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  ؛ و فراموشيبخشايش

  افغانستانشناسي دموكراسي در  مسئلهبحثي در باب 

  اسداهللا احمدي
I.   

  .چه بار خاطر توست  يار خاطر تو ست، چه حاصل از آنرا چه  آن!به ياد آر

  »بودا«   

  
انـساني عبـور كـرده        هـاي  ها و فاجعـه     كشي   از معبر نسل   كه چرخ تاريخ آن   افغانستان   ز دموكراسي در جامعة    ا بحث

 از معنويـت     و فرهنـگ   كـردن زبـان     هاي اخالقي دموكراسي جـز بازتوليـد ابتـذال و تهـي             است، بدون توجه به پايه    
بـا بـه    كننـد    تـالش مـي   مـا   هـاي    چـي  مطبوعـات در حقيقـت    روشـنفكران و    هرچنـد   . چيزي ديگـري نخواهـد بـود      

كـه   اي  پايهو بي  مضحكحتي  هاي عجيب و غريب و       غرب و يا طرح تئوري    اسالم و   كشاندن افكار متفكران      لجن
بازتوليد غفلـت و    و عامل    ساز   مسئله ها است،   معناي واژه   جا كه تكرار بي    از آن  در واقع نفس اين بر خورد با مسايل       

 مـسئلة اصـلي   رسـد      به نظـر مـي     ، اما  نظري دموكراسي در افغانستان سخن بگويند        مسايلِ در باب ،  اند  مضاعف جهلِ
كه به اين مباحث ارتبـاط داشـته          ، بيش از آن    در افغانستان  »دموكراسي«به  » باندي«و   »قومي«هاي    كومتح ازگذار  
بـه بيـان     .كشند   سر بر مي     آن  از بطنِ   جديد مسايل باري است كه     فاجعه  تاريخي با گذشتة و آشتي    آمدن كنار باشد،
  قبيـل  ازمنـسوخي   هـاي     طـرح پرسـش   بـا   ن،  كردن سياسـت و فرهنـگ در افغانـستا         مسئلة اساسي دموكراتيزه  ديگر  
 آن هـم در صـورتي كـه در سـطح بـسيار انحرافـي        ـ  ستيزيِ اسالم و دموكراسي و سنت و مدرنيته ي و همهمخوان

در در افغانـستان    هاي نامربوطي كـه       به دليل پاسخ  ها    اين پرسش سو    زيرا از يك  حل نخواهد شد،    ،  ـگردد  مطرح مي 
هـاي مخـدوش و      ــ »دال«بـه    گيرنـد،  صورت مـي  ها    از آن  كه   فسيرهاي انحرافيِ  و ت   سوء كاربردها   و كنند  مييافت  
 تفكـر مـا را       و زايـا    عنـصر زنـده    طن تحوالت افغانستان بـه عنـوان      چه در ب    آن از سوي ديگر      و اند معنا مبدل شده   بي

   آن بـودن   اتيـك  و غيـر دموكر    بـودن   اسـالمي غير بار هستند كه   هاي خشونت  و كردار » قومي ذهنيت «دهد  ساخت مي 
 نيم نگاهي بياندازيم به روشني       به ادبيات موجود    اگر .ل نماييم  از آن است كه براي نفي و اثبات آن استدال          اشكارآ

 از  اي اسـت كـه      كمتـر نويـسنده   رونـد؛     معنا به كـار مـي       ني كامال بي  هاي زبا   يابيم كه در وضعيت حاضر واژه       در مي 
اي از دموكراسـي      كمتـر نويـسنده   گويـد و در عـين حـال         يره سـخن ن    بشر و سنت و تجدد و غ       دموكراسي و حقوق  

هـاي معرفتـي، تـاريخي و         هـاي اساسـي و پـيش شـرط          ، زيرا مصرف كنندگان اين مفـاهيم بـه پايـه          گويد  سخن مي 
در  كـاري در افغانـستان احيانـا      اگـر   . گاه توجـه ندارنـد      ند هيچ شو  ها معنادار مي    اظ بر مبناي آن   اجتماعي كه اين الف   

هـا و     گ جنـ  ، زيـرا  زنـد    رقم مـي    را گيرد، تجربة مرگ مكرر فرهنگ      صورت مي ي آفرينش و احياء فرهنگ      راستا
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 تاريخي و فقـر فرهنگـي مـا سـبب شـده كـه                جهل را فرو ريخته و      ديوارهاي اخالق و زبان     ديرينه كشتارهاي قومي 
معنـا   سـت داده و بـه بـازي بـي    را از داش   و معنايييخصلت گفتگويترين عنصر فرهنگ   زبان به عنوان مهم   اكنون

 زبان نفـسِ ، بلكه   گيردجه هستيم، پرده بر   اموگون مسايلِ اصلي كه با آن         از رخسار تيره  نه تنها نتواند     كه   شودبدل  
  در جهـان زبـاني مـا       »خورشـيدگفتگو «شـود؛     انحطاط هر روز فراگير و فراگير تر مي        .به حجابِ واقعيت بدل شود    

گفتگـو  اصـلي    يكـي از موانـع    . تـن داريـم     با همديگر نبرد تن به    » گفتگو  غيبت«در   ها است كه    غروب كرده و سال   
بـردن بـه      گريزي، پناه    واقعيت .دنكه هيچ ارتباطي با تاريخ و فرهنگ ما ندار        ها و مسايل انحرافي است       رح پرسش ط

      انتزاعـي از قبيـل   سازي در آگـاهي و چـسپيدن بـه مفـاهيم             ذهني و فاصله    افتخارات پوچ و تخيلي و تشديد گسست
 اي  ئلهجـا كـه مـس       ، امـا از آن    هاي بارز پاسخ ما به مسايل تاريخي افغانستان بوده است           اسالم و تبار و طن، از ويژگي      

ي نـامربوط بـه     هـا   ، ايـن پاسـخ    را بـه درسـتي درك كنـيم         ايـم مـسئله      نتوانـسته   ما  و  بوده است  ياصلي ما چيز ديگر   
جـا    آنتـا   تالش كنـيم    ما بايد   براين  بنا   .اي ما بگشايند    بسته گره از كار فرو    اند  گاه نتوانسته   هيچ هاي نامربوط   پرسش

 كـه هـم     در فضاي تفكر مطرح كنيم     را   ي هاي تازه   پرسشو  فاصله گرفته   كه در توان ما است ازاين ابتذال موجود         
 بـه   ،شـود   كـه در حقيقـت سـد راه تفكـر مـي            كـردن فـضاي فكـري و فرهنگـي          اساسي باشند و هم به جاي سياسي      

   .را فراهم سازد» گفتگو«ديده و زمينة منجر گر شدن اين فضا خالقيا
عـام،    انـساني نظيـر قتـل       هـاي   كنند كه فاجعـه     اجتماعي معنا پيدا مي    ـ   در بسترهاي تاريخي  شتر  يبفراموشي و بخشايش    

رسـد    ي به نظر مي   رو ضرور    طرح اين مسئله از آن     .اند  و مرگبارسياسي را تجربه كرده     خونين    كشي و منازعات    نسل
انـساني و     هـاي   ن فاجعـه  بـه معنـاي بـه محـاق فرسـتاد         يـا     در افغانـستان    انديـشيدن   اسـت كـه    بـيش از يـك قـرن       كه
 بـراي سـتايشِ جهـل و        هـايي بـوده اسـت       بـافي    شده است و يا شـعارها و خيـال         تفسيربعد گناه تاريخ    گرفتن   يدهدنا

هـاي انـساني       و جنايـت    كشي  نسل  سو خاطرة   در يك رق زنيم،   را و   انتسسياه تاريخ افغان    صفحات  اگر .گرايي  بدويت
جمعي، در سوي ديگر     هاي دسته  گيري و اخراج   زمين و برده  ناموسي و غصبِ سر     منارها، تجاوزهاي  رار دارند، كله  ق
 »وطـن « ،»جهاد«، »دموكراسي «،»ملي وحدت«به بهانة ناپذير كه   و مسئوليتگريز  ، واقعيت »رسمي بدون گناه    تاريخِ«
هـا   هـا را از خـاطره      ايـن فاجعـه   به صورت يك برنامة سياسي، تالش كرده اسـت           از اين قبيل     نماي   نخ هاي كليشهو  

گذشـتة  ان كنارآمـدن بـا      سئله اصـلي دموكراسـي در افغانـست       مـ اكنـون   گمان من   به  با توجه به اين وضعيت      . بزدايد
جمعي ما يك     تارآگاهيِكه در ساخ   يها فاجعه  به ناظر  خواهد بود  پرسشيو پرسشِ روشنفكرانه نيز     است   بار  فاجعه

 در افغانـستان، اكنـون بحـث        بارتـاريخي   هـاي خـشونت     توجه به تجربـه    با   به بيان ديگر   .اند  نوع گسست ايجاد كرده   
هاي  ترين گفتگو    يكي از جدي   ي  ه صورت يك برنامه فكري و فرهنگي، به مثابه        يادآوري، فراموشي و بخشايش ب    

هـا در     هـا و تـاثير آن       داشت فاجعـه   بحث از دموكراسي بدون در نظر      . قابل طرح است   ها  ل فاجعه  در قبا  روشنفكرانه
   .ماندنتيجه خواهد  عقيم و بي يادآوري و فراموشي،،  تفكراجتماعي ـ  سياسيساختار

  
II.   
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قلـب مـا    ايـم و هنـوز        هـاي انـساني در تـاريخ بـوده          كه قربانيان فاجعه  » iسكوت  جمهوريِ«براي ما ساكنان    گمان    بي

و در حقيقـت     بـسيار دشـوار   » بخـشايش «كن و از    نا مم » فراموشي«هاي انساني است، سخن گفتن از         دار فاجعه   زخم
گـاه قابـل بخـشايش     اند هيچ ت گرفتهكه در حق ما صور  و تاريخي    انساني  هاي   جنايت . و فاجعه است   يادآور مرگ 
هاي ما غصب و مـال      اند، سرزمين  ما مناره ها برافراشته    هايايم، از كله  عام شده  در صد قتل   62بيش از   . نخواهد بود 

اند و هزاران هزار انسان از سرزمين شان آواره و به عنوان برده و كنيز در بازارهاي جهان به                   و اموال ما به تارج رفته     
ي را  بـار داخلـ     هاي خـون    ، مخصوصا در جامعة كه جنگ     آميز   مسالمت  جمعي    جا كه زندگي     اما از آن   .فروش رفتند 

رود بـه   ميـسر نيـست و احتمـال مـي     هـا      از برخـي جنايـت     )نـه فراموشـي   (پوشي  و چشم تجربه كرده بدون بخشايش     
كـه هـدف آن      يخـواهي، جريـان     جريـان عـدالت   پيروان  من به عنوان يكي از       هاي انسانيِ بيشتر منجر گردد،      عهفاج

 شماري   در راه تحقق عدالت قربانياني بي      واست  افغانستان   كردن سياست در    كردن فضاي فرهنگي و انساني      اخالقي
خص مـسئله دموكراسـي، مطـرح       را در مواجهه با مسايل كنـوني و بـه طـور مـش             » بخشايش«، مفهوم   را تقديم كرده  

از اين قبيل كه     موهوم ملي و جعليات    تر از همه آن است كه به بهانة دموكراسي و وحدت            اما غير اخالقي  . نمايم  مي
بـه گنـاه شـان اعتـراف نمـوده و مقـصر شـناخته               » گناهكاران«كه    ي و اجتماعي ندارند، بي آن      پاية فرهنگ  گونه  يچه

 در برابر اعتراف    ديده   ستم ، برخورداخالقي كه بعدا خواهيم گفت      چنان بخشايش. شوند، از بخشايش سخن بگوييم    
  اسـت   مفهـومي  ؛ بخـشايش   از قربانيـان   كاران   جنايت »بخشايش  طلبِ«ت به    و در واقع پاسخي اس     كار   جنايت به گناه 
 بخـشايش، زمـاني قابـل        و .كند  كاران داللت مي    بر توبه و اعتراف به گناه و ندامت جنايت        نه بر فراموشي، بلكه     كه  

هـاي     آنان تالش  اي   بربادر رفته  هاي  ياد شود و براي تحقق آرزو و آرمان       » نيكي  به«تصور خواهد بود كه از قربانيان       
تـاريخي و ملـي، بلكـه         تاانـد نـه از افتخـار        هاي انساني شـده     ي كه مرتكبِ جنايت    و در مقابل كسان    صورت گيرند 

 قابـل تـصور   زمـاني   ان،  الزم دموكراسـي در افغانـست       وان شـرط  به عنـ   بخشايش   كار شناخته شوند؛    بايست جنايت   مي
گـاه    آن ،انساني   مبتني بر حقوق   هاي غصب شده به صاحبان شان مسترد شوند و دموكراسي           زمينسر كه   بودخواهد  
 كـه در    هـايي را    شده قربانيان را به رسميت بشناسيم و جنايت         واقعي و اخالقي خواهد داشت كه حقوق ضايع         معناي
 ها طلبِ عفو و بخشش نماييم، در غيـر ايـن صـورت              داريم و از آن     ها زنده نگه    خاطره رها روا داشته شده د      حق آن 

  . م خواهد بود دموكراسي از اساس يك فريب و توهبخشايش ناممكن و
هـاي گذشـته      كنارآمـدن بـا فاجعـه     در افغانـستان     مسئله اصلي تحقق دموكراسـي       به هرحال از آن جا كه به نظر من        

آيـا   هـاي تـاريخي چـه نـسبتي وجـود دارد؟            هما بايـد روشـن كنـيم كـه ميـان دموكراسـي و فاجعـ               است، بنا بر اين     
هـا را در     اي رسـيدن بـه دموكراسـي بايـد هـراس فاجعـه            گذرد يا بر   ها مي  كردن فاجعه  موكراسي از مسير فراموش   د

؟ آيـا بـدونِ     هـا را بايـد فرامـوش كـرد          ني اينكه جنايت  ع ي ملي  و وحدت  دموكراسيآيا  ها زنده نگهداشت؟     خاطره
ن از تــوا  مــيســازي تــاريخي كــاري در ســاختار خــاطره  و بــدون دســتعــدالت در يــادآوري و فراموشــيرعايــت 
ممكـن اسـت     آيـا  رود سخن گفت؟   هاي دموكراسي به شمار مي     انساني كه پايه   ابري بر سياسي و اجتماعي و    عدالت
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هـاي    ه نـاممكن اسـت چـرا در راسـتاي امـر نـاممكن پـروژ       از يـاد بـردن گذشـته      و اگـر     را كامال از ياد بـرد       گذشته
زدن بـه     ا دامـن  ؟ ايا اساس  كردن فرهنگ و سياست اعمال گردد       دموكراتيزه  ملي و    وحدتسياسي به هدف     سركوبِ
؟ آيـا   دشـوار تـر نخواهـد كـرد       هاي گذشته رسيدن به دموكراسـي را          فرستادن جنايت   فرهنگي و به محاق     فراموشيِ

تـر آيـا      و از همـه مهـم     اسـت؟     يافتـه  تحقـق  با بـه محـاق فرسـتادن تـاريخ گذشـته           دموكراسي در كشورهاي ديگر   
دادن بـه همـه ايـن          پاسـخ  ؟ و انسانيت تهي نخواهد كرد    را از اخالق      ها و رنج قربانيان جامعه      كردن جنايت   فراموش
داشـت  ديارا به فرصت مناسب واگذار نموده و در       در اين ياد داشت مختصر ممكن نيست، از اين رو آن             ها پرسش
در فـضاي   و مقدم بر دموكراسي     را به عنوان، يك مسئله فكري و نظري         » فراموشي«و  » بخشايش«كه   آنمبر حاضر

  .طرح نمايمفكري موجود م
III.   

زنـدگي كنـيم، پرسـش از       بخـت     خـوش  در فراموشـي مطلـق       م همچـون حيوانـات فـارغ از گذشـته         يتوانست  اگر مي 
 ا انـسانيم، درختـي كـه در رنـج گذشـته            م بود، اما چينن چيزي ممكن نيست       معنا مي   خشايش كامال بي  بفراموشي و   
هـا تـدوام گذشـتگانِ خـويش          مـا انـسان    پرسش از فراموشي و بخشايش از آن رو ضـرورت دارد كـه            . ريشه داريم 

مطلـق از   كنـدن     و دل گيـريِ    كنيم، فاصله   كه تجربه مي    ذهني و رواني   هاي هستيم و با تمامي تحوالت و دگرگوني      
و يادآوري  ، يعني   كند   عمل مي  »1انتخابي«تا حدودي    هرچند انسان در يادآوري و فراموشي        .گذشته ناممكن است  

كردن تمامي حـوادث گذشـته،         قادر به فراموش   ها   انسان در حالت طبيعي    اما هستند،  بفراموشي هردو مستلزم انتخا   
فـارغ از غـم و      » دنـ هـيچ دركـي از امـروز و فـردا ندار          «تواند همچون حيوانات كه       يست و نمي  ها ن   مخصوصا فاجعه 

مكـرر در مكـرر     «: چهبه تعبير ني    انسان ريشه در گذشته دارد و       به سر ببرد؛   »بختي فراموشي   جزيرة خوش  «شادي در 
. گـردد  دود و دو باره ناگهان به دامن انسان بر مـي  سو مي سو و آن افتد و به اين  شود، مي   ورقي از دفتر زمان جدا مي     

، حـسرت   كنـد   درنـگ فرامـوش مـي       چيـز را بـي      و بر حيـوان كـه همـه       » !آورم  من به ياد مي   «:گويد  گاه انسان مي    آن
شود و مستغرق در اعماق شـب بـراي هميـشه خـاموش               گي حيوان نابود مي   بيند كه هر لحظه از زند       خورد و مي    مي
آن در   تفـاوت انـسان و حيـوان         »)14ــ 15: 1377نيچـه،   (كنـد   حيوان به اين طريق غير تاريخي زندگي مي       : شود  مي

گـوييم امـا ايـن       مـا سـخن مـي      ؛دارد خويش عميقا پيوند     گانگذشتبا   است كه انسان داري هستي تاريخي است و       
اين گذشتگان است كه به عنوانِ نيروي دروني        اما  كنيم،   خوانند، ما عمل مي    ن ما هستند كه در ما آواز مي       گذشتگا

در افغانـستان   امـروز   رو تـا      نـاك قربانيـان از آن     هـاي درد   فرسـتادن تجربـه    پروژة به محاق  . دارند ما را به عمل وا مي     
اگر هنوز  . ن و روانِ ما حضور زنده و زايا و فعال دارند          هنوز در جا  تا   هاي انساني   كارگزران فاجعه   كه جريان دارد 

ايم حتـي انـدكي از گذشـتگان         كسي حاضر نيست از قربانيان طلب بخشايش كنند به اين دليل است كه ما نتوانسته              
در هرلحظـه سـر از نـو        » سـقو   بچـه «رانـد و       فرمان مـي   »عبدالرحمن«ما   و هنوز در قلمرو روح و روان         فاصله بگيريم 

 به اين دليـل اسـت كـه          نيز ها محو نشود   از خاطره قربانيان  رنج  كه  اگر برخي ديگر بر آنيم      . گيرد  ما جان مي  وجود  
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تـاريخي    هها و فارغ از رنـج و انـدو          توانستيم سر مست لحظه     اگر مي  »!ما را از ياد مبريد    «:خوانند در ما آواز مي   ها    آن
ورديم و  خـ   معنـا بـود، مـي       بـي هـا     آمدن با فاجعـه   و كنار ه  ي كنيم، بحث از مسايل گذشت     زندگ» فراموشي  بهشت«در  
 را در كام ما تلخ كنـد، امـا           فزاي زندگي   كه اندوهي شرنگ جان     آن   بي خنديديم،  خوابيديم و مي    چريديم و مي    مي

د سـوار دوش مـا خواهـ         بار سنگين و بسيار سنگينِ گذشته محمـل        ايم   تا زنده  و» آوريم  به ياد مي  «ايم و    ـ   انساننه، ما   
شـمار    بـي اي هـستيم كـه        تـاريخيِ پيوسـته     ــ   خود اجتمـاعي  ،   و هرگز نخواهيم بود    مي نيست  و منفرد   ناب ما، خود  .بود

ما از گذشته بـه قلمـرو       . در خود داريم  را  ها    ها و رنج    شمار آروزها، روياها و اميدها و ناكامي        خودها و در نتيجه بي    
داستان . ي ما در گذشته وجود دارد      ـ »گمشده  بهشت«شويم، اما     عيد مي تب» انتظار  افق«به  » خاطرات«آينده و از قلمرو     

گستريِ ذهن به قلمرو خـاطرات        ، همان برون  »بود  چنين  اين«دهد؛    تشكيل مي » چنين بود   اين«اي    زندگي ما را زنجيره   
اگـر  . يابـد   پايـان مـي   » يآرمان  فراموشيِ« كه تنها با مرگ، اين        است پايان  رنج بي  اني ناتمام فعلِ زم » بود«اليتناهي و   

 گذشته بـر قلـة فراموشـي بايـستيم، چـه             رنج و الم   سرگيجه فارغ از   هراس و      بي »الهة پيروزي «توانستيم همچون     مي
اگـر گذشـته      آغوش ما است و ما در سراي گذشته، حتـي           مقيم حسرت همواره  بوديم، اما گذشته      مي» بخت  خوش«

 .، سكونت داريـم   در آن رفت و آمد داشته باشند      ترسناك  و اشباح دوگر  و ماليان جا   كه تنها كاهنان     ي باشد   خرابه
كنيم خدا مـا را از         همان بهشت كه احساس مي      تلخ بازگشت به بهشت،     ي   مسكن است و قصه     تهرا ديار گذش    انسان
ن عـد  و بـاغ    مـا از بهـشت جـادوان       .رفته چيزي ديگري نيـست       جز جستجويِ زمان از دست     كرده است، » تبعيد«آن  

      بنا بر   ايم تا رنج فروپاشي وجود را تجربه كنيم و          تبعيد شده » حال«به جهان خاكي    » گذشته«عاري از رنج و محنت 
ريـشگي اسـت، امـا انـسان          بـودگي، در حقيقـت بـي        حيـوان . ت به كليت وجود است    اين برگشت به گذشته، برگش    

آواز سـرايد و   سـروده مـي   سـوگ او هموراه در گوش هاي تاريخ     از دوردست الهه جاويدان زمان    ريشه نيست و      بي
گيـري،   هنگامي كه خشم مي   . برند  اند و راهت مي     ها دست دستان تو را گرفته       ميليون. تو آزاد نيستي  «  كهخواند    مي

نـشينت اسـت كـه از       ورزي، يكـي از نياكـان غار         عشق مي  آورد؛ هنگامي كه    يكي از اجدادت بر دهان تو كف مي       
ات را پـر از ارواح        گشايند و جمجمـه     ات گورها دهان مي     خوابي، در خاطره    مي كه مي  غرد؛ هنگا   غليان شهوت مي  

شوند تا از نـو بنوشـند و          هاي مردگان در آن جمع مي       جمجمة تو گودال خون است كه خيل عظيم سايه         .سازند  مي
بـه افكـار مـان جامـه عمـل          ما مجال نيافتيم تا     .. .”نمير تا نميريم  ” :كشند  مردگان در درونت فرياد مي    . تسكين بيابند 

. كنـيم   ز معبر جان تو عبور مي     ما، شب و روز، ا    !  كن مكارهاي ناتمام ما را تما    . ها واقعيت ببخش    بپوشانيم؛ تو به آن   
 پيوسـته در تكـاپو هـستيم،    ايم، ما در اعمـاق جـان تـو    ايم، ما به خاك سقوط نكرده     يدهايم، ما از تو نبر      نه، ما نمرده  

  » )40ـ39: 2كازانتاكيس، نيكوس !(نجات مان بده
 اجتناب ناپذير    تا حدودي  كندن از گذ شته     دلبراي ادامه زندگي    به رغم پيوستگي انسان با تاريخ و گذشتگان،         اما  
  اكنـون يق نيازهارا مطاب ، گذشتهگونه كه واقعا بوده است ذشته همانبريم، اما نه درگ     ما در گذشته به سر مي     . است

عبدالرحمن در ما حضور دارد، اما مناسب با زمـان حـال چهـره              . كنيم  كاري مي   ست خويش د  يو آرزوهاي آينده  
» جمهـور   رئـيس «و حتي   » المؤمنين  امير«نيست، ممكن است  » واال  حضرت«و  » اقدس  امير«عوض كرده است و ديگر      
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ضـاللت و     لاهـ «،  »كفـار   جماعـة  « ديگـر  متناسب با شرايط زمان   ممكن است   ، اما   هنوز حضور دارد  ز  يقرباني ن . باشد
، نماينــدة مجلــس، وزيــر و يــا يــك مــامور بلنــد پايــة دولــتهــا نباشــد،   ايــنلو امثــا» پيــشه اشــرار بغــاوت«، »غــي
 بگويد و در مراسمِ مرگ خويش به هلهلـه          آمد   باشد كه آگاهانه يا نا آگاهانه بر جالد خوش         »جمهور  رئيسِ  معاون«

، بلكـه بـا   »اميـر  ِ اقـدس  فرمـان «بـا  نـه  مكن است اين بـار      لشكركشي، همان لشكر كشي است، اما م      . و شادي بپردازد  
يادآوري حفظ  بنا براين   . هاشان را به آتش بكشد      را بگيرد و خانه     جان و مال قربانيان   » دولتيفرمان  « و  » سندقانوني«

؛ يـادآوري همـراه     در مقام يادآوري ممكن است گذشته چهـره عـوض كنـد           ؛  موي رخدادهاي گذشته نيست     مو به 
وقدرت ايجاد تغيير   بر آيند وابستگي انسان به خاطرات گذشته    .كردن، تغيير و تحريف امر گذشته       فراموشاست با   

كـه ريكـور بـه       كند و چنـان    عمل» 2انتخابي«دستگاه اداراكي انسان    كه  آن است   كاري او در گذشته،       و توان دست  
زيـرا از    ».)57 :1373ريكـور، (تحـال ضـروري و فراموشـي انتخـاب اسـ          انتخـاب بـه هر    « :درستي بيان كرده است   

كردن  و از سوي ديگر فراموش     ها را ندارد،   ها و فهميده   ها و شنيده   همه ديده سو حافظه انسان قدرت گنجايش        يك
 هـايي در خـاطرة انـسان بـر جـاي          نشان ـ      رد  هستند كه  هاي مهم   واقعه تنها    و تمامي رخدادهاي گذشته ممكن نيست    

نيرويِ فراسـو   هاي گذشته مختاريم و       در انتخاب امكان   گذشتگانِ خويش هستيم، اما    ما تدوام نياكان و    .گذارند  مي
كافي نيست كه در درون خـويش، بـه همهمـة نياكانـت گـوش بـسپاري،                 «:گويد  روندگيِ در ما وجود دارد كه مي      

هـا    ينِ آن تو بايد به دقت انتخاب كني كـه كـدام         ... ها را در حاشية ذهن خود احساس كني         كافي نيست كه نبرد آن    
 و  ببايد فرصت پيدا كنند تا بار ديگر باال بيايند و در آفتا           شان    بايد دو باره به ورطة خونت پرتاب شوند، و كدامين         

بـه  . زيرا تو فقط گرفتار جبرها نيـستي       .انتهاي دل خود بيدار بمان و انتخاب كن         در كنار خليج بي   . بر خاك بايستند  
آفتاب تبـارت     هاي آزاد قلبت كه از قلب بي        تپش: نتخابي نيز با تو به دنيا آمد      كه به دنيا آمدي، امكان و ا        محض آن 

ــي ــاكيس، (وزد م ــ44: 2كازانت ــسانيم   »)46ـ ــا ان ــه م ــرورت دارد ك ــاب از آن رو ض ــر وانتخ ــود   در براب ــل خ  عم
هـر   و   اخالقـي نيـز هـست       حكـم  متضمن يك نوع تجويز   دهيم     كه انجام مي   يهر عمل  اخالقي داريم، زيرا    مسئوليت
گونه كه انتخابِ پيشنيان ما در سر نوشت مـا انعكـاس يافتـه                 همان . حتي بر آيندگان نيز تاثير خواهد داشت       يانتخاب

اين تـرس  ، كنيم و بزدلي پيشه مي    ترسيم  وقتي مي . نعكاس خواهد يافت  است، انتخابِ ما در سرنوشت آيندگان ما ا       
را تحقيـر خـواهيم نمـود،         شـماري   هاي بـي    كار روح   ند و با اين   ها ريشه خواهد دوا     شمار نسل   ما در جان بي   و بزدلي   

را در پـيش       و راه طغيـان    ايـستيم    مـي  ي خـويش    ي زمانـه  ها  عدالتي  كنيم و دليرانه در برابر بي       هنگامي كه عصيان مي   
خواننـد بـا تبـر ارادة خـويش خـرد و              را كه ما را به جهل و پرستش و بردگي فـرا مـي               هاي مقدسي      و بت  گيريم  مي
سـر  ،  كـوبيم   و در جـشن انـساني خـويش مـستانه پـاي مـي              رقصيم  ها مي   پيكر در هم ريخته آن    مير نموده و روي     خ

و تـاثير هـر انتخـاب مـا بـر           » انتخـاب « ايـن قـدرت      دليـل درست بـه     .را رقم خواهيم زد     شماري  هاي بي   نسلنوشت  
  رط دموكراسي ضرورت پيدا     طرح پرسش فراموشي و بخشايش به عنوان پيش ش         است كه آيندگان  ما و   سرنوشت

نيـاز بـه خـاطرة      » ناپـذير مبـدل گـردد       دموكراسي در افغانـستان يـك جريـان بازگـشت         «زير اگر بخواهيم    . كند  مي
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پاسخ دادن به اين مسئله است كه چه حوادثي را بايد           انتخاب و   مشترك داريم، اما تاسيس خاطرة مشترك مستلزم        
؟ آيا با سـكوت در بـارة    كه به ما و نسل آيندة ما كمك كندناديده بگيريمباشيم و چه حوادثي را بايد      به ياد داشته  

در مختـصات    نظيـر عبـدالرحمن      يافـراد جايگـاه   رنج قربانيـان رسـيدن بـه خـاطرة ملـي و مـشترك امكـان دارد؟                  
كـار يـاد      ؟ آيا خاطره ملي و مشترك ما بايد از او به عنـوان يـك جنايـت                 باشد   كجا  بايد خاطرات مشترك ساختار
ــا  ــد ي ــر اقــدس و حــضرت واال؟ «كن ــادآوري و   » امي ــدون رعايــت عــدالت در ي ــا دموكراســي ب ــدون آي شــفاي ب
توانـد بـه دموكراسـي دسـت يافـت؟           زخمي ستمديدگان معنا پيدا خواهد كرد؟ آيا بـدون بخـشايش مـي              خاطرات 

هـاي مشخـصي از       هشـيو » سازي ملي   خاطره«انتخاب هر كدام از اشخاص و يا رخدادي از رخدادهاي گذشته براي             
  .را در پي خواهد داشت زندگي

IV.   
 زيـرا هـر كـدام بـه مـسئله           ؛ جـدا هـستند،    انـد    درهم تنيده    حال  دو مفهوم جدا و در عين      »4بخشايش« و   »3فراموشي«

 مسئله بخشايش كنار كنارآمدن و       و كندن از گذشته است     گرفتن و دل    مسئله فراموشي، فاصله  : گردد  متفاوت بر مي  
شناسـي    و معرفـت    و در زمينة پديدارشناسيِ    »5خاطره  افقِ«اند زيرا هردو در       تنيده  در هم  ؛اه گذشته پوشي از گن    چشم
.  بـه معنـاي محـو گذشـته نيـست           فراموشـي بايد گفت كـه     . گردند  مطرح مي » 6 امرگذشته ييبازنما«و دركل    تاريخ

 قـدر،   ، درمدت، بـه   يز طرف، به بها   ، ا يجا  واسطه، به   جهت، به   به(forبه  كه   گرفته شده  forgetواژه  فراموشي از   
 اينكـه، زيـرا كـه،       ي از، مربوط بـه، مـال، بـرا        يدار  طرف  در برابر، درمقابل، برله، به    ) consideration(مالحظه
  ، حاصـل     كـردن   اهمفـر  ،  اوردن  دسـت  ه، فرزنـد، بـ      آمـده   دسـت   ه، ب    كرده  ، كسب    شده  حصيل (getو   ...)و  كه  چون
شود و بنا   تجزيه مي  )ii ، زدن    امدن  ، فائق   ، ربودن    كردن  ، عادت   ، رسيدن   فهميدن ،   كردن  ه، تهي   كردن  ، تحصيل   كردن

اسـت،   فراموشي، يك نـوع مبادلـه     . دهد  آوردن معنا مي    ، به دست  دادن باشد   كه به معناي از دست      بر اين بيش از آن    
 در واقـع    بخـشايش، . ادله وجود ندارد   مب بخشايش، اما در  . دهيم  را از دست مي     آوردن، چيزي   دست  ما براي به   يعني

 بيـشتر وجـه   شناسـي تـاريخي جايگـاه برجـستة دارد، امـا              هر چند در معرفت    ديگر و   بازنمايي گذشته است به گونة    
 در  شـناختي دارد و      خـصلت معرفـت    فراموشـي به بيان ديگـر،      . آن شناختي  معرفتوجه   تا   ان اهميت دارد،  اخالقي  
جـا مـسئله       از آن   امـا،   بخشايش .كندن از گذشته است     دلمسئله آن   چه گفتيم     چنان ،گيرد   قرارمي »7يادآوري«برابر  

بيـشتر درمقولـة حقـوق و اخـالق مطـرح           شـناختي و      كمتـر در مقولـه معرفـت      آن كنار آمدن با گناه گذشته است،        
  .گردد مي

 نماييم، امكـان دارد  را تحليل آنسياسي   مفاهيمآن است كه با  در باب بحث از دموكراسي      جا كه روش رايج       از آن 
، اهميت به نظـر آيـد، زيـرا ايـن دو مفهـوم              و ارتباط اين دو با دموكراسي بي      » فراموشي«و  » بخشايش«طرح مفاهيم   

                                                 
٣ forgetting 
٤ forgiveness 
٥ Horizon of memory  
٦ Representation of the past 
٧ Remembering  
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كن است  هاي اخالقي و مذهبي دارند و بنا بر اين مم           د، ريشه نعلمي باش   كه مفاهيم      بيش از آن   مخصوصا بخشايش، 
كنـدن از    دل: غانستان يك مسئله تاريخي است    افدموكراسي در   جا مسئله اصلي      از آن   اما .براي ما كهنه به نظر آيند     

بـه سـراغ     مفـاهيم توان با اين      مياند، بنا بر اين       هاي انساني كه در گذشته صورت گرفته        گذشته و كنار آمدن فاجعه    
در بـاب   وجـود   مـسئله م  » يـادآوري « مفهـوم    م در كنـار   ي بـا چيـنشِ ايـن مفـاه         و ههاي گذشتة افغانـستان رفتـ       فاجعه

مـا   شايد مبالغه نباشد اگر بگوييم براي ارائه يك طرح نظـري منجـسم            . را قابل فهم ساخت     در افغانستان دموكراسي  
هرچند اين دو مفهوم در فلسفه       .هاي آسماني جستجو نماييم      را در كتاب    الگوهاي بخشايش و فراموشي    نياز داريم 

از  در حقيقـت   گردنـد و     بـه متـون دينـي بـر مـي          به لحاظ تبارشـناختي   ا  اند، ام   و اخالق و ادبيات فراوان به كار رفته       
تـورات، انجيـل و قـرآن بـه عنـوان سـه مـتن مهـم دينـي،                   . دنـ هاي آسماني بـه شـمار مـي رو         مفاهيم كليديِ كتاب  

» بخـشايش «عهـد عتيـق و عهـد جديـد          در   .انـد   فضيلت و مهرباني دانـسته    را نوعي   » بخشايش«و  » گناه«را    فراموشي
 .شـود   انسان نيز ارجـاع داده مـي         در مواردي به بخشايشِ    ، اما  به كار رفته است    »بخشايش خداوند «به مفهوم    معموال

نـسبت بـه     »سانيرابطة انـ  مثابة  بخشايش به   «در قرآن عالوه بر بخشايش خداوند كه شرط اصليِ هربخشايش است،            
به دنيـا   ر تفكر مسحيت انسان گناهكار       د  كه  باشد دليل اين تفاوت آن    شايد   .اي دارد    جلوة برجسته  تورات و انجيل  

 يابد، نياز به بخشايش الهـي دارد، امـا در قـرآن سرشـت آدمـي      و بنا بر اين اگر بخواهد به رستگاري دستآيد    مي
است و بنا بر اين گناه امـر اكـستابي و عارضـيِ             مشمولِ رحمت خدواند    و    پاك  از همان آغاز   خصلت الهي دارد و   
   .شود  انسان با خدا و ياانسان و انسان مطرح مياست كه در رابطة

. كـشد  را بر دوش مـي    نخستين   »8بارگناه«، زيرا او    داردو رستگاري   آدمي نياز به بخشايش     براساس تورات و انجيل     
 ايـن الگـو را      تـوان  جالب توجه است بـه گونـة مـي        كند بسيار    هاي بخشايش ترسيم مي    تصويري كه انجيل از گونه    

هـاي    عام  هاي خونين و قتل     مورد كنارآمدن با گناهان گذشته، مخصوصا در در جوامع كه جنگ            در درعصركنوني
در  .عملـي ارائـه داد     حـل    و حتـي راه    و مسايل موجود را قابل فهم ساخت      به كاربرده   نيز  اند،    كرده  را تجربه   تاريخي

دهـد، امـا هميـشه ايـن         مـي » 9شستن«به كار رفته و معناي      امحاء گناه     به معنا  برخي از آيات كتاب مقدس بخشايش     
درسـت اسـت كـه      . »آدمـي  بارگناه«داشتنِ  بخشايش مشاركت بخشنده است در بر     تر   گونه نيست، زيرا معناي عميق    

اين بچـه  « :كه در كتاب اشعياء آمده است  و چنان  را  كه آدمي  تر از آن است    آدمي گناهكار است، اما خدا بخشنده     
، بنـا بـر ايـن خـدا در مقـام پـدر              »)15: 49،   اشـعيا (بر پسر خويش ترحم ننمايد    كرده و   را فراموش    شيرخوار خويش 

ي در مـسيح بـراي هميـشه        را بـر دوش گيـرد و آدمـ         يابد، تا بـار گنـاه آدمـي        مهربان و بخشنده در مسيح تجسد مي      
 وجـود    از بخـشايش     دو تـصوير عمـده      در عهد عتيق   .گردد  مند مي    بهره  بخشايش الهي  از نعمت رستگار گرديده و    

بخشايش به معناي اول به معنـاي       . پوشي از آن   شدن از گناه و بخشايش به معناي چشم        بخشايش به مثابة پاك   : دارد
برخي از   .، نه فراموشي آن    قصير است پوشي از گناه و ت     فراموشيِ مطلق گناه است، اما بخشايش به معناي دوم چشم         

                                                 
٨ burden of sin  
٩ to wash  
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: 51مزامير،  (،مرا شستشو كن تا از برف سفيدتر گردم       .  طاهر شوم  مرا با زوفا پاك كن تا     ! خدايا«: مانند مزاميرآيات  
ايـن  د، امـا    نـ  به محو گناه اشـاره دار      ،») 9: همان(، روي خود را از گناهانم بپوشان و همة خطاهايم را محو كن            )17

معنـاي  اشاره به   » )5: همان(كنم و گناهم هميشه در نظر من است        من به معصيت خود اعتراف مي     «! آيات كه خدايا  
ها را در نظـر       كار معترف براي هميشه آن       گناه  محو شدني نيست و     كه پوشي از گناه است    دوم دارد كه همان چشم    

 بايـد  اسـت،  بخـشايش شـرط الزم   بـه گنـاه    كـه اعتـراف   تذكر دو نكته خالي از ضروت نيست، يكـم اينكـه          . دارد
كـه   خـشايش نمايـد، دوم آن   طلـب عفـو و ب  از كسي كه در حق او گناه شده       خطاركار به گناهش اعتراف نموده و       

پوشـي از    چـشم بلكـه   ،  گناهكردن    به معناي فراموش    نه بخشايش هرچند پارة از آيات به امحاء گناه اشاره دارند اما         
 واقعة وجودي اتفـاق افتـاده        يا قتل عامي،   ،فرماني، كشتار المثل نا   ، في گيرد ي صورت مي  است، زيرا وقتي گناه   آن  
برخـي از   . كـشد   از امـر محـال سـر بـر مـي           چه واقعا اتفاق افتـاده       آن  امحاء  تصور ور جاي گذاشته    تاثير واقعي ب  كه  

بخشايش به  «: چهار تا الگوي بخشايش متفاوت وجود دارد      » كتاب مقدس «متفكران عصراخير براين باورند كه در       
   ».iiiآنن داشت پنهان نگهپوشي از گناه، امحاء گناه و  معناي بر دوش گرفتن بار گناه، چشم

 از بخـشندگي و      كـه   و جود دارند    آيات بسياري   و نيز فراموشي و بخشايش، دو مفهوم بسيار عمده هستند        در قرآن   
. گـردد   هاي قرآن با نام و بخشايندگيِ خداوند آغاز مـي            به استثناي سوره توبه تمامي سوره      .دنگوي  ني خدا مي  مهربا
در قرآن  ، فراوان   بخشايندگي دارند مهرباني و   معناي  كه  » فورغ«و  » عفو«و  » غفار«و  » رحيم«و  » رحمن«هاي    صفت

رود،   چه در تورات و انجيل به اين معنا به كار مـي             آننكته جالب اينكه ميان واژه رحمان و رحيم با           .اند  به كار رفته  
ها به نگرانـي     پيشتر گفتيم كه در كتاب اشعيا نگراني خداوند در برابر انسان          . ريشگي وجود دارد   نوعي قرابت و هم   

 و واژه   »)مـادر   رحـم / زهـدان ( rehem«در زبـان عبـري واژه       . مادر در حق فرزند شير خوار او تشبيه شـده اسـت           
»rahamin)ر همـين   باشـند و بـ      ها قرابت داشته     اين واژه  آيد رحمان و رحيم نيز با       اند و به نظر مي      همريشه» مهربان

كـه فرامـوش شـدن انـسان نـوعي             چنان ،دگي و مهرباني است   نوعي بخشاين ،  »آوريعمل ياد «توان گفت     اساس مي 
خدا از انسان است، نه اينكه انسان از لوح خاطر خداوند پاك گردد، زيرا چنين تـصور در بـارة                    » انتقام«و  » عذاب«

غفار به بخشايندگي داللت دارند، البته با اين تفـاوت          عفو و غفور و     ن و   هاي رحم   به هرحال واژه  . خدا محال است  
 كه انـسان در     هاي خاصي  و تقصير  هاغفار بخششِ خطا  عفو و    رحمن بخشندگي مطلق خداوند است و غفور و          كه

پايـان و   خداوند بسيار آمرزنده و بخشنده است و داراي كرم و رحمت بـي         «.شود  برابر خدا و بندگان او مرتكب مي      
هـا را بـه سـرعت مجـازات كنـد،             انـا آن  و هم نمـوده    به سببِ كردار شان مؤاخـذه         را  مردمان تواند   مي اگر بخواهد 

، ما به تو ايمان آورديم تو از گناهان مـا در گـذر و          )58كهف، آيه   (ها وقت معين مقرر كرده است       وليكن براي آن  
و  رود  معموال در برابر خطاهاي معـين بـه كـار مـي           » عفو«واژه  . »)109مؤمنون، آيه   (در حق ما لطف و مهرباني فرما      

به خاطر كـاري    » )ص(محمد«در مورد شخص حضرت       هر چند با لحنِ بسيار مهربانانه،      وبهكه در سورة ت     جالب آن 
گويـان بـر تـو روشـن          كه راست   چرا پيش از آن   !  تو را ببخشد   خدا« :نيز به كار رفته است     داد،  بايد انجام مي    كه نمي 

  »)43توبه، آيه (ها اجازه دادي گويان را بداني، به آن گردند و دروغ
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دليـل   يك صفت مذموم است و به همـين           فراموشي رود،  ر قرآن كردار نيك به شمار مي      ايش كه د  بر خالف بخش  
آيد، سخن از گناه و عذاب نيـز   هرجا سخن از فراموشي به ميان مي. را در مورد خدا به كار برد     توان اين صفت    نمي
آر روزي را   به ياد ،  )286بقره، آيه   (كنايم مؤاخذه م    چه به فراموشي يا خطا انجام داده        پرودگارا ما را بر آن    «: هست

شدة شان كه خداوند مو به مو ضبط كرده است،            ها را به نتيجة كردار فراموش       ة مردم را بر انگيزد تا آن      كه خدا هم  
فرمايد آري چون آيـات مـا را كـه بـراي هـدايتت بـر تـو آمـد بـه طـاق                          ، خدا به او مي    )6مجادله، آيه   (آگاه سازد 

البته فراموشـي تنهـا بـراي افـراد عـادي صـفت             » )126طه، آيه   (ز تو را فراموش خواهم كرد     فراموشي سپردي، امرو  
خدايا از اينكـه شـرط خـودم را فرامـوش           : موسي گفت «:ران نيز حق ندارند فراموش كنند     مذموم نيست، حتي پيامب   
در برابـر عمـل عمـدي       جا كه گناه      از آن . »)73كهف، آيه   (فرسا مفرما    و مرا تكليف طاقت    كردم مرا مؤاخذه مكن   

الگويِ فراموشيِ مذموم در قرآن، نوعي تعمد درفراموشـي و در حقيقـت فراموشـي بـه                 كند، بنا بر اين       معنا پيدا مي  
 فراموشـي در ردة اعمـال       شـوند؛   مثابة عمل و كردار منظور مي     و بخشايش به    » يادآوري«كه    مثابة عمل است، چنان   

به شمار  » نيك«خشايش و يادآوري از اعمال      ذه در پي دارد و در برابر ب       و گناهي است كه مؤاخ    گيرد    قرار مي » بد«
هرچند اشتراكات زيادي ميان عهد عتيق و قرآن وجود دارد،  . خواهد بود ثواب و رستگاريآيند آن  و پي  روند  مي

.  دارد سامح بيـشتري وجـود    اند، اما در قرآن تـساهل و تـ          مخصوصا تصويري را كه از گناه و بخشايش ترسيم كرده         
 ي تـا حـدود     خداي انجيل  ،»استجنگي  مرد«و به تعبير حضرت موسي      گير    سختبسيار تندخو و    عتيق  خداي عهد 

را بـر دوش      بارگنـاهي آدمـي   از   كه با متجسدشدن در شكل عيسي مسيح، بخشي           پدري است  مهربان و در حقيقت   
اگر از حريم عدالت دور     كه     با آن دگان را   ش  داند، ستم   ميرا گناه     كه فراموشي   ه رغم آن  گيرد، اما خداي قرآن ب      مي

اگـر بـه شـما مـسلمانان عقوبـت و سـتمي             « :كنـد   حق دارند نبخشند، به گذشت و بخـشايش دعـوت مـي           تر نروند،   
را از دست ندهيد و اگر بردبـاري پيـشه            و رسم عدالت  ) نه بيشتر (رسانيده باشد شما بايد به همان مقدار انتقام كشيد          

اهـل  (ها   اگر از كسي از آن     ؛)126نحل، آيه   (ريد، البته براي بردباران پاداش بهتري خواهد بود       نموده و از او در گذ     
ي و جـزا   ؛)109بقـره، آيـه     (به شما ستمي رسيد در گذريد و مدارا كنيد، تا هنگامي كه فرمـان خـدا برسـد                 ) كتاب

اش با دشمن را با بخشايش اصـالح نمـود، پـاداش او               بدي، بدي است بمانند آن و باز اگر كسي عفو كرده و رابطه            
دارد و هركس پس از ظلمي كه بر او رفته بـراي انتقـام يـاري                  پيشگان را دوست نمي     برخدا است و خدا هرگز ستم     

كـه عـدالت در       تمامي آين آيات بـا وجـود آن       » )41 و   40شورا،  (دطلبد او هيچ گناهي ندارد و مؤاخذه نخواهد ش        
تنها چيزي كه در قرآن قابل بخشش نيست،        . كنند  شدگان را به بخشايش دعوت مي       شمارند، ستم   انتقام را مجاز مي   

 هركـه را      خدا، هركسي را كـه بـه او شـرك بـورزد نخواهـد بخـشيد و كمتـر از آن                     «:به خدا است   ورزيدن  شرك
خـداي قـرآن بخـشنده و مهربـان اسـت و بنـدگانش را نيـز بـه بخـشايش فـرا                       . »)48 نـساء، آيـه   (بخـشد   بخواهد مي 

  از اوكـار خواهـد شـد كـه        شامل حال گنـاه    گاه   بخشايش آن  .هم نيست قيد و شرط     بيگناه    بخشايشخواند، اما     مي
رابـر تـو    گزيـد مـا در ب     به يوسف گفتند سوگند بـه خـدايي كـه تـو را بـر مـا بر                 « :يدگناهش پشيمان شده و توبه نما     

هرگز شرمسار و متاثر نباشد كـه مـن         : يوسف چون برادارنش را شرمگين يافت از روي مهرباني گفت         . خطاكاريم
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بخـشايش  ). 92 و   91يوسـف، آيـات     (هربانان است ترين م   شما را بخشيدم و خدا هم گناه شما ببخشد كه او مهربان           
ة جنـگ، اگـر خطاكـاران از گنـاه شـان توبـه              در قرآن در كليت آن قابل ستايش است، اما بخشايش پس از تجربـ             

. خواهـد بگـذرد     از سـر تقـصير هركـه مـي        ) جنگ حنـين  (گاه خدا بعد از واقعه      آن«: است  نوع مهرباني  نمايند، يك 
  »)27توبه، آيه (خداوند بر گناه شما پشيمانان آمرزنده و بر همگان مهربان است

 و  تر اين مفاهيم است، نه بحـث دينـي          فهم عميق ديني،    و بخشايش در متون    هاي فراموشي   لگوبر رسي ا  هدف ما از    
تخيـل و   ما بايد نهايت قدرت فهم و نيـروي         .  از بابِ حجيت و غير جحيت آيات مقدس و تفسير اين آيات            كالمي

كـه نگـاه       آن با. باشند  ميهاي  و داراي چه الگو   اند   ـ   چيستخود را به كار گيريم تا بفهيميم كه فراموشي و بخشايش            
هـا را منـسوخ و كهنـه تلقـي            رفتـه در آن   منفي است و مفاهيم بـه كار       هاي مقدس يا     نويسدگان ما به كتاب    اكثريت

ها اسـتناد نمـوده و بحـث حقيقـت و       به آن حجيت و عدم ججيت هاي اعتقادي و كالميِ     فرض  پيشبا   و يا    دكنن  مي
ظر انساني به متون مقـدس نگـاه كنـيم، ايـن            به نظر ما فارغ از اين دو ديدگاه اگر از من           كشند،  ناحقيقت را پيش مي   

را در فهـم    مـا   بيش از هر متن ديگـري       تخيل ما را وسعت بخشيده و       كه  ي است   هاي  متون سرشار از مفاهيم و آموزه     
 گـذاري   مقـدس متون  هاي    در كوچه پس كوچه   رو    در بحث حاضر از آن    . رسانند   و انساني ياري مي    اخالقي  مسايل

گذارد كه از مباحث صرفا  را در اختيار ما ميالگوهاي از فراموشي و بخشايش   اين متون   رسد     به نظر مي   داشتيم كه 
انسان تصور كنيم، بازهم اين مفاهيم معنا دار        صرفا  به قسمي كه اگر سرچشمة اخالق را        رود،    فر اتر مي  بسيار  ديني  

بطـة خـدا وانـسان ارتبـاط دارد، بـه           شـدن را  دار   به مـسئله   خواهد، معنا دار به اين دليل كه مفهوم گناه همان قدر كه           
اگر هـدف   . هرگاه انساني در حق انسان ديگر ستم كند       : كند  دار بودن رابطه انسان با انسان نيز ارتباط پيدا مي           مسئله

را آلـوده   هاي روشنفكرانة كه فضاي تفكر افغانـستان امـروز            كار فكري و درك عميق مسايل باشد نه فخر فروشي         
كنـد    را به درستي درك و درست توصيف كنيم، فرقي نمـي          را به كه مسايل اصلي         خويش  ما بايد فهم   ،كرده است 

اگـر  . سـازد دينـي باشـد يـا غيـري دينـي             مـي   مسايل موجود را قابـل فهـم       كهنظري   چارچوبگاه مفهومي و     دست
 را در   فراموشـي و بخـشايش مـا      طرح مفاهيم چـون     هاي گذشته است و       بپذيريم مسئله اصلي ما كنارآمدن با فاجعه      

انـد، بـه ايـن مـسئله          كـرده   ديني ترسيم   هاي كه متون    با الگو  توانيم  رساند، در آن صورت مي      ميياري  فهم و حل آن     
اعتراف به گناه و طلـب بخـشايش         ، وجود دارند  متون ديني كه در   هاي    الگوكه بيان شد بر مبناي        چنان. پاسخ دهيم 
كاران بـه گنـاه شـان اعتـراف           كه جنايت است  قابل تصور   ي   زمان  است و بخشايش   بخشايش شرط الزم    ،از قربانيان 

 همچنين، تورات وانجيل و قرآن هر سـه         . طلبِ بخشايش نمايند   ي كه در حق شان ستم شده است       ها  نموده و از آن   
 توجيـه ايـن مفـاهيم را      توانيم اين الگو را فارغ از نگاه ديني به كاربرده و            دانند و ما مي     مي» گناه«فراموشي را نوعي    

هيم نـسبت بـه مفـاهيم از         مفا  اين كهنگيقدمت و    اين   بنا بر .  نه در موجودات متعالي و برتر      در انسان جستجو كنيم   
 جـا كـه     از آن كاهد، بلكه      نه تنها از ارزش اين مفاهيم چيزي نمي        ...ملي و   حدتبشر، و  حق شهروندي، حقوق  قبيل،  

مـا نـاگزيريم در تحليـل       هاي گذشته ارتباط بيشتري دارند،        اجعه با مسئلة امروز ما، يعني كنار آمدن با ف         اين مفاهيم 
   .ها را به كار ببريم وضعيت كنوني آن
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V.   
ها را    اين بايد آن  ، بنا بر  استو از منظراخالقي محكوم     آفرين    مسئلهاز نظرعلمي   ها    ن قربانيان فاجعه  دكر  اگر فراموش 

وشي و يادآوري از ساختاراجتماعي پيروي كرده اسـت، بنـا           در افغانستان ساختارفرام  جا كه     از آن اما  » يادآوريمبه  «
امـا  » آوريـم   بـه يـاد مـي     «در هر صورت ما انـسانيم و        .  مسئله را حل نخواهد كرد      گذشته   صرف به يادآوردنِ   بر اين 
بايـد در   را تـاريخي  سازي ملي چگونه صورت بگيرد و چـه كـسان و كـدام رخـدادهاي         خاطرهاين است كه    مسئله  
اي  ؟ شـيوه عمـل يـادآوري مـا را بـه بخـشايش رهنمـون خواهـد شـد         در چـه صـورتي      ؟  ريم  ده نگهـدا  زنها    خاطره

تذكر توان به بخشايش دست يافت؟        و فراموشي مي   رعايت عدالت در يادآوري       آيا بدون  يادآوري چگونه باشد؟  
سـتم مـضاعف قـرار      آيد كه ممكن است قربانيان در مقـام يـادوآوري مـورد              رو ضروري به نظر مي     اين نكته از آن   

كه قربانيان   ها است، چنان   گردد كه در واقع كشتنِ دوبارة آن       گيرد؛ ستم مضاعف به اين معنا كه يا به كلي فراموش          
كـه   يـادآوري شـود چنـان     » بد«هاي    به عنوان انسان  ها   يا از آن   ،اند هاي تاريخي افغانستان اغلب فراموش شده      فاجعه

  هـزارة «،  »اهـلِ ضـاللت و غـي      «،  »خربـاركش «،  »رافـضي «،  »كفـار  جماعـت «وان  تاريخ رسميِ ما از قربانيـان بـه عنـ         
دولـت  «و » هواي جهالت در سردارد و رداي غوايت در بر«كند كه  ياد مي.. .و »مصدرِ بغاوت و طغيان   «،  »بدخصال
 اسـت و سـزاي      را جـزاي سـخت الزم       جماعة كفار هـزاره   «و بنا براين    »    سازد  خسته و جگرخون مي   «را   »عليه افغانيه 
گونه به يادآورده شوند، نه تنها يادآوري باعث بـسط و            اگر قربانيان اين  . »)741: 1373فيض محمد كاتب،    (درست

  هـاي دموكراسـي    پايه  به بخشايش و تحكيم    به خاطر آوردن قربانيان   گسترشِ آگاهي اخالقي نخواهد شد و نه تنها         
. د روييدن خواهبيشتريهاي تاريخي  و عقدهها  ها و كينه  زباني فتنههاي  اين خرابه  ، بلكه در مغاك   منجر نخواهد شد  

قـادر بـه يـادآوري تمـامي رخـدادهاي           كـه جا  ساز باشد و يادآوري ضـرورت، از آن         بنا بر اين اگر فراموشي مسئله     
ــ  1 :م پاسـخ دهـي    شمار رخدادها انتخاب كنيم، بايد به اين دو پرسش اساسـي،            گذشته نيستم و ناگزيريم از ميان بي      

   ؟چگونه به ياد بياوريمـ 2رخدادها را بايد به يادآوريم؟   و كداميچه كسان
بـه يـاد   را  تـاريخ چـه كـساني   كه پرسش  اين  .شود  مر بوط مي  قرباني در تاريخ     سانجايگاه ان پاسخ به پرسش اول به      

جهـاني دوم بـود       ز جنـگ  شود بعد ا    انساني مربوط مي    هاي  جا كه به فاجعه     اما تا آن  . آورد يك پرسش قديمي است    
 و  يچـه كـسان     ذهـن فيلـسوفان را بـه خـود مـشغول كـرد و اينكـه                اساسـي كه اين پرسش به عنـوان يـك پرسـش           

يهـود بـه مثابـة قربانيـان اصـلي          از سوي روشـنفكران      جهاني دوم      از جنگ  پسرخدادها را بايد به يادآوريم؟        كدام
  شد آن بود كه تـاريخ بايـد يـادآور          ه اين پرسش داده    پاسخي كه از سوي روشنفكران ب      .عصرجديد مطرح گرديد  

هـا در محـور       فاجعه آشويتس و كـشتار يهـودي      . را نبايد از ياد ببرد      بار انساني    فاجعه  رنج قربانيان باشد و رخدادهاي    
 .زخمي تمدن جديـد اسـت       را فراموش كند، زيرا آشويتس قلبِ       اين نگاه به تاريخ قرار دارد، تاريخ نبايد اين فاجعه         

جا كه اين پرسش نه يك پرسش يهودي، بلكه پرسش عميقا انساني بود در گفتمـانِ قـوم يهـود محـصور                        اما از آن  
 يك موضوع جهاني در فضاهاي فكري و آكادميـك         از دهة هشتاد به اين سو به      ، مخصوصا   در مرور زمان   نماند و 

نامـه، ادبيـات و      سـينمايي، نمـايش     ، فـيلم  مبدل شد كه گسترة وسيعي ازقبيل اتوبيوگرافي، نقاشي، رمان، قصه، شعر          
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رخـدادها را بايـد بـه         كـه تـاريخ چـه كـساني و كـدام          طـرح ايـن پرسـش       . گيـرد   متونِ ديني و تاريخي را در بر مي       
 را كـه     پوزيتويـستيِ   نگـرش  ؛ چـرخش بـه ايـن دليـل كـه          آيـد   در تاريخ تفكر يك چرخش به شمار مي       يادآورد؟  
از منظـر تفكـر     .  كـرد  زل متزلـ   از بنياد  شمرد،   و حتي مذموم و غيرعلمي مي      گرفت   تفكر را ناديده مي    اخالقي  هدف

كشف واقعيت آن اسـت كـه       شناختي شرط الزم      به لحاظ روش  ها و     پوزيتويستي هدف تفكر صرفا كشف واقعيت     
 گرايـي   فاجعه در قلـب عقـل       و درخششِ  عصر روشنگري زرين  بربادرفتنِ روياهايِ   با  ق كنار گذاشته شود، اما      اخال

  نظم       مين آن كه والتربنيا   مدرنيسم سفت و سخت عميق بر پيكـر      يافته و در حقيقت زخم      را رخداد خارج از تجربيات
و حتـي برخـي از متفكـران مـدعي        . اهميت پيدا كرد  علمي  هاي    اخالقي در پژهش    دانست، بحث   غرب مي   خاطرات

رونـد، بنـا بـر ايـن          سي اين دانش بـه شـمار مـي        اخالقي دارد و اخالقيات از عناصراسا       انساني سرشت   شدند كه علوم  
 توجه به امراخالقي يـك       هرچند .كردن اين علوم و در حقيقت به كجراهه رفتن است           گرفتن امراخالقي مثله    ناديده

ِ امرگذشته و مخصوصا كنارآمـدن بـا          انساني بود، اما در مورد تاريخ و بازخواني         رويكرد عام در تماميِ موضوعات    
از . هـاي تـاريخي چيـست، اهميـت بيـشتري پيـدا كـرد        ي تفكـر در قبـال فاجعـه     بار و اينكه وظيفـه     ي فاجعه   گذشته
هـا و     ي تـاريخ را احيـاي رنـج         فـه وظيانتقادي اسـت كـه        به وجود آمدن تاريخ   انساني    آيندهاي اين نگاه به دانش      پي

ــي   ــان م ــاي قرباني ــاس   آرزوه ــد؛ انعك ــي دان ــداي ب ــدايان  ص ــادآوريو ص ــو ي ــان فرام ــدهش قرباني ــه در ايش  ك
 تاريخ بايـد بـر اسـاس سـنت سـتمديدگان روايـت              .ها بر جاي نماند است      ي تاريخ ردپاي از آن     ـ »طرفه  يك  خيابانِ«

. بريم، قاعـده اسـت نـه اسـتثنا          اضطراري كه در آن به سر مي        آموزد كه وضعيت    سنت ستمديدگان به ما مي    «شود و   
گاه به روشني در خواهيم يافت كه وظيفة مـا            آن.  بصيرت خواناست  بايد به تصوري از تاريخ دست يابيم كه با اين         

يكي . ايجاد يك وضعيت اضطراري واقعي است، و اين كار، موضع ما را در مبارزه با فاشيسم تقويت خواهد كرد                  
از داليل وجود بخت پيروزي فاشيسم آن است كه مخالفان فاشيسم، تحت عنوان پيشرفت، بـا آن بـه مثابـة نـوعي                       

 مـا   »يارخـاطر « كـه    تاريخ بايد بر مبناي سرگذشت قربانيان روايت شود        »iiكند  ده يا هنجارتاريخي بر خورد مي     قاع
تفكر وظيفة اخالقي دارد؛ تفكر      i. ما است  »خاطربار«كاران كه     ذشت جباران و ستم    از احياء سرگ    چه حاصل  است

كـه دور از    قربانيـاني    رنـج    گـر   روايـت  ،باشـد يـان    رنـج قربان   گـر   تاريخ بايد روايـت   . ها را فراموش كند     نبايد فاجعه 
كـردن     مـا بـا زنـده      .هـا فرامـوش كننـد       انـد آن    كـرده نويسان به عمد تالش        تاريخحتي  اند و     تاريخ جان سپرده    چشم

هـاي آنـان معطـوف بـه      باشيم، زيرا آرزوهـا و آرمـان   جديدي داشته زندگي توانيم هاي قربانيان مي    آرزوها و آرمان  
ــده ــان، آرزو داشــتند در.  اســت آين ــرار گــردد و در روياهــاي خــويش   قرباني ــين عــدالت برق ــدگي زم ــسا زن ني ان
 بـرده بودنـد و      زنـدگي پـي      بيش از جـالدان بـه ارزشِ       قربانيان،. كردند  آميز عاري از خشونت را ترسيم مي        مسالمت

رار هـان صـلح و صـفا بـر قـ          در ج ها آرزو داشـتند       ؛ آن آرزو داشتند به زندگي و حيثيت انسان احترام گذاشته شود         
آرزو هـا     آن. حـق زيـستن داشـته باشـند        و مذهب و جنسيت و ديگر تمايزات،         ها فارغ از قوم و طبقه       گردد و انسان  
پـدر و زنـان       جمعـي اتفـاق نيافتـد، كودكـان بـي           هـاي دسـته     ها نسبت به همديگر مهربان باشند، مرگ        داشتند انسان 

كـه تـا هنـوز      ها همان اتوپياي ديرينة آدمي است         احياء اين آرمان  ... نشودهمسر نشوند، مال و اموال كسي تاراج          بي
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را در فراموشيِ گذشـته       در بطنِ منطق كه زندگي     .تحقق پيدا نكرده است و ما بايد تالش كنيم آن را تحقق بخشيم            
هـاي    ا و آرمـان   كـردن آرزوهـ     بـا زنـده   بايـد   مـا   . ، ما نبايد از از اين منطق پيروي كنـيم         جويد، فاجعه وجود دارد     مي

 بنـا بـر ايـن     . منجـر گـردد   » بخـشايش «اخالقي عاري از خشونت دست پيدا كنيم كه به            توانيم به زندگي    قربانيان مي 
منـد باشـد،      نساني از حق زيستن بهره    اخالقي است كه هر ا      ها نيست، آفرينشِ جهان      واقعيت   تنها كشف  هدف تفكر 
 و  هـا   عينيـت آشكارسـازي    هـدف تفكـر،      .ه جهـان نگريـسته شـود      انـداز قربانيـان بـ       روايي كه از چشم     ترسيم جهان 

اخالقي عينـي     اخالقي انتزاعي، بلكه هدف     اخالقي دارد، اما نه هدف      اجتماعي نيست، تفكر هدف     سازي دنياي   كمي
و خـاطرات سـتمديدگان    رسـالت تفكـر، احيـاء       . اند فراموش كـرد     را كه در تاريخ قرباني شده       و اينكه نبايد كساني   

انـساني معنـاي اخالقـي     گـردد، زيـرا اگـر عمـل     معنـا مـي   از اصل بي تفكر   و گرنه است  ها    هاي آن وكردن آرز   دهزن
 ،هـا    و در نتيجـه در جهـان شـييئيت          بـود  فرقـي وجـود نخواهـد     نداشته باشد، ميان انسان و حيوان يا انسان و ماشـين            

، اگر هنوز ضرورت دارد به اين دليـل اسـت         تفكر. د داشت ن تواناي همدلي با يكديگر را نخواه      شده شي هاي  انسان
هـاي قربانيـان مـسكن        تواند به زندگي كمك كند و زندگي نه در آيندة تخيلي، بلكه در آرزوهـا و آرمـان                   كه مي 

رو هنوز ضرورت دارد كه خاطرة رنـج قربانيـان،            تفكر، از آن  « :گويد  مي  تئودور آدورنو به درستي      كه  دارد و چنان  
 سان آدورنو آرمان بازنويسي تاريخ از زبـان مغلـوب    بدين»ii.دهد را بازتاب مي  تاريخ انسان “حقيقت”ترين    اساسي

گفت كه تـاريخ كنـوني از منظـر فاتحـان      اگر بنيامين مي«::گويد  و ميدهد را به كليت تفكر تعميم مي  والتر بنيامين   
تـوانيم ايـن را       نوشـته شـود، مـانيز مـي       گفت كه تاريخ بايد بار دگر از نظرگاه مغلـوب             نوشته شده است، و اگر مي     

را نشان دهد، اما همچنين بايد آن چيزهـايي را            اضافه كنيم كه معرفت بايد به راستي توليِ خطي پيروزي و شكست           
تـوان زوائـد محـصوالت و         چـه مـي     اند، يعنـي آن     فرا خواند كه در احاطة اين نيروي توانمند نبوده و كنارِ راه افتاده            

  »iiiاند كه از دسترس ديالتيك گريختهنقاط كوري ناميد 
آور رنج قربانيان باشـد و بـه هـدف           فراموش كنيم و همچنين گفتيم تاريخ بايد ياد         نبايد ها را   جا گفتيم فاجعه    تا اين 

 چگونـه    و آن اينكـه    سـش دوم پاسـخ دهـيم       اكنـون بايـد بـه پر       . نوشـته شـود    هاي قربانيـان    احياء آروزوها و آرمان   
مطـالبي   »جنـگ  كـشتگانِ «يادآوري  چگونگي  بابِ  پاسخ به اين پرسش مخصوصا در       در   ياوريم؟را به ياد ب     قربانيان

. رود افالطون، يك شاهكار به شمار مي     » 10منگسنوس« رسالة    در اين ميان   شايد بتوان گفت  اما  . فراواني وجود دارد  
انگيز  به صورت شگفت  را  » جنگ يانِقربان«است، افالطون   » شهيدان رثاء«پردازي در    كه در واقع فلسفه    رسالهاين  در  

 كـه   ياست كه از قربانيان جنگ بايد به نيكي ياد گردد، سـخنان           او معتقد . كند ي ستايش مي   اعرانهو با لحنِ بسيار ش    
گيرد، نه از    را بر دوش مي    گفتن كه مسئوليت سخن   شود بايد با دقت بسيار ادا گردد و كسي         ها گفته مي   در مورد آن  

سـازند و بـا      تمـام آمـاده مـي      هاي خود را از پـيش بـا دقـت          كه خطابه  »لكه مردان دانا و خردمند باشند      ب الناس، عوام
البته ايـن   » )235افالطون،  ( كند  مي ها را سير   ها روح آدمي آسمان    كه هنگام شنيدن آن    آرايند، چنان  عبارت زيبا مي  

بـه لحـاظ    گردد، زيبا سخن گفتن      زباني مربوط نمي   هاي ادبي و به كارگيري استعاره     گفتن فقط به بالغت    زيبا سخن 
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اي اسـت    ، محتوا وساختار و رعايت ترتيب و چينشِ مطالبي به كار رفته در گفتار، بـه ويـژه خطابـه                   كاربرد واژگان 
 بيـان، تفهـيم       هاي ادبـي، سـاختار منـسجم، روشـني         رعايت مو به موي ظرافت    . گردد ايراد مي » شهيدان رثاء«كه در   

  اند، تسلي بخشيدن بـه بازمانـدگان        زندگان در برابر گذشتگان، تشويقِ بازماندگان به راه كه شهيدان رفته          مسئوليت
كننـد در جزيـرة سـعادت و         سازد كه مخاطبـان حـس مـي         زيبا و دلپذير مي    جا  است كه سخنانِ خطيب را تا آن      .. .و

 ايـن گونـه     اش را   ، خطابـه  ، الهه ذوق و سـخن     »11اسپاسيا«در اين رساله سقراط به تقليد از        . برند بختي به سر مي    نيك
با مراسمي كه به جا آورديم حقي را كه شهيدان بر ما داشتند ادا كرديم و اكنون اينان راهي را كـه                      «: كند آغاز مي 

. كنند ها را بدرقه مي    اند و همه مردم شهر، خصوصا بازماندگان شان، آن         سرنوشت معين كرده است در پيش گرفته      
قـانوني را بـه جـا         قانون بايد خطابة شـيوايي هـم بـدين مناسـبت خوانـده شـود و اينـك ايـن تكليـف                      ولي به حكم  

گردنـد و هـم زمـاني دراز در يادهـا            هاي شيوا ستوده شوند هم زيباتر مي       آوريم، زيرا كارهاي زيبا اگر با خطابه       مي
دگان راهي را كـه بايـد در پـيش گيرنـد     را ستايشي و به زن   اي خواند كه در آن گذشتگان      پس بايد خطابه  . مانند مي

را،  اند بروند، و پدران و نياكان      را كه شهيدان در زندگي رفته      بنمايد و براداران و بازماندگان را تشويق كند تا راهي         
داشـتنِ قربانيـان جنـگ معيارهـاي را بـر             نگـه   افالطون، براي زنده  » )237افالطون،  (اند تسلي بخشند   اگر هنوز زنده  

را از    نگهداشـت كـه مـردم       هـا زنـده    را در خـاطره    يكي از معيارهاي يادآوري آن است كه بايد كساني        . دشمارن مي
بكشند، اما بـه خـاطر همـوطني نكـشتند و           را     شان  هم ميهنان توانستند    داشتند و با اينكه مي      جنگ داخلي بر حذر مي    

نان پس از پيروزي نبايد جنگيد و براي گناهي كـه  آتنيان بر اين عقيده بودند كه با هموط       «به عقيدة او    . آزاد كردند 
 اگـر زنـدگان    »)242افالطـون،  (ي يوناني را نبايـد از ميـان بـرد    از يك يا چند شهر يوناني سر زده است همة جامعه    

ها و طلـبِ بخـشايش        آناحترام به    ، زيرا با  خواهند در اعتدال به سر برند بايد از قربانيانِ جنگ به نيكي ياد كنند               مي
هـاي كـه بـر ديگـران كـرده يـا از               ديگـر در گـذريم و از بـدي          توانيم از گناه يك     مي«ها    كه ما انسان  ها است     از آن 

ه همـين   يك مفهوم كلـي اسـت، بـ       » نيكي يادكردن   به«حال اين     با اين » )344همان،  ( ايم چشم بپوشيم    ديگران ديده 
. شمارد  ها بر مي    ر قبال قربانيان و بازماندگان آن      براي مردم و دولت د     هاي معين و مشخصي     دليل افالطون مسئوليت  

بخشيدن به اين معنا نيـست        را تسلي بخشند، اما تسلي      وظيفه مردم آن است كه از راه همدردي با قربانيان خاطر آنان           
و دولـت   » را به اندازة كـافي انـدوهگين سـاخته اسـت            سرنوشت آنان «ها بيافزايند، زيرا      را بر اندوهي آن     كه اندوهي 
ها تالش نموده و به پدران و مادران شـان يـاري كننـد، تـا در                   گذاري از قربانيان در تربيت فرزندان آن        براي سپاس 

پـدران و   «:كنـد   شدگان را از زبان سقراط بـدين مـضمون روايـت مـي              نامة كشته   افالطون وصيت . پيري رنج نكشند  
هـا هـم      در نالـه و شـيون بـا آن        . ا بردباري تحمل كننـد    مصيبت مرگ ما را ب     اند تسلي دهيد تا     مادران ما را اگر زنده    

آواز نشويد، زيرا سرنوشت آنان را به اندازة كافي اندوهگين ساخته است و الزم نيست شما بر آن بيافزاييـد، بلكـه                      
پس اگر به جاي گريه و شيون به غمگساريِ زنان و فرزندان            ... به آنا سخناني بگوييد كه اندوه شان را تسكين دهد         

ها بكوشند هم مصيبت خود را از ياد خواهند برد و هم چنان خواهند زيست كه از آنان                    ا بپردازند و در تربيت آن     م
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گذاري از مـا، در تربيـت فرزنـدان مـا بكوشـد و بـه پـدران و                     خواهيم كه براي سپاس     از دولت نيز مي   . چشم داريم 
  .»)248 ،247افالطون، ( مادران ما ياري كند تا در پيري رنج نكشند

چـه    آندارد و   وجـود   منگسنوس افالطون در باب بادآوري قربانيان نكـاتي بـسيار درخـشاني             رسالة  رسد    به نظر مي  
   شمارد، اختصاص به جامعة يونان ندارد، اين وظايف          زده بر مي    اخالقي يك جامعه جنگ     افالطون به عنوان وظايف

قربانيــاني را بــر جــاي گذاشــته و هنــوز روان تــاريخي، هــاي  فاجعــهتــوان در افغانــستان و در هرجامعــة كــه  را مــي
جامعة بعد از جنگ به اعتراف به گناه نياز دارد و تنهـا از راه               . ها است، مطرح كرد     دار مصيبت آن    بازماندگان زخم 

گردد؛ اشتباه  پذير مي اجتماعي امكان هاي جنگ فرو نشسته و وحدت ها و زخم   گناه است كه آتش كينه    به   اعتراف
يا سـركوب و    تنها با زور     حقيقي  كه وحدت  اجتماعي غفلت نموده و تصور كنيم       هاي اخالقيِ نظم    ت اگر از پايه   اس

را تـشديد     هـاي گذشـته     فراموشي زخم و   را نقض   آيد، زيرا زور عريان و اجبار مطلق خودش         به وجود مي  فراموشي  
ها   يابد، و التيام زخم      به بخشايش و گذشت دست     را التيام بخشد، تا     هايِ عاطفي اعضايش    جامعه، بايد زخم  . كند  مي

شـان    تقـدير و سـتايش شـوند و مـردم و دولـت در قبـال بازمانـدگان                 » قربانيـان «ل تصور خواهد بود كه از       زمان قاب 
اي ممكـن، زمـاني در يـك     اگر هدف برقراري عدالت باشد، نه بر قراري حكومت به هـر شـيوه     . مسئوليت بپذيرند 

هـا    را كه درحـق آن      و مردم و دولت كساني     خواهد شد كه افراد در رنج همديگر سهيم باشند        جامعه عدالت برقرار    
هـا را از يـاد بـرد، امـا            شـود، فاجعـه     نمـي . طلب عفو و بخـشايش نماينـد       ستم شده است، احترام نموده و از قربانيان       

اجتمـاعي را تـضعيف نمـوده و     هـاي   هـاي و نفـرت      نگه داشتنِ خاطرة قربانيـان كينـه        شود از راه يادآوري و زنده       مي
هـاي    هاي تاريخي را التيام بخشيد و به بخشايش دست يافت؛ بخشايشي كه در فقدان آن به دليل تراكم كينـه                     زخم

  .معنا خواهد بود كامال بي» دموكراسي«گفتن از  فعال پيوسته در حال انفجار، سخن
VI.   

سـو    هـاي گذشـته اسـت، زيـرا در يـك            دن با فاجعـه    مسئله دموكراسي در افغانستان كنارآم     به گمان من  حال  به هر   
هـا را از يـاد بـرده          رسمي بدون گناه كه اين فاجعه       اند و در سوي ديگر تاريخ       هاي انساني صف كشيده     فاجعهتاريخ  
نـاممكن  » فراموشي«ايم، سخن گفتن از        بوده  كه قربانيان اصلي فاجعه   » سكوت  جمهوري«براي ما ساكنان    . )1(است
آميـز، در      مـسالمت   جمعـي     جـا كـه زنـدگي       امـا از آن    و فاجعه اسـت،       بسيار دشوار و يادآور مرگ     »خشايشب«و از   
پوشـي از برخـي       بار داخلي را تجربه كرده بدون بخشايش و چـشم           هاي خون   ساليان دراز جنگ    افغانستان كه     جامعة
انيِ بيـشتر منجـر گـردد، مـا بـه           هـاي انـس     رود به فاجعـه     ميسر نيست و احتمال مي     )ها  كردن آن   نه فراموش (ها  جنايت
توانـستيم همچـون حيوانـات        اگر مـي   ).2(كنيم  را طرح مي    اخالقي كردن فضاي فكري و فرهنگ اين مبحث         هدف

 كـوكي و     بـود و اگـر عروسـك        معنا مي   بيفارغ از گذشته و در فراموشي مطلق زندگي كنيم، پرسش از فراموشي             
پرسش از فراموشي از آن رو ضرورت دارد        . موضوع  بخشايش بي بوديم، سخن گفتن از       محكوم به جبر گذشته مي    

هـاي ذهنـي و روانـي كـه تجربـه            ها تدوام گذشتگانِ خويش هستيم و با تمامي تحـوالت و دگرگـوني             كه ما انسان  
رو امكـان دارد كـه         و پـرادختن بـه بخـشايش از آن         نـاممكن اسـت   براي مـا    گيريِ مطلق از گذشته      كنيم، فاصله  مي
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انـد؛ جـدا       درهـم تنيـده     دو مفهـوم جـدا و در عـين        » بخـشايش «و  » فراموشي«).3(در گذشته تصرف كنيم   توانيم    مي
كنـدن از گذشـته اسـت و          گـرفتن و دل     مسئله فراموشي، فاصله  : گردد  هستند، زيرا هر كدام به مسئله متفاوت بر مي        

و در زمينـة    » خـاطره   افـقِ «ردو در   انـد زيـرا هـ       پوشي از گناه گذشته؛ در هم تنيده        مسئله بخشايش كنارآمدن و چشم    
 بخشايش عميقا   فراموشي و . گردند  مطرح مي  »بازنمايي امرگذشته « و در كل     شناسي تاريخ   پديدارشناسيِ و معرفت  

صـرف بـه    ).4(هاي آسماني وجـود دارنـد       ترين الگوهاي فراموشي و بخشايش در كتاب         روشن .ريشه مذهبي دارند  
رو هنوز ضـرورت      تاريخ بايد يادآور رنج قربانيان باشد و تفكر، از آن         .هد كرد  گذشته مسئله را حل نخوا      يادآوردنِ

 در مـورد قربانيـان بايـد        .دهـد   را بازتـاب مـي      تـاريخ انـسان   “ حقيقـت ”تـرين     دارد كه خاطرة رنج قربانيـان، اساسـي       
د بنمايـد و    را ستايشي و به زندگان راهي را كـه بايـد در پـيش گيرنـ                گونه كه گذشتگان    خردمندانه سخن گفت آن   

را، اگـر    انـد برونـد، و پـدران و نياكـان          را كه شهيدان در زندگي رفتـه       براداران و بازماندگان را تشويق كند تا راهي       
  ).5(اند تسلي بخشند هنوز زنده

جـا كـه در تـوان مـا           تـا آن   يم، را در باال آورد     كه خالصه اش    قسمت 5ما سعي كرديم با در كنارهم قرارددان اين         
بار است، بـه صـورت تئوريـك          ي فاجعه    كلي از مسئلة موجود را كه به گمان ما كنار آمدن با گذشته             نمايياست،  

 هـاي تـاريخي     بايد فاجعـه  . اي دارد   هاي مفصل و گسترده     ترسيم نمايم، اما بر رسي جزئيايت اين مسئله نياز به بجث          
تـرين هـدف آن احيـاء       اخالقـي و مهـم     هـدف بايـد داراي    به نظر ما تفكر      كه   جا  مورد پژوهش قرار گيرند و از آن      

را در يـابيم كـه ايـن امـر بـا              » خاطرة سكوت «، بنا بر اين بايد آرزوها و روياهاي         باشدهاي قربانيان     آرزوها و آرمان  
در صـورتي كـه صـادقانه تـالش         توجه به دانش و امكانات ناچيزي كه در اختيار داريم، كاري بسيار دشوار و البته                

خـواهيم حاكميـت      و اگر مـي    را در سر داريم     اخالقي و انساني    گر روياي رسيدن به يك جامعة     ا .ممكن است كنيم  
از هـا را بـه يـاد داشـته و حقـوق               كـشي   ، بايد نـسل   خواهيم آواز نو سردهيم      و اگر مي   مردم در افغانستان تحقق يابد    

.  گردانده شـوند   زبا ها  اصلي آن   نشده بايد به صاحبا     هاي غصب   سر زمين . را به رسميت بشناسيم   دست رفته قربانيان    
فراموشيِ قربانيان نه تنها نا ممكن است، بلكه بـر           .توانيم براي قربانيان انجام دهيم      ها حد اقل كاري است كه مي        اين

بايد اصالحات  . ز اخالق و معنويت تهي خواهد كرد      بود، غيراخالقي است و جامعه را ا        فرض محال اگر ممكن مي    
هـاي    رسـد يكـي از عوامـل اساسـي بحـران            به نظـر مـي    . آغاز كنيم » فراموشي«و  » تاريادآوريساخ«را از ذهن و از      

اند با     و تالش نموده    را در پيش گرفته      گذشته  ها، سياست فراموشيِ    سياسي در تاريخ افغانستان آن بوده كه حكومت       
هـاي    جـا كـه فاجعـه       امـا از آن   . دجعل تاريخ رسميِ عاري از گناه، حتي گناهان تاريخيِ را به قربانيـان نـسبت دهنـ                

 آدمي  »12نظام ناخودآگاه «جا كه      و از آن   گذارند،  ديدگان بر جاي مي     هاي ماندگار در روان آسيب      انساني رد نشان  
. انـد    به صورت غير رسمي از نسلي به نسل ديگر منتقل شـده            ها  دارد، اين فاجعه    ها را در خود نگه مي       تمامي رخداد 

تـر از آن      ر عبدالرحمن در خاطرة فرهنگي و تاريخي افغانستان بر جاي نهاده اسـت عميـق              تاثير تروماتيك كه كشتا   
 رة قربانيان گـره از كـار فروبـستة جامعـه          كه سياست سركوبِ خاط   تاريخ نشان داده است     . دفراموش گرد است كه   

                                                 
١٢ Unc 
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 يانـسان دگاه غير  هـم ديـ    دليـل ايـن امـر     . اجتماعي بيشتر گردد    هاي  افغانستان نگشوده است و حتي سبب شده ترك       
انـد،  هاي گذشته را در دنبال كـرده      ها و جنايت  هاي گذشته بوده است كه سياست تعمد در فراموشي ستم         حكومت
بـه هـدف تـرميم و مـداواي ذهـن زخمـي             كه هرگز   هاي فرهنگي بوده      هاي فكري به برنامه     هتوجهي گرو    بي و هم 

تاريخي و فرهنگي مـشترك، بـدون اصـالح سـاختار           تصور آفريدن يك خاطره     . اند   كاري نكرده  قربانيان صورت 
زدايـي بـه      اجتماعي يادآوري و فراموشي به گونة كه به جاي فراموشي و خـاطره              كاري در چارجوب    تفكر و دست  

ايـم حكـومتي      اگـر مـا هنـوز نتوانـسته       . رود  هاي اصلي دموكراسي به شمار مـي        بخشايش منتهي گردد، يكي از پايه     
اجتمـاعي يـادآوري و فراموشـي،         اكثر مردم ما باشـد، بـه ايـن دليـل اسـت كـه چـارچوب                بيافرينيم كه مورد قبول     

سـازي ملـي و تـاريخي تـابعي           ، يعني خاطره  خشكاند كه تكثر را در روح و روان ما مي         چارچوب قومي بوده است   
. سـت كـرده ا    اجتمـاعي عمـل       هـاي   مل تقويـت گسـست    سازي ملي به عنوان عا      اي و نفس خاطره     است از نظم قبيله   

 از گــروه مــسلط و حتــي كــساني چــون اميــر يهــاي رســمي تنهــا شخــصيت هــاي درســي و تــاريخ هــا، كتــاب مــوزه
الملـه    خـادم «دوسـت و      ، تيـپ ايـدئال انـسان وطـن        انـد   هرا مرتكب شد    هاي انساني بزرگي    را كه جنايت    عبدالرحمن

هـاي    گـرفتن پـروژه     اي در پـيش   يك انسان افغاني كساني اسـت كـه بـه جـ           نمونة آرماني   كند و     معرفي مي » والدين
گنـاه بـه مـسلخ مـرگ          قربانيان كه بي  از   د و نانديش   مي  و مبارزه باآگاهي   كشي و غارت و چپاول      انفرهنگي، به انس  
ها و آرشيوهاي ملي وجود نـدارد و نـه تنهـا از               ها در موزه    شود، نه تنها عكس آن      اند نه تنها يادي نمي      فرستاده شده 

خاطرات ، بلكه   شود  ها مشاهده نمي    هاي درسي ردپاي از آن       و در كتاب   اند  خ، دور مانده  ديد خيابان يك طرفة تاري    
ما تنهـا    تاريخ   جا كه    و از آن   .اند  شده به محاق فراموشي سپرده شده       به صورت يك پروژه سياسي هدايت     رنج شان   
 هـر  مـا    معنويت تهـي شـده و     گويد، ذهن و روان مردم ما از اخالق و            هاي جبار و جاهل سخن مي        انسان از فضيلت

دنيا را در خود خالصه نمـوده       ، كه   ايمشده   طلب و ضد دموكراتيك مبدل     انديش و اقتدار    كدام به موجود خويشتن   
دموكراسـي تنهـا مـشاركت در چنـد تـا پـست و يـا رفـتن در پـاي                      .انديـشيم    خود به هيچ كسي ديگري نمي      جزو  

نـد كرسـيِ در      راي و اشـغال چ      هـاي اقوام در پـاي صـندوق     كه حضور     هاي نيست، دموكراسي بيش از آن       صندوق
شناختن   جو و فرصت طلب باشد، مشاركت در رنج همگاني و به رسميت           ها توسط افراد سود     خانه  پارلمان و وزارت  

-جنايـت هاي تاريخي هنـوز تـصوير         ها و تاريخ مشترك است؛ مردمي كه به رغم همه ستم            انساني در ارزش    حقوق

پرسـتند، بـي هـيچ ترديـدي بـه دموكراسـي دسـت                هاي ملـي مـي      به عنوان خادم كشور در موزه     ا  ر   جباران كاران و 
اخالقـي بـه      دانـد هرگـز ظرفيـت       هاي عبدالرحمن را افتخـار مـي        كه هنوز جنايت  ي    جامعهنخواهد يافت و تاريخ و      

د، از هــا شــروع كــر دموكراســي را بايــد از پايــه. وجــود آمــدن يــك حكومــت دموكراتيــك را نخواهــد داشــت 
اجتمـاعي يـادآوري و فراموشـي جـستجو           ساختارذهني و معرفتي؛ مشاركت را بايد در ساختار تفكـر و چـارچوب            

سازي تاريخي مبتني     سياست سكوت، و خاطره   . بار و سكوت و رياكاري       فضاي مرگ   كرد، نه در بسط و گسترشِ     
ذهنـي و      و گسست  كرد، بلكه اخالق فاشيستي   كردن جامعه كمك نخواهد       به دموكراتيزه تنها  ها نه     بر انكار واقعيت  
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 بـااعتراف بـه گنـاه       هاي قربانيـان را احيـاكنيم و         ما بايد آروزها و آرمان     . را در جامعه تشديد خواهد كرد      اجتماعي
  .بخشايش نماييمعفو و ها طلب  از آنتاريخ  خويش در پيشگاه

 

                                                 
i »هزاره اصطالحي است كه من در برخي از ياد داشت» سكوت جمهوري ليل به كاگيري اين د. ام ها به كار برده هايم براي توصيف وضعيت

شان اخراج شده و از سر  هاي اصلي ها از سر زمين ها توسط عبدالرحمن، آن ها آن است كه بعد از قتل عام هزاره مفهوم در بارة وضعيت هزاره
با وجود . ادندبار شان را در سكوت مطلق ادامه د جات زندگي مشقت حاصل هزاره هاي سرد و خشك و بي هاي تنگ و كوهپايه ناگزيري در دره

ها را در گوش تاريخ  سكوت بر نخواست كه ندايِ آن گاه آواي تا آن حد بلند از جمهوري اند، هيچ ها دايما مورد ظلم و ستم بوده كه آن ان
ي افغانستان سياس هاي هاي افغانستان بوده است؛ در طول تاريخ قدرت هاي اصلي حكومت ها همواره يكي از پروژه  هزاره سياسي سركوبِ. بسرايد

هرچند با انقالبِ كمونيستي حكومت . گاه نتوانند حق شان را مطالبه نمايند ده و مطيعي بسازند كه هيچ ها رعيت خراج اند از هزاره سعي كرده
به سخن خواهانة غرب كابل سبب شد كه محكوميت تاريخي از اعماق تاريخ لب  ها ترك بر داشت و مقاومت عدالت چندين سالة قومي پشتون

اجتماعي ـ  سياسي اند حقوق ها نتوانسته سكوت تا هنوز همچنان ادامه دارد و نه تنها هزاره گشوده و قضاوت خود را نمايان سازد، اما جمهوريِ
 اين همچنان ادامه دارد و در را از غاصبين پس بگيرند، بلكه تجاوز به جمهوريِ سكوت شدة شان هاي غصب را مطالبه نموده و سرزمينشان

توان گفت  با توجه به اين توضيح مختصر مي. برندها به سكوت پناه ميها در قبال اين فاجعهاواخر شدتي بيشتر يا فته است و حتي هنوز هم هزاره
  .باشد ها قابل تطبيق مي تا حدودي زيادي بر وضعيت زندگي هزاره» سكوت جمهوريِ«اصطالح 
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vi vi History and freedom. Theodor.w. Adorno, translated by Rondey Livingstone, Polity press, 
UK, 2006. 
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