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  حمزه واعظي

  سنخ شناسي فرهنگ ملي

  :درآمد

مجموعه اي از پاره فرهنگ ها شامل نشانه ها، هنجارها، سنتها، افكار، روش هاي زندگي، نماد ها و الگوهاي  

رفتاري متنوع قومي ـ كتله اي، شكل هاي متفاوت بيان، نظامهاي ارزشي و مباني اعتقادات وباورها كه در يك 

يخي تلفيق وسا مان دهي گرديده وهويت مشترك يك جامعه ي سياسي را تبلور بخشند، فرايند اجتماعي ـ تار

  .فرهنگ ملي شكل مي گيرد

  :مليفرهنگ منابع 

فرهنگ ملي، بدليل برخورداري از عناصر پويا و پرشمار، متأثر از داده ها ي گوناگون ومنبعث از منابع مختلفي 

. فرايند متنوع ومتُكثر فراهم و تأليف نموده وبه غنا مندي مي رسانداست كه سيره و ساختار بنيادين آن را در يك 

بنا . اين منابع با كارـ ويژه هاي چندگانه، بستر توليد وتوزيع بسته هاي فرهنگ ملي درحوزه ي مصرف مي گردد

  :براين، گزاره هاي ذيل مي توانند از مهمترين منابع فرهنگ ملي به شمار آيند

  مذهبيـ  آموزه هاي ديني ـ 

  .    ـ  رفتارها ونماد سازيهاي فرهنگي ـ تاريخي وداده هاي آموزشي دولت ملي

  ـ  ويژگيهاي محيطي واكو لوژيك

  ـ  ارزشهاي فرهنگي ـ اقتصادي والگوهاي مصرف و توليد 

  ـ  فراورده ها، وزشها و الزامات فرهنگ مسلط جهاني

  :ويژگي ها

ديق پاره فرهنگ هاي رايج در ميان گروههاي قومي، مذهبي و فرهنگ ملي، حوزه ي منبسطي از مفاهيم و مصا

. اجتماعي را بازتاب مي دهد كه در يك پروسه ي تعاملي، پااليش، قرينه سازي، ادغام و گزينش مي گردد

تدارك، ترتيب و تلفيق چنين گونه هاي فرهنگي و رفتاري اي، بصورت تدريجي و دريك همزيستي و 
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 "از ين رو، . فرجام رسيده و كليت سامان يافته و همگان پذير را به نمايش مي گذاردپيوستگي مداوم تاريخي به 

، زيرا در .گرايش هاي گوناگوني دارد. فرهنگ ملي در عين تجانس نهايي خود، در درون نا متنجانس است

 و نشانه بدين جهت، جلوه ها) 1 (".هرجامعه، گروه بنديهاي مختلف با ارزش گزاريهاي متفاوتي موجود است

  :هاي ايمايي ومعنايي فرهنگ ملي مي تواند ويژگي هاي ذيل را تبيين وتمثيل نمايد

   ـ  متكثر، چند وجهي، وچند گانه  است 

  ـ  توسعه پذير، پويا و پايدار است

  ـ  پيوند دهنده، همگان پذير، الزام آور ومعطوف به احسا سات مشترك مي باشد

  ه سا زمان پذيري و توليد انبوه مي رسدـ  در يك فرايند زماني تدريجي، ب

 فرهنگ ملي هر سرزميني، داراي خصوصيات و ويژگي هاي خاص آن سرزمين است كه تحت "بنا بر اين،  

عناصر تاريخي، جغرافيايي، مذهبي، عقيدتي و كليه ي آن خصوصياتي كه رنگ و بوي خاصي دارد و به آن 

فرهنگ ملي از پايه هاي استقالل ملي است و بر مردم آن . ي يابدملت هويتي متفاوت از ديگران مي دهد، شكل م

  )2 (".جامعه است كه از فرهنگ خود همانند سرزمين خود، دفاع  كنند

  نسبت فرهنگ ملي با پروسه ي ملت سازي

عناصر فرهنگ ملي، در يك محيط اجتماعي، شرايط فرهنگي و عيني ، وخصوصيت زماني اي به وارستگي 

 كه زمينه ها وملزومات واقعي پديده ي دولت ـ ملت به ظهور شايسته وتبلور بايسته رسيده وگشايش مي رسد

باشد؛ بدين معني كه فرهنگ ملي، مستلزم تحقق شرايط عيني وظرفيت هاي ذهني براي درك ارزشها و مفاهيم 

بدون تأمين ملت سازي، بلوغ فهم عمومي و تكوين بينش جمعي زيست كنندگان يك واحد سياسي مي با شد و

بدين جهت، قائم شدن . وتمكين چنين پيش شرط هايي، الگو ونمايه ي فرهنگ ملي صورت عملي نخواهد بست

دولت ملي، پويايي وخرد مندي نطام اجتماعي و پايداري ارزشهاي مشترك سياسي در چارچوبه ي يك فضاي 

  .  مل فرهنگ ملي بشمار استحياتي و جغرافيايي، از پيش شرط هاي مهم، اصلي و اساسي تكوين و تكا

  :چيستي فرهنگ ملي در افغانستان

نشانه گزاري فرهنگ ملي در افغانستان، مستلزم درك سير تاريخي و ثمره ي اجتماعي عناصر هويت ملي 

سنجش سيره ي تاريخي دولت ونشانه هاي . وچگونگي روند ملت سازي در تاريخ جديد اين كشور مي باشد

رافغانستان، نشانگر اين واقعيت است كه نه، پايه هاي دولت ملي دراين كشور استواري عيني ساختار اجتماعي د
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وپايداري بايسته يافته است ونه جريان پيوستگي وپهناوري ساختار قومي ـ فئودالي در اين سرزمين مجال بلوغ پيدا 

اوت تباري نيز، در اين بدينرو، پاره فرهنگ هاي متكثر قومي و داده هاي تاريخي تيره هاي متف. كرده است

سرزمين، امكان و اعتبار تلفيق وتوليت فرهمند نيافته اند تا در يك دگرديسي مشترك ومدون، به ظرفيت 

  . وسالست بازتوليد سامان يافته برسد

 " تاريخي" ميراثهاي مشتركي كه ساكنان افغانستان را تا حدودي پيوند ميدهند، اسا سا محدود به انگاره هاي 

  : عمدتا در نمايه هاي سه عنصر ذيل قابل بازخواني مي باشنداست كه

شعرا، عرفا و مفاخر علمي مانند موال ناي بلخي، سنايي، جامي،   :ميرا ثهاي ادبي، عرفاني و علمي.    الف

  ...رودكي، ابو علي سينا، حنظله بادغيسي، رابعه بلخي و 

بر اسكندرمقدوني، دفاع در مقابل تجاوز چنگيز مانند جنگ ومقاومت در برا:  رويدادهاي تاريخي.    ب

  خان مغول و مهمتر از همه،  مبارزه با استعما ر انگليس و مقابله با تجاوز روس ها

 درصدي، اصوال يك 90افتخار به مسلمان بودن و نسبت يافتن به دين اسالم با اكثريت :  مباني ديني.    ج

  .  آنهارا در تعامل اجتماعي تبلور مي بخشدعامل صوري است كه تنها بخشي از هويت مشترك

 اين نوع  وابستگيها و نمادها، اما، بدليل تعدد هويتهاي قومي، زباني ومذهبي همواره نتوانسته اند منبع الهام بخش 

ارزشها و نشانه هاي مشترك قرار گيرند وبه همين جهت، در بينش عمومي و در مباني دريافت اجتماعي، جنبه ي 

براي تبيين و فهم بيشتر اين حقيقت مي توان به دو مثال عيني اشاره . ري وخود انگيختگي پيدا نمي كندالزام آو

  :كرد

، با وجود ديرينگي تاريخي و مشتركات زيست محيطي با ساير اقوام ساكن در افغانستان، پشتون ها: مثال اول

و نشانه هاي اجتماعي خويش را با ميراث عموما و عمدتا، تمايل ندارند هويت تاريخي، فرهنگ قومي ونمادها 

بلكه حاكمان سياسي، رهبران قومي و حتا گروه زيادي از . ادبي وافتخارات فرهنگي تمدن فارسي تعريف كنند

 را مبداء و مظهر افتخارات قومي، ارزشهاي فرهنگي، "پشتونوالي "روشنفكران اين قوم، سُنت و آيين

براساس الگوي فرهنگي جامعه . شروعيت سياسي و ملي خود مي شمارندتمايزاجتماعي، شكوه تاريخي وحتا، م

، با وجود آن كه شريعت را }مي شود{به طور كلي پشتونوالي و رواج براصول اسالم تقدم داده  ... "ي پشتون 

قي طبق مشخصه ي برجسته ي قبيله گرايي افغانستان، پايه هاي حقو...و . } دانند{نيز جوهر عليحده ومجزا نمي 

چون دولت افغانستان ...} است{ واخالقي جامعه نخست ومقدم برهمه برپشتونوالي وثانيا بر شريعت گذاشته شده 

م تشكيل مي 1880 م تا 1747اتحاديه اي از قبايل بود وپشتونوالي مبناي اولي ايدئولوژيك آن را از دوره ي 

 اين دولتها، دين نيز به مثابه ابزاري در جهت توجيه بنا براين، با توجه به ويژگي قبيله اي ـ مذهبي) 3 ( ".داد
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آرمانها و آيين هاي قومي در شيوه حكومتداري و تحكيم انحصار قدرت تك ساخت  مورد استفاده قرار گرفته و 

  .تنها براي ترويج وهمگاني ساختن ارزشها وسنن قومي، از آدرس دين بهره گرفته شده است

 تفرُق وتعدد مذهبي وغالب بودن عصبيت هاي قومي دررفتار هاي اجتماعي،  دين اسالم نيز بدليل:مثال دوم

نتوانسته است در همذات پنداري فرهنگي، توليد بينش عميق و مشترك و رفتار همگن اجتماعي ميان تيره هاي 

مثال شيعيان اين كشور، احساس مي كنند كه . قومي وفرقه هاي مذهبي متفرق، توفيق شگرفي بدست آورد

انسته اند  بروشني جايگاه اجتماعي وامنيت مذهبي خويش را در شمار اكثريت مسلمانان هموطن، دريافته و نتو

بعنوان شهروندان همپايه و همدين، خويشا وندي فرهنگي و پيوستگي هاي ذهني شان را، مقبوليت و رسميت ملي 

  . ببخشند

ر زندگي مشترك تاريخي اقوام افغانستان شكل با اين وجود اما، نمادهاي قابل شمارشي وجود دارد كه در سي

اين نوع نمادها . گرفته و مي توانند از منظري،  بعنوان نشانه هاي مثال زدني درحوزه ي فرهنگ ملي بحساب آيند

گروه اول را، كه امروزه به نوعي، جنبه ي عمومي ونسبتا فراگير . را مي توان در دوگروه معنايي دسته بندي نمود

گروه .  باز شناخت" آيين نورزوي" و " اتن"، "سنت بزكشي"اند، مي توان در سه عنصر برجسته ي پيدا كرده 

دوم شامل مجموعه اي از الگوهاي رفتاري، هنجارهاي اجتماعي وارزشهاي اعتقادي هستند كه خصوصيات 

  .مشتركي را دربينش جمعي ونظام اجتماعي اشارت مي دهند

  

  : گروه اول 

  نمادهاي تمديد شده

بزكشي كه اكنون  بعنوان يك ورزش ملي پذيرفته شده و در اغلب مناطق كشور و در مناسبتهاي مختلف برگزار 

  . مي شود، سنتي ديرينه و رايج در ميان ترك تباران بوده است

ودر ) . 4(ميباشد يك واژه تركي بوده، از بازيهاي قديم آسيا مي باشد ) بز ( بزكشي كه نام اصلي آن اوغالق 

شده است  ها، تاجيكان، ازبكها، قرقيزها و تركمنها و اقوام افغان انجام مي ان مردمان آسياي ميانه ازجمله هزارهمي

از آنجا كه اسپ و . اين بازي با اهلي شدن اسپ در مناطق سواحل آمو دريا و آسياي مركزي بوجود آمد). 5(

اسپ . شغوليت هاي آنان را تشكيل ميدادپرورش آن در حيات تركهاي كوچي بسيار اهميت داشت، جزئي ازم

گله داري، اسپ دواني، سواركاري و استفاده از آن در جنگها . داري با گذشت زمان درميان تركها تكامل يافت

  . و در مقابل دشمنان، شكل بازي اجتماعي را پيدا كرد



 

٥  �٢٠٠٨�ور	   ���� ��م 

ژه ي تركي است و به معناي تيز ها كه  وا» اله مان«راساس معلوماتي كه در آرشيو ملي افغانستان وجود دارد، ب

پهلوانان قوي و چابكي بودند كه شبانه به دشمن حمله ميكردند و افراد انهارا  چنگال، چست و چابك مي باشد،

  . از ميدان با خود به گروگان مي آوردند

پهلوانان بعد ها اين مهارت جنگي با استفاده از بزهاي كوهي براي نمايش استفاده شد كه معموالً در گذشته، 

در واقع . علت نامگذاري اين ورزش به بزكشي نيز ريشه در همين موضوع دارد. بزهاي كوهي را شكار ميكردند

  . اين بازي بخاطر گرم ساختن و يا بمنظور مشق و تمرين اين مهارت، به شكل مسابقه هاي دسته جمعي درآمد

، برداشتن آن از زمين و بردن آن و رسانيدن  بايد در گرفتن جسد حيوان خصوصيت بازي اين است كه سواركار

براي پيدا كردن مهارت، مشق و تمرين هاي دشواري را پشت سر  سواركار. بجاي معين مهارت بخرج دهد

كسانيكه در اين بازي سهم . دالوري، نيرومندي، چابكي و پهلوان بودن الزمه ي سواركار است. ميگذراند

چاپندازان در اين ورزش، به دو گروه جدا گانه تقسيم . چاپنداز ناميده مي شوندميگيرند معموالً پهلواناني اند كه 

دايره حالل نقطه و يا .  برسانند"حالل"چاپندازان بايد بز را به دايره . ميشوند و مسابقه با اشاره داور آغاز ميگردد

مورد نظر را كه معموالً هر سواركار بايد جسد بز يا حيوان . محلي است كه به شكل دايره رسم گرديده است

عالوه بر دايره حالل، يك بيرق در يك نقطه ميدان نصب ميگردد كه چاپنداز با . گوساله ميباشد به آنجا برساند

مسابقه بزكشي معموالً دوـ تا سه ساعت را . عبور دادن گوساله از بيرق و رسانيدن آن به دايره حالل برنده ميشود

» اوغالق«نتيجه مسابقه و برندگان را اعالن مينمايد كه آنرا آخر ) جهرچي( جارچي در پايان مسابقه. دربر ميگيرد

  . گويند

اين ورزش همه ساله به شكل مسابقات . براي ورزش بزكشي اسپان ورزيده، پرورش شده و اصيل الزم است

شي برگذار گروهي در ايام زمستان اكثراً در روزهاي جمعه، جشن ها، عيدها و مراسم عروسي، ختنه و خو

با تأسيس رياست المپيك در كابل اين ورزش به عنوان يك ورزش ملي و اجتماعي مورد توجه قرار . ميگردد

گرفت كه همه ساله مسابقات آن در كابل و در مراسم رسمي و جشن ها در استديوم غازي و چمن حضوري و 

  .ات بوجود آمده استتشكيالت معيني براي اين ورزش در كابل و والي. بگرامي داير ميگردد

.  صورت ميگيرد"باي ها" برگزاري مسابقات بزكشي در واليات به مصرف يكي از بزرگان و ثروتمندان و يا  

اين مصارف شامل جوايز نقدي و جنسي مانند چپن، البسه، قالينچه، اسپ، سكه طال، تفنگ، شتر و غيره ميباشد 

   ) 6. (كه به چاپندازان برنده مسابقه توزيع ميگردد

المعارف ايرانيكا بزكشي در افغانستان از حمايت دولتهاي متوالي برخوردار بوده است به نحوي  بنا بر نوشته دايره

رژيمهاي . شد اين مسابقات همزمان با جشن تولد شاهنشاهي برگزار مي) 1973تا  (محمد ظاهرشاهكه در زمان 
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 حداقل قبل از تجاوز شوروي افغانستاندر شمال . بعدي، تاريخ مسابقه را به سالروز سازمان ملل متحد تغيير دادند

برآئي  وده توانستند همزمان با هم در نوع خاصي بزكشي كه در زبان دري به ت ، تا چند صد سواركار مي1979در 

  )7. (معروف است به رقابت بپردازند

بز كشي، امروزه به يك سنت ملي و رسمي تبديل شده  است؛ آنگونه كه شهروندان افغانستان از تمام قبايل و 

تيره هاي قومي، شادي و شور اجتماعي خودرا با برگزاري اين بازي، بدون در نظر گرفتن سابقه ي تاريخي و 

تأثير اجتماعي و فرهنگي اين ورزش ملي، در ايجاد يك . ماعي آن، به نمايش مي گذارندريشه ي فرهنگي ـ اجت

همايش همگاني و نمايش خاطره ي جمعي تبلور پيدا ميكند كه در مرور زمان به يك باور شناور فرهنگي در 

زش و گرايش تعلق و توسل به چنين همايش و نمايشي، توانسته است ار. حوزه ي مناسبات ملي تبديل شده است

اجتماعي اين سنت را با حمايت و هدايت رسمي نظام سياسي، ضمانت فرهنگي ـ اجتماعي و مداومت تاريخي 

ازين رو، بزكشي در هيات يك ورزش رسمي اما به مثابه يكي از نمادهاي فرهنگ و سنت عمومي، هم . ببخشد

رديده و هم درجامعه ي جهاني بعنوان يكي از در بينش و ستايش اقوام و شهروندان افغانستان پذيره و پردازش  گ

  .شاخصها و شناسه هاي فرهنگ ملي اين كشور، شهرت پيدا كرده است

  اتن. 2

 از جمله بازيهاي ملي آريايي ها "آنچه كه از گذشته ي اتن خوانده شده اين است كه در اصل، اين رقص 

 ريشه در سنتهاي فلكلوريك پشتون ها، كه كه اتناما، در افغانستان چنين پنداشته مي شود ) 8.(  است"} ه{بود

  . يكي از اقوام آريايي مي باشند، دارد و بدين جهت باز تاب دهنده ي آداب و رواج اين قوم مي باشد

ياد مي گردد و عمدتا در مراسم و » اتن ملي « اين رقص كه اكنون، تقريبا شيوع عمومي پيدا كرده است، بنام 

كردد و به مثابه يكي از نمادهاي شاخص سنت فرهنگي ـ اجتماعي كشور، شناخته شده جشنها ي رسمي اجرا مي 

در گذشته ها به حيث سرود  ... " حتا جايگاه ملي اين رقص گروهي تا آنجا مورد حمايت و توجه بوده كه. است

.  م1943آهنگ اين سرود توسط استاد محمد فرخ و محمد مختار در سال... ملي افغانستان معرفي شده است

  )9 (". ترتيب و پذيرفته شده است

 تعليم وتمرين اتن ملي در مدارس و مراكز آموزشي دولتي و رسمي وتبليغ آن از سوي رسانه هاي همگاني، از 

سياست هاي فرهنگي مداوم و سازمان يافته ي دولت هاي افغانستان براي ترويج اين رقص بوده است كه، پذيره 

بدينرو، پذيرش اتن ملي . را بعنوان يك نماد ملي در سطح كشور تسهيل نموده استي ذهني و رواج عمومي آن 

بعنوان يك نماد مشترك در ميان عامه، بتدريج ارزش فرهنگي آن را از عمق سنت قبيله اي، تا حد زيادي، بر 

  .اليه هاي ذهنيت ملي شيوع داده است
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.  را از حوزه ي سنت قبيله اي پشتونها فراتر نمي دانند برخي از فرهنگيان وقلمزنان اما، منزلت فرهنگي اتن ملي

اين دسته معتقدند كه تحميل اين رقص، كه نشانه ي تشُخص و هويت قومي پشتونها مي باشد، به مثابه يك سمبل 

ملي، نتيجه ي فشار سرداران حاكم بر اقوام ديگر و كوشش استبدادي و زورمندانه اي بوده كه به نشانه ي سلطه 

  ) 10. (ي، بر اقوام غير پشتون صورت گرفته استي سياس

با اين وجود، اتن، بعنوان يكي از شاخصهاي پر جاذبه ي فلكلوريك، با توجه به سير تاريخي و ويژگيهاي 

فرهنگي اي كه در فرايند تطور اجتماعي خود گذرانده است، مي تواند ومي بايد يكي از گزاره هاي فرهنگ 

پيامد و پيمانه ي پذيرش و پردازش اين رقص آييني و موزون گروهي، نه تنها نمي . ملي شمرده و پرورده شود

تواند ونبايد به مفهوم سلطه ي سياسي پشتونها تلقي گردد بلكه سير وثمره ي تعامل، مدارا، مشاركت وهمپايگي 

 چنين فهمي از .يكي از اقوام عمده ي كشور را در غنامندي و پهناوري فرهنگ مشترك به وارستگي مي نماياند

عناصر فرهنگ ملي، زمينه و بهانه ي داد وستد فرهنگي و تولد ذهني پيراسته وپويا را درنگرش و رفتار متقابل 

  .اقوام چند پاره ي كشور فراهم مي سازد

  آيين نوروزي .3

 به نخستين در ادبـيـات فارسي جشن نوروز را، مانند بسياري ديگر از آيـيـن ها، رسم ها، فرهنگ ها و تمدن ها

شاعران و نويسندگان قرن چهارم و پنجم هجري، چون فردوسي، منوچهري، عنصري،  .پادشاهان نسبت مي دهند

بـيـروني، طبري، مسعـودي، مسكويه، گرديزي و بسياري ديگر كه منبع تاريخي و اسطوره اي آنان بي گمان 

  )11. ( از زمان پادشاهي جمشيد مي دانندادبـيـات پـيـش از اسالم بوده، نوروز و برگزاري جشن نوروز را

ويدا و اوستا، جشن بر اساس اسطوره هاي . بنا براين، نوروز جشني است باستاني ، كه هزاران سال پيشينه دارد

 اين اسطوره ها به هزاران .سرسالله شاهان پاراداتا يا پيشداديان بلخ بنياد يافته است) جمشيد ( نوروز در زمان يما 

يي و زمان وقوع رويدادها در آن ها تا كنون  وتثبيت وجود شخصيت هاي اسطوره ر مي گردندسال پيش ب

  . ، و اما در روايات قديمي از پنج تا هفت هزار سال و بيشتر از آن تذكر رفته است ممكن نشده اند

ان را شكست در يكي از روايات آمده است كه چون يما بر اورنگ شاهي نشست، با ديوان به جنگ پرداخت، آن 

يماي درخشان ديوان را بفرمود تا كان ها بكنند و . داد و تابع كرد و به فرمانبرداري وكارمجبورشان كرد

جواهرات برون بياورند وبه قعر دريا ها بروند و گوهر ها برون نمايند و مردمان را راه ثروت بياموزند ، عطر هاي 

ه شكرانه وفور نعمت و آسايش و رفاه بود، كه يماي بزرگ و ب. خوشبو فراهم بكنند و جامه هاي رنگين ببافند

در همين جشن آفريدگار يما را از زمستان سخت با سرماي نابودي آور، كه در پيش . درخشان جشني برپا ساخت

  .   بود ، آگاه گردانيد
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ز سال نو خورشيدي با نورو. آنچه كه نوروز را جاودانه ساخته، بيش از همه منطق اجتماعي و طبيعي آن ميباشد 

گي و سطح محصول  آغازمي يابد و پس از سردي و ركود زمستان، فصل كار و كوشش شروع ميگردد ، كه زند

  . و درنتيجه سطح رفاه درسال آينده، به آن بستگي دارد

ن و كليه ي در اين روز دهقانان، باغبانان و مالدارا.  نوروز درافغانستان به مثابه جشن دهقان نيز برگزار مي گردد 

شاغلين حوزه ي زراعت و مالداري دستاورد هاي خود را تو أم با آماد گي ها براي كار و تالش در سال نو به 

اين رسم نوروزي نيز، درفرهنگ ومدنيت باستاني افغانستان ريشه دارد، كه در آن زراعت . نمايش مي گذارند

ين رابطه يكي ازشايسته ترين كار ها مراسم نهال شاني درا. ومالداري ازمقام شايسته ومهمي برخوردار بوده است

  .ميباشد  كه يكي از عنعنات ارزنده ملي به شمار است

در كنار رسومي كه داراي خصلت اجتماعي مي باشند، در نوروز رسوم پسنديده ي ديگري نيز وجود دارد ، كه  

از اين جمله است باورهاي قديمي در باره . بيشتر به كانون خانواد گي و استواري و نيكبختي آن ارتباط دارد

چنان كه روشن . گان براي كمك به وارثان و بازماند گان در آستانه جشن نوروز برگشت روح نياكان و مرد

چون سال را به .  روز و پنج ساعت و چهل و هشت دقيقه و پنجاه ثانيه ميباشد365است، يك سال خورشيدي 

ه را سي روز قياس مينمودند ، باكسر دقيقه ها و ثانيه ها، پنج روز ديگر اضافي دوازده ماه تقسيم ميكردند وهر ما

 گان بر  باور گذشته.  روز آخر سال را از آن مرد گان ميدانستند5 روز را گاه زنده ها و 360به همين سبب . ميماند

ردند، تا به وطن و خانواده آن بود، كه در همين پنج روز آخر سال ارواح مرد گان به سوي خانه و كاشانه بر ميگ

به همين سبب كوشش ميشده تا بخصوص در . خود كمك نمايند و ده روز را ميان خانواده خويش بسر برند

هنگام سال نو و آستانه آن بيشتر و بهتر ازهر زماني، كانون خانواده در تفاهم ، همدلي و خوشي كامل باشد، زيرا 

گان ناخشنود شده و خانوداه را پيش از سپري شدن موعد ترك خواهند  هباور داشتند كه در غير آن، ارواح گذشت

  . كرد 

گان ، كه باور بر مقدس بودن و بهشتي بودن  ورود بهار نيز حاصل همين فرود دسته جمعي ارواح نياكان و گذشته 

ين عقيده كه در روشن كردن چراغ قبل از تاريكي هوا در آستانه نوروز و نيز شيوع ا. شان بود ، پنداشته ميشد

  . نوروز بايد درخانه ودرميان خانواده خود بود، درهمين باور ريشه دارد 

گي مينمايد، و با بهروزي اجتماعي نيز پيوند عميق دارد و با  رسم ديگر نوروزي كه آن هم در ظاهر بيشتر خانواد 

. رسم هفت سين است تقديس كشت و زرع و سبزي و خرمي و پاكي محيط زيست همريشه مي باشد، همانا 

به گونه مثال در آيين . عدد هفت از زمان فرهنگ ويدايي در سرزمين ما عدد نيك و حتي مقدس پنداشته مي شد 

گي و  باور به پروردگار يكتا، داشتن تنها يك همسر، مخالفت با برده. ميترايي بر هفت اصل تاكيد ميشده است

 بودن زمامداران ورهبران ديني و دولتي، از شمار همين اصول داري، اسير افسون ثروت نشدن، انتخابي برده 

  . است 
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به همين سان هفت مرحله سلوك ــ طلب ، عشق ، معرفت ، استغنا ، توحيد ، حيرت و فنا ــ وجود داشته ، كه  

  . شيخ عطار از آن در منطق الطير به نام هفت وادي سلوك يادكرده است

افراشتن جهنده بر فراز زيارت ها واماكن مقدسه در . بغه ديني نيز گرفته است رسوم باستاني نوروز، به مرور ص 

دراين ميان افراشتن جهنده بر مزار حضرت علي درمزار . كابل ، مزار شريف وساير واليات از ان جمله اند

ا بينا شريف، مركز واليت بلخ مراسم پر شكوه و پر از جذبه دارد و عقيده بر آن است، كه در اين روز كوره

با افراشتن جهنده بر زيارت سخي دركابل، كه . ميشوند وبيماران شفا ميĤبند و نياز حاجتمندان برآورده مي گردد

  )12. (آن هم با مراسم با شكوه  همراه است، آيين موسوم به ميله سخي شروع ميگردد

مراسم ساالنه ي جشن گلسرخ و نماد تلفيق باورهاي مذهبي با آيين هاي نوروزي را مي توان بصورت اشكار در  

آيين موسوم به بر افراشتن جهنده در روضه سخي درك نمود كه مهمترين وپر شكوه ترين تشريفات ملي رابه 

  . نمايش مي گذارد

 سلطان حسين ميرزا، فرزند غياث الدي ريشه ي اين باور به زماني بر مي گردد كه درقرن پانزدهم، زماني كه

سلطان حسين ميرزا كه .  ميالدي درهرات اعالم پاد شاهي كرد1468 اوزبيك تبار، درسال منصوربن ميرزابايقرا ي

شهرت يافت، پسرش بديع الزمان را حاكم بلخ مقرر نمود واميرعلي شيرنوائي را به صفت ) بايقرا( بعدا بنام جدش 

ت علي ابن ابي درهمين زمان، درتركستان شايع شده بود كه تابوت حضر. وزيردرباروفرهنگ مؤظف ساخت

سلطان حسين بايقرا دستور صادرنمود كه در محل پيدا شدن تابوت، . طالب دركوچة ياد گارباي پيداشده است

بدين ترتيب، بارگاه ساخته شده، به روضة شريف معروف گرديد وشهري كه . عمارت زيبا اعمار گرد د

  )13.(دراطراف روضه ساخته شد به مزارشريف  شهرت يافت

يك سلسله جشن ها وميله هاي بهاري آغاز مي يابد، كه از اين شمار ميتوان از ميله گل سرخ در با نوروز 

در . تورغوندي، ميله ارغوان در اطراف كابل ، ميله گل نسترن در باغ باال و ميله گل نارنج در جالل آباد نام برد

  )14. (ه بزرگ نيز صورت مي پذيردفصل گل نارنج و تحت نام ميله گل نارنج ، در جالل آباد ساليانه مشاعر

 برگزارميگرد د؛ دركابل درنواحي اي مانند كارتة سخي ، منده يي، جشن نوروزدرمناطق مختلف افغانستان

. خواجه صفا، كاريزمير، شاه شهيد و شهداي صالحين باتجمعات مردم، همراه با آوازخواني ها تجليل ميگردد

  .رسماً ازطرف يك مقام بلند مرتبه دولتي برافراشته  مي گردددركارتة سخي ومنده يي توغ وجندة نوروز

درمناطق پل ماالن، تخت سفر، گاذرگاه ودربعضي ولسوالي هاي آن با تجمعات مردم روز نوروزجشن  درهرات 

زنان دف ودايره ميزنند، مردان ازساز وسرود مروج محلي استفاده مي كنند و جوانان به توپ . گرفته مي شود

دراطراف خرقة مبارك، با با ي ولي و تفريحگاه ارغنداب جمع درقندهار، مردم . تي گيري مي پردازندبازي وكش
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. مي شوند، جوانان به بازي هاي محلي مثل خوصك ، توپ بازي، اتن وساير سرگرمي ها مبادرت مي كنند

  )15.(امي داشته مي شوددرواليا ت ديگرافغانستان نيز، براساس شرايط محيطي وفرهنگي منطقه، جشن نوروز  گر

بنا براين، تاريخ تجليل وبزرگداشت نوروز در اين سرزمين با اسطوره ها آميخته است، ولي از مدت زماني كه 

گواهي روشنتري وجود دارد، بزرگداشت بهار و نوروز دربرگيرنده ي آداب ورسوم مردمان سرزمين هاي 

ار يكي از طبيعي ترين وپرجاذبه ترين روزها وجشن ها زيادي گرديده ونوروز، روزنخستين فصل اول سال درشم

. در جهان شهرت داد» جاللي «ي جهان شناخته شد است، وهمين نسبت شكوهمندش بود كه، اورا به تقويم 

)16(  

آيين نوروزي به دليل توليد گونه اي از ارزشهاي عام اجتماعي توانسته است طي زمان هاي طوالني، برخي از 

نمادها و الگوهاي اين بينش مشترك . مشترك را در حوزه ي تعامل اجتماعي پردازش كندخصوصيات وبينش 

كه در عناصري مانند باورهاي مذهبي، سنت هاي زيست محيطي، دريافتهاي فرهنگي و بازتوليد ارزش هاي 

انستان بستر فلكلوريك تبلور مي يابد، گونه اي از پيوندهاي پيوسته را ميان گروههاي مختلف قومي وتباري افغ

سازي نموده است كه بصورت ماليم ومداوم، در تكاپو و كنش هاي اجتماعي جلوه پيدا مي كند ومي تواند 

  .جلوه هايي از فرهنگ ملي را بازتاب دهد

با اين وجود، اما اين نوع پيوندها عليرغم ديرينگي وپيوستگي ارگانيك خود، قادر به ايجاد شبكه اي از همخويي 

. گري سياسي وهمگويي هاي بايسته ي اجتماعي در فرايند زندگاني مشترك ملي نگرديده استرواني، همساز

ريشه ي اصلي اين واقعيت فرهنگي ـ اجتماعي را بايد در نوع ساختار قومي، خصوصيات نظام سياسي واقتصادي 

ط تأليف و ترتيب و ويژگي هاي فرهنگ قبيله اي در اين كشور جستجو نمود كه تا هنوز موفق نشده است  شراي

  . يك جامعه ي ملي را بصورت طبيعي و برومند فراهم سازد

  :گروه دوم

  خصوصيات مشترك، جلوه هاي همسنخي

زندگي در يك فضاي جغرافيايي مشترك و همداستاني در يك حيات تاريخي مشابه، خصوصيات رفتاري، 

درالگوي زيست جمعي ساكنان افغانستان توليدات ذهني، الزامات اخالقي وكنشهاي اجتماعي نسبتا همسنخي را 

اين پديده ها نشانه هايي از همانندي فرهنگ قبيلوي را نمايه داري مي كنند كه در روان . جاري كرده است

جمعي و اخالق اجتماعي جامعه ي قبيله اي، پيشا مدرن وسلسله مراتبي، قوام تاريخي وخصلت اكولوژيك پيدا 

نمايش اين پيوستگي ارگانيك ميان اجزاي مختلف جامعه ي . وم يافته استكرده وبصورت توارث وتوالي، تدا
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قبيله اي الزاما به معني درهم تنيدگي وتناسب خود خواسته وعقالني اقوام در يك حوزه ي فرهنگي منبسط و در 

ري يك قلمرو سياسي منضبط  ويا منبعث از كاركرد مديريتي يك دولت ملي نيست بلكه، اين نوع همسنخي رفتا

وپنداري اساسا ناشي از الزامات محيطي ورازها ونيازهاي سنت همجواري است كه در حوزه ي زندگي وكنش 

  .جمعي نا خود آگاه ساكنان اين سرزمين به عادت وعبادت تاريخي تبديل شده است

تماعي، بنا براين، آنچه كه جامعه ي متنوع ومتُكثر افغانستان را در يك سلسله ي رفتاري وخصلت مشابه اج

همگونگي و همداستاني مي بخشد، زنجيره اي ازمفاهيم وتصورات است كه پيوسته در عمل وتعامل اجتماعي 

اين مفاهيم كه در عمق باورها رسوخ دارد، سيره وبصيرت ناخود آگاه جمعي را در گذر . بازتوليد مي گردد

وگرته برداري از تحوالت مدرن تاريخي وچرخه ي محيطي به گونه اي سامان داده است كه تأثير پذيري 

اين مجموعه گرايشها وبينش هاي عامه را كه ويژگي هايي از يك . وشناسه هاي عقالني را كمتر بر مي تابند

  :جامعه ي ايستا ونا شكفته ي سياسي مي باشند،  مي توان در نشانه هاي ذيل كد گزاري نمود

  پندارهاي رمزواره : مرد ساالري

 مشخصه ي بينش عامه در افغانستان است كه عموميت ومقبوليت اجتماعي وتقدير مرد ـ محوري مهمترين

ارزش وامتياز مردانگي در تمام سطوح واليه هاي پيدا وپنهان ذهن جمعي نفوذ و بلكه . تاريخي يافته است

ه آساني قدسيت پيدا كرده است و منشاء يك سلسله ازقدرتهاي نا محدود وافتخارات ال يزال بشمار مي رود كه ب

  .خدشه برنمي دارد وتغيير نمي پذيرد

 محدود  ومنسوب به يك گروه قو مي خاص نيست بلكه اين بينش، مهمترين وجه "مرد بودن"افتخار وامتياز 

. پيوند مي دهد» مرد«اشتراكي است كه تمام ساكنان متفرُق اين كشور را نسبت به گرايش وستايش اسطوره ي 

غيير دهنده وجهنده ي مرد، اختيارات، امكانات ومسئوليت هايي را برعهده ي اين جنس اعتقاد واعتماد به نيروي ت

اين مقام، به مرد حق مي دهد كه اراده ي جمعي خانواده . مي گذارد كه اورا در مقام الوهيت زميني مي نشاند

 آن او باشد، درتصميم گيري مطلق او تبلور  پيدا كند، رياست وصاحب اختياري در توليت امور زندگي از

مالكيت در شخصيت حقيقي واراده ي حقوقي او تمركز يابد وارزشها وپايگاهاي اجتماعي هم معطوف به 

  .شهامت و شوكت مردانگي او گردد

مرد بودن در فرهنگ عامه، تنها يك نشانه ي جنسيتي وتفاوت بيولوژيكي نيست بلكه عالمت يك شايستگي 

 وماهيت تكويني تلقي مي گردد وبه همين دليل است كه منشأ بسياري از طبيعي و علو درجه ي انساني در فطرت

ادبيات فلكلوريك . مثال ها و نمادهاي ارزشي ـ انساني در زندگي روزمره و آيين هاي اجتماعي قرار مي گيرد

ها، صفتها و دري زبان ها وپشتو زبانها وساير اقوام، مملو از مثلها و متلهاي اجتماعي است كه بر محور مرد وارزش
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نمونه اي از اين مثلها ومتلها را مي توان در صفات واصطالحات فراگير . خالقيتهاي مردانگي استوار گرديده است

  :  ورايج ذيل باز يافت

  ... سخاوت، مروت، مهرباني، وفاداري و:جوانمردي

  ... شهامتمندانه، غيورانه، قدرتمندانه، شجاعانه و:مردانه

  ...با شهامت، بي پروا، شايسته، با همت و:   نرانه ـ نرانه گي

 لفظيست كه از روي جسارت وبي "در اصطالح عامه ... با غرور، با قدرت ، با جسارت، با سربلندي و:  نرواري 

  )17 (".ادبي در مقابل بزرگان گويد

  ...بي وفا، بي معرفت، فراموشكار، نمك نشناس، بي همت و:  نامرد

  ...  كفايت، ضعيف، گوشه گير، مظلوم ومردترسو، بي:  زنِ ريشدار 

  صبوري، دست ودل گشادي، وفا داري، غيرتمندي گذشت، فداكاري،: مردانگي

  )18(آدم مردانه صفت :  نركلُه

  )19(شخص شجاع وبا همت : نرغازي

  )20(كنايه از آدم پوك وبي معني :  نردبنگ

  )21(كنايه از آدم سست وبي همت :  نركبل

  )22(ي، آدم زنانه خو و بي همت خنث: نر ِماده سينه

ثمره ي حيات اجتماعي و باور هاي هنجار شده ي زندگي تاريخي اين اقوام مي باشد، دايما به باز كه  اين مثلها 

توليد مفاهيم معطوف به راز وارگي نرينه و تعميق باورهاي اسطوره اي منوط به شكوه حماسي مردانه پرداخته 

  . قوام تاريخي وقداست اجتماعي بخشيده استوسامان جامعه ي مردساالر را

بنا براين، تاريخ سياسي و تحوالت اجتماعي ـ فرهنگي اين سرزمين، تاريخ مذُكر است كه تمامي امكانات در 

  .حوزه هاي سياسي، مذهبي واقتصادي حامي و روا دار جنس مرد بوده اند
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ل وتوانايي فردي مردها در اين كشور بوده همواره بعنوان يك عنصر مردانه، حوزه ي اختصاصي عم: سياست 

  . است كه قدرت و مشروعيت خليفگي اورا در سرنوشت اجتماعي تثبيت نموده است

مهمترين وكارآ ترين ابزار معنوي ورواني است كه با آموزه هاي انشايي وتعبدي خود، فرصتهاي : مذهب

 جنسيت برتر مرد، زمينه ي تفسيري و بهانه ي طويلي از اختيارات و درجات معنوي، اخالقي و فرهنگي را براي

  . تأويلي فراهم كرده است

مديريت، قدرت وبلند مرتبگي تقريبا بي چون وچراي مرد را بركليه ي شئون زندگي : مالكيت اقتصادي

  . اجتماعي، خانوادگي وفردي سزاواري واستواري بخشيده است

  ارزشهاي مفقود: زن ستيزي

 به جايگاه انساني وشأن فرهنگي زن درباور عمومي جامعه ي افغانستان جلوه ي خُفت اجتماعي اي كه نسبت

عملي و روز ـ مرگي عيني پيدا كرده است، ريشه در ساخت اجتماعي وبافت ذهني يك جامعه ي كامال 

هنجار ها و سنتهايي كه سازمان اجتماعي و روش زندگاني جمعي را سامان مي بخشند، و عمدتا . مردساالر دارد

 است، آكنده از آموزه ها ودريافتهايي اند كه داده هاي بد آموزانه را " نرينگي"بر خاسته از ايده و اراده ي 

بنا براين، موقعيت زن در فرهنگ وباورهاي اجتماعي . نسبت به مقام انساني و شخصيت اجتماعي زن القا مي كنند

ند مشاركت اجتماعي بشمار آيد بلكه اين موقعيت چنين جامعه اي، نمي تواند موقعيت مكمل براي جامعه و فراي

اصوال، موقعيت طفيلي و زير ـ مجموعه اي است كه نقشهاي محدود وقابل شمارشي در حوزه ي عمومي 

  .وخصوصي به او داده مي شود

بدينرو، نقش فردي، ارزش اجتماعي وتاثير فرهنگي زن در زندگي اجتماعي وخانوادگي در سه مورد كلي 

  : دود وخالصه مي گرددواساسي مح

  ـ توليد مثل

  ـ خانه داري

  ـ همبستري

انتظار جامعه ي مرد محور از زنان اين است كه بعنوان موجودات تحت قيمومت، تعهدات اجتماعي ومسئوليت  

  :خانوادگي خودرا در نمودارهاي ذيل به شايستگي بياموزند

  ـ  فراواني توليد فرزندان پسر 
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  ـ  كم توقعي وقناعت

  نر آشپزي ومهمانداريـ  ه

  ـ اطاعت پذيري مطلق از شوهر

  ـ  خانه نشيني وانزوا گري

   ـ كار بيشتر و مداوم

  ـ صبر وانتظار وسكوت

اعتقاد به ناتواني، نقصان ودرجه دوم بودن زن، مهمترين معيار درنگرش اجتماعي وروش تربيتي جامعه ي قبيله 

 و زيستي پنداشته شده وبصورت موروثي به نسلهاي جديد منتقل اي افغانستان است كه به مثابه يك فرايند طبيعي

اين نوع نگرش عموما درنوع برخورد، قضاوت و روابط اجتماعي تبلور عيني پيدا نموده ودر سرنوشت . مي گردد

زنان، الگوهاي رفتاري، هنجارهاي اخالقي، مولدات ذهني وبينش عمومي جامعه تاثير ي ماندگار برجاي مي 

لي اينگونه اعتقادات وباورها درنوع گفتار و شيوه ي پندار عمومي، رسته اي از آموزه هاي تج. گذارد

فلكلوريك را صورت بندي نموده و مقوم ارزشهاي اخالقي و مغذي هنجارهاي قبيلوي قرار گرفته اند؛ نمونه اي 

كه در محاوره هاي عمومي از اينگونه آموزه ها را مي توان در تعبيرهاي رايج نسبت به زنان، بازسنجي نمود 

  :رايج ترين اين تعبير ها عبارتند از . كاربرد روزمره داشته وبار معنايي نمادين را القا مي كنند

  استحقاق طبيعي تيره بختي، بد بياري،  ونگون ساري در زنگي اجتماعي: سيا سر

  ون انسانينشانه ي نقصان، نا تواني، مظلوميت، نا شايستگي وبي استعدادي در شئ: ضعيفه

  نماد سرگشتگي، نا پايداري، بي ثباتي، تغيير وتلون، بي اعتمادي وتزلزل درخصوصيات فردي : كوچ

عالمت ملكيت، شيئي وارگي، ظرفيت محدود عقالني،   ):اصطالحي كه درميان پشتونها رايج است( حيوانانه 

كار، موم شدگي درتعامل ونسبتهاي بلوغ نيافتگي فكري، تحقير، بهره كشي جنسي، رواداري خشونت، شيردهي و

  .اجتماعي

هرچند در مناطق شرقي افغانستان رسم فروش زنان رايج ( كنايه از دارايي غير منقول وغير قابل انتقال : خانه

است كه بر مبناي آن برخي از مردان، بنا بر داليل مادي و يا مشكالت خانوادگي، همسران خود را حتا اگر 

شد، به مرد ديگري، به ازاي مبالغ نقدي وياجنسي، مثال حيوانات باركش، به فروش مي داراي فرزنداني هم با

 23.) رسانند
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نوعي تحقير اجتماعي تلقي مي ) 24 ("زن دخترزا"به همين دليل است كه درعرف برخي از اين قبايل، اصطالح 

اده بمنظور توليد فرزند پسر بدون گردد، و اين تعبير مي تواند بهانه ي موجهي گردد براي ازدواج مجدد مرد خانو

  .  آنكه شك، استدالل وآگاهيي وجود داشته باشد مبني بر نقص وضعف ژنتيكي مردان

  نظام سلسله مراتب

نظام سلسله مراتبي در روابط خانوادگي و مناسبات اجتماعي، غالب ترين وجه ساختار اجتماعي والگوي فرهنگي 

الگوي ساختاري خانواده، اصوال بر قاعده ي مردان . اتي استوار مي باشدرا تشكيل مي دهد كه بر مبناي هرم طبق

پدر، در رأس هرم جاي دارد، پس از آن، اولين فرزند پسر، سپس به ترتيب سن، ساير . خانواده چيده شده است

گاهي با پدر مادرخانواده، از نظر جايگاه عاطفي . پسران ودر اليه هاي پايين هرم، دختران خانواده قرار مي گيرند

هموزني مي كند اما از نظر مقام وقدرت تصميم گيري و مالكيت، عموما در رديف دختران محاسبه مي گردد؛ 

شدت اين جزم . همانگونه كه از نظر ارث و امتيازات حقوقي نيز حتا با فرزندان پسر خود برابر ي نمي تواند

 درين قانون، زن از بردن ميراث بي بهره ":تا آنجا كه انديشي در قوانين عرفي پشتونوالي جلوه پيدا كرده است، 

  )25 (".است

تمكن مالي، نفوذ معنوي، موقعيت . الگوي مناسبات اجتماعي نيز بر نشانه هاي طبقاتي كد گزاري مي گردد

 اجتماعي وقدرت سياسي، عناصر مهم وتاثير گزاري اند كه منشاء پايگاه اجتماعي و معيار رديف طبفاتي قرار مي

از اين رو، گروههايي كه چنين امكاناتي را در اختيار دارند، از قدرت وظرفيت فوق العاده اي براي . گيرند

انگيختن احترام وتمكين ساير گروههاي اجتماعي نسبت به موقعيت طبقاتي خويش برخوردار مي گردند وقادر 

بدين معني كه اين طبقات، . ير قرار دهندمي باشند ارزشها، وهنجارها، آداب وباورهاي اجتماعي را نيز تحت تاث

ضمن آنكه خود داراي خرده فرهنگ ويژه هستند، بدليل توانايي هاي مادي، نفوذ اجتماعي و قدرت سياسي اي 

كه دارند، موقعيت مسلط شان بر گروههاي اجتماعي ديگر، امكان تسلط و نفوذ آنان را در جهت پردازش 

  . وردمفردات فرهنگ عامه نيز فراهم مي آ

براي توضيح وتبين اين مفروضه مي توان از مثالها ونمادهاي عيني اي استفاده نمود كه درمفاهيم بنيادين تعامل 

مفاهيمي كه درهيأت ساختاري جامعه ي فئودالي تبلور پيدا مي كند . اجتماعي ـ طبقاتي صورت بندي شده است

مال، ملُاك، پهلوان، يا در ساختار جديد، رهبر و ترتيب هرم آن برمبناي حضور وچينش خان، ارباب، مالك، 

سياسي، قوماندان، واسطه هاي قدرت ودر پايين ترين رديف آن كارگران، پيشه وران، اصناف، زنان وتوده هاي 

  .اجتماعي قرار مي گيرند
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ه اي از خصوصيات فرهنگ بسته ي قبيله اي كه در نظام سلسله مراتبي به توليد مثل مي پردازد، دايره ي گستر د

. زندگي جمعي را پوشش مي دهد ودر شيوه ي عمل اجتماعي و در ساختار مناسبات كالن نيز نفوذ مي كند

  : بدينرو ، پرتو اين نفوذ را مي توان حتا در نمايه هاي ذيل، به سنجش گرفت

تك نظام .  وجه ديگر نظام سلسله مراتبي در فرهنگ سياسي تبلور پيدا مي كند:ويژگي فرهنگ سياسي 

ساخت سياسي كه بر اراده و قباله ي انحصار قومي صورت بندي مي گردد، ثمره ي سلسله مراتب ظالمانه را در 

  . سازمان بندي قدرت سياسي اشاره مي دهد

  طبقه بندي اجتماعي ارزشهاي انساني وشأن شهروندي براساس :الگوي مناسبات قومي .1

ب اكثريت، از حقانيت بيشتر برخوردار مي گردد،  گروه قومي عناصر نژادي، زباني ومذهبي كه بر مبناي آن مذه

پاي مي فشارد وگروههاي نژادي »  برادر بزرگتر«مدعي اكثريت، برحق انحصاري قدرت با تكيه بر مفروضه ي 

وزباني اقليت، مجبور به حاشيه نشيني ودر منگنه ي هويتي قرار مي گيرند و در پايينترين سطح هرم اجتماعي 

قايم شدن اين هنجارها در نظام اجتماعي وقبيله اي، نشان از نهاد مند شدن طبقه بندي هرمي .  مي شوندجاي داده

  .منزلت اجتماعي اقوام وشهروندان افغانستان در سطح كالن دارد

  در مناسبات درون ـ مذهبي نيز فرهنگ سلسله مراتب، پذيره :مدل هرمي متوليان مذهب .2

مثال در مذهب شيعه، عالوه بر عالمان، واعظان ومتوليان ديني، . يدا كرده استي ارزشي و نهاده ي اجتماعي پ

 از " كاست اجتماعي" بدليل نسبت داشتن با پيامبر اسالم وائمه، بعنوان يك "سادات"گروه تباري ـ مذهبي 

تماعي، موقعيت وجايگاه ويژه اي در مناسبات درون ـ مذهبي جامعه ي شيعان برخوردارند ودر طبقه بندي اج

گروههاي اجتماعي ديگري كه در دسته بندي ارزشي جامعه ي شيعه از جايگاه . جزو طبقات باال بشمار مي روند

مهم برخوردار هستند، حاجي ها، كرباليي ها وزوارها مي باشند كه شأن طبقاتي خودرا از كسب اين عناوين 

 ها جزو طبقات مرفه وممتازي اند كه نقش "امام"در فرقه ي اسماعيليه،  . عرفي واعتباري بدست مي آورند

  . وجايگاه رفيع اجتماعي خودرا در پرتو تقدس مذهبي مشروعيت مي بخشند

در مذهب اهل سنت نيز، اضافه بر مولوي ها و مفتي ها، رهبران برخي فرقه ها ي صوفيه، جزو طبقات باالي 

 درفرقه هاي نقشبنديه وقادريه، تقريبا،  "حضرت ها" و "پيرها"مثال قشر اجتماعي . جامعه محسوب مي شوند

بعنوان يك كاست قابل تقديس، موقعيت ونقش اجتماعي يافته اند وبر فراز مخروط هرم اجتماعي قرار مي 

  .گيرند

  خون خواهي ـ كين جويي
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آشكار ترين نشانه ي يك جامعه ي قبيله اي،  راسخ بودن فرهنگ انتقام جويي و انعطاف ناپذيري است كه در 

اين فرهنگ بازتاب روان خشونت پرور اجتماعي مي باشد . اسبات روزمره و مداوم اجتماعي تبلور پيدا مي كندمن

كه از شرايط محيطي تأثير مي پذيرد و آبشخور سلسله اي از آداب، هنجار ها، سنتها و قراداد هاي اجتماعي قرار 

 ساختار سياسي و ناپيوستگي در هويت ملي، در جامعه ي چند قومي افغانستان نيز با وجود گسستگي در. مي گيرد

عنصر كين جويي و . حوزه ي مشتركات اجتماعي، خصو صيات جامعه ي قبيله اي را منعكس مي سازد

خونخواهي از وجوه مشتركي است كه با اندكي شدت وضعف، در ميان اقوام مختلف رواج دارد و شكل رفتاري 

  . ـ قومي و روابط ميان ـ قبيله اي ويژگي وسامان مي بخشدو نظام هنجاري آنان را در مناسبات درون

فرهنگ خونخواهي در افغانستان ريشه در عصبيت اجتماعي دارد كه با بينش بدويت تاريخي تكوين يافته و با 

. بازماندگي هاي اجتماعي وفرهنگي تقويت گرديده وبا عقيم ماندن انديشه ونظام سياسي قوام پيدا كرده است

م اين فرهنگ، هم علتي براي ترويج خشونت وناخويشتن داري پيوسته بوده است وهم معلول نظام غير قوام ودوا

عقالني اخالق اجتماعي و ارزشهاي نا شكفته ي فرهنگي كه به مرور بصورت يك قراداد اجتماعي،  بنياد حقوقي 

  .و مقبوليت اخالقي يافته است

 " غيرت عشيره اي " و " غرورخانداني "يك پندار موهوم بنام فرهنگ انتقام جويي و خونخواهي، كه عمدتا از 

توليد مي گردد، هم در نظام رفتاري درون ـ قبيله اي و هم در مناسبان ميان ـ  قومي، چرخه اي از خشونت هاي 

. ممتد وسلسله اي از كدورتهاي اجتماعي را در بستر مراودات انساني و مناسبات اجتماعي بازتوليد كرده است

  .ياري از منازعات مستمر  عشيره اي و بد خواهي هاي پايدار قبيله اي ريشه وانديشه در چنين فرهنگي داردبس

  گذشته گرايي

فقر فرهنگي، پس . نداري وناكامي امروزينه مي تواند انگيزه ي توسل به داراييهاي گذشته را تجديد نمايد

ي وناگشودگي انديشه ي جمعي در افغانستان اكنون، ماندگي اجتماعي،  ناكامي هاي اقتصادي، نا شكفتگي سياس

 را  در ميان جامعه ي قبيله "گذشته گرايي"به حد كافي داليل ذهني و زمينه هاي فرهنگي تمسك به پديده ي 

گذشته گرايي مبتني بر يك رشته از پندارهاي ذهني و تصورات وخاطرات . اي اين كشور رونق داده است

 سرگذشتهاي تاريخي و سرشت فرهنگي ـ اجتماعي  يك جامعه دارد كه خأل هاي اجتماعي است كه ريشه در

تصوير پردازي و . رواني و ناتواني هاي موجود خودرا با پناه بردن به نشانه ها و انگاره هاي مسبوق مي پوشاند

 در خيال انگيزي نسبت به آنچه تصور مي شود مايه ي شكوه  اجتماعي، شوكت فرهنگي و توانگري سياسي

گذشته ي تاريخي بوده است، موجب مي گردد كه حس حقارت وحسادت ناشي از نا برخورداريهاي عهد 

  .جاري را به آرامش و رهايش برساند
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  :در افغانستان اما اين خصلت به يك فرهنگ عمومي تبديل وبه بازتوليد مفاهيم ومباني ذيل منجر گرديده است

  :افتخار به نسب هاي انتزاعي. الف 

مثال . ت يافتن به  سلسله هاي تباري، عمده ترين منبع افتخار و اعتبار هويتي در افغانستان شمرده مي شودنسب

اينگونه تعلقات . انتساب به نژاد آريايي، به معني تعلق و تملك به شكوه باستاني واصالت تاريخي تلقي مي گردد

بين خود القا نموده وحس خويشاوندي و خود مداري را مي تواند پندار امتياز و اعتبار فرهنگي و نژادي را به منسو

شيوع اين نوع پندار موجب فراموشي موقعيت نازل معاصر در مقايسه با جلو زدگي . در ميان آنان تقويت نمايد

  . دنياي جديد مي گردد و به اشباع ذهني ناشي از پديده ي حقارت كمك مي كند

  :  افسانه پردازي. ب

 وتوكل به اسطوره هاي ساخته ي ذهن جمعي وقبيله اي، نوعي اطمينان و همداستاني  نمادسازي هاي موهوم 

كاذب درون ـ قومي را برجسته نموده و سرشت اجتماعي را از گرايشهاي عقالني به سمت رازوارگي هاي 

سفه ي ذهن اسطوره پرداز، نشان از ناتواني درحل و درك معماهاي فل. عاطفي و ناخرد ورزانه معطوف مي سازد

زندگي اجتماعي ومحروميت هاي اقتصادي دارد كه انتظار جبران آرمانها واميدهاي تحقق نيافته ي خويش را در 

براي درك وتبيين اين . پرتو كيش شخصيت و يا تصورات افسانه اي از قدرت الهي پيشوايان تاريخي مي كشد

فرهنگ سياسي و الگوي تاريخگري افغانستان  هاي شبه اسطوره اي در "بابا"واقعيت مي توان از توليد مفهوم 

  به محمد "بابا ي ملت"  ويا اعطاي لقب " احمد شاه با با"ملقب ساختن احمد خان ابدالي به : مثال آورد

، قبل از آن كه در جهت ايجاد پيوستگي سياسي وبسط باورهاي )26( ظاهرشاه در قانون اساسي دولت كرزي 

دگي انديشه ي سياسي و آشفته حالي ذهن جمعي در درك عقالني واقعيتها و ملي بوده باشد، بيانگر نا بسن

  .پيچيدگيهاي زندگي اجتماعي و اولويتهاي سرنوشت سياسي ـ تاريخي است

  : پندار غنا مندي .3

  كه عمدتا ناظر بر موقعيت فرهنگي ـ تمدني دوره هاي تاريخي است، نوعي "گذشته ي پر شكوه"افتخار به 

اين افتخار برمبناي ياد آوري غناي فرهنگي ـ ادبي دوره هاي قبل .  را اشاعه داده است"گرانهخود ارضا "غرور 

وبعد از ظهور اسالم صورت مي گيرد كه در يك حوزه ي تمدني گسترده ومنطقه اي با حاكميتها ومرزهاي 

. ذشت تاريخي داردمتغيير و نا پايدار، كه مرزهاي امروزي افغانستان بخشي از آن حوزه شمرده مي شد، سرگ

استناد به چنين دوره ها وميراثهاي مشترك منطقه اي وقابل بحث، بعنوان داشته ها و مدعاهاي انحصاري ودرخور 

افتخار، منبع هويت ساز و اشباع كننده براي اثبات عظمت ملي وهويت پردازي سياسي ما قرار مي گيرد، بدون 
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بر سنجش خردمندانه و واقع بينانه ي موقعيت فرهنگي، دارايي آن كه درك و تأمل امروزينه وجود داشته باشد 

هاي فكري، توانايي هاي اقتصادي، دستاوردهاي علمي و ميراث سياسي امروز ما بعنوان يك جامعه ي ملي با 

  .مرزهاي سياسي و حوزه ي جغرافيايي مشُخص در دنياي معاصر و در منطقه ي اكنون كه در آن ميزييم

 گذشته بر زندگاني امروز ما، بدون آن كه تالشي به خرج داده شود مبني بربازتوليد آن تعميم دارايي هاي

ميراثهاي فرهنگي ـ علمي وهمت وغيرتي صورت بگيرد مبني بر بازپروري وبازتعريف آن داده هاي تمدني،  

 از سوي حس كاذب وفريبنده وغرور عوامانه اي را كه بعنوان يك رويه وخصيصه ي پارادوكسيكال فرهنگي

جامعه ي فرهنگي به منظور فراموشي و گريز عامدانه از پس ماندگي هاي معاصر ما ن ترويج گرديده، به صورت 

  .يك فرهنگ عمومي در بينش جمعي نيز، رسوخ داده است

اين خصلت پارادوكسيكال فرهنگي، دوگانگي و تناقض مضحكي را ميان بينش ودانش فرهنگي و رويه وكردار 

 به پيشينه ي بلخ، غزنه وهرات بعنوان مشرق هاي علم وفكر ومراكز :ماعي ما به ظهور رسانيده استسياسي ـ اجت

انتشارفرهنگ وهنر وادبيات در جهان آن روز، غرور مي ورزيم، بدون آن كه برگي از آن دارايي هارا در جهت 

 باميان، كابل، قندهار وبدخشان آثار باستاني وتمدني. سبزينگي دنياي امروزينه ي خويش بازپروري كرده باشيم

را منبع عظمت و حقانيت تاريخي خود مي شماريم، اُما عمق جهالت سياسي ونا اهلي فكري ـ فرهنگي خودرا 

بر سر مللكيت، تعلُقيت . بانابودي، تخريب و فروش مجسمه هاي بودا و عتيقه هاي موزيم ملي به ثبوت مي رسانيم

با ... ، فارابي، ناصر خسرو، خواه عبداهللا انصاري، سيد جمال الدين ووتخصيص مولوي، سنايي، بوعلي سينا

ديگران منازعه ي تعصب ورزانه و بيهوده داريم، اما كوچكترين صالحيتي بر بسط نظام فكري، ترويج انديشه ي 

ياسي، انساني ـ عرفاني و باز آموزي ميراث ادبي ـ علمي آنها از خود نشان نداده ايم وبلكه همت وهياهويي س

 فاخر وماندگار آنها به راه "زبان" و "در دري"جدالهاي زباني وتباري ومرز گزاري هاي خردسوزانه بر تضعيف 

  . مي اندازيم

  راز زدگي، تقدير باوري

بينش سرشته با عقايد رازواره، زندگي اجتماعي مردمان افغانستان را  مملو از رفتار ها وباورهاي ناخرد ورزانه 

اخته است كه از درك عقالني پديده ها ورويدادهاي روزمره در زندگي فردي وجمعي نا توان وتصادف پذير س

بر مبناي چنين بينشي، سنت فرا فكني، عام ترين رويه ي اجتماعي در تفسير وعلت جويي حوادث و . مي ماند

 به گزاره ي رخداده هاي روزانه در حوزه ي اقتصادي، سياسي، اجتماعي، خانوادگي وفرهنگي مي گردد كه

  .  نسبت داده مي شود"رازهاي ما ورائي" و "تقدير"
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بينش معطوف به رازوارگي، به تقويت جنبه هاي پنهان ذهن وهم پذير جامعه ي روستا نشين، پس مانده و ايستا 

ه اعتقاد ب. ميدان داده است تا به تصوير سازي و بازپروري مفاهيم رمز آلود، تعريف نشدني وترس آور  بپردازد

موجودات خارق العاده و وهم آميز مانند جن، پري، ديو، آل و ساير اسطوره ها وافسانه هاي ذهني وانتزاعي، 

زاييده ي زندگي بسته ي فئودالي ـ قبيلوي و تأثير محيط روستايي وبدوي مي باشد كه بجاي عقل سنجشگر، 

ردن به موجودات خارق العاده و انتزاعي پناه ب.  عادتها و روش زندگي فردي وجمعي را معنا و مداوت مي بخشد

در مواقع خطر و تكيه بر نيروي موهوم، شفا بخش و تغيير دهنده ي اين موجودات همواره توجيهي براي اتفاقات 

و دليلي بر قدرت ماورايي وپرسش ناپذير اسطوره ها و تابوهاي ذهني مي باشد كه جايگزين خرد، اراده، اختيار، 

  . هندگي انسان مي گردددانش ونيروي تغيير د

در فرهنگ شفاهي و محاورات فلكلوريك مردم افغانستان دو اصطالح بيش از همه رايج است كه در مكالمات 

اين . روزمره  هزاران بار شنيده مي شود و براي تعريف ويا توجيه رويدادهاي خوب وبد استفاده مي گردد

اداي اين اصطالحات پس از حادثه و اتفاقي . "سمت بوده ق"، "تقدير بوده": اصطالحات پر كاربرد عبارتند از

كه در رويداد هاي زندگي فردي و اجتماعي رخ مي دهد، سكون و آرامشي را در روان فردي و ذهن جمعي 

ايجاد مي كند كه انگيزه ي فرد و انديشه ي جمع را از استدالل، تأمل، تعقل وتفكر بيشتر در آن موضوع بي نياز 

سپردن . وسيله راه را براي پويايي، انديشه گري، منطق ورزي، خالقيت وپرسشگري جامعه مي بنددمي سازد وبدين

سرنوشت وتصميمها به نيروي ناشناخته وتقدير هاي مقدر، باعث مي گردد كه قدرت منطق و ذكاوت استدالل 

  .افكنانه عادت نمايدعقلي به تدريج به تنبلي و درماندگي دچار گرديده وذهن اجتماعي به مفاهيم ساده وفر

  مذهب محوري

 رويكرد همگاني، مفتون آميز و نا انديشه گرانه ي مردم افغانستان به پديده ي مذهب، به مثابه يك خصلت 

پايبندي نا سنجشگرانه و دلبستگي نا آگانه به آموزه هاي . مشترك اجتماعي والگوي فرهنگي در آمده است

 هاي مختلف اجتماعي منجر گرديده و بطور گسترده وجدي زمينه ي مذهبي، به رشد عصبيت ونا خويشتندار ي

بر مبناي اين رويكرد، . نمو باورها، رفتارها و سنتهاي انعطاف ناپذير و خرد گريز اجتماعي را فراهم آورده است

تعلق خاطرعاطفي به عنصر مذهب بدون درك بسنده ي عقالني ودريافت پاينده ي فكري از داده ها ي اخالقي 

وارزشهاي انساني آن، گرايشهاي تندروانه و تفكيك پذيري هاي فرقه گرايانه را در تعامل اجتماعي شدت 

بخشيده ومجال گسترده اي را براي ظهور افقي رهبران مقدس وپرسش نا پذير از يكسو وترويج ناشكيبايي ها 

  .وبحران هاي نهفته در روابط داخلي وبيروني از سوي ديگر ، پديد آورده است
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بنا براين، نسبت پيدا كردن به مذهب و پنداره هاي ديني پيش از آن كه بعنوان يك معيار ومنطق آگاهي 

بخش،ارزش داورانه و اعتقادي تلقي گردد، به مثابه يك عادت ميراثي در تربيت اجتماعي و هنجار رفتاري در 

از اين . ت محيطي در آميخته استزندگي فردي وبينش جمعي در آمده كه با انگاره ها ي قومي وسنتهاي زيس

رو به سختي مي توان ميان ارزشهاي مذهبي و سنتهاي قبيله اي ـ محيطي مرز روشن، تعريف دقيق و تفكيك 

به عبارت ديگر، احساس عاطفي نسبت به اعمال صوري مذهب، رفتار فردي و برداشت . قاطعي استوار كرد

 را با قضاوتها و مرارتهاي ناسخته اي صورت بندي نموده است جمعي از پديده هاي عيني و متغييرهاي پيراموني

از اين . كه عمدتا بر تابنده ي سيرت زندگي قبيله اي و جلوه گر ساختار ذهن ساده ي جامعه ي پيشا مدرن است

رو مذهب محوري عالوه بر آن كه برتابنده ي خصوصيات جامعه ي قبيله اي افغانستان است، علتي براي تداوم 

ي مولدات فرهنگ الزام آور وكنشهاي غير عقالني معطوف به ذهن ناخود آگاه ورمز پرداز اجتماعي نيز چرخه 

  . مي باشد

  پارادوكس استعمار ستيزي و استبداد پذيري

  

 مي " استعمار ستيزي"يكي از شاخص ترين عادات تاريخي وامتيازات فرهنگي مردم افغانستان را  غيرت 

ه درگذر تحوالت تاريخي دوصد سال اخير نمايان شده است، بعنوان تنها اين عادت وغيرت ك. شمارند

وبزرگترين دستاورد وسهم منحصر به فرد مردمان اين سرزمين درفرايند رو يدادهاي جهاني تلقي گرديده و مورد 

ندي روحي، غرور ناشي از اعتبار استعمار ستيزي، نوعي حس غنا م. افتخار واعتبار ملي وبين المللي قرار مي گيرد

خود بزرگ پنداري سياسي و رشادت وقدرت ارداه ي اجتماعي را در ذهن و زندگي اين مردم پايدار كرده 

  . است

اين عادت، كه درحقيقت ريشه در خصلت ذاتي جامعه ندارد، اساسا متأُثر از خصوصيات جامعه ي قبيله ـ مذهبي 

و درا از القائات و تحريكات رهبران قبيله اي ومتوليان مي باشد كه اراده و الگوي رفتاري و باورهاي اعتقادي خ

به گواهي تاريخ، رهبران قبيله اي و مناديان مذهبي در افغانستان بدليل به خطر افتادن منافع . مذهبي مي گيرند

طبقاتي و ترس از تزلزل نظام ارباب ـ رعيتي، حاكميت فئودالي ونفوذ توده اي خويش، به تحريك احساسات 

اين رهبران به خاطر سلطه ي .  بر انگيختن شهامت قبيله اي در مقابل قدرتهاي بيروني مي پرداخته اندمذهبي و

و يا دلدادگي ) ناموس وننگ( اقتصادي و يا نفوذ جادويي برتوده ها، از گزاره هاي موءثري مانند غيرت قبيله اي 

د سياسي، نفوذ فرهنگي وتأثير فكري هاي مفتون شده ي مذهبي آنان به حيث يك ابزار رواني دربرابر ورو

افتخار به روحيه ي استعمار ستيزي بتدريج به صفت يك ارزش فرهنگي درنظام . قدرتهاي بيروني بهره جسته اند
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انديشگي جامعه در آمده وبعنوان يك مأخذ قابل اعتماد در تبيين هويت سياسي، حيثيت اجتماعي وفضيلت 

  .فرهنگي درتاريخ سياسي شمرده مي شود

بنابراين، پديده ي استعمار ستيزي در جامعه ي افغانستان مبتني بر يك اراده ي آگاهانه و انديشه ي سياسي ـ 

اجتماعي پر مايه نيست بلكه بازتاب بينش ناگشوده اي است كه از درك پديده هاي سياسي، تحليل ظرافت ها و 

ان مي ماند و منفعالنه از مباني ومفاهيم ساده رويدادهاي ژئو پلتيك و فهم تطورات فكري ـ فرهنگي مدرن نا تو

  .ي مذهبي و مناسبات فئودالي وقبيله اي نشأت مي گيرد

 " استبداد پذيري"صورت ديگري از خصوصيات اجتماعي مشترك جامعه ي افغانستان را مي توان در گزاره ي

 رفتار اجتماعي، گفتار فرهنگي استبداد پذيري يك فرايند ذهني ـ تاريخي است كه تأثير عميقي بر. نشاني كرد

استبداد، رايج ترين شكل نظام سياسي در افغانستان بوده كه . وسرنوشت سياسي اين كشور برجاي گذاشته است

استبداد نه تنها غالب ترين گزينه ي رفتاري . در رويه ي دولت سازي تبديل به فرهنگ سياسي گرديده است

ير اين فرهنگ در اليه هاي ساختار خانوادگي ونظام اجتماعي نيز بسيار حاكميت در افغانستان بوده است بلكه تأث

اصوال ساختار طبقاتي و فرايند نطام سلسله مراتب در اين كشور بر الگوي استبداد . شگرف وپر دامنه بوده است

 ذهني و سيرت انعطاف ناپذير استوار است كه نظم رفتاري و خصلت تعامل فرهنگي را مديريت ومراقبت مي

  .كند

. در الگوي سازمان خانواده، رياست مطلق انديشانه ي مردان، خاستگاه اصلي نظام خانوادگي را شكل مي بخشد

استبداد رأي رييس خانواده، كه تمامي خواسته ها، تصميمها و اراده ها طفيلي وملتزم به اراده ي او و اعضاي 

 شوند، برتابنده ي گونه اي از نظم استبدادي در خانواده به مثابه رعايايي در قلمرو  حاكميت وي شمرده مي

  .  مناسبات خانوادگي مي باشد كه در فرهنگ  عامه الزام عملي وپذيره ي عيني يافته است

سازمان اجتماعي جامعه با ساختار عمودي خود نيز، جلوه ي روشني از نظم ديرينه ي استبدادي را نمايان مي 

 اجتماعيي كه بر فراز هرم اجتماعي قرار دارند، انديشه ي استبدادي خويش درپيوست اين ساختار، نيروهاي. سازد

اعمال قدرت، زورگويي، كيش شخصيت، تكبر وزياده : را از طريق جايگاه طبقاتي با استفاده از روشهايي مانند

ي اين نظم مثالها . تبارز مي دهند... خواهي، تحقير زيردستان، بكاربردن تبعيض نسبت به اقشار آسيب پذير و 

رهبران مذهبي، ارباب ها، خان ها، مالكان، . استبدادي را مي توان در همه ي سطوح واليه هاي اجتماعي بازيافت

مديران سازمانهاي اجتماعي، و رهبران احزاب سياسي همگي ايه هاي روشني از قايم شدن نظم استبدادي هستند 

 .عي و باورها و الگوهاي فرهنگي آشكار مي سازندكه عمق ذهن استبداد زده ي جمعي را در روابط  اجتما
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