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 افغانستان در ییگراکثرت با ییگراافراط تقابل

 
 یاسد الله حیذب دکتر

 
 دهیچک

نیم میلیارد نفر به منزله یک قطب جمعیتی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جهان اسالم با جمعیتی بیش از یک

ی همگرایی، گرفتار های قوی براگیرد که با داشتن قابلیتبزرگ، بخشی اعظیمی از کره خاکی را در بر می

اکنون اکثر کشورهای اسالمی در عوامل متعددی در واگرایی است. از نقطه نظر جغرافیای سیاسی، هم

دهی سیاسی قرار دارند. افغانستان هم یکی از همین کشورهاست؛ کشوری که چهار مراحل نخستین سازمان

سوزد. اگر عوامل خارجی بحران می های سیاسی و امنیتیافگنی و خشونتشود که در آتش دهشتدهه می

داراین کشور های دامنهگرایی دال مرکزی بحرانچهار دهه اخیر افغانستان را مد نظر نگریم، قطعاً که افراط

کم پنجاه و است. باوجود اینکه جامعۀ افغانستان، به لحاظ جمعیتی یک جامعۀ متکثر و متنوع است که دست

د، زبان و مذهب را در خود جای داده است؛ اما از رهگذر فرهنگی و سه قوم خورد و بزرگ، چندین نژا

ها بر زنیسیاسی این همه تنوع تا کنون به رسمیت شناخته نشده است. پس از فروپاشی رژیم طالبان گمانه

یابد؛ اما پس از دو دهه حضور گرایی فرهنگی و اجتماعی در افغانستان جای خود را درمیاین بود که کثرت

ها، معلوم شد که این رؤیا به واقعیت مبدل نگردید. دو مساله الحمایه آنمند جامعه جهانی و دولت تحتقدرت

مداران انحصارگرا و دوم شود؛ یکی سیاستگرایی در افغانستان برجسته تلقی میدر عدم پذیرش کثرت

ورد تحلیل و بررسی قرار ظهور و گسترش افراطیت در جامعه افغانستان، که در این نوشته، بخش دوم آن م

و تنوع اجتماعی در افغانستان تنها از رهگذر  کند که راه رسیدن به کثرتگرفته است. این نوشته تأکید می

 پذیرش کثرت در حوزۀ قدرت سیاسی میسر است.

 

 گرایی، افغانستان، پلورالیسم هستی شناسانه، پلورالیسم معتقدگرایی، کثرتافراط :یدیکل کلمات

 

 همقدم

 تعریف کنیم،« تسامح، تساهل و مدارا»هایی چون اگر جهان مدرن را با پذیرش تنوع و ارزش

رود؛ آفتی که در دِل جهان ها، آفِت جهانی مدرن به شمار میبه دلیل ستیز با این ارزش گراییافراط

رایی در جهان گگی رسید. البته این بدین معنا نیست که افراطمدرن تولد شد، رشد کرد و به بالنده

هر  هاماقبل مدرن وجود نداشته است؛ قطعاً که این پدیده در جهان ماقبل مدرن وجود داشته و انسان

 اند.ازگاهی با آن درگیر بوده

دهند. گرایان در برابر هر پدیدۀ جدید و مدرن و هر فکر سازنده و خردورز مخالفت نشان میافراط 

های مدرن و این جهانی است، خود را در مواجهه با از دانششان تهی ها به دلیل این که ذهنآن

بینند، به همین دلیل تنها راِه ادامۀ حیات گان امروز ناتوان مییافتهفکران و تحصیلروشن

 .دانندزدۀ خویش را در ترویج خشونت و دیگرستیزی میهای یخاندیشه

ر اتحاد جماهیر شوروی سابق بر گرایی در افغانستان به زمان تجاوقصۀ ظهور و تولد افراط

گردد. از روزگاری که افغانستان مورد هجوم این ابر قدرت جهانی قرار گرفت، زمینه را برای می

جوی عرب از رشد بنیادگرایی و افراطیت هموار ساخت. در همین دوره بود که هزاران جنگ

هاد و مبارزه با کمونیسم کشورهای خاورمیانه و عربی با حمایت غرب و عربستان سعودی برای ج

های جهانی توانستند دست به ایجاد و سیاسی قدرت ها به دلیل حمایت مالیوارد افغانستان شدند. این

افگنی و تکفیر چیزی بنیادهای آموزشی در میان مجاهدین بزنند؛ بنیادهایی که غیر از دهشت

ایی رسید که پس از فروپاشی اتحاد گرایی به جآوردند. بعدها اندیشۀ افراطدیگری به ارمغان نمی

الدین ربانی رییس جمهور دولت مجاهدین را نیز تکفیر کردند. اسالم برای جماهیر شوروی، برهان

شد، نماد یک هویت بود؛ هویتی که باید به هر این گروه بیش از این که یک حقیقت تلقی می

رگذار بود که به زودی همه جا را فرا داری شود. تبلیغات این گروه به حدی قوی و اثیی پاسوسیله

دادند؛ جوانانی که بعدها های افراطی از دین را به جوانان مسلمان آموزش میها برداشتگرفت. آن

 .ها جزو سربازان القاعده و گروه تروریستی طالبان شدنداکثریت آن
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بعد از فروپاشی رژیم طالبان و ایجاد دولت جدید به حمایت و 

گرایان تیزتر شد، عۀ جهانی، شمشیری دسِت افراطپشتیبانی جام

تر از گذشته دست به تبلیغات تندروانه علیه حکومت ها بیشآن

افغانستان زدند. در این دوره هزاران شهروند افغانستان ـ نظامی 

ها به قتل رسیدند. دولت تازه تأسیس و غیرنظامی ـ توسط آن

درن وارد میدان های مافغانستان با شعار دموکراسی و ارزش

های بسیاری را به همراه داشت، در همین بینیشد، که خوش

دوره قانون اساسی نسبتاً مدرن تدوین شد، حقوق همه شهروندان 

در برابر قانون تعریف گردید؛ اما در عمل همان باورها و 

برنامۀ کهنۀ گذشته همچنان پابرجا ماند. زیرا در این دوره 

توآم با حمایت کشورهای بیرونی  کسانی از نشانی دموکراسی

ً به به ویژه ایاالت متحده امریکا به قدرت رسیدند که قطعا

گرایی فرهنگی و اجتماعی باورمند نبودند دموکراسی و کثرت

گرایان ]ونیستند[. از سوی دیگر، موج تبلیغات از سوی افراطیت

به حمایت سازمان های استخباراتی در میان مردم افغانستان به 

ه افتاد که سرانجام همه جا را فرا گرفت، از یک رانندۀ تاکسی را

ها را نیز در بر گرفت. ها و حتی دانشگاهتا اصحاب رسانه

ها که مرکز تولید دانش و خردورزی بود، بخصوص دانشگاه

اکثراً به مرکز افراطیت تبدیل گردیدند و بارها صدای طالب و 

ها با استفاده از فضای ها بلند شد. اینداعش از همین دانشگاه

نوآوری و پلورالیسم  باز سیاسی در برابر هرنوع تغییر،نیمه

فرهنگی مخالفت کردند. اینک پس از دو دهه حضور -اجتماعی

گرایان نیروهای بین المللی و امریکایی، کارت بازی دست افراط

سوی از بقایای حکومت مورد حمایت مذهبی است. در این

مانده است، که به دلیل « هوریتجم»امریکا، فقط اسم

ً بیشتر از اینکه جمهوریت باشد، شاهی انحصارگرایی اش قطعا

 مطلقه است.

 

 گفتار نخست/ مفهوم شناسی

دری، مترادف افراط واژۀ عربی است که در زبان فارسی

روی در هر روی و از حد تعادل گذشتن را گویند، زیادهزیاده

اجتماعی و در هر زمان و بخشی از زندگی فردی، خانوادگی و 

تواند اتفاق بافتد که خرد در برابر عواطف مکانی، هنگامی می

مغلوب گردد. خرد و عواطف دو پدیدیی است که در فطرت 

دهند و زمانی ها وجود داشته و گاهی با هم دست آشتی میانسان

گیرند.. اما زمانی که این وضعیت با هم با یکدیگر سرستیز می

شود، در جوامع سنتی به یک پدیدۀ مقدس یکجا می« دین»پسوند 

حنیف، )کند.تبدیل گردیده و چهره خطرناکی به خود اختیار می
371-77 :3171) 

تواند در زندگی فرد، در خوردن و آشامیدن، گرایی میافراط

مخارج و مصارف، دوستی و دشمنی و در محیط خانواده، در 

یابد. انواده تبلور میطرز رفتار و برخورد اخالقی با اعضای خ

خرس یگانه حیوانی است که بیشتر از هر حیوانی »شود گفته می

گیرد و اش را در آغوش میکند، او چنان چوچهدیگر افراط می

فشارد و هنگامی که رهایش می کند، از محبت زیاد به شدت می

ً مثل همان(. افراط«)بیند که مرده استمی گرایان دینی دقیقا

ها از حسن نیت و دوستی با دین، و نفرت و آن خرس هستند،

چسپد که همین که متوجه دشمنی با دشمنان دین، چنان به آن می

می شوند، آتشی در خرمن اتحاد مسلمین زده و موجب بدنامی 

 دین شده اند. 

 

 گرایی در افغانستانافراط

گردد، گرایی در افغانستان به دهه شصت بر میاندیشۀ افراط

روزگاری که رژیمی دست نشاندۀ با آب و تاب خصوص به

ها نخستین اندیشۀ مارکسیسیتی در افغانستان بنیاد نهاده شد، آن

گروهی سیاسی ایدئولوژیک بودند که توانستند در این کشور 

های ایدئولوژیک به تبع ایدئولوژیک بودن حکومت بسازند. گروه

افراطی و گرا، انحصارطلب، مخالف نقد و در نهایت شان مطلق

ها راه افراط را در زیر سایۀ کمونیسم پی گرا بودند. آنخشونت

ها ریزی کردند و بی محابا هزاران تن مخالفین خود را به زندان

و بعداً به قتل رساندند. طبیعی بود که جنگیدن در برابر چنین 

گروهی ممکن نبود، مگر با طرح یک قرائت تندروانه و دیگر 

ها در را که مجاهدین و متولیان بیرونی آنستیز از دین. راهی 

برابر این گروه ایدئولوژیک رفتند، در قدم اول، بیرون دادن یک 

قرائت ایدئولوژیک و مسامحه ناپذیر از دین بود؛ قرائتی که 

شور و هیجان در بنیادفکری و عملی مسلمانان بر انگیزد وپای 

ر جهان اهل آنان را به جنگ و جهاد بکشاند. طرح این راه را د

تشیع دکتر علی شریعتی ریخت و در جهان اهل سنت، سید 

قطب، آنان یگانه کاری که کردند این بود که دین را در قالب 

گر و انقالبی در آوردند، شریعتی ایدئولوژی تمام عیار، ستیزه

ابوذر غفاری را از صد بوعلی سینا بلخی و سایر عارفان و 

 (3117زنامه ماندگار، رو)متصوفان دینی مهم می دانست.

سرانجام جهاد در برابر کمونیسم شروع شد، این جهاد در قدم 

اول نیاز مواد خرم و انگیزه دهنده داشت، تا بی محابا در برابر 

رژیم تا دندان مسلح کمونیستی مقاومت کند، مواد خام و انگیزۀ 

ذهنی این جهاد از نظریات سید قطب گرفته شد و بعدها 

گروه های وهابی عربی شدت گرفت، همین که باسرازیر شدن 

پای وهابیسم به جهاد افغانستان کشانده شد، دیگر همه چیز رنگ 

باخت، کافر دانستن مخالفین _حتی مسلمانان_ یک امر ساده و 

رحمی در برابر اسیران کمونیستی به پا افتاده تلقی شد و بیپیش

جهاد به همین که  (74: 3177محق )باالترین سطح آن رسید. 

پیروزی رسید، همین دوستان و برادران عرب، که در کاروان 

مجاهدین می جنگیدند، راه خویش را ادامه دادند و در برابر 

برادران مجاهد دیگرشان که به قدرت رسیده بودند، مبارزه را 

 ادامه دادند.

گرایی در افغانستان به زمان تجاوز اتحاد ظهرو و گسترش افراط

گردد. در آن روزگار موج از میسابق بر جماهیر شوروی 

ها از نخستین تبلیغات علیۀ حاکمیت وقت به راه افتاد، عرب

کسانی بودند که به تندرویی دینی در برابر رژیم وقت تأکید 

ها)تکفیر( نه تنها در میان ناپذیرآنکردند. تبلیغات مسامحهمی

ماری از های جهادی تعمیم نیافت، بل حتا نتوانست شهمه گروه

اقناع کند. بعدها این دام رفته  رو راهایی مجاهدین میانهگروه

گرایی جهادی ها و احزاب اعتدالگیِر شماری از گروهرفته دامن

شان راه میانه و مدارا را در شد؛ احزابی که در مبارزات سیاسی

 پیش گرفتند.

گرایی پس از فروپاشی رژیم طالبان انگیزی افراطداستان غم

گرایی آگاهانه و ناآگاهانه به سوی ید یافت، تَبِر بُرندۀ افراطتشد

شان در سرنگونی رژیم کسانی که پرتاب شد که به نحوی دست

دخیل بود. در این دوره از « امارت اسالمی طالبان»به اصطالح 

سو دهشت افگناِن مسلح دلیل مبارزۀ خویش را سرنگونی این یک

ترورو دهشت را در پیش گرفتند،  بنیاد خواندند و راهِ امارِت بی

گرایانی که در هوای دموکراسی و آزادی افراط از سوی دیگر

کشیدند، دلیل تندریی و نفرت خویش را حضور بیان نفس می

نیروهای امریکایی در افغانستان گرفتند و رفته رفته راه را به 

حضور و گسترش دهشت افگنی در سراسر افغانستان هموار 

ها بیشتر از هر زمانی دیگری مندانه در این سالساختند. سوگ
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های رادیکال و بنیادگرا میدان داده شد؛ در این میدان به گروه

ها و احزاب رادیکال اسالمی بیشتر از همه دست به کار گروه

و از احساسات پاک دینی مردم این کشور به حد اعظم سود  شده

های اخیر، ها و گسترش خشونت در سالبردند. تشدید جنگ

ها ناشی از همین تبلیغات زرآگین و ِخردگریِز پیروان این گروه

یی گسترده بود که به مشکل پیمانهاین تبلیغات به بوده است.

شد، تمایز فکری میان یک جوان دانشگاهی و یک طالب می

یعنی هردو یک موضع داشتند، با این  طلب را پیدا نمود.خشونت

زد و و زیر بیرق حکومت حرف می تفاوت که یکی در دانشگاه

ها به سوی نیروهای امنیتی کشور ها و جنگلدیگری در کوه

 .کرندراکت پرتاب می

 

 گراییگفتار دوم/مفهوم کثرت

گرایی یا کثرت باوری یا اصالت پلورالیسم به معنای کثرت

کثرت ویا تکثر و تعدد است. ظاهراً اصطالح پلورالیسم را اولین 

ما بعد »میالدی در کتاب  ۱۴۸۱ام لوتسه در سال بار فردی به ن

به کار برد. پلورالیسم یا کثرت نگری نحوی رویکرد « الطبیعه

سان انگاری فلسفی و معرفت شناختی است که مخالف بینش یک

 .درحوزه معرفت شناسی و هستی شناسی است

پلورالیسم هستی شناسانه معتقد به وجود نوعی تکثرگرایی در 

 و عوامل و عناصر سازنده آن است. تبیین هستی 

در قلمرو معرفت شناسی، پلورالیسم معتقد به وجود حقایق 

مختلف هم عرض همدیگر و نسبی انگاری و شکاکیت است. 

های اپیستومولوژیک )معرفت شناسانه( به ها در بحثپلورالیست

 .وجود حقیقت ثابت مطلق جهان شمولی، باور ندارند

یشه سیاسی علی الظاهر معتقد به لزوم پلورالیسم در حوزه اند

های مختلف سیاسی، اجتماعی و حضور و استقالل گروه

فرهنگی است. هر چند ذاتاً و در عمل آنچه که حاکمیت دارد یک 

گروه یا طبقه یا هویت فکری و سیاسی است. لیبرالیسم در نظر 

گرایی است، اما در باطن صورت مدعی پلورالیسم و کثرت

سرمایه ساالرانه است که در هیأت حکومت بورژوایی و 

 کند.روایی میهای بزرگ بر جامعه فرمانصاحبان سرمایه

در واقع شعار حکومت چند صدایی و جامعۀ چند صدایی صرفاً 

خالی است؛ زیرا یک فریب و سر و صدای بی بنیاد و میان

حکومت الزاماً بر پایه یک اندیشه و مفهوم مرکزی و در ساحت 

یا تمدن و به عنوان تبلور یک اندیشه یا ایدئولوژی  یک تفکر

باید. شماری از اندیشمندان علوم اجتماعی باورمندمند تحقق می

هیچ نظام سیاسی یا الگوی حکومتی بر پایه پلورالیسم و  که

کثرت بینی امکان تحقق ندارد. اگر قرار باشد اصالت یا کثرت 

هم زمان صحیح  باشد و همه حقایق و عقاید و معارف متناقض

باشند، این سخن به معنای انکار وجود هر نوع معرفت یا حقیقتی 

است. پلورالیسم ذاتاً با نسبی انگاری و شکاکیت تالزم دارد. اما 

نوشته مدنظر ماست، پلورالیسم اجتماعی  پلورالیسم که در این

ها کم گذشته از مباحث حق و باطل گروهفرهنگی است که دست

ها را در جامعه شناسانه، وجود و حضور آنفتاز رهگذر معر

 به رسمیت بشناسد.

 

 گراییهای کثرتگونه

هایی که در پلورالیسم طرح شد، اقسام بر مبنای تعدّد حوزه

گرایی صبغه وجود یافت؛ که حد مشترک گوناگونی از کثرت

رسمیت شناختن کثرت در برابر وحدت است. این ها بههمه آن

 :اقسام عبارتند از

شناسی الف( پلورالیسم سیاسی؛ یکی از الگوهای رایج در جامعه

های سیاسی معاصر، الگوی پلورالیسم است؛ که در مقابل نظریه

مارکسیستی درباره مبنای طبقاتی دولت، بر تعدد مراکز قدرت 

 .کنداجتماعی تأکید می

فرض اصلی دیدگاه پلورالیستی که به بررسی رابطه قدرت 

پردازد، تکثّر ها و نیروهای اجتماعی میه گروهدولتی با مجموع

و تنّوع منابع قدرت است. بر مبنای این الگو، قدرت سیاسی، 

ناپذیر رقابت و سازش میان نیروهای مختلفی است فرایند پایان

های که نماینده عالیق و منافع اجتماعی گوناگونی مانند گروه

های قومی، بندیهای کارگری، گروهصنعتی و تجاری، جنبش

( بر اساس این نوع از 3177: 54مذهبی و ... هستند)بشریه، 

های متعدّد و متنّوع، پلورالیسم، اقتدار همگانی در میان گروه

کنند و عنوان مکّمل همدیگر عمل میها، بهشده و این گروه پخش

ها بسنده کرده و ن آندولت، تنها به حفظ توازن طبیعی میا

 .حاکمیت مطلق در دست دولت یا هیچ فرد یا نهادی نیست

ها، منکر وجود دولت باوران سیاسی برخالف آنارشیستکثرت

رسمیت نیستند؛ بلکه برای آن، کارکردهای سودمندی را به

شناسد؛ اما معتقد هستند که قدرت دولت، نباید انحصاری می

ی دولت، دیگر نهادهای اجتماعی باشد؛ بلکه در عین نظارت کل

و مقدم بر دولت، باید استقالل و قدرت خود را نگاه دارند. این 

نوع از پلورالیسم، یکی از اصول بنیادی لیبرال دموکراسی 

 (3177: 02پایگانی، رود)گلشمار میبه

ب( پلورالیسم اجتماعی؛ پلورالیسم در این عرصه، عبارت از 

زه نهادهای مدنی، احزاب، پذیرش کثرت و تنّوع در حو

ها و عقاید ناظر به مصالح اجتماعی بوده و بر حضور و جمعیت

ها و احزاب متعدد تأکید ها، تشّکلمشارکت نهادها، سازمان

 (3177: 14، ورزد)خطیبیمی

گرایی به عصر روشنگری )رنسانس( پیشینه این نوع از کثرت

بیعی و گردد که در آن، پذیرش فردگرایی و حقوق طبرمی

های جمعی، موجب رشد و ها با تکثّر رسانهمواجهه انسان

عنوان تفکر مشٌوق تشکیل بالندگی تفکر پلورالیسم اجتماعی به

های مدنی و مصاف دموکراتیک، گردید. از احزاب، گروه

شرایط الزم برای چنین پلورالیسمی، نهادهای جامعه مدنی در 

 (3177: 371برابر دولت است.)بیات، 

های پلورالیسم اخالقی؛ ساحت اخالقی، یکی دیگر از ساحتج( 

انگاری ارزشی و نفی گرایی است؛ که از نسبیاندیشه کثرت

تنها به پذیرش تکثّر در کند و نهضوابط عام و ثابت، ارتزاق می

گذارد، بلکه های اخالقی در مختصات جغرافیایی صٌحه میمرام

های اخالقی رنگ و زشپذیرد که اردر پرتو گذر زمان نیز می

کنند و کثرت طولی و تنّوع تطوری داشته باشند. شکل عوض می

ً ارزش اخالقی را نسبی تلقّی کرده و  پلورالیسم اخالقی، اساسا

کند و اصول و چنان جدی تلقّی نمیهای اخالقی را آنباورداشت

باورهای اخالقی را از جزمیت ساقط کرده و در ورطه تشکیک 

 (3177: 377اندازد.)بیات، و نسبیٌت می

د( پلورالیسم معرفتی؛ این نوع از پلورالیسم، بر شّکاکیت 

شناختی اتّکا داشته، واقعیّات را غیر از درک بشری معرفت

داند و بر آن است که آنچه از راه حس وارد دستگاه ادراک می

گیری شده ساخته ذهنی قالبهای پیششود، با یک رشته قالبمی

واقع، آن گاه بههمین جهت انسان، هیچگردد. بهی میآمیزو رنگ

واسطه همین نسبیت ادعایی موجود رسد و بهکه هست، نمیچنان

ای را در عرصه معرفت، هیچ فرد یا گروهی حق ندارد ایده

: 52عنوان حقیقت مطلق بر دیگران تحمیل کند.)واعظی،به

3173) 

یابی به حقیقت این اعتقاد که در آن حقیقت، نسبی است و دست
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مطلق، برای افراد بشر ممکن نیست، این نتیجه را دربر خواهد 

ای ای، سهمی از حقیقت را داراست و اندیشهداشت که هر عقیده

 که کامالً مطابق حقیقت باشد، وجود ندارد.

ای در باب حق بودن گرایی دینی نظریهه(پلورالیسم دینی؛ کثرت

و برآن است که کثرتی که در ادیان و محق بودن دینداران است 

ای طبیعی است که از حق بودن ورزی پدید آمده، حادثهعالم دین

دارد و مقتضای دستگاه ادیان و محق بودن دینداران پرده برمی

گرایان ادراکی آدمی و ساختار چند پهلوی واقعیت است. کثرت

دلیل چند ضلعی و چند الیه گویند که یک حق نداریم؛ بلکه بهمی

: 172های متعددی روبرو هستیم.)صادقی، ودن واقعیت با حقب

نویسد: ( لگنهاوزن در تفسیر این نوع از پلورالیسم می3175

دست آوردن گرایی دینی نتیجه تالشی است برای بهکثرت»

مبنایی در الهیات مسیحی، برای تسامح و تحّمل ادیان غیر 

است در گرایی دینی، عنصری همین دلیل، کثرتمسیحی؛ به

گرایان دینی، تصدیق ای از تجدّد یا لیبرالیسم دینی. کثرتگونه

سوی نجات عرضه کنند که همه ادیان بزرگ، راهی بهمی

لنگنهاوزن، ....«)اند ها دربردارنده حقیقت دینیکنند و همه آنمی

33 :3171) 

بر معنای فوق، دو معنای دیگر برای پلورالیسم عالوه جان هیک

کرده است. وی پلورالیسم دینی را به این معنا که هر  در دین ذکر

دینی، نیمی حق و نیمی باطل است و تمام حق در یک دین وجود 

معنای ندارد، دانسته و در تفسیر دیگری نیز پلورالیسم دینی را به

عنوان یک واقعیت، در معنا دانستن و مشکوک بودن دین بهبی

 (3173: 12-05نظر گرفته است.)تورانی، 

البته در کنار اصطالح پلورالیسم در دین، که مفهوم آن ذکر شد، 

با پلورالیسم در فهم دین نیز روبرو هستیم؛ که بر پذیرش 

ها از دین( صٌحه تفسیرهای متباین از متون دینی )تعدد قرائت

 (3173: 07نیا، گذارد.)رجبیمی

 و( پلورالیسم فرهنگی؛ تکثّرگرایی فرهنگی که به مسأله نحوه

( 3174: 347شود،)سیاپرا، مواجه شدن با ناهمگنی مربوط می

ها، رسمیت شناختی کثرت و تعدد فرهنگضمن تأکید بر به

های فکری موجود در جامعه، احترام گذاردن به مذاهب و نحله

های حقوق مخالفین در حیطه رفتارهای اجتماعی و تحّمل اندیشه

 .دهدمتعدد همدیگر را مورد توجه قرار می

در واقع، آگاهی ملل مختلف از سلوک همدیگر، در پرتو رشد 

ها به ها و پی بردن به نافروکاستنی بودن آناطالعات و رسانه

زودی توسط مدل واحد، موجب شد، تا این تکثّر و گوناگونی، به

رسمیت شناخته شناسان، تئوریزه و بهشناسان و انسانجامعه

هنگی هر قوم، راهکارها شود. طبق این نظریات، رفتارهای فر

و راهبردهایی هستند، که بسته به شرایط جغرافیایی، 

محیطی، نژادی و ... در حوزه عقل جمعی شکل گرفته که زیست

را پذیرفت. بر در هر حال باید به آن احترام گذاشت و تنّوع آن

های قومی و نژادی در عین اینکه زبان، مذهب همین مبنا، گروه

های دیگر کنار کنند، با گروهد را حفظ میو آداب و رسوم خو

های خود، از یکسانی اجتماعی آمده و در عین حفظ تفاوت

 (3177: 711شوند.)عضدانلو، برخوردار می

پلورالیسم فرهنگی، در امتداد مسیر خود،  ای:پلورالیسم رسانه

شود که ها منتهی میگرایی در عرصه رسانهنوعی از کثرتبه

ای ای" دانست. اصل تکثر رسانه"پلورالیسم رسانهرا توان آنمی

شامل دو دیدگاه است. یک دیدگاه، تکثّر را مستلزم برخورد 

طور مثال ساعات های مختلف دانسته و بهکامالً برابر با گروه

های قومی و زبانی و کلیه مساوی برای پخش نظرات کلیه اقلیت

تکثّر را مستلزم  کند و دیدگاه دیگرهای مخالف را طلب میگروه

طور متناسب آنچه ها باید بهانصاف دانسته و معتقد است رسانه

های اجتماعی، عقاید گذرد )اعم از مسائل گروهرا در جامعه می

سیاسی و ...( را منعکس و نیازهای )تمام( مخاطبین را برآورده 

طور خالصه، محتوای رسانه، متناسب با مخاطبان سازند و به

 (3175: 014ّوع داشته باشد.)رضی، گوناگون، تن

ها و تقاضاهایی گرا، رسانه را در ارتباط با خواستنظریه کثرت

های مختلف و پراکنده اجتماعی که دارای که از طرف گروه

های متفاوت هستند، پاسخگو دانسته و معتقد به منافع و دیدگاه

و حق ها براساس منافع همگان بوده چندگانگی منابع و تنّوع پیام

های منفرد و جانبی جامعه به ها حتی گروهدسترسی تمامی گروه

 (3172: 54، شمارد)مهردادها را محترم میرسانه

شده در این نظریه، که با بیش از یک دریافت از رسانه مدل ارائه

توان تجّسم ها سازگار است را میو یک مجموعه از ارزش

گیری ل یا جهتخواهی که مخالف هر نوع کنترآرمان آزادی

عنوان نوعی نگرش مسئولیت هاست، تلقی کرد و بهرسانه

اجتماعی رسانه، در دموکراسی لیبرال در نظر گرفت. مطابق 

شوند که ای تمایل دارند و گاه تشویق میآن، نهادهای رسانه

های عموم نیازهای منافع گوناگون رقیب را برآورند و خواسته

ای خودشان برآورده را در چارچوب معیارهای حرفه

 (3174: 312کوایل، سازند)مک

مدل، گرایش بر »کوایل" در مورد این مدل معتقد است که "مک

این دارد که بر اراده آزاد و استقالل مخاطبان پای فشرده و 

بخش پیشنهاد های رهاییتواند با اصالحاتی با مفهوم رسانهمی

( سر 3177 :302بهرامی، «)( سازگار شود.3172"استنبرگ" )

توان گفت که جامعۀ افغانسان همۀ این انجام در یک معنا می

 گرایی را در خود جای داده است.های کثرتگونه

 

 گرایی در افغانستانکثرت

ساختار اجتماعی، فرهنگی و سیاسی افغانستان پلورال است. در 

های سیاسی و ها قوم، تبار، زبان، مذهب و اندیشهاین کشور ده

یک عمالً وجود و حضور دارند. اما در عمل مردمان ایدئولوژ

گرایی نبوده اند. این کشور در هیچ دورۀ تاریخی شاهد کثرت

دهد که مناسبت سیاسی این کشور تا تاریخ افغانستان نشان می

( ۱۴۴۱تا  3777چرخیده است؛ از )کنون بر سه محور می

مرکز و بود) قبایل در « پیرامون -مرکز»ساختار قدرت به گونۀ 

حکومت در پیرامون آن(، اما امیر عبدالرحمان این رابطه را 

بار داخلی و با برعکس کرد. امیر پس از هفده جنگ مرگ

تشکیل حکومت مرکزی، قبایل را از مرکز به پیرامون منتقل 

دشمنی ایجاد »محمد غبار، امیر میان اقوام کرد. به باور غالم

« ابر حکومت متحد باشند.گاه مردم نتوانند در برکرد تا هیچ

های متعددی، قومیت را جایگزین عبدالرحمان خان در پی جنگ

سازی قدرت سیاسی را با شکستن قومیقبیله کرد و روند تک

جز در خودمختاری اقوام غیرپشتون کامل کرد. این وضعیت به

( تا سه ۱۰۱۴الله کلکانی )ماهه حکومت حبیبدوره حکومت نه

ت. در این مدت بیشترین تحمل در برابر دهه پیش ادامه یاف

حضور اقوام غیرپشتون در قدرت سیاسی، تا عضویت کابینه، 

( دیده شد. اما پس از پیروزی ۱۰۳۴-۸۴در دهه دموکراسی )

حزب دموکراتیک خلق افغانسان، دال مرکزی و گفتمان حاکم از 

تغییر خورد. دورۀ حاکمیت حزب « ایدئولوژی»قوم و قبیله به 

تیک خلق افغانستان در ابتدا آن دو گفتمان را دور زد؛ اما دموکرا

را قرار داد. همین که این « ایدئولوژی سوسیالیسم» ها جای آن

رسید، دوباره دال مرکزی به قطار رفته رفته به پایان خط می

تغییر داده شد. این وضعیت طی چهل سال بازتولید « قوم و تبار»
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ها هم نتوانست ظر امریکاییشد و حتی دموکراسی خواهی زیر ن

گرایی بنهد. سنت انحصارگرایی را کنار زند و تن به کثرت

گرایی موضوعیت ندارد. باوجود اینکه دموکراسی بدون کثرت

سرانجام پس از بیست سال حضور جامعه جهانی و شعارهایی 

خواهی، افغانستان نتوانست پلورالیسم را در جامعه دموکراسی

 خود نهادینه کند.

 

 گرایی در افغانستانگفتار سوم/ افراطیت در مقابله با کثرت

گرایی و گونه که بیان شد گفتمان پلورالیسم در مقابل افراطهمان

دنبال آن هستند تا قرائت ها بهگیرد. افراطیتکفیرگرایی قرار می

خاص خود از دین/مذهب را به تمام افراد یک جامعه بقبوالنند و 

ا تنوع دینی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در شود تاین سبب می

 .های افراطی جایگزین آن شودجامعه از بین برود و ارزش

عبدالکریم سروش یکی از نواندیشان دینی باورمند است که 

های متعدد و مختلف برای رسیدن به یک طور که راههمان»

ها و رویکردهای متعدد نیز برای مقصد وجود دارد؛ همان شیوه

ن به معرفت و حقیقت وجود دارد. به عبارت دیگر مقصد رسید

یا همان حقیقت/سعادت همه ادیان و مذاهب یکی است؛ تنها 

تفاوت در راه رسیدن به آن است. بنابراین همه بر حق هستند و 

 «.تواند راه و شیوه دیگری را باطل بپنداردکسی نمی

مبرم گرایی در عصر حاضر یک نیاز پذیرش پلورالیسم و کثرت

برای جوامع ناهمگون و چند مذهبی/قومی است. در جوامعی که 

های متکثر از متن های مختلف مذهبی/دینی و قرائتگرایش

تواند راهی برای گرایی میمقدس وجود دارد؛ پلورالیسم و کثرت

تواند رفت از بحران و تنش در جامعه باشد. پلورالیسم میبیرون

های قومی و سایه آن تمام گروهبه مثابه چتری عمل کند که در 

 .آمیز داشته باشندمذهبی زندگی مسالمت

های افراطی در افغانسان تالش دارند تا با از سوی دیگر گروه

های قومی، آتش جنگ های مذهبی و گروههدف قراردادن اقلیت

ورتر سازند، نمونۀ برجستۀ آن و نفاق را در جامعه شعله

سره مایندگان گروه طالبان یککنفرانس دوحه است که در آن ن

ها و های مذهبی و نا دیده گرفتن حقوق آنبر نفی سایر گروه

ورزند. شکی نیست که تنها راِه همچنان زنان افغانستان تأکید می

که سدی در برابر افراطیت و این طرز تفکر است، همانا 

گرایی و تن دادن به تنوع اجتماعی و فرهنگی جامعه کثرت

تاریخی در افغانستان در عمل نشان داده است که  است. تجربۀ

تواند به منصۀ اجرا درآید و تفکر و برنامۀ انحصارگرایانه نمی

گونۀ که ذاتاً کشور متکثر  نفس راحت بکشد. این سرزمین همان

و متنوع است، به همان پیمانه در عرض هم نیازمند لحاظ کردن 

 آن است. 

 

 گیرینتیجه

انستان محصول جنگ چهار دهه اخیر گرایی در افغافراط

های افغانستان است، که تنور این تفکر توسط سازمان

استخباراتی کشورهای بیرونی داغ نگهداشته شد تا زیر پرچم 

ها به اهداف سیاسی و اقتصادی شان نایل آیند. وگرنه همه آن

افغانستان متکثرتر از همه کشورهای دیگر  دانند که جامعۀمی

ها قوم، نژاد، زبان، مذهب، که در آن دهاست؛ کشوری 

های سیاسی وجود دارد، اما هنوزهم برخی از ایدئولوژی و گروه

خواه با نادیده گرفتن کثرت و های انحصارطالب و برتریگروه

تنوع مسایل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی افغانستان تالش 

، دست و واحد بسازندنمایند که از افغانستان یک جامعۀ یکمی

کاری که نه ممکن است و نه شدنی. سوال این است که چگونه 

گرایی واقعی در افغانستان برسیم؟ باید گفت توانیم به کثرتمی

که در افغانستان مثل اغلب ملل و کشورهای دیگر، تکثر در 

هاست، همین قدرت علت العلل همه مشکالت و انحصار طلبی

پذیرند که با ذهنیت گران و حاکمان افغانستان خود بکه سیاست

توانیم کشوری کثیرالملت افغانستان را بسته و برنامۀ دگم نمی

ً که درب کثرت گرایی به سایر مسایل دیگر مدیریت کنیم، قطعا

 شود.باز می
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