نقش جامعه پذیری سیاسی در شکل گیری طالبانیزم در افغانستان
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دکتر احمد بخشایشی اردستانی
پرویز رضا میرلطفی

**

چکیده

نوشتار حاضر در پي علت يابي ظهور پديده طالبان است .گرچه علهل تها ايه
پديده سلسل عللي است ك در دو حهوهه درونهي و بورونهي همونه سهاه شهلل
گوری طالبان هستندوبا در نظر گرفت اي نلت ك علل بوروني اي پديهده نشه
شتاب دهنده در شلل گوری اي جنهب

را دارد ،لهاا بررسهي و شهنا ت علهل

شلل گوری طالبان همچنان شايست تامل و انديش ورهی است.
ب نظر مي رسد چگونگي شلل گوری آرا ،افلهار و انديشه سواسهي طالبهان در
حوهه جامع شناسي سواسي اه ديد محششان مغفول مانده ويا ب صورت سهححي
ب آن توج شده است .جستارهايي ك در چند سال ا ور در رابح با علل شهلل
گوری طالبان انجا گرفت  ،بوشتر تالش ود را مصروف چگونگي رشهد طالبهان
در برون مت نموده اند .ضم اينل نگاه اكثر محششان بوشتر ب عوامهل هارجي
ونظري اسال هراسي معحوف و اهاي جهت كاستي هايي هم مشاهده شد .مشال
* دانشوار و عضو هوات علمي دانشلده علو سواسي دانشگاه آهاد اسالمي واحهد تههران مركه ی ،گهروه علهو سواسهي،
تهران ،ايران
** دان

آمو ت دكترای علو سواسي دانشگاه آهاد اسالمي واحد تهران مرك ی
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حاضر سهعي دارد تابها اسهتفاده اهيهر چهارچوب ت وريهر برگرفته اه ت هوری
سا تارگرايان موشل كروهي و ت وری تفهمي ماكس وبر ،نش

كانالههای اولوه و

ثانوي جامع پهايری سواسهي رادر شهلل گوهری طالبهانو تبوهو نمهوده و به
ريش يابي آن بپرداهد.

واژگــاک کلیــد  :جامعــه پ ـ یر سیاســی ،طالبــانیزم ،افغانســتاک ،طالبــاک،
رادیكالیسم اسالمی
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مقدمه
يلي اه موضوعات مهم ك در قرن حاضهر تشهديد شهد و مهورد بررسهي و محالعه
محششان قرار گرفت موضوع ظهور جنب

طالبان در قالب اسال راديلال است ك بنا به

داليلي در افغانستان ب سرعت رشهد و آن كشهور را تحهت تهاثور قهرار داد و در سهح
منحش ای و جهاني نو ب يلي اه مسائل اساسي ومهم تبديل گرديد.
اعتشادات طالبان و نحوه تجلي اي اعتشادات در نواحي مختلف افغانستان ،منجهر به
واكن

هايي در بو همسايگان افغانسهتان اه جمله كشهورمان و همونحهور در جوامه

غربي گرديد.نشض حشوق بشر ،انلار حشوق هن ،تشابل با نظم جهاني منجر به ايه شهد
تاگروه طالبان در افغانستان ب عنوان ير گروه بنوادگرای اسهالمي افراطهي اه منظرههای
متعددی موردتوج محششو قرار گورد ودر آثار متعددی ب محالعه ايه گهروه پردا ته
شود.در عو حال بنظر مي رسد در بررسي جستارهايي ك در چند سال ا ور در رابحه
با علل شلل گوری و بروه وظهور طالبان صورت گرفت ؛ محششو بوشتر ي تالش هود
را مصروف چگونگي شلل گوری طالبان در برون مت نموده اند و ابعاد جامع شناسهي
سواسي موضوع در افغانستان اه ديد آنان مغفول مانده است.
هدف اه مشال حاضر ،تبوو نش

جامع پايری سواسهي در شهلل گوهری طالبهانو

وكالبد شلافي در افغانستان است .لاا در اي مشال سعي شده است تا با ير چهارچوب
ت ورير برگرفت اه ت وری سا تارگرايان موشل كروهيه و ت هوری تفهمهي مهاكس وبهر
جامع افغاني را مورد مداق قرار داده تا اه اي طريق بتوان ب ريشه يهابي طالبهانو
افغانستان پردا ت.

در
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س واالت مهمي ك در اي

صوص درذه هر محششي محرح مي گردداي است ك

چ عامل اساسي در شلل گوری طالبانور نش

دارد؟ آيا بايد فلر كرد ك وجود جنب

های راديلال نشان ی ضعف جامع مدني ،در ير جامع است؟ جامع يعني مجموعه
ای اه گروههای انساني ك با اهداف روش ب طرف ير افق روش با روشهای مشترک
در حركت هستند.آيا چنو وضعوتي درافغانستان قابل تصور است؟يعني مي توان جامع
افغانستان را جامع ای هدفمند ب سمت افق روش در نظر گرفت؟چه رابحه ای بهو
نهادهای سواسي اجتماعي آن بها وضهعوت فرهنگهي مهرد افغانسهتان وجهود دارد؟چه
فرهنگي جامع افغانستان را هدايت مهي كنهد؟فرهنع عهاطفي و احساسهي يها فرهنهع
عشالني؟مشو های دي در جامع افغاني كدامند؟دي معلل يا مدلل؟شا صهای هر كدا
چ هستند؟شلافهای عمودی و افشي در جامع افغانستان كدامنهد؟آيا بهو نه اد و ديه
رابح ای وجود دارد؟آيا اه ديه در جامعه افغانسهتان بصهورت ابه اری اسهتفاده نمهي
شود؟چرا طالبان توانست در مدت كوتاهي بر افغانستان سوحره پودا نمايهد؟چراطالبان اه
نفوذ مستمر در افغانستان بر وردار است؟چ رابحه ای بهو شهلل گوهری طالبهانو

و

جامع پايری سواسي در افغانستان وجود دارد؟
با توج ب اي س واالت اي مشال با بررسي دقوق پورامون چگونگي انتشال ارهشهها و
افلار طالبان در جامع افغانستان ب ريش يابي پديده طالبانو

در اي كشور مي پرداهد.

جایگاه جامعه پ یر سیاسی در انتقال ارزشها و افكار اجتماعی
جامع شناسي سواسي دانشي است ك ب په وه

درنهادههای اجتمهاعي و عوامهل

تاثور گاار بر سواست اهتما مي ورهد .روح جامع شناسي سواسي بر ايه محهور قهرار
مي گورد ك حلومت ها ترجمان واقعوات موجود در جامع

ود هسهتند .بهرای تبوهو

پديده ها در حوهه جامع شناسي سواسي بهتر است ك ب جامع پايری سواسي متوسهل
شد( .بخشايشي )3 ،3131 ،جامع پايری سواسي عبارت است اه:

نقش جامعه پ یر سیاسی در شكل گیر طالبانیزم در افغانستاک

00

«آشنا شدن افراد و گروهها با نهادهای اجتماعي و پايرش هندگي اجتماعي ب عنوان
ير هنجار».افراد در درون جامع متولد مي شوند .كار جامع پايری آن است كه مها را
در درون اي نهادها قرار دهد و شخصوت اجتماعي مها را شهلل دههد .به طهوری كه
هندگي اجتماعي را ب عنوان ير هنجار بپايريم.با توج ب اينله ريشه اصهلي جامعه
پايری همان است ك انسان در جامع مهي آمهوهد و اينله چگونه مهي آمهوهد .پهس
ميتوان نتوج گرفت ك جامع پايری سواسي فرايندی اسهت كه افهراد بها هنهدگي در
جامع ای معو با نظا سواسي آشنا مي شوند و ب مو ان هيادی درک آنها اه سواسهت و
واكن

هايشان نسبت ب پديده های سواسي مشهخ

مهي شهود( .بخشايشهي،3131 ،

)38
با توج ب ارتباط جامع پايری با فرهنع سواسي ،آلموند و وربا فرهنع سواسهي را
جهت گوری های فردی نسبت ب سواست در موان اعضای يهر نظها سواسهي تعريهف
ميكنند (Almond and Verba, 1963,p50).بديهي است ك اي جهت گوری هها
در فرايند جامع پايری سواسي شلل مي گورد.يلهي اه ايه مسهورها در حهوهه جامعه
پايری سواسي ،تمايل نسل قديمي تر برای انتشال نظا ارهشهای سواسي هود به نسهل
جوانتر هست(.هرم )73-73 ،3131 ،محششان دودست ملهانو

را محهرح كه ايه دو

دست انسانها را با هنجار های موجود در جامع آشهنا مهي كننهد.اي دو دسهت ملهانو
عبارتند اه:
«الف -كانالهای اولو  1كه شهامل انه و هانواده ،مدرسه  ،مههد كهودک و گهروه
همسال 2مي باشد.
ب -كانالهای ثانوي  3ك ب دنبال كانالهای اولو مي آينهد و نشه

دوگانه ای را ايفها
1. primary channels
2. peer group
3. secendry channels
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مينمايند .اي كانالها شامل تحصوالت و اشهلال نهوي آن ،تعلشهات حرفه ای ،ح بهي،
ماهبي و رسان ها هستند(.بخشايشي)31 ،3131
در حوهه جامع شناسي ،فرهنهع عبهارت اسهت اه مجموعه ای اه آداب و رسهو ،
ا القوات ،اعتشادات و ارهشهايي ك اه طريق جامع پايری اه نسلي ب نسل ديگر منتشل
مي شود(Elvin Hatch , 1985 ,178).
فرهنع سواسي ،فرآيند تبديل تشاضهاها و واسهتها را به تصهمومات ،اسهترات يها و
سواست ها نشان مي دهد .بر اي اسها

گونه شناسهي فرهنهع سواسهي را مهي تهوان

تركوبي اه انواع جهت گوری های دروني شده و اهداف اي جهت گوری ها دانست ،كه
شامل:
الف -جهت گوری های شنا تي ك مربوط ب دانست هها و باورههای مهرد اه نظها
سواسي است ،و شنا ت آنها را اه مشررات نششها ،نهاده ها و داده ها نشان مي دهد.
ب -جهت گوری های عاطفي ك ب احسا

مرد نسبت ب نظا سواسي ،مشهررات،

نششها و داده های نظا ارتباط مي يابد.
ج -جهت گوری های مبتني بر ارهشوابي كه شهامل قضهاوتهای نسهبت به اههداف
سواسههي مهي شههود و بهها معوارهههای ارهشههي ،شههنا تي و اساسههي سههنجوده مههي شههود.
) .(Almond & verba, 196مرد در ير جامع به طهور كلهي ارهشههای سواسهي
معوني دارند .اي گون ارهشهای سواسي هماهنگي هيهادی بها باورههای سواسهي دربهاره
رفتار انسانها و كشورها دارد و هنجارهای اصي را دربر مي گورد( .عالم)37 ،3131 ،
فرهنع سواسي را مي توان ب س دست ب شرح ذيل تشسوم بندی نمود:
الف) فرهنع سواسي مشاركتي؛ ك در جوام پوشرفت وجهود دارد .در ايه جوامه
مرد در هندگي سواسي ب طور نسبي مشاركت مي كنند .در فرهنع سواسهي مشهاركتي،
مرد نسبت ب شهروند بودن ود آگاهند و ب سواست نو توج دارند .در اي جوامه ،
شهروندان نسبت ب رفتار نخبگان سواسي حساسند.
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ب) فرهنع سواسي تبعي (انفعالي) در اي مدل فرهنع سواسي ممل است افراد اه
وجود نظا سواسي و داده های آن آگاهي داشت و ب آن عالقمند و يا اه آن متنفر باشهند
ولي ب علت نبود نهاده های بوان و تجم

واستها و تشاضاها و يا ضهعف سها تارهای

نهاده افراد نمي توانند اه كهارايي سواسهي چنهداني بر هوردار باشهند .نخبگهان سواسهي
سخنگوی واستهای مرد هستند .بهدي ترتوهب در ايه مهدل اه فرهنهع مهرد ههو
جايگاهي در فرآيند سواسي برای ودشار نوسهتند( .قهوا  )31 ،3138 ،در ايه حالهت
شهرونداني را ك اه نششهای گوناگون حلومت مانند قانون گااری و وظايف حلهومتي
مانند حفظ امنوت و نظم آگاهند را تبع سواسي مي نامند.
ج) فرهنع سواسي محدود (بست )
فرهنع سواسي محدود ب كساني مربوط مي شود ك اه نظا سواسهي هود آگهاهي
چنداني ندارند ،فلر نمي كنند ك ير شههروند يها عنصهری اه يهر جامعه و اه ملهت
هستند .در جوام سنتي و توسع نوافت شمار اينگون افراد هيادتراسهت .وفهاداری ههای
ولي محدود و ن ديلي دارند و ب نظا سواسي كشورشان مباههات نمهي كننهد و اه آن
هم انتظاری ندارند .ب سواست اعتنا نمي كننهد .اه آن اطهالع كمهي دارنهد و به نهدرت
دربارة مسائل سواسي سخني مي گويند .هو احسا

و فلری اه صالحوت يها كهارآيي

سواسي ندارند .گسترش دموكراسي در فرهنع سواسي محدود بسوار دشوار است ،هيهرا
ن تنها مستل

ايجاد تأسوسات جديد سواسي ،بلله الشهای احسها

جديهد شههروندی

است (Almond,ibid.) .در فرهنع م بور با آنل ممل است افراد در سحوح محلهي
در تصموم گوريها د الت داشت باشند ،اما نمي توانند اي تصهمومات و سواسهتها را به
كل نظا سواسي مرتبط ساهند .در اي شرايط طهرح موضهوعاتي نظوهر منهاف  ،اههداف،
امنوت و توسعة محلي اه اعراب ندارد و اگر احواناً تهديدی متوج امنوهت كشهور شهود،
تنها هماني برای مرد ملمو

است و درصدد واكن

عشوره آنها تأثوری داشت باشد( .قوا )37 ،3138 ،

بر واهنهد آمهد كه بهر قبوله يها
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چیستی جامعه شناسی ساختارگرا میشل کروزیه وتئـور تفهمـی وبـر در
تبیین جامعه شناسی افغانستاک
الف -جامعه شناسی سازماک ها

میشل کروزیه

اي جامع شناسي بر مبنای معرفت شناسي ردگرايي محدود ب عنوان پايه اعمهال
فرد در اجتماع استوار شده است.رفتار فرد تاب محهوط اطهراف اوسهت .سهاهمان هها در
جوام مدرن انسان ها را دربر مي گورند و فرد برای دسترسي ب اهداف ،ناگ ير اه اقدا
در درون ساهمان هاست (وحود.)773 ،3131 ،
موشل كروهي در راستای جامعه شناسهي پوربورديهو كه حهاكي اه جامعه شناسهي
سا تارگرای تلويني است حركت مي كند .مفاهوم اصلي جامع شناسهي سها تارگرايي
تلويني عبارتند اه صلت ،مودان و سرماي  ،ولي جامع شناسي آقای موشل كروهيه در
محوريت ساهمانها و پديده های اساسي جامع مهدرن قهرار مهي گوهرد .در ته كروهيه
اهموت ساهمان ها ب حدی است ك شنا ت آنها همون ساه شنا ت جامع در كلوت آن
و بررسي كاركردها و ا تالالت و بحرانهای آن است.
آقای كروهي در كتاب « دولت فروت  ،دولت مدرن» مي گويهد .سهاهمان هها پديهده
های طبوعي نوستند ،بلل سا ت هايي اجتماعي انهد كه شهرايط ظههور و بشهای آن هها
موضوع توضو جامع شناسي است.
رويلرد آقای كروهي در محالع ساهمانها رويلهردی كهاركردگرا و اسهترات ير مهي
باشد .وی كاركردگرايي را روشي اله در محالع ساهمانها مي داند؛ آقای موشل كروهيه
در محالع ساهمانهای ود رويلرد پارسون را مورد توج قرار داد .وی كاركردگرايي را
روشي اله در محالع ساهمانها مي داند ،البت محشق را اه افراط در آن و نو تبديل آن ب
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ير فلسف اجتماعي بر حار مي دارد .چون سوستمهای اجتماعي كامالً تنظهوم و كنتهرل
گران فردی يا جمعي ك اي سوستمها را شلل مي دهنهد .هرگه به

شده نوستند .كن

كاركردهای انت اعي قابل تشلول نمي باشند .كن

گران ،انسانهای باهوش و فعال اند كه

اهدافي را دنبال مي كنند ،البت اي اهداف ب دلول منحهق سوسهتمي ممله اسهت قابهل
دسترسي نباشند .آنها اه موان راه حلهای مختلف قادر ب انتخاب هسهتند ،آنهها آگاهانه
قادرند ود را با وضعوت يا برداشتي ك اه وضعوت دارنهد ،تحبوهق دهنهد و رفتارههای
آن تنظوم كنند .ب عبارت بهتر كن

ود را بر اسا

گران واجد شم استرات ير هستند

ك ب آنها املان دريافت فرصتها و محدوديتهای متني را ك در آن ب اقدا مهي پرداهنهد
مي دهد ،آنها را كم و بو

قادر ب پهو

نگهری واكهن

گروهای ديگر مي ساهد و املان محاسب بر اسا

ههای كهن

برداشتي ك اه منهاف

گهران ديگهر يها
هود دارنهد را

در ا توارشان مي گاارد.در جامع شناسي ساهمانهای كروهي اه مفهو ساده ساهمان به
عنوان پديده ای هماهنع و منسجم ك ب صورت منفعل در دمت ير عشالنوت واحد
است دور مي شويم و در مشابل مفهومي قرار مهي گوهريم كه مشخصه آن وجهود سه
نشصان است .اي س نشصان عبارتند اه :نشصهان عشالنوهت ،نشصهان وابسهتگي متشابهل و
نشصان مشروعوت
 -3منظور اه نشصان عشالنوت آن است ك عشالنوت ساهمانها و سا تارها نمي توانهد
فراتر اه عشالنوت انسان هايي باشد ك آنها را بنوان نهاده انهد ،اه ايه رو عشالنوهت آنهها
محههدود اسههت ،يعنههي تركوبههي پوچوههده اه احساسههات ،عههادات و مالحظههات ا القههي،
استرات يلي و محاسبات اب اری است.
 -7منظور اه نشصان وابستگي متشابل آن است ك وضعي كه پوونهدهايي را به ههم
مرتبط مي ساهد ،ضعوف است .پووندها در سهاهمان و سها تار نه هموشهگي انهد و نه
همگون ،كن

گران ساهمان همواره مترصد محدود كردن وابستگي ود ب ديگران و يا

تغوور در روابط قدرت هستند .بنابراي روابط علي و معلولي حي در اي محهوط قابهل
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تشخو

نوست.

 -1منظور اه نشصان مشروعوت آن است ك اوالً ب دلوهل اعتبهار محهدود اههداف و
مشاصد ساهمان اه ير سهو هنجارهها و ارهش هها و نظامههای تهوجوهي ايه اههداف و
مشاصد نمي توانند ب صورت كامل ب رفتارها و كن

ههای متشابهل مشهاركت كننهدگان

جهت دهند .اه سوی ديگهر ايه هنجارهها و ارهش هها و نظامههای تهوجوهي هود در
معرض تبديل و تحول اند.
ساهمانها پديد آورنده نظم های محلي هستند ،نظم های محلي و تنظومات آنها سبب
ساه تعادل های كلي در جامع مي شوند ،تعادل هايي كه بها حسهب قاعهده غوردائمهي
هستند و تغوور پاير(www.gheleji.blogfa.com(.
با توج ب ت وری سا تارگرايي موشل كروهي  ،برای بررسي وضعوت هر جامعه ای
مانند جامع افغانستان ما نواه داريم ك ب چند س وال پاسخ دهوم:
اول اينل ه
رامشخ

ههود جامع ه افغانسههتان را درک كنههوم و هيربنهها و روبنهها را در اي ه جامع ه

نمائوم .كاركردهای ساهمان ها و سا تارهای موجود را مورد مداق قرار دهوم.

دو اينل ببونوم علت تداو ير جامع چوست؟ ب عبارت بهتر چ عهواملي باعه
تداو جامع افغانستان است؟ ارهش های اي جامع كدامند؟ اهداف
هنجارهای آن جامع را مورد بح
سو ب نش

چوسهت؟ سهپس

قرار دهوم.

افراد و كنشگران و گروه ها توج نمايوم ،منظور اه نش

آن اسهت كه

هنجارها را ب فعلوت رسانوم.
ب -نظریه تفهمی وبر
منظور اصلي وبر اه تفهم در جامع شناسي ايه اسهت كه بايهد بهرای درک رفتهار
اجتماعي انسان همدلي كرد و ود را ب جای كنشگران نهاد .اه اي رو او معتشد بود ك
جامع شناسان م يتي را نسبت ب دانشمندان علهو طبوعهي دارا هسهتند چهرا كه آنهان
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قادرندبا استفاده اه تفهم ،پديده های اجتمهاعي را درک و بها كنشهگران رفتهار ،همهدلي
كنند .اما دانشمندان علو طبوعي قادر ب چنو دركي نوستند(Ritzer, 1988: 105) .
وبر مي گويد« :عصری ك مووه در ت معرفت را چشوده باشد ،محلو است بدانهد
ك نمي تواند بر اسا
را دريابد ،بلل

نتايج تحلول جهان ،حتي كامل تري تحلول جهان ،معنای جههان

ود بايد اي معنا را بوافريند .و نو بايد بداند ك حاصل دانه

تجربهي

روهاف ون ما هرگ نمي تواند ديدگاه های كلي ب هندگي و جهان باشد و ههم ايه كه
واالتري آرمان ها ك نورومندتري قوه محرك ما هستند ،فشط در مصاف با آرمان ههايي
ديگر شلل مي گورند ك برای ديگران همانشدر مشهد

انهد كه آرمهان ههای مها بهرای

ما.جامع شناسي تفهمي در معنايي ك چشم انهداههای نهويني به روی جامعه شناسهي
سنتي مي گشايد تفهمي است( ».قروند.)99 :3131 ،اگر برای فردی انگو ه فههم رفتهار
ديگری و پاسخ متشابل ب آن رفتار ايجاد نشود ،هو تحلول و فهمي املان پاير نوسهت.
يلي اه وظايف مهم جامع شناسي ماكس وبر شنا ت اي انگو ه ها اسهت .انگوه ه هها
ابتدا در ذه فرد معنا و هويت مي يابد و سپس ود را با رفتاری ب ظهور مهي رسهاند
(قروند)93 :3131 ،
وبر معتشد است معاني ذهني سرچشم ايجهاد انگوه ه هها و احساسهات مهي باشهند.
منظور اه روش تفهمي در جامع شناسي وبهر ،تهالش مشهاهده گهر بهرای درک كهن
اجتماعي اه رهگار پووندی همدالن با كنشگر است .روند كار ب اي صورت است كه
پ وهشگر سعي مي كند ود را با كنشگر و انگو ه های او يلي كند و سهور رفتهار را اه
ديد كنشگر نظاره كند ،ن اه ديد وي  .با اي روش اسهت كه مهي تهوان هود را در
جای ديگری قرار داد.
 .اما جامع شناسي وبر سعي دارد اه اي فراتر رفت و ب چرايي مسهال نوه بپهرداهد.
ماكس وبر در رابح با پديده های اجتماعي در جامع معتشد است پديده های اجتمهاعي
در هال ای اه ارهش ها و وچ ذهني قرار دارد ك فهم آنها بدون فههم ارهشهها و وجه
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ذه كامل نمي باشد(.قروند ،پوشو )13 ،
در پاسخ ب اي پرس

ك چگون مي توان ارهشها را مورد شناسهايي قهرار داد وبهر

روش هايي را ارائ مي دهد ك يلي اه آنها توج ب آن چو ی است ك در آگاهي مرد
وجود دارد .يلي ديگر اه روشها استفاده اه روش همدلي و ديگری روش همدردی مهي
باشد( .بخشايشي ،پوشو  )87 ،تأكود اصلي وبر بر رفتار گروه ها و افراد در ير جامعه
متمرك مي شود ،وی رفتار را در ير جامع ب چهار دست تشسوم مي كند:
 -3رفتار سنتی  -3رفتار عاطفی  -0رفتار عقالیـی معطـوب بـه ارز

 -3رفتـار

عقالیی معطوب به هدب.
نگاه وبر ب جامع شناسي تفهمي نگاهي است ك سهعي دارد ،رفتهار عشاليهي را بها
رفتار غورعشاليي بسنجد « :برای ير تحلول علمي نوع شنا تي ،مناسب تر است ك ههر
رفتار غورعشاليي را ب عنوان انحرافي اه كن

عشاليي ال

در نظر بگوهريم( .قرونهد،

)99 :3131
با توج ب ت وری تفهمي وبر نوه ؛ بررسهي رفتهار و سهنتهای مهرد افغانسهتان اه ايه
سحوح مهم هست ك  ،آيا رفتار آنها سنتي است؟ عاطفي است يا رفتار معحهوف به ارهش
را دنبال مي نمايد و آيا سنتهای موجود در افغانستان هست ك موجهب رشهد طالبهان مهي
شود؟ چرا مرد افغانستان ب اسال احساسي و قبول ای دل بست اند؟ چرا آنها نمي تواننهد
رفتارهای سنتي ود را ب رفتار عشالنوت معحوف ب هدف تبديل نمايند؟
چ عواملي باع

مي شود تا طالبانو

و اسال راديلال در جامع شهان رشهد كنهد؟

عوامل محدوده و مبشو گروه طالبان در چ چو هايي نهفت است ؟ آيا نهادههای موجهود
در جامع انساني و يا رفتار شخصوتهای ب رگ آنها ب عنهوان كنشهگران اصهلي موجهب
شده است تا طالبان ب مشدرات آنها حلومت نمايند؟ آيا دلوهل ايه امهر تخاصهم هها و
چالشهای قوموتي است ك سراسر جامع افغانستان را پوش

داده است؟

در افغانستان تفلر و سا تارهای اجتماعي ،سنتي و قوموتي اي كشور ،مهان ب رگهي

نقش جامعه پ یر سیاسی در شكل گیر طالبانیزم در افغانستاک

33

در برابر دگرگوني و پوشرفت اي كشور پديد آورده است .افغانستان كشوری اسهت كه
اه قوموت های مختلفي تشلول شده است .اصلي تري وي گي جامع افغانسهتان كه در
سا تار سواسي اي كشور نمايان شده سا تار مهوهائولي قهومي و مهاهبي اسهت .ايه
سا تار بر درون داده های سهاهمان ناپهايری اسهتوار اسهت كه وي گوههای چندگانه و
متفاوتي را در كاركرد عوني ير سا تار شلل مي دهد .بستری ك اي سا تار را محتهوا
مي بخشد ،همون ساه بروه ير فرهنع سواسي سنتي در ايه كشهور رافهراهم سها ت
است.قوانو و احلا پشتون والي حوهه وسوعي اه رفتار و روابط انساني افغانها را دربهر
مي گورد .مهمتري اصول اي مجموع  ,قوانو ناظر بر كرامت انسهاني ,كهو

هواهي و

مهمان نواهی است( با توج به پوونهدهای پايهدار قبوله ای و اسهتحلا سهنتهای ملهي
پ شتوني در جامع پشتونها ,اي گروه ن ادی دارای احسا

تعلق شديدی نسبت ب ههم

ن ادان ود بوده و همدردی و همواری يلهديگر را اه وظهايف رسهمي قبوله ای هود
ميدانند( .جريان تاريخي مسال «پشتونستان»در پاكستان ،ريش در پوونهدهای هوني ايه
مههرد دارد ك ه پشههتونهای دو طههرف ههط ديوارنههد علههي رغههم دوگههانگي در تبعوههت و
شهروندی ,هو گاه همديگر را فراموش نمي كتتد .اگر امروه «جمعو العلمای اسهال » به
رهبری موالنا فضل الرحمان و سمو الحق و ديروه جماعت اسهالمي به رهبهری قاضهي
حسو احمد ,با تما املانات و علي رغهم مصهال عمهومي ملهت و مهرد پاكسهتان ,به
حمايت اه گروههای اسالمي در افغانستان شتافتند ،بي تاثور اه تمايالت قومي ,قبوله ای و
پشتوني آنها نبوده است; چون هر س رهبر نامبرده و منحصرا فعال در قضايای افغانسهتان,
وابست ب گروه ن ادی پشتون مي باشند .بنابراي مي توان مدعي شد كه «عهرف و سهنت»
جايگاه بس مهمي در جامع پشتونها داشت و دارد(.عصمت الهي)98 ،3133 ،

بستر ها ظهور طالبانیزم در جامعه افغانستاک
طالبانو

ب انديش و تفلری اطالق مي شود ك با ظهور جنبشي بنا طالبان د رپائو
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 3997موالدی شلل گرفت .اي انديش برگرفت اه مباني فلری بهود كه بهر دو محهور
اساسي تمرك داشت :يلي محور ماهبي و ديگری بر محور قوموتي.
احوای مدل الفت ،مبارهه با نوآوريهای مدنوت غربي ،باهگشهت به عصهر قبهل اه
تجدد و تفسور سخت گوران اه مفاهوم ديني و ود حق پنهداری سهتو گرايان اه جمله
مولف های اي محور ها هستند:
«طالبان با اعتشاد ب اصل الفهت قبهل اه دسهتوابي به ههر نهوع پوهروهی قهاط در
افغانستان عجوالن

لوف آينده ود را در قندهار تعوو نمود»(عارفي)71 ،3133 :

مخالفت با عناصر فرهنع ،تمهدن غربهي در كهل يلهي اه شهعارهای اساسهي تمها
گروههای اسالمي است ،اما آنچ بنوادگرايي طالبان را اه بشو گروههها ی اسهالمي جهدا
مي ساهد ،نشي محلق مدنوت غربي ب وسول آنهاست .وهير اطالعهات و فرهنهع طالبهان
در همان تصدی طالبان گفت بود« :پس اه اي مرد علسهها وآلبومهها را در انه ههای
ود نگ داری نلنند .هيرا اي مسال با اسال در تضهاد اسهت( ».عهارفي)77 ،3133 :
روح تعبد گرايي و قداست بخ

نسبت به دسهتاوردهای كالمهي وفشههي پوشهونوان در

بنوادگرايي طالبان جايگاه وي ه ای دارد .مرد عموما موظف ب پوروی اه سوره و گفتهار
علمای سلف مي باشند .تنها الگوی محلوب در ن د اينها الگوی هندگي جوام روسهتايي
قرون اولو اسالمي است و رفتار شر و متهجران نسبت ب هنان و نهوع نگهرش آنهان
نسبت ب نش

اجتماعي و تربوتي هن در جامع ريش در همو روح سهلفي گهری آنهها

دارد .طالبان با تفسور سخت گوران اه اسال  ،هندگي صوصي و حريم شخصي افراد را
تحت نظارت دقوق ماموري

ود گرفت واه بلندی موی سر تا كوتاهي مهوی صهورت و

اه طرددهن در محوط بورون اه من ل تا تلفور ساير اديان و مااهب عموما تحت ضهوابط
و مشررات قانوني آنها در آمده بود.
افراد طالبان ك در م ار شريف ب اسارت نوروهای ح ب وحهدت اسهالمي در آمهده
بودند آشلارا اه وجوب جهاد بر علو رافضوهای كافر و اهبلههای ملحهد سهخ برهبهان
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آورده بودند .در تصرف شهر م ار شريف دستور قتل عا وسو شوعوان را صادر كرده و
نظاموان آن گروه گروه شوعوان را ب عنوان رافضهي و كهافر به

هاک و هون كشهودند.

(عارفي ،پوشو )712 ،
طالبانوسم را اه آن جهت ك

صاي

كلي بنوادگرايي چون طرح كنترل هنهان ،نفهي

ادغا دي و سواست را دارد ،مي توان بنوادگرايي اه نهوع افراطهي قلمهدادكرد(غالمرضها
بهروهلر .)39 ،3131 ،ايدئولوژی اصوال پديده آني و ناگهاني نوست كه به دور اه ههر
عامل ديگری ناگاه ب صورت جام و مان در نشح ای ب ظهور رسد و سپس به سهرعت
گسترش پودا كرده و محوط اطراف

را تحت تاثور جاذب هاي

قرار دهد .تفلر و انديشه ,

جرياني است ك طي ير دوران طوالني بر اثر فراهم شدن همون ها و شرايط اجتمهاعي و
هماني ب تدريج انتشال مي يابد .رهيابي هر جريان فلری ,نواهمند محالع پوشهون تهاريخي ,
شرايط اجتماعي و عوامل هماني و ملاني متعلق ب آن جريهان فلهری مهيباشهد..بحوركلي
چند محوررا مي توان در انديش های ماهبي طالبانوسم جستجو نمود:
الف -احوای مدل حلومتي الفت
ب -مبارهه با پديده های مدنوت غربي ونفي محلق آن
ج -باهگشت ب دوران ما قبل تجدد و تفسور سخت گوران اه مفاهوم ديني
د -ود حق پنداری و تلفور ساير مااهب و فرق اسالمي(هندی.)329 ،3131 ،
در رابح با مس ل قوموت در اي كشور نو بايد گفت ك جامعه پشهتون افغانسهتان يهر
جامع قبايلي است ك ارهشهای قومي و قبوله ای در آن بسهوار ريشه دار و مسهتحلم مهي
باشد .مو ان تاثورپايری فرهنع عمومي پشتونها اه آداب و رسو قبايلي ،بسهوار بوشهتر اه آن
است ك در فرهنع ساير گروههای ن ادی اي كشور ديده مهي شهود .پشهتونهای افغانسهتان
دارای نوعي آداب و رسو بخصوصي هستند ك ب بنا پشهتون وال يهاد مهي شهود .پشهتون
والي در عرف پشتونها هم مجموع قهوانو و ههم ايهدئولوژی اسهت( .اولوهور روآ،3129 ،
.)73
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طالبان ب عنوان يهر جنهب

بر اسهت اه جامعه پشهتون افغانسهتان ,آن ههم اه دل

مردمان روستايي و غورشهری ك دارای تعلشهات سهنتي و قبوله ای شهديدتری هسهتند،
نميتواند اه تاثورپايری فرهنع قبوله ای به دور باشهد .اسها

تاثورپهايری طالبهان اه

فرهنع قبول ای پشتون ,در نوع تفسور آنها اه مفاهوم و قوانو دينهي ,كهامال محسهو
است .اولو و مهمتري گا در تاثور فرهنهع قبهايلي بهر انديشه دينهي طالبهان ،درنهوع
گ ين

الگوی نظا سواسي و راههای مشروعوت دهي ب آن ،به وسهول آنهها مشهاهده

ميشود ,مثال مدل نظا

الفت در تفلر سواسي طالبان اگر چ در اصل ,هود يهر مهدل

اسالمي است ك هو مسلماني در اسالمي بهودن آن ترديهد به

هود راه نمهي دههد ,امها

انتخاب آن ب عنوان تنها مدل حلومت مشروع اه موهان سهاير مهدلهای موجهود در جههان
اسال و دنوای جديد ،انگو ه های ديگری نو مي تواند داشت باشد; چ اينل  ،قرار گهرفت
ير فرد محلق العنان در را

ير نظا حلومتي ك هو نششي ب ساير افراد ملهت ندههد,

با مدل نظا رياستي قبول ای مرسو در جوام روستايي پشتونها ,شباهت هيهادی دارد .در
مدل نظا اداری قبول ای ,شخ

رئوس قبول مهافوق همه مهرد تصهور شهده و اراده او

جنب قانونوت دارد .بنابراي  ،پا فشاری بر مدل نظا امارتي ب همان انداهه كه منشها دينهي
دارد ,منشا اقتدار ساالری قبول ای نو دارد(.مری لوئس كلوفورد.)77 ،3133 ،
شونت و انعحاف ناپايری دو وي گي ديگر در شووه سواستمداری طالبان است كه
محصول فرهنع سنتي پشتونها محسوب مي شود .معموال فرهنع قبايلي ,فرهنگي تهوا
با شونت و انعحاف ناپايری است.كو

واهي و انتشا جويي ,اه اصول مهم در عرف

پشتون والي مي باشد و مرد قبايل پشتون ,در امركو

واهي در دو كشور افغانسهتان و

پاكستان شهرت بسواردارند و اي ضرب المثل معروف را همگان ب ياد دارنهد كه اگهر
پشتون پس اه  71سال دست ب انتشا ب ند ،فلر مهي كنهد كه

ولهي هود اقهدا كهرده

است .رفتار شونت آمو طالبان با مخالفو و مردمان تحت سهلح

هود بهوي ه هه اره

واهبر ريش در صلت كون جويي و انتشا گوری آنان اه دشمنانشان دارد .اگر جنهب
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طالبان با تاكود بر سواست نظامي گری ،بررسي راههای مسالمت آمو با مخالفان هود را
مردود مي شمارند ،تا حدودی متاثر اه اي ايده است ك نظهامي گهری ،سهمبل قهدرت
وغورت وشجاعت و مردانگي محسوب مي شود ك در سهنت پشهتونها معنهای ب رگهي
دارد در حالول گفت و گو و مااكره نشان تهر  ،ب دلهي و هانهو هدن در برابهر صهم
تلشي ميشود ك اه نظر عرف پشتون والي ,عملي ناپسند ب شمار مي آيد.
عالوه بر موارد فوق ,نمون های متعدد ديگری نو در تفلر طالبان وجهود دارد كه متهاثر
اه آداب و رسو قبول ای و ملي آنها بوده و ههم اكنهون تحهت عنهوان شهريعت ،در منهاطق
تحت كنترل آنان ب اجرا گااشت مي شود مانند :بوگان ستو ی ،مخالفت با نهادهها و مشهررات
بو المللي ،دشمني با هندگي و مظاهر شهری و نو مخالفت با جاب نوروهای باقي مانهده اه
رژيم كمونوستي سابق ,تحت عنوان ننع پشتونوسم و (...وحود م ده)79 ،
بنابر اي  ,آنچ طالبان ب عنوان ير گروه ماهبي ه سواسي ,تحت نا دي و مهاهب
ارائ مي دهد ،نمي تواند صرفا مهاهبي باشهد؛بلل مهاهبي اسهت كه بها تلفوهق پهو
فرضهای فرهنع سنتي و قبايلي شلل گرفت است.

نقش کانالها اولیه و ثانویه جامعه پ یر درظهور طالبانیزم
با توج ب محالب پوشگفت دودست ملانو  ،انسانها را بها هنجهار ههای موجهود در
جامع آشنا واملان عبور ارهشها را فراهم مي كنند ك اي دو دست شامل كانالهای اولوه
وثانوي مي باشند .اه مهم تري كانالهای اولو جامع پهايری در افغانسهتان مهي تهوان اه
نهاد انواده ،مدار

و گروههای همسال نا برد:

الف -خانواده
انواده نش

اساسي در جامع پايری دارد .اي نش

در جوام كمتر توسهع يافته

بخوبي نمايان است .كودک اه طريق انواده به عنهوان موهانجي بها ارهشهها ،نهادهها و
واقعوات اجتماعي آشنا و شخصوت او را مي ساهد(.وثوقي)313 ،3132 :
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انواده در توسع و رشد اعتشادات ماهبي كودک و شهلل دادن شخصهوت مهاهبي
وی نش

برجست ا ی دارد اي نش

انواده در جامع پايری فرد درهندگي كهودک در

سالهائي ك « ود ماهبي كهودک» در حهال رشهد و شهلل گوهری اسهت ،نشه

تشريبها

انحصاری دارد .معموال گرايشات و تفلرات كودک در مراحل اولو رشد كسب ميشود.
مانند اعتشادات ب امور غور مادی واعتشادات و انجا شهعائرديني ،فرويهد در ايه مهورد
بوان مي دارد ك مفهو

دا و ارتباط با دا ،سخت تحت تاثور رابح فرد با والهدي در

كودكي است(.وثوقي ،پوشو  )313 ،اگهر به سها تار انواده در افغانسهتان نگهاه كنهوم
متوج اي نلت

واهوم شد ك اطفال در انواده تحت تاثور محوط مردان قهرار دارنهد.

اي موضوع را مي توان هم اه منظر تربوتي در درون انواده درک نمود و ههم اه منظهر
اعتشادی انواده ك اطفال علي الخصوص د تران بهتر است در مهدار
شوند .آقای وحود م ده در اي

دينهي تربوهت

صوص اظهار مي دارد:

«بعضي اه انواده ها فرهندان ود را ب مهدار

كمهه هها ،كه در آن علهو عصهری

(روه)و علو ديني يلجا تدريس مي شد ،مي فرستادند اما در موان بعضهي اه هانواده ههای
روستايي ،اي انديش وجود داشت ك تعلومات عصری موجهب گمراههي جوانهان و دوری
آنان اه دي مي گردد(» .م ده)17 ،3137 :اطفال انواده های ضعوف نوه كه پدرانشهان در
جهاد كشت شده بودند ،تمايل بوشتری برای رفت ب مدار

ديني را داشهتند(.مه ده،3137 :

)17محوط رشد اطفال افغان در انواده ير محوط مردان اسهت و هن نشه

كهم رنگهي در

تصمومات انواده دارد و همچنو فشر انواده هها سهبب مهي شهود تها فرهندانشهان را به
مدار

ديني بفرستند.عالوه بر قوانو پشتون والهي ،كه بخه

مهمهي اه قهوانو طالبهان را

تشلول مي دهد ،در ادبوات افغانستان نو مظلوموت تاريخي هن مسلمان افغاني نمايان اسهت.
ضرب المثل های افغاني همچون«عشل هن هير پای اوست».و يا اي گفته معهروف «هن چه
حق دارد ك در كار مرد د الت كند».گويای اي محلب است)www.hazaristan.net( .
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ب -مدرسه و نهادها آموزشی
مدرس افراد را در هر گروه سني اه جهان سواسهت و نششهي كه در آن دارنهد آگهاه
ميساهد .همچنو در كودكان برداشتهای عوني تری در مهورد نهادهها و روابهط سواسهي
ايجاد مي كند .مدار  ،ارهشهها و ايسهتارهای جامعه را نوه منتشهل مهي سهاهند .آنهها
ميتوانند در شلل دادن ب ايستارهای فرد در مورد قواعد نانوشهت بهاهی سواسهي نشه
مهمي ايفا كنند .مدار

مي توانند مشو عالق ب نظا سواسي باشندو نمادهای مشهتركي

همچون پرچم و سوگند وفاداری را برای پاسخگويي نمادي ب نظا در ا توار فرد قرار
دهند( .جي بونگها پاول)77 ،3997 ،در بررسي ادوار گاشت آموهش و پهرورش مهي-
توان ب جايگاه تعالوم ملتبي و ماهبي در افغانستان پي برد .در مشابل ،توجه جهدی به
علو نوي دارای ضعف های فراواني بوده است.

1

سا تار آموهش و پرورش در افغانستان با مشلالت متعددی مواج است :مشلالت
اقتصادی ،نبود املانات آموهشي ،جمعوت روستانشو  ،نبهود فضهاهای آموهشهي ،عهد
املان آموهش برای  %81جمعوت افغان و در نهايت نظا قبول ای حاكم بر ايه كشهور
در طول ده ها ی گاشت اهجمل اي مشلالت قلمداد مي شهود ،كه تهاكنون نو ادامه
دارد .هنوه عامل جغرافوايي در افغانستان ير مشلل مهم در پوشرفت و توسع معهارف
است .هبان وتنوع در لهج های هبان و تفاوت موهان هبهان گفتهاری و عاموانه بها هبهان
نوشتاری و ادبي ك هبان تعلوم و تحصول در معارف است بخه
شمرده مي شود.نش

ديگهر اهايه معضهل

در كتاب های درسي معارف افغانستان ههم اه نظهر شهلل و ههم

اهنظر محتوا قابل محالع و بررسي مي باشد .شلل ظاهری كتهاب هها نهاهمگون و غوهر

 .3در رابح با تاريخ آموهش وپرورش در افغانستان ب نوشت ها ی محمداكرا انديشهمند تحهت عنهوان «معهارف
عصری در افغانستان مراجع نمائود()www.peymanemeli.com
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استاندارد است 1.حتي درسح مؤسسات عالي تحصولي نو اي مشلل ب حدی گسهترده
است ك بر ي استادان مضامو مختلف علو طبوعي و اجتماعي اي مؤسسات ير مت
كهن و قديمي را در سالهای متوالي ب دانشجويان تدريس مي كنند .نهايتا اي سا تارها
با هم مشلالتي ك ذكر گرديد ،راه را برای آموهشهای سنتي باه گااشت.آموهش ههايي
ك در ملتبخان ها اتفاق مي افتاد و طلب در آنجا ب كسب علو ديني مي پردا ت.
در دوران جهاد ،توج ب علو ديني بشدت اف اي

يافت و صدها مدرس دينهي در

نشاط مرهی پاكستان و افغانستان ايجاد شد.
تشويق وترغوب شونت ،در سحور متهون درسهي منتشهره توسهط مجاههدان مهوج
ميهد.در اوا ر ده ی 3931و اوايل ده ی 3991مرك آموهشي افغانستان در پوشاور
پاكستان ك توسط مجاهدي افغان اداره مي شد مجموع ای اه كتاب های درسهي دوره
ی ابتدايي را منتشر نمود .در البالی اي متون درسي جمالتي قرار گرفته كه در هور
توج است:
كتاب فارسي كال

اول دبستان ك مخت

آموهش حروف الفبا است بها مهت هيهر

آغاه مي شود:
«الف مثل اهلل ،دا يلي است.ب مثل بابا ،بابا ب مسجد مي رود.پ مثل پنج ،اصول ديه
اسال پنج تاست.جوم مثل جهاد ،جهاد واجب است.دال مثهل ديه  ،ديه مها اسهال اسهت.
رو

ها دشم اسال اند.شو مثل شاكر ،شاكر سوگند ورده است ك ب جهاد ادام دهد»
و يا در طن ی دركتاب پنجم آمده است ك :
« جواني اه جنع آمده بود پرسوده موشود ك در جبه چ كار كهردی و او در پاسهخ

مي گويد :دو پای او را بريد اه او مي پرسند چرا سر او را نبريدی .موگويد :آ هر قبهل
اه م اينلار انجا شده بود( .كرايع ديويس)77 ،3137 ،
 .7در بررسي نگارنده اه كلو كتابهای درسي در افغانستان ،نشر  3132ه.ش اي نتايج بدست آمد.
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ايه

كشور تدريس مي شد.همانحور ك درسحور قبل مشاهده شد اي كتابها جهاد و شهادت
رامورد احترا و كشت دشم راتشويق و ترغوب مي كنند.
ج -گروهها همساک
يلي اه واحدهای اجتماعي ك ايستارهای سواسي را شلل مي دهد گهروه همسهانان
است ك شامل گهروه كودكهان همبهاهی ،حلشه ههای دوسهتان  ،گروهههای بهرادری در
مدار  ،دانشگاهها و گروههای كار كوچر است ك اعضهای آنهها موقعوهت اجتمهاعي
نسبتا برابر و پووندهای ن ديلي با هم دارند .جامع پايری اه اي رو اتفهاق مهي افتدكه
آنان همديگر را دوست دارند يا برايشان احترا قائلند يها تمايهل دارنهد كه ماننهد آنهان
شوند.گروه همسانان اه طريق بهرانگوخت يها وادار كهردن اعضهای هود به پوهروی اه
ايستارها يا رفتارهای پايرفت شده گروه آنها را جامع پاير مي ساهد.جوانان دبورسهتاني
ب تبعوت اه دان

آموهان ديگری ك

ود را با آنها يلي مي دانند ممل اسهت تصهموم

ب ادام تحصول بگورند.در چنو مواردی فرد بايد رفتارها وعالئق وي

را با ديگهران

همخوان گرداند و اه اي راه مورد پايرش اعضای آن قرار گوهرد( .جهي بونگهها پهاول،
)78 :3997با توج ب سا تار قبول ای جامع افغاني گروههای همسهان افغهاني شهامل
گروه كودكان همباهی تا گروههای دوسهتان در مهدار

و ملتهب انه هها را شهامل

ميشود ك در ير موقعوت اجتماعي يلساني قرار دارند .شايد بتهوان گفهت گروهههای
همسان در افغانستان علي الخصوص در نظا قبول ای اي كشور انسانهای متحدالشللي
هستند ك دارای مشتركات فرهنگي فراواني هستند.جواناني ك با اي محوط هو گرفته
اند معموال ياد گرفت اند ك بايد دستار بر سر داشت باشند.و ريه

هوي

را به حهال

ود رها ك ننهد .ظهاهری آراسهت به شهريعت داشهت باشهندو ايه يهر اصهل اساسهي
است(.وحود ،م ده)11 :در اي جامع  ،فرد هويت و شخصوت ود را اه جم  ،طايفه ،
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انواده ،قبول كسب مي كند .مرد باير گروه اص ود حشرو نشهر دارنهد .قهوانو
پشتون والي معموال در گروههای همسان آسانتر نفوذ مولند .در اي باره روآ كارشهنا
فرانسوی مسائل افغانستان مي نويسد:
«م فلر مي كنم مس ل افغانستان بوشتر منشا ن ادی دارد(» .اولوي روا در مصاحب با
روهنام كوهان 32/8/39 ،ص).37
نش

گروههای همسان در شلل گوری طالبان را در تركوب گروه رهبری طالبان ههم

مي توان جسنجو كرد اي گروه اكثرا اه ير ن اد ،ير منحشه بونهد و دريهر ملتبخانه
ديني در

وانده بودند.

نقش کانالها ثانویه جامعه پ یر سیاسی در شكل گیر طالبانیزم
جامع پايری سواسي هم اه طريق نهادهای نخستو  ،مانند انواده و گهروه ههای
همس و هم اهطريق كانالهای اولوه  ،ماننهداح اب سواسهي وسهاهمان ههای اجتمهاعي
صورت مي گورد .رسان های همگاني ج ء نهادهای ثانوي ب شمار مي آينهد كه به
امر جامع پايری سواسي كمر فراوان مي كنند .رسان ههای جمعهي ماننهد روهنامه ،
راديو تلوي يون در انتشال ايستارها و ارهشهها نشه
محبوعات افغانستان قابل مشاهده است ،نش

مهمهي دارنهد ،.نچه كه در تهاريخ

دولتها در كنترل و تسلط بر اي محبوعات

در دوره های مختلف مي باشد .عالوه بر اي محبوعات در اي كشور ،وسول ايي بهرای
ابالغ ايدوئولوژيهای حاكم بهر آن فضها بهوده اسهت ،بحوريله محبوعهات ح بهي و يها
گروهي سعي در انتشال آن ايدئولوژيها ب مرد داشت اند.
اولو روهنام ای ك در اي كشور در دوره امور شورعلي ان منتشر گرديد ،شهمس
النهار بود.اي روهنام با املانات دربار منتشر شد ،ك در سال  3333پهس اه  8سهال
د الت انگلوسي ها متوقف گرديد(.غبار73 )898 ،3189 ،سال بعهد ،دومهو روهنامه
رسمي ب دستور امور حبوب اهلل ان در سال  3912ب نا سراج اال بار انتشار يافت.اه
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وي گوهای اي نشري  ،اداره آن توسط دولت بود(.آهنهع )37 :3179 ،بعهد اه اسهتشالل
افغانستان در سال  3939وپس اه تصويب نخسهتو قهانون اساسهي كه در آن وعهده
آهادی محبوعات گنجانده شده بود ،اولو روهنام غوهر دولتهي بنها انهوس منتشهر شهد.
(آهنع)333 :3179 ،اگرچ اي دوره دوره ايي مناسب برای رشد نشريات افغاني بود،
اما با اي حال ،قانون اساسي ب راحتهي اجهاهه فعالوهت آهاد را به محبوعهات نمهي داد.
بحوريل در ماده  33قانون اساسي آمده بود:
«محبوعات و چاپ روهنام ها ی دا لي محابق حلم قوانو آهاد است ،حهق چهاپ
مخت

ب دولت و اتباع افغانستان است ونشريات ارجي اه طهرف دولهت ،تنظهوم يها

سانسور واهند شد(».قوانو اساسي افغانستان)31 ،3137 ،
نشريات افغاني در دوره های بعدی نو با محدوديت های فراوانهي روبهرو شهد.اي
مس ل منجر ب عد اعتماد ب نشريات در جامع افغاني گرديد .وابسهتگي ههای ح بهي،
قوموتي وماهبي نشريات يلي اه عمده تري مشلالت سا تاری بود ،ضم اينله ايه
نشريات محتوايي با ادبوات ضد استعماری و انشالبي داشتندو ب مشاومت مرد افغانستان
و ا بار جنع در اي كشور مي پردا تند.افرادی نو ك در محبوعهات به كهار روهنامه
نگاری مشغول بودند عموما افرادی فاقد تجرب و غور دانشگاهي ك بوشتر سعي در ارائ
ير ادبوات احساسي و حماسي در اي كشور را داشتند .ادبواتي ك توا با واست های
ح بي ،ماهبي و قوموتي بود.و مبنايي برای پايرش اجتماعي شونت در جامع افغهاني
در اي نشريات مبدل گشت(.محمد هاشم ،عصمتالهي )3137 ،27 ،نلت ديگر در باب
محبوعات اي كشور در رابح با اسامي بلار گرفت شده است بحوريل اسهامي مجالتهي
همچون حبوب االسال  ،مويداالسال  ،رهبر اسال  ،جريده االيمهان غوهرت اسهال كهامال
نشان اه عمق محالب شان دارد.
مجالتي ك ب هر نحو ممل آغشت ب ارهشهای قو پشتون واسهال راديلهال بهود.
(ياوری ،سال )27 ،33راديو و تلوي يون با كاركردهای گوناگون و با ب كارگوری شهووه
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ها و فنون ارتباطي ،جايگاه اصي در ايفای نش

جامع پهايری دارنهد .قهدرت ايفهای

وظوف جامع پايری اي رسان به انهداهه ايهي اسهت كه امهروهه سواسهتگااران نظها
فرهنگي كشورها ،اغلب با استفاده اه ظرفوتهای آن برای گروههای سني مختلهف فراينهد
جامع پايری را ب انجا مي رسانند.كاركرد اي رسان ها را در س سح اطالع رساني،
فرهنع ساهی و آموهش مي توان لحاظ كرد.گودن تلوي يون را ب عنهوان مههم تهري و
تاثورگاارتري رسان بر رفتارهای انسان مي داند.بحوريل ايه رسهان اه طريهق تصهوير
ساهی هنجارهای اص اجتماعي و ارائ الگوهای مناسب ،باع

ايجاد همنوايي در بو

افراد جامع مي شود(سارو اني)31 ،3138 ،سا تار رسان ههای شهنوداری و ديهداری
در افغانستان با توج ب بحرانهای اي كشهور در چنهد دهه گاشهت عمومها سها تاری
دولتي بوده و معدود شبل های راديويي و تلوي يوني اي كشور توسط دولتها اداره مهي
شده و بوشتر بلندگوی تبلوغاتي مناديان جريانهای قومي و نه ادی در ايه كشهور شهده
است.
حتي پس اه س ده بحران در افغانسهتان سها تار موجهود دررسهان ههای جمعهي
همچون راديوو تلوي يون شاهد آسوب های فراواني هستوم.اسام بصور نويسهنده افغهاني
در محلبي تحت عنوان «نش

رسان ها در تنوير افلار جامع »بوان مي دارد:

«امروهه جامع ما با در نظر داشت پوشون نامومون جنع در اوج فشر و آگهاهي قهرار
دارد....ما مشاهده مي كنوم رسان هايي كه در كشهور مها شهلل مهي گورنهد ،بوشهترآنها
مدافعو و مناديان جريان های اص فلری ،سواسي ،قومي ون ادی مي باشند ...بنابراي
ح بي شدن و سلوش ايي شدن رسان ها در افغانستان با تاسف باعه

انحهراف اه مسهور

واقعي شان گرديده است»)www.mahak.news.com(.
در حال حاضر  37شبل تلوي يوني ،بو

اه  31ايستگاه راديويي و چهارصد نشري

در افغانستان فعالوت دارند .اه لحاظ كمي مي توان رشد مناسبي را مشاهده نمود ،امها اه
لحههاظ كوفههي آسههوب هههای فراوانههي در سهها تار رسههان ايههي ايهه كشههور موجههود
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است)www.iransharghi.com(.
بررسي حركت كاروان رسان ای در افغانستان ،اه بسواری جهات با صهايل و مضهامو
رسان های ارتباط جمعي جهاني متفاوت است .تفاوتها و تماي اتي ك در سها تار و كهاركرد
رسان های موجود در افغانستان قابل مشاهده است را مي تهوان به اههداف ،نوهات وانگوه ه
های دست اندركاران وصحن گردانان اي رسان ها دانست.ب همهو دلوهل شهنا ت عموهق
رسان های اجتماعي و سا تار و حوهه كاری آنان بسوار مهم است.

نتیجه گیر
اه مجموع بح

های ارائ شده مي تهوان نتوجه گرفهت كههدي  ،فرهنهع ،عهرف

اجتماعي و حتي موقعوت اجتماعي و اقتصادی هر ير ب نوبه
افلار و رفتار انسان را دارد.اي وضعوت ب
باال

هود توانهايي تهاثور بهر

هوبي در افغانسهتان قابهل مشهاهده اسهت.

نمايشي ك طالبان اه ابعاد ظاهری و شريعت دي اه ود بروه مي دهند حاكي

اه تاثور پايری آنها اه فرهنع قبول ای و اسال احساسي و راديلال آنهاست.
همانحور ك موشل كروهي درجامع شناسي ساهمانهاي

ب س نشصان اشاره داشهت

در ير تج ي و تحلول دقوق و منحشي ،در جامعه شناسهي سواسهي افغانسهتان ههر سه
نش

را مي توان يافت.آنچ اه نشصان عشالنوت مي توان دريافت ،اي است ك عشالنوت

ساهمانها و سا تارها نمي تواند فراتر اه عشالنوت انسان هايي باشد ك آنها را بنوان نهاده انهد،
اه اي رو عشالنوت آنها محهدود اسهت .در نتهايجي كه در رابحه بها نهادهها و سها تارهای
افغانستان ب دست آمد ،مي توان گفت ك چون اي سها تارها برگرفته اه احساسهات قبوله
ای و روستائي دراي كشور هست پس نمي توان شاهد شلل گوری سا تارهايي عشالئهي و
فراگور باشد.بر اي اسها

ايسهتارهای حهاكم بهر گروهههای موجهود در افغانسهتان اه نهوع

احساسي است ك بايد در آينده ب سمت ايستار عشالئي حركت نمايد.
منظور اه نشصان وابستگي متشابل آن است ك وضعي ك پووندها را ب هم مرتبط مي
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ساهد ،ضعوف است .پووندها در ساهمان و سا تار ن هموشگي اند و ن همگهون ،كهن
گران ساهمان همواره مترصد محدود كردن وابسهتگي هود به ديگهران و يها تغووهر در
روابط قدرت هستند .بنابراي روابط علي و معلولي حي در اي محوط قابل تشهخو
نوست.موضوع جنع و ن اع موان گروهههای درگوهر در افغانسهتان كه بوشهتر ناشهي اه
پووندهای ضعوف قومي ،قبول ای در اي كشور هست گواه مناسهبي بهرای وجهود ايه
نشصان در جامع افغهاني هسهت؛ چون قهو پشهتون واههان تفهوق بهر سهاير اقهوا و
گروههای ديگر مي باشد.منظور اه نشصان مشروعوت آن است كه اوالً به دلوهل اعتبهار
محدود اهداف و مشاصد ساهمان اه ير سو هنجارها و ارهش هها و نظامههای تهوجوهي
اي اهداف و مشاصد نمي توانند به صهورت كامهل به رفتارهها و كهن

ههای متشابهل

مشاركت كنندگان جهت دهند .اه سهوی ديگهر ايه هنجارهها و ارهش هها و نظامههای
توجوهي ود در معرض تبديل و تحول اند .با توج ب محالب پوشهگفت مهي تهوان به
عد مشروعوت سا تارهای شلل گرفت اه سوی جناحهای مختلف و همچنو اه سوی
مرد اشاره داشت.در واق وجود اي نشصانها ناشي اه نش

اسال سنتي و احساسهي در

محوط روستائي افغانستان هست ك در نهايت منجر به راديلهالو

اسهالمي ،رشهدنظا

سلسل مراتبي در افغانستان و نفوذ طالبان در الي های اجتماعي و ب قول معهروف هيهر
پوست جامع افغانستان نفوذ مي يابد .ريش های اي نفوذ را مي تهوان در سها تارها و
كاركردهای افغانستان مشاهده نمود .اي نفوذ ريش در اسال قبول ای و احساسهي دارد.
طالبانو

يعني استفاده اب اری اه دي و در نتوج يعنهي تهرويج راديلهالو

و شهونت

ميباشد .پس مي توان نتوج گرفت ك در فرهنهع سواسهي افغانسهتان فرهنهع سلسهل
مراتبي و اسال قبول ای اه هنجار های نهادين شده در جامع افغاني است كه اه طريهق
كانالهای اولو وثانوي جامع پايری سواسي اه نسلي ب نسل ديگر انتشال مي يابد.
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