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Abstract 

 Political behavior during Amanullah Khan period was formed along with the political behavior of the 
previous rulers, which is far from Islamic values and requirements. This situation is problematic despite 
his claims (Amanollah Khan) of reformism and the Islamic nature of society. This issue is primarily 
concerned with the political- tribal culture of the country. Because in Afghanistan political behavior is 
influenced by political culture and the dominant aspect of political culture is also tribal. Therefore, the 
question arises is: what effect the tribal -political culture had on the underdevelopment of political-Islamic 
in this period? From this issue, the main question arose: What is the role of tribal- political culture in the 
underdevelopment of the political-Islamic behavior of Afghanistan during the time of Amanullah Khan? 
This article tries to view this issue scientifically. The analytical method used for this study is conceptual 
analysis and the method of collecting the required information is also documentary (library); the 
hypothesis is that: tribal- political culture as a mental stimulus of Amanullah Khan and his government 
agents in political behaviors aimed at ethnic-tribal interests, anti-justice, violence and lack of regularity 
and caused underdevelopment. The findings show that this culture led to: 

 acquisition, maintenance and expansion of violent in political power, the elimination of rivals and 
political opponents, looting of goverment and popular property, unbalanced development, changing the 
demographic composition of the residential areas of convicted minorities. 
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نیافتگی رفتار سیاسی در افغانستان دوره  فرهنگ سیاسی و توسعه 

 های اسالمی( اهلل خان )با تأکید بر ارزش امان 
 2ی سجاد   وم ی عبدالق   د یس   |  1ی بسم اهلل مهدو   د ی س  

 

 چکیده
هتا   اهلل خان در امتداد رفتار سیاسی حاکمان پیشین شکل گرفت  کتب  تا ارز زمان امانرفتار سیاسی در  

طلبی  ی   اسالمی های اسالمی در حوزه رفتار سیاسی فاصلب دارد. این  ضعی   ب رغم ادعای اصالح ایستب
ر کشور اس . زیرا  ای حاکم  ساز اس . این مسئلب قبل از همب متوجب فرهنگ سیاسی قبیلب ودن جامعب، مسئلب

کب رفتار سیاسی متأثر از فرهنگ سیاسی شکل گرفتب    جب غالب فرهنگ سیاستی در افااسستتان هتم ماهیت  
 -سیافتگی سیاستیای چب تأثیری در توسعبگیرد کب فرهنگ سیاسی قبیلبای دارد. لذا این مسئلب شکل میقبیلب

این مسئلب این پرسش اصلی شکل گرف  کتب  سشتش  اسالمی رفتار سیاسی در این د ره داشتب اس . از در ن
 اهلل خان چیس ؟اسالمی افااسستانِ زمان امان -سیافتگی رفتار سیاسیای در توسعبفرهنگ سیاسی قبیلب

این مشالب سعی کرده اس  کب این مسئلب را  ب صورت علمی  ررسی سمایتد. ر   تللیلتی کتب  ترای ایتن 
تللیل تفهمی  وده   ر   گتردو ر اطالعتات متورد سیتاز هتم استنادی  ررسی در سظر گرفتب شده اس ، ر   

ختان    اهللامانملرک ذهنی ای  ب عنوان ای(؛  ا در سظر گرفتن این فرضیب کب فرهنگ سیاسی قبیلب)کتا خاسب
ای، عدال  ستیزی، قبیلب -کارگزاران حکومتی  ی در اسجام رفتارهای سیاسی معطوف  ب منافع   مصالح قومی

 ی ون شده اس .افتگیستوسعبی عمل سموده    اعث ریپذقاعده هره از ی    یزیوموس خش
اسجامیتتد کتتب ایتن فرهنتتگ  اعتتث کستب، حفتت    گستتتر   هاافتتبی صتتورت گرفتتب  تتب ایتتن یهتاکا  

قدرت سیاسی، حذف رقبا   مخالفین سیاسی، غارت اموال   امالک د لتتی، مردمتی   مختالفین   زیومخشوس 
 ی ملکوم... شده اس .ها یاقلوسعب سامتوازن، تاییر ترکیب جمعیتی مناطق مسکوسی سیاسی، ت

گتری، سیافتگی رفتار سیاسی، غارتسیافتگی، رفتار سیاسی، توسعبفرهنگ سیاسی ، توسعب  ها:کلیدواژه
 منازعب ز اسی   هویتی.
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 مقدمه

تدا م رفتار سیاسی حاکمان مستبد اهلل خان تکرار   رفتار سیاسی در افااسستان زمان امان
سیافتگی رفتار سیاسی در این مشطع تتاریخی  تر ای پیشین اس . درجازدگی   توسعب  قبیلب

اهلل خان ضتر رت تاییتر را درک کترده    داعیتب توستعب   خالف استظار اس . چب اینکب امان
لبید کب ماهی  رفتار ططلبی داش . این درک   داعیب در کنار اسالمی  ودن جامعب میاصالح

یافتب اسالمی اصالح گردد   ستامان توسعب سیاسی در افااسستان مطا ق  ا قواعد   معیارهای
یا د؛ اما این اصالح شکل سگرف    این تاییر  ب  جود سیامد. طبیعی اس  کب این مسئلب سیز 

 ستی سباشتد. های اجتماعی  ریده از عوامل   دالیل متعدد در ستی    یرهمچون دیگر پدیده
ای را مهم    نیادی دیتده   تتأثیر ون را در ایتن زمینتب این مشالب سشش فرهنگ سیاسی قبیلب

 ردیگیمرفتار سیاسی متأثر از فرهنگ شکل هم  ب این دلیل کب ا الً   ارزیا ی خواهد کرد. ون
 ها   خلشیتات خاصتی سستب   تب مشولتب  فرهنگ سیاسی  ب مفهوم  ا رها، ایستارها، ارز 

؛ کنتدیمسیاس    قدرت  ب عنوان ملرک   عشبب فکری   اسگیزشتی رفتتار سیاستی عمتل 
ای اس ، لذا مسئلة تلشیتق حاضتر ایتن  جب غالب فرهنگ سیاسی در افااسستان قبیلب  ثاسیاً 

سیافتگی ای،  ب عنوان متایر مستتشل، در توستعبخواهد  ود کب جایگاه فرهنگ سیاسی قبیلب
اهلل خان،  ب عنوان متایتر  ا ستتب، کجاست ، ایتن فرهنتگ چتب امانرفتار سیاسی در زمان  

 تأثیری در این  ضعی  داشتب اس .
وید کتب  سشتش فرهنتگ سیاستی های اصلی   فرعی زیر  ب جود میاز این مسئلب پرسش

اهلل ختان چیست ؟ اسالمی افااسستتانِ زمتان امتان  -سیافتگی رفتار سیاسیای در توسعبقبیلب
ای در ایتن  ضتعی  چیست ؟ سشتش یی موجود در فرهنتگ سیاستی قبیلتبگراسشش خشوس 

گری ون در این زمینب چیست ؟   سشتش خویشتا سدگرایی موجتود در فرهنتگ سیاستی غارت
 اهلل خان چیس ؟.سیافتگی رفتار سیاسی افااسستان زمان امانای در توسعبقبیلب

سیافتگی سیاستی  تب وسعبگردد  ب مسئلب تسو  ر میضر رت   اهمی  این تلشیق از یک
ون  تر ز ایتای   تارانیزی رفتار سیاسی  تب صتورت ختا    وثتار افتگیستوسعبصورت عام   

ی زیادی را  اعتث شتده است . از ستوی هایراسگری گوساگون حیات اجتماعی افااسستان کب  
خان در حیات سیاسی این کشور کب در   اهللامان ب اهمی  تاریخی حکوم     گرددیمدیگر  از  
ی  رافراشتب   سودای توسعب   پیشترف  داشت . لتذا  ایستتب است  کتب طلباصالحون پرچم  

ی گتردد. از ستوی ا یشتبیرشکس  ون در حوزه رفتار سیاسی  ب صورت علمتی شناستایی   
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ی رفتتار افتگیستوستعبفرهنتگ سیاستی در توستعب    کننتدهنییتع ب جایگاه  گرددیمسوم  ر 
یی دارد هاشتناخ    هااحستا سیاسی.  ب  ا ر پژ هشگران رفتار سیاسی ریشب در  ا رها، 

 خشتد. اینجاست  کتب اهمیت   لتث از سشتش  ستو متیها ستم کب فرهنگ سیاسی  ب ون
ختان  اهللامتانی رفتار سیاسی افااسستتان در زمتان افتگیستوسعبی در  البیقبفرهنگ سیاسی  

در این تلشیق تال  خواهد شد تتا ارتبتاد د    هاضر رت ا توجب  ب این  .  شودیم  درکقا ل
اسالمی( سنجیده شده     -ی رفتار سیاسیافتگیستوسعبی(   )البیقبمفهوم )فرهنگ سیاسی  

 سشش ا لی در د می  ازسمایی گردد.
ای  ب عنوان این تلشیق  ر پایب این فرضیب صورت گرفتب اس  کب  فرهنگ سیاسی قبیلب

خان   کارگزاران حکومتی  ی در اسجام رفتارهای سیاسی معطوف  تب   اهللامانک ذهنی  ملر
ی ریپتذقاعده هتره از ی    تیزیومخشتوس ای، عدال  ستیزی، قبیلب -منافع   مصالح قومی
 ی ون شده اس .افتگیستوسعبعمل سموده    اعث 

) ب صورت تألیف  زیادیی  ب صورت علمی وثار افتگیستوسعبدر حوزه فرهنگ سیاسی   
ستامان اجتمتاعی در "اثتر التوین ستو،  "تاییر اجتماعی   توسعب" جود دارد؛ مثل    ترجمب(

فرهنگ سیاسی   توسعب سیاسی مطالعب "اثر هاستینگتون  ...  "دگرگوسی  خو دس جوامع  
ا ع الشلتم... منتاثر ستریع "فرهنگ سیاسی ایران"اثر دال سیوسگ یو،    "تطبیشی ایران   کره

ها استفاده خواهد شد. ی فکری   سظری  لث ما دارد   از ونها خشمذکور قرا   زیادی  ا 
خان    ا  اهللاماندر د ره  ون هماما را طب، تللیل   تطبیق این د  مفهوم در حوزه افااسستان 

ی اسالمی، کار جدی   مستشلی صورت سگرفتب اس . وسچب هم  جود دارد، هاارز تکیب  ر  
مثل  تر  ب ون اشاره شده اس ؛ی کلیها لث  یا اینکب در ضمن    کنده، کوتاه   گذرا اس پرا
تتألیف دکتتر ستجادی کتب  تر   "ی سیاسی افااسستان  قتوم، متذهب   سیاست شناسجامعب"

هتای مذهبی   رقا   سخبگتان تأکیتد  رزیتده    ازتتا  ون را در  لتران  -های قومیشکاف
های داخلتی دهتة رگزاران، شکس   رپایی د ل  ملی   جنگمعاصر کشور، رفتار سیاسی کا

 یی از  لث ما را پوشش خواهد داد.ها خششمسی سشان داده اس . این اثر  1370
است  کتب   "عشالسی  سیاسی   ساختار سیاسی در افااسستان معاصتر"  سامبانیپااثر دیگر  

. ایتن اثتر  تا است  متدهدروتوسط شفق خواتی  رای مشطع ارشد در داسشگاه مفید  ب سگار  
  معتشد اس  کب عشالسی  سیاسی در افااسستان متتأثر از   شدهنیتد استفاده از ر   جا ری  

دهد. سویستنده ای اس  کب قبیلب، غنیم    عشیده عناصر اصلی ون را تشکیل میسظام قبیلب



 

82    
 

82    
 

1140 بهار ،12 هشمار، دهم سال  

کند. ایتن یاین عناصر را در ساختار سیاسی افااسستان وسهم در اد ار مختلف تاریخی دسبال م
ای سامب عال ه  ر  سع  دایره مباحث ون از سظر تاریخی، سطح دیگری از زیس  قبیلتبپایان

ای را مورد توجب ای اس ؛ یعنی عشالسی  سیاسی قبیلبرا کب متفا ت  ا فرهنگ سیاسی قبیلب
 جتود  های سسبتاً متفا تی را سیز دسبال سموده اس .  تا ایتنقرار داده    ب همین دلیل  یژگی

مطالب زیادی  رای استناد در این اثر  جود دارد کتب در مواضتع مناستب از ون استتفاده شتده 
ی هادادهاس . همچنین تاریخ عمومی افااسستان از دیگر منا ع ما در این تلشیق اس  کب از 

 خام ون  رای اثبات مطالب مورد سظر استفاده خواهد شد.
ب این معنی کب پس از توصیف رفتار سیاسی تللیلی اس ؛    -ر   این تلشیق توصیفی

-ی فرهنگ سیاسی قبیلبهاشاخصخان  ب تللیل   تبیین ون از طریق    اهللاماندر حکوم   
ی در ون  ازسمایی خواهتد شتد. البیقبای پرداختب    ب صورت تفهمی سشش فرهنگ سیاسی  

ی( خواهد  ود کب  ا مراجعب  ب منتا ع موجتود   اکتا خاسباین تلشیق اسنادی ) گردو ری  ر  
 .ی تلشیق استفاده خواهد شدبیفرضمکتو  مطالب مورد سظر گردو ری   در مسیر اثبات 

-ترین   مهمایای  ب عنوان ریشبفرهنگ سیاسی قبیلب سشان دادنهدف از این تلشیق  
است .  طلباصالحخان    اهللاماناسالمی در زمان    -ی رفتار سیاسیافتگیستوسعبترین عامل  

گرایتی  ... متاسع   فاقتد های فتر  ملتی، خشتوس ای  ا سگر اینکب فرهنگ سیاسی قبیلب
ی چهتل تکت  استالمی در جامعتب -ی سیاستییافتتبظرفیت    تواستایی ایجتاد رفتتار توستعب

اسالمی  تب  -ی سیاسیاین فرهنگ تاییر سکند، رؤیای توسعب  کب  یزماسافااسستان اس    تا  
اسالمی  ب صورت ختتا  در افااسستتتان  تتب  اقعیتت  تبتتدیل  -رت عام   توسعب رفتار سیاسیصو

تاریخ سیاسی د ره اماسی شاهدی  ر این مدعا اس . لذا  رای رستتیدن  همچنان کب؛  سخواهد شد
 اسالمی   عشالسی سداریم.  ب سم  ای ها از قبیلب ب این مهم گزیری جز تاییر ذهنی  

خان کب داعیب اصالح   تاییر داش ،  اهللامانی رفتار سیاسی را در زمان افتگیستوسعباین تلشیق  
ی کسب، حف    توسعب قدرت سیاسی، مواجهب  ا اختالف   مخالفین هاحوزه. وسهم در  کندیمدسبال  

 .مخالفین سیاسیی عمومی   هاییدارا سیاسی، توزیع منا ع ملی   مواجهب  ا 

 قوم و قبیله:

در تعریف قبیلب میان پژ هشگران  ر سر لز م حضور عناصر فرهنگ   تبار مشترک اتفاق 
گیرسد؛ مثل ماکس   ر)اکترم عتارفی، سظر  جود سدارسد؛  رخی عنصر »فرهنگ« را سادیده می
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   رختی (  123   1384(   جا ری)الجتا ری،  47   1367 سد)ویینب  سد،  (، ویینب145   1393
(. از سوی 320  1389کننده میداسند؛ مثل  ارسز    کر) ارسز    کر، دیگر این عنصر را تعیین

دیگر ریچارد تاپر لز م حضور عنصر تبار   سژاد مشترک را در تعریف قبیلب در افااسستتان زیتر 
(. در مشا تتل  عضتتی دیگتتری از سویستتندگان تبتتار   ستتژاد 26  1388 تترد«) ینش، ستتلال می

کنند    ا رمندستد کتب های قبیلب در افااسستان قلمداد میرک )هرچند فرضی( را از  یژگیمشت
شود کب تنها  جود سیاکتان های فرعی یک قوم گفتب میتنها  ب شاخب  "قبیلب"در افااسستان  »

متعدد کب پدر کالن فرضی وسان سیز یکی اس ، وسان را از هم متمایز سموده اس   تد ن وسکتب 
ز اسی، فرهنگتی   جستمی در ون للتار گردیتده  اشتد. ماسنتد قبایتل پتوپلزی،   هایتفا ت

های قبیلب دراسی هستند   یتا زی کب زیرشاخبزی،   اسلقزی، سورزی، علیالکوزی، اچک
های قتوم پشتتون  تب شتمار در سطح کالستر، قبایل دراسی، غلزایتی   کرالستی کتب زیرشتاخب

های ون در افااسستان  ب ین در توصیف قبیلب    یژگی(.  نا را146   1393ویند«)عارفی،  می
 توان  یژگی سسبی   خویشا سدی را سادیده گرف .رغم حضور عامل فرهنگی، سمی

دیدگاه اخیر سب تنها  ب تعریف قبیلب پرداختند،  لکب سسب   ب تفا ت ون  تا مفهتوم مشتا ب 
کب این د  مفهوم تفا ت چنتداسی  توان گف ون؛ یعنی  ا مفهوم قوم سیز اشاره سمودسد. لذا می

ترین تفا ت قوم  ا قبیلب در دایره شمول ون است . وقتای ستجادی سیتز در  اهم سدارسد؛ مهم
 سویسد.همین مسیر می

 توده   در ملتور عمتودی   "قتوم"، زیرمجموعة مفهوم عام  "قبیلب"     "طایفب"»مفاهیم  
هتای  ندی یتک قتوم، ملشتق  تا مجموعتبتشستیمقرار دارسد.  ب عبتارت دیگتر، در    "قوم"

شود کتب عمتدتاً خویشتا سدی   ر ا تط فتامیلی  تر ون ستایب ملد دتر   متعددی ر  ب ر  می
تتوان شوسد.  نا راین، میها  ا سام طایفب یا قبیلب شناسایی میافکنده اس . این زیرمجموعب

اسشعا ی قوم هستند کب ضمن ون کب معیتار های  گف  کب قبیلب یا طایفب، زیرمجموعب   شاخب
فرما اس ، عمدتاً در قالب خویشتا سدی   ها حکم  ضوا ط حاکم  ر ر ا ط در ن قومی  ر ون

 .(28 -29  1384)سجادی، پردازد«ر ا ط فامیلی،  ب تعامل   ر ا ط  ا دیگر قبایل   طوایف می
این د  مفهوم اس ؛ در صورتی کب تفا ت دیگر قوم   قبیلب از سظر پیشینب تاریخی کار رد 

تر مورد گرایی یک پدیده مدرن   سسبتاً جدیدی اس  کب تا ا ایل قرن  یستم کمقومی    قوم
 115  -116اقتصتادی،    -استفاده داسشمندان صورت گرفتب اس )احمدی، اطالعات سیاستی

 شتب اس .های د ر سیز  جود دا(، قبیلب یک مفهوم سنتی   قدیمی اس  کب در گذشتب61 
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 گستره قبیله نشینی در افغانستان معاصر:

قبیلب سشینی تا ا اخر قرن سوزدهم میالدی ساختار غالب در جامعب افااسستتان   در میتان 
تمامی مناطق   اقوام ساکن در کشور  وده اس . در این زمان ده خان سشین از ک  ب صورت 

هفت  قبیلتب  ودستد)گریگوریان،   ها هتم دارایسیمب مستشل زسدگی عشایری داشتند؛ ترکمن
ای   تلت  زعامت  میتر   ای  ا ساختار   مناسبات قبیلبها سیز در جامعب(. هزاره54   1388

ها هم اکنون سیز ساختار (؛ اما پشتون77   1387عسکر موسوی،    کردسد)سیدخان زسدگی می
متاعی در ای ختود را کتم    تیش حفت  کترده است . البتتب امتر زه ستاخ  اجتپیشین قبیلتب

افااسستان تاییرات زیادی سموده    ب غیر از جامعب پشتون، قبیلب سشینی در میان سایر اقتوام 
 تتب صتتورت جتتدی دگرگتتون شتتده استت .  تتب خصتتو  از زمتتان جهتتاد ضتتد کموسیستتتی  تتب 

 (.150  1393 عد)عارفی، 

 سیاسی فرهنگ

   سیاستی علتوم حتوزه  ارد ولموستد توسط گا ریتل م، ۱۹۵۶  سال  در  "سیاسی  فرهنگ"
های فتردی سستب   تب سیاست  در میتان گیری»الگتوی ایستتارها   ستم شده      اجتماعی

( تعریف گردید. از این مفهوم سیتز تعتاریف متعتددی 113   1395اعضای یک سظام«)عالم،  
(   8  1381)یو، سیدسي  ر تا(، 39  6   5توسط لوسین پای )سامب فرهنگ، سال د م،   

کب  میر یمس . ما در اینجا  ر اسا  تعریف کاظمی از این مفهوم پیش دیگران ارائب شده ا
  »فرهنگ سیاسی یک جامعب عبتارت دیگویم جب جمع تعاریف متعدد   مختلف اس .  ی 

ها، معیارها   عشایدی کب  در طول زمان ها، ارز ها،  ینشاس  از مجموعب  ا رها، گرایش
ا   تجر یات تاریخی از سسلی  تب سستل دیگتر منتشتل    تل  تأثیر  قایع، ر سده  گرفتبشکل
-های سیاسی  رای سیل  ب هدفها، سهادها، رفتارها، ساختارها   کنششود   در قالب ونمی

 (.36  1382گیرد«)کاظمی، های جامعب شکل می
 از  ختش ون  لکتب سیست ، عمتومی فرهنگ از مستشلی   جدا شق سیاسی  فرهنگ  البتب
دارد؛ چتب  تب  شتدن سیاستی استعداد  یا     اس   سیاسی  ذاتاً  کب  اس   عمومی  فرهنگ  عناصر

اما چیستی ملتوای فرهنتگ  (.14   1381صورت مستشیم   چب  ب صورت غیرمستشیم)یو،  
دهنده فرهنتگ  تب معنتای عتام دارد. در یتک ها   اجتزای تشتکیلسیاسی  ستگی  ب مللفب

یتز چنتین خواهتد  تود   در یتک ای  تا فرهنتگ ستنتی، ملتتوای فرهنتگ سیاستی سجامعب
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ها  ب مسائل   سظام سیاسی سیتز رستگ    توی ای  ا فرهنگ مدرن   دموکراتیک، سگاهجامعب
های سیاسی متفا ت گرایش  ب تأکیتد ون را خواهد داش .  ب همین دلیل »مطالعات فرهنگ

 (.12ر ی موضوعات متفا ت دارد«)همان، 

 :ایبیلهی فرهنگ سیاسی قهاو مؤلفه هایژگیو. 

در  اقع اشاره  ب ملتوا   عناصتر ستازسده ون دارد؛   ای  رای فرهنگ سیاسیپسوسد قبیلب
ای را تستخیر کترده   هایی کتب ذهتن   زستدگی اسستان قبیلتبها،  ا رها   ارز یعنی سگر 

 ها   مفاهیم زیر اس  ها مللفبدهد. اهم این  یژگیدسیای سیاسی  ی را ساخ  می

 جوییگرایی و ستیزهخشونت . 1

ای  تب قتدری  ستیع   جامعتب عصتبی متزاب قبیلتب  این پدیده تمدن ستوز در فرهنتگ  
شده اس  کب  ب صورت یک امر عادی، معمولی    دتر اینکب  تب عنتوان یتک ارز  سهادینب

شتود؛ ها ستنجیده میجویی ونشود. اعتبار   منزل  اجتماعی مردان  ا توان ستیزهتلشی می
ومیز سشتاسب ضتعف م حل   فصل اختالفات   استیفای حق از طریتق متذاکره   ر   مستال

تلشی شده   گرفتن حق  ا ز ر،  یتاسگر عتزت، غیترت   حمیت  استتیفا کننتدم حتق شتمرده 
ترین اختالف   ساستازگاری  تب دعواهتا   منازعتات [. کوچک173شود)الفنستون، ] یتا[   می

اسجامد. دعواها   منازعات هم عمدتاً  تا مترو   حتذف کامتل طترف ستزا  رفتع طوالسی می
گرفتب هتتم منطتتق »اقللقتتق لِمقتتن (، در منازعتتات شتتکل78  1377دای فتتوالدی، گتتردد)می

(؛ حاکم  وده    ب عنوان معیار حشاسی  پذیرفتتب شتده است .  تا 31   1367 سد،  غقلقبق«)ویینب
توجب  ب حاکمی  این فرهنتگ است  کتب » رختی از قبایتل ]افااسستتان[... هرگتز در حالت  

شند. اینکب خر ب از قبیلب چیزی شبیب خودکشی تلشی شده ( سبا168صلح«)الفنستون، ] یتا[  
تواسد  ب تنهایی زسدگی شده از قبیلب سمیاس ، ریشب در همین  ضعی  دار. زیرا کب فرد راسده

 (. 152  1384کند)الجا ری، 
البتب طبق  رخی شرایط، ر ا طی مبتنی  ر تعامل   همکاری در سطح میان قبایلی سیز در 

ای جنتگ است    شود؛ اما منطق غالب در رفتار قبیلبای مشاهده میبیلبفرهنگ   زیس  ق
خشوس . صفلات تاریخ معاصر افااسستان پُر اس  از ملیتدات ایتن منطتق رفتاری)عتارفی، 

1393  157- 154.) 
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 گریغارت . 2

گیرد، در زسدگی ی افزایش ثر ت   ضریب امنیتی صورت میاین پدیده زش  کب  ااسگیزه
(. در ایتن فرهنتگ   40  1377، 135 -136  فرهنگی دارد)سریع الشلتم،   ای حالقبیلب

هایی کب ارتباد  الفصل  ا فرد   گر ه  ی سداشتتب  اشتند غتارت منطق، معموالً افراد   گر ه
تری  ب خود گرفتب   خرمن مرتبطین  الفصتل را سیتز شوسد؛ اما در مواردی حال  افراطیمی
(. فرهنگی   سهادینب شدن غارت   دزدی در میتان قبایتل 35   1367سوزاسد)ویینب  سد،  می

 اعث شده اس  کب قباح  از چهره ون را زد ده شده    ب یک عمل افتخارومیز تبدیل شتود؛ 
شان را  ا افتخار   سر لندی    ا رسگ   لعا  خاصی گرایاسب   مجرماسبگران عمل غارتغارت

های  االی ان(   از سظر شأن   منزل  اجتماعی در رده ازگو کنند   احیاساً  ب شعر در و رسد)هم
سرد ان اجتماعی قرار گیرسد؛ شبیب جایگاه افراد داسشگاه رفتب در جامعب شهری)ستریع الشلتم، 

  136- 135 ،1377  40.) 

 گرایی:خویشاوند و قبیله . 3

ا ط خوسی در مرکز ر ای، تعلق، ارتباد    ا ستگی تباری   همدر فرهنگ   زیس  قبیلب
های حشوقی، حشاسی ، احسا  مسئولی     ظیفب،   تعامالت اجتماعی قرار داشتب   دا ری

فردیت    هویت  مستتشل  1گیرد.دشمنی   د ستی  ...  ر ملوری  همین عنصر شکل می
فردی، تخصص   تواسایی، استدالل   منطق گفتماسی فترد، مللتی از اعترا  ستدارد، وسچتب 

ها   مشکالت از چالش  ر این اسا  ای   جمعی ون اس .بیلباهمی  دارد، هوی  سسبی، ق
شود؛ حملب  ب فرد حملب  ب کل ایتل شود    ب کل ایل   تبار مر ود میحال  فردی خارب می

، 135 -136الشلتم،   ستریعتک افراد قبیلب اس )  تبار تلشی شده   دفا  از فرد  ظیفب تک
یتی هم کب در پقی این حملب ایجادشتده است ، ؛ مسئول(128   1384  الجا ری،    37   1377

 
کنم کا »  دت  ز نا  اتبتعاع با ما  ا ا  ز تن  ستلااع آ م      غ    گ فت   گ(ت: کج  ت  ستلاا؟ با    . ج ب ت د  ت ن  حک مت    1

آتت. گ(ت چا کس  ب  گومی  ر     ت  نبتنی.  ،ت  با نزد    آ م گ(ت: رو  سلاا هست ؟ گ(ت: گ(تنم: با    بگو پت  ب  خم .      گ(ت: نا 
گرروم    دهی کا رررو دت غشود  گ(ت: تحا ی. گ(ت دت نوت م  ر تمک ؟  ستلاا پ  د د د: دت ر تمک . آی   د گ(ت: گو ه    رو ن زل   

زه ت گوت  ض     ز من پس با  ستلاا پتو ت ر  آنکا دت ت ز  ز ت گوم  تبتعا ب  ت    بهت    ت  ز ت  تگو ت.  ص  دت غ حام ت  ت
شع  عبم ص ض   و تت  گ م  1384 حامع بم  صج ب ت  عقل  ت    دت    ما  .ه ت تدد  دت تک ب    کشتا شم«جنگ

 .250ل نو  ره  ی  
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(. همچنین 47  1367متوجب تمام قوم   قبیلب مهاجم اس    سب فشط شخص ون)ویینب  سد، 
شده توسط اعضاء سیز سب فشط  ب خود  ی کتب  تب کتل ختاسواده   دستا ردها   افتخارات کسب

 -136الشلتم،   ستریعاهتد  ود)گیرد   ارتشاء فرد  ب معنای ارتشاء ختاسواده خوقبیلب تعلق می
135 ،1377  38- 37 ). 

هتا   خصوصتیات تترین مللفتبهایی کب مورد  لتث قترار گرفت ،  خشتی از مهم یژگی
فرهنگ سیاسی   زیست  اجتمتاعی قبیلتب است . مبتنتی  تر ایتن فرهنتگ   شتیوه زیست  

مترتبط  تا ون در های زیر سسب   ب سیاس ، مفتاهیم   مستائل ها    رداش اجتماعی، تلشی
 گیرد ای شکل میذهن   ضمیر جامعب   اسسان قبیلب

اعتمادی   اتکا  ب خویشا سدان تلشی از سیاس   ز ر، توان سظامی، تجا ز، غارت،  ی-1
   در ن گر ه؛

ای از اقوام   قبایل کب  ترای کستب قتدرت، ثتر ت   امنیت  تلشی از کشور  مجموعب  -2
ناسب  ا شرایط از سیر های قبایل جه  گستر  قلمتر  ختود رقا   دارسد   د ل  مرکزی مت

 کند، د ل  مرکزی عادل   قاسوسی سیس ؛در سراسر کشور استفاده می
 ر   کسب قدرت  ز ر، توان سظامی   اتکا  ب قوم   قبیلب؛ -3
های خارب از قبیلب   یگاسب   دشمن کب اگر فرص  یا نتد مترا   متا را از تلشی مجموعب  -4

 هند  رد؛ ین خوا
 ر   حل اختالف  ز ر، قدرت، سرکو  سظامی،   غارت؛ -5
 ای   قومی؛هوی  سیاسی   اجتماعی  فامیلی، قبیلب -6
 ر    رتری  ر دیگران  غارت، ز ر، سرکو    تجا ز؛ -7
 ای   مللی؛مبنای اعتماد  قومی، قبیلب -8
 فاسد، ز رگو   دزد؛تلشی از حکوم  مرکزی  سماینده قوم   قبیلب  رتر،  -9

هتا، تلشی از مشر عی  حکوم   در میان قوم   قبیلب خودی، اقنا ؛ در ختارب از ون  -10
 اجبار، ایجاد  حش    اخاذی؛

 قواعد  ازی  کسب قدرت   ومادگی  رای سرکو  دیگران جه  حف  خود؛ -11
 (.72 -73  1395)سریع الشلم، چاپ پنجم، سفیدیگیری  سن   ریشر   تصمیم -12

ای را تشتکیل داده   ها زیر نای فکر   رفتار سیاستی اسستان قبیلتبها    رداش این تلشی
 کند.اهداف ساختار سیاسی را سیز تعیین می
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 یافتگینتوسعه

ماسده، در حتال های جهان سوم، عشبسیافتگی عنواسی اس  کب  ب کشورهای  ا سامتوسعب
(. امتتا پاستتخ اینکتتب تعریتتف 30  1386ی، شتتود)ازکیا   غفتتارتوستتعب   غیتتره اطتتالق می

سیافتگی چیس ؟ دشوار اس ؛ هاسس سنگر  ا توجب  تب همتین دشتواری، کشتورهای توسعب
کند کب  ب رغم دشتواری توصتیف، اگتر کستی سیافتب را  ب زرافب تشبیب میماسده   توسعبعشب

 جود  رخی از  (.  ا این59  1382،  139ها را  بیند خواهد شناخ )سوری   خیشوسد،   ون
سیافتگی  ضتعیتی گوید  »توستعباسد. فورتاد  میکارشناسان تعاریفی از این مفهوم ارائب داده

اس  کب  ب دلیل عدم هماهنگی  ین عوامل اقتصادی   تکنولوژی کار ردی امکتان استتفاده 
سک (. فرا30  1386همزمان از سرمایب   سیر ی کار در جامعب میسر سیس «)ازکیا   غفاری، 

داسد کب  »از منا ع سیافتب میسیافتگی کشوری را توسعبپرداز مکتب توسعبترین سظریب رجستب
  شرایط اقتصادی، اجتماعی   فرهنگی الزم  رای گام گذاردن در راه توسعب ملتر م ماستده 

 (.261اس «)همان، 
های سیافتگی  تتب حتتالتی اشتتاره دارد کتتب در ون پدیتتدهتتتوان گفتت ، توستتعبدر  اقتتع می

اقتصادی، سیاسی، اجتماعی   فرهنگی یک جامعب تاییر ر   ب  هبودی را در حد قا ل قبولی 
تجر ب سکرده اس ؛ در سطلی کب  تواسد از طریق استفاده  هینب از امکاسات موجتود، شترایط 

 تری را  رای زسدگی فراهم سموده   استعدادهای اسساسی را شکوفا سازد. هتر   اسساسی
سیافتگی  ب صورت خودوگاه پس از ینب تاریخی،  لث از مفهوم توسعب   توسعباز سظر پیش

جنگ جهاسی د م   فضای سیاسی ساشی از جنگ سرد دارد شکل گرف . در این د ره د ل  
ومریکا  رای جلوگیری از رشتد   سفتوذ شتور ی در کشتورهای  رومتده از خاکستتر استتعمار   

هتای  تب  جتود و رد کتب  تا  ررستی علمتی چالش  هایش،  نیاد پژ هشی راموفشی  سیاس 
ها را مورد  ررسی قرار دهد. یافتگی ونسیافتب،  سترهای علمی   سظری توسعبممالک توسعب

گیری مکاتب مختلف فکری در حوزه توسعب ها   شکلاین عطف توجب منجر  ب تولید سظریب
 (.8  1  1384سیافتگی گردید)ساعی،   توسعب

 ی رفتار سیاسی )در ادبیات علوم سیاسی(:افتگینتوسعه

یافتب(    اینر   هاستینگتون زماسی کتب تصتور پژ هشتگران را از جوامتع مطلتو  )توستعب
کنند هایی اشاره میها   شاخصکند،  ب  یژگیماسده گزار  میسیافتب(   عشبجوامع )توسعب
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است     ختش مهمتی از عناصتر سیافتگی سیاسی سزدیک  کب عمدتاً  ب حوزه توسعب   توسعب
متدار، هتا عبارتنتد از  »ثر تمنتد، عتدال شتود. ایتن  یژگیسیافتب را شتامل میرفتار توستعب

ومیز،  دمکراتیک، منظم   دارای کنترل کامل  ر امور خود... فشیر، وکنده از سا را ری، اختناق
یشتین ملستو  دارای خشوس     ا ستب. توسعب  ب معنی حرک  از حالت  اخیتر  تب حالت  پ

تتتتوان حالتتت  د م را معیارهتتتا   (؛ پتتتس می38  1392گردیتتتد«) اینر   هتتتاستینگتون، می
 سیافتگی رفتار سیاسی یک جامعب  ب حسا  و رد.های توسعبشاخص

 ی رفتار سیاسی از نظر اسالمافتگینتوسعه

تتوان اهلل خان، میهای رفتار سیاسی افااسستانِ د ره امان ا ر یکردی معطوف  ب چالش
سیافتگی رفتارهتای  ب  ررسی منا ع مکتو    سیره سیاسی پیشوایان دینی پرداخ    توسعب

 سیاسی زیر را از دیدگاه اسالم سشان داد.

 گرایانهای و نسب. رابطه1
-، سسب   ب رفتتار سیاستی را طتب   سستبساالریضمن تأکید  ر شایستبمنا ع اسالمی  

جه  اثبات مدعا  ب ذکر د  مطلب  سنده   دهد.گیزی می راسگرایاسب هشدارهای جدی   تأمل
فرماید  »هرگاه فردی را  تب عنتوان متدیر   شود. یکی حدیث رسول گرامی ) ( کب میمی

تر از ا   تب کتتا    تر   وگاهداسد در جامعب اسالمی شایستبکب میکارگزار استخا  کند، درحالی
مسلماسان خیاس   رزیده است «)عبا  ستژاد، سن  رسول هس  ا   ب خدا   رسول ا    تمام 

های خویشتان   هشدار امام علی ) (  ب مالک اشتتر در متورد ستودجویی  (؛ د م93   1384
  1376البالغتب، شتهیدی، )سهجهاهتای ونسزدیکان   پاسخ مثب  ایشان سسب   ب خواستتب

338.) 

 زیآمخشونتو  انهیجوزهیست. 2
ی ومیزی د  رفتار متضاد   الزم در حوزه سیاسی اس ؛ اما مسئلبمسالم جویی    ستیزه

رفتاری   گزینش ون  تب عنتوان ر یکترد   مهم ا لوی    تشدم  خشی  ب یکی از این د  شیوه
ومیزی تأکید شده   از شتا  اصلی در رفتار سیاسی اس . در اسالم  یشتر  ر مدارا   مسالم 

 صورت گرفتب اس . در راستای همین سیاس  اس  کب قترون در استفاده از خشوس  مماسع 
  ب اجتماعی، قشر   جارافیایی منطشب   سژاد   ز ان هر از استثناء  د ن را  ملمنان  کریم »همب
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(   هر سو  خشتوس  82  1374، 2کند« )مکارم شیرازی   دیگران، بمی دعوت  صفا     صلح
در شرایط جنگی   تعدی خصم سیز   1(.256 کند) شره/گستری سفی می  قهر را در حوزه دین

دهد   ق إِن عقاقِبتُم فقعقاقِبُوا  ِمِثلِ ما ومیز، صبوراسب   توأم  ا گذش  را ترجیح میرفتار مسالم 
 (.126عُوقِبتُم  ِبِ  ق لقئِن صقبقرتُم لقهُوق خقیر لِلصا ِرِینق)سلل/ 

 ستیزانه. حذفی و مشارکت3
ها، اختالفات   مواجهب  ا رقبا   مخالفین ستیزاسب، حل چالشمشارک در ر   حذفی    

فیزیکتی، صتورت  سیاسی  ا استفاده از سیر ی قهر   حذف،  تب صتورت فیزیکتی   یتا غیتر
گیرد.  ب عبارتی دیگر در رفتار حذفی یا کالً سیر    جریان مختالف   رقیتب سیاستی را از می

ها تعرض سموده فرص  رقا  ، سشتد   های اساسی ونکند   یا هم  ب وزادیهستی ساقط می
دهتد. ایتن ر    تر ختالف ها سمی یان، ارائب طرح   راهکار، فعالی  سیاسی  ... را  ب ون

هتا احتترام قائتل رفتار مدارا   گفتگو ملور اس  کب در ون  تب مختالفین   حشتوق اساستی ون
یز تا حتد امکتان از طریتق گفتگتو   دهد   اختالفاتشان را سها فرص  رقا   میاس ؛  ب ون

 (.47  1381کنند؛ سب سرکو    حذف)حیدری، مذاکره حل می
 ررسی منا ع اسالم   سیره سیاسی پیشوایان اسالمی سشاسگر ون اس  کب مدارا   گفتگتو 
ر یکرد اصلی در رفتار سیاسی اسالم اس ؛ منا ع اسالمی اصل   جوهرم سیاس  را متدارا   

البالغب، کند)سهج  ا زار ون را سعة صدر معرفی می  2(64   1384داسستب)علیخاسی،  مالیم   
ها   سشتتدهای طبعتتاً متتدارا   ستتعة صتتدر در  را تتر افکتتار، اسدیشتتب 3(.392  1376شتتهیدی، 

کند. قرون کریم در مورد دعوت مخالفان   افراد   احزا  رقیب اس  کب معنا   مفهوم پیدا می
 شیوه   هترین  ا    خوان  پر ردگارت راه  ب  سیکو  اسدرز   حکم    ا را »مردمفرماید    ب حق می

شودف وسچب در این ویب ملوری  همچنان کب مشاهده می  4(.125کن«)سلل/  مجادلب  وسان   ا
 سازی عشیدتی...دارد، گفتگوی ملترماسب اس    وسچب مطرح سیس ، خشم، تلشیر   پاک

 
 . »الاکراه فی الدین«  1
 . »رأس السیاسه استعمال الرفق«.  2
 . »آله الریاسه سعه الصدر«.  3
 . أ حْس ن  هِى   ِبالَّتىِ ج دِلْه م و    الحِْ س ن ةِ الْم ْوعِظ ةِ  و   ِبالحِِْکْم ةِ  ر بِّك   س بِیلِ  إِلى   ادْع  .  4
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 سی:نیافتگی سیافرهنگ سیاسی و توسعه

استد؛ لیسست   تر سیافتگی سیاسی عوامل مختلفتی را مهتم دیدهمتفکران در تبیین توسعب
 یند)سو، سشش اقتصاد تأکید سموده   میان فشر   رفاه جامعب  ا  ضعی  سیاسی ون ارتباد می

سیافتگی سیاستی جوامتع  یند   توسعبماکس   ر عامل سیاسی را مهم می  (،57  -58   1388
ی  تتودن حکومتت ، موقعیتت  شتتاه   دامنتتب اختیتتارات ون مر تتود شتترقی را  تتا شخصتت

(، هتاستینگتون ضتمن اینکتب عوامتل اقتصتادی، 91   1378داسد)رحماسیزاده دهکردی،  می
، 126، 298  1381داستد)هاستینگتون، سیاسی   فرهنگی را در این زمینتب دارای سشتش می

 های مسلط کهنب   ستنتی (،  ر سشش عامل اجتماعی از طریق سیر89  90، 87، 329،  326
، 147  1370گتذارد)هاستینگتون، دار   ارتتش( سیتز اسگشت  می]شاه، علما، اشرافی  زمین

های حاکم  تر جامعتب   (   پارسوسز هم فرهنگ را مهم دیده   میان ارز 236     230،  232
 .(28  1381کند)یو، اهداف، سهادها   رفتارهای سیاسی موجود در ون اتصال  رقرار می

ایتتن مشالتتب  تتب سشتتش فرهنتتگ سیاستتی، کتتب زیرمجموعتتب عامتتل فرهنتتگ استت ، در   
سیافتگی رفتار سیاسی توجب سموده   میان رفتار سیاسی یک کشور  ا  ضعی  فرهنتگ توسعب

 یند. زیرا فرهنگ سیاسی  ستر فکری رفتار سیاستی سیاسی ون ارتباد معنادار    نیادی می
اعضای جامعب سسب   ب منافع   سلوه تعشیتب ون منتافع،  دادن  ب  ا رهای  را از طریق شکل

ای کب خشوس  ستوعی دهد؛ مثالً در جامعبکند   رفتار   زسدگی سیاسی را شکل میایجاد می
یا د  ار  رای تعشیب منافع افزایش میهای خشوس شود امکان توسل  ب شیوهارز  تلشی می

ماستد)ا والفتلی   ملمتدی،   ی  اقی سمیومیز در رفتار سیاس  جای  رای رقا   مسالم 
گرایی ارز   اشد، در این صورت افق ذهنی (؛ یا اگر خویشا سد   قبیلب48  -49   1394،  33

تواسد کنش جمعی  رای اهتداف سیاستی را  تب شده  ا این مللفب فرهنگ سیاسی، میاسباشتب
خدام اعضای قوم   قبیلب های سنتی افراد متنفذ  ب جذ    استسمتی سامان دهد کب در سظام

خود مبادرت  رزسد   در سظامی مبتنی  ر رأی   استختا ، افتراد فاقتد صتالحی    لیاقت   تا 
پشتواسب رأی اعضای قوم   قبیلب خود جایگزین افراد  اصالحی    شایستگی شده  ارد مراکز 

ب خصتال گیری   ملی شوسد. همچنین اگر منبعث از فرهنگ حاکم »ما اسسان را فرشتتتصمیم
صف ، طبعاً در  رخورد    ینش ما سسب   ب رفتار   کردار ا  در جامعب   قلمداد کنیم یا شیطان

(. مضاف  تر اینکتب 42  1382سلوه اداره   سظارت  ر اسدیشب   عمل ا  تأثیر دارد«)کاظمی، 
 هتای مختلتف،»میزان تلمل عشاید   وراء دیگران، تساهل سسب   ب اقتوام   سژادهتا   ز ان
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رعای  حشوق دیگران، همدلی   مشارک    همکاری در امور مر ود  ب جامعب، سلوه حتل   
گرائی، میتل  تب استتبداد گرائی یا کثرتها، سخببفصل اختالفات... ساختار سیاسی حکوم 

گرائی.... همتب تظتاهراتی از فرهنتگ سیاستی جامعتب فردی یا گرایش  ب دموکراسی، توده
 (.42 -43اس «)همان، 

 دین ترتیب فرهنگ سیاسی از طریتق  سترستازی فکتری   فرهنگتی سشتش مهمتی در 
 کند.سیافتگی رفتار سیاسی یک کشور ایفا میتوسعب   توسعب

 رفتاری سیاسی

شتود رفتار سیاسی » ب هر گوسب فعالی  جه  رسیدن  ب  رخی اهداف سیاسی اطالق می
رهای افراطی سظیر تر ریسم   جنگ گرفتتب های سیاسی اسسان از رفتاکب شامل تمام فعالی 
 اشتد. رفتتار سیاستی فراتتر از  ررستی تری ماسنتد رفتتار استخا تاتی  میتا رفتارهای متعادل

های گوساگوسی وید   شامل پرسشدهندگان   سخبگان د لتی  ب حسا  میگیری رأیتصمیم
کشتی دست   تب سسل هاسظیر این کب دلیل  ب  جود ومدن سژادپرستتی چیست ؟، چترا اسستان

کننده سلوه رأی دادن افراد است ؟   چترا کشتورها درگیتر جنتگ زسند؟، چب چیزی تعیینمی
(.  نا راین رفتار سیاسی رفتاری اس  معطوف  ب 24   1393 اشد«)ها تن،  شوسد؟ سیز میمی

ومیز   یتا مشر  ، مستالم  حکوم    سیاس    اهداف سیاسی را از طریق مشر     یا غیر
 کند.ومیز  ... دسبال میمسالم  غیر

 خان اهللاماندر افغانستان دوره   ی رفتار سیاسیافتگینتوسعهفرهنگ سیاسی  و 

گذش  کب فرهنگ  ب معنای عام   فرهنگ سیاسی  ب صورت خا  زیر نا   عشبب فکری 
ان یک کند. از وسجایی کب افااسسترفتار سیاسی اسسان را تشکیل داده   جه  ون را تعیین می

کشور اسالمی اس ، این یک استظار معشول اس  کب رفتار سیاستی در ایتن کشتور مبتنتی  تر 
اهلل ختان یافتب اسالمی  اشد. این استظار در زمان حاکمیت  امتانهای توسعبفرهنگ   وموزه

های ملمود طترزی) شتاگرد ستید یا د؛ وسهم  ب این دلیل کب  ی متأثر از اسدیشبافزایش می
المللی کشور را داش ؛ عال ه ن(  وده، داعیب اصالحات، توسعب   ارتشاء جایگاه  ینالدیجمال

خواهان در ار مطرح  وده  ر این در زمان پیش از دستیا ی  ب قدرت  ب عنوان ملور مشر طب
داری، تتد ین ( سیز اصالحات مهمی را اسجام داد؛ مثل لاو  رده1929تا    1919  پس از ون )
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ها استظتار  ترای تاییتر رفتتار تر  معارف عصری....  ا توجب  ب این  یژگیها، گسسظامنامب
های دینی   اسالمی در زمان حکوم   ی د  چندان میشود. اما وسچتب سیاسی  رپایب ارز 

در عینی  سیاس    جامعب رُخ داد،  ر خالف استظار   تکترار   تتدا م رفتتار سیاستی پیشتین 
سم   ررسی  عد دیگر فرهنگ سیاسی ایتن کشتور، یعنتی اس . این د گاسگی اسدیشب را  ب 

ها   کنتد. اینکتب مللفتبای در ایتن زمینتب هتدای  می ررسی سشش فرهنتگ سیاستی قبیلتب
اسالمی  -گیری رفتار سیاسیهای موجود در این فرهنگ چب سشش   تأثیری در شکلشاخص
هتای داختتب   را طتب  یژگیسیافتب در این د ره داشتب اس . در اینجا  ب این پرسش پرتوسعب

اهلل ختان تبیتین   سیافتگی رفتار سیاستی در زمتان امتانای را  ا توسعبفرهنگ سیاسی قبیلب
  ازسمایی خواهیم کرد. 

 ییجوزهیستخشونت و -1 

 رؤیت    ردیتا یقا لهای زیتر  ای در حوزهاین  یژگی فرهنگ سیاسی قبیلبهای   ازتا 
 اس .

 قدرت سیاسی زیآمشونتخکسب، حفظ و توسعه  .1-1
هتا  ترای کستب قتدرت مرکتزی در افااسستتان ستشال   تاییرات قدرت سیاستی   تال ا

گاه استشال قدرت مرکزی  ب صورت جویی همراه  وده   هیچمعاصر همواره  ا خشوس    ستیزه
 اهللومیز   مبتنی  ر قاعده   قاسون معشول   مشبول صورت سگرفتب است . د ره امتانمسالم 

اهلل خان دس  داشتب    ر کرستی خان هم از این  ضعی  مستثنی سیس .  ی در قتل حبیب
خوسین ون تکیب زد؛ در این مسیر مستوفی ملمدحسین خان   کلنل سید علیرضا خان را سیتز 

 کش    عمویش سصراهلل خان را کب مدعی دیگر سلطن   ود،  ب حبس کشید.
 تلکیم   گستر  قدرت سیاسی خود را سیز از طریق خشوس اهلل خان  عال ه  ر این امان

ها، از جملتب متال ها را سرکو  سموده   رهبران ونجویی دسبال سمود؛ شور  جنو ی  ستیزه
عبداهلل معر ف  ب مالی لنگ را  د ن تلشیق،  ررسی   ملاکمتب   اختذ سظتر   رأی دادگتاه 

متورد سظتر  را  تا شتیوه خشتن، (؛ همچنتین اصتالحات 265  1384اعدام کرد)عطتایی،  
گفت  کتب  مستبداسب،  ا قدرت پلیس   اخذ جریمب  ر مردم تلمیتل سمتود.  ی مار راستب می

 ترم   هتر شتخص   »من این پر غرام )=  رسامب( خودم را ...  ب قوم سرسیزم خودم پیش می
قتوم شمشتیر  ام اسدکی تردید داشتب  اشد،  بهر قومی را کب در قبولی  این اصالحات مطلو ب
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(. در این مسیر زسان   مرداسی کب از پوشتش متورد 98  1388دهم«)مصباح زاده، تأدیب می
هایی از شتهر را سداشتتب   یتا جریمتب کردسد، حق عبور   مر ر در  خشسظر  ی استفاده سمی

اهلل ختان  تب زستان مشامتات (؛ ملکب ثریا همسر امان812  -813   1384،  1شدسد)غبار، بمی
دهند، حق دارسد ایشان را هدف ها وزادی سمییب حکومتی گف   »اگر شوهراسشان  ب ون لندپا

هتتا خواهنتتد گلولتتب قتترار دهنتتد    ی شخصتتاً ستتالح الزم  تترای اجتترای ایتتن کتتار را  تتب ون
طلبی کتب اهلل خان  ا تمام ادعای اصالح(.  دین ترتیب امان531  1374، 2داد«)فرهنگ، ب

ا  را سیز از طریق اعمتال خشتوس    ایجتاد یم قدرت سیاسیداش ، اجرای سیاس    تلک
 رعب    حش  در جامعب دسبال سمود.

 حذف  رقبا و مخالفین سیاسی .2-1 
حذف، تشا ل   مشارک  ستیزی،  یژگی دیگری رفتار سیاسی در افااسستان معاصر اس  

این رفتتار در . های مختلف    ا تمایل  یشتری  ب حذف فیزیکی دسبال شده اس کب  ا شیوه
ترین رقیب   تهدید ی سسبتاً متفا تی دسبال شد.  ی در وغاز جدیاهلل خان  ا شیوهزمان امان

اهلل خان اعالم پادشتاهی کترده  تود،  تب حکومتش سردار سصراهلل خان را کب همزمان  ا امان
دار یز زا یتبهای  رجستب مشر طب خواهان سقتل رساسده   از مسیر  رداش . در ادامب  ا چهره

شده   منتشدین این جریان را  ا شیوه دیگری حذف کترد. عبتدالرحمن ختان لتودی از جملتب 
خواهاسی اس  کب  ب خاطر استشاد ،  ادار  ب استعفا شد، ملمود طرزی، ملمد لی مشر طب

یا استعفا دادسد؛ تعداد افراد خبره هم  ب عنوان سفیر از  د   شده   خان، دا ی... هم سبک
اهلل ختان سیتز  تا رقبتا   (.  نا راین امان36  1365ر خارب ساختب شد)گریگویچ کارگون، کشو

د شتی،   هتای ستبکمنتشدین خویش رفتار سیاسی حذفی داشتب اس ؛  ا استتفاده از ر  
 ادار کردن  ب استعفا، اخراب  ب خارب از کشور   د ر ساختن از مرکز تلوالت  تب  هاستب ستفیر 

های پیشین   پسین(  ب قتل    ب مستلخ کمتر )سسب   ب د ره حر     لعشدن...   البتب  ا 
 کشاسدن مخالفین سیاسی.

های سامشر  ، تمایل شدید  ب استفاده از خشتوس    ایجتاد جتو رعتب    حشت  در قتل
 رد  رسامب اصالحی، حذف غیرفیزیکی  راستای کسب، تلکیم   توسعب قدرت سیاسی   پیش

صد ر فرمان قتل شوهران توسط زسان در این د ره   وسهتم  تب  هاستب   مخالفان سیاسی   سیز
های غیرالزم... همب   همب اقدامات   رفتارهایی اس  کب در تعارض کامتل  تا کسب وزادی
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های رفتار سیاسی اسالمی دارد کتب در ون  تر متذاکره   متدارا تکیتب   تأکیتده شتده    ایستب
امتام علتی ) (   صورت گرفتب اس . ایتن فرمتایش  های غیرالزم مماسعصراحتاً از خشوس 

 خطا   ب مالک اشتر کب  
ای در اختیتتار کتتب چتتاره »  هرگتتز شتتتا   تتر غضتتب   دیگتتر  ستتائل قهتتر مکتتن متتادامی

 تنتدی     تا     دارشتتنی ب هنگتام خشتم خو»  یا اینکب     1(235   1369داری«)جعفری،  
 تا  ،کتن ی،   از این جملب خوددارتیزی ز ان  گذارپیش مدار     ب  سرکشی میار   دس  قهر

سخن ساسنجیده  ر ز ان سیا ردن   در قهر تأخیر کردن، تا خشم  ورام شود   عنان اختیار  ب 
  2(.340  1369« )جعفری، دست  وید

جویاستب در جویاستب  تر ستتیزهدر همین راستا  وده    ب صورت  اضح تشدم رفتار مستالم 
ریزی سامشتر   در استالم  تب شتدت   خون   ب خصو  خشوس   رساسد.دیدگاه اسالم را می
ترین گناه،  اعث ز ال سعم    کوتاهی عمر... معرفی   تهدید شده اس  تشبیح شده    زرو

خشتوس   تا  3(.339  1376البالغب، جعفتر شتهیدی، کب این کار قصا  را در پقی دارد)سهج
سری   پیتر ی از شتیطان معرفتی شتده است )همان، سشاسة سبک مردم سیز سکوهش شده  

358   389.)  
اهلل ) (   امتام علتی ) ( هتم کتامالً  ترخالف هتا ستیره سیاستی رستولمضاف  ر این

پیامبر ) (  ا منافشتان مدینتب   خان اس .    ومیز اماناقدامات   رفتارهای حذفی   خشوس 
 -479  1374،  19ا رفتتار کرد)موستوی همتداسی، بها عبداهلل ا ن اُ تی  تا متداردر رأ  ون

هتا ا وستفیان ستب تنهتا از ستتیز، خشتوس    استشتام د ری (، در  را ر طلشتا   در رأ  ون478
هتای های اداری، مالی   سمایندگی سیز از جاستب پیتامبر ) (  تب چهرهجس ،  لکب فرص 

(. امتام 181   174 -178  1376هتا  خشتیده شتده است )ثشفی، تواسمند   افراد مجر  ون

 
 .و ل ا ت سر ع ن إِل ی ب ادِر ه و ج دت  مِنه ا م ند وح هً.  1
بِك فِّ الْب ادِر ةِ  امْلِكْ ح مِیَّة  أ نْفِك  و  س ْور ة  ح دِّك  و  س طْو ة  ی دِك  و  غ رْب  لِس انِك  و  احْت رِسْ مِنْ ک لِّ ذ لِك   .    2

ر  ه م وم ك   و  ت أْخِیرِ السَّطْو ةِ ح تَّى ی سْك ن  غ ض ب ك  ف ت مْلِك  الِاخْتِی ار  و  ل نْ ت حْك م  ذ لِك  مِنْ ن فْسِك  ح تَّى ت كْثِ
 . بِذِکْرِ الْم ع ادِ إِل ى ر بِّك 

ه  ل یْس  ش یْءٌ أ دْن ى لِنِقْم ة، و ال  أ عْظ م  لِت بِع ة، و ال  أ حْر ى ِبز و الِ نِعْم ة،  إِیَّاك  و الدِّم اء  و س فْك ه ا ِبغ یْرِ حِلِّه ا، ف إِنَّ.    3
فِ الْعِب ادِ  ب یْن   ِبالْح كْمِ  م بْت دٌِئ  س بْح ان ه   و اهلل   ح قِّه ا.  ِبغ یْرِ  الدِّم اءِ  س فْكِ  مِنْ  م دَّة،  مِن   و انْقِط اعِ  ت س اف ك وا  یم ا 

ب لْ  الدِّم اءِ   ی وهِن ه ،  ی ضْعِف ه  و   ذ لِك  مِمَّا  ف إِنَّ  د م ح ر ام،  ِبس فْكِ  ت ق وِّی نَّ س لْط ان ك   ف ال   الْقِی ام ةِ؛  ی زِیل ه  و   ی ْوم  
 .ی نْق ل ه . و ال  ع ذْر  ل ك  عِنْد  اهللِ و ال  عِنْدِي فِی ق تْلِ الْع مْدِ، الِِ نَّ فِیهِ ق و د  الْب د نِ
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را  ادار  ب  یع  سکرد)فیرحی،  یک از مخالفین سیاسیعلی ) ( سیز در د ران حکومتش هیچ
های معر ف جمل، صتفین   سهتر ان ستعی  لیتو سمتود کتب (   در جریان جنگ191   1388

افر زاسی (؛ حتی پس از دستیا ی  تر جنتگ195اختالفات  ر اسا  مذاکره حل شود)همان،  
هتا را هتا گذشتتب   ون تن عتا ... سیتز از ون بداهلل  ن ز یر، مر ان  ن حکم، ستعیدمثل ع

اهلل ختتان  تتا متتوازین    نتتا راین رفتتتار سیاستتی امتتان (.70 -71  1384 خشتتید)علیخاسی، 
 معیارهای رفتار سیاسی  ایستب اسالمی در تعارض  وده   منافات دارد.

ای دارد کب  ر ذهنی    شخصی   ی یلبریشب در فرهنگ سیاسی قب این تعارض   تنافی
جویی یک ارز  اس    غارت، ز ر، سرکو  ستیزه   ر کل کشور حاکم  ود. در این فرهنگ 
مشر عی  سیاسی (؛  72   1395شود)سریع الشلم،    تجا ز  ر دیگران معیار  رتری تلشی می

اجبار، ایجاد  حش     از طریقسیز ی حاکم حکوم  سسب   ب افراد خارب از دایره قوم   قبیلب
اخاذی دسبال گردیده   کارومتدی سیاستی از کاستال ایجتاد فضتای رعتب    حشت  جستتجو 

-رقا   سیاسی خصوم  پنداشتب شده   تا حذف فیزیکی خصم پیش میشود. همچنین می
ای سب تنهتا سیاست  را »ز ر، ضمن اینکب فرهنگ سیاسی قبیلب  (.30   1377ر د)رضاقلی،  

فهمتد،  لکتب ( می72  1395اعتمادی...«)ستریع الشلتم، ا ز، غتارت،  یتوان سظامی، تجت
هتای سهفتتب در این  ا رها   ارز کند. حکوم  مرکزی را فاسد، ز رگو   دزد سیز معرفی می

پایتب ز ر  ر   کسب قدرت سیاسی در قبیلب  رای  اعث شده اس  کب فرهنگ سیاسی قبیلب
الف سیز از سوی این فرهنتگ »سترکو ، یتور  ر   حل اخت  توان سظامی معرفی شود   

سظامی،   غارت«)همان( معرفی گردیده   حل   فصتل اختالفتات از طریتق متذاکره   ر   
(. در گتام فراتتر، اصتالً 44   1388  -89شود)شفق ختواتی،  ومیز سشاسب ضعف تلشی  مسالم 

، ومتادگی ای »همتاهنگی در سترکو  دیگترانقواعد  ازی سیاسی در فرهنگ سیاسی قبیلب
( اعالم شود. 72   1395دایمی  رای حملب   تجا ز  ب دیگران  رای حف  خود«)سریع الشلم،  

 ا توجب  ب همین ذهنی     یژگی فرهنگی اس  کب در قبایل افااسستان »اکثر منازعات اگر  تا 
(.  ب عبتارت دیگتر 62   1388اسجامید«)گریگوریان،  شد،  ب میاسجیگری میگلولب حل سمی

ای  تر حتذف   خشتم است ؛ اگتر ایتن ر   ار اصلی   ا لی در فرهنگ   زیس  قبیلتبراهک
 دین ترتیب اکثر ز ایتای فرهنتگ   زیست    ردسد.پاسخگو سبود،  ب تفاهم   مذاکره پناه می

جویی عجین اس ، تمامی مفتاهیم اساستی مترتبط  تا سیاست ، قتدرت   ای  ا ستیزهقبیلب
اصتلی حتل اختتالف   مواجهتب  تا مختالفین   حذف منطقحکوم   ا خشوس  ارتباد دارد   
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 تعریف شده اس . 
اهلل خان   تعارض ون  ا رفتار سیاسی مورد تأیید اسالم، متأثر از چنین رفتار سیاسی امان

فرهنتتگ   ذهنیتتتی استت . تشتتدم حتتذف   خشتتوس  در رفتتتار سیاستتی  ی  تتر متتدارا   
هایی های ذهنی   وموختتبهنگی، ارز ومیزی در  اقع پاسخ طبیعی  ب  ا رهای فرمسالم 

ای حتاکم  تر کشتور  ام گرفتتب است .  تب عبتارت دیگتر اس  کب ا  از فرهنگ سیاسی قبیلتب
لتذا اگتر دهتد. شده از این فرهنگ را پتس میهای گرفتباهلل خان  ا این سو  رفتار در امان

فرهنتگ سیاستی  کند  ب این دلیتل است  کتبومیز دسبال میکسب قدرت را از طریق خشوس 
ترین ر   دستیا ی  ب قدرت   حکوم  را استفاده حاکم  ر کشور    ر ذهن   ضمیر  ی مهم

های رعتب از ز ر   توان سظامی معرفی کرده اس ؛ اگر حف    گستر  قدرتش را  ر استواسب
دهد،  ب این خاطر اس  کب متأثر از ایتن فرهنتگ  رداشتتش از کتارایی، از    حش  قرار می

 ار   مبتنی  ر ز ر، توان سظامی، غارت، تجا ز، سرکو ، ایجاد رعتب   س ... خشوس سیا
 حش ...  وده اس . هم چنین اگر در مواجهب  تا اختتالف   مختالفین سیاستی  تر منطتق 

کب در فرهنگ سیاسی کشتور ر   حتل اختتالف شود،  ب این دلیل اس   حذفی متوسل می
اس ؛  دتر    االتر اینکب حل اختتالف از طریتق  سرکو ، یور  سظامی،   غارت  یان شده

ز ر سشاسب غیرت، حمی    عزتمندی  ب حسا  ومده اس . طبیعی اس  کب در چنین فضای 
شود. تر تلشی ای اعمال خشوس ِ  یشتر مسا ی  ا حمی    عزتمندی فز نفکری   فرهنگی

رخ رقیب   افتراد جامعتب  ضمن اینکب  ا اتخاذ این منطق رفتاری  رتری   شکوهش را سیز  ر
ای معیار  رتری افراد در غارت، ز ر، سرکو    تجا ز  ر کشد؛ چب اینکب در فرهنگ قبیلبمی

 دیگران داسستب شده اس .
ای  ا ارائب راهکارهای خشن   حتذفی    رتتری  خشتیدن  نا راین فرهنگ سیاسی قبیلب

اهلل ختان یاسب ذهنی    شخصی  امتانومیز   مداراگراجویاسب، مسالم های رقا  ون  ر شیوه
جو  ار و رده   از این طریق رفتارهای  ی را ستم    ستو  خشتیده پسند   ستیزه  را خشوس 

 اس .

 گری. غارت3

یی جوزهیستترفتاری، ختود  خشتی از خشتوس       -غارت  ب عنوان یک  یژگی فرهنگی
. شتودیمی  ب صورت مستشل ذکتر البیقباس ؛  لی  ب دلیل اهمی    جایگاه ون در زیس   
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ایتن  یژگتی .  اشتدیم ب خصو  اینکب در  سا موارد، غارت عامل    اعث خلتق خشتوس  
 اهلل خان شده اس .ی  اعث    اسی رفتارهای سیاسی زیر در زمان امانالبیقبفرهنگ 

 گران. دستبرد به دارایی دی3-1
ی منشول   غیرمنشول مردم، سیر های رقیب، اموال عمتومی   هاییداراتملک سامشر    

در زمتان د لتی پدیده رایج در رفتار سیاسی کتارگزاران حکتومتی افااسستتان معاصتر است . 
اهلل سشوی(  ترای اهلل خان حر     لع  خشی از سیر های  ی در جنگ غزسی ) ا حبیبامان

اهلل »قریة سر ر ضب« شکس   ی را در این جنگ  اعث شد. خود امتانغارت   تملک اموال 
طلب سیز هنگامی کب عرصب را تنگ دیده    ب سم  هند  ریتاسوی فرار کرد، کف خانِ اصالح

های پول طال   سشره پوشیده د  ماشین همراهش، یکی تیز رفتار   دیگری اتو و ، از کیسب
 (.581 -582  1374، 2 ود)فرهنگ، ب

 گسترش پدیده ارتشا در ادارات دولتی. 

فرهنگ   رفتار غارتی در افااسستان، یک پیامد دیگری سیز داش ؛ عتادی شتدن پدیتده 
 تب صتورت اهلل خان این پدیتده زشت  امان  خواری از سوی کارگزاران سیاسی. در د رهرشوه

در دستتگاه  کتبدر این د ره »متامورینی.  ادامب یاف ی مختلف اداری  ها خشی در  اگسترده
های قدرت د لتی در  الیات   ملالت... در  اقع از ستوی اطرافیتان مرکزی د لتی   ارگان

شتد.  ترای همتب های عشد میگشتند    ا وسان راجع  ب تشسیم رشوت پیمانامیر منصو  می
معلوم  ود کب حکام اعالی  الیات  رای  زیر مر وطب در کا ل فیصدی معین رشتوت ستاالسب 

چنین سظام رشوت خواری ادارات د لتتی را از  تاال تتا  تدسی، فترا داشتند... اینل میرا ارسا
 رای سر ازگیری از میان کساسی اسجام   سامثب (. همچنین  32گرفتب  ود«)گریگویچ کارگون،  

کتب  حاکمان مللی سیتز از کستاسی  .(335   1388)گریگوریان،  پرداختندیسمکب رشوه    شدیم
 (.44  1371گرفتند)مایل هر ی، فرستادسد، رشوه میار  سمیفرزسداسشان را  ب مد

غیر از مصادیق مهم غارت   تملک سامشر    ب حسا      رد  ر داراییخواری   دس رشوه
 224خطبتب وید کب در منا ع دینی  ب شدت از ون  ازداشتب شده اس .  ب عنوان مثال، در می
شتب  یک ردیف قرارگرفتب اس   » ب خدا اگتر البالغب تملک سامشر     ستم  ر مردم درسهج

هتای وهنتین گرفتتار، را ر ی اشتر خار ماسم  یدار،   از این ستو  تدان ستویم کشتند در طوق
تر دارم تا ر ز رستاخیز  ر خدا   رسول ) ( درویم،  تر یکتی از  نتدگان ستتمکار، یتا خو 
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در عهدسامتب  (.259  1376البالغتب، شتهیدی، اسدک چیزی را گرفتب  اشم  ب ساسزا ار«)سهج
 –مالک اشتر هم ومده اس  کب  »   سرهیتز از وسکتب چیتزی را  تب ختود مخصتو  داری کتب 

همة مردم در ون یکسان اس ... چب ون کب را  ب سار ا ستده  اشی از چنگ تو درورستد،   - هرم
ده ات  ردارستتد،   داد از تتتو  ستتتاسند    تتب ستتتمدی   تتب ز دی پتترده کارهتتا از پتتیش دیتتده

رشوه گرفتن هم از گناه کبیتره قلمتداد شتده   رشتوه گیرستده، رشتوه   (.340رساسند«)همان،  
دهنده   دالل میان ون د ، مستلق عذا  الهی   جهنم توصیف شده اس )مکارم شیرازی، 

1383  106.) 
خواری در تضتاد   ها   پدیتده رشتوهدر مجمو  هتر د   لتث تملتک سامشتر   سترمایب

خالق   رفتار کارگزار حکوم  اسالمی قرار دارد    ا فرهنگ غارتی حاکم  ر تعارض شدید  ا ا
ای یکتی از عناصتر کلیتدی کند. غارت در فرهنگ سیاسی قبیلبزیس  قبیلب پیوسد  رقرار می

های افزایش ای اس  کب  ااسگیزهها   تهاجمات قبیلباس . این عنصر ریشب  سیاری از جنگ
(. طعمتة 40   1377،  135  -136گیرد)ستریع الشلتم،    یثر ت   ضریب امنیتی صورت م

کننتده هایی اس  کب ارتباد  الفصل  ا فرد   گتر ه غارتمورد هدف هم معموالً افراد   گر ه
ستوخ )ویینب  ستد،   سداشتب  اشد؛ اما در صورت لز م خرمن مرتبطین  الفصتل سیتز خواهتد

1367  35.) 
این پدیده در افکار عمومی مردمان قبیلب زد ده   فرهنگی  ودن غارت قباح  را از چهره 

ون را تا مرحلب یک اقدام ارزشمند   افتخارومیز  اال کشیده اس ؛  ب خصتو  غتارت جتنس 
(؛  تب همتان ستطح از 31گر را  ب دسبتال دارد)همتان، ارزشمند منزل   االی اجتماعی غارت

ن  رخوردار  توده    تب تلصتیالت افتخار   منزل  کب فرد داسشگاه رفتب در دسیای شهری از و
(. مضاف  تر ایتن در 40  1377، 135 -136 الد)سریع الشلم،   عالی   داسش  االیش می

قبایل افااسستتان کنفدراستیون ستران قبایتل از طریتق ایجتاد زمینتب   طترح حملتب،  تب ون 
 (.29  1369دهد)ر ا، مشر عی    رسمی  می

ای، استشبال عمتومی سستب   تب ون را در یلبارزشمند  ودن غارت در فرهنگ سیاسی قب
شتود. وسچتب در زمتان گرایاستب میگیری رفتارهتای غتارتجامعب ایجاد سموده    اعتث شتکل

اهلل خان مشاهده شد،  رخاستب از در ن چنتین فرهنتگ   ارز  اجتمتاعی است . ایتن امان
ن سیاسی امتاسی فرهنگ  ا سگاه ارزشی کب سسب   ب غارت دارد، ذهنی    شخصی  کارگزارا

خواری سشان را ساخ  داده    ازتا  خود را در قالب تملک سامشر     غاصباسب اموال   رشوه
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سیافتگی رفتار سیاسی این مشطع تاریخی سشش مهمی ایفا داده اس     دین ترتیب در توسعب
 سموده اس . 

 گرایی. خویشاوند و قبیله4

مبنای رفتارهای سیاسی زیر در این مشطتع ای، منشأ    این  یژگی فرهنگ سیاسی قبیلب
 تاریخی شده اس .

 ی نامتوازندهخدمات. توسعه و 4-1

کتم مفهتوم اهلل ختان کمدهی حکوم  در افااسستان از زمان حبیب لث توسعب   خدمات
ی وموزشی تمرکز  یشتتری صتورت گرفتتب   اهلل خان ر ی  رسامبگردد. در زمان اماندار می
تری یاف .  ا این  یژگی کب سشطب ثشل مرکزی ارائب خدمات وموزشی   ی فز نتوسعبمعارف  

تلصیلی مناطق   مردمان پشتون  ود. در همین د ره در مناطق »گردیز، خوس ، زرمت    
  1384چمکنی چهار  تا  مکتتب تأستیس   شتاگردان مشتاول تعلتیم گردیدستد«)عطایی، 

یاسی  ب خارب  رای تلصیل اعزام شدسد؛ اما ایتن (. همچنین  رای سخستین  ار داسشجو248
هتای ختا    از جملتب در اختیتار فرزستدان   منستو ین فرص  تلصتیلی در اختیتار خاسواده

 ب کشورهای ولمتان، فراسستب، اسگلتیس    1922    1921های  اهلل خان  ود کب طی سالامان
 (.301  1388ترکیب اعزام شدسد)گریگوریان، 

 ی محکومهاتیاقلجمعیتی مناطق . تغییر ترکیب 4-2

هم چیده شده   ساخ  اجتماعی افااسستان موزاییکی اس  کب در ون اقوام مختلف در کنار
ی اخیتر تتا پایتان   هر یک از اقوام  زرو مناطق خاصتی را در ستلطب دارستد. در چنتد ستده

-سد؛  ااسگیزهاها  ب دسبال تاییر این ساختار  ب سفع قوم حاکم  ودهحکوم  ول یلیی، حکوم 
 امنیتی   اقتصادی. -های عمدتاً سیاسی
ها در صتفلات شتمال اهلل خان سیز این  رسامب دسبال شده   استکان پشتتوندر زمان امان

افااسستان ادامب یاف .  ی  ب رغم ادعای اصتالحاتی کتب داشت ، ستب تنهتا ایتن سیاست  را 
مرکزی   شمالی کشور را  ب  های ملکوم در مناطقشده اقلی متوقف سکرده   اراضی غصب

ای ون را قاسوسمند ساخ .  ب تعبیر منصور »امیر صاحباسش  رسگرداسد،  لکب  ا تنظیم سظامنامب
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ها  تب صتفلات ها ایتن  رسامتب ]استشتال پشتتوناهلل خان  ب مشصد تلکیم تسلط پشتتونامان
غر  را  ب  اشندگان شمال[ را توسعب  خشید   زیر سام »ساقلین« اراضی مناطق شمال   شمال

هتا »سظامنامتب ستاقلین« را غر  افااسستان توزیع کترد.  ترای رستیدگی  تب ونجنو    جنو 
 (.70  1392ها منظور کرد«)منصور، تد ین داش     دین  سیلب امتیازاتی را  ر ون

 . منازعه زبانی و هویتی4-3

وغاز این منازعتب، در منازعات ز اسی   هویتی در افااسستان یک پدیده جدیدی اس . سر
گردد کب در ون اصطالحات سظامی  ب ز ان پشتتو خان  رمی   عد ز اسی،  ب زمان امیر شیرعلی

اهلل ختان، ملمتود طترزی از (، در زمان حبیتب32 -33  1374،  1داده شد)فرهنگ، ب  قرار
 ختان اهللطریق سشریب سراب االخبار این مسئلب را دسبال سمود تا اینکب در سایب حکوم  امتان

تر شده   ملمود طرزی  رای سخستین  ار در تاریخ افااسستتان توجب  ی  ب این مسئلب جدی
در مشتاالت ختود از ز تان پشتتو  تب عنتوان ز تتان ملتی    جتب تمتایز هویت  افااسستتان یتتاد 

هتای رستمی  تب ز تان کب پیش از این تمامی فعالی  (. در صورتی68   1392سمود)منصور،  
امب رسمی   یا خطبب از سالطین پیشین افااسستان  ب ز تان پشتتو  جتود فارسی  وده   یک س

سدارد. همچنین  رای سخستین  ار اسجمن مرکب پشتو  رای توسعب   تعمیم ز ان پشتو، توسط 
اهلل خان  جب اثباتی داشتتب   اهلل خان ایجاد گردید. البتب تمام این اقدامات در زمان امانامان

، 1گرف ؛ ستب تلمیتل ون  تر دیگتر اقوام)فرهنتگ، بو صورت می ا هدف توسعب ز ان پشت
 ها مسیر منازعب ز اسی را در د ره ول یلیی گشود.(؛ اما همین اقدام544  1374

در مسئلب هویتی،  لث »افاتان« سامیتدن تمتامی اقتوام افااسستتان مطترح است  کتب  تا 
اهلل ختان وغازشتده   های حبیبحمای های ملمود طرزی در سراب االخبار   در ذیل تال 

اهلل خان   طرفتداران طترزی ا ب گرفت . ایتن ایتده توستط سشتریات    ار ی کار ومدن امان
های همگتتاسی، در شتتهرهای مختلتتف کشتتور،  تتب صتتورت جتتدی حمایتت    دسبتتال رستتاسب

سب (. هرچند کب این اقدامات سیز در حد تبلیو  وده   194  -225   1379شد)ساصری دا  دی،  
 تلمیل.

های مورد اشاره، سشتض وشتکار اهلل خان در ساح اقدامات   رفتارهای تبعیض ومیز امان
فرامین دینی اس  کب  ر عدال  تأکید  رزیده   از رفتارهای د گاسب   فاقتد مبنتای منطشتی   

   ای امام علی ) ( حاکم اردشیر خره را  ب خاطر رفتار را طبدارد. چناسچب، عشالیی  رحذر می
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 ب (،    ب مالک اشتر توصیب کرد کب »43   1384سسب گرایاسب شدیداً تهدید سموده)علیخاسی،  
یک از اطرافیان   خویشا سداس  زمینی را  ب  خشش  امگذار،   مبادا در تو طمع کنند  ا هیچ

 تب  ستن پیماسی کب مجا ر وسان را زیان رساسد در  هره کب از و  دارسد، یا کاری کب  اید  تاهم 
اسجام رساسند   رسج ون را  ر عهده دیگران سهند، پس  ر وسان تنها گوارا افتد   عیب ون در دسیا 

هم چنین تأکیتد کترد کتب  تد ن   1(.338   1376البالغب، شهیدی،    وخرت  ر تو ماسد«)سهج
گوسب تبعیضی همگان )اعم از خویشان   سزدیکان د ر   سزدیک خود( را در  را تر قتاسون هیچ

 نا راین از سظر اسالم »سباید در جامعة استالمی تبعیضتی   2(.259   1369زم سما)جعفری،  مل
در حشوق مردم  ب  جود  یاید. یعنی همگان  ایستی از حق حیات، حق کرامت ، حتق وزادی 
معشول، حق تعلیم   تر یت ، حتق فرهنتگ، حتق حشتوق، حتق سیاست ،   حتق اقتصتاد   

(. امتا رفتارهتا   481اسساسی  رخوردار  اشند«)همان،   معیش   ا حف  کرام    حیثی  ذاتی
 داد.اهلل خان چیزی کامالً ماایر   متفا تی را سشان میاقدامات امان

گیری این دس  رفتارهای اهلل   چرایی شکلگاسب اخیر امانتللیل   تفسیر رفتارهای سب
   تب خصتو  عنصتر   ایما را  ا فرهنگ سیاسی قبیلبخالف موازین   معیارهای اسالمی،  

سو، وسچب ای، از یکزیرا در فرهنگ   زیس  قبیلب  سازد.گرایی مرتبط میخویشا سد   قبیلب
دهتد، را طتة های جمعی را شتکل میکند   کنش»ایجاد تعهد   مسئولی    حتی  ظیفب می

(؛   از ستوی دیگتر، افترادی 37   1377،  135  -136خویشا سدی اس «)ستریع الشلتم،    
شتوسد کتب در صتورت دستتیا ی  تب دایره خویشا سد   قبیلب  یگاسب   دشمن تلشی می  خارب از

(. ایتن منطتق فکتری  ستترهای کتالن 38  1377فرص  ما را از  ین خواهند  رد)هایمن،  
های تعهد،  ظیفب، اقدامات کند   زمینبسگری، اسساسی   ملی اسدیشی را از پا س   یران می

-ی توجهتات   سیاست  ترد؛ لتذا همتبح ملتی را از میتان میهای در سطپذیری  مسئولی 

 
ادَّه  أ ول ئِك  ِبق طْعِ   إِنَّ لِلْو الِی خ اصَّهً و  ِبط ان هً فِیهِم  اسْتِئْث ارٌ و  ت ط او لٌ و  قِلَّه  إِنْص افٍ فِی م ع ام ل هٍ ف احْسِمْ م ث مَّ.    1

ل ا ق طِیع هً و   مِنْ ح اشِی تِك  و  ح امَّتِك   لِأ ح دٍ  ت قْطِع نَّ  ل ا  الْأ حْو الِ و   تِلْك   اعْتِق ادِ    أ سْب ابِ  فِی  مِنْك   ی طْم ع نَّ 
ف ی  غ یْرِهِمْ  م ئ ون ت ه  ع ل ى  ی حْمِل ون   م شْت ر كٍ  ع م لٍ  أ وْ  فِی شِرْبٍ  النَّاسِ  مِن   ی لِیه ا  ِبم نْ  ت ض رُّ  م هْن أ   ع قْد هٍ  ك ون  

 . ذ لِك  ل ه مْ د ون ك  و  ع یْب ه  ع ل یْك  فِی الدُّنْی ا و  الْآخِر هِ 
و  الْب عِیدِ و  ک نْ فِی ذ لِك  ص اِبراًو   .    2   و    ق ر اب تِك   مِنْ  ذ لِك    و اقِعاً  م حْت سِباً   أ لْزِمِ الْح قَّ م نْ ل زِم ه  مِن  الْق رِیبِ 

  بِك   الرَّعِیَّه   ظ نَّتِ   إِنْ   و    م حْم ود هٌ  ذ لِك    م غ بَّه   ف إِنَّ   مِنْه   ع ل یْك   ی ثْق ل    ِبم ا   ع اقِب ت ه    ابْت غِ  و    و ق ع    ح یْث    خ اصَّتِك  
ِبإِصْح ارِك  ف إِنَّ فِی ذ لِك  رِی اض هً مِنْك  لِن فْسِك  و  رِفْقاً  ِبع ذْرِك   ل ه مْ   ف أ صْحِرْ   ح یْفاً   و  اعْدِلْ ع نْك  ظ ن ون ه مْ 

 . ع ل ى الْح قِّ ِبر عِیَّتِك  و  إِعْذ اراً ت بْل غ  ِبهِ ح اج ت ك  مِنْ ت قِْویمِهِمْ  
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کنتد؛ ها در سطح قبیلب ملد د شده   رئیس حکوم  در قام  یک ختان ستشود متیگذاری
ای جتز کمتک  تب رعایتای ختود   دفتا  از وستان ستدارد«)ر ا، گوسب کب »یک خان  ظیفبهمان
هتا را در لب   حمای  از ونای جز خدم   ب قوم   قبی(، رئیس حکوم  سیز  ظیفب95   1369

شتود کتب های خارب از تیره   تبار  اعتث میذهن سدارد.  ب خصو  دشمن پنداری مجموعب
دهی ستامتوازن توجهی قرار گیرسد. توسعب   خدماتها تعمداً    ب صورت هدفمند مورد  یون

تا قام   ی  یاهلل خان   ملد د شدن سشف احسا  مسئولی ، تعهد    ظیفبدر زمان امان
 قوم پشتون   ملر می  دیگر اقوام ریشب در همین فرهنگ   ذهنی  دارد. 

گرایی کب از سظر ر اسی افراد خارب از مجموعتب خویشتا سدان را خصتم   خویشا سد   قبیلب
کند، حسی از ساامنی از سوی افتراد ایتن مجموعتب را سیتز در ذهتن اعتماد قلمداد میغیرقا ل

ند؛ لذا کارگزار قبیلب گرا  رای افزایش ضریب امنیتی خود، گذشتب از اینکب کقبیلب گرا ایجاد می
کنتتد تتتا  تتا تشویتت  ون،  تتب صتتورت توجتتب   اهتمتتام  تتب افتتراد تیتتره   تبتتار را د  چنتتدان می

اعتمتاد را سیتز در غیرمستشیم، پایگاه سیاسی   اجتماعی خود را تشویت  کنتد، افتراد غیرقا ل
 سماید. ها را تضعیف میض، سرکو ، حذف   خشوس  ونتنگنا قرار داده    ا تبعی

اهلل سیاس  تاییر ترکیب جمعیتی  ب سفع قوم   قبیلب حاکم در افااسستان کب در د ره امتان
اعتمادی خان مورد تأیید    رای ون سظامنامب تد ین شد، ریشب در همین فضای  د ینی    ی

گرایی اس . مدهای ر اسی سگر  خویشا سد   قبیلب ب افراد خارب از قوم   قبیلب دارد کب از پیا
گتاه از ستوی جامعتب  ترای ایتن مداران این کشور هیچ ب خصو  اینکب کارگزاران   سیاس 

ای   همتبتاران اسد،  لکب عمدتاً  تا حمایت    پشتتیباسی قبیلتبسشدهموقعی  سیاسی استخا   
 ینی در ن اعث افزایش اعتماد   خو اسد. این مسئلب سیز  اس  کب  ر چنین مشامی تکیب زده

گتردد. حتال طبیعتی است  کتب اعتمادی    د ینی سسب   ب افراد ختارب از ون میتباری    ی
اعتمتاد   جمعی  اسبوه   یک دس  مناطق  سیع مرکزی   شمالی کب عمدتاً  یگاسب، غیرقا ل

اهلل   از جملتب امتان ای سیاست  افااسستتانشوسد، کا و  کارگزاران قبیلبدشمن پنداشتب می
ها علیب حکومت  تبتارگرای خان  ب شمار ویند. کساسی کب امکان  سیج، اتلاد   همسویی ون

کا ل  جود دارد   در صورت تلشق چنین امکاسی، تاییر ساختار سیاسی موجود  سیار ملتمل 
 هتای ملکتوم از سظتر حکومت خواهد  ود. لذا تاییر ترکیب جمعیتی مناطق مسکوسی اقلی 

ای  سیار مهم اس  تا امکان همسویی جمعی  یکدست  ایتن منتاطق علیتب حکومت  قبیلتب
منتفی شود   یا ضریب احتمالی ون  ب حداقل ممکتن کتاهش یا تد   در صتورت تلشتق سیتز 
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حکوم  تواسایی  اکنش سریع   مناسب را داشتب  اشد؛  ا استفاده از سیر های هوادار   متورد 
ر در این مناطق. ساکنان جدید، مورد اعتمتاد   همتبتار حاکمتان ای مستشاعتماد قومی قبیلب

( 136   1384اسا  منطق »من   پسر عمویم علیب  یگاسب )غر یب(«)الجا ری،  سیز، عمدتاً  ر
اجتمتتاعی متتدافع  -های سیاستتیهای سظامی   پایگاهعمل سموده   در شرایط  لراسی سشش قلعب

رستتیدن سیر هتتای کمکتتی حکومتت  مرکتتزی، مخالفتتان منافع حکوم  را ایفا خواهند کتترد   تتتا  
ها جلوگیری خواهنتتد کتترد. شورشی را مشاول خواهند ساخ    از پیشر ی   گستردگی مخالف  

 های ملکوم سیز تأثیر جدی دارد.ضمن اینکب این سیاس  در تضعیف قدرت اقتصادی اقلی  
جویی، یکنتو  امنیت ها، گذشتب از ریشتب  ها  ب پشتونپشتون  البتب اعطای سرزمین غیر

ای هواداران ون سیز گرا   قبیلبایفای مسئولی    سشان دادن کارومدی حکوم  در ذهن غارت
ای، خود را سماینتده ی قومی قبیلبر د. زیرا حکوم  در افااسستان  ب دلیل ریشب ب شمار می

 کند. گویی   مسئولی  میها احسا   ظیفب، پاسخها داسستب   تنها سسب   ب ونون
اهلل خان سیز گرفتب در افااسستان معاصر از جملب در د ره امانمنازعب ز اسی   هویتی شکل

متداران ایتن کشتور است . مبتنتی  تر ایتن گرایی سیاس منبعث از ذهنی  خویشا سد   قبیلب
شود،  لکب فرهنگ    ذهنی  این فشط  عد اقتصادی   سیاسی سیس  کب مورد توجب  اقع می

سان  رخوردار اس . لذا در صورت تواسایی هژموسی فرهنگی   هویتی سیز از اهمیتی  ب همان
کردستد   فرهنتگ، ز تان   هویت    دستیا ی  ب موقعی ، قبایل حاکم از این اقدام دریو سمی

ساختند)رضتاقلی، پنداشتتند، در ستطح عمتوم جامعتب فراگیتر میخود را کب  رتتر    هتتر می
مسئلب در کشورهای دیگر سیز تجر ب شده اس . در ایران هنگامی کب ایل   (. این  88   1377
کرد)ستریع الشلتم، رسید فرهنگ خود را  ب فرهنگ عمومی تبتدیل میای  ب قدرت میقبیلب
 اهلل ختان هتم  تر(. در افااسستان معاصر   از جملب در زمان امان40   1377،  135  -136   

ی فرهنگی  ر دیگر اقتوام دسبتال گردیتد. شده   سلطبپایب چنین منطشی این سیاس  اتخاذ  
این کار از کاسال رسمی  ز ان پشتو،  ب حاشیب راسدن ز ان دری   افاان سامیدن تمتامی اقتوام 

جتویی ساکن کشور پیگیری شد.  نا راین منازعب ز اسی   هویتی در این د ره ریشب در  رتری
اهلل خان دارد.  ب خصو  اینکب تثبی    تلمیل ای   تمایالت تبارگرایاسب امانقومی   قبیلب

-ها سسب   ب اسلصارگرایی سیاسی  یها   حساسی هوی    ز ان خا  در کاستن از چالش
 تأثیر سبود.
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 یریگجهینتی و بندجمع

اهلل خان  ب عنوان ملور مشر طب خواهان در ار یاد شده اس  کب پرچم اصتالحات از امان
یر   توسعب در ستر داشت .  رافراشتتن ایتن پترچم استظتاری را خلتق  رافراشتب   سودای تای

کند کب در ون مبتنی  ر مسلمان  ودن قاطبب مردم افااسستان رفتار سیاستی در ایتن کشتور می
های اسالمی توسعب یا د.  ب عبارت دیگتر  تب جتای ها    ایستبسیز تاییر کند    ر پایب ارز 

، تکتالیف   امتیتازات ملتی  تب تخصتص، تعهتد   تکیب  تر سستب   را طتب در حتوزه حشتوق
جویی، غتارت   ایجتاد های افراد توجب شود؛  ب جای پرداختن  ب خشوس ، ستیزهشایستگی

ومیز، هتتای مستتالم جتتو رعتتب    حشتت  جهتت  دستتتیا ی  تتب اهتتداف سیاستتی  تتب ر  
ستیزاسب جویاسب، اقناعی   قاسوسمند متوسل شود    ب جای اتخاذ منطق حذفی   مشارک صلح

های رقیب، مخالفین   اختالفات سیاسی  ب اصتل گفتگتو، متدارا، در مواجهب  ا افراد   گر ه
سیافتب جذ    رقا   پا ند  اشد. چب اینکب از منظر اسالمی دستب ا ل این سو  رفتارها توسعب

اهلل نوید. اما وسچب تل  عنوان رفتار سیاسی از امتایافتب  ب حسا  می  دستب د م ون توسعب
خان حکای  شده اس ، دالل   ر سا جا  ودن این استظتار دارد؛ رفتتار سیاستی افااسستتان در 

هتای را ها    یژگیسخورده    د ن تاییر  اقی ماسده   دقیشاً همان شاخصاین د ره سیز دس 
 اسالمی معرفی شده اس . سیافتب   غیردارد کب از سظر اسالمی توسعب

طلبی سیاسی اسالمی در این د ره تاریخی،  ب رغم ادعتای اصتالحسیافتگی رفتار  توسعب
ای حاکم  ر جامعب    ر ذهن   ضمیر  ی دارد. اهلل خان، ریشب در فرهنگ سیاسی قبیلبامان

گرایی ساخ  ذهنی گرایی   خویشا سد   قبیلبجویی، غارتهای ستیزهاین فرهنگ  ا  یژگی
از این طریق،  ب عنوان ملرک فکری   ذهنی،  تا رفتتار  ندی سموده    اهلل خان را قالبامان

جویی در فرهنگ سیاسی  ی ارتباد  رقرار کرده اس .  ب عبارت دیگر ارزشمند  ودن ستیزه
یافتب   در مستیر اهلل خان خشوس  پستند ستاخ سیاسی کشور  اعث شده اس  کب ذهن امان

ومیز، ی مستتالم هتتاکستتب، حفتت    گستتتر  قتتدرت سیاستتی ظرفیتت  الزم  تترای ر  
مند سداشتب  اشتد؛ عتال ه  تر ایتن در مواجهتب  تا مختالفین   اختالفتات جویاسب   قاعدهصلح

سیاسی منطق خشم   حذف  ر مدارا، تفاهم   گفتگو تشدم   ا لوی  یا د. همچنین فرهنگی 
 ودن غارت   اتخاذ ون  ب عنوان راهبرد امنیتتی   تتأمین سیازهتای اقتصتادی در فرهنتگ   

های دیگران، چب ای  اعث شده اس  کب قباح  از چهره تملک سامشر   داراییس  قبیلبزی
در قالب تصرف اموال   امالک عمومی   مخالفین سیاسی  ب سفع شخصی   چب  ب شیوه اخذ 
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رشوه در ادارات د لتی، زد ده شده   اقدام  ب ون  ب عنوان یتک امتر عتادی   طبیعتی جلتوه 
های مردم تاجیک تبار قریب »سرر ضب« هجتوم زسب  رای غارت خاسبسماید. اینکب در جنگ غ

اهلل ختان  تب ختارب از کشتور منتشتل گیرد، طال   سشره کشور  ا ماشین توسط امانصورت می
کنتد، ریشتب در چنتین فرهنتگ   شود   رشوه در سهادهای مختلف اداری کشور  یداد میمی

 فضای فکری دارد.
گرایی موجود در فرهنتگ سیاستی کشتور  اعتث شتده قبیلب  ها خویشا سد  مضاف  ر این

اهلل خان مواجهة د گاسب  ا رعایای خود داشتب  اشد؛ در قبال کستاسی کتب از سظتر اس  کب امان
ای های توستعبتباری قرا     همسویی  ا  ی دارسد، احستا  مستئولی  سمتوده   سیاست 

ر قبتال افتراد غیرهمتبتار حستی از هتا اجترا سمایتد، امتا دحکوم  را در مناطق مستکوسی ون
توجهی قترار ها را مورد  یی مناطق ونمسئولی     ظیفب سداشتب    ضعی  رفاهی   توسعب

دهد؛ همچنین در راستای تأمین امنی  حکوم     هبودی  ضعی  همتباران دس   ب تاییر 
ی توستعب های ملکوم   غیرهمتبار زده   در راستایترکیب جمعی  مناطق مسکوسی اقلی 

 گیری منازعب ز اسی   هویتی در کشور شود.ا   سترساز شکلز ان   هوی  قومی
اهلل ختان در قبتال متردم کشتور، ریشتب در ذهنیت  چنین د گاستب امتانهای اینسیاس  

خویشتا سد   قبیلتب گرایاستب ی  ی دارد. ایتن عنصتر از یکستو احستا  مستئولی     ظیفتب 
ی تیره   تبار  ی معرفی سموده اس ، از سوی دیگر افراد خارب از اهلل خان را در ملد دهامان

پایتب ایتن  یژگتی   اعتماد تلشی کرده اس .  راین مجموعب را غیر،  یگاسب، دشمن   غیرقا ل
اهلل خان در مناطق پشتون سشتین، های اسکشافی حکوم  امانفکری اس  کب تمرکز فعالی 

های موجتود در کشتور، فرهنگدر  را ر دیگر خردهها حمای  از  رتری فرهنگی   هویتی ون
ها در منتاطق مستکوسی های  زرگتی از پشتتونها   اسکان مجموعتبملر می  دیگر اقلی 

اهلل خان در این سو  رفتار هم ادای دین    ظیفة خود ها صورت گرفتب اس . در  اقع امانون
های امنیت  وی  موقعی    پایبی پشتون دیده اس    هم تشرا در قبال دیگر اعضای جامعب

سیاسی خود را.  ب خصو  اینکب افراد خارب از دایتره تیتره   تبتار  یگاسگتان   دشتمنان در 
پنداشتب شده کب در صورت دستیا ی  ب فرص  ساختار سیاستی موجتود را  هتم کمین سشستب  

ها  ب گرفتن ونریختب   هستی  ی را  ب مخاطره خواهند اسداخ . لذا در مضیشب   تنگنا قرار 
 مصلل  خواهد  ود.
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