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روحانیت و دولت؛ از همسویی تا تقابل

ــــــــــسرمقاله

تشدید جنگ و جناح های
ضعیف و پراکنده صلح
حفیظ اهلل ذکی

در حالی که ســروصداهای صلح در ماه های اخیر بیشتر شده و
نشســت چهارجانبه صلح امیدواری های اندکی را در این زمینه
ایجاد کرده اســت ،جناح هــای مختلفی در داخــل و خارج از
افغانستان تالش می کنند تا در روند صلح با طالبان سهم بگیرند.
اگر چه این تــاش ها از هر مجرایی که صــورت بگیرد یک امر
پسندیده است؛ اما به شرطی که این تالش ها صادقانه و به هدف
دســت یابی به صلح واقعی باشد و به روند اصلی صلح که از طرف
دولت تعقیب می شــود ،لطمه نزند .این روزها ما شاهد تشکیل
جمعیت ها و تشکل های جدیدی هستیم که مسأله صلح با طالبان
و میانجیگری در این زمینه را از اهداف مهم خود بر می شمارند.
بــا توجه به روند تشــکیل جمعیت ها و نهاد های سیاســی در
افغانســتان می توان به صورت کلی برداشــت کرد که در پشت
تشکیل این شوراها و ایتالف ها اهداف سیاسی کالنی که به روند
دموکراســی و آزادی و ایجاد فرهنگ تکثــر گرایی و همپذیری
ملی کمک نماید وجود ندارد؛ بلکه این تشکل ها اغلب به منظور
دستیابی به یک هدف کوچک و خاص گروهی و حتا شخصی ایجاد
می شود و پس از رســیدن به هدف دچار انحالل و فروپاشی می
گردد .امروزه صلح به عرصه تولید گروه ها و جناح ها در داخل و
خارج از کشور تبدیل شده است.
سؤال این است که آیا این افراد ،گروه ها و جناح ها قادر هستند
تا در ایــن عرصه گامهای مثبت و عملــی بردارند؟ آیا مهارت و
قدرت میانجیگری در این تشــکل ها دیده می شود؟ آیا اینهایی
که عالقمند به میانجیگری و تالش های صلح خواهانه هستند ،از
ماهیت گروه های مخالف خبر دارند؟ آیا می دانند که تصمیم گروه
های مسلح مخالف دولت از سوی خود آنها گرفته نمی شود؟ آنها
کسانی اند که برای به سرانجام رساندن یک پروژه سیاسی ایجاد
شده اند و ناچارند در همان راستا حرکت کنند.
همه می دانند که کشــورهای خارجی نقش اصلی و تعیین کننده
را در بــازی های صلــح میان حکومت افغانســتان و گروه های
هراس افگن دارند .تا زمانی که سیاســت های منطقه ای و منافع
برخی کشــورها ایجاب نکند ،هرگز به رهبران گروه های مسلح
اجازه نخواهند داد ،تا گامهای اساســی را در مسیر صلح بردارند.
بنابراین مســأله جنگ در افغانستان تنها به اختالفات سیاسی و
ایدیولوژیکی بر نمــی گردد .طرح این گونه اختالفات یک بهانه و
فریبی بیش نیست .دلیل جنگ طالبان و سایر گروه های مسلح به
مسایل بسیار کالن سیاسی ارتباط می گیرد که به جز سران دولت
ها دیگر کســی نه توان فیصله در آن موارد را دارد و نه صالحیت
بحث و گفتگو در آن زمینه ها را دارا می باشد .پس چطور باید به
این سروصداها امیدوار باشــیم و آنها را صادقانه و مؤثر ارزیابی
نماییم؟
در روزهای گذشته کنفرانسی در دوحه پایتخت قطر برگزار شد.
این کنفرانس از سوی سازمان غیر دولتی پگواش راه اندازی شده
بود و در آن به شمول کارشناســان امور سیاسی و نماینده های
جامعۀ مدنی افغانستان ،پانزده نمایندۀ طالبان در مورد یافتن یک
راه حل صلح آمیز معضلۀ افغانستان بحث کردند .در این کنفرانس
تالش آن است که کمیسیون مشترکی با اشتراک تعدادی از افراد
تشــکیل شــود تا در مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و
طالبان میانجیگری کنند.
در حالی که چهار کشــور مهم و قدرتمنــد و دخیل در قضایای
افغانســتان این روزها تالش می کنند تا نقشــه راه صلح برای
افغانستان را ترســیم کنند و طالبان را بر سر میز مذاکره حاضر
کنند؛ ولی این کشورها دشواری ها و مشکالت الینحلی زیادی را
پیشرو دارند .تا زمانی که در آن موضوعات به یک راه حل قابل
قبولی نرســند ،امیدواری ها در زمینه صلح خواب وخیالی بیش
نخواهد بــود .بنابراین حرکت های ضعیف ،بی برنامه و پراکنده از
ســوی برخی افراد و گروه ها جز این که توقع مخالفان را افزایش
دهند و بــه جریان اصلی صلح لطمه وارد ســازد ،نتیجه و ثمره
دیگری در بر نخواهد داشت.

در شــماره نخســت این نوشــتار نقش
روحانیت و نهاد دین را مورد بررســی قرار
دهیم و رابطه دین و دولت را با نگاه تاریخی
مورد بررســی قرار دادیم .بیان داشــتیم
که که از دوران احمدشــاه ابدالی تا دوران
داوودخان یک نوع همسویی میان دو نهاد
دین و دولت وجود داشــته است .در دوره
داوودخان به خاطر گسترش مکاتب دولتی
و برخی مسائل دیگر یک نوع شکاف میان
دین و دولت ایجاد شــد .در نوشتار کنونی
سعی می کنم رابطه دین و دولت را در دوره
کمونیســت ها ،مجاهدین و طالبان و دوره
جدید مورد بررسی قرار دهم.
تقابل دین و دولت
کمونیســت ها را می توان گروه جدید در
افغانستان محسوب کرد .این گروه به نقش
منفی دین در روند پیشــرفت و دگرگونی
تأکید می کرد .به ســخن دیگر ،آن ها دین
و ســازوکار های دینی را مانع توســعه و
دگرگونی جامعه می دانســت از این جهت
ســعی نمود نقش این نهــاد را در جامعه
کاهش دهد .علما و مــا امامان زیادی از
سوی حکومت کمونیست ها سر به نیست
شــد .علما و روحانیت نیز آرام ننشستند
و مــردم را علیه حکومت کمونیســت ها
تحریک نمودند .بنابراین ،دوران کمونیست
ها یک نوع تقابل میان دین و حکومت شکل
گرفته بود.
یگانگی دین و دولت
دوره مجاهدین و گروه طالبان را می توان اوج
قدرت و اســتیالی روحانیت نامید .مدارس
دینی در سراسر کشور باز شد و رونق گرفت.
مکاتب دولتی در دهات کشور بسته شد و در
شهر ها محدود شــد .در واقع ،دین و دولت
یکی شد .از تقابل به یگانگی رسید.
در دوره مجاهدین و حاکمیت امارت اسالمی
نقش روحانیت و مدارس دینی در تحوالت
سیاسی و اجتماعی برجسته شد .روحانیون
سنت گرا اما ،فاقد ایده سیاسی مشخصی
در حکومت داری بودنــد .در دوره جدید،
آن ها تن ها به تطبیق شــرعیت در جامعه
بســنده نموده و در عرصه نظام ســازی و
دولت سازی فاقد ایده بود و ناکام ماند.
اما آنچه مشهود است اینکه اندیشه اسالم
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گرایی ریشــه در مــدارس دینی داخلی
نداشت .بلکه اندیشــه های اسالم گرایان
و بنیادگرایان متأثر از اخوان المســلمین و
مکتب دیوبند بود .از آنجایی که روحانیون
فاقد ایده سیاسی در مورد نظام سیاسی و
دولت بود ،آن ها در نهایت ابزار دست کشور
های همسایه قرار گرفتند.
دوره جدید
در دوره پســا طالبان حکومت با اشــکال
متنوع و مختلف از خشــونت از سوی گروه
های طالب مواجه شد که در مدارس کشور
های همســایه درس می خوانــد .انتحار و
انفجار از نمونه های اســت که حکومت و
مردم با آن مواجه بوده اســت .زمزمه های
مبنی بر جلوگیری از رفتن طالب کشور به
کشور های همسایه در دوران حکومت حامد
کرزی شنیده می شد اما اینکه حکومت چه
سیاستی را برای این هم روی دست گرفته
بود ،معلوم نیســت .اما به نظر می رسد که
حکومت به دنبال ساخت مدرسه در داخل
کشور و پاســخ به نیازمندیهای شهروندان
در کسب مدارج عالی تحصیلی دینی بوده
باشــد .با این حال ،این مسئله به صورت
جدی از سوی حکومت دنبال نشد .تنها می

دانیم که مدارس و مساجد از سوی وزارت
حج و اوقاف ثبت و راجستر شد .اما تمام
مدارس و مســاجد دینی ثبت و راجستر
حکومت نشد.
در دوره جدید ،مشکالت ذیل در سیاست
حکومت در قبال مدارس دینی و مساجد
وجود داشته است .سعی می کنم به صورت
خالصه آن ها را توضیح دهم.
اول؛ هیچ سیاســت حکومت به شــکل
مســتمر دنبال نشد .در ســایت وزارت
معارف هیچ چیزی مبنی بر سیاســت و
کار های صــورت گرفته حکومت در قبال
مدرسه سازی و جلوگیری طالب از رفتن
به کشور های همسایه وجود ندارد .از کار
های صورت گرفته نیز آمار و ارقامی وجود
ندارد .بنابراین ،سیاست حکومت به شکل
مستمر دنبال نشد .سیاست مقطعی برای
یک معضل جدی مثل بنیادگرایی جوابگو
نیســت .کنترل و مدیریــت بنیادگرایی
نیازمند یک سیاســت مستمر و فراگیر از
سوی حکومت است.
دوم؛ فقدان نظارت بر مدارس دینی موجود
در کشور؛ یکی از دالیل شکست و ناکامی
حکومت عدم نظارت و ارزیابی بر فعالیت

مدارس دینی کشور اســت .اکنون شاید
هزاران مدرسه در سراسر کشور فعال باشد
ولی حکومت هیچ نظارتی بر این مدارس
و نصاب تعلیمــی آن ها ندارد .حکومت و
وزارت معارف و تحصیالت عالی کشــور
نمی داند که در مدارس دینی چه چیز ها
تدریس می گردد .فقدان نظارت و ارزیابی
اســت که آن ها را در تقابل با ما قرار می
دهد .بنابراین ،یکی از مهمترین و اساسی
ترین دالیل ناکامی حکومت فقدان نظارت
و ارزیابی بر مدارس دینی است.
ســوم؛ مدارس دینی همچنان به شــکل
سنتی و با نصاب تعلیمی سنتی و کالسیک
آن در کشور فعالیت می کند .تنها تفاوت
که به میان آمده است رویکرد بنیادگرایانه
در مدارس دینی است .نهاد های تعلیمی
و آموزشــی ما گزینه بدیل برای رویکرد
بنیادگرایانه در مدارس دینی و دانشــگاه
های کشــور ندارد .اگر مــدارس دینی با
رویکرد بنیادگرایانه به آموزه های دینی و
مذهبی می پردازد ،دانشگاه ها نیز همین
رویکرد را در پیــش گرفته اند .نه وزارت
معارف و نه وزارت تحصیالت عالی در دوره
حامد کرزی و اکنون قادر به تغییر رویکرد

و نوع نگاه مولوی ها و اســتادان دانشگاه
نبوده اســت .نگاه با عینــک بنیاگرایانه
است که طالب مدارس دینی و دانشجویان
دانشگاه های کشور را در صفوف گروه های
تروریستی قرار می دهد .بنابراین ،یکی از
دالیل ناکامی ما ناتوانی نهاد های آموزشی
و تحصیلــی مــا در ارائه رویکــرد بدیل
بنیادگرایی در مدارس دینی و دانشگاه های
کشور بوده است.
در یک نتیجهگیری کلی می توان گفت که
رابطه دین و دولت در دوران پســا طالبان
تقابــل همراه با تمایــل حکومت مبنی بر
همسویی این رابطه بوده است اما ،به دالیل
مذکور حکومت موفق به همسویی و کنترل
نهاد دین نشده است.
رابطه دولــت و علما از دوران احمدشــاه
ابدالی تا دوره ظاهرشــاه مثبت بوده است.
در این دوره روحانیت همیشــه مشروعیت
دهنده نظام سیاســی و حاکمان سیاسی
بوده اســت .تنها در پیش گرفتن رویکرد
افراطی اصالحــات و در پیش گرفتن غربی
سازی کشور باعث واکنش روحانیت و علما
را برانگیخته اســت .در دوره داوود خان و
کمونیست ها با رشد اندیشه های دنیاگروی
اسالم سیاسی حضور کرد که رویکرد شان
نســبت به قدرت متفــاوت از روحانیت و
علمایی سنتی بود .این قشر خواهان دست
یابی به قدرت و کنتــرل حکومت بود .اما
هیچ گاه ایده در باره نظام ســازی و دولت
سازی نداشت .در این دوره طوالنی مدارس
دینی هیچ گاه نقش برجســته در تحوالت
نداشــته است .اسالم سیاســی ریشه در
االزهر مصر و مکتب دیوبند داشت .مدارس
دینی تنها در دوران امارت اسالمی طالبان
نقش بازی کرد .در دوران پســا طالبان این
نقش آن ها در اشــکال متنوع خشــونت
بروز کرد .حکومت برای مهار آن دســت به
ایجاد مدارس زد اما به دالیل مذکور منجر
به شکست شد .با این حال ،تا هنوز معلوم
نیست که ایجاد مدارس می تواند سودمند
تمام شــود و از رشد بنیادگرایی جلوگیری
نماید یا خیر .آیا دولت قادر به ارائه رویکرد
بدیل بنیاگرایی در مدارس و دانشگاه های
کشور است؟

معلمان :دارندگان دانش و انتقال دهندگان آن
معلمان که امــروزه بین توقعی که در مورد
نتیجه از ایشــان میرود و مخاطبینی که
روزبهروز سرکشتر میشوند گرفتارشدهاند،
باید درعینحال از تجربه ،شــخصیت و نیز
قدرت عمل نسبی خود برای کنترل شکها،
تصادفات ،پارادوکسها و  ...حرفهشان بهره
ببرند.
یک معلم که در مدرسهی راهنمایی تدریس
میکند در گفتوگویی با آن بارر[ ]1برای وی
تشــریح کرد که چگونه شیوهای که در یک
کالس درس جواب داده بود ،در کالسی دیگر
شکست خورد:
«با خودم گفتم روشــم را در این کالس هم
پیاده میکنم و حتم ًا به نتیجه میرسم .مگر
غیرازاین بود که در آنیکی کالس نتیجهی
بســیار خوبی از ایــن روش گرفته بودم؟!
نتیجهی اجرای متد درسیام در کالس جدید
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اما چیزی نبود جز شکست».
این گفتهها بهواســطهی نشان دادن وجود
ابداع گری[ ]2و میل به آزمایش شــیوههای
جدید تدریس توســط یک معلم ما را تحت
تأثیر قرار میدهد؛ شاید این امر به این دلیل
باشد که تصویر ذهنیای که اکثر ما از دانش
مدرسهای داریم متفاوت است .بااینحال این
گفتهها بهخوبی مسئلهای را که بسیاری از
متخصصان حوزهی آموزش به آن معتقدند
به تصویر میکشد :شما در هر مدرسهای که
تدریس میکنید ،در هر مقطع و هر رشتهای
که باشــید ،باید بدانید که تدریس در ابتدا
عمل کردن در شرایط شک و تردید و اغلب
بحرانی است]3[.
کلود لســار و موریس تاردیف[ ]4بر پایهی
تحقیقات بســیاری که در آمریکای شمالی
صورت گرفتــه معلمی را حرفــهای مبهم
نامیدهانــد که همواره با شــک ،نامعینی و
مســائل غیرقابلپیشبینی همراه اســت.
البته این ویژگیها را میتوان برای ســایر
مشــاغل هم در نظر گرفت اما در حوزهی
مدرســه و آموزش اهمیتی دوچندان پیدا
میکننــد .در وهلــهی اول بهاینعلت که
معلــم در کالس درس در مواجههی با این
شک و تردیدها تنهاســت .در وهلهی دوم
بهاینعلت که تحوالت نظامهای آموزشی و
آموزش خانوادگی در چند دههی گذشتهی
قرن بیستم ســبب وارد آمدن آسیبهای
جدی به منابع کاری اصلــی معلمان یعنی
غیرقابلپیشبینی بودن و ناهمســان بودن
رفتارهای دانش آموزان شده است.
رویارویی با تحوالت گسترده
برای آنکــه بهتر بتوانیــم ماهیت حرفهی
معلمان را درک کنیم الزم است تا در بادی
امر نگاهی به تحوالت این حرفه در بســتر
اجتماعی و مدرسه بیندازیم .در دنیای امروز
اکثر کودکان و نوجوانــان در خانوادههایی
آموزش داده میشوند که در آنها گفتوگو،
توضیح و مذاکره اهمیت زیادی دارد و کودک
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خیلی سریع به این امر پی میبرد که حق
دارد نظر و خواستههای خود را آزادانه بیان
کند.
آموزشهای جدیدی که فرزندان میبینند
با تکیهبر ترویج یک فرهنگ روانشناسی
به آنها نشان میدهد که دیگر مثل گذشته
این والدین نیســتند کــه در محیط خانه
صد در صد حــرف اول و آخر را میزنند،
بلکه زین پس الزم اســت تا ایشان برای
تصمیمهــای خود دلیــل بیاورند و آنها
را توجیه کنند .از حدود ســی سال پیش
تاکنون نسل تحصیلکرده نسبت به نسل
گذشتهی خود فرمانبرداری بسیار کمتری
دارند و بهدفعات بیشتری با قوانین مدرسه
رودررو میشــوند ،قوانینــی که معلمان
وظیفهی به منصهی اجرا درآوردنشــان را
عهدهدارند.
رویارویی با این تحول از آنجایی بســیار
مشکل میشــود که تعداد دانشآموزانی
که وارد مدرسه میشوند بسیار زیاد شده
است .برای مثال در فرانسه تا اواخر دههی
 ۶۰میالدی ،شرایط جذب دانشآموز برای
دورهی راهنمایی بهاندازهای ســخت بود
که از میان دانشآموزانــی که به طبقهی
کارگر تعلق داشــتند ،تنها کســانی وارد
دورهی راهنمایی میشــدند که وضعیت
درسیشان بسیار عالی بود .به منصهی اجرا
درآمدن تدریجی قانون دورهی راهنمایی
همگانی[ ]5در فاصلهی ســالهای ۱۹۶۳
تــا  ۱۹۷۵و به دنبال آن افزایش مدتزمان
تحصیل تا اخذ مدرک دیپلم ســبب شد
تا نیاز به معلمان روزبهروز بیشــتر شود.
ازاینروی معلمانی وارد مدارس شــدند که
بهاندازهی کافی آمادگی رویارویی با شرایط
را نداشته و درک صحیحی از نیازهای دانش
آموزان نداشــتند .این تحوالت همچنین
سبب دگرگونی آموزش در دورهی ابتدایی
شد .برنامههای درســی این دوره عمدت ًا
طوری طراحیشده بود تا دانشهای اولیه

را در اختیــار دانشآموزانی قرار دهند که
قرار نبود وارد دورهی راهنمایی شوند .از آن
زمان به بعد اما نقش دورهی ابتدایی تغییر
کرده و باید دانــش آموزان را برای دورهی
راهنمایی مهیا میکردند.
امــروزه نحوهی انتقــال مفاهیم و مطالب
درســی به دانش آموزان در تمامی سطوح
آموزشی پیچیدهتر شده است؛ اما آخرین
تحولی که میتــوان از آن نام برد افزایش
سطح توقع جامعه در مورد نتایجی است که
نظام آموزشی هر کشور به دست میآورد .از
یک سمت دیگر والدین شکست تحصیلی
فرزندشان را تحمل نمیکنند چراکه این امر
را مترادف طرد شدن از جامعه میدانند .از
طرفی دیگر ،رشد بینظیر دانش هم سبب
سنگین شدن برنامههای درسی شده و هم
افزایش سطح توقع .در هر دو حالت سطح
توقع از معلمان باالتر رفته و وظیفهی ایشان
سنگینتر شده است.
تحوالت عنوانشــده ســبب شکلگیری
تناقضاتی در کار روزانهی معلمان شــده
است :به دست آوردن نتایجی بهتر بادانش
آموزانی که بهاندازهی ســابق فرمانبردار
نیستند و تنوعشان هم بسیار باالتر رفته
اســت .بهعبارتدیگر ،مدیریت شــک و
شبههها ،مسائل پیشبینینشده و تضادهای
شکلگرفته به محور اصلی حرفهی معلمی
تبدیلشده است.
لزوم فعالیتهای روتین مؤثر
بســیاری از جامعهشناسی که فعالیتهای
روزانهی معلمان را بررسی کردهاند به این
مسئله اشاره میکنند که معلمانی که بهتر
از سایرین با تردیدهای موجود در حرفهی
خود مقابله میکنند کســانی هستند که
کارهــای روتین و روزمــرهی مؤثری را به
منصهی ظهور میرسانند .باید اما به این امر
توجه داشت که باید به معنی لغت روتین در
اینجا نه با دیــدهی کوچک انگارانه ای که
در زبان فرانســه به آن میشود بلکه بادید

آنگلوساکسونها نگاه کرد .لسار و تاردیف
با بهرهگیری از مفهوم یکنواخت شدگی که
آنتونی ژیدن ،جامعهشــناس انگلیسی[]6
مورداشــاره قرار میدهد عنوان میکنند
که این فعالیتهای روتین به معلمان اجازه
میدهد تا «تنوع شــرایط را با مجموعهای
منظم و کنترلشده از کنشها مهار کنند،
فرایندی که درعینحال به ایشــان امکان
میدهد توجه خود را معطوف به مســائل
دیگری نیز بکننــد ».بنابراین فعالیتهای
روتین بهاندازهای تأثیرگذار هســتند که
بتــوان از ورای آنهــا فعالیتهای دانش
آمــوزان در کالس درس را چارچوببندی
کرد و تا حد زیــادی از تردیدهای موجود
کاست ،البته توجه به این امر حائز اهمیت
اســت که فعالیتهای روتیــن و روزمره
بههیچعنوان سبب کاهش نوآوری معلمان
نمیشود.
تبیین فعالیتهــای روتین امر پیچیدهای
اســت .در وهلهی اول الزم است برنامهی
روزانهی کالس آماده شــود .در این مرحله
معلم باید انتخابهایی بکند که بســتگی
صد درصد به بســتر موجود دارد .سطح
دانش آموزان ،تعداد و رفتارهای آنها ،ابزار
آموزشی در دسترس و درنهایت مدتزمان
کالس .درست در همینجاست که فاصلهی
بین کار از پیش تعیینشده و کاری که جامعه
شناســان از آن تحت عنوان کار واقعی یاد
میکنند به بیشــترین حد ممکن میرسد.
معلم باید کارهایی را که از قبل در ذهن خود
آماده کرده در کالس درس به منصهی اجرا
درآورد .این فرایند نهتنها سخت است بلکه
بستگی دارد به میزان تجربهی معلم و تسلط
وی بر مطالبی که قرار است منتقل کند:
«من معموالً برای درس دادن سر کالس از
 ۷یا  ۸کتاب مختلف استفاده میکنم ...ابتدا
نگاهی به سایر کتابها میاندازم تا نحوهی
تدریس مطالب در آنها را ببینم و ســعی
میکنم برنامهی کالسم را به منطقیترین و
جذابترین شکل ممکن تنظیم کنم».
آمــاده کردن یــک کالس درس از طرفی
مشتمل است بر پیشبینی نحوهی فعالیت
دانش آموزان در کالس و زمانی که باید به
آنها اختصاص داده شــود :کارهای فردی،
گروهی ،تدریس معلم ،پرســش و پاسخ،
ارزیابی فردی و ...
پس از برنامهریزی نوبت میرسد به اجرای
برنامهها در کالس که سختترین مرحلهی
کار هم محسوب میشــود .در این مرحله
الزم اســت معلم درعینحال سه فعالیت
را تحــت کنتــرل درآورد :در وهلهی اول
فعالیتهای فکری خود معلم که اکثر مواقع
باید بهتنهایی و بــدون بهره بری از کتاب
درسی و یا جزوه صورت بگیرد چراکه تمامی
حواس معلم باید متوجه کالس باشد.
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