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ند، به دار یفقر فرهنگ یرا که به گونه ا یشمار گانه،یب غاتیگمراه کننده و تبل یشده بر اثر بحث ها جادیا فرع
 ،یلم تیهو ریو تفس لیتحل ،یمجاز یایتا کتب و نشرات دن یریتصو -یصوت یزحمت انداخته است. از نمونه ها

 لیحا ارویست و د ییروستا تیاکثر ت،یاکثر ترافکه به اع یدر جامعه ا ،یاسیپست س یتا مکتب ها یدر انواع ادب
 شود، مسخره تر یم ستمیداخل س یمیپوشان تنظ مخالفان مسلح و ظاهر قتیحق ،یئو روستا یشهر میمفاه انیآن م

 شده است. یمل تیهو تهٔ یمدرن لیاز همه، دچار تحل
بار مصرف، به عمرانات  کی یکه با پروژه ها ییدر شهر ها ،ینیشهرنش یایو مزا یفعال مدن ،یشهروند میمفاه

ر ها صاد شهیدر جلد مکتب ها و اند یراض بحران طوالناصل، اغ یکنند و به جا یم ینیقبل از هفت ثور، عقب نش
 اند.  یاسیفشار س یبرا یابیسوژه  ،یمل تیبحران هو ایگو مغرضانهٔ  نیشوند، عناو یم

و تنازع در  یدانند که راه انداز یدارند، م یحام زین یجهاد یها میتنظ یاینظام که حاال در جلد بقا یداخل مخالفان
تواند بهانه  یکوچک، م اریبس یگروه ها ی(، نه فقط حساس است، بل کتمان و طرد آن از سویمل تیمساله )هو نیا

 ها شود. یریتداوم باج گ یبرا
درجه دوم است، اما در هرج و  تبعهٔ  دیئموضع تا ،یمل ای یاسیس تیهرچند اصرار ما در کنار گذاشتن منکران هو

راپا که س یکه در اجتماع مخالفان مسلح اند با نظام تیافغان یامح یسنت یها روین و مخالفت بخش عمدهٔ  یمرج کنون
 تیوتحفظ ه یبه معن -موثر یها یفرهنگ ساز تیارجح ازد،س یرا کند م یقانون گردیاز ائتالف فاسدان ساختند، پ

 .میکن فراموش دیبه موقع، نبا یست که در زمان پاسخ ها یئها ستهیجا افتاده است، با ریکه با ثقلت چند قرن اخ یمل
 تیذهن یاما برا ،یمنف تیبا ماه شتریچند عنوان کتاب را بروز کردند که ب یحت ،یاسیس یها یابیسوژه  سلسلهٔ  در
به اصطالح ُمدرن  یمشکوک اند، طرح ها ،یمنف عیسر یها عکس العملکه  یشوند. در حال یم یعامه طراح یده
 یدر افغانستان را به تناقص یمل تیهو تهٔ یمدرنشوند، بحث  یم هیارا یغرب یاز ُمدل ها یساز هیکه با شب یمل تیهو
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 زین یسنت یبا تضاد برداشت ها ،ییو روستا یجنگ زده، عقب نگه داشته شده، بحران نهٔ یسازند که در زم یم هیشب
 کنند.  یتقابل م
از  زتریناچ رند،یگ یصورت م گریمردمان و اقوام د یفرهنگ نهٔ یکه با تجربه در زم تیُمدرن هو ایگو یها طرح
 یم یتلق گانه،یب میمفاه یمردم، عمالً به معن یفرهنگ فیاند که با عدم درک از وضع یا یواردات یموکراسیُمدل د
 شوند.

 تیبرهنه، تابع مهین یبا لباس ها یکه در شهر ها و بازار ها ظاهر شدند و پس از مدت ییبرخورد مردم با نمونه ها
 دیو باسواد که با ترد یبه اصطالح فکر از جامعهٔ  ینقش مخرب بخش ایآورند،  یرا به دست م گرید یکشور ها

ار به ک یجمهور غن سیئکه ر یریبه تعب ،یکنون یها یهفت ثور تا نابسمان یاز کودتا رایمردم مواجه شده اند، ز
 و فرهنگ را از تیستر هو دهٔ یو جا افت یسنت یباسواد، ُمدل ها استگرانیس یها یمردم از ناکام دهٔ یبرد، نفس  بُر
 بهره مند ساخته اند.  یشتریب ییوزنه و کارا

زنند. بدبختانه  یم بیمردم آس اتیو شک، به روح دیترد جادیچرخد که با ا یم ییبحث ها یمقال، رو نیا عطف
ه کرد شتریرا ب ییها بیشدند، آس یسفارش م ای دیتور ل،یتحم ر،یسال اخ 1۱که در  یمطرح یاسیس یتمام ُمدل ها

ند داشته باش یا یارزش کمتر از وعظ روحان دیشاباسواد،  تحلیلگرانبه اصطالح  یمهم از سو لیاند که با طرح مسا
 داند.  یم ایجغراف نیا یرا متمم مهم امت محور تیکه از فراز منبر، اما افغان

ست که با وابسته  ینگر، درک عملکرد گروهکروش ای یبه اصطالح ُمدرن، اصالح یافغانان از بحث ها عامهٔ  درک
 کرده اند.  شتریجا افتاده را ب ینسخه ها تیطرف بودن، اهم یها انیباسواد در سود و ز بخش بزرگ بدنهٔ  یگ

 یم کنونشود که نا یم دیمستف زین ییشباهت ها لیو نام افغانستان، از تحل یمل تیهو یجهان یکه جا افتاده گ یحال در
 آدرس خاص کیو  تیهو کیکه منشه از  ییکشور ها ستندیکم ن ،یکنون یایهرچند در جغراف ،یکشور با ُمدل مل
را  یتیوحذف ه بیکنند، آس یم لیتحل یستیاومان دیکه با د یبا نخبه گان یو برابر یشهروند ،یمدن میدارند، اما مفاه
 طرد کرده اند. 

 شوند که توسعهٔ  یبه همراه م یمیبا مفاه شتریب ته،یدر بحث ُمدرن ،یمل تیبحران هو ایگو یاست، طرح ها جالب
 یمل تیکه در نقد هو ییکنند، اما در ُمدل ها یرا مرتفع م یقوم یبه آدرس ها ازین ،یو عدالت اجتماع ینیشهرنش

با دنبال کردن بحث  یقرار دارند که به گونه ا یفیاردر عقب تمام تح یقوم یها شیشوند، گرا یجا مطرح م نیدر ا
 ،یکنون تهٔ یمدرن یوقت م،یآنان توجه کن یسازند تا در متن ادعا یم هیتوج ،یجعل یاما از نسخه ها ،یمل تیحذف هو

شود؟ اگر افغانستان با  یم نهیهمانند خراسان، وصله و پ یا قهیُمدل عت کیشکند، چرا  یرا م یقوم یها یمرزبند
هامات آسان، با تمام اب-به تمسخر مردم خر ایخراسان  ایشود، آ یتلق یسنت ر،یقرن اخ کیاز  شیب یمدن اتیتجرب تمام
 یبرداشت ها نیاز عقب مانده تر یمجموعه ا ،یالیشود؟ خراسان خ یتلق ،یُمدل نو مدن کیتواند  یم ،یخیتار

، نامشخص یایجغراف نیبود که در ا ییتوده ها فباراس تیتا وضع یئمذموم شاهنامه  یها یاز شاه پرست ،یفرهنگ
و  ُمدل نامشخص کیاز  شتریب تیو روا خواندکردند و  یگذشته را تجربه م یو فالکت ها قهیعت یزنده گ یجنده گ

 کهنه ندارند. 
، به قوم با کاستن از مسالهٔ  یغرب یاست. در ُمدل ها یعدالت اجتماع میبرداشت از مفاه نیتر یینام ها، ابتدا رییتغ

را با حذف قوم بزرگ دنبال  ضیطرح تعو ،یکنون زیافغان ست یکه طرح ها یرسند، در حال یم یعدالت اجتماع
 یشهروند یشود، اصل برابر یها م نیبه کمتر یها مردم، مساو ونیلیکه حقوق م یُمدل، در حال نیکنند. در ا یم

به  ،یمجاز یایدن ایها در کتابخانه  یکه شمار ستیمطرح ن اتیجز چرند یزیچ ،یکالن شهر یها نهیدر نبود زم
به  تهیشوند، طرح مدرن ینم دهیما د یبه اصطالح ُمدرن اجتماع یها دگاهید یکل یشباهت ها یراه انداخته اند. وقت

 شود.  یدور کردن مردم م یبرا ییبحران زا ،یمل تیهو اننام بحر
مردم استحاله کرده است. افغان بودن،  انیافغان را در م یمل تیهو ر،یباور عام، افغانستان با گذر از چند قرن اخ به

اغراض،  یجزو طرح ها یستیدارد، نبا یکه وجاهت جهان تیهو نیباشد. ا یکشور م نیمردم ا یاسیس یخودشناس
 یمورد، مغرضانه است، اما در بخش نیدر ا یو سوژه ساز یابیکه سوژه  میدان یشود. م رییتغ یئکذا یوارد بحث ها

فان مخال دیکند. شا یتمرکز م یاقتصاد مناسباتدر  شتریمطلوبات مردم، ب نیجا، تام نیجهان سوم در ا تیاز واقع
از هفت  ،یخارج یاز نسخه ها یساز هینباشند، اما شب طهیخر یب ،یمل تیبحران هو ایگو هیدر توج ،یمل تیهو

 نداده است.  جهیثور تا کنون، نت
 یبرجا نم یشیرایپ یب یمدعا ،یو جناح یحزب ،یقوم یها شیشت ها و گرابردا تیکشور، توام یبحران طوالن در

تان افغانس یجنگ زده و سنت ،ییروستا تیکه اگر در واقع میرو آور یمیگذارند تا بر اساس نفس مساله، به مفاه
 شهیممخالفان، ه یزبان به اصطالح ادب یها نمونهباشند که در  یها و تکرار سخنان شهیاز کل شتریشوند، ب یمطرح م

سو گفت. ژان ژاک رو نیچن نگتونیهانت لیشوند: سامو یتوام م ،یخارج لسوفیو ف شمندیبا تکرار مالل از چند اند
 کردند.  یفکر م نیچن گلیمعتقد بود. ماکس وبر و ه
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اره اش ییها شهیاز اند یناش یبه عوارض منف خصوصبه  ،یاسیو س یفلسف یها شیمکتب ها و گرا یخیتار دیتنق
ل شکل گرفته اند، ب یایخاص جغراف طیروسو، نه فقط در شرا یحقوق یایدن ایافالطون  فاضلهٔ  نهٔ یکند که مد یم

 کنند.  یم رونیب یجهان ییآنان را از کارا یفرهنگ ها، مذاهب و اقوام، ُمدل ها راتیتاث
 یغرق م یُمدل غرب یموکراسیدر گرداب د نیلتسی سیکشور را که با بور نیا ن،یبا پوت هیروس ینظام ساز تجربهٔ 

هرکدام بر اساس  ،یو هند یئکایُمدل امر ای یشاه یبا ساختار ها ییاروپا یکشور ها کند. نمونهٔ  یم ایشد، دوباره اح
 یکل میفقط مفاه ان،یم نیشکل گرفته اند. در ا عت،یفرهنگ ها، مردمان، باور ها و طب قیو شناخت عم دنخوان

 ،یحیکشور مسلمان و مس کیدر  یحکومت دار در تجربهٔ  دیست که با یشوند، اما پوشش آن ها، منطق یعوض نم
 مردم، احترام گذاشت.  یآرا و باور ها به عامهٔ 

ف برخال رایشود؛ ز ینم رفتهیهمجنس، اگر از منطق طبابت دور شود، هرگز پذ التیتما رشیپذ ،یدر جوامع اسالم
 تیامن نیتام هیبا توج ،یباور، اما در ُمدل غرب نیدانند. ا یم یاجتماع شیاف و باعث تخرآن را انحر ،یُمدل غرب

 . ابدی یم میتعم ،یروان
ه و جا افتاد یاسیحقوق س ،یروان تیرا جزو امن یکنون یمل تیهو ،یمدن یدر ُمدل ها یافغانستان، حت یسنت جامعهٔ 

 داند.  یم یو جهان یمذهب یگ
 یدعاو ای یچند صدنفر یمخالفت ها یمحاسبه  م،ینباش تیکل جمع یآرا ایکه شاهد تحرک قابل مالحظه  یزمان تا

و  یهمشهرنو  میو مفاه تهیبه نام مدرن یخارج ستیپ یکاپ یاز ُمدل ها شخندتریگروهک ها، ر یفرهنگ -ییرسانه 
 اند.  یعدالت اجتماع

 

     
 

 :ریتصاو شرح
 یها یکه در شمار جوزساز یو جلد کتاب یمل تیهو دیئمردم ما در تامثبت  عکس العملاز هزاران  ییمثال ها

-منتشر شود. هنوز چند روز از اجتماعات کوچک خر ،یئبزرگ نما یشده بود تا برا رهیاز قبل ذخ دیشا ،یغاتیتبل
 د،یاب مفکت کینشر  یکنند. برا یمنتشر م «یمل تیبحران هو»بهانه، کتاب  نینشده بود که به ا یآسان بازان سپر

 یابراز ناراحت نیشود، اما تجربه نشان داده است که با کمتر نیمتا وجوه آن تأ  میمان یها منتظر م ماه یو مهم، حت یمل
 .ندیآ یبه دست م تیفهنگ یپول ها ،یدر برابر منافع مل

چاپ  ینامناسب، اما برا یها و در مکان ریفق یشناسم که با قواره ها یرا م یدر کابل، کتاب فروش ها و ناشران
که در  یروز نیتا آخر رییتغ ریجنبش به اصطالح رستاخ گرسنهٔ  یپُر دارند. اعضا بیج ،یضد منافع مل یکتاب ها

 سیکردند که بدون وقفه و با سرو یم ادی ییها نوشابهشدند، از خوراکه ها و  یدر چهارراه شهرنو جمع م یا مهیخ
 یکنند. پسرک ب یفراموش نم ،یگرسنه گ یرفع عقده ها یرا برا رییتغ ری. آنان جبنش رستاخدندیرس یم یعال

است. او را با بلبورد  زانیدر چهار اطراف شهر آو لیاخ انهٔ یطلوع مشهور شد، با همان م ونیزیکه در تلو یسواد
تاب شود که ک یسال م یاز س شیب دیست که شا یدر حال نیکنند و ا یم غیتبل «یو سخنران انیفن ب داستا» یها
 . میشناس یرا م ییکاینامدار امر سندهٔ ینو ،یکارنگ لید «یسخنران نیئآ»
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