
مایــکل بــری معتقــد اســت کــه به رغــم همــۀ 
ــزرگ  ــراث ب ــب می ــر ترتی ــه ه ــد ب ــکالت بای مش
ــان کشــور منتقــل کــرد: مثــاًل  ــه جوان افغانســتان را ب
میــراث تصــوف را کــه امــروزه بنیادگرایــان و برخــی 
ــته اند و  ــر بس ــودی اش کم ــه ناب ــعودی ب ــدارس س م
ــم در  ــرات را... آنه ــی ه ــمند نقاش ــب ارزش ــا مکت ی
ــۀ  ــری »یــک فرق ــکل ب ــه نوشــتۀ مای شــرایطی کــه ب
راســت افراطــی کــه بــرای حقــوق بشــر هیــچ 
ارزشــی قایــل نیســت حکومــت امریــکا را بــه دســت 
ــتان  ــش از افغانس ــروج نیروهای ــرای خ ــه« و ب گرفت
ــن خــروج،  ــری ای ــکل ب ــدۀ مای ــه عقی ــه دارد. ب عجل
جــز شکســت و عقب نشــینی امریــکا و پیــروزی 
طالبــان معنــای دیگــری نــدارد. مایــکل بــری حتــا از 
رایــان کروکــر ســفیر پیشــین امریــکا در افغانســتان و 
پاکســتان نقــل می کنــد کــه مذاکــرات اخیــر امریــکا 
ــکا و  ــرات امری ــا مذاک ــه ب ــل مقایس ــان قاب ــا طالب ب
ــی  ــت، مذاکرات ــال ١٩٧٣ اس ــمالی در س ــام ش ویتن
ــه ســقوط ســایگون و عقب نشــینی  ــت ب ــه در نهای ک

تحقیرآمیــز امریکایی هــا انجامیــد.
 مایــکل بــری بعیــد می دانــد کــه طالبــان، حتــا 
ــکا، دســتاورد دیگــری جــز  ــا امری بعــد از مذاکــره ب
زورگویــی و وحشــت و تروریســم بــرای افغانســتان 
زلمــی  بی طرفــی  بــه  حتــا  وی  باشــند.  داشــته 
ــدۀ  ــکا و مذاکره کنن ــژۀ امری ــتادۀ وی ــل زاد، فرس خلی

ــد.  ــک می کن ــان ش ــا طالب ــی ب اصل
ــود  ــل زاد خ ــه خلی ــد ک ــادآوری می کن ــنده ی نویس
پشــتون تبار اســت و بنابرایــن شــاید بخواهــد صلــح 

ــه  ــان( معامل ــتون ها )طالب ــا پش ــط ب ــتان را فق افغانس
هزاره هــا،  تاجیک هــا،   – دیگــر  اقــوام  و  کنــد 

ازبک هــا...- را نادیــده بینــگارد.
رقابت هــای  کــه  اســت  نگــران  بــری  مایــکل   
قومــی در افغانســتان بــار دیگــر بــه کشــتار و جنــگ 
بینجامــد. او می نویســد کــه حتــا در میــان پشــتون ها 
ــا  ــود دارد و درانی ه ــی وج ــته گی قبیله ی ــم دو دس ه
ــت و  ــا( رقاب ــا غلجایی ه ــا )ی ــا غلزایی ه ــته ب پیوس

درگیــری داشــته اند.
 بــه طــور ُکلــی آنچــه مایــکل بــری در مقالــۀ 
مفصــل خــود در روزنامــۀ لومونــد از آینــدۀ احتمالــی 
ــت. ــا نیس ــدان زیب ــد، چن ــیم می کن ــتان ترس افغانس

مقام هـای محلـی والیـت هلمنـد در جنـوب افغانسـتان 
تاییـد می کننـد که نیمـه جمعه شـب گروهـی از مخالفان 
مسـلح بـه پایـگاه »شـوراب« ارتـش در ولسـوالی واشـیر 

ایـن والیـت حملـه کردند.
گفتـه می شـود که افـزون بـر سـربازان قـول اردوی ۲١۵ 
میوند افغانسـتان، بخشـی از این پایگاه، قـرارگاه نیروهای 

امریکایی اسـت.
زاهـد اتـل، مشـاور رسـانه یی والـی هلمنـد گفتـه اسـت 
کـه ایـن حملـه حوالـی سـاعت سـه ونیم دو شـب پیـش 
ُرخ داده اسـت و تـا حوالـی سـاعت هشـت ونیم صبح به 

داشـت. ادامه 
او می گویـد درگیری در منطقه با کشـته شـدن سـه حمله 
کننـدۀ انتحـاری و شـش مخالـف مسـلح پایـان یافت. به 
گفتـۀ او، ممکـن اسـت شـمار تلفـات مخالفـان بیشـتر از 

این باشـد.
آقـای اتـل گفـت بـه اسـاس معلومـات ابتدایـی در ایـن 

رویـداد سـه سـرباز ارتـش زخمـی شـده اند.
امـا منبـع امنیتـی دیگری که نخواسـت نامـش در گزارش 
گرفتـه شـود، بـه بی بی سـی گفتـه اسـت تاکنـون شـمار 

تلفـات نیروهـای امنیتـی بـه ده نفر رسـیده اسـت.

یـک منبـع از داخـل پایـگاه نیـز می گوید مخالفان مسـلح 
یونیفـرم نیروهـای امریکایـی را به تن داشـتند.

وزارت دفـاع افغانسـتان نیـز در اعالمیه یـی شـمار حملـه 
کنندهـگان را دوازده نفـر اعـالم کرد.

ایـن وزارت، تلفـات نیروهـای امنیتـی را نیـز تاییـد کرده 
اما از شـمار آنها جزییاتی نداده اسـت. طالبان مسـوولیت 

ایـن رویـداد را بـه عهده گرفته اسـت.
قاری یوسـف احمدی یکـی از سـخنگویان طالبان مدعی 
شـده ایـن حملـه بـه پایـگاه نیروهـای امریکایـی انجـام 

گرفتـه و در نتیجـۀ آن ده ها سـرباز کشـته شـدند.
و  هوایـی  پایـگاه حمـالت  ایـن  از  کـه  کـرده  ادعـا  او 
بمباران هایـی طرح ریـزی می شـد کـه تلفـات غیرنظامـی 

زیـادی بـه جـا می گذاشـت.
والیـت هلمنـد یکـی از ناآرام تریـن والیت هـای جنوبـی 
افغانسـتان اسـت. هزاران سـرباز نیروهای امنیتی و دفاعی 

افغانسـتان در این والیت مسـتقر هسـتند.
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کـوهـن 
به ترامپ چه گفت؟

گفت وگوهای طالبان و امریکا 
امروز از سر گرفته می شود
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دوازه مهاجم در هلمند ده ارتشی را شهید ساختند

مذاکرات امریکا با طالبان 

به معنای تسلیم افغانستان است
ثریا بهاء

چیست؟ گـرو  در  انتخـاباتـی  شـفافیت 

احمدولی مسعود در نشست گزینش کمیشنران خطاب به غنی:

رهبری حکومت تضمین عدم مداخله در کمیسیون انتخابات را بدهد
غنی خطاب به مسعود:

اگر یک سند از مداخله ام در کمیسیون انتخابات ارایه شود جرم خود را می پذیرم

 آقای مسعود اظهار داشت که در قبال مردم مسوولیت دارد و در صورتی که تنها
 هم بماند، برای اعادۀ حق مردم، پروسۀ غلطی که حق مردم مان کشور را پامال
کند، قبول نخواهد کرد و این را تعهد بزرگش نزد خداوند و مردم کشور دانست
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بعضــی ســخنان هســت کــه هرچــه تکــرار 
ــم  ــزی ک ــا چی ــت آن ه ــوند از ارزش و اهمی ش
نمی شــود، حتــا اگــر ایــن گونــه ســخنان از 
زبــان یــک جنایــت کار تاریــخ بیــرون شــده 
ــتم  ــرن بیس ــور ق ــر دیکتات ــی هیتل ــد. زمان باش
ــود کــه« دروغ هــر قــدر بزرگتــر باشــد،  گفتــه ب
مــردم زودتــر آن را بــاور مــی کننــد.« ایــن ســخن 
را شــاید مــن بارهــا در همیــن صفحــه اســتفاده 
ــواردی  ــه م ــه ب ــی هرازگاهــی ک کــرده باشــم ول
ــه  ــاره ب ــان دوب ــوم، ناگه ــه می ش ــاص مواج خ
یــاد ایــن ســخن مشــهور هیتلــر می افتــم. همیــن 
ــر  ــالح امی ــه اصط ــی ب ــش وقت ــب پی ــد ش چن
حــزب اســالمی! در یــک گفتگویــی  تلویزیونــی 
در برابــر حاضریــن بــه پرســش هــای گرداننــده 
پاســخ می گفــت،  و گاه شــرکت کننــده گان 
ــای  ــم را آزار داد. آق ــر ذهن ــخن هیتل ــاره س دوب
ــر  ــه امی ــد یگان ــوز فکــر می کن ــه هن ــار ک حکمتی
ــای  ــان دروغ ه ــه چن ــت ب ــالمی اس ــزب اس ح
متوســل شــد کــه بــا هیــچ واقعیــت عینــی نــه در 
گذشــته و نــه در زمــان حــال مطابقــت نداشــتند. 
ــکا  ــه ات ــوان ب ــه می ت ــد ک ــر می کن ــوز فک او هن
بــه ســخن هیتلــر کــه البتــه او شــباهت های 
ــا  ــخ دارد، ب ــور تاری ــن دیکتات ــا ای ــز ب ــادی نی زی
ــب داد.  ــردم را فری ــزرگ م ــای ب ــن دروغ ه گفت
ــه  ــان برنام ــای شــان در هم ــه نمونه ه ــی ک مردم
تلویزیونــی شــرکت داشــتند و بــا جســارت دروغ 
هــا و جنایــات امیــر را بــه رخ او مــی کشــیدند. 
امیــر بــه اصطــالح حــزب اســالمی چنــان دچــار 
توهــم شــده کــه نمی دانــد در چــه ســال و قرنــی 
ــد کــه  ــوز فکــر می کن ــد. او هن ــده گــی می کن زن
ــت  ــالدی اس ــود می ــتاد و ن ــه هش ــان در ده جه
ــای  ــا کمک ه ــر ب ــپاه تجــاوز گ ــر س و او در براب
ــه  ــی ب ــی و غرب ــری کشــورهای عرب ــون دال میلی
ــا آی  ــق اش ب ــتراتژیک و عمی ــه اس ــن رابط یم
اس آی پاکســتان می جنگــد. او فکــر می کنــد 
ــی  ــر عموم ــار الزایم ــتان دچ ــردم افغانس ــه م ک
شــده اند و دهــه هفتــاد میــالدی را بــه فراموشــی 
ــد. او فکــر می کنــد کــه مــردم هجــده  ســپرده ان
ــد و در  ــوش کرده ان ــال فرام ــر را کام ــال اخی س
ــال  ــاد در ح ــواری زی ــا دش ــا ب ــه آن ه ــی ک زمان
ســاختن کشــور ویــران شــده شــان، کــه مســبب 
بخــش عمــده آن شــخص امیــر حــزب اســالمی! 
ــه او  ــان هســتند، چگون ــای طالب و تروریســت ه
ــی داد  ــرادش دســتور م ــه اف ــام ب ــا قســاوت تم ب
ــردم  ــه م ــه حمــالت انتحــاری علی ــه دســت ب ک
ــوش  ــردم فرام ــه م ــد ک ــر می کن ــد. او فک بزنن
ــش  ــاد ارت ــه او در دهــه هفت ــد کــه چگون کرده ان
و پولیــس افغانســتان را بــه کمــک همــکاران اش 
در آی اس آی متالشــی کــرد و کل تجهیــزات آن 
ــل داد. او  ــه اســتخبارات پاکســتان تحوی ــا را ب ه

فکــر می کنــد کــه جامعــه جهانــی بــه افغانســتان 
تجــاوز کــرده و طالبــان و حــزب او در برابــر این 
ــن  ــخیف تری ــا س ــن ه ــتاده اند. ای ــاوز ایس تج
برداشــت های مــی تواننــد باشــند کــه یــک فــرد 
ــی  ــور م ــته کش ــال گذش ــل س ــوالت چه از تح
توانــد داشــته باشــد. در ایــن کــه تاریــخ همــواره 
ــه نفــع  می توانــد مــورد دســتبرد قــرار گیــرد و ب
ــای  ــود، ج ــادره ش ــخاص مص ــا و اش ــروه ه گ
ــت  ــل اس ــن دلی ــه همی ــدارد. ب ــود ن ــک وج ش
ــاهان  ــخ پادش ــر، تاری ــخ بش ــم تاری ــه می بینی ک
آن  در  مــردم  کمتــر  و  اســت  فرمانروایــان  و 
ــیلۀ  ــه وس ــا ب ــد. چــون اکثرتاریخ ه حضــور دارن
ــن پادشــاهان و  ــتان همی ــم بدس ــزاران و قل کارگ
فرمانروایــان نوشــته شــده انــد. امــا ایــن وارونــه 
ــک  ــر ی ــخ معاص ــورد تاری ــخ در م ــازی تاری س
کشــور کــه هنــوز شــاهدان عینــی آن زنــده انــد، 
ــن  ــود؟ چنی ــام ش ــت انج ــن اس ــه ممک چگون
کاری اگــر ناممکــن نباشــد ولــی بســیار دشــوار 
اســت. مــردم افغانســتان چگونــه می تواننــد 
جنــگ هــای دهــه هفتــاد را بــه فراموشــی 
می تواننــد  چگونــه  کابــل  مــردم  بســپارند؟ 
ــاد  ــا قســاوت تمــام در دهــه هفت ــه ب آنچــه را ک
ــد؟  ــده بگیرن ــد، نادی ــان آم ــیدی برسرش خورش
ــا را  ــم حــوادث و رویداده ــا بخواهی ــه م ــن ک ای
آن گونــه کــه مــا می خواهیــم نشــان دهیــم، یــک 
چیــز اســت و آنگونــه کــه در ذهــن مــردم زنــده 
ــن  ــی ای ــردم ک ــت. م ــری اس ــز دیگ ــت، چی اس
ــه او  ــردم چگون ــد؟ م ــوش کرده ان ــخ را فرام تاری
را کــه هــزاران فرزنــد شــان را از آنهــا گرفتــه و 
ــا  ــن راکت ه ــا مخوف تری ــان را ب ــای ش خانه ه
ــالح  ــه اصط ــر ب ــیده اند؟ امی ــرده، بخش ــران ک وی
حــزب اســالمی! فکــر می کنــد کــه میلیــون 
تــن در سراســر افغانســتان عضویــت حــزب 
ــه  ــد ک ــر ان ــر او حاض ــه خاط ــد و ب او را دارن
بمیرنــد در حالــی کــه در همیــن کابــل پســراش 
ــه  ــن رای را ب ــود کــه کمتری در شــمار کســانی ب
ــه  ــای ن ــه معن ــن ب ــا ای ــد. آی ــت آورده بودن دس
گفتــن بــه او و تفکــرات تندورانــه و افراطــی اش 
نیســت؟ مگــر ایــن معنایــی غیــراز ایــن دارد کــه 
نســل نــو افغانســتان بــه دروغ هــا و مغلطه هــای 
ــای  ــد؟ آق ــاور ندارن او و همفکــران اش دیگــر ب
ــزار  ــی ه ــت س ــه فهرس ــد ک ــار می گوی حکمتی
نفــری را از اعضــای حــزب خــود، فقــط از چنــد 
ــرده  ــه ک ــل تهی ــراف کاب ــدود در اط ــت مع والی
ــراد وارد  ــن اف ــا ای ــود ت ــپرده ب ــت س ــه دول و ب
ارتــش و پولیــس شــوند امــا از ســوی حکومــت 
ــر  ــتی بس ــی سرنوش ــوز در ب ــا هن ــراد ت ــن اف ای
ــا  ــر کی ه ــزار نف ــی ه ــن س ــر ای ــد. مگ می برن
ــه اصطــالح حــزب اســالمی  ــر ب ــد؟ مگــر امی ان
نمی دانــد کــه دیگــر برایــش در افغانســتان ســی 

ــوز  ــر او هن ــت؟ مگ ــده اس ــی نمان ــم باق ــر ه نف
ــت  ــه او از موجودی ــی را ک ــه حزب ــد ک نمــی دان
ــه عنــوان حــزب رســمی  ــد دیگــر ب آن دم می زن
ــدارد و  ــی ن ــود خارج ــا وج ــتان حت در افغانس
ــه  ــد، ب ــته باش ــود داش ــی وج ــن حزب ــر چنی اگ
ــای  ــت؟ آق ــده اس ــت ش ــری ثب ــرد دیگ ــام ف ن
ــا نیروهــای  حکمتیــار می گویــد در زمانــی کــه ب
بــه اصطــالح اشــغال گــر در همیــن ســال هــای 
اخیــر مــی جنگیــده، هزینــه هــای جنــگ خــود را 
از هیــچ منبعــی بــه دســت نمــی آورده و اعضــای 
جــان برکــف حــزب او! ایــن هزینــه هــا را فراهم 
ــان  ــوغ خــود او چن ــا نب ــا ب ــد و ی ــرده ان ــی ک م
جنگ هــا را ســازمان دهــی مــی کــرده کــه فقــط 
ــت.  ــته اس ــه برمی داش ــی هزین ــزار افغان ــد ه چن
ایــن دروغ شــاخدار را کــدام عقــل ســالم و 
ســلیم می توانــد قبــول کنــد؟ کــدام جنــگ 
ــه هــای کمرشــکن انجــام شــده  بــدون هزین
اســت؟ کــی تــا بــه حــال توانســته هــزاران نفــر 
ــه  ــدن نگ ــرای جنگی ــود ب ــوای خ ــر ل را در زی
ــاط اش  ــی در بس ــچ پول ــه هی ــدون آن ک دارد ب
بــوده باشــد؟ مگــر ایــن کــه یــا ســربازان آقــای 
حکمتیــار از راه چــور و چپــاول مــردم و دارایــی 
هــای عامــه ایــن هزینــه را بــه دســت مــی آورده 
ــه  ــی گرفت ــخص م ــع مش ــا او از مناب ــد و ی ان
اســت؟ چــرا او جــرات نــدارد کــه منابــع مالــی 
ــی  ــع مال ــن مناب ــون ای ــد؟ چ ــال کن ــود را برم خ
بــه وســیلۀ اســتخبارات و ســازمان هــای جنایــت 
کار بیرونــی تعلــق تامیــن مــی شــده اســت. 
آقــای حکمتیــار پولــی را کــه حــاال از حکومــت 
ــد در  ــی دان ــود م ــق خ ــد، ح ــی کن ــت م دریاف
حالــی کــه او می دانــد منبــع ایــن پــول کجاســت. 
چــرا حــاال حاضــر اســت کــه پول هــای کمــک 
شــده جامعــه جهانــی را بگیــرد و هیــچ مشــکلی 
در ایمــان و اعتقــادات اش بــه وجــود نیایــد 
در حالــی کــه حضــور جامعــه جهانــی را در 
ــوز  ــد. او هن ــوز برنمی تاب ــراً هن ــتان ظاه افغانس
زنده گــی  مغروانــه  اش  توهم هــای  در  چنــان 
ــم  ــوان زعی ــه عن ــی را ب ــچ کس ــه هی ــد ک می کن
ــد  ــد و می گوی ــتان نمی شناس ــر در افغانس و رهب
کــه فقــط یــک دوره تنهــا کســی را کــه شایســته 
ــر  ــال محمدعم ــری افغانســتان می شــناخته م رهب
ــا  ــوده اســت. آی ــان ب ــت پیشــه طالب ــر جنای رهب
ــه  ــی ک ــت؟ کس ــوع آور نیس ــتدالل ته ــن اس ای
ــن  ــه خــون هــزاران هــزار انســان ای دســت او ب
ــن  ــر ای ــد رهب ــت می توان ــرخ اس ــرزمین س س
ــرای  ــریفانه ب ــه ش ــی ک ــی آنان ــد ول ــور باش کش
آزادی، اســتقالل و بازســازی ایــن کشــور از 
خــود مایــه گذاشــته انــد از دیــدگاه بــه اصطــالح 
ــه گان  ــه بیگان ــور را ب ــالمی کش ــزب اس ــر ح امی

فروخته انــد.
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ــات ریاســت جمهوری، در یــک  ــروز، نامــزدان انتخاب عصــر دی
ــزدان  ــوان نام ــه عن ــراد ب ــماری از اف ــینه، به ش ــه بی پیش برنام
ــدام  ــن اق ــد. ای ــی رای دادن ــیون های انتخابات ــنری کمیس کمیش
بعــد از بــه مشــکل مواجــه شــدن انتخابــات پارلمانــی صــورت 
گرفــت کــه تــا کنــون بــا گذشــت چندیــن مــاه، نتایــج آن اعالن 
ــان دارد.  ــه کار جری ــم روی آن پروس ــوز ه ــت و هن نشده اس
اعتراضــات تاکنــون چنــان اســت کــه مســووالن و کمیشــنران 
پیشــین کمیســیون های انتخاباتــی در برگــزاری یــک انتخابــات 
ــات  ــور انتخاب ــز در ام ــد و نی ــاکام بوده ان ــوان و ن ــوب نات خ

ــد. ــت درازی کرده ان دس
ترتیــب محمد اشــرف غنــی، همــه رییســان و  ایــن  بــه 
کمیشــنران پیشــین کمیســیون های انتخاباتــی را از کارشــان 
ــدی  ــزم جدی ــک میکانی ــدی در ی ــراد جدی ــرد و اف ــزول ک مع
ــات  ــزدان انتخاب ــاعی نام ــریک مس ــورای تش ــق ش ــه از طری ک
ــی راه  ــاق مل ــم وف ــزد تی ــکار نام ــه ابت ــت جمهوری و ب ریاس
انــدازی شــد، از طریــق رای اعتمــاد نامــزدان انتخابــات 
ــوند  ــش ش ــده گان، گزین ــوان برگزی ــه عن ــت جمهوری، ب ریاس
ــوان  ــه عن ــرادی را ب ــان اف ــان آن ــور از می ــپس رییس جمه و س

کمیشــنران کمیســیون های انتخاباتــی بــر می گزینــد. 
ــه هــدف آن صــورت گرفتــه اســت کــه  ــد، بیشــتر ب ایــن رون
ــک شــفافیت  ــش روی ریاســت جمهوری در ی ــات پی ــا انتخاب ت
ــی  ــش پارلمان ــر چال ــات پ ــل انتخاب ــزار شــود و مث ــل برگ کام
بــا مشــکل مواجــه نباشــد. امــا آنگونــه کــه از فحــوای 
ــدا  ــت جمهوری پی ــات ریاس ــزدان انتخاب ــروز نام ــت دی نشس
ــا انتخــاب  ــا ب ــورد اینکــه آی ــوز هــم در م ــود، نگرانی هــا هن ب
کمینشــران جدیــد کمیســیون های انتخاباتــی، شــفافیت در 
انتخابــات آینــده تضمیــن خواهــد شــد، وجــود داشــته اســت. 
ــش  ــعود و واکن ــی مس ــخنان احمدول ــی در س ــن نگران اوج ای
ــت جمهوری،  ــات ریاس ــزد انتخاب ــرف غنی، دو نام ــد اش محم

ــده شــد.  دی
بــه راســتی هــم کــه انتخابات هــای گذشــته قبــل از اینکــه بــه 
ــه  ــه بیراه ــت ب ــود داش ــتم وج ــه در سیس ــکالتی ک ــل مش دلی
ــای  ــا ادع ــل سیاســی داشته اســت؛ ام ــه باشــد، بیشــتر عام رفت
آقــای غنــی، مبنــی بــر اینکــه هیــچ ســندی دال بــر مداخلــۀ او 
در امــور انتخابــات پارلمانــی ١٣٩٧ وجــود نــدارد نیــز درســت 
ــه نظــر نمی رســد؛ شــاید ســندی نباشــد کــه صــدا و حکــم  ب
آقــای غنــی را در مداخلــه در انتخابــات بــه اثبــات برســاند؛ امــا 
اگــر همیــن کمیشــنران معــزول شــده، روزی حقیقــت انتخابات 
پارلمانــی گذشــته را بازگــو کننــد، کــه رفتــار سیاســی غنــی را 
در ایــن خصــوص مشــخص کنــد و آن ســندی کمــی در مــورد 

مداخلــۀ دولــت در کار انتخابــات نخواهــد بــود. 
بــه هــر صــورت، حــاال کــه افــرادی از طــرف نامــزدان انتخــاب 
شــده اند تــا از میــان شــان کمیشــنران کمیســیون های انتخاباتــی 
معرفــی شــوند، بازهــم ایــن ســوال مطــرح اســت کــه دولــت 
ــات را در  ــه امکان ــه هم ــت جمهوری ک ــوص ریاس ــه خص ب
اختیــار دارد در کار کمیســیون های انتخاباتــی مداخلــه نخواهــد 
کــرد و آیــا کار کمیســیون های انتخاباتــی، ناشــی از فشــارهای 
ــدرت حاکــم در اعــالن نتیجــه  ــم سیاســی ق سیاســی و تصامی
ــزاری  ــه برگ ــی اســت ک ــود. طبیع ــد ب و شــمارش رای نخواه
یــک انتخابــات معیــاری در افغانســتان بــا چالش هایــی مواجــه 
ــی  ــر ارادۀ سیاس ــه اگ ــت ک ــی اس ــم آفتاب ــن ه ــا ای ــت ام اس
بــرای برگــزاری یــک انتخابــات شــفاف وجــود داشــته باشــد 
ــا حضــور  ــا ب ــده و حت ــزول ش ــراد مع ــی و اف ــا سیســتم  قبل ب
ــوان  ــم می ت ــی ه ــیون های انتخابات ــتر در کمیس ــان پیش متقلب
یــک انتخابــات بــا مســوولیت و شــفاف را دایــر کــرد. امــا اگــر 
ارادۀ سیاســی برعکــس و بــه هــدف دســتبرد زدن بــه انتخابــات 
ــم  ــات در ارادۀ سیاســی حاک ــط انتخاب ــج آن باشــد و فق و نتای
ــات  ــه شــود، انتخاب ــزار در نظــر گرفت ــوش و اب ــک رو پ ــه ی ب
کمیشــنران بــا معرفــی احــزاب و تاییــد نامــزدان بازهــم منجــر 

ــات شــفاف نمی شــود.  ــک انتخاب ــزاری ی ــه برگ ب
بنابرایــن، جــان گــپ این اســت کــه رهبــران حکومــت وحدت 
ملــی کــه خــود برامــده از یــک فراینــد غیــر انتخابــی ناشــی از 
بــه بن بســت مواجــه شــدن انتخابــات انــد و بــه اســاس یــک 
توافــق نامــه سیاســی در راس دولــت قــرار دارنــد، تعهــد الزم 
ــر  ــند. اگ ــته باش ــفاف داش ــات ش ــک انتخاب ــزاری ی ــه برگ را ب
چنیــن تعهــدی وجــود داشــته باشــد افغانســتان نخســتین قــدم 
ــه ســمت یــک جامعــه سیاســی مــدرن می گــذارد کــه در  را ب
ــدر نگریســته می شــوند و  ــدۀ ق ــه دی ــای انســانی ب آن ارزش ه
ــت در  ــدال سیاس ــد و ج ــدا می کن ــق پی ــردم تحق ــاب م انتخ

ــن روش ممکــن حــل شــود.      ــه مدنی تری کشــور ب

انتخـاباتـی  شـفافیت 
در گـرو چیست؟

احمدعمران

مغلطه های امیر متوهم

ACKU



گفت وگوهـا میـان نماینـده گان امریکا و گـروه طالبان برای 
دو روز متوقـف شـده و قـرار اسـت امـروز از سـر گرفتـه 

.  شود
گفتـه می شـود در سـه روز گذشـته مذاکـرات مفصلی میان 
دو طـرف صـورت گرفتـه اسـت و دلیـل توقـف دو روزه 
را احتمـاالً مشـورت بیشـتر بـا رهبـری طالبـان و مقامـات 

امریکایـی در واشـنگتن گفتـه شـده اند.
پنجمیـن دور گفت وگوهـا میـان طالبـان و امریـکا کمـی 
جدی تـر  گونـۀ  بـه  و  گذشـته  دور  چهـار  از  متفاوت تـر 
برگـزار شـده اسـت. مـال عبدالغنـی بـرادر معاون سیاسـی 
مالهیبـت اهلل و رییـس دفتر قطـر، رهبری ایـن گفت وگوها 

را از طـرف طالبـان بـدوش دارد. 
سـهیل شـاهین سـخنگوی دفتـر سیاسـی طالبـان در قطـر 
گفتـه اسـت: در ایـن مذاکـرات روی چگونگـی خـروج 
نیروهـای امریکایـی و اسـتفاده نشـدن از خـاک افغانسـتان 

بـر ضـد کشـورهای جهـان بحـث می شـود.
در عیـن زمـان، طالبـان تاکنـون از نشسـت رو در رو بـا 
نماینـده گان دولت افغانسـتان سـرباز زده و گفتـه اند دولت 
را بـه رسـمیت نمی شناسـند. بـه گفتـۀ آنان، اگـر گفت وگو 
بـر سـر موضوعـات خارجی نتیجـه داد، با مردم افغانسـتان 

در بـارۀ صلـح گفت وگـو خواهنـد کرد.
آنچـه بـه نظـر می رسـد تـا اکنـون هـدف دو طـرف تنظیم 
یـک پیش نویـس در بـارۀ موضوعـات خـروج نیروهـای 
امریـکا، برقـراری آتش بـس و طـرد گروه هـای بین المللـی 

تروریسـتی در خـاک افغانسـتان اسـت.
می گویـد:  جهانـی  مسـایل  آگاه  رحیمـی،  جـواد  محمـد 
خواسـت مشـخص طالبان یعنـی خروج نیروهـای خارجی 
امریکاییـان  بـه  آن  بـدل  در  کـه  می باشـد  افغانسـتان  از 
تعهـد خواهنـد داد کـه بـه هیـچ گـروه هراس افگـن اجازه 
نمی دهنـد کـه از خاک افغانسـتان علیه کشـورهای خارجی 
اسـتفاده کننـد. ایـن در حالی سـت کـه خـروج نیروهـای 
طالبـان  اساسـی  تنهـا خواسـت  نـه  کشـور  از  امریکایـی 
اسـت بلکـه این موضـوع بـرای امریـکا نیـز دارای اهمیت 
و در اولویـت قـرار گرفتـه اسـت. خـروج نیروهـای آنهـا 

از افغانسـتان از یک طـرف باعـث ختـم تلفـات جانـی آنها 
مـی شـود و از طـرف دیگـر، جلو از دسـت رفتـن بلیون ها 
دالـر پـول آنهـا در خاک افغانسـتان را می گیرد. ایـن موارد، 
چیزی سـت کـه دونالـد ترامـپ قبـل و بعد از پیـروزی اش 
در انتخابـات ریاسـت جمهوری سـال ۲۰١۶ تاییـد و روی 

آن تأکیـد کـرده بود.
بـه گفتـۀ او: امریکاییـان بـرای خـروج نیروهای خـود، دو 
طـرح را اسـتفاده خواهنـد کرد. نخسـت، اگر طالبـان قبول 
کننـد، بخـش از نیروهـای امریکایـی بـرای ٣ تا ۵ سـال در 
افغانسـتان باقـی خواهنـد مانـد و ضمن مبارزه بـا داعش و 
القاعـده، روی آمـوزش نیروهـای امنیتـی افغانسـتان تمرکز 
خواهنـد کـرد. اگـر طالبـان ایـن طـرح را قبـول نکننـد، 
امریکاییـان مذاکـرات را متوقـف نخواهنـد کـرد بلکه تمام 
نیروهـای ایشـان را از کشـور بیـرون خواهند شـفیق نظری
کـرد و رونـد آمـوزش نیروهـای امنیتـی را در خـارج از 
افغانسـتان ادامـه خواهنـد داد. اگـر ایـن موضـوع در دیدار 

دوبـاره آنهـا کـه بـه روز شـنبه صـورت می گیـرد، نهایـی 
شـود، اقـدام بعـدی، ایجـاد یـک تیـم ملـی غیـر حکومتی 
در افغانسـتان خواهـد بـود تـا بـا طالبـان وارد مذاکـره و 
گفت وگـو شـوند و پیرامـون نظـام آینـده کشـور بـه یـک 

توافـق سیاسـی دسـت یابنـد.
آقـای رحیمـی خاطر نشـان می کنـد: همانگونه کـه رهبران 
حکومـت وحـدت ملی بـا رونـد مذاکرات صلـح مخالفت 
کـرده انـد، ایجـاد »تیم ملـی برای مذاکـره با طالبـان« نیز به 
طبـع آنها خـوش نخواهد خورد چون از یـک طرف طالبان 
تـا حـال مذاکره بـا نمایندهگان حکومـت را نپذیرفته اند از 
طـرف دیگـر، بخـش بزرگ از قشـر سیاسـی افغانسـتان، با 
امریـکا روحیـه همـکاری و همسـویی ایجـاد کـرده انـد تا 
بـا ادامـه مذاکـرات، در مـورد نظـام آینده کشـور بـه توافق 
برسـند. آنچـه کـه بـه رهبـران حکومتـی باید توصیه شـود 
این سـت کـه آنهـا بهخاطر حفـظ چوکی و منافع شـخصی 
ایشـان، نبایـد بـا رونـد صلح خواهـی مخالفـت کننـد چون 

مخالفـت و سـنگ اندازی بیشـتر، باعـث انزوای بیشـتر آنها 
خواهد شـد.

چنـد روز پیـش حکومـت اعـالم کـرده بـود کـه خـروج 
سـربازان امریکایـی، همـکاری طالبـان در کار مبـارزه بـا 
القاعـده و داعـش، آتش بـس و آغـاز مذاکـرات رو در رو 
بـا حکومـت افغانسـتان از موضوعاتـی  انـد که در نشسـت 
قطـر روی آن بحـث می شـود. امـا سـخنگوی طالبـان با رد 
آتـش بـس از طـرف حکومـت می گوید. بـا پایـان حضور 
نیروهـای خارجـی اگـر آتش بـس در کشـور ایجـاد نشـد، 
در ایـن صـورت در بـارۀ آن تصمیـم خواهند گرفـت. آنان 
بـه ایـن بـاور اند کـه بعـد از خـروج نیروهـای خارجی و 
ایجـاد حکومت اسـالمی که همه شـهروندان افغانسـتان در 
آن مشـارکت داشـته باشـند، در آن صـورت جنگـی وجود 

نخواهـد داشـت و آتـش بـس معنا نـدارد.
ایـن نشسـت کـه پنجمیـن دور مذاکـرات میـان امریـکا و 
طالبـان اسـت، بـا حضـور زلمـی خلیـل زاد، نماینـدۀ ویژۀ 
مـال  و  افغانسـتان  صلـح  بـرای  امریـکا  خارجـۀ  وزارت 
عبدالغنـی بـرادر معـاون رهبـر طالبـان از اهمیـت زیـادی 

برخـوردار اسـت.
پیـش از ایـن چهـار دور گفت وگوهـای مسـتقیم طالبـان با 
نماینـده گان امریـکا برگـزار شـده بـود که آخریـن دور این 
نشسـت ها شـش روز به طـول انجامیـد و پـس از پایان آن 
زلمـی خلیـل زاد، گفـت بـا ایـن گـروه در بـارۀ چارچوب 

کلـی صلـح بـه توافق رسـیده اند.
در همیـن حـال، با آغـاز پنجمیـن دور مذاکـرات امریکا و 
طالبـان در قطـر، شـورای عالـی صلـح افغانسـتان از طالبان 
خواسـته اسـت تـا در لویه  جرگۀ مشـورتی صلـح در کابل 

شـرکت کنند.
محمـد عمـر داوودزی، رییـس دبیرخانـه شـورای عالـی 
صلـح هفتـه گذشـته در یـک  نشسـت خبـری از طالبـان 
خواسـت تـا در جرگـۀ مشـورتی صلـح اشـتراک کننـد. او 
انتظـار دارد کـه گفت وگوهـای مالبرادر و خلیـل زاد هرچه 
زودتـر بـه آغـاز گفت وگوهـا میـان کابـل و طالبـان منجـر 

د  شو
پیـش از ایـن طالبان با وجود درخواسـت مکـرر حکومت، 
گفت وگـو بـا آنهـا را رد کـرده اسـت و نیـز حاضر نیسـت 
بـا دولت افغانسـتان مذاکرات مسـتقیم انجام دهـد، زیرا آن 

را دست نشـاندۀ امریـکا می دانند.

دیـروز جمعـه، ١۰  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نامـزدان 
حـوت بـه نامـزدان کمیشـنری کمیسـیون های انتخاباتی در 
ارگ ریاسـت جمهـوری رأی دادند. نامزدان کمیسـیون های 
انتخاباتـی بـه نوبـت برنامه هـا و طرح های شـان را بـرای 

رهبـری کمیسـیون انتخابـات توضیـح و تشـریح کردند.
ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نامـزد  مسـعود،  احمدولـی 
در ایـن نشسـت گفـت کـه انتخابـات پارلمانـی گذشـته و 
کارکـرد کمیسـیون انتخابـات بایـد آسیب شناسـی شـود تا 

اشـتباهات گذشـته تکـرار نگـردد.
آقـای مسـعود بیـان داشـت، از آنجا کـه رهبـری حکومت 
انـد  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نامـزد  ملـی  وحـدت 
بایـد بـرای تأمیـن عدالـت و احیـای اعتمـاد به کمیسـیون 
انتخابـات و نتیجـۀ انتخابـات، نقـش حکومـت مشـخص 

. د شو
داشـت  اظهـار  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نامـزد  ایـن 
کـه بـا کمیشـنران پیشـین کمیسـیون های انتخاباتـی دیـدار 
کـرده و آنـان بـه آقـای مسـعود گفتـه انـد، اگـر حکومـت 
در انتخابـاِت پارلمانـی دخالـت نمی کـرد، سرنوشـت ایـن 

نمی شـد. بحرانـی  انتخابـات 
او بـه نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهوری گفـت کـه باید 
نگرانی هـا و پیشـنهادات شـان را »واضـح و پوسـت کنده« 
بیـان کننـد. آقای مسـعود در این نشسـت گفـت که رهبری 
حکومـت وحـدت ملـی بایـد تضمیـن بدهنـد کـه از منابع 

دولتـی بـرای کمپیـن انتخابـات اسـتفاده نمی کنند.
نامـزد تیـم وفاق ملـی در انتخابـات ریاسـت جمهوری بیان 
داشـت کـه عـدم مداخلۀ حکومـت در کمیسـیون انتخابات 
رهبـران  کمپیـن  در  دولتـی  منابـع  از  نشـدن  اسـتفاده  و 
حکومـت، دو مسـالۀ اساسـی و بسـیار مهـم بـرای نامزدان 
مکلـف  حکومـت  و  اسـت  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 

اسـت بـرای سـایر نامـزدان تضمیـن بدهد.
او هشـدار داد در صورتـی کـه بـه نگرانی هـای نامـزدان 
ترتیـب اثـر داده نشـود، در هماهنگـی با شـورای تشـریک 
تصمیـم  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نامـزدان  مسـاعی 

دیگـری خواهنـد گرفـت.
آقـای مسـعود اظهار داشـت کـه در قبـال مردم مسـوولیت 

دارد و در صورتـی کـه تنهـا هـم بمانـد، بـرای اعـادۀ حق 
مـردم، پروسـۀ غلطـی کـه حـق مردم مـان کشـور را پامـال 
کنـد، قبـول نخواهـد کـرد و ایـن را تعهـد بزرگـش نـزد 

خداونـد و مـردم کشـور دانسـت.
حکومـت  رییـس  غنـی،  محمداشـرف  باایـن،  همزمـان 
در  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نامـزد  و  ملـی  وحـدت 
واکنـش بـه سـخنان احمدولـی مسـعود گفـت کـه اگر در 
ارتبـاط بـه دخالـت ریاسـت جمهوری در رونـد انتخابـات 
پارلمانـی از طـرف کمیشـنران عـزل شـده یـک سـند هـم 

ارایـه شـود، حاضـر بـه پاسـخ گویی اسـت.
آقـای غنـی افـزود در صورتـی کـه کمیشـنران عـزل شـده 
یـک سـند هـم از مداخلـۀ او در انتخابـات پارلمانـی ارایـه 

کننـد، بـه جـرم خـود اعتـراف خواهـد کرد.

نامـزد   ١٧ میـان  دیـروز  رأی گیـری  دیگـر،  سـویی  در 
نـوراهلل  داکتـر  شـد.  انجـام  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 

نداشـت. حضـور  دیـروز  جلسـۀ  در  جلیلـی 
گفتنـی اسـت که حدود سـه هفتـه پیش محمداشـرف غنی 
همۀ رییسـان و کمیشـنران پیشـین کمیسـیون های انتخاباتی 
یـک  در  جدیـدی  افـراد  و  کـرد  معـذول  کارشـان  از  را 
میکانیسـم جدیدی که از طریق شـورای تشـریک مسـاعی 
نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهوری و به ابتـکار نامزد تیم 
وفـاق ملـی راه انـدازی شـد، از طریـق رأی اعتمـاد نامزدان 
برگزیـده گان،  عنـون  بـه  ریاسـت جمهوری،  انتخابـات 
گزینـش شـوند و سـپس رییـس حکومت وحـدت ملی از 
میـان آنـان افـرادی را به عنـوان کمیشـنران کمیسـیون های 

انتخاباتـی بـر می گزینـد.

احـزاب سیاسـی و نهادهـای مدنـی مرتبـط بـه انتخابـات 
کمیسـیون های  در  عضویـت  بـرای  را  تـن   ۸۰ از  بیـش 
انتخاباتـی معرفـی کـرده بودنـد کـه از میـان ایـن افـراد، 
١۴ تن شـان بـه عنـوان کمیشـنران جدیـد کمیسـیون های 
انتخابـات انتخابـات شـدند. از ایـن میان، قرار اسـت هفت 
تـن شـان بـه عنـوان کمیشـنران کمیسـیون انتخابـات، پنج 
تن بـه عنوان کمیشـنران کمیسـیون شـکایت های انتخابات 
دو  دبیرخانه هـای  رییسـان  عنـوان  بـه  دیگـر  تـن  دو  و 

کمیسـیون برگزیـده شـوند.
چه کسانی رأی آوردند؟

ایـن رونـد پـس از شـمارش آرای بـه پایان رسـید. نامزدان 
انتخابـات ریاسـت جمهوری بـه تمامـی نامزدان کمیشـنری 
میـان،  ایـن  از  کـه  دادنـد  رأی  انتخاباتـی  کمیسـیون های 

چهـارده تـن توانسـتند رأی بلنـد بـه دسـت آورند.
رأی؛   ٩ مـل  سـیدعصمت اهلل  و  عبـداهلل  محمـد  موالنـا 
سیدقاسـم الیاسـی، اورنگ زیب، مسـافر قوقنـدی، حواعلم 
و  طغـرا  محمدیونـس  ننـگ،  حبیب الرحمـان  نورسـتانی، 
چمن شـاه اعتمـادی ۸ رأی؛ محمدذاکر ذکـی، محمدحنیف 
دانشـیار، گیتـی، زهـره بیـان شـینواری و سـیدقطب الدین 

رویـدار توانسـتند هفـت رأی بـه دسـت آورنـد.
براسـاس کارشـیوه یی که مشـخص شـده، قرار اسـت پس 
از ایـن طـی دو روز با مشـخص شـدِن ترکیب جنسـیتی و 
قومی کمیشـنران، فهرسـت نهایی آنان در فرمانی از سـوی 

رهبـری حکومـت وحـدت ملی همه گانی شـود.
پیـش از ایـن قـرار بـود رونـد رأی دهـی بـرای گزینـش 
کمیشـنران کمیسـیون های انتخاباتـی روز چهارشـنبۀ هفتـۀ 
ریاسـت جمهوری  امـا  شـود،  برگـزار  ۸ حـوت  گذشـته، 
اعـالم کـرد کـه ایـن رونـد بـه دلیـل »مسـافرت برخـی از 
نامـزدان و تقاضـای شـماری دیگـر از نامـزدان انتخابـات 
ریاسـت جمهوری« بـرای فرصـت بیشـتر، بـه روز جمعـه، 

١۰ حـوت برگـزار می شـود.
کمیشـنران جدیـد مسـوولیت دارند تا سرنوشـت انتخابات 
پارلمانـی را نهایـی سـازند و بـر اسـاس جـدول زمان بندی 
انتخابـات ریاسـت جمهوری برای ایـن انتخابـات آماده گی 

بگیرند.
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گفت وگوهای طالبان و امریکا امروز از سر گرفته می شود

احمدولی مسعود در نشست گزینش کمیشنران خطاب به غنی:

رهبری حکومت تضمین عدم مداخله در کمیسیون انتخابات را بدهد
غنی خطاب به مسعود:

اگر یک سند از مداخله ام در کمیسیون انتخابات ارایه شود جرم خود را می پذیرم
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مگــر  نیســت  چیــزی  مرئــی  جهــان  »ُکل 
و  تصویرهــا  کاالهایــش  کــه  فروشــگاهی 

» . یند نه ها نشــا
 بودلر

ــر  ــش از ه ــه بی ــه آنچ ــۀ مدرنیت ــن تجرب در مت
چیــز بــه چشــم می آیــد، تولیــد انبــوه »امــر نــو« 
اســت. بــه میانجــی تجربــۀ مدرنیتــه، مــا خــود 
را در وضعیتــی می یابیــم کــه از یــک ســو »امــر 
نــو« خــود را بــه صورت هــای مختلــف بــر مــا 
ــن کار را  ــر ای ــوی دیگ ــد و از س ــکار می کن آش
در شــکل تولیــد انبــوه کاالهــای مختلــف تحقــق 
ــد  ــو بای ــۀ امــر ن می بخشــد: یعنــی این کــه تجرب
امــری همه گانــی باشــد. ابــزار تحقــق ایــن 
ــت  ــرمایه داری اس ــد س ــکل تولی ــز ش ــدف نی ه
کــه بــه مــدد انقــالب صنعتــی توانســته حضــور 

خــود را در همــه نقــاط تثبیــت کنــد.
کــه  مــادی  ابژه هــای  و  کاالهــا  فراوانــی   
در مقیاســی وســیع و بــرای همــۀ ذوق هــا، 
مختلــف  درآمــدی  گروه هــای  و  ســلیقه ها 

تولیــد می شــوند، برســازندۀ فضایــی اســت 
ــذت  ــد از ل ــا در آن می توانن ــراً توده ه ــه ظاه ک
تجربــۀ »امــر نــو« بهره منــد شــوند: گوشــی های 
ــوالت  ــۀ محص ــاپ و هم ــت، لپ ت ــل، تبل موبای
هــر  کــه  نرم افزاری یــی  و  ســخت افزاری 
ــۀ  ــاس و هم ــد لب ــوند، ُم ــه روز« می ش روزه »ب
مانکن هایــی  و  مدل هــا  مثــل  آن  ملزومــات 
کــه هــر روزه عمــر فعالیــت حرفه یی شــان 
از  حتــا  وقت هایــی  و  می شــود  کوتاه تــر 
لباســی کــه هــم در برنامــۀ شــوی لبــاس 
می پوشــند زودتــر فرســوده می شــوند، شــوهای 
لبــاس، برندهایــی کــه محصوالت شــان تفــاوت 
ــک  ــد و معمــوالً تنهــا ی ــا هــم ندارن ــی ب چندان
ــز  نشــانه اســت کــه آن هــا را از یکدیگــر متمای
ــاختمان  ــی س ــد، تجــارت طراحــی داخل می کنن
ــه  ــل و... هم ــت اتومبی ــی، صنع ــوازم خانه گ و ل
ــازی  ــال ب ــی فع ــا نقش ــن فض ــاختن ای در س

. می کننــد
 امــا ســویۀ دیگــِر ایــن جریــان یافتــن »امــر نــو« 

در شــکل زنده گــی مــدرن و تجربــۀ تکــرار 
ــدن  ــی ارزش ش ــت و ب ــا »پس ــی آن همان دوزخ
ــد  ــا ُم ــه روز ی ــر ب ــه دیگ ــت ک ــیایی اس آن اش
نیســتند.« رونــد فزاینــدۀ تولیــد کاالهــای نــو، بــا 
رونــد پدیــد آمــدِن اشــیای دســت دوم و قدیمی 
نســبتی مســتقیم دارد: بــه لطــف تولیــد توده یــی 
ــاه  ــودۀ اشــیای بی مصــرف، تب ــا ت ــا ب ــو م ــر ن ام
شــده و ویــران طــرف هســتیم و هرچــه ســرعِت 
ــرعت  ــد، س ــش یاب ــدی افزای ــد تولی ــن رون ای
شــکل گیری تــودۀ کاالهــای ویــران نیــز شــدت 

می یابــد.
ــای  ــد کااله ــدۀ تولی ــد فزاین ــر رون ــد دیگ  پیام
آن  همــۀ  عمــِر  شــدن  کوتاه تــر  جدیــد، 
چیزهایــی اســت کــه در فرآینــد تولیــد کاالیــی 
قــرار دارنــد؛ از اشــیا تــا آدم هــا، همــه مجبورنــد 
ــان  ــی مرگ ش ــان واقع ــه زم ــل از این ک ــه قب ک
ــت  ــه طبیع ــی ک ــو گوی ــد. ت ــد، بمیرن ــرا برس ف
ــه  ــرده ک ــدا ک ــاال را پی ــت ب ــان دس ــوی چن ثان
می توانــد بــه جــای زمــان مــرگ طبیعــی، زمــان 

مــرگ دیگــری را تعییــن کنــد. ایــن هراســی کــه 
ــری  ــانه های پی ــه نش ــبت ب ــه گان نس در دل هم
ــرای  ــق تــالش ب وجــود دارد و خــود را از طری
حــذف ایــن نشــانه ها بــه میانجــی جراحی هــای 
زیبایــی آشــکار می  کنــد، در اصــل بازتــاب 
پذیــرش ایــن واقعیــت اســت کــه تنهــا راه 
باقی مانــدن در »جهــان« کــش دادن دورۀ خاصــی 

ــت. ــی اس ــام جوان ــه ن ــی ب از زنده گ
ــرۀ  ــی روزم ــی از زنده گ ــن توصیف ــن چنی   طنی
ــد در  ــکلی قدرتمن ــه ش ــوان ب ــه را می ت مدرنیت
ــی  ــای ادب ــی راهنم ــر، یعن ــز بودل واژگان چارل
ــه  ــه یافــت: »از مدرنیت ــه مدرنیت ــر بنیامیــن ب والت
ــراد  ــی را م ــی و تصادف ــذر، فان ــر زودگ ــن ام م
ــی بودنــی  ــذری و موقت ــن زودگ می کنــم.« ای
ــازد و  ــه را برمی س ــۀ مدرنیت ــون تجرب ــه کان ک
ــران  ــده و وی ــاه ش ــودۀ تب ــن ت ــود را در مت خ
ــاد  ــه ی ــا را ب ــد، م ــا آشــکار می کن ــان کااله جه
آن وضعیت هــای تاریخی یــی می انــدازد کــه 
ــا مصیبت هــای  ــی ی ــه دلیــل جنگ هــای طوالن ب

ــویم. ــرف می ش ــه ط ــی ویران ــا نوع ــر ب فراگی
ادراک و  ایــن منظره هــای ویــران و نحــوۀ   
واکنــش بــه آن هــا الهام بخــش والتــر بنیامیــن در 
ــوگناک  ــش س ــمۀ نمای ــاب »سرچش ــتن کت نوش
ــوگنامه های  ــه س ــه ب ــی ک ــود؛ کتاب ــی« ب آلمان
تمثیــل  یعنــی  آن  ادبــی  شــکل  و  بــاروک 
 Trauerspiel می پــردازد. او در )allegory(
در  بــاروک  تمثیــل  کــه  می کنــد  اســتدالل 
اصــل نــوع خاصــی از ادراک جهــان اســت 
ــی و  ــای طوالن ــژه در دوران جنگ ه ــه وی ــه ب ک

ــی آورد. ــر م ــر ب ــی س ــی اجتماع فروپاش
 در ایــن دوران آن چــه محتــوای تجربــۀ بشــری 
ــادی  ــای م ــت و ویرانه ه ــج اس ــازد، رن را می س
نیــز بیــش از هــر چیــز دیگــری در افــق تجربــۀ 
ــه  ــی ک ــد؛ ویرانه های ــود را می نمایانن ــری خ بص
ــای  ــی، نزاع ه ــترده خارج ــی های گس لشکرکش
ــار  ــه ب ــا ب ــه ها و توطیه چینی ه ــی و دسیس داخل
آورده انــد. نمایــش بــاروک حکایــت پادشــاهی 
ــه دوران عظمــت و ســلطنِت خــود را  اســت ک
پشــت ســر گذاشــته و اکنــون از گذشــتۀ پُــر از 
شــوکتش هیــچ چیــزی باقــی نمانــده اســت. او 
ــی از  ــاهی روی تل ــت ش ــای تخ ــه ج ــون ب اکن
خــاک نشســته و بــا نگاهــی رو بــه پــس، زوال 
ــت  ــوی اش را روای ــدرت دنی ــودن ق ــذرا ب و گ

می کنــد.
ــی  ــطۀ نوع ــه واس ــه ب ــا ک ــل ویرانه ه ــن ت  ای
نــگاه تمثیلــی بــه دســت می آیــد، از قبــل 
جهــان را نــه بــه صــورِت کلــی ارگانیــک بلکــه 
ــد  ــا می بین ــی از ویرانه ه ــورت مجموعه ی ــه ص ب
کــه رابطه یــی ارگانیــک بــا هــم ندارنــد و تنهــا 
ــد  ــه پیون ــتند ک ــم هس ــزا از ه ــی مج قطعه های
ــوع ادراک  ــد. ایــن ن ــا ندارن ــا معن ضروری یــی ب

ــای  ــیا را از معن ــۀ اش ــه هم ــان ک ــی جه تمثیل
ــًا  ــا را صرف ــد و آن ه ــی می دان ــان ته واقعی ش
ــۀ  ــا مدرنیت ــد، ب ــانه ها می دان ــی از نش مجموعه ی
ســرمایه داری انطبــاق دارد. جهــان ســرمایه داری 
نیــز بــه لطــف شــکل کاالیــی موفــق شــده کــه 
همــۀ اشــیا را از جوهرشــان تهــی کنــد و آن هــا 
را صرفــًا بــه مجموعه یــی از نشــانه ها بــدل 
ــازنده  ــه برس ــوم ارزش را ]ک ــر مفه ــازد: »اگ س
جهــان کاالیــی اســت[ در نظــر بگیریــم، آنــگاه 
اشــیای واقعــی صرفــًا بــه منزلــۀ نشــانه ها لحــاظ 
ــان  ــر خودش ــه به خاط ــا ن ــد، آن ه ــد ش خواهن
حســاب  بــه  ارزش شــان  دلیــل  بــه  بلکــه 

کــه ویرانه هــا  تــِل        ایــن 
ــی ــگاه تمثیل ــی ن  به واســطۀ نوع
ــان ــل جه ــد، از قب ــت می آی  به دس
 را نــه به صــورِت کلــی ارگانیــک
از مجموعه یــی  به صــورت   بلکــه 
ــی ــه رابطه ی ــد ک ــا می بین  ویرانه ه
ــا ــد و تنه ــم ندارن ــا ه ــک ب  ارگانی
 قطعه هایــی مجــزا از هــم هســتند
 کــه پیونــد ضروری یــی بــا معنــا
 ندارنــد. ایــن نــوع ادراک تمثیلــی
 جهــان کــه همــۀ اشــیا را از معنــای
و می دانــد  تهــی   واقعی شــان 
از مجموعه یــی  صرفــاً  را   آن هــا 
 نشــانه ها می دانــد، بــا مدرنیتــۀ
دارد. انطبــاق   ســرمایه داری 
بــه نیــز  ســرمایه داری   جهــان 
ــده ــق ش ــی موف ــکل کاالی ــف ش  لط
ــان ــیا را از جوهرش ــۀ اش ــه هم  ک
 تهــی کنــد و آن هــا را صرفــاً بــه
بــدل نشــانه ها  از   مجموعه یــی 
را ارزش  مفهــوم  »اگــر   ســازد: 
کاالیــی جهــان  برســازنده   ]کــه 
 اســت[ در نظــر بگیریــم، آنــگاه
ــۀ ــه منزل ــاً ب ــی صرف ــیای واقع  اش
شــد، خواهنــد  لحــاظ   نشــانه ها 
 آن هــا نــه به خاطــر خودشــان بلکــه
 بــه دلیــل ارزش شــان بــه حســاب

ینــد .می آ «
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ــی و  ــار، طراح ــت حض ــا محوری ــه ب ــت ک ــخنرانی ها، آن هایی س ــن س بهتری
ــد  ــان را کشــف خواهی ــا کمــی بررســی، انتظــارات مخاطب اجــرا می شــود. ب
ــت؛  ــد داش ــخنرانی خواهی ــی س ــوص کارآفرین ــما در خص ــر ش ــرد. اگ ک
ــب وکاری  ــدازی کس ــه راه ان ــما ب ــرکت کننده گاِن ش ــه ش ــت ک ــح اس واض
مســتقل عالقــه دارنــد. بنابرایــن بایــد در ایــن خصــوص مثال هــا، نمونه هــا، 
توصیه هــا و اقدام هــای عملــی را در ســخنرانی تان بگنجانیــد. اگــر ســخنرانی 
ــد اســت، کاری کنیــد کــه شــرکت کننده گان در  شــما در مــورد تربیــت فرزن
ــردِن  ــت ک ــر تربی ــرای بهت ــردی را ب ــم و کارب ــیار مه ــای بس ــه، نکته ه برنام
فرزندان شــان بیاموزنــد. بایــد بتوانیــد انتظــارات، عالیــق و نیازهــای آن هــا را 
شناســایی کنیــد و موضوعــات مــورد نیازشــان را در ســخنرانی ارایــه دهیــد.

دانش مخاطبان
ــرای  ــن ب ــه از م ــاده اســت در بعضــی شــرکت ها ک ــاق افت ــم اتف ــا برای باره
ــد،  ــوت می کردن ــی( دع ــتر دروس فن ــی )بیش ــای آموزش ــزاری کارگاه ه برگ
وقتــی شــروع بــه تدریــس می کــردم و مطالــب را بیــان می کــردم، مخاطبــان 
ــه  ــردم متوج ــاس می ک ــد و احس ــگاه می کردن ــن را ن ــوت م ــات و مبه م
ــه متوجــه  ــه مشــکل کجاســت ک ــا می پرســیدم ک ــی از آن ه نمی شــوند. وقت
ــن موضــوع  ــد »شــما چــون در ای نمی شــوند، پاســخ می شــنیدم کــه می گفتن
تخصــص داریــد برای تــان ســاده اســت؛ ولــی مــا در ایــن زمینــه هیچ گونــه 
ــور  ــن مجب ــد اســت«. م ــاًل جدی ــان کام ــب برای م ــم و مطل ــی نداری اطالعات
ــِم  ــراغ مفاهی ــه س ــه گام ب ــم و گام ب ــروع کن ــه ش ــی اولی ــدم از مبان می ش
دشــوارتر بــروم. پــس بایــد مراقــب دانــش کــِم مخاطبــان باشــیم تــا مطالبــی 

ــد.  ــگ نباش ــان ُگن ــم برای ش ــه می گویی را ک
امــا عکــِس ایــن موضــوع هــم برایــم زیــاد اتفــاق افتــاده اســت. گاهــی اوقات 
کــه شــروع بــه تدریــس می کــردم، مخاطبــان از مــن می خواســتند ســریع از 
ــم. گاهــی  ــه مباحــث اصلــی و کلیــدی بپردازی ــه رد شــویم و ب مطالــب اولی
اوقــات نیــز مخاطــب دارای دانــش نیســت، بلکــه دچــار توهــِم دانــش اســت. 
ــدا  ــم حضــور پی ــِف درس ــات در دانشــگاه دانشــجویانی در صن بعضــی اوق
ــه کار  ــازمانی ک ــا س ــرکت ی ــود و در ش ــاد ب ــا زی ــِن آن ه ــه س ــد ک می کردن
ــوولیت های  ــا مس ــتی و ی ــت و سرپرس ــت های مدیری ــد دارای پس می کردن
مهــم بودنــد. آن هــا بــا این کــه در زمینــۀ درِس بنــده اطالعــات کمــی داشــتند، 
ولــی در صنــف ادعــاِی فــراوان می کردنــد. وقتــی بــه آن هــا میــدان مــی دادم 
کــه بیاینــد و توضیحــاِت کامــل و کاربــردی از آنچــه بلدنــد برای دانشــجویان 
ــه تــۀ دیــگ می خــورد و مطلــب  بدهنــد، بعــد از چنــد دقیقــه کفگیرشــان ب
ــتند  ــتم، نمی توانس ــی می خواس ــا کار عمل ــی از آن ه ــد و وقت ــم می آوردن ک
ــِم  ــار توه ــان دچ ــه برخــی مخاطب ــم ک ــد بدانی ــذا بای ــد. ل ــام دادن آن را انج
ــا انجــام تکنیــک بــاال می تــوان بــه آن هــا ثابــت کــرد کــه  دانــش انــد کــه ب

ــم اســت.  ــان ک ــات و دانش ش اطالع

نگرش مخاطبان 
بارهــا دیــده شــده کــه شــرکت کننده گان در یــک برنامــۀ ســخنرانی، نظــری 
منفــی بــه موضــوِع اصلــی داشــته و تنهــا از روی اجبــار در جلســه حضــور 
دارنــد. ایــن اتفــاق اغلــب زمانــی ُرخ می دهــد کــه ســخنرانی بــرای کارکنــان 
یــک ســازمان انجــام می شــود. همچنیــن گاهــی دیــده می شــود کــه نگــرش 
ــه  ــتباه اســت. ب ــاًل اش ــخنرانی، کام ــورد موضــوع س ــی از حضــار در م برخ
عنــوان مثــال: در ســمیناری بــا عنــوان »درآمــد خــود را دوبرابر کنیــد« تعدادی 
ــد کــه  ــد ســخنران در طــول ســمینار کاری می کن از حاضــران فکــر می کردن

در پایــان روز، آن هــا دوبرابــر درآمــد خواهنــد داشــت. 
ــورد موضــوع ســخنرانی شــما چــه  ــه شــرکت کننده گان در م ــد ک اگــر ندانی
ــخنرانی  ــما در س ــالش ش ــد، ت ــر می کنن ــتباه فک ــا اش ــد و ی ــری می کنن فک
ــن  ــا در ای ــرِش آن ه ــر و نگ ــرز فک ــاالً ط ــود چــون احتم ــد ب ــوده خواه بیه
خصــوص درســت نخواهــد بــود. زمانــی کــه گروهــی از حضــار، بــه موضوع 
ــدۀ  ــده و تصمیم گیرن ــز خزن ــند، مغ ــته باش ــر داش ــی مغای ــخنرانی، نگرش س
ــن  ــه ای ــدارد و ب ــدا شــما و ســخنان تان را رد شــده می پن آن هــا از همــان ابت
ــد  ــا نخواه ــر روی آن ه ــری ب ــما تأثی ــای ش ــک از صحبت ه ــب، هیچ ی ترتی

گذاشــت.

رسول خان امین /بخش چهـل و هشـتم 

علی عباس بیگی
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عبدالمقسط مرجو*
مقـدمه 

»انسان شناســی«  »خداشناســی«،  چــون  گزاره هایــی 
بغرنج تریــن  و  محوری تریــن  از  »جهان شناســی«  و 
ــورد  ــر م ــر بش ــخ تفک ــه در درازای تاری ــایلی اســت ک مس
ــان،  ــن می ــت. در ای ــه اس ــرار گرفت ــی ق کاووش و بررس
ــه وگســترۀ وجــودی انســان از آن حیــث کــه  از یــک  پهن
ــتنده گی  ــش و هس ــوزی در آفرین ــرار و رم ــود اس ــو، خ  س
خویــش دارد و از ســوی دیگــر در خــط مقــدم خداشناســی 
ــرار دارد.  ــز ق ــث جنجال برانگی ــن مثل ــرآمد ای ــته و س نشس
ــب فلســفی و تفکــرات  ــا؛ بســیاری از مکات ــن مبن ــر همی ب
ــان غــرب چــه در عصرهــای گذشــته  ــده در جه ــد آم پدی
و عصــر حاضــر در پــی معنــای انســان و برهــان آفرینــش 
ــوان  ــاده تر می ت ــان س ــه بی ــد. ب ــم زده ان ــر و قل وی، تفک
ــد  ــب جدی ــا مکات ــان و ی ــن یون ــفۀ که ــه فلس ــت ک گف
ــه پرسشــی  فلســفی بــه گونــۀ مســتقیم و یــا غیرمســتقیم ب
ــورد  ــن م ــی در ای ــات گوناگون ــه و نظری ــان پرداخت از انس
داشــته انــد. مکاتــب فلســفی پسارســانس ماننــد اومانیســم، 
فیمینیســم  هرمنوتیــک،  مارکسیســم،  اگزیستانسیالیســم، 
ــه  ــه ب ــت ک ــرب اس ــفه غ ــاوت از فلس ــای متف و... چهره ه
ــگاه او در  ــان و جای ــتی انس ــتی و کیس ــش های چیس پرس
هســتی پاســخ های گوناگــون ارایــه نمــوده انــد. در فلســفۀ 
ــان قدیــم و فلســفۀ جدیــد غــرب انســان از آن حیــث  یون
کــه انســان اســت مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت؛ امــا 
ــن  ــه های ابوالحس ــژه در اندیش ــه وی ــالمی ب ــفۀ اس در فلس
ــورد  ــت، م ــد« اس ــه »عب ــث ک ــان از آن حی ــری انس عام

ــرار دارد. ــش ق ــی وپژوه بررس
ــِل  ــالمی ماقب ــوفان اس ــالف فیلس ــری برخ ــم عام ــا آن ه ب
خــودش بیشــتر بــه مباحثــی پرداختــه اســت کــه انســان و 
زنده گــی و ســرانجام او را در ایــن جهــان در بــر می گیــرد. 
ــت از  ــاده زیبایی س ــر فوق الع ــی« تعبی ــام ازجاویدانه گ »ج
ــع  ــه در واق ــت ک ــراهلل حکم ــر نص ــم  دکت ــمند حکی دانش
ــاده  ــری را اف ــد« عام ــی االب ــد عل ــاب »االم ــام کت ــی ن معن
می کنــد. ایــن نبشــته بــر محــور همیــن تعبیــر کــه حکایــت 
موجــودی ســوار بــر اســب ابدیــت »انســان« را دارد، 

می چرخــد.

ابوالحسن عامری کیست؟
ابوالحســن محمد بــن عامــری نیشــاپوري یکــي  از فیلســوفان 
ــان  ــي می ــۀ  زمان ــه در فاصل ــان اســالم اســت ک ــزرگ  جه ب
ــارۀ  ــوربختانه درب ــت. ش ــته  اس ــینا می زیس ــي و ابن س فاراب
ــلمان،  ــران مس ــوفان و متفک ــی  از فیلس ــان خیل وی- به س
ــارۀ  ــه درب ــم، بلک ــام نداده ای ــی انج ــا کاری چندان ــه تنه ن
ــم.  ــری نداری ــات معتب ــز اطالع ــی اش نی ــکار و زنده گ اف

ــک  ــر ی ــوان ب ــزرگ را نمی ت ــم ب ــن حکی ــدِن ای زمینی ش
 روایــت موثــق ادعــای دقیــق نمــود؛ امــا اجمــاالً در اوایــل 
ــد شــده  ــرن ســوم هجــری متول ــان ق ــا پای ــارم ی ــرن  چه ق
 اســت. عمــدۀ منابعــی کــه در شــناخت عامــري مــا را  یــاری  
ــار برجــای مانــده از وی، برخــي از  ــر آث می کنــد، عــالوه ب
ــه  ــود ب ــاي خ ــه در کتاب ه ــتند ک ــِر او هس ــال معاص رج
گوشــه هایی از زنده گــي عامــري اشــاره کــرده انــد؛ از 
ــلیمان  ــه« ابوس ــوان »صوان الحکم ــع می ت ــن مناب ــان ای می
والموانســه«  »المقابســات،االمتاع  سجســتانی،  منطقــي 

ــرد. ــام  بُ ــدي را ن ــان توحی ابوحی
عامــري در نیشــاپور بــه دنیــا آمــده و در کنــار فــرا 
گرفتــن تحصیــالت مقدماتــي و علــوم دینــي و حکمــي در 
زادگاهــش، بــه  شــهرهاي مختلــف چــون بخــارا، ری، بغداد 
ــش  ــِي خوی مســافرت نمــوده و جــام تشــنه  لب دانش پژوه
را ســیراب نمــوده اســت. منابــع تاریخــی تلمــذ عامــری را 
ــن  ــل ب ــي و ابوالفض ــهل بلخ ــن س ــد احمد ب ــزد ابوزی در ن
العمیــد القمــي تأییــد نمــوده و از شــخص ســومي بــه  گونــۀ 

ــام بــرده نشــده اســت. دقیــق ن
کمتــر فیلســوفي را در جهــان اســالم می تــوان شــبیه 
ــوفان  ــه فیلس ــی  ک ــي از مباحث ــر خیل ــت، او ب ــری یاف عام
ــه و از مباحــث انتزاعــي و  ــد، نپرداخت ــه ان ماقبلــش پرداخت
محــض فلســفی اعــراض کــرده و بــه ســمت مباحثــی رفتــه 
ــن  ــا انســان و زنده گــي و سرنوشــت او در ای ــه ب اســت ک
جهــان مرتبــط اســت. بــه بیــان ســاده تر، عامــری در بخــش 
ــی  ــي دین ــرح انسان شناس ــه ط ــود، ب ــار خ ــی از آث  عمده ی
پرداختــه و در اوج ایمــان بــه حقایــق وحیانــي، همــۀ هــّم 
ــه  ــبت ب ــی را نس ــه آدم ــد ک ــروف آن می کن ــود را مص خ
وجــود خویــش و جایگاهــش در جهــان هســتي آگاه کنــد. 
ــی  ــار اندک ــو آث ــنه لِب حقیقت ج ــر تش ــن پی ــری ای از عام
در دســترس داریــم، ولــی در آخریــن کتــاب خویــش 
بــه  نــام »االمــد علــی االبــد« کــه شش ســال قبــل از 
چشم ُفروبســتنش نبشــته اســت، عمــر فرهنگــي خویــش را 
مــرور نمــوده و کارنامه هــای علمــی اش را غیــر از رســاالت 
ــا  ــه ب ــرد ک ــام می بَ ــر ن ــده اث ــخ نامه ها، هف ــاه و پاس کوت
خــود االمــد علی االبــد بــه هــژده اثــر می رســد. ابوالحســن 
ــنت  ــه س ــوب ب ــفی منس ــنت فلس ــاظ س ــه لح ــری ب عام
فلســفی یعقــوب بــن اســحاق کنــدی، نخســتین فیلســوف 
ــر  ــن تفک ــور ای ــه در مح ــوفی ک ــت و فیلس ــلمان اس مس
ــه  ــت ک ــی اس ــای به خصوص ــد ویژه گی ه ــرار دارد، واج ق

ــرد: ــام ب ــال ن ــوان مث ــه  عن ــورد را ب ــن دو م ــوان ای می ت
ــش را  ــوم عصــر خوی ــن ســنت همــه عل ــروان ای ــف: پی ال
ــل  ــی قای ــی ارزش ویژه ی ــوم دین ــرای عل ــند و ب می شناس

هســتند.

ب: پیــروان ایــن ســنت پیــش از آن کــه بــه مباحــث صرفــًا 
انتزاعــی فلســفه بپردازنــد، ســراغ مباحــث انضمامــی 

می رونــد.

 جایگاه انسان در اندیشه های عامری
عامــری از انســانی بحــث می کنــد کــه نابودشــونده و 
پایان پذیــر نیســت، او انســان را موجــودی می دانــد کــه در 
ــه  ــان ب ــی از زم ــوان پاره ی ــه عن ــذرا ب ــتنده گی گ ــار هس کن
ــه  ــه ب ــته گی ن ــن پیوس ــت و ای ــورده اس ــد خ ــان پیون الزم
عنــوان بودنــش در ایــن عالــم،  بلکــه بــه مثابــۀ رهســپاری 
بــه ســوی ابدیــت اســت. عامــری در مقدمــۀ کتــاب »االمــد 
علــی ابــد« خویــش می گویــد: »ســپس چنیــن دریافتــم کــه 
شــناخت انســان نســبت بــه حــال خویــش پــس از مــرگ و 
ــت  ــه در قیام ــا آن ک ــت روح از جســدش، ت ــد از مفارق بع
محشــور شــود، و در ســرای آخــرت حضــور یابــد، از زمــره 
ــذور  ــتن آن مع ــدی در ندانس ــه هیچ خرمن ــت ک مسایلی س
ــه آن ره  ــه کن ــی ب ــه آدم ــت ک ــته آن اس ــت، و شایس نیس

یابــد.«
وصفــی کــه عامــری بــرای انســان بــه کار می بــرد، 
موجــودی ســوار بــه اســپ ابدیــت و جاویدانه گــی ســت، 
ــر. در  ــده و پایان پذی ــاده ش ــته و وانه ــودی گسس ــه موج ن
ــر و  ــان پذی ــه پای ــالوۀ این ک ــان برع ــری، انس ــاور عام ب
تمــام شــدنی نیســت، بلکــه همــان گونــه کــه قــوۀ ناطقــۀ 
ــت  ــده، عل ــودات ش ــایر موج ــر س ــری او ب ــبب برت او س
برتــری انســانی بــر انســان دیگــر نیــز بســته گی بــه میــزان 
بهره گیــری از اســتعداد انســی خویــش اســت. مظهــر کمــال 
بهره گیــری از اســتعداد انســی، اســتفاده از قــوۀ عاقلــۀ 
ــض و  ــان مح ــه ایم ــدن ب ــل ش ــه، نای ــانی و در نتیج انس
ــان،  ــان در انس ــرا منشــای ایم ــر محــض اســت؛ زی ــا کف ی
ــی و در نتیجــه، عقــل الهــی و  ــا فیــض عقالن ــاط آن ب ارتب
ــت  ــتعداد اس ــری از آن اس ــا بهره گی ــت. ب ــِر آن اس ــا غی ی
ــه انســانی فاضــل و انســانی دیگــر غیرفاضــل می شــود. ک
ــه حســب ذات،  هــر جوهــری از جواهــر جهــان هســتی ب
دارای فعلــی خــاص و عملــی ویــژه  اســت. در ایــن میــان 
ــه  ــه انســان اســت و فعــل ویــژۀ وی ب آنچــه مخصــوص ب
شــمار می آیــد، ایــن اســت کــه می توانــد حــق را بشناســد 
و بــر اســاس آن عمــل کنــد. بــه ایــن ترتیــب، کامل تریــن 
مــردم کســی اســت کــه در معرفــت حــق از دیگــران 
بهره مندتــر اســت و در عمــل کــردن بــه مقتضــای حــق از 

ــر الوجــه التقدیــرص٣۰۶(. ــر )التقری همــه توانات
ــش  ــت خوی ــب اراده در سرنوش ــاِن صاح ــری از انس عام
فتاده گــی  درچــاه  و   فرازنده گــی  او  می زنــد،  حــرف 
ــان دو  ــاب می ــته و انتخ ــش دانس ــه ارادۀ خوی ــان را ب انس

راه را بــه واســطۀ گوهــر ارزنــدۀ عقــل تلقــی می نمایــد. بــه 
تعبیــر وی، انســان می توانــد بــه نــور عقــل زمینــۀ آبادانــی 
ایــن جهانــی و زیــور تابنــدۀ آســمانی گــردد. انســانی کــه 
ــا  ــته و ره ــود نشس ــد، موج ــرف می زن ــری از وی ح عام
ــرزمین  ــه س ــرک ب ــت مح ــل موجودی س ــت، ب ــده نیس ش
زمــان  از  پاره یــی  این کــه  بــر  عــالوه  جاویدانه گــی، 
ــوی  ــه س ــان ب ــد، همچن ــی می کن ــی را ط ــی کنون این جهان

ــت.   ــت اس ــال حرک ــت در ح ابدی

نتیــجه 
انســان در باورهــای ابوالحســن عامــری نیشــاپوری، جایــگاه 
ــاداری و آزادی  »عبــد« را دارد و ایــن عبودیــت در قلــۀ وف
بــه حقــوق انســان، و عیــن تضمیــن بــرای رهایــی انســان 
ــد  ــق پیون ــر ح ــه غی ــه او را ب ــت ک ــام زنجیرهایی س از تم
ــد.  ــدود می کن ــی اورا مس ــری و عقل ــال فک داده و راه کم
ــه  ــر انســان ب ــه اگ ــد ک ــری می خواهــد بگوی ــع عام در واق
واســطۀ عقــل کــه در اندیشــه های عامــری همــان »خلیفــۀ 
ــا همــان  ــان حقیقــی ی ــه نردب خــدا« محســوب می شــود، ب
ــر  ــرگ را معب ــر م ــذارد، دیگ ــی گام بگ ــام از جاویدانه گ ج
پنداشــته و بــرای سرکشــیدن آن جــام لذیــذ لحظــه شــماری 

می کنــد.
---

نکتـه:
ــهور  ــاب مش ــای کت ــر مبن ــه ب ــی ک ــته از منابع ــن نبش  ای
»الســعاده واالســعاد« نبشــته شــده اند، اســتفاده نکــرده 
ــش  ــت در پژوه ــراهلل حکم ــر نص ــای دکت ــرا آق ــت؛ زی اس
مفصلــی منســوب بــودن ایــن کتــاب را بــه عامــری تکذیــب 

ــوده اســت. نم

منابع 
االمد علی االبد، نبشتۀ ابوالحسن عامری 

التقریر الوجه التقدیر، نبشتۀ ابوالحسن عامری 
االعــالم بمناقــب االســالم، نبشــتۀ ابوالحســن عامــری؛ 

ترجمــۀ احمــد شــریعتی و حســین منوچهــری
ــتۀ  ــاپوری، نبش ــری نیش ــن عام ــار ابوالحس ــی و آث زنده گ

ــت  ــراهلل حکم ــر نص دکت
مقالــۀ »فیلســوف خراســانی« نوشــتۀ محمــد ســعید حنایــی 

کاشــانی 
مقالــۀ »عامــری« در کتــاب نیایــش فیلســوف، نبشــتۀ دکتــر 

ــی ــی دینان ــین ابراهیم غالم حس

* دانشــجوی کارشناســی ارشــد، دانشــگاه سیســتان و 
بلوچســتان 

 وصفی که عامری برای انسان به کار می برد، موجودی سوار به اسِپ ابدیت و جاویدانه گی ست، نه موجودی گسسته و وانهاده شده
 و پایان پذیر. در باور عامری، انسان برعالوۀ این که پایان پذیر و تمام شدنی نیست، بلکه همان گونه که قوۀ ناطقۀ او سبب برتری او
 بر سایر موجودات شده، علت برتری انسانی بر انسان دیگر نیز بسته گی به میزان بهره گیری از استعداد انسی خویش است. مظهر
 کمال بهره گیری از استعداد انسی، استفاده از قوۀ عاقلۀ انسانی و در نتیجه، نایل شدن به ایماِن محض و یا کفر محض است؛ زیرا
 منشای ایمان در انسان، ارتباط آن با فیض عقالنی و در نتیجه، عقل الهی و یا غیِر آن است. با بهره گیری از آن استعداد است که

انسانی فاضل و انسانی دیگر غیرفاضل می شود

جام جاویدانه گي 
در اندیشه هاي 
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امــروز، می خواهــم صادقانــه بــه ســوال ها 
ــد  جــواب بدهــم و آنچــه کــه در مــورد دونال
ــم.  ــکا بگوی ــردم امری ــه م ــم، ب ــپ می دان ترام
ــرای  ــردن ب ــه کار ک ــی ک ــال ۲۰۰٧ زمان در س
ــم  ــدس ه ــا ح ــردم، حت ــول ک ــپ را قب ترام
نمــی زدم کــه روزی ترامــپ بــرای احــراز 
کرســی ریاســت جمهوری کاندیــدا شــود و 
مبــارزات انتخاباتــی اش را بــر اســاس نفــرت و 
تعصــب بنــا کنــد و واقعًا برنده شــود. پیشــمان 
ــپ را  ــا ترام ــردن ب ــه آن روز کارک ــتم ک هس
ــرای  ــردم؛ ب ــت ک ــردم و او را حمای ــول ک قب
ــرای  ــتم و ب ــرمنده هس ــودم ش ــای خ ناکامی ه
ــت  ــه صداق ــتم ک ــرمنده هس ــم ش ضعف های
ــای زدم  ــه کاره ــت ب ــتم و دس ــار گذاش را کن
کــه ترامــپ را حفــظ و کمــک کنــم. شــرمنده 
ــپ  ــه ترام ــم ک ــه می دان ــری ک ــتم به خاط هس
ــردار و  ــک آدم کاله ب ــت، ی ــک آدم نژادپرس ی

ــت.  ــب کار اس ــک آدم تقل ی
ــما  ــرای ش ــدم، ب ــا آم ــه اینج ــش ک ــۀ پی دفع
ــا  ــم ام ــظ کن ــپ را حف ــا ترام ــم ت دروغ گفت
این بــار اینجــا آمــده ام تــا واقعیــت را در 
ــورد  ــم. در م ــما بگوی ــه ش ــپ ب ــورد ترام م
ــرج  ــروژۀ ب ــورد پ ــپ در م ــای ترام ــه آق اینک
مســکو چــه زمانــی مذاکــره را متوقــف کــرد. 
ــوری  ــاه جن ــره در م ــه مذاک ــودم ک ــه ب گفت
ــود، امــا او دروغ  ســال ۲۰١۶ متوقــف شــده ب
ــاز  ــد از آغ ــاه بع ــا م ــا حت ــرات م ــود. مذاک ب
مبــارزات انتخاباتــی نیــز جریــان داشــت. 
ترامــپ در جریــان مبــارزات انتخاباتــی بــرای 
ادامــۀ مذاکــرات در مــورد پــروژۀ بــرج مســکو 
دســتور داد و در مــورد آن دروغ گفــت. او در 
مــورد آن دروغ گفــت به خاطــری کــه او انتظار 
ــات شــود. او دروغ  ــدۀ انتخاب نداشــت کــه برن
گفــت چــون می خواســت کــه صدهــا میلیــون 
دالــر را از پــروژۀ بــرج مســکو به دســت آورد. 
ــود،  ــل خ ــی کام ــد از معرف ــن بع ــای کوه آق
می نویســد: بلــی، در خــزان ســال گذشــته 
هدایــت  طبــق  ترامــپ،  منافــع  به خاطــر 
ترامــپ، مــن در  ترامــپ و در هماهنگــی 
ــی  ــدم. خیل ــناخته ش ــرم ش ــدرال مج دادگاه ف
درد دهنــده اســت کــه بارهــا وجدانــم را 
نادیــده گرفتــم و بــرای کســی کار کــردم 
اینجــا  آن،  به خاطــر  نبایــد می کــردم.  کــه 
از فامیلــم، از از دولــت و از ملــت امریــکا 
ــورد  ــد در م ــازه دهی ــم. اج ــذرت می خواه مع
ترامــپ بگویــم، او را به خوبــی می شناســم 
ــوان معــاون  ــه عن چــون بیشــتر از ١۰ ســال، ب
اجراییــوی در ســازمان ترامــپ، مشــاور خاص 
و بعــداً زمانــی کــه او رییس جمهــور شــد، بــه 
عنــوان وکیــل شــخصی اش کار کــردم. نخســت 
در امــورات تجارتــی بــا او کار کــردم امــا بعــد 
از آنکــه او مــرا شــامل زنده گــی شــخصی اش 
ــان  ــخصی اش در جری ــالت ش ــرد و از معام ک
قــرار گرفتــم، بــه شــخصیت و کرکتــر واقعــی 

ــردم.  ــی ب او پ
ترامــپ، یــک آدم مرمــوز اســت همانگونــه کــه 
مــن هســتم. او ماننــد مــا، هــم خوبی هــا دارد 
ــوان  ــه عن ــه ب ــد از آنک ــا بع ــا ام ــم بدی ه و ه
ــن  ــه بدتری ــد، او ب ــاب ش ــور انتخ رییس جمه

ــت  ــت. او ظرفی ــدل گش ــودش مب ــخه خ نس
ــار  ــان رفت ــک آدم مهرب ــل ی ــه مث آن را دارد ک
کنــد امــا هیچ گاهــی مهربــان نیســت، او رفتــار 
ســخاوت مندانه می توانــد امــا ســخاوت مند 
کــه  می توانــد  رفتــار  طــوری  او  نیســت. 
گویــا صــادق اســت امــا او اساســًا یــک 
ناصــادق اســت. ترامــپ شــخصی اســت کــه 
ــرای  ــا ب ــد تنه ــی ش ــای انتخابات وارد رقابت ه
اینکــه نشــان و تجارتــش را ترقــی بدهــد 
ــی  ــور را ترق ــت و کش ــه مل ــرای اینک ــه ب ن
بدهــد. ترامــپ هیچ گاهــی توقــع نداشــت کــه 
انتخابــات مقدماتــی و بعــداً انتخابــات عمومــی 
ــده شــود. او همــواره  ریاســت جمهوری را برن
ــی  ــۀ بازاریاب ــه مثاب ــی را ب ــارزات انتخابات مب
ــی  ــارزۀ واقع ــه مب ــد ن ــودش می دی ــرای خ ب

ــت جمهوری.  ــی ریاس ــراز کرس ــرای اح ب
ــتور  ــن دس ــرای دروغ گفت ــرا ب ــواره م او هم
ــک  ــای ح ــر ایمیل ه ــه نش ــع ب ــی داد. راج م
ــادی  ــوال های زی ــرات س ــزب دموک ــدۀ ح ش
ــر  ــش از نش ــپ پی ــا ترام ــه آی ــود دارد ک وج
ــای  ــت. آق ــی اس ــواب بل ــود، ج ــا آگاه ب آنه
ــتون،  ــر س ــای راگ ــه آق ــپ می دانســت ک ترام
ــس در  ــی لیک ــووالن ویک ــا مس ــاور او ب مش
تمــاس بــود. در مــاه جــوالی ســال ۲۰١۶، در 
دفتــر آقــای ترامــپ بــودم کــه ســکرتر ترامــپ 
صــدا کــرد کــه آقــای ســتون در پشــت خــط 
تلفــون اســت. آقــای ترامــپ بلندگــوی تلفــون 
ــش گفــت  ــای ســتون برای ــرد و آق ــال ک را فع
ــنج  ــان اس ــراه جولی ــش هم ــه پی ــه او لحظ ک
ــی  ــت تلفون ــس صحب ــی لیک ــتار ویک ویراس
داشــت و آقــای اســنج برایــش گفــت کــه در 
ــادی  ــای زی ــده، ایمیل ه ــد روز آین ــان چن جری
نشــر خواهــد شــد کــه بــه مبــارزات هیــالری 
کلنتــون آســیب می رســاند. ترامــپ در جــواب 
ــود«.  ــد ب ــی خــوب خواه ــن خیل ــت: »ای گف

ــت و  ــت اس ــک آدم نژادپرس ــپ ی ــای ترام آق
ــر را کثافــت خطــاب می کــرد.  کشــورهای فقی
ــوری را  ــا کش ــه آی ــید ک ــن پرس ــار از م یکب

ــت  ــیاه پوس ــک س ــط ی ــه توس ــراغ دارم ک س
اداره شــود و کثیــف نباشــد. ایــن زمانــی بــود 
ــود.  کــه آقــای اوبامــا رییس جمهــور امریــکا ب
فقیرنشــین  جاده هــای  از  یکــی  در  یکبــار 
شــیکاگو در حــال ســفر بودیــم کــه او گفــت 
زنده گــی  آنجــا  در  پوســتان  ســیاه  تنهــا 
می تواننــد. بــار دیگــر او گفــت ســیاه پوســتان 
داد  نخواهنــد  رأی  مــن  بــرای  هیچ گاهــی 

ــتند.  ــق هس ــا احم ــه آنه ــری ک به خاط
آقــای ترامــپ یــک آدم تقلــب کار اســت. مــن 
بــرای اثبــات ایــن ادعــا، داد و ســتد تجارتــی 
ترامــپ در میــان ســال های ۲۰١١ تــا ۲۰١٣ را 
ــرار می دهــم. ترامــپ  در خدمــت کانگــرس ق
ــوان یکــی  ــه عن ــه از او ب ــار به خاطــری ک یکب
از آدم هــای ثروت منــد در مجلــۀ تجارتــی 
ــی اش  ــدار دارای ــود، مق ــرده ش ــام ب ــکا ن امری
ــار دیگــر دارایــی اش را  را بلنــد جلــوه داد و ب
کــم جلــوه داد تــا از پرداخــت مالیــات معــاف 

گــردد. 
آقــای ترامــپ یــک کاله بــردار اســت. ترامــپ 
از مــن خواســت کــه بــرای یــک ســتاره فیلــم 
کــه ترامــپ بــا او رابطه داشــت، پــول پرداخت 
کنــم و بعــد بــه خانــم ترامــپ دروغ بگویــم و 
مــن گفتــم. دروغ گفتــن بــه بانــوی اول کشــور 
بزرگتریــن پیشــمانی مــن اســت به خاطــری که 
او یــک زن خــوب و محتــرم اســت کــه نبایــد 
در حقــش چنیــن کاری می شــد. بــرای اثبــات 
ــت  ــناد پرداخ ــی اس ــن کاپ ــوع م ــن موض ای
مبلــغ ١٣۰ هــزار دالــر را بــرای کانگــرس تهیــه 
کــرده ام. مــن ایــن مبلــغ را بــرای وکیــل خانــم 
کلیفــورد پرداختــم تــا از افشــای رابطــه میــان 
ــرای  ــود. ب ــری ش ــورد جلوگی ــپ و کلیف ترام
انجــام ایــن کار، ترامــپ از مــن خواســت کــه 
ــادا  ــه مب ــم ک ــول شــخصی ام پرداخــت کن از پ
ــم  ــه خان ــپ ب ــول ترام ــت پ ــای پرداخ افش
ترامــپ  انتخاباتــی  مبــارزات  بــه  متذکــره 
ــی اســناد را دارم  ــن کاپ ــد. م ــه وارد نکن صدم
کــه ترامــپ در مــاه اگســت ســال ۲۰١٧ برایــم 

مبلــغ ٣۵ هــزار دالــر را از اکونــت شــخصی اش 
ــول  ــدل پ ــول در ب ــن پ ــت و ای ــک نوش چ
ــط او  ــرای مخفــی نگهداشــتن رواب ــن ب کــه م

ــودم، پرداخــت شــد.  مصــرف کــرده ب
در مــاه فبــروری ســال ۲۰١٧ زمانیکــه او 
رییس جمهــور بــود، مــن بــرای اولین بــار 
ــان  ــم. در جری ــفید رفت ــر او در کاخ س ــه دفت ب
ــکل، نگــران  ــم گفــت: مای ــا، او برای ــد م بازدی
ــوری  ــاه جن ــی م ــای بازپرداخت ــاش، پول ه نب
و فبــروری تــو بــه زودی خواهــد رســید. 
طــوری کــه او وعــده کــرد، مــن اولیــن چــک 
ــردم.  ــت ک ــر دریاف ــزار دال ــغ ٧۰ ه ــه مبل را ب
کاله  یــک  ترامــپ  می گویــم  زمانی کــه 
ــوردی  ــن در م ــت، م ــب کار اس ــردار و تقل ب
کســی حــرف می زنــم کــه او خــودش را  
ــن  ــه م ــا او ب ــد ام ــی می کن ــتعداد معرف ــا اس ب
دســتور داد تــا مکتــب و کالــج را کــه او در آن 
درس خوانــده اســت، تهدیــد کنــم کــه نمــرات 
ترامــپ را هیچ وقتــی در دســترس کســی قــرار 
ندهنــد. بــرای اثبــات ایــن موضــوع، مــن کاپی 
ــه  ــم ک ــم می کن ــرس تقدی ــه کانگ ــا را ب نامه ه
ــه ترامــپ  ــج ک ــب و کال ــه مکت ــا را ب ــن آنه م
ــه  ــتادم و ب ــود، فرس ــده ب ــا درس خوان در آنه
آنهــا هشــدار دادم کــه اگــر آنهــا نمــرات 
ــا کســی شــریک ســاختند،  ــای ترامــپ را ب آق
ــد  ــه خواه ــا گرفت ــه آنه ــدی علی ــات ج اقدام

شــد. 
ــاش  ــپ مع ــه ترام ــی ک ــال ۲۰۰۸، زمان در س
ــغ ١۰  ــم مبل ــش داد، او برای ــدان را کاه کارمن
میلیــون دالــر پــس پرداخــت مالیاتــی را نشــان 
ــه  ــی اســت ک ــت احمق ــت چــه دول داد و گف
بــرای اشــخاصی مثــل مــن، ایــن مقــدار پــول 
مبــارزات  جریــان  در  می دهــد.  دوبــاره  را 
انتخاباتــی، آقــای ترامــپ برایــم گفــت کــه او 
ــان  ــوان قهرم ــه عن ســناتور جــان مککیــن را ب
ــانی را  ــون او کس ــد چ ــام نمی دان ــگ ویتن جن
دوســت دارد کــه آنهــا گرفتــار نشــده باشــند. 
واقعــًا  آیــا  کــه  دارد  وجــود  ســوال های 

ــا روســیه  ــا تیــم او ب رابطــه میــان ترامــپ و ی
وجــود دارد یــا خیــر، نمی دانــم امــا مــن 
تابســتان  در  دارم.  را  گمان هایــم  و  شــک 
ســال ۲۰١٧، بــه یــاد دارم کــه مــن تمــام 
گزارشــات رســانه ها را خوانــدم کــه در مــورد 
رابطــه پســر ترامــپ بــا روســیه و نماینــده گان 
ــود و در مــورد یکــی از  روســیه نشــر شــده ب
ــوان آن لکه هــای هیــالری  ــی کــه عن ایمیل های
ــاد دارم  ــه ی ــود. ب ــود، نشــر شــده ب ــون ب کلینت
کــه در مــاه جــون ســال ۲۰١۶ مــن بــا ترامــپ 
ــد و در  ــر او آم ــه پس ــودم ک ــاق ب ــک ات در ی
پشــت میــز ترامــپ قــدم زد و بــه طور آهســته 
بــه ترامــپ گفــت کــه مالقــات تنظیــم شــده. 
ــرا  ــی، م ترامــپ در جــواب گفــت بســیار عال
ــد. آنچــه کــه در ذهــن  ــرار بدهی ــان ق در جری
ــود  ــپ ب ــای ترام ــرد، حرف ه ــور ک ــن خط م
کــه بــاری برایــم گفتــه بــود کــه پســر او یــک 
ــا  ــان داد و او حت ــورد جه ــد در م ــاوت ب قض
ــدون  ــی و ب ــه تنهای ــز ب ــات را نی ــک مالق ی
ــد. برداشــت  ــم نمی توان ــدرش تنظی ــدی پ تأیی
ــپ  ــر ترام ــور پس ــه منظ ــد ک ــوری ش ــن ط م
ــات  ــه مالق ــم شــده ربطــی ب ــات تنظی از مالق
مــاه جــون ســال ۲۰١۶ بــرج ترامــپ در مــورد 
ــیه  ــده گان روس ــا نماین ــالری« ب ــای هی »لکه ه
بــوده و ترامــپ نیــز از آن آگاهــی داشــته 

اســت. 
ــای  ــام اعض ــما، از تم ــن از ش ــت، م در نهای
کانگــرس، از دولــت و ملــت امریــکا معــذرت 
ــن  ــا م ــم ام ــن دروغ گفت ــه م ــم ک می خواه
ــدی کــردم  دروغ گــو نیســتم. مــن کارهــای ب
ــکالت  ــن مش ــتم. م ــدی نیس ــن آدم ب ــا م ام
ــن  ــد م ــا منبع ــردم ام ــل می ک ــپ را ح ترام
ــا  ــتم. ب ــپ نیس ــکالت ترام ــده مش ــل کنن ح
ــود،  ــن خ ــپ، م ــورد ترام ــهادت دادن در م ش
ــرار  ــدی ق ــت ب ــتانم را در حال ــل و دوس فامی
ــا کــردم.  ــادی را متوجــه م ــدات زی دادم، تهدی
ــرد به خاطــری  ــن خطــاب ک ــرا خای ترامــپ م
کــه بــرای گفتــن حقایــق، بــا دولــت هماهنگی 
ــده  ــا ش ــه م ــادی متوج ــدات زی ــردم. تهدی ک
ــه  ــای را دارم ک ــی تویت ه ــن کاپ ــت و م اس
ترامــپ مــن و فامیــل ام را تهدیــد کــرده اســت. 
آقــای  صفحه یــی اش،   ۲۰ متــن  پایــان  در 
ــم  ــده گان خان کوهــن از رییــس مجلــس نماین
نماینــده گان  ســایر  از  و  پلوســی  نانســی 
ــپ از  ــدات ترام ــر تهدی ــه در براب ــس ک مجل
آقــای کوهــن حمایــت کــرده انــد، ابــراز 
تشــکری کــرده اســت. آقــای کوهــن جمــالت 
آخــرش را اینگونــه نوشــته اســت: »مــن یــک 
انســان کامــل نیســتم. مــن کارهــای را انجــام 
داده ام کــه هیــچ افتخــاری نــدارد و مــن باقــی 
ــر عملکردهایــم  ــده زنده گــی ام را تحــت اث مان

ــرد«.  ــم ک ــپری خواه س
*کســانی کــه می خواهنــد متــن اصلــی آقــای 
مایــکل کوهــن را دریافــت کننــد، از ایــن 

ــد:  ــتفاده کنن ــک اس لین
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کوهن به ترامپ چه گفت؟
برگردان: محمدجواد رحیمی-ماندگار

ز حملـۀ هند هیچ... ا پس 
»اتفاقــًا چیــن هــر دو طــرف  را بــه خویشــتن داری 
ــر  ــتان در براب ــه از پاکس ــی این ک ــرد، به جای ــوت ک دع
ــدی  ــای هن ــط نیرو ه ــن کشــور توس ــی ای ــض هوای نق

ــد«.  ــت کن حمای
ــه  ــت ک ــانی اس ــدود کس ــۀ مع ــی از جمل ــای حقان آق
ــای  ــود گروه ه ــتان روی وج ــی پاکس ــت نظام ــا دول ب

ــش دارد. ــور تن ــن کش ــکال در ای رادی
او در حــال حاضــر، رییــس انســتیتوت وادُســن امریــکا 
در امــور مطالعــات جنــوب و مرکــز آســیا در واشــنگتن 
ــی  ــوان »احیای ــت عن ــاب تح ــر او کت ــت.آخرین، اث اس
ــه  ــات« ب ــته یی بی ثب ــی هس ــتان؛ منطقه ی ــدد پاکس مج

بــازار عرضــه شــده اســت. 
آقــای حقانــی گفــت کــه ممکــن گروه هــای ملی گــرای 
پاکســتان عالقــه نداشــته باشــند کــه  بــه ایــن موضــوع 
ــان در  ــورهای جه ــر کش ــۀ صب ــا کاس ــد، ام ــاره کنن اش
ــده  ــز ش ــتان[ لبری ــتی ]در پاکس ــز تروریس ــورد مراک م

ــرای پاکســتان خبــر خوش آینــد نیســت.  اســت. ایــن ب
دانشــگاه  اســتاد  یــک  یوســف،  مؤیــد  همچنــان، 
پاکســتانی، می گویــد کــه بیشــتر باورهــا بــه ایــن اســت 

ــت.  ــراه نیس ــتان هم ــا پاکس ــان ب ــدگاه جه ــه دی ک
ــا  ــی ب ــد گاه جهان ــه بیشــتر دی ــت ک ــد یوســف گف مؤی
هنــد همــراه اســت. هرچنــد هواپیماهایــی هنــدی 
ــور  ــن کش ــتان وارد ای ــی پاکس ــم هوای ــض حری ــا نق ب
ــن،  ــود. بنابرای ــز نب ــث برانگی ــدر بح ــا آنق ــدند، ام ش
ــل  ــرد و عکس العم ــه را بپذی ــن حمل ــد ای ــتان بای پاکس

ــد.  ــان نده نش
ــع  ــه نف ــل بیشــتر ب ــه عکس العم ــه ک ــه البت ــت ک او گف
هنــد اســت و بــرای پاکســتان دشــوار اســت، پاکســتان 

بایــد در تــالش یافتــن راه حــل دومــی باشــد. 
ــزی در  ــیای مرک ــات آس ــز مطالع ــاون مرک ــراً مع اخی
ــوان  ــت عن ــاب تح ــه کت ــکا ک ــح امری ــتیتوت صل انس
»تجــارت صلــح در مناطــق هســته یی« را نگاشــته 
ــایه، دارای  ــور همس ــط دو کش ــورد رواب ــت، در م اس
قــدرت هســته یی در جنــوب آســیا کــه بیشــتر اوقــات 

از مرزشــان عبــور و مــرور می کننــد،  تروریســتان 
ــم،  ــال می کنی ــی را دنب ــش قبل ــک چال ــا ی ــت: م گف
اگــر پاکســتان دســت بــه عمــل تالفی  گرایانــه در برابــر 
ــرا  ــه باشــد؛ زی ــک فاجع ــن ممکــن ی ــد، ای ــد می زن هن
ــران   ــه وارد بح ــه چگون ــد ک ــد می دانن ــتان و هن پاکس

ــوند.  ش
او گفــت کــه آنــان هیــچ گاه بــدون مداخلــۀ فــرد ســوم 
ماننــد ایــاالت متحــدۀ امریــکا، تجدیــد نظــر نخواهنــد 

کــرد. 
یوســف تأکیــد کــرد کــه ایــاالت متحــدۀ امریــکا تــالش 
ــر  ــت: اک ــد. او گف ــش یاب ــران را کاه ــا بح ــد ت می کنن
ــاس  ــک تم ــا ی ــودم ب ــنگتن می ب ــای واش ــه ج ــن ب م
ــر  ــد نظ ــه تجدی ــتم ک ــا می خواس ــی از طرف ه تلفون
ــی  ــازی خیل ــن ب ــه ای ــد و ریســک داخــل شــدن ب کنن

ــی اســت.  عال
ــم  ــر ب ــۀ موت ــس از حمل ــی ١۲ روز پ ــالت هوای حم
ــا  ــی جم ــه منطقه ی ــد ب ــتی جیش المحم ــروه تروریس گ
و کشــمیر ]تحــت ادارۀ هنــد[ در ولســوالی پلوامــا کــه 

ــد کشــته شــدند  ــن از نیروهــای امنیتــی هن در آن ۴۰ ت
ــت.  صــورت گرف

پــس از حملــۀ بــه پلوامــا، هنــد دســت بــه فعالیت هــای 
ــه  ــتان را ب ــه پاکس ــرد ک ــالش ک ــک زد و ت دیپلوماتی
ــرای  عنــوان کشــوری نشــان دهــد کــه از تروریســیم ب
ــتفاده  ــی اس ــت خارج ــرد سیاس ــع و پیش  ب ــظ مناف حف

می کنــد.
ســازمان ملــل متحــد بــه رهبــری امریــکا، بــاالی 
ــا پنــاه گاه امــن  ــا ب پاکســتان فشــار وارد کــرده اســت ت
تروریســتی را در ایــن کشــور نابــود کنــد و کســانی کــه 
در حملــۀ پلوامــا دســت داشــتند را بــه عدالــت بســپارد. 
ــای  ــا گروه ه ــا ب ــت ت ــته اس ــتان خواس ــد از پاکس هن
تروریســتی تحــت اداره اش فعالیــت می کنــد، عملیــات 

انجــام دهــد. 
ــرای  ــه ب ــت ک ــرده اس ــالم ک ــان، اع ــو همچن ــی ن دهل
ــش ۲۰۰  ــرح افزای ــت؛ ط ــن حال ــن از ای ــرون رفت بی
روی  پاکســتانی  کاالهــای  بــر  را  طرفه هــا  درصــد 

ــت. ــه اس ــت گرفت دس

ACKU
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محمد مرادی

ماجـرای جاسـوس انگلیس
که در قنـدهار پیش نمـاز شد

اعـزام  اسـتعمار،  دورۀ  در  انگلیـس  از شـیوه های جاسوسـی  یکـی 
مناطـق  مسـاجد  بـه  مالهـا  لبـاس  در  کشـور  ایـن  جاسوسـان 
مالهـای  حضـور  از  فراوانـی  داسـتان های  بـود.  مسلمان نشـین 
بریتانیایـی در هنـد و پاکسـتان فعلـی و همچنیـن خاورمیانـه وجـود 
دارد. داسـتان مشـهوری اسـت که یکی از مأموران انگلیسـی در زمان 
»امـان اهلل خـان« در مسـجد »پل خشـتی« کابـل مـال امـام بـود. یـک 
روایـت شـفاهی می گویـد که این شـخص، همـان »لورنس« مشـهور 
عربسـتان بـود کـه در بین مردم کابل به »سـید پیر کرم شـاه« شـهرت 
داشـت. نمی تـوان حضور لورنس را در افغانسـتان و کابـل تأیید کرد 
امـا او در عربسـتان و خاورمیانـه، کارهـای عجیبـی انجـام داد و همه 
را بـه شـگفتی واداشـت. تصویـر زیـر، لورنـس را در لبـاس عربی و 

نظامـی نشـان می دهـد. 
یـک مـورد دیگـر را »محمدیوسـف ریاضـی« در صفحـۀ ۸١ کتـاب 
بـر  قندهـار  بـه  داسـتانش  کـه  اسـت  کـرده  ذکـر  »عین الوقایـع« 
می گـردد. ایـن مـورخ هـروی کـه در همـان عصـر زنده گـی می کرد، 
در یادداشـت های خـود نوشـته اسـت کـه یکـی از صاحـب منصبان 
انگلیسـی در سـال ١۲۸۲هجـری قمـری، زبـان مـردم محلی و سـواد 
عربـی را یـاد گرفـت و خـود را در قندهـار قاضـی معرفـی کـرد. 
او سـپس در مسـجد »خرقـه«، پیش نمـاز شـد و بنـای عوام فریبـی 

گذاشـت.
ایـن اصـل ماجـرا بـود کـه در کتـاب عین الوقایـع ذکـر شـده اسـت 
امـا طرحـی کـه بریتانیـا بـرای قندهـار ریختـه بـود، ۵۵ سـال بعداز 
پیش نمـازی ایـن افسـر انگلیسـی در خرقـه، بـه ثمـر نشسـت. سـال 

١٣٣٧قمـری برابـر بـا ١۲٩۸خورشـیدی بـود. 
امـان اهلل خـان داعیـه اسـتقالل سـر داد. اعالمیـه شـاهی بـه قندهـار 
رسـید. مـردم دسته دسـته و فوج فـوج عـازم منطقـه »قلعه جدیـد« یـا 
»اسـپین بولدک« فعلـی شـدند. رهبـران فارسـی زبانان قندهـار مثـل 
بـا  نیـز  بولکـی«  »قربان علـی  میـرزا  آقـا« و  »سـید نورمحمـد شـاه 
فراخـوان عمومـی، صدهـا و بلکـه هـزاران جـوان را بـرای عزیمـت 
بـه جبهـه نبرد بـا انگلیـس در اسـپین بولدک بسـیج کردند. سـه هزار 
تـن از جوانـان فارسـی زبان بـه جبهـه اعـزام شـدند. تصویـر اعـزام 
ایـن اسـتقالل طلبان را بـه جبهـه نبـرد، در مجموعه ٩ قسـمتی »نقش 
فارسـی زبانان و شـیعیان قندهار در استقالل افغانسـتان«، منتشر کردم. 
در همیـن شـب ها و روزهـا که برابر بـا ١۵ شـعبان ١٣٣٧هجری بود 
و شـهر از جوانـان خالـی شـده بـود، ناگهان غایلـه قندهار بـه وقوع 
پیوسـت. محـرک اصلـی ایـن حادثه که بـه »چورهـای میـرزا قربان« 
هـم شـهرت دارد، انگلیس هـا بودنـد تـا مبـارزان اسـتقالل خواهی را 
دوبـاره بـه شـهر قندهـار برگرداننـد. در ایـن فتنـه، میـرزا قربان علی 
بولکـی و جمـع زیـادی از سـکنه شـهر، بـه شـهادت رسـیدند. پدرم 
کـه در آن روزهـا نزدیـک ١۰ سـال داشـت، برخـی از صحنه هـای 
ایـن تـراژدی را برایـم تعریف کرده اسـت. آیت اهلل »سـید مظفرالدین 
شـاه قندهـاری« از دیگـر راویـان ایـن ماجرا اسـت. همچنیـن »میرزا 
عبدالغفـار بیـدار« از نویسـنده گان و شـاعران معاصـر افغانسـتان نیـز 
راوی ایـن داسـتان اسـت. بیـدار که در آن ایام ١١ سـال داشـت، بعداً 
ایـن حادثـه را بـه نظـم درآورد. نکتـه مشـترکی کـه در روایـت ایـن 
سـه تـن دیده می شـود، این اسـت کـه روز غایلـه، در دهنـه کوچه ها 
و بازارهـای اصلـی شـهر قندهـار مثـل »کوچه قبرشـاه«، »بازارشـاه« 
و »گنـج بـازار«، آدم هایـی بـا لباس هـا و عمامه هـای سـفید، موهـای 
بـور و چشـم های سـوز/ آبـی و همچنیـن کفش هـای »میچـن« کـه 
مخصوص مالها و متشـرعین اسـت، ایسـتاده بودند و جهـال را علیه 
بخشـی از سـکنه شـهر تحریـک می کردنـد. حـاج »میرزا غـالم علی 
قاسـمی« بـرادرزاده میـرزا قربان علـی، در سـال های آخـر عمـرش، 
دست نوشـت ها و یادداشـت های خانوادگـی اش را بـه مـن داد. در 
یکـی از ایـن یادداشـت ها آمده اسـت که غائلـه و فتنه قندهـار از بین 
طالبـان و متولیـان خرقه برخاسـت؛ همان جایی که انگلیس ۵۵ سـال 
پیـش، مال امام گماشـته بـود. مورخین زیـادی از جملـه »غالم محمد 
غبار« در کتاب »افغانسـتان در مسـیر تاریـخ«، »محمدصدیق فرهنگ« 
در کتـاب »افغانسـتان در پنـج قـرن اخیـر« و »سـید مهدی فـرخ« در 
»تاریـخ افغانسـتان« از غایلـه قندهـار یـاد کرده اند. این بود گوشـه یی 
دیگـر از تاریـخ معاصـر افغانسـتان کـه شـاید بعضـی از خواننده گان 

نمی دانسـتند.

عبداالحد هادف

شــاید هیــچ موقــف تاریخــی و دینــی پیامبــر و یــاران 
بــزرگ او را بــه انــدازه مــورد »منــع تدویــن شــفاهی و 
کتبــی حدیــث« مصــداق »ُســنت« نتــوان یافــت. حــاال 
وقتــی ُســنت را حجــت بدانیــم کــه هســت، پــس منــع 
حدیــث بالضــروره از مصادیــق عینــی و بدیهــی همیــن 
ــل و  ــالف آن عم ــه برخ ــانی ک ــت و کس ــنت اس ُس
ــوی  ــنت نب ــف س ــا مخال ــد م ــد، از دی ــرار می کنن اص
و خلفــای راشــدین محســوب می شــوند. یکــی از 
نتایــج و تبعــات ایــن ُســنت و یــا بگــو جدیــت پیامبــر 
و خلفــای راشــدین در امــر جلوگیــری از تدویــن 
ــه  ــا پیــش از ســقوط اســالم ب ــود کــه ت حدیــث، آن ب
ــِت مابعــد خالفــِت راشــده، هیــچ کســی  دامــن ملوکی
ــد و  ــود راه نده ــه خ ــث را ب ــن حدی ــارت تدوی جس
ــان جــاری  ــع در امــر حدیــث همچن ــنت اصلــی من ُس
و ســاری باشــد و ایــن فراینــد حداقــل یــک قــرن بــه 
ــر  ــت در اث ــه روای ــیوع فتن ــس از ش ــد و پ درازا کش
رویکــرد سیاســی اســتباحی ملوکیــت امــوی، کســانی 
ــک  ــل ی ــد و خــود را در مقاب احســاس مســئولیت کنن
ــث  ــه حدی ــه تصفی ــدام ب ــد و اق ــل انجام شــده یابن عم
ــد  ــث کلی ــن حدی ــور تدوی ــب موت ــد و بدین ترتی کنن
ــه  ــود را ب ــای خ ــث« ج ــع حدی ــنِت »من ــورد و ُس خ
بدعــِت »جمــع حدیــث« داد و معادلــه معکــوس شــد.

ــنت«  ــث »ُس ــوان وارد بح ــی می ت ــا به خوب ــن ج از ای
شــد و در تعریــف آن، اِعمــال تخصیــص بعــد از 
ــک  ــتا از ی ــن راس ــا در ای ــتند م ــه ُمس ــرد ک ــم ک تعمی
ــر  ــب دیگ ــنت« و از جان ــوی »ُس ــول لغ ــرف مدل ط
ــت.  ــنت اس ــن س ــه عی ــت ک ــوی اس ــس روش نب نف
»راه  ســاده  مدلــول  در  لغــوی  لحــاظ  از  »ُســنت« 
و روش« کــه معــادل فارســی آن اســت، خالصــه 
ــارت از راه و روش  ــوی عب ــنت نب ــاًء س ــود. بن می ش
ــاب  ــًا در ب ــف خصوص ــای مختل ــر در عرصه ه پیامب
عبــادات و معامــالت اســت کــه آن را از طریــق عمــل 
عینــی و منقــول بالتواتــر از یــک نســل بــه نســل دیگــر 
ــف  ــن تعری ــده اســت. آن چــه را در ای ــادگار مان ــه ی ب
ــی  ــر اصل ــارت از عناص ــت، عب ــی یاف ــوان بدیه می ت
ُســنت اســت کــه عمومــًا معطــوف بــه کــردار و عمــل 
و راه و روش می باشــد و اوالً و بالــذات بــه فعــل 
ــول و  ــر ق ــرد و عنص ــق می گی ــد تعل ــر و تأیی و تقری
ــوم اصطالحــی آن  ــم مفه ــا تعمی ــط ب ــار در آن فق گفت
ــه  ــارف« را ب ــث متع ــا »حدی ــس م ــود. پ ــامل می ش ش
ــنت  ــت س ــم ُحجی ــف و حک ــامل تعری ــل ش ــه دلی س

نمی دانیــم:
١. عنصــر اصلــی ُســنت بــه لحــاظ مفهــوم لغــوی آن، 
همانــا کــردار و عمــل و راه و روش اســت کــه عنصــر 
»گفتــار« یــا »حدیــث« را جــز بــه تکلــف و یــا از بــاب 
اصطــالح شــامل نمی شــود و دروازه اصطــالح بــه 
ــد  ــه ان ــه گفت ــت ک ــاز اس ــص ب ــش و تخص ــل دان اه
»ال مشــاحه فــی االصطــالح« و هیــچ اصطالحــی هــم 
ابــدی و مقــدس نیســت تــا نــوع ســلفی آن را مقبــول 

ــوع حنفــی آن مــردود بشــماریم. و ن
۲.ُســنت پیامبــر و خلفــای راشــدین دایــر بــر رویکــرد 
»تک متنــی اســالم« و اکتفــای بــه قــرآن و منــع دایمــی 
ــون  ــدد مت ــری از تع ــر جلوگی ــث به خاط ــن حدی تدوی

ــه  ــاب احتمــال ســردچاری اســالم ب مقــدس و ســد ب
سرنوشــت ادیــان ابراهیمــی گذشــته از قبیــل یهودیــت 
و مســیحیت بــوده و ایــن خــود گویــای آن اســت کــه 
ــارِ  ــات کب ــی در دوره حی ــی حت ــث قول ــت حدی ُحجی
صحابــه از بــاب »ســد ذرایــع« بــه چالــش گرفتــه شــده 

اســت.
ــی  ــه زمان ــدن فاصل ــی، طوالنی ش ــاظ تاریخ ٣. از لح
ــث  ــن حدی ــه تدوی ــر و مرحل ــات پیامب ــان دورۀ حی می
باعــث امتنــاع ثبــوت عینــی و علمــی و عقلــی و 
نفس االمــری در امــر حدیــث متعــارف شــد کــه 
ــر  ــط ب ــط و فق ــن فق ــش از تدوی ــا پی ــدار آن ت دایرَم
روایــت شــفاهی بــود و هــر عاقلــی از جنــس آدمــی زاد 
ــا  ــر ســر زبان ه ــت ب ــا روای ــه دوران هزاره ــد ک می دان
در طــول حــد اقــل یــک قــرن و یــا بیش تــر از آن، چــه 
تغییراتــی در قالــب و محتــوای آن وارد می کنــد. البتــه 
ــی و عمــدی ایــن  فرامــوش نبایــد کــه مســوولیت اول
ــث  ــر حدی ــوت در ام ــکان ثب ــدم ام ــن ع ــر و ای تأخی
ــر  ــزرگ او ب ــاران ب ــر و ی ــخص پیامب ــم ش ــه تصمی ب
می گــردد کــه تدویــن و کتابــت حدیــث را منــع 

ــد. ــش زدن ــوب را آت ــث مکت ــد و احادی فرمودن
ــلفی ها  ــث و س ــل حدی ــه اه ــت ک ــی اس ــن در حال ای
از قدیــم بدین ســو تحــت تأثیــر تقدیــس حدیــث 
ــار  ــدس در کن ــن مق ــک مت ــوان ی ــه عن ــار آن ب و اعتب
ــان  ــا می ــد ت ــرج دادن ــه خ ــری ب ــالش واف ــرآن، ت ق
ســنت و حدیــث خلــط مدلولــی و ارزشــی بیاورنــد و 
در مفهــوم اصطالحــی هــردو بــه حــدی اِعمــال تکلــف 
ــان ســنت و  ــک می ــال تفکی ــه احتم ــد ک ــم کنن و تعمی
حدیــث به کلــی منتفــی شــود؛ چــون وقتــی بــه گفتــه 
ــر و  ــل و تقری ــول و فع ــارت از ق ــث« عب ــا »حدی آن ه
ــر  ــزی غی ــر باشــد، پــس »ُســنت« چــه چی ــد پیامب تأیی
ــط  ــط و خب ــک خل ــن ی ــد؟! ای ــوده می توان ــن ب از ای
عمــدی و پالن شــده اســت تــا مخالفیــن ُحجیــت 
حدیــث را دشــمن ُســنت معرفــی کننــد و حدیــث را 
ــال از  ــن ح ــد و در عی ــنت بدانن ــای ُس ــه تمام نم آیین
ــر  ــی در براب ــنت عمل ــاده ُس ــار فوق الع ــت و اعتب اهمی
ــط و  ــن خل ــه همی ــد. در نتیج ــی بکاهن ــث قول حدی
ــر در  ــلمانان معاص ــیاری از مس ــه بس ــت ک ــط اس خب
ــن  ــر دی ــی در ام ــی وارد تناقضــات فراوان ــم نافهم َ عال
ــال  ــی خــود در قب ــف ایمان ــش می شــوند و تکلی خوی
ُســنت را روشــن کــرده نمی تواننــد و هــرگاه بــا 
حدیثــی کــه در تضــاد بــا قــرآن و عقــل و اخــالق قرار 
ــد و  ــم می کنن ــوند، راه را گ ــه ش ــد مواج ــته باش داش
ــود  ــه خ ــی ب ــز راه حل ــه هرگ ــی ک ــا تناقضات ــه بس چ

پیــدا نمی کنــد.
ــات  ــم، کلی ــه آمدی ــا گفت ــن ج ــا ای ــا ت ــه م ــا آن چ ب
ــه چالــش  ــوع ســلفی از ســنت و حدیــث ب تعریــف ن
ــر  ــه نظ ــروری ب ــر ض ــک ام ــه ی ــود ک ــه می ش گرفت
ــان  ــلفی می ــوع س ــط ن ــف و خل ــر تعری ــد. اگ می رس
ســنت و حدیــث را سربســته قبــول کنیــم، پــس فــرق 
ــه »اهــل حدیــث« و »اهــل ســنت« هــم  میــان دو مقول
ــد  ــود؛ چــون هــردو بای ناممکــن و ناموجــه خواهــد ب
ــان ایــن دو فرقــه  یکــی باشــند و تفــاوت تاریخــی می
را انــکار نمــود، در حالــی کــه چنیــن نیســت و نبایــد 

ــت  ــور اس ــده ش ــه دل ــد ک ــم می دان ــور ه ــد و ک باش
ــنت  ــل س ــادل اه ــت مع ــچ وق ــث هی ــل حدی و اه
بــوده نمی تواننــد و در تاریــخ هــم میــان هــردو 
ــوده اســت؛ چــون اهــل  ــق ب عمــوم و خصــوص مطل
ــوده  ــنت ب ــل ُس ــک از اه ــه کوچ ــک فرق ــث ی حدی
ــت  ــه اکثری ــل رأی« ک ــل »اه ــر در تقاب ــد و بیش ت ان
اهــل ســنت را تشــکیل داده و می دهنــد، تعریــف 
می شــده انــد و اهــل رأی را نیــز اهــل ســنت گوینــد، 
ــاظ  ــا از لح ــن آن ه ــث گفت ــل حدی ــه اه ــی ک در حال
تاریخــی و بالفعــل نادرســت اســت. پــس ایــن خــود 
برهــان دیگــری اســت بــر ایــن کــه ســنت و حدیــث 
معــادل هــم نیســتند و اهــل رأی یــا احنــاف در همــه 
حــال ســنی تر از اهــل حدیــث انــد، هرچنــد در بــاب 

ــد. ــاهل کار می گیرن ــاالی تس ــد ب ــث از ح حدی
ــه  ــرم ب ــده محت ــه خوانن ــدس زد ک ــوان ح ــاال می ت ح
باریکــی موضــوع ملتفــت شــده و همچنــان رفــع 
ــنت از  ــت س ــه ُحجی ــان ب ــان اذع ــض می ــع تناق و دف
یک ســو و تردیــد در ُحجیــت حدیــث از جانــب 
دیگــر را هضــم فرمــوده باشــد. ُســنت چــون در 
مجمــوع منقــول بالتواتــر اســت، یــک امــر ثابــت اســت 
ــی  ــر ثابت ــر ام ــه ب ــن اســت ک و از شــرایط حجــت ای
ــاِع  اســتوار باشــد. حدیــث متعــارف امــا چــون از امتن
ثبــوت رنــج می بــرد، لــذا از قدیــم در تعریــف اصولــی 
بــه آن »ظنــی الثبــوت و ظنــی الداللــه« گفتــه انــد، کمــا 
ــه  ــان ب ــل اذع ــه دلی ــود ب ــث خ ــل حدی ــه اه این ک
عمومیــت نقــل بــه معنــا در روایــت حدیــث، توصیــه 
بــه تذکــر عبــارت »او کمــا قــال رســول اهلل صلــی اهلل 
ــه  ــاه« ب ــا معن ــارت »فیم ــر عب ــا ذک ــلم« و ی ــه وس علی
ــد  هنــگام قرائــت هــر حدیثــی از ایــن قبیــل کــرده ان
تــا از وقــوع احتمالــی در گنــاهِ نســبِت قولــی بــه پیامبــر 
کــه آن را نگفتــه باشــد، جلوگیری شــود. شــک نیســت 
کــه ُحجــت نبایــد بــر امــر ظنــی بنــا شــود: »إن الظــن 
ال یغنــی مــن الحــق شــیئًا«. پــس هیــچ تناقضــی میــان 
ــث  ــت حدی ــدم حجی ــت ســنت و ع ــه ُحجی ــان ب اذع

نیســت.
ــِک  ــن تفکی ــا ای یکــی از مغالطه هــای مشــهوری کــه ب
ــل حــل اســت، اســتدالل اهــل حدیــث  ــه قاب پیش گفت
در بــاب ُحجیــت قاطــع حدیــث بــه مــواردی همچــون 
ــات روزه و  ــاز و جزیی ــای نم ــداد رکعت ه ــات تع اثب
زکات و حــج و بقیــه مــوارد ثابــت عبــادات و معامالت 
اســت کــه بــا ایــن تفصیــل در قــرآن نیامــده اســت و 
ــت  ــا ُحجی ــی م ــد. وقت ــه آن عمــل می کنن مســلمانان ب
ــر اســت،  ــول بالتوات ــه منق ــت دانســتیم ک ســنت را ثاب
پــس ایــن مغالطــه در رد دیــدگاه مــا و اثبــات ُحجیــت 
حدیــث هرگــز وارد نخواهــد بــود، بلکــه بیش تــر بــه 
نفــع ایــن موقــف اســت؛ چــون ایــن مــوارد بــه تواتــر 
ــا رســیده و همــه آن را  ــه م ــی ب ــق ســنت عمل از طری
ــچ صــورت  ــه هی ــوارد ب ــن م ــوت ای ــد. ثب ــول دارن قب
موقــوف بــه حدیــث نیســت تــا ثبــوت و ســریان عینــی 
ــی  ــراث حدیث ــوت قطعــی می ــل ثب و بالفعــل آن را دلی

بدانیــم.

بخش دوم و پایانی
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بتول سید حیدری

صفحه 6

شــاخۀ  نظامــی«  »روان شناســی 
ــه  ــت ک ــی اس ــی از روان شناس ویژه ی
ــان و  ــه نظامی ــه طــور اختصاصــی ب ب

می پــردازد. فامیل های شــان 
ــه  ــای اردو چ ــه در نیروه ــرادی ک اف
ــد  ــت می کنن ــی فعالی ــا زمین ــی ی هوای
معمــوالً ترومــا و آســیب های جــدی 
ــد  ــه نیازمن ــی ک ــایر ناراحتی های و س
تجربــه  گاهــًا  را  هســتند  تراپــی 

می کننــد. 
رابطــه  در  نظامــی«  »روان شناســان 
ــترس  ــالالت اس ــربازان و اخت ــا س ب
پــس از ســانحه یــا PTSDمدیریــت 
ســوگواری  خشــم،  و  اضطــراب 
و مســایلی از ایــن قبیــل آمــوزش 

نــد. دیده ا
ارتــش طــی ســال ها  در  حضــور 
بــه مشــکالت هیجانــی و  منجــر 
بــرای  بی شــماری  روان  ســالمت 
بنابرایــن  می شــود،  ســرباز  یــک 
ایــدۀ ایجــاد روان شناســی نظامــی 
لزومــًا موضــوع جدیــدی نیســت؛ 
ــر اســت  ــال های اخی ــا در س ــا تنه ام

و  روان  متخصصــان ســالمت  کــه 
کــه  شــده اند  متوجــه  فرماندهــان 
ســالمت روان افــراد درون ارتــش 
بحــث  و  دارد  اهمیــت  چقــدر 
پیرامــون ایــن موضــوع بعــد از جنــگ 
جهانــی دوم گســترش زیــادی یافــت.
فعالیــت  اردو  در  کــه  افــرادی 
ــًا  ــه گاه ــان ک ــد خصــوص زن می کنن
نقــش مــادری و همســری را هــم 
ســرمایه های  از  دارنــد،  برشــانه 
ارزشــمند ملــت افغانســتان محســوب 
ــور  ــت کش ــرا از تمامی ــوند؛ زی می ش
دوشــادوش نظامیــان مــرد محافظــت 
می کننــد نیازمنــد توجــه جــدی و 
اســتفاده از خدمــات روان شناســی 

ــتند. ــوزه هس ــن ح ای
نظامــی«  »روان شــناس  حضــور 
در افغانســتان از ایــن جهــت کــه 
می توانــد مســووالن را از انتخــاب 
افــراد دارای ســالمت روان و شــرایط 
ــای  ــرای اردوه ــب ب ــی مناس هیجان
متفــاوت  شــاخه های  در  نظامــی 
ــه نظــر  ــد، ضــروری ب ــن گردان مطمی

تدریــح  بــه  کــه  می رســد. چــرا 
ــرکت در اردو،  ــس از ش ــی پ زندهگ
ــود.  ــد ب ــان خواه ــناک و پُرهیج ترس
می تواننــد  نظامــی  روان شناســان 
ــا  ــا ب ــد ت ــک کنن ــکران کم ــه عس ب
ــازگاری  ــود س ــی خ ــی نظام زندهگ
پیــدا کننــد و هیجانــات مخــرب 
ــا  ــات ی ــر عملی ــد از ه ــود را بع خ
ــد. ــردازش کنن ــان، پ ــۀ پُرهیج برنام
روان شــناس  وظیفــۀ  مهمتریــن 
افغانســتان کــه در خدمــت وزارت 
دفــاع و وزارت داخلــه در می آیــد 
پیــش از پیوســتن افــراد بــه خدمــت، 
ــه عمــل  ــی ب ــی روان از ایشــان ارزیاب
کمــک  ارزیابــی  ایــن   آورنــد. 
نظامــی  مســووالن  کــه  می کنــد 
ــه  ــوند از اینک ــن ش ــتان مطمی افغانس
می شــوند  اســتخدام  کــه  افــرادی 
ــی  ــی از لحــاظ هیجان ــدازۀ کاف ــه ان ب
و روانــی پایــدار هســتند کــه بتواننــد 
اضطــراب بــودن در فضاهــای نظامــی 
و پولیســی را تــاب بیاورنــد. همچنین 
ــد  ــد کمــک کن ــی می توان ــن ارزیاب ای
ــرای  ــه ب ــراد در پســت هایی ک ــه اف ک
ــوند.  ــته ش ــت، گماش ــر اس ــا بهت آنه
روان شناســان کلنیکــی و مشــاوران 
پولیــس نیــز وظیفــۀ تشــخیص و 
درمــان اختــالالت روانــی را کــه 
گاهــًا بــرای اعضــای اردو و ســربازان 
ــه وجــود  ــان ب جنگــی خصــوص زن

می آیــد، برعهــده دارنــد.
کــه  اختالالتــی  معمول تریــن 
می آیــد  به وجــود  هــا  آن  بــرای 
شــد  اشــاره  کــه  طــور  همــان 
ــانحه،  ــس از س ــترس پ ــالل اس اخت
افســردهگی، غــم و انــدوه، اضطــراب 
اســت.  خــواب  اختــالالت  و 
همچنیــن مصــرف مــواد و خودکشــی 
جــزء  ارتــش  اعضــای  در  نیــز 
ــت و  ــج اس ــه رای ــت ک ــواردی اس م
ــد توجــه روان شناســان اســت.  نیازمن
می تواننــد  نیــز  خانواده های شــان 
ــی  ــاوره و روان شناس ــات مش از خدم

ــد. ــره ببرن به
کــه  شــرایطی  در  مخصوصــًا 
ــودش را در  ــنگر خ ــربازی، همس س
یــک عملیــات بــه شــکل دل خراشــی 
ــد، »روان شناســان  کشــته شــده می یاب
بــه  کــه  دارنــد  وظیفــه  نظامــی« 
ــرباز  ــود س ــا خ ــرد و ی ــوادۀ ف خان
ــدوه از  ــا غــم و ان ــا ب ــد ت کمــک کنن
ــد، خصــوص  ــار بیاین دســت دادن کن
ــات  ــس ازعملی ــن پ ــازگاری یافت س
بــه  دوبــاره  بازگشــت  و  جنگــی 
جنــگ ســربازان از نکاتــی اســت 
کــه برعهــدۀ روان شناســان نظامــی در 

افغانســتان اســت.

    برگردان: ابوبکر صدیق
    منبع: هندی تی وی

ــدۀ  ــاالت متح ــتان در ای ــین پاکس ــفیر پیش ــک س ی
ــن،  ــژه چی ــچ کشــوری به وی ــد: هی ــکا، می گوی امری
حمــالت  برابــر  در  پاکســتان  از  به طــرف داری 
ــن  ــم در ای ــز تروریس ــک مرک ــر ی ــد ب ــی هن هوای

آن  نشــان دهندۀ  ایــن  نگفــت،  ســخن   کشــور 
اســت کــه کاســۀ صبــر دنیــا از حمایــت و وجــود 
پناه گا هــای  امــن تروریســتی در ایــن کشــور لبریــز 

شــده اســت. 
تروریســتی  گــروه  بــزرگ  مرکــز  یــک  هنــد 
پاکســتان،  باالکــوت  در   )Jem( جیش المحمــد 
منطقــۀ در ۸۰ کیلومتــری مــرز تحــت کنتــرل 
خیبــر پشــتونخواه را پیــش از وقــت روز سه شــنبه 
ــه  ــن حلم ــرار داد، در ای ــی ق ــۀ هوای ــورد حمل م
ــا  ــوزش دهنده ه ــتان، آم ــاد از تروریس ــماری زی ش

و فرمانده هــا ارشدشــان کشــته شــدند.
ایــن اولیــن بمباردمــان هوایــی نیروهــای هنــدی در 

خــاک پاکســتان پــس از ســال ١٩٧١ اســت.
ایــن ســخنان حســین حقانــی ســفیر پیشــین 
ــچ  ــت: »هی ــدۀ امریکاس ــاالت متح ــتان درای پاکس
کشــوری به طــرف داری پاکســتان پــس حملــۀ 
ــت«.  ــخن نگف ــور س ــن کش ــر ای ــد ب ــی هن هوای

آقای حقانی در پاسخ به یک پرسشی گفت: 

ټــاکل شــوې چــې د کابــل د پروســې پــه درېیمــه غونــډه 

ــې  ــل ک ــه کاب ــې پ ــي ک ــژدې راتلونک ــه ن ــې پ ــې چ ک

جوړېــږي، پــه افغانســتان کــې د ســولې د ټینګښــت پــه 

ــرې ويش. اړه خ

ــه  ــه دوهم ــې پ ــل د پروس ــې د کاب ــو کال مخک ــژدې ی ن

ــاري  ــې س ــوه ب ــي د ی ــمرش ارشف غن ــې ولس ــډه ک غون

ــده او  ــې قی ــو رسه د ب ــه طالبان ــې ل ــرڅ ک ــه ت ــدام پ اق

ــړ. ــان وک ــرو اع ــه خ رشط

چارواکــي وايــي، د کابــل د پروســې پــه راتلونکــي 

ــوم د  ــه دی معل ــې ال ن ــت ی ــې وخ ــه چ ــې ب ــډه ک غون

ــث ويش. ــه اړه بح ــو پ ــو هڅ ــولې د روان س

د بهرنیــو چــارو وزارت ویانــد صبغــت اللــه احمــدي لــه 

ازادي راډیــو رسه پــه خــرو کــې پــه دې اړه نــور جزئیــات 

ورکــړل: »لــه ۳۰ زیاتــو هېوادونــو او نړیوالــو ســازمانونو 

تــه بــه د کابــل د پروســې پــه غونــډه کــې د ګــډون بلنــه 

ــه  ــه اړه وي، ځک ــولې پ ــه د س ــه ب ــړل يش. بحثون ورک

ــر نوښــت هــم افغــان  چــې د ســولې او د ســولې د بهی

حکومــت کــړی دی. تــر اوســه مشــخصه نېټــه نــه ورتــه 

ــک  ــات دررسه رشی ــې جزئی ــه ی ــر ژر ب ــو ډې ــرو، خ ل

ــوه،  ــه ش ــې معلوم ــه ی ــې نېټ ــه دې چ ــته ل ــړو. وروس ک

بیــا بــه پــه دې برخــه کــې کار پیــل کــړو.«

ــه  ــخصه نېټ ــډې مش ــت د دې غون ــم حکوم ــه ه ــه څ ک

ــو چــارو وزارت  ــه ده ښــودلې، خــو د روســیې د بهرنی ن

ــل  ــه ووی ــو ت ــې خریاالن ــکو ک ــه مس ــرون پ ــدې پ ویان

ــه  ــې پ ــل د پروس ــه د کاب ــت ت ــیې حکوم ــې د روس چ

ــوې. ــړل ش ــه ورک ــډون بلن ــې د ګ ــډه ک غون

انټرفکــس خــري اژانــس د دې وزارت د ویانــدې ماریــا 

زاخــارووا لــه قولــه راپــور ورکــوي چــې نومــوړی 

ــه  ــه ۱۶م ــتې پ ــب میاش ــې ک ــډه د روان ــي، دا غون واي

ــاره  ــرو لپ ــولې د خ ــې د س ــه ی ــه ب ــږي او بحثون جوړې

پــر تیاریــو او د افغانســتان پــه قلمــرو کــې د ترورېــزم پــر 

ــز وي. ــارزه متمرک ــر مب ــد پ ض

د کابــل د پروســې د درېیمــې غونــډې د جوړېــدو لپــاره 

د تیاریــو خــر په داســې حــال کــې ورکــول کېــږي چــې 

ــارو  ــو چ ــکا د بهرنی ــاره د امری ــولې لپ ــتان د س د افغانس

وزارت د ځانګــړي اســتازي زملــي خلیــل زاد پــه مــرشۍ 

ــځ د  ــتازو ترمن ــو د اس ــاوي او د طالبان ــي پ د امریکاي

قطــر پــه پازمېنــه دوحــه کــې د خــرو پنځــم پــړاو پیــل 

شــوی.

کــه څــه پــه دې خــرو کــې د یــوې دوه ورځنــۍ وقفــې 

خــر ورکــړل شــوی، خــو ښــکاري چــې دواړو خــواوو 

پــه دې خــرو کــې پرمختــګ کــړی.

ښــاغيل خلیــل زاد پــرون پــر ټویټــر پــه یــوه پیغــام کــې 

ولیــکل چــې دوی د تفاهــم او باالخــره ســولې پــر لــور 

ټکنــي، خــو اســتواره ګامونــه اخــيل.

ــه  ــې پ ــل د پروس ــه د کاب ــه نهم ــب پ د ۱۳۹۶ کال د ک

ــه د  ــو ت ــي طالبان ــمرش غن ــې ولس ــډه ک ــۍ غون مخکین

ــرو  ــه خ ــده او رشط ــې قی ــې د ب ــای ک ــه هرځ ــړۍ پ ن

ــه کــې د  ــه پازمېن ــې پ ــه ی ــې ت ــز وکــړ او دې ډل وړاندی

دفــر د ورکولــو او د ســیايس ګونــد پــه توګــه د رســمیت 

ــو  ــه د طالبان ــز ت ــو دې وړاندی ــړه خ ــه وک ــو ژمن ورکول

ځــواب دا و چــې دوی د ســولې خــرو تــه چمتــو دي، 

خــو نــه لــه افغــان حکومــت رسه بلکې لــه امریــکا رسه.

ــه  ــه همغ ــځ ل ــو ترمن ــو او طالبان ــي چارواک د امریکاي

وختــه علنــي خــرې او متاســونه پیــل شــول او دا دی د 

دوی پــه خــرو کــې نســبې پرمختــګ ترســرګو کېــږي، 

مګــر افغــان حکومــت د ســولې لــه دې پروســې څخــه 

چــې خپــل نوښــت یــې و، پــه حاشــیه کــې پاتــې شــوی 

خــو ښــايي افغــان حکومــت هڅــه کــوي چــې د کابل د 

پروســې پــه درېیمــه غونــډه کــې د ســولې د هڅــو واګي 

یوځــل بیــا پــه الس کــې واخــيل.

سربـاز 
»داغ دیده« را که باید یاری کند!

د کابل د پروسې درېيمه غونډه به په نژدې 

راتلونکي کې جوړه يش
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