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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary-Cultural ادبی ــ فرھنگی

 
  آشفته سيرويم: يسندهنو
 ٢٠١۴ سپتمبر ١۶

 فرھنگ مفھوم رب تأملى
 شھر در ٢٠١٤ گستا ٢٢ خيتار به" ركشو ؟!استقالل مناسبت به"  محفل در كه را سخنانم از گزارشگونه متن

 جلب ل ويتكم ح،يتصح ديام به ادب و سالم ديتجد با نجايدر ،مرساند عرض به "افغان ۀخان "مسؤول ثيمنح مبورگ،ھ

  :مينمايم حضور شكشيپ گرانقدر، زانيعز شما ھمكارى

 متمركز فرھنگ ۀحوز در نھاد اين كردھاىيرو و ديدگاھھا نهيشتريب آن بنابر؛ فرھنگی ست نھادی" افغان ۀخان"

 .شونديم

 محفلی یخاص مناسبت بهوقتی  ھر ،یھنگفر نھادھاى كه، است شده رايج چنان غالبۀ گون به متأسفانه ما، ۀجامع در

 انجام ھم صحبتی مختصر آيند، می گرد تفريح و موسيقی دنيشن منظور به كه مردمى از زيادی جمِ  برای ،مينمايند برپا

 ژورناليستی تكرارى ھای تبصره حد از اند، پژوھشی مطالعات فاقد و صوری برداشتھاى با اکثر صحبتھا چون. ميدھند

  .دھند بازتاب نميتوانند را ھا شنونده دلگرمی و مندی عالقه نتيجه در و روندينم فراتر پيشينيان ھای گفته تفسير يا و

 سالروز نيپنجم و نود لھذا بود، ناسبتىم افتني پى غيدر با زين "افغان ۀخان " نھاد آمد گفته كهی طور معمول طبق

 بار كي مبورگ،ھ شھر در ما ھموطنان براى را ونيگراسيانت جدى ۀلأمس و داد قرار بھانه واقع در را كشور ؟!استقالل

 به" بافته جداۀ تافت "اصطالح به و نداشته صفتانه انگل ىانزندگ زبانيمۀ جامع در كه باشد تا د؛يكش شيپ گونه نيدب گريد

 رامونيپ محفل نيا مفصل شنودھاى و گفت. ميزيبپرھ وازىمُ  ۀجامع ساختار از كه ،ميباش داشته توجه و ميئاين سابح

 به نيكمتر بدون آزاد، و مانهيصم فضاى در ،"ميدار مبورگھ شھر در كه فرھنگى كنونى تيموقع از جلوتر گام كي"

 با خود نوع در و گذاشت شينما به آشكارا را شىيندا ولوژىيديفراا محفل انيجر. رفتيپذ صورت سانسور اصطالح

 فرق كنند چك چك و دھند فرا گوش صرف گرانيد و ندينما هئارا را شان اناتيب و مقاالت تن چند كه معمول محافل

  .توانديم شده دانسته خوب شنود و گفت كي آغازگر واقع در كه ،داشت

 گريد جھات بسا از وابستگى وعدم ستا ساقط اعتبار از مروزا خود نزدھمى قرن مفھوم به استقالل كه نيا نخست

 استقالل کلمۀ از شيپ استرداد رضرورىِ يغ ۀكلم بردن كار به نكهيا د؛يگرد ادآورىي وار نكته صرف باشد،ينم عملى

 وسطت زھايانگر از استقالل حصول اصلى قرارداد در و نادرشاه محمد مرحوم امضاى با ای نامه مقاوله به گردديبرم

 سھايانگل جانب از افغانستان استقالل نمودن مسترد نيمب رايز ،است نرفته كار بهغازی  هللا اماناعليحضرت  مرحوم

 اشاره مختصر د،ينما افاده را خواھانيآزاد نيريش جانھاى ثاريا و فداكارى ۀجينت در استقالل حصول كه نيا تا باشديم

  گرديد

 ۀديپد كي ۀمثاب به اسىيس آزادى اما و كرد بازش مختصر نيا در شودينم كه) ؟هچ براى و هچ زا آزادى (آزادى اما و

 د،ينمايم ءادعا و دارديم اذعان جھانىۀ جامع آنچه با افغانستان در زين خود امروزى معناى به براليل كراسىودم مدرن 
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 برابر در مقاومت وجود ليدل به صرف د،دار وجود كثرت به ما ۀجامع تيذھن در كه ھم اشغال ۀلأمس .شودينم دهيد

 براى آزادى و استقالل داشتن كه ميدانيم ھمه ولى ،ابديينم تيرسم شده، رفتهيپذ فھاىيتعر بنابر كه ،است اشغال

 .است رفته الؤس ريز افغانستان

 م؟دھي نجاما توانيميم چه و خواھيميم چه كه ،ميبپرداز پرسش اين به سپس و نموده فرھنگ مفھوم رب تأملی خواھميم حال

  :فرھنگ مفھوم رب تأملى

 نمادين و یئمعنا ماھایيش و ھاتفبا ھا، داده از ى امجموعه فرھنگ كه، آنند بر فرھنگ مورد در پژوھشھا نيتر تازه

ی ا پديده زبان چون ؛دميشون توضيح زبان ابزار با آن اجتماعی رفتارھای و ھا نشانه نمادھا، كه است جامعه كي تاريخیِ 

 رديگيم شكل زبان ۀليوس به فرھنگی ستدھای و داد دارد، ھا انديشه و معناھا توليد در یا سازنده نقش و عیاجتما ست

 . افگنند می اثر جامعه بر خود ۀنوب به و گرفته قرار بالندگی و باروری مسير در فرھنگھا آن ۀنتيج در كه

 كه سان ھمان تاريخی، ستی ا مجموعه چون داد، قرار بررسی مورد مجرد و انتزاعی ۀگون به توانينم را فرھنگ

 ھمه در انسان اجتماعى كردارھاى و ھا رابطه .است فرھنگ یِ ريگ شكل اصلی بستر جامعه. ست یخيتار جامعه

 ،ادبيات دانش، اجتماعی، معرفت ھای رشته تمامی و اعتقادھا و ھارباو سنتھا، اقتصاد، سياست، از اعم ھا عرصه

 حكم اي ساده تعريف آن ديگر ترتيب، اين به .دپذيرنمي یئمعنا بار فرھنگ در چيز ھمه و موسيقی ھنر، ،رشع

  .است افتاده اعتبار از نمود،يم توجيه ،"ديتول یِ اقتصاد مناسبات صرف را فرھنگ "كه ك،يولوژيديا

 كنديم عرضه را پيامی گری هانديش با يكى  .دارند نقش متفاوت ھای درجه به جامعه افراد ھمه فرھنگ، ىريگ شكل در

 پيشرفت و ملى وحدت تحقق و منافع به متعھد دولت، كه نظامی در اما .ميدھد انتقال را یا تجربه عملى كار با گرىيد و

 و سياسی فعاالن و مندانه انديش یھمكار با ميتواند باشد، پابند نظر و انديشه بيان آزادی حق رعايت به نيز و جامعه

  .بردارد جامعه آگاھی و فرھنگ اعتالی جھت در مؤثری گامھای دارند، قرار تيحاكم از رونيب ۀيحاش در كه فرھنگيى

 و اجتماعی نمادين معناھاى ديتول فابريك نيز فرھنگ شود،يم ديتول صنعتى محصوالت ك،يفابر كي در كه سان ھمان

 بيمار ست فرھنگی دھد، انجام نهموفقا و فعال صورت به را، تجدد و انديشه ديتول امر نتواند كه فرھنگی  .ست تاريخی

 اجتماعی نابرابر ھاى رابطه كه ىا سوژه در و ميگردد جدا خود بنيانی عينيت از انسان فرھنگی، چنين در .نازا و

 تيعين پيشواز به مطيعانه ،یايراد و پرسش بدون ،دخو بنيانی عينيت از بيگانگی در و مييابد عينيت دھد،يم شيبرا

  .دآور مى فرود سر حاكم

 آن از كه ستی ا جامعه سياسی و اقتصادی اجتماعی، خصوصيات با متناسب فرھنگی، ھر یيغنامند و رشد ميزان

  .كرد مشاھده ميتوان را مختلف فرھنگھای و مختلف ھاى جامعه كه روست اين از  .است گرفته مايه

 اجتماعی ابطور و پسمانده سنتی اقتصاد ایدار و افتهيء بنا خشونت و سركوب با تيحاكم اقتدار تداوم كه ى اجامعه در

 فرھنگی رونقرپ ھای دوره به فرھنگيان اغلب ىا جامعه ھمچو در  .باشد پيشرفته نميتواند فرھنگ است، نابرابر

 .ميپردازند زمان آن فكرى ھای مؤلفه بازخوانی به و ميبالند تاريخی دور ھای گذشته

 درازناى در ما فرھنگ كه شوديم بيشتر توجه پرسش اين به دارد، رقرا ىئنازا و ركود حالت در فرھنگ كه زمانی

  ت؟اس بوده چگونه و چه تاريخ،

 فرھنگ نقد اي نقادانه نگاهCultural Studies)  (فرھنگی مطالعات و فرھنگى كارۀ حوز در نيامروز كرديرو

(Kulturkritik)  ؟بكند چه و اندتويم چه فرھنگ" : كه پردازديمٮ بنيادين پرسش اين به كه است" 

****  

 از را غمناكى تحرك بى دوران و بوده ستايا كه ھاست سده از منطقه، پيرامونی ھای جامعه یحت و ما ۀجامع در فرھنگ

 اوضاع بنابر ما فرھنگ گرديد، رنسانس ۀمرحل وارد اروپا كه سو بدين خورشيدی ھجری ھشتم قرن از. ميگذراند سر
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 در و ماند باز پيشرفت و شيزا از ،)استبدادی(ديسپوتيك ھای نظام تيحاكم از ناشی اعیاجتم ۀماند عقب و ھنجار به نا

 كشور در افتند،ي دست فرھنگ سازی نمدر به ھايغرب كه رياخ قرن يك در ويژه به .رفت فرو زمستانی سنگين خواب

 جلو نشر، مجوز صدور از امتناع پاليسی و شديد سانسور اِعمال با ھم آن ،تاريخ كتاب معدود جلد چند استثناى به ما

 شناسی، جامعه چون نيز ھا عرصه ساير در  .شد گرفته نويسندگان، از برخی سوی از نشرۀ آماد مجِ اتر و اتتأليف چاپ

 .نگرفت صورت چشمگيری كار ترجمه، اي فيتأل دانش، ھای رشته ديگر و انديشه نقد ،داقتصا سياست، فلسفه،

 حد از و نشد گرفته كار به رفت،يم انتظار كه آنگونه رسالت و تعھد در عقالنيت نيز، موسيقی و ھنر بخشھای در

  "زار الله "را "گلخن" وطن از يا و" رستمی و آرشی خانه خانه به "،"افغانی غيرت" رينظ جامعه احساسات كيتحر

 .نرفت فراتر پنداشتن

 ميكند، نجوا گوشھا در" مست ديوھای ميان از "نگذشت نظير مندیترسال ھای زمزمه تازگی، به ھم آن اخير سالھای در

 .باشند بخش اميد آغازين گامھای ۀمثاب به توانديم كه

 در بيشتر آن از پس و" دموكراسى ۀدھ " اصطالح به چھل سالھاى در اندك ھاى فراورده كرد، اعتراف ديبا كه را آنچه

 با كه اند مانور داستانی ادبيات و نو شعر ھای زمينه در مھاجرت، در ما شاعران و نويسندگان جانب از اخير، ۀدھ سه

  .شوند نگريسته قدر ۀديد به كه آنست ۀشايست اند، شده عرضه متعھدانه و انتقادى كرديرو

 ۀاستفاد با ىئوسطا قرون كيكالس گفتمان دو ما، ۀجامع سياسی فرھنگ آلودغبار فضای در دريغمندانه، حاضر حال در

 يكى  .اند شده مبدل اسىيس مبارزات در حاكم ھاینجريا به مردم، احساسات برانگيختن در ،"ندي و قوميت "از ابزاری

 آرمانھای" مبھم شعار با ديگری و ميبخشد تداوم " بزرگ ھويت به را ردخ ھويتھای "ادغام ۀداعي اتنيكى راسيسم با

 مذھبی، و قومی تشنجات افزودن با گفتمانھا اين  .مينھد سرپوش خود زبانى-  قومی باورھای بر" مجاھدين برحق

 چپ ھم چه و مذھبى و نژادى چه ايديولوژيك، ھایمنظا. دگردنمي منتھى ايديولوژيك نظام استقرار به سرانجام

 .فراگير" خواھی تماميت" اِعمال و استبداد خشن بسيار بازتوليد جھت در ند؛ينمايم ريس جھت كي در ھمه ايديولوژيك،

 به گريد طرف از و توانندينم داده بازتاب را ملى منافع پس شناسندينم ىئايجغراف مرز چون فطر كي از ھايولوژيديا

  .انجامند می اجتماعی آزاديھای و حقوق سلب و دموكراسى نفى

****  

 پيشرفتھای به ميتوان آن از بيشتر اي و دھه كي در كرد، " انقالب " اصطالح به اي و كودتا شبه يك ميتوان سياست در

  .شود انجام نميتواند سرعتى چنان با فرھنگ در تكامل و ريتغي اما .يافت دست اقتصادی مناسبات در تغيير و تصادیاق

 عمل در فرھنگى ايديولوژيك انقالب اي ايديولوژيك، یانقالب فرھنگ ورٮھایيت كه ميدھد نشان روشنی به تجربه

 .شوند پياده موفقيت با نتوانستند

 يابند، ادامه كيدموكرات ۀگون به اجتماعی آزاديھای رعايت با توأم ھرگاه اقتصادی و سياسی - اجتماعی جديد اوضاع

 كه طوالنى و گسترده ، مداوم ست تالشی فرھنگى، كار پس  .باشند اثرگذار فرھنگ تكامل جھت در آرام، آرام ميتوانند

 روزنامه و آموزگاران ھنرمندان، شاعران، ن،سندگاينو پژوھشگران، دانشمندان، ھمت به نبوده، مناسبتى كدام ازمندين

 جويبار ھا، قطره نيا ريزمانگ و افزونه تراكم اثر از كه ست ای قطره ۀمثاب به كيھر یفرھنگ كار .ميشود انجام نگاران

  .ميگردد جاری فرھنگ

 اين دنيخشك از بازداری برای و ما ۀجامع فرھنگ رودبار در ست یکوچک  ۀقطر چون ،" افغان ۀخان "كوچك نھاد

 طلب با و برديم دست ھنرمندان و شاعران نويسندگان، گران، هانديش دامن به صادقانه و خالصانه تالش تمام با قطره

  : دينمايم سعی زير اقدامات اقل حد تحقق برای آنان کاریھم

  ونقان حكومت و اجتماعی ترقی شھروندی، برابر حقوق ، استقالل ، آزادی دموكراسى، از دفاعــ 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 به متعھد و كيولوژيديفراا ُكل در فرازبانى، قومی،افر سياسی و فرھنگى كيدموكرات نھادھای هيكل با نزديک یھمكار ــ

   ملی وحدت به رسيدن تا ملی منافع حفظ

 خاص اتموضوع و  ميھامف روى كياكادم بحثھای گشودن برای سيمينارھا، و كنفرانسھا برگزاریــ 

  موسيقی و سخنرانيھا ايراد با ،جھانی و ملی ريخیتا روزھای از تجليل ــ

   جوانان و نوجوانان برای ديگر زبانھاى امكان صورت در و پشتو و دری زبانھای آموزش ــ

   وارد تازه مھاجران برای ابتدای ۀ سوي به لمانیا زبان آموزش ــ

   ورزش به پرداختن و موسيقی ھنر آموزشــ 

 حفظ با مدنی و اجتماعی فرھنگى، نھاد و كانون انجمن، ھر تيتوأم و افغان ھر ويتعض و ھمكارى اشتراك، حضور،

  .ميشود پنداشته گرامی شانھگاجاي و ميگردد استقبال صميمانه شان، باور و عقيده و التىيتشك استقالل

  انيپا

  

  :يادداشت

تکميل شناخت  آن کشيدند، به منظوربه خاطر ارسال مطلب و انتظاری که بابت نشر» ميرويس آشفته«با تشکر از آقای 

  :، می بايد بيفزائيمتحکيم مناسبات بين ايشان و پورتالشان از سياست ھای نشراتی پورتال و 

از آنجائی که بحثی را که ايشان مطرح نموده اند، يکی از بحث ھائيست که با تأسف در کشور ما کمتر بدان پرداخته 

ای در يک مقالۀ سه چھار صفحه ئی، اگر ننويسيم ناممکن به جرأت نوشته  و جمع کردن چنين بحث گسترده شده است

 چنان سايۀ دراز شان را پھن نموده اند، ،ابھاماتی چندمطلب ايشان نتيجه در بسا موارد می توانيم سخت دشوار است، در

  .که نمی توان با چنان مواردی موافقت نمود

آنھم با  استقالل  تر به نظر می خورد، برداشت نويسنده از مفھوم کلمۀسايۀ ابھام در آن طوالنی يکی از آن موارد که 

نويسنده خود در مورد روشنی نينداخته و در عوض در دو سه جای آن را زير که از آنجائی .  می باشد١٩معيار قرن 

حکم خويش را در سؤال برده است، ما به خود حق می دھيم تا نخست برداشت مان را از آن مفھوم بيان و به دنبال آن 

  :غ بداريممورد کھنه بودن و يا نو بودن آن ابال

  :استقالل در لغت و اصطالح چنين معنا شده است

) غيرمستقل(بلند برآمدن، به جای بلند آمدن) مصدر الزمی (-٢) غير مستقل(برداشتن و بلند کردن) تعدیمصدر م(-١

صاحب ) سياست، حقوق (-۴. ن بی شرکت غيری ضابط امر خويش بودن، به خودی خود به کاری برايستاد-٣

ظاھراً و (در امور سياسی و اقتصادی، بدون اعمال نفوذ خارجيان) دولت و ملت(اختياری و آزادی کامل يک کشور

 صفحۀ - چاپخانۀ سپھر، تھران-چاپ شانزدھم - جلد اول-  جلدی۶ دورۀ -  فرھنگ فارسی-  داکتر محمد معين- )باطناً 

   -٢۵٧و  ٢۵۶

داشت تعاريف استقالل از جھات مختلف، می توان با صراحت اعالم داشت که تا انسان و انسانيت وجود دارد و بادرنظر

مناسبات بين فرد و جامعه وجود دارد و به ھمين سان تا که فرد در اجتماع زندگانی می نمايد و تا زمانی که تا زمانی 

ک از کشور ھا وظيفه دارد تا در قدم اول حافظ منافع  و تا زمانی که ھري وجود داردھاکشوربين زمانی که مرز 

د و تا زمانی که برای حفظ آن منافع کشوری نياز، به آرای مستقل، به دور از فشار و تحميل ارادۀ نکشوری خود باش

  .موضوعيت خود  را از دست نداده و نخواھد داددارد، استقالل ھم وجود ديگران 

ر ھای امپرياليستی و اشغالگر، در عقب مفھوم نيازمنديھای متقابل جوامع بشری اين که در اين اواخر برخی از کشو

ضعيف و عقب نگھداشته شده خود را پنھان نموده، زورگوئی و سلب استقالل کشور ھای ديگر به خصوص کشور ھای 
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ظيفه دارند تا اين را توجيه می نمايند، يکی از شگرد ھای فرھنگی جديديست که اولتر از ھمه فعاالن امور فرھنگی و

  .ترفند را افشاء نمايند

ائين کشيده اند، در شرايط را پ» درفش خويش «،»جنگ«رسانه ھای امپرياليستی و آن عده از قلم به مزدانی که قبل از 

 فراخوانده می شود، می کوشند تا به خورد ما به اصالح مبنای نيازمنديھای متقابل به ھمپيوستگیکنونی که تمام جھان بر

ھا اين نکته را زمزمه نمايند، که گويا زندگانی باھمی انسانھا حکم می نمايد تا بر مفاھيم گذشته تجديد » جھان سومی«

ع وآنھا می کوشند با خلط دو موض. سپری شده اعالن بداريممفاھيمی چون استقالل را تاريخ مصرف نظر نموده، 

 را ھدف قرار داده، از انزوا عليه استقالل حرفی به ميان آورند، ، ھروقتی خواسته باشندانزوا و استقاللجداگانه يعنی 

  . ھماھنگی با ديگران به منظور رفع نيازمنديھا صحبت به عمل بياورنددھکدۀ کوچک شدن جھان و الزام 

ويا يعنی اين که ھيچ کسی ادعا ننموده که گ. آنچه در اين ميان عامدانه به فراموشی سپرده می شود، خلط اين بحث است

 گونه در جزيرۀ جدا از باقی بشريت زندگانی نمايد، بلکه می خواھد در ھمين جھان، در ومی خواھد روبين سو کروز

کنار بقيه افراد جھان، مگر با حقوق مساوی در تمام زمينه ھا امرار حيات نمايد، نه خود برکسی زور گفته، سرنوشت 

  .و تعيين سرنوشت خويش را به دست وی بدھدوی را تعيين نمايد و نه ھم از کسی زور را قبول 

استقالل به مفھومی که ما از آن برداشت داريم، نه تنھا موضوعيت خود را از دست نداده است، بلکه گذشته از جنگھای 

و م اکنون در قارۀ اروپا کاخ بوکينگھر ابعاد مختلف آن در قاره ھای آسيا، افريقا و امريکای التين، ھم داستقالل طلبانه 

سکاتلند و کاتالن در دو  ،و سؤال روزحرکت استقالل طلبانۀ حاضر . به لرزه در آورده استرا دربار مادريد 

بريتانيا و اسپانيا و پس لرزه ھای احتمالی آن در تيرول ايتاليا و باسکت لند فرانسه و اسپانيا و حتا بايرن المان، کشور

 که ما از آن داريم ھيچ گاھی کھنه نشده، در نتيجه جنگ به خاطر استقالل با برداشتیگواه روشنی است بر اين که 

 در غير آن جا دارد آنھائی که استقالل را مفھومی می دانند، کھنه و .حصول آن، ھميشه موضوعيت خاص خود را دارد

ی خيانت  و ردافاقد موضوعيت، اندکی جرأت به خرج داده، صاف و ساده بگويند که بايد به پيشواز اشغالگران رفت

  .کرزی، عبدهللا و غنی را بر دوش افگند

 AA-AAادارۀ پورتال

   

 

 

 

 

  


