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  چکیده

هـاي باور عمومی بر آن است که طالبان به دلیل عمل و استناد به اصل جهاد، در زمره جنبش

رسد سـاختارهاي قـومی پشـتون، آید. بر خلاف این باور، به نظر میبنیادگراي اسلامی به شمار می

آید که کمتر بدان توجـه اصر به شمار مییکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر ظهور طالبان در دوره مع

هاي افغـانی دارد، اي پشـتونشده است. طالبان به دلیل آنکـه ریشـه در فرهنـگ و جامعـه قبیلـه

هاي فرهنگی محیط اجتماعی پشـتون را هاي آنها تا حد بسیاري الگوها و ارزشها و انگیزهدیدگاه

هاي مهـم والی، از جملـه مؤلفـهتوندهد. تفوق طلبی، اسطوره عصبیت و اصـول پشـانعکاس می

پشتونی است که بـر طالبـان و فراینـد پیـدایش آن تاثیرگـذار بـوده اسـت. زوال جدیـد هژمـونی 

ها، احساس سرخوردگی شدیدي را میان آنان به وجود آورده است. ایـن عقـده مدت پشتونطولانی

شدن پشتونیسم و ظهـور آن زهحقارت، هویت جمعی آنان را با چالش مواجه نمود. این امر رادیکالی

  در قالب جنبش افراطی طالبان را به همراه داشت. 

اي هـاي جامعـه قبیلـهنوشتار حاضر، با روش اسنادي به دنبال واکاوي برخی اصـول و ویژگی

  گیري این گروه افراطی نقش کلیدي داشته است. پشتون است که در اندیشه طالبان و شکل

  واژگان کلیدي
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  مقدمه

آساي گـروه سیاسـی پایانی هزاره دوم میلادي در افغانستان، ظهور برقهاي نیمهیکی از پدیده

سـرعت آوازه جهـانی یافـت و طالبان است. این گروه از مناطق جنوبی افغانستان سر بـرآورد و به

به نام خود رقم زد. طالبان در مدت کوتاهی بـر جایی قدرت را در تاریخ افغانستان ترین جابهبزرگ

افغانستان سلطه سیاسی پیدا کرد و با تفسیر و قرائت خاصی که از اسلام ارائه داد، جهـان اسـلام را 

الملـل و منطقـه هاي اساسی مواجه نمود و در نهایت، به معضل بزرگـی بـراي نظـام بینبا چالش

  تبدیل شد.

اي دارد. این گروه به لحاظ قومیـت، بـه گـروه قـومی پشـتون طالبان، خاستگاه قومی ـ قبیله

اي پشـتون، بـه دهد. جامعه قیبلـهاي در جهان را تشکیل میقبیله ترین جامعهتعلق دارد که بزرگ

اي دارد که این گروه قومی را از سـایر لحاظ سازمان اجتماعی و الگوهاي فرهنگی، مختصات ویژه

ها کـه عمـدتاً در سازد. پشـتونکشور تا حد فراوانی متمایز میهاي فرهنگی و قومی در این قطب

والـی دارد کـه نظـام اند، عرف متمایزي تحت عنوان پشـتوناي سازمان یافتهچارچوب نظام قبیله

اي، یـک متغیـر اساسـی در سازد. فرهنگ جامعۀ قبیلـههنجاري و ایدئولوژیک آن را مشخص می

اسـت. بـه همـین دلیـل، ضـروري اسـت کـه نظـام  گیري جنبش طالبانشناخت ماهیت و شکل

خوبی مورد تحلیل قرار گیرد تا بتوان به شناخت درستی از ماهیت پدیـده فرهنگی جامعه پشتون به

  طالبان و علل پیدایش آن نایل شد.

هاي متعددي صورت پذیرفته است و بـه علـل در باب پیدایش جنبش افراطی طالبان، پژوهش

اشاره شده است؛ به عنوان نمونه، برخی از پژوهشگران دخالـت کشـورهاي گوناگونی در این زمینه 

اي دیگـر، داننـد. عـدهترین عامل در تکوین این جنبش میخارجی و توطئه استکبار جهانی را مهم

کننـد. برخـی هـم تـر تلقـی مـیشرایط داخلی جامعه افغانستان را در ظهور و پیدایش آن بنیـادي

هـاي دینـی در پیـدایش کند که انگیزهبش احیاگر مذهبی بازنمایی میطالبان را به عنوان یک جن

گیري هـاي یادشـده هرکـدام بـه نـوعی در شـکلکند. بدون تردید، نظریهآن نقش اول بازي می

بندي جنـبش طالبـان قابـل هاي بیگانگان در صورتکه دخالتگونهطالبان مؤثر بوده است، همان

کـه ی نیـز در ظهـور طالبـان نقـش اساسـی داشـته اسـت؛ چنانها و علل داخلانکار نیست، زمینه

تأثیر نبوده است؛ اما نکته اساسی که در مطالعـه جنـبش هاي مذهبی و دینی نیز در آن بیمحرك

فرهنـگ قـومی و  طالبان مغفول مانده و یا به صورت سطحی به آن پرداخته شده، نقـش عوامـل

رسـد کـه باشـد. بـه نظـر میطالبانیسـم مـی گرایـیگیـري افـراطاي در شکلهاي قبیلهعصبیت
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تـر از سـایر اي، اگـر بنیـاديقومی ـ قبیله هاي فرهنگها و ویژگیتأثیرگذاري مبانی قومی، مؤلفه

گرایی طالبانی نقش داشته است. بـه همـین کم به همان اندازه در پیدایش افراطعلل نباشد، دست

هاي قومی جامعه پشتون اسـت کـه در ویژگیهدف اصلی این پژوهش، واکاوي آن دسته از دلیل، 

افراطـی طالبـان،  گرائی طالبان مؤثر بوده است. اعتقاد بر این است که جنـبشگیري و افراطشکل

هاي عملی آنها قبل از هـر ها، اهداف و شیوهاند؛ آرمانرا از تعالیم اصیل اسلامی برده کمترین بهره

هـاي نگ قومی است. در ایـن تحقیـق، عناصـر و مؤلفـهفرهاي و قبیلهجهان چیز، ناشی از زیست

گیري بندي فکري و رفتاري گروه طالبان تأثیر داشته و زمینـه شـکلفرهنگی قومی که در مفصل

    این جنبش افراطی را فراهم کرده است، مورد تأمل و واکاوي قرار خواهد گرفت.

  مفهوم شناسی

   )Ethnos( . قوم1

بهم و چندپهلوست که هنـوز تعریـف دقیقـی از آن ارائـه نشـده مفهوم قوم، از جمله مفاهیم م

داننـد هاي قـومی میهاي نژادي و بیولوژیکی را ملاك تمایزگذاري میان گروهاست. برخی، تفاوت

» قومیـت«و » قـوم«و بعضی دیگر، بر عوامل فرهنگی اعتقاد دارند. به لحاظ پیشـینه، ابتـدا واژه 

هـاي داراي غیرمسیحی، سپس گروهاي نژادي و آنگـاه گروه هايمفهوم مذهبی داشته و به گروه

تـدریج دلالـت مـذهبی شده است؛ امـا به(زبان، مذهب، ملیت و...) اطلاق می هاي فرهنگیویژگی

آن، منسوخ گردیده و مفهوم نژادي به خود گرفته است. از اواسط قرن بیسـتم بـه ایـن سـو، ایـن 

). 30-29: 1378ي فرهنگـی یافتـه اسـت (احمـدي، هـامفهوم و مشتقات دیگر آن، بیشتر دلالت

گرایی، از دیرباز تا کنـون، آفـت بـزرگ وحـدت و منشـأ اختلـاف و هرحال، مسئله قوم و قومیتبه

یکـی از موانـع جـدي برقـراري وفـاق و  شقاق بر پیکره اجتماعی جامعه افغانستان بـوده اسـت و

» قـوم« زمین نشـان داده کـه پدیـدهملی در این کشور شده است. تاریخ گذشته این سـرانسجام 

آمیز نداشته، اغلب موارد خصـمانه باعث کشکمش و ستیز میان قبایل بوده و نه تنها جنبه مسالمت

 بوده است.

 )Tribe(. قبیله 2

هـاي منتسـب مفهوم قبیله نیز مانند مفهوم قوم، مبهم است. برخی از محققان، همـان ویژگی

داننـد. از اي دیگـر آن را متمـایز از قـوم میدهند. عدهنسبت می هاي قومی را به قبیله نیزبه گروه
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اي واحـدهاي فرهنگـی و اجتمـاعی متمـایز هسـتند کـه شناسان، جوامـع قبیلـهنظر برخی انسان

خودمختار و از جامعه کل منزوي است. پاتریشا کرون، معتقد است که قبیله، نـوعی جامعـه اسـت 

هـاي اجتمـاعی خـود را دهد و همه یا بخش اعظـم نقشهاي بیولوژیک اهمیت میکه به ویژگی

کند. در نگاه وي، قبیله، یک جامعۀ بدوي است که بر اسـاس بیولوژیـک سـامان یافتـه و خلق می

اي کـه از مسئله خویشاوندي، جنسیت و سن در تنظـیم آن نقـش اساسـی دارد. بنـابراین، جامعـه

قبیلـه نیسـت؛ هرچنـد ممکـن اسـت  کنـد،اصول سـازمانی غیربیولوژیـک اسـتفاده گسـترده می

 ).40-39: 1378هاي مختلف آن را تنظیم کند (احمدي، خویشاوندي، جنسیت و سن جنبه

کار گرفته شـده اسـت. ، در معنایی متفاوت به»قبیله«و » قوم«در پژوهش حاضر، دو اصطلاح 

عوامـل مقصود ما از قوم، واحد اجتمـاعی اسـت کـه بنیـاد همبسـتگی گروهـی در آن، کمتـر بـر 

بیولوژیک نظیر: خویشاوندي، جنسیت و سن قرار دارد؛ اما قبیله، نظـام اجتمـاعی نسـبتاً متمـایزي 

بنیاد همه یا بیشتر مناسبات اجتماعی را تشـکیل  ،»عصبیت«خلدون است که تبار و یا به تعبیر ابن

 دهد. می

 . پشتون3

زبان اصلی ایـن گـروه قـومی،  شوند.ها، یکی از اقوام عمده در افغانستان محسوب میپشتون 

اي ها، اغلـب قبیلـهکنند. سـبک زنـدگی پشـتونپشتوست و گاهی به زبان فارسی دري تکلم می

). از 27: 1379است که بسیار متمایز از سبک زندگی سـایر اقـوام در ایـن کشوراسـت (مارسـدن، 

ده امـامی نیـز در انـد؛ امـا شـیعه دوازها عموماً سـنّی و پیـرو مـذهب حنفیلحاظ مذهبی، پشتون

نامه ها خـود را در طـول یـک شـجره). پشـتون57: 1388شـوند (گریگوریـان، میانشان دیده می

بندي را به عنوان مبنایی بـراي وحـدت کنند و این تقسیمشمار تقسیم میهاي بیپدرتبار، به قبیله

قـومی سـاختار درون ها به لحاظ). پشتون229: 1377دهند (گلتزر، و تعارض مورد استفاده قرار می

شوند که هرکدام به صـدها زیرشـاخه فرعـی خود، به دو اتحادیه بزرگ درانی و غلزایی تقسیم می

  ).51-48: 1388گردد (گریگوریان، دیگر منشعب می

 . طالبان4

به بعـد وارد فرهنـگ واژگـانی محافـل سیاسـی و  1994سال  ، از»طالبان«یا » طالب«واژه 

 قبـل از نفسـه ابهـامی نـدارد.، فی»طالـب«کز اکادمیک گردید. واژه متون علمی ـ پژوهشی مرا

هـاي علـوم دینـی اطلـاق آموختگـان حوزهگیري گروه طالبان، مفهوم طالب، به عموم دانششکل



 

  185 گیري طالبانهاي قوم پشتون و تأثیر آن بر شکلویژگی

  

 گیري طالبان، این مفهوم به عنوان اصطلاح براي اشاره به این گـروه بـه کـارشکل پس از شد.می

اي طالبانیسم نیز بـه شـیوه تفکـر و رفتـار ویـژه ).12: 1389، ؛ نظري143: 1379رود (رشید، می

گرایـی اشاره دارد که گروه طالبان آن را بنیاد نهادند و مختصات اصلی آن، اموري همچـون: افراط

واژه  گري اسـت.قشریگري، ضدیت با عقل، ستیز با مدرنیتـه و نظـامی اي،عصبیت قبیله مذهبی،

متون پژوهشـی و اکادمیـک، طالبـان در  اق روشن است؛ اما درمصد ، به لحاظ مفهوم و»طالبان«

قالب مفاهیم دیگري بازنمایی شده است که آکنده از ابهـام و مناقشـه برانگیزاسـت. پژوهشـگران 

رسـد، اند؛ هرچند به نظر میتحلیل کرده» بنیادگرایی«عمدتاً جنبش طالبان را با استفاده از مفهوم 

هاي قـومی پشـتون دارد ز برخوردار است که عمدتاً ریشه در مؤلفـهاي نیطالبان از مختصات ویژه

 ). 143: 1379(رشید، 

  چارچوب نظري 

کنـد و آن را هاي بشري را بر پایۀ مفهوم عصبیت تحلیل میخلدون، ظهور و سقوط تمدنابن

کتـاب  رو، برخی شارحانداند. ازایناي میها در جامعه قبیلهعامل اصلی بسیج قوا و تشکیل دولت

ــه ابن« ــدونمقدم ــه جامعه» عصــبیت«، »خل ــوم محــوري نظری ــتهرا مفه ــناختی وي دانس اند ش

مایه اصـلی ). شارحان این کتاب، معتقدند که دورن743: 1383؛ فاخوري، 250: 1383(طباطبایی، 

دهـد. عصـبیت از نظـر لغـوي، از ریشـه اي تشـکیل میعصبیت را پیوندهاي خویشاوندي و قبیله

معناي خویشاوندان پدري هر فرد است. در واقع، شخص صاحب عصبیت، بـه کسـی  به» عصبه«

خلدون، اصطلاح عصـبیت را در معنـایی کند. ابنشود که از حریم جد اعلاي خود دفاع میگفته می

). حنـا فـاخوري نیـز در 193: 1378کار بـرده اسـت (رجبـی، بسیار نزدیک به این معناي لغوي به

عصبیت، در اصل این اسـت کـه «نویسد: کند و میهمین معنا را ذکر می تعریف عصبیت نیز شبیه

بـه معنـاي » عصبه«آدمی از حریم سرور خود حمایت کند و براي پیروزي او بکوشد. این کلمه از 

آید؛ زیرا اینان همواره مدافع حریم او هستند. سپس، به معناي قبیلـه اقارب آدمی از جانب پدر، می

کند؛ هرچه خویشاوندان او نباشد؛ خواه آن فـرد ظـالم کی از افراد خود دفاع میکار رفت که از یبه

خلدون چند ویژگـی ) با توجه به تعاریف یادشده، ابن744-743: 1383(فاخوري،  »باشد یا مظلوم.

تر سـازد. اي عمیـقتواند درك ما را از دینامیزم فرهنگ قبیلـهکند که میرا براي عصبیت بیان می

 اند از:ها عبارتاین ویژگی

داند و معتقـد خلدون، علقه خویشاوندي را منشأ و اساس عصبیت می. پیوند خویشاوندي: ابن1
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است که پیوندهاي خویشاوندي، به جز در مواردى انـدك، در بشـر طبیعـى اسـت. یکـی از مـوارد 

معرض خطـر ها در دادن غرور قومى نسبت به نزدیکان و خویشاوندان، زمانی است که انساننشان

واقع شوند؛ زیرا عضو هر خاندانى وقتى ملاحظه کند که به یکى از نزدیکان وى ستمى رسـیده یـا 

کنـد و آن را توزى شده است، در خود یک زبونى و خوارى احساس مینسبت به او دشمنى و کینه

توانسـت مـانع پیشـامدهاى انـدوهبار و کنـد کـه کـاش میشـمارد و آرزو میاهانت به خود مـى

هاى وى شود و این امر، در بشر از هنگامى که آفریده شده، یک عاطفـه طبیعـى بـه شـمار مهلکه

 ).24: 1375خلدون، آید (ابنمی

 نشین، بسیار نیرومند و در جوامع شهري بسیار ضعیف است.. عصبیت در قبایل بادیه2

هـا باشـد، . ریاست و حکومت بر خداوندگان عصبیت، تنها به وسـیله کسـی کـه از نسـب آن3

 ).249پذیر است (همان: امکان

هاي بسـیج قـوا و افزایـد کـه از مایـه. دعوت دینی، نیروي اساسی دیگري به عصـبیت می4

 ).303رود (همان: تشکیل دولت به شمار می

، زیست جهان قبیله که در آن عصبیت تباري بسیار نیرومند است، »عصبیت«بر اساس نظریه 

توانند بـر پذیر است. کسانی مییوندهاي خونی و خویشاوندي امکانتشکیل دولت فقط بر اساس پ

اي اگـر افـراد یـا صاحبان عصبیت حکومت نمایند که از نسب آنها باشند. بنابراین، در جامعه قبیله

اي مورد پذیرش قـرار نخواهـد هاي خارج از تبار قبیله به حکومت برسد، از سوي جامعه قبیلهگروه

  گرفت.

ها در تشکیل حکومت و همچنین ظهور طالبان، اوّلـاً ناشـی از همبسـتگی، و پیشگامی پشتون

اي خشن، انعطاف ناپذیر و ناسازگار بـا مـدنیت آنهـا بـوده اسـت. ثانیاً ناشی از داشتن روحیه قبیله

اي اسـت. مطـابق اي، فقدان برقراري ارتباط فرا قومی و فـرا قبیلـههاي تفکر قبیلهیکی از ویژگی

است که طالبان همانند اسلاف خود که مردمـی صحرانشـین و چادرنشـین بودنـد، از همین نظریه 

نشینی استفاده کرده و بدون در نظر گرفتن دیگر سـاکنین ایـن مرزوبـوم، اقـدام بـه عصبیت بادیه

  ).197: 1385تأسیس حکومت کردند (سعادت، 

صـبیت شـدید قـومی کـه اي که داشته و دارند و در نتیجه عها و به دلیل زندگی قبیلهپشتون

هاي متفاوت گروهی و یا مذهبی حفظ کـرده و ها و چهرهدارند، همواره همبستگی خود را در قالب

 1747انـد. در سـال ابتکار عمل را در دست داشته و بر گفتمان نژادپرستی و تبارگرایی تأکید کرده

دولت از دسـت شهرنشـینان بار بود که وقتی احمدشاه درانی قدرت را به دست گرفت، براي اوّلین
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اي بـر خارج شد و به دست بادیه نشینان افتاد. از همـین نقطـه تـاریخی بـه بعـد، فرهنـگ قبیلـه

فرهنگ بومی و متمدن این سرزمین آغاز شد و تا به امروز سلطه خود را حفظ کرده است. طالبـان 

د و بـه سـبب عصـبیت و نشینان بودند که از اجتماعشان خارج و وارد مدنیت شهري شدننیز بادیه

العاده و نیز روحیه خشن و جنگجویانه که داشتند، هرگونـه نیـروي دیگـر را از سـر همبستگی فوق

راه خود بر داشتند و تا آنجا به قتل و کشتار و فاجعه دست زدند که بـر اریکـه قـدرت تکیـه زدنـد 

ب شدند و قدرت سیاسـی ). از این زمان به بعد، قوم پشتون بر رقباي سیاسی خود غال198(همان: 

در افغانستان را تصاحب نمودند. طالبان نیز بر اساس همین شیوه عمل نمود و قدرت سیاسی را به 

  دست گرفت.

  عصبیت و احیاي مجدد هژمونی پشتونیسم

ذکر کرد، عبارت بود از اینکـه: ریاسـت و » عصبیت«خلدون براي هایی که ابنیکی از ویژگی

پـذیر اسـت ت، تنها به وسیله کسی کـه از نسـب آنهـا باشـد، امکانحکومت بر خداوندگان عصبی

تبـاري یـا خلدون، چنـین اسـت کـه هم). تحلیل این ویژگی در نگاه ابن249: 1375خلدون، (ابن

رود کـه حـسّ ي به شمار مـیابخش و همبستگی در جوامع قبیلهترین اصل سامانعصبیت، مهم

اي قومی را به عنوان هنجارهـاي اصـلی کـنش مطـرح و هجویی، تفاخر به نسب و عصبیتانتقام

اندازيِ دگـر اقـوام را ، تابویی است کـه دسـت»حکومت« کند. در منظومه فکري قبیله،تقویت می

سازد. نظام قبیله، حکومت و قدرت را نـه تنهـا حـقّ انحصـاري خـود تلقـی ناممکن و ممنوع می

ن حق را ندارند که بـداهت، مشـروعیت و مبـانی کند، بلکه اقوام بیرون از حوزه قدرت هرگز ایمی

سـازي، جـدّ مشـترك قـوم پشـتون را در رو، اسطورهآن را مورد پرسش و چالش قرار دهند. ازایـن

تبـاري و دهـد. طالبـان بـه دلیـل همهاي قـومی قـرار میهویت متمایز و البته برتر از سایر گروه

داننـد. بـه همـین دلیـل، تون و شایسته آن میها، خود را وارثان قدرت قوم پشخونی با پشتونهم

بندي جنبش احیاگرانـه پشـتونی فـراهم سـاختند. بنـابراین، طبـق هاي لازم را براي صورتانگیزه

خلدون، تشکیل حکومت توسط کسانی که خارج از تبار قبیله باشند، نـوعی تابوشـکنی و نظریه ابن

طالبان به عنوان تنها وارثان این میـراث  شود.شان تلقی میاندازي به میراث مسلّم و تاریخیدست

یافته، با اهداف احیاي مجدد و هژمونی قوم و تبار خـود، در صـحنه خورده و زوالتاریخیِ شکست

اي بسیار دهشـتناك از سیاسی افغانستان ظهور پیدا کردند و در راستاي تسلط بخشیدن آن، نمونه

  نمایش گذاشتند.اي را به جویی فرهنگ قبیلهخشونت و انتقام
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از طرف دگر، پیامدهاي جنـگ در مقابـل ارتـش سـرخ شـوروي و رژیـم کمونیسـتی، سـلطه 

تـرین پیامـدهاي جنـگ در افغانسـتان، هاي فراوانی مواجـه سـاخت. از مهمپشتونیسم را با چالش

، تـا 1947تحول در مناسبات تباري و قومی در این کشور بـود. از آغـاز تأسـیس دولـت در سـال 

ها تنها گروه قـومی بودنـد کـه حاکمیـت و قـدرت ، پشتون1992ژیم کمونیستی در سال سقوط ر

سیاسی را در اختیار داشتند؛ اما جنگ در برابر شوروي و رژیم کمونیستی، این مناسبات نابرابر را تـا 

ها ناراضـی هاي قومی غیر پشتون که از سـلطه تـاریخی پشـتونحدّ بسیاري دگرگون کرد و گروه

ه عنوان حریفان نیرومند در برابر آنها قد برافراشتند. اقـوام مغلـوب، ایـن فرصـت را یافتـه بودند، ب

شان گردند. این امر، تا حـدودي بودند تا مدعی شهروندي و برخورداري از حقوق اساسی و انسانی

جامعه پشتون را دچار بحـران و زمینـه زوال هژمـونی پشتونیسـم را فـراهم نمـود. زوال هژمـونی 

ها به وجـود آورد. ایـن حقـارت، نـه ها، احساس سرخوردگی و حقارت شدیدي را در پشتونپشتون

ها را فروتـر از تنها ناسیونالیسم پشتون و هویت جمعی آنان را با چالش مواجه نمود، بلکـه پشـتون

هاي ناشـی هايسایر اقوام یا زیردستان آنان قرار داد. این احساس سرخوردگی، حقارت و اضطراب

کننـده شدن پشتونیسم گردید که در جنبش افراطی طالبان، به عنـوان اعادهن، باعث رادیکالیزهاز آ

  ها نمود یافت.عصر زرین سیادت پشتون

ها براي عصبیت معتقد بود که دعوت دینی، نیروي اساسـی خلدون، از جمله در بیان ویژگیابن

 ).303خلدون: رود (ابنلت به شمار میهاي بسیج قوا و تشکیل دوافزاید که از مایهبه عصبیت می

مطابق با نظریه وي، طالبان در آغاز با شعارهاي مذهبی، مبارزه با فساد، برپایی حکومـت خداونـد 

اي بـه میـدان آمـد و در فضـایی آکنـده از نمودن تعصبات قـومی و قبیلـهکنبر روي زمین، ریشه

-11: 1378نستان تحمیل نماید (حقـانی، بحران، توانست براي مدتی سیطره خود را بر مردم افغا

12 .(  

اما پس از تسخیر قدرت، چهره واقعی طالبـان آشـکار گردیـد و در دروان حاکمیـت خـود، در 

دینی نداشتند، بلکه یک جنـبش متعصـب قـومی بودنـد کـه  عمل نشان دادند که نه تنها دغدغه

ریخی قـوم پشـتون را بـار دگـر بـر سعی کردند سایر اقوام را از دایره قدرت خارج نموده، سلطه تا

هاي دینـی، بـه ایـن هـدف گیري از شـعارکه در آغاز با بهرهمردم افغانستان تحمیل نمایند؛ چنان

دست یافتند. دلیل این مدعی، کارگزاران امارت اسلامی بود که اکثریـت قریـب بـه اتفـاق آنهـا از 

ایندگان سایر اقـوام در شـوراي عـالی، هاي درانی تشکیل شده بودند. نمویژه پشتونها و بهپشتون

رسید (احمدرشـید، کابینه دولت و شوراي نظامی، حتی به اندازة تعداد انگشتان یک دست هم نمی



 

  189 گیري طالبانهاي قوم پشتون و تأثیر آن بر شکلویژگی

  

1379 :365-370.(  

شدن تابوي مباحـث قـومی و احسـاس سـرخوردگی از زوال و شکسته بنابراین، عصبیت قبیله

به عصرین زرین قوم پشتون را در طالبـان بـه پشتونیسم، مجموعه عواملی بود که رؤیاي بازگشت 

هاي مذهبی، مبارزه با فسـاد، اسـتقرار حکومـت عنوان وارثان شایسته ممکن نمود. استفاده از شعار

ي، طالبان را به اهداف تسـلط دوبـاره قـوم پشـتون الهی برزمین، کنارزدن تعصبات قومی و قبیله

ان دادند که یـک جنـبش افراطـی و متعصـب نزدیک نمود؛ اما پس از تسخیر قدرت، در عمل نش

هاي اسلامی نبود که کمتـرین بهـره از اسـلام قومی بود و رفتارش نه تنها مطابق با اصول و ارزش

ابـزاري  گیـري از دیـن، جنبـهراستین نداشت. پس، اندیشه استقرار حکومت الهی بر زمـین و بهره

هاي پشتون و طالبـان، عصـبیت ه قبیلهبراي سلطه پشتونیسم داشت؛ یعنی در ساختار فکري جامع

والی، بیش از عامل دیانت اهمیت دارد. دین، تنها زمانی بیشترین اهمیـت را تباري و اصول پشتون

کند که قبیله، مورد تجاوز دشمنان خارجی قرار گیرد. در ایـن صـورت اسـت کـه مفـاهیم پیدا می

  گیرد.رجاع قرار میاي مورد ا، براي حفظ همبستگی قبیله»جهاد«دینی نظیر 

  هاي قوم پشتونطالبان و ویژگی

 و...، اقتصـادى ،اجتمـاعى هـاياجتمـاع و موقعیت ،عـرف، فرهنگ ،دین بدون تردید، عوامل:

گونـه عوامـل بـر بیـنش و  ثیرگذارى اینأگذارد. تثیرى بر افکار و رفتار انسان برجاى مىأهریک ت

یـک جامعـه قبـایلى اسـت کـه  ،. جامعـه پشـتوننـداردنیاز به استدلال  بسیار واضح و ،رفتار افراد

هـاي جامعـه از ویژگی باشـد.دار و مسـتحکم مـىبسیار ریشـه ،اى در آنهاى قومى و قبیلهارزش

 ،از آداب و رسـوم قبـایلىآنـان ثیرپذیرى فرهنگ عمـومى أمیزان ت پشتون و طالبان، این است که

فرهنـگ عمـومی طالبـان،  مایـهاسـت. درون افغانسـتانهـاى نـژادى سایر گـروه از بسیار بیشتر

نشینی و قبایلی است؛ به دلیـل اینکـه طالبـان، هـم بـه لحـاظ یافته از آداب و رسوم بادیهتشکیل

انـد. در قومیت به گروه قومی پشتون تعلق دارد و هم در جوامع قبایلی و صحرایی رشد و نمو یافته

  گردد:ن بررسی میهاي قوم پشتون و طالبااین قسمت، برخی از ویژگی

  طلبی. برتري1

ها به طور عام، و طالبـان بـه طـور خـاص، ریشـه در فرهنـگ قـومی و برتري نژادي پشتون

ها را مـنعکس اي آنها دارد. ایدئولوژي پشتونیسم که باورهاي مبتنی بر برتري نژادي پشـتونقبیله

ایدئولوژي پشتنویسـم، صـورت  ها دارد. در واقع،اي پشتونکند، ریشه در فرهنگ قومی و قبیلهمی



 

190 

    

190 

    

1397 ستانبهار و تاب ،11 هشمار ششم، سال  

سـازي اسـتفاده دیگر اصل ننگ است که نخبگـان و روشـنفکران پشـتون از آن بـراي مشروعیت

  اند: کنند. برخی ایدئولوژي پشتونیسم را این گونه تعریف کردهمی

ناسیونالیسم افغان یا پشتونیزم، مجموعۀ کامـل از ایسـتارها و اعتقـاداتی اسـت کـه شـالوده «

دهد. بـر هاي قومی افغانستان را تشکیل میها نسبت به کلیۀ دیگر گروهی نژادي پشتونطلببرتري

ها از حقّ حاکمیت بر سرزمینی برخوردارند که امروزه افغانستان نامیـده اساس همین دیدگاه، افغان

بـراي » موهبتی از سوي خداوند«چنین توجیه شده است که این برتري نژادي، شود. به علاوه، می

هاست و در حکم فرمانی جهت ایجاد ساختارهاي اجتماعی، اقتصادي، سیاسـی، فرهنگـی و غاناف

: 1387(موسـوي، » شـود.مورد نیاز است، تلقی می» دولت ـ ملت«ریزي یک اداري که براي پایه

27 (  

هاي پشتونی گذرد، دولتگیري افغانستان نوین مینزدیک به سه سده است که از تاریخ شکل

هـاي اي اسـتوار بـوده، اسـتمرار بخشـند و تلاشاند سلطه خود را که بر بنیـاد قبیلـهانستهافغان تو

ها به عنوان قـوم چشمگیري در جهت تکثیر ایدئولوژي پشتونیسم نمودند تا این ایده را که پشتون

: 1388برتر و داراي اکثریت از حقّ انحصاري حاکمیت برخوردارنـد، نهادینـه سـازند (گریگوریـان، 

هاشم خان و محمـد داود خـان کـه ویژه در دوران صدارت ها بهگوید: این تلاش). فرهنگ می59

، ج 1380هر دو تحت تأثیر ایدئولوژي نازییسم هیتلري قرار داشتند، به اوج خود رسـید (فرهنـگ، 

، تحـول 1992). تشکیل دولت غیر پشتونی توسط احـزاب جهـادي در سـال  701، 635-638: 2

اللـه ا در تاریخ سیاسی افغانستان رقم زد؛ زیرا اگر دوره کوتاه حکومت نُه ماهه حبیببسیار مهمی ر

بار بود کـه در الله را ساقط کرد، نادیده بگریم، این اوّلینکه حکومت امان 1929کلکانی را در سال 

هـاي قـومی شکسـته ها توسط دیگـر گروهطول تاریخ سیاسی افغانستان، هژمونیک سلطه پشتون

شود. مسلّم بود کـه در دوران مجاهـدین، انتقـال از همین نقطه نیز زوال پشتونیسم آغاز می شد و

سـادگى در اندیشـه پشتونیسـم اى نبود که بهقدرت و حاکمیت مشارکت سیاسی سایر اقوام پدیده

نمـودن ). به همین دلیل، اعاده حیثیت و یا معکوس231-216: 1377قابل تحمل باشد (سجادي، 

  آید. ل پشتونیسم، از جمله عوامل اصلی ظهور جنبش طالبان به شمار میروند زوا

اي و جعـل اسـطوره هاي قوم پشتون است که در روایات افسـانهطلبی، از مختصهحسّ برتري

هـاي قـومی را نـوعی طالبان انتقال قدرت به سـایر گروه بر اساس همین باور.بازتاب یافته است 

رو، ایدئولوژي قوم پشـتون، عامـل بسـیار شان تلقی کردند. ازاینديتابوشکنی و تاراج میراث اجدا

  موثر در ظهور و گسترش طالبان داشت.
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 . اسطوره عصبیت جدّ مشترك2

سـاز همبسـتگی والی و مـذهب را زمینهنظران، سه عامل اصلی: تبار، پشـتونبرخی از صاحب

ند. تیخانف، از جمله کسـانی اسـت کـه دانقوم پشتون در برابر بیگانگان و دنیاي خارج از قبیله می

ها در آیینی را سه عامل اصلی و تأثیرگذار در جهت یکپارچگی پشـتونوالی و همتباري، پشتونهم

فرهنگـی، آنچـه باعـث زبـانی و همداند. وي معتقد است که افزون بر همبرابر دشمن خارجی می

لرشـید (پتـان) هسـتند. اگرچـه ها از تبـار قـیس عبداشود، ایـن اسـت کـه پشـتونهمبستگی می

هاي درونی به دست فراموشی سپرده شـود، ولـی هنگـام ریشگی ممکن است که در کشاکشهم

). 10گـردد (تیخـانف، همـان: دفع تجاوز از بیرون، دیر یا زود پیوندهاي خونی و تیره بـازآرایی می

اي پشـتون اهمیـت لـهوالی، بیش از عامل دیانت در جامعه قبیهاي تباري و اصول پشتونعصبیت

کند و براي همبستگی قبیلـه مـورد ، زمانی اهمیت پیدا می»جهاد«دارد. دین و مفاهیم دینی نظیر 

  گیرد که قبیله مورد تجاوز دشمنان خارجی قرار گیرد.ارجاع قرار می

اي پشـتون بخش و همبستگی در جامعه قبیلـهترین اصل سامان، مهم»عصبیت«تباري یا هم

سازي، جدّ مشترك خودشان را به عنوان یک هویت متمـایز و ها با اسطورهرود. پشتونبه شمار می

سـازند. دربـاره منشـأ قـوم پشـتون، هاي قومی موجود در افغانسـتان مطـرح میبرتر از سایر گروه

ها، ایـن اسـت کـه آنهـا از اعقـاب نظریات گوناگون وجود دارد؛ اما روایت غالب در میـان پشـتون

اند جـات تبعیـد شـدههـا یـا هزارهدر میـان هزاره» بخـت النصـر«هستند که توسـط  اسرائیلبنی

متعلـق بـه سـده » مخزن افغـانی«). افسانه جدّ مشترك، در کتابی به نام 45: 1388(گریگوریان، 

بوده است کـه » افغانه«ها شخصی به نام هفدهم ثبت شده است. در این کتاب، جدّ اعلاي پشتون

تشـریح شـده اسـت کـه پـس از پراکنـدگی  زیسته است. در این کتـاب،) میدر عهد داود نبی(ع

هاي غور پناه برده و در آنجا اقامـت گزیدنـد. پـس از ظهـور دیـن یهودیان، فرزندان افغانه به کوه

ولید که بـا قـیس اي از جانب خالدبن، نامه»قیس«اسلام در جزیرة العرب، رئیس این طایفه به نام 

). خالد، ظهور دین اسـلام را بـه 36: 2ج  ،1380کند (فرهنگ، وابستگی قومی داشت، دریافت می

کند که به دین اسلام مشرف شـود. پـس از دعـوت خالـد، دهد و از قیس دعوت میوي اطلاع می

ولیـد، شود و در آنجا توسط خالدبنها عازم مدینه میقیس در رأس هیأتی متشکل از رؤساي افغان

امبر اسلام(ص) بـه جهـت خـدمات فداکارانـه جنگد. پیاسلام را پذیرفته و شجاعانه در راه اسلام می

شـان را بـه عربـی تبـدیل هـاي عبرانیها هنگام مراجعت ایشان، در حقّ آنها دعا نموده، نامافغان

» سـکان«دهد کـه بـه معنـی کند. پیامبر اسلام(ص) به قیس، نام عبدالرشید و لقب پیهتان میمی
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است که وظیفه هدایت مـردم خـود را در  باشد؛ چون از آن پس، قیسکشتی در زبان سوریانی می

دهـد کـه عنـوان ملِـک یـا راه اسلام به عهده دارد. علاوه بر این، پیامبر به مردم افغان بشارت می

انـد، هـیچ وقـت از اسرائیل، به ارث برده، پادشاه بنی»سائول«را که آنها از اجداد بزرگشان » شاه«

هاي آنان تا آخرالزمان باشد. داستان با بیـان شهزاده مردم ایشان جدا نشده و همواره عنوان رؤسا و

یابد که قیس پس از بازگشت به غور، عقاید و اصول اسلام را به مـردم خـود این مطلب خاتمه می

ــرار می ــا ق ــذیرش آنه ــرام و پ ــورد احت ــا آخــر عمــرش م ــو، وعــظ نمــوده، ت ــرد (بیلی : 1387گی

www.jawidan.com.( 

  تحلیل اسطوره

ها، نظرات مختلفی وجود دارد. برخی، آنهـا را از نسـل اقبـاط نامه پشتونجرهدرباره نسب و ش

اند اسـرائیل دانسـتهاي هم آنان را منتسـب بـه بنیاي و عدهمصري، برخی از اولاد ضحاك افسانه

نظر از درسـتی یـا نادرسـتی آن، آنچـه مهـم اسـت، اهمیـت ). صـرف21: 1318(سید جمالدین، 

ها را به یک گروه خویشاوند بزرگ تقویت و همواره آن احساس پشتونسازي آنجاست که اسطوره

شود. علاوه بر آن، بـا کند و همچنین، باعث تعیین مرزهاي خودي و غیر خودي میرا باز تولید می

ها توان استخراج نمود. پشـتونهاي دیگري را نیز میدقت در روایت اسطوره نیاي مشترك، دلالت

اسرائیل و اعقاب متأخر آنهـا وم خود به پادشاهان یکتاپرست و مقدس بنیبا انتساب سلسلۀ نسب ق

کنند و آن هدف، مطرح کردن قوم پشتون بـه نظیر فردي به نام قیس، اهداف خاصی را دنبال می

انـد و افتخـار هاي دور یکتاپرسـت بودهاسـت؛ نـژادي کـه از گذشـته» نژاد مقـدس«عنوان یک 

تـر از همـه آن را در سرزمین افغانستان در کارنامه خود دارنـد. مهم فداکاري در راه اسلام و اشاعۀ

اینکه مورد عنایت پیامبر(ص) بوده و همواره مشمول دعاي خیر آن حضـرت مبنـی بـر سـیادت و 

  ها بدرقۀ آینده آنها شده است. فرمانروایی همیشگی پشتون

نـژادي متکبـر و متنفـر در برابـر هـا، از نظـر نویسد: با اینکه افغانگوریان در این باره میگري

کنند، بـه ایـن دلیـل یهود هستند، اما اینکه چرا مشتاقانه یهود را به عنوان نیاکان خود انتخاب می

ها مایلند سند نژادي و فرهنگی عمومی بین خـود و دیگـر قبایـل پتـان را تـدارك است که افغان

رستی خویش را در زمان پیش از اسـلام بـا ببینند تا اتحاد خود را حفظ نموده و افتخار ادعاي یکتاپ

توان بـا پـذیرش نیـاي انجیلـی (مسـیحی) و اتصـال تکرار به اثبات رسانده باشند. اهدافی که می

  ).46: 1388اي به عرف اسلامی و مسیحی، به آنها دست پیدا کرد (گریگوریان، نامه قبیلهشجره
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هاي جوامع سنّتی اسـت بـه عقیـده گی روشه، معتقد است که تفکر اساطیري، یکی از ویژگی

اي سنّتی کاربرد ندارد و این اسطوره است که جاي آن را گرفتـه اسـت؛ وي، علم نظري در جامعه

گیـرد. بـه جـاي اینکـه حتی اعتقاد به اسطوره، جاي علوم طبیعی، تاریخ و علـوم اجتمـاعی را می

اي، آن را ا بیان دیرین و اسـطورهچرایی اشیا شرح و توصیف شود و منشأ و نتایج آن بازگو گردد، ب

فوق  انسانی و همشود سنّت در نظمی هم که اعتقاد به اسطوره سبب میايگونهدارد؛ بهمعلوم می

  ).83: 1382پیوندد (گی، بشري قرار گیرد که در آن، مقدس و روزمره و مفید به هم می

ها، برقرارکردن پیونـد ن پشتونترین دلالت اسطوره جدّ مشترك در میارسد که مهمبه نظر می

ها بینی و شـناختمیان مذهب و نژاد است. البته در زیست جهان قبیله که تفکر اساطیري به جهان

هاي اساسـی ایـن سـنخ از جوامـع دهد، اختلاط میان امر مقدس و غیر مقدس، از ویژگیشکل می

  شود.بط میگونه جوامع، از طریق اسطوره است که به کل جهان مرت است و این

ها بازتاب یافتـه اسـت، وقتـی اي و جعل اسطورهایدة برتري قوم پشتون که در روایات افسانه

اند، بازسـازي و توسط روشنفکران پشتونی که از زیست جهان قبیله به دنیـاي شـهر منتقـل شـده

نـد. گیرهـا و ابزارهـاي گفتمـان مـدرن را بـه خـدمت میاي از بیانشود، شکل تـازهبازنمایی می

ایدئولوژي پشتونیسم که در یک سدة اخیر افغانستان همواره مبناي عمل و کنش نخبگـان قـدرت 

شده یا مدرن از ایدة قوم مقدس اسـت کـه در اندیشـه در این کشور بوده، همان روایت سکولاریزه

  گیري نمودند.ها وجود دارد و طالبان از آن براي تسلط و در دست گرفتن قدرت، بهرهپشتون

  والی پشتون .3

و در مرحله بعد، متـأثر » والیپشتون«ساخت فرهنگی قبایل پشتون، تحت تأثیر عرف مشهور 

هاي اسلام وجـود والی و آموزههاي اسلام است. در شرایطی که تعارض میان اصول پشتوناز آموزه

والـی، حـوزه شود. قوانین و احکـام پشـتونوالی مقدم شمرده میداشته باشد، معمولاً اصول پشتون

ترین اصول این مجموعه، قـوانین شود. مهمها را شامل میوسیعی از رفتار و روابط انسانی پشتون

نظران دهنــد. صــاحبرا تشــکیل می» نوازيخــواهی و مهمــانکین«نــاظر بــر کرامــت انســانی، 

عرفـی  والی را مجموعـه قـانوناند. برخـی، پشـتونوالی ارائه نمودههاي مختلفی از پشتونتعریف

برخـی دیگـر،  ها رایـج بـوده اسـت.دانند که قبل از تأسیس حکومت شهري در میـان پشـتونمی

هـایی والی را هم ایدئولوژي و هم حقوقی عرفی دانسته کـه داراي ضـمانت اجرایـی و نهادپشتون

  ).42: 1367؛ مري لوئس، 62: 1369کند (روا، است که آن را اجرا می
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انـد. پشـتون بودن تعریف کردهیا پشتون واقعی» پشتونیت«اصول والی را بعضی دیگر، پشتون

تنهـا برچسـبی بـراي » پشـتون«، ملازم با پشتون خوب بودن است؛ بـه عبـارت دیگـر، »واقعی«

هاي اي از ویژگیعضویت قومی یا زبانی نیست؛ بلکه همچنین، به معناي محقق ساختن مجموعه

کردن، بـر نتیجه، پشتون خوب بودن، زیستن و عمـلکند. در والی الزام میسخت است که پشتون

هـاي ها شـامل ارزشآلاند. این ایدهوالی تجسم یافتههایی است که در عرف پشتونآلاساس ایده

  )..Khans, 2002,p:36شود (بنیادي در مورد شخصیت پشتون و الگوهاي رفتاري آن می

و ت بـر افکـار ثیر ایـن سـنّأتـ ،هاتونت و عرف در فرهنگ و اندیشه پشجایگاه سنّ با توجه به

به عنوان یـک جنـبش  ،جنبش طالبان گردد.خوبی روشن میسیاسى سران جنبش طالبان به رفتار

از دل مردمـان روسـتایى و غیرشـهرى کـه داراى کـه  اسـت برخاسته از جامعه پشتون افغانستان

اى بـه قبیلـهقـومی و ى فرهنگ ثیرپذیرأتواند از تنمى ،اى شدیدترى هستندتى و قبیلهتعلقات سنّ

تـرین گـام توان مهمدهی به آن را میهاي مشروعیتگزینش الگوي نظام سیاسی و راه دور باشد.

اي دانست. مدل نظام خلافت در تفکر سیاسی طالبان کـه در آن یـک از فرهنگ قبیله تأثیرپذیري

ر افـراد ملـت هـیچ نقشـی گیرد و براي سـایالعنان در رأس حکومت قرار میفرد به صورت مطلق

شـباهت زیـادى ، هـااى مرسوم در جوامع روستایى پشتونبا مدل نظام ریاستى قبیلهقائل نیستند، 

مافوق همـه مـردم تصـور شـده و اراده او  ،یس قبیلهئشخص ر ،اىدارد. در مدل نظام ادارى قبیله

صـون اسـت. در نظـام از هـر نـوع انتقـادى م ،اعمال ریـیس قبیلـه ،جنبه قانونیت دارد. همچنین

 ؛اى است که میان افـراد قبیلـه وجـود داردشبیه نوع رابطه ر،نیز رابطه ملت با امی حکومتی طالبان

، مشروع اسلامى است ندارد نظارت بر دولت را که یک حقّ نه تنها حقّ ،ملت در چنین نظامى زیرا

 باشـدى را نیـز دارا نمـىآزادزیستن در دایره زندگى خصوصى در چارچوب مقررات اسلام بلکه حقّ

  ).212-191: 1378(عارفی، 

اي رسد که ظهور و گسترش طالبان، بیشتر معلول اصـول فرهنـگ قـومی و قبیلـهبه نظر می

والی اسـت و ذهنیـت ترین اصول فرهنـگ پشـتوان، از مهم»جوییخواهی و انتقامکین«است که 

، بازگشت بـه اصـول و یـا عصـر اوّلیـه طالبان، بر اساس آن شکل گرفت. بنابراین، دغدغه طالبان

والی را اعاده نموده، جامعه پشـتون را از زوال رهـایی اسلام نبود؛ بلکه در صدد بود تا اصول پشتون

بخشد؛ به دلیل اینکه رفتار و الگوي سیاسی و مدل نظام خلافت که طالبان آن را مهندسی نمـوده 

اسـلام در تعـارض اسـت؛ چـون تفـاخر بـه نسـب، بودند، با اسلام ناب و نظام خلافتی عصر اوّلیـه 

جویی که مـورد نکـوهش شـدید دیـن مبـین اسـلام اسـت و تشـکیل هاي قومی و انتقامعصبیت
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  پذیرد. را نمی» جوییخواهی و انتقامکین«حکومت بر اساس 

  والی. اصول پشتون4

  الف. اصل ننگ

ست. (فرهنـگ عمیـد، ترجمـه ننگ در لغت، به معناي عیب و عار، شرم و حیا، آبرو و حرمت ا

رود. در کار مـیها نیز ننـگ بـه معنـاي لغـوي آن بـهدر میان پشتون») ننگ«منجدالطلاب، واژه 

شود؛ امـا فرهنگ پشتون، مفهوم ننگ اساساً در خصوص کنترل بدن زنان توسط مردان مطرح می

ل کنـیم، اي ننـگ اسـت، تحلیـرا که اصـطلاح دیگـر متعلـق بـه مجموعـه» ناموس«اگر مفهوم 

تر از تعصب بـراي حفـظ حرمـت و کنتـرل زنـان دارد. یابیم که ننگ، معناي فراتر و گستردهدرمی

ناموس، به معناي حریم و محافظت از حریم است. در معناي محدودتر، ناموس به عفت و حرمـت 

س بـه تر، نـاموزنان و وظیفه مسلّم مردان در محافظت از آنها اشاره دارد؛ امـا در معنـاي گسـترده

ترین معنـا، نـاموس بـه معناي زنان خانواده، کلان، قبیله و زنان تمام جامعه افغان است. در وسـیع

نویسد که بسیار ازنویسندگان راجـع معناي سرزمین پشتون است که باید محافظت گردد. گلتزر می

جامعـه  آمیز در ایـناند که تهدید ناموس، علت عام بـراي تعارضـات خشـونتبه افغانستان موافق

هاي کردند، آنها در کنـار اسـتدلالباشد. وقتی مجاهدان، نیروهاي تازه براي جهاد استخدام میمی

م نخسـتین 1978ها در معرض خطر قرار دارد. در سـال گفتند که ناموس مشترك افغاندینی، می

ن قیام بر ضدّ رژیم سوسیالیستی جدید، زمانی گسـترش یافـت کـه رژیـم سوسیالیسـتی، کـارگزرا

جوان خود را از کابل به ولایات فرستاد تـا دختـران و زنـان را مجبـور بـه مدرسـه رفـتن نماینـد. 

)William,Op. Cit. p.2002(  

دهـد؛ زیـرا اغلـب اصـول اساسـی والی را تشکیل میاصل ننگ، نقطه مرکزي گفتمان پشتون

تحقـق ایـن اصـل ایجـاد یابـد و در راسـتاي والی، در ارتباط با این اصل، معنا و مفهوم میپشتون

خواننـد. می» والیننگ«والی را اند. به دلیل اهمیت بسیاري که این مفهوم دارد، گاهی پشتونشده

  نویسد: کند و میخوبی ترسیم میها بهاي پشتونتیخانف، اهمیت این اصل را در نظام قبیله

د که مفاهیم اساسـی هاي خاوري اهمیت زیادي داروالی، در زندگی پشتونهاي پشتونسنّت«

ننگ و دفـاع از آن، ارزش متعـالی در زنـدگی هـر پشـتون ». بدل«و » ننگ«آن، عبارت است از 

وتـاز بـه شـرف است. ننگ رهبر و ننگ یک رزمجوي عادي، براي قبیلـه ارزش برابـر دارد. تاخت

زمـین و  اندازي بـر آزادي،شـود... هرگونـه دسـتیک فرد قبیله، اهانت به تمام قبیله شـمرده می
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گـردد آنگاه نافذ می» بدل«گردد. قانون دارایی، تجاوز در برابر قبیله متحد، نقض ننگ ارزیابی می

 (تیخانف، همان)» که پاسخ خون باید با خون داده شود.

شـود کـه آن را اش میافراد با ننگ، نه تنها مایۀ افتخار و باعث شهرت براي خـود و خـانواده

شـدن، بـدترین ننگ نامیدهآورد. در فرهنگ قومی پشتون، بیارمغان میبراي قبیله خودش نیز به 

شـود کـه شـده تلقـی میترین تهدید براي موقعیت اجتمـاعی فـردِ توهینتوهین ممکن و مهلک

هاي احساسی بسیار شدید و تندي را در پی داشته باشد. در فرهنـگ پشـتون، ممکن است واکنش

والی حرمـت زنـان و باشـد. در پشـتونآمیز در جامعه میناموس علت عام براي تعارضات خشونت

شـوند.گفته مشـهوري وجـود دارد کـه سرزمین، ارتباط نزدیکی با هم دارند یا حتی برتر تلقـی می

توانـد از تمامیـت کسـی کـه نمی«یـا » شـوددست یافتن به زنان، به تملک زمـین کشـیده می«

ي محافظت کند. هرکسی مجاز است که هرچـه تواند از هیچ چیزاش محافظت نماید، نمیخانواده

  (Glatzer, 1998,p:4) »خواهد، از او بربایند.را می

دامنی زنان مسلمان و تعصب و حساسیت ورزیدن مردان در دین مقدس اسلام، بر عفت و پاك

شان تأکید فروان دارد؛ اما سیاست تجرید کامل جنسیتی که در نظام طالبان در مـورد قبال نوامیس

شد و زنان از حق مشارکت اجتماعی و سیاسی به طور کامل محروم بودند، بیشـتر ن اعمال میزنا

هـاي اسـلامی. طالبـان در اوّلـین اي در ایـن خصـوص بـود؛ تـا آموزهبرخاسته از فرهنـگ قبیلـه

شان، از زنان خواسـتند کـه در انظـار عمـوم ظـاهر نشـوند و فقـط در معیـت یکـی از هايفرمان

خروج از منزل را دارند. کار زنـان در خـارج از منـزل، ممنـوع گردیـد و مـدارس  بستگانشان، حقّ

هاي افغانستان، طالبان و سیاسـت نانسی، مجموعه مقالات،هاي زنانه بسته شدند. (دخترانه و حمام

  )200 ی:جهان

در فرهنگ قبایـل پشـتون کـه از خـانواده تـا دولـت » ننگ«با توجه به اهمیت مرکزي اصل 

گیري گروه افراطـی ها و عوامل مؤثر در شکلتوان آن را یکی از انگیزهشود، میشامل میافغان را 

م کـه در آن 1992رو، تشکیل دولت توسط رهبران مجاهدان در سـال طالبان به شمار آورد. ازاین

هاي قومی غیر پشتون دست برتر را داشتند، از منظر طالبان نـوعی تابوشـکنی، نقـض اصـل گروه

اندازي بــه میــراث مســلّم تــاریخی اجدادشــان تلقــی گردیــد. ایــن تلقــی، باعــث ننــگ و دســت

شدن هویت طالبان که از تبار پشتون است گردید و آنها را به واکنش واداشت. بنـابراین، رادیکالیزه

اي گیري و نیرومندي گروه افراطی طالبان، تا حد بسیاري بـه ایـن دینـامیزم فرهنـگ قبیلـهشکل

  بستگی داشت.
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  جوییاصل بدل یا انتقامب. 

جویی اسـت. بـر هاي فرهنگ قومی جامعه پشتون، اصـل بـدل یـا انتقـامیکی دیگر از ویژگی

اسـاس ایـن اصــل، وظیفـه و حــق هـر انســان اسـت کـه خــود مجـري عــدالت باشـد و انتقــام 

تقـام قـانون ان«هایی که در حقّ او روا داشته شده، خود بگیرد. تیخانف، بدل را به عنوان بیدادگري

) بدل در قدم 10ها ادامه یابد. (تیخانف، همان: کند که ممکن است سدهتعریف می» خون با خون

اوّل متوجه شخص متجاوز یا ظالم است؛ اما این اصل از چنان اهمیتـی برخـوردار اسـت کـه اگـر 

یـل و متجاوز از دسترس دور باشد، این امکان وجود دارد که انتقام از خویشاوندان ظالم یـا حتـی ا

ها بـه تـأخیر بیفتـد؛ ولـی بـراي یـک پشـتون، مایـه تبار وي گرفته شود. انتقام ممکن است سال

هـاي تـازه و اسـتمرار آن شرمساري است که آن را فراموش کند. بـدل، معمولـاً موجـب درگیري

کند. با وجود اینکه بدل، برخلـاف شـرع ها تا چندین نسل استمرار پیدا میشود و گاه کشمکشمی

مونـت شـود. (پوشی از آن بر اساس اصول پشتونیت، به هیچ وجـه روا دانسـته نمی، اما چشماست

  )170 :1388استوارت، 

هاي قومی غیر پشـتون و تشـکیل دولـت توسـط م به دست گروه1992سقوط کابل در سال 

هـا دار شدن ننگ پختانه تلقی گردید؛ زیرا پشـتونها و لکهتاجیکان، نوعی تعرض به حریم پشتون

گیري دولـت که در طول تاریخ همواره حاکمیت سیاسی را در این کشور در اختیار داشتند، با شکل

غیر پشـتونی، حقـارت شـدیدي را در خـود احسـاس کردنـد. بنـابراین، زوال، ضـعف و شکسـت 

کردند پس از اوج عظمـت، اکنـون بـه حضـیض ذلـت گرفتـار هاي پشتونی که احساس میگروه

هاي کـه بندي جنبش احیاگرانه پشتونی فراهم ساخت. زمینهلازم را براي صورتهاي آمدند، انگیزه

ها براي مشارکت سایر اقوام موجود در افغانستان پس از دوران جهاد فراهم آمـد، از طـرف پشـتون

شان تلقی شد. به همین دلیـل، اعـاده حیثیـت اندازي به حریم و حقّ مسلّم تاریخیبه منزله دست

را که در دوران دولـت مجاهـدان دچـار انحطـاط و زوال گردیـده بودنـد، یکـی از ها براي پشتون

  رود.گیري جنبش طالبان به شمارمیهاي اصلی شکلانگیزه

اي بسـیار دهشـتناك از جویی بود که طالبان در مزارشـریف نمونـهبر اساس همین اصل انتقام

 24جویان طالبان، بـار اوّل در جنگ اي را به نمایش گذاشتند.جویی فرهنگ قبیلهخشونت و انتقام

وارد مزارشریف شدند؛ اما در اثر مقاومت مـردم کـه آغـازگر آن نیروهـاي شـیعی  1997سال می 

هزاره بودند، نتوانستند بیش از چهـار روز ایـن شـهر را در کنتـرل خـود نگهدارنـد و بـا تلفـات و 

جویی را در طالبـان انتقـامشـدت حـسّ خسارات سنگین، شهر را ترك کردند. شکست مزارکـه به

عیار کشی تمامبرانگیخته بود، یکسال بعد که دوباره طالبان به این شهر یورش بردند، به یک نسل
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  در این شهر دست زدند.

  نوازيج. اصل مهمان

نوازي اسـت کـه یکـی از یکی از الگوهاي رفتاري مشهور در میان قبایل پشتون، اصل مهمان

آید. در فرهنگ قومی پشتون، بیرون بردن مهمـان بـراي میزبـان، ر میشان به شماافتخارات ملی

هاي نوازي علاوه بر گرامی داشتن مهمان، دلالتحتی با وجود فقر، نوعی تحقیر است. رسم مهمان

اي هاي کسب قدرت در نظام قبیلـهنوازي، یکی از راهتري دارد. مهماناجتماعی و سیاسی گسترده

، برتـري سیاسـی و اقتصـادي خـودش را از طریـق پیشـکش نمـودن شود و میزبانمحسوب می

کنـد تـا نوازي، این است که میزبان را الزام میترین دلالت رسم مهمانکند. مهمثروتش اثبات می

 ) 220 :1388مونت استوارت، امنیت مهمان خودش را تأمین نماید. (

لـادن و ایمـن بی نظیر اسـامه بنظرف دو دهه، افغانستان به میعادگاهی براي افراد تندرو مذه

هـاي تنـدروي مـذهبی، نـه تنهـا نوازي، در ظهور افراد مذکور و گروهالظواهري بود. اصل مهمان

هاي ایـدئولوژیک و نظـامی تأثیر نبوده است، بلکه افغانستان محلّ امنی براي فعالیت و آموزشبی

، براینـد »افغـان عـرب«معـروف آنان و هزاران جنگجوي عرب و غیرعرب تبدیل شده بود. پدیده 

هاي نظامی و اعتقادي در هاي افراطی از سراسر جهان اسلام و دریافت آموزشگردهمایی رادیکال

وآمـد بودنـد، هـاي پشـتون در رفتافغانستان بود. ازآنجاکه داوطلبانِ عرب عمـدتاً در میـان گروه

خصـوص نـواحی هـاي افغـان بهمآبی را در میـان گروهاي سـنّی و مقـدسبنیادگرایی قومی قبیله

  )52-48: 1384پشتون تشدید کرد. (احمدي، 

نوازي از مشتریان عربشـان، ها در قالب اصل مهمانبنابراین، اقتصاد مافیایی و میزبانی پشتون

گیري دیدگاهاي افراطی و خشن و ظهور گروه افراطی طالبـان مجموعه عواملی است که در شکل

لادن حمایت نمودند و از تحویـل ن بر اساس همین اصل، از اسامه بننقش مؤثر داشته است. طالبا

  دادن آن و سایر مشتریان عربشان به آمریکا، خودداري کردند.
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  نتیجه

گیري طالبـان بـه دلیـل گردد کـه شـکلهاي تحقیق به این نتیجه منتهی میدر نهایت، یافته

زیست جهان قبیله است. ترکیـب عصـبیت ریشه داشتن در قومیت پشتون، عمدتاً متأثر از پارادایم 

خویشاوندي و تباري با عصبیت مذهبی، طالبان را به یک نیروي مهارناپذیر تبـدیل کـرد کـه نـه 

نظران در باب پیدایش طالبان، نظریـات تنها افغانستان که جهان را با چالش مواجه ساخت. صاحب

شـتون نیـز بـه عنـوان یکـی از عوامـل هاي قوم پاند؛ ولی ویژگیو عوامل گوناگونی را ذکر نموده

هاي ایـن تحقیـق هرحال، یافتهگیري طالبان مطرح است. بهاساسی در کنار سایر عوامل، در شکل

  به عنوان نتیجه نهایی به قرار ذیل است: 

گیري گـروه افراطـی اي جامعه پشتون، در ظهور و شـکلهاي قومی ـ قبیلهفرهنگ و ویژگی

گیري اي، هـم در شـکلهاي فرهنگ قـومی ـ قبیلـهرده است. ویژگیطالبان نقش مؤثري ایفا ک

شهرت یافته، تأثیرگذار بوده اسـت و هـم » طالبانیسم«ذهینت و نظام فکري خاص طالبان که به 

 بندي طالبان فراهم ساخته است.هاي نیرومندي را براي ظهور و صورتانگیزه

ت در برابر تغییر و تحول کـه جنـبش هایی چون: خشونت، عدم مدارا، عصبیت و مقاومویژگی

طالبان آنها را در عمل به نمایش گذاشت، قبل از هر چیز برایند الگوهاي فرهنگی زیسـت جهـان 

تـوان در را می» ننـگ پختانـه«ویژه اي، بـهاي هستند. از طرف دیگر، فرهنگ قومی ـ قبیلهقبیله

ننگ و نـاموس در فرهنـگ پشـتون، از  زنجیرة علل پیدایش طالبان نیز مورد مطالعه قرارداد. اصل

ترین اي، خشـندهد. تعرض به ناموس در جامعـه قبیلـهخانواده تا کل جامعه پشتون را پوشش می

ها ادامـه یابـد. ایـن امـور، در اندیشـه و رفتـار ها را در پی دارد که ممکن است حتی سـدهواکنش

 طالبان نقش مؤثري داشته است. 

ها را از والی با اسطوره جدّ مشترك که همبستگی پشـتونپشتون ترکیب اصول و قوانین بسته

تواند یکی از عوامل و محرك آورد، میبه وجود می» قوم مقدس«طریق القاي اندیشه نژاد برتر یا 

 گیري طالبان به حساب آید. اصلی در شکل

اي تنـدرو و هـعوامل خارجی از قبیل اقتصاد مافیایی، افغانستان را به مکـان امـن بـراي گروه

افراطی دیگر کشـورها، از قبیـل عربسـتان سـعودي و پاکسـتان تبـدیل کـرد. براینـد گردهمـایی 

اندیشـی در گرایـی و دگمهاي افراطـی از سراسـر جهـان، باعـث تـرویج خشـونت، افراطرادیکال

 افغانستان شد که در نهایت، سبب ظهور و گسترش گروه افراطی طالبان گردید.
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