
درباره روز گفت وگوی تمدن ها و روز جهانی صلح

ارتباط میان تمدن ها، سهم بزرگی در رشد تفكر، تمدن 
و فرهنگ انســان ها در میان نسل های مختلف انسانی 
دارد.گفت وگو، پارادایم مناســبی بــرای یک تمدن در 
قرن بیست ویكم است و گفت وگوی میان فرهنگ ها و 
تمدن ها، سبب نزدیک تر شدن ملت ها و دولت ها به هم 
شــده و موانع ارتباطی میان آن ها را از بین می برد. در 
این یادداشت، سعی نگارنده بر آن بوده که تا حدودی، 
به پیش شرط های نظریه گفت وگوی تمدن ها و همچنین 
مبانی نظری این ایده بپردازد. امروزه گفت وگوی میان 
فرهنگ ها و تمدن ها، پایه گذار امنیت و صلح در زندگی 
انسان اســت. از پیش شــرط های تحقق گفت وگوی 
تمدن ها، می توان به پیش رفتن به ســوی نهادینه شدن 
فرهنگ تعامل و گفت وگو در درون تمدن ها، تا جایی که 
ارتباط میان ملت ها و احترام متقابل، با شناخت یكدیگر 
حفظ بشود، اشاره کرد که بی تردید، بدون تحمل عقاید 
و احتــرام به نظرات دیگران، امكان پذیر نخواهد  بود. تا 
زمانی که یک ملت نیاموزد با گفت وگو مســائل خود را 
درصحنه داخلی حل بكند، طبیعتاً درصحنه خارجی 
نیز با مشكل روبه رو خواهد  شد. هدف اصلی گفت وگوی 
تمدن ها )غیر از روابط سیاسی و مذاکرات سیاسی که 
بر مبنای دادن و گرفتن امتیاز و قانع کردن اســت( بر 
این اصل اســتوار است که این الیه کنار گذاشته شده و 
گفت وگو صورت بگیرد. نبود یک قدرت تحمیلی پیروز 
درصحنه، از دیگر شرایط اصلی گفت وگو و صلح جهانی 
است. مادامی که قدرت های بزرگ، درصدد سلطه جویی و 
بهره برداری از کشورهای ضعیف و خواهان تحمیل عقاید 
خود بر آن ها باشند،گفت وگویی ِمیانشان شكل نخواهد 
گرفت. به همین سبب وجود یک نظم هژمونیک، مانع 
اصلی گفت وگوی تمدن هاست. نظریه گفت وگو، مبتنی 
بر برابری و مغایر با نظریه رقیب که مبتنی بر تبعیض و 
نابرابری است، موجب تنوع فرهنگی، زمینه ساز همكاری 
و دوســتی و هم بستگی میان گروه های گوناگون شده 

و پیش نیاز فرآینــد گفت وگوی حقیقی بین تمدن ها، 
شناســایی آستانه تحمل و درک ظرفیت های مختلف 
تمدن ها، احترام دوســویه و پذیرش جایگاه صاحبان و 
ویژگی های اصیل تمدنی آن ها و گفت وگو از جایگاهی 
برابر با مد نظر قراردادن زمینه های مشترک است. نتیجه 
این که، تئوری گفت وگوی تمدن ها، زمانی به حقیقت 
می پیوندد که جامعه جهانی، پذیرای این موضوع باشد 
که انســان معاصر با بحران های مشــترک و مشكالت 
مشــابهی روبه روست و خطوط گســل میان عدالت و 
ظلم، اعتدال و افراطی گری،  آزادی و بردگی و مسالمت 
و خشــونت برقرار است. چنین نگرشی نسبت به دنیا 
و هســتی،کمک بزرگی در تحقق این ایده می کند. در 
راستای نظم بخشــیدن به جهان پیرامون، نظریه های 
متعددی در زمینه صلح در جهان مطرح و سبب شد تا 
نظریه پردازان ضمن پرداختن به نقد نظریات مطرح شده،  
به ارائه نظریه های خــود بپردازند. در این میان،»طرح 
گفت وگوی تمدن ها« از سوی ایران با استقبال جهانی 
روبه رو شــد، تا آنجا که دبیر کل ســازمان ملل، سال 
۲۰۰۱ را »ســال گفت وگوی تمدن ها« نام گذاری کرد. 
در پایان، ضمن تمرکز و با نگاهی واقع گرایانه به تعریف 
پیچیــده و چندالیه این مفاهیم، می توان بیش ازپیش 
به ارزش ضرورت توجه به منفعت صنعت گردشگری، 
به عنوان ابزاری ضروری و زمینه ســازی مناسب، برای 
برقراری ارتبــاط بین فرهنگ هــا و تمدن ها پی برد. 
به این ترتیب، در راستای ایجاد نظم، ثبات و موازنه و با 
رویكردی سیستمی، می توان با برطرف کردن اختالف 
خط مشی های فرهنگی و تمدنی، موجبات همكاری های 
بین المللی گسترده تر کشورها، در راستای ایجاد صلح 
و دوســتی و کمــک به تحقق و توســعه گفت و گوی 
تمدن ها از طریق جهانگردی را فراهم آورد.گفت وگوی 
فرهنگی تمدن ایرانی و تمدن جهانی، راهی برای رشد 
جهانگردی، هم اندیشــی و هم گرایی ملی و جهانی در 
جهت اعتدال و ایجاد صلح در نظام بین الملل و گامی در 
جهت سامان دهی و بلوغ جامعه ای امیدوار با گسترش 
صلح، اعتدال و دوستی در جهان خواهد بود و باید که با  
توجه به منافع ملی، ایدئولوژی و امنیتی، از اهداف اصلی 

و اولویت  دولت ها در نظر گرفته بشود.

   ماریا آذری  
   کارشناس جهانگردی

پیش ازایــن کتــاب، رامک تابنــده، مجموعه 
داستان »آبانســا« را بر بساط نشر نشانده بود. 
در این کتاب هم، نویسنده یک داستان به نام 
آبانسا دارد. داستان های رامک تابنده آمیزه ای 
از واقع گرایی و تخیل است که به لحاظ تئوری 
شناخت و زیبایی شناســی، امری »ساخته« و 
پرداخته شده اســت. داستان های رامک تابنده 
تقابل و تضاد میان خیر و شر، خشونت و مدارا، 
عشق و نفرت و شــقاوت و انسانیت است. این 
تضاد و تقابل از ازل تــا ابدیت ادامه می یابد و 
همــاره وجود دارد و درنهایــت امید و زندگی 
و عشــق و مدارا هماره پیروز می شــود.  شكل  
داســتان های رامک تابنده، یا دو تایی و خطی 
اســت، یا مثلثی اســت و یا دایره وار است. در 
شعرهای ســعدی و حافظ هم همین ماجرا و 
شــكل و فرم وجود دارد. یا دو نفر به هم عشق 
می ورزند و تا آخر ادامه می دهند، مثل مسعود و 
رعنا در داستان »رعنا« اما در آینه قلب مسعود، 
رعنا هنوز همان رعنا بود، همان دختر طنازی 
که سال ها پیش در وصف زیبایی اش ترانه  سروده 
بود. یادش به ترانه  خاطراتشان افتاد، ترانه ای که 
تنها برای او سرود و با خواندنش، دل نازک رعنا 
را به دســت آورده بود: »تو چشمات، گیالس 
فراوونه/تو موهات، جنگالی پنهونه/وقتی هستی 
هوا عجیب می شه/هم زمستونه، هم تابستونه/

قلبش فشــرده شد. نمی خواســت با رعنا قهر 
باشد  ...« داستان »تویی رؤیا« هم همین شكل 

را دارد: »کاتیا گفت: - کامیار بارون قشــنگی 
میاد. بریم به یاد اون سال ها قدم بزنیم ...«اغلب 
داستان های تابنده بر محور عشق های خطی- 
زمانی نوشته شــده اند و اگر زمانی در داستان 
مثلثی شكل گرفته باشد، زنی از همسر طالق 
گرفته و با دیگر عقد اخوت و دوســتی بسته 
است . رامک تابنده عشق شكل دایره وار ندارد، 
آن سان که حافظ می گوید: »غیرتم کشت که 
محبوب جهانــی لیكن/این همه عربده با خلق 
جهان نتوان کرد.« در شكل دایره وار، معشوق 
در مرکز نشســته و دیگران دور او حلقه زده اند. 
باری رامک تابنده در مجموعه دوم خود نسبت 
به مجموعه داســتان »آبانسا« در »رؤیای تو« 
گامی به جلو برداشــته و بیشــتر به جزئیات 
پرداخته و از توصیفات اضافی کاسته است.در 
رمان نو و رمان پسامدرنیستی معموالً نویسنده 
خیلی به ترسیم و شكل شخصیت های داستان 
بلند  بــه موهای  نمی پردازد، داســتان نویس 
معشوق و پیشــانی بلند او، و ابروان خنجری و 
چشــمان مهوش و گردن بلوری و قد و قامت 
بلندش نمی پردازد، آن را بــه خواننده واگذار 
می کند که داستان خوان، خودش شخصیتش 
را شكل بدهد و نقاشی کند. مثاًل تابنده، »رعنا« 
را چنین نقش می زند: »پای چشم های عسلی 
و خوش رنگــش چینه ای ظریفی افتاده و اندام 
ظریفش، کمی فربه شده بود؛ اما در آینه قلب 
مســعود، رعنا هنوز همان رعنا بود ...«رامک 
تابنده در داستان پایانی »پولک ستاره « کمتر به 
شكل و شمایل شخصیت ها پرداخته و در همان 
اول وارد ماجرا شــده: »شیما با دقت مشغول 
طراحی صحنه  فیلم درامی بود که ســناریوش 
را خیلی دوســت داشت...« این داستان نسبت 

به داستان های دیگر مدرن تر است. در داستان 
»آبانسا« با یک شــكل مثلثی طرف می شویم: 
»حاال کیــوان و شــبنم هم متوجــه حالت 
غیرعادی رفتارم شده بودند و با لبخند نگاهم 
می کردند ...«داســتان »پرواز بر بال روشــن 
رهایی« هم شــكلی مثلثــی دارد. مرد هتاکی 
را ســمانه رها می کند تا شانه به شانه  کسی در 
امتداد رودخانه دانوب گام بردارد. شخصیت های 
داستان های رامک تابنده، از دل جامعه متوسط 
و اوســط الناس برخاســته اند. جملگی انگار 
عشق افالتونی دارند. عشــق افالتونی در این 
روزگار چگونــه می تواند باشــد؟ در عصر ما، 
عشــق اروتیكی و معنــوی »هماهنگی تن و 
جان« حرف اول را می زند. در چند جایی مرد 
عاشق بر موی همسر خود بوسه می زند، انگار 
بوسیدن چهره زن از نظر »ممیز« گناه کبیره 
است.بهتر است نویســنده، همین بوسه را به 
کناری بگذارد و به جای تن بگوید مثالً مسعود 
یكدل نه صد دل به رعنا عشــق می ورزید. در 
داستان های رامک تابنده، عشق می چكد، بهتر 
است که تابنده اندیشــه را بر عشق بچرباند و 
یا کمی فضای داســتانش را عوض کند و مثل 
صائب فكر نكند که: »یک عمر می توان سخن 
از زلف یار گفت/در فكر این مباش که مضمون 
نمانده اســت.« مضمون زیاد هســت و رامک 
تابنده می تواند و باید به شكار مضامین فراگیرتر 
و عمیق تر برود. از نگاه من، عنوان کتاب، نسبت 
به موضوعات عاشقانه داستان خوب است ولی 
این عناوین رمانتیكی بیشــتر مربوط به قرن 
هیجدهم اروپا و دوران پس از مشروطیت ایران 
و زمان »مســتعان« اســت. نویسنده باید این 

سیكل را بشكند.

مجموعه داستان یازده گانه »رویای تو« از رامک تابنده

روایت هایی دوتایی و خطی

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

تحــوالت در زیر پوســته جامعــه همچون 
در  حتــی  کــه  زیرزمینی انــد  آب هــای 
خشک سالی کمابیش جریان دارند، جریان ها 
دست به دست هم می دهند و باالخره اینجا و 
آنجا چون چشمه یا رودی خروشان سر برون 
می آورند. برخالف ســكون پنداری حافظان 
وضع موجــود تغییر و تحــوالت جامعه در 
زیرپوسته جامعه به تدریج شكل می گیرند و 
نضج می یابند تا به نقطه اوج خود می رســند 
و ســر برون می آورند. این ساختار و سیستم 
حاکمیتــی و رعایت یا عــدم رعایت قواعد 
دمكراتیــک در اداره جامعه اســت که نبض 
و نضج ســیر جامعــه را به موقع درک کند و 
اصالحات تدریجــی را انجام دهد تا طغیان، 
شورش و خشونت جامعه را فرا نگیرد. شیوه 
غیردمكراتیــک اداره جامعــه و بی پروایی و 
نادیده گرفتن خواسته های مردم و سرپیچی 
خشــونت آمیز از اصالحات جامعه را به سوی 
خشونت ورزی، انتقام و ویرانی سوق می دهد. 
در بحبوحه انقالب بهمن 57 بســی وعده  و 
وعیدها برای بهروزی و وزندگی سعادتمندتر 
به مردم داده شــد. بعــد از فروکش کردن 
التهابــات و هیجانــات اولیه انقــالب مردم 
انتظــار وفای به عهد و وعده های داده شــده 
را از مسئوالن داشتند. ســیر حوادث نشان 
داد که سردمداران برای اداره جامعه به جای 
روی آوری بــه علم نوین و تخصص، به دنبال 
یافتن راه حل دیگری بودند که به درد شرایط 
موجود نمی خورد. آن ها نخواســتند بپذیرند 
که شــرایط نوین با شــرایط جامعه گذشته 
و آموزه هایشــان متفاوت اســت. رغبتی هم 
به علم، تخصص و درک شــرایط بین المللی 
نشان ندادند. در ســپردن مسئولیت اساس 
کار نــه برحســب تخصص بلكه بر اســاس 
تعهد به مســائل خاص قرار گرفت. باالخره 
جامعــه  اداره  در  ناتوانی هــا  و  ناکامی هــا 

نمایان شــد و پندارهای خــام و غیرعلمی 
به واقعیــت نپیوســت. به ناچار بــه توجیه 
ناکامی ها و ناتوانی ها روی آورده شــد. عالوه 
بر صحبت های همیشــگی مبنــی بر توطئه 
دشمن خارجی، بهانه و توجیه عدم موفقیت 
در اداره جامعه را به مخالفان و دگراندیشان 
داخلی هم نسبت دادند. با سرکوب مخالفان 
و دگراندیشــان بازهــم ناکامی هــا در اداره 
جامعه ادامه داشــت. ناتوانی در اداره جامعه 
بعــد از پایان جنگ ایــران و عراق هم ادامه 
یافــت. باالخره بخشــی از حاکمیت پی برد 
که مشــكالت باز پابرجاســت، پس درروش 
اداره جامعــه باید اصالحاتی انجام داد. براین 
پایه جریان اصالح طلبی شــكل گرفت که با 
پیروزی ســید محمد خاتمــی در انتخابات 
ریاست جمهوری بخشــی از حاکمیت را در 
دســت گرفتند و بحث مردم ســاالری دینی 
مطرح شــد. نحله ای که بر این پندار بود که 
در حكومت دینی حاکمیــت مردم و قواعد 
دمكراتیک هم می تواند وجود داشــته باشد 
و دمكراســی و حكومت دینــی در تضاد با 
همدیگر نیســتند. همین بحث مردم ساالری 
دینی بــرای مدتــی بحث سكوالریســم را 
تحت الشــعاع قرار داد. در دور دوم ریاســت 
جمهــوری آقای خاتمی و بعــد از آن معلوم 
شــد که با شــرایط موجود نه اصالح طلبان 
و نه مردم ســاالری دینی موفقیتی کســب 
نخواهند کرد. سكوالریســم در ابتدا از سوی 
برخــی محافل نزدیــک به نظام به شــكل 
اتهامی به روشــنفكران دینی و اصالح طلبان 
که مردم ســاالری دینی را مطرح می کردند، 
نســبت داده شد. حوادث سال 88 نشان داد 
کــه آنچه به نام مردم ســاالری دینی مطرح 
می شود در اینجا موفقیتی به دست نمی آورد. 
اینجا بود که روشــنفكران دینی و بخشی از 
توده هــای مردم و هــواداران اصالحات را از 
اصالح طلبان ناامیــد و  و زمزمه هایی مبنی 
بر ضــرورت جدایی دین از سیاســت برای 
برقراری دمكراســی بلند شــد و بر گرایش 
به سوی سكوالریسم افزود. ناکامی ها در اداره 
جامعه و ریاکاری و تظاهر به دین داری برای 

بهره بردن از امتیازها، رانت، اختالس، ارتشا 
و ناهمخوانی شــعارها و خطابه ها با عملكرد 
مســئوالن روی آوری به ایده سكوالریسم را 
فزون تر کرد. پس از جنبش سبز اصالح طلبان 
قادر نبودند انتظارهای مردم را برآورده کنند 
و نتوانســتند یک برنامه جامع و دمكراتیک 
ارائــه دهند و فراتر از چارچوب وضع موجود 
گام نهنــد و طرحــی بــرای دگرگونی های 
اساســی اجتماعی سیاسی ارائه دهند. اینجا 
بود که بحث مردم ســاالری دینی به محاق 
رفت و بحث سكوالریســم بیش ازپیش قوت 
گرفت تا به تبعیض بین خودی و غیرخودی 
پایان دهد. برخی از فعاالن اصالحات، صالح 
خویش را در همراهی با نهادهای حاکمیتی 
و برخــورداری از ســهمی از قدرت و مكنت 
دیدنــد. نه دفــاع درخــوری از محصورین 
وآســیب دیدگان حوادث ســال 88 کردند 
و نــه همراه با مردم و خواسته هایشــان گام 
برداشــتند. هواداران خــود را بالتكلیف رها 
کردند درنتیجه طیف وســیعی از طرفداران 
خود را از دســت دادند. گرچه به طور رسمی 
انشعابی در اصالح طلبان روی نداد اما عده ای 
از کادرهای آن ها عماًل سیاست مستقل خود 
را در همراهــی با مردم پیــش گرفتند. در 
جامعه سؤال های اساسی مطرح است که آیا 
با این اوصاف توان اداره جامعه با مالک های 
قدیمی تر در شــرایط نوین وجود دارد؟ آیا 
تبعیض بین خودی و غیرخودی و مســلمان 
و غیرمســلمان و تبعیض جنسیتی ساخته و 
پرداخته نهادهای خاصی اســت؟ درهرحال 
تكلیف چیســت و چه تدبیری باید اندیشید 
که تبعیض و امتیازورزی عقیدتی-دینی در 
ســپردن منصب ها و تصدی های اقتصادی و 
سیاســی در میان نباشــد و شایسته ساالری 
معیــار گزینش ها و انتخاب هــا و  انتصاب ها 
شــود. دین یک امر ایمانی باطنی و معنوی 
اســت. تبعیض و قائل شــدن امتیاز خاص 
برای دین داران و تقســیم جامعه به خودی 
و غیرخودی ســرآغاز تظاهــر و ریاکاری و 
اختالف افكنی ویرانگر بین مردم اســت که با 

رسالت و ماهیت دین سازگاری ندارد.

تحوالت به مثابه آب های زیر زمینی

   جهانگیر ایزدپناه  
   فعال اجتماعی

یادداشت

یادداشت

روزی که برهان الدین ربانی ترور شد
برهان الدین ربانی رئیس شــورای عالی صلح افغانستان و 
رئیس جمهور ســابق این کشور در خانه اش در کابل ترور 
شد. انفجاری داخل منزل برهان الدین ربانی رئیس شورای 
عالی صلح رخ داد که درنتیجه آن برهان الدین ربانی رئیس 
شورای عالی صلح به همراه پنج تن دیگر کشته شدند.خانه 
آقای ربانی در نزدیكی ســفارت آمریكا در کابل واقع شده 
بود. ربانی از مخالفان سرســخت طالبان در افغانستان به 
شمار می رفت.برهان الدین ربانی متولد ۱۳۱۹ در فیض آباد 
رهبر حزب جمعیت اســالمی افغانستان، رئیس جمهور 
سابق این کشور و نماینده مجلس نمایندگان افغانستان 
از والیت بدخشــان بود.او روز ۲۰سپتامبر ۲۰۱۱، در یک 
حمله انتحاری در محله خانه اش در محله وزیر اکبرخان 
کابل کشــته شــد.وی در افغانستان، به اســتاد ربانی و 
پروفسور ربانی نیز مشهور بود.در سال ۱۹۶۳ از دانشكده 
شــرعیات)الهیات( کابل فارغ شــده و در سال ۱۹۶8 به 
خاطر ادامه تحصیالت عالی به مصر رفت و در دانشــگاه 
االزهــر به تحصیــل پرداخت. وی در مصــر تحت تأثیر 
اندیشه های اخوان المسلمین قرار گرفت.در سال ۱۳۳۶ 
در دانشگاه شرعیات کابل همراه دیگر استادان آن دانشگاه 
نظیر اســتاد غالممحمد نیازی، سید محمد موسی توانا، 
وفی اهلل سمیعی)آخرین وزیر عدلیٔه حكومت ظاهرشاه(، 
استاد محمد فاضل، عبدالعزیز فروغ، سید احمد ترجمان 
و هدایت نهضت جوانان مسلمان را تأسیس نمودند که با 
استعفای غالم محمد نیازی از رهبری آن در سال ۱۳5۱ 
رهبری آن نهضت را ربانی بانام جمعیت اسالمی افغانستان 
به دوش می گیرد.با کودتای محمد داوود خان در ســال 
۱۳5۲ اعضا و هواداران نهضت اسالمی افغانستان یا آن گونه 
مشهور شده بودند)اخوانی ها( تحت فشار رژیم وقت که زیر 
تأثیر شاخٔه پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود 
قرار گرفتند. افسران و نظامیانی که محمد داوودخان را در 
کودتا یاری رسانیده بودند به احزاب کمونیستی افغانستان 
تعلق داشــتند که در آن ســال ها و در دهٔه دموکراسی 
مبارزان رقیب هم محســوب می شــدند که در مكاتب 
و دانشــگاه ها و مراکز علمی و ادوار دولتی درگیری هایی 
باهم داشتند. باقدرت گرفتن آن ها، مخصوصاً وزیر داخلٔه 
وقت که عضو حزب خلق بود، دستگیری وسیع و گستردٔه 
اعضای اســالم گرای رقیب آن ها در شــهرهای مختلف 
افغانستان شروع شد.در سال ۱۳5۳ ربانی و عده ای دیگر 
از فعاالن اســالم گرا که تحت تعقیب حكومت داوودخان 
بودند از افغانستان خارج شده و به پاکستان فرار نمودند و در 
آنجا احزاب اسالم گرا و حكومت ذولفقار علی بوتو که روابط 
ســردی با دولت افغانستان به خاطر مسئلٔه پشتونستان 
داشت از آن ها پذیرایی نموده و دست به تسلیح مهاجرین 
نهضت اســالمی زد تا آن ها را بــرای براندازی حكومت 
داوودخان آماده بسازد؛ اما عده ای از رهبران نهضت اسالمی 

ازجمله ربانی مخالف جنگ مسلحانه علیه حكومت داوود 
بوده اند، و به خاطــر نزدیكی بعضی از حلقه های نهضت 
اسالمی به دولت وقت پاکستان عناصر میانه روتر مهاجرین 
که زیر فشــار قرار می گیرند پاکستان را ترک می کنند و 
ربانی در آن میان به عربســتان سعودی می رود.ربانی تا 
پایان حكومت های تحت حمایه شوروی سابق همواره با 
آن حكومت ها درگیر و خواهان خروج نیروهای شــوروی 
سابق از افغانستان و سپردن حكومت به مجاهدین افغان 
بود. او پس از پیروزی مجاهدین و شكست دولت نجیب 
اهلل احمد زی در ۲8ژوئن سال ۱۹۹۲ رئیس جمهور موقت 
افغانستان شد و تعیین رئیس جمهور افغانستان به شورای 
اهل حل و عقد واگذار گردید که خود ربانی آن را تشكیل 
داده بود و عمدتاً متشــكل از جمعیتی ها بود.شورای حل 
و عقد نیز در ۳۰دســامبر سال ۱۹۹۲ برهان الدین ربانی 
را به عنــوان نخســتین رئیس جمهور رســمی حكومت 
مجاهدین در افغانستان انتخاب نمود.حكومت مجاهدین 
در ۲۶سپتامبر ۱۹۹۶ کابل را که زیر حمالت شدید قرار 
داشت به طالبان واگذار کرد؛ اما ربانی که مقر حكومت را 
به مزار شریف انتقال داده بود هنوز به عنوان رئیس جمهور 
رسمی افغانستان شناخته می شــد هرچند به مرورزمان 
قلمــروش را از داده می رفت و فقط بر ۱۰درصد کشــور 
حكومت داشــت.با حمله آمریكا به افغانستان و شكست 
طالبان حامد کــرزی در اجالس بن رئیس جمهور دولت 
موقت افغانستان شــد. برهان الدین ربانی در ۲۲دسامبر 
سال ۲۰۰۱ طی مراسم رسمی حكومت را به اداره موقت 
افغانستان تحویل داد. او در انتخابات پارلمانی افغانستان 
خود را کاندید نمود و به عنوان اولین نماینده مردم والیت 
بدخشان با بیشترین آرا عضویت پارلمان افغانستان را به 
دست آورد.ربانی در سال ۲۰۰7 میالدی با جمعی از سران 
جهادی و احزاب کمونیستی سابق جبهه ای را تشكیل داد 
که به باور کارشناسان این جبهه بزرگ ترین جبهه سیاسی 
مهم در افغانستان است.برهان الدین ربانی در بیست و نهم 
شهریور ۱۳۹۰ در اثر یک انفجار انتحاری در برابر منزلش و 
در سالروز تولد خود )۲۰سپتامبر( در 7۱سالگی کشته شد.

حافظه تاریخی

همسایه که میل طبع بینی سویش
فردوس برین بود سرا در کویش

وآن را که نخواهی که ببینی رویش
دوزخ باشد بهشت در پهلویش

جزئیات سعدی

رومی: محلی است در سقف های هاللی به صورت 
نیم دایره.

چینه: دیــواری که با مــالت ِگل رس به صورت 
الیه ای اجرا می شود.

مشق کلمات

کشفی نادر و عجیب در گور یک زن 
قرون وسطایی

باستان شناســان یک صندلی تاشو ۱۴۰۰ساله را در 
گور یک زن در آلمان کشــف کرده اند. این صندلی 
فلزی از آثار باســتانی بســیار نادر به حساب می آید.

باستان شناســان یک صندلی تاشو ۱۴۰۰ساله را در 
گور یک زن در آلمان کشــف کرده اند. این صندلی 
فلزی از آثار باســتانی بســیار نادر به حساب می آید.

در اکثر گورهای باســتانی معموالً کاالهای تدفینی 
مانند سكه، ســالح، جواهرات و سایر اشیای مشابه 
پیدا می شــود، اما باستان شناســان اخیــراً در یک 
مقبره اثر باســتانی واقعاً کمیابی پیــدا کردند: یک 
صندلی تاشــوی فلزی. این صندلــی که قدمتش به 
اوایل قرون وســطی )از اواخر ســده ی پنجم یا اوایل 
سده ی ششــم تا ســده  دهم میالدی( بازمی گردد، 
قابی فلزی با ابعاد 7۰در ۴5ســانتی متر دارد. تیمی 
از باستان شناســان اداره حفاظــت از آثــار تاریخی 
باواریا این صندلی را در دهكده اِندســی ایالت باواریا 
در جنوب شرقی آلمان کشــف کردند. هوبرت فیر، 
باستان شناســی از اداره حفاظت از آثار تاریخی، در 
ایــن رابطه گفت کــه صندلی به احتمال بســیار به 
اوایل قرن ششــم تعلق دارد و به همــراه زنی دفن 
شــده که در هنگام مرگ بین ۴۰ تا 5۰سال داشته 
است. این باستان شــناس در ادامه افزود با توجه به 
اینكــه تحقیقــات  همچنان ادامــه دارد، هنوز برای 
کشــف هویت زن زود اســت. بااین حــال، او عقیده 
دارد که زن با توجه به آثار باستانی که در مقبره اش 
پیداشده، موقعیت اجتماعی باالیی داشته و احتماالً 
از اشــراف و ثروتمنــدان روزگار خود بوده اســت. 
هرچند از صندلی تاشو حاال تنها قاب آن باقی مانده، 
اما باستان شناســان عقیده دارند احتماالً در ساخت 
آن مواد دیگری همچون چوب و چرم نیز به کاررفته 
است. باستان شناسان در مرحله بعدی به زودی پس 
از عكس برداری اشــعه ایكس جزییات بیشــتری از 
ســاخت این صندلی را آشــكار خواهند کرد. ممكن 
است درون الیه های خوردگی و زنگ زدگی های قاب 
صندلی ذراتی از چوب و چرم باقی مانده باشــد.دفن 
شدن با صندلی، اتفاق بســیار نادری است. درواقع، 
کشــف اخیر تنها موردی محسوب می شود که تا به 
امروز در کشــور آلمان کشف شده است. در سرتاسر 
اروپا نیز تابه حال ۲۹قبر با صندلی کشف شــده که از 
این میــان، 7صندلی فلزی بوده اند. با توجه به اینكه 
صندلی ها اکثراً از مــواد آلی مانند چوب، عاج، چرم 
و پارچه ســاخته می شــدند، تنها چیزی که از آن ها 
به جا می ماند، میخ ها یا قاب های فلزی  بود.با توجه به 
همین کمیابی و البته بار نمادین صندلی ها، محققان 
عقیده دارند که در این مورد نیز مانند موارد مشابه، 
صندلی یكی از کاالهای تدفین بوده است. به عقیده 
فیر، این صندلی تاشــو در آن دوران معنای نمادین 
خاصی داشته و درواقع، نشانه ی قدرت بوده که اغلب 
برای اســقف ها، کشیش ها، افسران و ســایر افراد با 
جایگاه های اجتماعی بــاال در آلمان به کار می رفته 
اســت. بااین حال، در جامعه ی مردساالر آن روزگار 
آلمان، تمام ایــن کاالهای تدفین بــه مردان تعلق 
داشــته اند؛ اما در کمال شگفتی بیشتر قبرهایی که 
درون آن ها صندلی پیداشده، متعلق به زنان بوده اند. 
ازاین رو، می توان این طور فرض کرد که این زنان نیز 
در آن زمــان دارای قدرت و نفــوذ باالیی در جامعه 
بوده اند.در مقبره به جز صندلی تاشو کاالهای تدفینی 
دیگــری ازجمله یک گردنبنــد مروارید با مهره های 
شیشــه ای و چندرنگ )به دور گردن اسكلت(، یک 
کمربنــد با چندین سنجاق ســینه، یک حلقه دوک 
که برای ریسندگی به کار می رفته و همین طور یک 
استخوان حیوان )که به احتماالً زیاد دنده ی گاو بوده 
و نذر زن شده( کشف شــد.آنچه به باستان شناسان 
امكان تخمین قدمت این گور باســتانی را داد، مهره  

شیشه ای چندرنگی بود که درون آن پیدا شد.
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 بابــا من فقط به این امیــد زندگی می کنم که 
پیرشــم به نوه ام بگم قدیما فالن چیز نبود و پسر 
جوون دیدم بگم شــازده رو کی دوماد می کنید و 

)ebeeeh(.ریز بخندم
 تو انگلیس دقیقــه 7۰ رو انتخاب کردند برای 
ادای احتــرام به ملكه در اســتادیوم های فوتبال. 
چون تعداد سالی که عمر کرد از تعداد دقایق یک 
بازی فوتبال بیشتر می شد اومدن تعداد سال هایی 
Shirley Ma� )که ملكه بود رو در نظر گرفتن:(

)claine
 یكی از دختران کالس، برای تولدش شــیرینی 
آورده بــود، ایــن دخترخانــم دل درگرو محبت 
جوانكی داشت. قبل از شروع کالس، بهش گفتم: 
شــیرینی رو پخش کن بین بچه ها. گفت: نه استاد 
وایســید همه بیان. جوانک دیر کرده بود. گفتم: 
همه معمــوالً دیر میاد، شــیرینی بچه ها رو بده، 

سهم همه را کنار بذار. )فرانی خالی(
 از یه پالتویی خیلی خوشــم اومد اما به استایل 
خودم نمی خورد، کلی کلنجار رفتم آخرسر واسه 
مامانم گرفتمش که قدش بلنده. می خواستم مال 
خانواده خودمون باشه حداقل دست غریبه نیفته.

)استراتوکومولوس(

مجازستان


