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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکن: ياد ير و لولـ، ې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ٢٠١١/ ٠٨/ ٠٤                                                                  جليل غنی
 

  فرهنگ  رکن حتمی وحدت ملی
 

 ¸ ابن افراد و گروه ها را. گروه ها  بوده است جوامع بشری از آغازين روز های موجوديت خويش متشکل از افراد و
اين . وجوه مشترک و منافع مشترک و ساير مشترکات به هم  پيوند داده است¸ ی فردی و گروهیبا وصف تفاوتها

مشترکات و تجارب  زندگی فردی  به مرور زمان بحيث نهاد ها و گذاره ها پذيرفته شد  ونحوۀ راه و رسم زندگی  
  .گرديد و روابط و ضوابط اجتماعی را تنظيم نمودو مدنيت ها را رقم زد

فرهنگ همان جامعه است که دارای ارکان و مرکبات گونگون ¸  اين تجارب و مشخصات فردی و گروهی مجموع 
  . برای روشن شدن موضوع بهتر است نخست  نظر مختصری  داشته باشيم بر تعريف فرهنگ. است

منابع مختلف اينک چند تعريف را از . قاموسهای متفاوت تعريف های مشابه و بعضُا هم متفاوتی از فرهنگ دارند 
  :بطور نمونه تذکر ميدهيم

ارزشها و دانش که اساسات مشترک يک عمل اجتماعی را ¸ اعتقادات¸ مجموع مفکوره های ميراثی يک جامعه"
  "تبارز ميدهد 

مجموع يک سلسله فعاليتها و مفکوره های يک گروه مردم با عنعنات مشترک که توسط افراد اين گروه انتقال داده " 
  "  ه يافته استشده و تقوي

  "يک مدنيت خاص در يک زمان مشخص" 
ارزشها و طرز برخورد  که  مشخصات يک گروه را در داخل يک ¸ عنعنات¸مجموع گرايشها و روش و رفتار" 

  ."جامعه بصورت کل  تبارز ميدهد
¸ ق زبانفرهنگ از طري. عنعنات و اعقتادات که يک گروه را از گروه ديگر متمايز ميسازد¸ مجموع روش ها"

  "از نسلی به نسلی انتقال می يابد) هنر( و آرت¸ نهاد ها¸ مناسک مذهبی¸ اشيای مادی
  " مفاهمه و مکالمه فرهنگ است¸ فرهنگ مفاهمه و مکالمه است" 

¸ ارزشها¸ اين بود تعريفهای از فرهنگ در فرهنگهای مختلف که مشترکات هر يک از اين تعريفها همان  روشها
  .است که گروهی از يک جامعه را از گروه ديگری  متمايز ميسازد... عنعنات و¸ارزشها¸ یمناسک مذهب¸ زبان

 در جهان جامعۀ سراغ نميشود  که تمام افراد و يا گروه های آن جامعه دارای عين خواص و تمام عناصر مرتبۀ  
ه و تمام گروه ها و افراد فرهنگ باشند ولی جامعۀ مئوفق و با فرهنگ آنست که فرهنگ تامل پذيری را پيروی کرد

اعتقادات و مشخصات متغير و متفاوت  در داخل همان جامعه با جبين باز جای داده  و ¸ارزشها¸جامه را با روشها
آغوش گرم جامعه را برای رشد و انکشاف ارزشهای فرهنگی هر گروه  گشوده  و زمينۀ پرورش و رشد تمام 

  .رده استارزشها را تا جائيکه مقدور بوده فراهم ک
اينکه جوامع پيشرفته چه مسيری را پيموده و چه روشهای را در پيش گرفته اند تا بدين مرحلۀ تحمل پذيری رسيده اند 

ايجاب بحث های  طوالنی و تحليل همه جانبه می نمايد که اميد است  فرهنگيان فرهيخته و جامعه شناسان  در زمينه ¸
  .پهلوی سايرين ازدانش و تحليل های آنها بهره مند شودروشنی اندازند تا اين هيچمدان نيز در 

جامعۀ که دران زيسته ايم ودرد و رنج بی تحملی و اختالفات ¸  وقتی به جامعۀ افغانی نظر کوتاهی می اندازيم
قبايل مختلف با فرهنگ های ¸می بينيم که جامعۀ افغانی مرکب از گروه های متفاوت¸  فرهنگی را مشترکّا کشيده ايم

هر گروه قومی و نژادی  دارای ارزشها و عنعناتی است که با اين تفاوتها  . تفاوت ولی با مشترکات فرهنگی  استم
هر فرهنگ دارای . هيچ فرهنگی را نمی توان نا پسند و بی ارزش خواند. برغنای فرهنگی جامعه افزوده است

اين ارزشها و نهاد .  يکنند و آنرا گرامی ميدارندمشخصات  ارزندۀ است که افراد مربوط همان  گروه به آن مباهات م
ها همانطوريکه در تعاريف گونگون فرهنگ در باال  به آن اشاره رفت مزايای مدنيت  هر گروه و ميراث اجداد و 
نياکان گروه های متفاوت است که از نسلی به نسلی بميراث رسيده و همين گروه ها هستند که جامعۀ  را تکشل داده 

رسم ¸زبان¸ غذا¸هر فرهنگ لباس. يکی از غنا مندی های يک جامعه تنوع فرهنگی آنست.  دران زندگی ميکننداند که
مناسک مذهبی و هنر های به جامعه پيشکش ¸اعتقادات¸ارزشها ی اخالقی¸مئوسسات و نهاد های اجتماعی¸و رواج

ک اين فرهنگها جايگاه خود را در جامعه در حاليکه هر ي. ميکند که در غنا مندی و مدنيت همان جامعه می افزايد
زهی ملتی . دارد هيچ يک  بر ديگری بر تری ندارد  و هر يک برگی و گلی از يک درخت در باغستان جامعه است

که از اين تنوع فرهنگی بهرۀ مثبت گرفته و با ترکيبی از ارزشهای هر يک از اين فرهنگها توانسته است نه تنها 
ه سازی کند بلکه در نزديکی گروه ها و اقليت های فرهنگی کار اساسی نمايد که تاثير مثبتی در تفاهم فرهنگی را زمين

  .ايجاد وحدت بين گروه های مختلف داشته است



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه کله موږ سره ا په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

تفاهم فرهنگی يکی از ارکان اساسی وحدت ملی يک جامعه است تا زماينکه فرهنگ تحمل پذيری در جامعه حاکم 
  . ه های مختلف احترام گذاشته نشود وحدت ملی تامين شده نميتواندنگردد و به فرهنگ های جوامع و گرو

جنگهای تحميلی و داخلی در سه دهۀ اخير نه تنها شيرازۀ سياسی و اقتصادی افغانستان را در هم ريخت وتمام زير بنا 
 افغانی را به فرهنگ های الزمۀ زندگی اجتماعی رااز بيخ کند بلکه بنياد های فرهنگی را از بين برد و فرهنگ  ملی

های متفاوت و بعضّا متعارض سقوط داد و زمينۀ تهاجم فرهنگی را برای بيگانگان چه دور و چه نزديک فراهم 
غذا  ¸لهجه های زبانهای شان¸ هنر های مبتذل¸ ساخت و هر يک از اين بيگانگان مخصوصّا همسايگان با صدورالبسه

خص افغانی را به پارچه های متعارض  فرهنگی مبدل ساختند تا بتوانند جامعه پاک فرهنگی و متش¸ و حتی اعتقادات
همسايگان درک کرده بودند که برای نفوذ بر جامعه  بايد بر فرهنگ .  بازار سياسی و اقتصادی شانرا گرم نگهدارند

ين برود و ديگر هجوم برد تا اين ملت يک پارچه به گروه ها منقسم گردد و فرهنگ همبستگی و دفاع دسته جمعی از ب
قومی به دفاع قوم ديگری قيام نکند چنانچه به هدف شان توسط عيادی های شان چه بنام قوم و نژاد و چه مذهب  
توانستند فرهنگ اصيل افغانی را نفی و يا نا شايست بخوانند در نتيجه امروز چه لباس است و چه زبان و غذا و چه 

 و مهمانداری و عروسی و همه انواع روش ها و بر خورد ها و نحوۀ بر خورد های اجتماعی و حتی مصافحه
عنعنات رنگ افغانی خود را باخته و گروهی از فرهنگ يک کشوروگروه ديگری از فرهنگ کشور ديگری  پيروی  
ميکند و ديگر خبری از آن فرهنگ اصيل افغانی کمتر بگوش  ميرسد و فرهنگ اصيل شانرا به باد فراموشی سپرده 

  .اند
و ) تلويزيونی( الهای که بر سر نام گذاری های نهاد های علمی و فرهنگی بروز نمود و همچنان نشرات تصويریجد

متاسفانه وزارت اطالعات و فرهنگ که گويا . برخی رسانه ها نمونۀ بارز اين گونه نفوذ هاست) راديوئی ( صوتی 
ينه نکرده و يا اگر محاّال  کرده باشد آنقدر نا چيز بوده پاسدار فرهنگ افغانستان است نه اينکه هيچگونه اقدامی در  زم

که باز تاب  نيافته است بلکه خاموشی  اختيار کرده و با زد وبند های سياسی  که جزء فرهنگ سياسی امروزۀ 
منافع افغانستان گرديده زمينۀ نشرات اينگونه رسانه ها را زير نام آزادی بيان  فراهم کرده است در حاليکه وقتی پای 

اين مساله حتی در پيشگامان و مدافعين آزادی بيان هم به . ملی در ميان می آيد هر گونه مصلحت ديگر بايد نفی شود
مشاهده ميرسد و هر زميانکه گفته ميشود  که نظر به منفعت ملی  الزم ديده شد تا چنين اقدامی اتخاذ گردد ديگر جای 

  . وزارت اطالعات و فرهنگ قرائتی از منافع ملی نداردسوال باقی نمی ماند ولی مثل اينکه هنوز 
    يک جامعه زمانی ميتواند به هم نزديک شود و همبستگی يابد که گروه ها با وصف تفاوتهای که دارند يکديگر را 

شکی نيست که جامعۀ . تفاهم فرهنگی رکن اساسی وحدت ملی است. به پذيرند و فرهنگ تحمل پذيری راپيشه کنند
ی مرکب از اقوام و قبايل و گروه های مختلف است ولی در يک خطۀ جغرافيائی بسر ميبرندو دارای دين افغان

با زبانهای متفاوت ) اگر دين را اساس قرار دهيم نه مذهب را که طريقۀ مناسک مذهبی را مشخص ميسازد( مشترک
 فرهنگی در جامعۀ افغانی امروز نسبت به نياز به تفاهم. ولی عنعنات مشترک و متشابهات ديگر فرهنگی بسر ميبرند 

تا زمانيکه گروه های مختلف قومی و نژادی  و مذهبی ديگر انديشی را نه . هر وقت ديگر بيشتر احساس ميگردد
بحيث فرهنگ افغانی بصورت کل  ¸ که مشترکاتی در هر يک  ميتوان ديد¸پذيرند و فرهنگ های متنوع افغانی را 

اين تفاهم ميتواند مردم مناطق مختلف افغانستان را  به . ه همبستگی ملی را  بتوان ايجاد کردقبول نکنند  محال است ک
هم نزديک بسازد و اين در صورتی امکان پذير بوده ميتواند که مردم هر يک از مناطق مختلف با مردم و مناطق 

 و طرز زندگی و راه و رسم زندگی آنها ديگرافغانستان  آشنائی پيدا کند و ومردم و ديار خود را بشناسد و با فرهنگ
يکی از راه ها شايد نحوۀ سرباز گيری و جلب عسکری در يک سن معين باشد که در گذشته ها . آشنائی پيدا نمايد

عملی ميشد و جوانان افغانستان عالوه بر خدمت زير بيرق وطن شانرا نيز ميشناختند و با مردم مختلف و فرهنگ 
تاريخ افغانستان شاهد همبستگی و همنوائی های  تاريخی  اين ملت است  که جنگهای . شدندهای هر منطقه آشنا مي

  .استقالل طلبی نمونۀ بارز آنست
  پايان

 
  


