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 تقابل! ايستگاه تا تساهل زادگاه از هرات؛
 

 یهست زانهیشورانگ وهیهر اوستا در است. اتیادب و هنر عرفان، علم، شهر ا،یآس فلورانس خراسان، دل هرات
 هرات جهان تن در که است آمده هرات وصف در نینچهم .شودیم یجار هیپرما گونهآب چون یگزنده و آغازدیم

 است. شده هیتشب یدیوارمر به زین ایدن انوسیاق در و دیخورش نیسرزم هرات است، جان همچو
 

 بوده ییبودا راهبان امن گذر ره و شمیابر جاده و تیحیمس مهم مراکز از یکی هرات دور، چندان نه روزگار در
 است. خورده گره هینقشبند و هیچشت یهاسلسله و یاسالم تصوف عرفان، با هرات نام است.

 
 اند،بوده مسلمان نهیشیب که شهروندان گرید کنار در زیآممسالمت یگزنده هرات در انیهودی هاسال نهیپار نیهم تا

 و جامع مسجد با نفسهم و پاهم ،یرینکارناپذا قامت امروز به تا هرات در انیهودی یهاسهیکن نیتربزرگ داشتند.
 ینقش تواندیم انسان هر که است یانهییآ چون هرات که گفت توانیم گذرا نگاه کی با دارد. انصار خواجه آرامگاه

 نقطه و یریگرپذیدهم تساهل، از یامن دامن هرات یاجتماع بستر و فرهنگ خ،یتار کند. وجوجست آن در را خود از
 است. بوده خیتار یدرازنا در مختلف یهانییآ وصل

 
 بهزاد و یهرو محجوبه ،یراز ،یکاشف گم،یب گوهرشاد ملکه ،یجام عبدالرحمان موالنا ،یانصار عبدهللا خواجه نام
 محبت، عرفان، عشق، از یرنگ همه و همه آثارشان و زبان شه،یاند قلم، که یریمشاه است. ریناپذگسست هرات از

 هرات نام بتوان که است یعنوان شناخت، نیا از بهتر ایآ دارد. یریگرپذیدهم و ییگراکثرت مدارا، ،یدوست انسان
 گرید نهییآ و نییآ در هرات بلند نام ست،ین روا که شک بدون داد؟ نسبت آن به را مردمانش و زد گره آن با را

 شود. ستهینگر
 

 هرات ریپ مکتب در تعامل و تساهل
 

 ارید آن از هافرسنگ که هم حاال که دارد گازرگاه با یوندیپ چنان دلم ام،کرده یگزنده هرات در یادیز یهاسال من
 گازرگاه تا شمیابر جاده از را خانه ریمس گرید بارکی کنمیم تصور و بندمیم را میهاچشم روزها یبعض هستم، دور

 بودم. برگشته و رفته را راه نیا هابار کهچنان زنم،یم قدم هرات ریپ آرامگاه –
 

 و آرام آنجا در دلم و امرفته انصار خواجه ارتگاهیز به بارها من اما ندارم، میهاارزش به مدارانهنید نگاه من هرچند
 …یستنناگس ینیالمت حبل است. گرفته قرار

 
 یمغز خشک ،یتندرو نام با تصوف و عرفان نماد آن هرات، گازرگاه نمیبیم که است دردآور چه من یبرا امروز

 :دیگویم آن وصف در یجام عبدالرحمان موالنا که یگازرگاه ای گذرگاه است. خورده گره یگرید انکار و
 

 اه«یس ینامه کند دیسف ساحتش در – مغفرت کان او تربت است ی»گازرگه
 
 گذر، آن مندانارادت و دانیمر تا شده سبب که است گرفته خو یخام و یگشهینااند کدام یکیتار با مغفرت کان نیا

 کرد،یم دیسف مدارا و محبت عشق، با را دانشیمر اهیس ینامه که امن ساحت آن شوند؟ خاطر دهیرنج و آزردهدل
 است؟ داده یتندرو و ریتکف به یجا چگونه بود، یقرار عاشقان یبرا و یشور مشتاقان یبرا
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 یبساط ییمال هرات، گازرگاه جوار در که ستین رشیپذ قابل دارد، ییآشنا هرات نام با یاندک که یهرکس یبرا

 نباشد. ییگوگزافه و یافکنتفرقه خشم، ا،یر ،یتندرو نفرت، جز یزیچ آن در که بگستراند
 

 یجوان و جان به یروز شود،یم شهر آن جوانان و دختران روان و روح بر یاانهیتاز روز کی که یریتکف یصدا
 .زندیم نیسرزم کی مردمان یگپارچهکی تنومند یهاشهیر بر شهیت گرید روز و پاشدیم زهر شهر کی مردم

 
 جوار در که ییمال است. افتاده یمجاز یهاشبکه در یسوار موج و شدن یتیسلبر دام در که یطلبشهرت یمال

 ییمال هستند. شانهنیم خاک سپرده دل و سرسپرده که کندیم صادر را یجوانان ریتکف فرمان روز هر انصار خواجه
 کی مثابه به نصارا« و هودی» لفظ از استفاده .کندیم پا ریز را است نید واجبات از آن حفظ که انسان کرامت که

 یانیهودی دارد… را خود نییآ و مذهب ن،ید انتخاب اریاخت و اراده که یانسان ت.اس انسان کرامت به یحرمتیب دشنام،
 و پدر زبان از را شانکین نام یهاقصه من و است بوده هرات مردم یهاخانه جوار در شانیهاخانه روزید تا که
 شود. ادی یسرسبک نیچن به شاننییآ و نام که ستین دهیپسند ام،دهیشن بار بار میهادرکالنپ

 
 مردم حق که ییدادسرا و دفتر و وانید نشوند؟ افگار نیا از شیب که کنند عبور کیتار بزنگاه نیا از چگونه مردم

 است… برده خانه از را چراغ یکس است؟ کجا کند ادا را
 

 افغانستان در لنگ یمالها یهازشیخ انیپا نقطه
 

 وبندید مدرسه از ییمال شد، افروخته افغانستان در یچراغ بار »هر :دیوگیم که است داوودخان از یمعروف قول نقل
 که نورددیدرم را جامعه یناکشتاب چنان با تیافراط و یتندرو امروز اما برافراشت.« قد کردنش خاموش یبرا

 رند،یگیم یگرید دسترخوان از نان هم هنوز هرچند وطن دیتول یمالها از یاعده بلکه ست،ین یوبندید یمال به ازین
 کرد. خواهند خاموش را افغانستان در تمدن و یگرروشن چراغ خود دست با
 

 صدساله کمدست ریمس که مینیبیم م،ینرو دور هم ادیز و میکن غور استیس سمت به یکم فرهنگ ریمس از اگر
 پرسش اما است. شده داده سوق راههیب به ینیچننیا یهاگرداب با ارههمو آرامش و توسعه به دنیرس یبرا افغانستان

 نیچن در افتادن از تا ست،ین یکاف دولت و ملت کی یاریهوش یبرا تجربه و خیتار صدسال کمدست که است نیا
 بمانند؟ امان در یاورطه

 
 تیجمهور دارپرچم گاه و گذاردیم نیآست در گاه را یامان دوره تماممهین و خواهانهیترق یهابرنامه که یحکومت

 کند. صادر هیاعالم دینبا تنها یخیتار اشتباهات نشدن تکرار یبرا شود،یم یداوودخان
 

 و یزیگرد لنگ یمال زشیخ که بود نیا از ریغ مگر آورد؟ دست به چه مالها از عتیب و یمانیپهم با خان هللاامان
 کرد؟ جمع کشور از را تیمدن و ییتجددگرا فرش گرید یمالها ریتکف موج آن یپ در
 
 را حکومتش کرد،یم مسامحه شانهمراه و بود آگاه حضورشان از داوودخان که یوبندید یمالها نیهم ن،یچنهم

 یرا با که یحکومت چتر ریز در امروز دیبا چرا موجود یهاتیواقع همه با نخواندند؟ کافر را خودش و کفر حکومت
 کنند رشد ییمالها و مال است، عتیشر و نید از فتهبرگر که افغانستان یاساس قانون چوکات در و مردم ینسب هرچند

 ببرند؟ السو ریز را نظام و حکومت تیمشروع روز هر که
 
 ابد؟ییم ادامه کجا تا و کجا از هایکش چراغ نیا

 
 به دنیرس یبرا کوشش که است مانده جا خیتار از یابرهه در هنوز افغانستان که گفت توانیم ییفضا نیچن با

 موجود وضع حفظ یبرا و ارزدینم آن زحمت به که است دشوار و نهیپرهز چنان یریگرپذیدهم و وحدت تساهل،
 خفقان خشونت، دارد، مدتکوتاه بازار که یدار کج استیس در .شودیم زده باز سر یبحث نیچن گشودن از یاسیس
 .فشاردیم چنانهم مردم یگلو بر پا جبر و
 

 زش،یآم بستر به سایکل و دولت نیب دیشد یرهایدرگ گذراندن از بعد و کرده عبور آن از است هاقرن جهان که یخفقان
 از زیپره و مانیا خلوص بر دیتأک با نو عصر در کشمکش نیا که است روشن است. دهیرس یریگرپذیدهم و تساهل
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 داشته انتخاب حق دیبا فرد هر اجتماع در و است یاکاریر و تظاهر موجب دهیعق لیتحم رایز بود؛ یاکاریر و نفاق
 باشد.

 
 یبرا هنوز مال که میکنیم یگزنده یوسط نقرو از ترماندهپس و ترپس یطیشرا در هنوز ما افغانستان، در ایآ

 و گاه نیناراست و رموجهیغ ینید اناتیجر از خود یبقا و حفظ یبرا دولت و شودیم سازمسأله مردم و حکومت
 کند؟یم هیتغذ گاهیب

 
 یآورنام عشق، و عرفان نهییآ ،یدلهم و ییسوهم نییآ رش،یپذ و مدارا فرهنگ که باشد نیهم لیدال از یکی دیشا

 یمال یفتوا با یروز ،یزیگرد یمال یفتوا با روز کی نیسرزم کی دارنام مردمان یهست و ریمشاه و قهرمانان
 مهد یروزگار که ینیسرزم رفته رفته و شودیم ستهفروکا گرید گوشه از گرید یمال یفتوا با هم یروز و یوبندید

 یدرشت ،یتندرو خشونت، شگاهیزا احتمال به و ستگاهیا به است، بوده رشیپذ و ییکوین تساهل، قد تمام نهییآ و تمدن
 .شودیم بدل یشیاندزشت و
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