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ضرورت بیان حقیقت

ــــــــــسرمقاله

امنیت را جدی بگیریم
حفیظ اهلل زکی
انفجارهای پیاپی و همزمان در والیت های مختلف افغانســتان
نشــان می دهد که کنترل حکومت بر اوضاع امنیتی کاهش پیدا
کــرده و هراس افگنان بــا فکر آرام می توانند اهداف شــان را
شناســایی و مورد حمله قرار دهند .در پانزده سال گذشته کمتر
زمانی بوده که شهروندان کشور با خیال آرام خوابیده باشند و یا
با اطمینان خاطر از خانه بیرون شده باشند .سایه مرگ همیشه به
صورت دشمن نامریی مردم ما را تعقیب کرده و چه بسا به نیستی
و نابودی کشانیده است.
مســؤالن حکومتی همواره وعده داده اند که امنیت شهروندان را
بهبود می بخشــند؛ اما نه تنها این وعده ها جامه عمل نپوشیده
که ناامنی چون اژدهای دوسر زندگی و حیات مردم را به مخاطره
انداخته است.
نزدیک دوسال اســت که گروه های کوچک و بزرگ تروریستی
فعالیت شان را در مناطق مختلف کشــور سازمان داده اند .این
گروه ها توانسته اند مناطق بیشــتری را تحت کنترل آورد و به
انواع واقسام گوناگون مانور نظامی داد.
ناامنی نیز همواره با فراز و نشیب زیادی برخوردار بوده است .گاه با
شدت تمام اوضاع کشور را وخیم ساخته و جان انسان های زیادی
را گرفته است .ولی گاه کمی آرامتر شده و در آمار تلفات نظامی و
غیرنظامی کاهش به عمل آمده است .امسال مردم افغانستان سال
خوبی را تجربه نکردند .حمالت نظامی ،پروسه گروگانگیری ،ماین
های کنار جاده و موجی از انفجار و انتحار ،روز به روز زندگی را بر
مردم تلخ و غیر قابل تحمل ساخته اند.
حمله تروریســتی  2اسد شوک عظیمی را در سراسر کشور پدید
آورد و صدها خانواده را داغدار کرد .اما هنوز خون شهدای  2اسد
نخشــکیده که حادثه تروریستی دیگر در چوک کوته سنگی رخ
می دهد .این سلسله ترورها فضا را بیشتر برای مردم افغانستان
تنگ می سازد و آنها را نسبت به آینده زندگی ناامیدتر می کنند.
اما این که چرا حکومت در عرصه تأمین امنیت ناکام می باشد ،باید
چند مسأله را مورد بررسی قرار دهیم:
اول -علت ناامنی ها باید جســتجو شود و راه حل های معقول و
قابل قبول برای کاهش ناامنی پیشنهاد گردد.
دوم -تهدیدات امنیتی لزوما از طرف کدام شخص و نهاد صورت
می گیرد و شناســایی منبع معتبر و مقتــدر خطرات امنیتی راه
مقابله با تهدیدات را آسان تر می سازد.
سوم -ابزار ها و امکانات خود را نسبت به حجم تهدیدات امنیتی
به ســنجش بگیرد .حاال این که مقامــات حکومتی نمی تواند بر
مشکل ناامنی غلبه کند تا حدودی تقصیر به گردن آنها است.
درافغانســتان به چه معیار و میزانی مراحل فوق مورد مالحظه و
عمل واقع می شود؟ به چه میزان کارگزاران سیاسی و مشاورین
امنیتی و نیروهای موظف و مســئول ،متعهدند ابزارهای علمی و
عملی الزم را برای رفع تهدیدها وشــناخت آن ها به کارگیرند؟
به نظر می رسد ،کادرهای امنیتی در افغانستان به میزان زیادی
نسبت به سایر ارگانهای دولتی از کارایی و توانایی خوبی بهره مند
باشد .هرچند که چالش های فراوانی نیز دراین مسیر وجود دارد.
رفع این موانع و نارسایی ها مستلزم هماهنگی و همسویی میان
تمامی ارگان های مسئول اســت و در صورت هماهنگی و علمی
گرایی شــاهد افزایش توانمندی های امنیتی این کشور خواهیم
بود .بدون تردید دید مردم افغانســتان به ســوی بهترین برنامه
اجرایی در این خصوص متمرکز خواهد شد.
امنیت به عنوان عامل تعیین کننده در سرنوشت کشور از اهمیت
فوق العاده برخوردار می باشد و برعکس ناامنی یک معضل بزرگ
برای جوامع به حســاب می آید .ناامنی بــه نوبه خود پیامدهای
مخرب دیگــری را نیزدر جامعه به دنبال می آورد که می توان در
این عرصه از فساد ،قاچاق انسان ها ،مفاسد مالی ،فرقه های گمراه،
تروریسم و رفتارهای خشــونت آمیز نام برد .نابرابری درآمدها و
ثروت ،بیکاری ،ناامیدی از چشــم انداز زندگی  ،ابعادی از امنیت
اجتماعی هستند که در نهایت امنیت و نظم عمومی را کاهش می
دهد .پس تا زمانی که امنیت به وجود نیاید ،انکشــاف اقتصادی،
عدالت ،برابری و حاکمیت قانــون نیز صورت نخواهد گرفت .این
مفاهیم زمانی معنا و مفهوم پیدامی کنند که بستر امنیتی آنها در
کشور فراهم باشد.

بعــد از رویداد خونین دوم اســد ،فضای
اجتماعی افغانستان به شدت متشنج است.
پســت های شهروندان کشــور در فضای
مجازی بازتاب تنش هایی است که در درون
اجتماع در حال جریان اســت و هر روز نیز
بیشتر می شــود .همه انگشت اتهام بسوی
هم دراز می کنند و مســئولیت حادثه را
به دوش هم می اندازند؛ از شــخصیت های
نامدار سیاسی تا شهروندان عادی .بسیاری
از شــهروندان نیز حکومــت را متهم می
کنند و می گویند مســئولیت تامین امنیت
شهروندان در هر حالتی به دوش حکومت
است .حکومت برای بررســی رویداد دوم
اســد یک هیئت حقیقت یاب تعیین کرده
است که لوی ثارنوال کشــور در راس آن
قرار دارد .اما اعضای جنبش روشــنایی در
کنفرانس خبری خود در روز چهارشــنبه
هفته ی قبل گفتند که این کمیســیون را
قبول ندارند.
اعضای جنبش روشنایی گفته اند که رویداد
دوم اسد در دهمزنگ باید از سوی نهادهای
بین المللی متخصص بررســی شــود .به
اعتقاد اعضای جنبش روشنایی کمیسیون
حکومتی نمی تواند بی طرفانه قضاوت کند.
آنها می گویند «:هیچ کس به نمایندگی از
خانواد ه های قربانیان در این کمیســیون
حضور ندارد .حاال سوال اساسی این است
ی توانند به
که آیا اعضای این کمیسیون م 
صورت بیطرفانه از کسانی که قدر تمندتر
از اعضای این کمیســیون اســت ،تحقیق
کنند؟ جواب این سوال منفی است».
اعضای جنبش روشنایی همچنان حکومت
را متهم به بی توجهی مــی کند ،آنها می
گویند «:از نظر ما هنوز حکومت و نیروهای
امنیتی حداقل متهم به بی توجهی هستند.
در این داســتان حکومت خود متهم ،خود
دادســتان و خود قاضی شــده است ،این
کمیســیون و نتایجش هرچه باشد ،از حاال
از طرف خانوادههای شهدای معظم ،جنبش
روشنایی و شــورای عالی مردمی مردود
است .این کمیسیون ،کمیسیون حکومتی
است».
یکــی از دالیل دیگر کــه اعضای جنبش
روشنایی کمیسیون حقیقت یاب حکومت
را رد مــی کنند و آن را نمی پذیرند این که
است که کمیسیون های مشابه در گذشته
نتایج خوبی نداشته است و نتوانسته است
واقعیت ها را برای مردم افغانستان آشکار
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بســازد .اعضای جنبش روشنایی ادعا می
کنند که در  21ماه گذشــته حکومت 83
کمیسیون برای تحقیق رویدادهای گوناگون
تشکیل داده است ،اما همه ی این کمیسیون
ها بی نتیجه بوده است.
گروه داعش مســئولیت حمله به مظاهره
کنندگان جنبش روشنایی در روز دوم اسد
را به عهده گرفــت و طالبان آن را محکوم
کرد .اما یوناما گفته اســت که تایید نمی
کند که داعش به تظاهرات کنندگان حمله
کرده باشد .این رویداد با واکنش های زیاد
جهانی همراه بود و اکثر همکاران سیاسی
افغانستان آن را محکوم کردند ،اما در داخل
افغانستان وقوع این حمله و دست داشتن
داعش در آن با تردیدهای همراه اســت و
اکنون جنبش روشــنایی و اکثر شهروندان
افغانستان بر این باور هستند که کمیسیون
حقیقت یاب حکومت نمی تواند عامل اصلی
این رویداد را شناسایی و مشخص کند .این
امر ریشــه در کارکردهای کمیسیون های
مشابه در گذشته دارد.
در گذشته در رویدادهای زیادی کمیسیون
های حقیقت یاب از سوی حکومت تشکیل
شده است ،اما نتایج تحقیق این کمیسیون
ها هیچگاه انتشــار نیافته است و مردم از
آن آگاهی پیدا نکرده انــد .این کار ظن و
گمان ها را مبنی بر کتمان حقایق از سوی

حکومت و کمیســیون های حقیقت یاب،
افزایش داده است .یکی از این کمیسیون
های حقیقت یاب در مورد ســقوط والیت
کندوز به دســت طالبان ،تشکیل شد ،اما
نتایج تحقیق این کمیســیون هیچ وقت
بیرون داده نشد و هنوز هم کسی نمی داند
که کندوز چرا ســقوط کرد و چه عواملی
باعث شد که یکی از مهمترین والیت های
شمال کشور به دست طالبان سقوط کند و
بسیاری از امکانات دولتی به غارت برود.
حمله به ریاست امنیت رجال برجسته ی
کشــور نیز یکی دیگر از مواردی است که
نتایج تحقیق کمیســیون حقیقت یاب،
هیچگاه بیرون داده نشد.
بیرون ندادن نتیجه ی تحقیق کمیسیون
های حقیقت یاب از سوی حکومت ،پیامد
خوبی ندارد .بســیاری از مردم افغانستان
انتظار دارند که بفهمند چه کسانی باعث
کشــتار فرزندان شان می شــوند ،چه
کســانی هر روز امنیــت و آرامش آنها را
برهم می زند ،اما همــواره این موضوع به
مردم افغانســتان روشن نمی شود؛ کاری
که اکنون اعتماد به چنین کمیســیون ها
و حکومت را از بین برده اســت و هر روز
فاصله ها را بیشتر می کند.
در شــرایطی که وضعیت امنیتی کشور
هر روز بیشتر شــکننده می شود و حمله

های تروریستی با شــدت بیشتری انجام
می شــود ،اعتماد سازی بین دولت و ملت
می تواند برای تقویت نظام و حفظ ارزشها
و دســت آوردهای پانزده ساله ،موثر تمام
شود .در این شــرایط اگر فاصله ی مردم
با حکومت زیاد شــود و اعتماد شــان به
حکومت ازبین بــرود ،کار برای حکومت
دشوارتر می گردد .اما حکومت افغانستان
انگار متوجه این مسئله نیست و هر روز با
کتمان حقایق ســعی دارد اعتماد مردم را
بیشتر از دست بدهد.
در یک چنین شــرایطی رهبران حکومت
وحدت ملی با درک واقعیت های اجتماعی،
باید تالش ورزند تا با مردم نزدیکتر شوند
و اعتماد مــردم را بیشــتر جلب کنند،
جلب اعتماد مردم به حکومت و همچنان
کمیســیون های حقیقت یــاب در مورد
رویداد دهمزنگ و سایر رویدادها ،ممکن
نیست مگر با رفتار صادقانه و بیان حقیقت
برای مردم.
حکومت وحدت ملی اگر می خواهد مردم
افغانستان را در کنار خود داشته باشد و هر
روز فاصله اش با مردم بیشتر نشود ،باید
بصورت شفاف و با جزئیات نتایج تحقیق
کمیســیون حقیقت یاب رویداد دهمزنگ
را با مردم شــریک سازد .تا از سوی مردم
افغانستان بدانند که چه کسانی فرزندان

مدارا و مسئولیت روشنفکر

وحشــت ادامه دارد؛ آوارگان ویتنامی،
قربانیــان پلپوت در کامبــوج ،قربانیان
انقالب ایران ،آوارگان افغان و آوارگانی که از
دست اسرائیل گریختهاند؛ دوباره و دوباره،
بچهها و زنان و مردان ،قربانی فانتزیهای
دیوانهوار میشوند .برای جلوگیری از این
حوادث شگرف چه میتوانیم انجام دهیم؟
اص ً
ال کاری میتوان کرد؟ پاسخ من چنین
است :بله .معتقدم کارهای زیادی است که
میتوانیم انجام دهیم ،وقتی میگویم «ما»
منظورم روشنفکران است ،آدمهایی که
به ایدهها عالقهمندند ،به خصوص آنانی که
میخوانند و شاید مینویسند.
چــرا فکر میکنم که ما روشــنفکران
میتوانیم کمک کنیم؟ بــه این دلیل که
ما روشــنفکران صدها ســال است که

کارل ریموند پوپر /ترجمه :محسن محمودی/قسمت اول

 کارتون روز
مخوفترین آســیبها و لطمات را زدهایم؛
کشــتار جمعی به نام یک ایده ،یک نظریه،
یک تئوری ،یک دین ،یعنــی به نام آنچه
خود ساختهایم و ابداع خودمان است :ابداع
روشنفکران .اگر فقط ما آدمها را روبهروی
هم قرار ندهیم -روبهروسازیای که غالب ًا با
بهترین نیتها صــورت میگیرد -نتیجهی
بهتری به دســت میآید؛ کسی نمیتواند
بگوید که ما توان چنین کاری را نداریم.
فرمان ده فرمان این است :نکش!
مهمترین
ِ
تقریب ًا همهی اخالق همین است؛ مث ً
ال اخالق
شوپنهاور ،بسط این مهمترین فرمان است.
اخالق شــوپنهاور ســاده ،صریح و شفاف
است ،او میگوید :به کسی آسیب نرسان و
تا آنجا که میتوانی به همه کمک کن.
اما وقتی موسی برای اولین از کوه سینا با
لوح ســنگی پایین آمد ،حتی پیش از آنکه
بتواند ده فرمان را ابالغ کند ،چه رخ داد؟ او
الحادی موحش دید ،ایمان مردم به بز طالیی
را دیــد .وی در اینجا فرمان «نکش!» را ک ً
ال
فراموش کرد و فریاد زد (خروج : )۳۲
هرکس خداپرست است به سمت من بیاید...
ســپس گفت این ،آن چیزی است که خدا
گفته ...:هر مرد شمشــیر به بر میبندد ...و
هر مرد ،برادر ،یار و همســایهی خویش را
میکشد ...
این شاید اولش بود ،اما آنچه معلوم است
این اســت که اوضاع به همین منوال پیش
رفــت؛ در ارض مقدس و بعد اینجا در غرب
و به خصوص در غرب پس از آنکه مسیحیت
دین رسمی شــد ،ایذای دینی ،ایذا به قصد
راستکیشــی ،یک داســتان وحشتناک
شــد ،بعدا ً -به خصوص قــرون  ۱۷و -۱۸
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ایدئولوژیها در توجیه ایذا ،ظلم و وحشت
با یکدیگر رقابت داشــتند :ناسیونالیسم،
نژادپرستی ،راستکیشی سیاسی و دیگر
ادیان.
در پس ایدههای راستکیشــی و الحاد،
رقتانگیزترین فساد النه کرده ،فسادی که
به خصوص روشنفکران مستعدش هستند:
غــرور ،خودبینی منجر به دگماتیســم،
بیهودگــی فکری؛ اینها همه مفاســدی
رقتبارند ،مثل ظلم مفاسد بزرگی نیستند.
مدارا پیامد ضروری قبول جایزالخطا بودن
ماست؛ خطا کردن امری انسانی است و ما
دائم خطا میکنیم ،پــس بیایید خطاهای
یکدیگر را ببخشــاییم ،ایــن اولین اصل
حقوق طبیعی است.
ولتر در اینجا به صداقت فکری ما تمسک
میجوید :باید اشتباهات ،جایزالخطا بودن و
جهل خود را بپذیریم .ولتر بهخوبی میداند
تندروها هم وجــود دارند ،اما آیا آنان هم
صادقانه حکم میکنند؟ آیا آنان برای این
عقاید صادقانهی خود ،عقاید و دالیل آن
عقاید را بررسی کردهاند؟ آیا خودانتقادی
بخشی از صداقت فکری نیست؟ آیا مایهی
تندروی غالب ًا خفه کــردن آن بیایمانی
ناخواستهای نیست که سرکوبش کردهایم و
بنابراین بدان چندان آگاهی نداریم؟ توسل
ولتر به اعتدال فکری مــا و مهمتر از آن،
توسل او به صداقت فکری ما تأثیر عمیقی
بر روشنفکران زمانهاش داشت .مشتاقم
این ایدهی ولتری را توضیح دهم.
دلیل ولتر در حمایت از مدارا آن اســت
که ما باید خطاهای یکدیگر را ببخشاییم،
اما خطــای عمومی ،عدم مدارا اســت.

ولتر بهدرستی فهمید تســاهل ورزیدن
دشوار اســت؛ در واقع محدودههای مدارا
اینجاســت :اگر ما حق تساهل ورزیدن را
مورد مــدارا قرار ندهیــم ،آنگاه مدارا و
دولت مشروطه را نابود کردهایم -سرنوشت
جمهوری وایمار چنین بود.-
اما جدا از عدم مدارا ،هنوز خطاهای دیگری
وجود دارد که نباید بدانها تساهل ورزیم،
باالتر از همه خطایی است که باعث میشود
روشــنفکران پیرو مد روز باشند ،خطایی
که باعث شــده بســیاری از نویسندگان
ســبکی مبهم و تأثیرگذار داشته باشند،
سبکی مرموز که گوته در فاوست از ریشه
نقدش کرد (مثل جــدول ضرب جادوگر)؛
این سبک ،سبک کلمات باشکوه و مبهم،
سبک کلمات قلمبه و غیرقابل فهم را دیگر
نباید ستود و حتی روشنفکران نباید بدان
تســاهل ورزند؛ این سبک به لحاظ فکری
مسئولیتناپذیر است ،دشمن عقل سلیم
اســت ،عقل را خراب میکند ،فلسفهای
که نسبیگرایی مینامند را ممکن میکند،
فلسفهای که تزش چنین است :همهی تزها
به لحاظ فکری ،کموبیش به یک اندازه قابل
دفاعند .بدینترتیب ،تز نسبیگرایی منجر
به آنارشــی و بیقانونی میشود ،منجر به
فرمانروایی خشونت میشود.
حــرف من یعنــی مدارا و مســئولیت
روشنفکر ،مرا به ســؤال از نسبیگرایی
رهسپار کرده اســت .در این نقطه مایلم
نســبیگرایی را با موضعی که همیشه با
نسبیگرایی اشتباه گرفته میشود ولی در
واقع کام ً
ال از آن متفاوت است مقایسه کنم،
ً
من این موضع را غالبا پلورالیسم نامیدهام،

آنهــا را به خاک و خون کشــانده اند و از
سوی دیگر اعتماد و باور مردم به کمیسیون
حقیقت یاب برگردد.
امر مهم دیگری که حکومت افغانستان می
تواند انجام دهد تا مردم به عملکرد و وعده
های حکومت بــاور کنند ،مجازات عاملین
رویدادهای خونین و همچنان کســانی اند
که در انجام وظایف شــان غفلت کرده اند.
در زندان های حکومت افغانستان زندانیان
زیادی از گروه های تروریستی وجود دارد،
اگر بعد از هر حمله تروریستی ،چندتا از این
زندانیان مجازات گردد ،بدون تردید مردم
افغانســتان باور خواهند کرد که حکومت
انتقام خــون آنها را می گیرد .متاســفانه
حکومت افغانستان تا کنون این کار را انجام
نداده است و همواره از کنار آن به سادگی
عبور کرده است.
مجازات مامورین دولتی که در انجام وظایف
شان کوتاهی کرده اند یکی دیگر از راههای
جلــب اعتماد مردم به حکومت اســت .تا
کنون حکومت افغانســتان هیچ مامور بلند
رتبه یا پایین رتبه دولتی را به جرم غفلت
وظیفوی مجازات نکرده است .اینکار باعث
می شود که مسئولین امنیتی وظایف شان
را جدی نگیرند و در انجام آن سهل انگاری
کنند .یکی از ادعــای های اعضای جنبش
روشنایی این اســت که مسئولین امنیتی
در تامین امنیت آنهــا غفلت ورزیده اند و
امنیت آنها را بصــورت جدی تامین نکرده
اند .مجــازات مامورین که در انجام وظایف
غلفت کرده اند باید در دستور کار حکومت
قرار گیرد تا از ســوی از وقوع رویدادهای
خونین جلوگیری شود و از سوی دیگر مردم
افغانستان بفهمند که حکومت برای تامین
امنیت آنها تالش جدی می کند و هیچ گونه
کم کاری و وغفلت در هنگام اجرای وظیفه
را ،نمی پذیرد.
رویــداد خونین دهمزنگ یکــی از تکان
دهنــده ترین رویدادهای ســالهای اخیر
در کشــور بود که اکثر کشــته شده های
آن افــراد ملکی و غیر نظامی بودند .مردم
افغانستان انتظار دارند حکومت افغانستان
این قضیه را بصــورت دقیق و همه جانبه
بررســی کند و نتایج بررسی های خود را
بصورت دقیق ،شفاف و با جزئیات با مردم
افغانســتان شریک ســازد و بیش از این
حقایق و واقعیت ها را از مردم افغانستان
پنهان نکند.

ولی این منجر به بدفهمی شــده است ،پس
من باید آن را در اینجا پلورالیسم انتقادی
بنامم .اگر نسبیگرایی که از دل یک تساهل
سســتبنیاد برمیآید منجر به فرمانروایی
خشونت میشــود ،پلورالیســم انتقادی
میتواند به کنترل خشونت کمک کند.
برای تمایز نســبیگرایی از پلورالیســم
انتقــادی ،ایدهی حقیقــت اهمیت حیاتی
دارد .نســبیگرایی موضعی است که در آن
یا میتوان هــر حرفی زد و هر کاری کرد یا
نمیتــوان هیچ حرفی زد و هیچ کاری کرد،
یا همهچیز درست است یا هیچچیز درست
نیست ،پس حقیقت ،مفهومی بیمعناست.
پلورالیســم انتقادی موضعی اســت که
میگوید به خاطــر تعقیب حقیقت ،همهی
نظریات (هرچه بیشــتر ،بهتر) باید اجازهی
رقابت با نظریات دیگر را بیابند ،این رقابت
شامل بحث عقالنی دربارهی نظریات و حذف
انتقادی آنها میشود ،این بحث باید عقالنی
باشد و این بدان معناست که این بحث باید
دربــارهی حقیقت نظریات رقیب باشــد:
نظریهی بهتر آنی است که در بحث انتقادی
به نظر برسد به حقیقت نزدیکتر میباشد؛
نظریــهی بهتر جای نظریــات ضعیفتر را
میگیرد .پس ســؤال از حقیقت در دستور
کار قرار دارد.
در اینجا ایــدهی حقیقت عینی و ایدهی
تعقیب حقیقت ،اهمیت تعیینکننده دارند.
اولیــن متفکری که نظریــهی حقیقت را
بسط داد و ایدهی حقیقت عینی را به ایدهی
جایزالخطا بودن بنیادین انســانی ربط داد،
کسنوفانس پیشاســقراطی بود ،او در سال
 ۵۷۱پیش از میالد در ایونیا ،آسیای صغیر
متولد شــد و اولین یونانــیای بود که نقد
ادبی نوشت؛ اولین فیلســوف اخالق بود،
اولین کســی که دربارهی معرفت بشــری
یــک نظریهی انتقادی طرح کــرد و اولین
یکتاپرست تأملی.
کســنوفانس بنیانگذار یک سنت بود،
بنیانگذار آن نحو اندیشیدنی که دیگرانی
مثل ســقراط ،اراســموس ،مونتنی ،الک،
هیوم ،ولتر و لســینگ بدان تعلق داشتند؛
ایــن ســنت را گاهی مکتب شــکاکیت
نامیدهاند ،امــا چنین عنوانــی میتواند
بهراحتی منجر به بدفهمی شود ،برای مثال
 Concise Oxford Dictionaryمیگوید:
«شکاک ...کسی است که دربارهی حقیقت
نظریــات دینی شــک دارد ...یک الادری،
یک آتئیست  ...یا کســی که دیدگاههای
کلبی دارد ».امــا (همانطور که Concise
 Oxford Dictionaryبــه مــا میگوید)
واژهی یونانیای که این کلمه از آن مشــتق
شــده به معنای «توجه»« ،تحقیق کردن»،
«اندیشیدن» و «گشتن» است.
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