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غربت فرهنگ و هنر در سایه سیاست

ــــــــــسرمقاله

نقش عربستان در
تسریع روند صلح
حفیظ اهلل زکی

مردم افغانستان به صلح نیاز دارد .این مردم نزدیک به چهاردهه
جنگ ویرانگر را تجربه کرده اند .بیش از یک میلیون کشــته و
صدها هزار معلــول ،مهاجرت جمعی به کشــورهای مختلف و
بخصوص کشــورهای همسایه ،بیجا شدگان داخلی که آمار آن به
بیش از یک میلیون می رسد ،از هم پاشیده شدن خانواده ها ،فقر،
بیکاری و تخریب زیربناهای اقتصادی بخشی از رنج ها و دشواری
هایی اند که بر مردم افغانستان تحمیل شده است.
جنگ افغانســتان با مداخالت کشــور خارجی شــروع شد و با
کارگردانی کشــورهای مختلف خارجی ادامه یافت .همواره دست
کشــورهای خارجی در عقب این جنگ طوالنی و پر تلفات قرار
داشته است.
پس از حادثه یازدهم ســپتامبر آمریکا که عزم بین المللی بر این
تعلق گرفــت ،تا یک نظام دموکراتیک ،فراگیر و مورد توافق اکثر
جناح های مؤثر سیاســی در افغانســتان ،جایگزین امارت خود
خوانده طالبان در این کشور گردد؛ همه مردم از این اقدام جامعه
جهانی اســتقبال کردند .دولت جدید شکل گرفت و مردم نیز در
ســایه نظام جدید و حمایت جامعه بین المللی کم کم به زندگی
عادی خود بر می گشتند؛ ولی متأســفانه این آرامش زیاد طول
نکشــید و این امیدواری ها بسیار زود در خاکستر جنگ ،به یأس
و نا امیدی تبدیل شد.
با آن که بیش از چهل کشور خارجی در افغانستان در قالب ائتالف
بین المللی مبارزه با تروریســم نیروی نظامی داشتند ،اما بازهم
پروژه نا امن سازی کشور همه ساله قلمرو های بیشتری از کشور
را تحــت تأثیر قرار می داد و مردم بیشــتری را در دوزخ جنگ
گرفتار می کرد.
پیش از ســه سال گروه های شورشی بیشــتر در مناطق جنوبی
و شرقی کشور حضور داشــتند و جنگ اغلب در همین مناطق
محدود می شد؛ اما بیشتر از دو سال است که گروه های شورشی
حضور وسیع و سؤال برانگیزی در والیات شمال کشور پیدا کرده
و چالش های امنیتی فراوانی را برای دولت و مردم افغانستان در
این مناطق به وجود آورده است.
حضور گســترده و قدرتمنــد طالبان در شــمال از نظر مردم و
کارشناســان یک امر عادی و معمولی نظامی تلقی نمی شــود،
آنها معتقد اند که پشــت سر این قضیه کشورهایی قرار دارند که
سیاست و منفعت آنها بر محور نا امنی افغانستان تعریف می شود.
ولی این که به صورت قطع چه سیاســتی در عقب تقویت طالبان
در افغانستان و بخصوص شمال کشور وجود دارد؛ برخی آن را به
رقابت های منطقه ای و مداخالت برخی کشورهای همسایه ارتباط
می دهند و برخی آن را ناشــی از تشدید رقابت های بین المللی
آمریکا و روســیه می دانند .مسأله واضحی که همه به آن اعتراف
می کنند این اســت که وضعیت امنیتی در افغانستان بیش از هر
زمان دیگر با پیچیدگی ها و تنگناهــای هولناک رو برو گردیده
است و این پیچیدگی ها امروزه جنگ افغانستان را از حالت یک
جنگ صرفا داخلی خارج کرده و به آن ماهیت جنگ نیابتی منطقه
ای و حتا بین المللی داده است.
از مســأله فوق ما به چنین برداشــت می رسیم که ختم جنگ و
رسیدن به صلح در افغانســتان بدون همکاری صادقانه و جدی
کشــورهای منطقه و جهان ممکن نیست .بدون تشریک مساعی
کشــورهای بیرونی برقراری صلح در افغانستان یک امر محال و
ناشدنی تلقی می شود.
در کنار آمریکا و پاکستان ،نقش کشورهای چین،عربستان ،روسیه
و ایران نیز در تأمین صلح و ثبات در افغانســتان برجسته و غیر
قابل انکار می باشــد .چنانچه این کشورها عزم واراده شان را در
ایجاد صلح و ثبات در افغانستان در عمل نشان دهند ،دیگرهیچ
گروهی توان ایستادگی و مقاومت در برابر آن را نخواهند داشت.
ســفر رییس اجراییه حکومت به عربستان که اعالم حمایت همه
جانبه آن کشــور را از روند صلح در پی داشته است؛ می توان از
این نظر مفید ارزیابی کرد .زیرا عربســتان نفوذ معنوی بر گروه
طالبان و روابط نزدیک با حامیــان این گروه دارد و همکاری این
کشور در راســتای صلح می تواند در جلب رضایت این گروه ها و
تحت فشار قرار دادن کشورهایی که در مسیر صلح اخالل کنند،
مؤثر واقع شود.

رحیم حمیدی
در روزهای گذشته کابل شاهد مهمترین
رویداد فرهنگی ســال بــود ،چهارمین
جشنواره بین المللی فیلم زنان هرات در
کابل روز چهار شــنبه 28میزان در کابل
با حضور ســینماگران افغانستان ،ایران،
ایتالیا ،ایرلند و هندوستان افتتاح شد .در
این جشنواره بیش از  200فیلم از چندین
کشور دنیا شرکت داشت و در شامگاه روز
شــنبه برندگان بخش های مختلف این
جشنواره اعالن گردید .در این جشنواره
فیلمهای از افغانســتان ،روســیه ،هند،
فرانســه ،ایران و چند کشور دیگر برنده
جوایــز در بخش های مختلف شــناخته
شدند .مهمترین جایزه داخلی جشنواره را
« ویگا مقربی» سینماگر جوان افغانستان
بخاطر فیلم« آیینه» بدســت آورد .ویگا
مقربی در دانشــکده هنرهــای زیبای
دانشــگاه کابل سینما خوانده است و این
فیلم را به همکاری دوستان دانشجویش
ساخته است.
جشنواره بین المللی فیلم زنان هرات در
سال  1391توسط بنیاد « آرمان شهر» و «
خانه فیلم رویا» در شهر هرات راه اندازی
شــد .سه دور گذشــته ی این جشنواره
در شــهر هرات برگزار شد ،اما امسال بنا
به گفته ی مســئولین جشنواره ،به دلیل
مشــکالت امنیتی ،تصمیــم آنها بر این
شد که جشــنواره را در شهر کابل برگزار
کنند .جشــنواره بین المللی فیلم زنان
اولین جشنواره فیلم زنان در منطقه است
که فیلمهــای را به نمایش میگذارد که به
موضوعاتی راجع به زندگی و حقوق زنان
پرداخته باشد.
اما جدا از اینکــه هنرمندان و فرهنگیان
افغانســتان از برگزاری این جشــنواره
خوشــحال بودند و آن را یک کار برزرگ
برای احیای ســینمای افغانســتان می
دانستند ،همه هنرمندان و فرهنگیان از
وضعیت موجود ناراضی بودند و حکومت
را متهم می کردنــد که به فرهنگ و هنر
توجه ندارد و این بخش ها به فراموشــی
سپرده شده است.
اولین اعتراض نسبت به توجهی به فرهنگ
و هنر ،در روز افتتاح جشنواره بین المللی
فیلم زنان هرات ،در باغ بابر کابل صورت
گرفت .در روز افتتاح جشنواره ،هنرمندان
و سینماگران داخلی و خارجی روی فرش

سیاه قدم گذاشتند .رسم معمول جشنواره
های سینمای جهان این است که سینماگران
در روز افتتاح جشنواره ها ،روی فرش سرخ
گام میگذارند و این به معنی ارج گذاری به
هنر سینما و سینماگران پنداشته می شود.
رویا سادات رئیس خانه فیلم رویا و از برگزار
کنندگان جشنواره در این باره گفت« برای
اعتراض به همه ی بی عدالتی ها ،امروز برای
اولین بار در جهان ،سینماگران پا روی فرش
سیاه گذاشتند».
در سومین روز جشنواره در یک نشست که
با حضــور ابراهیم عارفی رئیس افغان فیلم،
انجینیر لطیف احمدی از کارگردانان مشهور
و با سابقه ی سینمای افغانستان و رخشان
بنی اعتماد کارگــردان نامدار ایرانی ،برگزار
شــده بود ،آقای عارفی گفت که مسئولین
حکومت وحدت ملــی با هنرمندان و بخش
های هنری و فرهنگی ،برخورد سیاسی می
کنند .او گفت که طــرح خود را برای بهبود
وضعیت سینما در کشور ،یک سال پیش به
رئیس جمهور بطور حضــوری ارائه کرد ،اما
یک سال طول کشید تا او بتواند همان طرح
را بــه رئیس اجرائیه نیز ارائه کند .در برنامه
اختتامیه جشنواره رهنورد زریاب داستان
نویس مشهور کشور ،در سخنرانی خود گفت
سینمای کشور در وضعیت زار بسر می برد و
نه حکومت قبلی و نه حکومت وحدت ملی به

سینما و هنر توجه کرده است .او گفت بهانه
مقامات حکومتی این است که آنها درگیر
مسایل امنیتی است ،اما امنیت کجاست؟
اگر این همه مشغول تامین امنیت هستند،
چرا امنیت تامین نمی شود؟
در دوران طالبان ،افغانســتان به کشــور
بدون تصویر معروف بود .طالبان ســینما
را به عنوان« هنرحرام» می شــناختند و
ممنوع اعالن کرده بودند .اما بعد از سقوط
حکومت طالبان ،بــه یکباره فعالیت های
فرهنگی و هنری در شهر کابل و شهرهای
دیگر کشــور رونق گرفت و با مخاطب و
استقبال خوبی مواجه شد.
در یک و نیم دهه ی گذشته ،فعالیت های
فرهنگی و هنری زیادی در کشــور انجام
شده است .در زمینه ی سینما در سالهای
گذشته چندین جشــنواره ی سینمایی
در کشــور برگزار می گردید و فیلم های
از فیلمســازان داخلی و خارجی را برای
مخاطبان خود به نمایش میگذاشت ،اما بعد
از ســال  2014همچنان که فضای سیاسی
ملتهب شد و هر روز بدتر می شود ،زمینه
برای فعالیت هــای فرهنگی و هنری نیز
محدود گردید و این بخش ها حامیان خود
را از دست دادند.
با خروج موسسه های بین المللی در سال
 2014از کشور و بدتر شدن وضعیت امنیتی،

موسســه ها و نهادهای دولتی افغانستان
توجه کمتــری در عرصه ی فرهنگ و هنر
از خود نشان دادند و بسیاری از پروژه های
فرهنگی و هنری هنرمندان و فرهنگیان را
تمویل و حمایت نکردند.
بر اثر کاهش حمایــت های مالی از برنامه
ها و پرژه های فرهنگی و هنری ،بسیاری
از برنامه های که در ســال های گذشــته
برگــزار می شــد ،اکنون دیگــر برگزار
نمی شــود .در عرصه ی سینما در یک و
نیم دهه ی گذشــته چندین جشنواره و
فستیوال ســینمایی ظهور و افول کرده
است « .جشــنواره بین المللی فیلمهای
کوتاه و مســتند کابل» در سال  2006و با
حمایت مالی « گویته انیستیتوت» و مرکز
فرهنگی فرانسه در کابل ،برگزار می شد.
این جشنواره توانســت چندین چهره ی
جوان و چند گروه ســینمایی را به مردم
افغانستان معرفی کند .اما بعد از سال 2009
بر اثر اختالف میان حمایت کنندگان مالی
و برگزار کنندگان دیگر برگزار نشد.
جشــنواره دیگری که در این سالها ظهور
کرد « ،جشنواره پاییزی فیلم حقوق بشر
افغانستان» بود ،اولین دور این جشنواره
با حمایت مالی یوناما و چند نهاد دیگر در
سال  1390برگزار شــد ،دومین دور آن با
یک سال وقفه در سال  1392برگزارگردید

و بعــد از آن به دلیل نبــود حمایت مالی،
برگزار نشــد .همچنان چندین جشنواره
کوچک دیگر از ســوی نهادهای خصوصی
و تلویزیــون هــا برگزار مــی گردید ،که
اکنون هیچ کدام از آنها برگزار نمی گردد.
جشنواره های ادبی و فرهنگی نیز از رونق
کمی برخوردار گردیده است و دیگر جوش
و خروش چند سال قبل را ندارد.
وضعیت سیاســی و امنیتی کشور سایه ی
سنگینی بر سر سایر بخش ها گذاشته است.
اما بخش های فرهنگی و هنری ،بیشترین
آســیب را از این وضعیت دیده است .فیلم
سازان ،داستان نویســان و شاعران نامدار
کشــور در سالهای گذشــته به دلیل نبود
زمینه کار در کشــور و عــدم حمایت از
سوی دولت ،کشــور را ترک کرده اند و در
عالم مهاجرت بسر می برند .وضعیت تولید
آثار فرهنگی و هنری نیز اســفبار اســت.
در جشــنواره بین المللی فیلم زنان هرات،
بیشــترین فیلم های که از افغانستان در
جشــنواره شــرکت کرده بود ،ساخته ی
دانشجویان دیپارتمنت سینمای دانشکده
هنرهای دانشــگاه کابل بود که در سالهای
قبل با کار مشــترک دانشجویی و با بودجه
و هزینه های شــخصی ساخته شده بودند.
اکثر سینماگران نامدار کشور سالهاست که
به دلیل نبود حمایت مالی نتوانسته اند آثار
جدید تولید کنند و کم کم از کار در زمینه
سینما و هنر ،دلسرد و نا امید شده اند.
رئیــس جمهور غنی در منشــور تحول و
تداوم بخشی را به مسایل فرهنگی و هنری
تخصیص داده بــود و آنجا گفته بود که اگر
رئیس جمهور افغانستان شود ،به بخش های
فرهنگی و هنری توجه می کند و فرهنگیان
و هنرمنــدان را مورد حمایــت خود قرار
خواهد داد ،اما متاسفانه این وعده ی رئیس
جهمور غنی نیز مثل سایر وعده های ایشان
و رئیس اجرائیه ،هنوز عملی نشده است و
فراموش گردیده است.
عدم توجــه به فرهنگ و هنــر می تواند
پیامدهای ناگواری به همراه داشته باشد و
کشور را از لحاظ فرهنگی به عقب بکشاند.
فرهنگ یک کشــور به عنوان سرمایه ی
معنوی آن به شمار می رود و توجه نکردن
به آن باعث می شود که کشور ما از هویت
فرهنگی خود فاصله بگیرد و این سرمایه ی
معنوی را از دست بدهد.

اهمیت و نقش فرهنگ درزندگی انسان
رضا احسانی

اگرچه به مشکل می توان تأثیر فرهنگ را
بر زاوایای مختلف زندگی فردی و اجتماعی
به ســنجش گرفت ،اما بدون شــک رفتار
انسان از ساحه نفوذ فرهنگ بیرون نیست
و فرهنگ نقش خودش را در رفتار و گفتار
انسان ها نشــان می دهد .عوامل فرهنگی
ممکن است به تنهایی تعیین کننده نباشد،
ولی در کنار سایر عوامل می تواند به لحاظ
شکلی و محتوایی بر جامعه تأثیر بگذارند.
افکار و اندیشــه های متداول در هر جامعه
بیانگر مجموعه تجربیاتی اند که آن جامعه
در طی زمان به پشت ســر گذاشته است.

 کارتون روز

تجربیاتی که در البالی ارزش ها ،نگرش ها و
عادات و رسوم حاکم بر جامعه قابل مشاهده
می باشد .مسایل روزمره مردم ،انگیزه هایی
که آنها را بــه فعالیت وا می دارد ،تالش ها
و کوشش های آنها برای انجام مؤفقانه کار،
برخوردهای سیاســی درون اجتماع و نوع
رفتارها و الگوهایی که مناسبات اجتماعی
مردم را شــکل می دهد ،توجه به مسایل
دینی و مذهبی ،نــوع قرایت هایی که در
ادوار گوناگون از آموزه های دینی و مذهبی
صورت می گیرد ،جنگ ها ،دشــمنی ها و
یا زیست مســالمت آمیز و توأم با مدارا و
همپذیری  ....همه و همه برخاســته از نوع
فرهنگ آن جامعه است .بازتاب تجربیاتی
است که از نسل های گذشته به نسل های
آینده انتقال یافته است.
از آنجایی که این رفتارها از عوامل فرهنگی
نشــأت می گیرد ،قابل تغییر و اصالح می
باشــد ،چون فرایند تعامل میان فرهنگ
ها امکان اصالح و تغییــر در فرهنگ های
اجتماعــی را ناگزیــر می ســازد .امروزه
پاالیش فرهنــگ از آلودگی ها و خرافه ها
و جایگزینی فرهنگ سالم و سازنده بجای
آنها جز اولویت های یک جامعه پویا به شمار
می آید .چون فرهنگ زمینه ساز تحوالت
اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و علمی است
و پویایی فرهنگی بســتر رشــد و توسعه
همه جانبه اجتماعــی و اقتصادی را فراهم
می کند .همانطــوری که دگرگونی مداوم و
مستمر فرهنگی به رشد و شکوفایی جامعه
کمک می کند ،ایستایی فرهنگی جز تجرید
جامعه از جوامع توســعه یافته و یا در حال
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توسعه و عقب مانی آن از کاروان توسعه و
مدنیت ،چیزی دیگری را به دنبال نخواهد
داشت .تغییرات فرهنگی با رشد و توسعه
اقتصادی و سیاسی دارای تعامل دوسویه
اســت که همواره در فرایند رشد و تغییر
بر همدیگر اثر می گــذارد .همانطوری که
فرهنــگ موجب تحــول در عرصه های
سیاســی ،اجتماعی و علمی می شود ،این
تحوالت هم متقابــا تغییرات و دگرگونی
های فرهنگی را تســهیل می کنند و روند
پویایی و نوسازی فرهنگی را مانا ،مداوم و
پایدار می سازد .این تعامل و تأثیرگذاری
های متقابل جریان رشــد سریع و حیرت
آور جوامــع را در عرصه گوناگون زندگی
در پی می آورد .با دگرگونی های فرهنگی
مسیر جوامع به سوی آینده روشن می شود
و جرقه های پیشرفت ،رشد ،رفاه ،صلح و
امنیت ...کلید مــی خورد .از اینرو نوآوری
فرهنگی مهمترین پارامتر در حفظ جامعه
از زوال و عقــب ماندگی هــای فرهنگی،
اقتصادی ،سیاســی و تکنولوژیکی است.
جوامعی که مدام در مسیر تغییرات مثبت
فرهنگی قرار داشته باشــند و آگاهانه و
روشمندانه دروازه های فرهنگ را به روی
تعامل با فرهنگ هــای دیگر باز بگذارند،
همواره از فرهنگ پویا و قدرتمند برخوردار
گردیــده و رهیافت های صلــح ،امنیت،
زیست مسالمت جمعی و استفاده مؤثر از
ظرفیت ها و پتانسیل های اجتماعی و ملی
را به آسانی انتخاب می کنند.
ما باید بــه فرهنگ گذشــتگان احترام
بگذاریم و از آن بــرای تعیین رفتارهای

اجتماعی و در برخورد با ســایر همنوعان
خود ســود ببریم؛ اما باید اجازه دهیم که
این فرهنگ در تعامل مثبت با فرهنگ ها
و باورهای دیگر قرار گیرد .چرا که در اثر
این تعامل بدی ها و کاستی های فرهنگ
پاالیش می گردد و خأل ها و نارسایی های
آن با اســتفاده از ارزش ها و هنجارهای
فرهنگ های دیگر از بین می رود .برای ما
همانطور که حفظ و احترام فرهنگ گذشته
اهمیت دارد ،سمت و سوی فرهنگی ما به
سوی آینده نیز از ارزش زیادی برخوردار
می باشــد .به گفته احمد طالب ابراهیمی
الجزایری « :دانســتن این انسان به کدام
سوی روان است همان قدر پر ارزش است
که بدانیم از کدام سوی می آید و فرهنگ
رابطه ای اســت که گذشــته ها را به هم
پیوند می دهد و جهش به ســوی آینده را
ممکن می ســازد ».پس فرهنگ با پیوند
دادن گذشــته و حال راه صعود به سوی
ترقی ،کمال و توســعه را در آینده هموار
می سازد .فرهنگ شیوه زندگی انسان ها
را در جامعه مشــخص نشان می دهد و به
آنان راه چگونه اندیشیدن و چگونه عمل
کردن را می آموزند.
تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که پیشرفت
و پــس مانی یک جامعه بــه فرهنگ آن
بستگی دارد و این پیوستگی میان فرهنگ
و آینده جامعه چنان شدید و در عین حال
نزدیک است که با یاری فرهنگ و بررسی
عناصــر اساســی آن در جامعه می توان
مسیر آینده آن جامعه را پیش بینی کرد.
اگر فرهنگ یک جامعه از رشــد و پویایی

برخوردار نباشــد و انعطاف و ظرفیت الزم
را برای ایجــاد تعامل با فرهنگ های دیگر
نداشته باشد ،این فرهنگ در برابر فرهنگ
های دیگر باشکست مواجه می گردد و راه
پیشرفت و تکامل را برای اعضای جامعه می
بندد.
هر قدر که مردم یک ســرزمین از ویژگی
های جغرافیایــی ،تاریخی و فرهنگی خود
آگاهی داشــته باشــند ،به همان میزان با
قاطعیت بیشــتری از موجودیت و هویت
فرهنگی خود دفاع کــرده می توانند و در
مســیر حیات اجتماعی خود با مشکالت و
تهدیدهای کمتری مواجه می گردد .هویت
فرهنگی سبب توانایی جامعه و نشانه زنده
بودن و پویا ماندن اعضای آن در مســیر
هولناک حیات اجتماعی می گردد .فرهنگ،
بقا و دوام ملت هــا را تضمین می کند و از
زندگی آنها در برابــر تهاجمات بیرحمانه
فرهنگی ،مداخالت سیاســی و تجاوزهای
نظامی کشورهای بیگانه محافظت می کند.
بنابراین بررسی وضعیت هر جامعه با توجه
به ویژگی هــای فرهنگی آن جامعه ممکن
می گردد .اگر یک جامعــه پویا ،با ثبات و
دارای اندیشه ها و نگرش های انسانی بود؛
معلوم می شــود که آن جامعه از فرهنگ
پیشرو و انعطاف پذیر برخوردار می باشد؛
اما اگر یک جامعه از نــا امنی ،بی ثباتی و
ایده ها و نگرش های خصومت پندارانه رنج
ببرند ،بیانگر این است که آن جامعه دارای
فرهنگ ضعیف بوده و این فرهنگ نتوانسته
میان گذشته و حال این مردم پیوند ایجاد
کرده و با تکیه بر آن مســیر زندگی آینده
خود را تعیین کند.
افغانستان دارای گذشته درخشان تاریخی
و فرهنگ ناب و اصیل اســامی است که
موجبات پیشــرفت این کشور را در عرصه
های اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و علمی
فراهم کرد و قدرت و اقتدار سیاسی و علمی
این سرزمین را در ســطح منطقه به اثبات
رساند؛ اما متأســفانه ما از این گذشته پر
افتخار خود فاصله گرفتیم و فرهنگ پیشرو
و پویایی که در همه حاالت می توانســت
جامعه را از گردنه های خطرناک و تنگناهای
هولناک عبور دهد ،به فراموشی سپردیم و
یا آن را با اختالط با عرف و عادات قبیلوی
و برداشت های محدود نگر دینی از مسیر
تکامل و ترقی به انحراف کشانیدیم .انحراف
از مسیری که گذشته پر افتخار فرهنگی را
برای ما رقم زده بود ،ما را به ســوی آینده
تاریک سوق داده است.
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