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 موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستانباره در

یک نهاد ( AELSO)موسججسججه مطالعات اقتصججادی و حقوقی افغانسججتان

سی از قانانتفاعی، غیردولتی، غیرغیر ستقل بوده که به تججججأ سی و م ون سیا

سا ستان  موسسات غیردولتیسی و قانون ا سامبر  1۰ درافغان  ۲۰۰9سال د

عاالمیالدی  کار جمعی از ف تادان و حقوق بشجججری مدنی نبه ابت ، اسججج

 ، متخصجججصجججینالمللیملی و بینهای اکادمیک نهاد ها، کارمندانِپوهنتون

و  های علوم اقتصادیدر عرصهالمللی بینافغانی و دانشمندان شناخته شده 

یانگذاری و بهحقوقی  ( در وزارت اقتصجججاد جمهوری 153۲شجججماره ) بن

 اسالمی افغانستان رسماً ثبت گردیده است.

 قوقیح سیستم میان عمیق علمی هایرابطه درک که است باور این بهایلسو 

 و هاکاسججتی تا سججاخت خواهد میسججر را فرصججت این اقتصججادی نظام و

یه با اجرایی هویدا گردیده، و قانونی هاینارسجججایی  متوازن هایطرح ارا

صادی و حقوقی ضعیت اقت شد بهتر هایزمینه و یافته بهبود و صا ر  دیاقت

 . گرددمی فراهم آزادبازار  اقتصاد نظام سازوکار در ویژهبه

به به موسجججسجججه این رواین از ثا بادل مرکز نخسجججتین م کار، ت  تحقیق، اف

 مسایل و بازار اداقتص عرصه در جدید علمی مواد نشر و تهیه و دهیآگاهی
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شری حقوق و حقوقی صمم ب ست م  ای راارزنده خدمات خود نوبه به تا ا

 دهد. انجام راستا این در

(AELSO)  در که ایمنطقه و المللیبین معتبر نهادهای با خود ایجاد بدو از 

 داریحکومت بازار، اقتصجججاد چون باز جامعه هایارزش ترویج راسجججتای

 نمایند؛می فعالیت زنان حقوق شمول به بشر قحقو قانون، حاکمیت خوب،

ست نموده ایجاد را علمی هایهمکاری شتر در و ا سر جهان با بی از  سرا

 باشد. اتاق فکری همکار و همگام می 5۰۰

 ماموریت یدگاه ود

سدیدگاه  شتاز؛  ه بهساین مو  ایجاد در گیریسهمعنوان یک اتاق فکری پی

عه جام عاریای آزادیک  فه و  که مبتنی بر از افراط ، مر گرایی اسجججت 

شده، وباز  یهای جامعهارزش ست که بنیان نهاده  شهروندان  در تالش آن

 .مند باشندها آگاه و بهرهکشور از این ارزشکنار  هرگوشه و افغانستان در

ندیشجججه این موسجججسجججه،ماموریت  گرایی، کثرت هایآموزش و ترویج ا

گرایی در میان جوانان ارزه با افراطدموکراسججی، آزادی، همدیگرپذیری و مب

باز مانند  یهای جامعهباشجججد و در راسجججتای ترویج و آموزش ارزشمی

یتِ مت حاکم  های فردی،بشجججر، آزادی داری خوب، حقوقِقانون، حکو
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می به شججکل های اسججالها با آموزهبازار و سججازگاری این اندیشججه اقتصججادِ

سازمان در  3۰۰۰بیش از . و کندرضاکارانه فعالیت می اعضای رضاکار این 

تالش  فکریق این اتا دیدگاه و کشجججور جهت تحقق ماموریت والیتِ 34

 ورزند.می

 اهداف:

 نیافغا جامعه برای بازار اقتصججاد علمی و بهتر معرفی راسججتای در کار 

 هادهاین و تجارت صجججنعت، یسجججاحه اندرکاراندسجججت برای ویژهبه

 افغانستان. اکادمیک

 قای گاهی سجججط  ارت های و افراد علمی آ هاد تای در مطرح ن  راسججج

 حاصججال و بازار اقتصججادِ موازین یزمینه در اقتصججادی سججازیپالیسججی

 مردم یآگاه تقویتِ راسججتای در و کار آن به همربوط حقوقی هایزیربنا

 .حقوقی موازینِ از

 هاد با همکاری و روابط تامین کهبین و ملی هاین نه در المللی   یزمی

ت فعالی افغانسججتان در حقوقی موازینِ انکشججاف و قانون کمیتحا تامین

 نمایند.می
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 حقوق ویژه به حقوق هایآگاهی یزمینه در مردم آگاهی سط  ارتقای 

 ها.گجن قربانیان و معیوبین و معلوالن کودکان، زنان، حقوق شامل ؛بشر

 به یحقوق و اقتصجججادی هایزمینه در کاربردی و علمی تحقیقاتِ انجام 

 تعاملی. حقوق مولش

 سایر و رلمانپا شمول به سازپالیسی هاینهاد با نزدیک ارتباطات تامین 

 علمی هایارزیابی و هاتحلیل سازی شریک خاطره ب دولت هایبخش

 افغانستان. حقوقی نظام و اقتصادی حیات بهبود راستای در

 انجام  باز، کثرت گرایی، روشجججنگری و یهای جامعهترویج اندیشجججه

 گرایی.قیقات کاربردی در راستای مبارزه با افراطتح

 ها:فعالیت یحوزه

 دراد بازار آز علمی در مسایل حقوقی و اقتصادِ هایابچاپ و نشر کت (1

 ک.های علمی و اکادمینهاد با مشوره و همکاری

 ی بهاقتصجججادی و حقوق هایحوزهعلمی در  معتبرِ هایابترجمه کت (۲

 کشور. رسمیهای زبان

ساتِهمکاری  (3 س س با دولت و مو صالح غیردولتی در را تای تعدیل و ا

 ها.و کارشیوه هاهقوانین، مقرر
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موضججوعات حقوقی، حقوق  ات میدانی پیرامونتحقیق و مطالعاجرای  (4

 آزاد.بازار  بشری و اقتصادِ

های علمی، ها و کنفرانسها، سججمزوزیمها، ورکشججاپتدویر سججیمینار (5

آزاد، مسججایل مختلف حقوقی،  تحقیقی و آموزشججی پیرامون اقتصججادِ

 های انسانی.حقوق بشر، حاکمیت قا نون و سایر ارزش

 یهای آموزشججی برای وکال و مشججاورین حقوقی در زمینهتدویر برنامه (6

های حقیقی و از شخصیت و قضایی عدلی دفاع و مشوره در نهادهای 

 .بازار اقتصادِ یحکمی در ساحه

وقی و حقوق بشججری برای حقگیری در کارزارهای اقتصججادی، سججهم (7

فقرزدایی و  وقی، حقوق بشججر،گذاری و انکشججاف حقجلب سججرمایه

 .های بشردوستانهکمک

سط  فهم و دانشآموزش موازین قانونی برای هموطنان برای ا (8  رتقای 

 .حقوقی آنان

دهی های آگاهیبرنامه ی، بروشجججورها، تهیههاابها، کترسجججاله  ِچاپ (9

 .ریشمو رادیو راه اب های جمعیانهعلمی و تحلیلی از طریق رس
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 افغانستان حقوقی و اقتصادی مطالعات موسسهپیام هیئت رهبری 
 که کرد یتعنا توفیق ما به دیگر بار یک که گزاریمسزاس را بزرگ خداوند

سله به گرایی با توجه به مبارزه با افراط یحوزهدر جامع هایپژوهش یسل

 مطالعات موسجججسجججه آدرس از دیگر حقیقیت کتاب باراین ،دیدگاه جوانان

 .گرددمی آراسته چاپ زیور به افغانستان حقوقی و اقتصادی

ضر کتاب صل که حا های ننگرهار، والیت جوانان نظریات بندیجمع و حا

؛ گیردمی بر دررا  بدخشجججان، بله، هرات، پکتیا، پروان، پنجشجججیر و کابل

 "بزرگ فکر کنید"ای هکنفرانس در جامع ایپرسججشججنامهتوزیع  توسججط

 گراییاطافر عوامل روی و شده گردآوریم، ۲۰۲۰-آزادی کلپتحت برنامه 

 این و پرداخته بحث بهکشججور،  جوان نسججلِ میانِ در ویژهبه هادانشججگاه در

 .دهدمورد بررسی قرار می را مهم مبحث

 و دیاقتصا مطالعات موسسه هستید، جریان در عزیزان شما کهطوریهمان

 با و مثمر هایتالش با پسجججین یدهه دو در( ایلسجججو) افغانسجججتان یحقوق

 مختلف هایحوزه در جوان نسجججل های بنیادیروایت خلق پی در جدیت

فاوت و واضججج  دیدگاه با و بوده فکری مه با همواره مت نا  ،بودن محوربر

 .است نموده فعالیت موفقانه
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خصوص به افغانستان دررا  گراییافراطو پیامدهای  عوامل که حاضر کتابِ

 دسججت و ترینجامع و نخسججتین واقع در گیرد،می بحث به هادانشججگاهدر 

 جامعه در گراییافراط عوامل با کهرا  کشججور جوان نسججل روایت تریناول

 .کندمی پیشکش خواننده به اند، بوده مواجه هادانشگاه در ویژهبه

غانسجججتان در گراییافراط که نبریم یاد از عاتم طبق اف  هایهشپژو و طال

 از گیرانهسججخت هایقرائت. دارد بیرونی و داخلی عوامل گرفته، صججورت

سالم، صاب بودن کهنه فقر، سوادی،بی ا صیلی ن شور تعلیمی و تح  نبود ،ک

 از توانمی را... و مربوطه نهادهای در اسالمی مطالعات یحوزه متخصصان

 .دانست کشور در گراییافراط شدن فربه و رشد داخلی عوامل جمله

 عربسجججتان، و ایران میان مذهبی -سجججیاسجججی هایرقابت گونه همین به

 پاکسججتان و هند هایرقابت دارد، جریان امریکا و ایران میان که هایرقابت

شور در ولوژیکئاید هایجنگ و نیابتی هایجنگ تداوم و  ردیدهگ باعث ک

 .ددگر ترفربه روز به روز افراطیت افغانستان در که است

 و... و اصجججالح جمعیت تحریر، حزب چون بنیادگرا نهادهای لوکنتر عدم

 جمله از هادانشجججگاه در کشجججور جوانانمیان  از نهادها این سجججربازگیری

 .رودمی شمار به حوزه این در دیگر جدی خطرات
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تاب این در یدانی روش طریق از آن هایداده که ک نه-م خا تاب  نیز و یاک

یامدهای پو  عواملترین مهم به است، گرفته صورت هاپرسشنامه گردآوری

 درنظرداشججت باا ر جامع و مناسججب کارهایراه نیز وگرایی پرداخته افراط

 . است ، ارایه نمودهکشور در موجود اجتماعی وضعیت و فرهنگ

 و اقتصادی مطالعاتِ یموسسه پژوهشگرانِ گروه همت به که حاضر کتابِ

 ذیربط، نهادهای به اسججت، گردیده راسججتوی و تدوین افغانسججتان حقوقی

 عنوان به راث این از تا دنکمی شایان کمک نظرانصاحب و محققان جوانان،

وت تو انسجججتی هرات دانشجججگاه که نبریم یاد از نمایند، اسجججتفاده معتبر منبع

 جامان حوزه این در را اتی مفیدتحقیق نیزمطالعات اسججتراتژیک افغانسججتان 

 .شودمی پنداشته ایشست قابل که اند داده

ان حاکمیت نظام جمهوری اسالمی افغانست یادوره در واقع در حاضر کتابِ

  هادهان و جوانان که کندمی بازگو را زمانی یروایت و اسجججت گردیده تحقیق

 به ضجججعیتو امروزه اما کردند،می تجربه را امروز از ترمتفاوت وضجججعیت

 دارند دسجججت به را کنترل که طالبان حکومت و خورد رقم دیگری یگونه

 شدن فربه یازمینه و بوده فراطیا و بنیادگرا نهادهای حامی ؛امر واقعیت در

 .گرددمی ساعدم کشور در پیش از بیشتر گراییهای افراطنحله
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 افکار خلق و روشنگری با تا است فکری و مدنی نهادهای لیتئومس اکنون

شنی در و اعتدالی سی ارزش رو سا سالم مبین دینهای ا  هر رخالفب که ا

 در داند،می معتبر اینسججخه یگانه را رویمیانه و اسججت تفریط و افراط نوع

 .نمایندکاربردی  ایمبارزه زمینهاین 

 دهاینها از یکی عنوان به افغانستان حقوقی و اقتصادی مطالعاتِ یموسسه

مه معتبر، نا ندهدف و نامخوش ،محوربر ندازیراه با تا دارد تالش ؛م  ا

ستا این در جامع و متعدد هایبرنامه  سهم و دهنمو فعالیت پیش از بیشتر را

 .نماید ادا را خود انسانی -فکری

ست این ما پیام شی که ا س گرایی؛ رویکرددر برابر افراط خامو  النهووغیرم

 یایندهآ و جوان نسل برای هاسازمان و افراد کردنِ حرکت منفعالنه و بوده

 قبال در را ناپذیرجبران هایزیانشجججود که پنداشجججته می خطرناک کشجججور

 ایجاد فکر کنیم، خلق روایت کنیم، حرکت نشده دیر تا پس. داشت خواهد

عدد آن خرافراط برابر در و کنیم مل مت نه و راهبردگرایی و عوا ندا  یدم

 .کنیم مبارزه

 ید مصطفی سعیدی س

 (AELSO)نستان مطالعات اقتصادی و حقوقی افغا موسسه بوردیس ری
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 گرسخن پژوهش

ستان شک بدون ست که از یکی افغان شورهای ا با توجه به ژئوپولیتیک  ک

در آن رقم  منازعه و صججل  موضججوعات ترینپیچیدهخاص این سججرزمین؛ 

 ضججایاع کهگرفته اسججت مورد توجه قرار المللی بین سججط  درخورده و 

 ت.اس ساخته لمشغو خود به متوالی هایدهه را برای جهانی جامعه

نابراین با در نظرداشجججت ژئوپولیتیک افغانسجججتان؛   ی،عوامل متعدد داخلب

شکلای و بینمنطقه ستان دخیلگیری گروهالمللی در   های افراطی در افغان

تبیین کشججور، دیدگاه جوانان اسججت که شججرح جزئیات این عوامل برمبنایی 

 شده است.

س مقیم افراطی هایفعالیت گروه اوج  های دوقلوی برج به حمله تان؛افغان

 سججرآغاز تحوالت حادثه، بود. این ۲۰۰1 سججزتامبر 11 در تجارت جهانی

 جانب از گراییافراط و تروریسججم با مبارزه هدف با که شججد ایگسججترده

  .گرفت صورت آن متحدان امریکا و

 هزینه و افغانسججتان مورد در المللیمتعدد بین هاینشججسججت برگزاری

 صورت امید این همه به جهان هایدولت و نهادها سوی از ردال میلیاردها



  20|گرایی در افغانستانجوانان و روشنگری؛ عوامل و پیامدهای افراط                                 

شور این تا گرفت شتر هرچه فرورفتن از را ک و  گراییافراط باتالق در بی

  د.بخش نجات بارخشونت منازعات

، که پیشججبرد موسججسججه مطالعات اقتصججادی و حقوقی افغانسججتاناز این رو، 

عات  طال با افر بیینیو ت توصجججیفیم بارزه  گرایی، ترویج اطدر حوزه م

شهارتقای آموزش و چنین و همگرایی کثرت گرایی در برابر های کثرتاندی

 دهد؛می را تشجججکیلآناز اهداف اصجججلی که یکی  در جامعهگرایی افراط

ند کاکنفرانس ،توانسجججت ید"بردی رهای  را در چارچوب  "بزرگ فکر کن

شت والیت گرابا محور مبارزه با افراط م۲۰۲۰-برنامه کلپ آزادی یی در ه

 د.نموفقانه برگزار نمای ،کشور

، کاربردی-پژوهشجججیارچوب کتاب چای کاربردی در لذا برآیند این برنامه

تان و می غانسججج ند دولت اف نههای ملی و بینسجججازمانتوا یا رو و المللی م

تان را در راسجججتای مطرح نمودن دیدگاه واقعی جوانان افغانسججج گراکثرت

 ک شایان نمایند. کمگرایی در جامعه زه با افراطچگونگی مبارپیرامون 

جهت دادن شججهروندان گرایی و بنابراین نجات افغانسججتان از باتالق افراط

سوی همدیگرپذیری بدون همت و قدرت جوانان افغانستان این سرزمین به

به رو موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ایناز گردد، میسر نمی
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مان کاری سجججاز به منظور جمعهای معتبر ملی و بینهم آوری و المللی، 

ستان از  شت والیت مورد نظربازتاب دیدگاه جوانان افغان های کنفرانس، ه

یدبزرگ فکر " لپ آزادی "کن مه ک نا چارچوب بر برگزار  ۲۰۲۰-را در 

مسججئولیت داشججت تا موسججسججه گروه تحقیق ؛ هانمود که در این کنفراس

آوری نمایند که این رسالت نامه، جمعیعه پرسشنظریات تمام جوانان را ذر

موسجججسجججه مطالعات اقتصجججادی و حقوقی انجام یافت و اکنون  موفقانه

تان غانسججج ند اف مه ، برآی نا لپ آزادیبر به م2020-ک تاب را  یک ک یث  ح

بر بنیاد نظریات جوانان، برای نسل گرایی کاربردی در جهت مبارزه با افراط

نماید و شجججهروندان افغانسجججتان تقدیم میتمام و  امروز و فردای کشجججور

آرزومندیم که از این اثر علمی در راسجججتای جهت دادن جامعه بسجججوی 

 استفاده بهینه صورت گیرد. و همدیگرپذیری روشنگری 

شک  شنهادات و نظریات عالمانهبدون  سخهپی شما، به غنامندی ن های ای 

  .فزودخواهند ا موسسه های تحقیقیبعدی این کتاب و سایر برنامه

 عبدالقاهر بهشتی

 (AELSO)مسئول تحقیق موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان
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 مقدمه:

، که رفتارهای ناهنجار اجتماعی و سججیاسججیای عنوان پدیدهگرایی بهافراط

آمیز و گسججترش تروریسججم محصججول آن اسججت، سججاختارها و خشججونت

 یک به عنوان گرایی هموارهدهد. افراطهای جوامع را هدف قرار میارزش

ساسی این است نگرانی و مورد سوال جدی و ا ست.   توجه جهانیان بوده ا

 در آن رشجججد و گرایانههایی باعث ایجاد تفکر افراطکه چه عوامل و انگیزه

 افغانسجتان یجامعه در گراییافراط اصججلی پیامدهای و شججودمی افغانسججتان

 چیست؟

س صی از تعریف افراطتاکنون، جهان م شخ ست و نکر یهگرایی اراند م ده ا

ستان، به ضل، هنوز در تالش عنوان یکی از بزرگافغان ترین قربانیان این مع

بیابد. در  را ی برای از بین بردن آنهاگیری و راهکارهای شکلاست ریشه

گرایی در طافراو پیامدهای  عواملبه  سجججعی برآن اسجججت که، کتاباین 

 م.یبزرداز افغانستان

ها اتفاق گرایی فرایندی اسججت که در سججه سججط  فرد، گروه و تودهافراط

فکرانش را دور شود و فرد همافتد و در بسیاری موارد، از فرد شروع میمی

ند و گروهخود جمع می یاری از می های بزرگ تشجججکیلک دهد. در بسججج

داده است   را تشکیل آنهاگرایی، موضوعی که اساس رفتار افراط یهاجنبش
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گرایی مذهبی انحراف از مذهبی دارد اما در واقع، افراط یاریشجججهرنگ و 

سججوی تفسججیر  رو مذهبی اسججت که چرخش بههای میانهها و شججیوهدیدگاه

 د.رهای دینی دااز آموزه تندروانه

ستان امروز با یک پدیده ست، جریان ایافغان های جدی و ویرانگر مواجه ا

یر ای غیرمنطقی و خشن از این کشور و دین اسالم به تصوکه چهره یافراط

گرایی مذهبی در افغانسجججتان ریشجججه در افراط»کشجججند. به باور آگاهان، می

گری در افغانسججتان از مدارس دینی پاکسججتان ؛ سججلفی«گری داردسججلفی

وجود  های سلفی در پاکستان را بهتنها گروهها نهگیرند. عربسرچشمه می

های سججلفی در افغانسججتان نیز نقش اثرگذاری که در ایجاد گروهآوردند، بل

 آنهاهای اند که ارزشنوجوانانی بوده ؛داشتند. اما در این میان، قربانی بیشتر

کنند شورشی در گیرد و تندروها تالش میپس از شناسایی، هدف قرار می

 .گرایی روی بیاورندبه اصل افراط آنهامغز نوجوانان ایجاد شود تا 

ای تاریخی و اجتماعی یک گروه قومی در ساختارهای سیاسی همحرومیت

های برابر های فرهنگی، نبودِ فرصتها و ثروتو اجتماعی، حمله به ارزش

صب، نگاه صادی، تبعیض و تع های قومی، زبانی و مذهبی نیز از عوامل اقت
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 های افراطی و علل افزایش اینگیری اندیشججههای اسججاسججی شججکلو زمینه

 شوند.برشمرده میکشور های گوناگون پدیده در بخش

پذیرد و میی در انحصججار داشججتن حق اسججت و غیر را نامعن گرایی بهافراط

اش، به مبارزه از راه خشونت دست بزند. حاضر است برای تحقق خواسته

ست که به جنگگرایی نوعی جنافراط سلحانههای گ روانی ا انجامد. می م

های رزشمی و فرهنگی نیز ریشجججه در هدف قرار گرفتن اگرایی قوافراط

شته دارد؛ برای مثال، گروه شیدن افراط هایگذ ستی مخالف ترا گرا و تروری

ریش، پوشججیدن شججلوارک، برپایی دموکراسججی، برابری حقوق زن و مرد، 

ری محرم، برگزا تماشجججای تلویزیون، آزادی بیان، خروج زن از خانه بدونِ

صی که قواآنانمورد دیگرند و به باور ها انتخابات و ده شخ را  آنهانین ، به 

 داد.  شود پاسهدر این موارد زیرپا بگذارد فقط با شمشیر می

در مناطق  هااین گروههای برای مثال، ما شججاهد بودیم که در نتیجه فعالیت

ستان، مدور ست افغان سال د ضورِ 1398ردم در انتخابات میزان  سیار  ح ب

والیات  رافیایبیشججتر جغهای افراطی گروه ند. در گذشججتهی داشججترنگکم

ما اینک، صجججدای افراط .بود هدف قرار دادهشجججرقی و جنوبی را  گرایی ا

 خیزد. میمذهبی بیشتر از شمال افغانستان بر
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ناگون نقش  حزبِ ناطق گو یات و م یده در وال پد التحریر در ترویج این 

ذب و به جلب و جکند ت میموثری داشججته اسججت. این حزب آزادانه فعالی

 کند.داعش نیز کمک میهای افراطی مانند جوانان برای گروه

ست مذهبی،  در حالِ شکالتی همچون باورهای نادر ضر، م ین سط  پایحا

ضور و مداخله سببِ یسواد، ح شورهای بیرونی و چند مورد دیگر  باال  ک

ضور افراط ست. راهیابی و ح شده ا ضل  نهادهای  گرایان درگرفتن این مع

شگاه شجویان و دان سته پای حکومتی، میان پلیس، دان شتر  آنهاها توان را بی

 میان مردم باز کند. 

در همین حال، سججال گذشججته، دو تن از اسججتادان دانشججگاه کابل، مولوی 

به  ظاهر داعی  بدال هاممعروف راسجججه و ع یان ایگرترویج افراطی ات ی م

همکاری با  اتهامه بعبیداهلل متوکل تر نیز ابودانشجویان دستگیر شدند. پیش

ها دهمتهم به جذب گروه داعش در دانشججگاه کابل دسججتگیر شججد. متوکل 

 برای گروه داعش بود.  دانشجو

های اخیر نیز طرفداران رفتارهای افراطی د که در سالدهتحقیقات نشان می

اند، اما حکومت هنوز این موضججوع را درسججت جوانان بیشججتر شججده میانِ

 اند. پاسه ماندهیری نکرده است. چراهای زیادی بیپیگ
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ستاما آنچه در این شان  هایابکتست که ا ، اینجا قابل تعمق ا تاریخی ن

های های سجججیاسجججی افغانسجججتان حتی قبل از ایجاد جنبشدهند که نظاممی

جا اند، از آنگرایی قومی و مذهبی بودهگرایی مذهبی نیز شجججاهد افراطبنیاد

جنگ شدید میان شیعه و سنی در زمان سلطنت شاه محمود و  که نخستین

مه نا جه تطبیق بر بهدر نتی مد و چندین سجججال دوام های حکومتی  وجود آ

 داشت. 

های مختلف افغانسججتان را در خود گرایی در نظامکه افراط عاملی اسججاسججی

شتر به افراط ست بی شکیل برمی گرایی قومیحفظ کرده ا گردد که بعد از ت

سال  متِحکو ست مذهب و کاربرد ابزاری از۲۰۰1جدید در   ، با فهم نادر

 گرایی مذهبی بیشتر شود. دین سبب شد رفتارهای تندروانه و افراط

گرایی قومی و افراط ؛سجججوادکرده و بییلصجججکنونی، میان تح یدر جامعه

ست.  مذهبی صل نوعی ناآگاهی مردم ا شتر حا یی که آنهاوجود دارد که بی

بالهسجججوادبی گرایانه رو افکار افراطند با نام قومیت و مذهب، نفهمیده دن

دست آوردن قدرت و منافع  آگاهانه برای به ؛دانندیی که میآنهاشوند و می

فاده از افکار افراط با اسجججت نه، میو  یا پایهگرا خود را قدرت های خواهند 

 تقویت کنند.
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 و بازگشججتپاکسججتان روشججن اسججت که تعطیل شججدن بعضججی مدارس در 

 آنهاگرایان مذهبی میان به افغانسججتان و حضججور بیشججتر افراط شججاگردان آن

گروه داعش در افغانسججتان را بیشججتر  گیری و تقویت جبههسججرباز یزمینه

ندفراهم می لتِ .ک جدی، آ دو عال و  تدابیر ف با  ید  با تان  غانسججج گى ماداف

شرویی با گروهرویا شته با سناریوی عراق به د تا های تندرو و افراطی را دا

 .مواجه نشود و سوریه در افغانستان

شد که گفت صل  میانِباید یادآور  ستان و طالبان اف حکومتِ وگوهای  غان

گرا باشد؛ فقط های افراطکوتاه آمدن حکومت در برابر گروه ایمعن نباید به

 سجججاالرموکراتیک و مردمقوانین نظام د هایی که در چارچوبِباید با گروه

حاضر  افغانستانِ یساله ۲۰های ارزشآوردها و دست کنونی و با پذیرفتنِ

 ق صورت بگیرد. اند، مذاکره و توافوگو و تفاهمبه گفت

ستان نمی مردمِ شتهافغان سیاه را تجربه کنند. به هر  یخواهند بار دیگر گذ

ندازه نیز فتار شجججود، به همان ار منفعالنهگرا های افراطاندازه در برابر گروه

 کرد. آفرین بیشتری خلق خواهندهای فاجعهها فعالیت و جنایتاین گروه

شواری در کنار همه سالمتها، هماین د ستی م آمیز تا زمانی که ارزش و زی

گرایی منافع جمعی حاصججل از آن درک نشججود، ایجاد نخواهد شججد. افراط
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شت به شته و خواهد دا شه وجود دا ست شکل قومی یا مذهبی همی و نیاز ا

های اجتماعی گوناگون شججناسججایی و کاهش داده شججود و عوامل آن در رده

 از بین برود.  سرانجام

جادِ ندیشجججه ای نان، راه یا یان جوا ماننو م ندازی گفت و  ها، سجججمزوزیمهاا

ها و نظرها برای پرداختن به این موضجججوع و دانسجججتن حرف هاکنفرانس

سترش می شد و از گ ساز با ای جلوگیری کند. ین پدیده تا اندازهاتواند کار

گرایی را خطر و که در گذشجججته برخی دانشجججمندان اسجججالمی افراطبا این

دانسجتند، بسجیاری از علمای امروزی آن را نوعی انحراف از مسجیر دین می

 کنند. می های دینی قلمدادپایبندی شدید به آموزه

اند و این پیشجججه کردهکوت سججججای مبارزه، از علما به تعدادیرو، از این

های بزرگی از مسلمانان با مبانی فکری اسالم، آشنایی اندک گروهو غفلت 

گرایی مذهبی در جهان اسجججالم کمک بیشجججتری کرد و افراط به گسجججترشِ

 وجود آورد. فکری اسالمی به یهای جدیدی را در مجموعهبندیدسته

گرایی برخورد و افراطصورت علمی و دانشگاهی با تا زمانی که به بنابراین

ناچار سججالیان مقابله نشججود، شججکسججت این پدیده ممکن نخواهد بود و به

 های افراطی و تندرو سزری خواهیم کرد.گروه ایدرازی را در سایه
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گرایی در افغانسججتان و ها و عوامل افراطبرای دانسججتن و فهم بهتر ریشججه

ر این تحقیق عوامل و گرایان در کشور؛ دپیامدهای متصور از حضور افراط

در فرایند های جوانان افغانسجججتان گرایی با توجه به دیدگاهپیامدهای افراط

که به افغانسججتان  ( در هشججت والیتLiberty Clubآزادی ) کلپِ یبرنامه

گرایی طدر معرض افراافغانسججتان  هایالیترسججد بیشججتر از همه ونظر می

ستقرار دارند؛  برای حاکمیت نتایج این تحقیق  .مورد بررسی قرار گرفته ا

و کنشگران سیاسی و اجتماعی در راستای طرح و عملی سازی راهکارهای 

رایی، موثر و کاربردی خواهند بود.گمبارزه با افراط



 

 

 حال یکدیگر احساس مسئولیت نکنند، ردم برای بهبود که توده متا زمانی”

 “ .یابدعدالت اجتماعی تحقق نمی

 لن کلره                                                                                         

 فصل اول

 نظری کلیات و مباحثِ

 بحث طرحِ

گرایی و جوانان افغانسجججتان پیرامون افراطهای یدگاهدبررسجججی و مطالعه 

شججناسججایی دقیق مفاهیم و  به صججورت روشججمند و علمی نیازمندِمل آن واع

 ست. کاربردی برای تحلیل و مطالعه آنها -نظری ارچوبکارگیری چبه

که  گرایی و مفاهیم مرتبط به آنافراط مفهومِ در این فصجججل کلیات تحقیق،

سی بحث می سا شد، بامحور ا ریف و تبیین توجه به منابع معتبر علمی تع با

 شده است. 

صل  یدر ادامه ستمتحقیق  مفاهیم کلیدیاین ف سی به  هاو تئوری عمومی 

افغانستان،  یبا در نظرداشت شرایط امروزی جامعهعنوان چارچوب نظری 

ه سوی سرانجام مطلوب مورد بررسی قرار گرفته است تا تحقیق کنونی را ب

هدایت نماید.
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 ان مسألهبی -1

متِ قدا نابع علمی،  نای گرایی را میافراط براسجججاس م به دراز ه تاریتوان 

های توجه به توسعه و تحول ابزار و روشه با حیات بشر دانست. اما امروز

موجب رفتار  یانهگراچنانچه رویکردهای تندروانه و افراط گرایی،خشججونت

شود، صدمات و نتایج مخرب و جبران ناپذیر جویانه و خشونتستیزه گرا 

  ت.خواهد داش در پی

گیری گرایی در افغانسجججتان از رشجججد چشجججماخیر افراط یدو دهه طیدر 

ست. به طوریبرخوردا ستی و افراط ۲۰که بیش از ر بوده ا گرا گروه تروری

اخیر، همواره امنیت شججهروندان این سججرزمین را به  در طی بیسججت سججالِ

یرات افغانستان تاث مردمِ زندگیهای مخاطره کشانیده است و بر تمام عرصه

 منفی را در پی داشته است. 

صلی رشد افراط شه در گرایاز سوی هم یکی از عوامل ا ستان ری ی در افغان

ست شوروی سیا ستان دارد که طی دوران جهاد در مقابل  شور پاک های ک

ست.   199۰ یاما از دههسابق مرکز تدارکات جبهات ضد کمونیسم بوده ا

مبارزه  یادامه کهگراهای مذهبی در پاکسجججتان به دلیل تمرکز افراط به بعد،
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عراق و حتی اروپا دنبال ه، کشججمیر، سججوری چچن، شججان را در افغانسججتان،

 .ز این ناحیه متقبل شدمردم افغانستان بیشترین آسیب را ا ؛نمودند

گرایی در افغانسجججتان به تهدیدی جدی علیه امنیت ملی از این رو، افراط

گرایی و افراطیت افغانستان و منطقه تبدیل شده است و ریشه این خشونت

 یجسجججتجو نمود. برخالف دههخارجی آن  توان در عوامل داخلی ورا می

زیادی از مردم  یخواهند شمارشد، خشونت گرایان میکه تاکید می 197۰

ند، ها بمیر جه حمالت آن که در نتی نه این ند  ها را ببین  هامروز حمالت آن

 مردم و حتی رسججاندن گرایان در افغانسججتان در پی کشججتار بیشججترِافراط

این  هتیجه وحشجججت و اندووانی بیشجججتر به آنها در نر-روحی هایآسجججیب

 کشتاراند. 

 ها و حمالت انتحاری که در طی دوگذاریرسد بسیاری از بمببه نظر می

نه  ،گرفترا این سججرزمین  دهه در حال افزایش بوده و جان هزاران انسججانِ

 شجججود بلکه به هویت، باورها وتنها به عوامل داخلی و خارجی منتهی می

گردد. افغانستان نیز بر می ایشگران صحنهبرخی از کن یتندروانهفرهنگ   

مل افراطلذا درک و فهم روشجججن و واقع لل و عوا نه از ع نا گرایی در بی

از روش با استفاده این پژوهش در شود. که افغانستان ضروری پنداشته می
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با رویکرد توصجججیفی با -تحلیلی و تبیینی-ترکیبی کیفی و کمی  تحلیلی و 

تاب گیریبهره نابع ک نهاز م نان خا گاه جوا ید به د جه  با تو یدانی  ای و م

ستان، سانه افغان سه  هار شده تا اطالعات مورد نیاز برای پا سعی  و انترنت 

های موثر در تکوین و گسجججترش بسجججترها و زمینه ،پرسجججش اصجججلی به

 یابی کند. گرایی در افغانستان را کشف و ریشهافراط

د گسججترش تحرکات اخیر شججاه یافغانسججتان طی دو دههاز سججوی هم 

داخلی و ل مختلف معوا .ای بوده اسججتهای فرقهگرایانه و خشججونتافراط

یل بوده ند دخ ند. و در این تحقیق تالش میخارجی در این رو کنیم ا

شهمهم سایی ری شنا گرایی های گسترش افراطها و انگیزهترین عوامل برای 

 و .بررسججی کنیمن این سججرزمیدر این کشججور را با توجه به دیدگاه جوانان 

 شود.  گرایی دسته بندیهای افراطسعی خواهد شد ریشه عالوه برآن

سه صلی بر بنیاد آنچه گفته آمدیم، این پژوهش به منظور پا سوال ا دهی به 

گرایی در افغانسجججتان از دیدگاه افراطو پیامدهای ترین عوامل تحقیق )مهم

نان کدام ند؟(، چگونگی و چرایی این رواجوا ها با توجه به روش یتها ا

ستمخانهتحقیق کتاب سی ها، تحلیل ای و میدانی، به کمک چارچوب نظری 
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کیفی و کمی شجججده و برآیند آن با توجه به این روش ترکیبی توصجججیف و 

 تبیین گردیده است. 

ای و خانهوش ترکیبی به صججورت میدانی و کتاباین تحقیق که در یک رلذا 

ست، بهجوانان افغ دیدگاه بر بنیاد شده ا ستان انجام و تدوین  حیث کتاب ان

کشور،  ییندهو نسل امروز وآعلم و تحقیق مندان تمام عالقهبرای  کاربردی

 مفید خواهد بود. 

و محققان این کتاب،  اقتصججادی و حقوقی افغانسججتان مطالعاتِ یموسججسججه

شورهای منطقه  انتظار دارند که دولتِ ستان، ک یاد ر بنجامعه جهانی بو افغان

گرایی و از های موثر را برای مبارزه با افراطهای این پژوهش، پالیسججییافته

 .بین بردن عوامل آن در افغانستان روی دست گیرند

 اهمیت و ضرورت تحقیق -2

ما به منابع روشججمند و قابل  یهای اشججد علمی جامعهباتوجه به نیازمندی

سل جوان افغاعتبار در مورد دیدگاه ستان پیرامون روندهای ها و روایت ن ان

، تحقیق حاضر گرایی و مبارزه با آنشناسایی عوامل افراطخصوص ملی، به

ستان مطالعاتِ یموسسهبه همت و ابتکار  ، جهت اقتصادی و حقوقی افغان
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رفع بخش از خالی موجود در این زمینه از اهمیت ویژه برخوردار خواهد 

در مورد عوامل  ی جوانانهای اصججلشججناسججایی روایتچنان در بود. و هم

، دولت افغانسججتان را کمک شججایان گرایی و راهکارهای مبارزه با آنافراط

را  گراییکثرتخواهد نمود تا با اسجججتفاده از محتویات این کتاب، روایت 

ما به صجججل  و ثبات دایمی  ینموده و جامعه افراطیهای جایگزین روایت

 . باشیم طیتی عاری از افراجامعه و شاهدِ دست یابد

نان هم گاهچ ید نان هاید مل افراط جوا های پیرامون عوا کار گرایی و راه

ستمبارزه با آن سیا شور را کمک خواهارانِزگ؛  ستراتژیک ک ه نمود ک د ا

سل جها و نحلهبنیاد این روایتبر ستانهای فکری ن شور، افغان از را  وان ک

رفاه و همدیگرپذیری وی سبه صورت بهتر به گرایی نجات داده و دام افراط

 سوق دهند.

 اهداف تحقیق -3

 اقتصادی و حقوقی افغانستان مطالعاتِ یموسسهگران و هدف پژوهش 

و پیامدهای در مورد عوامل  های جواناندیدگاهاز تحقیق کنونی، تبیین 

در افغانسجججتان اسجججت تا براسجججاس آن دیدگاه و نظریات  گراییافراط

عمل بازتاب یابد و از  یی در سججاحهجوانان در فرایندهای بزرگ و مل
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به کاربردی منبعحیث  این کتاب  با عوامل  معتبر و  بارزه  در جهت م

گرایی نجات تا از پیامدهای افراط گرایی اسججتفاده صججورت گیردافراط

رهبری  به ویژهالن وونان در آینده؛ راهنمای عملکرد مسجججچهم. یابیم

 واقع شود.امنیتی کشور  سکتورِ

 ساسی ستان مطالعاتِ یموسسه دیگرِ هدف ا  اقتصادی و حقوقی افغان

 ی برایکاربرد که این کتاب به عنوان اثرسجججت ا گران اینو پژوهش

ورد استفاده های کشور مدانشجویان و منبع درسی در دانشگاهمحققان، 

 د.قرار گیر

 های تحقیقپرسش -4

 ( پرسش اصلی1-4

 از دیدگاه جوانان  انافغانست گرایی درعوامل و پیامدهای افراط ترینمهم

 ها اند؟(کدام

 های فرعی( پرسش۲-4 

گرایی در جمهوری اسالمی افغانستان دینی افراطو پیامدهای عوامل  (1

 ؟ها اندکدام
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مل  (۲ مدهای عوا یا ماعی افراطو پ گرایی در جمهوری فرهنگی و اجت

 ؟ها استکداماسالمی افغانستان 

یی در جمهوری اسجججالمی گرااقتصجججادی افراطو پیامدهای عوامل  (3

 ؟ها اندکدامافغانستان 

مل  (4 یامدهای عوا یاسجججی و امنیتی افراطو پ گرایی در جمهوری سججج

 ؟ها استکداماسالمی افغانستان 

 تحقیق  فرضیه -5

 از دینِناپذیر گیرانه و انعطافهای سججختئتقرارسججد به نظر می 

سالم، محرومیت مقدس صادی و ا ای هگیهو ویژجتماعی اهای اقت

شور فرهنگی  سی و امنیتی  و مداخالت دوامدارِشهروندان ک سیا

شورهای منطقه و قدرت ستانهای بزرگ ک از عوامل  در امور افغان

 گرایی در جمهوری اسالمی افغانستان است.اصلی افراط

 تحقیق  روش -6

 -تبیینیتحلیلی و -صججورت کل توصججیفیه ب دراین پژوهشروش تحقیق 

نهها عات و دادهاطالباشجججد که می تحلیلی خا نابع کتاب توزیع  باو  ایاز م
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های کنفرانسهای صجججل  و همدیگرپذیری و سجججمزوزیمنامه در پرسجججش

هرات،  ننگرهار، شججاملِمورد هدف والیت  در هشججت "فکر کنیدبزرگ "

شیر، پکتیا و کابل  شان، پروان، پنج جوانان  هایبا توجه به دیدگاهبله، بدخ

 .شده استاین تحقیق استفاده  درآمده و دست ه کشور ب

    گردآوری اطالعات یشیوه -7

ای و میدانی انجام حاضجججر، به روش کتابخانه تحقیقِ گردآوری اطالعاتِ

گر های گردآوری شده توام با تحلیل پژوهششده و تفسیر اطالعات و داده

  مربوطه گنجانیده شده است. ارشد در فصلِ
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 تعریف مفاهیم

 گرایی: بنیاد

نت  یژهوا مل خشجججو حا جه  به هیچ و کاربرد نظری آن  یادگرایی در  بن

شتر نمی شد و بی شت دوباره به بنیادهای دین تاکید می رویبا کند که بازگ

 د.باشنبوی می شامل قرآن شریف و سنتِ

ساهل هم چهاما آن شت وبنیادگرایی را با عدم ت ست؛ بردا ساخته ا  ردیف 

بنیادگرایی به  ی. مفهوم لغوی واژهباشججدهای دینی میآن از آموزه تفسججیرِ

 معنای شالوده، اساس و پایه است. 

 داند که به روشِاز سجججنت می بنیادگرایی را عبارت از دفاع ،آنتونی گیدنز

ده ف متعدد دیگری نیز از بنیادگرایی ارایه شججیشججود. تعارسججنتی انجام می

را به  اند و برخی هم آناجتماعی دانسجججته را حرکتِ اسجججت و برخی آن

به ثا یدئولوژی تعریف کرده یم ما یکی از واقعیک ا ند و ا نها نا ترین بی

یتی هو ها از بنیادگرایی، تعریف و پنداشتن آن به عنوان یک جنبشِبرداشت

  .بوده است

سانشماری از جامعه سیونالیست بنیادگرایی را با جریان جریانِ ،شنا های نا

هویت برای خویش است)موحد  کنند که در پی تعریف و کسبمقایسه می
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مذهبِ .(1۲6: 1391و همکاران،  به  مذهبی متعلق  یادگرایی  خاصجججی  بن

عام در میان تمام ادیان و مذاهب است. بنیادگرایی  یباشد و یک پدیدهنمی

شامل: اعتقاد به گیهدر میان تمام ادیان دارای ویژ ست که  شترکی ا های م

تغییر مجدد اصجججول و مبانی، قطعیت متون مقدس، تمایل به بازگشجججت و 

باشد و تعالیم دینی را محور های سیاسی و اجتماعی میگیریداشتن جهت

 کنند.همه رفتارها و پندارها تعریف می

شدهبرخی دیدگاه ست،های دیگری نیز پیرامون بنیادگرایی مطرح  یکی از  ا

رابر ها، بنیادگرایی اسججالمی را به عنوان واکنش و پاسججخی در باین دیدگاه

کند. و این بحران را شجججامل لت در خاورمیانه تعریف میم-بحران دولت

شروعیتِ فقر، محرومیتِ ساد، نبود م سی، تنزل حاکمیتِ اجتماعی، ف  سیا

ردم قانون، وابسججتگی به غرب و ناتوانی در ارایه خدمات رفاهی دولت به م

 داند.می

سالمی از بطن چنین ب سییبربنیاد این دیدگاه، بنیادگرایی ا سیا - اعتمادی 

های یادشجججده برای مردم رفت از بحرانخیزد و برای بیرونمیاجتماعی بر

راگیر ف تواند واکنش افراطی به بحرانِدهد. این نوع بنیادگرایی میوعده می

 (.13۰: 1391)موحد و همکاران،  موجود باشد
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مدن حت عنوان برخورد ت هانتینگتون ت گاه دیگر را  ید ها مطرح نموده د

سرد نزاع هویتی میان تمدنا های گوناگون ست. به باور او در پایان جنگ 

 گردد. به نظر هانتینگتونها آغاز میسجججایر تمدن ویژه تمدن اسجججالمی بابه

سی در به وجود آمدن منازعات  ماهیت هویتی برخی از ادیان عاملِ سا ر دا

ت عنوان گان در کتابش تحز نویسججنداباشججد. بابی سججعید یکی می آنهامیان 

گان، بنیادگرایی را دارای هندنگارد که برخی از نویسجججمی "هراس بنیادین"

صه می شیوهسه خصی شامل طرحی برای کنترل بدن زنان،  کار  ایدانند که 

سی که کثرت ضتی که به طور قاطع از ادغاگرایی را نفی میسیا م کند و نه

کنند. حمایت میدین و سیاست به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف خود 

 (.1۲5) همان: 

بادی عد عبنیادگرایی این اسجججت که دیانت را تنها به بُ هایگیهیکی از ویژ

عد عبادی تر از بُ. بلکه بعد سججیاسججی دیانت را حتی مهمکندخالصججه نمی

شتر بر عمل تاکید میمی صلت داند. بنیادگرایی بی آن  جوییستیزهکند و خ

 برجسته است. 

مانی یادز به طور مشجججخص  هدفش  یگرایی وجههکه بن ند،  یدا ک دینی پ

انسججان  همسججانِ های کنونی،انسججان پسججامدرن با نیازها و چالش زیسججتنِ
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سان را وجه ثابت و فطری تلقی نموده و  شامدرن  بوده، گویا نیازهای ان پی

که و در مقابل کسانی .نمایددیروز را برای انسان کنونی، تجویز می ینسخه

سخه پذیرای چنان شونت بهره برده ن شند، از ابزار خ ای از نوع قدیم آن نبا

ای، کینه و نفرت د و بدون هیچ دغدغهنانگارکرد را مقدس میو این روی

شیده و  شین و سزای عملرا وجه تقدس بخ شان را زبان آت کرد دیگراندی

 د.ندانمشت آهنین می

گرایی: افراط

سجججت که پیرامون آن تفسجججیرها و ترین مفاهیمی اگرایی یکی از مهمافراط

گرایی که های افراطگییرهای گوناگونی ارایه شججده اسججت. یکی از ویژهعبت

ورزی خشونت ؛سازدآن را از لحاظ ماهیت رفتاری از بنیادگرایی متمایز می

هایی هلقبی اسجججت که به آن دسجججته از افراد یا گرو "گراافراط"باشجججد. می

به منظور تمی ماً  که عمو ند  یا ارزشده یدئولوژی  ها، ا باور یل  های حم

قی به نقل از ه)بی شججوندن به خشججونت متوسججل میاخالقی خود به دیگرا

 (. 85: 1391عطایی و شهوند، 
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شونت دامنه هرچند مفهومِ سترده دارد اما در کنش یخ گرایان های افراطگ

سخی  ست که از دید آنها پا شمن ا ساندن به د سیب ر شونت به معنای آ خ

 روع برای تضعیف و نابودی دشمن و دفاع از هویت خودی.است مش

 توان آنناگونی دارد و تنها نمیهای تاریخی گوگرایی ریشجججهافراط گفتمانِ

 فروکاست.  های پیرامون آنگذاریسیاستسرد و  را به آغاز جنگِ

فکری، در  یتوان به عنوان یک نحلهگرایی را میهای هویتی افراطریشجججه

 گرایی باعث گردیدهبل جسجججتجو نمود، اهمیت مبحث افراطچندین قرن ق

امون آن مطرح های متعددی را پیرها و نظریهاسججت تا اندیشججمندان دیدگاه

 نمایند.

سجججیاسجججی و  یمبارزه ؛گراطهای افراترین اشجججتراکات جریانمهمیکی از 

فرهنگی برای رسججیدن به قدرت اسججت و آنها با اسججتفاده از خشججونت و با 

 باشند.ها میتکفیر در صدد واژگون ساختن حکومت یربهحمایت ح

سججرد دچار تغییر  سججیاسججی بعد از جنگ جهانی دوم و آغاز جنگِ اسججالمِ

به کنش تدریج  به  جاری آن  بانی هن ید و م های دیگر مفهومی ژرفی گرد
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این نگرش نظم غربی را به چالش کشججیده و بازگشججت به متمایل گشججت. 

 اه حل رستگاری مسلمانان توصیف نمود. های دین را یگانه ربنیاد

شدید گرایش "رو از این سلفی و اقدامات افراطی، مباحث نظری در  تهای 

سالمِ یباره سی و ابعاد و ارزش ا شته به تحول  های آنسیا را بیش از گذ

مفهومی مواجه نموده اسجججت. در واقع متناظر با فرایند اجتماعی مبتنی بر 

سالم سط  مطا سی، در  سالمِهرا سالم و ا سی با تمام تکثیر العاتی نیز ا سیا  

تی، فقهی، فلسججفی، رفتاری و.... به جماعت سججلفی افراطی فروکاسججته معرف

 (.14: 1397احمد کاوه و همکاران، )علی "شودمی

سی در قرنِپردازان تاثیرگذار در کنشیکی از نظریه سیا سید  های  ستم  بی

بحرانی کنونی اصججالً چگونه  طِدر شججرای"قطب بود. او با این پرسججش که 

سلمان باقی ماندمی  ترین محورِبه مبارزات خویش جهت داد. مهم "توان م

سید قطب سالم بود و او غرب ،تفکر  ستیزی و مبارزه با جهالت در جهان ا

ساختن حکومتجها سی در واژگون  سا صر ا های که آنها را جاهلی د را عن

ای جاهلی را جامعه یامعهنامید، تشجججخیص داده بود. سجججید قطب جمی

کرد. سجججید قطب بیشجججتر از اینکه به دانسجججت که به اسجججالم عمل نمیمی
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صالحاتِ صالحاتِ ا شد به ا سی یعنی جهاد باورمند  فرهنگی معتقد با سیا

 (. 341: 1394)مرادی،  بود

به عنوان مهم ید قطب  المسجججلمین در یکی از اخوان پردازترین نظریهسججج

تاب حت عن ای خویشهک لتِ"وان ت ماعی در اسجججالم عدا پیرامون  "اجت

تواند در کند و به این باور است که سیاست نمیبحث میاجتماعی  تِلعدا

: 1391فقدان مبانی اعتقادی به مسجججیرش ادامه دهد )موحد و همکاران، 

135 .) 

سالم را بهسید قطب، دولت شورهای عربی به های جهان ا ویژه در میان ک

اسالمی  عالیمِتکنند که مبتنی بر جهالت هستند و از می های یادعنوان دولت

 اند و کافر گشته اند. اسالمی را نقض کرده منحرف شده و قوانینِ

سالمی از  شورهای ا سی در ک سیا ضعیت  صیف از و سید قطب با این تو

باور  پیروانِ یه این او راسجججتین اسجججالمی دعوت میبه  با جهاد عل تا  کند 

پایان بگذارند. وی با جدیت  یاد و بدبختی نقطههای جاهلی بر فسججدولت

توان امکان حاکمیت اهلل را به وجود کند که تنها از طریق جهاد میتاکید می

های سید قطب در افغانستان طرفداران زیادی را جذب نمود و آورد. آموزه
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سججید قطب  هایهای مجاهدین تحت تاثیر اندیشججهگروهاز  تعدادیچنانچه 

 د و علیه اشغال افغانستان جنگیدند.بسیج گردیدن

گرایی:چرایی پیدایش افراط

ترین نظریه پردازان شججرق شججناس، هانتینگتون و برنارد لویس از برجسججته 

)علی و  معتقدند که بنیادگرایی اسجججالمی واکنشجججی در مقابل غرب اسجججت

  .(46: 139۰طهمورث، 

کسججب اسججتقالل بنیادگرایی در آغاز به صججورت مقابله با اسججتعمارگران و 

سالمی و زمینه شورهای ا سالمی در ک ساختن خالفت ا سازی برای از نو 

اهر و پس از فروپاشی آخرین خالفت اسالمی )عثمانی( ظبیستم  اوایل قرنِ

 شد.

اما این مأمول به دسججت نیامد و بسججیاری از کشججورهای اسججالمی پس از  

ستقالل هم به جای بازگشت به گذشته شتن، در پی غر یا سازی و بیخوی

سکوالره یتوسعه ستفاده از مدل غربی توسعه به رهبری  ا جوامع خود با ا

 گراها شدند.و ملی
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یان بیشجججتر در دهه با یورش  وبیسجججتم  های اخیر قرنِموج دوم این جر

سالمی رونق گرفت و در  یهدوبار شورهای ا شرق و غرب به ک امزریالیزم 

یادگرایی افراطی بارزهتر و خونیناین مرحله بن به م با دشجججمن غربی و  تر 

 مد. آاش بردستان داخلیهم

بیسججت آغاز  هشججتاد قرنِ یجهاد افغانسججتان در دههاز  یبخشججاز جهاتی، 

ای اسججت که با کمی تغییر چهره و رنگ عوض کردن تا امروز  چنین مقابله

سوم و حمله  یادامه دارد. اوج این مبارزه و جهانی شدن آن با شروع هزاره

اتفاق  ۲۰۰1سججزتامبر  11های تجارت جهانی در نیویورک در تاریه جبر بر

 افتاد.

گرایی اند که افراط گرایی بیشتر کسانیدوم برای تبیین افراط ینحله پیروانِ

ضرورتا سالمی با غرب بلکه برآیندِ ًرا نه  شورهای ا صول رویارویی ک   مح

 دانند.می تاریخی ایفرهنگ و شرایط ویژه این جوامع در این برهه

باور این یادگرایی و افراطبه  ته از فقر،ها، بن یت و  گرایی برخاسججج محروم

مانده آسیایی است. چیزی که در جوامع اسالمی عقب زندگیهای کمبودی

به یت  قایی کم نیسجججت. این فقر و محروم یدا  و افری بازتاب پ ویژه وقتی 
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اه باعث واکنشججی گیرد، آنگها شججکل میکند که آگاهی از این محرومیتمی

 شود. آمیز میفوری و غیرعقالنی و خشونت

این گی و پیشجججرفت دیگران )غرب( بر احسجججاس هآگاهی از عقب ماند

یت می نارسجججاییمحروم ید و  ند. ورود غرب در ها را تشجججدید میافزا ک

سالمی به هرحال این اتفاق را ایجاد کرد و غرب عامل بروز شورهای ا و  ک

 ها شناخته شد.پیدا شدن این نارسایی

سیم  امروز به مناطق امن و مناطقِ تیک جهانِیژئوپولبندی جدیدِ برخی با تق

مسججتعد خشججونت، عامل فرهنگی را در زایش و گسججترش خشججونت و 

 دانسججته اند. و اذعان نمودند که در مناطقِ یگرایی در این مناطق حیاتافراط

شونت، فرهنگ، ارزش ستعد خ ستم که به مردم  ها و هنجارهایی حاکم ا

آموزاند  نخسجججتین و بهترین عمل و اقدام برای رسجججیدن به هدف و به می

شن شدیدترین و خ ست آوردن آن  ست ) ترینِد  :veena Das, 2000آن ا

379) . 

این  ایاپذیر از زندگی روزمرهنچنین اسججت که خشججونت بخش جداییاین

یادههای آن از خانه گرفته تا گردد که در همه بخشجوامع می بازار،  ،روپ

 راند.شود و حکم میمحافل سیاسی و.... دیده می
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ضی  و  صدد تو ساختاری در  شونت  صطالح خ یوهان گالتونگ با طرح ا

تبیین وضجججعیتی برآمد که طی آن یک سجججاختار اجتماعی، محرومیت از 

کند. چنین ساختاری از را بر شهروندان خود تحمیل می زندگیضروریات 

 دهد. می عادتخویش را به خشونت و ستیز اساس، شهروندان 

شان را گرسنگانی روبرو هستیم که خشم، روح در این وضعیت ما با سیلِ

شججان را مملو از خشججم نموده اسججت. چنین افرادی گداخته و عذاب، قلب

سانیجویستیزه برای ایفای نقش در قالبِ ستعدند. ک سیار م که ان انتحاری ب

دانند اند و از دین اساساً چیزی نمیی ندیدهشان جز حرمان چیز زندگیدر 

شان وعده می صورتِبه جز اینکه به ای خود در یک  فدا کردنِ دهد که در 

ترین المال از نعمات خواهند رفت. اصجججلیانتحاری به بهشجججتِ ما یحمله

از کشورهای فقیر و از  شوندهای تندرو مینیروهای انسانی که جذب گروه

 (.43: 1389)سروش،  آورندمیجامعه سر برپایین  یطبقه میانِ

لهعده یادگرایی دوم، یای دیگر از این نح  گرایی را محصجججولو افراط بن

دانند. به باور نوسازی در این کشورها می یشکست و ناکام ماندن پروسه

سیون( در کشوری به هدف  یآنها وقتی پروسه توسعه و نوسازی )مدرنیزا
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صد نمی سد و نمیو مق واند عدالت، آزادی، برابری و رفاه را برای مردم تر

 شود. به ارمغان آورد، معموالً به واکنش بنیادگرایانه و افراطی مواجه می

که مبنای حرکت بنیادگرایی نوعی به این باور اسجججت برخی پژوهشجججگران 

سی و تاثیرات وسیع اجتماعی، فرهنگی، سیا عتراض به روند مدرنیزاسیونا

صادی آن ب ستِو اقت ست که د ام ترین منابع الهاز مهمی کم یک ر جوامعی ا

سی، ها و روابطِنظری این نظام سیا صادی و حتی خانوادگ اجتماعی،  ی اقت

 بوده است. "دین"آنها 

سه ضعیف بودن هویت  ناتمام ملت یپرو سالمی و  شورهای ا سازی در ک

گرایی بنیادگرایی و افراطملی هم شججکاف دیگری بود که برای رخنه کردن 

 . گرایی را فراهم نمودو رشد افراطفرصت ظهور  در این کشورها

تعلق و وفاداری به هویت  در جایی که ملت شجججکل نگرفته باشجججد، حسِ

 نوع از رشججد این یچرخد و زمینهبیشججتر به اطراف قبیله و فرقه و دین می

 (.11۰: 1388شود )احمد،گرایی بیشتر میافراط

ستان در ده جهادِ زیکی و یبیستم، یکی از منابع ف هشتاد و نود قرنِ یهافغان

گرایی سججیاسججی و یا هم افراط عینی خیزش و تقویت بنیادگرایی یا اسججالمِ
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ان توسججط شججوروی، نیروهای جهادی و تدینی بود. در پی اشججغال افغانسجج

سرِ سرا شغال بنیادگرای دینی از  گر در جهان برای جهاد در مقابل کافران ا

سالمی شدند و این چنین، این مناطق  سرزمین ا ستان  ستان و افغان وارد پاک

را شان ایزدند و اندیشهها هزار بنیادگرای دینی شد که در آن النه ده یالنه

شجججان را محکم گسجججترش دادند و برای فردای این دو کشجججور جای پای

سفه ها، وجود جنگ و ها و گروهوجودی این جریان یساختند. الزمه و فل

 مقابله با کافران و دشمنان بود. جهاد و 

از دین اسجججت.  گرایانافراط گرایی نفس قرائتِافراط یکی دیگر از عواملِ

سازش با غیرخودی و بیگانگان و قرائتی که به نظر می سر  سد هیچ نوع  ر

ه را به فرد و گرو طبعاً هو جهان امروز نگاه به دیننوع کافران ندارد. این 

کند یامروز در حال نابودی تصور م اف و در جهانِیک هویتی بیگانه با اطر

 دارد.  "دیگران"جنگ و منازعه و انتقام با همه  و سرِ

ایی که هویت و سجججتن سجججرپناهی اسجججت در دنیجُ؛ گرایی به تعبیریافراط

هدید می تدارش را ت که افراطاق بدان معنی نیسجججت  ته این  ند. الب گرایی ک

های عمیق ه بومی به بحراناین پدیده پاسجججبلکه محصجججول دین اسجججت. 

 اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جوامع اسالمی است.
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در جهان  افراطیهای خشجن گیری جنبشهای مهم در شجکلاز دیگر زمینه

دم مرکارآمد های خودکامه و نبود نهادها و بنیادهای اسالم، وجود حکومت

 .تواندی مدرن بوده میساالرانه

 گراییاطسرد در ترویج افر نقش جنگِ 

ستان  شغال افغان شوروی و آغاز مهاجرتپس از ا  از جانب اتحاد جماهیر 

سترده سایه بهافغان یگ شورهای هم ستان، زها به ک آموزش  یمینهویژه پاک

 وسججیعی از نوجوانان و جوانان افغان در مدارس دینی که از سججوی یکتله

شده  سیس  ستان به هدف افراطی نمودن این افراد تا ساعددولت پاک  بود، م

گردید. مدارس دینی در پاکسججتان با حمایت مالی کشججورهای عربی تالش 

های دینی به اهداف که ترسیم کرده کردند با قرائت ایدئولوژیک در آموزش

 بودند، دست یابند. 

ستان، ارزش دانش آموزان افغان در مدارسِ های ایدئولوژیک را با دینی پاک

سی فراگرفتند و اانگیزش سیا سط احزابِیز آنجایهای   که این مدارس تو

ستان مدیریت می سی پاک صابِشود، سیا سی ن خاص نیز برای آنها در  در

 (.1395ثور  13)ختک، دوشنبه  یدگردنظر گرفته شده و تطبیق می
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ق مردم ها کتاب را پیرامون تشویمیلیون 198۰متحده امریکا از سال  ایاالتِ

مالی نمو غابه جهاد و اهمیت آن حمایت  یان اف ثار را در م ها نده و این آ

گرفت. اکنون بسیاری پخش کرد. این اقدام برای اهداف سیاسی صورت می

سیاست کنند که غربی نیز از این موضوع اغماض نمی یهمداران برجستاز 

اهیر دینی در پاکسجججتان به هدف مقابله با اتحاد جم حمایت آنها از مدارسِ

 شوروی بوده است.

 کشور 43هزار افراطی مسلمان از  35حدود  199۲و  198۲ی بین سالها "

سیای مرکزی و خاور دور، ز شرق آفریقا، آ شمال و  سالمی خاورمیانه،  یر ا

سججخت جنگ افغانسججتان را از سججر  افغان آزمونِ آتش همراه با مجاهدینِ

 گذراندند. 

تازه  یهزاران مسلمان افراطی دیگر از کشورهای مختلف در صدها مدرسه

سیس پاکستان و در امتداد مرز با افغانستان که حکومت نظامی ضیاءالحق تا

کرد؛ به تحصججیل مشججغول بودند. در نهایت بیش از از آنها حمایت مالی می

مجاهدین های برخی از گروهصجججد هزار مسجججلمان افراطی با پاکسجججتان و 

 :1379 رشججید،) جهاد تاثیر پذیرفتند یافغانسججتان تماس داشججتند و از ایده

۲۰4.) 
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سنده شید نوی ستانی در کتابه باور احمد ر ، برای امریکا "طالبان"ب ی پاک

گرایی بوده است و از برژنیسکی افراط تر از گسترشِشوروی مهم تضعیفِ

نگاه  از "امنیت ملی امریکا نقل قول شده است که گفته بود:  مشاور پیشینِ

یا سجججقوط  جهانی به تاریه، چه چیز اهمیت بیشجججتری داشجججت؟ طالبان

گر یا آزادسججازی مسججلمانان آشججوب تعدادیامزراتوری شججوروی؟ وجود 

 سرد )رشید، همان(. اروپای مرکزی و پایان جنگِ

آموزان آن مدارس دینی در پاکستان تالش کردند تا رفتارهای سیاسی دانش

مدارس را جهت دهند و اکنون برخی مدارس دینی در افغانسجججتان نیز با 

سی ی از مدارسِتقلید و الگوبردار سیا سازماندهی  ستانی در جهت   -پاک

 جهادی طالب مدارس تالش معنادار دارند.

 گریگرایی و سلفیرابطه میان افراط

اند و از لحاظ اصججطالحی سججلف را به معنای پیشججین ترجمه کرده یواژه

شت ساند. گان را میهسلف بازگشت به گذ مفهومی و ایدئولوژیک  یامنهدر

باشججد. تر از مفاهیم لغوی و اصججطالحی آن میر گسججتردهگری بسججیاسججلفی

گری به عنوان سفلی یتی پیرامون چگونگی ظهور اندیشهوهای متفادیدگاه

ما  یده اسجججت ا یدئولوژی مطرح گرد قاطِ "یک ا تاریخی  یکی دیگر از ن
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فقهی و رشجججد -گری، به گسجججترش مجادالت فکریگیری سجججلفیشجججکل

عباسججی به دسججت مغوالن در قرن  تِهای صججوفیانه و سججقوط خالفطریقت

گردد که در خالل آن احمد ابن تیمیه بنیانگذار نظری سجججلفی هفتم باز می

، بارها از "العقیده الحمویه الکبری"ظهور کرد. وی در کتاب معروف خود 

راه خود را در  ،و این چنین مکتبی با عنوان سججلفیه هسججلف یادکرد یعقیده

 (.۲1: 1397نی: )کاوه و عرفا "تاریه باز کرد

سالم می ترین آرمان دینِابن تیمیه به این باور بود که توحید، مهم شد و ا با

ها از بین فلسفهها و این آرمان تحت تاثیر اختالط مسلمانان با سایر فرهنگ

ست و روش مطلوب برای احیای دوباره های توحید؛ احیای ارزش یرفته ا

 باشد. یو صحابه وی م )ص(حاکم در زمان پیامبر

شیوه شیوه یهرچند ابن تیمیه  شعار مکتب  ایسلف را به عنوان  مطلوب 

ما هیچ به عنوان یک مذهب تعبیر نکرد وگاهی فکری خود نمود، ا  از آن 

بد عدها محمد بن ع یدگاه17۰3-179۲الوهاب )ب با های اب( د یه را  ن تیم

ار بمنکر  توحید، امر به معروف و نهی از جدیت تعقیب نمود و به مقوالتِ

 سیاسی بخشید.
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پردازهای شججناحته شججده بود که ترین نظریهترین و اصججلیابن تیمیه از مهم

ساز جریان شه و رفتار او زمینه  سلفیه نامیده بود. اندی شه خود را  های اندی

های اخیر در جهان اسججالم گردید که طلب در سججدهگوناگون و خشججونت

دانستند. ابن تیمیه را به تیمیه می های ابنشان خود را مدیون اندیشه یهمه

سند )محمدزاده های افراطی میپرداز جریانعنوان پدر معنوی و نظریه شنا

 (.1396و نیرومند، 

-گری به عنوان یک جریان مذهبیبرنارد هایکل به این باور بود که سججلفی

نان اجتماعی در صدد این است تا به اعتقادات و اعمال سه نسل اول مسلما

نابع برای د. سجججلفیبرگرد ها م به عنوان تن نت را  گری، قرآن کریم و سججج

گونه نوآوری را در رفتارهای فرهنگی و اجتماعی داند و هیچمسججلمانان می

 داند. پذیرفتنی نمی

گری به عنوان مصداقی های رفتاری سلفیدر بین اندیشمندان اسالمی، شیوه

ستیزه ستاز  شده ا مبنای این ایدئولوژی،  نکه بر، به دلیل ایجویی تعریف 

ای تکفیر و تحمیل باورها از گیری در عمل و سجججقوط در ورطهسجججخت

ه سججه بهای سججلفی را معموالً باشججد. گروههای آن میترین شججاخصمهم

 کنند.سیاسی، تبلیغی و جهادی تقسیم می یدسته
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شاسلفی سی به م سیا سالمترهای  سایر آمیز باور دارند و درکت م باره 

نان، ما گاه مسجججل ید نه از خد ندروا ند و جنبش ود نشجججان نمیهای ت ده

سالمی به رهبری ابواالعلی االبنا و جماعت المسلمین به رهبری حسناخوان

 گری قرار دارند. سلفی یمودودی در محور این نحله

شهسلفی سلفیگری تبلیغی بر محور تبلیغ اندی کند و گری فعالیت میهای 

انچه سججالم را برای مردم معرفی کند و چنهای ادر صججدد اسججت تا آموزه

بازوهای این نحله به حسجججاب میتبلیغ از مهم جماعتِ آید که در ترین 

شورها فعال می سیاری از ک سلفیب شد. اما  ستراتژی با گری جهادی دارای ا

شونت ست. راهبردهای خ سیدن به اهداف خویش ا شخص برای ر  آمیزِم

ساختنِسلفی سد که تحت حمایت ولتد گری جهادی برای نابود  های فا

شکیل دولتِ شورهای غربی قرار دارند و ت سالمی  ک ست. دا ر بنا گردیده ا

ی ربهحقدرتمند دارد و آن  ییک حربه گری جهادیها سجججلفیکنار این

ع دهد بلکه جوامتکفیر اسججت. که نه تنها غیر مسججلمانان را هدف قرار می

ز د. بسججیاری انشججوه تهدید میاسججالمی و مسججلمانان نیز همواره با این حرب

به  گری تکفیری، مسججلماندر دید سججلفیپیروان سججایر مذاهب اسججالمی 

 (.۲۲: 1397د )کاوه و شریفی، نآیحساب نمی
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 چارچوب نظری

 علمی و کاربردی خوب با یک تحقیقِ بدون شک برای به سرانجام رسیدنِ

روند  ونیازمند چارچوب نظری سججازگار با موضججوع  ،انداز روشججنچشججم

 تحقیق هستیم.

تئوری عمومی  ها،داده در این تحقیق، به منظور تجزیه و تحلیل روشجججمندِ

ستم ستفسی ستمها مورد ا سی ست. تئوری  ها نخستین بار در اده قرار گرفته ا

ستعلمِ یحیطه سی به کار رفت، امروز زی شته هشنا های علوم در اکثر ر

شمن سانی به عنوان دیدگاه ارز ه د، اهمیت و جایگاهی ویژصحی، فنی و ان

 را به خود اختصاص داده است. 

ستم ینظریه سال سی شد. وی مخالف 194۰ها در  م توسط برتالنفی مطرح 

«  های عامسجججیسجججتم ینظریه»خود را با عنوان  یگرایی بود و نظریهتقلیل

ای از واحدهای مشخص دانست توان مجموعهمیرا ها منتشر کرد. سیستم

ای مشخص را تشکیل در تعامل اند و کلیتی واحد با کار ویژهکه با یکدیگر 

ها، سجججیسجججتم را به عنوان سجججیسجججتم یبنیانگذار نظریه دهند. برتالنفی،می

عه حدمجمو ند، هاای از وا بل دار قا باط مت تعریف کرده  که بین خود ارت

 .(Douran, 1993: 14)است
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کنند گون تعریف میگونا ای متشکل از عواملِبرخی هم سیستم را مجموعه

گذارند و برای به انجام رسجججاندن که به طور دینامیک روی یگدیگر اثر می

ستیابی به هدف سازمان یافته اندکار یا د صی   ,Rosen&Bishon) های خا

1991: 20). 

پاپورت:   ناتول را به تعریف آ نا  بل »ب قا لت وابسجججتگی مت به ع که  کلیتی 

صورت یک کل عمل می ستم خوانده میکند، اجزایش، به  سی شود و یک 

ترین چنین حالتی در گوناگون تحققِ یروشجججی که هدفش کشجججف نحوه

 .«ها نام داردعمومی سیستم یهاست، نظریهسیستم

تر یا های کوچکتر، سججیسججتمهای بزرگممکن اسججت داخل سججیسججتم 

که حالیاشججته باشججند. به نظر جان برتون درهایی وجود دسججیسججتمهخرد

توان آن را مجزا و به خودی خود سججیسججتمی اسججت که میسججیسججتم، خرده

ای از روابط ای پیچیده، یک سط  سیستمی اشاره به مجموعهتفکیک نمود

 . (Douyrty, James and Robert Faltzgraf, 1983: 224-225) دارند

اصججطالح  نگاتنگ دارد،تها ارتباطی سججیسججتم یکه با نظریهاصججطالحی 

ست که م ستگی متقابل ا ستم  ایشخص کنندهواب سی روابط موجود در یک 

سینگر می ست. دیوید  ستمِ»گوید: ا سی اجتماعی چیزی  منظور من از یک 
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سان ست جز تجمعی از ان شان( که چنان به یف ها )به عالوه محیطِنی زیکی 

معموالً بر  آنهاه اند که سرنوشتی مشترک دارند یا اقدامات برخی تهم وابس

 .«گذاردثیر میتا آنهابسیاری از  زندگی

ی تئور گرایی در افغانسججتان در چارچوبِافراط برای تجزیه و تحلیل رشججدِ

داخلی،  را در نظر گرفت: توان سججه سججط  تحلیلها میعمومی سججیسججتم

قه ظامِتدر سجججط  المللی. از این منظر ی و بینیمنط یل داخلی، ن ملی  حل

ستمِ سی ستان به عنوان یک  ست که درو افغان ر ن آن عالوه بعمومی مطرح ا

ستم سی ستمس-های جغرافیاییزیر سی سی، خرده  شاملِیا ضوعی   های مو

های ایدئولوژیکی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی به عنوان زیرسیستم

 شوند. زیر سیستم در نظر گرفته می

ش ستان و ایران یورهای منطقهبررسی نقش ک ستان، هند، عرب ر دی چون پاک

ط  تحلیل در افغانستان در س گراییو افراط دگراییشکل گیری و رشد بنیا

جغرافیایی به  یشججورهای واقع در یک حوزهگیرد. زیرا کقرار می ییمنطقه

سججیاسججت و فرهنگ بر  چون جغرافیا، تاریه، اقتصججاد،های هممولفه حکمِ

 رابطه میانپذیرند. سجججیسجججتم، گذارند و از هم تاثیر میهمدیگر تاثیر می

 سازد. ذهن متبادر می واحدها را به
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ست اند، یعنی ویژ ستم از یک د سی شترکی دارند گیهواحدهای یک  های م

متغییرهای  یسجججازند و بیانگر مجموعهخاصجججی را ممکن می یکه رابطه

 هستند که در کنش متقابل با یگدیگرند. 

المللی و خارجی همانند المللی نیز به تاثیر عوامل بینبین در سججط  تحلیلِ

شکلآمریکا و قدرت نقشِ سترشِهای بزرگ در  گرایی با افراط گیری و گ

 د.شوافغانستان اشاره می توجه به دیدگاه جوانانِ



 

 

 “ روی دانش، بهترین بازدهی را خواهد داشت. گذاریسرمایه ”

 نجامین فرانکلینب                                                                                                                                            

 

 

 

 فصل دوم

 تحقیق یپیشینه

 مقدمه

 پیروی مندنیازآن  اجتماعی هایبافت و است اسالمی کشورِ یک افغانستان

 از. باشجججدمی مذهبی و دینی هایارزش از جامعه اقشجججار دیگر و جوانان

 سبب اسالمی ضدِ وگرا ، افراطافگنهراس هایگروه موجودیت هم سویی

 و مناسججب کار نبود و اقتصججادی فقرِ خاطربه جوانان از شججماری تا شججده

دهند. افزایش را هاگروه این با خود ارتباط آگاهی، عدم چنانهم
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صیل جوانانِ میان گراییافراط تا شده سبب امر نای  روزروزبه نیز کردهتح

 خیلی ما کشور و جوانان یآینده برای تواندمی پدیده این کند؛ پیدا افزایش

 جوانان میان دینی گراییافراط کنارِ در اخیراً که موضجوعی. باشجد خطرناک

 . باشدمی سمتی و زبانی قومی، گراییافراط است، دهیدوان ریشه

 اینبنابر مختلف، زبانِ و قوم چندین با است کشوری افغانستاناز سوی هم 

ستند که  افرادی سی و فکری ابزار را نانجواه  آتشِ و داده قرار شانسیا

 گراییافراط رکنا در .سازندمی ورترشعله روز هر را زبانی و قومی تعصب

 ی جدیضججربه افغانسججتان یاتوسججعه و پیشججرفت به نیز کردروی این دینی

 . است کرده وارد

شه گراییافراط سی، مختلفِ عوامل در ری صادی، اجتماعی، سیا  ،ینید اقت

شورهای دخالت فرهنگی،  یامنطقه اطالعاتی هایسازمان کار و خارجی ک

 .دارد مختلف منافع و اهداف با

صل برای فهمِ گرایی از دید بهتر عوامل و پیامدهای افراط بنابراین در این ف

جوانان در جمهوری اسججالمی افغانسججتان، به بررسججی پیشججینه و مطالعات 

گرایی ن موضوع و مفاهیم مرتبط با افراطکاربردی که در گذشته پیرامون ای

 پردازیم.می انجام شده،
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 تحقیق یپیشینه

شور ک شهروندانِ زندگیهای متوالیست که بر گرایی در افغانستان دههافراط

سان ب سرزمین در نتیجههسایه افگنده و هزاران ان صوص جوانان این   یخ

 فرستاده شده اند.  هاگرایی به قربانگاهافراط

گرایی در کشججور، تحقیقاتی نیز در این افراط ینابراین با توجه به پیشججینهب

ن زمینه از زوایای مختلف به این پدیده پرداخته اسجججت که به بعضجججی از آ

 گردد.تحقیقات در ذیل اشاره می

های یجهاد»استراتژیک افغانستان با عنوان  مطالعاتِ تِدر پژوهش انستیتو

گزارش « نو تکنولوژی دیجیتالی در افغانسججتا گراییسججایبری: تالقی افراط

های سججلفی های افراطی مانند طالبان، داعش و شججبکهگروه»داده اسججت که 

سانهگرا بهخشونت سترده از ر ضوهای اجتمصورت گ گیری و اعی برای ع

 «. کنندی استفاده میاگرترویج افراط

وانی، به پنج گرا در این جنگ رهای افراطتر آن اسجججت که این گروهجالب

کنند و بوک فعالیت میهای اجتماعی همچون توییتر و فیسزبان در رسججانه

اسجججت که  رطرفدارهای پها به رسجججانهگروه راه یافتن این تر از آن،عجیب
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ای از گروه طالبان ها، مقالهترین نشجججریهدر یکی از پرخواننده چندی قبل

  برانگیخت. را انتشار یافت و انتقادهای بسیاری

ستیتودیگر های یک پژوهش یافته ستراتژ مطالعاتِ تِان ستان، که ا یک افغان

های دهد مضامین دینی در دانشگاهگذشته انجام شده است، نشان می سالِ

گرایانه دارند و این محتواها سجججبب افراطی شجججدن کشجججور محتوای افراط

 شود. دانشجویان می

ر نظام آموزش عالی؛ دینی یابی رادیکالیسججم دریشججه»این پژوهش با عنوان 

سی درس سالم و تاثیرات آن گفتارهای نظامِبرر سی ا شجویان سیا «  بر دان

گرایی مذهبی در نظام آموزشجججی یابی افراطمنتشجججر شجججد که به ریشجججه

و « نظام سیاسی اسالم»های کشور از طریق بررسی متون مضمون دانشگاه

اری این پژوهش یج آمپردازد. نتاتاثیر آن بر افراطی شججدن دانشجججویان می

شان می ضمون دهد که مباحث درسن سالم»گفتارهای م سی ا سیا بر « نظام 

میزان افراطی شجججدن دانشججججویان تاثیر بسجججزایی دارد، چنانچه نیمی از 

صاحبه سال گان امارت و خالفتِشوندم سی ا سیا سالمی را نوع نظام  می ا

  اند.انتخاب کرده
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 هایجریان رشد علل بررسی نظورم به راهبردی شرق مطالعاتِ یموسسه

 این. داده اسجججت انجام امیری علی با گوییوگفت افغانسجججتان در افراطی

 تغییراتی از ناشجججی را افغانسجججتان در گراییافراط بروز عوامل پژوهشجججگر

ستان بر جنگ دهه چند که داندمی  تغییرات، این یجمله از. کرد وارد افغان

ست مذهب و فرهنگ فکر، در تغییر  رتغیی نئوحنبلیزم به حنفی مذهبِ که ا

 د.کر

 ت،اس داشته تعلق سمرقند مکتب به افغانستان سنتی طور به وی، عقیده به

  نام به افراطی روایتِ هم مرکزی آسججیای در سججمرقند مکتب در بعدها اما

 این ی،کالم مباحثِ و اعتقادی اصججولِ لحاظ از. آیدمی وجود به «طحاویه»

 شججرعیات یدانشججکده مثل افغانسججتان مذهبی و شججرعی محافل در گرایش

شگاه سلط کابل پوهنتون/دان ست، م شه گرایش این اما ا  ردندا دیوبند در ری

شه و ست سمرقند مکتب از متأخر قرائت آن یری  بر حد از بیش اینکه. ا

 است. نادرست شود،می تأکید افغانستان در دیوبندی مکتب تاثیر و نفوذ

 ،های افراطیگروه ایدئولوژیک بررسی که است قاداعت این بر پژوهشگر این

ند؛نمی باز موجود مشجججکالت از گرهی فت تواننمی در اکثر موارد ک  گ

 هاخشونتبلکه . دارد های افراطیگروه ایدئولوژی در ریشه حتماً خشونت
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. شججودمی سججاختهها گروه این برای که اسججت هاییاسججتراتژی از ناشججی

 .کرد استراتژیک تحلیل باید را های افراطیگروه

وگو با در گفت کابل دانشجججگاه اسجججتاد و پژوهشجججگر رفعت ضجججیا احمد

 اشججکال اسججالمی ثقافت مضججمون تدریسخبرگزاری جمهور گفته اسججت: 

 او، وربا به اسججت؛ هادانشججگاه در گراییافراط رشججد اصججلی عامل و جدی

 کهو...  اسججالم اقتصججادی نظام اسججالم، سججیاسججی نظام چون موضججوعاتِ

 خورد به اسجججالمی ثقافت نام زیر ،ندارند علمی و بروزشجججده هایسجججخهن

 .کندمی کمک گراییافراط رشد به و شده داده دانشجویان

 افغانسجججتان هایدانشجججگاه در علم، و اعتقاد میان مرز رفعت، آقای باور به

شخص شده م سائل بلکه ن  هجامع برای که اندشده ترکیب  باهم دو این م

 سججط  رد دینی گرایانِافراط او بیان به اسججت؛ کننده گمراه کشججور علمی

 رنگ پر حضججور هادانشججگاه مدیریت و عالی تحصججیالت وزارت رهبری

سمی یگونه به نیز گرایانهافراط ولوژیِئاید و دارند شگاه در ر  ترویج هادان

 .شودمی

 تولید از ممانعت علم، و تفکر رشجججد فراروی موانع ایجاد نیز رفعت آقای

 و سججتیزانهزن یروحیه تقویت و خشججونت افزایش علمی، اکتشججافِ و فکر
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 هایدانشججگاه در گراییافراط رشججد مسججتقیمِ پیامدهای از را سججتیزیبیگانه

تان غانسججج ندمی اف عث گراییافراط او باور به. خوا  جلو که شجججودمی با

 .شود بدل تفکر هایایستگاه به هادانشگاه و شده گرفته علمی هایمباحثه

سکری در مقالهجا  عوامل گرایی، افراط"خویش تحت عنوان  ین محمد ع

شر شده افغانستان ن یکه در روزنامه "افغانستان در آن در قبال و راهجکارها

 کند:بیان می گرایی را اینگونهاست، عوامل افراط

 یک در اقتصادی و تاریخی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، عوامل یمجموعه

 و تبانی در تا دهندمی هم دسججت به دسججت ایهشججبک صججورت به جامعه

 از گرایانفراطا. سازند مساعد را گراییافراط هایزمینه یکدیگر با همکاری

 اسججالمی هایارزش و متون از خاص هایبرداشججت و دینی هایایدیولوژی

 دلخواه هایئتقرا زدن پیوند با تا کنندمی استفاده ابزار ترینبزرگ عنوان به

سی، متغیرهای با دینی سب فرهنگی اجتماعی، سیا ضاع با متنا  احوال و او

 .سازند نهادینه و ترویج خلق، را افراطی فکر ؛جوامع

یت ماعی و تاریخی هایمحروم های در قومی گروه یک اجت تار  سجججاخ

 هایثروت و هاارزش نابودسججازی و فرهنگی تهاجم اجتماعی، -سججیاسججی

 تعصججب، و تبعیض قتصججادی،ا برابر هایفرصججت نبود ملت، یک فرهنگی
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بانی قومی، هایطلبیتفوق مل مذهبی و ز نه و عوا  اسجججاسجججی هایزمی

. شوندمی پنداشته گراییافراط هایمشوق و افراطی هایاندیشه گیرینضج

سیاری در ست شده دیده موارد ب صت سازی فراهم باوجود که ا  هایفر

 دافرا دولت، توسججط اسججاسججی خدمات یعرضججه و کاری و تحصججیلی

 گرایانافراط هایفعالیت تمجید و تعریف به و اندداشته افراطی هایگرایش

خالفین و لت مسجججل  م ند،می دو  به افراطی تفکر اگر کهحالی در پرداز

سد، یپیروز صت تمام بر  ممکن و شود گرفته افراد این از امکانات و هافر

 .برسد آنها به آسیب بیشترین است

گاه چنین ید یواپس هاید نهگرا یت به ایا لب و حاکم تفکر و ذهن  در غا

 آوردهایدسججت و هاپیشججرفت رغم به صججورت، این در. گرددمی بر جامعه

بل یدمی وجود به فضجججایی توجه، قا نهروشجججن هایتالش که آ  و فکرا

شتهنمی مالحظه قابل نتایج مدنی هایفعالیت شد دا  افکار تولیدِ مجال و با

 د.سازیمن مساعد را افراطی رفتارهای و

س گراییافراط یاعمده عامل هادانشگاه و تعلیمی مراکز درسی نصابِ  ت.ا

 نشجده، ارائه منسججم و علمی صجورت به موضجوعات درسجی، نصجابِ در

 هاینیازمندی و هاواقعیت با دینی مفاهیم تطابق عدم و نداشججتن تسججلسججل
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 کرف تولید باعث واضجج  صججورت به دینی مراکزِ نصججابِ در جدید دنیای

 جدی نگرانی تحصججیلی نهادهای در رادیکالیزم گسججترش و شججده افراطی

 ی کشججورهادانشججگاه درو . آیدمی حسججاب به توسججعه و امنیت ثبات، برای

 .است شده برافراشته طالبان و داعش پرچم بارها

ندیمیتقسججج دیگر، جانب از یدئ ب یا ولوژیکا  هانج» و «کفر جهان» به دن

 از وهاالگ و اصججول ها،هویت ها،ارزش شججدننیجها فرایند در که «اسججالم

یا از ایمنطقه  ظهور موجب اسجججت، گردش حال در دیگر یامنطقه به دن

شه شتن یهمسوی و تطابقعدم  چنینهم. شودمی گرایانهافراط هایاندی  ندا

 طریق از که جدید دنیای مفاهیم و هاارزش رفتار، افکار، با درسججی نصججابِ

 تولید فکر و علم جهان، سجججط  در روشجججنفکری هایجریان و هاگفتمان

 یاتوسجججعه یازمینه مانده،عقب و یافتهتوسجججعه کمتر جهان در شجججود،می

 .است کرده فراهم را گرایانهافراط هایروش و هادیدگاه

سعه سه در ابعاد تمام در غرب دنیای یاتو سالم دنیای با مقای  حس نوعی ا

 آمدن وجود به باعث که چیزی. است هآورد وجود به را شکست و حقارت

 حس این. است شده مسلمان جوانان از برخی در گیریانتقام حس و عقده

ست بوده حدی تا صادیق و مظاهر غربی جوامع در که ا  را افراطیت بارز م
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 – فرهنگی هایزمینه یا دین یزاییده مسججلماً آن و داشججت سججرا  توانمی

 .است خاص جوامع اجتماعی

 داشجججتدرنظر با افراطی رفتارهای و افکار بروز هایزمینه و اییگرافراط

 ،جوامع از برخی در .اسججت متفاوت جوامع سججاختارهای و هابافت ماهیت،

 و قوی ظرفیت ایفرقه -دینی خاص هایقرائت و ولوژیکئاید هاینگرش

 یمتقس و فرهنگی اجتماعی، تاریخی، هایمحرومیتدیگر  جوامع برخی در

شدن سترهای ،موجود هایفرصت و منابع یانهعادال ن صلی  ب  هایگرایشا

شته افراطی شه بحثِ درو  .شودمی پندا  یاعمده هایانگیزه و علل یابیری

 مسجججبب اجتماعی هایعقده و عدالتیبی فقر، افغانسجججتان، در گراییافراط

 هایفعالیت و افغانسججتان دولت برابر در مخالفت روزافزون رشججد اصججلی

 ت.اس شده گرایانهافراط

گرایی در افغانستان را با توجه به منابع ای افراطمیر امان اهلل سادات، گذشته

ن شفاهی و مکتوب در چارچوب یک مقاله ارایه نموده است که مرور به ای

سهل تاریخچه، فهم عوامل افراط ستان را از زوایای مختلف  گرایی در افغان

 سازد.می
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 : افغانستان در گراییافراط ایگذشته
 در افراطی هایجریان اندازیهرا خاطره ب مذهب از اسجججتفاده ایسجججابقه 

 سججوم درجنگِ افغانسججتان کهوقتی. گرددمی بر قبل قرن یک به افغانسججتان،

 ندمجبورگردید هاانگلیس و شده پیروز دشمن بر دیگر بار انگلیس و افغان

 در افغانسجتان نقش ،بشجناسجند رسجمیت به را افغانسجتان کامل اسجتقالل تا

شته از بیش منطقه، صیل با زمانهم زیرا. گردید پراهمیت گذ ستقالل تح  ،ا

 یادبربن ما، وطنِ تاریه در بار اولین برای ملی، و مدرن دولت یک تشجججکیل

سی، قانون سا صویب جرگه لویه در ا  بطارو چنانهم. شد گذاریپایه و ت

لت، المللیبین نه دو کاری ایزمی  و آورده وجودهب را المللیبین هایهم

  د.کرمی ترسیم را آینده انکشاف مسیرِ

  علیه دیگری ایگونه به استعمار هایتوطیه تاریخی، مقطع چنین در درست

 اصجججالحات ایهبرنامه تطبیق جلو طرف یک از تا. افتاد راهه ب افغانسجججتان

 هافغانا خواهیآزادی جنبش نباید دیگر، ازجانب و شده گرفته امانی دولت

شند درمیان ستان به مجاور مناطق گانهبا ست قید در هنوزهم که افغان  عمارا

 .دنکن سرایت داشتند، قرار
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 دشمن ذهنی هایخرابکاری دولت، اصالحاتِ با مقابله در جهت، همین از

 "لنگ مالی" به معروف عبداهلل مال 19۲3 سججال در. گرفت باال محالت در

 "شجججریعت" نام زیر و نموده اعتراض لتدو جزای قانون مواد مقابلدر 

 ظاهر با او. (8۰7: ص1965)غبار،  زد شججورش به دسججت پکتیا در خواهی

شنودی خاطرهب اجتماعات، در شدن سه گانگردانند خو  در دیوبند، یمدر

ست یک ست به و مجید نآقر د سی قانون دیگر د سا  مردم از و گرفته را ا

  "؟خواهیدمی را یک کدام ": کردمی سوال

شی این ایادامه به ستخبارات ،سرک  اب خود قبلی روابط طریق از انگلیس ا

 و سجججلفی قادیانی، مالهای توظیف و مذهبی هایطریقت سجججران از برخی

 چگونه اینکه. نمود دهیسجججازمان دولت، علیه را افراطی حرکات دیوبندی،

 رجواه؛ کرد استفاده خودشان منافع ضد بر مردم پاک احساسات از دشمن

  د:نگارمی( جهان تاریه به نگاهی) کتابش در نهرو لعل

 و شججدمی مصججرف اهللامان برضججد تبلیغات برای فراوانی هایپول "ظاهراً" 

ستنمی کسهیچ  تبلیغات این کسی چی آیا... آیدمی کجا از هاپول این دان

 نه و داشتند کار این برای پولی نه هاافغان کرد؟می اداره را هزینهپر و وسیع

 در. بود اختیارشججان در مناسججبی مادی وسججایل نه و بودند بلد را کارها این
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 این تمام ماورای در که داشججتند عقیده همه اروپا و خاورمیانه کشججورهای

 (16۲: ص 1967د )نهرو، قراردار انگلستان مخفی پولیس دستگاه اقدامات

در  اشماهه هفت مسججافرتِ طی کهدرحالی اهلل امان شججاه " ترتیب این به

شورهای درمیالدی  19۲8 سال سالمی ک  در و بزرگ مجاهدِ یک حیثبه ا

 داخل، در شججد،می تقدیر انگلیس اسججتعمار علیه جنگ فات  حیثهب اروپا

  (.)همان بود قرارگرفته هاانگلیس ایگرانهفتنه و زهرآگین تبلیغات آماج

 تحقق امانی دولت فروپاشی بر مبنی دشمن خواست تحریکات، در پی این

 ربا نخسججتین برای خواه،وطن افغان هزاران خون قیمت به که دولتی. یافت

سی قانون ایپایه بر سا شروطه شاهی چارچوب در ا زل متزل بود، یافته بنا م

 شده و فروپاشید.

 د:جدی هایفرصت از استفاده با گراییافراط مجدد ظهور
شی با  ست تنها نه امانی دولت فروپا ستعمار خوا  مداپی بلکه شد، برآورده ا

ها. یافت ادامه هامدت برای آن منفی  شجججورای هفتم یدوره" با مقارن تن

 هاآزادی از برخی ترویج به( خان محمود شجججاه) جدید صجججدراعظم "ملی
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 سجججرشجججناس نمبارزا و شجججده گرفته پس زودیبه آنهم ولی کرد، موافقت

 .شدند هازندان یروانه

 و روانهمیانه افکار تسججلسججلمیالدی  1965 – 19۲9 هایسججال میان اختناق

 قطع گذشججته با افتیمی تبلور خواهیمشججروطه پوشججش در که را اعتدالی

 شججان مجدد برآمدِ با فکری، هایجنبش تا شججد موجب انقطاع همین. نمود

  د.نباشن برخوردار الزم ایتجربه و گیپخته از ،"مشروطیت ایدهه"در

 مشروطه شاهی رژیم به گذار مطلقه، میتِحاک دهه ونیمسه گذشت از پس

صت ایدهه در شته، قرن ش  د.ش مطرح حاکمه قدرت خود جانب از گذ

 شجججرایط با نظام سجججاختن آهنگهم طرف یک از وقت، آن در رژیم هدف

 رد سلطنت، داخل حریفان زدن کنار دیگر جانب از و بود المللیبین جدید

 .داشت قرار توجه محراق

 درگوشه گرایانافراط دیگر بار فرصت، از استفادهءسو اب که است وقت این

شور کنار و  هایفعالیت و توجه محراق در کابل شهر اما. دنشومی ظاهر ک

 چپ) مخالف باهم جناح دو به هاسال این درگرایان افراط. داشت قرار آنها

 بر کمتر آنها، متبارزشججده هایبینیجهان. شججدندمی شججناسججایی( راسججت و

  .بود استوار جامعه واقعی ینیازمند
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 :چپ لباس در گرایی افراط - الف  
شورهای تمام در چپ هایجنبش   شاف، به رو ک  از عییطب صورتهب انک

 آن جهان در سوسیالیستی یهعمد مرکز دو سیاسی و ولوژیکئاید تبلیغاتِ

 پکن، خط به ندمهعالق هایافغان. بودند اثرپذیر( پکن و مسجججکو) وقت

 رایطش به قرین افغانستان، در انقالب اندازیراه برای را کشور آن اینسخه

 نادیده کشججور در را ذهنی شججرایطِ ولی پنداشججتند،می خود ایجامعه عینی

 دهقانان ایطبقه بسیج خواهان تونگ وتسهئما از قول نقل به آنها .گرفتندمی

صره و سالم مبارزات چنانهم. بودند دهات ازطریق شهرها یمحا  آمیزتم

 . داشتندباور  تفنگ ایلوله از قدرت گرفتن به و تهشپندا نتیجهبی را

 در که نمودندمی تبلیغ و دانسته مردود را پارلمانی انتخابات در شرکت آنها

مان، ند پارل مای قاتِ گانن نافع روی حاکمه طب نه شجججان همدیگر م  زنیچا

 در چنانهم. نیسجججت آنها نظر مطم  کشزحمت طبقاتِ منافعو  کنندمی

صه ست ایهعر صل خارجی، سیا ست" ا ستی سیا سالمت همزی  را "آمیزم

 آمدن کنار را آن و کرده نفی شجججمول،همه و جهانی مشجججی یک منحیث

. دانسججتندمی( امریکا) امزریالیزم با( سججابق شججوروی) امزریالیزم سججوسججیال

 نکرد، پیدا راه جامعه، در چپ افراطیونِ ایشجججعارگونه افکار این کهوقتی
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 باالثر ،آنها هایشبکه برخی و شده انشعابات خوشدست شان هایسازمان

 .شدند نابود و نیست بعدی، حوادث

. بود متبارز پکن، خط به مندهعالق چپ حلقات میان در تنها نه گراییافراط

شی گانهتاییدکنند میان در بلکه  ودوج افرادی نیز سابق، شوروی اتحاد م

 این از. کردندمی مطرح را مسججلحانه قیاماکنده به صججورت پر که داشججت

صی ها،چهره  خاص، شرایط یک از امین، اهلل حفیظ بنام الحالیمعلوم شخ

صویب بدون و کرده سودجویی صمیم و ت  دولتی قدرت. ا.خ.د.ح رهبری ت

 .نمود تصاحب را

 پرچم جناح ایپایهبلند شجججخصجججیت یک که خیبر میراکبر ترور از پس 

 رتظاه یک مندان،هعالق وسججیع اشججتراک وی، دفن مراسججم در ،بود .ا.خ.د.ح

 این جمهوری، ریاسججت. گذاشججت نمایش به را حزب قدرت ایسججابقهبی

سته تحمل را تظاهر شموب حزب، رهبران از تعدادی توقیف امر و نتوان  له 

 رد.ک صادر را امین اهلل حفیظ

 مرموز تعلل کی امین گرفتاری در اما شججدند، برده توقیف محل به دیگران

ستور تا داد، فرصت او به تعلل این. گرفت صورت  به را، خود شخصی د
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سران از شماری ساند بودند، او با ارتباط در که حزب به متعلق اف  امین. بر

 نورمحمد جانب از قبل هامدت ولی نداشججت، را حزب رهبری عضججویت

سیج جهت کی،تره سران ایمخفیانه ب سل  قوای در خلق جناح اف  موظف م

  د.بو شده

 انافسر تا یافت، فرصت دولت، و حزب میان متشنج فضای از استفاده با او

 این هب . بدهد رهنمود دولت، علیه مقابله به حزب نام از را، خود با مرتبط

 دولت سرنوشت و درآورده خود انحصار در را نظامی قوای رهبری ترتیب

 فت.گر دسته ب عمالً را

فاده با   هایبخش در او نظر مورد افراد که هرقدر ایط،شجججر این از اسجججت

 او، خودکامگی اندازه، همان به شجججدند،می جابجا مسجججل  قوای مختلف

 یشمار اظهارات. ساختمی تشنج دچار را افغانی ایجامعه و یافته افزایش

 او که سازدمی برمال منتشره، سایراسناد و حزب رهبری وقت آن اعضای از

 هانهآگا را، ملی تفاهم زدنبرهم و دولت هایپایه تنساخ متالشی کار عمداً

 د.بو گرفته پیش در
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 جمهور رییس جمعیهدسججت کشججتار با او طیاافر رفتار و خودسججرانه اقدام

شور در شهروندان قتل با و شده آغاز اشخانواده و ودخانودا سرک  سرا

 هایشججخصججیت تصججوف، های طریقه رومیانه هایچهره. یافت توسججعه

 هایسازمان دیگر اعضای کشان،زحمت معارف، اهل متخصص، و اکادمیک

سی شتارگاه به. ا.خ.د.ح داخل هایوجناح سیا ستاده هاک  تعدادی .شدند فر

 نفر هزار چهار به اند، رسجججیده قتل به او باند جانب از که حزب اعضجججای

 احجن عضویت آنها، نفر صد سه و هزار دو تعدادی به میان ینا از. رسدمی

 بدون حزب، اعضجججای زیادی شجججمار چنانهم. داشجججتند را. ا.ح.د.ح پرچم

 .بودند زندانی محابس در موجب

ضای زیادی شمار جانب از امین اهلل حفیظ نامطلوب یچهره  و رهبری اع

 یک ولی. بود او برکناری خواهان آنها و شججده شججناسججایی حزب رهایکاد

 اینکه تا. کردمی محافظت را وی و داشته قرار حمایت او در یعنامر دست

شتن از بعد ستاد ک  زدن در ابهام  برای جایی دیگر( کیتره نورمحمد) خود ا

 . نگذاشت باقی حاکمیت در مختلف هایجناح و دولت بیرونی حامیان
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صت و ساخته محدود را او محافظتی ایحلقه ابهامات، رفع ساعد را فر  م

 ایزمینه و ابودن را او ساعت چند ظرف در سابق، شوروی قوای تا ساخت

  ند.ساز مهیا حزب رهبری به را، قدرت انتقال

 ههرچ باید که رسججیدند توافق این به همه امین، وحشججتِ یدوره اختتام با

 رب مبتنی. یابد اسججتحکام دوباره دولت، اضججمحالل حال در هایپایه زودتر

سلط ختم فردای تصمیم، همین  طی و شده گشوده هازندان یدروازه او، ت

 انش روزمره زندگی به و شده آزاد ،زندانی انسان هزاران محدود، روز دچن

 .برگشتند

 یکاستراتژ مواضع او، سقوط از قبل هاهفته که سابق شوروی اتحاد قطعاتِ

 یرهبر از حمایت در عمالً بودند، داده قرار خودشجججان کنترول زیر در را

 مجدد دهیازمانسجج ایزمینه گرچه حمایت، این . گرفتند قرار دولت جدید

 آن المللیبین حامیان و پاکستان به اما ساخت، مساعد را دولت مسل  قوای

 پیشجججرفته هایسجججالح با را خود حمایت مورد هایتنظیم تا داد، بهانه نیز

 .سازند مجهز
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شیانه اعمالِ مورد در شته امین یوح سناد و آثار ها،نو . اردد وجود زیادی ا

عد خودش حتا تل از ب ندانی هزار سجججیزده لیسجججت کیتره مدنورمح ق  ز

 نموده نصب داخله وزارت تعمیر در شان اقارب آگاهی جهت را شدهاعدام

ستمی و سو که خوا شتار ولیتم  کی،تره نورمحمد تنها دوشِ به را آنها ک

 . نماید پوشیپرده را، خودش اعمال بدینوسیله، تا بیاندازد

 قشن زیرا. نتوانسجججت وارد عامه ذهنیتِ در یرییتغ هیچ او، نمایش این اما

 وهعال که دانسججتندمی مردم. بود مبرهن همه نزد جنایات، این در او اصججلی

 .اندیدهرس شهادت به او باند ایوسیلهه ب گناه،بی انسان هزاران لیست، براین

 دین لباسِ در گراییافراط - ب
صت، ایدهه اخیر در سلمیناخوان" حلقات ش ستان در "الم  کلش افغان

ها. گرفت عدی مشجججی و اعمال بر مبتنی توانمی را آن لب در شجججان ب  قا

 ابتدایی مراحل از حلقات این د.کر شججناسججایی افراطی راسججت هایگروه

سل امنیت اخالل به خود، پیدایش  خود مرام و طرح آنکه دونبد. شدن متو

 .باشند کرده کشپیش جامعه در را

 و شده، ظاهر صحنه روی بر قبل لسا صد امثال به نیز، آنها ترتیب این به

 . نمودند تمثیل را شججان نقش مدنی، زندگی اسججاسججات مقابلدر  دیگر بار
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صه اولین  با ضدیت کردند، آغاز آنجا از راشان مبارزه هااخوانی که ایعر

 جوانان":  نویسجججدمی ارتباط  این در کاکر حسجججن مرحوم .بود زن آزادی

 برآمده غیروابسته زنان سرا  به تونپوهن یساحه از خارج متعصب مذهبی

 .دادندمی پاش تیزاب (چادری بدون زنان) برآنها ایشان، قراردادن هدف با و

 (۲۰۲ص  :1973)کاکر،  شدند بستر شامل ،سوزنده جراحات با زن دوصد

عدی ایعرصجججه بارز ب یانافراط ت عه، در راسجججتی دسجججت گرا  ترور جام

شن س اجتماعات به حمله و فکرانرو  آنکه با .بود شان نظر مخالفِ یسیا

 ماا. داشججت وجود نیز گروه این برای علنی تبارز شججرایط و منتخب پارلمان

 خود برای را غیرقانونی هایفعالیت و تشجججدد به توسجججل یشجججیوه آنها

س مالهای تبلیغات شیوه، چنین گزینش در آنها بخشالهام .برگزیدند  تهواب

ستخباراتی هایسرویس به ستان ا شه تبلیغات این. ودب پاک  پیدایش در ری

 خاموش و کشججمیر در پیشججروی خاطرهب و داشججته پاکسججتان دولت تحمیلی

 پوشججش زیر در همیشججه ها، بلوچ و هاپشججتون دادخواهی جنبش سججاختن

 د.شومی دهیسازمان افغانستان و هند علیه مذهبی شعارهای

 ،"المیاسججج جمعیت" نام زیر ها،اخوانی ازحلقات یکیم 197۲ در سجججال

 همین از مختلف هایسججازمان اًبعد که کرد اعالن خفا در را خود لیتشججک



 (AELSO)موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان  | 83

 

شعب گروه شکیالت و شده من . آوردند وجودهب را شان خود به مختص ت

 یک و شججده زندانی اسججالمی، جمعیت اولی ایحلقه 1973 کودتای از پس

  .بردند پناه پاکستان به آنها دیگر تعدادی

شتراک به آنجا در سایس از زیادی شماری ،"ناهجویانپ" این ا  لیهع ناکام د

 هاتوطیه شدن خنثی از پس. شد سازماندهی خان ودودا محمد جمهوریت

سل  قوای در ستان، مناطقِ برخی در ناکام هایشورش و م  هااخوانی افغان

 نخا دوداو محمد رژیم علیه ایشجججان هایکارنامه به هاافغان که دریافتند

 ایههمسجج کشججور طرف به آنها زیادتر تعدادی  بازهم براینبنا. اند عالقهبی

 بیشججتر توجه طرف آنها پاکسججتان، به خود کوچیدن با. بسججتند سججفر رخت

 د.گرفتن قرار کشور آن نظامی استخبارات

 خود خودی به افغانسججتان، دولت مخالف هایگروه از پاکسججتان حمایت 

 تانپاکس و افغانستان هایدولت میان را هاتنش و شده بیشتر تشنج موجب

 آنها. شجججدمی تمام اخوانی هایگروه نفع به حالت این اما. دادمی افزایش

 .شوند مندبهره خودشان تبارز جهت در هااصطکاک ازین تا توانستند،
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 گشججایش پاکسججتان، در آنها تربیت برای نظامی آموزش هایکمپ زودی به

 ارهز پنج افغانستان، اخلد در خلق چالش خاطره ب ها،کمپ  این در. یافت

  (.1988د )ندیم، شدن آماده عاجل طوره ب نفر

ضع تقابل در اثرِ ستان میان هاگیریمو ستان، و افغان  دو زا هریک عالیق پاک

. گرفت فزونی شان ایعالقه مورد کشور به کشمکش این در هم ابرقدرت

 تحدینم از افغانسججتان دولت مخالفین از بیشججتر حمایت خاطرهب پاکسججتان

 هایشکمک نیز سابق شوروی اتحاد و کرد دریافت زیادتر کمک خود غربی

 نسجججتانافغا گام، به گام  ترتیب این به .داد افزایش افغانسجججتان دولت به را

 .گردید مبدل منطقه در تشنج محراق به و شده کشمکش دچار غیرمنسلک،

یت اولین سجججقوط از پس  تان، در جمهور غانسججج  افراطی هایهگرو اف

 نهاآ اختیار در فراوان پول و سالحد. آوردن دسته ب را بیشتر هایمساعدت

 رسججالت" یک قالب در نهاآ  عملکردهای تا گردید تالش و شججده گذاشججته

 یقدق نظرداشتن زیر خاطره ب چنانهم. شود توجیه "جهاد" نام به "اسالمی

 .ندشو میقست متفاوت، هایتنظیم به ایشان که شد داده ترجی  ها،گروه این

 . بتوانند رهنمایی و کنترول سهولت به را آنها شان، هاینعمت ولی تا
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 مضجججایقه افراطی هایگروه به مالی کمکِ گونههیچ از عرب هایشجججیه

 افراطیونِ برای تمرین محالت ،آنها نظارت تحت هایبخش در. کردندنمی

 . شد آماده نیز المللیبین

شویش با "نون بن محفوظ" نامه ب الجزایری شناسِ جامعه یک  مورد در ت

شته گرایانافراط شورش به برگ شریه به1996سال در ک  انجلس الس این

 در افغانسجججتان، جنگ به اعزام خاطرهب آنها ایهسجججته":  گویدمی تایمز

ستان شته پاک  هانج متباقی و الجزایر برابر در کابوس این امروزد... ش گذا

ستان برای کهعربِ  هزار شانزده. دارد قرار  به کنونا بودند، شده تربیه افغان

 (.۲1: ص 1996)الس آنجلس تایمز،  دانشده مبدل کشیآدم ماشین یک

سنادِ شان می موثق ا  ورهد یک برایم 199۲ سال تا عرب هزار 48 که دهدن

ستان در شت از پس هااین. انددیده نظامی تمرین یا و جنگیده افغان  به برگ

 .شوندمی یاد "الفغانیا " نام به شان میهن

 یک به گرایی،افراط پخش با شجججان، بودوباش محالت در "هااالفغانی "

 رد یافته سازمان تنظیم هفت مشترکِ وجه. اندشده مبدل آنجاها در معضل

  است. آنها یگرایانهافراط تفکر همانا ایران در تنظیم هشت و پاکستان
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صداق شدمی شان همدیگر علیه آنها ناپذیرتحمل رفتار کالم، این م  با که با

 نهات نه آنها، رفتار در .گردید آشجججکار گانههم به وطن، هب آنها برگشجججت

 روزهای همان از بلکه شججد،نمی دیده اسججالمی اخوت و شججفقت گونههیچ

 د. شدن همدیگر با داخلی هایجنگ مشغول اول،

 وجه ینهمد. نمودن تحمیل افغانسجججتان مردم به را بزرگی خسجججارات آنها

شترک، شخص نیز را طالبان و آنها مابینفی ایرابطه م  نه هااین. سازدمی م

 یتهدا شججان اصججلی حامیانِ آنچه بلکه اند، افراطی نظریات به آغشججته تنها

 د. نماینمی عملی بدهند،

 نای از که اسججت، کرده ارایه موثق هایگزارش المللیبین مطبوعات چنانچه

 شرکت خاطرهب بلکه. شودمی کارگرفته افغانستان، میناآرا در تنها نه عناصر

 . شوندمی فرستاده نیز میانه، آسیای هایجمهوریت هایآشوب در

 و خودش سججاخت هایتنظیم انداختن همنجا به با پاکسججتان آنکه از پس 

 و دولت انحالل) خود اسجججتراتژیک اهداف اول یمرحله تحقق به ایران،

 و دانسته یافته خاتمه را آنها وظایف .یافت تدس(  مسل  قوای اضمحالل

 . ساخت حاکم ها،افغان برسرنوشت "طالبان" نامه ب را دیگری گروه
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بان ظایف طال نده باقی و جام را هاتنظیم ایما ته و داده ان  هایخواسججج

 داشججت، مغایرت اسججالم دین پذیریاعتدال ایروحیه با که را گراییافراط

  .ساختند کارشان سرمشق

بان، چتر زیر رد جاسجججازی پروسجججه طال یانافراط جاب  دیگر و عرب گرا

 یت. خانوادهیاف شجججدت هاافغان ایزدهجنگ سجججرزمین در ها،خارجی

 برنگشته کشور به شان خودِ مخالف اتباع که خواستمی سعودی سلطنتی

 . بمانند باقی افغانستان جملهاز  دیگر جاهای در و

 حامیان دیگر و هاسجججعودی هنگفت مکک خواهش، این پذیرش با طالبان

 تخلیه ناماک  تنها نه طالبان ترتیب، این به. آوردند دسججتهب را گراییافراط

 لکهب گذاشججتند، دیگران و القاعده اختیار در را افغان نظامی قطعات یشججده

 .ساختند جابجا مجلل و قیمتی اماکن در نیز را آنها فامیل اعضای

 دریافت بیشججتر کمک و نموده فرحت احسججاس نطالبا معامله، ازاین گرچه

ند، گار چرخ ولی کرد مت به روز قا یدن دیگری اسجججت فت چرخ  این. گر

ه ب را طالبان امارت سججرنوشججت شججده،بینیپیش غیر کامالً طوره ب چرخش

ندۀ حمله هایتروریسجججت زیرا. داد سجججوق نابودی طرف  هایبرج بر کن
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 گانیافتهپرورش سزتامبر، زدهمیا خونین ایفاجعه ایجاد و نیویارک تجارتی

  د.بودن القاعده گروه

 این. بودند شججده جابجا درافغانسججتان القاعده رهبری شججد، گفته طوریکه

 و طالبان نفوذِ تا سجججاخت، مصجججمم را ناتو و امریکا متحده ایاالت حادثه،

 شدند دهکنارز قدرت از افراطی گروه هردو. برچینند افغانستان از را قاعدهلا

 . ماند باقی ناگشوده ها،افغان برای انکشاف و پیشرفت اهر ولی

 عتدلم دولت از ترکیبی یک تنها نه قدرت، از افراطیون کردن ساقط با زیرا

 ایهسرمای و مال گرانغارت مردم، توقع خالفِ بلکه نیامد، وجوده ب ملی و

. دشدن بارگاه و آرگاه صاحب مردمی، ایپایه فاقد تکنوکرات چند با مردم

ساعد را شرایط افراطی، هایگروه سایر و طالبان تا شده سبب امر این  م

 .آغازکنند را جنگ و نموده دهیسازمان دوباره را خود قوای یافته،

ستفادهءسو و هاخارجی حمایت پناه در آنها  ضایتی از ا  قدم مردم، هاینار

 این. دشدن راستهآ سیاسی، و جنگی ایمحاسبه قابل قدرتِ یک به قدم، به

 ایاالت با مذاکره طرف اکنون طالبان که پیشجججرفت یافت یاندازه تا تبارز

شندمی و قرارگرفته امریکا متحده  را خود یشده مردود انگرایافراط تا کو
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 تحمیل افغانسجججتان مردم و جهانی ایجامعه بر مذاکرات میز در دیگر بار

 از بازهم ،افغانسجججتان مردمِ تاریخی، مهم مقطع  این در متأسجججفانه .نمایند

ه ب و شده زده کنار شان، کشورِسرنوشت  پیرامون تصمیم اخذ در شرکت

 به مانند گذشججته را آنها سججرنوشججتِ الحال، معلوم هایچهره آنها، عوض

 افکار بوده، مهم شججان خود شججخصججی منفعت آنها، برای. گیرندمی معامله

 آزار ما، وطن رد هاخارجی ژیکاسجججترات عمقِ آوردن دسجججتهب و طالبانی

  (.۲۰۲۰)سادات، نیست دهنده

م انجا تا هنوز تحقیقات گوناگونبربنیاد آنچه در فوق تدوین شججده اسججت؛ 

نشر نیز گرایی پیرامون موضوع افراطای تحقیقی رسانه هایشده و گزارش

ته قاتِاسجججت یاف ما تحقی به  . ا نان  یامدهاکه از دیدگاه جوا مل و پ ی عوا

فته اسججت. و به این هنوز صججورت نگرتا ،بزردازد نسججتانگرایی در افغاافراط

امر مهم  ی و میدانی به این؛ کتابخانهکنونی که به روش ترکیبی دلیل تحقیقِ

  .پرداخته؛ از نوآوری و جدید بودن در این زمینه برخوردار است
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 جدید بودن و نوآوری تحقیق یجنبه

عوامل و  پیرامونِه جوانان دگاید با توجه به پیشینه تحقیق، در مورد بررسی

منابع مواجه هستیم و بنابراین  ، به فقدانِگرایی در افغانستانپیامدهای افراط

، و دیدگاه اندیشجمندان ای،نهخامحدود کتاب تحقیق حاضجر به کمک منابعِ

 ها وکننده در سجمزوزیمبرای جوانان اشجتراکهای توزیع شجده نامهپرسجش

ست، 1های کلپ آزادیکنفرانس بازتاب  یورد علمی در زمینهآجدیدترین د

 گرایی در افغانسجججتانعوامل و پیامدهای افراطجوانان پیرامون های دیدگاه

 ود.خواهد ب

  

 

                                                           
1 Liberty Club 



 

 

 اگر ملتی، چیزی را بر آزادی ترجیح دهند،  ”

 “ همه چیز را از دست خواهند داد.

 امرست موآمس                                                                                    

 

 

 

 

 

 فصل سوم؛

 تحقیق روشِ

های هآماری، ابزار و شیو یآماری، نمونه یتحقیق، جامعه در این فصل نوعِ

اجرای  یطالعات و شجججیوهاهای آماری تحلیل آوری اطالعات، روشجمع

 پژوهش، بیان گردیده است.

شده، نیاز مبرم آنهبهتر هرکدام از مفاهیم و مولف برای درکِ ست ا های یاد

ضججی  داده و مصججداق عملی آن بیان که هرکدام را به صججورت جداگانه تو

د.گرد
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 تحقیق نوعِ

آوری و کاربردی اسججت که به منظور جمع از تحقیقِ یحاضججر، نوع تحقیقِ

عوامل و دیدگاه جوانان افغانسجججتان از سجججراسجججر کشجججور پیرامون  بازتابِ

ست. پژوهشا گراییپیامدهای افراط اند که تا دهگران تالش نمونجام یافته ا

 "کنید بزرگ فکر"های در کنفرانسبربنیاد دیدگاه جوانان اشجججتراک کننده 

 ای جوانان راگرایانهدیدگاه واقع م،۲۰۲۰-کلپ آزادی یبرنامهعنوان تحت 

 تبیین نمایند. تدوین و نستانگرایی در افغاعوامل و پیامدهای افراطپیرامون 

 آماری یامعهج

آماری، شامل تمام  یآماری این تحقیق به اساس معیارهای جامعه یجامعه

تحت  "بزرگ فکر کنید"های کنفرانسجوانان اسججت که برای حضججور در 

 هایدرخواسججت اشججتراک داده بودند و فورمم ۲۰۲۰-آزادی کلپِ یبرنامه

ای کامل گونه را به اقتصادی و حقوقی افغانستان مطالعاتِ یموسسهآنالین 

یل کرد عدادیند. مجموع ه بودتکم عه ت یاد  یجام ماری این تحقیق بربن آ

در هشججت والیت رسججد که میتن  3۲۰۰های یادشججده به بیش از شججاخص

 یموسسهکه به ابتکار های کلپ آزادی جهت حضور در برنامه مورد هدف
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( NED)ی المللبین نهادِ و همکاری اقتصججادی و حقوقی افغانسججتان مطالعاتِ

 ، درخواست اشتراک فرستاده بودند.گردیده بوددایر

 آماری ینمونه

ای و ری سجججهمیهبرداآماری این تحقیق براسجججاس معیارهای نمونه ینمونه

گان به های انجام شده است؛ ابتدا درخواست دهندمرحلهبرداری چند نمونه

قرار دارند  گراییکه بیشتر از همه در معرض افراطکشور  والیتِ 8تفکیک 

سیت و نوع طرح و برنامهطبقه ساس جن سزس برا شده و  جوانان،  یبندی 

تحت  "کنید بزرگ فکر"های کنفرانسفرصجججت اشجججتراک در  آنهابرای 

 ت. فراهم شده اسم ۲۰۲۰-آزادی کلپِ یبرنامه

 1618 تعدادی ، بهکنندگاناشججتراکگیری و انتخاب در نهایت پس از نمونه

و سججایر والیات  های جوانان والیت کابلدگان سججازمانتن به شججمول نماین

هدف ید"های کنفرانس، در مورد  مه "بزرگ فکرکن نا حت بر لپِ یت  ک

ای حضجججور یافتند. که برای همه مراکز والیات مربوطهدر م ۲۰۲۰-آزادی

نامه توزیع و نای مهمانان ویژه، پرسججشبه اسججتث هاگان برنامههاشججتراک کنند



  94|گرایی در افغانستانعوامل و پیامدهای افراطجوانان و روشنگری؛                                  

 

تحقیقی  نامه، در این کتابِنتایج حاصججله از پرسججش آوری گردید کهجمع

 گنجانیده شده است. 

 (1جدول )

 جنسیت

 تجمعی فیصدی فیصدی معیاری فیصدی فراوانی 

 هاشاخص

 50.2 50.2 50.2 813 زن

 100.0 49.8 49.8 805 مرد

  100.0 100.0 1618 عمجمو

 (1) نمودار
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 آوری اطالعاتهای جمعابزار و شیوه

 ی ومیدان ؛ی اطالعات در تحقیق حاضجججر، از روش ترکیبیآوربرای جمع

نامه برای ای میدانی از پرسججشدر شججیوه ای اسججتفاده شججده اسججت.کتابخانه

ای با ای کتابخانهآوری اطالعات کار گرفته شججده اسججت و در شججیوهجمع

شیوه ستفاده از  آوری های مورد نظر جمعبرداری، معلومات و دادهای فیشا

 شده است.

 تحصیل یهای جنسیت، سن، درجهتحقیق عالوه بر شاخص ینامهپرسش

عوامل و پیامدهای دینی، اقتصجججادی،  تحصجججیلی، با محوریتِ یو رشجججته

پرسججش هسججتند،  38که حاوی  فرهنگی و اجتماعی و سججیاسججی و امنیتی

 وان توزیع کنندگبرای اشججتراکپژوهشججگر  همکارانِطراحی و از سججوی 

 آوری شده است.جمع

 تحلیل اطالعاتهای وشر

ای، به دو و منابع کتابخانه نامهآوری شججده از طریق پرسججشاطالعات جمع

یروش  یل مورد تجز ته اسجججت؛ تحل یل قرار گرف یات ه و تحل کمی محتو

چنان اطالعات انجام شجده و هم (SPSS)افزار نامه با اسجتفاده از نرمپرسجش
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مورد تجزیه و تحلیل کیفی  رمچها ای و نکات کیفی دیگر در فصلِکتابخانه

 گرفته است.قرار 

 ی اجرای تحقیقشیوه

از دیدگاه  گرایی در افغانسجججتانعوامل و پیامدهای افراطبررسجججی  پژوهشِ

 -های توصیفیکاربردی است که با استفاده از شیوه از تحقیقِ ی، نوعجوانان

یاز مورد ن چنان اطالعاتِحلیلی انجام شججده اسججت. همت -تحلیلی و تبیینی

ای گردآوری گردیده و مورد تجزیه و تحقیق به صججورت میدانی و کتابخانه

 تحلیل قرار گرفته است. 

تایج حاصجججله از این تحقیق، در نتیجهیافته ای تحلیل کیفی و کمی ها و ن

های مورد قبول علمی، با توجه به افزارها و روشاطالعات با استفاده از نرم

 نده خواهد شد.بعدی، از نظر گذرا لِآوری شده، در فصمعلومات جمع

 



 

 

 “ کند.نمی دیاآز سلب کسی از آزاده انسان   ”

 رسطوا                                                                   

 

 فصل چهارم؛

 گرایی در افغانستانعوامل و پیامدهای افراط

 بحث طرحِ

 رایی در جمهوری اسججالمیگ، افراطی تحقیق گفته شججدچنانچه در پیشججینه

شه در عواملِ ستان، ری صا مختلفِ افغان دی و دینی، فرهنگی و اجتماعی، اقت

ما را در  نخبگان و جوانان، سیاسی و امنیتی دارد که بیان این عوامل از دیدِ

 تواند. رسیدن به نتایج مطلوب تحقیق یاری می

نگی و اجتماعی، گرایی در افغانسجججتان، پیامدهای دینی، فرهچنان افراطهم

اقتصادی و سیاسی و امنیتی را طی سالیان اخیر به همراه داشته است که در 

گرایی را با توجه به دیدگاه این فصجججل، عوامل و پیامدهای افراط یادامه

ین خواهیم نمود.جوانان افغانستان تبی
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گرایی از دید نخبگان افراطو پیامدهای عوامل   

انشججگاه را دی از اندیشججمندان و اسججتادان دهای تعدادیدگاهدر این بخش 

به بحث و تحلیل  انسجججتانگرایی در افغعوامل و پیامدهای افراط پیرامونِ

 خواهیم گرفت.

 به سججمیر نهادهای تمام در بلکه هادانشججگاه در تنها نه دینی گراییافراط»

 شججده تبدیل غالب گفتمان به جمهوری، ریاسججت ارگ و حکومت شججمول

ست؛ شگاه ا سجد، هزاران و هاتلویزیون ها،روزنامه ا،هدان  دروغینِ حثب م

سالم گرفتن قرار خطر در"  تقویت را دینی گراییافراط و کرده ترویج را "ا

 .ندارد وجود اصال که خطری کنند،می

 گراافراط دینی علمای با را ارتباط بیشججترین جمهور، رییس شججخصِ حتی

 را خشججونت و تندروی عمالً که کندمی حمایت حالی در آنان از و داشججته

ند؛می ترویج یان به  کن نه و افراطی رویکرد او ب ندروا  رویکردِ به دینی یت

 ۲.«است شده بدل افغانستان در غالب

                                                           
 . امیری، علی، خبرگزاری جمهور، قابل دسترس: ۲

http://www.jomhornews.com/fa/news/115288/  

 

http://www.jomhornews.com/fa/news/115288/
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 داعش و طالب هایگروه که خشججونت و جنگ دوامِ دلیل بهاز سججوی هم  

 باز نهتندروا و افراطی افکار بروز برایو فضا  جاه هستند، آن اصلی عامالن

 الیاعتد افکار اظهار فراروی کارشناسان، یعقیده به که شرایطی است، شده

 کند.می ایجاد مانع مدنی، و

 که اسجججت شجججده باعث مذهبی تندرو هایگروه از سجججوی دیگر وجود

شن  کردهایروی طرح که به کنندمی جرئت ترکم مدنی فعاالن و فکرانرو

عه علمی در و منطقی بادرت جام ند؛ م گاهی ورز فاقی چنین اگر هراز  ات

 دینی تندروان و تروریسججتی هایگروه سججوی از روشججنفکران این نیز دبیافت

 3شوند.می تهدید

گذشججته، افغانسججتان آن مسججیری که باید از لحاظ فرهنگی  یدر چهار دهه

در اثر . پیمود، نزیمود و این مسججیر قطع شججدسججی و چهل می یهمانند دهه

تلقی  و یجدیدی پیدا شد و شاهد نوعی تغییر فکر هایاین انقطاع، دیدگاه

مذهب، فرهنگ از فرهنگ و آینده و نوعی دگرگونی در مسججائل عمده مثل ِ

 عمومی و موارد دیگر هستیم. 

                                                           
 . رفعت، ضیا، )همان( 3
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ته ارزش ند و اگر قبلًها هم در این دوره کمی تغییر میالب کالیزم ک ا رادی

 .دگردبه عنوان یک ارزش مطرح می عمالًاً وجود نداشت، بعد

سته می سته آه بینیم که به عنوان مثال مذهب حنفی به بعد از چهار دهه آه

شججود و شججکل سججنتی مذهب شججیعه نیز تغییر تبدیل می« نئوحنبلیزم»یک 

کند. به همین ترتیب، تلقی ما از سیاست و حکومت که پیشتر یک نظام می

شروطه بود، تغییر می سلطنتی م نوع کند و جای خود را به یک سلطنتی یا 

دهد که در آن اجرای شریعت مطرح است و این خود اسالمی می حکومتِ

 کند.به خود زمینه را برای افراطیت فراهم می

صر افراطی در این چهار   شود که عنا سأله تحلیل  ست این م هه داما بهتر ا

اصججل  ت؟رهنگ را مورد تغییر قرار داده اسججچگونه وارد فرهنگ شججده و ف

 .شودخورد، عناصر فرهنگ نیز جابجا میبرهم می این است که وقتی ثبات

 یثور، یک نقطه 7ها به افغانسججتان و پیش از آن کودتای تهاجم شججوروی

ست. در این مرحله مردمِ ستان احساس می محوری ا کنند که از لحاظ افغان

اند. در آن زمان، مردم دینی، تحت تأثیر قرار گرفته فرهنگی و حتی هویتِ

توان از نند که با تحقیقات تاریخی و فرهنگی متعارف میکدیگر فکر نمی
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خود دفاع کرد، بلکه خود به خود یک موضجججع افراطی و رادیکال اتخاذ 

 . کنندمی

ستان یاگر مطبوعات دهه پنجاه و  یبا مطبوعات دهه سی و چهل در افغان

س ض  ، این تفاوت کامالًشودی بررسی یهشصت به طور مقای شکار و وا  آ

به این سججو، شججاهد شججکلی از نشججریات هسججتیم که  5۰ یا از دههاسججت. م

ستایش خون و خشونت را موضوعاتی چون حرکت سلحانه، جهاد،  های م

 .کنندادبیات، فرهنگ سیاسی و عمومی افغانستان می واردِ

کنند، این د میتهدی در چنین شجججرایطی، وقتی مردم افغانسجججتان احسجججاسِ

سجججوق  را به طرف یک نوع رادیکالیزم آنهاخود بهاحسجججاس تهدید، خود

کنند، از گرایی اسجججتقبال میکه مردم از افراطدهد. بنابراین، منشجججأ اینمی

ست. وقتی روسو از تهاجم روسثور  7کودتای  ها تهاجم کردند، مردم ها

این  .مجبور بودند که در برابر این تهاجم ادبیات خود را داشجججته باشجججند

یات از دلِ هاد،  ادب مان ج مت و اسجججتقالل میه قاو به نوعی از م ید و  آ

 4د.رادیکالیزه کردن مفاهیم یا استخدام مفاهیم رادیکال نیاز دار

                                                           
  ی مطالعات راهبردی شرق، قابل دسترس در:نوین، موسسه افغانستان در گراییافراط هایریشه امیری، علی، بررسی. 4

http://www.iess.ir/home/eastern835/easterniran.com/fa/interview/859  

http://www.iess.ir/home/eastern835/easterniran.com/fa/interview/859
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لط که از آدرس اسالم غبرخورد توان ادعا نمود که در یک بررسی دیگر می

ست، ب سصورت گرفته ا شده ا شد افراطیت در منطقه  سوی ت. اعث ر از 

نات درسجججتهم  بت بین مردم  زندگیدر  عدم امکا طه مث و نبود یک راب

از ، های منطقههای اسججالمی و عدم اعتمادسججازی بین مردم و دولتدولت

 باشد.می مل به وجودآمدن افراطیت در منطقهدیگر عوا

سی اب برخوردِدیگر،  از طرفِ های بیرونی یکی دیگر قدرت ایگونهزارسیا

های قدرت یرفتار چندگانه. و افراطیت در منطقه اسججت از عوامل تشججدیدِ

 5.بیرونی در منطقه به تشدید و ایجاد افراطیت انجامیده است

 بعضججی ازگرایی را در دانشججگاه اصججل منبع افراط اناسججتادیکی از چنان هم

سالمی  ادیانِ سالم اینها برای بدنامی دین مب عنوان کرد و گفت:قبل از ا ین ا

 . دجاندار یسالمت و قوانین ایعآمده و عملی را انجام می دهند که در شر

                                                           
، وزارت امور خارجه ج.ا.ا، «هاحلراه و عوامل ه،منطق در گراییافراط » عبدالقیوم، سمینار سجادی،.  5

 قابل دسترس:

https://avapress.com/fa/20668/  

https://avapress.com/fa/20668/
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اسججالم  دینِاز اقتصججادی، غلط فهمی  دانشججگاه، عواملِ به باور این اسججتادِ

 6.وجود آوردن افراطیت نقش دارندخارجی در به عواملِو  اجتماعی عواملِ

توان گفت که ظهور بنابراین به اساس دیدگاه کارشناسان و اندیشمندان می

اجتماعی و اقتصادی  محرومیتِبنیان و دیگرستیز، های افراطی مذهبگروه

سیاست المللی دخیل در ای و بینهای دوگانه و چندگانه منطقهشهروندان، 

گرایی در افغانستان شده است. افراط امور افغانستان، موجب ظهور و رشدِ

ناامنی و بی یامدهای مخرب آن موجب جنگ و  باتی سجججیاسجججی و که پ ث

 اقتصادی در این کشور شده است. 

  

                                                           
 . متقی، ابوبکر،)همان(. 6
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 افغانستان از دیدگاه جواناندر گرایی و پیامدهای افراطعوامل 

دهیم نامه را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدر این بخش، محتویات پرسججش

 و اساسی تحقیق دست یابیم.ربنیاد برآیند آن به نتایج نهایی تا ب

 شناختیهای جمعیت. داده1

هار، نگرنت اوالیاز  افغانستانوالیت  8تمام جمعیت آماری تحقیق، جوانان 

باشجججند که در می بدخشجججان، بله، هرات، پکتیا، پنجشجججیر، پروان و کابل

ید"های کنفرانس مه تحتِ "بزرگ فکر کن نا ر م د۲۰۲۰-آزادی  کلپِ یبر

عوامل و را در مورد کردند و دیدگاه شجججان اشجججتراک مراکز والیات متذکره

ستان گرایی درپیامدهای افراط صد  49.8یان ماین  ارایه نمودند. در افغان در

سش 5۰.۲مرد و  صد زن، به پر سشدر سه دادندهای پر )جدول و  نامه پا

 (1نمودار

 (1جدول )

 جنسیت

 تجمعی فیصدی فیصدی معیاری فیصدی فراوانی 

 هاشاخص

 50.2 50.2 50.2 813 زن

 100.0 49.8 49.8 805 مرد

  100.0 100.0 1618 عمجمو
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ست ه بر بنیاد نتایج ب سهد سال پا سن و  ضعیت  گان عبارتند هدهندآمده، و

 ۲.5سججال و  3۰-۲6درصججد بین  1۲.۲سججال،  ۲5-۲۰درصججد بین  84.۲از: 

سال سن دارند )جدول  35درصد باالتر از  1.1سال و  35-31درصد بین 

 (.۲و نمودار

(                                                 سن۲جدول)  

ی معیاریفیصد فیصدی فراوانی   تجمعی فیصدی 

هاشاخص  

 84.2 84.2 84.2 1362 سال  20-25

 96.4 12.2 12.2 198 سال  26-30

 98.9 2.5 2.5 40 سال  31-35

 100.0 1.1 1.1 18 باالتر -سال  35

  100.0 100.0 1618 مجموع

 (1) نمودار
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سطوح مختلف انتخاب  گان از میانِهدهندتحصیلی، پاسه یبه لحاظ درجه

گان هدهندهای تحصججیلی پاسججهند. درصججد فراوانی هر یک از درجهاشججده

 4.6درصججد لیسججانس،  78.4درصججد فوق بکلوریا،  16.3عبارت اسججت از: 

ستر و  شتراک ۰.7درصد ما شترین فیصدی ا گان را هکننددرصد دکترا که بی

 (.3لیسانس به خود اختصاص داده است )جدول و نمودار گانِآموختدانش

  

 (۲) نمودار
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 تحصیل یدرجه                                       (  3جدول )

 فیصدی تجمعی فیصدی معیاری فیصدی فراوانی 

هاشاخص  

 16.3 16.3 16.3 263 فوق بکلوریا

 94.7 78.4 78.4 1269 لیسانس

 99.3 4.6 4.6 75 ماستر

 100.0 7. 7. 11 دکترا

  100.0 100.0 1618 مجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 (3نمودار )
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سهپ شته گان از لحاظِهدهندا سه داده یر شش معیار پا صیلی به  اند که تح

صد حقوق،  13.3عبارتند از:  سی،  8.4در سیا صد علوم  صد  13.7در در

صاد،  صد ژورنالیزم،  7.7اقت صد علوم اجتماعی و  9.5در صد  47.3در در

شان میدسته دی را در نتایج بها که بلندترین فیصسایر رشته دهد. آمده ن

 ی،اجتماع علومِ اسی،سی آموختگان علومِز سوی هم بر بنیاد این آمار دانشا

شتند و  ضور را در این برنامه دا شترین ح صاد و حقوق به ترتیب بی ه باقت

شتهمند به نظر میها عالقهچنین برنامه سوی دیگر، تنوع ر سند. و از  های ر

شتراک صیلی ا ست که اعتبار شمول بودن تحقیق گان بیانگر همههکنندتح ا

 (.4سازد )جدول و نموداررا مضاعف می آن

 (4جدول )

 تحصیلی یرشته

 فیصدی تجمعی فیصدی معیاری فیصدی فراوانی 

 هاشاخص

 13.3 13.3 13.3 216 حقوق

 21.8 8.4 8.4 136 علوم سیاسی

 35.5 13.7 13.7 222 اقتصاد

 43.2 7.7 7.7 125 ژورنالیزم

 52.7 9.5 9.5 153 علوم اجتماعی

 100.0 47.3 47.3 766 هاسایر رشته

  100.0 100.0 1618 مجموع
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 (4نمودار )
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 هاتحلیل داده

نامه پس از مرور و اطمینان کامل از آمده از پرسجججشدسجججته های بداده

ستشد SPSS، وارد برنامه نقص بودن آنبی های یر. پس از توصیف متغه ا

بندی شججده که های مورد نظر شججاخصگویان، دادهگی پاسججههتحقیق و ویژ

های عوامل و پیامدهای به شجججاخصشجججاخص جداگانه  4گویه در  38

ستهگرایی افراط شاخصد سنجش پایایی  ست. پس از  شده ا ها، ابتدا بندی 

صورت جداگانه با نمودارشاخص ست. پس از آن ها به  شده ا ها توصیف 

رد بررسی و آزمون قرار گرفته موهای هر شاخص به صورت جداگانه گویه

 است.

 هاپایایی شاخص سنجشِ

، ییندشاخص اساسی شامل  4گویه و  38تحقیق، متشکل از  ینامهپرسش

و سججیاسججی و امنیتی در بخش عوامل و  ،گی و اجتماعی، اقتصججادیهنفر

های آنها با استفاده از ها و گویه. این شاخصباشدگرایی میپیامدهای افراط

 دست آمده است. ه نظری ب مطالعاتِ

جداگانه و در نهایت در یک کل  یها به گونهسجججنجش پایایی این مقیاس

آلفای نظرداشججت قیمت در توسججط آلفای کرونباخ سججنجیده شججده اسججت. با
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ضر از پایایی قابل قبول برخوردار کرونباخ می توان ادعا نمود که تحقیق حا

 م داد. توان به جامعه تعمیاست و نتایج آن را می

 های تحقیقگویهسنجش پایایی 

 گویه آلفای کرونباخ

0.872 38 

 هاتوصیف شاخص

ای طیف لیکرت تحقیق با اسجججتفاده از مقیاس پنج مرحله ینامهپرسجججش

ست: ؛ از طراحی شده ا شرح زیر ترتیب  سیار زیاد( به  سیار کم( تا ) ب )ب

در ادامه . 1و بسجججیار کم  ۲، کم 3، تا حدودی 4، زیاد 5بسجججیار زیاد 

 گردد.جداگانه توصیف می یگونههای یادشده بههریکی از شاخص

 گراییعوامل افراطهای . تحلیل و توصیف شاخص1

 یدین شاخصِ. 1-1

ست که  8متشکل از دین  شاخصِ ستفاده گویه ا سنجش این مفهوم ا برای 

د نبو»، «سججط  سججواد مال امامان مسججاجد» :ها عبارتند ازاند: این گویهشججده

حد تای وا یت گروه»، «داراالف خالفِموجود عدد م لت های مت  میزانِ»، «دو

مدارسِ مت بر  ظارت حکو ظارتِ»، «دینی ن مدارسِ نبود ن مت بر   حکو
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فعالیت مدارس با »، «های کشورگرایی در دانشگاهدینی افراط عاملِ»، «دینی

 است. « برتری طلبی مذهبی»و « گیرانه از اسالمسخت قرائتِ

اسججت که با درنظرداشججت مسججیر  3.6۲375 دینیعمومی شججاخص  میانگین

درصجججد  7۲.475گیرد که قرار می« زیاد» یدر گزینه 5تا  1دگذاری از کُ

 دینی(. : شاخص1ِ)شکل دهدگویان را نشان میموافقت پاسه

 
 

3.99

3.65

3.27

3.86

2.17

4.29

3.67

4.09

0 1 2 3 4 5

برتررررلبی بررریبورررفیبیبیبتان ررررب  رررری  بورررفی 
…ر  یبد گرببهبچهبو ز  ببربشالبگ رلب فر یبگ

هب زبفعال ررمبوررد رنبد ارریببررابتر یررمب رر مبگ ر ا
د؟  المببهبچهبو ز  ببرب فر یبگر  یباقشبد را

  ب فر یبگر  یبدربد اشگاهبیالبکشیرببهبچرهبو رز
عاولبد ایبد رد؟

ابرریدبارررارمبتایوررمببررربوررد رنبد ارریببررهبچررهب
و ز  بدرب فر یبگر  یباقشبد راد؟

بهبچهبو رز  بتایورمببرربورد رنبد اریباررارمب
د راد؟

ویجید مبگریهبیالبوتعرددبو رالدبدیلرمببرهبچرهب
و ز  بدرب فر یبگر  یباقشبد راد؟

ابرریدبد ر تفتررالبی ترردببررهبچررهبو ررز  بدربتررری  
 فر یبگر  یبویثرب  م؟

 یحب ای  ب ی دب واوا بو اجدببهبچرهبو رز  بدر
شالبگ رلب فر یبگر  یباقشبد راد؟

شاخص دینی: 1شکل
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 فرهنگی و اجتماعی شاخصِ. 1-2

سنجش ایگویه می 8شامل  فرهنگی و اجتماعی شاخصِ ن شود که برای 

گذاری ثیرمیزان تا» ها عبارتند از:مفهوم اسجججتفاده شجججده اسجججت. این گویه

نگِ طه»، «گراییگرایی بر افراطقوم فره ، «گراییسجججوادی و افراطبی یراب

اثرگذاری  میزانِ»، «گراییدرسی نهادهای تحصیلی با افراط نصابِ یرابطه»

لی بر شجججغ تِنبود فرصججججاثرگججذاری » ،«گراییتبعیض قومی بر افراط

ثرگججذاری برتری طلبی قومی»، «گراییافراط  نقشِ»، «گراییبر افراط ا

قدهبی ماعی بر افراطعدالتی و ع ماعی و »، و «گراییهای اجت منشجججاء اجت

ست. میانگین عمومی« گراییفرهنگی افراط  ماعیفرهنگی و اجت شاخصِ ا

سیرِ 4.۰1875 ست که با توجه به م «  زیاد» یدر گزینه 5تا  1دگذاری از کُ ا

سیار زیاد»گیرد و مایل به طرفِقرار می ست « ب شانکا  8۰.375ای دهندهه ن

 وفرهنگی  : شججاخص۲ِ)شججکل اسججت گاندهندهدرصججد موافقت پاسججه

 .اجتماعی(
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 اقتصادی شاخصِ. 1-3

صادیشاخص  شکل از  اقت سنجش این مفهوم  6مت ست که برای  گویه ا

ست. این گویه ستفاده قرار گرفته ا شامل: همورد ا تاثیرگذاری فقر  میزانِ»ا 

میزان موثریت »، «گراییکاری با افراطبی یرابطه»، «گراییاقتصادی بر افراط

متعدد دولت بر  مالیاتِ»، «گراییمنابع اقتصججادی بر افراط یتوزیع ناعادالنه

یا و مواد مخدر در تمویلِنقش گروه»، «خصجججوصجججی سجججکتورِ  های ماف

است. « هاگرایی در دانشگاهعوامل اقتصادی افراط یریشه»و  «گراییافراط

مسججیر  ینظرداشججتاسججت که با در 3.851666میانگین عمومی این شججاخص 

3.57

4.16

4.17

3.91

4.12

3.63

4.25

4.34

0 1 2 3 4 5

 فر یبگر  رریبدربد اشررگاهبیالبکشرریرببررهبچررهبو ررز  
واشاءب جتواعیبیبفریاگیبد رد؟ب

برریبعررد لتیبیبعقرردهبیالب جتورراعیببررهبچررهبو ررز  ببرررب
 فر یبگر  یبویثرب  م؟

 ریببرترلبی بیبتیویببرهبچرهبو رز  بریلب فر یبگر 
 ثرگف رب  م؟ب

ابررررریدبفریرررررمبیالبشررررر  یببرررررهبچرررررهبو رررررز  ببررررررب
 فر یبگر  یباقشبد راد؟

تبعرررر مبترررریویببررررهبچررررهبو ررررز  بریلبشررررالبگ رلب
 فر یبگر  یبویثرب  م؟

ایا بدر یباهادیالبتتی  یببهبچرهبو رز  بریل
 فر یبگر  یب ثرگف رب  م؟

بیب رری دلببررهبچررهبو ررز  بعاوررلب فر یبگر  رریبت قرری
ویبشید؟

فریاررقبترریمبگر  یببررهبچررهبو ررز  ببرررب فر یبگر  رری
تاث رگف رب  م؟

شاخص فرهنگی و اجتماعی: ۲شکل
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نه 5تا  1دگذاری از کُ درصجججد  77.۰33۲گیرد که زیاد قرار می یدر گزی

 دهد.گویان را نشان میموافقت پاسه

 

 سیاسی و امنیتی شاخصِ. 1-4

شام شاخصِ سی و امنیتی  سنجش این مفهوم  9ل سیا ست که برای  گویه ا

خارجی از  حمایتِ»ها شججامل: مورد اسججتفاده قرار گرفته اسججت. این گویه

هت ترویجِ مدارسِ یتِ»، «گراییافراط دینی ج ما  خارجی از احزابِ ح

منابع  یموثریت توزیع ناعادالنه میزانِ»، «گراییافراط سججیاسججی برای ترویجِ

تاثیرگذاری رقابت ایران و عربسججتان بر  میزانِ» ،«گراییاقتصججادی بر افراط

3.51

4.14

3.33

4.05

4.14

3.94

0 1 2 3 4 5

هب فر یبگر  ررریبدرب ییاتی بیرررالب ف اا رررتا ببرررهبچررر
و ز  بر شهبدربعی ولب تتیادلبد رد؟

گریهبیررالبواف ررابیبورری دبو رردرببررهبچررهبو ررز  بدرب
توی لب فر یبگر  یباقشبد راد؟

هبچرهبوال امبوتعددبدیلتیببررب راتیرب یییریببر
و ز  ببرب فر یبگر  یب ثرگف رب  م؟

برربتیز عبااعادتارهبوارابعب تتیرادلببرهبچرهبو رز  
 فر یبگر  یبویثرب  م؟

ربب اررارلبیبابرریدبفریررمبشرر  یببررهبچررهبو ررز  ببرر
 فر یبگر  یب ثرگف رب  م؟

بگر  رریبو ررز  بتاث رگررف رلبفقرررب تتیررادلببرررب فر ی
چگیاهب  م؟ب

قتصادیاشاخص : ۳ر انمود
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3.68

4.14
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3.98

3.98
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اهبیاباقشبعی ورلب  ا ریبیب وا تریبر ببررب فر یبگر  ریبدربد اشرگ
چگیاهب رز ابیبویبکا د؟

جاقبو ا بدیلمبیبو النا بآ ببهبچرهبو رز  بریلب فر یبگر  ری
ویثرب  م؟

ربضعدبتایوتد رلب ی ببهبچهبو ز  بریلب فر یبگر  یبوریث
  م؟

تضررریربا رییررررالب ررررارجیببررررهبچررررهبو ررررز  بدربشررررالبگ رررررلب
 فر یبگر  یباقشبد راد؟

  برتابمبو ا بتدرمبیالببزرگبدرب اکب ف اا رتا ببرهبچرهبو رز
ریلب فر یبگر  یب ثرگف رب  م؟

  ریبدربرتابمبیادبیب اک تا ببهبچهبو ز  بدربگ رترشب فر یبگر
 ف اا تا باقشبد راد؟

یلبرتابمب  ر  بیبعرب تا بدرب اکب ف اا تا ببهبچرهبو رز  بر
 فر یبگر  یب ثرگف رب  م؟

توا مبیالب ارجیب زب تز  ب  ا ریببرهبچرهبو رز  بدربترری  ب
 فر یبگر  یباقشبد راد؟

توا مبیالب ارجیب زبود رنبد ایبدرب ف اا تا ببرهبچرهبو رز  
برب فر یبگر  یب ثرگف رب  م؟

شاخص سیاسی و امنیتی: ۴شکل

بتِ»، «گراییافراط قا گذاری ر تان بر افراط اثر پاکسججج ند و  گرایی در ه

، «گرایی در افغانسججتانهای بزرگ بر افراطقدرت نقش رقابتِ»، «افغانسججتان

اثرگذاری  میزانِ»، « گراییآن با افراط یهای خارجی و رابطهنیرو حضججورِ»

دولت و مخالفان آن بر  نقش جنگِ»، «گراییضعیف بر افراط داریحکومت

«  هادانشگاهدر  گراییعوامل سیاسی و امنیتی افراط یریشه»و « گراییافراط

 نظرداشججتِاسججت که با در 3.94666اسججت. میانگین عمومی این شججاخص 

درصد  78.933۲گیرد که زیاد قرار می یدر گزینه 5تا  1دگذاری از مسیر کُ

 سیاسی و امنیتی(. : شاخص4ِد )شکلدهگویان را نشان میقت پاسهمواف
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3.97

3.72

0 1 2 3 4 5

عی ولبد ایب فر یبگر  یبویج بجاقبوفیبیبدر
 ف اا تا ب ی یدبشد؟

آ ابتقابلبوفیبیب ایب زب  اودیالبد ایب
 فر یبگر  یب  م؟

پیامدهای دینی: 5شکل

 گراییافراط های پیامدِ. تحلیل و توصیف شاخص2

 دینی پیامدِ . شاخص2-1ِ

شاملپیامدهای دینی افراط شاخصِ ست گویه ۲ گرایی   سنجش ایبر که ا

جنگ » و «بیتقابل مذه»: از عبارتند هاگویه این: اند شده استفاده مفهوم این

  ت.اس «مذهبی

ست 3.845 دینی پیامدِ شاخص عمومی میانگین شتِ با که ا سیر درنظردا  م

نه در 5 تا 1 از دگذاریکُ یاد» گزی  رصجججدد 7۲.475 که گیردمی قرار «ز

 (.یدین پیامدِ شاخص: 5شکل) دهدمی نشان را گویانپاسه موافقت
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 اجتماعی و فرهنگی پیامدِ شاخصِ. 2-2

 این سنجش برای که شودمی گویه 1 شامل اجتماعی و رهنگیف شاخصِ

قومی از  یمنازعه»: از عبارتند هاگویه این. اسجججت شجججده اسجججتفاده مفهوم

  .است« گراییپیامدهای فرهنگی و اجتماعی افراط

 به توجه با که اسججت 3.81 اجتماعی و فرهنگی شججاخصِ عمومی میانگین

گذاریکُ مسجججیر نه در 5 تا 1 از د یاد» گزی یل و گیردمی قرار «ز  به ما

 موافقت درصجججد 76.۲ ایدهندهنشجججان که اسجججت «زیاد بسجججیار»طرف

 .(اجتماعی و فرهنگی پیامدِ شاخصِ: 6شکل) است هادهندهپاسه

3.81

0 1 2 3 4 5

واازعهبتیویب ز  اودیالبعی ولب جتواعیبیب
فریاگیب فر یبگر  یب  م؟

پیامدهای فرهنگی و اجتماعی: 6شکل
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 اقتصادی پیامدِ شاخصِ  .2-3

 این سججنجش برای که اسججت گویه ۲ از متشججکل اقتصججادی پیامدِ شججاخصِ

مافیایی و   اقتصادِ»: شامل هاگویه این. ستا گرفته قرار استفاده مورد مفهوم

 .است «منابع اقتصادی و معدنی جنگ بر سرِ» و «وابسته به مواد مخدر

 دگذاریکُ مسیر نظرداشتِدر با که است 3.9۲ شاخص این عمومی میانگین

صد 78.4 که گیردمی قرار زیاد گزینه در 5 تا 1 از سه موافقت در  گویانپا

 .(امنیتی و سیاسی شاخصِ: 7لشک) دهدمی نشان را

 

3.92

3.92
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لبجاقببرب ربواابعب تتیادبیبوعاد ب زب  اودیا
عی ولب تتیادلب فر یبگر  یب  م؟

 تتیادبواف ا یببیبی ب تهببهبوی دبو درب زب
  اودیالبعی ولب تتیادلب فر یبگر  یب  م؟

پیامدهای اقتصادی: 7شکل 
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 امنیتی و سیاسی پیامدِ شاخصِ  .2-4 

سی پیامدِ شاخصِ ست گویه ۲ شاملگرایی افراط امنیتی و سیا  برای هک ا

: شججامل هاگویه این. اسججت گرفته قرار اسججتفاده مورد مفهوم این سججنجشِ

سی حاکمیت ملی، نبود حاکمیتِ ضعفِ» سیا تبدیل  » و «قانون و منازعه 

 . است «نیابتی افغانستان به میدان جنگِشدن 

ست 4.۲شاخص این عمومی میانگین شتِدر با که ا سیر نظردا  گذاریدکُ م

نه در 5 تا 1 از  قتمواف درصجججد 84 که گیردمی قرار زیادبسجججیار  یگزی

 .(امنیتی و سیاسی شاخصِ: 8شکل) دهدمی نشان را گویانپاسه

 

4.32

4.08

0 1 2 3 4 5

ابتیب زبتبد لبشد ب ف اا تا ببهبو د  بجاقبیالبا ر
یب  اوررردیالبعی ورررلب  ا ررریبیب وا تررریب فر یبگر  ررر

  م؟

ضرررعدبتاکو ررررمبو ررررییبابررریدبتاکو ررررمبترررراای بیب
واازعررهب  ا رریبدربجاوعررهب زب  اورردیالب  ا رریبی

 وا تیب فر یبگر  یب  م؟

پیامدهای سیاسی و امنیتی: 8شکل 
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 هاپرسش تحلیلِ. 3

 افغانستان گرایی درافراط ن پیرامون عواملِدیدگاه جوانا. 1-3

 گراییدینی افراط . عوامل1-1-3ِ

 درصججد 51.4دهد که ان میهای تحقیق نشجج؛ یافتهاول در پاسججه سججوال

جد در سجججواد پائین امامان مسجججا گان در مورد میزان نقشِهکننداشجججتراک

باورمند رصد د ۲4.8، دارندبدین باور اند که نقش بسیار زیاد گرایی افراط

ست، گرایی سواد پائین امامان در افراطسط   به نقش زیادِ صد  1۲.3ا در

 4.8ند، باور دار گراییسجججواد پائین امامان در افراطتا حدودی به نقش 

کم  نقشِگرایی پائین امامان در افراط سججوادِدرصججد به این نظر اسججت که 

 د. بسیار کم دارن درصد باورمند است که نقشِ 6.7دارند. اما 

سط  ست که ا ن دیدگاه شان اینجوانا توان اذعان نمود اکثریتِبنابراین می

 دارند.  گراییامامان مساجد نقش بسیار زیاد را در افراط پائین سوادِ

که  گرددیمسججاجد موجب م سججط  پائین سججواد امامانِ و به باور جوانان،

ته و سججزس افراد شججکل گرف زندگیگرایی در محیط های فکری افراطنحله

تاثیر میخانواده عه از آن  جام نت و ها و  به خشجججو جام  پذیرد و سجججران

 (.5)جدول و نمودارشود جویی منتهی میستیزه
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 (5جدول)

 دارند؟ نقش گراییافراط گیریشکل در میزان چه به مساجد امامان سواد پائین سطح  

 تجمعی فیصدی فیصدی معیاری فیصدی فراوانی 

 هاشاخص

 6.7 6.7 6.7 109 کم بسیار

 11.5 4.8 4.8 77 کم

 23.8 12.3 12.3 199 حدودی تا

 48.6 24.8 24.8 402 زیاد

 100.0 51.4 51.4 831 زیاد بسیار

  100.0 100.0 1618 مجموع

  

 (5نمودار)
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تایجِ حد در ترپژوهش در مورد میزان نقش  دوم، ن تای وا ویج نبود داراالف

درصجججد( به این نظر  31.5) جوانان یتِدهد که اکثرنشجججان می گراییافراط

گرایی در ترویج افراط نبود داراالفتای واحد بسججیار زیاد موجبِاسججت که 

ست، کشور ست  ۲6.6 شده ا ش که نبود داراالفتای واحد نقدرصد معتقد ا

صد این نقش ۲5.6 گرایی دارند.زیاد در ترویج افراط را در حد متوسط  در

سته سته و نقش کم این درصد  1۰، دان احد درصد نبود داراالفتای و 6.3دان

 .ت، زیاد بیان نموده اسگراییافراط در کشور را بسیار کم عاملِ

های این تحقیق، توان دست یافت، با توجه به یافتهبنابراین به این نتیجه می

گرایی دانسجججته جدی یکی از عوامل افراط ینبود داراالفتای واحد به گونه

های نسکنفراجوانان اشتراک کننده در د دیدگاه اکثریت ِاست، و بر بنیا شده

داراالفتای واحد به منظور  ، ضرورت است کهم۲۰۲۰-آزادی کلپِ یبرنامه

سیس وحدت نظر میان علما و برای جلوگیری از افراط شور، تا گرایی در ک

 (.6)جدول و نمودار. شود
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 (6جدول )   

 است؟ موثر گراییافراط رویجت در میزان چه به واحد داراالفتای نبود

 تجمعی فیصدی فیصدی معیاری فیصدی فراوانی 

هاشاخص  

 6.3 6.3 6.3 102 کم بسیار

 16.3 10.0 10.0 161 کم

 41.9 25.6 25.6 415 حدودی تا

 68.5 26.6 26.6 430 زیاد

 100.0 31.5 31.5 510 زیاد بسیار

  100.0 100.0 1618 مجموع

 

 

 

  
 (6نمودار)
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نامه را که پرسش "دنیبزرگ فکر ک"های گان کنفرانسهکنندراکسوم، اشت

ند، پیرامون میزان  لت نقش گروهپاسجججه داد خالف دو عدد م  برهای مت

درصجججد اشجججتراک  ۲.9دند؛ چنین ابراز نظر نموگرایی در افغانسجججتان افراط

بسججیار کم  گراییهای متعدد مخالف دولت را در افراطنقش گروهکنندگان 

سته،  صد گفتند که  4.1دان ست،  هانقش گروهدر صد اذعان 11.8کم ا  در

گرایی های متعدد مخالف دولت در افراطنقش گروهنمودند که تا حدودی 

ست. اما سته ا صد  81.۲ برج دولت را در  الفِهای متعدد مخنقش گروهدر

 ، زیاد و بسیار زیاد گفتند. گراییافراط

ته یاف به  با توجه  نابراین  نان،یهای تحقیق، مب که اکثریت جوا  توان گفت 

دانند و به گرایی میهای متعدد مخالف دولت را عامل اصجججلی افراطگروه

های زه با این گروههای موثر مبارکند که پالیسجججیاین ضجججرورت تاکید می

         .(7)جدول و نمودارد گرا روی دست گرفته شوافراط
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 (7جدول )

 دارند؟ نقش گراییافراط در میزان چه به لتدو مخالف متعدد هایگروه موجودیت

 فیصدی تجمعی فیصدی معیاری فیصدی فراوانی 

 هاشاخص

 2.9 2.9 2.9 47 کم بسیار

 7.0 4.1 4.1 66 کم

 18.8 11.8 11.8 191 حدودی تا

 42.7 23.9 23.9 387 زیاد

 100.0 57.3 57.3 927 زیاد بسیار

  100.0 100.0 1618 عمجمو

 

 

  
 (7نمودار)
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شان میچهارم، یافته شتراک کنند  65.8دهد که های تحقیق ن صد ا گان هدر

ل جدو)دانستند  کم و بسیار کم، حکومت بر مدارس دینی را میزان نظارتِ

 (.8و نمودار

موثر و  یجهت مبارزهسجججت که ا جوانان در این مورد آن دیدگاهبنابراین 

ستان باید ، های فکری آنگرایی و نحلهسازمان یافته با افراط حکومت افغان

های مدارس روی دسجججت گیرند تا به نظارت جدی را بر چگونگی فعالیت

 طلوب انجامد.م به موفقیت و نتایجِ گراییاین ترتیب کارزار مبارزه با افراط

 (8جدول)

 دارند؟ نظارت دینی مدارس بر حکومت میزان چه به

 تجمعی فیصدی فیصدی معیاری فیصدی فراوانی 

 اهشاخص

 41.9 41.9 41.9 678 کم بسیار

 65.8 23.9 23.9 387 کم

 84.0 18.2 18.2 294 حدودی تا

 91.0 7.0 7.0 114 زیاد

 100.0 9.0 9.0 145 زیاد بسیار

  100.0 100.0 1618 عمجمو
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درصججد اشججتراک  67.8دسججت آمده از این تحقیق، ه پنجم، بربنیاد نتایج ب

ند ظارت حکگان هکن مل نبود ن مدارس دینی را یکی از عوا مت بر  و

)جدول گفتند زیاد و بسیار زیاد  را دانسته و نقش آن در کشورگرایی افراط

 (.9و نمودار

نابراین با توجه به آمار ب نان دسجججت آمده، میه ب توان اذعان نمود که جوا

های مدارس دینی را یکی از حکوت بر فعالیت ، نبود نظارتِافغانسجججتان

مناسب برای  یکارشیوهو انتظار دارند که  گرایی دانستهافراط عوامل اصلی

 (8نمودار )
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گرایی روی دسجججت موثر با افراط یدینی جهت مبارزه نظارت بر مدارسِ

 است.گرفته 

 (9جدول )

 دارند؟ نقش گراییافراط در میزان چه به دینی مدارس بر حکومت نظارت نبود

 تجمعی فیصدی فیصدی معیاری فیصدی فراوانی 

 هاخصشا

 9.3 9.3 9.3 150 کم بسیار

 17.3 8.0 8.0 130 کم

 32.2 14.9 14.9 241 حدودی تا

 55.1 22.9 22.9 371 زیاد

 100.0 44.9 44.9 726 زیاد بسیار

  100.0 100.0 1618 مجموع

 (9نمودار )



  130|نستانگرایی در افغاجوانان و روشنگری؛ عوامل و پیامدهای افراط                                 

 

 (1۰نمودار )

شان می شم، برآیند این پژوهش ن شتراک 45.5دهد ش صد ا  ،گانهکننددر

)جدول  داننددینی می ز عواملِی کشور را ناشی اهاگرایی در دانشگاهافراط

 (.1۰و نمودار

ستان می لذا با توجه به این ارقام به این نتیجه دست یابیم که حکومت افغان

سوو جامعه شور، م شهی علمی و دینی ک گرایی های افراطولیت دارند تا ری

گاه حاظ دینی مورد بررسجججی قرار داده و در دانشججج های کشجججور را از ل

 اهکارهای موثر را در راستای از بین بردن آن عملی نمایند.ر

 (10جدول)

 دارد؟ دینی عامل میزان چه به کشور هایدانشگاه در گراییافراط

 تجمعی فیصدی فیصدی معیاری فیصدی فراوانی 

 هاشاخص

 11.4 11.4 11.4 184 کم بسیار

 23.5 12.2 12.2 197 کم

 54.5 31.0 31.0 501 حدودی تا

 83.1 28.6 28.6 463 زیاد

 100.0 16.9 16.9 273 زیاد بسیار

  100.0 100.0 1618 مجموع
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 گیرانهسخت قرائتِ با دینی نقش مدارسِ های پژوهش در موردِهفتم، یافته

سالم در افراط از شان میجوانابا توجه به دیدگاه  گراییا  ۲۰.3دهد که ن ن

سبی و  صورت ن صد به  صد 59.8در  با دینی نقش مدارسِ از جوانان به در

زیاد و بسججیار زیاد باورمند  گراییاسججالم در افراط از گیرانهسججخت قرائت

 (.11)جدول و نمودار است

 از گیرانهسججخت قرائت با دینی نقش مدارسبنابراین، باورمندی جوانان به 

سالم در افراط سالمی  گراییا ستان، تبیین کندر جمهوری ا ن ای ایندهافغان

افغانستان با توجه به خصوصیت اعتقادی و مذهبی  یجامعهاصل است که 

 از انعطاف گیرانه و غیر قابلهای سجججختخویش، در نتیجه ترویج قرائت

 شود.گرایی مواجه میاسالم، به افراط

 (11جدول)       

 دارند؟ قشن گراییافراط بر میزان چه به اسالم از گیرانهسخت قرائت با دینی مدارس فعالیت

 تجمعی فیصدی فیصدی معیاری فیصدی فراوانی 

 هاشاخص

 10.1 10.1 10.1 164 کم بسیار

 20.0 9.8 9.8 159 کم

 40.2 20.3 20.3 328 حدودی تا

 64.4 24.2 24.2 391 زیاد

 100.0 35.6 35.6 576 زیاد بسیار

  100.0 100.0 1618 عمجمو
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شتم، یافته  روانیپ ریو تکف یمذهب یطلب یبرترنقش  در موردهای تحقیق ه

دهد که در افغانسججتان نشججان می ییگراافراط یریگبر شججکل گرید مذهبِ

نقش برتری طلبی به  بسججیار زیادو  زیادگان هکننددرصججد از اشججتراک 68.5

باورمند  گرایی در افغانستانگیری افراطمذهبی و رویکرد تکفیری در شکل

 (.1۲)جدول و نموداراست 

تایج، به این ن جه  با تو نابراین  که می ب فت  تان و توان گ غانسججج مردم اف

دیگر مذاهب را پیروان خصجججوص جوانان، برتری طلبی مذهبی و تکفیر به

نتایج  تحقیق به و دانند. گرایی در افغانسججتان مییکی از عوامل عمده افراط

ه برداشججته کرد تکفیر مذاهب باید از جامعاین امر مهم تاکید دارند که روی

 (11نمودار )
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شججود و به عوض آن تقریب مذاهب جاگزین گردد تا مردم افغانسججتان در 

  .بتوانند زندگیبا همدیگرپذیری و اخوت کنار همدیگر 

 (12جدول )

 است؟ ثرگذارا گراییافراط گیریشکل بر میزان چه به دیگر مذهب پیروان تکفیر و مذهبی طلبی برتری

 تجمعی دیفیص فیصدی معیاری فیصدی فراوانی 

 هاشاخص

 5.1 5.1 5.1 83 کم بسیار

 11.8 6.7 6.7 108 کم

 31.5 19.7 19.7 319 حدودی تا

 52.8 21.3 21.3 345 زیاد

 100.0 47.2 47.2 763 زیاد بسیار

  100.0 100.0 1618 عمجمو

 (1۲نمودار )
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گراییفرهنگی و اجتماعی افراط . عوامل3-1-2ِ  

 58.4زیاد، درصججد جوانان  ۲5.8که دهد نهم، نتایج این پژوهش نشججان می

 رصجججد از جوانان ( د84.۲بسجججیار زیاد و اکثریت جوانان )درصجججد جوانان 

گرایی افراط یمججدهع گرایی را یکی از عوامججلِقومی و قوم فرهنججگِ

شت نتای (.13جدول و نمودار)دانندمی شده، میبا در نظردا توان اذعان ج یاد

نگ قوم که فره نهر کشجججور، ددیگر اقوام  گرایی و نفی وجودنمود   یزمی

 گرایی در افغانستان شده است.فراطا موجبِافراطیت را فراهم نموده و 

سالت  ست که با رویکردِلذا این ر شهروندان ا صل همه   همدیگرپذیری و ا

گرایی نمایند تا قوم همدیگرپذیری را جاگزین فرهنگِ گرایی فرهنگِکثرت

 معه برچیده شود.گرایی از جاافراط یپدیده یریشه

 (13جدول )

 است؟ تاثیرگذار گراییافراط بر میزان چه به گراییقوم فرهنگ

 تجمعی فیصدی فیصدی معیاری فیصدی فراوانی 

 هاشاخص

 2.5 2.5 2.5 40 کم بسیار

 6.0 3.5 3.5 57 کم

 15.8 9.8 9.8 158 حدودی تا

 41.6 25.8 25.8 418 زیاد

 100.0 58.4 58.4 945 زیاد بسیار

  100.0 100.0 1618 عمجمو
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نشجججان  ییگراسجججوادی در افراطدر مورد نقش بیهای پژوهش دهم، یافته

درصججد از جوانان  78.7از جوانان تا حدودی و درصججد  1۲.7دهد که؛ می

سیار زیاد به  ست )جدول  گراییسوادی در افراطنقش بیزیاد و ب باورمند ا

 (.14نمودارو 

سججوادی را جوانان، بی اکثریتِوان گفت که به صججورت کلی تبنابراین می 

دانند و به این اصل گرایی مییکی از عوامل گرفتار شدن مردم در دام افراط

های آموزشججی و زمینه سججازی آموزش بهتر و تاکید دارند که با تقویت بنیه

گرایی نجات داده ای افراطرایگان، شهروندان کشور با نعمت سواد از پدیده

 شود.

 (13نمودار )



  136|نستانگرایی در افغاجوانان و روشنگری؛ عوامل و پیامدهای افراط                                 

 

 (14جدول)

 شود؟می تلقی گراییافراط عامل میزان چه به سوادیبی

 تجمعی فیصدی فیصدی معیاری فیصدی فراوانی 

 هاشاخص

 3.8 3.8 3.8 61 کم بسیار

 8.6 4.8 4.8 78 کم

 21.3 12.7 12.7 206 حدودی تا

 42.0 20.7 20.7 335 زیاد

 100.0 58.0 58.0 938 زیاد بسیار

  100.0 100.0 1618 مجموع

 

  

 (14نمودار)
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شان مییافته یازدهم، صد جوانان به این باور  57.8دهد که های تحقیق ن در

موجب ، زیاد و بسججیار زیاد درسججی نهادهای تحصججلی نصججابِاسججت که 

 (.15نمودار)جدول و شود گرایی میافراط

نابراین، بذر اندیشجججه هادهای گرایی از طریق دانشجججگاهافراطهای ب ها و ن

 ای ویرانگر را برای شهروندان افغانستان رقم خواهد زد. لی، آیندهتحصی

درسججی نهادهای  سججت که در قسججمت نصججابِا لذا ضججرورت اسججاسججی این

 ایکه به تولید اندیشه تحصیلی، تجدید نظر جدی صورت گیرد تا مواردی

درسججی حذف گردد و به عوض آن  کند، از نصججابگرایی کمک میافراط

 کنند، جاگزین گردد. و همدیگرپذیری کمک می که به صل  یمضامین

 (15جدول)

 است؟ اثرگذار گراییافراط روی میزان چه به تحصیلی نهادهای درسی نصاب

 تجمعی فیصدی فیصدی معیاری فیصدی فراوانی 

 هاشاخص

 9.6 9.6 9.6 155 کم بسیار

 18.9 9.3 9.3 150 کم

 42.3 23.4 23.4 379 حدودی تا

 66.7 24.5 24.5 396 زیاد

 100.0 33.3 33.3 538 زیاد بسیار

  100.0 100.0 1618 مجموع
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ته یاف یاد  نان نقشِ 75.7ق، های این تحقیدوازدهم، بر بن  درصجججد از جوا

یاد موثر گراییگیری افراطتبعیض قومی را در شجججکل یار ز یاد و بسججج ؛ ز

 (.16)جدول و نموداردانند می

شتراکدیدگبنابراین، با توجه به  شتر از  درگان هکننداه ا شت والیتی که بی ه

و نتججایج تحقیق در این مورد،  گرایی قرار دارنججدمعرض افراط همججه در

شده  تبعیض قومی موجب نفرتِتوان بیان نمود که می اجتماعی در جامعه 

 انجامد.گرایی میو سرانجام به افراط

 

 (15نمودار)
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 (16جدول)

 است؟ موثر گراییفراطا گیریشکل روی میزان چه به قومی تبعیض

 تجمعی فیصدی فیصدی معیاری فیصدی فراوانی 

 هاشاخص

 6.2 6.2 6.2 100 کم بسیار

 9.7 3.5 3.5 57 کم

 24.2 14.5 14.5 235 حدودی تا

 47.5 23.2 23.2 376 زیاد

 100.0 52.5 52.5 850 زیاد بسیار

  100.0 100.0 1618 مجموع

 

 (16نمودار )
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 (17نمودار )

بر  یشجججغل یهانبود فرصجججتدر مورد نقش  یقهای تحقیافتهسجججیزدهم، 

درصد جوانان این نقش را زیاد و بسیار  67.1دهد که یی نشان میگراافراط

 .(17نمودارزیاد موثر دانستند )جدول و 

جامعه، در های شجججغلی تحقیق، نبود فرصجججتبنابراین با توجه به برآیند 

داده  ادی قرارخصوص جوانان را در تنگنای اجتماعی و اقتصشهروندان به

 د.ندهگرایی سوق میراطا را بسوی افو سرانجام این مجبوریت آنه

 (17جدول)

 دارند؟ نقش گراییافراط بر میزان چه به شغلی هایفرصت نبود

 تجمعی فیصدی فیصدی معیاری فیصدی فراوانی 

 هاشاخص

 4.9 4.9 4.9 79 کم بسیار

 11.4 6.5 6.5 105 کم

 32.9 21.5 21.5 348 حدودی تا

 60.0 27.1 27.1 438 زیاد

 100.0 40.0 40.0 648 زیاد بسیار

  100.0 100.0 1618 مجموع
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 (18نمودار)

ته یاف ی برتراثرگذاری دهد که پیرامون می های تحقیق نشجججانچهاردهم، 

درصجججد جوانان زیاد و بسجججیار زیاد  78.5یی؛ گراافراط یرو یقوم یطلب

 شجججدخواهد گرایی می موجب افراطبرتری طلبی قوباورمند اسجججت که 

 (.18)جدول و نمودار

مسیر  ،برتری طلبی قومی توان بیان داشت کهها، میلذا با توجه به این یافته

برآیند آن به همه مردم آسججیب کند و گرایی باز میجامعه را بسججوی افراط

 . د رسانیدخواه

 (18جدول)

 است؟ اثرگذار گراییافراط روی میزان چه به قومی طلبیبرتری

 تجمعی فیصدی فیصدی معیاری فیصدی فراوانی 

 3.3 3.3 3.3 54 کم بسیار هاشاخص

 7.4 4.0 4.0 65 کم

 21.6 14.2 14.2 230 حدودی تا

 50.9 29.4 29.4 475 زیاد

 100.0 49.1 49.1 794 زیاد بسیار

  100.0 100.0 1618 مجموع
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تایج حاصجججل  و عدالتینقش بیز تحقیق پیرامون ا هپانزدهم، به اسجججاس ن

شججتراک کننده درصججد از جوانان ا 78.3، گراییافراط بر اجتماعی هایعقده

 (. 19ارنمود این نقش را زیاد و بسیار زیاد موثر دانستند)جدول و تحقیق؛در 

توان گفت که باورمندی آمار یادشجججده، به صجججراحت می با در نظرداشجججتِ

گذاری نقش  تاثیر نان بر  قدهیبجوا ماعی عدالتی و ع در ترویج های اجت

مانِ، گراییافراط یت تله حر یانگر روا مدن ب ندان از حقوق  ی و شجججهرو

ست که در نتیجه شان ا سطوح  یشهروندی  محرومیت از حقوق خویش، 

عدالتی را تجربه نموده اسججت. و به این ترتیب تجربیات جوانان مختلف بی

نده  قوق مدنی وحرمان از ح جامِکه سجججران سجججتای این نکته اتببین کن

 گرایی است.افراط عدالتی در جامعه،اجتماعی و بی

 (19جدول )

 است؟ موثر گراییافراط بر میزان چه به اجتماعی هایعقده و عدالتی بی

 تجمعی فیصدی فیصدی معیاری فیصدی فراوانی 

 هاشاخص

 4.1 4.1 4.1 67 کم بسیار

 8.3 4.2 4.2 68 کم

 21.7 13.3 13.3 216 حدودی تا

 49.8 28.1 28.1 455 زیاد

 100.0 50.2 50.2 812 زیاد بسیار

  100.0 100.0 1618 مجموع
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ته یاف ماعی پیرامون منشجججایهای این تحقیق شجججانزدهم،  فرهنگی  و اجت

درصججد از   31.8که دهد های کشججور نشججان میگرایی در دانشججگاهافراط

شگاهطگان تا حدودی افراهدهندپاسه فرهنگی  ها را به منشایگرایی در دان

سته و صد ( 56.4اکثریت جوانان ) و اجتماعی آن مرتبط دان به این باور در

فرهنگی و اجتماعی  منشای؛ های افغانستانگرایی در دانشگاهافراطاست که 

 (.۲۰)جدول و نموداردارد

شگاهگرایی دافراطتوان گفت که بنابراین با توجه به این نتایج می های ر دان

های فرهنگی و اجتماعی دارد که تداوم فرهنگ عمیقِ یکشجججور ریشجججه

 (19نمودار)
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 (۲۰نمودار )

گرایی و امروزی، افراط یهای جامعهگون با ضججرورتگرایانه و ناهمافراط

 . روی را در پی دارداعتدال و میانه یخارج شدن از جاده

و  ه شجججودموجب تغییر فرهنگی و اجتماعی در جامعتواند می لذا آنچه که

نان جواای شنگرانهروتالش و پشتکار ؛ گرایی نجات دهدکشور را از افراط

 رویمیانه همدیگرپذیری و فرهنگِوالن اسججت که از این مسججیر به و مسججو

 دست یابیم.

 (20جدول)

 دارد؟ فرهنگی و اجتماعی منشاء میزان چه به کشور هایدانشگاه در گراییافراط

 تجمعی فیصدی فیصدی معیاری فیصدی فراوانی 

 هاشاخص

 4.3 4.3 4.3 69 کم بسیار

 13.5 9.3 9.3 150 کم

 45.4 31.8 31.8 515 حدودی تا

 79.9 34.5 34.5 559 زیاد

 100.0 20.1 20.1 325 زیاد بسیار

  100.0 100.0 1618 مجموع
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 (۲1نمودار )

 گراییاقتصادی افراط . عوامل3-1-3ِ

انان در مورد درصججد از جو 7۰.6حاضججر، های تحقیق هفدهم، بر بنیاد یافته

ند است )جدول ، زیاد و بسیار زیاد باورمگراییافراط اقتصادی در فقرِ نقشِ

 (.۲۲و نمودار

نابراین، می که فقرِتوان اب عا نمود  مل د یادین  اقتصجججادی یکی از عوا بن

شهروندان کشور را مجبور میافراط ست که از لحاظ اقتصادی  کند گرایی ا

 های افراطی قرار گیرند.گروه تِتا در خدم

 (21جدول )

 است؟ چگونه گراییافراط بر اقتصادی فقر تاثیرگذاری میزان

 تجمعی فیصدی فیصدی معیاری فیصدی فراوانی 

 3.5 3.5 3.5 57 کم بسیار هاشاخص

 12.4 8.9 8.9 144 کم

 29.5 17.1 17.1 276 حدودی تا

 60.1 30.7 30.7 496 زیاد

 100.0 39.9 39.9 645 زیاد ربسیا

  100.0 100.0 1618 مجموع

 

 

 

 

 

 



  146|نستانگرایی در افغاجوانان و روشنگری؛ عوامل و پیامدهای افراط                                 

 

 (۲۲نمودار)

درصججد جوانان در مورد  75.4دهد که های تحقیق نشججان میهجدهم، یافته

شغلی در افراطبیکاری و نبود فُ اثرگذاری صت  ست  ،گراییر به این باور ا

 (.۲۲)جدول و نمودارهستند زیاد و بسیار زیاد موثر  این نقشکه 

رصججت شججغلی، جوانان و کاری و نبود فُاین امر مهم که بیتوجه به  لذا با

والن د. رسالتِ مسوندهگرایی سوق میشهروندان کشور را به سوی افراط

سیکارگزاران و و همه  ست که پالی های کارآفرینی ساختارهای تاثیرگذار ا

مناسججب برای  رغم تامین شججغلِروی دسججت گرفته و به این ترتیب علیرا 

  گرایی نجات دهند.ندان، آنان را از دام افراطشهرو

 (22جدول)

 است؟ اثرگذار گراییافراط بر میزان چه به شغلی فرصت نبود و بیکاری

 تجمعی فیصدی فیصدی معیاری فیصدی فراوانی 

 هاشاخص

 2.5 2.5 2.5 40 کم بسیار

 8.7 6.2 6.2 101 کم

 24.6 15.9 15.9 257 حدودی تا

 50.6 26.0 26.0 421 زیاد

 100.0 49.4 49.4 799 زیاد بسیار

  100.0 100.0 1618 مجموع
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درصججد جوانان اشججتراک  73.4دهد که های تحقیق نشججان مینزدهم، یافته

ست که تحقیقکننده در  ص منابعِ یناعادالنه توزیع، به این باور ا در  ادیاقت

تان؛  غانسججج ندان اف یان شجججهرو یاد م یار ز یاد و بسججج  گراییه افراطبز

 (.۲3)جدول ونمودارانجامدمی

نابراین می که ب فت  نه توزیعِتوان گ عادال یان  ینا نابع اقتصجججادی در م م

گرایی اسججت که شججهروندان شججهروندان کشججور، یکی از عوامل مهم افراط

جه نابع اقتصجججادی کشجججور،  یکشجججور در نتی مان از م های از روشحر

 کنند. خویش اقدام می دست آوردن حقه گرایانه برای بافراط

سهل آن ستفاده از مکانیزما لذا راهکار  های موثر، برای توزیع ست که با ا

صادی و تطبیق برنامه یعادالنه سعهمنابع اقت شور، اقدهای تو  اماتِای در ک

زمان توسعه و همدیگرپذیری به طور هم اساسی انجام شود تا به دو هدفِ

 دست یابیم.
 (23جدول)

 است؟ موثر گراییافراط بر میزان چه به اقتصادی منابع دالنهناعا توزیع

 تجمعی فیصدی فیصدی معیاری فیصدی فراوانی 

 هاشاخص

 3.5 3.5 3.5 56 کم بسیار

 8.1 4.6 4.6 75 کم

 26.6 18.5 18.5 299 حدودی تا

 56.6 30.0 30.0 485 زیاد

 100.0 43.4 43.4 703 زیاد بسیار

  100.0 100.0 1618 مجموع



  148|نستانگرایی در افغاجوانان و روشنگری؛ عوامل و پیامدهای افراط                                 

 

تایج تحقیق در مورد  یات نقشِبیسجججتم، ن عدد مال  سجججکتور بر دولتی مت

صی صو شان می گراییافراط در خ از جوانان تا حدودی به  34.3دهد که ن

ست که وضع  سکتور خصوصی آنهاین باور ا ا را متمایل مالیاتِ متعدد بر 

وضججع  درصججد به این باور اسججت که 43.8سججازد. اما به جریان افراطی می

گرایی بوده افراط یمتعدد بر سکتور خصوصی یکی از عوامل عمده مالیاتِ

 (.۲4نمودار)جدول و تواند می

متعدد و  وضجججع مالیاتِتوان بیان داشجججت که لذا با توجه به این نتایج می 

حاکمیت را  تواند بنیادِغیرعادالنه بر شججهروندان و سججکتور خصججوصججی می

 (۲3نمودار)
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س سته آه شدهته متزلزل نماید و آه ضایتی جمعی تبدیل  نهایت و در  به نار

 فروپاشی نظام را رقم خواهد زد.

 (۲4جدول)

 است؟ اثرگذار گراییافراط بر میزان چه به خصوصی سکتور بر دولتی متعدد مالیات

 تجمعی فیصدی فیصدی معیاری فیصدی فراوانی 

 هاشاخص

 8.8 8.8 8.8 142 کم بسیار

 21.8 13.0 13.0 211 کم

 56.1 34.3 34.3 555 حدودی ات

 79.9 23.7 23.7 384 زیاد

 100.0 20.1 20.1 326 زیاد بسیار

  100.0 100.0 1618 مجموع

 (۲4نمودار )
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موثریت  ین تحقیق پیرامونِادسججت آمده از ه ویکم، بر بنیاد نتایج ببیسججت

یایی هایگروه درصجججد از  73.6، گراییافراط تمویلِ در مخدر مواد و ماف

شتراک شد هکنندا ست که ر های های مافیایی و کارتلگروهگان به این باور ا

سیار زیاد مواد مخدر، )جدول و گرایی نقش دارند افراط در تمویلِ زیاد و ب

 (.۲5نمودار

با در نظرداشجججتِ نابراین  تذکره، می ب مار م که اکثریت آ عان نمود  توان اذ

ست که  ستان به این باور ا های مواد و کارتل های مافیاییگروهجوانان افغان

مده مل ع مل، یکی از عوا نار سجججایر عوا خدر در ک یل و ترویج  یم تمو

های های مافیایی و کارتلهای گروهگرایی است. به دلیل اینکه فعالیتافراط

خواهد حاکمیت و نبود قانون، رونق و بازار بهتر  مواد مخدر در ضجججعفِ

 .داشت
 (۲5جدول)

 دارند؟ نقش گراییافراط تمویل در میزان چه به مخدر مواد و مافیا هایگروه

 تجمعی فیصدی فیصدی معیاری فیصدی فراوانی 

 هاشاخص

 3.2 3.2 3.2 51 کم بسیار

 9.3 6.2 6.2 100 کم

 26.5 17.1 17.1 277 حدودی تا

 47.5 21.1 21.1 341 زیاد

 100.0 52.5 52.5 849 زیاد بسیار

  100.0 100.0 1618 مجموع
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گان هکننددرصد اشتراک 5۰دهد که ودوم، نتایج این تحقیق نشان میستبی

های کشور ریشه در عوامل گرایی در دانشگاهافراط د کهنباشبه این باور می

 (.۲6)جدول و نمودار اقتصادی دارد

ستادان اصلی  حاضر، رسالتِ های پژوهشِلذا به اساس یافته کارگزاران و ا

کار را در  آموختگانی آشنا به مهارت و فنون بازارِاست که دانش هادانشگاه

های اقتصجججادی تا دانشجججگاهیان برای تامین نیازمندی جامعه تقدیم نمایند

رونی هم در های افراطی که عوامل بیگروهخویش در دوران دانشجججگاه به 

انداز روشججن و د، مراجعه نکند. بلکه با چشججمپشججت صججحنه آن قرار دار

 (۲5نمودار)
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(۲6نمودار)  

خود را برای فردای بهتر آماده نمایند. و نتایج  ،اساسیهای فراگیری مهارت

ضرورت  سی را بیان میاین این بخش تحقیق،  سا کند که بربنیاد مکانیزم ا

هم قرار دهیم. تا محصججالن در  آن باید کارآموزی و دانشجججویی را در کنار

ند و به مالی خویش را داشججته باشجج توانایی تامینِ دانشججگاه عمالً درسِ کنارِ

 گرایان رهایی خواهند یافت.افراط ترتیب از دامِ این

 (26جدول )

 دارد؟ اقتصادی عوامل در ریشه میزان چه به افغانستان هایپوهنتون در گراییافراط

 تجمعی فیصدی فیصدی معیاری فیصدی فراوانی 

 هاشاخص

 6.1 6.1 6.1 98 کم بسیار

 18.2 12.1 12.1 196 کم

 50.0 31.8 31.8 515 حدودی تا

 74.7 24.7 24.7 399 زیاد

 100.0 25.3 25.3 410 زیاد بسیار

  100.0 100.0 1618 مجموع
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 گراییسیاسی و امنیتی افراط . عوامل4-1-3ِ

 از خارجی هایحمایتهای تحقیق در مورد نقش وسجججوم، یافتهبیسجججت

دهد که مینشان گرایی و اثرگذاری آن بر افراط  افغانستان در دینی مدارسِ

را زیاد دینی  دارسِهای خارجی از محمایتدرصججد از جوانان نقش  66.5

 .(۲7دانند )جدول و نمودارموثر می گراییدر افراطو بسیار زیاد 

به افغانسججتان  وانانِتوان اذعان نمود که جها، میبا در نظرداشججت این یافته 

یت ما که ح ند  باور ا مدارسِاین  خارجی از  ه در ی ریشججججدین های 

انجام از مجرای الملل دارند که سجججرای و بینهای کالن منطقهژییاسجججترات

دهند تا به گرایی را در افغانستان، ترویج و گسترش میدینی، افراط مدارسِ

 راهبردی خویش دست یابند. اهدافِ

مه نا هایی از بر به منظور ر نابراین  گرایی های فرامرزی سجججاختن افراطب

الیت مدارس در جدی بر فع المللی، نظارتِعه بینکشججورهای منطقه و جام

صورت گیرد و کمک شور  شورهای را که عمک سترات قِهای ک  آنهاژیک یا

 تروریزم و افراطیت است، قبول نشود. یتوسعه
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 (۲7جدول)

 است؟ راثرگذا گراییافراط بر میزان چه به افغانستان در دینی مدارس از خارجی هایحمایت

دیفیص فراوانی   تجمعی فیصدی فیصدی معیاری 

 هاشاخص

 10.3 10.3 10.3 166 کم بسیار

 16.7 6.4 6.4 104 کم

 33.6 16.9 16.9 273 حدودی تا

 58.2 24.7 24.7 399 زیاد

 100.0 41.8 41.8 676 زیاد بسیار

  100.0 100.0 1618 مجموع

 

  
(۲7نمودار)  
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 از خارجی ایهحمایت ورد نقشِهای تحقیق در میافتهوچهارم، بیسجججت

جوانان  دهد که اکثریتِنشججان می گراییافراط ترویج در سججیاسججی احزابِ

، سیاسی های خارجی از احزابِدرصد به این باور است که حمایت 71.4)

 .(۲8نمودار)جدول و  زیاد دارد. گرایی نقشِدر ترویج افراط

هشت  نِتوان به این نتیجه رسید که جوانابا درنظرداشت یافته های فوق می

این  ،گرایی اسجججتافراط والیت افغانسجججتان که بیشجججتر از همه در معرضِ

سی که به ترویجِ دارد که احزابِواقعیت را بیان می گرایی تالش افراط سیا

شتر منابعِ کنندمی سری  بی سبب ت فراطیت اتمویل خارجی دارند و این امر 

 افغانستان شده است. یدر جامعه

 (۲8جدول )

 دارند؟ نقش گراییافراط ترویج در میزان چه به سیاسی احزاب از خارجی هایحمایت

 تجمعی فیصدی فیصدی معیاری فیصدی فراوانی 

 هاشاخص

 3.6 3.6 3.6 59 کم بسیار

 9.1 5.4 5.4 88 کم

 28.7 19.6 19.6 317 حدودی تا

 50.7 22.1 22.1 357 زیاد

 100.0 49.3 49.3 797 زیاد بسیار

  100.0 100.0 1618 مجموع
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کرد یرقابت عربسججتان و ایران در جغرافیای افغانسججتان با رووپنجم، بیسججت

های را به میان آورده و به باور جوانان اینگونه ولوژیکی تنشیدیسیاسی و ا

 گرایی در کشججور شججده اسججت های ایران و عربسججتان موجب افراطرقابت

 .(۲9)جدول و نمودار

تحقیق،  گانِهدهنددرصجججد از پاسجججه 69.5حدود تحقیق  هایبر بنیاد یافته

ستان را بر افراط نقش رقابتِ ستان ایران و عرب دانند موثر میگرایی در افغان

 اند.اثربخش دانسته درصد آنان این نقش را بسیار 4۲.5که از آن جمله 

  

 (۲8نمودار )
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 (۲9نمودار)

 

 (۲9جدول )

 ست؟ا اثرگذار گراییراطاف روی میزان چه به افغانستان خاک در عربستان و ایران رقابت

 تجمعی فیصدی فیصدی معیاری فیصدی فراوانی 

 هاشاخص

 2.9 2.9 2.9 47 کم بسیار

 11.4 8.5 8.5 137 کم

 30.5 19.2 19.2 310 حدودی تا

 57.5 27.0 27.0 437 زیاد

 100.0 42.5 42.5 687 زیاد بسیار

  100.0 100.0 1618 مجموع
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رصد جوانان به صورت د 17.9دهد که تحقیق نشان می وششم، نتایجِبیست

ست که  سبی باورمند ا ستان رقابتِن ستان در جغرافیای افغان به  هند و پاک

د جوانان درصج 7۰.1جامعه خواهد انجامید و از سجوی هم  گرایی درافراط

بسیار  زیاد ودر افغانستان،  هند و پاکستان رقابتِست که ا دیدگاه شان این

 .(3۰)جدول و نمودارشود گرایی میب افراطزیاد موج

قابت ردیدگاه جوانان نسجججبت به تاثیرگذاری بنابراین باتوجه به این آمار، 

تاریخی این  یگرایی در افغانستان، ریشه در منازعههند و پاکستان بر افراط

دو کشجججور دارد که همواره تالش نموده اسجججت همدیگر را در فرامرزهای 

سیه بشان در جغرافیای  شک، در  ستان مغلوب نمایند و بدون  ر نام افغان

 یامعهتاریخی و بنیادین، پیامدهای آن به جغرافیا و ج یتداوم این منازعه

سری یافته و از دیدِافغا ستان نیز ت ستان این رقابت ن  ها موجبِجوانان افغان

 .افغانستان شده است های افراطی در خاکِگرایی و تقویت گروهافراط
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 (3۰نمودار)

 (30ول)جد

 دارند؟ نقش افغانستان در گراییافراط گسترش در میزان چه به پاکستان و هند رقابت

 تجمعی فیصدی فیصدی معیاری فیصدی فراوانی 

 هاشاخص

 6.4 6.4 6.4 103 کم بسیار

 11.9 5.6 5.6 90 کم

 29.9 17.9 17.9 290 حدودی تا

 53.5 23.6 23.6 382 زیاد

 100.0 46.5 46.5 753 زیاد بسیار

  100.0 100.0 1618 مجموع
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ست شان میهای یافته وهفتم،بی صد جوانان  16.4دهد که نتایج تحقیق ن در

های بزرگ در قدرت نسجججبی باورمند اسجججت که رقابت میانِ به صجججورتِ

 75.۲گرایی در جامعه خواهد انجامید و از سججوی هم افغانسججتان به افراط

شا صد جوانان دیدگاه  های بزرگ در قدرت ست که رقابت میانِا ن ایندر

شجججود )جدول و گرایی میافغانسجججتان، زیاد و بسجججیار زیاد موجب افراط

 (.31نمودار

ضور قدرتمیبنابراین  راهبردی  افِهای بزرگ با اهدتوان ادعا نمود که ح

انجامد ها میمتفاوت در جغرافیای افغانستان، بدون شک به تقابل آن قدرت

منافع  ی هم کارگزاران سججیاسججت خارجی کشججور، در مدیریتِو از سججو

الزم  د آنها، کمتر موفق بودند و تعادلی بزرگ و جلوگیری از تضااهقدرت

  ها فراهم نتوانستند.را میان منافع این قدرت

های های بزرگ، سجججرانجام به بعضجججی برنامهمنافع میان قدرت لذا تضجججادِ

شانند که نتیجها میگرف افراطهای مختلحمایت از گروه سترش  یک آن گ

 رسجد که مصجداقِگرایی در جغرافیای افغانسجتان اسجت. و به نظر میافراط

ن گروه افراطی در افغانسججتا ۲۰عینی این تضججاد را در چارچوب بیشججتر از 

 توانیم.مشاهده و تحلیل می
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 (31جدول)

 است؟ ذاراثرگ گراییافراط روی میزان چه به افغانستان خاک در بزرگ هایقدرت میان رقابت

 تجمعی فیصدی فیصدی معیاری فیصدی فراوانی 

 هاشاخص

 3.1 3.1 3.1 50 کم بسیار

 8.3 5.3 5.3 85 کم

 24.8 16.4 16.4 266 حدودی تا

 51.9 27.1 27.1 438 زیاد

 100.0 48.1 48.1 779 زیاد بسیار

  100.0 100.0 1618 مجموع

 

 

                

 (31نمودار)
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شتم، نتایجِستبی ضور نقشِپژوهش در مورد  وه  در ارجیخ نیروهای ح

صد جوانان در 59.6دهد که ، نشان میدر افغانستان گراییافراط گیریشکل

سججیار ، زیاد و بگراییحضججور نیروهای خارجی در افراط نقشِبه موثریت 

 (. 3۲زیاد باورمند است )جدول و نمودار

 گفت که حضجججور نظامی آمریکا ووان تبا در نظرداشجججت آمار متذکره، می

 ین امنیت،ناکام در تامتان با تجهیزات بسیار مدرن اما اعضای ناتو در افغانس

بازگیری گروه بسجججترِ ند و خوب را برای سجججر های افراطی فراهم نمود

ستناد به حضور غیراطافر موثر نیروهای خارجی که امنیت و رفاه گرایان با ا

ملی خود  منافع امین نتوانستند و هرکشور به دنبالِرا برای مردم افغانستان ت

اسجججت، سجججربازان زیاد را به گروه خویش جذب نمودند. و به این ترتیب 

ضور نیروهای خارجی و در برخی مواردِ شری از ح سوی  نقص حقوق ب

گرایی در افغانستان گیری افراطاین نیروها، یکی از عوامل اساسی در شکل

 شود.پنداشته می

ستان والنه ساختن حضور این نیروها درمسو لذا با ها ن آنالزام نمودو  افغان

بارزه در برابر افراط چالشگرایی، میبرای م گرایی در های افراطتوان از 

 کشور نجات یافت.
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 (3۲جدول )

 دارند؟ نقش گراییافراط گیری شکل در میزان چه به خارجی نیروهای حضور

 تجمعی فیصدی فیصدی معیاری فیصدی فراوانی 

 هاشاخص

 5.8 5.8 5.8 94 کم بسیار

 15.6 9.8 9.8 159 کم

 40.4 24.8 24.8 401 حدودی تا

 66.5 26.1 26.1 422 زیاد

 100.0 33.5 33.5 542 زیاد بسیار

  100.0 100.0 1618 مجموع

 

  

(3۲نمودار)  
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 (33نمودار)

نقش درصد از جوانان  7۲.6دهد که های تحقیق نشان میونهم، یافتهبیست

د موثر ، زیاد و بسیار زیاگراییداری خوب را بر روی افراطحکومت ضعف

 (.33ارزیابی نمودند )جدول و نمودار

داری خوب ضجججعف حکومتتوان گفت که با در نظرداشجججت این آمار می

های افراطی با اسججتفاده از موجب ایجاد نارضججایتی در جامعه شججده و گروه

 مبارزه شان جهتِ هایبه گروهداری، افراد را برای پیوستن حکومت ضعفِ

  کنند.با حاکمیت ضعیف تشویق و ترغیب می

 (33جدول)

 است؟ موثر گراییافراط روی میزان چه به خوب داریحکومت ضعف

 تجمعی فیصدی فیصدی معیاری فیصدی فراوانی 

 4.7 4.7 4.7 76 کم بسیار هاشاخص

 11.1 6.4 6.4 103 کم

 27.4 16.4 16.4 265 حدودی تا

 55.3 27.9 27.9 451 زیاد

 100.0 44.7 44.7 723 زیاد بسیار

  100.0 100.0 1618 مجموع
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خالفان آن ماثرگذاری جنگ میان دولت و تحقیق در مورد  ام، نتایجِسجججی

به این  ناندرصججد از جوا 77.۲دهد که حدود می گرایی نشججانافراط باالی

ست که جنگ میانِب سیار زیا اور ا سل  آن، زیاد و ب د به دولت و مخالفان م

 (.34)جدول و نموداراست  گرایی در جامعه انجامیدهتسری افراط

تذکره می مار م به آ با توجه  نابراین  به عنوتوان ب که جنگ  عامل گفت  ان 

شد افراطشکل یهنجار اجتماعی، زمینهنا ستانگیری و ر  گرایی را در افغان

به مانیویفراهم نموده اسجججت.  نگ آبشژه ز یدیکه این ج یک خور ا ولوژ

  د.های افراطی داررزی در میان گروهفرام

ستان، کانال سوی هم نزدیک به چهار دهه جنگ در افغان های مختلف را از 

سازمانمیان گروه ستخباراتی  هایهای افراطی و  و جهانی فراهم  اینطقهما

که  عدد آورده اسججججت  ئت های افراطیگروهت های مختلفی اکثراً با قرا

گرایی را بیش ای افراطنوبنیاد افغانستان، پدیده ولوژیک در مقابل دولتِایدی

 یافته نموده است.دیگر در این کشور عمیق و سازمان از هر زمانِ
 (34جدول)

 است؟ موثر گراییافراط روی میزان چه به آن مخالفان و دولت میان جنگ

 تجمعی فیصدی فیصدی معیاری فیصدی فراوانی 

 هاشاخص

 4.2 4.2 4.2 68 کم بسیار

 8.2 4.0 4.0 64 کم

 22.7 14.6 14.6 236 حدودی تا

 51.2 28.4 28.4 460 زیاد

 100.0 48.8 48.8 790 زیاد بسیار

  100.0 100.0 1618 مجموع
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د جوانان درصجج ۲8.1دهد که نتایج تحقیق نشججان میهای یافتهیکم، وسججی

سی عوامل نقشِ شگاه در گراییافراط در را امنیتی و سیا تا حدودی  هادان

درصججد جوانان دیدگاه  59.۲ حدود حال در عینِو نسججبی ارزیابی نمودند 

سی عواملِ نقشست که ا شان این ویژه در به گراییافراط در امنیتی و سیا

 (.35مودار)جدول و ن برجسته است، زیاد و بسیار زیاد هادانشگاه

منافع اشخاص  کردهای سیاسی و امنیتی در کشور با محوریتِبنابراین روی

های خاص و بدون توجه به منافع ملی، موجب شجججده اسجججت که و گروه

سازِفعالیت شور، زمینه  سی و امنیتی در ک سیا سری شکل های  گیری و ت

 (34نمودار)



 (AELSO)موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان  | 167

 

 (35نمودار)

سی و امنیتی موجب ظهافراط سیا شد و تعدد عوامل  ور گرایی در جامعه با

 های افراطی متعدد در افغانستان شده است.گروه

 (35جدول)

 کنید؟می ارزیابی چگونه هادانشگاه در گراییافراط بر را امنیتی و سیاسی عوامل نقش

 تجمعی فیصدی فیصدی معیاری فیصدی تعداد 

 هاشاخص

 6.1 6.1 6.1 98 کم بسیار

 16.4 10.3 10.3 167 کم

 40.8 24.4 24.4 395 حدودی تا

 68.9 28.1 28.1 454 زیاد

 100.0 31.1 31.1 504 زیاد بسیار

  100.0 100.0 1618 عمجمو
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 گرایی در افغانستانپیامدهای افراط. 2-3

 دینی پیامدِ . 1-2-3

شان می نتایجِهای دوم، یافتهوسی صد جوانان به  ۲7.8دهد که تحقیق ن در

گرایی ذهبی یکی از پیامدهای افراطتقابل مصورت نسبی باورمند است که 

ستان خواهد بود  سوی همدر افغان شان 58.4 و از  صد جوانان دیدگاه   در

صهپیامدهای افراطیست که ا این سیار زیاد دینی یگرایی در عر ، زیاد و ب

 (.36)جدول و نمودارتقابل مذهبی خواهد شد موجب 

توان ادعا نمود، میراحت های تحقیق به صججبنابراین با در نظرداشججت یافته

افغانسججتان بر بنیاد اعتقادات مذهبی سججاخته شججده اسججت.  یبنیان جامعه

ئتِافراط با قرا هبِمذهبی  گرایی  مذا به  مت  تک حر یگر، در د و ه

نه یا یان پیرترین خوشجججب قابل مذهبی و تنش م را به همراه  وان آنحالت ت

از تقابل  خواهد داشجججت. و با در نظرداشجججت این حقیقت، برای جلوگیری

یم تا به ماینذاهب و اخوت اسجججالمی را تقویت های تقریب منحلهمذهبی، 

 گرایی دینی در کشور جلوگیری بتوانیم.آن از گسترش افراط یوسیله

شالودهچنانچه در بحث مبارزه با افراط شود و با  های گرایی منفعالنه عمل 

 متصور است. بیجدی مذه قابلِگرایی مبارزه نشود، تدینی افراط عواملِ
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 (36نمودار)

 

 (36جدول)

 است؟ گراییافراط دینی پیامدهای از یکی مذهبی تقابل آیا

 تجمعی فیصدی فیصدی معیاری فیصدی تعداد 

 هاشاخص

 5.2 5.2 5.2 84 کم بسیار

 13.8 8.7 8.7 140 کم

 41.6 27.8 27.8 449 حدودی تا

 67.9 26.3 26.3 425 زیاد

 100.0 32.1 32.1 520 زیاد بسیار

  100.0 100.0 1618 عمجمو

 

 

 

 

  



  170|نستانگرایی در افغاجوانان و روشنگری؛ عوامل و پیامدهای افراط                                 

 

است که  ین باوردرصد به ا ۲۰.3دهد که نتایج تحقیق نشان می وسوم،سی

سبی موجب جنگِعوامل دینی افراط صورت ن شور  گرایی به  مذهبی در ک

شد. اما اکثریتِ صد( 67.7جوانان ) خواهد  ست که عواملِدر نی دی ، باور ا

نسججتان سججبب جنگ شججدید مدتاً اعتقادی افغاگرایی در جغرافیای عافراط

 (.37)جدول و نمودارمذهبی خواهد شد 

شت نتایجِ شدن تحقیق می بنابراین با در نظردا وامل عتوان گفت که نهادینه 

های تکفیری در افغانسججتان، در گرایی در جامعه و ترویج قرائتدینی افراط

سرزمین آینده صداقنگ مذهبی را رقم خواهد زد. چجای این  های نانچه م

گرایی را در جنوب آسججیا و خاورمیانه افراط یمذهبی در نتیجه عینی جنگِ

 نیز شاهد بودیم.

گرایی در جامعه و دینی افراط عواملِ بردن که برای از بینلذا در صجججورتی

شگاه شود، مردم ما در دان ست گرفته ن ها اقدامات راهبردی و موثر روی د

 مذهبی اجتماعی و دانشجججگاهی به جنگِ و طیفِنه و آگاهانه در دهاناآگا

 د شد.نکشانیده خواه
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گرایی دینی افراط ویژه از بین بردن عواملِگرایی بهالزامیت مبارزه با افراط

با ترویجِحکم می که  ند  پذیری ک مدیگر هب ه مذا یب  یت تقر و ، تقو

های صل  اجتماعی میان مردم افغانستان، از جنگ مذهبی جلوگیری اندیشه

 کنیم.

 (37جدول)

 شد؟ خواهد افغانستان در مذهبی جنگ موجب گراییافراط دینی عوامل

 تجمعی فیصدی فیصدی معیاری فیصدی تعداد 

 هاشاخص

 4.3 4.3 4.3 69 کم بسیار

 11.9 7.7 7.7 124 کم

 32.3 20.3 20.3 329 حدودی تا

 54.9 22.6 22.6 366 زیاد

 100.0 45.1 45.1 730 زیاد بسیار

  100.0 100.0 1618 مجموع

 (37نمودار)
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 فرهنگی و اجتماعی پیامدِ . 2-2-3

شان میهای یافتهوچهارم، سی صد جوانان  ۲7.9دهد که نتایج تحقیق ن در

صورتِ سبی  به  ست که  به این باورن صداق یمنارعها های قومی یکی از م

 در جامعه خواهد بود گراییعوامل فرهنگی و اجتماعی افراطتسججری عینی 

به صججورت جدی باورمند  (درصججد 61.7 )جوانان اکثریتِ از سججوی هم و

 ی و اجتماعیو پیامدهای فرهنگ یندهاقومی یکی از برآ یعهزاسججت که منا

 (.38ل و نمودار)جدو د بود.گرایی در افغانستان خواهافراط

ته یاف چه  به آن ان ادعا نمود که تودهد مییهای تحقیق نشجججان مبا توجه 

این  کهورتیحقایق جامعه اسجججت و در صججج ای بازتابِینهآی دیدگاه جوانان

فرهنگی و اجتماعی  نشود و در راستای رفع عواملِ ها جدی انگاشتهدیدگاه

ه شده است، توجه جدی بخش عوامل به آنها اشارگرایی؛ طوریکه در افراط

ا رقومی و در نهایت جنگ میان اقوام این سرزمین  یعهصورت نگیرد. مناز

 های قومی شاهد خواهیم بود.لفهبا مو

واحد  ملتِ اجتماعی و نهادینه نمودن روایتِ عدالتِ لذا، راهکارهای تامینِ

براسجججاس جغرافیا و تامین حقوق و جایگاه های ملی بر محوریت ارزش

گرایی قومی و و ترویج کثرت ای اقوام مختلفن و شججایسججتهخور شججأدر
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هد شجججد  جب خوا هایفرهنگی، مو مد یا ماعی که از پ  فرهنگی و اجت

 گرایی در امان بمانیم.افراط

(38)جدول  

 است؟ گراییافراط فرهنگی و اجتماعی عوامل ازپیامدهای قومی منازعه

 تجمعی فیصدی فیصدی معیاری فیصدی تعداد 

 هاشاخص

 2.4 2.4 2.4 39 کم بسیار

 10.4 8.0 8.0 130 کم

 38.3 27.9 27.9 451 حدودی تا

 68.0 29.7 29.7 481 زیاد

 100.0 32.0 32.0 517 زیاد بسیار

  100.0 100.0 1618 عمجمو

 

 (38نمودار)
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 اقتصادی پیامدِ . 3-2-3

شان می نتایجِهای یافتهوپنجم، سی صد  17.4دهد که تحقیق ن تا جوانان در

از  مخدر مافیایی و وابسججته به موادِ حدودی به این باور اسججت که اقتصججادِ

صادی پیامدهای ست. اما افراط اقت شام 7۰.8 گرایی ا صد جوانان که   لِدر

صورت جدی  ست به  صادِاکثریت آنها ست که اقت مافیایی و  به این باور ا

وابسججته به مواد مخدر که نوعی اقتصججادی غیرواقعی و متزلزل اسججت، در 

ول و نمودار جدجود خواهد آمد )وگرایی به عوامل اقتصادی افراط ینتیجه

39.) 

جه  با تو نابراین  های ب مد یا تایج تحقیق در مورد پ چه ن اقتصجججادی به آن

گرایی زمینه افراط توان ادعا نمود که گسترشدهد، میگرایی نشان میافراط

ه مخدر اسجججت ک های بزرگ موادِهای مافیایی و کارتلگروه سجججاز فعالیت

عدد گروه نافع ت تای م به خوبی در راسججج ناامن،  یای  های افراطی و جغراف

کند. لذا به این ترتیب می مخدر فعالیت های موادِیی و کارتلهای مافیاگروه

 مخدر بر اقتصجججادِ های موادِارتلکهای مافیایی و تسجججلط گروه یدر نتیجه

صادِ شور، اقت سته به موادِ ک شکل خواه مافیایی و و اب شور  د مخدر در ک

 گرفت.

شاخص شاخصنهادینه نمودن  شدن با  صادی واقعی و همراه   ها وهای اقت

جدی  یجهانی، مبارزه یتوسعهانکشاف پایدار و  ایالگوهای تعریف شده
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بینانه باید روی طلبد که در این زمینه راهکارهای واقعرا می گراییبا افراط

 دست گرفته شود.

 (39جدول)

 ست؟ا گراییافراط اقتصادی عوامل پیامدهای از مخدر مواد به وابستهو  مافیایی اقتصاد 

صدیفی تعداد   تجمعی فیصدی فیصدی معیاری 

 هاشاخص

 3.9 3.9 3.9 63 کم بسیار

 11.8 7.9 7.9 128 کم

 29.2 17.4 17.4 281 حدودی تا

 63.5 34.3 34.3 555 زیاد

 100.0 36.5 36.5 591 زیاد بسیار

  100.0 100.0 1618 عمجمو

 

 

 

  

 (39نمودار)
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جوانان تا درصججد  ۲4.۲دهد که تحقیق نشججان می هاییافتهشججشججم، وسججی

یگر اقتصادی و معادن از د حدودی به این باور است که جنگ بر سر منابعِ

نان که درصججد جوا 66.3. اما  خواهد بود گراییپیامدهای اقتصججادی افراط

جنگ بر سر آنهاست به صورت جدی به این باور است که  شامل اکثریتِ

در کشججور یی گراعوامل اقتصججادی افراط برآیند، اقتصججادی و معادن منابعِ

 (.4۰)جدول و نمودار خواهد بود 

های متعدد روهگتوان ادعا نمود که های تحقیق میبا در نظرداشجججت یافته

ها بخشجی از زمند تامین مالی اسجت که این گروهجنگ نیا افراطی در میدانِ

ادن مالی خویش را از منابع اقتصجججادی داخلی و فروش غیرقانونی مع منابعِ

دولت،  های افراطی در مقابلِبه این ترتیب تعدد گروه وآورد. دسجت میه ب

اقتصججادی و معادن شججده اسججت و به این لحاظ،  موجب جنگ بر سججرمنابعِ

 و عوامل آن دارد. اقتصادی گرایی ریشه در جنگِبخشی از گسترش افراط

ستخراجِ لذا برای مدیریت بهتر منابعِ شور و ا صادی ک صورت  اقت معادن به 

باید  آن یهقانونی که نتیج باشجججد،  قابل مالحظه  در دسجججترخوان مردم 

صادی گروه ی مبارزه با منابعِهاراهکار شود. به این اقت های افراطی، عملی 

صلی حیات گروه صادی و  منابعِهای افراطی که ترتیب یکی از عوامل ا اقت
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دیری نخواهد بود  گردد؛از دسترس آنان خارج که در صورتیاست، معادن 

 پاشید.روفخواهد مالی، از درون  منابعِ کمبودِ یها در نتیجههکه این گرو

 (40جدول)

 است؟ گراییافراط اقتصادی عوامل پیامدهای از معادن و اقتصادی منابع سر بر جنگ

 تجمعی فیصدی فیصدی معیاری فیصدی تعداد 

 هاشاخص

 2.7 2.7 2.7 43 کم بسیار

 9.5 6.9 6.9 111 کم

 33.7 24.2 24.2 391 حدودی تا

 62.4 28.7 28.7 465 زیاد

 100.0 37.6 37.6 608 زیاد بسیار

  100.0 100.0 1618 عمجمو

 

 (4۰نمودار)
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 سیاسی و امنیتی پیامدِ . 4-2-3

شان می نتایجِهای یافته، موهفتسی درصد جوانان به  16.7دهد که تحقیق ن

 ونقان حاکمیتِ نبود ملی، حاکمیتِ ضعفنسبی باورمند است که  صورتِ

در گرایی افراط امنیتی و سیاسی پیامدهای از جامعه در سیاسی یمنازعه و

دیدگاه شان به صورت جدی درصد جوانان  73.9 حدود  است. اماجامعه 

ضججعف  گرایی موجبِامنیتی افراط و سججیاسججی پیامدهایسججت که ا این

ور شججده کشججملی، نبود حاکمیت قانون و منازعه سججیاسججی در  حاکمیتِ

 (.41و نمودار)جدول است

 گذشججته در پی یتوان گفت که طی دو دهههای تحقیق میبا توجه به یافته

عدد گروهرشجججد افراط نه هایگرایی و ت به و  یافراطی؛ زمی بازی چندجان

 المللی فراهم نمودند.و بین ایمنطقه برای استخباراتِرویه را دو

ملی  اکمیتِح الًگرایی، عمگسجججترش جغرافیای افراط یبنابراین در نتیجه

ضعیف گردید، قانون حاکمیت خویش را از  ستان ت سالمی افغان جمهوری ا

 دیگر تشدید شده است.  سیاسی بیش از هر زمانِ یدست داده و منازعه

ملی که در  افغانسججتان و حاکمیتِ لذا برای برگشججتاندن عزت شججهروندانِ

ز میان افغانسجججتان اسجججت؛ راهکارهای جدی برای ا حقیقت از آن مردمِ
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 (41نمودار)

گرایی از سوی کارگزاران سیاسی و سیاسی و امنیتی افراط برداشتن عواملِ

شود تا پیامدِ ست گرفته  شور روی د سی و امنیتی پدیده امنیتی ک ای سیا

گرایی، گرایی بیش از این عمیق نشججود. در غیر آن، برآیند عمق افراطافراط

 رقم خواهد زد. انسانی و اقتصادی را در کشور فروپاشی نظام و بحرانِ

 (41جدول)

سی منازعه و قانون حاکمیت نبود ملی، حاکمیت ضعف سی پیامدهای از جامعه در سیا  و سیا

 است؟ گراییافراط امنیتی

 تجمعی فیصدی فیصدی معیاری فیصدی تعداد 

 هاشاخص

 2.8 2.8 2.8 46 کم بسیار

 9.4 6.6 6.6 106 کم

 26.1 16.7 16.7 271 حدودی تا

 53.3 27.2 27.2 440 زیاد

 100.0 46.7 46.7 755 زیاد بسیار

  100.0 100.0 1618 عمجمو
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درصججد جوانان به  1۲.3دهد که تحقیق نشججان میهای یافته، مهشججتوسججی

ست که جنگِ صورتِ سبی به این باور  ا سی ن سیا و  نیابتی از پیامدهای 

که بیانگر دیدگاه درصجججد  81.6ت. اما گرایی در کشجججور اسجججامنیتی افراط

د که در نجوانان اسجججت به این نکته به صجججورت جدی تاکید دار اکثریتِ

سی و امنیتی افراط پیامدِ ینتیجه ستان به جغرافیای جنگِسیا  گرایی؛ افغان

 (.4۲نیابتی مبدل خواهد شد )جدول و نمودار

شت نتایجِ  یتیجهنتوان گفت که در تحقیق، قاطعانه می بنابراین با در نظردا

نیابتی دور  افغانسججتان، آغاز جنگِ های افراطی درگرایی و تعدد گروهافراط

 از انتظار نیست.

تایج تحقیق و واقعیتِدبینانه و خرواقع  مندانه خواهد بود که با توجه به ن

فضججای سججیاسججی و امنیتی کشججور، به دور از منافع فردی و گروهی، با در 

کارگزاران سیاسی و ی؛ ممنیت عموتامین ا در جهت منافع ملی و نظرداشتِ

با گروهامنیتی کشجججور  بارزه  یاتی راهکارهای جدی م های افراطی را عمل

ستخباراتی و تروریسمِنمایند تا از حضور گروه المللی مثل بین های نیابتی ا

مذاکرات  یقِو از طر به عمل آیدداعش و القاعده در افغانسججتان جلوگیری 
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 (4۲نمودار)

جمعی به جامعه و شججهرندان افغانسججتان  و وقارِملی  ، حاکمیتِانافغانمیان

 برگردانیده شود.

  

 (4۲جدول)

 گراییفراطا امنیتی و سیاسی عوامل پیامدهای از نیابتی هایجنگ میدان به افغانستان شدن تبدیل

 است؟

 تجمعی فیصدی فیصدی معیاری فیصدی تعداد 

 هاشاخص

 3.6 3.6 3.6 58 کم بسیار

 6.1 2.5 2.5 41 کم

 18.4 12.3 12.3 199 حدودی تا

 39.7 21.3 21.3 344 زیاد

 100.0 60.3 60.3 976 زیاد بسیار

  100.0 100.0 1618 مجموع



 

 

 باور و همراهی همگانی،  آزادی، بدون درخت  ”

 “ گیرد.ریشه نمی

 کیم ارد بزرگح                                                                                 

 مپنج فصل

 تحقیق و ارایۀ راهکارها نتایجِ

ید کنفرانس  آزادی کلپِ یدر چارچوب برنامه( Think Big)های بزرگ فکر کن

همکاری اقتصججادی و حقوقی افغانسججتان و  مطالعاتِ یبه ابتکار موسججسججه

گرایی در افغانسجججتان طبه منظور مبارزه با افرا NEDسجججازمان بین المللی 

 م به صورت موفقانه در۲۰۲۰کشور، طی سال  یهاخصوص در دانشگاهبه

شت والیتِ ستان  ه سیبکه به نظر میافغان شترین آ سید بی پذیری را از ر

و  هاجوانان، اسجتادان دانشجگاه فیدِمد، با حضجور نگرایی دارای افراطپدیده

 قامات محلی برگزار گردید.مَ

مه، جمع نان بازتاب دیدگاه آوری ویکی از اهداف اصجججلی برنا های جوا

ستان پیرامونِ ستانعوامل و پیامدهای افراط افغان شده  گرایی در افغان تعیین 

.بود که این هدف نیز برآورده گردید
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های ، با توجه به دیدگاه(Liberty Club)آزادی کلپِ یبرنامهدر برآیند نهایی 

نان ندیشجججمندانو  جوا  یعنوان نتیجهبه توان می، موارد ذیل را نظریات ا

هایی این کتاب  یامدهای افراطدو بخش عوامل در ن  مطرح نمودگرایی و پ

های تحقیق، تالش صججورت گرفته تا راهکارهای که با در نظرداشججت یافته

 :تبیین گرددمناسب نیز 

 گرایی در افغانستانافراط عواملِ

ت که اسجج ان اینشجججوانان دیدگاه   اکثریتِهای تحقیق، . به اسججاس یافته1

 د. گرایی داردر افراطزیاد  مساجد نقش بسیار ین سواد امامانِسط  پای

گردد که مسججاجد موجب می ین سججواد امامانِسججط  پای و به باور جوانان،

افراد شججکل گرفته و سججزس  زندگیگرایی در محیط های فکری افراطنحله

تاثیر میخانواده عه از آن  جام نت پذیرد و سجججرانها و  به خشجججو و جام 

 .شودجویی منتهی میستیزه

جدی  یبه گونه ،های این تحقیق، نبود داراالفتای واحدبا توجه به یافته .۲

 گرایی دانسججته شججده اسججت، و بر بنیاد دیدگاه اکثریتِافراط یکی از عواملِ

نده در کنفرانس نان اشجججتراک کن مهجوا نا لپِ یهای بر م، ۲۰۲۰-آزادی ک
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نظر میان علما و برای  به منظور وحدتِ ضرورت است که داراالفتای واحد

 گرایی در کشور، تاسیس شود. جلوگیری از افراط

ته. 3 یاف به  یهای تحقیق، میبا توجه  که اکثر نانتوان گفت   81.۲)ت جوا

دانند گرایی میفراطادولت را عامل اصلی  های متعدد مخالفِ، گروهدرصد(

های موثر مبارزه با این گروههای کند که پالیسیو به این ضرورت تاکید می

 .دگرا روی دست گرفته شوافراط

شان مییافته. 4 شتراک کننددرص  65.8دهد که های تحقیق ن گان میزان هد ا

 .حکومت بر مدارس دینی را، کم و بسیار کم دانستند نظارتِ

موثر و  یسجججت که جهت مبارزها بنابراین دیدگاه جوانان در این مورد آن

ستان باید گرایی و نحلهبا افراط یافتهسازمان های فکری آن، حکومت افغان

های مدارس روی دسجججت گیرند تا به نظارت جدی را بر چگونگی فعالیت

دسججت مطلوب  گرایی به موفقیت و نتایجِاین ترتیب کارزار مبارزه با افراط

 .یابد

نان جوا اکثریتِتوان اذعان نمود که دسجججت آمده، میه با توجه به آمار ب. 5

های مدارس دینی حکوت بر فعالیت ، نبود نظارتِدرصد( 67.8) افغانستان

 یگرایی دانسججته و انتظار دارند که کارشججیوهاصججلی افراط را یکی از عواملِ
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گرایی موثر با افراط یدینی جهت مبارزه مناسجججب برای نظارت بر مدارسِ

 روی دست گرفته است.

گان، هکننددرصججد اشججتراک 45.5 که دهدبرآیند این پژوهش نشججان می. 6

 .دانندینی مید های کشور را ناشی از عواملِاهگرایی در دانشگافراط

ز ملوث نظام اعتقادی کشجججور ا نجاتِ منظورِبه و  لذا با توجه به این ارقام

که حکومت افغانسججتان و  گرایانه، الزامیسججتهای افراطشججدن به اندیشججه

های گرایی در دانشججگاههای افراطعلمی و دینی کشججور، ریشججه یجامعه

ر را در را از لحاظ دینی مورد بررسی قرار داده و راهکارهای موث افغانستان

 راستای از بین بردن آن عملی نمایند.

 از گیرانهسججخت قرائت با دینی مدارس های پژوهش در مورد نقشِیافته. 7

سالم در افراط شان می گراییا صد 59.8)اکثریت جوانان دهد که ن ( این در

 نقش را بسیار برجسته دانستند.

 از گیرانهسججخت قرائت با دینی بنابراین، باورمندی جوانان به نقش مدارسِ

سالم در افراط ستان، تبی گراییا سالمی افغان ای این ین کنندهدر جمهوری ا

ست که مردمِ صل ا صیتِ ا صو ستان با توجه به خ اعتقادی و مذهبی  افغان
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از گیرانه و غیر قابل انعطاف های سججختترویج قرائت یخویش، در نتیجه

 شود.گرایی مواجه میاسالم، به افراط

به . 8 تهبا توجه  نان ) اکثریتِتوان گفت که می ،های تحقیقیاف  68.5جوا

مذهبی و تکفیرِدرصجججد( مل  ، برتری طلبی  هب را یکی از عوا مذا دیگر 

م تحقیق به این امر مه  نتایجِ دانند. ویگرایی در افغانسججتان مافراط یعمده

ه بتکفیر مذاهب باید از جامعه برداشجججته شجججود و  د که رویکردِتاکید دار

با  همعوض آن تقریب مذاهب جاگزین گردد تا مردم افغانسجججتان در کنار

 بتوانند.  زندگیهمدیگرپذیری و اخوت 

( 84.۲) گانهکننداشججتراک دهد که اکثریتِاین پژوهش نشججان می نتایجِ .9

نگِ نان  فره ملِقومی و قوم درصجججد از جوا مده  گرایی را یکی از عوا ع

 .دانندگرایی میافراط

شت نتایجِ شده، می با در نظردا گرایی و توان اذعان نمود که فرهنگ قومیاد

وجب مافراطیت را فراهم نموده و  یدیگر اقوام در کشور، زمینه نفی وجودِ

 .گرایی در افغانستان شده استافراط
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شججهروندان اسججت که با رویکرد همدیگرپذیری و  یهمه لذا این رسججالتِ

گرایی قوم همدیگرپذیری را جاگزین فرهنگِ فرهنگِ ؛گراییکثرت اصجججلِ

 گرایی از جامعه برچیده شود.افراط ایپدیده ینمایند تا ریشه

ی نشجججان یگراسجججوادی در افراطهای پژوهش در مورد نقش بییافته .1۰

 دانند.این نقش را برجسته میدرصد از جوانان  78.7 دهد که؛می

سججوادی را جوانان، بی کلی اکثریتِ توان گفت که به صججورتبنابراین می 

دانند و به این اصل گرایی میگرفتار شدن مردم در دام افراط یکی از عواملِ

بهتر و  سججازی آموزشِمینههای آموزشججی و زا تقویت بنیهتاکید دارند که ب

گ با رای پدی نعمتِگیری از بهرهان، شجججهروندان کشجججور  ای دهسجججواد از 

 گرایی نجات داده شود.افراط

درصجججد جوانان به این باور  57.8دهد که های تحقیق نشجججان مییافته. 11

نقش عمده در لی، یدرسججی نهادهای تحصجج نصججابِچگونگی اسججت که 

 د.گرایی دارافراط

نابراین، بذر اندیشجججه هادهای از طریق دانشجججگاهگرایی های افراطب ها و ن

 د. رقم خواهد ز رانگر را برای شهروندان کشورای ویتحصیلی، آینده
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درسججی نهادهای  سججت که در قسججمت نصججابِا لذا ضججرورت اسججاسججی این

شه تحصیلی، تجدید نظر جدی صورت گیرد تا مواردی که به تولیدِ  یاندی

و به عوض آن درسججی حذف گردد  کند، از نصججابِگرایی کمک میافراط

 کنند، جاگزین گردد. که به صل  و همدیگرپذیری کمک می یمضامین

ته .1۲ یاف یاد  نان نقشِ 75.7های این تحقیق، بر بن تبعیض  درصجججد از جوا

 اثربخش دانستند.گرایی؛ گیری افراطقومی را در شکل

یشتر از والیتی که ب گان در هشتهبنابراین، با توجه به دیدگاه اشتراک کنند

تحقیق در این مورد،  تججایجِگرایی قرار دارنججد و نافراطهمججه در معرض 

شده  فرتِن قومی موجبِ توان بیان نمود که تبعیضِمی اجتماعی در جامعه 

 انجامد.گرایی میو سرانجام به افراط

شتن تبعیض قومی، پایان دادن به فر سب برای از میان بردا  هنگِراهکار منا

در  قومیت سیاسی از عواملِ ترتیب کارگزارانِ سیاسی قومی است تا به این

گرایی نیز راسججتای اهداف خویش اسججتفاده نتوانند و سججرانجام از دام افراط

 نجات خواهیم یافت.

یی گراافراط در یشغل یهانبود فرصت های تحقیق در مورد نقشِیافته. 13

  .نستنددرصد جوانان این نقش را بسیار زیاد موثر دا 67.1دهد که نشان می
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های شجججغلی، شجججهروندان بنابراین با توجه به برآیند تحقیق، نبود فرصجججت

ر داده و سرانجام ا در تنگنای اجتماعی و اقتصادی قراخصوص جوانان ربه

 د.دهسوق می گراییها را بسوی افراطاین مجبوریت آن

یت آموزش یده، تقو پد با این  بارزه  کار م فهراه یت از های حر ما ای، ح

سنجی خ سکتورِ ست که با مطالعه و نیاز صی و نهادهای کارآفرینی ا صو

 اشتغال بیشتر را فراهم نمایند. یافغانستان، زمینه بازار کارِ

به این باور نان درصجججد جوا 78.5دهد که های تحقیق نشجججان میفته. یا14

 .گرایی خواهد شدکه برتری طلبی قومی موجب افراطاست 

توان بیان داشت که برتری طلبی قومی، مسیر میها، لذا با توجه به این یافته

برآیند آن به همه مردم آسججیب کند و گرایی باز میجامعه را بسججوی افراط

 .د رسانیدخواه

این چالش، عبور از روایت اکثریت قومی اسجججت و به عوض آن  حلِراه

تا  اییماجتماعی در جامعه نهادینه نم شهروندی را با دیدگاه عدالتِ روایتِ

 .گرددانجام از این معضل اجتماعی، رهایی میسر سر
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صل. 15 ساس نتایج حا  هایعقده و عدالتیاز تحقیق پیرامون نقش بی هبه ا

شتراک کننده در تحقیق؛  78.3گرایی، افراط بر اجتماعی صد از جوانان ا در

  .این نقش را بسیار زیاد موثر دانستند

های تحقیق یافته ن گفت کهتوابا در نظرداشت آمار یادشده، به صراحت می

تله حرمان شججهروندان از حقوق مدنی و شججهروندی شججان  بیانگر روایتِ

سطوح مختلف بی ست که در نتیجه محرومیت از حقوق خویش،  عدالتی ا

ای این جوانان تببین کننده را تجربه نموده اسججت. و به این ترتیب تجربیاتِ

عدالتی در اجتماعی و بیحرمان از حقوق مدنی و  نکته اند که سجججرانجامِ

 گرایی است.جامعه، افراط

قده لذا راهکارِ ناسجججب برای از بین بردن ع نهم ماعی و زمی های های اجت

ماعی افراط مدنی و اجت یت حقوق  عا تامین و ر یه،  گرایی از این زاو

 شهروندان کشور است.

 گراییفرهنگی افراط و اجتماعی ایهای این تحقیق پیرامون منشججافتهی. 16

شگاه شان میدر دان شور ن صد به 56.4دهد که اکثریت جوانان )های ک ( در

ز فرهنگی و اجتماعی به نوبه خویش  زمینه سججا عواملِاین باور اسججت که 

 است. های افغانستانگرایی در دانشگاهافراط
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شگاهتوان گفت که افراطبنابراین با توجه به این نتایج می های گرایی در دان

های میق فرهنگی و اجتماعی دارد که تداوم فرهنگع یکشجججور ریشجججه

گرایی و های جامعه امروزی، افراطگرایانه و ناهمگون با ضجججرورتافراط

 روی را در پی دارد. اعتدال و میانه یخارج شدن از جاده

جامعه شجججود و  تغییر فرهنگی و اجتماعی در تواند موجبِلذا آنچه که می

ای جوانان رانهپشتکار روشنگدهد؛ تالش و  گرایی نجاتکشور را از افراط

روی والن اسججت که از این مسججیر به همدیگرپذیری و فرهنگ میانهو مسججو

 دست یابیم.

د  از جوانان در درصجج 7۰.6و دیدگاه تاییدی  های تحقیقبر بنیاد یافته. 17

نه،  یادین میاین زمی مل بن که فقر اقتصجججادی یکی از عوا عا نمود  توان اد

ست که از لحاظِگراافراط شهروندانِ یی ا کند می کشور را مجبور اقتصادی 

 های افراطی قرار گیرند.تا در خدمت گروه

ته.18 که های تحقیق نشجججان مییاف نان در مورد  75.4دهد  درصجججد جوا

شغلی در افراطاثرگذاری بیکاری و نبود فُ صت  ست ر گرایی، به این باور ا

 .خیلی موثر استکه این نقش 
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کاری و نبود فرصججت شججغلی، جوانان و مهم که بی وجه به این امرِلذا با ت

والن دهند. رسالت مسوگرایی سوق میراطکشور را به سوی اف شهروندانِ

سی ست که پالی ساختارهای تاثیرگذار ا های کارآفرینی و همه کارگزاران و 

مناسججب برای  رغم تامین شججغلِروی دسججت گرفته و به این ترتیب علیرا 

 د. گرایی نجات دهنان، آنان را از دام افراطشهروند

ته. 19 که های تحقیق نشجججان مییاف هد  ن 73.4د توزیع ، اندرصجججد جوا

شور یناعادالنه شهروندان ک صادی در میان  مهم  یکی از عواملِرا  منابع اقت

ز منابع اکشججور در نتیجه حرمان  اسججت که شججهروندانِدانسججته گرایی افراط

آوردن حق  دسججته گرایانه برای بهای افراطاقتصججادی کشججور، از روش

 کنند. خویش اقدام می

سهل آن ستفاده از مکانیزما لذا راهکار  های موثر، برای توزیع ست که با ا

صادی و تطبیق برنامه یعادالنه سعهمنابع اقت شور، اقدهای تو  اماتِای در ک

زمان ماساسی انجام شود تا به دو هدف توسعه و همدیگرپذیری به طور ه

 دست یابیم.



 (AELSO)موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان  | 193

 

ین باور است به ااز جوانان درصد  43.8دهد که نشان می نتایج تحقیق . ۲۰

عمده  خصجججوصجججی یکی از عواملِ متعدد بر سجججکتورِ که وضجججع مالیاتِ

 د.توانگرایی بوده میافراط

متعدد و  توان بیان داشجججت که وضجججع مالیاتِلذا با توجه به این نتایج می 

تواند بنیاد حاکمیت را خصججوصججی می ان و سججکتورِغیرعادالنه بر شججهروند

شججود و در متزلزل نماید و آهسججته آهسججته به نارضججایتی جمعی تبدیل می

 نهایت فروپاشی نظام را رقم خواهد زد.

جوانان  توان اذعان نمود که اکثریتِ، میتحقیق با در نظرداشجججت آمارِ. ۲1

ای مافیایی و هبه این باور اسجججت که گروه درصجججد( 73.6) افغانسجججتان

عمده تمویل و  سججایر عوامل، یکی از عوامل مخدر در کنارِ های موادِکارتل

های مافیایی و های گروهگرایی اسجججت. به دلیل اینکه فعالیتترویج افراط

ضعفِ های موادِکارتل و بازار بهتر  حاکمیت و نبود قانون، رونق مخدر در 

 خواهد داشت.

شان می. ۲۲ شتراک 5۰دهد که نتایج این تحقیق ن صد ا گان به این هکننددر

در عوامل  های کشججور ریشججهگرایی در دانشججگاهباشججد که افراطباور می

 .اقتصادی دارد
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ستادان اصلی کارگزا حاضر، رسالتِ های پژوهشِلذا به اساس یافته ران و ا

ست که دانش شگاه ا شنا به مهارت و فنون بازار کار را در دان آموختگانی آ

های اقتصجججادی تا دانشجججگاهیان برای تامین نیازمندی قدیم نمایندجامعه ت

های افراطی که عوامل بیرونی هم در خویش در دوران دانشجججگاه به گروه

انداز روشججن و پشججت صججحنه آن قرار دارند، مراجعه نکند. بلکه با چشججم

های اساسی، خود را برای فردای بهتر آماده نمایند. و نتایج فراگیری مهارت

سی را بیان می بخشِ این سا ضرورت این مکانیزم ا کند که بربنیاد تحقیق، 

ر دآن باید کارآموزی و دانشجججویی را در کنارهم قرار دهیم. تا محصججالن 

به این  وتوانایی تامین مالی خویش را داشته باشد  دانشگاه عمالً کنار درسِ

 هند یافت.گرایان رهایی خواترتیب از دامگه افراط

ته نظرداشجججتبا در . ۲3 نان ، میهای تحقیقیاف که جوا عان نمود  توان اذ

 های خارجی از مدارسِبه این باور اند که حمایت درصد( 66.5) افغانستان

دارند که سرانجام  یالمللای و بینهای کالن منطقهژییدینی ریشه در استرات

 گرایی را در افغانسججتان، ترویج و گسججترشدینی، افراط از مجرای مدارسِ

 هبردی خویش دست یابند.دهند تا به اهداف رامی
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مه نا هایی از بر به منظور ر نابراین  گرایی های فرامرزی سجججاختن افراطب

المللی، نظارت جدی بر فعالیت مدارس کشجججورهای منطقه و جامعه بین

مکدینی  های در کشجججور صجججورت گیرد و ک که عمقِرهای کشجججور  ا 

 نشود.پذیرفته  ؛راطیت استتوسعه تروریزم و اف آنهاژیک یاسترات

اکثریت توان به این نتیجه رسید که می تحقیقهای با درنظرداشت یافته. ۲4

هشجججت والیت افغانسجججتان این واقعیت را بیان درصجججد( از  71.4جوانان )

سی که به ترویج افراط دارد که احزابِمی شتر گرایی تالش میسیا کنند بی

 یتسججری افراطیت در جامعه ر سججببِتمویل خارجی دارند و این ام منابعِ

 افغانستان شده است.

زاب اح احزاب بر بنیاد قانونِ راهکار مناسب در این بخش، ثبت و راجسترِ

شفافیتِ ست که در پی آن از  سی ا سیا ب مالی منابع تمویل حز و نهادهای 

های سیاسی، اندیشه جدی صورت گیرد تا در پوشش احزابِ باید نظارتِ

 ر جامعه ترویج نگردد.گرایی دافراط

سه 69.5های تحقیق حدود بر بنیاد یافته. ۲5 تحقیق،  گانِهدهنددرصد از پا

موثر بسججیار گرایی در افغانسججتان ایران و عربسججتان را بر افراط نقش رقابتِ

 .دانندمی
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خارجی ناهمگون ایران و  متضجججاد و اهداف سجججیاسجججتِ لذا با توجه منافعِ

ستان، الزام سیاست که کاریعرب شور، با روشسگزاران  های ت خارجی ک

سترات های اثربخش، موازنه میان منافع این دو کشور ژییدیزلماسی نوین و ا

س را ستان حفظ نمایند و از ت های ری نفوذ آنها در چارچوب گروهدر افغان

 افراطی جلوگیری به عمل آورند.

ساس یافته۲6 شا 7۰.1 های تحقیق. برا صد جوانان دیدگاه  ست ا نن ایدر

 .شودگرایی میافراط زیاد موجبِ هند و پاکستان در افغانستان، که رقابتِ

قابت ربنابراین باتوجه به این آمار، دیدگاه جوانان نسجججبت به تاثیرگذاری 

تاریخی این  یگرایی در افغانستان، ریشه در منازعههند و پاکستان بر افراط

گر را در فرامرزهای دو کشجججور دارد که همواره تالش نموده اسجججت همدی

سیه شان در جغرافیای ب شک، در  ستان مغلوب نمایند و بدون  ر نام افغان

 یامعهتاریخی و بنیادین، پیامدهای آن به جغرافیا و ج یتداوم این منازعه

سری یافته و ستان نیز ت ستان ا دیدگاه جوانانِ بر بنیاد افغان ها ین رقابتافغان

اک افغانسججتان شججده های افراطی در خگرایی و تقویت گروهموجب افراط

ت است که در خصوص رقاب یلذا راهکار رهایی از این امر، مکانیزم است.

 ایران و عربستان مطرح گردید.
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شان می نتایجِهای یافته. ۲7 شان  75.۲دهد تحقیق ن صد جوانان دیدگاه  در

جب های بزرگ در افغانستان، بسیار زیاد موقدرت ست که رقابت میانِا این

 .شودگرایی میافراط

ضور قدرتبنابراین می های بزرگ با اهداف راهبردی توان ادعا نمود که ح

انجامد ها میمتفاوت در جغرافیای افغانستان، بدون شک به تقابل آن قدرت

خارجی کشججور، در مدیریت منافع  و از سججوی هم کارگزاران سججیاسججتِ

 ینهر موفق بودند و موازآنها، کمت ی بزرگ و جلوگیری از تضجججادِاهقدرت

 ستند. ها فراهم نتوانالزم را میان منافع این قدرت

های های بزرگ، سجججرانجام به بعضجججی برنامهمنافع میان قدرت لذا تضجججادِ

آیند آن گسججترش شججانند که پیکگرا میهای مختلف افراطحمایت از گروه

ه مصجداق رسجد کگرایی در جغرافیای افغانسجتان اسجت. و به نظر میافراط

ن گروه افراطی در افغانسججتا ۲۰عینی این تضججاد را در چارچوب بیشججتر از 

 توانیم.مشاهده و تحلیل می

های بزرگ در افغانستان؛ منافع قدرت راهکار موثر برای جلوگیری از تضادِ

خارجی دانشمند و صاحب اندیشه است که به  استخدام کارگزاران سیاستِ
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ساس نظریاتِ سترات جدید ا های کاربردی؛ آگاهانه توازن منافع میان ژییو ا

 های بزرگ را حفظ نمایند.قدرت

نقش  درصججد جوانان به موثریتِ 59.6دهد که پژوهش نشججان می نتایجِ. ۲8

  ت.گرایی، باورمند اسحضور نیروهای خارجی در افراط

توان گفت که حضجججور نظامی آمریکا و با در نظرداشجججت آمار متذکره، می

 ین امنیت،ناکام در تام تان با تجهیزات بسیار مدرن امادر افغانساعضای ناتو 

نه بازگیری گروه یزمی ند و خوب را برای سجججر های افراطی فراهم نمود

گرایان با استناد به حضور غیر موثر نیروهای خارجی که امنیت و رفاه افراط

ملی خود  را برای مردم افغانستان تامین نتوانستند و هرکشور به دنبال منافعِ

اسجججت، سجججربازان زیاد را به گروه خویش جذب نمودند. و به این ترتیب 

حقوق بشری ازسوی این  یروهای خارجی و در برخی موارد نقضِحضور ن

گرایی در افغانسججتان گیری افراطنیروها، یکی از عوامل اسججاسججی در شججکل

 شود.پنداشته می

ها دن آنستان و الزام نموا در افغانوالنه ساختن حضور این نیروهلذا با مسو

بارزه در برابر افراط چالشگرایی، میبرای م گرایی در های افراطتوان از 

 کشور نجات یافت.
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شان مییافته. ۲9 ضعفِ 7۲.6دهد که های تحقیق ن صد از جوانان نقش   در

 .گرایی، موثر ارزیابی نمودندافراطدر حکومتداری خوب را 

داری خوب حکومت ن گفت که ضجججعفِتوابا در نظرداشجججت این آمار می

های افراطی با اسججتفاده از موجب ایجاد نارضججایتی در جامعه شججده و گروه

شان جهت مبارزه  هایداری، افراد را برای پیوستن به گروهضعف حکومت

 کنند. ضعیف تشویق و ترغیب می با حاکمیتِ

ه این باور درصد از جوانان ب 77.۲دهد که حدود تحقیق نشان می نتایجِ. 3۰

ست که جنگ میان دولت و مخالفانِ سری افراط ا سل  آن، به ت گرایی در م

 .جامعه انجامیده است

تذکره می مار م به آ با توجه  نابراین  عامل ب به عنوان  که جنگ  توان گفت 

شد افراطشکل یهنجار اجتماعی، زمینهنا ستان گیری و ر گرایی را در افغان

به ماویفراهم نموده اسجججت.  نگ آبشنیژه ز یدیکه این ج یک خور ا ولوژ

  د.های افراطی داررزی در میان گروهفرام

ستان، کانال سوی هم نزدیک به چهار دهه جنگ در افغان های مختلف را از 

سازمانمیان گروه ستخباراتی منطقههای افراطی و  ای و جهانی فراهم های ا

عدد گروه که ت ئت های افراطیآورده اسججججت  فی اکثراً های مختلبا قرا
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گرایی را بیش ای افراطولوژیک در مقابل دولت نوبنیاد افغانستان، پدیدهایدی

 یافته نموده است.از هر زمان دیگر در این کشور عمیق و سازمان

درصججد جوانان دیدگاه  59.۲دهد که تحقیق نشججان می  نتایجِهای یافته. 31

سی عواملِ ست که نقشا شان این ویژه در به گراییطافرا در امنیتی و سیا

 .ها، برجسته استدانشگاه

ص منافع اشخا بنابراین رویکردهای سیاسی و امنیتی در کشور با محوریتِ

ملی، موجب شجججده اسجججت که  عِهای خاص و بدون توجه به منافو گروه

شکلفعالیت ساز  شور، زمینه  سی و امنیتی در ک سیا سری های  گیری و ت

شد و تافراط سگرایی در جامعه با سی و امنیتی موجب ظهور عدد عوامل  یا

 افغانستان شده است. های افراطی متعدد درگروه

 گرایی در افغانستانپیامدهای افراط

درصججد جوانان دیدگاه  58.4دهد که تحقیق نشججان می نتایجِهای یافته. 3۲

دینی، موجب تقابل  یگرایی در عرصهست که پیامدهای افراطیا شان این

 .دمذهبی خواهد ش

توان ادعا نمود، های تحقیق به صججراحت میبنابراین با در نظرداشججت یافته

 مذهبی سججاخته شججده اسججت. افغانسججتان بر بنیاد اعتقاداتِ یبنیان جامعه
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تکِافراط مذهبی و ه ئت  با قرا هب دیگر، در  گرایی  مذا به  مت  حر

یانه یان پیرترین خوشجججب قابل مذهبی و تنش م را به همراه  وان آنحالت ت

خواهد داشجججت. و با در نظرداشجججت این حقیقت، برای جلوگیری از تقابل 

یم تا به  اسجججالمی را تقویت نمایمذاهب و اخوتِ های تقریبِمذهبی، نحله

 گرایی دینی در کشور جلوگیری بتوانیم.افراط آن از گسترشِ یوسیله

د، ( درص67.7دهد که اکثریت جوانان )تحقیق نشان می نتایجِهای یافته .33

گرایی در جغرافیای عمدتاً دینی افراط اسجججت که عواملِباورمند براین امر 

 د.شدید مذهبی خواهد ش سبب جنگِ ،اعتقادی افغانستان

شت نتایجِ شدن تحقیق می بنابراین با در نظردا وامل عتوان گفت که نهادینه 

 های تکفیری در افغانسججتان، درگرایی در جامعه و ترویج قرائتدینی افراط

صداقآینده سرزمین جنگ مذهبی را رقم خواهد زد. چنانچه م های ای این 

آسججیا و خاورمیانه  بِگرایی را در جنوافراط یعینی جنگ مذهبی در نتیجه

 نیز شاهد بودیم.

گرایی در جامعه و دینی افراط عواملِ بردن که برای از بینلذا در صجججورتی

شگاه شود، مردمِراهبردی و موثر رو ها اقداماتِدر دان ست گرفته ن ما  ی د
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مذهبی  اجتماعی و دانشجججگاهی به جنگِ نه و آگاهانه در دو طیفِهاناآگا

 کشانیده خواهد شد.

گرایی ینی افراطد ویژه از بین بردن عواملِگرایی بهمبارزه با افراط الزامیتِ

، تقریب میان اسجججالمی خوتِا، کند که با ترویج همدیگرپذیریحکم می

مذهبی  ز جنگِافغانستان، ا اجتماعی میان مردمِ های صل ِیشهو اند مذاهب

 جلوگیری کنیم.

شان می نتایجِهای یافته .34 صد(  61.7دهد که اکثریت جوانان) تحقیق ن در

و  ی قومی یکی از برآیندهاعهزبه صجججورت جدی باورمند اسجججت که منا

 ود. د بگرایی در افغانستان خواهی و اجتماعی افراطپیامدهای فرهنگ

ته یاف چه  به آن ان ادعا نمود که تودهد مییهای تحقیق نشجججان مبا توجه 

این  ای بازتاب حقایق جامعه اسجججت و در صجججورتیکهینهدیدگاه جوانان آی

فرهنگی و اجتماعی  نشود و در راستای رفع عواملِ ها جدی انگاشتهدیدگاه

توجه جدی  ه شده است،بخش عوامل به آنها اشارگرایی؛ طوریکه در افراط

ا رقومی و در نهایت جنگ میان اقوام این سرزمین  یعهصورت نگیرد، مناز

 های قومی شاهد خواهیم بود.با مولفه
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احد و اجتماعی و نهادینه نمودن روایت ملتِ لذا، راهکارهای تامین عدالتِ

های ملی براسجججاس جغرافیا و تامین حقوق و جایگاه ارزش بر محوریتِ

گرایی قومی و کثرت مختلف، و ترویجِ ای اقوامِتهدرخور شججان و شججایسجج

ماعی  های فرهنگی و اجت مد یا که از پ هد شجججد  جب خوا فرهنگی، مو

 گرایی در امان بمانیم.افراط

شان می نتایجِهای یافته. 35 شامل  7۰.8دهد که تحقیق ن صد جوانان که  در

صور ست به  صادِاکثریت آنها ست که اقت و  مافیایی ت جدی به این باور ا

 غیرواقعی و متزلزل اسجججت، در  مخدر که نوعی اقتصجججادِوابسجججته به موادِ

 .جود خواهد آمدوگرایی به اقتصادی افراط عواملِ ینتیجه

تایجِ چه ن به آن جه  با تو نابراین  های اقتصجججادی ب مد یا  تحقیق در مورد پ

گرایی افراط توان ادعا نمود که گسجججترشدهد، میگرایی نشجججان میافراط

مخدر است که  های بزرگ موادِلهای مافیایی و کارتگروه فعالیت ساززمینه

عدد گروه نافع ت تای م به خوبی در راسججج ناامن،  یای  های افراطی و جغراف

 کند. عالیت میهای مواد مخدر فهای مافیایی و کارتلگروه
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به این ترتیب در نتیجه تسجججلط  یایی و کارتلگروهلذا   های موادِهای ماف

سته به موادِمخدر بر اقت صاد مافیایی و واب شور، اقت شور مخدر در ک صاد ک

 شکل خواهد گرفت.

شاخص شاخصنهادینه نمودن  شدن با  صادی واقعی و همراه  ها و های اقت

جدی  یجهانی، مبارزه یپایدار و توسعه انکشافِ یالگوهای تعریف شده

بینانه باید روی مینه راهکارهای واقعزطلبد که در این گرایی را میبا افراط

 دست گرفته شود.

ته. 36 یاف نان )و دیدگاه اکثریت جوهای تحقیق با در نظرداشجججت   66.3ا

یدانِتوان ادعا نمود که گروهمیدرصجججد(  عدد افراطی در م جنگ  های مت

ست که این گروهنیا شی از منابع مالی خویش زمند تامین مالی ا ا از رها بخ

صادی داخلی و فروش غیرق ست میه انونی معادن بمنابع اقت د. که به نآورد

عددِ یب ت نگ بر گروه این ترت جب ج لت، مو بل دو قا های افراطی در م

سترش  سرمنابعِ ست و به این لحاظ، بخشی از گ شده ا صادی و معادن  اقت

 نگ اقتصادی و عوامل آن دارد.جگرایی ریشه در افراط

ستخراج بهتر منابعِ لذا برای مدیریتِ شور و ا صادی ک صورت  اقت معادن به 

باید  آن یقانونی که نتیجه باشجججد،  قابل مالحظه  در دسجججترخوان مردم 
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صادی گروه شود. به این راهکارهای مبارزه با منابع اقت های افراطی، عملی 

صلی حیات گروه صادی و های افراطی که منابعِترتیب یکی از عوامل ا  اقت

دیری نخواهد بود   ه از دسترس آنان خارج گردد؛معادن است، در صورتیک

 مالی، از درون خواهد فروپاشید. کمبود منابعِ یها در نتیجهکه این گروه

جوانان دیدگاه  درصججد 73.9دهد که تحقیق نشججان می نتایجِهای یافته. 37

سی ست که پیامدهایا شان این ضعف امنیتی افراط و سیا گرایی موجب 

شججده  کشججورسججیاسججی در  یقانون و منازعه ملی، نبود حاکمیتِ حاکمیتِ

 .است

 گذشججته در پی یتوان گفت که طی دو دهههای تحقیق میبا توجه به یافته

به و  یافراطی؛ زمینه هایگرایی و تعدد گروهرشجججد افراط بازی چند جان

 المللی فراهم نمودند.منطقه و بین دورویه برای استخباراتِ

ملی  تِحاکمی ، عمالًگراییگسجججترش جغرافیای افراط یبنابراین در نتیجه

ضعیف گردید، قانون حاکمیتِ ستان ت سالمی افغان خویش را از  جمهوری ا

 سیاسی بیش از هر زمان دیگر تشدید شده است.  یدست داده و منازعه

 ملی که در شججهروندان افغانسججتان و حاکمیتِ لذا برای برگشججتاندن عزتِ

ی از میان مردم افغانسجججتان اسجججت؛ راهکارهای جدی برا حقیقت مربوط



  206|گرایی در افغانستانجوانان و روشنگری؛ عوامل و پیامدهای افراط                                 

 

گرایی از سوی کارگزاران سیاسی و برداشتن عوامل سیاسی و امنیتی افراط

سی و امنیتی پدیده سیا شود تا پیامد  ست گرفته  شور روی د ای امنیتی ک

گرایی، گرایی بیش از این عمیق نشججود. در غیر آن، برآیند عمق افراطافراط

 ر رقم خواهد زد.انسانی و اقتصادی را در کشو فروپاشی نظام و بحرانِ

درصجججد که بیانگر دیدگاه  81.6دهد که تحقیق نشجججان میهای یافته .38

اکثریت جوانان اسجججت به این نکته به صجججورت جدی تاکید دارند که در 

سی و امنیتی افراط پیامدِ ینتیجه ستان به جغرافیای جنگِسیا  گرایی؛ افغان

 .نیابتی مبدل خواهد شد

شت نتا  یتوان گفت که در نتیجهتحقیق، قاطعانه می یجِبنابراین با در نظردا

نیابتی دور  افغانسججتان، آغاز جنگِ های افراطی درگرایی و تعدد گروهافراط

 از انتظار نیست.

تایج تحقیق و واقعیتِدبینانه و خرواقع  مندانه خواهد بود که با توجه به ن

، با در فردی و گروهی فضججای سججیاسججی و امنیتی کشججور، به دور از منافعِ

در جهت تامین امنیت عمومی؛ کارگزاران سیاسی و  ملی و نظرداشت منافعِ

با گروه بارزه  یاتی امنیتی کشجججور راهکارهای جدی م های افراطی را عمل

ستخباراتی و تروریسم بیننمایند تا از حضور گروه المللی مثل های نیابتی ا
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ز طر یق مذاکرات داعش و القاعده در افغانسججتان جلوگیری به عمل آید و ا

شهر میان افغانان، حاکمیتِ ستان  ندانِوملی و وقار جمعی به جامعه و  افغان

 برگردانیده شود.
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 ، الس انجلس تایمز، چهارمِ"ای افراطیون شد رویی، زمینه ساز تربیهترور، رویا " (14

 ۲1، صفحه 1996اگست 
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