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نصاب معارف و آینده 
تاریک افغانستان

آموزش مدرن در افغانستان از روزگار پایه گذاری مکاتب جدید تا امروز پیوسته در میان 
سیاست و تخصص در نوسان بوده است؛ در یک طرف تالش بخشی از نخبه گان فرهنگی 
برای مسلکی ساختن آن و در طرف دیگر تالش بخشی از نخبه گان دولتی به استفاده سیاسی 
از آن. آموزش تخصصی و مسلکی یعنی هم ترازی آن با معیارهای جهانی آموزش، به ویژه 
در زمینه علوم پایه یا دانش های بنیادی، به هدف برخورداری نسل های آینده از آگاهی ها 
و مهارت های الزم برای زیست موفقیت آمیز در جهان کنونی. برخورد سیاسی با آموزش 
تامین منافع آن، چنان که در دوران  برای  قرار دادن آن در خدمت دستگاه قدرت  یعنی 
نفوذ هاشم خان، نظام آموزشی ابزاری برای هژمونی قومی، در دوران حاکمیت احزاب خلق 
و پرچم ابزاری برای سربازگیری حزبی و در دوران مجاهدین و طالبان ابزاری برای ترویج 

ایدیولوژی های بنیادگرا دانسته می شد.
مدارسی که طالبان در آن ها آموزش دیده اند، همیشه رقیب آموزش مدرن بوده و آن را به 
نام تعلیم عصری مورد حمله قرار داده اند. قاضی القضات طالبان در کتابی که مانیفیست شان 

شمرده می شود، درباره تعلیم عصری چنین می گوید:
»در دولت اسالمی واجب است که تعلیم دینی بر تعلیم عصری ترجیح داده شود. یعنی تعلیم 
عصری در ضمن تعلیم دینی باشد. ضعف دولت اسالمی از غلبه علوم غیر دینی می آید. زیاد 
پرداختن به علوم جدید عصری، سبب تباهی عقیده و عمل است. رهبران مسلمان و علمای 
دین مبین باید مردم را از مثل چنین مکاتب مروج منع کنند، زیرا آن ها از تاثیرات کفاری 
است که می کوشند اخالق مسلمانان را فاسد ساخته و از دین خدا منحرف شان کنند. برخی 
از جاهالن می گویند که یاد گیری علوم عصری برای معیشت و روزی مفید است، در حالی 
که هر چه از ترس فقر انجام شود، حرام است. مقصود از علم کتاب و سنت شناخت خداوند 
و توحید و عبادت او است و مقصود علوم عصری دست یافتن به منافع مادی زوال پذیر. اگر 
باید دو ساعت را  یا کیمیا می کند،  شاگرد یک ساعت را صرف یادگیری حساب، زراعت 
حد اقل صرف یادگیری علوم دینی کند، نه برعکس. هیچ مرحله تحصیلی نباید از علوم دینی 
تهی باشد. انسان مومن نباید به علوم عصری اهتمام بورزد و به علم دینی و عقیده صحیح و 
عمل صالح زیان برساند، زیرا علوم عصری بنا بر ضرورت است، اما علوم دینی و عمل صالح 
هدف و مقصود نهایی است. خطر بزرگ تعلیم عصری، فساد محیط تعلیمی شان است، زیرا 

مجالس شان در مکتب ها مجالس فسق و بی دینی است.« )۲4۲-۲4۷(
طالبان اکنون با چنین دیدگاهی نسبت به مکتب ها و آموزش مدرن شروع به تغییرات بنیادی 
در این نظام آموزشی کرده اند. آنان در همین راستا به تعدیالت و اضافاتی در نصاب تعلیمی 
وزارت معارف دست زده اند تا آن را با افکار و آرمان های خود برابر کنند. بنا بر نقشی که 
نصاب تعلیمی در پرورش نسل های آینده دارد، کوچک ترین خلل و کاستی در آن، تاثیراتش 
را بر میلیون ها کودک و نوجوان خواهد گذاشت و به پرورش نسل های افراطی، ناآگاه به عصر، 

بدبین به دنیای امروز و ناتوان در عرصه های حیاتی این روزگار منتهی خواهد شد.
در دیگر کشورهای دنیا بیشترین سرمایه گذاری روی نظام آموزشی صورت می گیرد تا آخرین 
و تازه ترین دستاوردها در این زمینه را برای بهبود آن به کار ببندند. نظام آموزشی به شمول 
نصاب تعلیمی در کشورهای پیشرفته و با ثبات دنیا همچون ارگانیسمی زنده به صورت پیوسته 
در حال رشد و پویایی است و تمرکزش بر پرورش نسلی است که کارهای معمول آدم ها را 
به دوش روبات ها بگذارد تا انسان ها از دایره کره زمین پا فراتر نهاده و برای فتح کهشکان ها 
و فضای الیتناهی آماده شوند. در افغانستان تمرکز طالبان بر این است که مکتب ها را به 
مدارس قرون وسطایی دیگری تبدیل کنند تا جنگ جوی بیشتری برای جنگ های نیابتی در 

منطقه پرورش دهند و این سرزمین روی خوشی، آرامی، پیشرفت و ترقی را نبیند.
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روزنامه 8صبح به گزارشی دست یافته که از سوی »کمیته 
است.  شده  تهیه  طالبان  عصری«  مکاتب  نصاب  بازنگری 
براساس این گزارش که نسخه پشتو و ترجمه فارسی آن 
در سایت روزنامه 8صبح نشر شده، روند بازنگری در قوس 
13۹۹ توسط هیأت کمیته ارزیابی این گروه برای نصاب 
تعلیمی، نهایی شده است. این کمیته از سوی کمیسیون 
تعلیم و تربیه و تحصیالت عالی طالبان موظف شده بود. 
در  را  عمومی اش  مالحظات  سرانجام  تعیین شده  هیأت 
۲۶ بند با سران این گروه در میان گذاشته است. در آن 
گزارش، عالوه بر حذف تعدادی از مضامین نصاب آموزشی، 
که  است  شده  مطرح  زیادی  پیشنهادات  و  مالحظات 
محتوای کتاب ها را مانند حاکمیت قبلی طالبان، متناسب 
تصاویر  حذف  می کند.  دگرگون  گروه  این  ایدیولوژی  به 
تخریب،  و  خون ریزی  توجیه  جهاد،  به  تشویق  ذی روح، 
با  مخالفت  بشر،  حقوق  و  مردم ساالری  از  صحبت  منع 
تعلیم و آزادی های زنان، روایت طالبانی از تاریخ، محدود 
کردن محتوا به دنیای اسالم و ستیز با جهان غیراسالمی 
به خصوص غرب از پیشنهادهای اصلی آن کمیته در نصاب 
تعلیمی است. بیگانه پنداری اهل تشیع، شیطانی خواندن 
سازمان ملل متحد، منع تجلیل نوروز، وضع محدودیت بر 
میله ها و جشن ها و نکوهش برخی از شخصیت ها از جمله 

نصاب آموزشی مجموع استراتژی، پالن، مفردات، کتاب ها، اشیای کمک کننده درسی و فعالیت های تدریس و نظارت است که به منظور به دست آوردن 
اهداف آموزش و پرورش عملی می شود. ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی وزارت معارف نظام جمهوری اسالمی در سندی مربوط به ارزیابی پیشرفت 
نصاب  سال های 1388 تا 13۹3 که نسخه ای از آن در اختیار 8صبح قرار دارد، از نصاب آموزشی به عنوان »وثیقه ملی« و »سند ارزشمند« یاد کرده است.

حسیب بهش

اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان )سیگار( 
نیز در گزارش ماه فبروری سال جاری میالدی از تصمیم 
طالبان برای تغییر نصاب آموزشی مکاتب خبر داد. سیگار 
موضوعات  درج  و  کتاب ها  برخی  حذف  از  گزارشش  در 
به  پاسخ  در  امریکا  خارجه  امور  وزارت  کرد .  یاد  عقیدتی 
این ادعای سیگار گفت که هیچ سندی برای اثبات تغییر 
نصاب از سوی طالبان وجود ندارد. طالبان در ادامه تأیید 
سال  در  مکاتب  آموزشی  نصاب  است  ممکن  که  کردند 
این  وزیر معارف پیشین  نوراهلل منیر،  تغییر کند.  پیش رو 
گروه، نیز در اواخر عقرب سال 1400 گفته بود که نصاب 
تغییر می کند و نصاب بازنگری شده مطابق قرائت طالبان 

از اسالم خواهد بود.
اکنون سند رسمی طالبان نشان می دهد که هیأت موظف 
که  گروه  این  نگرش  بر  مبتنی  کتاب ها  بازنگری  از  پس 
قرائت خاص  از دین دارد، خواستار اعمال تغییرات زیادی 
در محتوای نصاب آموزشی شده است. به نظر طالبان، این 
تغییر در نصاب، ایدیولوژی طالبان را در میان نسل آینده 
چگونه گی  بر  بارها  ارزیابی شان  در  آنان  می کند.  تقویت 
محتوای نصاب و میزان موثریت آن بر اذهان عامه، به ویژه 

نسل آینده، اشاره کرده اند.

شاعر  خان  عبدالغنی  و  کاتب  فیض محمد  خان،  امان اهلل 
به  بازنگری  این  نکاتی است که طالبان در  از دیگر  پشتو 
آن اشاره کرده اند. این سند در حالی همه گانی می شود که 
طالبان بارها از ساختن نصاب اسالمی خبر داده و آن را نیاز 

نهادهای آموزشی در افغانستان خوانده اند.
نصاب آموزشی مجموع استراتژی، پالن، مفردات، کتاب ها، 
اشیای کمک کننده درسی و فعالیت های تدریس و نظارت 
و  آموزش  اهداف  آوردن  دست  به  منظور  به  که  است 
نصاب  انکشاف  عمومی  ریاست  می شود.  عملی  پرورش 
تعلیمی وزارت معارف نظام جمهوری اسالمی در سندی 
مربوط به ارزیابی پیشرفت نصاب  سال های 1388 تا 13۹3 
از نصاب  قرار دارد،  اختیار 8صبح  از آن در  که نسخه ای 
یاد  ارزشمند«  »سند  و  ملی«  »وثیقه  به عنوان  آموزشی 
کرده است. این معینیت نوشته است: »هر عضو این کشور 
با  و  کند  را شریک  پیشنهاداتش  و  نگرانی  که  دارد  حق 
انتقادات سازنده، ما را به کاستی های آن متوجه کند، اما 
برخورد سیاسی و تبلیغاتی با این سند ملی نه تنها تجاوز 
با مسایل سرنوشت ساز  بلکه برخورد سطحی  از حقیقت، 
ملت است.« این نهاد به گونه تلویحی چنین برخوردها را 
شهروندان  که  است  کرده  امیدواری  ابراز  و  خوانده  جفا 
وطن دوست و پاک ضمیر با مسایل ارزشمند ملی با دقت 

و فکر برخورد کنند.

جزییات نصاب آموزشی طالبان؛ 

نفرتخونو
بهکتابهابازمیگردد

این سند در ۲۶ صفحه تهیه شده و ریاست 
عمومی انکشاف نصاب تعلیمی وزارت معارف 
پیشین در آن بر نصاب آموزشی تأکید کرده 

است
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به عقیده طالبان، حفظ نصاب کنونی »ادامه تهاجم فرهنگی 
به  به خطر می اندازد.  را  این گروه  منافع  غرب است« که 
گسترده  بسیار  طالبان  پیشنهادی  تغییرات  دلیل،  همین 
موجود مطرح شده  نصاب  قالب  در  پیشنهادها  این  است. 
است تا همچون رهنمودی در یک دوره انتقالی و تا زمان 
تدوین نصاب دلخواه طالبان، از سوی معلمان هنگام تدریس 
رعایت شود. تدریس بعضی مضامین منع شده، در مضامینی 
که حفظ گردیده عناوین و موضوعات معینی حذف شده و 
به معلمان دستور داده شده است تا هنگام تدریس ارزش ها 
و مفاهیم غیرطالبانی مندرج کتاب ها را تقبیح کنند و به 
شهرت،  طالبان  بپردازند.  طالبان  دلخواه  مطالب  تبلیغ 
رشته های تحصیلی و تجارب علمی اعضای هیات را در این 
سند معرفی نکرده اند؛ اما از محتوای گزارش می شود فهمید 
که در ترکیب آن هیات متخصصان تعلیم و تربیه و صاحبان 

عرصه پیداگوژی جای نداشته اند.

بازنگری نصاب چه زمان و با چه اصولی آغاز شد؟

به دنبال امضای توافق نامه دوحه با امریکا، طالبان در سال 
کرده اند.  اقدام  مکاتب  آموزشی  نصاب  بازنگری  به   13۹۹
در این روند از نصاب پشتو و برخی کتاب های نصاب دری 
استفاده شده که 45 کتاب دوره ابتداییه، 48 کتاب دوره 
متوسطه و 43 کتاب دوره لیسه )عالی( را شامل می شود. 
طالبان توسط یک هیأت که به آن »فنی« می گویند، با این 
پیش فرض که حکومت پیشین »دست نشانده« است، اقدام 
به ارزیابی کتاب ها کرده  اند. به باور این گروه، از آن جایی که 
با کمک مالی کشورهای  و  نصاب توسط نظام جمهوریت 
خارجی تدوین و چاپ شده، برخی معیارهای »غیراسالمی 
و غیرافغانی شبیه دنیای غرب« در آن گنجانیده شده است. 
دوران  نصاب  که  کرده اند  اذعان  گزارش  مقدمه  در  آنان 
به گونه  پیشین  نظام  اما  دارد،  اسالمی  ظاهر  جمهوریت 
ماهرانه »خرافات« را زیر عنوان اسالم در نصاب گنجانده 
است که از نظر لهجه، تصویر و تشریح، اهداف »زشت« دارد. 
طالبان دموکراسی، مساوات، حقوق زن، آزادی های مدنی، 
تعامل، هم دیگرپذیری، گریز از کشتار آدم ها و دیگر ارزش ها 
ندارند،  گروه هم خوانی  این  ایدیولوژی  با  که  را  مفاهیم  و 

خرافات و زشت می گویند.

 

نیست،  روشن  هیأت  این  ارزیابی  روند  آغاز  زمان  هرچند 
شده  نهایی   13۹۹ قوس  اواخر  در  موردنظر  گزارش  اما 
است. از تاریخی که در سربرگ گزارش درج است، می توان 
تغییر  توافق دوحه روی  از  استنباط کرد که طالبان پس 
نصاب آموزشی کار کرده اند؛ زیرا توافق نامه دوحه میان این 
گروه و امریکا در دهم حوت 13۹8 امضا شد. سخنگویان 
طالبان نیز در آن زمان از آغاز کار کمیسیون های شان روی 
موارد مختلف، از جمله تعلیم و تربیه و تحصیالت عالی خبر 
داده بودند. ظاهراً طالبان در آن زمان از برگشت به قدرت 
اطمینان یافته بودند و تالش داشتند که پس از ارزیابی، به 

تغییر فوری نصاب آموزشی مکاتب اقدام کنند.

اعضای هیأت طالبان 1۲ اصل  در گزارش آمده است که 
تعیین  آموزشی  ارزیابی نصاب  برای  را در جریان کارشان 
کرده اند. این هیأت در گام اول مواردی را که نظر به قرائت 
افراط گرایانه طالبان »مشکل عقیدتی و شرعی آشکار« یا 
هم »مشکل اخالقی« داشته، نشانی کرده است. مخالفت با 
رسوم افغانستان، توصیف فرهنگ سایر کشورها، ستایش از 
شخصیت های غرب و شرق به جای شخصیت های مسلمان، 
استقالل  با  تضاد  غیراسالمی«،  ترویج »رسوم  برای  تالش 
قهرمان  طالبانی،  ارزش های  به  توهین  کشور،  آزادی  و 
به دموکراسی،  ارج گزاری  تفکر طالبانی،  خواندن مخالفان 
نادیده گرفتن تاریخ و جغرافیای اسالم و »چشم پوشی از 
حقایق« عمده ترین اصولی است که به گفته طالبان، اعضای 

هیأت شان در ارزیابی نصاب مدنظر داشته اند.
این گزارش ۷8 صفحه ای در دو بخش »موضوعات عمومی 
و مالحظات« و »مالحظات مشخص و انفرادی« تهیه شده 
است. اعضای هیأت ارزیابی کننده طالبان پس از بررسی ها، 
۲۶ مورد از مالحظات عمومی را در این ارزیابی برشمرده اند. 
به گونه  که  است  شامل  را  مواردی  طالبان  مالحظات  این 
کامل در نصاب تغییر می کند. در گزارش این هیأت آمده 
است: »در روشنایی اصول فوق برخی از موضوعات مهم و 
قابل توجه است و در همه  عمومی که در شرایط کنونی 
نصاب از آن به گونه غلط استفاده شده، به گونه مالحظات 
عمومی از آن یاد می کنیم.« قابل ذکر است که هر مالحظه 
در پایان پیشنهاد هیأت این گروه برای تغییر همان بخش 
نصاب را نیز با خود دارد. همچنان در مالحظات مشخص 
و انفرادی، موارد زیادی فهرست شده است که با تغییر آن، 
دگرگون  جزییات  و  کلیات  در  افغانستان  آموزشی  نصاب 

می شود.

کدام کتاب ها از نصاب آموزشی حذف می شوند؟

هیأت طالبان در پیشنهاد خود، سه مضمون »هنر رسامی«، 
»تعلیمات مدنی« و »فرهنگ« را از نصاب آموزشی حذف 
کرده است. کتاب هنر رسامی در سال 13۹۶ وارد نصاب 
مکاتب  نهم  تا  اول  صنف های  در  کتاب  این  شد.  درسی 
تدریس می شود و در کنار آشنا کردن کودکان با چگونه گی 
کار با قلم، پنسل و رنگه، به آنان انگیزه خالقیت در نقاشی، 
رسامی و مجسمه سازی را می دهد. طالبان در ارزیابی شان 
به این نتیجه رسیده اند که هنر مضمونی انتخابی است و 
خواندن آن الزامی ندارد. اعضای هیأت این گروه گفته اند: 
»تقریباً همه مضامین آن ]هنر رسامی[ بی فایده است. بدیل 
آن مضمون زراعت است. در لغو آن، هیچ مشکلی نیست. 
پس باید از نصاب خارج، به جای آن بدیلش خوانده شود.«

کتاب تعلیمات مدنی نیز در سال 13۹۶ به نصاب درسی 
و  متوسطه  سطح  دانش آموزان  به  کتاب  این  شد.  اضافه 
لیسه )صنف های ۷ تا 1۲( تدریس می شود. آنان در کتاب 
مدنی  حقوق  به  مربوط  مسایل  مورد  در  مدنی  تعلیمات 
آموزش می بینند تا با حقوق بشری و مدنی خود و هم نوعان  
خود آشنایی حاصل کنند. محتوای این کتاب مسایل مربوط 
به دولت، دموکراسی و مردم ساالری، ملل متحد و حقوق 
بشر را شامل است. با این حال، طالبان موافق ادامه تدریس 
آن نیستند. در استدالل هیأت طالبان برای کمیته ارزیابی 
نصاب آموزشی آمده است: »از صنف هفتم تا دوازدهم در 
یا  بیشتر مضر  آورده شده که  این کتاب موضوعاتی  همه 
بی فایده و خالصه یا نتیجه دموکراسی است؛ مانند معرفی 
بشری،  حقوق  اساسی،  قانون  مردم ساالری،  موسسات، 
انتخابات، پولیس ملی و غیره... از آن جایی که این کتاب ها 
الزمی است، پس نیاز است که استاد همه جوانب منفی این 
موارد را برای دانش آموزان بیان کند.« در نتیجه، طالبان بر 
حذف این کتاب تأکید کرده ، اما گفته اند که محتوای آن 
مهم است و باید به جای بحث روی مردم ساالری و حقوق 
بشر، همه این موارد برعکس و با قرائت طالبان از شریعت، 

به دانش آموزان تدریس شود.
سومین کتاب پیشنهادی هیأت طالبان برای حذف از نصاب 
در سال 13۹0  کتاب  این  است.  فرهنگ  کتاب  آموزشی، 
وارد نصاب آموزشی مکاتب شد و در آن، به فرهنگ، رسوم، 

جامعه  به  مختص  که  شده  پرداخته  مواردی  و  عنعنات 
افغانستان است. کتاب فرهنگ در سال ۲0۲0 پس از آن 
جنجالی شد که مردم به چاپ نشدن عکس روح اهلل نیکپا، 
تنها مدال آور المپیکی افغانستان، در آن اعتراض کردند. در 
شرایطی که باید زیر عنوان دستاوردهای المپیکی عکسی از 
نیکپا می آمد، به جای آن تصاویر سایر ورزشکاران درج شده 
بود. سرانجام وزارت معارف تدریس این مضمون را در همان 
سال متوقف کرد و گفت که آن را از نو چاپ می کند. هیأت 
طالبان هنگام بازنگری این کتاب گفته  است: »این مضمون 
انتخابی است و خواندن آن الزمی نیست. اگر به جای آن 

یک مضمون مفید دیگر خوانده شود، خوب خواهد شد.«

محو تصاویر ذی روح، مجسمه ها و لباس های رسمی

کامل  حذف  بر  آموزشی  نصاب  بازنگری  ادامه  در  طالبان 
تصاویر ذی روح و مجسمه  ها تأکید کرده اند. هیأت این گروه 
گفته که در همه کتاب های نصاب درسی از تصاویر انسان ها 
استفاده شده است. به باور طالبان، در چگونه گی این تصاویر 
»فسادهای زیاد نهفته است« و نظام پیشین از این تصاویر 
در  استفاده می کرد.  دانش آموزان«  »انحراف ذهنیت  برای 
در  را  موارد مختلف  طالبان  ارزیابی  تصاویر ذی روح،  کنار 
بر می گیرد، از جمله تصاویر در یونیفورم مکاتب که به باور 
اعضای  است.  غیرافغانی«  و  غیرشرعی  »غربی،  گروه،  این 
این هیأت باور دارند که حتا تصاویر لباس رسمی )دریشی( 
و لباس قاضیان نیز جواز ندارد و دانش آموزان را به فرهنگ 
بیرونی ترغیب می کند. همچنان تصاویر دختران جوان، به 
باور طالبان، »عمل غیراسالمی و غیرافغانی برای تشویق به 

بی حجابی« است.

در یک مورد، اعضای هیأت طالبان از درج تصاویر زنان و 
مردان در حالت ورزش انتقاد کرده و آن را »نیمه برهنه« 
از  برخی  نیز  هفتم  صنف  ریاضی  صفحات  در  خوانده اند. 
برهنه«  به  »نزدیک  فوتبال می کنند  که  کودکانی  تصاویر 
تعریف شده است. تصویر دیگر از دخترانی است که با لباس 
با  سیاه  لباس  آنان  دارند.  درسی حضور  در صنف  مکتب 
چادر سفید پوشیده اند و در داخل صنف حضور دارند. یکی 
از تصاویر مورد نقد طالبان، دختری را با لباس »گند افغانی« 
و چادر نشان می دهد که جلو رخت های زنانه نقاشی شده 

است.

دیدار اعضای هیأت مذاکره کننده طالبان با زلمی 
خلیل زاد، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان که 

سرانجام به امضای توافق نامه دوحه منجر شد

این سه کتاب  در جریان سال های گذشته به 
منظور رشد بیشتر دانش آموزان وارد نصاب 

آموزشی شده بود

طالبان در گزارش شان گفته اند که صفحه اول 
کتاب انگلیسی صنف چهارم به دلیل تصویر این 

کودک، باید حذف یا پوشانیده شود
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بر  طالبان حتا  هیأت  انگلیسی صنف چهارم،  در مضمون 
حذف یا پوشاندن تصویر پوش کتاب تأکید دارد، به حدی 
که تصاویر حذف یا دست کم کاغذی بر آن چسبانده شود. 
این تصویر کودکی را نشان می دهد که چادر به سر دارد 
جالب،  مورد  یک  در  است.  نشسته  مکتب  چوکی  روی  و 
در  انسان  بدن  اناتومی  تصویر  درج  از  هیأت  این  اعضای 
صفحات پشتی کتاب های بیولوژی صنف های هشتم و نهم 
انتقاد کرده و خواستار حذف آن شده اند. مشخص نیست که 
معلمان با محو این تصایر، چگونه ماهیت و فعالیت اعضای 

بدن انسان ها را به دانش آموزان تشریح می کنند.

همچنان تصاویر وسایل موسیقی در کتاب ها، تالش برای 
تشویق دانش آموزان به طرب خوانده شده که به باور طالبان، 
غیرشرعی و مردود است. آنان تصاویر افراد در حال اتن را 
نیز تشویق دانش آموزان به »عمل غیرشرعی و غیرانسانی« 
دانسته اند. به عقیده اعضای هیأت طالبان، تصاویر افراد با 
ریش  تراشیده و سر برهنه، غربی، غیرشرعی و تالش برای 
گرفتن  خو  دست کم  یا  محرمات  به  دانش آموزان  تشویق 
تصاویر  که  است  شده  گفته  دیگر  مورد  در  است.  آن  به 
است  شده  ترسیم  چنان  لنگی(  و  )ریش  شرعی  ظاهر  با 
را نشان دهد.  یا حالت غیرمناسب  ناداری، نشئه  فقر،  که 
اعضای هیأت طالبان در همه این موارد، دستور به حذف یا 

دست کم پوشانیدن تصاویر داده اند.

طالبان  ایدیولوژی  تخریب؛  و  خون ریزی  بر  تأکید 
محور نصاب جدید است

اصلی  هدف  که  می دهد  نشان  طالبان  گزارش  محتوای 
این  افراطی  نگرش  جابه جایی  آموزشی،  نصاب  بازنگری 
گروه در کتاب ها است. اعضای هیأت توظیف شده در موارد 
زیادی مواد نصاب آموزشی را به گونه ای پیشنهاد کرده اند که 
محور موضوعات کتاب ها را حفظ و بسط منافع ایدیولوژیک 
طالبان تشکیل دهد. یکی از مسایل در نصاب آموزشی که 
طالبان به گونه جدی خواستار تغییر آن شده اند ، تعریف صلح 
و جنگ است. آنان از تشویق دانش آموزان به صلح در نصاب 
درسی رضایت ندارند و معتقدند که در کتاب های آموزشی 
صلح با تعبیر غرب آورده شده و به جهاد، نام جنگ داده شده 
است. اعضای هیأت طالبان تصریح می کنند که معلم باید 
از صلح زیر نظر حاکمیت نظام های دینی به دانش آموزان 

یادآوری کند. همچنان به باور آنان، در کتاب های کنونی 
که  شده  تالش  داخلی،  جنگ های  شدن  خوانده  جهاد  با 
این پدیده بدنام و روند »جهاد واقعی« مسبب ویرانی های 
کشور دانسته شود. طالبان از جنگ خودشان علیه امریکا 
و همچنان جنگ های سابق علیه انگلیس و اتحاد شوروی 

به عنوان جهاد واقعی یاد می کنند.
گفته  درسی  نصاب  ارزیابی  برای  گروه  این  کمیته  هیأت 
تا  بیاید  درسی  نصاب  در  جهاد  احکام  باید  که  است 
کودکان به جنگ تشویق شوند. در ارزیابی آمده است که 
که  حالی  در  است،  شمشیر  با  جنگ  جهاد،  مفهوم  اصل 
از  را  مفهومی  چنین  کنونی  آموزشی  نصاب  آنان،  باور  به 
تصریح کرده اند  دانش آموزان حذف می کند. طالبان  ذهن 
فرض  اسالمی  مملکت  در  حاضر  کشورهای  با  جنگ  که 
وارد خاک مسلمانان نشوند، فرض  عین و در صورتی که 
جای  به  معلمان  که  کرده اند  یادآوری  آنان  است.  کفایی 
درج زیان های جنگ، تفاوت جنگ ناروا با جهاد، فرضیت، 
اهمیت و ضرورت آن را برای دانش آموزان برجسته سازند. 
همچنان تذکر یافته است که در درس مربوط به اسپ، باید 
از ثواب پرورش آن در جهاد یادآوری شود. به گفته هیأت 
طالبان، در نصاب درسی نیز باید به جای زیان های مالی و 
بشری جنگ های گذشته، فواید دینی و دنیایی جهادهای 
گذشته تشریح شود. آنان از تعریف تروریستان که بیشتر با 
نام خودشان پیوند خورده، انتقاده کرده  و گفته اند که غرب 

از این نام برای اغفال مسلمانان سوء استفاده می کند.
حرمت  مورد  در  موضوعاتی  از  آموزشی  نصاب  در  طالبان 
خون مسلمان نیز ایراد گرفته  و گفته اند که در این درس ها 
باید احکام شرعی کشتن انسان در جنگ، قصاص، سنگ سار 
در  ترتیب جنگ  این  به  داده شود.  توضیح  موارد  سایر  و 
نصاب درسی به حدی برای طالبان ارزشمند است که به 
جنگ  جای  به  دوازدهم  صنف  تاریخ  در  باید  آنان،  گفته 
در  حتا  شود.  استفاده  میوند«  »غزوه  اصطالح  از  میوند، 
صنف  اسالمی  تعلیمات  کتاب  درس های  از  یکی  ارزیابی 
هفتم بر درج نکاتی در مورد جواز ریختن خون مسلمان 

تأکید شده است.
تغییر  خواستار  ارزیابی اش  از  بخشی  در  بازنگری  هیأت 
آموزشی  نصاب  در  ماین ها  مورد  در  که  شده  معلوماتی 
در  ماین ها  درس  مورد  در  طالبان  هیأت  این  است.  آمده 
برخی کتاب ها گفته که فرش شدن ماین ها حاصل حمله 
روس ها و سپس امریکایی ها بر افغانستان است. طالبان از 
نقش شان در ماین گذاری نیز انکار کرده و افزوده اند که با 
نسبت دادن این بحث به جنگ جویان  این گروه، تالش شده 
است که جنگ آن ها زیر سوال برود. این مالحظه در حالی 
جریان جنگ ۲0  در  که  می شود  مطرح  طالبان  از سوی 
سال اخیر در افغانستان، هزاران تن به دلیل انفجار ماین های 
کارگذاری شده از سوی این گروه اعضای بدن شان را از دست 

داده  یا کشته شده اند.

موضوع  طالبان،  ارزیابی   در  تندروانه  مالحظات  از  یکی 
معرفی  و  بامیان  بودای  جمله  از  تاریخی،  آبده های 
شخصیت های اسطوره ای است. در ارزیابی نصاب از زردشت، 
رستم، سکندر، کوشانیان و دیگران به عنوان بت پرستان و 
که  است  معتقد  گروه  این  است.  رفته  تذکر  آتش پرستان 
عقیده  معلم  و  شوند  معرفی  نیک نام  نباید  افرادی  چنین 

این افراد را به دانش  آموزان شرح دهد. همچنان در ارزیابی 
معلومات در مورد آبده های تاریخی بامیان، گفته شده که 
درج چنین موضوعاتی در نصاب درسی تالش برای ترویج 
»بوداییت« )بودیسم( است. در گزارش آمده که معلم باید 
این عقیده را که به باور طالبان »جاهالنه« است، یک جا با 
تشریح  دانش آموزان  برای  به گونه کامل  اسالمی«  »عقیده 

کند.
اعضای هیأت طالبان در ادامه بارها به تخریب بودای بامیان 
افتخار کرده و گفته اند که چنین ارزش هایی باید از ذهن 
دانش آموزان محو شود. برای این گروه، بودای بامیان تاریخ 
نه، بلکه »شرم و عار« است و معلم باید قباحت آن را در 
درس ها بیان کند. از این موضوعات در ارزیابی کتاب های 
دوره ابتداییه نیز یاد شده است. طالبان به تکرار گفته اند که 
چنین ارزش هایی نباید در ذهن دانش آموزان جای گیرد؛ 
آنان  بپردازد.  بت پرستی  زیان های  به  باید  معلم  در عوض 
محالت تاریخی بودا در بامیان را »ارزش بودایی« خوانده اند 
که به گفته  آن ها، ربطی به مسلمانان ندارد. طالبان در مورد 
بامیان،  بودای  از  به درخواست حفاظت  موضوعات مربوط 
گفته اند که معلم باید در مورد بدی های بت ها و ویران کردن 
آن با استناد بر بت شکنی حضرت ابراهیم و حضرت محمد، 

معلومات بدهد.

هیأت ارزیابی طالبان تصریح کرده اند که چنین 
تصاویر از سایر صفحات نیز حذف شود

در این تصویر، کودک افغان دیده می شود که با 
خرسندی اسلحه کالشینکوف به دست گرفته 

است

تصویر انفجار ماین طالبان بر یک موتر غیرنظامیان 
در کابل

طالبان پس از برگشت شان، افزون بر رژه رفتن 
در جلو بودای بامیان، اطراف آن را برای اهداف 

نامعلوم حفر کردند
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در این بازنگری هیأت طالبان برای ارزیابی نصاب آموزشی 
و  میله ها  مناسبتی،  روزهای  به  مربوط  موضوعات  درج  از 
مشاعره ها در نصاب آموزشی ایراد گرفته شده است. به گفته 
اعضای این هیأت، معلم باید به دانش آموزانش تفهیم کند 
روزهای  به عنوان  عید  تجلیل  به  را  مسلمانان  که شریعت 
خوشی هدایت کرده است. به باور طالبان، تجلیل از نوروز، 
آن  از  باید  و  است  حرام  گل سرخ   میله  و  سمنک  میله 
اجتناب شود. این گروه تنها به مشاعره، آن هم در صورتی 
است. مشخص  داده  نباشد، جواز  بداخالقی«  و  »قمار  که 
نیست که تعریف طالبان از قمار و بداخالقی در مشاعره ها 
چیست، زیرا پیش از این، سران این گروه نیز در تلویزیون 
تحت اختیارشان برنامه های مشاعره برگزار کرده اند. طالبان 
انتقاد کرده و گفته اند که این کار  از تجلیل روز تولد نیز 

بخشی از رسوم غربی ها است و باید از آن جلوگیری شود.
در بخشی از ارزیابی هیأت طالبان از نصاب آموزشی، گفته 
شده است که موضوعات کتاب ها در مورد موسیقی و سینما، 
کودکان را به این کار تشویق می کند. به گفته طالبان، در 
به تصویر کشیده  آله های موسیقی  و  این کتاب ها وسایل 
شده و تالش شده که دانش آموزان به آن ها عادت کنند. 
طالبان به تعریف خودشان موسیقی را عملی »حرام و عبث« 
خوانده اند که هیچ »منفعت مشروع« ندارد. هیأت این گروه 
به معلمان تذکر داده است که وجه شرعی موسیقی را بیان 
در  دهد.  تغییر  کار  این  از  را  دانش آموزان  ذهنیت  و  کند 
گفته  یازدهم  تاریخ صنف  کتاب  از  طالبان  هیأت  ارزیابی 
با  یک سو  از  هنرها  سایر  و  تیاتر  سینما،  که  است  شده 
»هدایات اسالمی« هم خوانی ندارد و از سوی دیگر، مخالف 

روند پیشرفت است.

هیأت کمیته ارزیابی نصاب تعلیمی کمیسیون تعلیم و تربیه 
و تحصیالت عالی طالبان از نسبت یافتن آفات طبیعی در 
کتاب ها به طبیعت انتقاد کرده و گفته که این آفات در کنار 
جنبه طبیعی، آزمایش الهی نیز است. به گفته این هیأت، 
دانش آموزان  به  را  آفات طبیعی  باید جوانب شرعی  معلم 
تشریح کند. در کتاب  های جغرافیه زیر عنوان آفات طبیعی 
باید  موضوعاتی مانند زلزله آمده است. به عقیده طالبان، 
دالیل و رهنمایی های قرآنی و شرعی در مورد این آفات نیز 
تشریح یابد تا ذهن دانش آموزان »مادی زده« نشود. گفتنی 
است که طالبان در حال حاضر افزون بر آفات طبیعی، فقر 
و سایر مشکالت زنده گی را نیز عذاب الهی می خوانند. پیش 
از این، مقام های محلی طالبان حتا موضوع غیرطبیعی آتش 
کار  و  الهی  عذاب  نیز  را  کشور  شمال  در  خانه ها  گرفتن 

جنیات خوانده بودند.
در  که  است  گفته شده  طالبان  ارزیابی  در  این،  بر  افزون 
همه مضامین فزیک و تحوالت فزیکی چون آب وهوا، آفتاب 
و سایر موارد، باید نظریات و هدایات شرعی نیز ذکر شود. 
آنان هدف از تذکر این مسایل را تالش برای جلوگیری از 

گرایش دانش آموزان به ماده پرستی خوانده اند.
در ارزیابی طالبان اهمیت کاهش نفوس که در کتاب های 
در  است.  واقع شده  انتقاد  مورد  نیز  گردیده،  درج  مکتب 

کتاب علوم اجتماعی صنف شش زیر عنوان محیط زنده گی 
طرز  چنین  طالبان  است.  شده  اشاره  نفوس  مدیریت  به 
دید را »عقیده کفری« خوانده اند. این گروه گفته است که 

مسلمان در بحث نفوس نباید نگران لباس و غذا باشد.
و  ساینس  مضمون   ۹4 و   ۹3 صفحات  در  همچنان 
معلومات  ایدز  بیماری  مورد  حفظ الصحه صنف چهارم در 
داده شده است. اعضای هیأت طالبان این بیماری را تحفه 
غربی ها  از حضور  پیش  که  گفته اند  و  خوانده  دموکراسی 
وجود  افغانستان  در  بیماری هایی  چنین  غرب نشینان،  و 
نداشت. به باور طالبان، این بیماری پس از حضور چنین 
افراد ]اشاره تلویحی به سیاسیونی که از غرب به کشور آمده 

بودند[ به کشور سرایت کرده است.
یک مورد نیز بحث جمع آوری عشر و جزیه است که به گفته 
تعبیر  مالیه  را  آن  آموزشی  نصاب  تهیه کننده گان  طالبان، 
غربی  اقتصاد  نتیجه  را  مورد  این  طالبان  هیأت  کرده اند. 
می داند؛ زیرا به باور این گروه عشر، زکات، خراج و جزیه 
همچنان  است.  اسالم  اقتصادی  نظام  عادالنه  بخش های 
طالبان جمع آوری مالیه را »جمع آوری مال ناروای نظام های 
ظالم« می خواند. قابل ذکر است که طالبان در حال حاضر 
با توجه به بی  ثباتی مالی شان، در کنار دریافت کمک های 
کرده اند.  اقدام  باال  مورد  دو  هر  جمع آوری  به  بین المللی، 
مورد دیگر نیز بیمه است که طالبان آن را ناروا خوانده و 
از معلم خواسته اند که به دانش آموزانش حکم شرعی آن 

را بازگو کند.

نفی حقوق بشر؛ زنان قربانی اصلی تفکر طالبانی

طالبان تمامی بحث های مربوط به آزادی های بشری را در 
نصاب آموزشی مکاتب تغییر داده اند. به گفته این گروه، از 
مفهوم آزادی در نصاب آموزشی استفاده های سوء شده و 
هدف از آزادی تنها »آزادی های غیرمهار« است که به عقیده 
تطبیق  می شود.  دموکراسی  معیارهای  با  متناسب  آنان، 
نصاب  در  بشری  حقوق  معیارهای  که  گفته اند  طالبان 
آموزشی باید تنها از زاویه قرائت دینی طالبان تشریح شود؛ 
زیرا به باور آنان، دنیای غرب »ناقضین حقوق بشر« است. 
همچنان یادآوری شده است که هنگام تشریح جمله »هر 
انسان در روشنایی قانون آزاد است« در کتاب دری صنف 
هفتم باید محدودیت شرعی آن نیز ذکر شود. به این ترتیب 
طالبان در نصاب آموزشی بر جاری شدن حد از جمله قطع 
دست و سنگ سار تأکید کرده و گفته اند که به بهانه کرامت 
و مساوات، حدود و احکام شرعی نباید نفی شود. افزون بر 
در  انتخابات  به  مربوط  تصاویر  این، طالبان خواستار محو 
نصاب های درسی شده و گفته اند که باید بدی های این روند 

به دانش آموزان گفته شود.

زنان  نصاب درسی،  بازنگری  در  برای طالبان  دیگر  مساله 
و حقوق شان است. هیأت این گروه در هر موردی به این 
مهم واکنش نشان داده است. اعضای این هیأت در دو مورد 
از  خروج  برای  آنان  تشویق  را  کتاب ها  در  زنان  قصه های 
خانه و تفریح خوانده  و گفته اند که باید در همان درس ها 
بر نیازمندی خروج و مساله حجاب تأکید شود. طالبان در 
مورد کار زنان در مکاتب، شفاخانه ها، کارخانه ها و اداره های 
دولتی، گفته اند که باید حدود شرایط کار زنان برای آموزش، 
از نگاه اسالم تصریح یابد. افزون بر این، هیأت درج قصه یک 
دختر که در دفتر کار می کند را نیز نقد کرده و گفته است 
که چوکات کار زنان باید با در نظرداشت اصول اسالمی بیان 
شود. واقعیت این است که براساس برداشت طالبان، زنان 
نمی توانند جز مواردی که خود این گروه نیاز می بینند، در 
هیچ کدام از این جاها کار کنند. همچنان در ارزیابی هیأت 
به چالش  زنان  انتخاب  مکاتب، حق  کتاب های  از  طالبان 
حقوق  باید  معلمان  طالبان،  گفته  به  است.  شده  کشیده 
را همزمان شرح  انتخابات  زنان و حیثیت شرعی  اسالمی 

دهند.
در برخی از موارد، وظایف فراتر از خانه داری برای زنان از 
سوی هیأت طالبان نقد شده است. حتا در بخش هایی از 
ارزیابی نصاب گفته شده است که محدودیت طالبان بر سفر 
زنان نیز به دانش آموزان گوش زد شود. در کنار این موارد، 
طالبان در مورد موضوع نقش زنان در ادبیات معاصر که درج 
نصاب تدریسی است، گفته اند که این کار تشویق به سمت 
آزادی های غربی است. به باور طالبان، این کار خالف اصول 
و حدود شرعی است و این حدود باید در جریان درس به 

دانش آموزان تذکر یابد.

طالبان پس از برگشت شان به قدرت، وسایر 
موسیقی را تخریب و هنرمندان را به ترک کارشان 

مجبور کردند

زنان در افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان، 
افزون بر محدودیت گشت وگذار، با شرایط 

پیچیده ای مواجه شده اند
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یکی از بحث های جدی پیرامون زنان، نکاح بدون رضایت 
دختران و پسران است. طالبان در این مورد گفته اند که باید 
موضوعات درسی مربوط به نکاح زنان در نصاب آموزشی 
یا دختر  پسر  ازدواج  گروه،  این  این حال،  با  اصالح شود. 
نابالغ را به شرط رضایت پدر و پدرکالن شان مشروع دانسته 
است. این در حالی است که براساس دساتیر اسالم، ازدواج 
دختران نابالغ جواز ندارد و زمانی که دختران نیز به شرایط 
در  می توانند  قبول،  و  ایجاب  قاعده  تحت  می رسند،  بلوغ 
مورد آغاز زنده گی مشترک شان تصمیم بگیرند. گفتنی است 
که کودک همسری در میان طالبان و سران این گروه رایج 
است و آنان می کوشند با درج مشروعیت ازدواج دختران 
نابالغ در نصاب تعلیمی، آن را در جامعه بیشتر رایج سازند.

ارزیابی   در  طالبان  است.  زنان  تعلیم  بحث  دیگر  موضوع 
نصاب آموزشی، حق آموزش را به حکم فرض عین و کفایی 
محدود کرده  اند که براساس آن، آموزش علوم دینی فرض 
عین و آموزش علوم عصری فرض کفایی است. این گروه در 
بررسی اش گفته  است که در نصاب از تعلیم زنان استفاده 
احادیث،  ذکر  در  طالبان،  گفته  به  زیرا  است؛  شده  سوء 
شرایط و قیود آن ذکر نشده است. به باور هیأت این گروه، 
کسب  به  زنان  که  دهد  تذکر  دانش آموزان  به  باید  معلم 
آموزش چه نوع علم مکلف اند و در چه شرایطی باید آموزش 
ببینند. به گفته طالبان، در حدیث »طلب علم بر هر مرد و 
زن فرض است« باید اصول شرعی برای زنان تشریح شود. 
به این ترتیب با توجه به اقدامات عملی طالبان، این گروه 
می کوشد به بهانه شرع، تعلیم زنان را به آموزش های ابتدایی 

و علوم دینی محدود کند.

در موردی، هیأت طالبان حتا به مقایسه زنان تعلیم یافته با 
زنان خانه نشین واکنش نشان داده است. در ارزیابی طالبان 
آمده است که در نصاب درسی به زنان بیرون از منزل و 
تعلیم یافته در مقایسه با زنان داخل خانه امتیاز داده شده و 
آنان تشویق شده اند که از راه تحصیل، بیرون بروند. طالبان 
تصریح کرده اند که معلمان باید اصول شرعی تعلیم زنان را 

متناسب با ایدیولوژی این گروه بازگو کنند.

ستیز با مردم ساالری و حذف سرود ملی

در بازنگری طالبان، بخشی از اهداف این گروه متمرکز بر 
نصاب  در  مردم ساالری  و  قانون مداری  به  مربوط  مسایل 
آموزشی است. هیأت تعیین شده پس از بررسی شماری از 
قانون اساسی »زیر سایه بی 5۲«  کتاب ها، گفته است که 
ساخته شده است و معلمان باید به دانش آموزان شان در این 
مورد تذکر دهند. به عقیده این گروه، تشریح و تدوین قانون 
اساسی باید از نگاه اسالم )با قرائت طالبانی( صورت گیرد. 
قانون  مواد  بیشتر  است که  ادامه گفته شده  در  همچنان 
این  خوانش های  و  اسالمی  اصول  با  پیشین  نظام  اساسی 
گروه هم خوانی ندارد. براساس پیشنهاد طالبان، معلم باید 
همزمان با تشریح مواردی که به باور طالبان، »کاستی های 

به  نیز  را  اسالمی  نظام  خوبی های  است،  اساسی«  قانون 
دانش آموزان بیان کند. در کنار این، طالبان گفته اند که در 
باید  معلم  و  است  دنیایی  نگاه  به دولت،  مربوط  متن های 
به جای آن ارزش »امامت« و »امارت« را به دانش آموزان 

یابد بدهد.
مورد دیگر، قانون اساسی است. طالبان می گویند که این 
و  است  شده  ساخته  غرب«  »معیارهای  براساس  قانون 
معلمان باید آن را به دانش آموزان شان متناسب به تعریف 
این گروه از شریعت، شرح دهند. طالبان به مساله جمهوریت 
در  که  گفته اند  و  داده  نشان  واکنش  هم  مردم ساالری  و 
چنین موضوعاتی، باید »کاستی ها و زیان های جمهوریت و 
مردم ساالری« بیان شود. طالبان نهاد قانون گذار پارلمان را 
نیز زیر سوال برده و گفته اند که این شورا هیچ گاهی جای 
شورای اهل حل وعقد یا شورای اسالمی را گرفته نمی تواند. 
و  حیثیت  آموزشی  نصاب  در  گروه،  این  دستور  براساس 

صالحیت شورای عالی به دانش آموزان توضیح داده شود.

هیأت کمیته طالبان برای بازنگری نصاب درسی در مورد 
پیشنهاداتی  و  مالحظات  نیز  رسانه ها  به  مربوط  مسایل 
پشتوی  کتاب  محتوای  مالحظه  در  طالبان  است.  داشته 
از رادیوها به عنوان »رسانه های استعماری«  صنف چهارم، 
نام برده و کار  از رادیو آزادی  این گروه تنها  یاد کرده اند. 
آن را »شرارت« و »شیطنت« خوانده است. این موضوع در 
حالی مطرح می شود که حدود دو سال پس از این ارزیابی، 
افغانستان  والیت   13 در  را  آزادی  رادیو  فعالیت  طالبان 

متوقف کرده اند.
در مالحظات بر کتاب علوم اجتماعی صنف چهارم، طالبان 
اطالع رسانی رسانه ها را که عمل کرد این گروه را به چالش 

از  باید  که  گفته اند  و  خوانده  غلط«  »تبلیغات  می کشند 
ارزیابی طالبان،  اعضای هیأت  باور  به  آن جلوگیری شود. 
»اضرار  باید  و  است  »بدعت حسنه«  تلویزیون  از  استفاده 
تعدد  باید »زیان  آنان،  به گفته  تشریح شود.  آن  جانبی« 
رسانه ها« بیان و »نقش آنان در نشر تبلیغات منفی« درج 
نصاب و به دانش آموزان تفهیم شود. طالبان حتا گفته اند که 
از عالمان دین به عنوان کسانی که در راه مطبوعات حقیقی 

زحمت کشیده اند، تقدیر شود.
پیشنهاداتی  نیز  انترنت  مورد  در  طالبان  رسانه ،  بر  افزون 
داده اند. به گفته هیأت ارزیابی این گروه در مورد یکی از 
باید  معلم  چهارم،  اجتماعی صنف  علوم  کتاب  موضوعات 
دانش آموزان را از مفاسد انترنت باخبر سازد و تا حد امکان، 
ادامه  در  طالبان  هیأت  کند.  منع  آن  استعمال  از  را  آنان 
تأکید  پیشنهادش  همین  بر  دیگر  بار  کتاب،  این  ارزیابی 

کرده  است.
ترویج بدبینی نسبت به نظامیان پیشین دیگر موردی است 
که طالبان در نصاب آموزشی بر آن تأکید دارند. در ارزیابی 
نظامیان  جایی،  در  چهارم،  صنف  اجتماعی  علوم  کتاب 
این  طالبان،  باور  به  است.  شده  توصیف  »غالم«  پیشین 
نظامیان برای دفاع و دوام حضور سایر کشورها تربیت شده 
بودند. طالبان به گونه تلویحی جنگ جویان شان را »نیروهای 
واقعی« خوانده اند؛ زیرا به عقیده این گروه، آنان با »روحیه 
اسالمی، جهادی و افغانی« تربیت شده اند. همچنان طالبان 
بر ستایش از پولیس پیشین انتقاد کرده و گفته اند که به 
جای توصیف، باید همکاری نظامیان پیشین با امریکایی ها 
که به باور طالبان، »دشمنی با مردم« است، ذکر شود. هیأت 
طالبان از معلمان خواسته است که باید در هنگام تدریس 
همزمان با محکوم کردن عمل کرد امریکا و نظامیان پیشین، 

در مورد چگونه گی محافظت از کشور معلومات دهند.
تأکید  نیز  تعلیمی  نصاب  از  ملی  سرود  حذف  بر  طالبان 
دارند. در آغاز همه کتاب های درسی سرود ملی آمده است 
و گروه طالبان گفته  است که باید به جای آن ، »ترانه ملی 
امارت اسالمی« خوانده شود؛ زیرا به باور طالبان، اسالمیت، 
شهامت جهادی و افغانیت افغان ها همه در این ترانه آمده 
است. در ارزیابی کتاب پشتوی صنف دوم گفته شده است 
که معلمان باید در کنار ترانه معارف، ترانه طالبان را نیز 

باالی دانش آموزان حفظ کنند.

مخالفان ایدیولوژیک در مسیر تاریخ نکوهش شده اند

تاریخ، سیاست  به  نگاه طالبان  بازنگری نصاب درسی،  در 
افراطی  و  انحصارگرایانه  به شدت  نیز  افغانستان  فرهنگ  و 
است. اعضای هیأت این گروه در مورد شماری از سیاسیون، 
صحبت   تند  الفاظ  با  افغانستان  شخصیت های  و  ادیبان 
کرده اند. بیشترین ایراد طالبان بر موضوعات و کتاب هایی 
در  را  معلوماتی  نصاب  تهیه کننده گان  آن ها  در  که  است 
از وی در  بار  امان اهلل خان آورده اند. طالبان چندین  مورد 
که  گفته اند  و  کرده  یاد  تند  لحن  با  بازنگری شان  گزارش 
این  برداشت  مطابق  را  خان  امان اهلل  عمل کرد  باید  معلم 
گروه به دانش آموزان تشریح کند. طالبان امان اهلل خان را 
»خاین« خوانده اند که به باور آنان، در موافقت نامه  راولپندی 
و کابل، بخشی از خاک کشور را در آن سوی خط دیورند 
توافق  که  گفته اند  آنان  است.  کرده  تسلیم  انگلیس ها  به 

راولپندی و کابل نباید مذاکره صلح تعبیر شود.
اعضای این هیأت افزون بر امان اهلل خان، داوودخان و داکتر 
نجیب اهلل، حکم رانان پیشین افغانستان، بر باورهای بایزید 
و  طرزی  محمود  خان،  غنی  کاتب،  فیض محمد  روشان، 
داکتر  گزارش شان  در  طالبان  تاخته اند.  نیز  سلیمان الیق 
کتاب  ارزیابی  در  خوانده اند.  »کمونیست«  را  نجیب اهلل 
وطن،  ترانه  عنوان  »زیر  است:  آمده  پشتوی صنف ششم 
شعر سلیمان الیق ]شاعر و سیاست مدار افغان[ کمونیست 
ظلم های  مورد  در  دانش آموزان  به  باید  معلم  است.  آمده 
کمونیستان و مفکوره و عقیده باطل شان معلومات دهد و 
در این  جا ترانه امارت اسالمی در مورد کشور بر دانش آموزان 

زمزمه شود.«

بیشتر کودکان افغان که از رفتن به مکتب 
بازمانده اند، درس های شان را با ناامیدی در کنج 

خانه دنبال می کنند

هرچند طالبان در اوایل گفتند که قانون اساسی 
دوران محمدظاهر شاه را به گونه موقت عملی 
می کنند، اما در ادامه به مواد آن عمل نکردند..

خبرنگاران با توجه به محدودیت طالبان و نگرش 
افراد این گروه، از ادامه کار در افغانستان ناامید 

شده اند
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هیأت ارزیابی طالبان در چندین مورد به ذکر نام غنی خان، 
شاعر و سیاست مدار مشهور پشتون، واکنش نشان داده و 
الفاظ و عقاید او ناروا است. در ارزیابی کتاب  گفته اند  که 
پشتوی صنف دوازدهم نیز آمده است که معلم باید »افکار 
منفی و عقاید فاسد غنی  خان« را به دانش آموزانش تشریح 
کند. این موضوع در ارزیابی کتاب وطن دوستی صنف هفتم 
در مورد فیض محمد کاتب، نویسنده و تاریخ نگار هزاره تبار، 
نیز تصریح شده است: »این جا یک اهل تشیع به نام مال 
معرفی  بود،  مشروطه  نهضت  عضو  که  کاتب  فیض محمد 
شده است. معلم باید مفاسد نهضت مشروطه )که در اصل 
یک صنف شاهی و جمهوریت غربی بود( را به دانش آموزان 

بیان کند.«
وطن دوستی  کتاب  در  طالبان،  هیأت  گفته  به  همچنان 
صنف هشتم، محمود طرزی، نویسنده و سیاست مدار افغان، 
انسانی بزرگ نشان داده شده است که به باور آنان، معلم 
تشریح  دانش آموزان  به  را  وی  فکری«  »کاستی های  باید 
نام  غرب«  »هوادار  به عنوان  طرزی  محمود  از  آنان  کند. 
برده اند. این گروه در مورد داکتر یوسف، صدراعظم پیشین 
به عنوان  نصاب کنونی  او در  از  است که  افغانستان، گفته 
بنیان گذار دموکراسی در افغانستان یاد شده است و معلم با 
بازنگری نصاب، در کنار این درس، باید بدی های دموکراسی 
و دموکرات ها را به دانش آموزان بیان کند. همچنان در مورد 
شاه محمود خان، نخست وزیر پیشین، آمده است: »وی پدر 
دموکراسی خوانده می  شود. خلق، پرچم و سایر احزاب در 
افغانستان براساس فرمان همین بدبخت ساخته شده است. 
دانش آموزان  برای  دموکراسی  بد  سرانجام  باید  این جا  در 

توضیح داده شود.«
در ادامه آمده است که شخصیت های ملی و تاریخی اسالم و 
افغانستان در کتاب های تاریخ نادیده گرفته شده و به جای 
آن ها، شخصیت های غربی و کفری به دانش آموزان معرفی 
شده اند. همچنان براساس این ارزیابی، با مبالغه در ستایش 
برخی از شخصیت ها، از جمله امان اهلل خان و داوود خان، 
تهیه کننده گان نصاب از عمل کرد منفی و غیراسالمی آنان 
دیگر  کرده اند.  ارزیابی  مثبت  را  آن  هم  یا  چشم  پوشیده  
طالبان  مثبت  عمل کرد  »از  هیأت،  این  گفته  به  این که 
آورده  خود  با  را  اسالمی  نظام  و  امنیت  ملی،  وحدت  که 
شده  چشم پوشی  شده اند،  کشور  نجات  سبب  سرانجام  و 

است.«

با توجه به همه این موارد، می توان گفت که طالبان قصد 
بلکه  داده،  رخ  آن چه  بر اساس  نه  را  تاریخ  مضمون  دارند 
به شکل دستوری و مطابق ایدیولوژی خود تهیه و تدریس 

کنند.

انکار  و  اسالم  دنیای  پیشرفت های  درج  بر  تاکید 
دستاوردهای دیگران

مسایل  به  درس ها  که  دارند  تاکید  سند  این  در  طالبان 
هیأت  این  اعضای  شود.  متمرکز  اسالم  جهان  به  مربوط 

گفته اند: »جهان از نگاه فکری در کتاب های جغرافیه و تاریخ 
به گونه ای تشریح شده است که نسل آینده ما از وضعیت 
گذشته، کنونی و آینده جهان اسالم بی خبر بمانند. نقش 
نکات مهم دنیای اسالم در اقتصاد بین المللی مبهم گذاشته 
دنیای  جغرافیای  اهمیت  از  باید  دانش آموزان  است.  شده 
اسالم و  بخش های سیاسی، اقتصادی و غیره باخبر شوند.«

مسلمانان  پیشرفت  که  معتقدند  طالبان  این،  بر  افزون 
نادیده گرفته شده و در  و اهمیت دنیای اسالم در نصاب 
مضامین پشتو به جای برادری اسالمی، برای »ملی گرایی« 
و »قوم پرستی« تالش زیاد شده است. به گفته آنان، هیچ 
ردپایی از »اخوت اسالمی« در این کتاب ها دیده نمی شود 
که از یک سو دانش آموز را از این موضوع بااهمیت بی خبر 
از سوی دیگر، پدیده و مفکوره ملی گرایی  و  نگه می دارد 
آنان رشد می دهد. حتا طالبان در یک مورد،  را در ذهن 
افغانستان  در  اسالم  نشر  و  ظهور  پیرامون  که  درسی  از 
است، انتقاد کرده و گفته اند که تقسیم بندی میان اعراب و 

افغان ها، دامن زدن به ملی گرایی )نشنلیسم( است.

همچنان هیأت طالبان بر قضاوت تاریخی در مورد دوره های 
پس از خلفای اسالم ایراد گرفته  اند. آنان گفته اند که درج 
علیه  خیزش   عامل  به عنوان  عرب  حاکمان  تقرری های 
به  است.  ملی گرایی  به  زدن  دامن  نوعی  اموی ها،  خالفت 
باور این گروه، درج مسایل تاریخی در نصاب درسی به این 
روش باعث می شود که شاگردان تصور کنند تقرری ها در 
نظام اسالم براساس روابط شخصی است. هیأت طالبان از 
معلمان خواسته است که این موارد را در جریان درس به 
دانش آموزان توضیح دهند. این گروه در حالی به این مسایل 
ایراد می گیرد که هم اکنون تقرری ها در رژیم خودشان نیز 

براساس روابط شخصی و گروه بندی طالبانی است.
از کتاب دری صنف نهم در  بر بخشی  انتقاد  با  این گروه 
مورد تشویق برای اتحاد مسلمان ها، بدون اختالف و جنگ 

اتحاد  ضرورت  و  ارزش  که  است  گفته  دیگر،  جوامع  با 
برجسته  درس  این  در  نیز  کفار  با  جنگ  برای  مسلمانان 
از  نصاب  ارزیابی  سند  در  درج شده  مطالب  مرور  از  شود. 
سوی طالبان، به روشنی می توان فهمید که این گروه در پی 

پرورش اندیشه ستیز با سایر ادیان و فرهنگ ها است.
مساله دیگر برای طالبان، معرفی تاریخ میالدی در کتاب 
تاریخ صنف هفتم است. آنان می گویند که از تاریخ هجری 
در کتاب یادآوری نشده و نه هم نقطه آغاز تلقی شده است. 
موضوعی،  چنین  درج  با  گروه،  این  هیأت  اعضای  باور  به 
از  بخشی  غربی ها  تنها  که  می کنند  گمان  دانش آموزان 
این زمینه پیشنهاد شده است که دوره های  تمدن اند. در 
تاریخی قبل و بعد از آغاز اسالم نیز یاد شود. طالبان این 
از »تهاجم فرهنگی« خوانده  و گفته اند که  اقدام را نوعی 
معلم باید هر سه تاریخ )میالدی، هجری قمری و هجری 
شمسی( را تشریح و اهمیت تاریخ هجری را به دانش آموزان 

بیان کند.
و  هندی  غربی،  )دانشمندان  مشهور  چهره های  درج  آنان 
ثقافت اسالمی  نیز در نصاب کنونی خالف  را  افراد(  سایر 
هیأت  خوانده اند.  کفری«  »فرهنگ  ترویج  برای  تالش  و 
دانشمندان  و  شاعران  از  یادآوری  که  است  گفته  طالبان 
هم  اگر  و  است  اندک  کتاب ها  در  اسالم  دنیای  و  افغان 
وجود دارد، همه زنان و شاعران ملی گرای پشتون خواه اند. 
افزون بر این، گفته شده که بیشتر شاعران غیرمسلمان نیز 
غربی اند که درج سخنان یا معلومات آنان در نصاب آموزشی، 

»خیانت به اسالم و افغانیت« است.
در ارزیابی طالبان، با لحن تند از درج معرفی نامه ها، تجربه ها 
و سخنان نویسنده گان خارجی انتقاد شده است. به عنوان 
مخترع  ادیسن،  توماس  از  طالبان  هیأت  اعضای  نمونه، 
مشهور، در ارزیابی نصاب آموزشی به عنوان یک امریکایی یاد 
و از ذکر نام او به عنوان مخترع بزرگ بشریت انتقاد کرده اند. 
شمول  به  بشر،  که   می شود  مطرح  حالی  در  مساله  این 
طالبان، از اختراعات ادیسن و دیگر مخترعان و از اختراعات 
گسترده  به شکل  روزمره  زنده گی  در  برق  جمله  از  آن ها 
همچنان  وابسته اند.  کاماًل  آن ها  به  و  می کنند  استفاده 
رابیند  کرستین،  هانس  نام  درج  از  طالبان  هیأت  اعضای 
رانات تاگور، یوهان ولف، تولستوی، ارنست همینگوی، لیال 
صراحت، انوشیروان عادل و بایزید روشان در کتاب ها انتقاد 
کرده اند . به باور طالبان، به جای یا در کنار چنین افرادی، 
باید از دانشمندانی چون ابن فرناس، الخوارزمی، االدریس و 

عمر خیام نیز در کتاب ها یادآوری شود.
برادری اسالمی  اتحاد دنیای اسالم و  به  طالبان در حالی 
تاکید دارند که خودشان هم اکنون در جغرافیای محدود 
افغانستان حکومت قومی تشکیل داده اند. جهان نیز یکی 
از موارد اصلی برای به رسمیت شناختن این گروه را پایان 
انحصار قدرت خوانده و گفته است که باید همه اقوام در 
حکومت سهم بگیرند. با این حال، به نظر می  رسد که در 
کنار دید انحصارگرایانه طالبان به قدرت در افغانستان، در 

مورد جهان اسالم نیز دید جهادی دارند.

شماری از جنگ جویان طالبان پس از برگشت این 
گروه، روی قبر امان اهلل خان گل گذاشته اند

طالبان بیرق شان را نشانه امارت اسالمی و پرچم 
دنیای اسالم می خوانند و با آن در شهر گشت زنی 

می کنند
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در حال حاضر سایر اقوام در حکومت 
طالبان سهم اساسی ندارند و این گروه 
تنها شماری از افراد هم سو با خود را به 
کرسی هایی گماشته است



غرب  از  نفرت  تخم  دانش آموزان  ذهن  در  طالبان: 
کاشته  شود

نیز  بین المللی  مسایل  به  طالبان  بازنگری شده  نصاب  در 
پرداخته شده که تا حدودی بیانگر جهان بینی طالبان است. 
یک مالحظه این گروه بر نصاب، تأکید وطن دوستی همزمان 
با حفظ روابط حسنه با سایر کشورها است. طالبان گفته اند 
که محبت با وطن، حدود شرعی دارد و مردم باید آن را در 
نظر بگیرند. در ارزیابی کتاب پشتوی صنف پنجم آمده است 
که زیر عنوان بشردوستی  به محبت با همه انسان ها تشویق 
شده است. به باور طالبان، باید برائت از عقیده غیراسالمی 

در اذهان شاگردان محکم شود.
هیأت ارزیابی این گروه با موضوعی زیر عنوان »حب الوطن 
من االیمان« در کتاب وطن دوستی صنف هفتم مخالفت 
خزانی  لعلونه  د  وطنه  زما  »ای  مشهور  شعر  حتا  و  کرده  
زما« سروده غنی  خان را »الفاظ ناروا« خوانده  است. اعضای 
هیأت طالبان گفته اند که غنی خان »فاسد« بوده و معلم 

باید در مورد وی به دانش آموزان معلومات بدهد.
طالبان توقع دارند که روایت های تاریخی مورد خواست شان 
کتاب های  در  آنان،  باور  به  شود.  گنجانیده  نصاب  در 
افغانستان  بر  امریکا  به حمله  متوسطه  دوره  وطن دوستی 
باید  توصیه کرده است که  این هیأت  پرداخته شود.  باید 
در ذهن دانش آموزان »تخم نفرت علیه کشورهای غربی« 
انداخته شود تا اذهان شان وطن دوستی را به گونه حقیقی 
درک کند. همچنان در بخشی از مالحظات نصاب آموزشی 
توسط طالبان آمده است که باید در کتاب ها روی اذهان 
دانش آموزان در مورد جنگ علیه شوروی و جنگ طالبان 
علیه امریکا کار شود. افزون بر این، گفته شده است که باید 
در کنار جنگ دفاعی در نصاب آموزشی، در مورد جنگ 
اقدامی نیز به دانش آموزان معلومات داده شود و آنان در برابر 

غیرمسلمان ها جنگ فکری نیز انجام دهند.

طالبان در نقد موضوعی مربوط به سازمان ملل متحد در 
کتاب پشتوی صنف پنج، آن سازمان را »اداره شیطانی« 
خوانده اند. به باور طالبان، این سازمان نیک نام نیست و باید 
دانش آموزان از »جرایم« آن باخبر شوند. طالبان در مورد 
آن چه جرایم سازمان ملل متحد خوانده  ، جزییات نداده اند. 
در بخشی دیگر، هنگام نقد مطلبی در کتاب دری صنف 

دوازدهم، نوشته اند که این سازمان به »دامی« می ماند که از 
سوی کشورهای امریکا، روسیه، بریتانیا، چین و فرانسه برای 
شکار جهان ایجاد شده است. طالبان سازمان ملل متحد را 
به »جال کفری« تشبیه کرده اند که باید به دانش آموزان در 
مورد آن معلومات داده شود. این ارزیابی در حالی صورت 
حاکمیت   و  طالبان  آن،  از  پس  سال  دو  که  است  گرفته 
رژیم شان به پول ملل متحد وابسته اند، با این نهاد هرازگاهی 
کمک  دالر  میلیارد   1,5 حدود  تاکنون  و  می کنند  تعامل 

دریافت کرده اند.
یاد  ارزیابی شان  در  دیگر  مورد  ده ها  از  طالبان  هرچند 
از  آن،  کردن  عملی  اصلی  چالش های  به  اما  کرده اند، 
این  است.  اشاره نشده  واکنش مردم  و  جمله چاپ کتاب  
بار اول است که جزییات بازنگری نصاب آموزشی طالبان 
همه گانی می شود. با این همه، اعضای این گروه تالش هایی 
داده اند.  انجام  طالبانی  تعلیم  سیستم  کردن  عملی  برای 
8صبح در گزارش دیگری به اقدامات عملی طالبان در این 
طالبان  است که  است. گفتنی  پرداخته  تفصیل  به  زمینه 
در دوران حاکمیت قبلی  شان  نیز سیستم تعلیمی را فلج 
کرده بود و با نصاب برخورد سلیقه ای و ایدیولوژیک می کرد، 
هرچند این کار پیش از طالبان نیز سابقه داشته است و در 
دوران جهاد، نصاب تعلیمی به کمک نهادهای بین المللی و 
گروه های مجاهدین تدوین شده بود که هدف محوری آن 
ترویج جهادگرایی و مخاصمت بود. از جمله شمارش اعداد با 
تصویر مرمی، سالح و سایر ابزار جنگی آموزش داده می شد. 
نهادهای  و  کمک رسان  سازمان های  که  نیست  مشخص 
نیز برای تدوین نصاب آموزشی که در  بار  این  بین المللی 
همراهی  را  طالبان  شود،  تبلیغ  دیگرستیزی  و  نفرت  آن 
خواهند کرد یا خیر؛ اما به نظر می رسد به دلیل بیست سال 
زنده گی در شرایط نسبتاً دموکراتیک و انقالب رسانه ای که 
اتفاق افتاده است، نسل امروز افغانستان به آسانی با نصاب 

ایدیولوژیک آشتی نخواهد کرد.

قول محکم مایک پمپئو، وزیر خارجه 
وقت امریکا با شیرمحمد عباس 

ستانکزی، عضو هیأت مذاکره کننده 
طالبان پس از امضای توافق نامه دوحه
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آنچهطالبان
درعملانجامدادهاند

تغییر نصاب معارف؛

وقتی طالبان بر کشور مسلط شدند، یک سوال کالن در پیش روی مردم قرار 
از  این سوال،  زنان چه خواهد شد؟«  آموزش  آموزش، مشخصاً  »آینده  گرفت: 
آن جا خلق شد که طالبان پیشینه مخالفت با آموزش مدرن را دارند و مشخصاً 
این سوال و  به  با آموزش دختران و زنان مخالف اند. طالبان هرچند در سخن 
نگرانی مردم پاسخی روشن نگفته  ، اما در عمل دست به برخی اقدامات زده اند 
که به گسترش ناامیدی اجتماعی دامن زده است. اولین اقدام، ممانعت از آموزش 
دختران باالتر از صنف ششم مکتب بود. پس از آن، دست به اعمال محدودیت 
بر پوشش زنان و دختران دانش آموز و دانشجو زدند. در کنار آن، معلمان زن را با 
شرایطی مواجه کرده اند که مجبور به ترک شغل شوند، از جمله تبدیل معلمان زن 
از مکاتب شهر غزنی به مکاتب دوردست، در حالی که به دلیل دوری راه، ناامنی، 
الزام محرم شرعی و اندک بودن معاش معلم، عماًل آن ها مجبور به ترک وظیفه 
شده اند. طالبان همچنان صنوف مختلط دانشگاه ها را برحسب جنسیت تجزیه 
کرده و در برخی دانشگاه های خصوصی »پرده شرعی« میان دانشجویان پسر و 
دختر کشیده اند. در همین راستا، ساعت های درسی روزانه در دانشگاه ها را افزایش 
داده و روزهای هفته را به زنانه و مردانه تقسیم کرده اند. از سوی دیگر، تالشی 
جدی برای استخدام مالها به جای استادان مکاتب و دانشگاه ها صورت داده اند. 
مساله مهم دیگر، تغییر نصاب درسی مکاتب و دانشگاه ها است. در دانشگاه ها 
طالبان براساس خوانش خود از شرع، مضامین اساسی را کاهش داده و به جای 
آن  تعداد کریدت های مضمون ثقافت اسالمی را افزایش داده اند. اکنون روزنامه 
8صبح به گزارشی از مالحظات »کمیته تعلیم و تربیه و تحصیالت عالی« طالبان 
دست یافته است که نشان می دهد این کمیته در دو سال گذشته برای تغییر نظام 
آموزشی، مشخصاً نصاب درسی مکاتب، طرح ریخته و موارد زیادی را در کتب 
مکتب مشخص کرده  است تا از نظام آموزشی حذف و برخی مسایل دیگر به آن 
اضافه شود. در این گزارش سعی شده با توجه به آن سند، نگاهی به عمل کرد 
طالبان طی نزدیک به 1۶ ماه گذشته انداخته شود، برای این که مشخص شود این 
گروه تاکنون دست به چه اقداماتی در مورد آموزش زده و تا چه حد این طرح 

خود را عملی کرده اند.

ممانعت آموزش دختران باالتر از صنف ششم

هنگامی که طالبان در 15 اگست ۲0۲1 کابل را در کنترل گرفتند، همه چیز 
عماًل از کار افتاد و تعطیل شد. چرخ زنده گی روزمره ایستاد، ادارات دولتی بسته 
شد و خدمات عامه متوقف گشت. طالبان به زودی ادارات دولتی را میان مقام های 
گروه خود تقسیم و دروازه این ادارات را باز کردند. در این میان، از سرنوشت 
مکاتب خبری نبود. پس از چندی، به تاریخ 1۷ سنبله 1400 اعالم کردند که 
دانش آموزان پسر و استادان مرد به مکاتب برگردند. در آن اعالمیه، هیچ اشاره ای 
نیز  از والیت ها دختران  برخی  در  آن،  از  نشد. پس  آموزش دختران  به مساله 
به مکتب رفتند، از جمله کندز، بلخ و هرات. در نهایت، در تمام کشور مکاتب 
دخترانه باالتر از صنف ششم بسته شد. طالبان از آن زمان تاکنون دروازه مکاتب 
را به روی دختران باالتر از صنف ششم بسته نگه داشته اند. این گروه توجیهات 
مختلف و گاه متضادی را در این مورد مطرح کرده است. باری ذبیح اهلل مجاهد، 
سخنگوی این گروه، گفت که طالبان با آموزش دختران مخالفت ندارند، اما به 
برخی مسایل از جمله تشکیل صنوف جداگانه و چگونه گی لباس دانش آموزان 
دختر باید رسیده گی شود؛ این شبیه سخنانی است که طالبان در دور اول در 
خصوص آموزش زنان می گفتند. پس از آن، »فرهنگ افغانستان« را مانع آموزش 
بار هم  با واکنش مردم در سراسر کشور مواجه شد. یک  دختران دانستند که 
گفتند که عالمان دین باید در این مورد تصمیم بگیرند و باری هم بر سر مباح 

بودن یا فرض بودن آن علیه هم گپ زدند.

محمدعلی نظری



مکاتب  که  کردند  اعالم  گذشته  سال  جدی  در  طالبان 
دخترانه در آغاز سال تعلیمی جدید بازگشایی می شود و بر 
این اساس قرار بود به تاریخ 3 حمل 1401 دختران باالتر از 
صنف ششم نیز به صنف ها حاضر شوند. در آن روز، دختران 
که حدود هفت ماه از آموزش محروم مانده بودند، با شور 
و شوق به مکاتب رفتند، اما با دروازه های بسته برخوردند. 
طالبان به آن ها اجازه ورود ندادند و  گفتند که سرنوشت 
آنان هنوز تعیین نشده است. وزارت معارف طالبان گفت که 
تا امر ثانی این مکاتب بسته می ماند و بازگشایی آن ها هم 
مشروط به فراهم سازی زمینه مطابق »رسم ورواج افغانی« 
سنبله  اواسط  در  آن،  از  پس  است.  اسالمی«  و »شریعت 
بازگشایی مکاتب دخترانه در والیت  1401 رسانه ها خبر 
پکتیا توسط مردم را نشر کردند. این خبر، چند روز پس از 
بازگشایی مکاتب دخترانه در این والیت، نشر شد. طالبان 
پس از نشر این خبر، دروازه های این مکاتب را بار دیگر تخته 
بین المللی،  و  به رغم فشارهای داخلی  اما  تاکنون  کردند. 
مکاتب  بازگشایی  برای  را  زمانی ای  جدول  هیچ  طالبان 
دخترانه تعیین نکرده اند و »امر ثانی« این گروه نیز مشخص 

نیست چه زمانی صادر خواهد شد.
گزارش »کمیته تعلیم و تربیه و تحصیالت عالی« طالبان 
به دو بخش تقسیم شده است که بخش اول آن گزارش 
از رویکرد  انتقاد  با  بند است. بند ۲3 آن،  عمومی در ۲۶ 
کتاب های مکتب نسبت به آموزش زنان، گفته است: »در 
نصاب از موضوع تعلیم زنان نیز به گونه تبلیغاتی استفاده 
سوء صورت گرفته است و در این مورد به شماری از احادیث 
دارند  تعلیم  زنان مطلق حق  گویا  استناد می کند که  نیز 
به آن ذکر نشده است.« در  و هیچ گونه شرایط و قیودی 
ادامه این بند آمده است که معلمان باید به دانش آموزان 
در مورد نوعیت آموزش مجاز برای زنان معلومات بدهند. 
در عمل، تعدادی از طالبان آموزش زنان را مباح و برخی 
حق  به عنوان  را  آن  هیچ کدام  اما  می دانند؛  فرض  دیگر 

کابل  به  ورود  روز  از  گروه  این  این حال،  با  نمی شناسند. 
تاکنون دروازه مکاتب دخترانه را به روی دانش آموزان باالتر 
از صنف ششم بسته  و برخی از رشته ها از جمله انجنیری، 
انتخاب  ورق  از  را  وترنری  و  ژورنالیسم  اقتصاد،  زراعت، 
است.  کرده   حذف  کانکور  آزمون  در  دختران  رشته های 
ماه  از 15  طالبان پس  روزنامه 8صبح،  براساس  همچنان 
رای زنی، به این نتیجه رسیده اند که مکاتب دخترانه باالتر 
از صنف ششم را برای همیشه بسته نگه می دارند. از سوی 
دیگر، براساس جداگانه، طالبان تصمیم گرفته اند که پس 
از پایان سمستر کنونی، اجازه آموزش به دختران دانشجو 
را نیز ندهند. وزارت معارف طالبان همچنان در یک اقدام 
عجیب، به تازه گی کرده است که دختران صنف 1۲ بدون 
حتا یک روز آموزش، تمام 14 مضمون مکتب را در یک روز 

امتحان بدهند.

پوشش

پوشش زنان یکی از مواردی است که طالبان در دور اول و 
دوم سلطه بر کشور، بر آن محدودیت های سخت گیرانه ای 
به صورت  کابل،  به  ورود  به محض  بار،  این  وضع کرده اند. 
پراکنده در موارد زیادی زنان را به دلیل پوشش شان مواخذه 
کردند و شهروندان از برخورد خشن نیروهای این گروه با 
گزارش  نداشته اند،  را  طالبان  نظر  مورد  حجاب  که  زنانی 
منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  وزارت  حال،  این  با  دادند. 
طالبان به تاریخ 1۷ ثور 1401 طی یک طرح اعالم کرد 
که پوشیدن حجاب برای زنان بالغ اجباری است. براساس 
تعریف این وزارت از حجاب، پوشیدن »برقع« الزامی شد. 
پس از انتقادها، اندکی عقب نشست و سخنگوی این وزارت 
گفت که »زنان می توانند چادر هم بپوشند« اما همچنان با 
تاکید گفت که ترجیح با پوشیدن چادری/برقع است. طالبان 
در این دستور، پوشیدن حجاب سیاه را هم پذیرفتند، به این 

شرط که چسب و تنگ نباشد. این وزارت همچنان گفت که 
زنان در مواجهه با مردان، باید تمام بدن خود، جز چشمان، 
را بپوشانند. این حجاب را برای زنانی که در ادارات عامه 
کار می کنند نیز الزامی کردند و نسبت به بی توجهی به آن 
هشدار دادند. جزای زنان کارمند و بی توجه به نوع پوشش 
زنان،  باقی  و جزای  تعیین شد  اخراج  و  انفکاک  طالبانی، 
احضار و سپس زندانی کردن ولی یا سرپرست خانواده این 
زنان به مدت سه روز. گروه طالبان اندازه گشادی و تنگی 
لباس زنان و رنگ آن را نیز انتخاب و بر زنان و دختران 
تحمیل کرده است. رنگ لباس باید سیاه و اندازه آن دراز، 

گشاد و فراخ باشد.
دانشجویان و دانش آموزان دختر، در تمامی نقاط کشور برای 
حفظ حق آموزش، پوشش خود را مطابق خواست و سلیقه 
مقاومت هایی هم صورت  این حال  با  کردند.  عیار  طالبان 
گرفت؛ از جمله سه روز پس از صدور فرمان حجاب اجباری، 
به تاریخ ۲0 ثور، زنان در کابل به خیابان رفتند و علیه این 
فرمان کردند. آن ها با سردادن شعارهای »زنان افغانستان 
در گرو طالبان«، »زن ستیزی برنامه است، لباس یک بهانه 
است« و »عدالت، عدالت، خسته ایم از اسارت، مرگ بر این 
به  دادن  پایان  و  اجباری  حجاب  رفع  خواستار  جهالت« 
تبعیض علیه زنان از سوی طالبان شدند. فردایش )۲1 ثور( 
بار دیگر به خیابان های کابل رفتند و این بار شعار »عدالت 
عدالت، برقع حجاب ما نیست« را با خود حمل کردند. این 
اعتراض ها اما مانند بقیه اعتراض های خیابانی توسط طالبان 
سرکوب شد. پس از آن، گروه های کوچک تری از زنان در 

اماکن سربسته به اعتراض ها ادامه دادند.
تطبیق این فرمان، برای محتسبان طالبان و دختران دانشجو 
دردسرهایی داشته است. طالبان برای اعمال حجاب مورد 
نظر خود، همه روزه محتسبان خود را به دروازه های ورودی 
دانشجو  دختران  پوشش  نوعیت  تا  می فرستند  دانشگاه ها 
را بررسی و از ورود دختران بی توجه به پوشش مورد نظر 
طالبان به دانشگاه جلوگیری کنند. محتسبان طالبان شالق 
به دست به این ماموریت می روند. در این جریان، چندین 
بار دختران را به دلیل نوعیت پوشش شان، از جمله پوشیدن 
لباس رنگه )به غیر از سیاه( اجازه ورود به دانشگاه ندادند. 
کابل،  تربیه  و  تعلیم  دانشگاه  کابل،  دانشگاه   از  اتفاق  این 
دانشگاه بامیان و دانشگاه بدخشان گزارش شد. به تاریخ ۲8 
ثور طالبان به دخترانی که چادر رنگه داشتند، اجازه ورود 
به دانشگاه تعلیم و تربیه کابل را ندادند. به تاریخ ۶ سنبله از 
بدخشان گزارش شد که محتسبان طالبان حتا به دخترانی 
که چادر و لباس سیاه و دراز پوشیده و صورت خود را با 
ماسک پوشانده بودند، نیز اجازه ورود به دانشگاه بدخشان 
را ندادند و به آن ها گفتند که باید نقاب بزنند. دختران در 
آن جا به نشانه اعتراض، دروازه بسته را تک تک کردند، اما با 
خشونت طالبان مواجه شدند. در نشرشده دیده می شود یک 
طالب دخترانی را که برای ورود به دانشگاه تقال می کنند، 
از آن دختران دانشجو در بدخشان  با شالق می زند. پس 
گفتند که آن ها حتا در خوابگاه نیز از سوی طالبان تهدید 
شده اند. به تاریخ 31 سنبله هم از دانشگاه بامیان شد که 
ماموران امر به معروف طالبان در هماهنگی با سالم فیضی، 
دانشگاه،  این  برای  طالبان  سوی  از  گماشته شده  رییس 
آن ها  پوشش  نوع  دلیل  به  دانشگاه  به  دختران  ورود  از 
به دویچه وله  دانشجو  از دختران  یکی  جلوگیری کرده اند. 
گفت که دختران پتلون پوش و کرمچ پوش نیز اجازه ورود 

به دانشگاه نیافته اند.
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رفتار طالبان با دختران دانشجو و دانش آموز، بسیار زننده و 
غیراخالقی توصیف شده است. یک دختر دانشجوی دانشگاه 
تعلیم و تربیه کابل، روایتش از وضعیت دانشگاه را از طریق 
روزنامه 8صبح کرد. به روایت او، زنانی که از سوی طالبان 
مامور بررسی حجاب دختران دانشجو در این دانشگاه اند، 
رفتار بسیار خشن، زننده و غیرانسانی دارند. از سوی دیگر، 
رسانه رخشانه به تاریخ ۲5 عقرب نشر کرد که محتسبان 
طالبان به یک مرکز آموزش زبان انگلیسی رفته و به دختران 
دانش آموز دستور داده اند که دامن های خود را باال کنند تا 
آن ها ببینند که زیر دامن پتلون نپوشیده باشند. دختری 
به نام سپوژمی به رخشانه گفته است: »طالبان در کورس 
آمده بودند. با بسیار خشونت دختران را گفتند دامن های تان 
و چسب  کوبای  پتلون  دامن  زیر  ببینیم  که  کنید  باال  را 
نپوشیده باشید. همه شوکه شده بودیم.« سپوژمی پس از 

آن هرگز به آموزشگاه زبان انگلیسی نرفت.
حسام رونقی )مستعار( مدیر یکی از مکاتب خصوصی در 
هیات های  رفتار  که  گفت  8صبح  روزنامه  به  کابل،  غرب 
بررسی طالبان بسیار خشن و نامناسب است. او گفت که 
معارف  وزارت  و  معروف  به  امر  هیات های  بار  تاکنون سه 
را  رفتار  بدترین  آخر  بار  و  رفته  آن ها  مکتب  به  طالبان 
داشته اند. او در رابطه به توصیه های طالبان در مورد پوشش 
گفت: »محتسبان طالبان گفتند که ما نمونه هستیم، هم 
در لباس و صورت، هم در علمیت و تفکر؛ باید دانش آموزان 
رونقی  حال،  این  با  باشند.«  همین گونه  که  تشویق شوند 
بهتری  رفتار  طالبان  معروف  به  امر  محتسبان  که  افزود 

نسبت به هیات وزارت معارف این گروه داشته اند.
شکردره  ولسوالی  در  معلم  یک  )مستعار(  آستانی  کلثوم 
مکتوب  ارسال  با  بارها  طالبان  که  گفت  به 8صبح  کابل، 
رسمی به مکاتب، محدودیت های سخت گیرانه ای بر پوشش 
معلمان زن و مرد و همچنان دانش آموزان وضع کرده اند. 
که  است  آمده  ]معارف[  وزارت  از  او گفت: »مکتوب هایی 
لباس ]افغانی[  باشند،  یا کاله داشته  باید لنگی  شاگردان 
بپوشند و از بولوز، پتلون و یخن قاق استفاده نکنند.« خانم 
آستانی افزود که حتا به صورت حضوری نیز ماموران طالبان 
از کوتاهی یا رنگ لباس استادان زن انتقاد کرده و استادان 
مرد را به داشتن لنگی یا کاله توصیه کرده اند. به گفته این 
معلم، به آن ها اخطار رسمی داده شده است که در صورت 
عدم رعایت پوشش مورد نظر طالبان، با تبدیلی، کسر معاش 

یا انفکاک مواجه خواهند شد.

پوششی  را  آن  و  مخالف اند  نیکتایی  و  دریشی  با  طالبان 
در  کابل  به  ورود  بدو  در  گروه  این  می دانند.  غیراسالمی 
سال گذشته، برخی از مردان پتلون پوش و دریشی پوش را 
لت وکوب کردند و امسال دو بار استادان یک دانشگاه و یک 
به دلیل پوشیدن دریشی و بستن  را در غزنی  انستیتوت 
نیکتایی بازداشت کردند. در گزارش کمیته تعلیم و تربیت 
به  مربوط  مالحظات  در  نیز  گروه  این  عالی  تحصیالت  و 
ریاضی صنف هفت آمده است: »در صفحه 51 تصویر فرد 
نیکتایی دار است که مفکوره نیکتایی را به کودکان می دهد. 
باید محو و بدی های نیکتایی و تصاویر به دانش آموزان بیان 

شود.«
بهزاد )مستعار(، معلم در یک مکتب خصوصی در شهر کابل، 
به 8صبح گفت که یونیفورم آن ها در زمان جمهوریت شامل 
دریشی و نیکتایی می شد، اما حاال به دلیل ترس از طالبان 
نیکتایی را حذف کرده اند. او گفت که وقتی طالبان به مکتب 
می آیند، آن ها پیشاپیش ظاهر خود را مطابق خواست این 
گروه تغییر می دهند. او افزود: »بارها از سوی آن ها به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم تاکید صورت گرفته که باید ما ملبس 
به لباس افغانی که نماد فرهنگ افغانستان است باشیم ـ 
به صورت  تاهنوز  ولی  ـ  است  آن ها  منظور  پیراهن وتنبان 
مکتب  در  که  می گوید  او  نکرده اند.«  برخورد  ما  با  جدی 
آن ها استادان زن نیز لباس مورد نظر طالبان را می پوشند و 

زمینه ای برای انتقاد نگذاشته اند.
به  زابل  والیت  ولسوالی سیوری  از  مکتب  دانش آموز  یک 
8صبح گفت که طالبان به آن ها گفته اند لباس سبز و کاله 
را در گزارش  نامش  از من خواست که  او  بپوشند.  سفید 

ذکر نکنم.

پایگاه سازی مکاتب

طالبان در برخی مناطق کشور، مکاتب و کتاب خانه ها را به 
مراکز نظامی تبدیل و جنگ جویان خود را در آن جا مستقر 
داد که  روزنامه 8صبح  اسد 1401  تاریخ 30  به  کرده اند. 
براساس یافته های یک نهاد معتبر تحقیقی بین المللی، در 
یک سال گذشته طالبان 3۲ باب مکتب را در پنجشیر به 
نهاد  این  اطالعات  براساس  کرده اند.  تبدیل  نظامی  پایگاه 
از  طالبان  کرده،  خودداری  آن  نام  گرفتن  از  8صبح  که 
صنف های درسی به عنوان انبار اسلحه، خوابگاه و آشپزخانه 
استفاده می کنند. همچنان یک دختر دانش آموز با ارسال به 

رسانه ها، مدعی شد که در زمان ضبط ویدیوی او، طالبان 
در »لیسه بی بی آمنه« در پنجشیر، مستقرند و از چوکی های 
در  می کنند.  استفاده  سوخت  چوب  به عنوان  مکتب  این 
دانشگاه  طالبان  که  شد  گزارش  نیز  گذشته  سال  جدی 
چوکی های  از  تصاویری  کشیده اند.  آتش  به  را  پنجشیر 

سوخته این دانشگاه، نشر شد.
محدود  پنجشیر  جغرافیای  به  فقط  مکاتب  پایگاه سازی 
در  مشابه  گزارش های  نیز  دیگر  مناطق  از  است.  نمانده 
تاریخ 13  به  است.  رسیده  نشر  به  زمانی  مختلف  مقاطع 
سرطان 1401 منابع محلی به روزنامه 8صبح که طالبان 
برای جلوگیری از حمله احتمالی مولوی مهدی، نیروهای 
بلخاب والیت سرپل جابه جا  ولسوالی  در  بیشتری  نظامی 
خانه های  مساجد،  طالبان  که  گفتند  منابع  این  کرده اند. 
شخصی مردم، حسینیه ها، کلینیک ها و مکاتب را به پایگاه 

نظامی تبدیل کرده اند.
غزنی  جاغوری  ولسوالی  از  نیز   1401 عقرب   3 تاریخ  به 
شد که طالبان یک مسجد را در روستای »المیتو« و یک 
پایگاه  به  ولسوالی  این  »داوود«  روستای  در  را  کتاب خانه 

نظامی تبدیل کرده اند.
به دلیل وضع محدودیت بر گردش اطالعات، ممکن موارد 
اتفاقات در سراسر کشور وجود داشته  از این دست  زیادی 

باشد که رسانه ها نتوانسته اند به آن  دسترسی پیدا کنند.

ایدیولوژیک  ساختن نصاب آموزشی

سخنگوی وزارت تحصیالت عالی طالبان، احمدتقی، کرد که 
این گروه ریاستی را برای تغییر نصاب آموزشی دانشگاه ها 
ایجاد کرده است تا به گفته او، تغییراتی در وقت تدریس 
ریاست  این  کار  نتیجه  شود.  اعمال  مضامین  محتوای  و 
حوت  اواسط  در  دیگر،  سوی  از  نیست.  مشخص  تاکنون 
و  اساسی  با حذف برخی مضامین  1400 شد که طالبان 
اصلی رشته ها، تعداد کریدت های مضمون ثقافت اسالمی 
استاد  یک  زمان  آن  داده اند.  افزایش   ۲4 به  هشت  از  را 
دانشگاه  به تلویزیون افغانستان انترنشنال گفته بود : »طالبان 
نصاب درسی ایدیولوژیک خودشان را که بر مبنای تکرار و 
تقلید اعتقادات جزم اندیشانه استوار است، بر نصاب درسی 

دانشگاه ها تحمیل می کنند.«
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وزارت تحصیالت عالی طالبان اما به دلیل ناقص بودن این 
اجرایی  را  دانشگا ه ها  در  ثقافت  واحد   ۲4 تدریس  طرح، 
نتوانسته است. یک استاد دانشگاه کابل که خواست نامش 
در گزارش ذکر نشود، به من گفت: »کریدت ثقافت زیاد 
شده، اما درس نمی دهند. به  جایش در برخی دیپارتمنت ها 
حفظ  و  آیات  حفظ  همچنان  و  می کنند  تدریس  تجوید 
را  کریدت  آن قدر  تدریس  قابلیت  ثقافت  چون  حدیث؛ 

ندارد.«
تغییر نصاب  از  بر نصاب دانشگاه ها، طالبان همواره  عالوه 
و  رسانه ها  در  چه  گفته اند،  سخن  نیز  مکاتب  آموزشی 
سخنرانی های شان و چه در مکاتب حین بررسی. براساس 
گزارش کمیته تعلیم و تربیت و تحصیالت عالی طالبان که 
به دست 8صبح رسیده، این کمیته طی دو سال کار، بیشتر 
سطربه سطر  را  دوازدهم  تا  اول  صنف  از  مکتب  مضامین 
بررسی و اشکالتی را بر آن وارد کرده است. این کمیته موارد 
زیادی را مشخص کرده است که از نصاب حذف و به جای 
معرفی  به جای  از جمله  گنجانده شود،  دیگر  مسایل  آن 
شخصیت های مشهور غیرمسلمان، یک شخصیت مسلمان 
معرفی شود یا این که تعریف از جنگ و جهاد تغییر کند. با 
این حال، تاکنون تغییرات زیادی ـ احتماالً به دلیل کمبود 
وقت و منابع مالیـ  در نصاب آموزشی مکاتب وارد نکرده اند.

زدند،  تکیه  قدرت  اریکه  بر  گذشته  سال  وقتی  طالبان 
نخستین  از  یکی  معارف  نصاب  از  مضامین  برخی  حذف 
اقدامات آن ها بود. با این حال، در اواخر سال از تصمیم خود 
مکاتب  از  یکی  در  معلم  )مستعار(  محمدرحیم  برگشتند. 
دولتی ولسوالی فرسی هرات، به 8صبح گفت: »سال گذشته 
مضامین  کردند،  پیدا  تسلط  و  آمدند  این ها  که  ابتدا  در 
و  را حذف کردند  و هنر رسامی  فرهنگ  تعلیمات مدنی، 
گفتند که به جای این ها شما باید تفسیر و دیگر مضامین 
)حذف شده ها(  مضامین  این  از  و  بدهید  درس  را  دینی 
امتحان هم نگیرید؛ اما در زمان امتحان گرفتن تصمیم خود 
را تغییر دادند. امسال مانند زمان جمهوریت نصاب تطبیق 

می شود.«
هنگام  در  طالبان  هیات های  بارها  که  می گوید  نیز  بهزاد 
بررسی مکتب خصوصی آن ها، گفته اند که سال آینده نصاب 
او می افزاید  تغییر می کند و »اسالمی« می شود.  آموزشی 
که طالبان حتا اگر سوالی هم می پرسند، اسالمی و دینی 
ما  بهزاد می گوید: »وقتی ]طالبان[ صنف های خود  است. 

را مورد ارزیابی قرار داده، سوال هایی که صورت می گیرد، 
کاًل سوال هایی است که در حوزه اسالمی و دینی ـ مذهبی 
مطرح می شود. تالش می کنند استادان را متقاعد بسازند 

که رویکرد آموزشی آن ها رویکرد دینی ـ مذهبی باشد.«
کلثوم آستانی به 8صبح گفت که براساس دستور طالبان، 
مسایل  اول  صنف  دانش آموزان  برای  حتا  مجبورند  آن ها 
دینی بسیار پیچیده را بیان کنند و در هنگام امتحان نیز 
به آن هایی نمرات بیشتر بدهند که مسایل دینی را بیشتر 

فرا می گیرند.

استخدام مالها و امتحان دینی

یکی از مواردی که همیشه از سوی استادان، دانش آموزان 
استادان  زدن  کنار  گرفته،  قرار  انتقاد  مورد  دانشجویان  و 
مسلکی و جای گزین کردن مالها است. این جای گزینی ها 
و  گرفته  مکاتب صورت  و  دانشگاه ها  اداری  بخش  در  هم 
هم در بخش تدریس. باری از دانشگاه کابل در شبکه های 
تازه  مالی  یک  می داد  نشان  که  شد  نشر  اجتماعی 
استخدام شده برای تدریس در این دانشگاه، سواد خواندن 

متن ساده فارسی را ندارد.
یکی از اتهامات علیه طالبان، فساد اداری و قوم گرایی است. 
طالبان در تمامی مراکز آموزشی تالش کرده اند برخی اقوام 
را حذف کنند، از جمله هزاره ها از رهبری ریاست معارف 
این  به کلی حذف شده اند، در حالی که  بامیان  دانشگاه  و 
عقرب  تاریخ 1۷  به  است.  هزاره ها  اکثریت  با  والیت  یک 
1401 روزنامه 8صبح طی از بامیان، اخبار کرد که مولوی 
اسالم الدین عثمانی، رییس معارف طالبان برای بامیان، در 
چند ماه ماموریت خود، هزاره ها را از ساختار این ریاست 
حذف و به جای آن ها 31 تن از خویشاوندان خود، از جمله 
کاکا، خسر، خسربره، پسر کاکا، پسر ماما، خواهرزاده، کاکای 
خسر، باجه و دیگر اقارب خود را استخدام کرده است. از 
معارف  ریاست  نیز گزارش شد که طالبان در  والیت غور 
این والیت، برای حذف ماموران غیرطالب »خانه تکانی« راه 
انداخته اند. به تاریخ 8 قوس 1401 8صبح از غور داد که 
کارمندان  درصد   80 حدود  گذشته  سال  یک  در  طالبان 
ریاست معارف را برکنار و به جای آن ها نیروهای خود را 
استخدام کرده اند. براساس این گزارش، از بهار تاکنون 51 
تن از اقارب مولوی احمدشاه دین دوست، والی و حفیظ اهلل 

یکی از مواردی 
که همیشه از 

سوی استادان، 
دانش آموزان 
و دانشجویان 

مورد انتقاد قرار 
گرفته، کنار زدن 
استادان مسلکی 

و جای گزین کردن 
مالها است. این 

جای گزینی ها هم 
در بخش اداری 

دانشگاه ها و 
مکاتب صورت 
گرفته و هم در 
بخش تدریس.

این والیت، در ریاست  محفوظ، رییس معارف طالبان در 
اکثر  منابع،  اطالعات  برمبنای  شده اند.  استخدام  معارف 
قریب به اتفاق افراد تازه استخدام شده، مالهایی با گرایش 
مذهبی افراطی اند. بنابراین، در استخدام ها و انفکاک ها، در 
کنار ایدیولوژیک کردن آموزش، فساد اداری و خویش خوری 

نیز بیداد می کند.
شده اند،  استخدام  جمهوریت  سقوط  از  پس  که  معلمانی 
نیز اکثراً مالهای افراطی اند. وزارت معارف طالبان با تغییر 
سواالت و شیوه امتحان کاریابی، عماًل زمینه ورود غیرمال و 
غیرطالب به مکاتب را بسته اند. از سوی دیگر، به هزاران مال، 
از جمله در تخار، با برگزاری یک امتحان صوری، سندهای 
1۲، 14 و لیسانس داده اند تا زمینه جذب آن ها به عنوان 
کارمند و معلم فراهم شود. کلثوم آستانی به 8صبح گفت 
که در امتحان رقابتی برای استخدام معلم که سال گذشته 
از سوی طالبان راه اندازی شد »اولین شرط استخدام همان 
فراغت از بخش های دینی یا مراجع دینی بود، یا هم داشتن 
افزود  او  دینی.«  مراجع  از  باشد  اعتبار  مدار  که  اسنادی 
که این امتحان به زبان عربی گرفته شد و به همین دلیل 
کسانی که شرعیات و زبان عربی نخوانده بودند، از راه یابی به 
بست های تدریس بازماندند. به گفته خانم آستانی، طالبان 
مال  هم  که  می کنند  استخدام  معلم  به عنوان  را  کسانی 
هستند و هم ارتباط طوالنی و گسترده با طالبان داشته اند.

عبدالرحیم از ولسوالی فرسی هرات گفت که اکثر معلمان 
طالب  با  یا  بوده  طالب   گذشته  در  یا  استخدام شده  تازه 
همکاری داشته اند. او افزود که در ارزیابی ساالنه، معلمان 
طالب و همکاران این گروه نمرات باالتر گرفتند و تقدیرنامه 
به دست آوردند، اما به گفته او معلمان الیق و زحمت کش 
مورد بی مهری قرار گرفتند. عبدالرحیم گفت: »استادی که 
بسیار الیق بوده اما طالب نبوده یا با طالب ارتباط نداشته، 
با طالب  که  معلم مکتب  اما یک  گرفته،  نمره  یا ۶0   55

ارتباط داشته، 85 یا ۹0 نمره گرفته است.«
تایید کرد  زابل  از ولسوالی سیوری والیت  یک دانش آموز 
که یک مال به عنوان معلم در مکتبی که او درس می خواند، 
توظیف شده است. او گفت: »بله، در مکتب ما یک تن از 
علمای کرام برای مضامین دینی انتخاب )استخدام( شده 

است.«
طالبان عالوه بر این که در استخدام معلمان جدید تالش 
می کنند مالهای با گرایش طالبانی را جذب کنند، پروسه 
نیز روی دست  را  برحال  آموزگاران  از  امتحان دینی  اخذ 
گرفته اند. این پروسه تاکنون در برخی از نواحی شهر کابل 
عملی شده است. معلمان می گویند که این یک طرح برای 
با گرایش  استخدام مالهای  و  استادان مسلکی  کنار زدن 
طالبانی است. رونقی گفت: »به نظر من این پروسه ها برای 
برکنار کردن استادان غیرطالب طراحی شده است تا طالبان 

و مالهای طرف دار خود را به جای آن ها استخدام کنند.«
توهین آمیز  را  پروسه  این  آموزگاران،  از  دیگر  برخی 
می خوانند. یکی از آموزگاران لیسه قلعه بختیار شهر کابل 
اخیراً به روزنامه 8صبح گفت که »طالبان از ما امتحان نماز 
و وضو می گیرند. این یک توهین است به معلمی  که سال ها 
به اطفال افغانستان خدمت کرده است. مجبور هستیم. اگر 
امتحان ندهیم یا کامیاب نشویم، ممکن از وظیفه برکنار مان 

کنند.«
نویسنده ای  از  دینی  کتاب  یک  طالبان  که  گفت  رونقی 
هندی را به معلمان داده اند تا بخوانند و برای امتحان دینی 
فقه  مطابق  کتاب  این  رونقی،  گفته  به  بگیرند.  آماده گی 
حنفی و گرایش دیوبندی نوشته شده و مسایل به صورت 

سوال و جواب در آن آمده است.
تعدادی از سواالت امتحان دینی، مورد تمسخر معلمان و 
سوژه خنده شهروندان شده است، از جمله این که نام آمر 
حوزه چیست. مهسا )مستعار( آموزگار دیگر در شهر کابل، 
این پرسش ها سوره ها  به 8صبح گفت : »طالبان در  اخیراً 
قنوت،  دعای  شش کلمه،  می پرسند.  آن  معنای  همراه  را 
چون  دیگری  موضوعات  و  وضو  و  نماز  فرایض  التحیات، 
نام آمر حوزه، نام مدیر مکتب، نام وزیر معارف، نام رییس 

معارف شهر.«
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سیاستطالبانبراینصابآموزشی
ویرانگراست

تغییر نصاب و رسنوشت آموزش؛

امین کاوه

نصاب آموزشی هر کشوری زیربنای توسعه و بیانگر درک درست از معرفت و 
دانش در آن کشور است. نصاب آموزشی افغانستان در طول دو دهه گذشته به 
رغم چالش ها و مشکالت ، امیدواری ها برای گسترش دانش مدرن و توسعه را به 
میان آورده بود؛ اما »کمیسیون تعلیم ، تربیه و تحصیالت عالی« طالبان پس از 
یک سال واندی بررسی، طرحی را به رهبری این گروه فرستاده  و نصاب کنونی 
آموزشی را بقایای »اداره دست نشانده  کابل« خوانده است. این کمیسیون ادعا 
کرده است که در نصاب آموزشی به شکل »ماهرانه« تالش صورت  گرفته تا از 
ترویج »ارزش های اسالمی و افغانی« جلوگیری شود. اعضای این کمیسیون 
غیرمذهبی«  و  »یهودی  چاپ شده  کشورهای  را  کنونی  درسی  کتاب های 
خوانده و گفته اند که در آغاز کتاب ها باید ترانه طالبان خوانده شود. با این حال 
متخصصان امور، نصاب آموزشی را مطابق معیارها و ارزش های اسالمی می دانند 
و تاکید می کنند که در شرایط موجود کشور نصاب کنونی از معیار  های خوبی 

برخوردار است.
روزنامه 8صبح به سندی دست یافته است که در آن »کمیته ارزیابی نصاب 
عصری مکاتب« زیر نظر »کمیسیون تعلیم، تربیه و تحصیالت عالی« طالبان، 
گزارش ارزیابی خویش از نصاب آموزشی کشور را به رهبری این گروه ارایه 
کرده است. در این سند، تمام ارزش های حقوق بشری و مفاهیمی چون آزادی و 
مولفه های آموزش مدرن نفی شده است. در این گزارش شماری از عمل کردهای 
طالبان در مورد نصاب آموزشی و تحصیلی مورد بررسی قرار گرفته و متخصصان 
دیدگاه  های  شان را در مورد نصاب آموزشی کنونی و پیامدهای تغییر آن از سوی 

طالبان، ارایه کرده اند.

عمل کردهای طالبان در مورد نصاب آموزشی و تحصیلی

طالبان در جریان بیش از یک  سال گذشته، رفتارهای »غیرمعیاری« زیادی 
بر »غیراسالمی« خواندن  این گروه عالوه  داده اند.  نشان  آموزشی  نظام  علیه 
را  زیادی  »تحقیرآمیز«  حتا  و  دست وپاگیر  محدودیت های  آموزشی ،  نصاب 
علیه دانش آموزان، دانشجویان و آموزگاران وضع کرده اند. آنان در هر دانشگاه 
اکنون روند اخذ »آزمون دینی«  و  استادان مبلغ دینی استخدام کرده   برای 
از آموزگاران مکتب ها را روی دست گرفته اند. همچنان امتحان تمام دختران 
دانش آموز صنف دوازدهم مکتب را در یک روز اخذ کرده اند. در گزارش به شکل 
پرداخته  آموزشی  نصاب  مورد  در  طالبان  عمل کردهای  از  برخی  به  مختصر 

شده است.

اخذ آزمون دینی از آموزگاران

وزارت معارف طالبان در حال حاضر از تمام آموزگاران مکتب ها آزمون دینی 
می گیرد. روزنامه 8صبح به پرسش های دینی طالبان از آموزگاران نیز دست 
یافته است. در یکی از آن پرسش ها از آموزگاران پرسیده شده است که آیا 
می توان با »آب میوه« وضو گرفت یا خیر؟ آموزگاران مکتب ها این اقدام طالبان 
آزمون  اخذ  جای  به   طالبان  که  می کنند  تاکید  و  می دانند  »تحقیرآمیز«  را 
را  آموزش های حرفه ای  و  دانش تخصصی  ارتقای ظرفیت،  زمینه های  دینی، 
برای تقویت دانش  مدرن در معارف کشور مساعد سازند. طالبان در حالی از 
آموزگاران »امتحان دینی« می گیرند که 4۷1 عنوان کتاب دینی در نصاب 

کنونی معارف شامل بوده و در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است.
با توجه به این طرح  و تطبیق سریع، این گروه هیچ بهایی به توسعه کشور و 
گسترش آگاهی نمی دهد. طالبان اگر اراده ای برای تداوم قدرت و توسعه کشور 
می داشتند، به  جای رفتار »مدرسه ای«، برای نظام مند شدن بیشتر اصول و 
دانش مدرن کار می کردند. آنان با چنین رفتارهایی، نشان می دهند که هیچ 
اراده ای برای توسعه و همگام شدن با کاروان مدرنیزاسیون ندارند و چنین امری 

را تفکر آنان بر نمی تابد.

،،
طالبان در جریان بیش از یک  سال گذشته، رفتارهای »غیرمعیاری« 

زیادی علیه نظام آموزشی نشان داده اند. این گروه عالوه بر 
»غیراسالمی« خواندن نصاب آموزشی ، محدودیت های دست وپاگیر 

و حتا »تحقیرآمیز« زیادی را علیه دانش آموزان، دانشجویان و 
آموزگاران وضع کرده اند.
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ارتقای بدون آموزش دانش آموزان دختر

طالبان پس از یک ونیم سال تعطیلی مکتب های دخترانه، 
از دانش آموزان صنف  دوازدهم  روز چهارشنبه، 1۶ قوس، 
براساس  گرفته اند.  سراسری  امتحان  دختران  مکتب های 
طرزالعمل وزارت معارف طالبان، تمامی دانش آموزان در یک 
روز برای سه ساعت امتحان مضامین صنف 1۲ را سپری 
کرده اند. دانش آموزان و آموزگاران از این وضعیت به شدت 

انتقاد و نسبت به آینده خویش ابراز نگرانی کرده اند.
این کار طالبان، مشکالت جدی ای را برای نصاب آموزشی 
زیان های  از  یکی  می آورد.  بار  به  افغانستان  معارف 
جبران ناپذیر آن، می تواند کشتن انگیزه دانش آموزان باشد. 
دانش آموزی که بدون آموزش ارتقا یابد، نسبت به سرنوشت 
و آینده تحصیلی خویش بی باور و بی اعتنا می شود. از طرف 
دیگر، طالبان توضیح نداده اند که ارتقا  داده شده گان با چه 

سرنوشتی مواجه می شوند.
دختران و زنان در کشور این کار طالبان را نکوهش کرده 
و گفته اند که با فراغت بدون آموزش، موافق نیستند و آن 
را حذف سیستماتیک خود از عرصه دانش می دانند. آن ها 
تاکید می کنند که سند درد جامعه و زنان را دوا نمی کند. 
از  آنان  کردن  محروم  آموزش،  بدون  ارتقای  زنان،  نظر  از 

بیداری و آگاهی است.
»توسعه یافته گی یگانه امکان زیستن در جهان جدید است« 
ارتقای  نیست.  امکان پذیر  دانش  توسعه  بدون  امر  این  و 
ساختارمند  را  جنسیتی  تبعیض  دختران،  آموزش  بدون 
می سازد و به اقتصاد نیز صدمه ای جبران ناپذیر وارد می کند. 
ارتقای  بر  عالوه  زنان  بیشتر  آموزش  اقتصاد دانان،  نظر  از 
کاهش  ملی،  درآمد  افزایش  سبب  جامعه،  توسعه  روند 
توسعه  گسترده گی  و  سیاسی  نظام  تقویت  بیکاری،  نرخ 
انسانی می شود. از طرف دیگر، افغانستان کنوانسیون رفع 
هرگونه تبعیض علیه زنان را امضا کرده است. سازمان ملل 
در  باید  می فرستد،  کابل  به  دالر  میلیون  هفته ای 40  که 
مفاد  تعمیل  به  نسبت  را  طالبان  و  کند  اقدام  زمینه  این 

کنوانسیون ها پاسخگو سازد .

استخدام مبلغان دینی برای دانشگاه ها

کرده  اعالم  این  از  پیش  طالبان  عالی  تحصیالت  وزارت 
یک  و  مسجد  مالامام  دولتی  دانشگاه های  برای  که  است 
مبلغ دینی استخدام می کند تا به گفته این نهاد »عقیده 
راسخ و تجوید« را به استادان آموزش بدهند. این در حالی 
است که براساس گفته های خود طالبان، حدود شش هزار 
مدرسه دینی ثبت  و راجستر شده و 15 هزار و ۷1۶ مدرسه 
و دارالحفاظ بدون ثبت در کشور فعالیت دارند. همچنان 
این گروه هزاران مدرسه دینی  قرار است به دستور رهبر 
و  مدرسه ها  این  از  می توانند  طالبان  شود.  ساخته  دیگر 
مسجدها برای تبلیغ و ترویج آموزش های دینی کار بگیرند. 
آن  در  جدید  علوم  و  است  مدرن  پدیده  یک  »دانشگاه 
فرق  و مدرسه  دانشگاه  میان  باید  داده می شود.«  آموزش 
گذاشت و جلو ایدیولوژیک شدن آموزش و دانش  را گرفت. 
ایدیولوژیک سازی آموزش، آن هم از نوع طالبانی آن، قدرت 
از مولفه های دانش  را که  ایجاد پرسش گری  و  اندیشیدن 
مدرن است، نابود می کند. توصیه های اخالقی و ایدیولوژیک 
دانش  پرتو  در  زنده گی  که  دانشگاهیانی  و  استادان  برای 
نیز  بلکه توهین  نه تنها کارساز نیست،  را تجربه می کنند، 
نیست؛  زمان  دانش  اقتضائات  جوابگوی  و  می شود  تلقی 
برای کسی که می خواهد متخصص  چون دانستن تجوید 
زراعت شود و در طول 1۲ سال مکتب و بزرگ  شدن در 
بستر جامعه اسالمی مسایل دینی را به قدر کافی فراگرفته، 
غیر ضروری است. نباید از همه انتظار داشت که مال و مولوی 
شوند. وظیفه دانشگاه ها، خلق تفکر، ترویج عقالنیت مدرن، 
نقادی و رهایی بخشی است. وقتی دانشگاه ها با محدودیت ها 
و انسدادهای فکری مواجه شوند، ماهیت و کارکرد خویش 

را از دست می دهند.

وزارت تحصیالت عالی طالبان اعالم کرده است که برای دانشگاه های 
دولتی مالامام مسجد و یک مبلغ دینی استخدام می کند تا به گفته این 
نهاد »عقیده راسخ و تجوید« را به استادان آموزش بدهند. این در حالی 
است که براساس گفته های خود طالبان، حدود شش هزار مدرسه دینی 
ثبت  و راجستر شده و 15 هزار و 716 مدرسه و دارالحفاظ بدون ثبت در 

کشور فعالیت دارند.

15 گزارش اختصاصی 8صبح از جزییات نصاب آموزشی طالبان



برای  تحصیلی  رشته های  در  انتخاب  محدودیت 
دختران

داوطلبان  برای  را  تحصیلی  رشته های  انتخاب  طالبان 
دختر در آزمون کانکور محدود کرده اند. بر اساس دستور 
ژورنالیسم،  رشته های  انتخاب  از  دختران  گروه،  این 
اقتصاد، انجنیری ساختمانی، وترنری، زراعت و شماری از 
رشته های دیگر منع شده اند. سخنگوی وزارت تحصیالت 
دانشکده هایی  به  دختران  که  است  گفته  طالبان  عالی 
به درد خودشان  نه  او  به قول  معرفی نخواهند شد که 

می خورد و نه هم هم وطنان از آن استفاده می توانند.
براساس  دانشگاه ها  در  تحصیلی  رشته های  ایجاد 
نیازمندی و توسعه دانش در عرصه های مختلف برحسب 
ضرورت اجتماعی صورت می گیرد. افراد فارغ از جنسیت، 
رشته های  خود  توانایی های  و  استعداد  عالقه  ،  براساس 
می توانند  که  را  آن هایی  می کنند؛  انتخاب  را  تحصیلی 
از  دختران  منع  باشند.  داشته  بیشتر  و  بهتر  کارآمدی 
انسانی،  انتخاب رشته های تحصیلی در کنار نقض حق 
نقض توسعه، اعمال تبعیض در آموزش و نادیده گرفتن 
ظرفیت ها و ضرورت های اجتماعی است. دختران از آن 
رشته های تحصیلی در کشور محروم شده اند که براساس 
عالقه مندی، استعداد و انگیزه ای که داشتند، می توانستند 
چون  شوند؛  واقع  مفید  تخصص  و  دانش  توسعه  در 
سوای  تخصص  نیازمند  بخشی  هر  در  امروزی  زنده گی 
فارغ  زنده گی  از  عرصه ای  هیچ  است.  جنسیت  مساله 
امروزه  نیست.  به روز  و  مدرن  اندوخته های  و  دانش  از 
ابتدایی ترین کار، نیاز به تخصص دارد. به رغم همه این ها، 
حضور و درخشش دختران در کانکورهای گذشته نشان 
می دهد که آن ها ظرفیت و توانایی های فراوانی در پروردن 
و گسترش رشته های تحصیلی مبتنی بر نیازمندی های 
جامعه و عالقه مندی های شان دارند. بنابراین، باید فرصت 
را برای آن ها بیشتر مساعد ساخت، نه این که بر فعالیت و 

آموزش آن ها محدودیت وضع کرد.

بستن دایمی دروازه های مکتب ها و دانشگاه ها به 
روی دختران

پیش از این روزنامه 8صبح به اطالعاتی دست یافته است 
که بر بنیاد آن مال هبت اهلل آخوندزاده، رهبر غایب طالبان، 
فرمان مسدود کردن مکتب های دخترانه و دانشگاه های 
دولتی به روی دختران را صادر کرده است. یک منبع آگاه 
به روزنامه صبح تایید کرده که براساس فیصله رهبری 
طالبان، درب مکتب های متوسطه و لیسه  برای همیشه 
به روی دختران مسدود خواهد شد. این منبع معتبر به 
8صبح گفته است: »قصه مکتب ها تمام  شده ، صرف اعالم 

نشده است. دیگر به مکتب ها اجازه داده نمی شود.«
طالبان در گزارش نصاب آموزشی 
نخستین  یاد آوری  از 
ی  مکتب ها

دخترانه به شدت انتقاد کرده و گفته اند: »این جا از مکتب 
تعلیم  موضوع  باید  استاد  است.  شده  یادآوری  دخترانه 
زنان را در روشنایی اصول اسالمی تشریح کند. تصاویر 

درج شده نیز محو و بدی های آن بیان شود.«
از  جامعه ای  هر  در  دختران،  تحصیل  و  آموزش 
ضروری ترین ضرورت های بشری است. هیچ جامعه ای به 
توسعه نرسیده  است، مگر این که فرصت های آموزشی و 
تحصیلی یک سان را برای زن و مرد فراهم ساخته باشد. 
زنان  معنادار  مشارکت  و  حضور  بدون  جامعه ای  هیچ 
و  مکتب   بستن  نمی رسد.  توسعه  و  پایداری  ثبات،  به 
دانشگاه به روی دختران و زنان افغانستان، هیچ توجیه 
»تبعیض  این که  مگر  ندارد،  دانشی  و  اخالقی  انسانی، 
دهد.  بازتاب  را  طالبان  بدوی  تفکر  و  وسطایی«  قرون 
تک بعدی نگریستن به رشته های تحصیلی و تخصصی، 
کشور را به »قهقرا« می کشاند و همه فرصت های زنده گی 
آموزش،  می گیرد.  جامعه  از  را  نسبی  رفاه   و  انسانی 
طالبان  است.  خود اتکایی  و  توان مندی  شکوفایی،  بستر 
این  می خواهند  زنان،  و  دختران  آموزش  ممنوعیت  با 
فرصت ها را از آنان بگیرند، تبعیض علیه زنان را بیشتر 
از پیش ساختارمند و نهادینه سازند و جامعه را به سمت 

تک جنسیتی شدن و تک بعدی شدن سوق  دهند.

ثقافت  کریدت  افزایش  و  تحصیلی  نصاب  تغییر 
اسالمی

و  دانشگاه ها  در  را  اسالمی«  »ثقات  مضمون  طالبان 
موسسات تحصیالت عالی از یک کریدت به سه  کریدت 
تغییر،  این  بر بنیاد  شده اند.  داده  افزایش  سمستر  در 
در  کریدت   ۲4 به  کریدت  هشت  از  اسالمی«  »ثقافت 
یک دوره تحصیلی چهارساله افزایش یافته است. این در 
حالی است که بربنیاد یافته های یک پژوهش انستیتوت 
مطالعات استراتژیک افغانستان، پیش از این نیز مضامین 
افراط گرایانه  محتوای  افغانستان  دانشگاه های  در  دینی 
داشته و باعث افراطی شدن دانشجویان می شده اند. پیش 
»ثقافت  استادان مضمون  از  تن  طالبان، چند  از سلطه 
اسالمی« دانشگاه کابل به اتهام سازمان دهی حمالت و 
همکاری با گروه های تروریستی از جمله داعش بازداشت 
استادانی  از  راسخ،  معروف  و  داعی  ظاهر  بودند.  شده 
بودند که تا زمان سلطه طالبان در زندان های امنیت ملی 
افغانستان به سر می بردند. نهادهای استخباراتی و کشفی 
دولت پیشین گفته بودند که براساس اسناد دسته داشته 
آن ها، شمار زیادی از استادان مضمون ثقافت اسالمی با 
تفکر  ایجاد  در  و  داشته  همکاری  تروریستی  گروه های 
این  افزایش کریدت های  از جانبی،  دارند.  نقش  افراطی 
برنامه های  و  این که کنترل در محتوا  مضمون، در کنار 
آموزش  ایدیولوژیک سازی  بر  ندارد،  وجود  آن  تدریسی 
مضمون های  تدریس  زمینه  و  می افزاید  دانشگاه ها  در 
تخصصی و مسلکی را می گیرد. همین حاال این وضعیت 
باعث شده است که در شماری از دانشگاه های خصوصی 

و  کاربردی  مضامین  حذف  بر  عالوه 

مسلکی، استادان دانشگاه ها نیز بیکار شوند.
به تازه گی سرپرست وزارت تحصیالت عالی طالبان هم در 
دانشگاه هرات گفته است که تثبیت رتبه علمی اعضای 
طالبان »بی احترامی به علما« است. به گفته او، »درجه 
علمی« یک »مجاهد طالب« باید از روی تعداد ماین هایی 

که کار گذاشته و منفجر کرده است، محاسبه شود.

پیامد تحول نصاب آموزشی از سوی طالبان

نظام آموزشی هر کشوری در حال تحول و بازنگری است. 
را  خویش  آموزشی  نظام  می کنند  تالش  کشورها  همه 
تحول  بسازند.  تکنالوژی  توسعه  و  دانش  تحول  مطابق 
این منظر قابل حمایت  از  افغانستان،  در نظام آموزشی 
است؛ اما این تغییر باید از سوی نهادهای غیر ایدیولوژیک 
بگیرد.  تربیت صورت  و  تعلیم  متخصص  افراد  توسط  و 
طالبان در این زمینه فاقد نگرش تخصصی و مسلکی اند و 
تغییرات پیشنهادی آنان نظام آموزشی کشور را به قهقرا 

می برد.

نصاب  در  انتقادی  تفکر  و  پرسش گری  ممنوعیت 
طالبان

انبارکننده  و  منتقل کننده  تنها  نباید  آموزشی  نظام 
توانایی  و  ظرفیت  دانش آموزان  به  بلکه  باشد،  اطالعات 
فکر کردن و اندیشیدن را آموزش دهد. نصاب آموزشی ای 
آموزش  را  انتقادی  نگرش  و  پرسش گری  نتواند  که 
باز  اندیشیدن  اندیشه های جدید و تحول  از خلق  دهد، 
می ماند. یک نصاب آموزشی باید اطالعات را به گونه ای به 
دانش آموزان انتقال دهد که آن ها بتوانند به آن اطالعات 
باور پیدا کنند و آن را درست بفهمند. اما در پیشنهاد 
طالبان برای تغییر نصاب، بر آموزش ایدیولوژیک و بدون 
و  طرح  این  جای  هیچ  در  است.  شده  تاکید  پرسمان 
پیشنهاد، از ضرورت پرسش گری سخن نرفته و برعکس 
آموزگاران  سوی  از  اطالعات  چینش  و  محدودیت  بر 
تعلیم،  »کمیسیون  ارزیابی  کمیته  است.  شده  تاکید 
پیشنهادی  سند  در  طالبان  عالی«  تحصیالت  و  تربیه 
خود از آوردن تصاویر در کتاب ها انتقاد کرده است. در 

است:  آمده  سند  دهم، این  صنف  »ریاضی 
تصویر   ، 51 صفحه  است در  نیکتایی دار  فرد 
می دهد. که مفکوره نیکتایی را  کودکان  به 
بدی های  و  محو  تصاویر باید  و  نیکتایی 
بیان  دانش آموزان  بحث به  از  جدا  شود.« 
فرد  تصویر  تعیین آوردن  نیکتایی دار، 
به  تشویق  و  فرصت تکلیف  بد آموزی، 
انتقاد  و  دانش آموز پرسش گری  از  را 

می گیرد.
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منع گفت وگو در نصاب آموزشی طالبان

جهان کنونی را جهان گفت وگوی ارزش ها نیز نام نهاده اند. 
نظام آموزشی ای که نتواند دانش گفت وگو را ترویج کند و 
انتقال اطالعات و دانش یک طرفه سبب  با  آموزش بدهد، 
نیز  کنونی  آموزشی  نصاب  در  می شود.  رکود  و  ایستایی 
جایگاه گفت وگو قابل درک و تعمیم نیست؛ اما رهنمودهایی 
بسازد. در  فراهم  را  امر  این  وجود دارد که می تواند بستر 
پیشنهاد کمیسیون تعلیم، تربیه و تحصیالت عالی طالبان 
است  خالی  به شدت  آن  ضرورت  و  گفت وگو  جای  اما 
آموزش  بر  برعکس،  است.  نشده  آن  به  اشاره ای  هیچ  و 
یک طرفه تاکید صورت گرفته است. در حال حاضر بیش 
دارد.  نیاز  به گفت وگو  افغانستان  از هر وقت دیگر جامعه 
نباید گفت وگو را با نصیحت کردن، تعیین تکلیف کردن و 
خود را حق به جانب دانستن، خلط کرد. در »گزارش کمیته 
ارزیابی نصاب عصری مکاتب« که توسط طالبان تهیه شده، 
گفت وگو به شدت نفی شده است. در این گزارش، گفت وگو با 
سایر جریان های معاصر و تاریخی منع شده است. در بخشی 
از این سند فیض محمد کاتب، تاریخ نگار مشهور کشور، به 
با مشروطه  خواهی  او  دلیل مذهب شیعی و آن چه نسبت 
خوانده شده، نکوهش شده است. در این سند آمده است: 
»این جا یک اهل تشیع به نام مال فیض محمد کاتب که عضو 
نهضت مشروطه بود، معرفی شده است. استاد باید مفاسد 
نهضت مشروطه )که در اصل یک صنف شاهی و جمهوریت 

غربی بود( را به دانش آموزان بیان کند.«

خالقیت زدایی در نصاب آموزشی طالبان

برای  تا  می گیرد  صورت  تالش  آموزشی  نظام های  در 
دانش آموزان انگیزه و خالقیت ایجاد شود. دانش آموزی که با 
انگیزه به آموزش ببیند، کنجکاو و جست وجوگر بار می آید. 
دانش آموز جست وجو گر، نیاز به فضای آزاد آموزشی دارد. 
محدودیت هایی که طالبان بر سر  راه نصاب آموزشی وضع 
کرده اند، انگیزه و خالقیت را می کشد و بستر کنجکاوی را 
است  بسته  نظامی  طالبان،  آموزشی  نظام  می گیرد؛ چون 
در  می داند.  اصل  را  همان  بپسندد،  گروه  این  را  هر چه  و 
توسط  که  مکاتب  عصری  نصاب  ارزیابی  کمیته  گزارش 
طالبان تهیه شده، در مورد ادیسن، مخترع برق، آمده است 
که نباید یک دانشمند امریکایی در کتاب های مکتب معرفی 
شود، حال آن که معرفی او می تواند در دانش آموزان انگیزه 
این سند آورده اند: »این جا  آنان در  و خالقیت خلق کند. 
هم یک امریکایی به کودکان معرفی شده است که ما هیچ 

نیازی به آن نداریم.«

کنونی  آموزشی  نصاب  مورد  در  متخصصان  دیدگاه 
افغانستان

پیشین  رییس  ظریفی،  شیرعلی  دکتر  حال  همین  در 
پروژه انکشافی نصاب آموزشی وزارت معارف، در گفت وگو 
با روزنامه 8صبح می گوید: »در زمان جمهوریت یک تیم 
بسیار مناسب زمانی طوالنی در عرصه نصاب کار کرد. فکر 
نکنم اداره جدید )طالبان( چیزی نو و بهتر از نصاب موجود 
را تهیه بتواند؛ چون آن تیم کاری متالشی شده است.« او 
تصریح می کند: »همه نصاب ها در حالت تغییر می باشند. 
اگر اداره کنونی اراده و ابزار و وسایل تغییر مثبت را دار د، 
می افزاید:  ظریفی  آقای  است.«  خوب  کاری  مثبت  تغییر 
»این ها )طالبان( ممکن مواد آماده را از نصاب های سابقه 
و نصاب موجود با هم تلفیِق نامتجانس کنند که این کار نیز 
برای شان آسان نیست؛ چون این ها تجارب نصاب نویسی را 
ندارند. پیش بینی بنده این است که هر چه این ها در نصاب 

دست بزنند، به همان اندازه خرابی خواهند کرد.«
رییس پیشین پروژه انکشاف نصاب آموزشی وزارت معارف 
تصریح می کند که نصاب کنونی »به طور مستقل بر اساس 
اصول  و  معیارها  افغانستان،  فرهنگ  اسالمی،  ارزش های 
علمی نوشته شده است. هیچ گونه مداخله منفی از سوی 
مقامات دولتی صورت نگرفته و آن ها فقط از آن حمایت 

کرده اند. این نصاب درسی حاصل تالش صدها کارشناس 
افغان برای بیش از 10 سال است.«

با تالش های مکرر موفق نشده  آقای ظریفی می گوید که 
است با سرپرست وزارت معارف طالبان مالقات کند، اما با 
دو معین او گفت وگو کرده است. او تصریح می کند که در 
صحبت با این مسووالن طالبان  گفته است: »بدون مشورت 
با کارشناسان، در تاریکی تصمیم نگیرند. این کشور متعلق 
به همه است. مردم مسلمان اند، با آنان مثل فتح شده گان 
رفتار نکنند. به دیگران به چشم انسان، مسلمان و وطن دار 
منافع  به  جای  و  بگیرند  مشورت  متخصصان  از  ببینند. 
شخصی و گروهی، به کشور و هموطنان بیندیشند و از شرع 

و مصلحت پیروی کنند.«
رییس پیشین پروژه نصاب آموزشی می گوید که تا کنون 
بیش از ۷00 عنوان کتاب در حدود ۹0 میلیون جلد چاپ و 
توزیع شده است. به گفته او، در نصاب آموزشی »ارزش های 
جامعه  نیازهای  فرهنگی،  مسایل  قوانین،  سنت ها،  دینی، 
و  ذهنی  رشد  تحصیلی،  مختلف  مقاطع  در  کار،  بازار  و 
در  اخالقی  و  اعتقادی  مسایل[  ]و  دانش آموزان  جسمی 
نظر گرفته شده و نیز بر سطح سواد، دانش و مهارت در 
عبادات، زبان ها، ریاضیات، علوم و مطالعات اجتماعی تمرکز 
شده است.« آقای ظریفی می افزاید که 544 عنوان کتاب 
در بخش معارف عمومی، 4۷1 عنوان در معارف اسالمی 
زبان های  به  معلمان  رهنمایی  برای  کتاب  عنوان   1۹۲ و 
سوم تدوین شده است که همه مطابق ارزش های اسالمی 
و فرهنگ افغانستان است. به گفته او، برای تدوین نصاب 
کنونی معارف افغانستان تمام تالش ها صورت گرفته است 
تا از لحاظ محتوایی مطابق ارزش های اسالمی باشد و هیچ 
تعارضی با این ارزش ها نداشته باشد. آقای ظریفی تصریح 
می کند که در نصاب کنونی »نه به صراحت، نه به اشاره و نه 
هم به کنایه، نه در علوم اجتماعی، نه در علوم ساینسی، با 

ارزش های دینی تضاد وجود ندارد.«
به  است.  »ملی«  مکتب ها  کنونی  نصاب  که  می افزاید  او 
گفته او، در این نصاب همچنان تالش صورت گرفته است 
تا از فرهنگ بیگانه و رسم  و رواج های بیگانه گان جلوگیری 
کنونی  نصاب  که  می افزاید  ظریفی  آقای  بگیرد.  صورت 
گفته  به  است.  ایجاده شده  ملی  منافع  و  روحیه  براساس 
او، تمام مفردات نصاب کنونی، مطابق مکتب های جهان از 
سوی متخصصان تربیتی تهیه شده و در آن تسلسل افقی 
و عمودی موضوعات رعایت شده است. به گفته او، نصاب 
 ACTIVE LEARNING( فعال  روش  براساس  کنونی 
METHOD( نوشته شده است که نه معلم محور است و 

نه شاگرد محور.
مدیر  و  دینی  امور  پژوهشگر  محق،  محمد  حال  این  با 
بر  مبنی  طالبان  ادعای  مورد  در  روزنامه 8صبح،  مسوول 
افغانستان  معارف  آموزشی  نصاب  خواندن  »غیراسالمی« 
می گوید: »ادعای این که کدام نصاب تعلیمی اسالمی است 
یا نیست، ادعایی ساده و آسان نیست که هر کس به خود 
حق بدهد در این مورد قضاوت کند.« به گفته آقای محق، 
کسانی که در این زمینه نظر می دهند، باید تخصص کافی 

در مسایل دینی داشته باشند. از سوی دیگر، او می گوید که 
حکم قطعی در مسایل اختالفی در میان مذاهب و مکاتب 
از  ندارد.  وجود  متفاوت اند،  تفسیرهای  دارای  که  فکری 
نظر این پژوهشگر امور دینی، هرگاه موضوعات اختالفی و 
قابل برداشت متفاوت میان مذاهب و مکاتب فکری وجود 
باشد،  منطبق  دینی  تفسیر  با  که  دیدگاهی  باشد،  داشته 
اسالمی است. از نظر وی، کسی که از یک مکتب یا جریان 
دیگر نماینده گی می کند، نمی تواند جریان مخالف خود را 
می توان  مواردی  در  تنها  او،  گفته  به  بخواند.  غیر اسالمی 
اجماع وجود  آن  مورد  در  غیر اسالمی خواند که  را  مساله 
داشته باشد و آن اجماع مبتنی بر نص قطعی الدالله دینی 
باشد. به گفته آقای محق، برای این موضوع در کتاب های 
نوشته اند،  دیگران  و  ماتریدی  و  غزالی  امام  که  تخصصی 
قواعد دقیق وضع شده و محدود ساخته شده که چه کسی 
بتواند به شکل قطعی نظر طرف مقابل خود را غیر اسالمی 
داشته  وجود  اجماع  آن  مورد  در  که  حالی  در  بخواند، 
باشد و آن اجماع مبتنی بر نص قطعی الدالله باشد. این 
در حالی است که به گفته این پژوهشگر امور دینی، هیچ 
موردی که به اجماع مسلمان ها خالف نص قطعی الدالله 
آقای محق  نمی شود.  یافت  معارف  نصاب  در  باشد،  دینی 
که  ادعا می کنند  طالبان  از  »این که چهره هایی  می افزاید: 
دارد، یک  دوره جمهوریت چنین چیزی وجود  نصاب  در 
ادعای سلیقه ای و غیر تخصصی است. از دید متخصصان و 
صاحب نظران اندیشه اسالمی، ادعای آنان باطل و بی اساس 

است.«
مسایل  بازتاب  »در  دیگر، محمد محق می گوید :  از سوی 
لحاظ  به  آموزشی،  نصاب  در  دینی  و  تاریخی  فرهنگی، 
و  گرفت  را  عیب هایی  می توان  فنی  و  مسلکی  تخصصی، 
گفت که این نصاب اشکاالت داشته و در زمان جمهوریت 
البته هیچ نصابی در  هم برای بهتر شدن آن کار می شد. 
کسی  و  باشد  بی عیب  درصد   100 که  ندارد  وجود  دنیا 
در  نیز  جهان  پیشرفته  کشورهای  در  نگیرد.  عیب  آن  بر 
آقای  می گیرد.«  صورت  مستمر  کار  تعلیمی  نصاب  مورد 
محق می افزاید: »اشکاالت در نصاب آموزشی به این معنا 
نیست که این ها خالف ارزش های دینی و منافع ملی باشد 
و باید کنار گذاشته شود.« به گفته او، نصاب آموزشی دوره 
جمهوریت به رغم مشکالت و کاستی هایی که دارد، مطابق 

شرایط افغانستان بهترین نصاب تعلیمی است.
از نظر این پژوهشگر امور دینی، نصابی را که طالبان برای 
افغانستان می سازند، ناقص، غیرتخصصی و ویرانگر خواهد 
بود و تاثیرات آن در آینده و نسل های بعدی نمایان خواهد 
واقعی دور  از علم  را  این که چه قدر جوان های کشور  شد؛ 
او،  گفته  به  کرد.  خواهد  آغشته  توهمات  و  خرافات  با  و 
طالبان با این اقدام شان نسل جوان را از کار در مسیر ترقی 
و پیشرفت علمی محروم می کنند و تنش های مذهبی را 
افزایش می دهند. از نظر او، در نهایت، نصاب طالبان نصابی 
نخواهد بود که به نیازهای این دوره تاریخی افغانستان پاسخ 

مثبت بدهد.
بر  سلطه  نخست  دور  در  طالبان  که  است  حالی  در  این 
کشور، مکتب های دخترانه را مسدود و زنان را از همه حقوق 
بشری شان محروم کرده بودند؛ اما پیش از به قدرت رسیدن 
رویکرد خود  تغییر  از  بین المللی  نشست های  در  دوم،  بار 
نسبت به مسایل از جمله آموزش زنان سخن گفتند. اکنون 
که حدود 1۶ ماه از آغاز سلطه مجدد آن ها می گذرد، تمام 
مکتب های متوسطه و لیسه به روی دختران مسدود است و 
زنان به گونه کامل از حوزه عمومی حذف شده اند. همچنان 
به تازه گی ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیالت عالی 
این گروه، رفتن دختران به مکتب را در تضاد با »اسالمیت 
و افغانیت« خوانده است. او در یک نوار تصویری که توسط 
چه  خان  »امان اهلل  می گوید:  است،  شده  منتشر  رسانه ها 
کرد؟ به طرف غربی ها و کافرها رفت و این قاعده و فرمول 
را آورد که چرا زنان در خانه نشسته اند و به مکتب نمی روند. 
در  ]تا[  آورد  را  فحاشی  و  عیاشی  نسخه  که  بود  همان 
افغانستان عملی کند. در وقت ظاهرشاه مسلمانان مخلص 
قومی ایستادند که این غیرت و حیا و ایمان ایجاب نمی کند 

که زنان ما را به زور به مکتب بفرستید.«
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از زمان پادشاهی امان اهلل خان، آموزش عصری 
به یکی از مباحث جنجالی در سطح جامعه ما 
تبدیل شده و ظاهراً تا هنوز هم که تقریباً صد 
سال از آن زمان می گذرد، جنجال بر سر این 

مقوله فروکش نکرده و توافقی همه گانی راجع به 
آن، صورت نگرفته است. در مدت یک قرن اخیر، 

تقابل میان مدرسه و مکتب در افغانستان، هیچ گاه 
متوقف نشده، هرچند گاهی ماجرا به سود یکی 
از طرفین پایان یافته است. اکنون و با بازگشت 

طالبان به قدرت، به نظر می رسد آغاز دورانی 
کلید خورده که بنا دارد آموزش عصری و مدرن 
را به حاشیه ببرد و نقش مدرسه و مال را بیش  از 
پیش فربه کند. معلوم هم نیست که این دوران 
چه زمانی پایان خواهد یافت. رهبران طالبان به 
این تصورند که »علوم عصری« مصداق تهاجم 

فرهنگی غرب است و باید در پذیرفتن آن، شرط ها 
و قیدهای فراوانی وضع شود تا از »آلوده« شدن 

بیشتر جامعه به اندیشه و فرهنگ غرب جلوگیری 
شود. گویا طالبان به این نتیجه رسیده اند اکنون 
که نمی توانند مکتب های عصری را از بُن نفی و 

طرد کنند، باید چاره ای دیگر بسنجند و با اِعمال 
محدودیت های دست و پاگیر بر محتوای آن، 

مکتب ها را تهی از معنا و خاصیت کنند.
اخیراً 8صبح به سندی دست یافته که نشان 

می دهد »کمیته ارزیابی نصاب عصری مکاتب« که 
در چارچوب کمیسیون تعلیم، تربیه و تحصیالت 

عالی طالبان کار می کند، گزارشی مفصل در 
خصوص نصاب مکتب های عصری در دوران 

جمهوریت پسا بُن نوشته و دیدگاه های طالبان را 
برای اصالح محتوای این نصاب با جزییات ارایه 

داده است. مطالعه این گزارش برای درک این که 
قرار است در آینده نزدیک چه بالیی بر سر معارف 

عصری در افغانستان بیاید، مفید و روشنی بخش 
است. من در این جا شایسته دیدم مالحظات 

مسؤوالن طالبان راجع به نصاب مکاتب در دوران 
جمهوریت را از منظر دینی وارسی و ارزیابی کنم.

ترس از رخنه فرهنگ غرب

یکی از ایرادهایی که طالبان بر نصاب ریاضی، فزیک 
و کیمیای دوران جمهوریت وارد دانسته اند، این است 

که در این نصاب از تاریخ و مفاخر اسالم حرفی به 
میان نیامده و فقط دانشمندان غربی معرفی شده اند. 

مهم ترین 
دغدغه و 

دل مشغولی 
طالبان در 

مقام ارزیابی 
نصاب 

مکتب های 
جمهوریت، 

یافتن 
رگه های 
تمایل به 

غرب و 
فرهنگ 

غرب در این 
نصاب است.

مهم ترین 
دغدغه و 

دل مشغولی 
طالبان در 

مقام ارزیابی 
نصاب مکتب های 
جمهوریت، یافتن 

رگه های تمایل به غرب 
و فرهنگ غرب در این نصاب 

است. مسؤوالن طالبان، هر چیزی 
را که نپسندیده اند، به بهانه مبارزه با فرهنگ 

غرب و خنثا سازی تالش مرموز دشمنان در ترویج 
فرهنگ بیگانه گان، نفی کرده و مهر بطالن زده اند. 

یکی از ایرادهایی که طالبان بر نصاب مکتب ها 
وارد دانسته اند، این است که چرا تصاویری در آن 

چاپ شده که آدم ها را با یونیفورم غربی نشان 
می دهد. مقصودشان از یونیفورم غربی همان 

»دریشی« است که در همه کشورهای جهان اعم 
از غربی یا غیر غربی رواج دارد و مقبولیت عام 

یافته است. جالب تر این جا است که طالبان لباس 
رایج در افغانستان را که به نام »پیرهن تنبان« یاد 

می شود، »لباس شرعی« شمرده اند. سوال این 
است که معیار ما برای شرعی دانستن یا ندانستن 
یک لباس چیست؟ اگر معیار طرز لباس پوشیدن 
پیامبر گرامی اسالم و صحابه و سلف صالح باشد، 

بر طبق آن چه سیره نویسان و محدثان گزارش 
کرده اند، لباسی که در کشور ما متداول است 
هیچ ربطی به لباسی که پیامبر و سلف صالح 

می پوشیده اند، ندارد. اگر مقصود از »لباس شرعی« 
لباسی است که با فرهنگ افغانستان سازگاری 
داشته باشد، در آن صورت باید طالبان به این 
پرسش پاسخ دهند که چرا آن ها لباسی را که 

بر بنیاد عرف و عنعنات در این کشور مورد استفاده 
است، »لباس شرعی« می دانند؟ اگر مبنا بر عرف 

باشد، در همین افغانستان، عرف ها و عادت های 
متنوعی وجود دارد و در خارج از افغانستان هم، 
بسیاری از کشورهای اسالمی »دریشی« را بدون 
این که قصدشان تقلید از غربی ها باشد، می پوشند 

و احساس نمی کنند که مرتکب خالف شرع 
شده اند.

فقیهان مسلمان بارها بر این نکته تصریح کرده اند 
که شیوه و شکل لباس پوشیدن هیچ ربطی 

به دین و آیین ندارد، بلکه از جمله »عادات« 
است. بنا بر این، هر طایفه یا ملتی حق دارد لباس 

مخصوص خود را داشته باشد. قرآن در سوره 
اعراف، مسلمانان را تشویق می کند لباسی را 

بپوشند که آنان را آراسته جلوه دهد: »قل من 
حرم زینه اهلل التی اخرج لعباده...« در حال حاضر، 
»لباس افغانی« برای دست کم بعضی از مردم در 
جهان، تداعی کننده کشتار، جنگ و ترور است. 
سربازان القاعده و داعش هم معموالً لباس 
افغانی بر تن می کردند و هنوز هم این 

کار را می کنند.
در همین فقره، طالبان چاپ و 
نشر »تصاویر دختران جوان« 

را در کتاب های درسی 
مکاتب، »عملی غیر اسالمی، 
غیر افغانی و تشویقی برای 

بی حجابی« شمرده اند. 
اشکاالت متعددی بر این 

ادعا وارد است: نفس چاپ 
تصویر یک دختر جوان 

که حجاب معمول را رعایت 
کند، چرا باید غیر اسالمی 

باشد؟ کجای این کار تشویق 
به بی حجابی است؟ پیدا است که 
مقصود این حضرات از »بی حجابی« 

همان هویدا بودن چهره زن در انظار عامه 
است. طالبان با آن که خود را مقید به مذهب 
حنفی جلوه می دهند، در عمل تعریف شان از 

حجاب با هیچ یک از مذاهب چهارگانه اهل سنت 
سازگار نیست. البته نیازی به بحث بیشتر نیست 
که طالبان، فرهنگ قبیله ای قسمتی از ساکنان 
این مرز و بوم را با اسالم اشتباه گرفته اند و خیال 

هم ندارند که از این اشتباه بیرون آیند.
طبعاً افرادی که این گزارش را نوشته اند، از 

نخبه گان طالبان هستند و در قیاس با طالبان 
عادی جهان دیده تر و با سواد ترند. اما این افراد 

با سواد، یکی از ایرادهایی که بر نصاب جمهوریت 
وارد کرده اند، این است که چرا تصویر معلم یا 

شخص معتبر دیگر با ظاهر غربی و غیر شرعی به 
چاپ رسیده است. به نظرتان مقصودشان از ظاهر 

غربی و غیر شرعی چیست؟ چند جمله بعدتر 
در می یابیم که منظورشان این است که تصاویری 
از معلمان یا الگوهای جامعه چاپ شده که ریش 

آن ها را تراشیده یا سرشان را برهنه نشان می دهد. 
از منظر طالب، حتا برهنه بودن سر اشکال شرعی 

دارد، چون نشانه غرب زده بودن است. با آن که 
موضوع تراشیدن ریش نیز موضوع اختالفی است 
و پاره ای از فقیهان برجسته معاصر آن را به عرف 

و عنعنات هر جامعه ربط می دهند یا در حد 
امری استحبابی می شمارند، اما سخن زدن از این 
نظرات با کسانی که پوشیده نبودن سر را عملی 

غربی می دانند، چه فایده ای دارد؟ اینان  چنان 
غرق خیاالت و توهمات محیط خودند و منافذ 

وجودشان را طوری بسته اند که امکان ندارد حرف 
تازه ای در آن ها رخنه کند.

فاجعه طالبانیزه کردن

معارف افغانستان

نصاب آموزشی

میرزایی
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یکی از ایرادهایی که طالبان بر نصاب ریاضی، فزیک 
و کیمیای دوران جمهوریت وارد دانسته اند، این است 
به  اسالم حرفی  مفاخر  و  تاریخ  از  نصاب  این  در  که 
میان نیامده و فقط دانشمندان غربی معرفی شده اند. 
نویسنده گان این گزارش، پیشنهاد داده اند که باید در 
مضامین ریاضی، کیمیا و فزیک در مورد شخصیت های 
بیرونی،  ابو ریحان  خوارزمی،  همانند  اسالم،  بزرگ 
و  حیان  بن  جابر  سینا،  ابن  فرناس،  ابن  االدریسی، 
این  به  دانش آموزان  تا  الرماح سخن زده شود  حسن 
گمان نیفتند که پیشرفت و ترقی محصول فکر غربی 

است و مسلمانان در آن نقشی ندارند.
اندکی  با  اما  ایراد در ظاهر معقول و به جا است؛  این 
تأمل، ضعف آن پدید می آید. یکی، همین اشخاصی 
زمان  در  می نامند،  اسالمِ « شان  »مفاخر  طالبان  که 
حیات شان با انواع اتهام ها در عقیده دینی شان متهم 
غزنوی  محمود  سلطان  دست  از  سینا  ابن  بوده اند. 
کرد.  فرار  و سرانجام همدان  و سپس ری  به گرگان 
که  را  بیرونی  ابو ریحان  استاد  غزنوی  محمود  همین 
به جرم »قرمطی گری«  نام داشت،  عبدالصمد حکیم 
به  زنجیر  و  غل  با  که  نیز  را  خودش  و  کرد  اعدام 
به  اما  برساند؛  قتل  به  بود  نزدیک  بود،  آورده  غزنی 
آمد،  یار  را  او  اجل  »فراخنایی  َحَموی  یاقوت  تعبیر 
به سببی از قتلش رهانید«. )ابو ریحان بیرونی، پرویز 
اذکایی، ۲53(. اگر این شخصیت ها حاال زنده می بودند 
این  با  می زیستند،  طالبان  حاکمیت  قلمرو  در  و 
سنجه های تنگ نظرانه دینی ای که طالبان در اختیار 
دارند و با این سخت گیری ها و سنگ دلی هایی که از 
پس  را  آنان  طالبان  نبود  بعید  می دهند،  نشان  خود 
دنیا  و  هولناک سر به نیست می کردند  از شکنجه های 
این که  دوم  نکته  می زدودند.  وجودشان  »لوث«  از  را 
بسیاری از این »مفاخر اسالم«، حدوداً هزار سال پیش 
زنده گی و فعالیت می کرده اند و پس از درگذشت آن ها، 
مسلمانان در خواب عمیق و طوالنی فرو رفتند. سؤال 
این است که مسلمانانی که پس از این دانشمندان پا 
به عرصه وجود گذاشتند، تا چه اندازه توانستند راه شان 
برای  اشخاص  این  و فضل  دانش  از  و  ادامه دهند  را 
تقویت و تکامل تمدن بشری استفاده کنند؟ آیا ما از 
طریق غربی ها به بسیاری از دستاوردهای علمی این 
بزرگواران آشنایی حاصل نکردیم و عظمت و نبوغ آنان 
را درنیافتیم؟ چرا ما نباید از پژوهش های دقیقی که 
خاور شناسان برای شناساندن همین شخصیت ها برای 

ما انجام دادند، به ستایش یاد نکنیم؟
بسیاری از مسلمانان مدعی اند که غرب با بهره گیری از 
نظریات و دستاوردهای علمی دانشمندان مسلمان، قادر 
شد از خواب ژرف و دراز بیرون آید و به پیشرفت های 
چشم گیری دست یابد. اگر واقعاً چنین است، پس چرا 
ما از تمدن غرب می ترسیم و همیشه در تالشیم آن 
و  کنیم  معرفی  اهریمنی  و  مذموم  امری  یک سره  را 
مردم را از نزدیک شدن به آن، برحذر داریم؟ ترس از 
هیمنه فرهنگ غرب در سراسر گزارش کمیته ارزیابی 
نصاب عصری مکاتب طالبان به چشم می خورد. در این 
گزارش پیوسته از این سخن زده می شود که در این 
فرهنگ  اسالمی،  و  افغانی  فرهنگ  جای  به  کتاب ها 

غربی ترویج می شود.

اسالمیت یا افغانیت؟

آموزشی  نصاب  از  طالبان  کلیدی  انتقادهای  از  یکی 
مکاتب در دوران جمهوریت این است که چرا فرهنگ 
افغانی و اسالمی در آن به خوبی منعکس ساخته نشده 
که  می کند  توجه  جلب  بیشتر  وقتی  ماجرا  است. 
افغانیت و اسالمیت  این گزارش  می بینیم طالبان در 
را گاهی به شکل مترادف استفاده می کنند. در جایی 
از این گزارش آمده که در بعضی از مضامین مکتب ها، 
»همه شاعران غربی را معرفی می کنند که این خیانت 
به اسالم و افغانیت است« و ما نباید به جای »ثقافت 

ترویج  را  خارجی  فرهنگ  افغانی«  رسوم  و  اسالمی 
ارزیابی  گزارش  نویسنده گان  راستا،  همین  در  کنیم. 
چاپ  جمهوریت،  زمان  در  مکاتب  عصری  نصاب 
کردن عکس دختران جوان با صورت برهنه را »عملی 
زشت  را  آن  و  کرده  تلقی  غیر افغانی«  و  غیر اسالمی 

شمرده اند.
از تطبیق شریعت  سخنگویان طالبان، زمانی هم که 
سخن می زنند، غالباً در کنار اسالم از فرهنگ افغانی 
هم یاد می کنند. طالبان آگاهانه یا نا آگاهانه عرفیات 
بعضی قبایل افغانستان را بر همه تعمیم می دهند و 
دیگران  بر  را  کشور  این  ساکنان  از  قسمتی  فرهنگ 
تحمیل می کنند و نامش را اسالم می گذارند. پرسش 
برای  اسالمی  قوانین  و  شریعت  اگر  که  است  این 
سامان دهی به زنده گی انسان ها کفایت می کند، پس 
چه نیازی به استفاده از عنصر دیگری به نام »رسوم 
از  بخشی  آن،  از  گذشته  است؟  افغانی«  فرهنگ  و 
صریح  تضاد  در  قبیله ای  فرهنگ های  و  رسوم  این 
میان  تعارض  زمان  در  دارد.  قرار  اسالم  آموزه های  با 
عرف و اسالم، کدام یک را باید ترجیح دهیم؟ به نظر 
را مشخص کرده اند  تکلیف خود  می رسد که طالبان 
بر همه چیز  را مقدم  و در عمل، فرهنگ و عنعنات 

می دانند.
در یک مورد، طالبان از مضمون پشتوی مکاتب ایراد 
را  قوم پرستی  و  نشنلیسم  مضمون  این  که  گرفته اند 
تبلیغ می کند و در آن از اخوت اسالمی سخنی زده 
نمی شود. طالبان در زبان از قوم پرستی انتقاد می کنند، 
اما در عمل یکی از قوم گرا ترین حکومت ها را در طول 
با  طالبان  آیا  کرده اند.  ایجاد  افغانستان  معاصر  تاریخ 
استفاده از شعار برادری اسالمی و نفی نشنلیسم قومی، 
کنند؟  پنهان  را  اصلی شان  منویات  کوشش می کنند 
عمل کرد قومی طالبان  چنان غلیظ و پر رنگ است که 

با هیچ ترفندی نمی توان از غلظت آن کاست.

نقد محتوای مضامین تاریخ در مکاتب

مطابق سند یاد شده، طالبان نسبت به شیوه برخورد 
با تاریخ جهان یا افغانستان در مضامین تاریخ مکاتب، 
مالحظه و پیشنهاد دارند. یکی از انتقادهای شان این 
است که چرا شخصیت های تاریخ اسالم و افغانستان 
شخصیت های  به  عوض  در  و  شده اند  گرفته  نادیده 
غربی پرداخته شده است. اصل این مالحظه قابل قبول 
است و باید مد نظر قرار داده شود، اما این که ما طوری 
رفتار کنیم که هیچ نیازی به شناخت از غرب، تاریخ و 
فرهنگ آن نداریم و باید همه این موارد را مغفول قرار 
دهیم، شیوه ای معقول و منطقی نیست. چه بخواهیم 
چه نخواهیم، غرب در حال حاضر سردم دار جهان است 
و اگر قرار باشد به پیشرفتی نایل شویم، بدون توجه 
به  می توانید  نیست.  ممکن  غرب  دنیای  تجربیات  به 
کشورهای غیر غربی ای که توانسته اند مسیر پیشرفت و 
ترقی را بپیمایند، نگاه کنید تا راست بودن این ادعا را 
دریابید. نادیده گرفتن غرب در پهلوی این که منطقی و 

معقول نیست، ممکن هم نیست.
در قسمت مضامین تاریخ، طالبان این را هم قابل نقد 
مثل  از شخصیت ها  بعضی  در ستایش  دانسته اند که 
و  گرفته  صورت  مبالغه  خان  داوود  و  خان  امان اهلل 
عمل کرد منفی و غیر اسالمی آنان نادیده گرفته شده 
در  را  اشتباهاتی  شخصیت،  دو  این  این که  در  است. 
دوران زمام داری شان مرتکب شده ا ند، هیچ جای شک 
و تردیدی نیست، اما ایراد کار طالبان در این است که 
نگاه  این دو شخص  به عمل کرد  زاویه دینی  از  فقط 
ایدیولوژیک  را  تاریخ  خصوص  در  داوری  و  می کنند 
قوم گرایانه   سیاست های  طالبان،  نظر  از  می سازند. 
امان اهلل و داوود، قابل توجه و درخور نقد نیست؛ آن چه 
در عمل کرد آنان سزاوار طعن و تشنیع است، تالش 
آنان برای آزاد سازی زنان یا تعمیم معارف است. طالبان 

در قوم گرایی با امان اهلل و داوود همدلی دارند.

یکی از انتقادهای کلیدی طالبان 
از نصاب آموزشی مکاتب در 

دوران جمهوریت این است که 
چرا فرهنگ افغانی و اسالمی 

در آن به خوبی منعکس ساخته 
نشده است. ماجرا وقتی بیشتر 
جلب توجه می کند که می بینیم 

طالبان در این گزارش افغانیت 
و اسالمیت را گاهی به شکل 

مترادف استفاده می کنند.
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جنگ یا جهاد؟

نویسنده گان گزارش کمیته ارزیابی نصاب عصری مکاتب 
مکاتب  نصاب  در  انتقاد  قابل  نکات  از  یکی  طالبان، 
جمهوریت را این دانسته اند که در آن، میان جهاد و جنگ 
تفاوتی ایجاد نشده و هر نوع جنگی سبب بربادی کشور 
دانسته شده و در همین راستا از صلح به عنوان یک اصل 

شرعی یاد شده است.
طالبان با طرح این انتقاد در واقع می خواهند بگویند که 
مقدس  جنگ  و  جهاد  جمهوری  نظام  علیه  آن ها  جنگ 
بود. حاال سوالی که پیدا می شود، این است: تفاوت میان 
جنگ با جهاد چیست؟ البد تفاوت در شیوه و اهداف است. 
طالبان در جنگ بیست ساله شان هدفی جز برآورده کردن 
از  پس  حوادث  نداشتند.  بیگانه گان  استخباراتی  اهداف 
بازگشت آنان به قدرت، همه چیز را آفتابی کرده و نیازی 
به توضیح جزییات آن نیست. عالوه بر آن، طالبان از نظر 
از غیر اخالقی ترین جنگ ها  شیوه و تکتیک جنگی، یکی 
قتل عام های  از  کردند،  سازمان دهی  معاصر  دوران  در  را 
دسته جمعی گرفته تا حمالت انتحاری بر شهرها و مراکز 
صحی و تعلیمی و قتل غیرنظامیان بی شمار. حتا مطابق 
اصول قرون وسطایی خود طالبان هم هیچ یک از این کارها 

را نمی توان جهاد نامید.
اگرچه طالبان از این که صلح در کتاب های درسی مکاتب 
ستایش شده ناراضی به نظر می رسند، اما واقعیت امر آن 
است که یکی از عواملی که زمینه ساز برگشت دوباره طالبان 
شد، همین صلح خواهی های بی رویه هوا داران جمهوری بود 
که در کتاب های درسی هم مورد توجه قرار گرفته است. 
از این جهت باید طالبان از این کار نظام جمهوری خرسند 
از  سایه جمهوری  در  برای سال های سال  عده ای  باشند. 
صلح به گونه ای تمجید و علیه جنگ تبلیغ کردند که در 
روحیه سربازانی که با طالب می جنگیدند، اثر گذاشتند و 
آنان را نسبت به راهی که برگزیده بودند متردد ساخت. 
بازگشت طالبان به قدرت ثابت کرد که بعضی از صلح های 
نا عادالنه، بدتر از جنگ است و ممکن است به جای این که 
به ختم جنگ و مشکل منتهی شود، آغاز گر کینه جویی های 

خونین بیشتر باشد.

نفی جشن نوروز و تأیید میله گل نارنج

از نظر طالبان، تجلیل از نوروز حرام است و باید از آن در 
هر حالتی اجتناب شود و بر معلم است که به دانش آموزان 
تشریح کند که دین مبین اسالم، برای پیروانش روزهای 
مخصوصی را برای خوشی پیشنهاد داده است: روزهای عید 
فطر و عید قربان. با این حال، پرسشی ایجاد می شود که آیا 
سایر »میله های مروج« حکم نوروز را دارد یا خیر؟ طالبان 
از  اگر  رایج  میله های  سایر  برگزاری  می گویند،  در جواب 

قمار و بد اخالقی عاری باشد، ایرادی ندارد.
معیارهای  با  افغانستان  در  رایج  میله های  با  طالبان  چرا 
دوگانه برخورد می کنند و از باب مثال، جشن نوروز را مطلقاً 

ممنوع می دانند، اما جشن های دیگر را با وضع پاره ای از 
که  نیست  تردیدی  می کنند؟  اعالم  روا  قید و شرط ها 
موضع گیری های این چنینی طالبان، برخاسته از انگیزه های 
قومی و قبیله ای است. از منظر طالبان، برای هر چیزی که 
به قبیله طالبان شناخته شده باشد می توان محمل شرعی 
یافت و هر امری که بیگانه با عنعنات قبیله ای باشد مردود 
و  انسانی  معنایی  حامل  هرچند  است،  قبول  قابل  غیر  و 

محتوایی متمدنانه باشد.
طالبان در صدد ارایه تعریفی خاص از فرهنگ افغانی که در 
بیشتر اوقات، آن را هم ردیف اسالم ذکر می کنند، هستند. 
که  اسطوره ای  یا  عقیده  هر  به  پرداختن  آن ها،  اعتقاد  به 
ممکن است خلوص اسالمی مردم افغانستان را از بین ببرد، 
نادرست است. آن ها از آگاهی یافتن از عقاید مخالف ترس 
دارند و می خواهند جامعه ای به وجود آید که همه پیرو یک 
عقیده باشند. آیا چنین چیزی ممکن است؟ حتا اگر قرار 
باشد همه مردم افغانستان، اسالم را بپذیرند، خوانش های 
گوناگون از اسالم وجود دارد و نمی توان به نام اسالم، همه 

را به یک رنگ در آورد.
شما به همین ابو ریحان بیرونی که طالبان از وی به عنوان 
در  کنید. وی  نگاه  یاد می کنند،  اسالم«  »مفاخر  از  یکی 
کتاب »تحقیق ما للهند«، بسیار با همدلی عقاید نحله ها و 
کیش های گوناگون رایج در هندوستان را تشریح می کند، 
اسالمی اش  عقیده  کار  این  با  کند  احساس  این که  بدون 
در خطر می افتد. بیرونی یکی از ماندگارترین نوشته ها را 
کرده  ارایه  مذاهب  و  ادیان  مقایسه ای  مطالعه  زمینه  در 
است. ظاهراً طالبان درک کرده اند در جامعه ای که تنوع و 
رنگارنگی در آن سکه ای رایج باشد، منطق طالبان آن چنان 
نیرومند نیست که مردم را به سوی آن ها جذب کند. به 
همین جهت، تالش می ورزند تنوع را از بین ببرند و به زور 

همه را زیر چتر قرائت طالبانی از اسالم جمع کنند.

موسیقی

این  بر نصاب آموزشی مکاتب، یکی  انتقادهای طالبان  از 
با موسیقی  است که در بعضی کتاب های درسی مکاتب، 
به گونه ای برخورد شده که گویا »هنر« است و به نحوی به 
فراگیری آن، تشویق صورت گرفته است. از دید طالبان، 

موسیقی »یک عمل عبث و حرام« است.
بودن  حرام  بر  مبتنی  دین داران  میان  در  رایج  دیدگاه 
موسیقی است. این باور به حدی تلقین و تکرار شده که 
اکنون امری مسلم و قطعی تلقی می شود. از نظر فقهی، 
موضوع آوازخوانی و موسیقی موضوعی اختالفی در میان 
مسلمانان است. غرابتی ندارد که طالبان همان دیدگاه های 
کلیشه ای را در این زمینه تکرار و نشخوار کنند؛ چون آن ها 
فراتر از آن چه استادان شان در محیط های تنگ و تاریک و 
عقب مانده پاکستان یا افغانستان برای شان بازگو کرده اند، 
اما پژوهش بیشتر در تاریخ فرهنگی و  چیزی نمی دانند. 

اجتماعی مسلمان، ما را به نتایج دیگری می رساند.
صدر  همان  از  اسالمی  جامعه های  که  است  این  واقعیت 

اسالم، با موسیقی به عنوان حرفه معمول و بخشی از فرهنگ 
عامه برخورد کرده اند. جالب این جا است که خالف برداشت 
متشرعان  و  دین داران  این که  بر  مبنی  موجود  کلیشه ای 
اسالم  تاریخ  در  معتبر  منابع  ندارند،  میانه ای  موسیقی  با 
واضح می کنند که عالوه بر افرادی که به صورت حرفه ای 
و  فقیهان  از  اشتغال داشته اند، شمار کثیری  به موسیقی 
محدثان و صوفیان نیز به موسیقی و »آالت لهو و لعب« 
سر و کار داشته  و موسیقی را بخشی از فرهنگ و سرگرمی 
در  »مقدمه«،  در  خلدون  ابن  می شمرده اند.  خود  روزانه 
مقام تاریخ نگاری علوم و هنرها، موسیقی را به عنوان هنر و 
دانشی که در شکل دهی تمدن اسالمی نقش آفرینی کرده، 

یاد کرده است.

نظر به رواج گسترده ای که موسیقی در جامعه های اسالمی 
داشته، فقیهان مسلمان کوشیده اند حکم شرعی آن را بیان 
کنند. امام غزالی در »احیاء علوم الدین« بخشی را به این 
رساله ای  نیز  اندلسی  حزم  ابن  است.  داده  اختصاص  کار 
نوشته به نام »رساله ای در باب آواز  سرگرم کننده: آیا مباح 
است یا ممنوع؟« جالب این جا است که فقیهی سلفی به نام 
محمد بن علی الشوکانی که در اوایل سده نوزدهم میالدی 
نادرستی  »اثبات  به عنوان  پرداخته  رساله ای  می زیسته، 
ادعای اجماع در باره تحریم سماع )آواز و موسیقی(«. نکته 
عبرت آموز این است که شوکانی در این رساله از نوشته ای 
از برادر امام ابو حامد غزالی یاد کرده که وی در آن کسی 
را که آواز خوانی و موسیقی را حرام بداند، تکفیر کرده است. 
و  احوال  و  است  مشهور  غزالی،  امام  برادر  غزالی،  احمد 

مواجید خاصی از او نقل شده است.
ابن حجر عسقالنی در کتاب »االصابه فی تمییز الصحابه« 
از زنانی یاد کرده که در عهد پیامبر خدا و دوران صحابه 
اشتغال به آوازخوانی و موسیقی داشته اند و نام شان زبان زد 
مردم بوده است. شوکانی هم در رساله ای که پیشتر از آن 
سخن زدیم، داستان هایی را نقل می کند تا ثابت کند که 
از  می داده اند،  گوش  آواز  و  موسیقی  به  از صحابه  بعضی 
جمله عبداهلل بن زبیر که کنیزان موسیقی دان داشت که 
بن  جعفر  بن  عبداهلل  همچنان  می نواختند.  عود  برایش 
ابی طالب، به آهنگ هایی که کنیزانش می ساختند، گوش 
پژوهش  بر  بنا  می دانست.  بال اشکال  را  کار  این  و  می داد 
شوکانی، معاویه و عمرو بن عاص هم در مالء عام موسیقی 
و آواز می شنیدند. بازهم شوکانی نقل می کند که بعضی از 
صحابه زمانی که می خواستند کنیزی بخرند، اگر آن کنیز 
آالت موسیقی را به خوبی می نواخت، ارزش بیشتری برایش 
روایت  نیشابوری در »المستدرک«  قایل می شدند. حاکم 
می کند که شخصی به مجلسی رسید که چند تن از یاران 
پیامبر در آن حضور داشتند و مشغول شنیدن موسیقی از 
دخترکان بودند. شخص تازه وارد معترض شد که شما که 
این عمل  مرتکب  پیامبر هستید، چرا  بدر و صحابه  اهل 
می شوید؟ آن ها گفتند: اگر می خواهی در مجلس ما بمان و 
اگر دوست داری برو، چون برای ما اجازه داده شده که در 

عروسی موسیقی و لهو بشنویم.
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آن ها  که  است  این  محدثان  مورد  در  کلی  برداشت 
اشخاصی اند که تقوا و پرهیزگاری را به صورت کامل رعایت 
می کنند. با این همه، بر اساس روایت های پرشمار کتاب های 
تاریخی، بعضی از راویان حدیث، آواز و موسیقی می شنیدند. 
حتا یکی از آن ها، به نام عبدالرحمان بن ابی عمار القرشی 
با شنیدن آواز یک  که در زهد و عبادت شهره آفاق بود، 
کنیز عاشق وی شد و سرانجام عشق افالطونی این دو، نقل 
و نُقل محافل در شهر مکه گردید. حتا برخی از محدثان، 
خود به آالت موسیقی آشنایی کامل داشته  و آالت موسیقی 
می نواخته اند. زمانی از یکی از این محدثان، به نام ابراهیم بن 
سعد، انتقاد شد که چرا به موسیقی و آالت لهو و لعب خود 
را سرگرم می کند، حال آن که محدثی نام دار است. وی از این 
انتقاد هم مسلکانش برآشفته شد و سوگند خورد از آن پس 
پیش از این که موسیقی ننوازد، روایت حدیث نخواهد کرد.

در این باره می توان به تفصیل بیشتر سخن زد، ولی اکنون 
به  می توانید  بیشتر  اطالعات  برای  است.  اندک  ما  فرصت 
این است که در گذشته  این جا مراجعه کنید. قدر مسلم 
مسلمانان و دانشمندان مسلمان، با موسیقی و آوازخوانی 
برخورد  می کنند،  برخورد  طالبان  که  شدتی  این  با 
نمی کرده اند. طالبان با دشمنی بی قاعده و بی حد و مرزشان با 
موسیقی، در واقع خالف عرف عام مسلمانان عمل می نمایند 

و بدعت گذاری در دین می کنند.

آموزش زنان

هر جایی نام زن گرفته شود، شاخک های طالبان حساس 
می شود. انتقاد طالبان از نصاب آموزشی جمهوریت در این 
است که در آن، با استناد به احادیث نبوی، به زنان حق داده 
ندارند  زنان حق  نظر طالبان،  از  ببینند.  آموزش  شده که 
یاد  باید  را  بلکه همان چیزهایی  بگیرند،  یاد  را  هر علمی 
که  اصلی شان  مأموریت  عهده داری  در  را  آنان  که  بگیرند 
زاییدن فرزند و تربیت آن است، یاری برساند و محیطی که 
در آن آموزش می بینند، نیز باید مطابق شریعت باشد، به 
این صورت که آموزش دهنده زن باشد و بهتر است فرایند 
آموزش در خانه صورت گیرد تا نیازی به بیرون رفتن زنان 

از خانه نیفتد.
متون  مجبورند  کم نظیرند،  زن ستیزی  در  که  طالبان 
دینی را مطابق »فرهنگ و عنعنات افغانی« عیار کنند تا 
مطمین شوند زنان تا جایی رشد نمی کنند که خطری برای 

ارزش های مرد ساالرانه باشد. به همین علت، آن عده از متون 
دینی را که زنان و مردان را علی السویه به فرا گیری »علم« 
فرا خوانده، به میل خود تفسیر می کنند و کمترین اعتنایی 
حقانی،  عبدالحکیم  نمی دهند.  نشان  زبانی  هنجارهای  به 
رییس دادگاه طالبان که گفته می شود یکی از نزدیک ترین 
گروه  نظریه پردازان  از  و  آخوند زاده  هبت اهلل  مال  به  افراد 
به  نظامها«  و  االسالمیه  »االماره  کتاب  در  است،  طالبان 
تفصیل در این باره سخن زده است. با آن قیود و شروطی 
که عبدالحکیم حقانی و دیگر رهبران طالبان بر آموزش زنان 
محرومیت  می افتد،  اتفاق  آن چه  عمل  در  می کنند،  وضع 
نیمی از پیکر جامعه از آموزش مفید و رهایی بخش است. از 
قراین به دست می آید که طالبان از ترس جامعه جهانی از 
ممنوعیت آموزش دختران به صراحت حرف نمی زنند، ولی 
رفتارشان به گونه ای است که نتیجه ای جز خانه نشین کردن 

دختران در پی ندارد.
از نظر طالبان، باید حضور زنان در جامعه به حد اقل برسد تا 
بساط فتنه و فساد برچیده شود. از این  رو، زنان حق ندارند 
در انتخابات رأی بدهند یا خود را نامزد انتخابات کنند. اصاًل 
وقتی امارت و خالفت باشد، انتخابات محلی از اعراب ندارد. 
در سایه نظام سیاسی امارت، حقوق همه ، چه زن و چه مرد، 
محفوظ و مصون است و نیازی به برگزاری انتخابات احساس 
نمی شود تا زنان بخواهند رأی بدهند یا کاندیدای انتخابات 
باشند. آنان باید در خانه های خود بنشینند و از زنده گی در 

آسایش و آرامش لذت ببرند!

مذهب تشیع

با  دارند،  افغانستان  اقوام  با  که  ستیزشی  کنار  در  طالبان 
شیعیان نیز در ستیز قرار دارند، هرچند این موضوع را علناً 
اظهار نکنند. عمل کرد گذشته این گروه این نکته را آشکار 
می کند. طالبان در انتقادی که بر نصاب آموزشی جمهوریت 
وارد کرده اند، در جایی گفته اند: »این اصطالح در میان اهل 
تشیع شهرت زیاد دارد و باید تحقیق شود تا خانه جدید ما 

از افکار بیگانه گان نجات یابد.«
ناسیونالیست های قوم گرا و به پیروی از آن ها طالبان، هویت 
افغانی را به سانی تعریف می کنند که وحدت و یک پارچه گی 
زبان  کند.  نفی  و  طرد  را  بیگانه  عناصر  و  آورد  وجود  به 
فارسی از جمله عناصر بیگانه با این هویت است. محمود 
طرزی، از روشن فکران ناسیونالیست، آشکارا این سخن را در 

مطبوعات زمان پادشاهی امان اهلل بیان کرده است. طالبان 
هم آگاهانه یا نا آگاهانه از تیوری طرزی بهره می برند و با 
زبان فارسی به صورت چیزی بیگانه برخورد می کنند. از نظر 
مذهبی بخشی از ساکنان افغانستان با اکثریت مردم ایران، 
در مذهب تشیع اشتراک دارند. از این  رو، باید مذهب تشیع 
که نقطه وصل قسمتی از مردم افغانستان به همسایه غربی 
است، عنصر غریب و قابل حذف تلقی شود، همان طور که 
زبان فارسی چنین حکمی را دارد. در عوض، همیشه باید 
از وجود مشترکات فراوان میان مردم افغانستان و پاکستان 
تشکیل  عقیده  را  اسالمی  جامعه  اساس  شود.  زده  سخن 
می دهد و هر قدر پیوندهای عقیدتی میان مردمان بیشتر 

باشد، به همان اندازه نزدیکی بیشتر حاصل خواهد شد.

مردم ساالری یا امارت؟

خواسته  معلمان  از  ارزیابی،  و  گزارش  این  از  جایی  در 
برکات  شده درباره زیان های مردم ساالری و دموکراسی و 
تردید  بدون  بزنند.  گپ  شاگردان  با  اسالمی  امارت  نظام 
دموکراسی در جنب فواید متعددی که دارد، معایبی هم 
دارد، اما ضررهایی که از ناحیه تحمیل امارت طالبانی بر 
مردم افغانستان متوجه می شود، هزار مرتبه بیشتر است. با 
هر سنجه و معیاری که اندازه گیری شود، پنج سال سلطه 
تاریخ  تاریک ترین دوره ها در  از  طالبان در دهه ۹0، یکی 
معاصر افغانستان بود. بازگشت دو باره طالبان به قدرت نیز 
بسیاری از مردم را وا داشت تا از هر طریق ممکن از کشور 
هواپیمای  بال  در  شدن  آویزان  طریق  از  حتا  کنند،  فرار 
خارجی ها. صحنه های تالش هیستریک مردم برای بیرون 
شدن از قلمرو طالبان در روزهای سقوط کابل، به قدر کافی 
گویا ا ست و همه تبلیغات طالبان راجع به اهمیت و فایده 
گالوپ  موسسه  نظر سنجی  می کند.  صفر  ضرب  را  امارت 
به تازه گی صورت گرفته، نشان می دهد که ۹8 درصد  که 
نظامی  رنج می کشند.  افغانستان در حال حاضر  در  مردم 
که به زور سرنیزه حکومت کند و برای رفاه و آسایش مردم 
وسطایی  قرون  سخت گیری های  با  و  باشد  نداشته  برنامه 
نتیجه ای  کند،  سلب  را  اجتماعی  و  فرهنگی  آزادی های 
بهتر از این به دست نخواهد آورد. معموالً مردم نظام های 
سیاسی را بر مبنای دستاوردهای شان ارزیابی می کنند، نه 
می کنند.  طرح  که  خیالی ای  و  انتزاعی  شعارهای  بر بنیاد 
ترس طالبان از دموکراسی و انتخابات ناشی از ضعف منطق 
و نقص عمل کرد این گروه است. طالبان درک کرده اند که 
در فضای دموکراتیک و آزاد، حرف های شان خریدار چندانی 

ندارد.

تنظیم خانواده و کنترل جمعیت

تحوالت  از  نا آگاه  و  بی سواد  مردمانی  طالبان  اکثریت 
از  اندکی  ندارند. شمار  را  مسایل  تحلیل  توان  و  جهان اند 
دینی  مدرسه های  در  یافته اند،  تحصیل  فرصت  که  آن ها 
درس خوانده اند و جهان بینی مالیی دارند. از این  رو، به هر 
مساله ای که می رسند، آن را در چارچوب »جاز ال یجوز« 
تحلیل و بررسی می کنند. موضوع کنترل جمعیت یکی از 
آن مسایل است. با آن که در افغانستان، استراتژی مدونی 
در این زمینه وجود نداشته و طبعاً دولت هم توان این را 
زمینه  این  در  الزام آور  عمومی  قانون  که  ندارد  و  نداشته 
تصویب کند، ولی گاهی تبلیغات رسانه ای برای فاصله دهی 
میان والدت ها از سوی وزارت های مربوطه راه اندازی شده 
جواز  عدم  یا  جواز  در باره  معاصر  مسلمان  فقیهان  است. 
تنظیم خانواده اظهار نظر و جنبه های مختلف آن را بررسی 
کرده اند. ما هم می توانیم به این مساله بپردازیم، بی آن که با 
ارجاع دادن موضوع به توطیه های دشمنان، حقیقت را لوث 
کنیم. پرداختن به این موضوع فقط بر عهده فقیهان مسلمان 
نیست؛ باید اقتصاد دانان و جامعه شناسان و سایر متخصصان 
نیز حق اظهار نظر در این باره را داشته باشند. اصاًل فقیهان 
مسلمان حق ندارند پیش از شنیدن سخنان متخصصان، 

اقدام به فتوا دهی در این باره کنند.

طالبان در کنار ستیزشی که با اقوام افغانستان دارند، با شیعیان نیز در ستیز قرار 
دارند، هرچند این موضوع را علناً اظهار نکنند. عمل کرد گذشته این گروه این نکته 
را آشکار می کند. طالبان در انتقادی که بر نصاب آموزشی جمهوریت وارد کرده اند، 
در جایی گفته اند: »این اصطالح در میان اهل تشیع شهرت زیاد دارد و باید تحقیق 

شود تا خانه جدید ما از افکار بیگانه گان نجات یابد.«
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نویسنده گان گزارش مورد بحث، همواره با بد بینی نسبت 
به غرب و کشورهای غیر مسلمان حرف می زنند و گرفتار 
»توهم توطیه« هستند. از این  رو، موضوع کنترل جمعیت 
را نیز به بد اندیشی دشمنان و حاسدان پیوند می زنند. این 
از  در  حالی است که مبحث کنترل جمعیت و جلوگیری 
افزایش بی رویه زاد  ولد، موضوعی کاماًل علمی است و بعضی 
جوامع پیشرفته غیر مسلمان نیز در حال حاضر یا در گذشته 
نزدیک، تالش های گسترده ای در زمینه کنترل جمعیت و 
جوانب  از  می توان  می دهند.  و  داده   انجام  خانواده  تنظیم 
مختلف به این مساله پرداخت، بدون این که مباحثه را به 
افراد مخالف کشاند. نمی دانم کشور  اتهام زنی و لجن مالی 
همه  شود  سبب  که  کرده  شق القمری  چه  ما  فالکت زده 

کشورهای دنیا علیه آن دست به توطیه بزنند.
این نکته شایان ذکر است که در جامعه ای که فقر بیداد کند 
و خانواده ها از عهده تعلیم و تربیت فرزندان خود برنیایند، 
برای فعالیت گروه هایی همچون طالبان زمینه مساعدتری 
وجود خواهد داشت. تجربه نشان داده که گروه های افراطی 
و بنیاد گرا در میان جامعه های فقیر و فاقد آموزش و پرورش 
و حاشیه نشین، بهتر و آسان تر می توانند سربازگیری کنند. 
از این نظر که به موضوع نگاه کنیم، تنظیم خانواده به ضرر 

طالبان و گروه های شبیه آن است.

تندیس های بودا در بامیان

بامیان  در  بودا  تندیس های  از  گزارش،  این  از  جایی  در 
به عنوان »بت های بامیان« یاد شده و انتقاد صورت گرفته که 
چرا مؤلفان کتاب های درسی مکاتب در زمان جمهوریت، با 
لحن ستایش آمیز از این آبده ها سخن زده  و بدین  ترتیب به 
نوعی تبلیغ بودیسم کرده اند. در این گزارش بارها از این که 
در مواردی از زرتشتی گری یا بودیسم در کتاب های مکاتب 

سخن به میان آمده، انتقاد صورت گرفته است.
سوال جدی ای که به وجود می آید، این است که چرا طالبان 

حق داشته باشند هویت افغانی را در عرض هویت اسالمی 
برجسته کنند، اما دیگران اجازه نداشته باشند از گذشته 
پیش از اسالم خود حرفی به میان بکشند؟ آیا چیزهایی 
به طالبان روا است که همان چیزها برای دیگران حرام و 

ممنوع است؟
هویت  خصوص  در  که  ساده اندیشانه ای  برداشت  خالف 
وجود دارد، هویت هر شخص یا جامعه از عناصر گوناگون 
و حتا متضاد تشکیل می یابد و از این  رو، کوشش در جهت 
خلوص گرایی، آب در هاون کوبیدن و باد با غربال پیمودن 
است. صاحب نظران درجه یکی همچون داریوش شایگان و 
امین معلوف به تفصیل در خصوص چگونه گی شکل گیری 
هویت افراد و جوامع داد سخن داده اند. آن ها به این باورند 
است؛  شده  ساخته  تکه  چهل  از  شخص  هر  هویت  که 
تکه هایی که در ظاهر متناقض و متعارض به نظر می رسند. 
شایگان می نویسد: »منظور از چهل تکه چیست؟ مراد از 
که  ناهمگونی  و  فضاهای مختلف  که  است  آن  تکه  چهل 
از لحاظ تاریخی و معرفت شناختی وجود ما را ساخته اند، 
در سطح واحدی قرار ندارند. هر اقلیمی معرف یک سطح 
آگاهی است. گویی ما در نتیجه فرآیندی که درک آن آسان 
نیست، همه اعصار تاریخ بشریت را در هم آمیخته در خود 
و  تکه  )افسون زده گی جدید: هویت چهل  آورده ایم.«  گرد 

تفکر سیار، ص 155(.
طبق گزارش تاریخ، یاران پیامبر خدا از سرگذشت خود در 
دوران پیش از اسالم در زمان زنده گی حضرت رسول خدا 
بازگویی آن داستان ها سرگرم  با  سخن می زنند و خود را 
می ساختند، بدون آن که احساس کنند پرداختن به زنده گی 
پیش از اسالم، اشکال شرعی دارد. رسول خدا هم که گاهی 
این صحنه ها را مشاهده می کرد، هیچ واکنشی از خود نشان 

نمی داد.

نتیجه گیری

در بیست سال دوران نظم جمهوری )۲001-۲0۲1(، در 

کنار هزار اتفاق بد و ناخوشایندی که روی داد و سبب شد 
افغانستان به تدریج به دامن طالبان بیفتد، بعضی اتفاق های 
خجسته و خوشحال کننده نیز رخ داد. یکی از آن اتفاق های 
خوشحال کننده، رشد و گسترش روز افزون معارف در سراسر 
کشور بود. هرچند کفه رشد کّمی معارف بر رشد کیفی آن 
سنگینی می کرد و امری طبیعی هم بود، با آن  هم این را 
نمی توان انکار کرد که وضعیت معارف در دو دهه از هر نظر 
در حال بهبود یافتن و رفتن به حالت ایده آل بود. برای اولین 
بار در تاریخ افغانستان، میلیون ها دختر و پسر در کنار هم 
به مکتب ها می رفتند و سرگرم آموزش شده بودند. در این 
سال ها، مبالغ هنگفتی در بخش تألیف و ترجمه کتاب های 
مبالغ  این  از  قسمتی  آن که  با  رسید.  مصرف  به  درسی 
حیف و میل شد و در جای درستش به مصرف نرسید، اما به 
مرور زمان ما شاهد بهبود کیفیت کتاب های درسی بودیم. 
اوایل  در  که  کتاب هایی  گذرای  بررسی  با  می توان  را  این 
جمهوریت به طبع رسیده بود و مقایسه آن با کتاب هایی 
که در اواخر این دوران چاپ و توزیع شد، به خوبی دریافت.

با همه این ها، سقوط ناگهانی جمهوریت و بازگشت طالبان 
به قدرت، معارف افغانستان را در شوک فرو برد و لطمه ای 
بزرگ بر آن وارد کرد. کارنامه طالبان در عرصه معارف، چه 
در دوران اول حاکمیت این گروه و چه حاال، این واقعیت 
معارف  به  راجع  گروه  این  دیدگاه  که  می کند  نمایان  را 
افغانستان، دیدگاهی کاماًل مرتجعانه و تاریک اندیشانه است 
و با روح معارف عصری از ریشه در تضاد قرار دارد. گزارش 
طالبان  سوی  از  که  مکاتب  عصری  نصاب  ارزیابی  کمیته 
تشکیل شده و مأموریت یافته اصالحات الزم را بر نصاب 
آموزشی مکاتب در افغانستان اِعمال کند، بار دیگر این نکته 
را عیان می کند که در زیر سایه طالبان، معارف افغانستان در 
بدترین حالت ممکن قرار دارد و وضع آن به وخامت بیشتر 
خواهد گرایید. معارف عصری در قلمرو حاکمیت طالبان، 
اسمی بی مسما ا ست. هر قدر که حاکمیت طالبان دوام پیدا 
کند، به همان اندازه معارف کشور که به مثابه ستون فقرات 

هر کشور است، گرفتار عقب گرد خواهد شد.

در بیست سال دوران نظم جمهوری )2001-2021(، در کنار هزار اتفاق بد و ناخوشایندی که روی داد و سبب شد افغانستان به تدریج به دامن طالبان بیفتد، 
بعضی اتفاق های خجسته و خوشحال کننده نیز رخ داد. یکی از آن اتفاق های خوشحال کننده، رشد و گسترش روز افزون معارف در سراسر کشور بود. هرچند 

کفه رشد کّمی معارف بر رشد کیفی آن سنگینی می کرد و امری طبیعی هم بود، با آن  هم این را نمی توان انکار کرد که وضعیت معارف در دو دهه از هر نظر در 
حال بهبود یافتن و رفتن به حالت ایده آل بود.
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و  سیاسی  آزادی  به   1384 اساسی  قانون  دوم  فصل 
کار، حق  بود که حق حیات، حق  یافته  اختصاص  مدنی 
مالکیت، حق تعلیم، آزادی بیان و سایر آزادی ها در چوکات 
منع  افغانستان،  اتباع  بین  امتیاز  و  تبعیض  منع  قانون، 
اتباع،  انتخاب شدن  و  انتخاب کردن  انسان، حق  تعذیب 
و  آزادی  بودن  مصون  احزاب،  و  جمعیت ها  تاسیس  حق 
محرمیت مراسالت و مخابرات، مصون بودن مسکن شخص 
از تعرض، حق سفر به هر نقطه  کشور، حق اختیار کردن 
مسکن در هر نقطه  کشور، حق سفر به خارج از افغانستان، 
منع تحمیل کار اجباری، تامین وسایل وقایه و عالج امراض 
و تسهیالت بهداشتی رایگان برای اتباع از سوی دولت و 
حمایت دولت از خانواده به عنوان رکن اساسی جامعه شامل 

آن بود.

و  پیشین  حکومت  میان  صلح  گفت وگوهای  جریان  در 
طالبان، بسیاری به این باور بودند که طالبان تغییر کرده اند 
و این  بار اشتباهات دفعه قبلی را تکرار نخواهند کرد. این 
خوش خیالی خیلی از کارشناسان و حتا دولت ها بعد از 15 
این که  ادعای  باخت.  رنگ  با روی کار آمدن طالبان  آگست 
افراد  اساسی  و  اولیه  حقوق  به  و  کرده اند  تغییر  طالبان 
احترام می گذارند، غلط از آب درآمد. طالبان برعکس این 
ادعا با تصاحب قدرت محدودیت های شدیدی بر عرصه های 
افغانستان وضع  مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در 

کردند.

لغو قانون اساسی افغانستان

دوره جمهوریت  اساسی  قانون  از سقوط جمهوریت،  پس 
اصلی  منبع  اساسی  قانون  شد.  لغو  طالبان  سوی  از  نیز 
و  قانونی  امور  تمام  و  است  کشور  یک  در  قوانین  سایر 
یک  در  می شوند.  تعریف  اساسی  قانون  براساس  حقوقی 
می گذرد،  طالبان  سلطه  آغاز  از  که  ماهی  چند  و  سال 
افغانستان شاید از معدود کشورهایی باشد که فاقد قانون 
کار  که  کرده اند  اعالم  اخیراً  طالبان  است.  مدون  اساسی 
روی تدوین قانون اساسی جدید را شروع کرده اند. این که 
طالبان با چه کارشیوه  و سازکاری می خواهند قانون اساسی 
جدید بسازند، معلوم نیست؛ اما این واضح است که قانون 
گونه  هر  فاقد  و  بسته  اساسی  قانون  یک  طالبان،  اساسی 
روزنامه  8صبح  به  که  سندی  براساس  بود.  خواهد  آزادی 
نصاب  از  بخش هایی  خواهان حذف  طالبان  است،   رسیده 
آزادی  و  اساسی  قانون  به  آن  در  که  افغانستان اند  معارف 
اشاره شده است. پیش از این نیز عبدالکریم حیدر، معاون 
وزارت عدلیه طالبان، گفته است که »افغانستان ضرورتی به 
قانون اساسی ندارد و مشکالت مردم در کشور بر بنیاد فقه 
حنفی حل می شود.« لغو قانون اساسی از سوی طالبان به 
معنای نادیده گرفتن تمام حقوق و آزادی هایی  است که در 
فصل دوم قانون اساسی افغانستان آمده بود. در نبود قانون 
اساسی و مشخص نبودن حدود قانونی، طالبان هر نوع ظلم 
و ستمی که دل شان خواسته است را در یک ونیم سال اخیر 
از ممنوعیت  افغانستان تحمیل کرده اند،  باالی شهروندان 
فعالیت های اجتماعی زنان گرفته تا مسدودیت مکتب های 

دخترانه و وضع محدودیت بر رسانه ها.

برخورد طالبان با زنان

یکی دیگر از  مهم ترین سواالتی که در جریان گفت وگوهای 
وجود  افغانستان  پیشین  حکومت  و  طالبان  میان  صلح 
داشت، این بود که آیا طالبان به رعایت حقوق و آزادی زنان 
به رسمیت خواهند  را  آزادی  این  و  ماند  پای بند خواهند 

شناخت؟

آزادی های مدنی

علی سجاد موالیی

پس از سقوط جمهوریت، قانون 
اساسی دوره جمهوریت نیز از سوی 
طالبان لغو شد. قانون اساسی منبع 

اصلی سایر قوانین در یک کشور 
است و تمام امور قانونی و حقوقی 

براساس قانون اساسی تعریف 
می شوند. در یک سال و چند ماهی 
که از آغاز سلطه طالبان می گذرد، 

افغانستان شاید از معدود کشورهایی 
باشد که فاقد قانون اساسی مدون 

است. طالبان اخیراً اعالم کرده اند که 
کار روی تدوین قانون اساسی جدید 

را شروع کرده اند.

تغییر مضامین و اصالح متون درسی 

در نصاب آموزشی، نقطه شروعی 

برای تغییر نسلی عمده و شگرف در 

افغانستان است که نسل های بعدی را 

بنیادگرا و افراطی تربیت می کند. 

تقابل طالبان با
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نشناخته،  رسمیت  به  را  زنان  اولیه  حقوق  نه تنها  طالبان 
بلکه در این یک سال و اندی حقوق اولیه آنان را به صورت 
اقدام  این گروه در نخستین  مداوم نقض و زیرپا کرده اند. 
خود در 1۶ سنبله 1400، وزارت امور زنان را لغو و به جای 
آن وزارت امر به معروف و نهی از منکر را ایجاد کرد . این 
افغانستان بود.  با زنان در  نخستین برخورد شدید طالبان 
پس از آن درب مکاتب دختران را به روی دختران باالتر 
صنف ششم بسته اند و به این زودی ها هم قرار نیست از این 
تصمیم شان برگردند. طالبان از روزی که قدرت را به دست 
گرفته اند، زنان را از رفتن به کار منع کرده  و دلیل آن را 

مساعد نبودن محیط کاری خوانده اند.
و  تربیه  تعلیم،  »کمیسیون  از  که  مصوبه ای  براساس 
به دست روزنامه  8صبح رسیده  تحصیالت عالی« طالبان 
است، این گروه تالش دارد موضوعاتی که در مورد حقوق و 
آزادی های زنان در نصاب تعلیمی افغانستان است را حذف 
کند. برداشت طالبان این است که آن چه به عنوان حقوق 
زنان در کتاب های درسی آمده، مغایر ارزش های »اسالمی 

و افغانی« است.
شدیدی  محدودیت های  زنان  پوشش  بر  همچنان  طالبان 
در  گروه  این  نیروهای  گزارش ها،  براساس  کرده اند.  وضع 
را به دلیل نداشتن پوشش مورد نظر  چند مورد دختران 
فوق  کمیسیون  کرده اند.  منع  دانشگاه  به  ورود  از  آن ها 
از  زنان  تصاویر  تمام  باید  که  است  کرده  تاکید  همچنان 
کتاب های درسی حذف شوند. در توضیح آن آمده است که 
وجود تصویر زنان باعث ترویج »ارزش های غربی و تشویق به 
بی حجابی« می شود. در آخرین مورد طالبان زنان را از رفتن 
به مکان های تفریحی و ورزشی نیز منع کرده اند. در چندین 
جای این سند آمده است که آموزگار به دانش آموزان توضیح 
بدهد »که زنان باید تنها در صورت نیاز با پرده و حجاب از 
خانه بیرون شوند«. این به معنای حذف کامل زنان از صحنه  

روزگار در افغانستان زیر اداره طالبان است.

ایاالت  از سوی دانشگاه جورج تاون -  براساس آماری که 
متحده منتشر شده است، افغانستان در میان 1۷0 کشور 
جهان که براساس شاخص هایی چون اشتغال، استفاده از 
در  زنان  زنان، حضور  اقتصادی  وضعیت  همراه،  تلفن های 
پارلمان و دسترسی زنان به محاکم و عدالت مورد مطالعه 
قرار گرفته اند، در رتبه 1۷0 قرار دارد. این یعنی افغانستان 
افغانستانی  بدترین کشور برای زنان در جهان است. زنان 
حتا دسترسی به ساده ترین حقوق شان را ندارند. در حال 
حاضر زنان افغانستانی از حق آموزش، حق کار و حق سفر 

و... محروم اند.

طالبان در مواجهه با هنر و فرهنگ

براساس فیصله کمیسیون تعلیم، تربیه و تحصیالت عالی 
طالبان، مضامین تعلیمات مدنی، هنر و فرهنگ باید از نصاب 
معارف افغانستان حذف شوند. این کمیسیون گفته است که 
این سه مضمون غیر ضروری و مضرند. بیشتر عناوین این 
مضمون ها در مورد حقوق زن، مردم ساالری و دموکراسی، 
حقوق بشر، فرهنگ، نوروز، موسیقی، مجسمه سازی و قانون 
اساسی است. تمام این موارد در تضاد با ایدیولوژی طالبان 

قرار دارد. در این سند آمده است، تمام درس هایی که در 
مورد موسیقی است و تصاویر آالت موسیقی در آن دیده 
می شود، باید حذف شود؛ چون به گفته کمیسیون تعلیم، 
فرهنگ  ترویج  کار  این  طالبان،  عالی  و تحصیالت  تربیت 
از  می شود.  جوانان  گمراهی  باعث  و  است  بیگانه  و  غرب 
نظر طالبان، گوش دادن به موسیقی حرام است و شنونده 
وسایل  متعددی  موارد  در  طالبان  شود.  مجازات  باید  آن 
موسیقی شهروندان را شکستانده  و صاحب آن را مجازات و 
توهین کرده اند. خیلی از هنرمندان و نوازنده گان می گویند 
که مجبور شده اند وسایل خود را بفروشند یا مخفی کنند. 
از  به تازه گی  که  محلی خوان  هنرمند  مستعار(  )نام  فضل 
کابل بیرون شده است، می گوید که در پاکستان او مجبور 
شده برای مشق و تمرین خودش و پسرش، دوباره وسایل 
موسیقی بخرد. او می گوید که شنیدن موسیقی به صدای 
بلند در افغانستان جرم تلقی می شود و اجرای موسیقی در 

محافل شادی نیز ممنوع شده است.
طالبان همچنان در این سند تذکره داده اند که جشن نوروز 
و میله سمنک از نگاه اسالم ناروا است و آموزگار باید به 
این مورد معلومات بدهد. بر همین مبنا،  دانش آموزان در 
این گروه رخصتی نوروز را از تقویم افغانستان حذف کرده  و 

آن را رسم مجوسی و زردتشتی خوانده  است.
طالبان در حکومت قبلی شان نیز میله های نوروز و گل سرخ 
را ممنوع کرده و دروازه روضه شریف )حرم منصوب به علی 
ابن ابوطالبـ  امام اول شیعیان( در شهر مزار شریف را بسته 
بودند. حاال هم بر رفت و آمد در این روضه محدودیت وضع 
این تقسیم اوقات،  براساس  تعیین کرده اند.  و تقسیم اوقات 
در روزهای معین زنان اجازه رفتن به روضه شریف را دارند.

احزاب و طالبان

حقیقت  در  دموکراتیک  جامعه  یک  در  سیاسی  احزاب 
دارند  را  متنوع  ایدیولوژی های  بسیج  تسهیل کننده  نقش 
که در صورت نبود یا عدم سهم گیری فعال آن ها، جامعه 
افراد  و  شده  مواجه  جمعی  آرای  تمثیل  مراجع  فقدان  با 
جامعه ناچار با چالش فردساالری و شخصیت پرستی دچار 
قلیل  منافع جمعی  ماهیتاً صرف در خدمت  می شوند که 
بوده و در درازمدت حتا منجر به تضعیف اصل حاکمیت 
و مردم ساالری می شود. پس بایست در یک جامعه  آزاد، به 
احزاب سیاسی مجال فعالیت فراهم شود تا افراد و گروه های 
مختلف زمینه سهم گیری در حیات سیاسی را از مجاری 
قانونی و به شکل صلح آمیز و به دور از خشونت داشته باشند. 
و  دارند  را  جامعه  رهنمای  نقش  احزاب  دیگر،  عبارت  به 
زمینه  آن را میسر می سازند تا اعضای جامعه با دیدگاه های 
متنوع، خود و آرای شان را در آیینه  احزاب پیدا کرده و از 
حزب مورد عالقه خویش حمایت کنند. از سویی، تشکیل 
انجمن، حزب و سندیکا  های کارگری یک حق بشری است.

طالبان در حمل سال 1401، ریاست احزاب سیاسی وزارت 
عدلیه را لغو کردند. عبدالکریم حیدر، معاون وزارت عدلیه 

گفت  وزارت  این  گزارش دهی  ساالنه  نشست  در  طالبان، 
افغانستان  در  سیاسی  احزاب  به  نیاز  حاضر  حال  در  که 
نیست. ممنوع کردن فعالیت احزاب، به معنای خفه کردن 
صدای مخالف رژیم طالبان است؛ به عبارت دیگر، طالبان با 
ممنوع کردن فعالیت احزاب تالش می کنند هر نوع نیروی 
فکری  تنوع  از  را  جامعه  و  کنند  را سرکوب  مخالف خود 
و ایدیولوژیکی به سمت یک دست سازی پیش ببرند. نبود 
احزاب و ممنوعیت فعالیت   آن ها دال دیگری بر استبدادی 
بودن رژیم طالبان است. از سویی، نبود احزاب به این معنا 
وجود  طالبان  اعمال  بر  نظارتی  هیچ گونه  دیگر  که  است 
حزب  از 100  بیش  جمهوریت،  زمان  در  داشت.  نخواهد 
داشتند  فعالیت  حضوری  به صورت  افغانستان  در  سیاسی 
که از این میان تنها ۷3 حزب در وزارت عدلیه افغانستان 
به صورت رسمی ثبت بودند. احسان نیرو، سخنگوی حزب 
جنبش ملی به رهبری مارشال دوستم، در واکنش به ممنوع 
کردن فعالیت احزاب گفته است که »موجودیت احزاب در 
افغانستان و جهان یک اصل است و باید به این اصل احترام 

گذاشته شود.«

طالبان و آزادی بیان

براساس آمار سازمان گزارشگران بدون مرز )RSF( در ۲0 
سال گذشته افغانستان باالترین مقام و امتیاز را در میان 

کشورهای منطقه به لحاظ آزادی بیان داشت.

آمار و نمودار فوق نشان می دهد که افغانستان در سال های 
۲0۲0 و ۲0۲1، بلندترین مقام و باالترین امتیاز را در میان 
 ۲0۲۲ سال  در  اما  است.  کرده  کسب  منطقه  کشورهای 
سطحش  پایین ترین  به  امتیاز  این  طالبان،  حاکمیت  زیر 
به  بیشتر  این،  دلیل  است.  رسیده  گذشته  سال  چند  در 
برمی گردد. طالبان در یک سال گذشته  عمل کرد طالبان 
مواردی  در  و  وضع  رسانه ها  بر  شدیدی  محدودیت های 

کارمند رسانه ها را لت و کوب و زندانی کرده اند.
سازمان گزارشگران بدون مرز اعالم کرده است که در جریان 
باز  از فعالیت  افغانستان  یک سال گذشته ۲1۹ رسانه  در 
مانده  اند. به گفته این سازمان، از میان 54۷ رسانه فعال در 
افغانستان در سال 1400 خورشیدی، تنها 3۲8 رسانه پس 
از تصرف قدرت توسط طالبان، به فعالیت خود ادامه داده اند. 
به نظر می رسد که با ادامه وضعیت و اعمال محدودیت های 
بیشتر، تعدادی دیگر از رسانه ها نیز فعالیت شان را متوقف 

کنند.

جامعه ای فاقد آزادی، جامعه ای مرده

براساس فیصله کمیسیون تعلیم، تربیت و تحصیالت عالی 
طالبان، این گروه در تالش است تا عناوین و درس های با 
محتویات آزادی را تغییر بدهد یا حذف کند. تغییر مضامین 
و اصالح متون درسی در نصاب آموزشی، نقطه شروعی برای 
تغییر نسلی عمده و شگرف در افغانستان است که نسل های 
بعدی را بنیادگرا و افراطی تربیت می کند. تمام گروه های 
ایدیولوژیک، تندرو و توتالیتر نگاهی خاص به آموزش دارند 
اهداف شان  به  برای دست یابی  وسیله ای  به عنوان  را  آن  و 
می بینند. هدف آن ها، تربیت نسلی بنیادگرا، جهادی، مطیع، 
خاموش و عاری از قوه تحلیل و نقد است؛ نسلی که باید 
برای ارزش های کهنه و افراطی این گروه بجنگد. مهم ترین 
پیامد این تغییر در نظام آموزشی، تربیت نسلی فاقد از تفکر 

آزادی و عاری از پرسش گری و مطلبه گری است.

براساس آماری که از سوی دانشگاه 
جورج تاون - ایاالت متحده منتشر 
شده است، افغانستان در میان 170 

کشور جهان که براساس شاخص هایی 
چون اشتغال، استفاده از تلفن های 

همراه، وضعیت اقتصادی زنان، حضور 
زنان در پارلمان و دسترسی زنان به 

محاکم و عدالت مورد مطالعه قرار 
گرفته اند، در رتبه 170 قرار دارد.
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قندهار، شهر مهم، تاریخی و پر نفوس در جنوب افغانستان، 
از شهرهای قدیمی و تاریخی در این منطقه از جهان است 
و زیر و باال های فراوانی را در درازای تاریخ شاهد بوده است. 
در این بین آن چه جالب توجه است و ویژه گی این شهر به 
حساب می آید، این است که شهر قندهار در برابر تحوالت 
فرهنگی و اجتماعی ویژه گی های قدیمی اش را برای قرن ها 
حفظ و در برابر تغییر پایداری کرده است. این ادعا را بر 
چه اساس مطرح می کنیم؟ بر بنیاد آن چه سفرنامه نویسان 

این  نوشته اند.  قندهار  سرزمین  به  راجع  تاریخ نگاران  و 
سفرنامه نویسان و تاریخ نگاران زمانی که از اوضاع اجتماعی 
و فرهنگی قندهار در سده های گذشته یاد می کنند، خواننده 
گمان می کند مقصود آن ها همین قندهار کنونی است و نه 
قندهار صدها سال پیش. یاقوت َحَموی در »معجم البلدان« 
هزار سال پیش مشاهداتش را در خصوص قندهار چنین 
نوشته است: »مردان قندهار از لحاظ جسمی تنومند و قوی 

می کنند.  گشت و گذار  بازارها  در  شمشیر به دست  هستند. 
همزمان سه تا چهار عمامه را بر سر می بندند. هر کدام از 
آن عمامه ها رنگ متفاوت دارد: سرخ، زرد، سبز و سفید و 
دیگر رنگ ها... به جز مذهب حنفی، مذهب فقهی دیگری 
در میان آن ها به ندرت پیدا می شود. زنان شان از خانه بیرون 
نمی شوند و اگر بخواهند به نزد پدر و مادرهای خود بروند 

شبانه می روند.«

تحجرفکریوگذشتهایکه
چــــراغراهآیـندهنیـست

طــــــالبـــــان

شهاب
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قندهار خاستگاه و پایگاه اصلی طالبان است و سرنوشت این 
شهر با سرنوشت طالبان گره خورده است. مال محمد عمر 
از همین والیت آغاز به شورش علیه احزاب حاکم آن وقت 
کرد. بسیاری از فرماندهان برجسته طالبان متعلق به این 
اصلی  پایگاه  را  خود  والیت  قندهاری ها  بوده اند.  والیت 
قوم پشتون می دانند و به آن افتخار می کنند. اگر پس از 
خواندن گزارش یاقوت َحَموی، جغرافی نویس نامدار، اکنون 
هم کسی در خیابان های شهر قندهار سیر و سیاحت کند، 
تصور می کند که َحَموی از قندهار فعلی سخن زده است. 
و  باشد، شکل  کرده  تغییر  میان  این  در  که  شاید چیزی 

شمایل ساختمان ها و خیابان ها است.
این مقدمه را نوشتم تا برسم به اصل موضوع: طالبان حدوداً 
افغانستان  و جنگ  سیاست  میدان  در  که  است  دهه  سه 
سه  این  در  تحوالت  از  بسیاری  در  و  دارند  قوی  حضور 
مدت،  این  طول  در  گروه  این  کرده اند.  نقش آفرینی  دهه 
گواه شکست ها و پیروزی های بزرگ بوده است. طبعاً برای 
گروهی که سه دهه در مرکز تالطم های سیاسی و نظامی در 
این کشور قرار داشته، سه دهه برای تجربه آموختن و عبرت 
گرفتن فرصت زیادی است. در این صورت، ما باید اکنون با 
گروهی سر و کار داشته باشیم که پخته تر شده و درس های 
زیادی از گذشته آموخته و اشتباهات قدیمی اش را اصالح 
نیستیم.  رو به رو  با چنین چیزی  عمل  در  اما  است.  کرده 
گروه طالبان با سرزمین قندهار که خاستگاه آن است، در 
تغییر ناپذیری و ثبات و جمود بر گذشته شبیه است. هر 
گروه دیگری به جز طالبان، حتماً مقتضیات زمان را درک 
می کرد و به تدریج از گذشته می آموخت، اما طالبان گویی 

در سرسختی و تعصب جوره ندارند.
یکی از اشتباهات کالن و غیرقابل توجیهی که طالبان در 

جهان  همه  شد  سبب  و  شدند  مرتکب  اول شان  حکومت 
از  تمدن  و  فرهنگ  و چهره ای ضد  گیرد  قرار  آن ها  علیه 
آن ها به نمایش گذاشته شود، اقدام آن ها برای منفجر کردن 
تندیس های بودا در بامیان بود. در مارچ ۲001 طالبان در 
اقدامی غریب، دو تندیس شهمامه و صلصال را در بامیان 
که از کم یاب ترین و بزرگ ترین آثار بودایی در جهان بودند، 
به توپ بستند و محو کردند. تاریخ ساخت این تندیس ها 
متعلق به نیمه اول قرن ششم میالدی است و در منطقه ای 
ساخته شده که راه ابریشم از آن عبور می کرده است. پیش 
از آن، طالبان مجسمه هایی را که در موزیم ملی افغانستان 
حاکمیت  در  بردند.  تاراج  به  یا  کردند  نابود  داشت،  قرار 
طالبان، عکس و تلویزیون و موسیقی نیز به کلی ممنوع بود 
و اگر شخصی در حال اشتغال به این کارها دیده می شد، 
تخریب  زمان  در  که  قدرت اهلل جمال،  می گردید.  مجازات 
تندیس های بامیان وزیر اطالعات و فرهنگ طالبان بود، در 
مصاحبه ای اظهار داشت: »به اتفاق 400 عالِم دین از سراسر 
مجسمه ها  این که  بر  مبنی  شده  صادر  فتوایی  افغانستان، 

برخالف آموزه های اسالم و شریعت است.«
را  هفته  چند  بامیان  مجسمه های  تخریب  می شود  گفته 
در بر گرفت و برای این کار از سالح های سنگین و مواد 
انفجاری استفاده شد. پس از انهدام بوداهای بامیان، مال عمر 
گفت: »بر مسلمانان الزم است افتخار کنند و خدا را سپاس 
بگویند که سرانجام ما موفق شدیم مجسمه های بامیان را 

نابود کنیم.«
طالبان برای تیوریزه کردن این اقدام تمدن ستیزانه و بدوی 
روال  می زدند.  چنگ  دینی  متون  از  مستنداتی  به  خود 
کار  یا  جنایت  به  وقت  هر  طالبان  که  است  این  معمول 
نادرستی اقدام می کنند، به گمان خود برای آن، پوششی 
که  می دهد  دستور  مستندات  این  ظاهر  می یابند.  دینی 
هر جا مجسمه ای یا تصویری از زنده جان وجود داشت، از 
بین برده شود. بنیان گذار طالبان و سایر رهبران آن ها به 
ظاهر این متون اکتفا می کردند و به خود حق نمی دادند 
که خوانش های متفاوت تر را مورد توجه قرار دهند. مال عمر 
حال  به  را  بامیان  مجسمه های  اگر  که  بود  گمان  این  به 
از سوی  نکند، در روز رستاخیر  بگذارد و ویران  خودشان 

خدا مواخذه و عذاب می شود.
در زمان اقدام طالبان برای تخریب بوداهای بامیان، بسیاری 
از نهادهای اسالمی در جای جای جهان، نسبت به این کار 
انتقاد کردند و آن را خالف روح ارزش های دینی شمردند. 
سازمان  سوی  از  قرضاوی  یوسف  دکتر  ریاست  به  هیاتی 
کنفرانس اسالمی که ریاست آن را قطر برعهده داشت، به 
قندهار آمد تا طالبان را از ادامه کار منصرف کند. این هیات 
می خواست با مال عمر دیدار کند، ولی رهبر طالبان از دیدار 
با آن  خودداری کرد. در عوض، قرضاوی و هیات همراهش 
با برخی از مقام های بلند پایه طالبان از جمله رییس وقت 
و  ثاقب، گفت وگو کردند  نور محمد  دادگاه عالی آن گروه، 
از آن ها خواستند که از تخریب بیشتر مجسمه های بامیان 
بوداهای  به طالبان گفت، تخریب  دست بکشند. قرضاوی 
بامیان، پیامدهای بدی برای شما دارد و اقلیت های مسلمان 
را که در میان بوداییان زنده گی می کنند، در معرض خطر 
شما  با  غرب  که  اکنون  گفت،  ادامه  در  او  می دهد.  قرار 
دشمنی دارد، چرا می خواهید شرق را هم با خود دشمن 
بسازید؟ لحن قرضاوی در گفت وگو با طالبان، محافظه کارانه 
بود و ظاهراً وی قصد نداشت خود را در معرض اتهام دفاع 
از »بودیسم« قرار دهد و رادیکال ها را از خود براند. استدالل 
او در جهت متقاعد کردن طالبان برای خودداری از تخریب 
آثار بودایی موجود در افغانستان، این طور بود که چرا صحابه 
و تابعین و نسل های پس از آن ها با این آبده های تاریخی و 
آثار باستانی ای که در سراسر کشورهای اسالمی وجود دارد، 
برخوردی را که شما انجام می دهید انجام ندادند و این آثار 
را از بین نبردند؟ قرضاوی در این گفت وگو در خصوص آن 
شمار از احادیثی که مسلمانان را دستور می دهد نقش ها و 
مجسمه ها را از بُن ریشه کن کنند، چیزی نگفت و شاید در 
آن لحظات مصلحت ندید خود را درگیر جدال سترون با 

طالبان در این زمینه کند.

در گذشته نزدیک، علمای مذهبی در کشورهای اسالمی 
که تا هنوز هم نقش مذهب در آن ها پر رنگ است و باید 
تصویر  با  شود،  خواسته  دین  رجال  نظر  زمینه ای  هر  در 
فوتوگرافی که از قرن نوزدهم بدین سو مطرح شده، مشکل 
داشتند و بحث و جدل های عجیب و غریب راجع به آن راه 
می انداختند. بسیاری از آن ها به این نتیجه رسیدند که تا 
زمانی که ضرورتی به وجود نیاید، گرفتن عکس فوتوگرافی 
روا نیست. با تصویر متحرک هم عین برخورد را داشتند و بر 
همان فتاوای سابق خود اصرار می ورزیدند و استفاده از آن 
را جز در موارد ضرورت شدید حرام می دانستند. حتا عده ای 
از آنان، درهم شکستن تلویزیون را از باب »سد ذرائع« الزم 
می شمردند؛ همان کاری که طالبان در حکومت اول خود 
انجام می دادند. خنده آور این است که این علمای مذهبی 
حاال در مورد گوشی های مبایل که می توان از طریق آن، 
هر لحظه فعالیت های روزمره را چه از راه عکس فوتوگرافی 
و چه از طریق تصویر متحرک ثبت و ماندگار کرد، چیزی 
نمی گویند و حتا خود بیشتر از دیگران، به این کارها آغشته 
شده اند. برخورد رهبران مذهبی با پدیده های تازه همیشه 
همین روند را طی کرده است: در اول آن را انکار و نفی کرده  
و سپس با اما و اگر آن را پذیرفته  و سرانجام بدون قید و شرط 
آن را پذیرا شده  و حرف های گذشته شان را به کلی از یاد 

برده اند.
دچار  نظر  هر  از  اسالمی  کشورهای  اخیر،  قرن  یک  در 
اقتضا می کند  تحوالت ژرف و همه جانبه شده اند. حکمت 
که نخبه گان و رجال دین در این کشورها همگام با تحوالت 
حرکت کنند و کتاب های سیره و حدیث را با توجه به روح 
زمانه به تحلیل و تجزیه بگیرند و دروازه را به روی فتواها و 
تفسیرهای افراط گرایانه و ناسازگار با شرایط موجود ببندند. 
اما چنین کاری تا هنوز به صورت نظام مند و بر اساس یک 
از  که  قرضاوی  حتا  است.  نگرفته  درازمدت صورت  پروژه 
در خوانش های  تعدیالت  ایجاد  برای  وزن الزم  و  وجاهت 
بنیادگرایانه و جزم اندیشانه از دین برخوردار بود، زمانی که 
با رهبران طالبان سخن می زد و می خواست آنان را تشویق 
کند تا دست به اقدامات خشن و تمدن ستیز نزنند، با لحن 
محافظه کارانه و محتاطانه با آن ها صحبت می کرد و قصد 
نداشت خود را به درد سر بیندازد و در معرض قضاوت های 

نامنصفانه عوام قرار دهد.
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تقریباً ۲1 سال از فاجعه تخریب بوداهای بامیان سپری شده 
بود  این کار طالبان در آن زمان، اشتباهی مرگ بار  است. 
آنان را به شدت زیر فشار قرار داد، ضربه زد و چهره ای  و 
مخدوش و دل آزار از آن ها در نزد افکار عمومی جهان ترسیم 
کرد. اگر شخص خردمندی در سطح رهبری طالبان وجود 
می داشت، حتماً از این کار جلوگیری می کرد و نمی گذاشت 
این اتفاق بیفتد. حتا افرادی که عضویت تحریک طالبان را 

نداشتند ولی با آن همدلی داشتند، اعتراف می کنند که این 
کار، اشتباهی جبران ناپذیر بود. طالبان با این کار، تیشه بر 
ریشه خود زدند و دوام حاکمیت خود را در خطر قرار دادند. 
مطالعه تاریخ طالبان این واقعیت را آفتابی می کند که این 
گروه در لجاجت و خیره سری و پافشاری بر اشتباهات و تن 
از ۲1 سال،  نادری است. پس  به دگرگونی، پدیده  ندادن 
اکنون نیز طالبان به اشتباه خود اعتراف نمی کنند و ویران 
کردن تندیس های بامیان را کار معقول و منطقی به حساب 
می آورند. بر اساس سندی که به 8صبح رسیده )صفحه 53(، 
طالبان هنوز هم آن اقدام شرم آور و غیر انسانی را درست 
می دانند و از این کار مال عمر ستایش می کنند. معنای این 
حرف، این است که اگر طالبان هر زمان الزم دیدند، همان 

رفتار را در حق آثار باستانی باز مانده کشور تکرار می کنند.
آشکارا  نیز  دیگر  موردی  در  و خیره سری طالبان  لجاجت 
به مشاهده رسیده است: در سال ۲001، طالبان به جرم 
پناه دادن به بن الدن و سایر رهبران القاعده که متهم به 
سازمان دهی حمالت 11 سپتامبر بودند، خود را به دست 
خود از صحنه افغانستان حذف کردند و زمینه را برای هجوم 
نظامی امریکا به افغانستان فراهم آوردند. بدون شک، برای 
کسی که بر اساس محاسبه ۲+۲=4 به مسایل نگاه می کند، 
حمایت طالبان از اقدامات تروریستی برون مرزی القاعده با 
هیچ محک و معیاری قابل توجیه نبود. اما طالبان این طور 
نمی اندیشیدند و حاال هم نمی  اندیشند. آن ها پس از دو دهه، 
بازهم از رهبران القاعده حمایت می کنند و از جمله ایمن 
توسط  تا سرانجام  دادند  کابل جای  قلب  در  را  الظواهری 
پهپاد امریکایی مورد هدف قرار گیرد و از بین برود. اگرچه 
این بار شرایط منطقه ای و جهانی به نفع طالبان است و این 
با چالش هایی که  امر سبب خواهد شد که حاکمیت شان 
در دوران اول سلطه شان مواجه شده بود مواجه نشود، ولی 
انعطاف ناپذیری و تکرار اشتباهات  در هر حال، لجاجت و 
گذشته رهبری این گروه، دیر یا زود به نتایجی منجر خواهد 
اصلی  البته متضرر  بود.  نخواهد  شد که خوشایند طالبان 
در این خیره سری ها و لجاجت ها، مردم افغانستان اند که به 
هیچ جایی دست شان بند نیست و جز خدا پناه گاهی ندارند.

و  رسانه ها  بعضی  قدرت،  به  طالبان  بازگشت  بحبوحه  در 
آن ها  برآمدند.  طالبان  چهره  سفید نمایی  در صدد  نهادها 
این ذهنیت را ترویج می کردند که طالبان تغییر کرده  و از 
تجارب گذشته درس گرفته اند. اما مدت زیادی از حاکمیت 
کذب  که  بود  نشده  سپری  افغانستان  بر  طالبان  دوباره 
این ادعاها برمال و روشن شد؛  این که نه تنها جهان بینی و 
ذهنیت طالبان عوض نشده، بلکه آن ها در مواردی بدتر از 

گذشته عمل می کنند. گویا غرور و تعصب ناشی از »شکست 
امریکا«، آنان را بیشتر از گذشته به حقانیت بدوی گری و 
جزم گرایی شان مطمین ساخته است. حاال مشاهده می کنیم 
و  قوانین  می شود،  سپری  طالبان  سلطه  از  که  روزی  هر 
زنان  بر شهروندان و خصوصاً  را  مقررات سخت گیرانه تری 
وسعت  به  جغرافیایی  دارند  کوشش  و  می کنند  اِعمال 
معنای  به  شهروندان  برای  بزرگ  زندانی  به  را  افغانستان 
حقیقی آن تبدیل کنند. در حال حاضر، غرور و تعصب  به 
طالبان اجازه نمی دهد که نسبت به مواضع خود تجدید نظر 
کنند و این سبب شده که هر روز بیش  از دیروز، رفتارهای 
خشن تر و بدوی تر از خود بروز دهند. کمتر اتفاق افتاده که 
شخص یا گروهی در دوران پیروزی، به باز بینی تجربه های 

گذشته اش فکر کرده باشد.
عالوه بر آن، راز جذابیت و نفوذ رهبران طالبان در میان 
مناطق  از  غالباً  که  گروه  این  هوا خواهان  و  جنگ جویان 
عقب افتاده افغانستان سر برآورده اند، در همین بدوی گری، 
است.  نهفته  مدرن  جهان  مظاهر  با  ستیز  و  خون آشامی 
رهبران طالبان می دانند اگر نسبت به مواضع خود تجدید 
نظر کنند و رفتاری معقول، انسانی و متمدنانه از خود نشان 
از  را در میان بخش هایی  دهند، ممکن است جاذبه خود 
هواداران شان از دست دهند. فعاًل منافع اعضای طالبان با 
خشم، خشونت و ستیز با دنیای نو گره خورده است و آن ها 
حاضرند برای دفاع از منافع شخصی و گروهی خود، حتا 
ارزش های اسالمی را که همیشه از آن دم می زنند، پای مال 
کنند. اسالم تا جایی برای آنان اهمیت دارد که منافع شان 
را تأمین کند و اگر این کار را نکرد، به آسانی می توانند آن 

بخش از اسالم را نادیده بگیرند.
همانند  طالبان  کرده،  منتشر  8صبح  که  سندی  مطابق 
مجازات های  به عنوان  سنگسار  و  دست  قطع  از  گذشته 
آن  مو به موی  تطبیق  و خواستار  الزم االجرا حرف می زنند 
هستند )ص ۶3(. با مفاهیم موجود در مذهب شیعه امامی، 
ناسازگارند و آن را جزو »فرهنگ بیگانه« می دانند )ص 58(. 
اجازه نمی دهند در متون درسی مکاتب و دانشگاه ها از »آثار 
باستانی« سخن زده شود )ص 54(. با تحلیل علمی حوادث 
طبیعی مخالف اند و این حوادث را به گناه کاری مردم جامعه 
ربط می دهند و بدین  ترتیب در دهه سوم قرن بیست و یکم، 
این  همه  می کنند )ص ۲۲(.  خرافات  ترویج  علناً  و  عماًل 
موارد و بسا موارد دیگر، باید خوش بین ترین اشخاص را هم 
به این نتیجه برساند که امید خود را از دگردیسی طالبان 
آیا  بسنجند.  چاره ای  عملی تر  راه حل  برای  و  کنند  قطع 

چنین چاره ای را می توان به آسانی سراغ کرد؟

مطابق سندی که 8صبح منتشر 
کرده، طالبان همانند گذشته از 
قطع دست و سنگسار به عنوان 

مجازات های الزم االجرا حرف 
می زنند و خواستار تطبیق مو به موی 

آن هستند )ص 63(. با مفاهیم 
موجود در مذهب شیعه امامی، 

ناسازگارند و آن را جزو »فرهنگ 
بیگانه« می دانند )ص 58(. اجازه 

نمی دهند در متون درسی مکاتب و 
دانشگاه ها از »آثار باستانی« سخن 

زده شود )ص 54(.
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براساس سندی که در 8صبح نشر شده است، از 1۲ 
معیاری که طالبان برای ارزیابی نصاب تعیین کرده اند، 
پنج مورد آن )معیارهای پنجم، هفتم، نهم، یازدهم و 

دوازدهم( به تاریخ اختصاص یافته است.

در شماره دوم یافته های عمومی آن گزارش آمده 
است که دشمن تالش دارد تا شاگردان و نسل نو را از 
مفاخر و تاریخ اسالم دور نگه دارد و دانشمندان خود 
را در نصاب معرفی کند. می دانیم که در نصاب دوران 

جمهوری، معرفی تاریخ اسالم و آشنایی با مفاخر جوامع 
اسالمی بسیار پررنگ است؛ زیرا سیاست دولت رعایت 

اعتدال در حفظ سنت ها و زمینه سازی برای تحول بود. 
در هیات ها و کمیته های تدوین نصاب، ترکیبی از افراد 

دارای گرایش های سنتی، لیبرال و تحول خواه و نیز 
اشخاص صاحب مهارت مسلکی در امور تعلیم و تربیه 

حضور داشتند و انتظار می رفت مالحظات سیاسی، دینی، 
فرهنگی و تاریخی در نصاب آموزشی مدنظر گرفته شود. 

اما قدرت و نفوذ نیروهای سنتی و جهادی در آن نظام 
بسیار سنگین تر از اقشار دیگر بود، تا جایی که در همان 

زمان نیز بارها نفوذ افراطیت و رادیکالیسم دینی در نصاب 
 آموزشی مایه نگرانی بسیاری از خانواده ها، مراکز تحقیق و 

کارشناسان تعلیم و تربیه شده بود.
به یاد داریم که وزیر معارف دولت انتقالی، آقای یونس 

قانونی، از کادرهای مشهور جمعیت اسالمی بود. بعد از او، 
تعدادی دیگر وزیر شدند که اکثراً سابقه جهادی داشتند، 

از جمله آقای فاروق وردک که در جوانی تحصیالتش 
را ناتمام گذاشته و به جهاد پیوسته بود، و آخرین وزیر 

معارف، خانم رنگینه حمیدی که پالن ترکیِب نصاب 
تعلیمی مکاتب و مدارس را طرح کرده بود و می گفت 

مساجد را به »ایکوسیستم آموزشی« شامل ساخته است 
و از این طریق به اسالم جایگاه محوری داده می شود. 
در تمام آن سال ها، برای تضمین هماهنگی نصاب با 

ارزش های اسالمی، معینیتی جداگانه در چوکات وزارت 
معارف )معینیت تعلیمات اسالمی( فعال بود. طالبان نیز 
به این امر آگاه اند، ولی آن چه این گروه از نصاب اسالمی 

می خواهد، ترویج تندروی طالبانی است.
طالبان نوشته اند که باید در آغاز کتاب های ریاضی، فزیک 

و کیمیا دانشمندان اسالمی معرفی شوند و برای نمونه 
از خوارزمی، ابوریحان بیرونی، ابن سینا و چند شخصیت 
تاریخی دیگر نام برده اند. معلوم نیست که هیات ارزیابی 

طالبان با کارنامه و اندیشه های دانشمندانی چون خوارزمی 
و ابن سینا آشنایی دارند یا خیر؛ و آیا می دانند آنان زمانی 

بالیدند که جهان اسالم به ترجمه و آموختن از تجارب 
علمای جهان به خصوص یونان و هند روی آورده بود؟ 

در تاریخ آمده است که خوارزمی در بیت الحکمه بغداد، 
بزرگ ترین کتاب خانه و مرکز علمی آن دوران، دانش 

آموخت و برای آموزش علم حساب به هنِد نامسلمان رفت 
و حاصل سفرش را دو کتاب »حساب الهند« و »الجبر و 
المقابله« نوشت که تا امروز جهان اسالم به آن افتخار 

می کند و غیرمسلمانان نیز در آن عصر از آن ها بهره بردند.
اگر قرار باشد زنده گی نامه دانشمندانی چون خوارزمی 

و ابن سینا را در نصاب شامل سازیم، کار منصفانه و 
علمی آن است که محیط تربیتی آنان را نیز به شاگردان 

بیاموزیم و بگوییم که دانشمندان بزرگ در اثر تعامل 
با جهاِن بیرون و آزادی اندیشه و تحقیق صاحب علم 

شده اند. تاریخ گواه است که هرگاه حاکمان جوامع 
اسالمی دِر مراودات علمی با جهان را بسته  و به  جای 

اندیشیدن و تحقیق، مردم را به تقلید و پیروی کورکورانه 
دعوت کرده اند، علم رخت بسته و دانشمندان بزرگ در آن 

جوامع ظهور نکرده اند.

تحریف 
تاریخ در 
ارزیابی 
نصاب

صمد پاینده

گزارش اختصاصی 8صبح از جزییات نصاب آموزشی طالبان گزارش اختصاصی 8صبح از جزییات نصاب آموزشی طالبان28



نصاب،  ارزیابی  از  طالبان  کلی  یافته های  چهارم  عنوان 
این  در  طالبان  است.  تاریخی«  حقایق  از  »چشم پوشی 
چهار  افغانستان  آموزشی  نصاب  که  کرده اند  ادعا  بخش، 
نقیصه کالن دارد؛ اول این که شخصیت های تاریخی و ملی 
را نادیده گرفته اند. در نصاب تعلیمی افغانستان نام خیلی 
و  سیاسی  مبارزان  مذهبی،  بزرگان  شاعران،  شاهان،  از 
اسطوره  ها درج است. بیشتر کتاب ها با حمد خداوند و ثنای 
سیاسی  بزرگان  و  راشدین  خلفای  شده اند.  شروع  پیامبر 
دوره های مختلف جهان اسالم در مضامین دینی، ادبیات، 
تاریخ و برخی مضامین دیگر معرفی شده اند و دانشمندانی 
جایگاه  چنان  کشور  آموزشی  سیستم  در  سینا  ابن  چون 
مورد  در  مضامین درسی  در  آن چه  از  غیر  که  دارند  بلند 
و  آموزشی  مراکز  مکتب ها،  از  خیلی  شده،  نوشته  آن ها 
دانشگاه ها به نام شان مسما شده اند. این اتهام که در نصاب 
آموزشی شخصیت های دینی، تاریخی و ملی نادیده گرفته 
شده اند، بی پایه است. ادعای دیگر آن گروه مبنی بر درج 
نام کارنامه های شخصیت های »غربی و کفری« در نصاب 
آموزشی، درست است، ولی این کار دلیل مذهبی و تبلیغی 
ندارد، بلکه روش علمی و واقع بینانه تعلیم ایجاب می کند تا 
در معرفی دانشمندان تعلق نژادی، منطقه ای و فکری آنان  
معیار نباشد و با دانش و دانشمندان برخورد مذهبی نشود. 
به طور مثال طالبان از »توصیف زیاد ادیسن امریکایی« ابراز 
برق  می توان  چگونه  که  نگفته اند  اما  کرده اند،  نارضایتی 
او به شاگردان  ادیسن و توصیف اختراع  نام  را بدون ذکر 
بیولوژی،  فزیک،  در  رایج  اصطالحات  از  خیلی  آموخت. 
کیمیا، نجوم و ریاضی از نام مخترعان و کاشفان گرفته شده 
است و نمی توان هنگام آموختن آن ها از ذکر نام »کافران و 
غربی ها« اجتناب کرد. طالبان هم نمی توانند این کار را در 
اداره و زنده گی شخصی خود عملی کنند. آن گروه همین 
حاال از مردم با ذکر وات )نام مخترع نامسلمان( و کیلووات 
بل برق جمع آوری می کنند و از حاصل زحمات ادیسن که 
در چشم طالبان زیاد شایسته توصیف نیست، لذت می برند.

از  »ستایش«  بخش  این  در  طالبان  دیگر  انتقاد 
شخصیت هایی چون امان اهلل خان است. از حاکمان معاصر 
افغانستان کمتر کسی چون امان اهلل خان به نماد سیاسی 
و فرهنگی بدل شده است و گروه ها و  اشخاص سیاسی با 
موضع گیری نسبت به کارنامه های او، دیدگاه سیاسی خود 
را معرفی می کنند. امان اهلل حامیان و مخالفان بسیاری دارد، 

اما موافقان و بیشتر مخالفان تایید می کنند که او خواهان 
تحول بود، ترقی و پیشرفت کشور را می خواست، به نقش 
آموزش به خصوص آموزش زنان ارزش بسیار قایل بود و در 
این راه دست به اصالحاتی زد که بخشی از جامعه از جمله 
را  طالبان آن را غیراسالمی می خوانند، بخش دیگری آن 
اقدامات پیش از وقت و افراطی عنوان می کنند و کسانی 
نتیجه  به موقع می خوانند که در  انقالبی و  را  او  اصالحات 
ضعف های  و  بریتانوی  هند  تخریب کاری  ارتجاع،  واکنش 

مدیریتی شاه و دولتش شکست خورد.
ضد  تاریخی  چهره  بزرگ ترین  را  خان  امان اهلل  طالبان، 
طالبانی می دانند و از همین رو برای تخریش چهره او به هر 
ابزاری متوسل می شوند. در گزارش ارزیابی نصاب آموزشی 
کوشیده اند  و  کرده  نفی  را  ملی گرایی  بارها  آن که  با  نیز 
دهند،  جلوه  اسالم  تاریخ جهان  و  جغرافیا  مدافع  را  خود 
در بحث دیورند چون ملی گرایان تندرو ظاهر شده و او را 
متهم به خیانت کرده اند. طالبان موافقت نامه راولپندی را 
که در آن برای اولین بار بریتانیا استقالل افغانستان را به 
رسمیت شناخت ، سند این خیانت آورده اند. به گفته طالبان، 
امان اهلل خان با امضای آن موافقت نامه، حدود مرزی را که 
عبدالرحمان خان با بریتانیا توافق کرده بود، تایید کرد. برای 
بد جلوه دادن امان اهلل، طالبان نام رسمی طرف موافقت نامه 
را که هند بریتانوی یا بریتانیای کبیر بود، ذکر نمی کنند، 
بلکه آن را انگریز می خوانند. انگریز نام مستعار و دشنام گونه 
تندروان  و  ملی گرایان  افغانستان،  عام  مردم  پیش  بریتانیا 
با احترام  را  مذهبی است. طالبان طرف موافقت نامه خود 
امریکا و ایاالت متحده می خوانند و از آن کشور با گردن 
خم و زبان دیپلماتیک بارها خواهان تطبیق مواد توافق نامه 
و  رسانه ها  چشم  از  آن  ضمایم  که  توافقنامه ای  شده اند؛ 
مردم افغانستان پنهان نگه داشته شده است. اکنون نیز این 
گروه خواهان حمایت های مالی و رسمیت »امارت« شان از 
سوی کشورهایی است که توصیف دانشمندان آن ها را برای 

کودکان افغان مخرب می خوانند.
مقایسه توافق نامه راولپندی با توافق نامه دوحه، تفاوت نقش 
او  و روشن فکران حامی  امان اهلل  نقشی که  با  را  این گروه 
یک صد و چند سال قبل ادا کردند، آشکار می سازد. در ترجمه  
پشتوی توافق نامه روالپندی که در سند طالبان نشر شده، 
خشم و نارضایتی بریتانیا از مسیری که افغانستان اختیار 

کرده بود، در سراسر متن هویدا است:

ابراز  نشانه  به  بریتانیا  1- در ماده دوم آن آمده است که 
نارضایتی از وضعیتی که منجر به جنگ بین دو دولت 
شد )اعالم استقالل( دیگر اجازه نمی دهد افغانستان مثل 
هندوستان  مسیر  از  کشور،  این  سابق  حاکمان  دوران 
که  حالی  در  کند.  وارد  نظامی  وسایل  دیگر  و  اسلحه 
طالبان در چوکات توافق نامه دوحه و ضمایم پنهانش، 
به ارزش هشتاد و چند میلیارد دالر سالح و ابزار نظامی از 

طرف معامله اش به  دست آورده اند.
»امیر  دوره  خالف  که  است  شده  گفته  دوم  ماده  در   -۲
»وجه  افغانستان  امیر  به  دیگر  امان اهلل،  پدر  مرحوم«، 
از  اما طالبان  یا کمک مالی داده نخواهد شد؛  عطیه« 
روزی که به قدرت رسیده اند، از سوی امریکا کمک های 
فراوان مالی آشکار و پنهان به دست آورده اند. بسته های 
مشهور چهل میلیون  دالری هفته وار، یکی از آن کمک ها 

است.
سوی  از  افغانستان  استقالل  توافق نامه،  همان  در   -3
بریتانیا  به رسمیت شناخته شده و  ابرقدرت آن زمان 
گشایش  زمینه  که  بود  خواسته  افغانستان  دولت  از 
سفارت خانه اش را فراهم سازد؛ اما در توافق نامه دوحه 
امریکا در سراسر متن به تکرار نوشته است که امارت 
طالبان را به رسمیت نمی شناسد و با گذشت یک و نیم 
سال هنوز با کارت رسمیت، این گروه را بیشتر از پیش 

به دام خود می کشد.
4- در توافق نامه راولپندی، خط دیورند دوباره تایید شده 
است، اما دولت آن زمان حاکمیت خود را بر این سوی 
خط دیورند تثبیت کرد و مثل امروز آسمان کشور در 
گوشه  و  دیگری  دست  در  استخباراتش  یکی،  دست 
امروز  مثل  نبود.  تروریستی  گروه های  از  پر  کنارش  و 
امضاکننده  ابرقدرت  هوایی  تهاجم  ترس  از  حاکمان 

توافق نامه، در دفتر کار و خانه هراسان نمی زیستند.

اگر طالبان نصاب تعلیمی را با تحریف تاریخ آلوده کنند، 
وابسته گی  از  حکایت  که  را  جاری  اتفاقات  و  روز  اخبار 
بسیار  و  واشنگتن  راولپندی، دوحه،  به  آن گروه  چندقاته 
جاهای دیگر دارند، چگونه از چشم و گوش متعلمان پنهان 
خواهند کرد؟ کرنش کاسب کارانه دوام دار خود را در برابر 
قدرت مندان منطقه و جهان، چگونه تعبیر اسالمی خواهند 

کرد؟

طالبان، امان اهلل خان را بزرگ ترین چهره تاریخی ضد طالبانی می دانند و از همین رو برای تخریش چهره او به هر ابزاری متوسل می شوند. در 
گزارش ارزیابی نصاب آموزشی نیز با آن که بارها ملی گرایی را نفی کرده و کوشیده اند خود را مدافع جغرافیا و تاریخ جهان اسالم جلوه دهند، در 
بحث دیورند چون ملی گرایان تندرو ظاهر شده و او را متهم به خیانت کرده اند. طالبان موافقت نامه راولپندی را که در آن برای اولین بار بریتانیا 
استقالل افغانستان را به رسمیت شناخت ، سند این خیانت آورده اند. به گفته طالبان، امان اهلل خان با امضای آن موافقت نامه، حدود مرزی را که 

عبدالرحمان خان با بریتانیا توافق کرده بود، تایید کرد.
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طالبان نصاب تعلیمی افغانستان را برای معرفی جغرافیا 
و تاریخ جهان اسالم ناقص خوانده و دستور داده اند که 
معلمان باید شاگردان را از جغرافیای اسالمی و اهمیت 
سیاسی و اقتصادی آن آگاه سازند. جغرافیای اسالمی به 
تعبیر طالبان، عنوانی خیالی است که با واقعیت های امروز 
جور نمی آید. کشورهای همسایه افغانستان که زمانی مهد 
دولت ها و مدنیت های مشهور اسالمی بوده اند، اکنون همه 
نسبت به تعبیری که طالبان از جهان اسالم دارند و آن را 
در تقابل علمی، تاریخی و فرهنگی انعطاف ناپذیر و جهادی 
با باقی جهان می خوانند، بسیار فاصله گرفته اند. تمام این 
کشورها هویت های متکثر و چند وجهی دارند که اسالم 
تنها بخشی از آن است. مثاًل اسالم آباد، پایتخت همسایه 
پرورش  در  است،  اسالمی  نامش  که  افغانستان  جنوبی 
مبلغ  فعال ترین  به  و  داشته  تعیین کننده  نقش  طالبان 
و حامی دیدگاه های تروریستی و تنگ نظرانه در منطقه 
آن جا  در  اجتماع  و  سیاست  زنده گی،  اما  است،  معروف 
هیچ شباهتی با اسالم طالبانی ندارد و نسبت به کابلی که 
طالبان در پی شکل دهی آن اند، بسیار بیشتر به واشنگتن 
و لندن نزدیک است. مسیری که عربستان، امارات متحده 
عربی و قطر می روند، همه به سمت پیوند بیشتر با جهان، 
بدون تفکیک دین است. شهرهای خلیج فارس با هزاران 
رشته به جهان غرب پیوند خورده اند و با محلی که طالبان 

را بر سر بی دفاع ترین در آن خیاالت قرون وسطایی خود 
جز  می آزمایند،  جهان  روابط استخباراتی مردم 

نه  ندارند.  به پیوندی  چشم 
این  از  محموله ای  و راه  سرزمین اند 

نه امیدی به شنیدن خبر سیاسی و فرهنگی دل گرم کننده 
از این جا دارند. آنان دیگر جهان اسالمی را که در جنگ 
و خصومت با ادیان و مدنیت های دیگر باشد، به رسمیت 
نمی شناسند. در همسایه های شمال ما نیز زنان در مسایل 
پوشش، کار، تحصیل، سفر و تفریح با محدودیت مذهبی 
و نهی  از منکری مواجه نیستند و معیارهایی را که طالبان 
برای »اسالمیت« در نصاب افغانستان جست وجو می کنند، 
گذاشته  کنار  سرزمین ها  آن  در  امروز،  از  پیش  دهه ها 
شده و اکنون از کوچک ترین هسته اجتماع )خانواده( تا 
باالترین نظام آن )دولت( ارزش های ضد طالبانی نهادینه 

شده است.

در همسایه غربی ما، ایران، مردم استبداد مذهبی را به 
چالش کشیده اند و برای کسب آزادی های مدنی بیشتر 
در  ایران  مردم  می خرند.  جان  به  را  بزرگی  خطرات 
مناسبات اجتماعی و فرهنگی از جهان غیرطالبانی الگو 
با گروه طالبان در  می گیرند و هیچ تمایلی به همکاری 
ساختن جهان اسالمی ندارند که آن جا حتا تمجید ادیسن 
تاقچه های  نباشد.  مجاز  چاپلین  چاری  نامه  خواندن  و 
جغرافیای  طالبان  که  ممالکی  کتاب خانه های  و  خانه ها 
کابل،  و  تهران  اسالم آباد،  جمله  از  می خوانند،  اسالمی 

و  نویسنده گان  آثار  از  دانشمندان پر 
زیرا  غرب اند؛  و  شرق 

باشنده گان  اکثریت 
سرزمین ها  این 
آن  که  می دانند 
و  نویسنده گان 
در  دانشمندان 

دستاوردهای  و  آثار  و  نمی گنجند  فرقه  و  مذهب  چنبر 
علمی آنان میراث مشترک جامعه بشری اند.

طالبان در سند خود رنسانس، انقالب فرانسه و تحوالت 
و  غرب  جهان  به  محدود  نیز  را  این دست  از  تاریخی 
بی ارتباط به جهان اسالم خوانده اند. آنان انکار می کنند 
که تحوالت یادشده نظام کنونی جهان را شکل داده اند 
و از کتاب های مکاتب تا دستار طالبان، از موترهایی که 
قوماندان های آن گروه سوار می شوند تا تفنگ هایی که 
به سیستم  مجهز  تعمیرهای  از  می کشند،  آدم  آن ها  با 
تهویه پیشرفته تا جاده هایی که خانه ها و دفاتر طالبان را 
به  هم وصل می کنند و از تلفن هایی که در جیب دارند 
تا دالرهایی که می شمارند، همه محصول تحوالتی است 
و  در غرب جرقه هایش خلق شد  رنسانس  در عصر  که 
بعدتر در دوران انقالب صنعتی تثبیت گردید و به تدریج 
تحوالت  انکار  ساخت.  متحول  را  جهان  تمام  چهره 
تاریخی که سرنوشت بشر را رقم زده است و آثار آن ها 
در تمام سلول های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جوامع 
بشری جاری می باشند، مایه رشد و یا استقالل مسلمانان 
نمی شود، بلکه وابسته گی، فقر و جهالت را در این جوامع 
چارلی  نامه  خواندن  با  افغان  کودکان  می کند.  عمیق تر 
چاپلین، رمان تولستوی، تجارب ادیسن و داستان های 
بلکه فرصت می یابند  آلوده نمی شوند،  همینگوی 
تصورات  و  بشناسند  بیشتر  را  خود  جهان  تا 
مانع  که  کنند  دور  ذهن  از  را  خصمانه ای 
 - می شوند  علمی  و  فکری  دادوستدهای 
عقب مانده گی های  پادزهر  که  دادوستدهایی 

فرهنگی، فقر اقتصادی و استبداد سیاسی اند.

برخوردابزاریطالبانباجغرافیاوتاریخاسالم

قادر

در همسایه غربی ما، ایران، مردم استبداد مذهبی را به چالش کشیده اند و برای کسب آزادی های مدنی بیشتر خطرات بزرگی 
را به جان می خرند. مردم ایران در مناسبات اجتماعی و فرهنگی از جهان غیرطالبانی الگو می گیرند و هیچ تمایلی به همکاری 

با گروه طالبان در ساختن جهان اسالمی ندارند که آن جا حتا تمجید ادیسن و خواندن نامه چاری چاپلین مجاز نباشد.
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آفت جغرافیا و تاریخ جوامع اسالمی نصابی نیست 
که کار، اندیشیدن، هم دیگرپذیری و انسان دوستی 

را ترویج کند، بلکه بنیادگرایی و استبداد خوره های 
این جغرافیا و تاریخ اند. حاکمیت یک و نیم ساله 

طالبان این واقعیت را دوباره ثابت ساخته است. 
با تسلط این گروه، جمعیت بزرگی کشور را به 

امید رسیدن به جغرافیای غرب و کشورهایی ترک 
کرده اند که آن جا به انسان ارزش ذاتی قایل اند و 
آدم ها را با معیار طالبانی دسته بندی نمی کنند. 
آنانی که فرصت رفتن نداشتند، با تحقیر، انزوا و 

سلب حقوق اساسی چون تعلیم، کار و آزادی سفر 
و تفریح روبه رو شده  ، منابع حداقلی معیشت خود را 

از دست داده  و وابسته به کمک های بشری همان 
جوامعی شده اند که طالبان تالش دارند نصاب 

تعلیمی افغانستان را از ارزش ها و شخصیت های 
آن ها »پاک« سازند - ارزش هایی که برای آن 

جوامع قدرت، ثروت و اعتبار به ارمغان آورده اند. 
اکنون رهبران و قوماندان های طالبان هر هفته 

چشم به راه رسیدن بندل های دالر از زادگاه ادیسن، 
شکسپیر، چارلی چاپلین و دیگر شخصیت های 

مورد غضب نظام طالبانی می نشینند و گرسنه گان 
میلیونی انتظار نان و بوره و روغن آن ها را می کشند.
بستن مرزهای جغرافیایی و نیز چشم وگوش مردم، 
نه در گذشته کارساز بوده و نه امروز ممکن است. 
ارزش هایی که تاریخ و فرهنگ جوامع اسالمی را 

شکل داده، خالف ادعای طالبان چیزهای مجردی 
نیستند که با وعظ مولوی ها و مالها به دست آمده 
باشند. فرهنگ ها و مدنیت ها در اثر تعامل جوامع و 
دادوستدهای متقابل شکل می گیرند و دنیای اسالم 

نیز از این قاعده مستثنا نیست. مدنیت های پربار 
در دو سوی هندوکش )افغانستان کنونی( و مناطق 

همجوار آن زمانی شکوفا شدند که این سرزمین 
گذرگاه مهم تجارتی و فرهنگی میان حوزه های 

بزرگ تمدنی دور و نزدیک بود. همان طوری که در 
مقاله دیگری نوشته ام، تاریخ دوره های غیرباستانی 
و مکتوب ما متاثر از اتصال و فاصله این سرزمین با 

مناطق و مدنیت های مجاورش است.
میر غالم محمد غبار در جلد اول »افغانستان در 
مسیر تاریخ« نوشته است که تاریخ افغانستان 

با مدنیت های تاریخی جهان معجون است. 
»تمدن های  بین النهرین، سواحل شرقی مدیترانه، 

مصر و ایران، یونان و روم باهم آشنا و بعضاً مقتبس 
از هم دیگرند. در حالی که تمدن چین و هندوستان 

هریک جداگانه و مستقل تر بوده اند. در این میانه 
افغانستان است که هم با مدنیت سواحل مدیترانه 

آشنا و هم با مدنیت های هند و چین داخل 
داد و ستد مدنی زیادتر بوده است.« )غبار، افغانستان 
در مسیر تاریخ، جلد اول، ص ۲3(. اسالم نیز طی 
چنین دادوستدهای تمدنی به افغانستان رسیده و 
ساکنان این سرزمین در شکل دهی هویت اسالمی 
منطقه نقش فعال ادا کرده اند. چهره ای که طالبان 

از مدنیت اسالمی معرفی می کنند، معیوب است 
و نشان می دهد که چگونه سنت های قبیله ای، 
برداشت های قشری و منافع سیاسی یک گروه، 
جامه دین می پوشد تا تاریخ، فرهنگ، دانش و 

روابط اجتماعی را به هدف تضمین منافع گروهی 
بازتعریف کند. اما غربال زمان تنها بخش هایی از 

این دادوگرفت ها و تحمیل ها را حفظ می کند و به 
نسل های بعد انتقال می دهد که وجودشان برای 
آدم ها بهره معنوی و مادی داشته باشد و آنان را 

در شناخت خود، اجتماع و پیرامون یاری رساند و 
زنده گی را برای شان معنابخش و آسان سازد. باقی، 

حواشی ناخواسته و آفت اند که با تغییر فصل و 
ارتقای آگاهی مردم گم می شوند.
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جوامع  و  نیست  افغانستان  ویژه  مدرنیته  و  سنت  تقابل 
این مسیر رفته اند. جوامع مدرن آن گونه که  از  نیز  دیگر 
با  بی چون و چرا  دشمنی  در  می کنند،  تصور  بنیادگرایان 
به  وجود  ارزش های سنتی  تمامی  از  رد یک باره  و  سنت 
نیامده اند، بلکه این تحوالت بر شانه گذشته و در تعامل 
سال  هزاران  طی  و  به تدریج  که  استوارند  ارزش هایی  با 
خلق، اصالح و انباشته شده اند. تفاوت اصلی ترقی خواهان 
و ارتجاعی ها در این است که اولی ها خواهان تحول اند، به 
داشته های جامعه نگاه سازنده و انتقادی دارند و خود را 
به  متعهد  بوده اند  پیش گام  گذشته  در  که  اسالفی  چون 
اصالح، تعدیل و تغییر ارزش ها و متناسب به نیازمندی های 
زمان می دانند، اما مرتجعان هرچه را از گذشته آمده است، 
را  آن ها  به  انتقادی  و  اصالحی  برخورد  و  دانسته  مقدس 
و  می خوانند  ارزش ها  با  دشمنی  و  بیگانه پرستی  بدعت، 
که  مصالحی  با  ترقی خواه  انسان های  می کنند.  سرکوب 
نیز  خود  و  می سازند  تازه  چیزهای  مانده،  گذشته گان  از 
قادر  بنیادگرا  آدم های  اما  می افزایند،  آن  بر  را  عناصری 
مهارت  اهمیت  نیستند،  مصالح  شناخت  و  تجزیه  به 
اسالف شان را در خلق بناها و ارزش ها درک نمی کنند و 
صرفاً دل بسته سازه های کهنه ای اند که به میراث رسیده و 

در گذر زمان از انعطاف و رشد باز مانده اند.
سنت ها مثل هر چیزی که زمان بر آن گذشته است، اگر 
می شوند.  نابود  و  می افتند  پا  از  نشوند،  دگرگون  و  نقد 
سنت،  در  و خالقیت  سرزنده گی  راه حفظ  تنها  واقع  در 
در  است.  اکنون  نوده های  با  آن  زدن  پیوند  و  شاخه بری 
است  تالش هایی شده  دوران جمهوریت،  آموزشی  نصاب 
هویت  افغانستان  جامعه  به  که  سنت هایی  و  ارزش ها  تا 
ضامن  که  امروز  واقعیت های  و  ارزش ها  با  می بخشند، 
در  تالش  آن  حاصل  یابند.  پیوند  بالنده گی اند،  و  بقا 
و  جنگ ها  رغم  به  که  بود  یافته  تجلی  جامعه ای  خلق 
نوده  سو  هر  به  کارشکنان،  و  تروریستان  دایم  فشارهای 
می زد و نشانه های رشد و بالنده گی در گوشه و کنارش به 
چشم می خورد. محصول آن نصاب و نگاه تازه به سنت ها، 
جامعه ای شده بود که طالبان وقتی دولت را تحفه گرفتند، 
ماه ها به تصاحب، تقسیم و جمع  کردن آن نمی رسیدند و 
هنوز از روبه رو شدن با تغییری که در بیست سال فاصله 

بین دو »امارت« رخ داده است، در حیرت اند.
که  است  بنیادی  ویژه گی های  دارای  امروز  مترقی  جهان 
و  سازند  محروم  آن  از  را  افغانستان  می خواهند  طالبان 
این گونه مانع رفاه و آسایش مردم می شوند. جامعه شناسان 
در  اول(  قایل اند:  اصلی  ویژه گی  برای جوامع مدرن چند 
دنیوی اند  پدیده های  سیاسی  قدرت  و  اقتدار  جوامع  این 
پیوند  فرابشری  پدیده های  به  مشروعیت  و  حاکمیت  و 
مبادله ای  اقتصاد  جوامع  این  در  دوم(  نمی شوند.  زده 
و  دارد  وجود  کاال  انبوِه  مصرف  و  تولید  بر  استوار  پولی 
شخصی  حریم  و  فردی  آزادی های  خصوصی،  مالکیت 
آن  در  که  سنتی  اجتماعی  نظم  سوم(  می شود.  احترام 
نظام و اداره بر بیعت و وفاداری مطلق و یک جانبه مردم 
به حاکمان استوار بود، جایش را به نظم اجتماعی مبتنی 
بر رای، انتخاب و آزادی می دهد. هرچند این آزادی مطلق 
نیست و در جوامع مختلف حدودی دارد و با گذشت زمان 

فرهنگ  جوامع  این  در  چهارم(  می یابد.  توسعه  به تدریج 
دنیوی و ارزش های معنوی به گونه ای تلفیق می شوند که 
مانع انگیزه های عقالنی و استقالل فردی نشوند؛ چرا که 
تحقیق و جست وجو، عقل باوری و استقالل فردی آدم ها 
ستون فقرات معجزه های صنعتی، تکنولوژیک و فرهنگی 
مهم  ویژه گی های  از  دانش  طبقه بندی  پنجم(  معاصر ند. 
صورت بندی های  هال،  )استوارت  است  مدرن  جامعه 
تخصص گرایی  جوامع  این  در  مدرن(.  جامعه  فرهنگی 
حاکم است و از جمله ارزیابی نصاب تعلیمی در مطابقت 
به کارایی نظام آموزشی در ارتقای تخصص و بازدهی آن 
در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی 
انجام می یابد، نه این که چند قوماندان یا مال قلم بردارند 
کنند،  ارزیابی  خود  ذهنیات  عینک  از  را  نصاب  تمام  و 
تربیت  پیداگوژی،  جامعه شناسی،  از  بی آن که سررشته ای 
کودک، اقتصاد، سیاست، فرهنگ، صنعت و توسعه داشته 

باشند.
در ارزیابی طالبان از نصاب، ناآگاهی از تاریخ موج می زند. 
ارزیابی کننده گان از رنسانس، انقالب علمی و روشنگری که 
در غرب رخ داد و جهان امروز را از بنیاد متحول ساخت، 
برداشت مدرسه ای و دستوری دارند. آنان تصور می کنند 
که با بستن چشم خود، واقعیت های پیرامون تغییر می کند 
و با حذف تاریخ تحوالت جهان غرب از نصاب افغانستان، 
آثار و نتایج آن تحوالت نیز از جامعه ما رخت می بندد و 
کشور »اسالمی« و عاری از تاثیرات اقتصادی، سیاسی و 
فرهنگی غرب می شود. در نگاه طالبان، غرب هنوز همان 
جبهه صلیبی است و ما در جبهه هاللی ایستاده ایم. آنان 
و  علمی  انقالب  و  رنسانس  ریفورماسیون،  که  نمی دانند 
صنعتی صدها سال پیش گلیم تفکرات صلیبی را از غرب 
امروز آن هویت مسیحی- برچید و هویت غربی-اروپایی 
امروز  که  اروپایی  هویت  نیست.  وسطا یی  قرون  صلیبی 
آن  طی  که  است  گرفته  شکل  تحولی  در  می شناسیم، 
از  زبان های جوامع غرب  و حتا  ارزش ها  تصاویر،  نمادها، 

بنیاد دگرگون شده اند.

نگاه طالبان به تاریخ ارتجاعی است

و  دارد  واحدی  شکل  مدرنیته  که  باورند  این  به  گروهی 
سرنوشت محتوم همه جوامع این است که دیر یا زود به 
آن مسیر واحد بروند. گروهی دیگر چون طالبان به سیر 
بزرگ ترین  که  می کنند  تصور  و  دارند  باور  تاریخ  نزولی 
اتفاق تاریخی و تمدنی در گذشته افتاده و پس از آن بشر 
مسیر  اینان  است.  کرده  سپری  را  ویرانی  و  فساد  دوران 
درست را برگشت به »آغاز خجسته« می دانند و باور دارند 
که راه نجات بازسازی آن دوران درخشان است و تغییر و 
تحول چیزی جز فساد بار نمی آورد. از همین رو، بدعت و 

نوآوری در قاموس آنان دشنام است.
چشم  با  مدنیت ها  شکل گیری  و  تاریخ  به  که  آنانی  اما 
را  تاریخ  می بینند،  ایدیولوژیک  تعصب  و  بغض  از  عاری 
آن  شکل گیری  در  که  می دانند  پیچیده ای  فرایند  چون 
عوامل بسیاری نقش دارند و در نتیجه نه مسیر خطی و 
کاماًل پیش بینی پذیر را می پیماید و نه ایستا و نزولی است. 
نکته مهم در نگاه غیرطالبانی به تاریخ این است که نقش 
جوامع  که  دارند  باور  آنان  است.  قایل  انسان ها  به  عامل 

انسانی با عمل سیاسی و آگاهانه می توانند در تعیین مسیر 
مدرنیته  که  می کنند  اذعان  آنان  کنند.  ادا  نقش  تاریخ 
مقدر  را  آسایش  و  رفاه  همه  برای  و  نیست  نیکو  سراسر 
نمی سازد، بلکه پر از تناقضات است، پست و بلندی ها دارد 
و ممکن است ممالک و جوامعی صدها سال در گوشه هایی 
از جهان مدرن چون زباله دانی، تنور و خندق های سیاسی، 
ترقی  از  بهره ای  هیچ  و  بمانند  باقی  اقتصادی  و  نظامی 
نبرند.  پیرامون  جهان  در  ساری  و  جاری  آسایش  و 
افغانستان می تواند ده ها سال سرزمین فراموش شده باقی 
بماند و نقش تنوری را داشته باشد که کشورها زباله های 
تروریستی و استخباراتی خود را در آن بسوزانند، یا چون 
را  کهنه ها  آن  در  جهان  زورمندان  که  باشد  پس خانه ای 
باشد که  تریاک خانه ای  و  قمارخانه  یا چون  و  انبار کنند 
در آن بتوان کارهای »نکردنی« را بی هیچ پیامد حقوقی 

و اخالقی انجام داد.
در  افغانستان  در  تاریخ  به  غایت اندیش  و  افراطی  نگاه 
نیروهای  طریق  از  یکی  می کند.  ویرانگری  جهت  دو 
بنیادگرایی چون طالبان که معتقدند غایت ترقی، اخالق 
و رفاه در گذشته اتفاق افتاده و الگوهای ثابت و فناناپذیر 
در فالن جا و فالن زمان تعریف شده است. اکنون آدم ها، 
به خصوص مالها و رهبران سیاسی بنیادگرا، وظیفه دارند 
را  انسان ها  کنند،  تخته  الگوها  آن  قالب  در  را  جوامع  تا 
و  برگردانند  تغییرناپذیر  و  به آن اصل ساکن  برگشت  به 
غایت اندیشانی اند  از  گروهی  دیگری  شوند.  »زوال«  مانع 
و  واحد  منطق  صاحب  مختار  عامل  چون  را  تاریخ  که 
تکامل  برای  که  می کنند  تصور  و  می دانند  مقدر  مسیر 
اجتماعی تنها یک الگو وجود دارد و جبر تاریخی دیر یا 
زود همه را به مسیر واحد رهنمون شده و به پایان واحد 
می رساند. غایت باوری نوع اول منجر به خلق نیروی جاهل، 
و  تغییر  هرچه  که  است  شده  فعالی«  »بیش  و  متعصب 
از  نوع دومی آن، گروهی  قلم می کنند.  تفاوت می بینند، 
و منفعل  ناظران خوش باور  به  را  تغییر  انسان های حامی 
حال  هر  در  تاریخ  می کنند  تصور  که  است  کرده  بدل 
آن،  چرخ  و  ساخت  خواهد  فراهم  را  شادی ها  و  نیکی ها 
یا  تسریع  در  ما  نقش  که  است  برنامه شده  و  قهار  چنان 

تغییر آن ناچیز می باشد.
رویکرد درست به تاریخ، باور به چندعلتی است و این که 
پیمودن  برای  را  الزم  ابزار  و  آزادی  اگر  جامعه ای  هر 
که  را خلق می کند  بیابد، جهان خودش  پیشرفت  مسیر 
و  هم سو  جوامع  سایر  با  چشم گیر  همسانی های  رغم  به 
هم سطح، دارای ویژه گی های منحصر به فرد خواهد بود؛ 
عناصر  فرد  به  منحصر  ترکیب  حاصل  که  ویژه گی هایی 
جامعه  آن  تاریخی  و  اجتماعی  فرهنگی،  اقتصادی، 
و  بالنده گی  در  آزادی  فرصت  که  کشورهایی  به  است. 
ایاالت متحده  و  نگاه کنید. جاپان  را داشته اند،  پیشرفت 
نظر  از  اقتصادی،  و  صنعتی  فراوان  شباهت های  وجود  با 
ویژه گی های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی چه قدر تفاوت 
دارند! رفتار مدنی، مسووالنه و خاضعانه تماشاچیان جاپانی 
در استدیوم های کشور قطر در جام جهانی امسال فوتبال 
حشری  و  دسته جمعی  بازی  پایان  از  پس  بار  هر  که  را 
عربستانی ها  قطری ها،  با  می کنند،  پاک  را  خود  محیط 
پر زرق و برق  شهرهای  صاحب  و  ثروت مند  اماراتی های  و 
مقایسه کنید که به کارهای یدی و فعالیت های شهروندی 
از آن قبیل به چشم حقارت می بینند و بیشترشان در خانه 

و محل کار خود نوکر و حاضرباش دارند.
در  و  جوامع  ترقی  به  نمی توانند  طالبان  چون  روه هایی 
نتیجه تاریخ همچون فرایند ببینند؛ و متوجه نیستند که 
سنت ها، اگر نقد شوند و با نیازهای امروزی انسان ها عیار 
گردند، مصالح سازنده ترقی و آسایش می شوند. آنان توجه 
ندارند که جوامع مدرن حاصل تحول جوامع سنتی اند و 
نقطه انقطاِع مشخص میان گذشته و اکنون وجود ندارد. از 
همین  رو، به جا است اگر بگوییم که ترقی خواهان مدافعان 

خلف سنت ها و عامالن پویایی تاریخ اند.

مدافعان خلف سنت های پویا
ترقی خواهان؛

احمد

در نصاب آموزشی دوران جمهوریت، تالش هایی شده است تا ارزش ها و سنت هایی که به 
جامعه افغانستان هویت می بخشند، با ارزش ها و واقعیت های امروز که ضامن بقا و بالنده گی اند، 

پیوند یابند.
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و  زمانه  مقتضیات  میان  در  معلق  نیرویی  طالبان 
برداشت های مدرسه ای از تاریخ، دولت و ملت اند. این گروه 
در ارزیابی نصاب تعلیمی، به رغم دعوا بر سر جغرافیا و 
تاریخ جهان اسالم، خود را موظف به دفاع از »افغانیت« 
)معیار سوم ارزیابی(، فرهنگ )معیار چهارم(، استقالل و 
)معیار  وطن  ملی  قهرمانان  هفتم(،  )معیار  کشور  آزادی 
در  می دانند.  دوازدهم(  )معیار  تاریخی  حقایق  و  هشتم( 
به  شاگردان  »تشویق  عنوان  زیر  سند  آن  سوم  صفحه 
فرهنگ بیگانه« نوشته اند که در نصاب تعلیمی افغانستان 
یاد  کم  بسیار  اسالمی  و  افغانی  دانشمندان  و  شاعران  از 
روشن تر  را  اعتراض خود  و  داده  توضیح  بعد  است.  شده 
بیان کرده اند. به گفته طالبان، بیشتر افغان هایی که نامی 
از آنان در کتاب ها گرفته شده، زنان و ناسیونالیستان اند 
و باقی همه شاعران غربی اند. در همین چند جمله کوتاه، 
طالبان سه دشمن اصلی خود را مشخص کرده اند: زنان، 
زنان،  از  طالبان  تعریف  اما  غربی ها.  و  ناسیونالیستان 
ادبیات  در  که  نیست  آن طور  غربی ها  و  ناسیونالیستان 

سیاسی غیرطالبانی رایج است.
بلکه  نیستند،  نصاب  در  زنی  هر  نام  ذکر  مخالف  طالبان 
بر بنیاد سلیقه طالبانی خود زنان را دسته بندی می کنند. 
به طور مثال، وجود نام صراحت روشنی شاعر را در نصاب 
ناروا دانسته و گفته اند که به جای چنین افراد، باید کسانی 
 .)35 )ص  شوند  معرفی  ماللی  و  انا  نازو  چون 
مشهور است که نازو انا، زنی مدیر، تعلیم یافته 
و فعال اجتماعی بود، در جمع مردان حضور 
می یافت و مدتی بعد از قتل پدرش رهبری 
بر اساس  گرفت .  به  دست  را  خود  قوم 
آن چه تذکره نویسان نوشته اند، او شعر 
مردم سخنرانی  در حضور  و  می سرود 
می کرد. این دوبیتی مشهور پشتو به او 

نسبت داده می شود:
 

 
 
 
 

با  و  غیرمشهور  زنی  را  روشنی  صراحت  لیال  طالبان، 
ناروا  نصاب  در  را  نامش  و  کرده  اعالم  غربی  گرایش های 
از  احتماالً  را  صراحت  خانم  غربی  گرایش های  می دانند. 
عکس و زنده گی نامه او که مدیرمسوول نشریه، نویسنده و 
شاعر بوده است، استنباط کرده اند، ورنه او مبلغ سیاسی، 
گرایش  یا  غرب گرایی  که  نبود  نویسنده ای  و  فیلسوف 
شعر  اگر  باشد.  کرده  ترویج  را  دیگری  مشخص  سیاسی 
دوست  طالبان  و  است  ناروا  بودن  اجتماع  در  و  سرودن 
دارند تنها کسانی را در نصاب معرفی کنند که با حجاب 
و اخالق طالبانی عیار باشند، در آن صورت نازو انا چگونه 
در آن معیارها می گنجد؟ زنی که رهبری قبیله را بر دوش 
داشت، در میان مردان با چهره و هویت آشکارش حضور 

می یافت، شعر می سرود و اهل سیاست بود؟
ذهنی  بسته  کلیشه های  با  طالبان  که  است  این  واقعیت 
کرده  تحقیق  که  نیستند  بلد  و  می کنند  قضاوت  خود 
را  انا  نازو  نام  کنند.  قضاوت  کرده  و درک  بگویند  سخن 
چون از کودکی شنیده اند و می دانند که در میان جامعه 
پشتون جایگاه ویژه دارد، قدر می کنند، بی آن که توجهی 
به جنبه های غیرطالبانی هویت او داشته باشند. اگر امروز 
زنی چون نازو از قندهار قد بکشد و مدعی رهبری، حضور 
در میدان های سیاسی و رقابت با مردان شود، آیا این گروه 

او را فرصت تبارز خواهد داد؟
سیاست مداران،  از  گروهی  طالبان،  دشمنان  دوِم  دسته 
تاریخی اند  شخصیت های  و  اجتماعی  فعاالن  شاعران، 
ناسیونالیست  چون  صفت هایی  به  را  آنان  طالبان  که 
و  »افغانیت«  مدافع  را  خود  اینان  وقتی  کرده اند.  نفرین 
واقع دعوای تصاحب چوکی  افغانی می دانند، در  فرهنگ 
در  شعار  این  که  می دانند  چون  دارند؛  را  ناسیونالیسم 
اما  دارد.  خریدار  وطن داران  از  بزرگی  جمعیت  میان 
ناسیونالیسمی که اینان بد می بینند، کدام است؟ طالبان 
در آغاز بدون ذکر نامی، از شاعر ناسیونالیست پختون خوا 
بر غنی  ارزیابی چند جای  یاد کرده اند، ولی در جزییات 
خاِن شاعر تاخته  و او را فردی دارای افکار فاسد و صاحب 
تا  خواسته اند  معلمان  از  طالبان  خوانده اند.  ناروا  الفاظ 
شاگردان را از ناروایی الفاظ و عقاید فاسد غنی خان آگاه 

سازند.
عبدالغنی خان، شاعر مشهور پشتو که فرزند عبدالغفار خان 
بود، به نقد صریح نقش مالها شهرت دارد. او بیشتر به خاطر 
بنیادگرایی  علیه  مبارزه اش  و  ترقی خواهی  آزادی خواهی، 
در  خان  غنی  ناسیونالیستی.  افکار  تا  می شود  شناخته 
س  است:  سروده  شعری 
 
دست  در  و  تیغ  دستی  در  او/  فروشنده ای ست  )عجب 
افراشته  و/ سرش  در خون  غرق  پنجه هایش  قرآن.  دیگر 
به آسمان(. غنی خان به خاطر نقد صریح تجارت مالهای 
دین فروش، مورد غضب طالبان است. تمام کسانی که در 
پنجه های  به  و  دارند  قرآن  دیگر  در دست  و  تیغ  دستی 

خون آلود خود افتخار می کنند، او را دشمن می پندارند.
قوم گرایی و ناسیونالیسم تنگ نظرانه، صفتی مناسب برای 
گروه طالبان است که روایت روستایی و عقب مانده شان را 
از فرهنگ و سنت های قومی زیر نام ارزش های افغانی و 
فرهنگ ملی لعاب مذهبی می دهند. غنی خان در چنین 
تعریفی نمی گنجد. بلی، غنی خان در عصری می زیست که 
اقوام  و  ملت ها  بیداد می کرد،  استعماری هنوز  سنت های 
بسیاری از حق تعیین سرنوشت محروم بودند و در عین 
حال قوم گرایی و ملی گرایی رونق بسیار داشت. شعرهای او 
نیز عاری از این گرایش ها نیست. اما معرف هویت اصلی او 
در شعر پشتو، نگاه فلسفی و انتقادی اش به محیط پیرامون 
و نهادها و دستگاه های حاکم است. در تعداد قابل توجهی 
حاکم  خیام گونه  و  تلخ  فلسفی  نگاه  خان،  غنی  اشعار  از 
است. او خالف رسم طالبانی، شک کردن و سوال پرسیدن 
ه  را گناه نمی شمرد و در شعری سروده است: 
 

ت  

یونس نگاه

در دفاع از 
مرشوطه خواهان 

و ملی گرایان 
مرتقی
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است:   سروده  دیگری  جای  در 
 

 
می شوم/  سوار  هوا  کمند  بر  مستانه ام،  )دیوانه ای   
گر یک رنگ از ده ها رنِگ چشِم یار شوم، به رقص می آیم. 
چرا  شده ام/  خلق  چه  برای  من  این  نمی فهمم  نمی دانم 

به  سوز می آیم، چرا ساز می شوم، آوازی ام که می خوانم(.
نقاب  نصاب،  از  خود  فکری  مخالفان  برای حذف  طالبان 
نازو  چون  اشخاصی  تکریم  با  و  پوشیده اند  ملی گرایی 
از  می کوشند  خوارزمی  و  سینا  ابن  خیام،  ماللی،  انا، 
بدیل  می توانند  گویا  که  کنند  تصویر  چهره ای  خود 
باشند  مترقی  ملی گرایان  و  مشروطه خواهان، دموکرات ها 
را بسازند که در  از »افغانیت« و »اسالمیت«  و نسخه ای 
آن شخصیت های ملی، ارزش های ملی، تاریخ و جغرافیای 
میهنی و استقالل و آزادی با روایت طالبانی معرفی گردند. 
در این مسیر، حریف اصلی خود را جریانی می دانند که از 
اواخر قرن نوزدهم تا امروز در تالش مدرن ساختن اداره، 
حکومت داری، اقتصاد و فرهنگ اند. مشروطه خواهی اولین 
جنبشی بود که این تالش را به شکل سازمان یافته انجام 
داد، با اقشار محافظه کار درگیر شد و نهادهای استبدادی 

را به چالش کشید.
عنوان  با  هرجا  طالبان  نصاب،  ارزیابی  سند  در 
روبه رو  جنبش  آن  شخصیت های  نام  و  مشروطه خواهی 
تا  داده اند  دستور  و  گرفته  موضع  آن ها  علیه  شده اند، 
علیه  باید  معلم  که  گفته اند  یا  و  شوند  حذف  نصاب  از 
را  مشروطه خواهی  نهضت  جایی،  در  کند.  تبلیغ  آنان 
»جمهوریت غربی« خوانده اند که علیه نظام شاهی و برای 

نشر فرهنگ غربی تالش کرده  است.
طالبان که بین دانش و تبلیغات سیاسی ـ مذهبی تفکیک 
نه  می دانند،  ذهنیت سازی  ابزار  را  نصاب  و  نیستند  قایل 
تاریخی  شخصیت های  و  اتفاقات  شناخت  در  سعی  خود 
و  تحقیق  با  محصالن  و  متعلمان  می خواهند  نه  و  دارند 
که  بدانند  نمی خواهند  آنان  شوند.  آشنا  تاریخ  با  مطالعه 
مالهای  و  مولوی ها  دست  در  مشروطه خواهی  رهبری 
مشروطه خواهی  جنبش  بود.  عدالت خواه  و  ضداستبداد 
و  مذهبی  روشن فکران  دموکراتیک  و  ملی  واکنش 
غربی  استعمار  به  وابسته  شاِه  برابر  در  افغانستان  لیبرال 
توسعه  مسیر  داشتند  تالش  آنان  بود.  بریتانوی(  )هند 
رعایت  و  کشور  فرهنگ  چارچوب  در  را  دموکراسی  و 
بپیمایند. سکه  افغانستان  تاریخی  و  اجتماعی  ملحوظات 
غرب، آن زمان نیز مثل امروز دو روی داشت. در یک سوی 
بشردوستان  و  عدالت خواهان  مخترعان،  دانشمندان،  آن 
استقبال  الگو  چون  زمین  کره  سراسر  در  که  بودند 
می شدند و مشروطه خواهان افغانستان نیز در تماس با آن 
آموزش  سیاسی،  اصالحات  می خواستند  غرب  جهاِن  رخ 
عصری و توسعه اقتصادی را در ظرف فرهنگ و اجتماع 
خود بومی کنند. روی دیگر غرب، مثل امروز ابرقدرت ها 
و استعمارگران بودند که با گروه های عقب گرا و نظام های 
مستبد منطقه ما دوستی داشتند، به آنان بسته های ماهوار 
و ساالنه پولی و توپ و تفنگ می فرستادند. نظامی شاهی 
را که طالبان جنبش مشروطیت را به خاطر مبارزه با آن 
بیگانه گان  به  امارت طالبان وابسته  تقبیح می کنند، مثل 
بود و با پول و تفنگ استعمار غربی مردمش را می کشت.

مردم  با  ارتباط  در  و  سنتی  هنوز  مدارس  زمان  آن  در 
بودند و در استخدام دستگاه های جاسوسی و ابرقدرت های 
شرقی و غربی در نیامده بودند، از این  رو مالها و مولوی ها 
بسیار  جمع شان  در  و  داشتند  نیک  شهرت  مردم  نزد 
برابر  در  و  می ایستادند  مردم  در جبهه  که  افرادی  بودند 
زورمندان، استعمارگران غربی و مستبدان شرقی از رفتن 

به َدم توپ و سِر دار هراس نداشتند.
آمد، حبیب اهلل خان  به میدان  اول  زمانی که مشروطیت 
در قدرت بود که مثل مال هبت اهلل خود را امیر می خواند، 
در  و  می کرد  دریافت  پولی  جیره های  غربی  ابرقدرت  از 
بدل  در  را  قدرتش  دوحه  توافق نامه  چون  قراردادی 
شباهت  امیر  آن  تعهدات  بود.  کرده  »تضمین«  تعهداتی 

بسیار با تعهدات امیر طالبان داشت. امیر حبیب اهلل تعهد 
سپرده بود که با دشمنان بریتانیا دوستی نکند، به کسی 
بریتانیا  منافع  علیه  افغانستان  خاک  از  که  ندهد  اجازه 
استفاده کند و در سیاست های خارجی بدون مشورت و 
رضایت آن ابر قدرت اقدامی نکند. به شباهت این شرط ها 

با شروط توافق نامه طالبان و امریکا توجه کنید.
در آن زمان نیز گروهی از اشراف فیودالی و مذهبی با امیر 
و حامی استعماری اش همکاری داشتند، اما توده مالها و 
در  »افغانستان  کتاب  استناد  به  بودند.  مردم  با  مولوی ها 
مسیر تاریخ« اثر میرغالم محمد غبار و »جنبش مشروطیت 
و  چوب فروشی  مسجد  حبیبی،  عبدالحی  از  افغانستان« 
دارالعلوم حبیبیه از خاستگاه ها و مراکز اصلی سازمان دهی 
دینی  علوم  درسگاه  همان  در  و  بودند  مشروطه خواهان 
امیر  به  خطاب  مشروطه خواهان  رسمی  بیانیه  اولین 
حبیب اهلل نوشته شد و در آن پیشنهاد گردید که »انجمنی 
از دانشمندان افغان به وجود آید تا یک جریده پانزده روزه 
را به نام سراج االخبار« نشر کند. رییس این انجمن مولوی 
عبدالروف قندهاری بود. مولوی محمد سرور واصف، منشی 
این انجمن شد. خالف مولوی های طالبانی و جیره خواران 
دستگاه های استخباراتی، آن مولوی ها، به نوشته عبدالحی 
حبیبی سه هدف عمده را برای انجمن خود تعیین کرده 
و  تعلق  تشویق حس  و  مردم  ساختن  بیدار  الف(  بودند: 
مدنیت جدید؛  با  مردم  کردن  آشنا  آن ها؛ ب(  در  آزادی 
ج( اطالع رسانی از اوضاع جهان به منظور گشودن چشم و 

گوش مردم در مورد وقایع جهان.
بیداری  از  جلوگیری  به  کمر  امروز  حاکم  مولوی های 
مردم بسته اند، مدنیت را »غرب گرایی« و »بیگانه پرستی« 
هراس  مردم  گشوده  چشم وگوش  از  و  می خوانند 
و  عبدالروف  مولوی  که  را  روشنگری  جریده  دارند. 
هم انجمنی هایش نشر کردند، از سوی مردم بسیار استقبال 
بریتانوی، بزرگ ترین قدرت غربی آن زمان  اما هند  شد، 
این  نشر  بود،  بسیار  جراید  و  روزنامه ها  صاحب  خود  که 
جریده را برای منافعش خطرناک تشخیص داد و به امیر 
را  آن  دوم  نشر شماره  اجازه  تا  داد  دستور  جیره خوارش 

ندهد.
غربی  دانشمندان  و  شاعران  نام  ذکر  ما  عصر  در  طالبان 
اما  می خوانند،  نادرست  را  افغانستان  تعلیمی  نصاب  در 
اولین  برای  دوران  آن  استعمار  و ضد  مترقی  مولوی های 
جریده  اول  شماره  در  را  آلمانی  شعر  یک  ترجمه  بار 

سراج االخبار نشر کرد ند.
شهید معروف جنبش مشروطیت، سرور خان واصف، نیز 
از او  مولوی بود. سید قاسم رشتیا، هم رزم مولوی واصف، 
با القاب و صفات عالم دین، ادیب، شاعر و روشن فکر بارز 
 .)1351/04/18 کابل،  کاروان  )جریده  است  کرده  یاد 
ساخته  منظم  تشکیالت  با  سری  حزب  هم رزمانش  و  او 
استعمار  و  استبداد داخلی  از  برای رهایی کشور  و  بودند 
و  اصالحات  ایجاد  برای  آنان  خارجی، تالش می ورزیدند. 
نیز  شاه  با  که  بودند  حاضر  تحول  دریچه های  کردن  باز 
همکاری کنند. عبدالحی حبیبی در کتابش نوشته است 
در  میالدی(   1۹0۹( قمری  هجری   13۲۷ سال  در  که 
واصف  مولوی سرور  رهبری  به  مکتب حبیبیه، جلسه ای 
برگزار شد و اشتراک کننده گان عریضه ای را خطاب به امیر 
نوشته از او خواستند که مجاری امور حکومت را بر اساس 
و  خودسرانه  احکام  از  »تا  سازد  استوار  مشروطه  قوانین 
را  آمده مردم  به عمل  اسالمی جلوگیری  مقررات  خالف 
به حیات مرفه  نظام مشروطیت  و  قانون  در تحت سلطه 
افغانستان(  در  مشروطه خواهی  )حبیبی،  گردند.«  قرین 
و  شدید  مشروطه خواهان،  تحرک  برابر  در  امیر  واکنش 
نیز  را  واصف  مولوی  شدند.  اعدام  تن  ده ها  بود؛  خونین 
با تعدادی از نزدیکانش از جمله برادرش سعداهلل در تپه 
بر پارچه ای  از مرگ  شیرپور به توپ بستند. مولوی قبل 
از کاغذ وصیت گونه نوشت: ترک مال و ترک جان و ترک 

سر/ در ره مشروطه اول منزل است.
داشت.  ناگسستنی  پیوند  معارف  با  مشروطیت  جنبش 
مدافعان  زمان،  آن  روشن فکران  دیگر  و  واصف  مولوی 
سرسخت معارف بودند و زمانی که امیر مستبد، جنبش 

مشروطیت را سرکوب کرد، معارف نیز به انزوا رفت و به 
که  طوری  افتاد،  رونق  از  مکاتب  غبار،  غالم محمد  گفته 
سال ها بعد وقتی حکومت حبیب اهلل به پایان رسید، تنها 
۲0 تن فارغ لیسه در کشور داشتیم و با آنان نیز چون افراد 
خطرناک رفتار می شد. به نوشته غبار، این فارغان دایم از 
یک شغل به شغل دیگر تبدیل می شدند تا جای پای نیابند 
و از نظر مسلکی ماهر و صاحب اعتبار نشوند. نصراهلل خان، 
برادر امیر، در دربار به امیر پیشنهاد کرده بود که مدارس 
کابل تعطیل شوند، چرا که »از معارف مشروطه می زاید و 
مشروطه نقطه مقابل تسلط شرعی سلطان است.« )غبار، 

افغانستان در مسیر تاریخ، ص ۷۲0(.
کردن  قایم  برای  بهانه ای  تاریخ  و  فرهنگ  دین،  از  دفاع 
به  را  نصاب  است.  امارت  و  سلطانی  نظام  شرعی  تسلط 
خاطر آماده کردن نسل ناآگاه و فرمان بر تغییر می دهند، 
انواع  و  می خوانند  دشمن  دلیل  همین  به  را  معارف 
محدودیت بر منافذی که باعث روشنی اذهان گردد، وضع 
می کنند. غبار نوشته است که ورد زبان امیر حبیب اهلل این 
شعر بود: نزد خرد، شاهی و پیغمبری/ چون دو نگین اند و 
یک انگشتری. طالبان نیز برای مال هبت اهلل جایگاهی قایل 
از شاهی و پیغمبری است. خود مال  شده اند که ترکیبی 
ادعا کرده است که فرامینش شریعت است و  نیز امسال 

باید بی چون وچرا اجرا شود.
مانع  را  معارف  اما  مشروطه خواه  مالهای  و  مولوی ها 
می زدند،  قلم  آن  ترویج  برای  و  نمی دانستند  دین داری 
خون دل می خوردند و تا پای دار می رفتند. در شماره اول 
این  با  واصف  محمد سرور  مولوی  از  شعری  سراج االخبار 
مطلع نشر شده است: فروغ جوهر دانش، فرو بگرفت عالم 

را/ سواد جهل شد از لوحه جان جهان فانی.
او از باز شدن مکاتب و رونق جنبش روشنگری شاد و به 
بیت های  این  بود. در همان شعر  امیدوار  آینده کشورش 
باد اهل  ارتجاعی آمده است: بشارت  ترقی خواهانه و ضد 
فضل و دانش را ازین مژده/ که باغ بخردی را آمد اکنون 
کیهان  به  کن  نگاهی  ایمان،  عالم  ای  یکی  ربانی//  وقت 
با  یکی  گران جانی//  خواب  نشئه  از  دار  بیدار  روان  بر/ 
همی گردد  غیرت  از  که  را/  دنیا  اقوام  ببین  عبرت  دیده 
ذهول از دامن افشانی// ببال از پستی سستی، به اوج پایه 
بینش/ گرایان شو سوی جمعیت از ملک پریشانی// ببین 
اصناف عالم را ترقی های پی درپی/  چه نمسا و فرنسا و چه 
جرمانی چه جاپانی// کسی کز دوحه تذهیب، کار کام دل 

چیند/ به گیتی فایق آید از همه اقران انسانی.
عصری  مکاتب  تحصیل کرده گان  از  نسلی  وقتی  بعدها 
اصلی  بار  و  رهبری  آنان  شدند،  تربیت  دانشگاه ها  و 
ماموریت روشنگری را بر دوش گرفتند، ولی همواره صِف 
معارف دوستی و ترقی خواهی با نام مبارزانی که در مدارس 
دینی غیراستخباراتی تربیت شده بودند، مزین بوده است. 
کاتب،  فیض محمد  مال  قندهاری،  عبدالرووف  مولوی  نام 
آخوندزاده،  عبدالواسع  مولوی  واصف،  مولوی محمد سرور 
غالم محی الدین  مولوی  آخوندزاده،  عبدالرب  مولوی 
در  که  آنانی  تمام  و  مروت  مولوی محمد ظفرخان  افغان، 
نزد معارف دوستان و  بودند،  مدارس سنتی آموزش دیده 

ترقی خواهان گرامی است.
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به تازه گی یک سند فرهنگ ـ تعلیمی طالبان به دست روزنامه 
اساسی  و  مهم  متفاوت،  جهات  از  که  است  رسیده  8 صبح 
ترسیم  برای  واقع، کارشیوه گروه طالبان  تلقی می شود. در 
ترسیم  آن  در  افغانستان  آینده  فرهنگی ـ تعلیمی  دنیای 
طالبان  از شروع گفت وگوهای صلح دوحه،  بعد  است.  شده 
از  تا  کرده اند  مامور  را  خود  فقیه های  و  مالها  از  تیم  یک 
یک سو کتاب های درسی مکاتب را بازبینی کرده و از سوی 
را  خود  نظر  مورد  راهکارهای  و  پیشنهادها  انتقادها،  دیگر 
پیشنهاد  فرهنگی ـ تعلیمی  سیستم  شدن  طالبانی  برای  
کنند. این سند مهم نشان می دهد که روند طالبانی کردن 
جامعه، فرهنگ و سیستم تعلیمی افغانستان را ماه ها پیش 
از ورود شان به کابل، روی دست گرفته و اکنون آن  را شدت 

بخشیده اند.
از  بعد  که  است  طالبان  مالهای  کار  ماه ها  برایند  این سند 
بررسی کتاب ها و  مواد درسی دوره جمهوریت، به دستگاه 
این  برجسته گی  فرهنگی ـ تعلیمی طالبان پیشنهاد کرده اند. 
مدیریت  کارشیوه  طالبان  که  می شود  ناشی  آن جا  از  سند 
انگشت  نقاطی  به  و  کرده  ترسیم  آن  در  را  آینده  فرهنگی 
طالبانی  ایدیولوژی  تحکیم  سبب  می تواند  که  گذاشته اند 
اما  پرداخته،  متفاوت  بخش های  به  سند  این  هرچند  شود. 
غربی،  تمدن  به  طالبان  نگاه  نوع  تبیین  پی  در  مقاله  این 
فرهنگ کشورهای دیگر و سازمان های و نهاد های بین المللی 

اختصاص یافته است که کلیت جهان به آن التزام دارد.
فرهنگ  به  نگاهش  نوع  بر  مبنی  این سند  بررسی  از  پیش 
که  است  مهم  نکته  این  یادآوری  کشورها،  دیگر  و  غرب 
طالبان مثل هر گروه تروریستی و بنیادگرای دیگر، سازه های 
فرهنگی خود را در تقابل با فرهنگ ها و مردمان دیگر جهان 
تعریف می کنند. از این روزنه، یک »من« و »دیگری« ترسیم 
و  انسانی  شایسته،  فرهنگ  به مثابه  من  آن  در  که  می شود 
متعالی و دیگری به عنوان عنصر پَست و بی اهمیت و سزوار 
طرد و تحقیر پنداشته می شود. در این منظومه، تقابل نسبت 
و  می شود  داشته  اولویت  مدارا  به  نسبت  و ستیز  تماس  به 
پیوسته خود در دشمنی با دیگری تعریف می گردد. طالبان 
و  می کنند  استفاده  استراتژی  این  از  خود  تعریف  برای  نیز 
هویت خود را در برابر هویت غرب تعریف کرده و آن را ابزاری 

برای ابراز هویت خود تلقی می کنند.

غرب در اندیشه طالبان

غرب به صورت عموم در اندیشه گروه های بنیادگرا و خصوصاً 
طالبان، یک شر مطلق است که پیوسته در برابر آن خود را 
انگاره های  با  را  خود  فرهنگی  سازه های  و  می کنند  تعریف 
ستیز  مقایسه،  این  می کنند.  مقایسه  غرب  فرهنگی ـ تمدنی 
آگاهی،  و  از شناخت  نه  پنداشتن غرب  و شر مطلق  مداوم 
احساسات  و  خروشان  عاطفه  مفرط،  سرخورده گی  از  بلکه 
ندارد  وجود  منطقی  هیچ  آن  در  که  می شود  ناشی  کاذب 
نیز می رسد.  نژادپرستی  و  مرز جنون  به  مواردی حتا  در  و 
بوته  به  را  وارونه  شرق شناسی  سعید،  ادوارد  همین  برای 
غرب  از  عمیق  فهم  و  شناخت  فاقد  را  آن  و  می نشاند  نقد 
برساخت  یک  را  شرق شناسی  همان سان  به  و  می داند 
با غرب حتا  مواجهه طالبان  گفتمانی می پندارد. حال آن که 
و  بیشتر سرخورده گی  بلکه  نیست،  وارونه هم  شرق شناسی 
که  است  حداکثری  ضدیت  و  نژادپرستی  با  تحقیر شده گی 

می تواند بسیار زیان بار باشد.

مالحظات بومی یا تفکر نژادپرستی

درسی  کتاب های  انسانی  علوم  بخش  سند  این  در  طالبان 
مکاتب را بررسی کرده و در مقدمه آن نوشته اند: »پول چاپ 
و نشر این کتاب ها توسط کشورهای غربی و کفری پرداخت 
برجسته  غرب  فرهنگ  که  است  تالش شده  آن  در  و  شده 

سیاست  و  افغانی  اسالمی،  فرهنگ  به  پرداختن  از  و  شده 
جلوگیری  افکار  انحراف  قصد  به  ماهرانه  به شکل  اسالمی 
داده های  از  بخشی  که  می کنند  تصور  طالبان  شود.« 
مثال های  دارد.  ضدیت  بومی  فرهنگ  با  درسی،  کتاب های 
به عنوان  است.  جالب  خیلی  مساله  این  تبیین  برای  آن ها 
نمونه، نوشته اند که لباس های استعمال شده و یونیفورم ها در 
کتاب پشتوی صنف اول، غربی و در ضدیت با فرهنگ بومی 
قرار دارد. آن ها تاکید کرده اند که »اداره دست نشانده کابل« 
برای جلوگیری از ارزش های اسالمی به گونه قصدی دست به 

چنین کاری زده است.
اتن ملی، لباس رسمی قاضی ها در دادگاه و  طالبان تصویر 
تصویر زنی که در یک جنگل مصروف جمع آوری برگ است 
را از جمله نشانه های غرب می دانند که باید برداشته شوند. در 
جای دیگر این سند انتقاد دارند که چرا در کتاب های مکاتب 
در  طالبان  مالهای  آمده اند.  حساب  به  برابر  انسان ها  همه 
بررسی شان گفته اند که انسان ها با هم برابر نیستند و کسانی 
که اهلل و رسولش را قبول ندارند، سزاور دوستی و شایسته 
ارتباط نیستند. طالبان می پندارند که همه انسان های جهان 
برابر  با آن ها  به هیچ عنوان  بوده و  به آن ها پست تر  نسبت 
نیست. این نگاه، مصداق بارز نژادپرستی و تعصب کورکورانه 
و  ستیز  برتری خواهی،  همواره  البته  است.  جدید  دنیای  با 
نفرت پراکنی از ویژه گی های  بارز تروریسم دینی بوده است. 
پیروان تروریسم دینی نه تنها به تعامل و تنوع فرهنگی باور 
ندارند، بلکه دیگران را سزاوار برابری در انسانیت نمی دانند و 

آن ها را حتا از دایره انسانیت بیرون می دانند.
در تبیین بخش »مهارت های زنده گی«، »کمیسیون تعلیم، 
را  مکاتب  کتاب های  که  طالبان  عالی«  تحصیالت  و  تربیه 
رسامی  عکاسی،  به  جوانان  نباید  است  گفته   کرده،  بررسی 
و کارهای سینمایی تشویق و ترغیب شوند. این کمیسیون 
حتا تاکید کرده است که باید از نشر و پخش تصاویر ذی روح 
این کارها  و جان دار جلوگیری شود. طالبان می پندارند که 
با اسالِم مورد نظر آن ها در تضاد است، اما جالب است که 
خود روزانه هزاران عکس و بسته تبلیغاتی را در شبکه های 
پخش  و  نشر  خود  کنترل  تحت  رسانه های  و  اجتماعی 
می کنند. همان هایی که از پول غرب تغذیه می کنند و بعد 
سر دشمنی نیز با آن ها دارند، به همان پیمانه از از تصاویر 
سینما و رسامی به نفع خود استفاده می کنند، اما در ظاهر 
امر برای مردم این کار را حرام و غیرمجاز می دانند. به نظر 
می رسد که رژیم های تروریستی و استبدادی همواره در یک 
تناقض آشکار گیر می افتند، در یک چرخه باطل در نوسان اند 

و پیوسته این پارادوکس ها تولید و باز تولید می شود.
طالبان نه تنها با ارزش های و فرهنگ دنیای مدرن و خصوصاً 
به فرهنگ غالب تبدیل شده ستیز و عناد  اکنون  غرب که 
دارند، بلکه شماری از ارزش های بومی افغانستان مانند نوروز 
با نگاه  و جریان مشروطیت را نیز مذموم گفته و در جایی 
و  بوده  شیعه  یک  کاتب  فیض محمد  که  نوشته اند  انتقادی 
ادامه  در  آن ها  است.  داشته  را  مشروطیت  نهضت  عضویت 
نوشته اند که استاد باید به شاگردان بگوید که این نهضت یک 
پرسه غربی بوده است. به نظر می رسد طالبان در پی تحریف 
با فرهنگ جهانی اند تا هویت تازه و  تاریخ بومی و دشمنی 
فرهنگ خود را به عنوان فرهنگ و برداشت متعالی پیش کش 
کنند. در جایی از این سند آمده است که تاگور، نویسنده و 
ادب پژوه هندی، یک هندو است و نباید در کتاب های درسی 
نامی از وی برده شود. حتا در بخشی از این سند تاکید شده 
است که به شاگردان به جای این که از مزایای تفریحی والیت 
بامیان گفته شود، از بدی ها و آسیب های بت ها سخن گفته 

و در باره بت پرستی معلومات ارایه شود.
که  می دانند  شیطانی  اداره  یک  را  ملل  سازمان  طالبان 
مشروعیت  که  گروهی  است.  بسته  را  مسلمانان  دست و پای 
جهانی را از سازمان ملل گدایی می کند و پول های آن را به 
جیب می زند، آن سازمان را شیطانی می داند و به نقش آن 
در جهان مدرن باور ندارد. استراتژیست های فرهنگی طالبان 
به این باورند که روح جوانان و دانش آموزان افغانستان باید 

طالبانی شده و ضدیت با غرب و دستاوردهای تمدن جهانی در 
وجود آن ها بارور شود. این تفکر از آن جا خطرناک و بحران  بیار 
است که ما بدون همکاری غرب، به توسعه نمی رسیم. امروز 
دانش بشری در بستر تمدن غرب پرورش و بارور شده است و 
توسعه کشورهای شکننده و توسعه نیافته ای مانند افغانستان 
بدون همکاری غرب، در بُعد بزرگ و تمدنی آن دشوار و حتا 
در مواردی ناممکن است. طالبان تالش دارند که با این تفکر 
باطل و ستیز و نژادپرستانه مفرط، جلو پیشرفت افغانستان را 

بگیرند و جهالت بیشتر خود را به تصویر بکشند.
هم در میان گروه های تروریستی و بنیادگرا و هم در میان 
اساسی  مساله  یک  مدرن،  تمدن  و  بشر  حقوق  داعیه داران 
وجود دارد که آن ها از مفاهم عمومی مصادره به نفع می کنند 
و دشمنان و مخالفان خود را از آن دایره می کشند. به عنوان 
نمونه، گروه های بنیادگرا با استفاده از ادبیات دینی و مفاهم 
خدا، دین، مذهب، دنیا و آخرت، غرب و تمدنش را خالی از 
خدا، دین و ایمان ترسیم می کنند که سزاوار دشمنی است. 
از سوی دیگر، غرب با استفاده از مفاهیمی چون حقوق بشر، 
وحشی  را  خود  مخالف  گروه های  انسانی،  کرامت  و  آزادی 
نابودی  اند.  سزاوار  که  می گذارند  نمایش  به  آزادی  ضد  و 
جامعه شناسان این مساله را مصادره  مفاهم عمومی به نفع 
خود دانسته و تاکید می کنند که این مصادر به نفع مفاهیم، 
است.  مدرن  جهان  در  و خشونت  تنش  زمینه های  از  یکی 
برای همین، طالبان گفته اند که حقوق بشر، غربی و در تضاد 

با اسالِم مورد نظر این گروه قرار دارد.

شخصیت های جهانی

طالبان حضور و معرفی شخصیت های جهانی در کتاب های 
درسی را زمینه غربی سازی می پندارند و حتا در مواردی آن ها 
را با مذهب شان می شناسند. همان طور که تاگور را یک هندو 
دانسته و ذکر او در کتاب های درسی را ضروری نمی دانند، 
ادیسن، مخترع برق و یکی از نام آورترین دانشمندان جهان 
را نیز یک امریکایی دانسته و نوشته اند که ما به شناخت این 
امریکایی نیاز نداریم و به جایش باید صحابی معرفی شود. 
طالبان ویکتور هوگو، نویسنده مشهور فرانسه ای را یک کافر 
جایی  درسی  کتاب های  در  نباید  او  که  گفته اند  و  خوانده 
داشته باشد. آن ها همچنان نامه های چارلی چاپلین به عنوان 
یکی از نابغه های سینما را بی فایده دانسته اند. به صورت کلی، 
طالبان هیچ کسی را بر نمی تابند. با ادبیات و موسیقی و هنر 
مشکل دارند، شعر را بر نمی تابند و به جای تمام پدیده های 
تصور  شود.  معرفی  یک صحابی  که  کرده اند  توصیه  مدرن، 
در  تمام جهان  با  باید  که  است  این  طالبان  میان  در  غالب 
ستیز باشند؛ حتا با فرهنگ و هنر و زیبایی هایش. این نشان 
نگاه خصم آلود و  با همه و  از جهالت محض است؛ دشمنی 
نفرت آمیز به جهان، از شاعر و نویسنده شروع تا مخترع برق 

و شخصیت های داخلی چون فیض محمد کاتب هزاره.
به صورت عموم طالبان در صدد تربیت نسلی اند که پیوسته 
همسایه ها  مدرن،  دنیای  با  کش مکش  و  ستیز  در  باید 
میان  مرز کشی  بر  که  باشد  افغانستان  داخلی  تنوع  حتا  و 
کسی  هر  دایره،  این  در  است.  شده  ترسیم  دیگری  و  خود 
اگر تمایل به »خود« یعنی تفکر طالبانی دارد، خوب است 
و  مذمت  سزاوار  بزند،  بیرون  دایره  این  از  که  کسی  هر  و 
داده های  از  ستیز  این  و  راه   این  در  طالبان  است.  نفرت 
سخت گیرانه مذهبی و انگاره های فرهنگ بومی کمک گرفته 
و پایه های آن را تقویت می کنند. ایدیولوژی طالبان معجونی 
از ستیز، تعصب، نژادپرستی و عقب مانده گی  است که اکنون 
دارد؛  حاکمیت  جهان  از  گوشه ای  در  استثنا  یک  به عنوان 
سرزمین  به  اکنون  بایدن،  جو  تعبیر  به  که  جغرافیایی  در 
و مکانی تبدیل شده است که مورد نفرین خدا قرار گرفته 
است. راستی که چنین است. باری دیالوگی در فلم هندی 
پریتوراج وجود دارد که می گوید: در سرزمینی که به زن ها 
حرمت نمی شود، خدا در آن جا نمی ماند. آیا خدا از افغانستان 

رفته است؟

ایدیولوژیطالبانونوعنگاهآنهابهغرب
آسو
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