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انستان فکری در افغفرهنگی و قطبی شدن دو از میتوان چگونه 
 جلوگیری کرد؟

 
ات تدریجی با درایت و قدم بقدم، آوردن تحول از حالت موجود به حالت مطلوب جز از طریق اقدام

راهیست تاحدی زمان گیر و اما مثمر حال، شرط آنست که اقدامات یک قدم پیشتر از قدمهای عادی 

مردم بسوی تحول گذاشته شود، نه بسیار فراتر از آن که با مخالفت مردم روبرو گردد. آماده ساختن 

نسل جوان افغان واقعیت های امروز را  زمینه ها برای تحول طی یک مدت ضروری است. یقین دارم

با چشمهای باز و قضاوتهای منصفانه می بینند و به همان شکل در راه اعتدال قدم خواهند گذاشت و از 

 تعصبات کنونی که حاصل سه دهه جنگ و فساد است، فاصله میگیرند. 

عطف بیشتر و بیشتر ای قطه وقتی مسابقۀ فوتبال را چند روز قبل در کابل مشاهده کردم، باورم به این ن

وقتی مظاهره یک تعداد از مردمان اما شد و نهال امیدم برای آینده بهتر جوانه زد و نوده تازه بار آورد. 

را دیدم که باشدت علیه برنامه پربیننده "ستاره وان ججوان و حتی پسران نیمه  و اعم از پیرشهر هرات 

و آنرا مغایر  داده افغان" به مظاهره پرداختند و هنر موسیقی و آواز خوانی را به شدت مورد انتقاد قرار

د که این گردیدر ذهن بسیاری از هموطنان مطرح  هابه شعایر و ارزش های دینی دانستند، این سؤال

تالش برای دو قطبی ساختن  حیات مردم در آینده برجا خواهد ماند؟ آیاچه نتیجه ای بر نوع کشمکش ها

ه ارزش های بجستن کامل  کاری دینی ـ مذهبی و دیگری پناهجامعه ـ یکی بسوی افراطیت در محافظه 

 درد ما را دوا خواهد کرد؟ آیا این دو قطبی شدن و جدال بین دوشیوه منجر به ـ  مدرن و لیبرال غربی

را ن جامعه نمیشود  و آیا اینکار تبر گروه های طالب و داعش جتماعی در دروی ـ اهنگریک بحران ف

برای ادامه نامنی، بی ثباتی و جنگ در نامرئی دشمنان وطن را  ین دست هاآعقب و دردسته نمیدهد 

 ؟کشور درازتر نمی سازد

لۀ بسیار وزین و عمیق افتاد که جواب به این سؤالها همین امروز نظرم به یک مقا جستجوی در 

محمد قای آمحترم  ـامور دینی ان درافغیکی محققان مقاله را جوبگوی بسیاری از پرسش ها بود. این 

 گاه صفحه ای برای دید"در زیر عنوان "افغانستان، هنر و کشمکش، محل دعوا کجاست؟"  محق

میزان  8) 2017اکتوبر  30بی بی سی مورخ  سایت فارسی/ دریویبدر  کارشناسان و صاحب نظران"

و خدمت کرده اقتباس سایت ویبآن با تشکر از است که اینک متن کامل آنرا  ( به نشر سپرده1396

 م میدارم:عالقمندان این پورتال وزین تقدی

 

 هنر و کشمکش، محل دعوا کجاست؟ ،افغانستان
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های افغان، میان طیف مشهور ستاره برگزاری برنامه هر سال در افغانستان در آستانه
داران سه افتد. از این نظر، طرفای به راه میهای نوگرای جامعه مناقشهسنتی و طیف

 گیرند.دیدگاه رو در روی هم قرار می

اند، آن را مظهر فحشا و فساد آوازخوانی مخالف یکی کسانی که با هر نوع موسیقی و
های خود گذارند. این عده برداشتدانند و هیچ تالشی برای جلوگیری از آن را فرونمیمی

دانند، و آزادی آدمی را در پای آن قربانی های اجتماعی را مقدس میاز دین و از سنت
اند که ها باور ندارند. طیف دوم کسانیاز پایه به آزادی و حقوق اساسی انسان کنند، ومی

دانند، و هر نوع مخالفت، انتقاد و حتی اظهار نظر باور به هنر و به آزادی را مطلق می
متفاوت در این باب را نشانه تحجر و ارتجاع دانسته، و با خشم و پرخاش واکنش نشان 

شان ها باور دارد، حقوقسومی وجود دارد که به آزادی انسان دهند. در این میان طیفمی
ها انگاری این مقولهکند، اما به جای مطلقشناسد، و از هنر حمایت میرا به رسمیت می

های زمانی، مکانی و فرهنگی معنای واقعیت ها بر زمینهمعتقد است که هر یک از این
توان ای دارد میپیامدهایی که بر چنین زمینهی کند، و بر پایهتر خود را پیدا میواضح

 در آن باب داوری کرد. 

را به  توان هنراصل آزاد بودن آدمی و نیز ارزش هنر نیاز به مناقشه ندارد. همچنان اینکه آیا می
اصیل و مبتذل تقسیم کرد، و یکی را پسندید و یکی را فرو نهاد، از مباحثی است که از دیر باز بر 

اند. بسیاری از ما های دراز شده و طرفداران هر دیدگاه دالیل خود را عرضه کردهسر آن بحث
های آن به شاخه هنر و علوم اجتماعی به صورت عام و در زمینه دانند که سخن گفتن در زمینهمی

صورت خاص، با مباحث علوم طبیعی متفاوت است، و به سادگی راهی به اثبات و ابطال ندارد. در 
جا بحث بر سر درستی و نادرستی دیدگاهی خاص نیست، و اشکالی ندارد که جمعی یک نوع هنر این

 ته باشد.را بپسندند و جمعی نوع دیگری را، و هر یک برای پسند خود دلیل یا علتی داش

خواهد بر آن تاکید کند این است که در شرایط بحثی که در این سیاق خاص مطرح است و نگارنده می
های آشکار در بُعد مذهبی کنونِی افغانستان، برخی رفتارها به نام هنر، خاصه آنچه با هنجارشکنی

کند، بر پیچیدگی شرایط می افزاید و کار را بر به رشد هنر نمیهمراه باشد، عالوه بر اینکه خدمتی 
 کند.کسانی که خواهان رهایی کشور از تنگنای کنونی هستند، دشوارتر می

تاکید بر شرایط افغانستان و مالک قرار دادن آن، در این مبحث، نه تنها رواست که الزم است. شرایط 
ها با تروریسم در این خاک جریان ترین جنگطرناکافغانستان از این رو مهم است که یکی از خ

گیرد، و از این رو حق ماست که مبنای گاه صدها نفر را از آن قربانی میها ودارد و هر روز ده
 بحث را بر این شرایط خاص بگذاریم و سخنان انتزاعی محض را به جا و وقت دیگری موکول کنیم.

نخست این  شود. در قطعهکالن تشکیل می ه از چند قطعهشرایط افغانستان به مثابه پازلی است ک
جنگ خارجی و داخلی کامال درهم شکسته، بعد از یازدهم  تصویر: کشوری که در اثر چند دوره

یابد تا به سوی بازسازی گام بردارد، روابطش را با جهان از نو برقرار سپتامبر این فرصت را می
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عه بگذارد، چرخ اقتصاد مردم لنگ لنگان به حرکت در آید، اش رو به توسکند، نهادهای آموزشی
تاسیس احزاب و نهادهای مختلف به همه  آزادی بیان در قانون کشور مورد قبول قرار گیرد، اجازه

ها این امید بزرگ داده شود، اقوام مختلف امکان مشارکت در حیات سیاسی را پیدا کنند، و مجموع این
توان آثار جنگ را از سر و روی این سرزمین زدود، و فردایی نو که میرا در سطح کشور خلق کند 

 را بنیاد نهاد.

بارد، شود که فساد از سر و رویش میای از دموکراسی دیده میای دیگر از این پازل، نمونهدر قطعه
اند، میل کردهساز به این کشور را حیف و های سرنوشتشمار قابل توجهی از سهامداران ماجرا کمک

فرهنگی دامن زده شده و راهی به  ای از نخبگان سیاسی وگرایی و تبارپرستی به دست پارهقوم
گیری سیاسی و حکومتی گردیده است، و بخشی از کسانی که شعارشان حقوق بشر، حقوق زن، باج

ها ینهای مدرن و مانند اداری خوب، عالقه به ارزشهای مدنی، حکومتآزادی بیان، دفاع از ارزش
 اند.ها پرداختهبوده، خود به تجارت بر سر این ارزش

آنان،  ها و صدها تشکل زیر نام دین به وجود آمده است، که اگر نه همهسوم این تصویر، ده در قطعه
دست به اما شمار چشمگیری از آنان، تجارت با دین را شروع کرده، با استفاده از آزادی بیان موجود 

های مدرن به هراس انداخته، منابع مالی متعددی پراکنی زده، مردم را به نام دین از تمام ارزشنفرت
های فشار و غوغاساالر پدید آورده و، با ترویج در داخل و خارج برای خود دست و پا کرده، گروه

مدنی  حکومت و جامعهگری، تهدید و ارعاب را به جان شهروندان انداخته، و به ریش فرهنگ اوباش
کنند که دین در خطر است و ما روز در گوش مردم فرو می جهانی خندیده، و سپس شب و و جامعه

 ایم. به دفاع از آن برخاسته

مدنی نمایش یافته،  این طیف، عالوه بر الگوی معیوبی که از دموکراسی و از جامعه سند ادعای
رود. در اینجا، های حاد به حساب میای سنتی، هنجارشکنیرفتارهایی است که، با معیارهای جامعه

هایی که شود، به صورت ویدیوکلیپهای استخباراتی همسایگان مونتاژ میاین تبلیغات به کمک دستگاه
گردد، و بر اساس آن های اجتماعی پخش میدهد در شبکهای سنتی را هدف قرار میروان جامعه

فتد تا نبرد کنونی نبرد میان دو تمدن، دو فرهنگ و دو سپهر ارزشی به اپروپاگاندی وسیع به راه می
شود و دیگری غربی. از این طریق به هزاران نظر برسد، که به پندار آنان یکی اسالمی خوانده می

شود که تهاجم فرهنگی جوان کم تجربه از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب کشور تلقین می
 شان دفاع کنند. است و آنان باید از دین و مقدسات گری به راه افتادهویران

های دینی چهارم این پازل بخش وسیعی از مردم سنتی، علمای مذهبی، احزاب سیاسی و جماعت قطعه
های تروریستی بیزارند، به آبادی و آرامی کشور خود بها دهد که از طالبان و دیگر گروهرا نشان می

رغم تبلیغات طالبان و اند، و علیهای اخیر کشور کنار آمدهوالت سالدهند، و با بخش مهمی از تحمی
های اند زیر چتر قانون اساسی افغانستان زندگی کرده در فعالیتشان، تصمیم گرفتهحامیان استخباراتی

 سیاسی و مدنی سهم بگیرند. 

ییم، تقریبا این اگر قطعه پنجم را که طالبان، داعش و سایر گروههای تروریست هستند نیز بیفزا
شود. جنگ اصلی با همین قطعه است که تمامت زندگی در این جغرافیا را نشانه تصویر تکمیل می

 های دیگر تبدیل به کابوس کرده است.طیف ، و آینده را برای همهگرفته
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اگر چه آمار دقیقی در دست نیست که نشان دهد حجم و مساحت نفوذ هر قطعه در کلیت این تصویر تا 
توان تشخیص داد که چند مسجد، چند منبر، چند مدرسه، سرانگشتی می چه حد است، اما با محاسبه

، چند انستیتو، چند شرکت ساختمانی، ]پوهنتون[ چند رادیو، چند تلویزیون، چند مکتب، چند دانشگاه
 ها در اختیار هر یک قرار دارد.انتفاعی، و مانند اینغیر چند موسسه

اند دهند سربازانیخط نخست ایستاده اند و هر روز بدون استثنا قربانی میکسانی که در این جنگ در 
ها هستند، و هرچند با تروریست [Puzzle]معما  که خودشان عمدتا متعلق به طیف چهارم این پازل

شان ای ندارند زیرا بنا بر باورهای سنتیدلی و میانههای نوگرایانه هم چندان همجنگند اما با ایدهمی
 ]عنعنه یا سنت زدائی[ هایپسندند، و راضی هم نیستند قربانی هنجارشکنینمیها را هنجارشکنی

دیگران شوند. به این بیفزایید پرسش از اصل مشروعیت نظام را که برای اقشار سنتِی بیگانه با مفهوم 
دانند که دموکراسی چیست، جمهوریت چه معنا دارد، قرارداد اجتماعی هنوز تبیین نشده است و نمی

ترین طیف اجتماعی توان اسالمی نامید؛ و اینها وسیعام نظام را میجامعه مدنی کدام است، و کد
 هستند. 

های خارجی الزم هست اما کافی نیست، شرط اصلی پیروزی برای پیروزی در چنین نبردی حمایت
ها، نوگرا و سنتِی معتدل، در کنار هم است، به اضافه گشودن باب گفتگو با طیف قرار گرفتن همه

اند اما، به هر دلیلی، به جای رأیدل و همدهایی که در اندیشه با طالبان و داعش همها و نهاجماعت
دولت را برگزینند.  اند زندگی آرام در زیر سایهسالح به دست گرفتن در کنار آن گروهها ترجیح داده

فهم متقابل تواند زمینه را به هایی که در این کار وجود دارد، میرغم دشواریجا، علیگفتگو در این
های دیگر، دست پذیر است که طیفهای تروریست هنگامی امکانهموار کند. موفقیت در برابر گروه

سویی بگرایند، و بر سر مصلحتی کالن که بقای یک جامعه است متفق کم از رو در رویی به هم
 شوند. 

ی به حذف جناح دیگر جناحخواهی نشود، هیچکس به فکر تمامتاین اتفاق این است که هیچ الزمه
 نیندیشد، و هر کدام نوعی از ادب و احترام را نسبت به طرف مقابل رعایت کند.

افزاری طالبان و داعش های یاد شده در قطعه سوم را به بازوی نرمبه هم خوردن این تعادل، گروه
های تندرو خواهد راند، و طیف نوگرا را تبدیل خواهد کرد، نیروهای سنتی معتدل را به طرف گروه

که این طیف نتوانسته است نفوذی محدود در جامعه خواهد گردانید، به ویژه آن ذ با ساحهجماعتی شا
، و نه تر متکی به وضعیتی باد آوردهزبان مشترکی با اکثریت جامعه پیدا کند. جایگاه این طیف بیش

 وبیش وابسته به حضورزا، است که پس از یازدهم سپتامبر شکل گرفته و دوام آن هم کمدرون
 نیروهای نظامی خارجی است.

ها و تابوهای ها، باورها، ارزششود بی اعتنایی به نگرانیچه سبب بهم خوردن این تعادل میآن
هایی اکثریت سنتی جامعه. برای این طیف، هنجارشکنی ]بخصوص[ های دیگر است، به ویژهطیف

شان را تدریجا به تسخیر یشان قرار داده، پایگاه اجتماعگیرد آنان را زیر فشار حامیانکه صورت می
برد، مگر اینکه در مقابل این مسایل های تندرو در آورده و آنان را روز به روز رو به انزوا میگروه

فکر، مرتجع، صاحبان مواضع تند بگیرند. اگر کسانی، فی المثل، باال شوند و تمام علمای دین را کهنه
ی رف، از میان علمای مذهبی کسی برخیزد و همهها بخوانند، یا از آن طمغز متعفن و مانند این
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ها خطاب کند، در آن صورت بندوبار، و مانند اینهای فاسد، اهل فحشا، بیطرفداران هنر را انسان
سنگی بر روی سنگی در این جامعه بند نخواهند ماند. در چنین وضعیتی آن کس که بیش از همه سود 

ترین زیان را خواهد دید اند، و آنکه بیشطالبان و داعش برد نیروهای خونخوار و قهاری مانندمی
حرکتش به سوی دنیای مدرن قربانی حرکاتی حساب ناشده از این یا  کشوری است که سومین تجربه

 آن طرف خواهد شد.

های آموزنده را پشت سر گذاشته است، یکی تاریخِی پر از درس افغانستان دست کم دو تجربه
اوایل قرن بیستم و دیگری اجرائات کمونیستی در اواخر قرن، و در هر دو، اصالحات امانی در 
های مردم، عامل های اجتماعی، و پشت پا زدن به بخشی از هنجارها و ارزشنادیده گرفتن حساسیت

 مهمی در شکست بوده است.

احیاناً جامعه های الزم، نوین کشور، برخی حلقات و نهادها بدون توجه به ظرافت این بار، در تجربه
اند. دو قطبی شدن به این معناست که مردم را بر سر دو را به سمت دوقطبی شدن حادی به پیش رانده

راهی انعطاف ناپذیری قرار بدهیم، که راهی به تفاهم و همکاری نماند و پلهای رابطه همه فروبریزد. 
نت نیز به آن افزوده شود. در شود که ادبیات تخفیف و تحقیر یا پرخاش و خشوزمانی وضع بدتر می

افتد از اعتدال این میان بخش اعظم مردم که موضع معتدل دارند در اثر امواج تندی که به راه می
 لغزند.خارج شده به این یا آن طرف فرو می

پرسند کدام پژوهش روشمند نشان داده است که برخی رفتارهای به نام هنر سبب لغزیدن جوانان به می
گرایی و انتحار شده است؟ اما این را نمی پرسند که کدام کس خود را زحمت داده است تا دام افراط

علت افراطی شدن هزاران جوان را به دقت ریشه یابی کند؟ کدام مرکز این دلیری را داشته است که 
ب مردم به مناطق فعالیت داعش و طالبان برود و ببیند که آنان با کدام دستمایه تبلیغاتی به جلب و جذ

مشغولند؟ این را آن خبرنگاری می داند که خود را زحمت داده و با زندانیان گفتگو کرده و شنیده 
دانند که به تصور آنان در کابل است که آنان دلیل روی آوردن خود را به جنگ، فساد و فحشایی می

هرات، سمنگان و داند که از علمای معتدِل غور، غزنی، زابل، روان است. این را صاحب قلمی می
جهانی، همچنان  ننگرهار پرسیده است که چرا گرایش به افراطیت، پس از پانزده سال حضور جامعه

های دیگر جامعه نمی گذارند از کجا می رو به افزایش است. کسانی که وقتی برای گفتگو با طیف
 خواهند به حجم فاجعه پی ببرند؟
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