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افغان ها تمدن سازان آینده
خطاب تمدن سازان آینده برای مردمی که در جغرافیای افغانستان می زیند ،جغرافیای که اکنون دهه ها می شود روی
صلح را ندیده است و جنگهای داخلی و استعماری مردمش را از کاروان ترقی پسمان ساخته است بسیار خوش بینانه
و دور از واقعیت می نماید ولی نویسنده قصد ندارد نظر به حس زادگاه دوستی و وطن دوستی خیال پروری کرده و
بلند پروازانه آرزوهای واهی و میان تهی ایجاد کند ،بلکه مقصد اصلی مقاله با مطالعۀ تاریخ گذشته ها و حکایات و
روندهای جاری برمال ساختن فرصت های است که مقابل این مردم رنجدیده قرار داشته و سوق دادن مردم به سوی
یک هدف بزرگ و قابل دسترس می باشد.
دهه ها جنگ سبب شده است که مردم جغرافیای به نام افغانستان بدون دسترسی قابل مالحظه به کاروان ترقی سیر
تاریخی خویش را بپیمایند ،از کاروان علم عقب بمانند و چالشهای بزرگ اجتماعی چون تعصب ،خود بدبینی،
اختالفات درونی ،اختالفات سمتی ،زبانی ،نژادی و مذهبی دامن گیر این مردم شود .چنین حالتی ارمغان آور حس
ناامیدی برای آینده در میان مردم شده و حس پرورش اهداف بزرگ در اذهان مردم را کشته است .در چنین جامعه
به زبان آوردن عباراتی چون "این وطن ساخته نمی شود" و "امیدی برای آیندۀ این کشور وجود ندارد" دیگر مذموم
نبوده و نشان واقع بینی برای مردم و حتی آگاهان و مدعیان علم است ،اما نویسنده به این باور است که چنین جمالت
ناامید کننده همان قدری که واقع بینانه می نماید دور از حقیقت بوده و عذری است برای ناکاری ،کم کاری ،فرار از
مسئولیت ،دنباله روی بیگانگان و سببی است برای شکستن اعتماد به نفس (اعتماد به نفس به نظر نویسنده تعریف جدا
از تعریف معروف دارد که این مقاله گنجایش آن را ندارد) مردم این مرز و بوم .بعضی ها حتی غیر مسئوالنه ادعا
می کنند که مردم این مرز و بوم همیشه در حالت جنگ بوده و هیچگاه در آرامی به سر نبرده اند ،اما با کمال تأسف
باید بگویم که این ادعا تمسخری است به علمیت تاریخی و درک کوتاه این مدعیان!
این مردم مانند مردم تمام جهان در طول تاریخ شاهد صعود و زوال ها بوده اند و تا تاریخ است چنین خواهد بود.
مردم افغانستان مانند سایر انسان ها نسل بشرند که نظر به عملکرد ها در هر برهۀ زمان باید قضاوت شوند و عام
گویی چون این مردم بهترین و یا بدترین مردم دنیا هستند غلطترین قضاوتی است که قاضیان خود مختار همیشه به
آن مبادرت می ورزند.
با دیدن ظاهر قضیه (حالت فعلی مردم این کشور) ،چنانچه ظاهر بینان می بینند ،خطاب تمدن ساز برای مردمی که
در چنین حالت رقت بار به سر می برند خیال پردازی و اوهام پروری ای بیش نمی نماید ،اما باید یادآوری کرد که
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زمانی که قرآن پیروزی رومی ها را بر امپراتوری فارس که در جنگ های پیاپی رومی ها را شکست داده بودند و
پرقدرت تر و قوی تر نسبت به رومی ها می نمودند پیش بینی کرد ،ظاهر بینان چون امیه بن خلف ،باورمندان این
پیش بینی (مسلمانان) را استهزا کرده و به واقعیت گراییدن آن پیش بینی را نا ممکن می دانستند تا حدی که امیه بن
خلف با حضرت ابوبکر صدیق (رضیهللاعنه) صد شتر را مبنی بر واقع نشدن چنین پیش بینی شرط بست .اما در
همین زمان بود که به گفتۀ مؤرخ مشهور ادوارد گیبون (کتاب تاریخ صعود و نزول امپراتوری روم) هرقل امپراتور
روم از یک مرد عیاش ،خوش گذران و راحت طلب به یک مرد قهرمان ،مردم دوست و شجاع مبدل شده و به زودی
شیری شد که توانست امپراتوری روم را از بحران شکست بیرون نموده و دشمن قوی خویش را به شکست مواجه
سازد و حتی لشکر وی داخل خاک فارس شده و بزرگ ترین آتشکده را ویران کند .پس با نادیده گیری ظاهر بینی
و ظاهر بینان می توان گفت :حالتی را که مردم افغانستان سپری می کنند حالت بی سابقه نبوده و تاریخ شاهدی می دهد
که مردم سائر جغرافیا ها حالت های همسان و حتی بدتر از این را سپری کرده و بانی تمدن ها ،پیشرفت ها و ساخت
و سازهای عظیم تاریخ بوده اند؛ اروپائیانی که امروز سیاست دنیا را رهبری می کنند گاهی عصر تاریکی و حالت
رقت بارتر از مردم این مرز و بوم را پشت سر گذاشته اند .از دید دینی و تاریخ دینی نیز اگر بنگریم امت ها و مردم
قبلی صعود و نزول های زیادی را سپری کرده اند .بنی اسرائیلی که در رقت بار ترین حالت تحت بردگی و
شکنجه های فرعون به سر می بردند در زمان حضرت سلیمان و داود (علیهمالسالم) به حکومت جهانی نائل آمدند.
در این رابطه هللا ﷻ می فرماید:


ض َد َر َجا ٍ
ت ِلیَ ْبلُ َو ُك ْم فِي َما آت َا ُك ْم)
ض ُك ْم فَ ْوقَ بَ ْع ٍ
ف ْاْل َ ْر ِ
ض َو َرفَ َع بَ ْع َ
( َوه َُو الَّذِي َجعَلَ ُك ْم خ ََالئِ َ

ترجمه( :و او خدایی است که شما را جانشین گذشتگان اهل زمین مقرر داشت و رتبۀ بعضی را از بعضی باالتر
قرار داد تا شما را در آنچه به شما داده "در این تفاوت رتبه ها" بیازماید)


ش ْيءٍ
علَى ُك ِل َ
(قُ ِل اللَّ ُه َّم َمالِكَ ْال ُم ْلكِ تُؤْ تِي ْال ُم ْلكَ َم ْن تَشَا ُء َوت َ ْن ِزعُ ْال ُم ْلكَ مِ َّم ْن تَشَا ُء َوتُع ُِّز َم ْن تَشَا ُء َوت ُ ِذ ُّل َم ْن تَشَا ُء بِیَدِكَ ْال َخی ُْر ِإنَّكَ َ
قَدِیر)

ترجمه( :بگو بار خدایا تویى كه فرمان فرمایى هر آن کس را كه خواهى فرمانروایى بخشى و از هر كه خواهى
فرمانروایى را بازستانی و هر كه را خواهى عزت بخشى و هر كه را خواهى خوار گردانى همه خوبی ها به دست
توست و تو بر هر چیز توانایى)


اس)
( َو ِت ْلكَ ْاْلَیَّا ُم نُ َدا ِولُ َها بَیْنَ النَّ ِ

ترجمه( :این روزگار را با "اختالف احوال" میان خالیق می گردانیم).
بله! تاریخ شاهد تمدن سازان زیادی است که حالت همسان و بدتر از ما را تجربه کرده اند که دو مثال عمدۀ آن
اروپائیان و عرب ها می باشند .اروپائیانی که امروز علم بردار تمدن مدرن غربی می باشند ،دنبال جهانی سازی
ارزش های تمدن خویش در قالب سیاست ،اقتصاد ،اجتماع و فرهنگ هستند و اکثریت جهان را دنباله رو خویش
ساخته اند قبل از  1500میالدی در حالت وخیم تر از حالت امروز افغان ها زندگی می کردند ،مانند افغان ها که
به خاطر رهبران شبه فئودال افغانی امروز به جان یکدیگر افتاده اند ،فئودال های اروپایی توده ها را به جان هم می
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انداختند ،کشته های اختالفات مذهبی در اروپا تناسب بیشتر و قابل مالحظۀ نسبت به اختالفات مذهبی ما بود و کم
ارزش بودن علم در اروپای آن روز آشکاراتر نسبت به افغانستان امروزی بود .عرب هایی که بانی درخشان ترین،
عدالت محور ترین و روشنگر ترین تمدن تاریخ بشر محسوب میشوند ،قبل از بعثت پیامبر ﷺ به بیسوادان مشهور
بوده ،در اوج جهالت دختران خویش را زنده به گور می کردند ،با کوچک ترین اختالفات قبیلوی جوی های خون
جاری می ساختند و از کاروان تمدن فرسنگها فاصله داشتند.
تاریخ گواه است که پدیدۀ به نام تمدن از زمانی که تاریخ آن را به یاد دارد هیچ گاه از صحنۀ جهان محو نشده است
و هر زمانی که یک تمدن رو به زوال رفته و در حال از بین رفتن بوده تمدن دیگری برای جایگزینی عرض اندام
کرده و در حال شکل گرفتن شده است .جهان امروز به جایی رسیده است که یک تمدن (تمدن مدرن غربی) جهانی
شده است و کمتر جامعۀ در جهان وجود دارد که بعضی و یا تمام ارزش های این تمدن را برای عقب نماندن از
کاروان ترقی مادی به آغوش نکشیده باشد .با وجودی که تمدن مدرن غربی درآوردن ترقی مادی تا جایی موفق بوده
است ولی با منفی نمودن معنویت نتوانسته است آرامش معنوی و روحی برای جهانیان و مردم خود به بار آورد که
سبب افزایش نارضایتی ها در سراسر جهان و خود غرب شده است و سبب رو به زوال رفتن این تمدن شده است.
بدیلی برای جایگزینی تمدن در حال زوال مدرن غربی یا ایدئولوژی جدید است که وجود ندارد و یا هم احیای تمدن
های گذشته (تمدن سنت گرای روسی در قالب مسیحیت ارتودوکس ،تمدن چین و تمدن اسالم) هست .غربیان در از
بین بردن بنیاد های تمدن چینی و تمدن سنت گرای روس موفق بوده اند و احیای دوبارۀ آن ها شانس کمتر دارد ولی
با وجود جنگهای نظامی با اسالم و جنگ های گسترده فکری و رسانه ای نتوانسته اند بنیادهای اسالمی را که هللا ﷻ
وعدۀ حفظ آن را داده است خدشه دار سازند بنا ًء بهترین فرصت در این زمان برای احیای مجدد تمدن اسالم مهیا
است.
بله! در زمانی که تمام ادیان و ایدئولوژیها خواب جایگزینی تمدن مدرن غربی را برای حکومت جهانی می بینند
(خواب پایان تاریخ و عصر طالیی) و خود تمدن مدرن غربی نیز در حالی که در یک حرکت تعجیلی نزولی در
حرکت است خواب حکومت جهانی را از سر دور نمی کند بهترین فرصت برای احیای تمدن اسالم است.
بدون سایۀ شک تمدن اسالم طبق وعدۀ هللا ﷻ جهانی خواهد شد و حکومت جهانی ای آینده از آن اسالم خواهد بود و
یقین داشتن به حکومت جهانی اسالم بخشی از ایمان مؤمنین است ،اما سؤال اینجاست که کی ها رهبری جهانی سازی
این تمدن و برپایی این حکومت جهانی را به دست خواهند گرفت؟
نخست باید بگویم که هیچ گناهی نیست اگر این رهبریت را برای خویش بخواهیم زیرا هللا ﷻ می فرماید :


ت – ترجمه :پس در كارهاى نیك بر یكدیگر پیشى گیرید)
(فَا ْستَبِقُوا ْال َخی َْرا ِ

و ثانیا ً اینکه از قراین و مطالعۀ حکایات و روند ها معلوم می شود که افغان ها از عهدۀ این کار می توانند برآیند.
سخن گفتن از احیای تمدن اسالم بدین معنی است که ما وضع موجود و تمام نظام های را که مبنی بر اسالم و اساسات
اسالم نیست از بنیاد رد می کنیم و این یک انقالب است.
انقالب ها زمانی به وجود می آیند که قربانیان وضع موجود نسبت به منفعت برداران وضع موجود افزایش یابند
(اکنون حالت جهان چنین است).
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با مطالعۀ انقالب های گذشته در می یابیم که جوامعی توانستند یک انقالب کامل و بزرگ به وجود آورند و چهرۀ
تاریخ را تغییر دهند که حالت همسان و یا رقت بار تر از حالت فعلی افغانستان داشتند .روس های که قربانی تزارها
بودند انقالب بلشویک را به وجود آوردند ،اروپایی های عصر تاریکی انقالب فرانسه را به وجود آوردند و عرب
های دوران جاهلیت بانی انقالب اسالمی شدند .نظریۀ انقالب فرانسه توسط صدها فیلسوف ،دانشمند و متفکر در
طول صدها سال شکل گرفت و بسیاری از نظریه پردازان این انقالب حتی وقوع انقالب فرانسه را نتوانستند ببینند و
انقالب بلشویک  50سال پس از مرگ مارکس نظریه پرداز این انقالب شکل گرفت ولی در این میان موفق ترین و
کامل ترین انقالب جهانی انقالب اسالم بود که نظیر آن در تاریخ وجود ندارد و چنین انقالبی در تاریخ آینده نیز بعید
به نظر می رسد زیرا انقالب اسالمی در مدت کوتاه  23سال چهرۀ دنیا را تغییر داد و این انقالب مبنی بر ارشادات
اسالم که منبع وحیانی داشت با کمترین تعداد تلفات (مسلمانان و دشمنان) که از صدها تجاوز نمی کند به موفقیت
رسید .بنا ًء بهترین مثال و روش برای رسیدن به هدف پیروی از روش پیامبر اسالم ﷺ است.
نکتۀ قابل ذکر این است که انقالب اسالمی و هر انقالب موفق دیگر شش مرحله را پشت سر گذشتانده است؛
 -1 ایجاد نظریه و اشاعه آن،


 .2بسیج شدن به محور این نظریه،



 .3تربیت انقالبیون،



 .4صبر در مقابل عکس العمل مخالفین،



 .5مخالفت بدون خشونت و



 .6تصادم مسلح.

این شش مرحله توسط حضرت پیامبر ﷺ چنان مدبرانه و دقیق رهبری شد که در مدت اندکی  23سال انقالب به
موفقیت رسید اما امروز آن حضرت ﷺ در بعد زمانی و مکانی ما به شکل فزیکی موجود نیست تا دوباره امت بیضا
را در کوتاه ترین فرصت به سوی عزت از دست رفته رهبری کند اما تعلیمات و ارشادات مصطفوی موجود بوده و
طوری معلوم می شود که هللا ﷻ حاالت را طوری آماده ساخته است که امت به شکل طبیعی این مراحل را بپیماید.
هللا ﷻ می فرماید:


س ِبی ِل َّ ِ
ضیت ُ ْم ِب ْال َحیَاةِ ال ُّد ْنیَا ِمنَ ْاْل ِخ َرةِ
َّللا اثَّاقَ ْلت ُ ْم ِإلَى ْاْل َ ْر ِ
ض أَ َر ِ
(یَا أَیُّ َها الَّذِینَ آ َمنُوا َما لَ ُك ْم ِإذَا قِی َل لَ ُك ُم ا ْن ِف ُروا فِي َ
ش ْیئًا
ع ْال َح َیا ِة ال ُّد ْن َیا فِي ْاْل ِخ َر ِة ِإ َّال قَ ِلیلِ ،إ َّال ت َ ْن ِف ُروا یُ َع ِذ ْب ُك ْم َعذَابًا أَ ِلی ًما َو َی ْستَ ْبد ِْل قَ ْو ًما َغی َْر ُك ْم َو َال تَض ُُّروهُ َ
فَ َما َمت َا ُ
ش ْيءٍ قَدِیر –)
َّللاُ َعلَى ُك ِل َ
َو َّ

ترجمه :اى کسانی که ایمان آورده اید شما را چه شده است كه چون به شما گفته می شود در راه خدا بسیج شوید
كندى به خرج می دهید آیا به جای آخرت به زندگی دنیا دل خوش کرده اید متاع زندگی دنیا در برابر آخرت جز
ب دردناک عذاب می کند و گروه دیگری به جای شما می آورد و
اندكى نیست ،اگر بسیج نشوید [خدا] شما را به عذا ِ
به او زیانى نخواهید رسانید و خدا بر هر چیزى تواناست).
عرب ها برای اشاعۀ دین حق و پرچم برداری تمدن اسالم انتخاب شدند و تا مدتی موفقانه از عهدۀ این مسئولیت
برآمدند اما زمانی که عرب ها به تجمل گرایی و قدرت طلبی مصروف شدند و محو زندگی دنیوی شدند هللا ﷻ آن ها
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را توسط صلیبی ها و مغول ها تعذیب نمود و گرو ِه دیگری (ترک ها) را به جای آن ها انتخاب کرد تا تقریبا ً سه
امپراتوری بزرگ اسالمی (عثمانی ها ،صفوی ها و ترک های مغول) شکل گرفت و زمانی که ترک ها رو به انحطاط
رفت آن ها توسط غربی ها تعذیب شدند و اکنون نوبت گروهی دیگر است تا علم بردار تمدن اسالم گردند و چه خوب
است که ما (افغان ها) برای این وظیفۀ مقدس خویشتن را کاندید کنیم و طوری که حاالت نشان می دهد هللا ﷻ راضی
به دادن این وظیفه برای ما است (و هللا علم).
اگر به شش مرحلۀ انقالب بنگریم افغان ها در حال سپری نمودن این مراحل به شکل ناخودآگاه می باشند؛
 .1 ضرورت به ایجاد نظریه نیست زیرا افغانها همه به اساسات اسالم باور دارند و مفاهمات و مذاکرات
زیادی برای از بین رفتن تفاوت برداشت ها در این جامعه بوجود آمده و کوشش های قابل قدر برای اشاعۀ
دوبارۀ اسالم صورت می گیرد،
 .2 اتحاد و بسیج شدن تا اکنون صورت نگرفته است ولی قراین نشاندۀ این است که با وجود کوشش
های دشمنان افغان ها دیگر فریب رهبران قصر نشین و تجمل گرا را نخورده و از قوم پرستی و زبان
پرستی فاصله می گیرند و با وجود موجی از تفرقه افگنی امواج ضد تفرقه عرض اندام می کند،
 .3 کوشش دعوت گران و جوانان آگاه با چنگ زدن به امر به معروف و نهی از منکر به نصرت الهی
با وجود جنگ های فکری و رسانه ای گسترده موفق معلوم می شود و جوانان گروه گروه و فرد فرد
به سوی تربیت اسالمی و بیداری رو می آورند،
 .4 افغان ها متحمل دهه ها جنگ استعماری و داخلی اند و در مقابل تمام مشکالت صبر عجیبی از خود
نشان می دهند،
 .5 افغان ها همین اکنون مشغول مخالفت با وضع موجودند و با وجود سرکوب شدن و به حاشیه رانده
شدن به مقاومت بدون خشونت و همراه با صبر ادامه می دهند و
 .6 مرحلۀ تصادم مسلح هنوز نرسیده است زیرا هنوز هم مشکالت فرا روی فرآیند بسیج شدن و اتحاد

وجود دارد و شاید این مرحله مطابق حدیث پیامبر ﷺ در زمان معین آن به وقوع بپیوندد :بعد از آن بیرق
های سیاه از طرف مشرق باال می شود و چنان شما را می کشد که هیچ قومی تا هنوز نکشته است ،بعد
چیزی را یاد کرد که در حافظه من نمانده است ...وقتی شما آن ها را دیدید با آن بیعت کنید ولو با سینه خیز
رفتن بر روی برف ها باشد ،به تحقیق خلیفه هللا مهدی (در این لشکر) است< .>1و همچنان آن حضرت
ﷺ در حدیثی دیگر می فرماید:

هرگاه دیدید بیرق های سیاه را که از جانب خراسان بیرون شدند ،با آن بپیوندید ،ولو با سینه خیز رفتن
بر روی برف ها باشد ،به تحقیق (در) آن خلیفه هللا (مهدی) است<( .>2و هللا علم).
زمانی که آرزو می کنیم افغان ها تمدن سازان آینده باشند و وظیفۀ بزرگ را به دست بگیرند منظور ما از هر افغان
نیست بلکه کسانی است که مخلصانه به این آرمان بزرگ باورمند بوده و برای آن می کوشند .آن ها می دانند که این
آرمان بزرگ توسط یک حادثه نه ،بلکه توسط یک اندیشه و کار درازمدت به دست می آید و این اندیشه و کار مانند
امور تولید در یک شرکت تجارتی به هر نوع افرادی که به آرمان های آن شرکت باور دارد نیازمند است بنا ًء بدون
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بیگانه سازی دیگران به شکل یک تیم متحد سرسختانه کار می کنند تا یک تولید پسندیده به بار آورند ،آن ها می دانند
که هیچ فردی به تنهایی نمی تواند یک امری را به پیش برد بنا ًء کارکرد هیچ فردی را در این اندیشه اندک نمی شمارند،
آن ها دنبال اشتباهات اعضای این امر برای تفسیق و تکفیر نمی گردند ،آن ها سخت به اتحاد و اتفاق و بسیج شدن
باورمندند ،آن ها به خاطر فروعات اصول را زیر پا نمی کنند ،آن ها از مالمتگری هیچ مالمتگر نمی ترسند و
باالخره بزرگ ترین دغدغۀ آن ها بزرگ ترین آرمان آن ها است و باالی مسائل جزئی زیاد نمی پیچند.
به امید عضو بودن این امر بزرگ ،به امید تسریع این امر و به امید بیداری! و هللا یعلم ونحن ال نعلم!

.1

بن کثیر میگوید اسناد این حدیث قوی و صحیح است ،و بوصیری در المصباح؛ جلد 4؛ صفحۀ  204میگوید :در اسناد

این حدیث مرد های ثقه است و حدیث صحیح است ،حاکم آنرا در المستدرک؛ جلد 4؛ صفحۀ  464 - 463ذکر کرده و گفته
است که این حدیث صحیح است به شرط شیخین (بخاری و مسلم) و همچنان ذهبی آنرا تائید کرده است.
.2

حاکم در المستدرك على الصحیحین جلد 4؛ صفحۀ  547گفته است که این حدیث به شرط شیخین (بخاری و

مسلم) صحیح است.
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