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 مسعود فارانی 

 "آغاز شددری به دریتدوین فرهنگ جدید " کار
 

  مطرح شاعرۀ واصل وهاب صالحه فرهیخته خانم اخیر نوشتۀ پیشگامی تاثیر

 مشکورم. صمیمانه ایشان نوشتۀ نگارم.ازب را ذیل سطر چند این تا شد اعثب 

 

" را نوید میدهیم. این فرهنگ به همت دریدری به "آغازکار تدوین فرهنگ ،بدوستان ملی گرای فرهنگ دوست
زمینه عملی آن فراهم  زمینه داشتند هم اکنون که درهای گستردۀ خویش را قبال ً  جستجو و حقیقاتذوات محترم که ت

  اند.  کرده شروع بکارمصمم هفته به اینطرف   یکاز شده است 
کند زیرا جریان عملی البته مبرهن است که هر آغازی از مراحل ابتدایی شروع شده  به مراتب عالی صعود می 

 جریان عملی این کار زبان دیگره یا بسبب تجربیاتی میشود که ابتدای نارس را به انتهای کمال می رساند. ، کار
) نظر  میشود که نتایج عالی را در بر دارد. ازینروست که افتراق بزرگ بین تئوری هدفی به منتجناگزیر  و ناچار

تئوری که  هنوز تجربه ( و عمل را مشخص دیده میتوانیم. از آنجای که "عمل"  خود پروسۀ آموزنده است ولی 
ارزش علمی برابر به کار عملی نمی تواند  ،باشدتجربی را حاصل نکرده  چوکات نظر ارزش عملی و در نشده جز

  .داشته باشد
 

به چه معیاری  در عمل مالحظه کردند که چگونه و ذی ربطاعضای شروع کار زمینۀ عملی تدوین فرهنگ را 
سهیم شدند زیرا تعدادی کثیری  این جریانداوطلبانه به با ظرفیت توان خویش میتوانند مصدر خدمت گردند. ازینرو 

کارشان ل حاص که میتوانند ه استشان از لحاظ کاری مشخص شداییقین حاصل کردند که تکلیف  ی عالقمنداعضا
یک مشخص میتواند در زمینه مصدر خدمتی مفتخرانه گردد.  کماکان  ترتیب نموده هر اعلی تنظیم و را به وجه

عضو )بخاطر خدمات شان در تدوین  آدرس نام  هر آیندگان از کار چنین است که جامعۀ حال و روال ترتیب شده
امیدوار ساخت که قطار فرهنگ "  وادار وتمام اعضا را،  ه. این شاخصشدفرهنگ یاد شده( به نیکی یاد خواهند 

 فق روشن در حال حرکت میا  عمل آغاز کرده است و بطرف  حرکتش را در  ،" بروی خط تعین شده دری به دری
  باشد.

 :  دگرد برای یقین بیشتر، فکت های که این پروژه را بیشتر سرعت میدهد چنین خاطرنشان می 
 

شکسته نفسی که توام  پشت کارداشتن اعضای تیم متشکله که  بدون ادعا و بدون خود محوری، در کمال شکیبایی  و
 . به اکمال برسدتا این فرهنگ بزودی  ارا بوده کمفاهمه  در فضای مشاوره وبا ارادۀ قوی و آرمان ملی میباشند 

 .دسامان دهعملی زمینه میشود تا  نتایج علمی سطح بلند را برویت تجربه این نوع کار
 
 

گذشته و در مرحلۀ عمل بسیار مشخص وعملی پیاده شده  الحمد هللا کار تدوین  این پروسه از مرحلۀ نظر کنونا
حرکت آغاز پس  است،  حرکتش را بروی خط ساخته شده قرار داده، فرهنگ تدوین است. پس می بینیم که قطار

شانرا  جای همکاری ،این روندگی مستلزم اینست که خبرگان ملیگرای وطندوست کم ادعا شده ناگزیر بجلو میرود.
 .در قبال این کار ملی به روشنی دیده میتوانند را و تکلیف شان اند دقیق یافته

 
قیس کبیر با یاری  عرض شود که جناب دپلوم انجنیربه خاطر اطمینان فرهنگ دوستان  و برای اثبات نظرات خود

یک خانم فرهیخته  قابل مالحظۀ دوست گرامی مشترک ما دپلوم انجنیر جناب فرید فهیم و سامانگران کار هر
ببار ن فرهنگ جمال ای کمال و تا در  ۀ را فراهم کرده اندیخته شیما غفوری زمینصالحه وهاب واصل وخانم فره

پـ ر کار و دارای ظرفیت ولی  به اتکای هیئت مشخص دیگری که کم ادعا، البته به غیر ذوات یاد شده  ،ندبنشی
ذواتیکه از آنها نامبرده )تا ختم پروژه بنابه فرمایش  خواهیم بود. هانیک آنخدمات شاهد نتایج فرهنگ سازی میباشند 

 .(ماند مسکوت می تدوین فرهنگ ، کاردست اندر محترمافشای اسامی هیئت نشده 
اساس  سید خلیل هللا هاشمیان مبنا واستاد داکتر دانشمند فرهیخته پشت کار داشتن جناب  فراموش نشود که زحمات و

 .به همت جناب ایشان بود که این چرخ بی حرکت با ارادۀ قوی به حرکت آمد .است این کار بوده و
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در حاشیه( با جناب محترم قیس کبیر در تماس هستم راه های عملی را جناب ایشان به تا جایکه نگارنده )البته 
اند که هر فرد ساخته آماده  طوری، صالحه وهاب واصلو میرمن  شان جناب فرید فهیم همکاری دوست ارجمند

درین است  کار یک را در زمینه مشخص ساخته اند. حسن این زیرا آنها، تکلیف هر ،داوطلب را وادار بکار میکند
سطح کار های تجربه شدۀ جوامع پیشرفته تنظیم و ترتیب آن عیار  که فراتر از سطح افغانی آن بوده برعکس در

سبان مشابهت یزبان عامیانه عرض شود، آنها طوری کار را تنظیم کرده اند که بکار فله شده است. خالصه اگر ب
پس برای کسی  . دشو می تحصال کارنه نخواهد مجبور به اس یاگر اگر بخواهد کاریست که کارسبان یدارد. کار فل

ب  ،کمال مطلوب خواهد بود ،که عالقه شخصی به چنین وجیبۀ دارد عالقه، دلبند این وتا با دل و جان از منشاء ح 
بسیار اند که درین راه پـ ر فیض  و کم ادعا ولی پرکارملی اشخاص خبیر  یقین داریماز آنجایکه امر اجتماعی گردد. 

ازینرو ایمیل جناب کبیر را به خدمت آنها صمیمانه تقدیم میکنیم تا با سهم ایشان این جریان سرعت شرکت کنند، 
 :بیشتر گیرد

german.de-q.kabir@afghan 
  

اظهر من کار کرد های سطح بلند جناب قیس کبیر و جناب فرید فهیم  که " بیجا نخواهد بود تا نظری کوتاهی به
 سایت که با پشت کار آنها به مرتبۀ  پورتالوب" انداخته باشیم. بطور مثال این دو شخصیت در تنظیم  الشمس است

"  تکامل کرد، شایستگی قابل وصفی را افغان جرمن آنالینموازین تخنیکی آن( بنام " )بمعنی وسیع کلمه استوار بر
 . میباشدقابل احترام  سایت ها بی نظیر ووبنشان داده اند که در سطح تمام 

فراخ،  ۀنشان میدهد که مثل بحر آرام، دارای سین ،استگزارشات تخنیکی این پورتال که خارج از حیطه خود شان 
غیر قابل انکار بوده برعکس افتخار آنرا که سیع کلمه( یک پورتال )بمعنی ومبسوط امکانات  باوسعت گسترده، 

 دارا میباشند. همین دو جوان یادشده
از نظر  میکنندسایت شان انتخاب وببه سلیقه خود برای  بنا نمیدانند وفقط اسم پورتال را آنانیکه معنی پورتال را

باید از لحاظ ساختار تخنیکی، یک وبسایت تخنیکی بی مفهوم بوده فقط  دلخوشی اسمی برای خود ساخته اند. 
 بنامد.پورتال بتواند خود را  امکانات وسیع را برای عالقمندان مهیا نماید، تاتکنولوجی  انکشافظرفیت و 

 
می به دیده قدر منصف گرامی  ا بیشترین وطندارانر" افغان جرمن آنالینپورتال معظم "به همین لحاظ است که 

تمجید است. ایشان  دید وسیع قابل مالحظه و ، باغربیمعتبر رسانه های گردانندگان  نظیرنحوه کار ایشان بینند. 
 اندیشی جزمو  یتمامیت خواه که از حالت  را فراهم ساختها معتقد اند که برای بر خورد اندیشه ها باید زمینه 

ر حقیقت را برای خواننده منصف وو برخورد دیالوگ  بحرخارج شده از  تکروانه بی  نظرات موافق و مخالف،  د 
تعدادی نظرات را ایشان نظرات ملی از لحاظ سلیقه متفاوت اند.   هیچ شکی نیست که دید ها و .ندک پیش کشغرض 

د. زیرا اصل اساسی روزنامه نگاری را به ننمیگیرنادیده هم تعدادی را  ود ننمیدهبر نظرات دیگرخصمانه ترجیح 
سلیقه  میشود که فقط اندیشه ووبه انزوا  کشانده  یقین نیک میدانند که یک رسانه وقتی از اجتماع بزرگ تجرید 

  مسیر داده باشند. اندیشی جزمگردانندگانش را با 
مصدر خدمت شده   آنها ،تمامیت خواه گیر مانده اند حزبی جزمیتعصبات  بنظر بنده آنانیکه هنوز در الک دگمی و

نیستند که  وسعت  تفکر بسته قادر یبند آن بوده از منشاسلیقوی یاد گرفته اند، ناگزیر پانمیتوانند زیرا آنها  آنچه را 
ندانسته آب به که این چنین اشخاص برای جامعه مساوی به انتحاریون مغز شسته بوده  نتایج کار اندیشه داشته باشند.
این چنین اشخاص تا زمانیکه قدرت سیاسی را در  .موجه میدانند عمل شانراانتحار قبل از و ریزندآسیاب دشمن می 

زمانیکه قدرت سیاسی را بدست  می پردازند وبی موجب و بی اساس  ،به ترور شخصیت هابا قلم دست ندارند 
 از جانب چپی ها واین ادعا را عمال ً  .زنندمخالف اندیشۀ  شان می  دست به کشتن شخصیت هایند، آنگاه دآور

 در جامعه دیدیم و بدبختانه هنوز هم می بینیم.راستی ها 
 .می پردازم در ذیل فسکیداسایزندگی  از عملی به بخش،  کالمبخاطر تفهیم درین زمینه  
 

آنچه داستایفسکی به خوبی آن را تشخیص داد گرایشی بود که برای آن افکار و اعتقادات حتی از خود انسانها "
  "تر می نمودواقعی 

روس در نیمه قرن نوزدهم در آثار خود شخصیت هایی را حالجی می کرد که  شهیرفئودور داستایفسکی نویسنده " 
 .حتی آدمکشی را زیر لوای مرام و اعتقادات ایدئولوژیک خود موجه می دانستند
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ران قدرت گیری حکومت های هایی که از آن می گذرد، چه در دو  به همین خاطر آثار این نویسنده در تمام سال
 .زمانه تناسب دارند مشکالتتمامیت خواه قرن بیستم و چه امروزه که "کارزار علیه ترور" در جریان است، با 

ثیر افکار و اعتقادات بر زندگی و رفتار افراد را تشریح می کرد أوقتی که فئودور داستایفسکی در داستانهای خود ت
 .نویسد به خوبی می دانست که از چه می

بود، در سنین بیست و چند سالگی به یک محفل از نویسندگان رادیکال و ساختارشکن در شهر  ۱۸۲۱او که متولد 
 .ثیر بینش سوسیالیسم اتوپیایی فرانسوی قرار داشتندأسن پترزبورگ پیوست که تحت ت

مقامات امنیتی روسیه  یک جاسوس پلیس که در این محفل رخنه کرده بود موضوعات بحث این روشنفکران را به
 .گزارش داد

روانه زندان شد. پس  ،داستایفسکی همراه چند تن دیگر از اعضای این محفل دست گیر شده ۱۸۴۹ اپریل ۲۲روز
به محکوم  ، علیه رژیمتوزیع تبلیغات خرابکارانه   ، این افراد به جرم اقدامها بکن بزن و از چند ماه تحقیقات و

 .ندشد اعدام
 مخصوص برای نشان دادن قدرت فائقه حکومت تزاری این زندانیان را در پلیگون اعدامی ها بدست دلگی ای

 .نمایشی قرار دادند ،تیرباران
داستایفسکی و سایر زندانیان را به  ۱۸۴۹دسامبر  ۲۲ سرد روز صبح در ،در نمایشی که با دقت طراحی شده بود

 برای ایجاد رع ب وکه میدان تعلیمی قطعه عسکری بردند. در آنجا چوبه های اعدام و داربست هایی برپا شده بود 
جرایم و مجازات آنها قرائت شد و کشیشی ارتدکس از آنها حکم بود.  انداخته شدهپارچه های سیاه  هاروی آن بهترس 

  .ش کنندایطلب بخشاز خداوند هانشان خواست به خاطر گنا
البته این مراسم برای متهمین ساده نبود. سه نفر از این زندانیان را به چوبه ها بستند تا برای اعدام حاضر شوند. 

  ای دلگیطبل های نظامی با صدای بلند به نواختن درآمد و  ،در آخرین لحظات این مراسم اعدام ساختگیحال  بهر
 .تفنگ ها را بر زمین گذاشتندناگهان  ،مؤظف تیرباران که به سوی آنها نشانه رفته بود

فرستادند. مجازات داستایفسکی چهار سال کار  ایبریاو زنجیر به س غلبا  ،زندانیان را پس از کاهش مجازات اعدام
  .تعین شد ایبریاس در اجباری در نظام عسکریشاقۀ  اجباری و سپس خدمت 

گردد. یک سال بعد  از تبعید باز تا تزار جدیدی که بر تخت سلطنت نشست به داستایفسکی اجازه داد ۱۸۵۹در سال 
 .او به جمع ادیبان و روشنفکران شهر سن پترزبورگ ملحق شد

 ثیر گذاشتند. أت ا  این تجارب بر زندگی و دیدگاههای داستایفسکی عمیق
مشخص از منظر  ، حال گذشته وبه تاریخ باعث شد که  ،نه مرگتجربه شخصی او از قرار گرفتن در آستا چنانچه 

دیگری از عمرم به اندازه آن روز  ۀبه خاطر ندارم که در هیچ لحظبخصوص بنگرد. سالها بعد او در جایی گفت:"
 ".خوشحال بوده باشم، رهایی یافتمکه از اعدام 

از آن زمان به بعد دریافت که برخالف آنچه که در دوران اعتقاد به نظریه های اجتماعی نوآورانه می اندیشید، 
. بلکه هر انسانی در هر لحظه و بهتر نیست ۀحرکتی از قهقرای پست به سمت یک آیند ا ًزندگی انسان لزوم

رور ک چنین باوری بود که داستایفسکی به ممقطعی از زندگی خود در مرز ابدیت و یا فنا قرار دارد. به خاطر ی
 .شد بی اعتماد و بی اعتقادی که در جوانی به سمت آنها گرایش پیدا کرده بود زمان به ایدئولوژی های پیشرو

او به خصوص به افکار و ایده هایی که پس از ده سال تبعید و بازگشت به پترزبورگ در میان روشنفکران رواج 
  .ک می نگریستبه دیده ش ،یافته بود

مادی گرایی نسل جدید روشنفکران روس به شدت شیفته افکار سیاسی و فلسفی رایج در اروپای غربی بودند. 
به شیوه خاص روسی با هم ترکیب شده و  اومانیسم( آلمانی و منفعت گرایی انگلیسی)فرانسوی، انسان گرایی 
 ."نهیلیسم" نام گرفته بود

با کامال متفاوت  ۱۸۶۰در فرهنگ سیاسی مدرن نهیلیسم، پوچ گرایی توصیف می شود اما نهیلیست های روسیه 
برای پیشرفت به سمت بنای بودند. آنها به علم و پیشرفت های علمی اعتقاد سرسختانه ای داشتند و چنین تعریفی 

 .ابود کردیک جامعه بهتر معتقد بودند که دین و تمام سنن و معیارهای اخالقی کهن را باید ن
( به خوبی جن زدگان) "تسخیرشدگان"مخالفت و اعالم جرم داستایفسکی علیه نهیلیسم روسی در کتاب او با عنوان 

  .منعکس شده است
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

چاپ شد به خاطر زبان آمرانه و نصحیت گونه آن مورد انتقاد قرار  ۱۸۷۲که در سال داستایوفسکی این کتاب 
خطرناک گرفته ولی بدون تردید او می خواست نشان دهد که افکار مرسوم در میان روشنفکران آن نسل می توانند 

  .تصور میشود که باشنداز آنچه  تر
در قالب یک طنز سیاه و گزنده، روشنفکران هم دوره خود را به داستانی که داستایفسکی در این کتاب نقل می کند 

 .به نقد می کشد بدون آنکه بدانند انقالب در عمل به چه معنایی استخاطر بازی کردن با ایده های انقالبی 
در زمانی که داستایفسکی مشغول نگارش  زیرا داستان کتاب را در واقع می توان نسخه ای از حوادث واقعی دانست

نوشته های استاد  )این خصوصیت داستایوفسکی را درعمل، گفتار و .اتفاق می افتادحوادث واقعی  ،کتاب بود
 نگارگر به وضاحت میبینم. ـ  م، فارانی(

مشارکت در قتل ، یک معلم سابق مدارس دینی که به تروریسم روی آورده بود، به جرم سرگئی نچائففردی به نام 
دانشجویان بازداشت و محکوم می شود. سرگئی نچائف نویسنده بیانیه ای بود که در آن گفته می شد برای پیشبرد و 

در  چپی های افغانیتمام جریان  ) عملی که  .پیروزی انقالب باید از هر روشی حتی قتل و آدمکشی استفاده کرد
  مجموع  بنمایش گذاشتند(

 .سیاست های نچائف را زیر سئوال برده و به همین خاطر می بایست کشته می شدند محصلینز گروهی ادر روسیه 
و انسانی  استدالل می کند که فراموش کردن موازین اخالقی   «جن زده ها»" یعنی تسخیر شدگان"داستایفسکی در داستان 

 چنانچه درعمل دیده شد *" .گذشته منجر می شودبه خاطر افکار آزادیخواهانه به نوعی تمامیت خواهی و استبداد بدتر از 
 

سکوی  فه وص   نمیتوانند از  آنها .کنونی خود ما که به این مرض مزمن دچار هستند نماهایروشنفکر متأسفانه بلی
در عمل  " افغان جرمن آنالین"ببینند. اما  ،میشود جامعه خود ساخته شان مراحل مختلفه که سبب پیشرفت تدریجی

بقدر ص و برای اجرای آن یحرکت مثبت را تشخ بازی زمینه های عملی هر د که بجای تیوریمیده نشان داده و
  دست بکار شد. توان باید 

 ارتقاء پورتال  تکاملیمرحلۀ  بهاز مرحلۀ  ابتدایی  "افغان جرمن آنالین" یانمتصداینک از برکت وسعت اندیشه 
. خوشبختانه از نتایج مثبته کار عملی آنهاست شده استفراهم  خوانندگانقلمداران و برای  نۀ تبادل افکارزمی و یافته
  ند.به وجه احسن اساس گذاشتافغانی را  قاموس اصطالحات ایرانی و نیز  در قبل که

که یکی از نیازات مبرم  آغاز شده دری به دری مرحله تدوین عملی فرهنگ  با پش ت کار وخدمات ایشان،هم اکنون 
جامعه است. تدوین این فرهنگ باوجودکه گماشتگان همسایۀ غربی را وادار به سنگ اندازی کرده است، خوشبختانه 

 . است روبه پیشرفتبی هراس  ومصمم 
 

سخن به شاخی باد  پـ ر نویسی ها ویکی از سرمشق های با ارزش است که بجای  این چنین طرزکاربنظر نگارنده 
تمام اتهامات بی  یزم لدیگران که از لحاظ علم ژورنا هبی اساس  ب بی جای ووارد کردن اتهامات  ها با  کردن

برمال میکند ازینرو نویسندۀ آن را  اصلی شخصیت وبرمیگردد قلم آلوده  به خود نویسندۀ مغرضاساس و مسخره 
  . خواهد بودتی بی اساس ااز اتهام بهتر ،ننددر خود ایجاد کحق بینی را  شمۀ از عمل وقبل از همه اگر 

 

افتخار سبب  ،اشته استبزرگوار از تئوری به عمل قدم گذ هئیت موصوفهبا همت " دری به دری"ازینکه فرهنک 
و اقدام ایشانرا  ابراز میدارم.قبال ً خود را قلبی امتنان به این وسیله که بنده شده است.  دیگردوستان  من و فرهنگ

 ایقه نخواهم کرد.خدمتی مضفال نیک گرفته از هیچگونه ه ب

 ختم   دووانگهی دریا ش دقطره قطره جمع گردضرب المثل معروف : اساس بر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بینی کردخواه را پیش  های تمامیت  ای که ظهور حکومتنویسندهکتاب *

  اقتصاد لندن پوهنتوناستاد سابق فلسفه سیاسی در  ،جان گرینویسنده 
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