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مجلـس نماینـده گان بار دیگـر تاکید کـرد که مدت 
زمـان ثبت نـام رای دهندگان در کشـور باید تمدید 

شـود تا مـردم بتواننـد در این روند شـرکت کنند.
عبدالرئـوف ابراهیمـی رییـس مجلـس نماینـده گان 
در نشسـت روز دوشـنبه )7 جـوزا( ایـن مجلـس 
گفـت: »تمدیـد زمـان ثبت نـام رای دهنـدگان یک 
نیـاز اساسـی اسـت؛ هنـوز مشـکل مرفوع نشـده و 
پیشـنهادات زیـاد مردمی در این مـورد وجود دارد.«

آقـای ابراهیمـی تاکید کرد که از کمیسـیون مسـتقل 
انتخابـات می خواهـد تـا در مـورد زمـان ثبـت نـام 
رای دهنـدگان تجدیـد نظـر کند تا مـردم بتوانند در 

انتخابـات سـهم بگیرند.
دبیرخانـه  سرپرسـت  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
در  پیـش  روز  دو  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون 
نشسـت عمومـی مجلـس، گفـت کـه تمدیـد زمان 
ثبـت نـام رای دهندگان در ولسـوالی ها امـکان پذیر 
نیسـت؛ زیـرا هـم از لحـاظ امنیتـی و هـم از لحاظ 

بودجـه ی امـکان پذیـر نیسـت.
از سـویی هـم، عبدالرئوف ابراهیمـی رییس مجلس 
بـه کمیسـیون عدلـی و قضایـی مجلـس هدایت داد 
کـه اسـناد و شـواهدی را کـه در رابطـه بـه احتمال 
تقلـب در انتخابـات آینده وجـود دارد، جمع آوری 
کـرده و همـراه با کمیسـیون انتخابات بررسـی کند.

آقـای ابراهیمـی پـس از آن بـه کمیسـیون عدلـی 
هدایـت بررسـی داد که بسـیاری از نماینـده گان در 
نشسـت امـروز ادعـا کردند کـه انتخابـات آینده پر 

از تقلـب خواهـد بود.
محمـد علـی اخالقـی یـک عضـو مجلـس گفـت: 
»شـواهدی وجـود دارد کـه انتخابـات آینـده پـر از 
تقلـب خواهـد بود؛ زیـرا، از یکـی از مراکـز توزیع 
تذکـره در کابـل بـه مـن تمـاس گرفـت و گفت که 
دو نفـر 100 تذکـره جعلـی را گرفتـه انـد و کیـل 
گـذر هـم بـرای...                  ادامـه صفحـه 6

در  سیاســی  ایتالف هــای  و  احــزاب 

نشســتی خواهــان تغییــر نظــام انتخاباتــی 

شــدند و گفتنــد کــه نظــام انتخاباتــی 

فســادزا  ناکارامــد،    )SNTV( موجــود 

و مانــع راه یافــن مناینده هــای واقعــی 

مــردم بــه پارملــان اســت و بــه هیــچ 

ــرای  ــر آن ب ــی ب ــات مبتن ــورت انتخاب ص

ــت. ــول نیس ــل قب ــا قاب م

ایتالف هــای  و  احــزاب  مناینــدگان 

ــرکی را در  ــۀ مش ــروز اعالمی ــی دی سیاس

ــر نظــام انتخاباتــی منتــر  ــه تغیی ــد ب پیون

ــد.  کردن

در ایــن اعالمیــه آمــده اســت: در مطابقت 

بــا مــاده ۳۵ قانــون اساســی، ما احــزاب و 

ــی  ــوراهای قوم ــی، ش ــای سیاس ایتالف ه

ــزاری  ــان برگ ــی، خواه ــای مدن و نهاده

ــه می باشــیم؛  ــات شــفاف و عادالن انتخاب

انتخاباتی کــه براینــِد آن تأســیس پارملانــی 

واقعــى  آراِی  از  کــه منايندگــى  باشــد 

ــد. ــۀ ملــت بتوان قاطب

ــه،  ــن داعي ــر اي ــا ب ــد: بن ــه می افزای اعالمی

جلســه ی  چندیــن  برگــزاری  از  پــس 

ــك  ــی ي ــش را ط ــات خوی ــی، مطالب رایزن

ــوده؛ از  ــن من ــره ای تدوی ــش فق ــرح ش ط

ــه اطــالع  طریــق یــک کنفرانــس خــری ب

ــی  ــورد چگونگ ــانیده و در م ــگان رس هم

ــتقل  ــيون مس ــا كميس ــدن آن ب ــی ش اجرای

جهــات  ســایر  و  یونامــا  انتخابــات، 

ذی ربــط بحث هــاِی مبســوطى بعمــل 

ــم. آوردي

ــره ی  ــش فق ــرح ش ــه، ط ــاس اعالمی براس

بعــد از رأی زنــی...     ادامــه صفحــه 3

متام  تعطیلی  دستور  هلمند  در  طالبان  فرمانده  یک 

آزمایشگاه ها و کارگاه های موادمخدر را داده و از افراد خود 

از مناطق شهری  به خارج  این آزمایشگاه ها را  خواست که 

منتقل کنند.

انجام  گفت وگوی  براساس  گاردین،  روزنامه  گزارش  به 

فرمانده  منان  مال  طالبان،  اعضای  توسط  بی سیم  در  شده 

تاسیسات  اینکه  به  توجه  با  است:  گفته  هلمند  در  طالبان 

یا  و  مبباران  هدف  مورد  است  ممکن  موادمخدر  ساخت 

حمله موشکی از سوی نیروهای آمریکایی قرار گیرد، باید 

این تاسیسات به کوه ها و مناطق خارج از شهر منتقل شود.

دهنده  نشان  اظهارات  این  کارشناسان،  اعالم  براساس 

پویایی جدید در میان  آمریکا و  اثرگذاری حمالت  افزایش 

نیروهای آمریکایی است.

اگرچه براساس گزارش اخیر ناظر جنگ افغانستان اسراتژی 

جدید دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و حمالت اخیر 

اما  است  داشته  طالبان  علیه  کمی  پیرفت  افغانستان،  در 

اظهارات منان نشان می دهد که این گروه می ترسد حمالت 

باعث  موادمخدر  ساخت  تاسیسات  علیه  آمریکا  هوایی 

ایجاد نارضایتی داخلی و محلی شود.

در  تریاک  تجارت  بیشر  کنرل  طالبان  حارض  حال  در 

که  کرده  اعالم  ملل  سازمان  دارد.  اختیار  در  را  افغانستان 

تریاک بزرگرین منبع تولید دیگر موادمخدر در جهان است.

دادن  قرار  هدف  مورد  با  آمریکا  هوایی  حمالت  تازگی  به 

تاسیسات ساخت موادمخدر در برم شاه انجام گرفت. این 

موادمخدر  تجارت  بازارهای  از  یکی  عنوان  به  مرزی  شهر 

شناخته می شود.

نماینده گان مجلس:
انتـخابات آینـده بـدتر 

از انتخـابات 2014 خـواهد بـود

را  تریاک  تولید  کارگاه های  طالبان 
از شهرها منتقل می کند به خارج 

صفحه 6

صفحه 3

صفحه 6

یـک عضـو مجـلس
 بـه داد ستـانی معـرفی شـود

از فـروش تا دزدی

 تـذکره هـای استیکـردار

د وچکالۍ او د خوراکي توکو د کمښت 

د ستونزو په اړه په ارګ کې ناسته وشوه

صفحه 3

احزاب و جریان های سیاسی:
نظام         انتخاباتی    کنونی     ناکار      آمد       و فساد    زا     است

اشخاص شريف و دردكشيده يي وجود دارند كه با كمترين مهرباني قادرند رنج و درِد خود را 
با شكيبايي تحمل كننـد

بودلر

 کابل و اسالم آباد به توافق رسیدند

تـالش ارگ برای کاهش 
فشـار جهـانی بر پاکستان
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روز گذشـته، نماینـده  گاِن احـزاب و جریان هـای سیاسـی از جملـه 
حـزب جمعیـت و حـزب اسـالمی در همایشـی اعتراضـی مقابـل 
»نـاکام«  را  انتخاباتـی  فعلـِی  نظـام  انتخابـات،  مسـتقل  کمیسـیون 
خواندنـد و بـر خواسـِت خـود مبنـی بـر »تغییـر نظـام انتخاباتـی« 

تأکیـد ورزیدنـد. 
نظـام فعلـِی انتخاباتـی در افغانسـتان، نظام تـک رای غیرقابـل انتقال 
اسـت؛ نظامـی کـه در دو دورۀ انتخاباتـی آن را تجربـه کرده ایـم و 
ماحصـل آن، بیشـتر تصمیمـاِت سـلیقه یی و شـخصِی نماینده گان و 

غیرپاسـخ گو بـودِن آن هـا به مـردم بوده اسـت. 
کمیسـیون مسـتقل انتخابـات می گویـد بـه ایـن دلیـل کـه قانـون 
انتخابـات، نـوع نظـامِ انتخاباتـی را تعییـن کـرده، قبـول خواسـِت 
احـزاب مانـع قانونـی دارد. امـا بایـد خاطرنشـان کـرد کـه ایـن 
پیشـنهاد اوالً جـزو شـروِط تشـکیل دولـت وحـدت ملـی )اصالح 
نظـام و سـاختار نهادهـای انتخاباتـی( بـوده و ثانیًا همـۀ قوانین نظر 
بـه ضرورت هـاِی زمـان قابل جـرح و تعدیل انـد و مکانیسـِم آن ها 
در همـۀ نظام هـا به ویـژه دموکراسـی ها طراحـی و پیش بینـی شـده 

ست.  ا
خواسـت نماینـده گاِن احـزاب در رابطه بـا نوعیِت نظـام انتخاباتی، 
»سیسـتم تناسـبی به هـدِف برقراری تناسـب میان تعـداد نماینده گاِن 
احـزاب در پارلمـان و میـزان رای آن ها در انتخابات« اسـت. در این 
نظـام، احـزاب سیاسـی خـود نامزد می شـوند و تعداد کرسـی آن ها، 

بـه میـزان آرایی که به دسـت می آورنـد، بسـته گی دارد.
ایـن پیشـنهاد از آن جـا مقبـول بـه نظر می رسـد کـه مـا در دو دوره 
انتخابـات پارلمانـِی گذشـته، با نامـزداِن به اصطالح مسـتقلی مواجه 
شـدیم کـه پـس از رسـیدن بـه کرسـی پارلمـان، خـود را نه تنهـا 
مصـون از بازپُرسـِی هـر نهـادی یافتنـد، بلکـه خـود را بی نیـاز از 
پاسـخ گویی بـه خواسـته های موکلینـی دانسـتند کـه بـه آن هـا رای 

داده و بـه تعهـد و راستکاری شـان اعتمـاد کـرده بودنـد. 
در نظـام تناسـبی، ضریـِب مسـوولیت پذیری و تعهد از آن جا بیشـتر 
اسـت کـه نماینـده گان بـه احزاب شـان، پاسـخ گو و احـزاب نیز در 
مقایسـه با اشـخاِص مسـتقل نسـبت بـه مـردم پاسـخ گوتر خواهند 
بـود. در دو انتخابـات  گذشـتۀ پارلمانی اما نظـام راِی واحد غیرقابل 
انتقـال باعـث می شـد کـه افـرادی ناشـناخته از بسـترهای متنـوِع 
اجتماعـی بـه گونـۀ مسـتقل نامـزد انتخابـات شـوند و بـا اسـتفادۀ 
ابـزاری از تنـوع اجتماعـی و داغ سـاختِن مسـایل قومـی و زبانـی، 
مذهبـی و منطقه یـی، خـود را پیـروزِ میـدان بسـازند و در نهایـت، 
فقـط منافـع و اهداف و سـلیقه هاِی شـخصِی خـود را در خانۀ ملت 

کنند.  تعقیـب 
البتـه شـاید گفتـه شـود کـه ایـن نظـام را هنـوز تجربـه نکرده ایم و 
شـاید پس از تجربۀ عملی، عیوِب آن بیشـتر از نظامِ کنونی آشـکار 
گـردد. بـه همین خاطـر می توان گفت کـه میان دو نظـامِ رای واحد 
غیرقابل انتقال )نظام اکثــریتی( و نظام تناسـبی و حزبی، حِد وسـط 
و میانه یـی وجـود دارد کـه بـه آن نظـام مختلط می گوینـد. این نظام 
در واقـع ترکیبـی از دو نظـامِ یاد شـده اسـت که می تواند بـه عنوان 
گزینـۀ مطلـوب مورد نظـِر احزاب و دولت افغانسـتان قـرار بگیرد. 
در این کـه نظـام موجـود انتخاباتـی، کـه در آن هـر نامـزد مسـتقلی 
آرا می توانـد وارد خانـۀ ملـت شـود،  اکثریـِت نسـبِی  بـا کسـب 
پاسـخ گوی نیازهـای جامعـۀ افغانسـتان نبـوده، هیـچ شـکی وجود 
نـدارد. صحـِن خالـِی پارلمان در اکثـِر روزهای سـال و رای دهی بر 
اسـاِس معامله هـای قومی یا پولی، نشـانه های بـارز و غیرقابِل انکارِ 
ناکامـِی ایـن سیسـتم اسـت. این کـه چهار سـال پیـش در توافق نامۀ 
تشـکیل دولـت وحـدت ملی، بـر اصالح نظـام و سـاختار نهادهای 
انتخاباتـی تأکیـد شـده بود، دقیقـًا برخاسـته از همین اسـتنباط بوده 

ست.  ا
سـران حکومـت وحـدت ملـی بـر اسـاس آن توافق نامـه، موظـف 
امـا  بوده انـد.  انتخاباتـی  نهادهـای  سـاختار  و  نظـام  اصـالح  بـه 
متأسـفانه ایـن شـرط همانند بسـیاری از شـروط و تعهـداِت دیگر، 
در کش وقـوِس اختالفـاِت بی شـمارِ آقایـان غنـی و عبـداهلل اسـیر 
مانـد. افغانسـتان هم اکنـون با همـان نظامِ آزمـوده و ناکام ثابت شـده 
بـه پیشـوازِ انتخابـات پارلمانـی می رود، آن هـم در شـرایطی که هم 
ناامنـی بیشـتر شـده و هـم فرهنـِگ تقلـب ریشـه دارتر از گذشـته 

است.  شـده 
اعتـراض احزاِب سیاسـی از این زاویه، اعتراضی کاماًل به جاسـت و 
حتـا می تـوان گفت که بـدون چنین اصالحـی، برگـزاری انتخابات، 
رفتـن بـه سـمِت بحرانـی دیگـر اسـت. امـا جـای تأسـف این کـه: 
بـرای تطبیـِق ایـن اصـالح و اعتراض هـا و همایش هـای احتمالـی، 
آن  داشـتند و  احـزاب و جریان هـای سیاسـی فرصتـی چندسـاله 
را در عـدمِ جدیـت بـه هـدر دادنـد. اکنـون کـه حکومـت وحدت 
ملـی در زنـِگ آخـر و پایانـی، و انتخابـات پارلمانی نیـز در مرحلۀ 
ثبت نـامِ نامـزدان قـرار گرفتـه؛ ایـن اعتـراض و درخواسـِت به جـا 
در سـاده ترین پاسـخ کـه می توانـد »کمبـود وقت« باشـد، مـردود و 

شکســتنی است!

اعتراضی به جا اما در زنِگ آخر

ــی  ــام سیاس ــوا در نظ ــِک ق ــه تفکی در این ک
ــه  ــن صــورت گرفت ــۀ نمادی ــه گون کشــور ب
ــن  ــِر ای ــر س ــث ب ــا بح ــت، ام ــی نیس بحث
تفکیــک  ایــن  کــه  باشــد  می توانــد 
ــدرت و  ــارِ ق ــته در مه ــدر توانس ــوا چق ق
نظم بخشــی بــه جامعــه کمــک رســاند. 
ارکان  هنــوز  می بینیــم  کــه  این جاســت 
ــه شــکلی کــه الزم اســت، در  دموکراســی ب
افغانســتان اجرایــی نشــده اند. هنــوز قــدرت 
چنــان تفکیــک نشــده کــه بتوانــد بــه 
توزیــع عادالنــه بیـــنجامد. نــوع دموکراســِی 
افغانســتان شــاید متناســب بــه نیازهــای 
طالبــان  ســقوط  از  پــس  زمــاِن  همــان 
ــم  ــروز می بینی ــا ام طراحــی شــده باشــد، ام
کــه کارآیــی نهـــادها بــه شــکلی نیســت کــه 
پاســخ گوِی نیازهــا و مطالبــات عمومــی 
باشــد. از یک طــرف هــم تفکیــک قــوا 
وجــود دارد و طــرِف دیگــر دیکتاتــوری 
ــک  ــاند. در ی ــه را می رنجـ ــتبداد جامع و اس
جاهایــی شــاید طراحــاِن نظــام جمــع جامعۀ 
جهانــی کــه از عمده تریــن برنامه ریــزان 
نظــام فعلــی بودنــد، مقصــر باشــند که ســهِم 
ــرآورد  ــی ب ــه خوب ــا ب ــردم را در همه ج م
ــتند  ــان می خواس ــاید آن زم ــد. ش ــرده ان نک
کــه مــردم افغانســتان بــه تمریــن دموکراســی 
بپردازنــد تــا آهســته آهســته نهادهــا قدرتمند 
ــردم  ــی م ــک جاهای ــا در ی و کارا شــوند. ام

ــد.  ــل نکرده ان ــت عم ــز درس نی
مــا حداقــل دو بــار انتخـــابات شــورای 
ــت  ــات ریاس ــم انتخاب ــار ه ــه ب ــی و س مل
جمهــوری برگــزار کردیــم امــا از نتیجــۀ آن، 
همــان فــردای پــس از اعــالمِ نتایــج راضــی 
ــد  ــه دســت هایی کار کردن ــم. در این ک نبودی
ــالک  ــردم م ــای رای م ــه ج ــب را ب و تقل
ــی  ــت؛ ول ــک نیس ــای ش ــد، ج ــرار دادن ق
ــه  ــد نهادین ــن رون ــد ای ــته بای ــته آهس آهس
می شــد و در هــر انتخابــات، مــردم بــه 
می شــدند.  نزدیک تــر  خواسته های شــان 
ــن  ــتان از ای ــردم افغانس ــِت م ــروز اکثری ام
کــه در رأس حکومــت کســی قــرار دارد 
کــه حتــا نمی خواهــد صـــدای آن هــا را 
بشــنود، بــه ســتوه آمــده انــد. حتــا از همیــن 
حکومــت وحــدت ملــی نیــز رضایــت 
ــدرت را  ــد و هــر دو بخــش ق خاطــر ندارن
ــی  ــاماِن فعل ــِت نابس ــر وضعی ــم مقص ــا ه ب

می داننــد. این هــا هــم محصــوِل ماســت 
راِی  کــه  دســت هایی  محصــوِل  هــم  و 
مــا را بی شــرمانه دزدیدنــد و بــه گونــۀ 
گوســفندی صندوق هــای انتخابــات را از 

ــد.  ــر کردن ــی پُ رای تقلب
اگــر واقعــًا آن چــه کــه امــروز وجــود 
می بــود،  مــردم  انتخــاِب  محصــول  دارد 
ــه  ــی این هم ــطح نارضایت ــک س ــدون ش ب
گســترش نمی یافــت. اگــر مــردم به راســـتی 
ــان  ــه رای ش ــتند ک ــتند و می خواس می توانس
ــا  ــروز م ــرد، ام ــرار نگی ــتبرد ق ــورد دس م
در وضعیــت و شــرایط کامــاًل متفاوتــی 
زنده گــی می کردیــم. مهــم ایــن نیســت 
ــن  ــاِن م ــوم و زب ــون از ق ــالن آدم چ ــه ف ک
ــته  ــرار داش ــدرت ق ــد در رأس ق ــت بای اس
ــِل  ــر اص ــد ب ــا بای ــاِب م ــل انتخ ــد، ب باش
ــورت  ــراد ص ــای اف ــته گی و توانایی ه شایس
گیــرد. چــه کســی بهتــر می توانــد کشــور را 
اداره کنــد و کــدام شــخص منافــع جمعــی و 
مصالــِح ملــی را می توانــد بــه خوبــی پــاس 
بــدارد. ایــن اصــِل مهــم در انتخابات اســت. 
ــوم  ــه آن ق ــه ب ــی ن ــی و زبان ــای قوم رای ه
زبــان.  آن  بــه  نــه  و  می رســاند  کمــک 
ــم و حــاال زجــر  ــه دیده ای ــۀ آن را هم تجرب
ــد در  ــل بای ــن دلی ــه همی ــیم. ب آن را می کش
انتخابــاِت پیــِش رو کــه انتخابــات پارلمانــی 
و شــوراهای ولســوالی اســت، از همیــن 
به درســتی  را  خــود  محاســبه های  حــاال 
انجــام دهیــم. آیــا می خواهیــم کــه پارلمــان 
ــِل ارادۀ  ــذار و ُممث ــد، تأثیرگ ــادی قدرتمن نه
ــم  ــه بازهــم می خواهی ــا این ک ــا باشــد و ی م
ــد  ــی فاس ــی، پارلمان ــای قبل ــون دوره ه چ
نبایــد  باشــیم؟...  داشـــته  معامله گــر  و 
گفــت کــه ُکِل اعضــای پارلمــان چنیــن 
ــح  ــخاِص صال ــراد و اش ــل اف ــر! ب ــد، خی ان
اعضــای  میــان  در  نیــز  خدمت گــزار  و 
پارلمــان در هــر دو دوره وجــود داشــته انــد 
ــراد  ــن اف ــداد ای ــه تع ــی ک ــی از آن جای ول
ــا در  ــوده، تأثیرگــذاری آن ه ــدک ب بســیار ان
مســایل پارلمانــی چنــدان بــه چشــم نیامــده 

ــت. اس
 اگــر مــا واقعــًا پارلمــاِن خــوب و مســوول 
می داشــتیم، می شــد کــه از فســاد قــوۀ 
ــی  ــان نظارت ــرد و چن ــری ک ــه جلوگی مجری
ــه  ــوۀ مجری ــًا ق ــه واقع ــرچ داد ک ــه خ را ب

بــه قــوۀ مردمــی و خدمت گــزار تبدیــل 
ــا  ــار م ــار در اختی ــن فرصــت دو ب شــود. ای
قــرار گرفــت ولــی متأســفانه معیــار انتخــاب 
اکثریــت مــا، چیزهایــی غیــر از شایســته گی 
ــل  ــًا تمای ــا عمدت ــود. م ــراد ب ــِت اف و درای
ــود  ــومِ خ ــه ق ــه چگون ــتیم ک ــن داش ــه ای ب
ــتی  ــر آدمِ درس ــا اگ ــم حت ــت کنی را حمای
ــه  ــری ک ــرد دیگ ــه ف ــه ب ــد، و چگون نباش
ــد  ــع بتراشــیم هرچن ــا نیســت مان ــوم م از ق
ــس و  ــه مجل ــن ب ــته گی راه یافت ــه شایس ک
ــن  ــاًل داراســت. ای نماینده گــی خــود را کام
ــه افغانســتان را  ــود ک ــا ب ــا و اندازه ه معیاره
از رســیدن بــه کشــوری بــا ثبــات و امــن و 

ــع شــد.  ــاد مان آب
ــرای  ــوان ب ــر نیســت و می ت ــم دی ــون ه اکن
تصمیــم  انتخابــات  بــه  آگاهانــه  ورودِ 
گرفــت. نظــر بــه تجــارِب گذشــته می بایــد 
ــه  ــویم ک ــات ش ــه وارد انتخاب ــان آگاهان چن
ــه را از دِل  ــته و نخب ــی شایس ــًا پارلمان واقع
صندوق هــای رای بیــرون بســازیم. بایــد 
بــه کســـانی رای بدهیــم کــه می تواننــد 
امانــِت نماینده گــی را بــه خوبــی انجــام 
دهنــد. اگــر چنیــن نشــود، یــک بــارِ دیگــر 
ــا پارلمانــی مواجــه خواهیــم بــود کــه  مــا ب
فقــط بــه منافــع فــردِی خــود فکــر می کنــد. 
ــای چــرب  ــِب حرف ه ــار فری ــن ب ــد ای نبای
الِک  در  همچنــان  و  خــورد  را  نــرم  و 
مناســبات قومــی و نــژادی  باقــی مانــد. نباید 
ــول  ــدِل پ ــان را در ب ــناس نامه ها و آرای م ش
ــم  ــای کســانی بریزی ــه پ و ســفرۀ چــرب، ب
کــه بــه خانــۀ ملــت بــه عنــوان دکاِن داللــی 
می خواهنــد  و  می نگرنــد  معامله گــری  و 
ــای  ــت و امتیازه ــورداری از مصونی ــا برخ ب
ــه تجــارِت خــود  ــت، ب ــام وکال سیاســِی مق
ــز  ــار نی ــر این ب ــد. اگ ــق دهن ــگ و رون رن
ــان راه  ــه پارلم ــانی را ب ــن کس ــردم چنی م
دهنــد و معیــار رای دهی شــان معیارهــای 
کوچــِک قومــی و ســمتی باشــد، بــرای 
ــا دموکراســی و نماینده گــی  ــد ب همیشــه بای
در افغانســتان وداع گفت. مســلمًا دیکتاتورِی 
متیــن و مســتحکم، بــه مراتــب بهتــر از 
دموکراســِی شــاریده و  مبتذلــی اســت کــه در 
ــی آن، یــک فاجعــۀ ملــی  هــر دورۀ انتخابات
ــد.  ــان آی ــه میـ ــی ب ــرمنده گی بین الملل و ش

این بار متوجه »رایِ« خود باشیم!
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شـورای والیتـی بامیـان طـی درخواسـت های رسـمی از دو 
مجلس شـورای ملی خواسـته اسـت عبدالرحمان شـهیدانی 
نماینـده مـردم بامیـان در مجلس به دادسـتانی معرفی شـود.

شـورای والیتـی بامیـان هفتـه گذشـته مدعـی اسـت کـه 
عبدالرحمـان شـهیدانی نماینده مردم ایـن والیت در مجلس، 
بـه رییـس ایـن شـورا »توهیـن« و بـا او »برخـورد فیزیکی« 

اسـت. کرده 
سـید علـی هاشـمی، رییـس شـورای والیتـی بامیـان نیـز 
هفتـه گذشـته در مصاحبـه بـا خبرگـزاری جمهـور گفـت 
نماینـدگان و  کـه عبدالرحمـان شـهیدانی عضـو مجلـس 

محافظانـش، او و برخـی دیگـر از اعضـای شـورای والیتـی 
بامیـان را توهیـن کـرده و محافظان آنان را لـت و کوب کرده 

ست. ا
امـا آقـای شـهیدانی این اتهامـات علیـه خـودش را رد کرده 

است.
نشسـت  در  مجلـس  نماینـدگان  برخـی  وجـود،  ایـن  بـا 
عمومـی روز دوشـنبه )7 جوزا( مجلـس نمایندگان گفتند که 
شـورای والیتـی بامیـان طی یـک عریضه رسـمی از مجلس 
نماینـدگان خواسـته اسـت تـا عبدالرحمـان شـهیدانی را به 
دلیـل زورگویـی، هتـک حرمت و مسـلح سـازی افـراد غیر 

مسـئول، بـه دادسـتانی معرفـی کند.
کبـرا مصطفـوی نماینـده مـردم کابـل در نشسـت دیـروز 
مجلـس گفـت، شـورای والیتـی بامیـان رسـماً بـه مجلـس 
عریضـه کـرده اسـت کـه آقـای شـهیدانی را بـه دلیـل هتک 
حرمـت و زورگویـی بـر اعضـای شـورای والیتـی بامیان و 
دیگـر مردم ایـن والیت، به نهادهای عدلـی و قضایی معرفی 

. شود
خانـم مصطفـوی تصریـح کـرد کـه مجلـس بایـد بـه ایـن 
درخواسـت قانونـی اعضـای شـورای والیتـی بامیان پاسـخ 

مثبـت دهـد تـا مجـرم زیـر پیگـرد قـرار گیرد.
او بیـان داشـت، شـورای والیتـی بامیـان ادعـا کـرده اسـت 
کـه عبدالرحمـان شـهیدانی همچنیـن 35 نفر را مسـلح کرده 
اسـت کـه با اسـتفاده از آن، باالی مـردم زورگویی و قلدوری 

می کنـد.
ایـن در حالـی اسـت کـه روز گذشـته محمـد علـم ایزدیـار 
معـاون اول مجلس سـنا نیـز گفت که شـورای والیتی بامیان 
طـی عریضـه رسـمی از ایـن مجلـس خواسـته اسـت برای 

اعضـای ایـن شـورا دادخواهـی کند.
آقـای ایزدیـار گفت که قضیـه زورگویی یـک عضو مجلس 
نماینـدگان بـر رییـس و اعضای شـورای والیتی بامیـان باید 

پیگیری شـود.
ایـن در حالی اسـت کـه عبدالرحمان شـهیدانی نماینده مردم 
بامیان در مجلس، سـال گذشـته نیز مانع نشسـت یک فروند 
هواپیما در میدان هوایی بامیان شـد که سـروصداهای زیادی 

را در پی داشـت.
آقـای شـهیدانی بخاطریکـه در کابل از پـرواز باز مانـده بود، 
بـه پسـرش در بامیان زنـگ زده بود و پسـرش نیز بـه میدان 
هوایـی رفتـه و در خـط نشسـت پـرواز میدان هوایی سـنگ 
انداختـه بـود کـه در نتیجه سـبب برگشـت هواپیما بـه کابل 

. شد
پس از آن، پسـر شـهیدان که یک مامور پولیس نیز اسـت به 
دلیـل بـه خطـر انداختن جان مسـافران هواپیما به سـه سـال 
زنـدان محکـوم شـده بـود؛ امـا گفته می شـود کـه او چندی 

پیش دوباره آزاد شـده اسـت.

بــه  افغانــی   1000 تــا   500 تذکــره  هــر  کاپــی  از 
عکاس  خانه هایــی کــه تذکره هــای اســتیکردار را بــدون 
اطــالع صاحــب تذکــره آن کاپــی می کردنــد، پرداخــت شــده 

ــت. اس
ایــن ســخنان یکــی از عکاســان شــهر کابــل اســت کــه بــه 
ــدون  ــه ب ــی ک ــه عکاس خانه های ــدان ب ــه خــودش کاندی گفت
ــرده  ــی ک ــتیکردار او را دو کاپ ــره اس ــخص، تذک ــالع ش اط
ــه  ــی را ب ــان شــخص داده و دوم ــه خــود هم یکــی آن را ب

ــد، اســت. فــروش  رســانیده ان
ــه  ــه روزنام ــود ب ــه ش ــی از او گرفت ــد نام ــه نمی خواه او ک
را  ایــن کار  مانــدگار می گویــد: عکاس خانه هایــی کــه 
کردنــد، پــول بســیار خوبــی از کاندیــدان بــه دســت آوردنــد.
ــتیکردار  ــای اس ــان تذکره ه ــکاس، صاحب ــن ع ــه ای ــه گفت ب
ــه  ــد ک ــم ندانن ــوز ه ــا هن ــاید ت ــا ش ــتند و حت ــالع نداش اط
ــروش  ــه ف ــتر از آن ب ــا بیش ــدل 500  ی ــان در ب ــره ش تذک

ــت. ــیده اس رس
ــد  ــه نمی خواه ــان ک ــر از عکاس ــی دیگ ــال یک ــن ح باای
ــن  ــد: راســتش مــن خــودم ای ــه شــود می گوی ــام اش گرفت ن
کار را نکردیــم؛ امــا رفیــق ام کــه نزدیــک یکــی از محل هــای 
ثبــت نــام عکاس خانــه دارد، ایــن کار را کــرده و از کاندیــدان 

پیســه بســیار زیــاد گرفتــه اســت.
ــه  ــرد ک ــورت می گی ــی ص ــا در حال ــی تذکره ه دزدی کاپ
پیــش از ایــن تذکره هــای اســتیکردار از 3 تــا 5 هــزار افغانــی 
بــه فــروش رســیده بــود و حتــا مــردم در بــدل آرد و برنــج 
ــد و  ــه بودن ــدان فروخت ــه کاندی ــود را ب ــای خ ــز تذکره ه نی
خبرهــای نشــر شــده بــود کــه مــردم در بــدل یــک وعــده 

غــذا نیــز تذکــره خــود را فروختــه بودنــد.
ــن  ــرای راه یافت ــد ب ــه این کــه هــر کاندی ــا توجــه ب ــون ب اکن
ــاک )تکــراری نباشــد(  ــره پ ــات 650 تذک ــدان انتخاب ــه می ب
نیــاز دارد، آیــا کســی در میــان کاندیــدان پیــدا خواهــد شــد 
کــه ایــن 650 تذکــره پــاک را بــه کمیســیون انتخابــات ارایــه 

کنــد؟
از یــک ســو فــروش یــک تذکــره بــه چندیــن کاندیــد و از 
ــدت  ــه ش ــدان را ب ــره،  کار کاندی ــر دزدی تذک ــب دیگ جان
مشــکل ســاخته و گفتــه می شــود کــه شــاید بیشــتر از نصف 

کســانی که کاندیــد اســتند بــه انتخابــات راه پیــدا نکننــد.
خبــر فــروش و دزدی تذکره هــای اســتیکردار در حالــی نشــر 
ــرای  ــدان ب ــی از کاندی ــود بعض ــه می ش ــه گفت ــود ک می ش
اطمینــان خاطــر بــه شــماری از افــراد پــول می دهنــد و بــرای 
آنــان خــود تذکــره تقلبــی صــادر  کــرده، مهــر تــاپ کــرده و 

ــد. ــتیکردار می زنن اس
ــاند  ــام می رس ــه مش ــب را ب ــوی تقل ــوارد ب ــن م ــی ای تمام
و گفتــه می شــود ممکــن اســت قبــل از انتخابــات و 
بــرای بیــرون آمــدن از میــدان ثبــت نــام کاندیــدان، تخلــف 
صــورت گرفتــه و در بــدل بیــرون شــدن نــام کاندیــدان بــه 
ــده اید  ــق ش ــوری موف ــه کاندیدات ــه در پروس ــوان این ک عن

ــرد. ــز تقلــب صــورت بگی نی
ــال  ــه احتم ــد ک ــد ان ــی معتق ــران سیاس ــی از تحلیل گ برخ
زیــاد وجــود دارد، کاندیــدان بــرای بیــرون آمــدن از پروســه 
ثبــت دســت بــه تقلــب و تخلــف زده و بــرای موفــق شــدن 
در پروســه ثبــت نــام پــول بپردازنــد، همــان طــور کــه بــرای 
جمــع کــردن تذکــره نیــز پول هــای زیــادی پرداختــه شــده 

اســت.
ــود یــک دیتابیــس  ــه دلیــل نب ــاور ایــن تحلیل گــران ب ــه ب ب

ــات،  ــیون انتخاب ــخ گو در کمیس ــتم پاس ــک سیس ــود ی و نب
بــه احتمــال زیــاد در رونــد ثبــت نــام نیــز تقلــب و تخلــف 
صــورت خواهــد گرفــت و ایــن رونــد نیــز با کشــمکش های 
زیــادی مواجــه شــده و اعتراضاتــی زیــادی را در پــی خواهد 
داشــت؛ بنابرایــن برگــزاری انتخابــات در زمــان تعییــن شــده 
آن بســیار بعیــد بــه نظــر می رســد و ممکــن اســت کــه مــردم 
افغانســتان شــاهد برگــزاری انتخابــات در زمــان تعییــن شــده 

و یــا پــس از آن نباشــند.
ــا  ــروش تذکره ه ــد و ف ــتر خری ــه بیش ــود ک ــه می ش گفت
توســط شــماری از نماینــده گان فعلــی مجلــس نماینــده گان 
بــرای مختــل کــردن برنامــه انتخابــات صــورت گرفته اســت 
تــا بتواننــد از ایــن طریــق چنــد صبــا دیگــر نیــز در کرســی 

پارلمــان باقــی بماننــد.

شورای والیتی بامیان:

یـک     عضـو         مجـلس
 بـه    داد ستـانی     معـرفی شـود

دزدی تا  فـروش  ز  ا
ر ا ستیکـرد ا تـذکره هـای   

ناجیه نوری

نظام         انتخاباتی    کنونی...
ــوری  ــرم جمه ــت مح ــا ریاس ــط، ب ــای مرتب ــا جهت ه  ب

نیــز درمیــان گذاشــته شــد، و طــی دو َدوِر مذاکــراِت 

ــن  ــه ای ــوری، نتيج ــس جمه ــا ریی ــزاب ب ــدگان اح مناین

ــزاب،  ــای اح ــب از مناینده  ه ــیونی مرک ــه کمیس ــد ک ش

یونامــا  و  حکومــت  انتخابــات،  مســتقل  کمیســیون 

خواســت  شــدن  عملــی  راه هــای  و  شــود  تشــکیل 

احــزاب را جســتجو کنــد. احــزاب طــی نشســت یــوم ۲۹ 

ــه  ــه M.D.R را ب ــوم ب ــی موس ــام انتخابات ــور۱۳۹۷ نظ ث

عنــوان طــرح مشــرک و واحــد احــزاب تصویــب منــوده 

ــیون  ــلیم کمیس ــوب آن را تس ــخه ی مکت ــود نس ــرار ب و ق

ــده  ــا نادی ــا تاســف حکومــت ب ــه ب ــد ک ــه مناین چهارجانب

ــه تشــکیل  ــا اکنــون اقــدام ب انــگاری خواســت احــزاب ت

ــت. ــرده اس ــره نک ــیون متذک کمیس

بنیــاد اعالمیــۀ احــزاب و جریان هــای سیاســی،  بــر 

ــیون  ــتقاللیت کمیس ــودن اس ــوال ب ــر س ــه زی ــه ب ــا توج ب

مســتقل انتخابات-بنــا بــر مداخــالت جانــب حکومــت در 

امــور آن- ادعا هــای توزیــع ملیونــی تذکــره هــای جعلــی، 

ارصار بــر نصــب اســتیکر درکاپــی هــای تذکــره، و تقلــب 

زا بــودن سیســتم انتخاباتــی SNTV و رویکــرد غیــر 

ــا  ــه آن سيســتم ب موجــه حکومــت در راســتای متســک ب

ــه: ــم ک ــالم می داری ــرک، اع ــش مش ــن هامی ــزارى ای برگ

-۱ نظــام انتخاباتــی موجــود )SNTV( ناکارامــد، فســاد زا 

و مانــع راه یافــن مناینــده هــای واقعــی مــردم بــه پارملــان 

اســت و بــه هیــچ صــورت انتخابــات مبتنــی بــر آن بــرای 

مــا قابــل قبــول نیســت.

ــک  ــوان ی ــه عن ــت ب ــی هــر والی ــات پارملان -۲ در انتخاب

حــوزه ی واحــد پذیرفتــه شــود؛ ائتالفهــا و احــزاب لیســت 

ــت- اعــالن  ــه ســطح هــر والی ــدا هــای شــان را -ب کاندی

مناینــد؛ شــامرش آرا نیــز در خــوِد والیــت صــورت گیــرد؛ 

ائتالفهــا و احــزاب می تواننــد حــد اکــر ۲۵۰ کاندیــدا در 

رسارس کشــور معرفــی مناینــد.

از  -اعــم  افغانســتان  باشــندگان  متامــی  بــرای   ۳-

مهاجریــن، بیجــا شــدگان داخلــی و کســانی کــه در 

مناطــق نــا امــن بــر مــی برنــد- زمینــه ی اســتفاده از حــق 

ــط و  ــِد رشای ــرد واج ــر ف ــا ه ــردد، ت ــم گ ــان فراه رای ش

ــد در نزدیکریــن حــوزه ی  دارای تابعیــت افغانســتان بتوان

انتخاباتــی رای خویــش را بکارگیــرد.

و  مســتقل  هــای  کاندیــدا  رای  آنکــه  خاطــر  بــه   ۴-

ــر آن  ــرود، به ــدر ن ــه ه ــیس ب ــورد و نوتاس ــزاب خ اح

اســت کــه آنهــا ائتــالف هــاِى انتخاباتــی و لیســت هــاِى 

ــد احــزاب- در  ــرک داشــته باشــند و رای شــان -مانن مش

ــل انتقــال باشــد.  ــی آنهــا قاب درون لیســت هــای انتخابات

ــزاب  ــتقل و اح ــای مس ــدا ه ــات کاندی ــیون انتخاب کمیس

نــو تاســیس را ترغیــب منایــد تــا، یــا خــود شــان ائتــالف 

انتخاباتــی و لیســت مســتقل ارایــه مناینــد، و یــا در یکــی 

ــد. ــامل گردن ــزاب ش ــايت اح ــاي انتخاب ــالف ه از ائت

-۵ از طریــق ایجــاد اتــاق نظــارت احــزاب سیاســی 

درســاختار کمیســیون مرکــزی و کمیســیون هــای والیتــی 

انتخابــات، زمینــه ی نظــارت و ارشاِف تاثیــر گــذاِر احزاب 

سیاســی برمتامــی پروســه هــای انتخابــات فراهــم شــود؛ 

ــه  ــم و اقــدام کمیســیون هــای انتخاباتــی ب و هیــچ تصمی

ــود. ــام نش ــزاب انج ــارت و ارشاف اح دور از نظ

مــا احــزاب و ایتالف هــای سیاســی، شــوراهای قومــی و 

ــم  ــه صــورت جــدی هشــدار می دهی ــی، ب نهادهــای مدن

ــان  ــول م ــات معق ــه مطالب ــت ب ــب حکوم ــر جان ــه اگ ک

وقعــی نگــذارد، بــه ادامــه ایــن هامیــش مقدماتــی، 

ــزرگ  ــی ب ــات مدن ــایر اقدام ــرات و س ــا، مظاه هامیش ه

ــك  ــرد و ي ــم ک ــدازی خواهی ــات راه ان ــل و والی را در کاب

ــق  ــه از طری ــی ک ــا راه ــم تنه ــالم می منایی ــر اع ــار ديگ ب

آن میتــوان بــه پارملــان معتــر و ممثــل واقعــی آراِى 

مــردم دســت یافــت، تطبیــق طــرح انتخاباتــی پیشــنهادی 

ــت. ــزاب اس اح ACKU
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در پيشگاه يک معجزه
 The Miracle of« کـه  یافتـم  کتاب خانـه ام  در  را  کتابـی  پیـش،  چنـدی 
Fasting«  یـا »معجـزۀ روزه« نـام دارد و یـک داکتـر متخصـص امریکایـی 

بـه نـام پـال بریـج آن را نگاشـته اسـت. آقـای پـال در صفحـۀ پنجـم کتاب 
خویـش می پرسـد: »مهم تریـن کشـف عصـر جدیـد چـه بـوده اسـت؛ آیـا 
کشـف تخم دایناسـورها در صحراهای منگولیا اسـت که دانشمندان عمر آن 
را ده میلیـون سـال تخمین نموده اند؟ آیا کشـف قبرها و شـهرهای باسـتانی 
تمدن هـای کهـن در زیر زمین اسـت؟ یا کشـف سـاعت رادیواکتیفی اسـت 
کـه بـر مبنـای آن داکتر لین از دانشـگاه تفتـس، عمر زمین را یـک میلیارد و 
دوصـد و پنجـاه هـزار سـال تخمین نمـود؟ و یا کشـف هواپیماهـای جیت 
اسـت؟ یـا پـا نهـادن بـه عرصۀ فضا اسـت؟ یا کشـف اشـعۀ لیزر اسـت؟ یا 
رادیـو و تلویزیـون اسـت؟ یـا کمپیوتـر اسـت؟ یا تلیفون اسـت؟ یـا موبایل 

اسـت؟ و یا آن که ماشـین اسـت؟« 
در پایـان ایـن همـه پرسـش ، خـود پاسـخ می دهـد کـه هیچ کـدامِ این هـا 
کشـف بـزرگ عصـر نبوده، بلکه کشـف بـزرگ دوراِن ما روزه می باشـد که 
هیچ کـدامِ ایـن اکتشـافات بـه انـدازۀ روزه اهمیـت نداشـته اسـت. او اضافه 
می کنـد: از نظـر مـن بزرگ تریـن کشـفی کـه انسـاِن مـدرن بـه آن دسـت 
یافتـه اسـت، متـود روزه می باشـد که انسـان را هـم از نظر فیزیکـی و هم از 
لحـاظ عقلـی و هـم از دید روحـی، جوانِی دوباره می بخشـد. روزه، روشـی 
اسـت کـه راه را بـه  روی پیـری زودهنـگام و مـرگ زودهنگام می بنـدد. بیم 
این کـه انسـان بـار دوش خـود و دیگران شـود، یکی از تشـویش های اصلی 
انسـان به شـمار مـی رود. او می گویـد: انسـان بـا روزه گرفتـن چهـار تـا ده 
هفتـه در سـال می توانـد وجـود خویـش را تصفیه نمـوده، زنـگ مفاصل را 
زدوده و مـواد زهرآگیـِن وجـود را بـرون ریـزد. روزه مـواد باطلـه و زایـدۀ 
سـوختی »متابولیـزم« را کـه در اثـر عملیـۀ بیولوژیکـی تبدیـل غـذا بـه مادۀ 
حیاتـی و مـادۀ حیاتـی بـه انـرژی به جـا می مانـد، از بـدن بـرون می راند. او 
می نویسـد: روزه کلیـدی اسـت کـه دروازه های انـرژی طبیعِی انسـان را فرا 
راهِ او می گشـاید. آقـای پـال بریج بیشـتر از دو صد و پنجـاه صفحه را برای 
اثبـات علمـِی ایـن فرضیـۀ کارشناسـانۀ خویـش تخصیـص داده کـه خیلـی 

موفق هـم بوده اسـت.
اگـر برجسـته ترین معجـزۀ اسـالم »قـرآن« در مـاه روزه نازل گردیـد، روزۀ 
اسـالمی خـود معجـزۀ دیگـری اسـت کـه در پهنـای زمیـن و دهلیـز زمـان 

جاودانـه خواهـد ماند.

روزه؛ فرهنگی تأثيرگذار
در همسـایه گِی شـهری کـه مـا زنده گـی می کنیم، کشیشـی مسـیحی بـه  نام 
داکتـر »ویـس ماگـرودر« زنده گـی می کنـد کـه خـود از منسـوبان کلیسـای 
»فیرسـت یونایتـد متودیسـت چیـرچ« می باشـد. این دومین سـالی اسـت که 
کشـیش مذکـور، سـی روز ماه رمضـان را همان طـوری که مسـلمان ها روزه 
می گیرنـد، روزه می گیـرد. آقـای داکتـر ماگـرودر می گویـد کـه هـدف از 
روزه گرفتـِن او کـه در زمینـۀ هم نوایـی بـا مسـلمان ها صـورت می گیـرد، 
کنتـرل و تزکیـۀ نفـس می باشـد. او اضافـه می نمایـد: آن چه ما متودیسـت ها 
ـ یکـی از کلیسـاهای مشـهور در امریـکا ـ در روزۀ خویش انجـام می دهیم، 
تنهـا جلوگیـری از آشـامیدن نوشـابه های گازدار و چاکلیـت می باشـد، و 
آرزو دارم کـه مسـیحیت بـه تجربه یـی جدی تـر و دشـوارتر در زمینـۀ روزه 

رو آورد، تـا بـه نتایـج مفیـدی دسـت یابیم.
قابل یاد آوری اسـت که شـرایط روزه در کتاب مقدس مسـیحیان، دشـوارتر 
از روزۀ اسـالمی بـوده کـه امتناع از خوردنی ها و نوشـیدنی ها به شـمول آب 

را شـامل می شـود و ما شـاید در فرصـت دیگری به آن خواهیـم پرداخت.
پرسشـی  کـه مطـرح می شـود؛ چـه چیزی این کشـیش را واداشـته اسـت تا 
سـی روز مـاهِ رمضـان را همان طـوری کـه مسـلمانان روزه می گیرنـد، روزه 

بگیرد؟

بخش هفتم

قاعـدۀ چهـارم: عـدم تعضیـه در قـرآن کریم 
تعضیـه  حجـر،  سـورۀ   91 آیـت  در  اسـت. 
محکـوم شـده اسـت. تعضیـه همان تقسـیم و 
تجزیـۀ یـک شـیئ غیرقابـل تقسـیم را گفتـه 
می شـود. و اگـر آیتـی یـا موضوعـی در قـرآن 
کریـم کـه بـه صـورت منقسـم وارد نگردیـده 
اسـت تجزیـه شـود، به مفهـوم اصلـی آن آیت 

یـا جملـه صدمـه می زنـد. 
قاعـدۀ پنجـم: رعایـت و دقـت بـر مواقـع و 
فواصـل آیـات اسـت، همان طـور کـه در آیت 
75 سـورۀ واقعـه بـر ایـن امـر تأکیـد گردیـده 
اسـت. در قـرآن کریـم برخـی آیـات طوالنـی 
و برخـی کوتـاه اسـت، بایـد ایـن فواصـل بـه 
صـورت توقیفـی رعایـت گـردد و اگـر ایـن 
بـه  موضـوع  چنـد  نشـود،  رعایـت  فواصـل 
صـورت موضـوع واحـد فهـم می گـردد کـه 

تمـام خواهـد شـد.  مشکل سـاز 
قاعـدۀ ششـم: رعایـت تقاطـع معلومـات در 
قـرآن کریـم اسـت. یعنـی معلومـات مرتبط با 
یـک موضـوع کـه در یـک سـوره آمده اسـت، 
بایـد کنـار معلومـات مرتبـط با همـان موضوع 
که در سـورۀ دیگر وارد شـده اسـت، قرار داده 
شـود تـا این کـه صـورت کامـل یـک موضوع 

شـود.  بیان 

نتايـج روش شناسـی قرائـت مـدرن از قرآن 
يم  کر

وحـی  اکـرم  پیامبـر  بـه  آن چـه  مجموعـۀ   .1
گردیـده اسـت، تحـت عنـوان “الکتـاب” یـاد 
می گـردد و مجمـوع آیات قرآن کریـم را گفته 
می شـود کـه به پیامبـر اکرم ) ص( وحی شـده 

. ست ا
2. در ایـن مجموعـه دو موضـوع مهـم قـرار 
“رسـالۀ”  و  “نبـوۀ”  عنـوان  تحـت  کـه  دارد 
شـناخته می شـود کـه به ایـن صـورت، نبوۀ + 

می شـود. الکتـاب   = رسـالت 
3. “النبـوۀ” مجموعـۀ معـادل “القـرآن”، معادل 
“آیـات متشـابهات” و “الحدیـث” اسـت کـه 
المثانـی”  “السـبع  و  العظیـم”  “القـرآن  شـامل 
می باشـد بـه ایـن صـورت: القـرآن العظیـم + 

السـبع المثانـی = القـرآن می گـردد.
4. “الرسـالۀ” مجموعـۀ معـادل “أم الکتـاب”، 
تفصیـل  “و  و  محکمـات”  “آیـات  معـادل 
الکتاب” اسـت که شـامل “حـدود”، “الفرقان”، 
“آیـات مبینـات” و “تعلیمـات عامـه و خاصه” 
می باشـد. بـه ایـن صـورت: حـدود + فرقـان 
الکتـاب  أم   = تعلیمـات   + مبینـات  آیـات   +

می گـردد. 
5. “القـرآن العظیـم” به معنی “الحدیث” شـامل 
“قـرآن مجیـد” و “امـام مبین” اسـت کـه “امام 

مبیـن” بـه نوبۀ خـود شـامل “الکتـاب المبین” 
و “کتـاب مبین” می باشـد. 

6. “السـبع المثانی” به معنی “أحسـن الحدیث” 
نیـز آمـده اسـت. و تفصیـل الکتـاب گاهـی با 
بخـش نبـوۀ نیـز ارتباط پیـدا می کنـد و به این 
صـورت، شـامل آیـات نـه محکم و نه متشـابه 

می گـردد. 
7. بخـش “نبـوۀ “ بـا تمـام زیرمجموعه هـای 
خـود قابـل “اجتهاد” نیسـت، بلکه قابـل “فهم 
بـه مـرور زمـان  فهـم  ایـن  نسـبی” اسـت و 
انکشـاف می کنـد و نبایـد از ایـن بخش احکام 

عملـی را بیـرون کـرد. 
8. بخـش “رسـالت” بـا تمـام زیرمجموعه های 
خـود قابل “فهم نسـبی” )تأویل( نیسـت، بلکه 
قابـل “اجتهـاد” اسـت و بایـد در مسـیر تاریخ 
تطبیـِق خـود مـورد اجتهـاد و تجدیـد داخـل 
دایـرۀ حـدود خـود قـرار گیـرد. و ایـن بخش 
بـه معنی حقایـق غیرقابل تغییر مطرح نیسـت، 

بلکـه قابلیـت اعمـال و إبـا را دارا می باشـد. 
9. جهان بینـی قـرآن کریـم از بخـش نبـوۀ آن 
به دسـت می آیـد و بایـد مبتنـی بر ایـن بخش، 
جهان و انسـان شـناخته شـود و ماهیت انسان، 
معرفـت انسـانی و جهـان فهـم گـردد و ایـن 
فهـم توسـط فلسـفه و علـوم تجربی بـه مرور 

زمـان انکشـاف می نمایـد.
10. احـکام و قواعـد حقوقـی و اخالقـی قرآن 
کریـم بایـد از بخـش رسـالت آن به دسـت آید 
و مبتنـی بـر ایـن بخش قواعـد اجرایـی فردی 
و اجتماعـی شـناخته شـود و توسـط اجتهـاد 
مجتهدیـن توسـعه داده شـود و منطبـق با زمان 
واقعیت هـای جـاری جامعـه سـاختاربندی  و 

گردد.
بخـش دوم 

جهان بيــنی قرآنـی 
مبتنـی بـر “روش قرائت مدرن از قـرآن کریم” 
می تـوان بـه مباحـث دیگری که دکتر شـحرور 
از قـرآن کریم به دسـت می دهـد، پرداخت. وی 
فهـم حقایـق قرآنی و احکام قرآنـی را موقوف 
می کنـد  خاصـی  روش شناسـی  رعایـت  بـر 
کـه مدعـی اسـت روش شناسـی متذکـره نیـز 
برگرفتـه از قـرآن کریـم اسـت. بـا توجـه  بـه 
“روش قرائـت مـدرن از قـرآن کریـم” می توان 
گفـت کـه تمـام موضوعـات مطـرح شـده در 
تقسـیم  عمـده  موضـوع  دو  بـه  کریـم  قـرآن 
1. جهان بینـی  از:  انـد  عبـارت  کـه  می گـردد 
قرآنـی یـا همـان معـارف و حقایـق علمـی که 
مختـص به بخش “نبـوۀ “ می گـردد. 2. احکام 
قرآنـی یـا همان احـکام و راهکارهـای اجرایی 

که ویـژۀ بخـش “رسـالت” می باشـد. 
بدیـن ترتیـب، جهان بینی قرآنی قابـل “تأویل” 

و انکشـاف مبتنـی بـر فهـم نسـبی می باشـد و 
بـه همین ملحـوظ، بیشـترین کمـک را در این 
راه فلسـفه و علـوم تجربـی می نمایـد و همین 
بخـش قـرآن کریـم نمایانگر اعجـاز جاویدانی 
قـرآن کریـم اسـت و در ضمـن، مؤیـد بخـش 
“رسـالت” پیامبـر اکـرم نیز می باشـد کـه خود 

بـه عنـوان بخـش “نبوۀ” شـناخته می شـود. 
نخسـتین پرسـش در بحـث جهان بینـی قرآنی، 
شـناخت “دینامیسـم” وجـود جهـان اسـت که 
قـرآن کریـم چگونـه آن را طـرح می نمایـد و 
دوم شـناخت ماهیـت رابطۀ دوسـویۀ انسـان و 
معرفـت انسـانی می باشـد و مسـألۀ نهایی هم، 
جایـگاه قرآنـی معرفـِت انسـانی بایـد مـورد 
بحـث قرار گیـرد. خالصـۀ بحث شـحرور در 
ایـن مـورد را می تـوان این گونـه مطـرح نمود: 

فصـل اول 
قوانين ديناميکی وجود

دینامیسـم درونی وجود اشـیاء مبتنـی بر تعامل 
دو جانـب می باشـد و بـه ایـن صـورت رابطۀ 
بسـیط یـک سـویه وجـود نـدارد. تمـام تعامل 
دینامیکـی وجـود اشـیاء، موقـوف بـه تصور و 
وجـود دو امـر یـا دو چیـز می باشـد. بنـا بـه 
ممکـن  ثنایـی”  ایـن “جـدل  گفتـۀ شـحرور، 

اسـت بـه چهـار صـورت واقع گـردد: 
1. ديناميسـم تـازم: ایـن دینامیسـم در درون 
شـیئ مـادی واحـد فعـال اسـت کـه آن شـیئ 
بـه مرورهـر لحظه تغییـر شـکل داده و تا پایان 
عمـر ایـن تغییـر دینامیکـی ادامه پیـدا می کند. 
منطبـق بـر ایـن اصـل، هـر چیـزی مـادی در 
حـال تغییـر شـکل و درون به صـورت طبیعی 
می باشـد. از ایـن جـدل در قـرآن کریـم تحت 

عنـوان “هـالک” یاد شـده اسـت. 
2. ديناميسـم تقابـل: ایـن دینامیسـم میـان دو 
شـیئ مـادی موجـود در یـک آن، رخ می دهـد 
کـه بـر اثـر این تقابـل رابطـۀ تأثیر و تأثـر میان 
هـر دو بـه وجـود می آیـد. بنـا بـه اصطـالح 

قرآنـی ایـن جـدل را “زوجیـت” می گوینـد.
میـان  دینامیسـم  ایـن  تعاقـب:  3. ديناميسـم 
ظهـور دو شـیئ و یا دو ظهـور و حرکت واقع 
می گـردد و ایـن دو بـا هـم تالقـی نمی نمایـد 
و مـدام در تعاقـب هـم بـه ظهـور می رسـند، 
ماننـد دینامیسـم وجود شـب و روز و حرکات 

زنده جان هـا. 
4. ديناميسـم تـازم غيرمادی: این دینامیسـم 
میـان دو نقیـض غیرمـادی واقع می شـود مانند 
و  کاذب  حکـم  و  حقیقـی  و  صـادق  حکـم 

وهمـی بـر یـک قضیـه یـا نظریه. 
 

از        نظریاِت       شحرور         در        قرآن    شـناسی فشرده یی      
بخش هشـتمكمال الدین حـامد

بشیراحمد انصاری

تمدنآفریِن مکتب      رمضان 
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از عصـر باسـتان، یونانیـان بـه فلسـفه پردازی در جهـان مشـهور 
بودنـد. زیـرا در تمام سـال ها و قـرون آن دوره، فیلسـوفان زیادی 
از میان شـان سـر بر آورده بوند و پایه و اسـاِس فلسـفه را ریخته 
بودنـد. ایـن عامـل باعـث شـده بـود تـا آکادمی هـای زیـادی از 
جملـه آکادمـی معـروف افالطـون در آن جـا تأسـیس شـود. و در 
آن هـا بـه آمـوزش علـومِ آن دوران پرداختـه شـود. همین طـور 
می تـوان بـه جـرأت گفـت کـه آکادمی هـای یونـان سرمنشـای 
فلسـفه در خاورمیانـه و اروپـا شـدند. در آن دوران، بـه علـت 
عـدم وجـود امکانـات و تکنولوژی بـرای پژوهـش علمی، روش 
علمـی، روش قیـاس عقلـی و منطـق بود. چـون تنهـا راه معرفت 
نسـبت بـه اشـیا از ایـن طریـق ممکن بـود. در همیـن دوران، این 
روش کـه به عنوان فلسـفه شـناخته می شـد، به عنـوان علم العلوم 
مشـهور شـد. امـا پس از تصـرف یونـان توسـط امپراتـوری روم 
و سـپس حملـۀ اقـوام وحشـی »گال« بـه روم غربـی، امپراتـوری 
بـزرگ ازهـم پاشـید و حکومت هـای محلی تشـکیل شـد. و این 
در حالـی بود که مسـیحیت و کلیسـاها گسـترش بسـیاری یافتند. 
امـا در اثـر جهالـت عده یی از مبلغان مسـیحیت و پیـروی مردم از 
آن هـا، پرداختـن بـه علم و فلسـفه در اروپا به شـدت محدود شـد 
و تنهـا نظـام فلسـفی پایـدار در آن دوران اروپا، اندیشـه هایی بود 

کـه در کلیسـا تدریس می شـد.
بـه همیـن دلیـل، بـه مـرور زمـان در جوامـع اروپایـی 
خرافـات و عقب مانده گـی چیـره شـد و عصـر تاریکـی 
اروپایـی  سـرزمین های  در  کلیسـا  نفـوذ  داد.  شـکل  را 
بـه قـدری افزایـش یافـت کـه تمامـی قوانیـن جامعه به 
وسـیلۀ آن تعییـن می شـد. آن هـا فکـر می کردنـد کالم 
مسـیحیت باید اسـاس شـناخِت جامعه باشـد و برای آن 
کافی سـت. آن هـا نمی توانسـتند بـا برهـان عقلی صحت 
افـکار و عقایـد خـود را توجیـه کننـد، به همیـن دلیل به 
مـرور زمـان به فلسـفه روی آوردند و بـرای اولین بار در 
قـرون وسـطا نظامی نسـبتا منسـجم شـکل دادنـد. اولین 
فـردی کـه برای ایـن کار تالش کـرد، »فلوطیـن« بود. او 
تـالش کـرد که فلسـفۀ نوافالطونـی را با کالم مسـیحیت 
یک پارچـه سـازد و آن را بـا برهـان منطقـی توجیـه کند.
بعدهـا کلیسـا بـا اتـکا بـر همیـن روش، اسـاس نگرش 
فلسـفی مسـیحیت را شـکل داد کـه در تاریـخ فلسـفه به 
نگـرِش »اسکوالستیسیسـم« )فلسـفۀ مدرسـی( مشـهور 
اسـت. علـت ایـن نام گـذاری ایـن اسـت که این فلسـفه 
تنهـا فلسـفه یی بـود کـه در تمـام طـول قـرون وسـطا 
در سرتاسـر اروپـا در کلیسـاها تدریـس می شـد و بـه 
همیـن دلیـل آن را درسـی می دانسـتند و در میـان سـایر 
امـروزه  بـود.  برخـوردار  ویژه یـی  تقـدس  از  مکاتـب 
پـس از ظهـور عصـر »رمانتیـک« و انتقـادات فالسـفه به 
خصوص فیلسـوف آلمانـی ایمانویل کانت، این اندیشـه 
دیگـر رواج نـدارد. در عصـر رمانتیـک، مبانـی تفکـرات 
ایده آلیسـتی تغییـر بسـیار کـرد و در ابتـدای آن شـاخۀ 
ایدیالیسـم اسـتعالیی )محدودیت گـرا( پایه گـذاری شـد 
کـه خـود در ایـن مقولـه جـای نمی گیـرد و جـای بحثی 

دیگـر دارد.
بحـث دربـارۀ تاریخ و تکامل فلسـفۀ اسکوالستیسیسـم، 
جـای تأمـالت فـراوان و نوشـتِن کتاب هـا دارد. هـدف 
ایـن مختصـر، فقـط ذکـر مقدمـه و کلیتـی از  مـن در 

جریان هـای فلسـفِی ایـن عصـر اسـت. 
برهان افاطون: 

در یونـان باسـتان اعتقـاد بـه خدایـان چندگانـه یـا »رب 
النـوع« وجـود داشـت. آن هـا برای هـر چیـزی خدایانی 
تصـور می کردنـد کـه ویژه گـی اصلـی آن خـدا ایـن بود 
کـه در زمینـۀ مـورد نظـر در باالتریـن حـد کمـال بـود. 
ماننـد خـدای جنـگ، خـدای سـرعت، خدای قـدرت و 
... . بایـد بدانیـم کـه علت این طـرز تفکـر در یونانیان را 
بایـد در نگرش افالطون جسـت وجو کـرد. او تصور می 
کـرد کـه در خصایـل هـر موجـودی نوعی نقـص وجود 
دارد. بـرای مثـال هـر موجـودی دارای قـدرت معینـی 
اسـت. امـا قـدرت هـر موجـودی محـدود اسـت. یعنی 

می تـوان قدرتـی از آن باالتر تصـور کرد. در دنیـای واقعیت، هیچ 
چیـز قـدرت مطلـق نیسـت و هـر ویژه گی یـی بسـته بـه این کـه 
در چـه موجـودی تعریـف شـود، تا حدود مشـخصی معنـا دارد.
در حقیقـت هر شـیء نمونۀ ناقصی اسـت از یـک نمونۀ بی نقص 
کـه یـک کلـی تامـه بـه حسـاب می آیـد. کلـی بـه خاطـر این که 
جزیـی نیسـت؛ زیـرا در جهـان خـارج قابـل مشـاهده و درک 
نیسـت و کامـل بـه این خاطـر که وقتـی موجودی ناقـص وجود 
داشـته باشـد، نمونـۀ کامـل و بی نقـص آن هـم قابل تصور اسـت 
کـه تمـام ویژه گی های شـیء ناقـص را در برگیـرد. بنابراین برای 
مثـال، تمام موجـودات در حرکـت دارای حداکثر سـرعت معینی 
هسـتند و همه گـی نمونـۀ ناقصـی از یـک سـرعِت نامتناهـی و 
)خدایـان  »اخیلـوس«  آن  بـه  یونـان  در  کـه  هسـتند  بی نقـص 

سـرعت( می گفتنـد. 
تثليث فلوطين: 

فلوطیـن آخریـن فیلسـوف رومـی و پایان  دهنـدۀ تاریـخ فلسـفۀ 
باسـتان بـود. تـالش او ایـن بود کـه بین دین، فلسـفه و شـریعت 
وحـدت ایجـاد کنـد. او معتقـد بـود در شـرایطی کـه ایـن دو 
را روشـن  بسـیار مهمـی  یک پارچـه شـوند، می تواننـد حقایـق 
کننـد. او تصمیـم داشـت کـه بـا برهـان و قیـاس عقلی، بـه کالم 
مسـیحیت رنِگ منطقـی دهـد. بنابراین در ابتدا در جسـت وجوی 
وجـه مشـترکی در بیـن حکمـت نوافالطونـی و کالم مسـیحیت 
می گشـت. می دانیـم کـه در بینـش مسـیحی، سـه مرتبـه و پلـه 
بـه سـوی کمـال وجـود دارد کـه بـا سـه مفهـوم اصلـی پـدر، 
روح القـدوس و پسـر بیـان می شـود. کـه در آن مقصـود از پـدر 
بنیان گـذار و صانـع جهان اسـت که همان خداسـت کـه جهان از 

او تولد یافته اسـت. پسـر همان موجودات یا انسـان اسـت که در 
آن حضـرت عیسـی )ع( بـه عنوان حد اعلی شـناخته می شـود. و 
در نهایـت، روح القـدوس و یـا رابـط میان پدر و پسـر یا خداوند 
و انسـان اسـت. پـس به منظور تطبیـق فلسـفۀ نوافالطونی و کالم 
مسـیحیت، ابتـدا آن هـا را بایـد بـا هـم مقایسـه کـرد و سـپس بر 
هـم منطبق کـرد. از مشـترکات آن ها می تـوان از اعتقـاد به خدای 
نامحـدود نـام بـرد کـه سرچشـمۀ هسـتی اسـت. امـا ایـن مفهوم 
در فلسـفۀ نوافالطونـی، قالـب کثـرت بـه خـود گرفتـه اسـت و 
قایـل بـه وجـود خدایان متعدد شـده اسـت، اما در کالم مسـیحی 
اعتقـاد به خدای یگانه، مرسـوم اسـت. در نتیجه اگر می توانسـت 
ارباب االنـواع را بـا هـم جمـع کنـد و یک پارچه سـازد، شـریعت 
مسـیحی قالـب نوافالطونـی می گرفـت و می شـد مراتـِب آن را با 

توجـه به مکتـب افالطـون تشـریح کرد.
بـه دنبـال آن، مراتـب دیگـر وجـود را نیـز بـه گونه یـی جدیـد و 
بـا توجـه بـه تعبیـر نوافالطونـی، بیـان کـرد که ایـن تعبیـر بعدها 
تثلیـث فلوطیـن نـام گرفـت. بـر اسـاس آن، سـه مرتبـۀ تکاملـی 
وجـود دارد کـه عبارت انـد از: احـد، روح و نفـس. در صورتـی 
کـه بخواهیـم ایـن تثلیـث را بـا مراحل وجـودِی کالم مسـیحیت 
مقایسـه کنیـم، می توانیـم مفهـوم »احـد« را متـرادف با »پـدر« در 
نظـر بگیریـم. »روح« را با »روح القدوس« متـرادف بگیریم. منظور 

از »نفـس« هـم پسـر اسـت، یعنـی رونوشـتی از قوانیـن وعظـی 
خداوند. 

اکنون می رویم سراغ ارتباط مراتب سه گانۀ فلوطین. 
احـد به معنـای خداوند یگانه اسـت که اجزای جهـان، نمونه های 
ناقصی از آن هسـتند و بنا بر کالم مسـیحی، یگانه اسـت. روح به 
معنـای معرفـت الهی اسـت کـه بـر ماهیت اشـیا تعلـق می یابد و 
ارتبـاط بیـن احد و محور تشـکیل دهنـدۀ این جهان اسـت. نفس 
همـان رونوشـت عالـم فوقانی اسـت که اجـزای جهان بـر محور 
آن شـکل می گیرنـد، و صرفـًا شـامل انسـان نیسـت، بلکـه تمـام 
عالـم آفرینـش را شـامل می شـود. از آن جایـی کـه ایـن مراتـب 
مراحـل شـکل گیری  عبارتـی  بـه  کـدام  هـر  پیوسـته اند،  به هـم 
معرفت هسـتند که از سرچشـمه شـروع می شـود و در مخلوقات 
جلـوه می یابـد و دسـت یابی بـه آن، در گـرِو تکامـل معنـوی و 
عرفانـی اسـت و انسـان با رجـوع به نفس خویـش و تعمق در آن 
می توانـد ایـن مراتـب را طی کـرده و بـه باالترین درجـۀ معرفتی 

برسـد و زیربنـای جهـان را درک کند. 
برهان وجودی:

 می تـوان بـه جـرأت گفـت کـه ایـن برهـان، مهم تریـن برهـان 
بـرای اثبـات وجـود خداوند در تاریخ فلسـفۀ مدرسـی اسـت. به 
همیـن دلیـل، بیـان آن ضـروری اسـت. مهم تریـن نکتـه در مورد 
ایـن برهـان ایـن اسـت کـه: نمونـۀ آن در هیـچ فلسـفه و نگرش 
مذهبی یـی از جملـه اسـالم و یهودیـت دیـده نمی شـود و از این 

جهـت اختصاصی اسـت.
امـا براهینـی از جملـه علیت و نظم در سـایر مذاهـب و ادیان نیز 

دیـده می شـود. ایـن برهان توسـط قدیس انسـلم مطرح شـد و تا 
مدت هـا مـورد قبـول مـردم و فالسـفه بـود تـا جایی کـه پس از 
ظهـور کانـت، ضربات هول ناکی بـه آن وارد شـد. هرچند امروزه 
افـرادی چون پروفیسـور پالنتیجـا با نگرش جدیدی به بازسـازی 
ایـن برهـان پرداختنـد، امـا ذکـر آن هـا و بحـث دربـارۀ آن هـا از 
حـد ایـن مقالـه فراتر اسـت و الزم اسـت کـه تفصیـاًل در جایگاه 
خـودش بحث شـود. در این برهـان، مراتب وجـود کاماًل رعایت 
شـده اسـت. انسـلم هم چـون فلوطیـن معتقد بـود کـه نمونه های 
ناقـص در ایـن جهـان وجـود دارنـد و از ایـن رو یـک نمونۀ کلی 

کامـل قابل درک اسـت.
امـا او چیـزی بیشـتر از فلوطیـن اضافـه می کنـد و آن این اسـت: 
دو حالـت بـرای وجـود یـک شـی قابـل درک اسـت. یکـی از 
حـاالت، وجـود در ذهـن اسـت و دیگـری وجود در جهـان عین 
و خارجـی. امـا چیـزی کـه مسـلم اسـت این اسـت که این شـی 
)وجـود کامـل کلـی( از آن جایـی کـه قابـل تصـور اسـت، پـس 
وجـود دارد. ولـی پرسـش این جاسـت که وجود این شـی شـامل 
کـدام حالـِت وجـود می شـود؟ چـون حتمـًا بایـد در یکـی از دو 

قلمـرِو زیـر تعریف شـود.
پـس اسـتدالل مان را این گونـه انجـام می دهیـم. 1ـ ایـن شـی از 
آن جایـی کـه قابـل تصور اسـت، پـس وجـود دارد. 2ـ بر اسـاس 

اصـل طـرد شـِق سـوم در منطـق هیـچ شـقی خـارج از محدودۀ 
یـک گـزاره و متناقضـش تعریف نمی شـود. در نتیجه، یک جسـم 
اگـر وجـود دارد، نمی توانـد نـه در ذهـن باشـد و نـه در خـارج 
از ذهـن )عیـن(، بلکـه بایـد در یکـی از قلمروهـا وجـود داشـته 
باشـد. نتیجـه: ایـن شـی یـا در ذهـن وجـود دارد یا در خـارج از 

)عین(. ذهـن 
انسـلم تـالش کـرد کـه اثبـات کنـد کـه ایـن شـی کلـی و کامـل 
نمی توانـد در ذهـن موجـود باشـد و در نتیجـه بنـا بـر اسـتدالل 
فـوق، بایـد در عالـم عیـن موجود باشـد. مبنای اسـتدالل انسـلم 
ایـن اسـت کـه اگر شـی کامـل و نامحـدود می توانسـت در ذهن 
مطـرح شـود، بـرای ذهـن قابـل درک نبـود. زیـرا هـر کمیتی در 
ذهـن قابـل افزایـش و کاهـش اسـت و هـر تصـوری کـه از ایـن 
شـی بخواهیـم در ذهـن ایجـاد کنیـم، از آن کامل تـر قابـل تصور 
اسـت. بـرای مثـال اگـر بخواهیـم ایـن شـی کامـل را در نهایـت 
زیبایـی بدانیـم، بازهـم از آن زیباتـر قابـل تصـور اسـت، پس در 
نتیجـه ذهـن نمی توانـد کامل تریـن را تصـور کنـد پـس شـی بـا 
چنیـن مشـخصاتی در ذهـن قابـل تصور نیسـت. در نتیجـه بنا به 
حکـم منطقی یـی کـه گرفتیم، بایـد در عالم خـارج از ذهن و عین 
وجـود داشـته باشـد. این شـی را کـه در عالم عین موجود اسـت 

و همین طـور در نهایـت تکامـل اسـت، خـدا می نامیـم. 
نقد برهان وجودی: 

بـه ایـن برهان، چنـد نقص اساسـی وارد اسـت. اول نقص برهان 
مغلطـه در به کاربـردِن تعاریـف اسـت کـه باعـث گرفتـِن نتایـج 

اشـتباه می شـود.

دوم این کـه: بیـن تعریـف یـک شـی و ذات شـی، تفاوت بسـیار 
اسـت. بـرای مثال شـما می گویید فالنی بازیگر سـینما اسـت. اما 
مفهـوم ایـن جملـه شـامل شـخصیت آن فـرد، سـبکی کـه بازی 
می کنـد، نقش هایـی کـه می گیـرد و ... نمی شـود؛ یعنی مـا مفهوم 
کاملـی از آن بازیگر را نتوانسـتیم تداعی کنیـم. در نتیجه تصوری 
از آن نداریـم، بلکـه فقـط او را بـه عنـوان یـک بازیگـر تعریـف 
کردیـم. امـا از آن جایـی کـه مفهـوم کاملـی از آن بیـان نکردیم و 
نمی تـوان از آن تصـور کاملـی به دسـت آورد، تعریـف مـا یـک 
تعریـف ناقصـه اسـت. وقتـی کـه تعریـف مـا از شـی بـه تصور 
کاملـی از آن بیانجامـد، تعریـف مـا یک تعریِف تامـه خواهد بود. 
در این جـا انسـلم تمایـز میان ایـن تعاریف را مشـخص نمی کند، 

در نتیجـه اسـتداللش بـه سفسـطه می انجامد.
 برمی گردیـم بـه جایـی کـه انسـلم اثبـات کـرد کـه ایـن کلـی 
کامـل نمی توانـد در ذهـن تصـور شـود. در این جـا مقصـود او 
تصـور ماهیـت و ذات شـی بـوده اسـت. یعنـی بـرای مثـال در 
مـورد زیبایـی، تصـور یـک موجود در نهایـت زیبایـی، یعنی یک 
تصـور تامـه از شـی کـه بـر اسـاس نظـر انسـلم در ذهـن ممتنع 
اسـت. و از آن نتیجـه می گیـرد که قطعـًا این شـی در عالم خارج 

وجـود دارد.
ایـن در صورتـی بر اسـاس اسـتدالل انسـلم درسـت خواهد بود 
کـه ثابـت شـود نمونـۀ عینـی تعریـف تامـه یـا ذات شـی 
قطعـًا وجـود دارد و در نتیجـه، بـر اسـاس برهـان منطقـی 
انسـلم از آن جایـی کـه در عالـم ذهنـی ممتنع اسـت، پس 
در عالـم بیـرون ذهن یـا همان عالـم عین وجـود دارد. اما 
پرسـش این جاسـت کـه آیـا انسـلم وجـود ذات و صادق 
بـودِن تعریـف تامـۀ شـی را اثبـات کرده اسـت کـه چنین 

می گیـرد؟  نتیجه یـی 
برمی گردیـم بـه قسـمت اوِل برهـان انسـلم کـه از وجـود 
و  کامـل  نمونـۀ  وجـود  جهـان،  در  ناقـص  نمونه هـای 
یـک  آن جـا وجـود  در  او  می گیـرد.  نتیجـه  را  بی نقـص 
تعریـف ناقصـه از ایـن شـی را اثبـات می کنـد و نـه یـک 
تعریـف تامـه را و در نتیجـه نمی توانـد نتیجه یـی دربـارۀ 
تعریـف تامـه )تصـور کامـل شـی( بگیـرد. امـا از کجـا 
از شـی کلـی کامـل، یـک  انسـلم  تعریـف  بفهمیـم کـه 

تعریـف ناقصـه اسـت؟
انسـلم نتیجـه گرفـت کـه اگـر نمونه هـای ناقصـی وجود 
داشـته باشـند، می تـوان وجود یک شـی کامـل و بی نقص 
ایـن اسـت کـه نمی توانیـم  امـا مهـم  نتیجـه گرفـت.  را 
تصـوری از ایـن شـی به دسـت آوریـم. در نتیجـه، تعریف 
مـا ناقصـه اسـت و همان طـور کـه گفتـه شـد، تعریـف 
ناقصـه نمی توانـد بـه تعریـف تامـه دسـت یابـد در نتیجه 
هیـچ دلیلـی بـر وجـود ماهیتـی بـرای ایـن شـی وجـود 
نـدارد. چـه در جهان عین و چـه در عالم عیـن. اما چیزی 
کـه مسـلم اسـت ایـن اسـت کـه: انسـلم توانسـت وجود 
چنیـن شـی یی را نتیجـه بگیـرد. امـا همان طـور کـه گفتـه 
شـد، هـر وجـودی یا ذهنی اسـت یـا عینی و یا هـر دو و 
نمی توانـد در هیـچ کـدام نباشـد. امـا اگر شـی بـرای مثال 
وجـود ذهنـی داشـت، در نتیجـه وجـود عینـی دارد؛ مانند 
اشـکال و اجسـامی کـه تصورشـان می کنیـم ولـی در عالِم 

واقـع وجـود ندارند.
درسـت اسـت که انسـلم وجود شـی کلـی کامـل را نتیجه 
گرفـت، امـا نمی توانسـت اثبـات کنـد کـه ایـن وجـود، 
وجـود عینـی اسـت. در نتیجـه نمی توانیـم نتیجـه بگیریم 
کـه چنیـن شـی یی در عالم خـارج نیـز وجـود دارد. بلکه 
می توانـد فقـط ذهنـی باشـد. و دیگـر این که: اصـاًل وجود 
ماهیـت بـرای چنیـن شـی یی اثبات نشـد کـه بخواهیم آن 
را عینـی یـا ذهنی بدانیم. )بـه پاراگراف باال رجوع شـود.( 
امـا اشـکال دیگـری نیـز بـر برهـان وجـودی وارد اسـت 
کـه توسـط کانـت ارایـه شـد و هم اکنـون بـه تشـریِح آن 

می پردازیـم. 
برهان کانت: 

ایمانویـل کانـت فیلسـوف آلمانی قـرن شـانزدهم میالدی 
و متفکـر بـزرگ فلسـفۀ غـرب اسـت. عـدۀ بسـیاری بـر 
ایـن اعتقادنـد کـه تأثیـر کانـت بر فلسـفۀ غرب بـه قدری 
زیـاد اسـت کـه می تـوان فلسـفۀ غـرب را بـه دو قسـمت 

پیشـاکانتی و پسـاکانتی تقسـیم کرد.
کانـت در حیـن طراحـی ایدیالیسـم اسـتعالیی خـود کـه انقالبی 
در نگـرش فلسـفی غـرب ایجـاد کـرد، بـه نقـد برهـان وجودی 
پرداخـت و بـا رد ایـن برهان، پایه های فلسـفۀ مدرسـی را بسـیار 
متزلـزل کـرد. هم اکنون بـه مرور برهـان کانـت می پردازیم. کانت 
بـه بررسـی نظـر انسـلم مبنی بـر واقعیـت داشـتن )عینـی بودن( 
شـی کلـی کامـل پرداخـت. اولیـن نظـر کانـت ایـن بود کـه اگر 
شـی وجـود داشـته باشـد، مسـلمًا بایـد دارای ماهیتـی باشـد که 
ایـن ماهیـت حـدود وجـودِ آن را تعریـف کنـد و چیسـتِی آن را 
نشـان دهـد. بـر همین اسـاس، اگر تصـور کنیم که چنین شـی یی 
در عالـم خـارج وجـود دارد، بایـد دارای ماهیتی باشـد که حدود 
وجـودِ آن را تعییـن کنـد وگرنـه بـدون ماهیـت، وجـود آن معنی 
نـدارد. در نتیجـه، شـی کلـی کامِل مـا بایـد دارای ماهیتی باشـد.

در نتیجـه این گونـه اسـتدالل می کنیـم: شـی مـورد نظـر مـا، یـا 
دارای ماهیـت مشـخصی اسـت یـا نـه. اگـر نیسـت، پـس یعنـی 
اصـاًل چیزی نیسـت کـه بخواهـد وجود داشـته باشـد. و اگر هم 
دارای ماهیـت مشـخصی اسـت، پـس ماهیتـش هر چه که باشـد، 
می تـوان از آن کامل تـر تصـور کـرد. هـر چه قـدر زیبـا باشـد، 
زیباتـر از آن می تـوان تصـور کـرد. هـر چه قـدر بـزرگ باشـد، 
... . در ایـن صـورت،  بزرگ تـر از آن می تـوان تصـور کـرد و 
دیگـر نمی تـوان آن را شـی  یی بی نقـص و کامـل دانسـت و ایـن 
بـا تعریـف شـی تناقـض دارد. پـس می توانیـم بگوییـم در هـر 

صـورت، وجـود شـی نقـض می شـود.

مقدمه یی     بر      فلسفۀ       مدرسی     
یا      اسکوالستیسیسم

رهـام بركچی زاده

ACKU



شــماری از باشــندگان ولســوالی بهــارک و اعضــای 
ــه اعــالم آمــار  شــورای والیتــی بدخشــان در اعتــراض ب
تــازۀ نفــوس ولســوالی های ایــن والیــت از ســوی 
کمیســیون مســتقل انتخابــات، پشــت دروازۀ والیــت 

کرده انــد. تجمــع 
آنــان از حکومــت می خواهنــد کــه در آمارگیــری از 
نفــوس ولســوالی ها تجدیــد نظــر کــرده و از ارایــۀ 

آمارهــای غیرواقعــی خــودداری کنــد.
تــواب و عبــداهلل دو تــن از معترضــان می گوینــد، در آمــار 
تــازۀ کمیســیون انتخابــات، نفــوس ولســوالی بهــارک 33 
تــن هــزار ارایــه شــده در صورتی کــه نفــوس واقعــی ایــن 

ولســوالی بــه 180 تــن هــزار می رســد.
ــن  ــوس ای ــار نف ــر در آم ــه اگ ــد ک ــان هشــدار می دهن آن
ولســوالی تجدیــد نظــر نشــود، مرکزهــای ثبت نــام 

رأی دهنــدگان را خواهنــد بســت.
عبــداهلل ناجــی نظــری، عضــو شــورای والیتــی بدخشــان 
ــان  ــوس بدخش ــده از نف ــه ش ــار ارای ــد، آم ــم می گوی ه

ــی نیســت. ــان پذیرفتن ــرای آن ب
ــرای  ــه ب ــۀ آگاهان ــار به گون ــن آم ــری، ای ــۀ نظ ــه گفت ب
تقلــب در انتخابــات آینــده و پــس زدن بدخشــان از ســایر 

ــه شــده اســت. امتیازهــای سیاســی دیگــر ارای
از  درصــد   40 آمــار،  ایــن  براســاس  می افزایــد،  او 
باشــندگان بدخشــان از فهرســت کمیســیون مســتقل 

شــده اند. حــذف  انتخابــات 
ــی کمیســیون  ــر والیت ــس دفت ــوچ، رئی ــد اهلل بل ــا  حمی ام
ــوس  ــت نف ــد، تثبی ــان می گوی ــات بدخش ــتقل انتخاب مس
ــت  ــار جمعی ــان آم ــدارد و آن ــط ن ــن کمیســیون رب ــه ای ب

ــتقل  ــق  ادارۀ مس ــمی از طری ــۀ رس ــه گون ــان را ب بدخش
ارگان هــای محــل، و از ریاســت احصایه یــی مرکــزی 

ــد. ــت آورده ان بدس
ــه  ــوالی ها ب ــوراهای ولس ــی های ش ــهم کرس ــه س از این ک
ــۀ  ــردد، ارای ــن می گ ــوالی تعیی ــر ولس ــوس ه ــب نف تناس

ــزدان  ــام نام ــت ثبت ن ــوس جه ــن نف ــیار پایی ــار بس آم
ــهم  ــه س ــبت ب ــا را نس ــوالی ها، واکنش ه ــوراهای ولس ش
ــه  ــر انگیخت ــوراها ب ــن ش ــان در ای ــردم بدخش ــدک م ان

اســت.
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 کابل و اسالم آباد به توافق رسیدند

تـالش ارگ برای کاهش فشـار جهـانی بر پاکستان
د وچکالۍ او د خوراکي توکو د کمښت د 

ستونزو په اړه په ارګ کې ناسته وشوه

40 درصد نفوس بدخشان 
از فهرست کمیسیون انتخابات حذف شده اند

دفتـر شـورای امنیـت ملـی پـس از سـفر هیـأت بلندرتبـۀ 
افغانسـتان بـه پاکسـتان اعـالم کـرده کـه دو طـرف بـه 
صـورت »ویـژه« بـاالی عملی سـاختن اقدامات مشـخص 
برای پیشـبرد »پروسـۀ صلح و کاهش خشـونت« به توافق 

رسیدند.
در اعالمیه یـی کـه از سـوی دفتـر شـورای امنیـت ملـی 
بـه نشـر رسـیده اسـت، آمده اسـت کـه مهم تریـن موضع 
مشـترک در مـورد پروسـۀ صلـح صـورت گرفتـه و گفتـه 
شـده آنانـی کـه انتخـاب شـأن صلـح نباشـد بـه شـکل 

»مشـترک بـا اقدامـات مشـخص« مقابـل خواهنـد شـد.
در بخشـی از اعالمیـه هم چنـان گفتـه شـده که قرار اسـت 
جنـرال باجـوا، رییـس سـتاد مشـترک ارتـش پاکسـتان به 

دعـوت محمداشـرف غنـی بـه کابل سـفر کند.
در اعالمیـۀ شـورای امنیـت آمده اسـت: »در بخـش امنیتی 
توافـق صـورت گرفت تـا دو طرف برای عملی شـدن 66 
فقره تعهدات مندرج در »پالن عمل افغانسـتان و پاکسـتان 
بـرای صلح و همبسـتگی« کـه مهم ترین چارچـوب جامع 
بـرای همکاری هـای دوجانبـه می باشـد، هـر چـه زودتـر 

مطابـق یک پالن مشـخص گام هـای عملـی را بردارند«.
در اعالمیـه گفتـه شـده کـه مهم تریـن موضع مشـترک در 
مـورد پروسـۀ صلـح ایـن اسـت کـه در پالیسـی موجـودِ 
صلـح، »هیـچ بدیل بهتـری« وجود نـدارد، امـا آن هایی که 
انتخاب شـان صلح نباشـد، به شـکل »مشـترک با اقدامات 

مشـخص« مقابل خواهند شـد.
تـا  گرفـت  صـورت  توافـق  اعالمیـه:  ایـن  از  نقـل  بـه 
کمیته هـای کاری در هـر دو طـرف هم آهنـگ کننـده گان 
خـاص را تعییـن کننـد و از پیشـرفت عملـی فعالیت هـای 
ایـن کمیته ها به شـکل مسـتقیم توسـط رهبری دو کشـور 

گیرد. نظـارت صـورت 
اعالمیـه هم چنـان صراحـت دارد کـه در بخـش اقتصـادی 
طریـق  از  مرکـزی  آسـیای  بـرق  انتقـال  مـورد  در  نیـز 
افغانسـتان، ایجاد سـهولت ها بـرای ترانزیـت و تجارت از 
آسـیای مرکـزی به گـوادر و بالعکس با احـداث خط آهن 
در تطابـق بـا تعهـدات بین المللی هر دو کشـور و توسـعۀ 
شـاهراه جالل آباد-کابـل، توافقـات »مشـخصی« صـورت 

اسـت. گرفته 
آمـده اسـت کـه دو طـرف  اخیـر اعالمیـه هم چنـان  در 
توافـق کردنـد که بـا ایجاد میکانیزم های مشـخص، شـاهد 
باشـند  آینـده  ایـن توافقـات در روزهـای  عملـی شـدن 
و طـی یـک هفتـۀ تـا ده روز آینـده، آجنـدای مشـخص 

تیم هـای کاری را تدویـن کننـد.
گفتنـی اسـت که سـند برنامـۀ عمل کـه چهارچوبـی برای 
تقویـت اعتمـاد و توسـعۀ همکاری های دوجانبـه را فراهم 
می  کنـد، هفتـۀ پیـش توسـط معاونـان سیاسـی دو کشـور 
در اسـالم آباد امضـا شـد گـه گفتـه می شـود ایـن سـند بـا 

سـفر مشـاوران امنیـت ملـی دو کشـور نهایی می شـود.

بـه گفتـۀ سـخنگوی شـورای امنیـت ملـی، برنامـۀ عمـل 
هم چنـان کارشـیوۀ مناسـب بـرای بررسـی راه حل هـا در 
خصـوص نگرانی  هـای دو کشـور اسـت. شـاهد خاقـان 
عباسـی، نخسـت وزیـر پاکسـتان و محمداشـرف غنـی، 
رییـس حکومـت وحـدت ملـی نزدیـک بـه دو مـاه پیش 
بـه ایجـاد »برنامۀ عمـل برای صلـح و هم بسـته گی« توافق 

کردنـد.
سفر ناموثر

در عیـن حـال، شـماری از اعضای مجلس نماینـده گان در 
واکنـش بـه ایـن سـفر می گویند که این سـفر هیـچ  تأثیری 

بـر اوضاع امنیتی افغانسـتان نخواهد داشـت.
آنـان کـه در جلسـۀ عمومـی دیـروز ایـن اتـاق صحبـت 
بـه  افغانسـتان  مقام هـای  سـفر  کـه  گفتنـد  می کردنـد، 
پاکسـتان موجـِب کاهـش فشـارهای امریـکا بـر پاکسـتان 

می شـود.
داوود کلکانـی، نماینـدۀ مـردم کابـل در مجلـس گفت که 
سـفر مقام هـای افغانسـتان بـه پاکسـتان »هیـچ گاه بـه نفـع 
کشـور« نخواهـد بـود، زیرا پاکسـتان هیچـگاه در حرف و 

عملـش »صـادق« نبوده اسـت.
آقـای کلکانـی سـران حکومـت وحـدت ملـی را مخاطب 

قـرار داده گفـت کـه »آزمـوده را آزمـودن خطاسـت«.
ایـن عضـور مجلس می گوید که سـفر مقام های افغانسـتان 
بـه پاکسـتان، فشـارهای امریـکا را باالی اسـالم آباد کاهش 
می دهـد و بایـد زمینـۀ آن از سـوی حکومـت افغانسـتان 

مسـاعد نشود.
ایـن گفته هـای در حالـی مطرح می شـود کـه دو روز پیش 
محمـد حنیف اتمر، مشـاور رییس شـورای امنیـت ملی با 
محمـد معصـوم سـتانکزی، رییـس عمومی امنیـت ملی و 
ویـس احمـد برمک، وزیـر امور داخله به اسـالم آباد سـفر 

کردند.
گفتنـی اسـت کـه پیـش از ایـن نیـز هیـأت مذاکـره کنندۀ 
افغانسـتان دو بار به پاکسـتان سـفر کـرده بودند کـه ظاهراً 
آن نشسـت ها بی نتیجه بودند. از سـوی هم، نخسـتین سفر 
مقام هـای پاکسـتانی بـه افغانسـتان بـه خاطـر رسـیدن هر 
دو کشـور بـه صلـح زمانـی صـورت گرفت که اسـالم آباد 
زیر فشـار شـدید امریـکا به خاطر پنـاه دادن بـه گروه های 

ترویسـتی بود.
شـماری از آگاهـان  سیاسـی و نظامـی در کشـور بـه ایـن 
باورنـد کـه پاکسـتان با چنین سـفرها و برگزاری جلسـه ها 
بـا موضوع رسـیدن هر دو کشـور به صلح، دولـت کابل را 
فریـب می دهـد، زیـرا به باور آنان: پاکسـتان هیـچ گاه اقدام 

عملـی در برابـر ترورییم نخواهـد کرد.
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ــو شــمېر  ــو مرســته کوونکــو ادارو او ســازمانونو ی د نړیوال

اســتازو د افغــان دولــت لــه چارواکــو رسه پــه ارګ کــې نــن 

دوشــنبه ناســته وکــړه.

دغــه ناســته چــې د دوشــنبې »۱۳۹۷ کال د غرګــويل 

۰۷« پــه ورځ وشــوه، د افغانســتان دولــت لــه لــوري رابلــل 

شــوې ده، ترڅــو د وچکالــۍ لــه املــه زیامننــو شــویو تــه د 

مرســتې رســولو پــه الرو چــارو بحــث وکــړي.

د کرنــې وزارت ویانــد اکــر رســتمي د دوشــنبې پــه ورځ پــه 

دې اړه ازادي راډيــو تــه وویــل:

»د نړیوالــو ادارو، ســازمانونو، ډونرانــو او دولتــي ادارو 

ــتې  ــه ده او د دې ناس ــې روان ــه ارګ ک ــال پ ــته دا مه ناس

هــدف دا دی چــې د وچکالــۍ لــه املــه زیامننــو شــویو تــه 

ــدا کــړو چــې څنګــه  مرســتې همغــږې کــړي، ترڅــو دا پی

ــو او  ــو ورځ ــه راتلونک ــې پ ــه يش او څنګه ی ــتې ترالس مرس

ــه ورســوي.« ــو شــویو کســانو ت میاشــتو کــې زیامنن

د ښــاغيل رســتمي پــه وینــا، د کرنــې وزارت د طرحــې لــه 

مخــې چــې د مالــدارۍ پــه برخــه کــې یــې جــوړه کــړې پــه 

دوو میاشــتو کــې ۱۰۰ میلیونــه ډالــرو تــه اړتیــا ده.

نومــوړي وویــل، کــه د وچکالــۍ ګــواښ دوام وکــړي دغــه 

ــه دې  ــې پ ــد يش چ ــاره متدی ــتو لپ ــه میاش ــه د نه ــه ب طرح

ــا وي. ــه اړتی ــرو ت ــه ډال ــه ۵۰۰ میلیون ــې ب ــورت ک ص

دا پــه داســې حــال کــې ده چــې د ملګــرو ملتونــو د بــري 

ــوي  ــل ن ــه خپ مرســتو همغــږي کوونکــي ادارې »اوچــا« پ

راپــور کــې ویــيل، د وچکالــۍ لــه املــه دوه میلیونــه کســان 

پــه افغانســتان کــې د خوراکــي مــوادو لــه کمښــت او 

ــخ دي. ــۍ رسه م قحط

د دغــې ادارې د راپــور لــه مخــې، د افغانســتان دوه پــر درې 

برخــې کســان د وچکالــۍ لــه ګــواښ رسه مــخ دي.

ــال د  ــيل، دا مه ــان راغ ــې دغه ش ــور ک ــه راپ ــا« پ د »اوچ

افغانســتان ۲۰ والیتونــه د وچکالــۍ تــر اغېــز النــدې دي.

راپــور کــې وړانــدې راغــيل چــې افغانســتان پــه کرنــې او 

مالــدارۍ متکــي هېــواد دی او دا مهــال د دغــه هېــواد لــږ 

تــر لــږه ۱۵ میلیونــه وګــړي پــه کرنــې او مالــدارۍ بوخــت 

دي.

د ملګــرو ملتونــو پــه راپــور کــې ویــل شــوي لــه وچکالــۍ 

نــه زیامنــن شــویو افغانانــو لپــاره ۱۱۵ میلیونــه ډالــر اړتیــا 

ــورې د  ــتو پ ــپږو میاش ــر ش ــه ت ــې ب ــدازه پیس ــې دا ان ده چ

خوراکــي مــوادو او څښــاک د اوبــو د تأمیــن لپــاره ولګــول 

يش.

تــر دې وړانــدې د افغانســتان د کرنــې او مالــدارۍ وزارت 

هــم ویــيل، د کمــو ورښــتونو لــه املــه ډېــری والیتونــه لــه 

وچکالــۍ رسه مــخ دي.

ــت د  ــې د دول ــارو ک ــه چ ــېدو پ ــه د رس ــو ت ــي پېښ طبیع

وزیــر معــاون وايــي، هغــو والیتونــو تــه چــې د وچکالــۍ 

پــه لومــړي کرښــه کــې دي د مرســتې رســولو چــارې پیــل 

ــوې دي. ش

محمد اسلم سیاس په دې اړه ازادي راډيو ته وویل:

ــې  ــه ک ــړۍ کرښ ــه لوم ــواښ پ ــې د ګ ــه چ ــه والیتون »هغ

ــړاو  ــم پ ــېديل دي، دوه ــتې رس ــدازه مرس ــو ان ــه ی دي، ورت

تــه هــم د غذايــي مــوادو د انتقــال لپــاره چمتووالــی لــرو، 

ــه  ــازمان پ ــو س ــرو ملتون ــې د ملګ ــه ک ــه مرحل ــه درېيم پ

ــه  ــې ل ــوي چ ــته ک ــوږ رسه مرس ــړي ډول »WFP« م ځانګ

حاصالتــو نــه د کرنــې وزارت د راپــور لــه مخــې بــه تطبیــق 

يش.«

د ښــاغيل ســیاس پــه وینــا، دا مهــال پــه ډېــره انــدازه غنــم 

پــه ســیلو او کرنیــزو زونونــو کــې زېرمــه دي.

ــي  ــب من ــې نای ــو جرګ ــې د مران ــال ک ــدې ح ــه هم پ

محمــد فیصــل ســمیع لــه ازادي راډيــو رسه پــه خــرو کــې 

وویــل، د افغانســتان دولــت د خوراکــي مــوادو د کمښــت 

ــړې. ــه ده ک ــه ن ــاره پاملرن ــۍ لپ او بې وزل

ــې د  ــتې چ ــې مرس ــتل، کوم ــه وغوښ ــه دولت ــوړي ل نوم

وچکالــۍ لــه املــه زیامننــو شــویو رسه کېــږي پــه شــفاف 

ــي. ــانو ووې ــه اړو کس ډول پ

بهزاد

انتـخابات آینـده بـدتر... 
 آنان تایید داده است.«

آقـای اخالقـی افـزود، برایـش زنـگ آمده و کسـی گفته 
که 2000 شناسـنامه ی که برچسـپ نیز خـورده اند، دارد 

و آن را می فروشـد.
بـه گفتـه او، ایـن کار توسـط باندهـای مافیایـی صورت 

می گیـرد و از فعالیـت ایـن باندهـا باید جلوگیری شـود.
همچنیـن، صفـورا ایلخانـی دیگـر عضـو مجلـس گفت: 
»تقلـب گسـترده در روند انتخابات وجـود دارد؛ در کابل 
مسـوولین کمیسـیون انتخابـات هنـگام زدن اسـتیکر از 
شناسـنامه ها عکـس می گیرنـد و بعـد عکـس را پرینـت 

کرده بـه نامـزدان می فروشـند.«
پـس از ایـن ادعاهـا آقـای ابراهیمـی گفت که خواسـتن 

همـه روزه مسـووالن کمیسـیون انتخابـات بـه مجلـس، 
مناسـب نیسـت؛ بنـًا کمیسـیون عدلـی در همـکاری بـا 
کمیسـیون انتخابـات بایـد ایـن اسـناد را بررسـی کرده و 

نتایـج آن را بـه مجلـس گـزارش دهـد.
ایـن در حالـی سـات که پیـش از این نیز چنیـن ادعاهای 
از سـوی برخی اعضای شـورای ملی مطرح شـده اسـت؛ 
اما کمیسـیون انتخابـات این ادعاها را تایید نکرده اسـت.

ACKU
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لطیف محمود

حكومت های حيوان صفت؛

ماركس به عنوان يک متفكر و جامعه شناس سياســی كه 

با داشن انديشه های بزرگش صاحب مکتبــی به نام ماركسيزم شد، بــه 

اين باور است كه فرق عمدۀ انسان با حيوان در داشن تاريخ است؛ 

ــازند. ــا تاريخ می س ــازند، اما انسان ه ــخ منی س حيوانات تاري

بسيار  اجتامعــی  گونــۀ  بــه  فطری  غريزۀ  براساس  حيوانات 

شگفت انگيز و دارای تشكيالت و سازمان هــای عريــض و طويــل 

زنده گــی می كننــد، ماننــد زنبور عسل كه پادشاه، ملكه، عسكــر 

ــی دارای تاريخ  ــل، هيچ گاه ــدان عق ــل فق ــه دلي ــا ب و... دارند. ام

منی شــوند. روند زنده گــی شــان جنبــۀ تكاملــی ندارد. به همني 

آغاز  صفر  از  را  زنده گــی اش  حيوانات  از  جديدی  نسل  هر  دليل، 

. می كنــد

ــی  طبق اين تيوری ماركس، افغانستان هم اگر چه دارای تاريخ سياس

كشــور  ايــن  در  حكومت داری  روند  اما  اســت،  شفاف  و  روشن 

هیچ گاهــی سري تكاملــی را طــی نكــرده؛ چنان چــه با رویــکار آمدن 

صورت  بــه  چه  حكومت داری  و  سیاســی  نظام  جديد،  حاكِم  هر 

ســنتی و کالســیک  و يا بــه صــورت مــدرن از نقطــۀ صفــر براســاس 

ــده اســت. ــا مأموریــت خارجــی آغــاز گردی ســلیقۀ شــخصی و ی

اگــر نقــد ريالیســتیک، كارشناســانه و بــه دور از طرف ورزی سياســی 

و... بــر چگونه گــی فلســفه و منطــق حكومــت داری در جغرافيايــی 

بــه نــام افغانســتان داشــته باشــيم، بــه ويــژه بعــد از دهــۀ دموكراســی 

ــه  كــه تشــكيل احــزاب هــر چنــد نهايــت شكســته و ريختــه؛ امــا ب

مثابــه يــک حركــت سياســی فضــای نســبن بــاز و گفتــامن سياســی 

را شــكل داد، پلوراليســم و تســامح سياســی و ايجــاد حركت هــای 

سياســی دســِت كم در چارچــوب اعالمــی قســاًم معنــا پيــدا كــرد .

امــا بــه دليــل زيرســاخت ســنتی و حاكميــت پارادايم هــای ســنتی، 

حاكميــت عنــارص واپس گــرا و شــكل گريی رويكردهــای شــتاب زده؛ 

ــعه  ــر توس ــی ب ــت داری مبتن ــی حكوم ــري تكامل ــه س ــن اين ك ضم

و تكامــل را در افغانســتان آســيب زد، وابســته گی های سياســی 

ــای  ــدان رقابت ه ــه مي ــتان را ب ــده داد و افغانس ــري فزاين ــور را س كش

سياســی-اقتصادی، تضــاد منافــع بازیگــران منطقه یــی، جنــگ رسد 

ــدل كــرد.  ــي مب ــی كشــورهای تأثريگــذار منطقه ي و جنگ هــای نيابت

ــم. ــد تكاملــی بازماندي در نهايــت مــا از رون

عزیز حکیمی

دوال دوال شرتسواری کردن ارشف غنی و دار و دسته اش

افغانسـتان سـه روز پیـش ادغـام مناطـق قبایلـی  حکومـت 

پاکسـتان را بـا ایالت خیـر پختون خواه محکوم کـرد. دلیلش 

هـم سـاده اسـت: خیـر پختون خـواه یـک ایالت رسـمی پاکسـتان اسـت و 

ادعـام مناطـق قبایلـی بـه آن، بـه معنـای آن اسـت کـه دیگـر مناطـق قبایلی 

شـبیه یـک منطقـۀ حایـل بیـن پاکسـتان و افغانسـتان عمـل منی کنـد. ایـن 

یعنـی تأکیـد دیگـری بـر این کـه دیورند مـرز رسـمی افغانسـتان و پاکسـتان 

اسـت. )کـه البتـه فقـط غنـی و دار و دسـته اش تـا حـاال ایـن را منی دانند و 

گرنـه، دهه هاسـت کـه دیورنـد مـرز رسـمی بین املللـی قبول شـده بیـن این 

است.( کشـور  دو 

جنبـۀ جالـب ایـن قضیـه ایـن اسـت کـه وبسـایت ریاسـت جمهـوری و 

صفحـۀ فیسـبوکی ارگ، بـه زبـان پشـتو اعالمیـۀ حکومـت در محکومیـت 

ادغـام مناطـق قبایلـی بـه ایالـت خیـر پختون خـواه را منتـر کـرده، ولـی 

بـه زبـان فارسـی نکـرده. متـام پسـت های صفحـۀ ارگ و وبسـایت را مـن 

دنبـال می کنـم و معمـواًل محتـوای فارسـی و پشـتو در وبسـایت ریاسـت 

جمهـوری و صفحـۀ فیسـبوکی ارگ معمـواًل بـا تفـاوت پنـج یـا ده دقیقـه 

منتـر می شـود. امـا اعالمیـه و خـر مربـوط بـه ایـن قضیه کـه از سـه روز 

پیـش اسـت تـا حـاال روی فیسـبوک و در وبسـایت ریاسـت جمهـوری، به 

فارسـی منتـر نشـده اسـت.

عزیز آریانفر

هشــدار جــدی بــه بانــد مافیایــی ارگ. هامن گونــه کــه 

ــر،  ــی، امت ــی ارشف غن ــد مافیای ــه بان ــا ب ــته باره در گذش

اســتانکزی و اکلیــل بــه خاطــر مخاطــرات مدهــش و 

ــی ُهشــدار  ــاری و فرقه ی ــه تنش هــای تب پیامدهــای ســهمگین دامــن زدن ب

داده بــودم، بــار دیگــر آژیرهــای خطــر را بــه صــدا در مــی آورم و ایــن بــار 

جدی تــر از گذشــته ُهشــدار می دهــم کــه تــا دیــر نشــده، دســت از 

فتنه انگیــزی و درنگانــدن بــه دهــل قوم گرایــی افراطــی بردارنــد؛ زیــرا فــردا 

دیگــر دیــر خواهــد بــود و چنــان آتشــی برافروختــه خواهــد شــد کــه تــر و 

ــوختاند. ــد س ــک را خواه خش

ارگ بایــد بدانــد کــه در واکنــش بــه مشــی افراطــی غلزایی گرایــی افراطــی، 

ــرای کشــاکش های  ــه ب ــک شــده و زمین ــوام تحری ــدرو ســایر اق ــارص تن عن

ــناس نامه ها  ــش ش ــف دادن پخ ــد. توق ــد ش ــم خواه ــر فراه ــی بیش فرقه ی

نحســتین گام در راســتای فــرو خوابانیــدن فتنــه اســت.

فیـسبـوک نـــامــه

ذهنیتپـردازی؛ تا ذهـنپـروری از
انسانها شخصیت مورد در روانشناسانه جستاری

ای برادر تو هامن اندیشه ای

مابقی خود استخوان و ریشه ای

گر بود اندیشه ات گل، گلشنی

ور بود خاری تو هیمۀ گلخنی

مولوی

ــابه  ــورد، مش ــد م ــا چن ــک ی ــان در ی ــن انس ــتگاه ذه دس

ــل  ــور عس ــرا زنب ــد. چ ــل می باش ــور عس ــۀ زنب ــه الن ب

انســان حــاوی  تنهــا شــهد می دهــد و چــرا ذهــن 

جان گــداز  تلخی هــای  و  روح افــزا  شــیرینی های 

اســت؟ در ایــن نوشــته بــه ایــن چرا هــا بــه گونــۀ فــرده 

می شــود. داده  پاســخ 

ــده  ــته ش ــی گامش ــل دربان های ــور عس ــۀ زنب ــر دِر خان ب

انــد کــه هنــگام ورد، یکایــک را پــس از تشــخیص، اجــازۀ 

ــرای  ــی ب ــد. )ترتیبات ــا منی دهن ــد ی ــدن می دهن ــل ش داخ

ــد  ــم دارن ــود ه ــۀ خ ــر الن ــی ب ــۀ گروه ــا حمل ــورد ب برخ

ــا  ــا ب ــن دربان ه ــت(. ای ــا نیس ــود م ــا مقص ــه در این ج ک

بــو کشــیدن، دیــدن و بازرســی بدنــی، پــی می برنــد کــه 

خــودی کــدام و بیگانــه کــدام اســت؟ بیگانــه را هرگــز بــه 

ــای  ــی و چیزه ــاهدۀ ناپاک ــا مش ــد. ب ــل راه منی دهن داخ

آلــوده کننــدۀ کنــدوی عســل در وجــود خــودی، توصیــه 

می کننــد کــه واپــس رود و خــود را پــاک کنــد. بــا انــدک 

مقاومــت آن را بی درنــگ دو نیــم می کننــد و بــه دور 

ــه  ــود ک ــبب می ش ــزی س ــب غری ــن ترتی ــد. ای می اندازن

ــد و از  ــان مبان ــا در ام ــل از آلوده گی ه ــاک و عس ــه پ الن

آن شــهد خالــص حاصــل شــود.

ــگاه ورود متفاوت هــا، متغیر هــا،  ــا ذهــن انســان، جای ام

خوبی هــا،  بدی هــا،  متضادهــا،  متخالف هــا، 

ناراســتی ها،  راســتی ها،  زیبایی هــا،  زشــتی ها، 

قســاوت ها،  مروت هــا،  خیانت هــا،  امانت هــا، 

بدبینی هــا،  خوشــبینی ها،  نفرت هــا،  عشــق ها، 

اســت.  این هــا  امثــال  و  خشــونت ها  نرمش هــا، 

یــاد گرفــِن  کــه  داده می شــود  آمــوزش  از کودکــی 

ــۀ  ــن طرف ــان، ای ــت. انس ــد اس ــا ب ــوب ی ــزی خ چه چی

معجــون طبیعــِت)1( هســتی در ُکل زنده گانــی خــود 

ــت  ــا اس ــا و متفاوت ه ــن متضاده ــل ای ــول و حام محص

ــا  ــالن خوبی ه ــرگاه می ــود. ه ــو می ش ــگاه ن ــه گاه و بی ک

ــار می آیــد و گاهــی کــه میــالن  فــراوان باشــد، خــوب ب

بدی هــا زیــاد باشــد، بــد.

از هــامن کودکــی دربان هــای ذهــن انســان آهســته 

و پیوســته شــکل می گیرنــد. اگــر ایــن شــکل گیری 

در خانــواده، محیــِط آمــوزش و پــرورش در مراحــل 

ــاری  ــگ و ج ــری هامهن ــا پی ــی و حت ــی، جوان نوجوان

می شــود.  فرشــته خو  انســان  شــک،  بــدون  باشــد، 

ــده و  ــیار دی ــی دارد. بس ــداق عین ــم مص ــِس آن ه برعک

شــنیده ایم کــه برخــی انســان ها را »مجــرم فطــری«، 

ــد.  ــده ان ــری« نامی ــکار فط ــا »جنایت ــری« ی ــن فط »خای

در جبلــت  ویژه گی هــا  ایــن  کــه  نیســت  آن  منظــور 

اشــخاص و هنــگام خلقــت همــزاد او بــوده اســت، 

ــل  ــه و مراح ــۀ اولی ــون در تربی ــه چ ــت ک ــه آن اس بلک

ــد،  ــه کار گامشــته نشــده ان ــی ب پســین، دربان هــای ذهن

ــرای  ــت. ب ــرده اس ــه ک ــتی ها غلب ــر درس ــتی ها ب نادرس

این کــه در نخســتین پله هــای شــناخت انســان از محیــط 

پیرامــون، در دوران کودکــی کــدام روش هــای تربیتــی بــه 

کار گرفتــه شــود، دانشــمندان ایــن عرصــه ســفارش های 

ــه  ــابه ب ــی مش ــن دربان ــن آن همی ــد. مهم تری ــم دارن منظ

النــۀ زنبــور اســت. ارزان، قابــل دســرس، شــدنی 

روزگار  در  کــه  نابه ســامانی ها  بســا  مانــع شــوندۀ  و 

ــی  ــه جامعه ی ــا ک ــه بس ــود و چ ــارز می ش ــالی متب بزرگس

را تبــاه و بربــاد می دهــد. پــس اگــر قــرار اســت فرزنــدان 

ســامل بــار آورنــد، بایســتی بــه ایــن مهــم کــامل توجــه و 

رسمایه گــذاری را از خانــواده تــا جامعــه بــه کار اندازنــد.

بقــای  و  بــرای تضمیــن  انســان ها  ایــن گذشــته،  از 

خوبی هــا در وجــود خــود، در هــر مرحلــۀ زنده گانــی بــه 

ــا  ــن دربان ه ــد. ای ــاز دارن ــی نی ــای ذهن ــن دربان ه داش

ــای  ــتی ها و پلیدی ه ــوذ زش ــان را از نف ــن انس ــۀ ذه الن

کــه  می شــوند  ســبب  و  می دارنــد  بــاز  نفرت انگیــز 

ــوادۀ  ــانی و خان ــۀ انس ــته خو وارد جامع ــان های فرش انس

ــوند. ــت ش بری

افغانســتان  در  –واقعی تــر-  بــری  جامعــۀ  در  اگــر 

ــاول،  ــارت، چپ ــتار، غ ــتم، کش ــم، س ــاهد ظل ــه ش روزان

دزدی، قتــل، رشــوت، اختــالس، خشــونت، دروغ گویــی 

ــان،  ــم، احس ــردی، ترح ــتی، جوان م ــتی، درس ــا راس ی

برده بــاری، عشــق، محبــت، دوســتی، امانــت داری و 

ــدۀ  ــره ش ــدوی ذخی ــۀ آن در کن ــتیم، مای ــت اس صمیمی

ــری و  ــد فک ــدی رش ــای بع ــه در دوره ه ــت ک ــن اس ذه

ــا ذهنیت پــردازی کــه بخشــی مهــم  جایــگاه اجتامعــی ب

بــروز می کنــد. شــخصیت را می ســازد، 

ــش  ــر پرس ــه را زی ــن قضی ــل ای ــوردی اص ــتثناهای م اس

انســان  از  کــه  می شــود  دیــده  گاهــی  منی بــرد. 

خــوب کار، زشــتی رس می زنــد؛ ولــی او در تنهایــی 

آن  در جــران  و  اســت  عــذاب وجــدان همــراه  بــا 

ــی  ــت، کار نیک ــان بدرسش ــم انس ــی ه ــد. گاه می کوش

انجــام می دهــد کــه هــرگاه تــداوم یابــد، از اثــر بــه 

ــاورد،  ــر دوام نی ــت؛ اگ ــن اس ــای ذه ــری دربان ه کارگی

ــوام  ــا ع ــگ ی ــا نیرن ــه ی ــک حادث ــر ی ــر پذی ــی و اث موقت

ــو  ــان های نیک ــامری از انس ــرا ش ــد. چ ــی می باش فریب

ــار  ــر هم تب ــا اگ ــت، حت ــان های بدرسش ــا انس ــت ب رسش

بــرای  باشــند، همــراه منی شــوند.  و هم قطــار هــم 

این کــه آن هــا اختیــار دربان هــای ذهــن را در حــدی 

ــان  ــای ش ــا و واکنش ه ــر کنش ه ــه ب ــد ک ــرده ان ــد ب بلن

دارد. حکمروایــی 

ــار  ــتی رفت ــر نادرس ــم، ب ــود عل ــا وج ــا ب ــرا برخی ه چ

و کــردار شــامری از بدرسشــتان بــا آن هــا همدســتی 

ذهــن  کنــدوی  درومنــای  این کــه  بــرای  می کننــد؟ 

ــتی در  ــی و زش ــاب خوب ــن انتخ ــت؛ بی ــوده اس ــان آل ش

نوســان قــرار دارنــد. یــا وسوســۀ جــاه، مکنــت، قــدرت و 

دولــت می شــوند کــه بازهــم ناشــی از هــامن آلوده گــی 

کنــدوی ذهــن اســت. )احتیــاج یــک اســتثنا اســت و آن 

این کــه برخی هــا بــه قــدر کفــاف معیشــت ناگزیــر انــد، 

تــن بــه همراهــی دیــو رسســتی بدهنــد، منونه هــای آن در 

ــود(. ــده می ش ــی دی ــر جامعه ی ه

باوجــود  ســیرت  نیکــو  انســان  کــه  این جاســت 

قبــول متــام ســنگینی های  تنگ دســتی های روزگار و 

بــار زنده گانــی بــه ســبب داشــن دربان هــای بازدارنــده، 

ــزد)2(  ــوکان نری ــای خ ــه ُدر در پ ــد ک ــاد رس می ده فری

ــر  ــک)3( را زی ــی فل ــه کرس ــه ن ــد ک ــازی منی بین ــا نی ی

پــای ممــدوح قــرار دهــد تــا بــه نانــی برســد. در حالــی 

ــن  ــا پذیرف ــدوی ذهــن ب ــده گان دربان هــای کن ــه ندارن ک

ــر  ــی)4(، ب ــزار طالی ــردازی اب ــواری و دروغ پ ــدک خ ان

ــد. ــته ان ــوان داش خ

بــاری، هــرگاه کنــدوی ذهــن انســان از آالینده هــای 

مخــرب پــاک نشــود؛ هــرگاه دربان هــای بازدارنــدۀ 

بدی هــا دم دســتگاه ذهــن اســتخدام نشــوند، هیــچ 

بهریــن  در  لــو  و  تحصیلــی  هیــچ  و  مدرســه یی 

دانشــگاه های دنیــا، آن را پالــوده نتــوان کــرد؛ زیــرا 

دانش هــا مهــارت و تخصص هــا را تقویــت می کنــد، 

ولــی تربیــۀ مــداوم، ذهنیت هــا و کنش هــای شــخصیتی-

اجتامعــی بــار مــی آورد. تــا دیــر نشــده بایــد آنانــی کــه از 

ــد  ــای توامنن ــد، دربان ه ــوده ان ــروم ب ــی مح ــن دربان ای

ــا  ــد ت ــه کار گامرن ــن ب ــتگاه ذه ــی را در دس بازدارنده گ

از نفــوذ )و چــه خــوب اگــر بتــوان بــروز( نامالیمت هــا 

ــورت،  ــن ص ــد. در ای ــری کنن ــند جلوگی ــردار ناپس و ک

تولیــد اندیشــۀ انســان شــهد خالــص خواهــد بــود کــه در 

ــو دارد. ــاب نیک ــری بازت ــۀ ب ــگ جامع ــن رنگارن گلش

شــدند،  نیرومنــد  انســان  ذهــن  دربان هــای  هــرگاه 

عرصه هــای  ســایر  در  آنــان  بازدارنده گــی  نقــش 

داوری،  شــمول  بــه  شــخص  موضع گیری هــای  و 

ــتدالل  ــا اس ــف ب ــر مخال ــا رد نظ ــول ی ــی، قب برابری طلب

منطقــی و باالخــره تنظیــم رفتــار و کــردار مثبــت شــخص 

نقــش فعــال اجــرا می کنــد.

ــته  ــته رسش ــز فرش ــت* ک ــه معجونیس ــی زادۀ طرف 1( آدم

وز حیــوان- گــر کنــد میــل ایــن شــود بــه از ایــن- ورکنــد 

میــل آن شــود بــد از آن. »مولــوی«

2( اشاره به قصیدۀ شیوای نارص خرو:

نکوهش مکن چرخ نیلوفری را

برون کن ز رس باد و خیره رسی را

... به نظم اندر آری دروغی طمع را

دروغ رسمایه است مرکافری را

بسنده است با زهد عامر و بوذر

کند مدح محمود مر عنرصی را

من آنم که در پای خوکان نریزم

مر این قیمتی ُدر لفظ دری را

ــن  ــد ب ــه محم ــعدی ب ــرت س ــدح ح ــه م ــاره ب 3( اش

ســعد، بــن ابوبکــر زنگــی و نکوهــش ظهیــر فاریابــی کــه 

ــه بــود: در مــدح قــزل ارســالن گفت

نه کرسی فلک نهد اندیشه زیر پای

تا بوسته بر رکاب قزل ارسالن نهد...

در حالــی کــه قصیــدۀ ســعدس نیــز مــدح اســت، امــا بــه 

گــامن خــود حــد نگهداشــته اســت:

... تو منزل شناسی و شه راهرو

تو حق گوی خرو حق شنو

چه حاجت که نه کرسی آسامن

نهی زیر پای قزل ارسالن

مگو پای عزت بر افالک نه

بگو روی اخالص بر خاک نه

4( اشــاره بــه قطعــۀ خاقانــی کــه مــردی او را بــر عنــرصی 

ترجیــج مــی داد و او در جــواب گفتــه بــود:

به تعریض گفتی که خاقانیا

چه خوش داشت نظم روان عنرصی...

شنیدم که از نقره زد دیگدان

ز زر ساخت آالت خوان عنرصی

به دانش توان عنرصی شد ولیک

به دولت شدن چون توان عنرصی

ــرصی  ــه عن ــزود ک ــد اف ــث بای ــن بح ــل ای ــرای تکمی ب

ملک الشــعرای دربــار ســلطان محمــود غزنــوی، در 

ــان  ــردن زلف ــاه ک ــم کوت ــبی حک ــود ش ــه محم ــی ک حال

ایــاز را داده بــود و فــردا از کــرده پشــیامن شــده و در غــم 

ــود: ــه ب ــی گفت ــود، در مدح ــته ب نشس

کی عیب رس زلف بت از کاسن است

چه جای به غم نشسن و خاسن است

جای طرب و نشاط و می خواسن است

کاراسن رسو ز پیراسن است

محمــود رس از زانــوی غــم برداشــت و دهــن عنــرصی را 

یــک یــا چندبــار از زر پــر کــرد. بــه ایــن ترتیــب عنــرصی 

بــه ملــک و مــال رســید.

خلیل رومان
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الجـزیـره
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــلمان ب ــن س ــد ب محم
اهــداف خــود در طــرح بلندپروازانــه 
ــا  ــر روی تکنولوژی ه چشــم انداز 2030 ب
مصنوعــی  هــوش  ویــژه  بــه  جدیــد 
ــت و در  ــرده اس ــاز ک ــژه ب ــابی وی حس
ــاوری«  ــی فن ــده »تکینگ ــر ای ــن راه ب ای
ــرده   ــه ک ــی تکی ــان« ژاپن ــی س »ماسایوش
ــد  ــد ولیعه ــه می توان ــده ای ک ــت، ای اس
جــوان ســعودی و کشــورش را بــه ســمت 
آب هــای عمیــق و خطرنــاک هدایــت 

ــد. کن
ماسایوشــی ســان، کارآفریــن، ســرمایه دار 
ــه در  ــی ک ــی ژاپن ــد اجرای ــر ارش و مدی
ــل  ــر عام ــوان مدی ــه  عن ــر ب ــال حاض ح
ــس  ــافت بانک و رئی ــرکت س ــی ش اجرای
هیئــت مدیــره شــرکت اســپرینت فعالیــت 
می کنــد، بــا ثــروت 21.5 میلیــارد دالــری 
ــوب  ــان محس ــرح جه ــدان مط از ثروتمن
می شــود. او همچنیــن یکــی از ماهرتریــن 
ــز  ــان نی ــندگان جه ــن فروش و باهوش تری
بــا   2016 ســپتامبر  در  ســان  هســت. 
ــاون  ــلمان، مع ــن س ــد ب ــاهزاده محم ش
ولیعهــد وقــت ولیعهــد کنونــی عربســتان 
مالقــات کــرد. در پایــان نشســت 45 
ــد 45  ــد ش ــلمان متعه ــن س ــه ای، ب دقیق
ــدوق ســرمایه گذاری  ــر از صن ــارد دال میلی
ــدوق  ــه صن ــعودی )PIF( ب ــتان س عربس
ــا  ــن تقریب ــد. ای ــل کن ــان منتق ــژن« س »وی
نیمــی از ارزش صندوقــی اســت کــه 
ــرمایه گذاری  ــدوق س ــن صن ــه بزرگتری ب

ــده اســت. ــدل ش ــان ب جه
یکســال بعــد، ماسایوشــی ســان در پاســخ 
بــه دیویــد روبنســتاین، مجــری بلومبــرگ 
ــک  ــرف ی ــا ظ ــه آی ــید ک ــه از او پرس ک
ولیعهــد  از  را  پــول  توانســته  ســاعت 
ولیعهــد عربســتان بگیــرد، پاســخ داد. 
ــت  ــن صح ــر، ای ــت: »خی ــه گف او اینگون
ــرف  ــر را ظ ــارد دال ــن 45 میلی ــدارد. م ن
ــک  ــه ای ی ــی دقیق ــم؛ یعن ــه گرفت 45 دقیق

ــر.« ــارد دال میلی
هنگامــی کــه روبنســتاین پرســید کــه 
ــه را  ــل توج ــاهکار قاب ــن ش ــه ای چگون
خلــق کــرده -مطمئنــا، در تاریــخ فــروش 
ــه  ــر اســت- او پاســخ داد ک ــی بی نظی مال
بــه بــن ســلمان گفتــه اســت: »می خواهــم 
هدیــه ای بــه شــما بدهــم، یــک هدیــه از 
ــون  ــک تریلی ــه ای ی ــا، هدی ــرف ماس ط

دالــری. خــوب، حــاال جالــب شــد. 
شــما 100 میلیــارد دالــر ســرمایه گــذاری 
ــه  ــر ب ــون دال ــک تریلی ــن ی ــد، م می کنی

ــم داد.« ــما خواه ش
محمــد بــن ســلمان، در رونــدی کــه 
بــرای او لحظــه ای از احتیــاط غیرمعمــول 
ــه  ــر ب ــارد دال ــغ 45 میلی ــود، روی مبل ب
عنــوان ســرمایه گذاری اولیــه در صنــدوق 
ــای  ــه پ ــی ک ــرد. هنگام ــق ک ــان تواف س
ــان باشــد، دیگــر  ولیعهــد ســعودی در می
ــه او  ــد ک ــر بیاوری ــه خاط ــد ب نمی توانی
ــد.  ــول دور می ریزن ــدر پ ــش چق و دولت
ــون  ــه 500 میلی او همــان کســی اســت ک
دالــر بــرای یــک قایــق بادبانــی، 300 
ــک کاخ در  ــد ی ــرای خری ــر ب ــون دال میلی
فرانســه و 450 میلیــون دالــر بــرای خریــد 
یــک نقاشــی صــرف کــرد کــه بعــدا آن را 
بــه محمــد بــن زایــد، ولیعهــد ابوظبــی و 
حاکــم دوفاکتــوی امــارات متحــده عربــی 

داد.
امــا 45 میلیــارد دالــر در 45 دقیقــه؟ ایــن 
بــن  آیــا  اســت.  هیجان انگیــز  واقعــا 
ــان مشــاوره  ــدوق س ــاره صن ــلمان درب س
ــت  ــال دق ــا او اص ــت؟ آی ــادی گرف اقتص
کــرد؟ شــاید نــه. او در عــوض یــک 
عربســتان  اقتصــاد  از  بــزرگ  بخــش 
بــه  ایــده ای  ســمت  بــه  را  ســعودی 
ــمت  ــه س ــاوری« و ب ــی فن ــام »تکینگ ن
بزرگتریــن فروشــنده ایــن ایــده کــه 
ماسایوشــی ســان اســت، حرکــت داد.
فرضیــه ای وجــود دارد کــه می گویــد 
ــش  ــه ای پی ــه گون ــاوری ب ــرفت فن پیش
هــوش  روزی  کــه  رفــت  خواهــد 
مصنوعــی از هــوش انســانی پیشــی گرفته 
و منجــر بــه تغییــرات شــگرف یــا حتــی 
پایــان تمــدن بشــری خواهــد شــد. چــون 
ممکــن  هوشــی  چنیــن  توانایی هــای 
ــه  ــی ک ــل درک نباشــند، اتفاقات اســت قاب
فنــاوری« می افتنــد  »تکینگــی  از  بعــد 
ناپذیــر  پیش بینــی  اســت  ممکــن 
ــه  ــر ب ــا دیگ ــان ربات ه ــند. در آن زم باش
ــا  ــد داشــت و م ــازی نخواهن انســان ها نی
صرفــا موجوداتــی عقــب افتــاده خواهیــم 
بــود کــه جلــوی دســت و پــای ربات هــا 

را بــرای پیشــرفت گرفته ایــم.
تکینگــی نقطــه ای اســت کــه هــوش 
انســانی  هــوش  از   )AI( مصنوعــی 
پیشــی می گیــرد. ســان معتقــد اســت 

کــه تــا آن لحظــه کمــی بیــش از دو دهــه 
ــل  ــروت قاب ــت. او روی ث ــده اس راه مان
و  می کنــد  ســرمایه گذاری  توجهــش 
بزرگتریــن  کــه  روی ســرمایه گذارانش 
ــان  ــت. س ــعودی اس ــتان س ــا عربس آنه
می گویــد در آینــده  تعــداد زیــادی از 
ــان  ــط انس ــون توس ــه اکن ــاغل را ک مش
انجــام می شــود، بــه دســت ربات هــا 
انجــام  شــود و ایــن فقــط دربــاره مشــاغل 
مــورد  در  او  بــود.  خدماتــی خواهــد 
ــه  ــی ب ــین و حت ــکان، وکال، مهندس پزش
ــگاران  ــت روزنامه ن ــوان گف ــرات می ت ج

هــم صحبــت می کنــد.
در »ابتکارعمــل ســرمایه گذاری آینــده« 
ریــاض  در   2017 اکتبــر  اواخــر  کــه 
ایــده آل  برگــزار شــد، ســان مرحلــه 
ــش را تشــریح  ــن گام ــتن ای ــرای برداش ب
هــوش  کــه  کــرد  بحــث  او  کــرد. 
مصنوعــی عالی تریــن ابــزار در تاریــخ 
کــه  ابــزاری  بــود؛  بشــریت خواهــد 
ــن  ــل و مجــددا تبیی ــع را مخت تمــام صنای
بــا  او در حضــور مخاطبــان  می کنــد. 
ــای  ــا ردیف ه ــده ای ب ــش دلگرم کنن آرام

می کــرد. بــازی  اعــداد  خیره کننــده 
او پــس از یــادآوری بــه آنهــا کــه اینشــتین 
دارای آی کیــو 200 بــود، دربــاره آینــده ای 
صحبــت کــرد کــه هــوش مصنوعــی 
ــو  ــاس آی کی ــر اس ــده ب ــری ش اندازه گی
ــان در  ــید. س ــد رس ــزار خواه ــه 10 ه ب
مــورد جهانــی صحبــت کــرد کــه در 
ــا  ــات ب ــارد رب ــا 10 میلی ــان ها ب آن انس
»هــوش فوق العــاده« زندگــی می کننــد 
ــه  ــت ک ــن اس ــن ممک ــر ای ــالوه ب و ع
ــا«  ــه م ــده شــرورانه »ب ــک خن ــا ی ــا ب آنه
ــرا  ــر ظاه ــال حاض ــه در ح ــد. البت بخندن
ــدد؛  ــد بخن ــه می توان ــن ســان اســت ک ای
ربات هــای  تولیدکننــده  بزرگتریــن  او 
جهــان اســت کــه اکثــر آنهــا را در چیــن 

بــه فــروش می رســاند.
ــد عربســتان  ــاره ولیعه ــه او درب ــی ک زمان
ــک  ــب ی ــاره کس ــرد، درب ــت می ک صحب
ــوخی  ــال ش ــه اص ــر در دقیق ــارد دال میلی
شــاهزاده  ایــن  عــوض  در  او  نکــرد. 
عربســتانی را بــه عنــوان یــک »ویژنــری« 
معرفــی کــرد کــه »در حــال حاضــر دارای 
ــه  ــت ک ــژن( اس ــم انداز )وی درک و چش
ظــرف 45 دقیقــه بــه ســراغش آمــد. 
ــا  ــه م ــت ک ــی اس ــن راه ــت »ای او گف
دوســتی، همــکاری و پیونــد ذهــن ایجــاد 
ــی  ــوع ستایش ــان ن ــا هم ــم.« دقیق می کنی
کــه بــن ســلمان می خواســت کــه بشــنود 
ــه  ــی ک ــت زمان ــد گف ــه بای ــا صادقان ام
ــرده  ــت ک ــر دریاف ــارد دال ــما 45 میلی ش
ــگری  ــدح و ستایش ــی در م ــید کلمات باش

ــود. ــاری می ش ــی ج ــه راحت ب
او بــدون آنکــه دربــاره بــازده گســترده ای 
اســت  انتظــار ســرمایه گذاران  در  کــه 
ــم  ــول مه ــرد »پ ــد ک ــد، تاکی ــت کن صحب
نیســت، مهــم خوشــبختی انســان اســت. 
عصــر تکینگــی ایــن پتانســیل را دارد کــه 
بــرای همــه خوشــبختی بــه ارمغــان آورد؛ 
یعنــی 8 میلیــارد انســان بــه صــورت 
مشــترک از ســیاره زمیــن بــا حضــور 
10 میلیــارد ربــات هوشــمند فراتــر از 
درک مــا اســتفاده می کننــد.« او گفــت: 
ــد،  ــه کنن ــا حمل ــه م ــا ب ــم آنه ــر نکن فک

ــت  ــل دوس ــگ کام ــا در هماهن ــا و آنه م
ــد. ــم ش خواهی

خاطــر  آســوده  می توانیــم  بنابرایــن، 
باشــیم کــه ایــن فروشــنده تکینگــی مــا را 
مطمئــن ســاخته اســت کــه نیــازی نیســت 
کــه بــا ربات هایــی کــه او ســاخته اســت 
وارد جنــگ شــویم. از خداونــد بابــت 

ــن شــاکریم! ای
آنکــه چنــدان اطمینان بخــش نیســت، 
ایــن اندیشــه اســت کــه حاکــم تنــدرو و 
اقتدارگرای عربســتان ســعودی سرنوشــت 
و آینــده کشــور خــود را بــه ســمت ســان 
ــتند  ــی هس ــرده اســت. منتقدان ــل ک متمای
کــه بــه ایــن واقعیــت اشــاره می کننــد کــه 
ــاب  ــرمایه خــود را در حب ــام س ــان تم س
دات کام در ســال 2000 از دســت داد. 
ــه  ــد ک ــش می گوین ــان و حامیان ــه س البت
ــروز او  ــگاه ام ــه جای ــید و ب ــران نباش نگ
ــرمایه گذاری های  ــه س ــد؛ نتیج ــگاه کنی ن
ــش  ــی و بخ ــوش مصنوع ــگرف دره ش

ــوژی پیشــرفته. ــا تکنول ارتباطــات ب
ــر  ــکی متفک ــوآم چامس ــال، ن ــن ح ــا ای ب
ــا  ــی عمیق و متخصــص برجســته آمریکای
بــه پــروژه تکینگــی شــکاک اســت. او بــه 
صراحــت آن را »علمــی تخیلــی« می نامــد. 
او در مصاحبــه ای در ســال 2013، هــوش 
ــرای  ــالش ب ــوان »ت ــه عن ــی را ب مصنوع
ــک  ــرای نزدی ــین آالت ب ــزی ماش برنامه ری
ــان«  ــار انس ــای رفت ــی جنبه ه ــدن بعض ش
توصیــف کــرد. چامســکی افــزود کــه 60 
ســال تحقیــق و توســعه هــوش مصنوعــی 
واقعــا بــه طبیعــت اندیشــه و ســازماندهی 
عمــل نپرداختــه اســت.« مغــز محــل 
پیچیــده ای اســت کــه 10 میلیــارد نــورون 
ــالش  ــه »ت ــد ک ــتدالل می کن دارد. او اس
ــت هــوش انســانی و  ــرای جــذب ماهی ب
ــی اســت  انتخــاب انســانی مشــکل بزرگ
کــه فراتــر از محــدوده علــم معاصــر 

اســت.«
ولیعهــد  بــرای  مخالفت هایــی  چنیــن 
جــوان عربســتان البتــه اهمیتــی نــدارد. او 
ــان  ــای س ــی وارد روی ــه صــورت عمیق ب
ــارد  ــی شــهر 500 میلی شــده اســت و حت
ــام  ــه ن ــتان ب ــده عربس ــدرن آین ــری م دال
»نئــوم« را بــه یــک انکوباتــور بــرای 
ــرده اســت.  ــدل ک ــده ســان ب ــرورش ای پ
شــهری کــه بــه گفتــه بــن ســلمان هــوش 
مصنوعــی ســتون خیمــه آن خواهــد بــود.
امــا در دنیــای واقعــی عربســتان ســعودی، 
کمبــود مســکن ارزان قیمــت وجــود دارد 
ــه  ــت ب ــه جمعی ــود آن نســبت ب ــه کمب ک
ــد؛  ــد می رس ــون واح ــک میلی ــش از ی بی
بــرای  معنــادار  شــغل های  ایجــاد 
ــه رشــد پادشــاهی  ــت جــوان رو ب جمعی
ــر بخــش  آل ســعود و توانمندســازی موث
ــت.  ــگ زدن اس ــال لن ــی در ح خصوص
بلندپروازانــه  چشــم انداز 2030، طــرح 
ــه و  ــازی جامع ــرای بازس ــلمان ب ــن س ب
اقتصــاد عربســتان ســعودی، پیــش از آنکه 
ــد  ــود برس ــد خ ــداف بلن ــه اه ــد ب بتوان
ــه االن،  ــا ب ــی دارد. ت ــس طوالن ــی ب راه
ــد  ــوش ولیعه ــان درگ ــا س ــای ماس آوازه
ــا  ــت ام ــوده اس ــدا ب ــوش  ص ــوان خ ج
ــود  ــت ش ــت ثاب ــن اس ــت ممک در نهای
ــده  ــزی جــز لحــن اغواکنن ــا چی ــه اینه ک
ــد او و کشــورش  ــه می توان ــی ک و دلفریب
را بــه ســمت آب هــای عمیــق و خطرنــاک 

ــت. ــد، نیس ــت کن هدای

در خصــوص  نگرانی هــا  افزایــش  بــا  همزمــان 

جنــگ میــان پاکســتان و هنــد، وزارت امــور خارجه 

پاکســتان اظهــار کــرد، بــه دلیــل »موضــع خصومت 

آمیــز هنــد«، بیســت ســال پیــش پاکســتان »مجبــور« 

ــه آزمایــش تســلیحات هســته ای خــود شــد. ب

ــل،  ــد فیص ــپرس، محم ــه اکس ــزارش روزنام ــه گ ب

در  پاکســتان  خارجــه  امــور  وزارت  ســخنگوی 

بیســتمین ســالگرد آزمایــش هســته ای ۲۸ مــی 

ــی  ــای امت ــش مبب ه ــه آزمای ــرد ک ــد ک ۱۹۹۸ تاکی

شــانس داشــن آســیای جنوبــی بــدون ســالح را از 

ــرد. ــن ب بی

ــع  ــه موض ــش ب ــتان در واکن ــت: پاکس ــل گف فیص

خصومت آمیــز همســایه اش مجبــور بــه اتخــاذ ایــن 

ــرای دفــاع از خــود شــد. ــم ب تصمی

بــه  اقداماتــی  چنیــن  متاســفانه  افــزود:  وی 

ســالح  بــدون  جنوبــِی  آســیای  چشــم انداز 

ــت  ــی اس ــن هدف ــا ای ــد ام ــان می ده ــته ای پای هس

می کنــد. دنبــال  را  آن  فعاالنــه  پاکســتان  کــه 

ــر  ــان، وزی ــتگیر خ ــرم دس ــاری خ ــاه ج ــل م اوای

ــده  ــه نادی ــن املللــی را ب ــاع پاکســتان جامعــه بی دف

ــه راه  ــد آن را ب گرفــن مســابقه تســلیحاتی »کــه هن

ــرد. ــم ک ــه«، مته انداخت

در  جــاری  مــاه  اوایــل  پاکســتانی  مقــام  ایــن 

ســمیناری بــا عنــوان »هنــد، یــک قــدرت منطقــه ای 

متظاهــر« مدعــی شــد کــه »جهــان چهــره واقعــی 

هنــد را منی شناســد« و جامعــه جهانــی بــه مســابقه 

ــه توجهــی  ــه راه انداخت ــد آن را ب اســلحه ای کــه هن

منی کنــد.

او همچنیــن از عــدم متایــل هنــد بــه برقــراری 

ــرد. ــاد ک ــتان انتق ــا پاکس ــاری ب ــط تج رواب

وزیــر دفــاع پاکســتان در گفت وگــو بــا VOA اشــاره 

بــه نشســت دو کــره گفــت، بــه رغــم خصومت هــا 

ــوب  ــط خ ــراری رواب ــتان، برق ــد و پاکس ــان هن می

ــت. ــر اس امکان پذی

به سوی تکینگی و حرکت  محمد بن سلمان 

پاکستان: 
بیست سال پیش مجبور شدیم 
آزمایش هسته ای انجام دهیم
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