
یــا ویــران شــده و یــا بســته شــده اند.صدها کلینیــک، 
پــل، و تاسیســات عمومــی بــه صــورت سیســتماتیک 
توســط طالبــان تخریــب شــده اند. نزدیــک بــه 2000 
متنفــذ قومــی و دینــی پشــتون توســط طالبــان کشــته 
ــی  ــادی و جان ــارات م ــن خس ــه برای ــده اند. اضاف ش
طالبــان تاثیــرات عمیــق منفــی بــر هویــت سیاســی و 
نظــام اجتماعــی پشــتون ها و همچنیــن نــگاه دیگــران 
ــدس  ــای مق ــم ه ــته اند. حری ــوم گذاش ــن ق ــه ای ب
چــون حرمــت ریــش ســفیدان، مســجد، زنــان، طفــل، 
ــه  ــی از جنب ــوازی و خیل ــتار و مهمان ن ــب، دس مکت

هــای مثبــت نظــام پشــتونوالی تضعیــف و یــا نقــض 
شــده اند.

ــر منفــی را از پشــتون ها  ــان تصوی اعمــال منفــی طالب
ــه  ــت. ب ــود آورده اس ــی بوج ــکار عموم ــان اف در اذه
عبــارت دیگــر پشــتون ها بزرگتریــن قربانیــان طالبــان 
ــان  ــود در می ــای موج ــه فض ــه ب ــند. باتوج می باش
ــن  ــتان و هم چنی ــی افغانس ــای اجتماع ــایر گروه ه س
توقــع  پشــتون  نخبــه گان  از  خارجــی،  حلقــات 
مــی رود تــا بــه تلطیــف ایــن فضــا کمــک و نادرســتی 
ایــن فرضیــه را اثبــات و در ایــن راســتا، تــالش کننــد.

کشــوری که پــس از دهه هــا جنــگ و درگیــری، 
ــت  ــت- مل ــام دول ــدی را به ن ــۀ جدی ــروز صفح ام
و نظــام مردم ســاالری بــاز کــرده و در معــادالت 
منطقــوی- جهانــی بــا دیــد مســووالنه در حــال وارد 
ــته  ــای دســت داش ــد از ابزاره ــا بای ــدن اســت. ام ش
وتســهیالت موجــود اســتفادۀ الزمــی را بــرای توســعه 

ــد. ــش انجــام ده ــم آرام وتحکی
فســبوک در افغانســتان یکــی از شــبکه های 
معــروف اســت کــه نظــر بــه تحقیقــات، 
بیشــترین کاربــر را در منطقــه دارد. ایــن شــبکه 
ــری  ــیوه های به کارگی ــر، دارای ش ــت ام در کلی
ــرای  و نحــوۀ اســتفاده می باشــد. از فســبوک ب
ارتباطــات، شریک ســازی دیدگاهــا  تامیــن 
ــانی  ــالع رس ــرای اط ــزاری ب ــا، اب و تحلیل ه
و قدرتــی بــرای پویایــی نســل ها اســتفاده 
ــرای  ــن شــبکه ها ب می شــود و نفــس ایجــاد ای

بوده اســت. نفع رســانی 
ــن  ــت ای ــای رعای ــتان به ج ــهروندان افغانس ش
شــبکه های  از  الزمــی  تعریــف  و  معیارهــا 
برنامه هــای  حصــه  چهــار  از  اجتماعــی 
روزمــره، ســه حصــۀ آن را در فســبوک ســپری 
می کننــد کــه بــه اســتثنای یــک جمــع از 
ــتفاده  ــه اس ــد چه گون ــه می دانن ــه گان ک فرهیخت

ــتند. ــی نیس ــران خوب ــه کارب ــد، بقی کنن
روزانــه وقــت می خواهیــد بــرای چنــد دقیقــه 
ــی  وارد فســبوک شــوید و حــرف وحدیث های
اتفاق هــای  و  مســایل  از  و  بخوانیــد  را 
ــد،  ــت آوری ــی بدس ــان آگاه ــتان و جه افغانس
برعکــس می بینیــد کــه جــز تصویــر گذاشــتن، 
ــه ســیاحت و میلــه، احتــرام گذاشــتن  رفتــن ب
ــای  ــدن در جنگ ه ــر، مصــروف ش ــه یک دگ ب
داخلــی، جشــن گیری مراســم  ومناســبت ها، 

اعالن هــای جنــازه و صدهــا مــوارد دیگــر کــه انســان 
ــن  ــد، از طــرف دیگــر ای ــرده نمی توان تصــور آن را ک
ــث دوری  ــی باع ــبکه های اجتماع ــت در ش مصروفی
دانشــگاهیان از فرهنــگ مطالعــه، تنبلــی کارکنــا 
ــازار،  ــنده ها درب ــی فروش ــی، بی پروای ــات ملک خدم
ایجــاد روابــط ناســالم میــان افــراد و از همــه مهم تــر 
دوری جســتن از اعتمادهــا کــه باهــزار ویــک ســخن 
ــف  ــه باتاس ــرده ک ــم ک ــادی را حاک ــای بی اعتم فض

روزانــه شــاهد صدهــا رویــدادی هســتیم کــه ناشــی 
از اســتفادۀ نادرســت شــبکه های اجتماعــی بــه ویــژه 

ــرد. ــورت می گی ــبوک ص فس
شــان  شــهروندان  ومــدرن  پیشــرفته  جوامــع  در 
ــک  ــا ی ــد ت ــت می دانن ــش مکلفی ــر خوی ــه، ب روزان
روزنامــۀ چاپــی را بخواننــد یــا اینکــه یکــی دو 
ــه  ــا اینک ــد ت ــه کنن ــی را مطالع ــب تحقیقی-علم مطل
ــد  ــم بفه ــاند وه ــان برس ــرای خودش ــودی ب ــم س ه

کــه در جهــان چــه میگــذرد. برعکــس در افغانســتان 
ــزی  ــا چی ــردن ومصــرف بی ج ــع ک ــت ضای ــز وق ج
ــه  ــی ک ــایل تبلیغات ــا در مس ــد حت ــت نمی آی به دس
در کارهــای سیاســی صــورت می گیــرد، نهایــت 

ــت. ــم اس ــت حاک افراطی
از دیــد مقایســوی اگــر نگاهــی به نحــوۀ بهره بــرداری 
ابزارهــا صــورت  ایــن  از  اســتفاده  وچه گونگــی 
بگیــرد بــه یقیــن میتــوان دریافــت کــه یگانــه ملــت و 

دولتــی کــه بــدون کــدام چارچــوب منظــم واخــالق 
درســت از ایــن شــبکه ها اســتفاده میکنــد، افغانســتان 
ــر  ــه فق ــودن ب ــار ب ــش دچ ــود برای ــه می ش ــت ک اس
دانایــی از فهــم اســتفادۀ شــبکه های اجتماعــی گفــت 
ــی  ــت بی برنامه گ ــوان نهای ــت را می ت ــن وضعی و ای

و غفلــت نســبت بــه زندگــی وفــرد تعریــف کــرد.
ــت،  ــت اس ــم در سیاس ــار توه ــوریکه دچ کش
اســت،  حاکــم  ســاختارش  در  بی نظمــی 
ــدۀ  ــه، پدی ــی اوج گرفت ــای قوم ــف بندی ه ص
در  اقتصــادش  می کنــد،  بیــداد  مهاجــرت 
ــرار دارد،  ــا ق ــای بیرونی ه ــراق همکاری ه مح
ــت،  ــر اس ــرب صف ــت داری ض ــالق حکوم اخ
بی اعتمــادی ملــت نســیت بــه دولــت بلندرفتــه 
ــای  ــور نیروه ــی و حض ــران ناامن ــت و بح اس
ــه  ــرد چه گون ــی می گی ــر روز قربان ــی ه افراط
بهتــر تعریــف کــرد.  می شــود فردایــش را 
بــی مســوولیتی شــهروندان نیــز در حــدی 
را  ایــن وضعیــت  کــه  اســت  نگران کننــده 

کــرد. بهترعنــوان  نمی شــود 
اســفناک،  وضعیــت  ایــن  بهبــودی  بــرای 
دیــد  حتــم  صــورت  بــه  تــا  اســت  الزم 
ــن  ــا از کم تری خدمت گــزاری حاکــم باشــد؛ حت
ــم؛  ــام دهی ــتفاده را انج ــترین اس ــت بیش فرص
در هرســطحی کــه هســتیم بایــد واقع بینانــه 
ــادی و نجــات از افغانســتان  ــرای عمــران و آب ب
ــازنده را روی  ــات س ــود اقدام ــران موج از بح

ــم. ــت گیری دس
بایــد دریــک چارچــوب منظــم و عقالنــی 
ــن  ــهروندمحورانه از ای ــر ش ــرد و فک ــا رویک ب
شــبکه ها اســتفادۀ بهتــری داشــته باشــیم و 
ــدن  ــروف ش ــوده و مص ــای بی ه ــای کاره به ج
ــعادتش  ــر و س ــن خی ــه اصل ــای ک در برنامه ه
به خــود وجامعۀ مــان نمی رســد؛ بــرای پیشــرفت، 
ــرات  ــازنده و از نش ــای س ــه دیدگاه ه ــی، مطالع پویای
ــه  ــعادت در آن نهفت ــادی و س ــام آب ــه پی ــوب ک مطل
ــت  ــوری مدیری ــم. فســبوک را ط ــتفاده کنی ــد اس باش
کنیــم کــه همیشــه مــورد توجــه دیگــران قــرار گرفتــه 
ــش وزن  ــگاه خوی ــه جای ــی ب ــای تحقیق و بامطلب ه

ــیم. ببخش
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یعقوب یسنا

ــنیدم:  ــادری را نش ــرا ن ــده زه ــخن فرخن ــن س ــودم ای خ
شــیعه  تاجیک هــای  افغانســتان  اســماعیلیه های  »همــه 
مذهــب انــد«. امــا دیــدم بســیاری ها ایــن ســخن را 

کرده انــد.  برجسته ســازی  و  قــول  نقــل  متفــاوت  به منظورهــای 
سیاســت(  و  دیانــت  )جدایــی  ســکوالر  یک فــرد  به عنــوان  مــن 
ــن اســت که  ــت ای ــا حقیق ــدارم. ام ــی و... ن ــای مذهب ــه ای به بحث ه عالق
ــتند.  ــک اس ــزاره و تاجی ــه ه ــتند، بلک ــک نیس ــا تاجی ــماعیلیان تنه اس

ــماعیلی ها  ــگان و... اس ــاک، یم ــارک، زیب ــغنان، به ــوالی های ش در ولس
تاجیــک اســتند؛ در والیت هــای کنــدز، ســمنگان، بغــالن، بامیــان، 

پــروان، وردک و... اســماعیلی ها هــزاره اســتند. 
ــی  ــه مذهب ــد، سرشــار از عاطف ــت بوده ان ــه اقلی ــه این ک اســماعیلی ها بناب
اســتند و بــرای شــان هــزاره و تاجیــک چنــدان مهــم نیســت؛ همین کــه 
گفتنــد »اســماعیلیه اســتیم« کافــی اســت؛ تفکیکــی بنــام قومیــت، دیگــر 

اهمیــت نــدارد. 
از دوره دانشــجویی تــا اکنــون بیشــتر بیــن اســماعیله های تاجیــک بــوده ام، 
هیچــگاه تفکیــک قومــی را احســاس نکــرده ام؛ آنهــا ورود مــرا در بیــن 
ــد؛ همیشــه  ــه اســماعیلیه اســتم، پذیرفتن ــل ک ــن دلی ــت شــان به ای جمعی

ــد. ــی کرده ان ــت و مهربان ــن محب به م

صبور بیات

#خسوف- کسوف »نوستالژى و حال«
ــی  ــم فیزیک ــد، معل ــف چن ــم صن ــب نمی دان در مکت
داشــتیم کــه بــرای آمــوزِش »کســوف و خســوف« یک 
ــادم  بنــد شــعر را در یــک جلســه برای مــان زمزمــه کــرد: شــعر ی
نیســت می دانــم بیتــی بــود کــه خ خ زیــاد داشــت. و ایــن توضیــح 
کــه آن »خ« خســوف اســت و ایــن »خ« خورشــیدگرفته گی، پــس 

خورشــید گرفته گــی، خســوف نیســت.
ــی و ماه گرفته گــی  ــن از خورشــید گرفته گ ــا خاطــره ی م ــن تنه ای
ــا  ــن ســال ها تنه ــن دوره ۀ زندگــی ام و همــۀ ای ــامِ ای اســت در تم
تکــرارِ همــان نیــم بنــد شــعر بــوده و گریــزان از ایــن پدیده هــای 
ــی از  ــد یک ــر می رس ــی خب ــه وقت ــود ک ــه می ش ــر چ ــاده . مگ س
ــت  ــا پش ــری ی ــت دیگ ــودش را پش ــایه خ ــی همس ــن دو گوی ای
ــر را  ــد و همدیگ ــو می افتن ــه تکاپ ــه ب ــد، هم ــان می کن ــن پنه زمی
خبــر می کننــد کــه فالنــی حتمــا فــالن پدیــده را ببیــن، هــر چنــد 
ســال یــک بــار )چنــد ســال؟!( رخ می دهــد و چــه و چــه و چــه. 
مــن کــه در ایــن عمــِر نیــم بنــدم بــه وفــور مطلــع شــده ام از رخ 
کشــیدن هــر کــدام از ایــن حضــرات. حتــی اگــر بهانــۀ مطالعــه و 
ــِن  ــه م ــم وســط باشــد، ب ــن و آن چنانی شــان ه ــن چنی ــدِن ای دی
مــردمِ عــادی چــه؟ کــدام دوربیــِن تلســکوپ گرفتگــِی قلــِب مــرا 
ــاره ای  ــای ح ــده ی طوفان ه ــمند پدی ــدام دانش ــا ک ــرد ی ــد ک رص
ــه  ــم و ن ــا کســی گرفت ــاه را ب ــت م ــه هیچ وق ســطح ســینه ام را؟ ن
هیچ وقــت خورشــید را بــرای کســی. خیــر، ایــن طــور نمی شــود؛ 
ــن و ستاره شناســان کاری ســاخته نیســت.  از دانشــمندان و منجمی
ــی  ــاِل خیاط ــه دنب ــد ب ــن، بای ــده ی باریک بی ــول آن گوین ــه ق ب

بگــردم کــه فکــری بــه حــاِل تنگــی دلــم کنــد.

ملک ستیز

سفير کيست؟
ــک  ــده مشــروع ی ــت و نماین ــمی دول ــتادۀ رس ــفیر فرس س
ملــت بــه جهــان اســت. ســفیر نمــادی از فرهنــگ، 
ــر  ــت دوم اســت. ســفیر پیام ب ــع و ارادۀ یــک ملــت در دول ــت، مناف هوی
ــات  ــک دیپلوم ــفیر ی ــت. س ــان اس ــه جه ــت ب ــک مل ــت های ی خواس
ــا منافــع ملــی و توســعۀ  ــی را ب حرفه یــی اســت کــه مناســبت های جهان
ــت.  ــد اس ــک هنرمن ــفیر ی ــد. س ــره می زن ــی گ ــگ مل ــاد و فرهن اقتص
هنرمندی کــه البی گــر، سخن ســنج و هدف منــد اســت. ســفیر یــک 
ــد.  ــر اســت کــه یــک نماینده گــی سیاســی را مدیریــت می کن ــر مدب مدی
ــه و  ــا را توصی ــی از دیپلومات ه ــه گروه ــت ک ــر اس ــک رهب ــفیر ی س
ســفارش می دهــد. ســفیر یــک هم آهنگــر اســت کــه ســاختاری ملــی را 

ــد. ــره می زن ــان گ ــور میزب ــا کش ب
خواهش مندم به هر فرستاده یی »سفیر« خطاب نکنید.

اكرام اندیشمند

سـخنگوي وزارت دفـاع افغانسـتان جمـع آوري نیروهـاي 
ارتـش و برچیـدن 

قـرارگاه هـاي شـان را از مناطـق دور دسـت و کـم جمعیت 
کـه بـه عنوان اسـتراتیژي جدیـد ترامـپ در روزنامه نیویارک تایمز منتشـر 

شـده بود، تاییـد کرد. 
ایـن در واقـع همـان ایجـاد مناطق امن بـراي طالبان اسـت تـا آن ها بدون 
نگرانـي از وجـود نیروهاي دولتـي در آن مناطق، امارت طالباني بسـازند و 

دولـت امارتـي را در کنار دولت افغانسـتان شـکل دهند.
برچیـدن قـرارگاه نظامـي ارتـش، طالبـان را از لحـاظ نظامـي در موضـع 
تهاجمـي قـرار مـي دهـد و هیچ تضمینـي وجود نـدارد که طالبـان خود را 

در آن مناطـق محصـور و آرام نگهدارنـد.

فیـسبـوک نـــامــه

بودن اعظم  امام  غربت 
ــان  اشــاره: محــران موحــد، يکــى از جوان
پــرکار و پرتالشــى  اســت کــه بــه مســائل 
دينــى نــگاه ژرف و عميــق دارد. او مســائل 
ــو و معاصــر  ــى را از چشــم اندازهاى ن دين
در  مى دهــد.  قــرار  پژوهــش  مــورد 
ايــن نوشــته بــه آسيب شناســى فهــم 
ــتان  ــت در افغانس ــب حنفي ــت مذه نادرس
ــن ســبب خواســتيم  پرداخته اســت. از همي
يادداشــت او را در يکــى از ســتون هاى 

ــم. ــدگار بگنجاني ــه مان روزنام
 

غربت امام اعظم بودن
گه ملحد و گه دهری و کاَفر باشد

گه دشمن خلق و فتنه پرور باشد
باید بچشد عذاب تنهایی را 

مردی که ز عصر خود فراتر باشد
شفیعی کدکنی

محققــان بــه خوبــی بــه ایــن نکتــه 
واقف انــد کــه »فقــه امــام ابوحنیفــه« 
از ویژگی هــای گفتمانــی ای برخــوردار 
ــر  ــی جلو ت ــده خیل ــث ش ــه باع ــت ک اس
از زمانــه اش حرکــت کنــد و حتــا بــا 
عقالنیــت معاصــر تــا حــدود زیــادی 
ســازگاری داشــته باشــد. دشــمنی شــدید 
از  ناشــی  او  بــا  ابوحنیفــه  همعصــران 
همیــن امــر بوده اســت. امــا متأســفانه 
هــر قــدر کــه از زمانــۀ ابوحنیفــه فاصلــه 
می گیریــم، فقــه ابوحنیفــه غریب تــر و 
بــال  شــاگردان  و  می شــود  غریب تــر 
واســطه و بــا واســطه اش از گفتمــان فقهی 
ــند  ــد و می کوش ــه می گیرن ــان فاصل ایش
عوام النــاس و ُحــکام را راضــی نگــه 
دارنــد و بــه مــذاق آن هــا حــرف بزننــد و 

ــانند.  ــلفیت بپوش ــۀ س ــت را جام حنفی
ــت، از  ــیار اس ــاره بس ــن ب ــخن در ای س
ــه  ــم: ابوحنیف ــرض می کن ــال ع ــاب مث ب
رویکــردی بســیار ســختگیرانه نســبت 
بــه  بیشــتر  و  داشــته  احادیــث  بــه 
ــه  ــرد و ب ــل می ک ــرآن عم ــات ق عمومی
مقتضیــات عقــل گــردن می گــذارده و 
ــده  ــتنباط های پیچی ــًا اس ــه غالب بدین گون
ــت.  ــی داده اس ــام م ــی انج ــق فقه و دقی
امــا مهم تریــن شــاگردش، ابو یوســف، 
حدیــث  بــه  و  نبــوده  این گونــه 
ــزاران  ــته و ه ــژه ای داش ــدی وی عالقه من
روایــت صحیــح و ســقیم را از بــر داشــته 
ــرده اســت.  ــن افتخــار هــم می ک ــه ای و ب
طبعــًا چنیــن شــخصی وقتــی می خواهــد 
دیدگاه هــای اســتادش را روایــت کنــد 
ــی اش  ــر ذهن ــا را از فیلت ــت آن ه در نخس

عبــور می دهــد و بدین گونــه خواســته یــا 
نا خواســته دگرگونــی و تحریفــی در ایــن 
ــن از  ــی آوَرد. ای ــود م ــه وج ــا ب دیدگاه ه

. یک ســو
از ســوی دیگــر، بــه هــر انــدازه کــه فاصلۀ 
ــه  ــا از صــدر اســالم بیشــتر می شــود، ب م
ــیه  ــه حاش ــان ب ــدازه عقل گرای ــان ان هم
طــرد  جامعــه  از  و  می شــوند  رانــده 
ــان در  ــۀ کالم، معتزلی ــوند. در عرص می ش
ــث و اشــاعره شکســت  ــر اهــل حدی براب
ــان  ــه، حنفی ــۀ فق ــد و در عرص می خورن
ــا حنفیانــی  ــه ســلفی ها ی واقعــی جــا را ب
ــتند.   ــتین نیس ــان راس ــه حنفی ــد ک می دهن
ــه  ــد ک ــب ش ــی موج ــه عوامل ــه چ این ک
نهضــت عقل گرایــی در جهــان اســالم 
ســرکوب شــود و بــه حاشــیه رانــده 
شــود، مبحــث دیگــری اســت کــه مجــال 

می طلبــد.  فراخ تــری 
این اســت کــه گفتمــان اهــل حدیــث 
اســالم  جهــان  در  مســلط  گفتمــان 
ــه جــز  ــان- ب ــه حنفی می شــود. دریغ مندان
شــمار اندکــی- شــهامت اخالقــی ایــن را 
ــان  ــر گفتم ــه در براب ــه دلیران ــته اند ک نداش
اولیــه  اصــول  از  و  بایســتند  مســلط 
ــن  ــه همی ــد و ب ــاع کنن ــب خــود دف مذه
ــه  ــد ک ــر می دیده ان ــود را ناگزی ــل، خ دلی
ــد و مذهــب  ــن بدهن ــان ت ــن گفتم ــه ای ب
ــد  ــق بدهن ــان وف ــن گفتم ــه ای ــود را ب خ
تــا از شــر هجــوم بی امــان طرفــداران 
ــن راســتا  ــد. در همی ــی یابن ســلفیت رهای
حنفــی  طــراز اول  مؤلفــان  و  فقیهــان 
ــد  ــل می کرده ان ــیاری را جع ــث بس احادی
ــی  ــای فقه ــه دیدگاه ه ــد ک ــت کنن ــا ثاب ت
ــازگاری  ــوی س ــث نب ــا حدی ــه ب ابوحنیف
ــیار  ــی بس ــای فقه ــی از کتاب ه دارد! یک
مهــم و تأثیر گــذار در فقــه حنفــی کتــاب 
ــدي« از  ــۀ المبت ــرح بدای ــي ش ــۀ ف »الهدای
ــت.  ــی اس ــی مرغینان ــن فرغان برهان الدی
ــای  ــت از روایت ه ــر اس ــاب پ ــن کت ای
ــده اند  ــاخته ش ــه س ــبی ک ــل و نس بی اص
تــا ایــن نکتــه را بــه کرســی بنشــانند کــه 
ابوحنیفــه هــم بــرای تأییــد دیدگاه هایــش 
ــه احادیــث اســتناد می کــرده و مخالــف  ب

ــت. ــوده اس ــث نب احادی
وقتــی بــه گذشــتۀ نزدیــک نــگاه می کنیــم، 
مشــاهده می کنیــم کــه شــاه ولــی اهلل 
دهلــوی در شــبه قــارۀ هنــد ظهــور می کند 
ــد. وی  ــو بیفکن ــی ن ــد طرح و می خواه
هرچنــد اصالحاتــی در اندیشــۀ دینــی 
وارد می کنــد، امــا یکــی از کارهایــش 

ــت را  ــیِف حنفی ــه بقیۀ الس ــت ک ــن اس ای
در بــارگاه اندیشــه های ســلفی قربانــی 

ــد. کن
ــتان  ــلفیت در افغانس ــال حاضــر، س در ح
یافتــه و هــر روز  جوالنــگاه وســیعی 
ــد.  ــح می کن ــازه ای را فت ــرزمین های ت س
حنفیــاِن افغانســتان بــه دلیــل ضعــف 
دانــش و ســواد و مســلح نبــودن بــه 
ــۀ  ــوم بی روی ــر هج ــی در براب ــش فقه دان
و  انداخته انــد  ســپر  اندیشــه ها  ایــن 
ــه  ــد. البت ــود را ندارن ــاع از خ ــدرت دف ق
ــی  ــان فعل ــه حنفی ــردم ک پیشــتر اشــاره ک
تــا حــدودی حنفــی هســتند و نــه کاملــن.
ــرز  ــش مح ــال پی ــد س ــن از چن ــرای م ب
شــده بــود کــه »آینــدۀ افغانســتان در 
ــه  ــر این ک ــت«، مگ ــلفیت اس ــرو س قلم
بــا  بیفتــد.  غافل گیرکننــده ای  اتفــاق 
ــی  ــی پ ــه وقت ــق فاجع ــه عم ــه، ب این هم
بــردم کــه جمعیــت فکــر از مــن دعــوت 
بــه ســخنرانی کــرد و مــن »نقــد صحیــح 
ــش  بخــاری« را موضــوع ســخنرانی خوی
ــلفی  ــتان س ــردم. بخاری پرس ــاب ک انتخ
ــیانه ای  ــوم وحش ــترده و هج ــش گس واکن
را ســامان دادنــد تــا ایــن جلســه برگــزار 
نشــود و برگــزار نشــد. از جملــۀ آن هایــی 
ــف  ــه مخال ــن جلس ــزاری ای ــا برگ ــه ب ک
روی  از  کــه  بودنــد  کســانی  بودنــد 
حنفــی  را  خــود  نا دانــی  و  جهالــت 
ــودن  ــی ب ــه حنف ــد و ب ــه می دانن دو آتش

مباهــات می ورزنــد.  خــود 
یکــی از کارهایــی را کــه قــرار بــود 
در آن جلســه انجــام دهــم ایــن بــود 
کــه از ابوحنیفــه در برابــر هجوم هــای 
بی محابــای محمــد بــن اســماعیل بخــاری 
ــه  ــم ک ــان ده ــردازم و نش ــاع بپ ــه دف ب
ــی  ــالف فکــری و فقه ــتگاه های اخت خاس
میــان ابوحنیفــه و بخــاری در کجاســت و 
ــد  ــوزی بی ح ــاری کینه ت ــام بخ ــرا ام چ
ــروز  ــه ب ــه ابوحنیف ــبت ب ــری نس و حص
داده اســت. امــا مدافعــان بخــاری توطئــه 
ــتند  ــام شــد و نگذاش ــوای ع ــد و بل کردن

ــم. ــق یاب ــن کار توفی ــه ای ب
ــی  ــه حنف ــید ک ــد رس ــا روزی خواه آی
ــود  ــی نش ــرم تلق ــتان ج ــودن در افغانس ب
و آدم هــا فرصــت ایــن را پیــدا کننــد کــه 
ــد  ــد و کی ــاع کنن ــتین دف ــت راس از حنفی

ــد؟ ــدان را از آن دور کنن کای

مهران موحد
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از  افغانســتان  ملــی  امنیــت  ریاســت عمومــی 
ــان در  ــروه طالب ــری گ ــه نف ــبکۀ س ــت ش بازداش

والیــت کاپیســا خبــر داده اســت.
ــی  ــت مل ــی امنی ــت عموم ــی ریاس ــر مطبوعات دفت
ــای  ــه نیروه ــت ک ــی گفته اس ــر خبرنامه ی ــا نش ب
قطعــۀ خــاص ایــن ریاســت طــی یــک عملیــات، 
شــبکۀ ســه نفــری حمــالت تروریســتی و تخریبــی 
طالبــان را در شــهر محمــود راقــی  مرکــز والیــت 

ــد. ــت کرده ان ــا بازداش کاپیس
ــای  ــه نام ه ــده ب ــت ش ــراد بازداش ــه از اف خبرنام
ــد  ــاجد فرزن ــتعار س ــم مس ــه اس ــط ب عبدال باس
ــد  ــاه و محم ــر ش ــد فقی ــل فرزن ــمیع اهلل، کام س
ــت. ــام برده اس ــین ن ــد یاس ــد محم ــیم فرزن نس

ریاســت امنیــت ملــی افزوده اســت کــه افــراد 
بازداشت شــده اعتــراف کردنــد کــه بــه دســتور مــال 
نصــرت ولســوال نام نهــاد طالبــان بــرای ولســوالی 
حصــه دوم کوهســتان در فعالیت هــای متعــدد 

ــته اند. ــت داش ــا فعای ــطح کاپیس ــتی در س تروریس
در خبرنامــه آمده اســت کــه نیروهــای امنیــت ملــی، 
آنــان را زمانــی بازداشــت کردنــد کــه می خواســتند 
جهــت انجــام حمــالت هراس افگانــه و ضــد 

دولتــی بــه مرکــز والیــت کاپیســا بیاینــد.
ــک  ــمالی و نزدی ــای ش ــه والیت ه ــا از جمل کاپیس
بــه کابــل اســت کــه در بخش هــای آن و بــه 
ــکل  ــه ش ــان ب ــگاب، طالب ــوالی ت ــوص ولس خص

ــد. ــور دارن ــترده حض گس
ــد  ــا می گوین ــت کاپیس ــی در والی ــووالن امنیت مس
کــه افــراد طالبــان از والیت هــای ننگرهــار و 
کنــر وارد ایــن والیــت شــده و دســت بــه ناامنــی 

می زننــد.
بــه تازه گــی نیروهــای امنیتــی در ولســوالی تــگاب 
عملیاتــی را راه انــدازی کــرد کــه در نتیجــۀ آن 
ــته  ــان کش ــروه طالب ــاد گ ــی نام نه ــوال  و وال ولس

ــدهند. ش

مســووالن محلــی در والیــت بامیــان 
از کشــته شــدن یــک متنفــذ قومــی 
توســط طالبــان در شهرســتان کهمرد 

ایــن والیــت خبــر می دهنــد.
 7( گــروه طالبــان روز یک شــنبه 
روســتای  بــاالی  مــرداد(  اســد/ 
آشپشــته، شهرســتان کهمــرد حملــه 

ــد. کردن
ــدی، ســخن گوی  ــن احم عبدالرحم
بــا  گفت وگــو  در  بامیــان  والــی 
ــبی  ــت: »ش ــدگار گف ــه مان روزنام
کــه طالبان مســلح بــاالی شهرســتان 
ــفانه  ــد؛ متاس ــه کردن ــرد حمل کهم

حاجــی وزیــر، رییــس شــورای 
را  انکشــافی روســتای ســرگولی 
ــا  ــر را ب ــن دیگ ــار ت ــتنه و چه کش

ــد.« ــود ربودن خ
ــزود: »گروه هــای  ــای احمــدی اف آق
تروریســتی در محــدودۀ والیــت 
ــد؛  ــرده نمی توانن ــت ک ــان فعالی بامی
ــت  ــان از والی ــبب آن ــن س ــه همی ب
حمــالت  انجــام  بــرای  بغــالن 
تروریســتی شــان وارد بامیــان شــده 

ــد.« بودن
او تصریــح کــرد کــه طالبــان مســلح 
پــس از انجــام ایــن حملــه، توســط 

ــده  ــرکوب ش ــی س ــای امنیت نیروه
و بــه شهرســتان تالــه و برفــک 

ــد. ــرار کرده ان ــالن ف ــت بغ والی
والیت هــای  از  یکــی  بامیــان 
امــا  می باشــد؛  کشــور  امــن 
از  هرازگاهــی  هراس افگنــان 
آن   هم جــوار  والیت هــای 
ــدان ورک(  ــمنگان و می ــالن، س )بغ
ــای  ــال از والیت ه ــن ح ــه در حی ک
ناامــن کشــور محســوب می شــوند، 
و  شــده  والیــت  ایــن  وارد 
فعالیت هــای تروریســتی شــان را 

می دهنــد.  انجــام 

ــی را  ــی طرح ــه تازه گ ــپ، ب ــد ترام ادارۀ دونال
ــه  ــرده ک ــاد ک ــتان پیش نه ــت افغانس ــرای دول ب
ــق  ــد از مناط ــی بای ــای امنیت ــاد آن، نیروه بربنی
ناامــن و کم جمعیــت تــرک مواضــع کننــد 
رســیده گی  بزرگ شــهرها  امنیــت  بــه  تــا 
ــتان  ــی افغانس ــاع مل ــد. وزارت دف ــرده بتوانن ک
ــینی  ــرح عقب  نش ــا ط ــه ب ــرده ک ــالم ک ــم اع ه
و  کم جمعیــت  مناطــق  از  امنیتــی  نیروهــای 
ناامــن موافقــت کــرده و ایــن پروســه در حــال 

ــت. ــدن اس ــی ش عمل
ــان  ــد کارشناس ــای تن ــا واکنش ه ــرح ب ــن ط ای
ــن  ــت. از ای ــه شده اس ــتان مواج ــی افغانس سیاس
جمــع اقــای احمــد ســعیدی، کارشــناس مســائل 
ــتی در  ــر یادداش ــا نش ــز ب ــور نی ــی کش سیاس
صفحــۀ فیســبوکش مخالفــت شــدید خــود  بــر 
بربنیــاد دالیــل و مســتندهایی ارائــه کرده اســت.
آقــای ســعدی نوشته اســت: »هنــوز گفتــه هــای 
ــر نشــده  ــی فراگی ــن الملل ــطح بی ــپ در س ترام
ــاع  ــه سرپرســت ســخن گوی وزارت دف ــود ک ب
ــی  ــن وزارت برنامه ی ــه ای ــود ک ــالن نم ــی اع مل
ــی و  ــای امنیت ــا نیروه ــه ت ــت گرفت را روی دس
دفاعــی از مناطــق دورافتــاده، کم جمعیــت و 
غیراســتراتژیک عقب نشــینی کــرده و در مناطــق 

مهــم مســتقر شــوند.«
معــاون  از  نقــل  بــه  سیاســی،  آگاه  ایــن 
افغانســتان  ملــی  دفــاع  وزارت  ســخن گوی 
مناطــق  تــرک  پروســۀ  کــه  می نویســد 
کم جمعیــت و غیراســتراتژیک از چنــدی بــه 
ــای  ــون نیروه ــم اکن ــده و ه ــاز ش ــو آغ این س
ــای  ــاده والیت ه ــق دورافت ــی از مناط ــش مل ارت
عقب نشــینی  فــراه  و  غــور  غزنــی،  پکتیــا، 
ــز  ــر نی ــای دیگ ــی والیت ه ــد و در برخ کرده ان

ایــن پروســه درحــال تطبیــق اســت.
ــان  ــه مردم ــته ک ــان داش ــته بی ــن نوش او در ای
روستانشــین هــم از جمــع شــهروندان افغانســتان 
دارنــد کــه  بــاالی حکومــت حــق  انــد و 
ــت  ــۀ دول ــد. وظیف ــن کن ــأ می ــان را ت امنیت ش
تنهــا حفاظــت از شــهرها نیســت؛ بل کــه دولــت 

ــد. ــی باش ــری و مل ــد سرتاس بای
بــه بــاور او ایــن طــرح ســبب افزایــش ناامنی هــا 
فعایت هــای  گســترش  وباعــث  کشــور  در 

ــد. ــد ش ــتان خواه ــتان در افغانس تروریس
ســعیدی تصریــح کــرده کــه طــرح جدیــد امریکا 

هرگــز بــه نفــع منافــع ملــی افغانســتان نیســت؛ 
ــت از  ــدۀ حمای ــان دهن ــتقیم نش ــه غیرمس بل ک
ــه  ــی ظالمان ــن خیل ــاور م ــه ب ــت؛ ب ــان اس طالب
خواهــد بــود تــا یــک روســتا یــا چندیــن 
روســتا را بــه دلیــل کــم بــودن جمعیــت آن بــه 
ــم  ــه تحــت ظل ــم ک ــم و بگذاری مصــرف بگیری
افــراد تفنــگ دار قــرار بگیرنــد و از تمــام امتیازاها 
ــهولت ها  ــر س ــفاخانه و دیگ ــب ش ــل مکت از قبی
ــد؛  ــره بمانن ــه بی به ــب دختران ــوص مکات بخص
ایــن کار خــالف قانون اساســی و خــالف ارزش 

ــت. ــوق بشری س ــانی و حق ــای انس ه
در ایــن یادداشــت بــه ســخن یــک ســال پیــش 
رییس جمهــور ترامــپ اشــاره شــده کــه در 
مــورد پناه گاه هــای تروریســتان گفتــه بــود »بایــد 
بداننــد کــه آنــان هیــچ جایــی بــرای پنهان شــدن 
ــر از  ــی فرات ــچ جای ــد و هی ــن ندارن ــد از ای بع
قــدرت آمریــکا و اردوی آمریــکا وجود نــدارد.« 
اقــای ســعیدی گفتــه کــه  حــاال بــرای مخالفــان 
ــذار  ــی را واگ ــاحات معین ــتان س ــت افغانس دول

می کننــد.
ــا-  ــارک اوب او ایــن اســتراتژی را شــبیه طــرح ب
خــروج نیروهــای امریکایــی در ســال 200۱۴ از 
ــن  ــه ای ــه ک ــت و گفت ــتان-  خوانده اس افغانس
ــد همــان سیاســت نادرســت از  طــرح هــم مانن
ــای  ــبب ناامنی ه ــده و س ــد آم ــه در خواه آب ب

ــزون در کشــور خواهــد شــد. روزاف
در ایــن مقالــه گفتــه شــده کــه طالبــان در 
ــا  ــته اند ت ــا خواس ــر از امریکایی ه ــرات قط مذاک
ــذار  ــان واگ ــه آن ــتان را ب ــیع افغانس ــق وس مناط
ــد. رفــت و آمــد هــای ترانســپورتی زمینــی  کنن
ــن طــرح  ــق ای ــا تطبی ــت ب ــدان دول ــرای کارمن ب
محــدود گردیــده تنهــا اشــخاص و افــرادی 
ــا  ــه ب ــد ک ــرده میتوانن ــفر ک ــن س ــق زمی از طری
مخالفیــن دولــت روابطــی داشــته باشــند. از 
طــرف دیگــر ایــن طــرح باعــث تقویــه روحیــه 
دشــمن گردیــده و موجــب تشــویش و تضعیــف 
نیروهــای دولتــی می گــردد؛ عواقــب ایــن طــرح 
نــه علمی ســت و نــه منطقــی؛ تطبیــق ایــن 
ــت؛  ــمن اس ــع دش ــه نف ــا ب ــا پ ــر ت ــرح از س ط
ــع  ــه نف ــن طــرح در نقطــۀ آخــر ب ــاور دارم ای ب
ــود؛  ــام می ش ــت تم ــرر دول ــه ض ــمن و ب دش
ــان  ــع مخالف ــدۀ مناف ــن کنن ــرح تضمی ــن ط ای

ــتان. ــردم افغانس ــت و م ــه دول ــت ن اس

طالبان برای 
ناامن سازی 

از والیت های 
هم جوار وارد 

بامیان می شوند

بازداشت سه هراس افگن در کاپیسا

سعیدی: 
منـافع تضمین کنندۀ     امریکا      پیش  نهـادی      طـرح   

است دولت  مسلـح      مخـالفان    
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