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نگاهی به وضعیت دانشگاه ها در افغانستان

ــــــــــسرمقاله

بی سوادی،
بحران خاموش در کشور
حفیظ اهلل زکی
تعلیم و تربیه اساس توســعه و پیشرفت در هر کشور به شمار
می آید .میزان توســعه و پیشــرفت جوامع به گستره و سطح
ســواد افراد آنها سنجیده می شــود .یکی از اساسی ترین و
مهمترین اصل در توســعه کشــور تأمین نیروی انسانی است.
کشورهایی که دارای نیروی انسانی متخصص و مسلکی بوده و
اکثریت مردم آن از نعمت سواد بهره مند باشند ،مسیر توسعه
در آن کشورها هموارتر و آسان تر دنبال می شود.
افغانستان در گذشــته کمتر به این مهم توجه داشته است .از
اینرو تا یک و نیم دهه قبل نزدیک به هشــتاد در صد مردم بی
سواد بودند و سطح علمی با ســوادان جامعه نیز بسیار پایین
بود .یکی از دالیل عقب ماندگی افغانستان عدم توجه به تعلیم
و تربیه در این کشــور بوده اســت .تعصبات جاهالنه قومی و
ســمتی ،رشــد افراط گرایی و ترویج خرافات و اختالط آموزه
های دینــی با فرهنگ قبیلوی ،بی توجهی به مدنیت و رشــد
اقتصادی همه و همه پیامد نامیمون بی ســوادی در افغانستان
است.
در یک و نیم دهه گذشــته اگرچه پیشرفت های چشمگیری در
این زمینه صورت گرفته اســت؛ ولی بازهم در کیفیت معارف
توجه جدی صورت نگرفته اســت .ســطح آموزش در مکاتب
پایین و دارای کاستی های فراوان می باشد و دانش آموزان به
همین دلیل از رشد مطلوب برخوردار نیستند.
نا امنی و بیکاری افراد تحصیل کرده و فســاد در دستگاه های
دولتی و عدم توجه به باال بردن ســطح کیفی معارف ســبب
گردیــده که ما امروز نه تنها در مکاتب که در دانشــگاهها نیز
با مشــکل روبرو باشیم .چون افرادی که به تحصیالت عالی راه
پیدا می کنند ،قدرت درک و فهم دروس دانشــگاهی را ندارند
و به این خاطر ناچارند که برای گذراندن دوره تحصیل شان به
ابزارهای غیر قانونی متوسل شــوند که این مسأله پدیده های
رشوه و فســاد را در نهادهای تعلیمی و اکادمیک کشور تقویت
کرده است.
چالش دیگــر فراروی تعلیم و تربیه در افغانســتان مســأله
ناامنی اســت .آمدن فصل بهار همه ساله با تشدید نگرانی های
امنیتی در افغانســتان همراه می باشد .درحالی که مردم تالش
می کنند ،سال نو تعلیمی شــان را باخوشی آغاز کنند و تمام
دغدغه ها و تهدیدها را به فراموشی بسپارند ،اما واقعیت های
تلخ نا امنی و کشتار بیرحمانه هموطنان هرگونه دلخوشی را از
شهروندان می گیرد.
چالش مهم دیگر مشــکالت عمیق و بنیادین اقتصادی است.
چالشــی که خود دارای ابعاد و جنبه های گســترده و فراوان
است .افغانســتان از کشورهای بسیار فقیر جهان است که آمار
بیکاری در آن بیداد می کند .میلیون ها شهروند این کشور در
سراسر دنیا سرگردان است که هدف اصلی آنان تامین معیشت
و برآوردن نیازهای اقتصادی اســت .در بیش از ســیزده سال
گذشــته نه تنها آمار بیکاری کاهش نیافته که حتی افزایش نیز
داشته اســت .تعداد زیادی از مردم و حتا تحصیل کرده های
که با هزار مصیبت درس های خود را به پایان رســانده اند ،از
بیکاری و فقر اقتصادی رنج می برند .بسیاری از خانواده ها حتا
از تهیه ضروری ترین نیاز های خود عاجز می مانند .بســیاری
از خشونت ها ،نابهنجاری های اجتماعی و جنایت های سازمان
یافته و غیر سازمان یافته از مشکالت اقتصادی و بیکاری مردم
نشــأت می گیرد .سرپرستان خانواده ها اغلب در شرایط فعلی
از تأمین مخارج مکتب فرزندان شــان ناتوان اند و به دلیل فقر
و بیکاری مجبور می شــوند فرزندان شــان را بجای مکتب به
کارخانه ها و کارگاه ها بفرستند.
تعلیم و تربیه پیوند محکم با مســأله معیشت خانواده ها دارد.
تا زمانی که ســطح زندگی مردم بهبود نیابد بسیاری از اطفال
و نوجوانان از ادامه آمــوزش و تحصیل باز می مانند .بنابر این
دولت باید همزمان مســایل امنیتی ،فرهنگی و اقتصادی را در
بهبود کمی و کیفی معارف مورد توجه قرار دهد و زمینه تعلیم
و تحصیل را برای همه شهروندان فراهم سازد.

در دوران مــدرن در غــرب ،بزرگترین
و نامدارتریــن فیلســوفان اروپایی (به
طور خــاص فیلســوفان آلمانی) اغلب
فیلســوفان دانشــگاهی بودهاند .یعنی
به رغم تفکرات و اندیشــههایی که در
بیرون از محیط دانشــگاه داشتهاند ،به
دانشــگاه به عنوان یک نهــاد علمی و
آموزشــی نیز بی توجه نبودهاند .نه تنها
بی توجــه نبودهاند بلکه در اســتحکام
بنیان آن کوشیدهاند .دربارهای دانشگاه
اندیشیدهاند و بر شکافها و چالشهای
فراروی آن انگشت گذاشــتهاند .کانت،
فیشته ،شلینگ و هگل ،از برجستهترین
نمونههای فیلسوفان دانشگاهی هستند
و هر یک به ســهم خود ،مطالبی در باب
دانشگاه نوشــتهاند و در باب بحرانها و
چشماندازهای آن اندیشــیدهاند .حتی
در قرن بیســتم نیز متفکــران بزرگی
همانند مارتین هایدگر و کارل یاسپرس،
در همین راســتا کتاب نوشــتهاند و بر
ضــرورت و اهمیت بحــث در این مورد
تأکید کردهاند .این فالســفه از آن جهت
در باب دانشــگاه اندیشیدهاند که بحران
و گسستی را در نظام دانشگاهی خویش
تشخیص دادهاند .لذا برای حل و رفع آن
بحران و مشــکل ،دانشگاه را باری دیگر
به موضوع اندیشهای خویش بدل کردند
تا تقدیر آن را تعیین کنند .این مطلب را
به عنوان مقدمــهای این بحث ،از آن رو
آوردیم تا از این طریــق بتوانیم پرتوی
هر چند اندک بر وضعیت دانشــگاه در
افغانستان بیفکنیم.
دانشــگاه در افغانســتان عمر کوتاهی
دارد .بر خالف غــرب و عمدتا اروپا ،که
دانشگاه در آن عمری شش صد و هفتصد
ســاله دارد .از تأســیس اولین دانشگاه
در افغنانســتان ،حدود هشت دهه می
گذرد .اگر اندکی تاریخچهی دانشــگاه
در افغانســتان را ورق بزنیم ،دانشگاه در
اوج بحران و انحطاط فرهنگی و اجتماعی
و سیاســی در افغانســتان تأسیس شد.
هشــت دهه پیش درســت زمانی بود،
که کشــور در آتش جهل و خشونت می
سوخت .اگر کمی به عقبتر بازگردیم از
زمان احمد شاه ابدالی تا دورهی مال فیض
محمد کاتب هزاره ،تاریخنگار خردگرای
معاصر ،که همانند خورشــیدی تابان در
قلب ظلمت ظهور کرد ،در افغانســتان،
حتی یک کتاب جــدی و عمیق و علمی،

عبدالكريم شعباني

که ارزش خواندن را داشته باشد نوشته
نشــد .در تمام این دو سه قرن ،فقط یک
کتاب در تاریخ افغانســتان ،نوشته شد.
«تاریخ احمد شــاهی» نوشــته محمود
الحسینی منشی دربار احمد شاه ابدالی
که یــک ایرانی بوده اســت .این به این
معناســت که فرهنگ ما در طول بیش از
سه قرن ،غرق در رکود و جمود بوده است
و هرگز حتی اندک تحرکی نیز نداشــته
اســت .بزرگترین شــاهکار این دوران،
همان کتاب تاریخ پیش گفته اســت که
به نظر می رســد همان هم از سر اتفاق
نگاشته شده است .چرا که همین محمود
الحسینی خود شاگرد میرزا محمد مهدی
اســترآبادی مورخ ایرانی بوده اســت و
تاریخ احمد شــاهی را بــر الگوی تاریخ
جهانگشــای نادری نوشته است .بگذریم
از این که اگر محمود الحســینی شاگرد
اســترآبادی نبود شــاید همین یک اثر
هم نوشته نمی شــد .در این اینجا نمی
توان این مطلب را به درســتی باز کرد،
به اجمال می توان گفت که از عهد احمد
شــاه ابدالی ،افغانستان به لحاظ سیاسی
و فرهنگی دچار بحران و انحطاطی ژرف
شده اســت .انحطاطی که تمام به میراث
فرهنگی و فکری گذشــته ،نه تنها تداوم
نبخشــیده ،بلکه در اثر غفلت ،آن را بر

باد داده است.
بدین سان ما زمانی در افغانستان دست به
تأسیس دانشگاه زدیم که انحطاط چندین
قرنه ،پیکر فرهنگ ما را از درون پوسانده
بود .از قضا بنیاد دانشگاه در این کشور نیز
در عدم آگاهی از ایــن انحطاط تاریخی و
فرهنگی گذاشته شده است ،و این ،نشان
بحرانی مضاعف اســت .چه بسا که اگر در
هنگامهای تأســیس دانشگاه ،این درک و
آگاهی وجود می داشت ،دانشگاه خود به
مکانی برای اندیشیدن در باب این مسأله
تبدیل می شــد .اما گویا چنین دریافتی
از تاریخ و فرهنگ ،در تــوان اهل نظر و
موسسان دانشگاه در آن دوره نبوده است.
مرحوم میر غالم محمــد غبار ،تاریخنگار
نامی کشور ،در کتاب معروفش «افغانستان
در مسیر تاریخ» ،به صراحت تمام بیان می
کند کــه در دهههایی که تهــداب اولین
دانشگاه گذاشــته می شد ،حکومت سعی
داشــت به دنیا بفهماند که افغانســتان
اساســا ضد معارف و تمدن و ترقی است.
این سخن کسی است که خود عمال در آن
فضا نفس کشیده است و اختناق حاکم بر
جامعه را با جان و روان خویش لمس کرده
است .ساختن دانشگاه در چنین زمانهای
خود آشکارا یک تناقض است .به هر حال،
این مسائل مربوط به ظاهر قضیه است.

اما آنچه بســی مهمتــر و در عین حال،
پیچیدهتر از این مســائل ظاهری است،
همان انحطاطی اســت که پیشتر از آن
ســخن به میان آمــد .در زمانی که در
افغانستان بنیاد دانشــگاه گذاشته می
شد ،نظام علمی ما چندین قرن بود که از
فعالیت باز ایســتاده بود .قبل از تأسیس
دانشــگاه ،آنچه بوده است همان حوزه
علمیه بوده اســت که در زمان تأسیس
دانشــگاه ،دیگر قادر به تولید علم نبود.
بنابراین در اینجا گسســتی اتفاق افتاده
است که به آســانی قابل تبیین و توضیح
نیست .اما آنچه به اختصار می توان گفت
این است که فاصله و شکافی عمیق بین
حوزه علمیه و دانشگاه نو بنیاد ما ایجاد
شده اســت و در نتیجه دانشــگاه ما بر
پایههایی سست و موقتی بنا نهاده شده
است .دانشــگاه ما ،ادامهای حوزه علمیه
ما نیست بنابراین در خالء به وجود آمده
اســت .اما در غرب این گونه نبوده است.
دانشــگاه غربی بر پایهای حاصل علمی
حــوزه علمیه و در امتداد آن بنا شــده
اســت .در طی صد و پنجاه سال گذشته
که ما رویارویی با غرب را تجربه کردهایم
و در تمنای کســب دانش مدرن و رفتن
به طرف تجــدد غربــی بودهایم ،هرگز
نتوانســتهایم نســبت خود را با تمدن و
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علم مدرن غرب تعیین کنیم .کوششهای
تجدد مآبانی امثال سید جمال الدین افغان
و محمود طرزی ،در آن حدی نبوده است
که بتواند زمینــه را برای ورود علم جدید
فراهــم کند .آنچه آنــان در باب تجدد و
علم جدید غربی گفتهاند چیزی بیشــتر
از توصیه به فراگیری دانش نبوده اســت
و طبیعی اســت که آنــان هرگز نظری به
ماهیت و سرشت دانش غربی نداشتهاند.
در طول این دو ســه قرن گذشته ،احیانا
شــعارها و تالشهایی در باب گســترش
معــارف و ترقــی جامعه وجود داشــته
اســت .حبیب اهلل خان اولیــن مکتب را
در افغانســتان به وجــود آورد ،همچنان
اولین نشــریه در زمان او ایجاد شد .شعار
دولت امان اهلل خان نیز گســترش معارف
بود .اما به رغم این شــوقها و تالشها ما
هرگــز موفق به ایجاد یک ســنت علمی
در افغانستان نشــدهایم .بنابر این ،نظام
دانشــگاهی امروز افغانستان چیزی فراتر
از «تقلیدی مبتذل» از علم مدرن و دانش
غربی نیســت .چنانچه در طول هشــتاد
ســال حیات خویش ،هرگز دانشی تولید
نتوانسته است.
در این هشــت دههای گذشــته ،به جز
چند چهرهای محدود ،که آن هم محصول
دانشــگاه نبوده اســت ،مــا مطلقا هیچ
تولیدی دانشــگاهی در عرصهای علم و
دانش نداشتهایم .اســماعیل مبلغ ،صالح
الدین ســلجوقی ،عبدالحی حبیبی ،هیچ
کدام از درون دانشــگاه برنخاستهاند .این
ســخن بدین معنا نیســت که هر متفکر
و دانشــمندی قهرا بایــد زادهای نظام
دانشــگاهی باشد ،اما مگر نه این است که
دانشگاه نیز باید به عنوان یک نهاد علمی،
محصولی داشته باشد .دانشگاه اگر مکانی
برای اندیشــیدن نباشــد پس به چه کار
خواهد آمد؟ باری ،این بحث رشتهای دراز
دارد و پرداختن به تمــام جوانب آن ،در
اینجا امکان پذیر نیست .لذا آنچه در اینجا
باقی مانده اســت باید در مجالی دیگر ،با
قدرت و انرژی بیشتری دنبال شود .سخن
آخر اینکه ،ما نیازمند اندیشیدنی دوباره
در باب دانشگاه هســتیم تا بدین طریق
بتوانیم منطق شکست آن را در این هشت
دهه به درستی روشــن کنیم .تبیین این
شکست ،ســرآغاز تأمل در باب سرشت و
شــرایط علم مدرن ،و نحوهای ورود آن به
افغانستان خواهد بود.

نقش تکنالوژی در پیشرفت کشور
مصطفی احمدی

در طول تاریخ انسان ها براي رسيدن به
كمال در جستجوي دانش و معرفت بوده
اند .از اين رو فناوري در همه زمينه هاي
علمي و معرفتي به وجود آمد كه ســبب
رفاه و شكوفايي زندگي انسان در زمينه
هاي گوناگون گردد.
از نیمه ی دوم قرن بیســتم و همزمان
با پایان عصر صنعتی تحوالت پر شتاب
علمــی -تکنالوژیکــی آغــاز گردید.
نخســت ،با ورود کامپیوتــر به عرصه
فناوری ،زندگی انســان متحول شــد.
سپس با همگرایی امواج حوزه اطالعات
و ارتباطات ،بشریت به کمک تکنالوژی
های ارتباطی از جمله تلفن به هم وصل

 کارتون روز

شــدند و ابعاد مختلف قابلیت های این
دو تکنالــوژی پر توان بــا توانمندی
های تکنالوژی تلویزیون ترکیب شــده
و بدین ترتیب ،عظیم ترین دســتاورد
تکنالوژی انســان ساخته شد .در ادامه
شــبکه جهانی ارتباطات و اطالعات یا
همــان اینترنت نیز به ســرعت همهی
ابعاد زندگی بشــر را دگرگون ساخت.
این جریان تحول پر شــتاب حول محور
تکنالــوژی دیجیتال ،بــا فرصت ها و
چالش ها ،امید ها و بیم های بی ســابقه
همراه می باشد .عصر دیجیتال ،عصری
است پر آشــوب که انسان از آفریدهی
خودش عقــب می ماند و خواســته یا
ناخواســته ســبک جدیدی از زندگی
بشر در آن شــکل می گیرد .تکنالوژی
به پیشــرفت و گســترش صنعت های
مختلــف و تجارت ها کمــک میکند تا
در همــهی زمینهها بتواننــد امکانات
بهتری را در اختیــار مصرف کنندگان
قرار دهند .انتظار ميرود كه در اقتصاد،
كه با توليد و توزيع كاال ســروكار دارد،
نظريههاي فراگيــر دربارهي تكنولوژي
وجود داشته باشد ،اما اين گونه نيست.
از نظر اقتصاددانان ،تكنولوژي براي اين
رشــته ـ اگر بخواهيم از اصطالحي فني
اســتفاده كنيم ـ امري «بيروني» است.
يعني در بيــرون از چارچوب نظريهي
اقتصادي قرار ميگيرد.
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امــروزه بســیاری از فناوریهــا در
نتیجــه پژوهــش به دســت میآیند و
پژوهشگاههای فناوری زیادی در سراسر
جهان بر پــا شدهاســت .تکنالوژی به
معنای اصلی حداکثر استفاده از کمترین
امکانات موجود میباشد و به همین دلیل
در این زمینه نیز کشــور ما نیازمند این
است تا در راســتای ایجاد و حمایت از
موسسات علمی -پژوهشی قدم بردارد و
بودجه ای را در این زمینه تخصیص دهد.
تعریف جامع تکنالوژی عبارت است از «
مجموعهای متشکل از اطالعات ،ابزارها و
تکنیک هایی کــه از علم و تجربه عملی
نشــأت گرفته اند و در توسعه ،طراحی،
تولید و بکارگیری محصوالت ،فرایندها،
سیستم ها و خدمات مورد استفاده قرار
می گیرند.
امروز کشــور مــا میتواند بــا مطالعه و
بررسی پیشرفت کشــورهای صنعتی و
تازه صنعتی شــده به خصوص کشورهای
شرق آســیا و آمریکای التین ،به نقش
مهم توســعه تکنالوژی در پیشــرفت و
توســعه آنها پی ببرد .مطالعه تجربیات
این کشــورها این امر را اثبات میکند که
کشــور ما میتواند با فراگیــری و انتقال
گسترده تکنالوژیهای مدرن و مناسب،
بهره وری خود را افزایش دهد و از طرفی
هزینه های خــود را در ابعــاد مختلف
سیاســی ،اجتماعــی و اقتصادی کاهش

دهد و در نتیجه روند توســعه کشور را
تسریع نماید.
به عنوان مثال کشــور مــا میتواند از
تجربیات کشــورهایی ماننــد کوریای
جنوبی ،تایوان ،مالزیا ،برازیل و مکزیک
اســتفاده نماید و با واردات تکنالوژی
خارجی مناسب و با مدیریت صحیح آن،
شــاهد تاثیرگذاری مثبت آن در توسعه
کشور باشد.
اما یکی از نــکات مهم و کلیدی که باید
در ایــن زمینه مورد توجــه قرار گیرد
توجه به عوامل داخلی و خارجی است.
منظــور از عوامل داخلــی اراده ملی و
عزم داخلی کشــور برای پیشــرفت و
توسعه اســت که امروز کشور ما به این
اراده و عزم ملی به نســبت بیشــتری
به ســالهای قبل دست پیدا کرده است
هرچند عوامــل مختلفی میتواند بر این
عزم و اراده ملی خدشــه وارد کند که
مهمترین فاکتور آن ،امنیت و مســائل
مربوط به آن است .اگر در کشوری این
اراده و عزم برای پیشرفت و عبور از این
مرحله گذار وجود داشــته باشد و تمام
برنامه ریزی ها و ســرمایه گذاری ها با
توجه به همین اصل قرار گیرد و دولت،
برنامه های زیرســاختی خود را با توجه
به همین اصــل پیش ببرد ،عامل درونی
موثر در وجود تکنالوژی در کشور ،تاثیر
مثبتی را بر روند رشــد و توسعه کشور

خواهد گذاشت و منظور از عامل خارجی،
وجود ســرمایه گذاری مستقیم خارجی
و افزایش آن در کشــور میباشد که این
عامل میتواند رونــد ورود تکنالوژی در
کشور را افزایش دهد.
از عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مستقیم
خارجی میتوان به امنیت سرمایه گذاری،
هزینه های حمل و نقل در کشور ،اندازه
بازار و وجود زیرســاخت های مناسب در
کشور اشــاره کرد که هر کدام به نوعی
میتوانند سرمایه گذاری مستقیم خارجی
در کشــور را افزایش و یا کاهش دهند و
به همین ترتیب ورود تکنالوژی در کشور
را مورد تاثیــر قرار دهند .به همین دلیل
در ابتدا دولت و در ادامه تمام مردم باید
در مســیری قرار گیرند و طوری برنامه
ریــزی نمایند که این عوامــل را تقویت
نمایند تــا روند ورود ســرمایه گذاری
مستقیم خارجی به کشور که در سالهای
اخیر روند منفی را در پیش گرفته است،
افزایش یابــد تا با ورود آن و تاثیر مثبت
آن بر ورود تکنالوژی ،مســیر توسعه و
پیشرفت کشور تسریع گردد.
امروزه کشــوری که بتواند در تولیدات
داخلــی خــود از تکنالــوژی بروزتری
اســتفاده نماید ،دارای تولید مقرون به
صرفه خواهد بود و میتواند با تکیه بر این
مزیت  ،محصوالت خــود را به بازارهای
خارجی صادر نماید .کشور ما نیز میتواند
با توجه به ایــن اصل ،تولیدات مقرون به
صرفهای را تجربه نماید و سهم خود را در
بازارهای خارجی افزایش دهد .به عنوان
مثال کشــور ما میتواند در بخش زراعت
که سهم بیشتری در محصوالت صادراتی
ما دارد ،بــا اســتفاده از نکنالوژیهای
روز ،میزان تولیــدات خود را منابع کمتر
افزایش دهــد و هزینه های تولیدی خود
را کاهش دهد و از این طریق ،سهم خود
در بازارهای بیــن المللی را افزایش دهد
و درآمــد های ارزی کشــور را افزایش
دهــد و به طور کلی قدم هــای مثبت و
توانمندتری را در امر توسعه و پیشرفت
کشور بردارد.
به طور کلی و در نتیجــه گیری میتوان
گفت با اســتفاده از تکنالــوژی در تمام
حوزه هــا اعم از اقتصادی ،سیاســی و
اجتماعــی ،میتــوان از کمترین منابع و
کمترین هزینه بیشــترین سود را بدست
آورد و در این راستا ،عوامل مؤثر بر ورود
آن را باید مورد توجه جدی قرار داد؛ چرا
که تکنالوژی نقش مؤثر بر روند توسعه و
پیشرفت کشور دارد.
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