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  افغانستان غیررسمی دینی مدارس در گرایی افراط جریان

  محمد محق و ب عمرععبداالحد محمدي، مص: نویسندگان
  الکبیر صالحیعبد: مشاور

  : کنندگان مرور

افغانستان، مدیر  استراتژیکانستیتوت مطالعات ارشد علمی مشاور  :بخش بانو تاج پروفسور شهر. 1
 و محققس پاریدر  پو ساینس وت مطالعات سیاسیتانستی ۀدر ماستري امورات عامبشري امنیت  ۀبرنام
  )PRIO( سلوانستیتوت تحقیق صلح اُدر 

2 .و هنر و علوم ةدانشکد شناسی دیپارتمنت جامعه یسیپروفسور و ر :ییال  تت سیداکتر احم 
  .ترکیه دانشگاه هراندر یی گرا افراطمتخصص تروریزم و 

 در دکتراة دوردانشجوي  و افغانستان استراتژیکانستیتوت مطالعات در  محقق ارشد :برت زمانار. 3
 .ل، بلجیمکسبرو انگلستان، بخش دانشگاه کینت

 :ساحوين پرسشگرا
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 عبدالباقی بارز*          زي خالد یوسف* 

 فرهاد صافی*          نظري احمدنذیر* 

 همندشیرین شکواغآ*            یه صیفنبیل* 

  احمد انیس فضل* 

  

  

   



  

  

  

  

  

  

  

  

  



 أ 

  

  

  

    

  فهرست مطالب

 1 .................................................................................................... يگزارسپاس

 2 ....................................................................................................... اختصارات

 3 ................................................................................................... یمعان فهرست

 5 .................................................................................................. قیتحق ۀخالص

 7 ................................................................................................ يدیکل يها افتهی

 7 .................................................... دهندگانپاسخ ینید يها قرائت و یکیدئولوژیا يمدارا زانیم

 8 .............................................................................. یخارج یمال ریغ و یمال ارتباطات

 9 ....................................................................................................... پشنهادات

 11 ......................................................................................................... مقدمه

 13 .................................................................................................. قیتحق روش

 14 .............................................................................................. قیتحق يهاافتهی

 14 .......................................................................... انیپاسخگو یمذهب يهافرقه) الف

 16 ............................... رمسلمانانیغ و یاسالم مختلف يها فرقه روانیپ به نسبت احترام و يبردبار) ب

 18 ........................................................................ انیاد ریسا دیقاع به احترام حس) پ

 19 ................................................................. جامعه در مختلف ینید دیعقا يریگسهم) ت

 21 .................................................................. رمسلمانانیغ هیعل خشونت ینید هیتوج) ث

 22 ................................................................... يدارحکومت و دولت مورد در اتینظر) ج

 24 ...................................................... رمسلمانانیغ با صلح مانیپ مفهوم یحام يها دگاهید) چ



 ب 

 26 ...................................................... دولت هیعل زیآمخشونت اعمال و خشونت از یبانیپشت) ح

 27 ..................................................... افغانستان در مقاومت و طالبان يدئولوژیا زیناچ هیتوج) خ

 28 .............................................................. یاجتماع يها اریمع و جامعه مورد در اتینظر) د

 29 ................................................ یاسالم يها ارزش مقابل در کیدموکرات يها ارزش لیتحل) ذ

 32 ......................................................... یرونیب تارتباطا نحوة و ینید مدارس کنندةلیتمو منابع

 32 ................................................................................. یخارج یمال ارتباطات) الف

 35 .................................................................................. یخارج یرمالیغ روابط) ب

 39 ......................................................................... گرید يهادولت توسط یبانیپشت) ت

 39 ............................................................................................ انیحام نفوذ) ث

 39 ............................................................. مدارس النیالتحصفارغ با یارتباط يهاشبکه) ج

 40 .................................................................. کمک عنوان به مخدر مواد پول رشیپذ) چ

 40 ........................................................................... یدرس ۀبرنام یاساس يها جنبه) ح

 44 ......................................................................................... هاهیتوص و يریگجهینت

 47 ................................................................................................. منابع فهرست

 49 ........................................................................................................ میضما

 49 ....................................................................... افتهیگسترش قیتحق روش: 1 ۀمیضم

 50 ....................................................................................... پرسشنامه: 2 مۀیضم

 AISS( .......................................... 58( افغانستان کیاستراتژ مطالعات وتتیانست یمعرف: 3 مۀیضم

 59 ............................................................................................ نیمؤلف مورد در

  

    



 ج 

  

  رست اشکالفه

 15 .................................................... باشد؟ یم یقیحق اسالم ندةینما ینید فرقه کدام: 1 شکل

 17 .................................... .دارند اسالم رشد و نیتب در یمثبت نقش یاسالم مذاهب شتریب: 2 شکل

 19 .................................... .شود گذاشته احترام يمساو طور به دیبا انیاد گرید روانیپ به: 3 شکل

 20 ............................................... .ندینما یم جامعه به مثبت کمک گرید انیاد تیاکثر: 4 شکل

 21 ........................ .ستندین مسلمانان با جنگ در که یرمسلمانانیغ هیعل خشونت ینید هیتوج: 5 شکل

 23 .............................................. باشد؟ یم ینید مشروع میرژ کی افغانستان دولت ایآ: 6 شکل

 25 ............................ دارند؟ را رمسلمانیغ با صلح مانیپ نمودنبیتصو اجازة مسلمانان ایآ: 7 شکل

 27 ..................................... .باشد یم نامشروع اسالم در طیشرا تمام در يانتحار حمالت: 8 شکل

 27 ............................................................... افغانستان دولت هیعل طالبان مقاومت: 9 شکل

 29 ........ تیجنس درنظرداشت بدون باشد، يمساو حقوق يدارا دیبا قانون اساس به شخص هر: 10 شکل

 31 .............................................. کشد  یم چالش به را یاسالم يهاارزش یدموکراس: 11 شکل

 34 ........ است شده برده کار به افغانستان ینید مدارس ساختن يبرا که ییها کمک منابع مجموع: 12 شکل

 34 ................................... .باشدیم مدارس روزمرة مصارف يبرا که یمال منابع مجموع: 13 شکل

 35 ...................... یخارج ینید و یآموزش ينهادها و افغانستان مدارس نیب ارتباطات زانیم: 14 شکل

 36 ......................... افغانستان از خارج و داخل در مدارس به شاگردان توسط دیبازد تبادل: 15 شکل

 38 ............................... باشدیم مدارس مقامات پسند مورد که مدارس کنندةلیتمو منابع: 16 شکل

 39 .............................................. ینید رهبران و تاجران مداران، استیس به یوابستگ: 17 شکل

 40 ....................................................................... مدارس نیفارغ با ارتباطات: 18 شکل

 41 ........................................... .شودیم استفاده مدارس نیا در که ییهاکتاب يسرو: 19 شکل



 د 

    



 ه 

  

  شده در این تحقیق والیات انتخاب ۀنقش

  

   



 و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



1 

  

  اريزگ سپاس
بنیاد شان و از  هاي تدارکاتی یتژیک افغانستان براي حماوت مطالعات استراتتتحقیق از انستیلفین این ؤم

اري زگ شان در این پروژه سپاس ۀمندان هاي مالی سخاوت خاطر کمکه ب (NED)ملی براي دموکراسی  اعانۀ

  .نماید می

ت حسین، دکتر احمصبیحه دکتر ، )پروژه مشاور ارشد علمی(بخش  بانو تاج از پروفسور شهر همچنین

  .نماییم اري میزگ سپاسشان  ةخاطر نظریات سازنده ب )گزارش مرورکنندگان(ییال و رابرت زمان   سیت

واه ، سمیرا رحمتی، دلخيفرزانه احمد :ها هر یک خانم :خودساحوي پرسشگران  از تمامعالوه بر این 

اهللا آزاد، مولوي عبداهللا  حبیب احمد عثمانی،عبدالبصیر محب، بشیر: و نبیله صیفی و آقایان هر یک فیاضی

شیرین شکوهمند و آغازي، عبدالباقی بارز، نذیر احمد، فرهاد صافی،  ري، خالد یوسفجامی، حسن جعف

  .کنیم تشکر می احمد انیس فضل

 استراتژیکدر انستیتوت مطالعات مان  و همکاران »بنجامین الوي«آقاي گزارش این ویراستار همچنین از 

با بخش هماهنگی در که ضا ابراهیمی آقاي غالمرو  علی کریمی ، حسیناهللا فقیري افغانستان هر یک محب

  .کنیم قدردانی می ،اند ي نمودهرا یارما ساحوي  پرسشگران

ساحوي پرسشگران با  »اسالمی افغانستانتحقیقات علمی و کانون «هاي  ي و راهنماییاز همکاردر نهایت 

  .گزاریم سپاس ،در والیات آوري معلومات جمعو جهت معرفی آنها به مدارس تحت پوشش تحقیق  ما
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  اختصارات
AAIRC   کانون عملی و تحقیقات اسالمی افغانستان  

AISS    ژیک افغانستانانستیتوت مطالعات استرات 

ANSF   نیروهاي امنیتی افغانستان  

Go A    دولت افغانستان  

HIA    حزب اسالمی افغانستان  

ISAF    آیساف /المللی کمک به امنیت نیروهاي بین  

Mo E  وزارت معارف  

Mo FA   وزارت امور خارجه  

Mo HE   وزارت تحصیالت عالی  

NATO    ناتو/ تالنتیک شمالیآسازمان پیمان  

NDS    ریاست امنیت ملی  

NED    ملی براي دموکراسی بنیاد اعانۀ  
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  فهرست معانی
طوري که در احادیث ذکر ) ص(محمد ت به گفتار و کردار حضر وگرفته شده » سنه«از لغت عربی سنت  :اهل سنت

اهل سنت خطاب  ،ندکن پیروي می) ص(روش زندگی حضرت محمد از که  کسانی .کند صدق می ،باشدشده 

  .شوند می

 براي آموختن پیام )مسلمانمسلمان و غیر( نمودن مردم اسالمی عبارت از دعوت ۀهدف دعوت در عرص :دعوت

  .باشد ا از اسالم میساختن آنهو باخبر )ص(هاي حضرت محمد  ده، آموزهشخداوند طوري که در قرآن ذکر 

  .آید دست میه ب قرآن، سنّت، اجماع و عقل توسط آن احکام شرعی از طریقکه فقه دانشی است  ،به طور کلی :فقه

  .نسبت داده شود) ص(حضرت محمد  گفتار، کردار، تقریر و صفتی است که به :حدیث

نقاب براي زنان،  شرعی ةطبق محدود پوشش بدن  از نظر شرعی،. چیز است به معنی پوشش و حائل بین دو: حجاب

  .برند می کاره بخود  دنمسلمان براي پوشان انکه زناست  يیا چادر

  .آید عالم و راهنماي دین به شمار میو همچنین نماز مسجد است  پیش پیشوا و شود که به شخصی گفته می: امام

 ،جهاد ،به عبارت دیگر .شود گفته می »قدسمبارزه یا جنگ م«باشد که عموماً  می »کوشش«معناي  هدر لغت ب :جهاد

  .است کافران مقابلخود در   هاي و دارایی  ، مال خدا با جان  در راه  مبارزه

دیگران به  تعرضاز  محافظتو  اسالمی قلمروآنان در  اقامتدر قبال  اهل کتابمالیاتى که دولت اسالمى از : جزیه

  .کند دریافت مى خاصآنان، بر اساس قرارداد 

  .کند میسخنرانی  جماعت و مراسم دینی هايشود که در نماز به کسی گفته می :خطیب

  .شود گفته می دینی ماتتعلیآموزش به مراکز : مدرسه

  .باشد سوره می 114شامل ده و بومسلمانان است که به زبان عربی  کتاب مقدس :قرآن

  .است یآموزش ابتدایی احکام و اصول دین شود که محل گفته میرسمی کوچک دینی به مراکز غیر: مکتب

  .شود دین اسالم اطالق می بادات و اخالقیاتع، دستورات ،احکامبه  :شریعت

جانشینان به عنوان ش را نافرزندحضرت علی و  پیروان این فرقه. است اسالمۀ اصلی دین یکی از دو فرق: شیعه

    .پندارند میدر جامعۀ اسالمی ) ص(حضرت محمد 
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  تحقیقخالصۀ 
 بوده ووالیت افغانستان  دهدر  رسمیدینی غیررس گرایی در مدا افراطمیزان  بررسی هدف از این مطالعه،

در این  .باشد میدر کشور  هاي افراطی در انتشار ایدئولوژي ارزیابی نقش چنین مدارسیبر تمرکز اصلی آن 

 هاي که قدرت سازگاري افراد با ارزش اطالق گردیده ها ارزشاز  اي مجموعهبه  ییگرا ، افراطپژوهش

یی را به عنوان یک ناتوانی در تحمل گرا افراط، این مطالعه، و یا از دیدگاه دیگر .سازد میمحدود را سکوالر 

سه  در این مطالعه ییگرا افراط .کند تعریف می ي مختلف عملی و نظريها در محیط مخالفي ها ایدئولوژي

و  ها و برنامه طالب ،مدرسین :از  این عناصر عبارت. مدارس را تحت بررسی قرار داده است ةعنصر عمد

  .دباش می درسی متون

نخستین یافته مربوط به  .ستا  ماحول همین سه بخش تمرکز یافته ي کلیدي نیزها یافته بندي جمع

ي مدارس مورد ها کیفیت پایین برنامه ،ي این تحقیقها اساس یافته رب. باشد می ي آموزشیها برنامهوضعیت 

به  ،کیفیتي تحصیالت عالی باها خاطر نبود نهاده ب این مدارس طالبد که شو باعث میدر افغانستان  مطالعه

ی تي مرتبط دولها توجهی نهاد دوم هم مربوط به کم ۀیافت. شوندادامه تحصیل در خارج از کشور  فکر

این د شو میباعث  ها توجهی این نهاد کم. دباش می وقافو وزارت حج و ا وزارت معارف مانند افغانستان

در  .ندشومرزي  روني بها سازمان منابع مالی دست به دامن ،ه و در نتیجهمدارس دچار مشکالت مالی شد

تا هنوز هم  ،مدرسان و طالب این مدارس اکثریتد که ده میده نشان ش وريآ ي جمعها نهایت، تحلیل داده

گرفت توان نتیجه  میپس در یک تحلیل کلی . رو دارند و پیروان ادیان دیگر نظر نسبتاً میانه ها نسبت به فرقه

براي طرح و  یتواند فرصت خوب میکه نظریات مثبت در میان اساتید و دانشجویان از یک طرف 

یی گرا افراطفعلی مبارزه با  ۀبرنام ،یی در کشور باشد و از طرف دیگرگرا افراطمبارزه با  ۀساختن برنام عملی

 . کندیاري  هدایت و ،ثمربخشرا براي رسیدن به یک فرجام نیک و 

بندي عمومی  د، ولی جمعرس میاساس هر شاخص متفاوت به نظر  ریی بگرا افراطان سنجش میز

 پاشیدگی هم از. استولوژي تندروانه در میان مدارس ئاید ی ازسطح معین ةدهند ي این تحقیق نشانها یافته

س مدار بارةدر جامعتحقیق  ،از یک طرف عدم تمایل مخاطبان ي امنیتی وها اجتماعی و سیاسی، نگرانی

از ژیکی و سیاسی لووئاید ةاستفاد ءسو ،و از طرف دیگر ؛را دچار مشکل ساخته افغانستان رسمی غیر یدین

در  رسمی غیر یمدارس دینسریع رویه و  بیگسترش  ،هشد بر مسایل مطرحعالوه  .دساز میتر  مدارس را آسان
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آنها است  آورد که ممکن میه وجود بالمللی  بین ۀدولت افغانستان و جامع برايرا  نگرانی این ،فغانستانا

نسل جوان  یک دنمبه وجود آ منبعده و شمذهبی  ۀتندرواني ها ایدئولوژي براي ترویج و رشد یمحل

که وضاحت در  استاین امر استوار  رقیق بی از ادعاهاي این تحیک بنابراین،. شودافراطی در افغانستان 

گرایی ایفا  طثر مبارزه با افراؤي مها ریزي در برنامه اي هد نقش عمدتوان می کیف مدارس دینی کشور  و  کم

  .دکن

 شده توسط انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان تحقیقات انجام سلسلهاز  دومین مطالعهتحقیق، این 

)AISS( وت در این تسلسه مطالعات بعدي انستی .باشد میي رادیکالیزم دینی در کشور ها در مورد جریان

ي اجتماعی نوین و همچنین ها رسانه ،نیروهاي امنیتی افغانستان میانیی در گرا افراطبررسی گرایش به  ،زمینه

به اواخر سال  ،توسط انستیتوت آغاز این سري مطالعات. احزاب سیاسی افغانستان تمرکز خواهد داشت

  .گردد می میالدي بر 2013
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  يکلیدي ها یافته

 دهندگان پاسخدینی  يها قرائتایدئولوژیکی و  ايمیزان مدار

ة اسالمی کنند منعکس ،حنفی ۀند که فرقبر این باور )درصد 40(اساتید و طالب  اکثریت نسبی .1

این فرقه  دیوبندي ۀبه شاخ را یچنین برچسب ،درصد 16 که حدود در حالی .باشد میعی واق

ند که و معتقد ي داشتهتر گویان دیدگاه جامعدرصد پاسخ 10از طرف دیگر، بیشتر از . زنند می

  .در خود دارندرا عی ۀ جعفري، اصول اسالم واقشیع  فرقۀن و تسنناهل  ةعمد ۀچهار فرق

ن و یدر تبی یمثبت نقش که اکثریت مکاتب اسالمی نددهندگان معتقد درصد پاسخ 85بیش از  .2

را کامال رد  یچنین دیدگاهدهندگان  پاسخ درصد از 7,5که فقط  در حالی .اسالم دارند رشد

بین اعضاي  واجدادغام اجتماعی مانند ازدر بعضی مسایل از جمله  ،با این حال. کنند یم

گویان مطرح و مالحظات توسط پاسخ ها یک سلسله محدودیت ،ي مختلف اسالمیها فرقه

 .شده است

این ي ها اساس یافته رب. رسد میدر میان پاسخگویان برجسته به نظر  مسلمانان غیر بهاحترام  .3

. کنند میبه عنوان تهدید تلقی نرا مسلمانان  غیر ،تحت مطالعه درصد افراد 50از  تربیش ،پژوهش

ر بدهندگان  درصد از پاسخ 40نزدیک به مسلمانان،  غیر که در قسمت رفتار برابر با در حالی

 . قرار گیرند مورد احترام با مسلمانان برابر ۀمسلمانان نباید به گون غیر کهند این باور

گان راجع با این دهند پاسخ تعداد قابل مالحظۀ د کهده میشده نشان  آوري عاطالعات جم .4

درصد  80بیش از  که در حالی. دارنددر جامعه تبصره موافق نیستند که ادیان دیگر نقش مثبت 

توحیدي یکی از ادیان  شخصی که پیرودر یک محیط با  کردن زندگی با ینها مشکل خاصآ

 .ندارند باشد،

، ي لیبرال دارندها که ایدهرا  مقامات فعلی دولت افغانستانآن عده از  ،هندگاند اکثریت پاسخ .5

خالف هاي غربی که بر ترویج ارزش باعث یند که چنین مقاماتر این باورآنها ب. کنند مین تأیید

گویان حکومت فعلی ي از پاسخولی روي هم رفته، تعداد کثیر .شوند می است، قرآن و حدیث

درصد  70حدود  ،در عین حال. کنند یک حکومت مشروع قلمداد میظر دینی از نافغانستان را 

باید در  ،دي دینی گوش ندهاساتید و طالب با این تبصره که اگر حکومت به حرف علمااز 

 .اند مقابل حکومت ایستادگی صورت گیرد، موافق
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 مالی خارجی غیر ارتباطات مالی و

از طریق  ،تحت پوشش این تحقیقمدارس  ملیاتیمنابع سازمانی و ع اي از مالحظهبخش قابل  .1

 .دآی میاندك به نظر  بسیار ،ي مالی بیرونیها و میزان مساعدت دشو میمردم محل تمویل 

شان توسط حکومت افغانستان  که مدارس مند هستند هاساتید مدارس عالق درصد 50بیشتر از  .2

و ي محلی ها ند که نقش کمکاساتید بر این باوراز  يتعداد ،ولی در عین حال .دشوتمویل 

  .برد امور مدارس خیلی حیاتی بوده و باید ادامه یابد در احیا و پیشمردمی 

ارتباط داخلی و خارجی  و مراکز دینی ها با نهاددر این تحقیق،  اکثر مدارس مورد مطالعه .3

 یباطموجودیت چنین ارت ز مسئولین مدارسدرصد ا 15کمتر از  ، در این میان. ندارند آموزشی

ي ها آموزشی مدارس تحت مطالعه با نهاد ۀنظرداشت میزان اندك رابطبا در .کنند می تأییدرا 

نسبتاً ، روابط تسننا اهل در مقایسه ب مذهب تشیع مدارس وابسته بهشود که  بیرونی، تصور می

 .شته باشندبا منابع خارجی دا بیشتري
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 پشنهادات

 تشویق همکاري در بینمختلف اسالمی و  ان مذاهبجهت افزایش فرهنگ تحمل و مدارا می .1

د که ی باششان برگرفته از متون یو مواد آموزش ها ده و برنامهشمختلط ایجاد مکاتب  باید آنها

وزارت معارف  دینی باید درمدارس  ،اینبر عالوه . داي نداشته باش حساسیت و تعصب فرقه

  .شودمالی مین أو ت نظارت کیفی ،این وزارتو توسط  ثبت شده

 حل بودجه، طر، باید کنتراحادیثرو از قرآن و  تفسیر میانه سازي نهادینهبراي دولت افغانستان  .2

نمایندگان . دست بگیرد رويبنایی مدارس را در تمام والیات زیر ۀدرسی و توسع يها برنامه

این  مشترك به شکل باید ها از تمام فرقهرو  عالمان دینی میانهاز دولت افغانستان و  یمنتخب

ي مربوط به کم و کیف مدارس ها ریزي در تمام برنامه بر این عالوه. مدیریت کنند را ها برنامه

ي اسالمی و یا حتی ادیان دیگر مشخص ها دینی باید تالش شود که نکات مشترك تمام فرقه

  .ندشونهادینه  ي آموزشیها ده و در برنامهش

براي مبارزه با ، امديغجاوید احمد نام ا بطلب  اصالح و عالم دینی به نقل از محقق  .3

؛ کوالري ناب سها نه با ارزش وارد شد رو ي دینی میانهها اللتداسبا ي افراطی باید ها لوژيئواید

. دشو حساسیت عمومی میبرانگیختن دینی باعث  غیر يها لالچون در جامعۀ اسالمی، استد

ي دینی ي علماها مایت از دیدگاهبا ح توانند می مدنی ۀجامعي ها نهاد ،براي این کار

  .بازي کنند يثرؤنقش م رو طلب و میانه اصالح

باید  توسط حکومت، دولت افغانستاندینی مدارس  حمایت مالیبیشتر  هچؤثریت هربراي م .4

شوند،  می حمایت مالیمدارسی که از جانب دولت  تارا طوري تنظیم کند  حمایت مالیقوانین 

  :شوند به انجام موارد ذیل مکلف

 تفتیششده و در قبال  دقیق ،قوانین امطابق ب مدارس دینی گزارش مخارج و درآمد :الف
   .باشندپاسخگو  ،یک نهاد تفتیش مستقل به ساالنه  میرس

 نهاد یکي بیرونی به ها از نهاد شده دریافتي مالی ها ارائه مفصل گزارش کمک :ب
 .صالحیتمشخص و با

راي ثبت مکمل ب تحت نظارت مستقیم حکومت اطالعاتی دقیق پایگاه ایجادتشویق براي  .5

 .طالب مدارس هویت

ي ها مانند زبان دینی غیر مضامین درسی ،انتقادي طالب مدارسـ  جهت تقویت تفکر تحلیلی .6
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مشابه با  ؛دافزوده شوي درسی مدارس ها برنامه بهباید خارجی، ریاضی و علوم اجتماعی 

 1.معرفی کردبراي مدارس دینی اسالمی در آن کشور  2009در سال  دهندولت که  اي برنامه

با شوراي علماي افغانستان، در جهت تعیین  و همکاري تواند در توافق  دولت افغانستان می .7

یابی خاصی را  شرایط ورود به مدارس دینی و ادامۀ تحصیل در این مدارس، سیستم ارزش

به بتوانند شده،  از احراز شرایط تعیینپس  اي که متقاضیان تعلیمات دینی به گونه .طراحی کند

ها و مؤسسات خصوصی،  چنانکه در رابطه با ادامۀ تحصیل در دانشگاه. تحصیل بپردازند

شود که  این پیشنهاد مختص به مدارسی می. کننده دارد سیستم ارزشیابی کانکور نقش تعیین

 .کنند ارائه میهاي تخصصی دینی را با درجات علمی باال  آموزش

ي افراطی در مدارس دینی و ها میزان ایده و سنجش چون این تحقیق براي بررسی ،نهایتدر  .8

باید  بنابراین ؛بوده يي زیادها نقش این مدارس در ترویج افکار افراطی دچار محدویت

ن دیگر با برداشتن چنی تحقیقاتیحکومت افغانستان همراه با مراکز با ي مرتبط ها نهاد

ي افراطی در ها از میزان ایده يتر را انجام دهند که تصویر واقعی یمطالعات یی،ها محدودیت

 .دنشان دهرا  ییها نها در ترویج چنین ایدهآرسمی دینی و نقش  غیر مدارس

  

    

                                      

1. Scheme to Provide Quality Education in Madrassas, Department of School Education and Literacy, Ministry 
of Human Resources Development (MHRD), India, http://mhrd.gov.in/edu_madrasas, Accessed on June 10, 
2015. 

http://mhrd.gov.in/edu_madrasas
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 قدمهم

 نهادتوسط هیچ  رسماً که دهشاطالق  دینی مدارسبه آن عده از  غیررسمیدر این مطالعه، مدارس 

 آنهاهاي درسی  لی بر امور مالی و برنامهافغانستان هیچ کنتر و حکومت تان ثبت نشدهافغانس مربوطۀ دولتی

تا  اند در تالش بوده ،روي مدارس دینی المللی و بین اي ، منطقههاي ملینهاد ةشد اکثر مطالعات انجام .ندارد

 2011پتامبر سال س هاي صلح بعد از امنیتی و گفتمان ةمدارس را به عنوان یک بخش از خطرات گسترداین 

شان را معطوف به مدارس دینی  توجه ،بخش زیادي از تحقیقات روي مدارس دینی در این میان، .مطرح کنند

ي افراطی و نقش آنها در نشر ها گروه اچون شهرت مدارس پاکستان از نظر ارتباط ب ؛اند پاکستان کرده

 ۀجز چند مقالبه که  در حالی. دباش هاي رادیکال دینی بیشتر از مدارس دینی دیگر کشورها میباور

خصوص  باالي مدارس دینی افغانستان به اندکیهاي  هاي اندك کاربردي، پژوهش ژورنالیستی و گزارش

هاي  د که این مدارس در گسترش ایدهاست تا نشان بدهاین کشور صورت گرفته  غیررسمیمدارس دینی 

  . دارند نقشرادیکال چقدر 

هاي اسالم سنتی و اصول مرتبط  زم در یک تعریف کلی به روند خروج از ارزشرادیکالی ،در این گزارش

این مطالعه  .کند اشاره می است،آمیز  زیستی مسالمت نظیر فرهنگ مدارا، عدم خشونت و همکه با آن 
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ارزیابی به وسیلۀ آنها هاي سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و امنیتی معین را طرح نموده تا  شاخص اي از سلسله

از  .صورت بگیرد ییها در این مدارس و نقش آنها در گسترش چنین ایده باورهاي افراطی از میزان یقیقد

این پدیده در سطح به و اینکه  یمدارس دین در ساختار ییگرا افراط همین رو، در این تحقیق تالش شده تا

ها بر این امر استوار است  ضیهیکی از فر. گیردبشود، مورد تحلیل قرار  اي چگونه نگریسته می منطقه ملی و

شان  و سیاسی براي تبلیغات ایدئولوژیکی غیررسمیی مدارس دین از دولتیغیرعناصر و افراد امکان دارد که 

که مدارس را به طرف  توان نتیجه گرفت یک بخش از عواملی میدر این صورت که  ؛استفاده کنند

 ۀنیمدارس در تعلیمات کودکان پیش اینچون  ،جودو ولی با این. منبع داخلی دارد ،دبر شدن می رادیکال

موزشی را به یک آهاي هاي دقیق، این نهاد ریزي و برنامهصحیح با مدیریت  توان می ،طوالنی داشتهو تاریخی 

  . دکراجتماعی کشور تبدیل  و آموزشی توان ءموثر جهت ارتقا عامل

کشور  غیررسمیدر مورد مدارس دینی  یقي دقیها اريذگ ي این تحقیق، اگر سیاستها اساس یافته بر

براي صلح و ثبات کشور  جدي يخطربه  استها ممکن این نهاددور  چندان ة نهدر آیندصورت نگیرد، 

ی مدارس دیناي در  فرقه و هاي افراطی نفوذ ایدئولوژيسطح  تالش شده تا در این گزارش .شوندتبدیل 

 .را در رابطه با جریان رادیکالیزم روشن سازد کز آموزشیهاي این مرا یريذپ شده و آسیب تعیین ،غیررسمی

هاي  جریان بارةهاي علمی که در در این گزارش تالش شده تا بعضی ابهامات مفهومی و کاستی همچنین

  .دشوع رف ،داعی افغانستان وجود دارمیی در ساختار اجتگرا افراط

که تحقیقات  دینی استدالل نموده راجع به مدارسآخرین تحقیقات نظري  یکی از به عنوان نمونه

هاي موجود در این مدارس سازگاري  ، با واقعیتدر مدارس افغانستانیی گرا افراط روند شده روي انجام

هاي  که اطالعات و تحلیل دارد میصورت گرفته، اذعان  1میالدي 2010در سال  که یپژوهش. ندارد

اساس  بر. ستا  دهشارائه  ،هاي افراطیدر ترویج باور ندارانه و نادرست از نقش مدارس دینی افغانستا جانب

یی و گرا افراطمدارس دینی در ترویج  توان نقش نمی ،گزارش، خانم بورچ گریونیکاین  ةتحلیل نویسند

هاي  کردن سلیقه هاي این تحقیق از قبیل دخیل با وجود کمی و کاستی. را انکار کردهاي نظامی  خشونت

 کنندةتأییدتواند  اش می هاي کلیدي یافته بیرونی، عواملاي مشخص مورد تحقیق و ه فردي در انتخاب نمونه

خانم  2013تحقیق سال . ده استشکاري باشد که در این تحقیق راجع به مدارس دینی افغانستان انجام 

ت اهل سن ۀپاکستان را که همه متعلق به فرق دینیو سه مدرسۀ  ستانافغان دینیده مدرسۀ  ،بورچ گریونیک

                                      

1. Kaja Borchgrevink, Beyond Borders: Diversity and Transnational Links in Afghan Religious Education, 
PRIO, Oslo. 
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کند که حجم نمونه و ترکیب ایدئولوژیکی  استدالل می این تحقیق. بررسی قرار داده بودتحلیل و مورد  ،بود

اساس تحلیل نهایی نویسنده،  رب بنابراین .تعمیم داده شودتر افغانستان  جمعیت بزرگه تواند ب او نمی

به نظر  یمشکل بسیار امکان ،افراطیدر ایجاد ایدئولوژي  ستانافغانینی دمدارس  نقشگیري در مورد  نتیجه

  .رسد می

  تحقیقروش 
هاي افراطی در  اساسی در مورد میزان جریان ۀمسألسه  برايیافتن پاسخ  ،اندازي این مطالعه هدف از راه

هاي رادیکال در  دانستن میزان ایده ،نخست :باشد ی مییهاو نقش آنها در ترویچ چنیین باور مدارسی دینی

و در نهایت  ؛هاي افراطی سازمانی این مدارس میزان ایده ،دوم؛ شپوش الب مدارس تحتمیان اساتید و ط

براي . هاي افراطی در منابع تمویل و ارتباط خارجی این مدارس ها و نیت پاي ایدهرد يجستجو

  :اند هاي ذیل به کار رفته ، شاخصسازي مسایل اصلی تحقیق عملیاتی
  

  .نندک یپیروي ماز آن دهندگان  پاسخمتفاوت اسالمی که  هاي فرقه .1

  متفاوت اسالمی هاي فرقه با میزان تساهل و مدارا .2

 مسلمانانغیربا  میزان تساهل و مدارا .3

 فعلی کشور ادغام ایدئولوژي اسالمی با ساختارهاي اجتماعی و سیاسینگرش در مورد  .4

  و غیردینی هاي سکوالر ارزشمیزان سازگاري و تحمل  .5

 یاسالمرادیکال  هاي هها و گرو نبشها در مورد ج دیدگاهسنجش  .6

 مالی خارجی کنندگان تمویلارتباط با  ةنحو .7

 مالی و ایدئولوژیکی خارجیکنندگان غیرارتباط با اهدانحوة  .8

تحت پوشش قرار را  غیررسمی دینیمدرسۀ  50 و 1صورت گرفتهوالیت افغانستان  10در  این تحقیق

انجام  آشنا به موضوع تحقیق پرسشگراننفره از  15م توسط یک تی کارهاي ساحوي این تحقیق. داده است

انستیتوت توسط  همچنین این پرسشگران براي انجام هرچه بهتر کار ساحوي این تحقیق،ه است؛ شد

شان از  با توجه به اهمیت انتخاب والیات 2.دیده بودند هاي معیاري آموزشمطالعات استراتژیک افغانستان 

                                      

 .بلخ، هرات، کابل، قندهار، کنر، قندز و ننگرهار یس،بدخشان، بادغبامیان،  .1
جهت اطالعات بیشتر روي . کرداندازي  هاي مهم تکنیکی و اخالقی تحقیق را براي کارمندان ساحوي خود راه اي با معیار حرفه هاي دوروزة نستیتوت آموزشا .2

  :شودرجوع زیر شده با کارمندان ساحوي به لینک  هاي مطرحشده در مورد معیار موضوعات مطرح
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در این  .صورت گرفته است ،این مناطق از نظر ملیسیاسی ـ   تماعیاج لحاظ موضوع تحقیق و وضعیت

هاي  از طریق روش البس و چهار طدو مدر ،و از هر مدرسه روش مختلط کمی و کیفی به کار رفتهمطالعه، 

  1.قرار گرفتند مطالعهاین پوشش نفر تحت  306در مجموع  که مشخص کیفی مورد مطالعه قرار گرفتند

 ي آنها یافته اي نیست که بتوان با اطمینان کامل، اندازه هد که تعداد افراد مورد مطالعه بشر والبته باید یادآ

آن را دارد که که نتایج این مطالعه توانایی  شود ادعا کرد ولی می ؛تعمیم داددینی افغانستان مدارس  تمامرا به 

چون در این تحقیق در  .دنشان دهرا انداز عمومی از وضعیت مدارس  چشمدر رابطه با موضوع تحقیق، یک 

. باشد در این زمینه می ههاي تحت پوشش به مراتب بیشتر از تحقیقات مشابۀ نخست تعداد افراد و نهادمرحل

انجام  ین تحقیق درستآی از موضوع مورد بررسی قرار گیرد که قبال روي یها ده جنبهشدوم اینکه، تالش 

چون در این . ده استشمند استفاده  دو روش گلوله برفی و هدفبراي انتخاب مدارس بیشتر از  .ته اسنشد

در جریان انتخاب مدارس مورد  بنابراینگرفت،  از مدارس مورد مطالعه قرار می يتحقیق تعداد محدود

که  »افغانستان تحقیقات اسالمیو کانون علمی «، نمایندگان ويساح پرسشگرانکنجکاوي  برعالوه  ،مطالعه

دارس دینی در سطح کشور ورد نظر فعالیت داشتند و ارتباطات رسمی خیلی خوبی با مدر اکثر والیات م

نمایندگان . ترین مدارس براي این تحقیق یاري رساندند را در انتخاب مناسب ويساح دارند، نیز پرسشگران

 .بر روند انجام کار ساحوي نیز نظارت داشتند ،این کانون عالوه بر مساعدت کارمندان ساحه

 هاي تحقیق هیافت

  پاسخگویان  هاي مذهبی فرقه )الف

ي مختلف اسالمی یکی از ها فرقهذیرش و مدارا با ، عدم پي مذهبیگرا هاي افراط با پدیدآمدن جریان

 ی برداشت خود از دین را حق مطلق دانسته ومسلمانان افراط. شود ي این جریانات قلمداد میها شاخصه

و  اسالمی را نادرست يها فرقه دیگر باورهاي ي،چنین افراد. پندارند میم پیروان واقعی اسالتنها  را خودشان

از  باکانه تند و بیگرایش به انتقاد  یتوهابو  لفیسي ها ل، پیروان فرقهطور مثاه ب. کنند منحرفانه تلقی می

و یا تصوف  ندرو مان ي میانهها پیروان فرقه که در حالی. دارند ها دیگر فرقه پیرو مسلمانان و مسلمانانغیر

 شاني غیر از خودها نسبت به فرقه يبیشترو تحمل بردباري  ،کنند پیروي می سنتیـ  از مکتب حنفی که آنان

    .نددار

                                                                                                                    

 http://www.esrc.ac.uk/about-esrc/information/research--ethics.aspx 
  .مراجعه شود 1براي دریافت جزئیات بیشتر دربارة روش تحقیق به ضمیمۀ شماره . 1

http://www.esrc.ac.uk/about
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  ؟باشد میاسالم حقیقی  ةنمایند کدام فرقه دینی: 1شکل 

  

ان دهندگ درصد از پاسخ 40داده شده، نشان  باالشکل  در که هاي این تحقیق و طوري یافتهاساس  بر

 8در حالی که تنها  .باشد معتقدند که اصول مکتب حنفی، بهترین مرجع دینی براي نمایندگی از اسالم می

وجود این واقعیت که  .کنند اعتراف میاصول مکاتب وهابی و سلفی  به پیروي از دگاندهن درصد از پاسخ

و به عدم خشونت  داشتهنستان افغاو ها پیرو در سراسر آسیاي جنوبی  لیونیم ،تصوفـ فکري  عقیدتینظام 

هیچ یک از پاسخگویان این فرقه را نماینده واقعی اسالم قلمداد ولی  1،و تصور عرفانی شهرت دارد

هاي درست اسالمی را در خود داشته  ارزش دنتوان ها می سخ به این پرسش که کدام فرقهدر پا .اند نکرده

هاي  فرقه اند که کرده ادعا استادان مدارس دینیو  شاگردانر اکث دهد که هاي این مطالعه نشان می باشند، یافته

 .استگر اسالم واقعی  هاي اساسی مشترك بوده که نمایان جعفري داراي برخی ارزش ۀسنی حنفی و شیع

که وهابیت و ند ر این باورب ،جعفري دارند ۀراجع به حقانیت سنی حنفی و شیع يکه چنین نظر کسانی بیشتر

 هاي سنی از فرقه يبین افراداندك  دلی احساس هم جودبا و .دنکننمایندگی د از اسالم ننتوا نمی تسلفی

 ةدهند تواند نشان به طور خاص نمی یوضعیتدهد که چنین  تاریخی نشان می ۀتجرب ،تشیعاهل و  حنفی

 از جمله .گیرد نشأت میمحور افراد  عکس این موضوع از طرز تصور فرقه؛ بلکه بربودن باشد افراطی

مشترك هاي مذکور براي مبارزة  هاي مشترك فرقه مانع تالشاین است که  محور تصور فرقهمنفی  هاي کارکرد 

                                      

1. Ali M. Latifi, Afghanistan's Ancient Sufi Order Shocked by Deadly Attack, Los Angeles Times, March 08, 
2015, http://www.latimes.com/world/afghanistan-pakistan/la-fg-afghanistan-sufi-attack-20150308-story.html  
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 .شود می ،آنها دارداز اي نسبت به هر یک  هاي خصمانه هاي جدید که رویکرد در برابر ایدئولوژي

 غیرمسلمانانو  ي مختلف اسالمیها فرقه پیروانبردباري و احترام نسبت به ) ب

اصرار دارند که بیشتر از یک تفسیر درست از دین وجود  و سنی شیعهي سنتی اسالمی، مانند ها فرقه

درك صحیح از عقاید دینی در متون  اند که پیروان هر دو فرقه در این باور مشتركعالوه بر این، . ندارد

اهد نظرش را که بخوشده  اطالقبه کسی  :ولی چون در این مطالعه فرد رادیکال .شان انعکاس یافته همربوط

ولی نخواهد باورهاي  ،کید کردهأش تا حقانیت عقیده رشود کسانی که ب میپس ن ،ندبه کسی دیگر تحمیل ک

  .د، برچسپ افراطی زدکندیگران تحمیل به  خود را

. آید مییک واقعیت اساسی اسالم معاصر به حساب  ،ي ایدئولوژیکیها اي همراه با تفاوت تقسیمات فرقه

ي ابتدایی ها هاي دوره ارزش ا باشان ر تیعقیدهاي  باورها و ارزش کنند تا میتالش  ها وان هر یک از فرقهپیر

گذشته  وني اسالمی به شکل قابل توجهی در طول قرها در میان فرقه ها این تفاوت. مطابقت دهنداسالم 

چنین . ستا  دهشخلط زبانی  اي با هویت ملی، قومی و فرقه يها بسیاري از این تفاوت .شده است تقویت

تنها باورها  که نه مذهبی جدید هاي ها و ایدئولوژي جنبشظهور  با سنتی اسالم، يها فرقهدر میان  ییها تنش

مستقیم در  ةاز پیروان خود خواهان مبارز بلکه ،نددا اسالمی میي سنتی را غیرها و اعمال مذهبی این فرقه

تقاضا براي  آور شد کهولی باید یاد. وضوع را بیشتر پیچیده کرده استد، مباش میي سنتی ها برابر این فرقه

نیست و نتایج این تحقیق هم  مالحظهقابل  ي اسالمیها در اکثر کشور ،اندیشانه از دین جزم اي چنین شیوه

ز ا درصد 85بیش از  دهد که دست آمده از این تحقیق نشان میه ب نتایج چهچنان. کند می تأییدموضوع را  این

. داشته و باید احترام شونداسالم  در ینقش مثبتي اسالمی ها که بسیاري از فرقه دنددگان معتقدهن پاسخ

یک ازدواج  در یمشکل خاص ها شونده مصاحبه ی ازد که تعداد قابل توجهده مینشان  ها یافتههمچنین 

  .دبینن میي مذهبی اسالم نها فرقه سایرفردي از  با مسلمان

مسلمانان برادرند و زیر یک چتر  ۀهم: به گفتۀ یکی از معلمان از والیت بدخشانترین آنها  مهم

البته این  .ندکنمسلمانان نباید خود را بر مبناي فرقه تقسیم  به همین دلیل ؛ایدئولوژیکی به نام اسالم هستند

گان اهل دهند سخپاي مختلف، ها د که با جود دید مثبت راجع به ازدواج بین فرقهشور آموضوع را باید یاد

به طور نمونه . کنند میي اهل سنت با اهل تشیع را توصیه نها ازدواج پیروان فرقه ،تسنن در بعضی مدارس

البته این موضوع . ندارددر ازدواج وجود  یمشکل ،اگر فرد شیعه نباشد :هاز ننگرهار اظهار داشت طالبیک 

. دانند شان جایز میخود ۀتنها با مسلمانان فرق را ازدواج ی،ي افراطی اسالمها فرقه آوري است کهقابل یاد

اسالمی دیگر ي ها فرقه پیروان که افراد آن فرقه نباید بااست ننگرهار معتقد  از سلفی ۀمدرس پیرو فرقیک 
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در میان  اجوي جالب توجه در قسمت حد و حدود ازدها یکی از یافته .قرار کنندازدواج و یا رابطه بر

کردن  ولی نکاح ،مذهبی مختلف قابل قبول بوده هاي فرقه گرفتن از زن قیق این است کهتح دگان ایندهن پاسخ

  .جایز نیست دیگر اسالمی ۀنها باشد، با یک مرد از فرقآ ۀکه پیرو فرق يدختر
  

  .در تبین و رشد اسالم دارند یبیشتر مذاهب اسالمی نقش مثبت: 2شکل 

  

ته قابل یادآوري است که در بعضی مدارس مورد مطالعه این یاف ،هاي مختلف در قسمت احترام به فرقه

باید محترم شمرده  اهل سنتاصلی  ۀتنها چهار فرقاند که  دهکررا مطرح  نظردهندگان این  از پاسخ يتعداد

پیرو  گذارد که او تنها به افرادي احترام می: از ننگرهار گفت شاگرددر حمایت از این دیدگاه، یک . ندشو

مدارس دینی از والیت کنر  اي، یکی از طالب در حمایت از چنین ایده .باشدي اهل سنت ها فرقهیکی از 

 .اند کند، قابل احترام سلفی قلمداد می ۀآنچه او فرق ةعالوراهل سنت ب ةعمد ۀچهار فرقابراز داشته که فقط 

 ،اهل تشیعي به استثنا یهاي اسالم فرقه ۀکه هماست کنر معتقد  والیت در اي از مدرسه يطالب دیگر

در . سته شوندیدید محترمانه نگر اباسالم دارند و از این رو باید  در یمثبت اسالم بوده و نقش واقعی ةنمایند

با این ها  خشم خود را نسبت به سایر فرقه ،رس دینی اهل تشیعایکی از طالب مد ،يا چنین ایده اتقابل ب

، نشان آنها احترام بگزاریم هپس نیاز نیست که ما ب ،ارندزگ دیگر به ما احترام نمی هاي هفرقوقتی  ل کهالاستد

ي اسالمی با ها از سردرگمی و عدم احترام پیروان فرقهکه از طالب بودند  يدر این میان تعداد .دهد می
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در حال  ،هاي مشترك جاي یافتن ارزشه هاي فعلی ب ي فرقهکنند که علما دیگر شکوه داشته و انتقاد مییک

هاي مختلف راجع به احترام  ها و قرائت با وجود تبصره. اند نانه در میان مسلمانانکاف ي تفرقهترویج باورها

دهندگان در  پاسخ ی ازاندکتعداد توان نتیجه گرفت که  در نهایت می ،دیگرسبت به همها ن متقابل فرقه

د نکن عا را حمایت میو این اد ؛ان متعدد مذاهب اسالمی دارندنگرش منفی نسبت به پیرودینی کشور مدارس 

  .ن ندارندکاف هاي تفرقه کنون نقش قوي در ترویج باورتا ،رسمی در افغانستانغیر دینیمدارس  که

 ادیان سایرعقاید حس احترام به ) پ

هاي  ، یکی دیگر از نگرانیهاي اسالمی افراطی تشابه ایدئولوژیکی و میزان فعالیت جمعی در بین گروه

هاي  ها و جنبش توان در اهداف استراتژیک بسیاري از گروه فکر را میتین طرز ا. دهد بزرگ را تشکیل می

ظهور توان در  را می تشابه ایدئولوژیکیتازه از این نوع  یمثال. ردافراطی و تندرو در افغانستان مشاهده ک

ه شکل ب تر، هاي رادیکال اسالمی منفعل برخالف گروه که مشاهده کرد) ISIS( شامدولت اسالمی عراق و 

بر اساس مردم  پاالیشچنین ایدئولوژي که هدف آن  1.است اسالمی گراي افراط  دولتفعال به دنبال ایجاد 

  .دهد میتنوع ایدئولوژیکی را ن با اي هاي مذهبی باشد، فرصتی براي تشکیل جامعه شیوه

سالمی زندگی مسلمانانی که در یک کشور اهاي افراطی اسالمی بر این باورند که غیر افراد و گروه

 عالماي بین دو  مناظرهبه عنوان مثال، در . باشند شهروندي در آن کشور نمی کامل کنند، واجد شرایط می

اظهار داکتر اصرار به وضوح ، ديغاماصرار احمد و داکتر جاوید احمد داکتر پاکستانی،  مسلمان مشهور

ن براي شهروندي کامل در یک کشور اسالمی مسلمانابه تفسیر او از قرآن و حدیث، غیرکه با توجه  دارد می

دي و غامداکتر  2.شده رفتار خواهد شد آنها به عنوان یک اقلیت محافظت با و همیشه ؛واجد شرایط نیستند

اي در  ي داکتر اصرار ریشهها که یافته دارند اظهار میاین دیدگاه  در تضاد بامسلمان  يرو علماي میانهدیگر 

  .نداردهاي قرآن و حدیث  آموزه

درصد از  50بیش از  ».مردم ادیان دیگر باید برابر با مسلمانان احترام شوند« ۀگویدر پاسخ به 

دهندگان مخالفت خود را با  درصد از پاسخ 40 تقریباًکه  در حالی ؛موافق بودند گویهدهندگان با این  پاسخ

دهندگان به مسلمانان و  رام پاسخسطح احت تمایز روشنی دربه وضوح،  ینابنابر .اعالن کردند تبصرهاین 

                                      

1. Daniel L. Byman, Comparing Al Qaeda and ISIS: Different Goals, Different Targets, Brookings, April 29, 
2015, http://www.brookings.edu/research/testimony/2015/04/29-terrorism-in-africa-byman  
2. Javed Ahmed Ghamidi and Israr Ahmad, Discussion on the Procedure of Establishing an Islamic State, 
https://www.youtube.com/watch?v=Wlf3_1tHzKs, Accessed on June 15, 2015. 
 

http://www.brookings.edu/research/testimony/2015
https://www.youtube.com/watch?v=Wlf3_1tHzKs
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که با مسلمانان دیگر در  انانیمسلمغیر بر این است که آن عده ازعمومی باور . شود دیده میمسلمانان غیر

مسلمانان این غیرهرچند  ؛باید محترم شمرده شوند ،آنها را ندارنده ب نرساند قصد آسیبیا جنگ نیستند و 

ي ها نظر از خصومت ند که صرفدیگر بر این باوراي  عده .مالحظه شوندبرابر  ،گاه با مسلمانان نباید هیچ

احساس کرده را مورد قبول  یاسالمعقاید  تامحترم شمرده شوند، آنها باید نسبت به مسلمانان،  غیرمسلمانان

که مردم تمام ادیان  هوالیت هرات اظهار داشت در اي مدرسه طالب ی ازیک. و به طرف اسالم جذب شوند

 براي )ص( حضرت محمدهاي  از آموزهاین راه و روش  زیرا ؛ندواقع شویکسان مورد احترام به طور د بای

احترام هستند که  ۀمسلمانان در صورتی شایستري از محصلین معتقد بودند که غیرگروه دیگ. مسلمانان است

  .با مسلمانان خصومتی نداشته و با آنها در جنگ نباشند
 .طور مساوي احترام گذاشته شوده ادیان باید بن دیگر پیروابه : 3شکل 

  
  

 جامعه درمختلف  عقاید دینیي یرگ سهم) ت

از  صددر 33از  تربیش ،».مشارکت مثبتی در جامعه دارند اعتقادات دینیاکثر «  گویۀسخ به  در پا

لفین معتقد بودند مخا. بودند گویهاین  مخالفدهندگان  پاسخاز  صددر 45 و تقریباًبوده موافق دهندگان  پاسخ

 مدرسین، به طور کل. دمشارکت مثبتی در جامعه داشته باشنتوانند  نمیکه افراد متعلق به سایر مذاهب دینی، 

دهندگان  بسیاري از پاسخ. دیگر و سهم آنها در جامعه داشتند دینی عقایدمنفی نسبت به  یو محصلین نگرش

مثل  سایر ادیان توحیدي واشد ارکت مثبت داشته بمش تواند در جامعه د که فقط اسالم میمعتقد بودن

کتب در پیروان آنها  کهداشته باشند  مشارکت مثبت در جامعهتوانستند  می در صورتی ،مسیحیت و یهودیت
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رفتار دهندگان  نیست که پاسخ بدین معنی لزوماً ها با این حال، این دیدگاه. کردند تصرف نمیشان  مقدس

نسبت به دیگر جوامع و ادیان آنان جهل و نادانی  ةکنند منعکس ها این یافتهبلکه  ؛ندرادیکال و یا افراطی دار

ي آموزشی در ها سیستم. دانیم فرسودگی نظام آموزشی مدارس مرتبط می ارا ب نادانیما این . جهان است

 طالب .شوند ده و در نتیجه منجر به رکود فکري میکررسمی، تفکر انتقادي را تشویق نغیر دینیمدارس 

و در نتیجه باعث تداوم  درس داده مجدداً ،که در زمان تحصیل خود آموخته بودندرا مدارس همان چیزهایی 

  . شوند جهل می
  .نمایند میاکثریت ادیان دیگر کمک مثبت به جامعه : 4شکل 

  
  

ه و در کنار آنها آمد ۀد به جامعنتوان میهب دیگر امذ انپیرو« گویۀدهندگان با  صد پاسخدر 80از  تربیش

تواند پیغام متقابلی  و می بودهکننده  اي تشویق یافتهاین  .بودند موافق ».بدون هیچ مشکلی زندگی کنندآنها 

 ،دندار امعهجتنوع دینی در هیچ تحملی در قبال  کهافراطی در مورد ایجاد یک دولت اسالمی  افکاربراي 

تحت شرایط خاصی تنها مسلمان دند که یک غیردهندگان معتقد بو با این حال، تعدادي از پاسخ. باشد

 بر شده،مصاحبه  با ويدر والیت بدخشان معلمانی که از  یکی. اسالمی زندگی کند ۀدر یک جامعتواند  می

. استمکلف به پرداخت جزیه  ،یدبیااسالمی  ۀمسلمان به یک جامعغیر ةکه اگر یک خانواد هاین باور بود

اسالمی بیایند که به  ۀتوانند به جامع مسلمانان تنها در صورتی میکه غیر هاشتاز ننگرهار اظهار د ی دیگرمعلم

به منظور  باور بودند که ر ایندهندگان ب برخی دیگر از پاسخ. ممارست دین خود نپردازندشکل آشکار به 

  .تا در جوامع اسالمی زندگی کنند مسلمانان اجازه داده شودغیر باید بهدعوت به اسالم، 
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  یرمسلمانانغ یهخشونت عل ینید یهتوج) ث

قرآن و حدیث به  همچنین. ساخت برپا را توان جنگ می تحت شرایط خاصی تنهایک دولت اسالمی  در

نباید در جریان جنگ  ،اند که در جنگ اشتراك نکرده یهمچون زنان و کودکان کسانی ددار میوضوح اذعان 

خشونت علیه « گویۀدهندگان با  پاسخ درصد 80دهد که بیش از  نشان می زیر نمودار. آسیب ببینند

ین ا براکثر نظریات . کنند مخالفت می ».جنگند، از لحاظ دینی موجه است میمسلمانانی که با مسلمانان نغیر

. استممنوع  اسالم درابعین دیگر ادیان تآمیز بوده و خشونت علیه  صلح یدین است که اسالماستوار واقعیت 

ا در والیت بادغیس مصاحبه صورت گرفته بود، بر این باور بودند که خشونت علیه تنها معلمانی که با آنه

ی، اکثریت یچند مورد استثناجز دهد که به  این نشان می .ستروا ،پذیرند بعین ادیان دیگر که اسالم را نمیتا

شهرت در صلح و  از اسالمی کهبوده و  رو میانهاز اسالم  بنیادینداراي فهم دینی  مدارس معلمان و شاگردان

آیا مسلمانان با غیرمسلمانان دست داده « هاي سؤالاما به  .اند انحراف قابل توجه نداشته پذیري دارد، هم

 ۀبا ارائدگان دهن پاسخدرصد از  40تقریباً  »؟توانند سر یک دسترخوان با یکدیگر نشسته می بر و یا ؟توانند می

  .ندنشان داد واکنش منفی ،سه دلیل متفاوت
 .که در جنگ با مسلمانان نیستند یغیرمسلمانانتوجیه دینی خشونت علیه : 5کل ش

  
  

مسلمانان و نشستن بر سر یک دسترخوان با آنها غیر ادادن ب این باور بودند که دست ریک دسته از آنها ب

 لمانان تنهادستۀ دوم بر این عقیده بودند که مس. دارد که ایشان از جنسیت موافق باشدر صورتی جواز دتنها 

سر بر با پیروان اهل کتاب مثل یهودیان و مسیحیان به شرط رعایت موضوع جنسیت دست داده و  توانند می

مسلمان مسلمان با غیر سر یک دسترخوان نشستنِبر دستۀ سوم اظهار داشتند که  .شینندنبیک دسترخوان 
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  .ر باشدمسلمان نباید دستش تَدادن با غیر دست موقعدر  نداشته؛ اما نعیم

  داري نظریات در مورد دولت و حکومت) ج

شکست مواجه با صلح با طالبان  ترسیدن به موافقبراي  حکومت افغانستاني ها ي اخیر، تالشها در سال

نقش  ،ین بینا دراما عاملی که  ؛اند در به میان آمدن این شکست دخیل بوده بسیاريعوامل  1.استشده 

طالبان قانون اساسی فعلی . باشد از جانب طالبان میافغانستان سی فعلی رد قانون اسا ،تر داشته برجسته

از . پندارند میاسالمی مربوط به حقوق زن و حقوق بشر غیري ها ماده يتعداد داشتن افغانستان را به دلیل

افغانستان در  قانون اساسیبه جاي  قانون شریعت اسالمی یدد جایگزینصرهبري طالبان در  جانب دیگر

. در مورد حکومت فعلی افغانستان پرسیدیم سؤالدگان چندین دهن پاسخبا این واقعیت، ما از  پیونددر  .است

موافق، و کمتر از درصد  75بیش از  ».حکومت افغانستان یک رژیم مشروع اسالمی است« گویۀبه جواب  در

اساسی باورند که در قانون گان مخالف این ددهن پاسخ. اند مخالف بوده با آن والیت کشور 10در درصد،  15

داري  از هرات با سیستم بانکشاگردي به طور مثال، . اسالمی وجود داردقوانین مشخص غیر ،افغانستان

 يشاگرد. داري باید بر اساس اصول اسالمی باشد و بر این باور بود که سیستم بانک مشکل داشته افغانستان

 ،برجا باشددر آن پاحضور نیروهاي امریکایی  زمانی کهن تا ین عقیده بود که افغانستاا دیگر از ننگرهار بر

ست که اشاره به نیروهاي امریکایی از جانب شهروندان ا قابل یادآوري. هرگز یک کشور اسالمی نخواهد بود

  .باشد افغان در حقیقت اشاره به تمام نیروهاي خارجی می

حکومت فعلی در اسالم، عضویت فعال شان از  دگان طبق برداشتدهن پاسخدرصد  80بیش از  برعالوه

 حکومتتواند براي  بود که هر افغان می معتقداز ننگرهار شاگردي  هرچند. اند پنداشته بالمانعافغانستان را 

نیروهاي ناتو ( کافرانیو همراه  حاکم بودهقوانین اسالمی تنها اش  فضاي کاريبر  مشروط بر اینکه ،کار کند

ي شورشی بر ضد حکومت ها فعالیت« گویۀ. نکند همکاريکنند،  ان فعالیت میکه در افغانست) و امریکایی

 هرچند. دشدگان محکوم دهن پاسخدرصد  80بیش از  سوياز  ».افغانستان از لحاظ دین موجه است

آمیزي در  این عقیده بودند که مردم باید به شکل صلح رت بادغیس، هرات و ننگرهار بااز والی انیشاگرد

قصد ند که اگر حکومت افغانستان این باور رشاگردان باین اما . کنند ایستادگیفعلی افغانستان  برابر حکومت

و یا قوانین سکوالر را جایگزین آن نماید، هر افغان باید مسلحانه در داده ر یقوانین اسالمی را تغی باشد داشته

 .بایستد یتصامیم چنینمقابل 

                                      

1. Taliban is an Islamic fundamentalist political movement in Afghanistan. It spread throughout Afghanistan and 
formed a government, ruling as the Islamic Emirate of Afghanistan from 1996 until 2001.  



23 

مردان افغانستان خرسند  خواهی دولت از طبیعت آزاديدگان هند پاسخدرصد از  65نزدیک به  جالب اینکه

ي قرآن و حدیث ها آموزه که در تناقض بافرهنگ غرب  ترویج مردان به دولت نند که ایا در هراسو نبوده 

حکومت  لیبرالمردان  که وي با دولت هاظهار داشتمتفاوت  شاگردي از هرات با نظري. ندا مشغول ،دقرار دار

  .مشکلی ندارد ،ي اسالمی پایبند بوده و به ترویج فرهنگ غرب نپردازندها ارزش هتا وقتی که بافغانستان 
  

  باشد؟ میآیا دولت افغانستان یک رژیم مشروع دینی : 6شکل 

  
حکومت افغانستان در  مخالفت باند که این باور رگان بدهند پاسخدرصد از  70 نزدیک به عالوه بر این،

از بدخشان، علماي شاگردي طبق گفتۀ . جواز دارد ،ي علماي دینها به مشوره حکومت صورت عدم توجه

در  ؛دنو همه به شمول حکومت افغانستان باید به آنها گوش فرا ده بودهي خدا و قرآن ها دین حامالن پیام

 دگان معتقد بودند که بادهن پاسخدرصد از  60تقریباً  همچنین. بر هر مسلمان فرض است طغیان، آنغیر 

ارتکاب جرم، بر اساس  ةدر صورت مشاهدلیس و سیستم قضایی، یک مسلمان باید ووجود حضور پ

والیات  در مدرسینشاگردان و  برخی .دست به کار شودي رسمی قضایی ها به جاي ارگان  تعاریف اسالم،

اقدامات  علیه ارتکاب جرایم آشکارلیس و سیستم قضایی وبلخ، بدخشان و بادغیس تصریح کردند که اگر پ

این  ایشان. جلوگیري کند جرایمیاز ارتکاب چنین  کهند، این وظیفۀ هر مسلمان است دهنرا انجام الزم 

    :کنند میمطرح  زیرحدیث  استناد بر استدالل را با

2.9

3.3

13.3

3.3

10.0

10.8

40.0

13.3

3.3

20.0

16.7

3.3

3.3

3.3

3.3

9.2

26.7

20.0

6.7

6.7

2.8

3.3

20.0

6.7

52.6

30.0

53.3

3.3

63.3

50.0

66.7

93.3

40.0

46.7

76.7

22.9

13.3

66.7

36.7

20.0

5.6

26.7

50.0

13.3

1.3

3.3

8.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

مجموع

ننگرهار

قندوز

کنر

قندهار

کابل

هرات

بامیان

بلخ

بادغیس  

بدخشان

به شدت مخالفم مخالفم نظري ندارم موافقم کامالً موافقم سایر موارد



24 

اگر قادر به این کار . ر دهدیرا با دستان خود تغی باید آن ،است پلید يکس از شما که شاهد کار هر«

را با قلب  و اگر باز هم قادر به این کار نیست، پس باید آن. یر دهدیبا زبان خویش تغ را ننیست، پس آ

  1».ترین اثر ایمان است و این کوچک. ر دهدیخویش تغی

مصداقی روشن بر این این باور بودند که این حدیث  راز والیات بدخشان و بادغیس ب يو شاگرد مدرس

 2زجرکشی فرخنده .را دارد پلیديارتکاب براي جلوگیري از قانون  اجراي صالحیتهر مسلمان  بوده که

  .این نظریه استبراي واضح  یمثال

  انانغیرمسلمصلح با  پیمانمفهوم  حامیي ها دیدگاه) چ

به انزوا شده، این والیات را  سروياي در والیات  رسانه ۀکامل و مسئوالني ها فقدان گزارشکمبود و یا 

این عالوه، بر. باشند ملی نمی غالباًرویدادهاي جهانی و  کردن دنبالقادر به  جوامع ینا مردم در. برده است

اخبار مدرن و روز جهانی را تحت  غالباًي گوناگون ایدئولوژیکی و حوادثی که ها نظریهجوامع در معرض 

شده این نوع سانسور منجر به کاهش رشد جوامع اسالمی در سراسر افغانستان . نیستند ،دهد پوشش قرار می

ي جهانی در انزوا زندگی ها مانند جریزه بوده که هر یک به دور از رویداد باًغالدر واقع، جوامع افغانی . است

  .کرده و تنها در قبال خود مسئولیت دارند

تکنولوژي  .ندارندهاي جهانی  رسانه دسترسی بهافغانستان به طور کامل  تعداد اندکی از مردمبا این حال، 

جوامع  در اغلب ها از جوانان به این معنی است که رسانهو پویا و جمعیتی بزرگ  سیم ي بیاه بایل، شبکهوم

جوامع در . اسالمی استي احساسی ضدها داستانانتشار  امر،با این حال، یکی از نتایج این . اند رسیدهوالیتی 

اسالمی  ات هویتکه مایل به تحریک احساس هایی گروهو ابد ی به سرعت گسترش میاطالعات اي  قبیله

انتشار اي را به عنوان ابزاري براي برانگیختن احساسات مسلمانان بر ضد  هاي رسانه هستند، این داستان

  .کنند استفاده می ها رسانه

انان تنها در غیرمسلمکه توافق صلح با  ندبر این باور »سید قطب«سالم مانند افراطی ا علمايبرخی از 

 .قرار داردرو  مدارس مسلمانان میانهعقاید حال، این دیدگاه در تضاد با  با این. است شرایط خاصی مجاز

از  »ديغامجاوید احمد «از هندوستان و داکتر  »موالنا وحیدالدین خان« مانند علماي اسالمیبرخی از 

که هر نوع توافق صلحی  اتوانند در رابطه ب مسمانان میکنند که مسلمانان و غیر به وضوح بیان می ،پاکستان

به هم وابسته هستند، خالف  ها اي که انسان در دوره. وارد مذاکره شوند ،هر دو طرف سودمند باشد رايب
                                      

1. Recorded by Sahih Muslim in Kitab Al-Iman (Book on Faith), Hadith No. 49/78 
 .و سپس جسدش سوزانده شد کشته شد، به شکل فجیعی 1393حوت  28در سوزاندن قرآن  اتهامسط مردم به زن جوان افغان که تو. 2
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توانند به توافقی در رابطه به  و مذهبی نمی دینیي ها به خاطر تفاوت ینطرف یممنطق و عقل است که بگوی

انان را غیرمسلمتوافقات صلح با  امذاکره در رابطه ب ةآیا مسلمانان اجاز« گویۀدر پاسخ به . صلح برسند

. پاسخ منفی داشتند درصد 8که تنها  در حالی ؛دگان نظر مثبت داشتنددهن پاسخ درصد 90از  تربیش »دارند؟

چرا  ؛کننده است بسیار دلگرم ،آمیز و پایدار یک افغانستان صلح ۀبراي توسع شاگردانو  مدرسیناین دیدگاه 

  .انان وجود نداردغیرمسلمنسبت به  اي جدي نفرتهیچ در کل، دهد  که نشان می

که به  »پیمان حدیبیه«از  ،برسندبه توافق در رابطه با صلح انان غیرمسلمبا توانند  مسلمانان می ده کهای این

ین ا در. گیرد می سرچشمه انان مکه شد،غیرمسلمده ساله با  یوارد پیمان) ص(حضرت محمد  ،آن ۀواسط

قرار  که در ابتدا مورد پذیرش اصحابش دایجاد کر براي مسلمانان بزرگین حضرت امتیازات ، آتوافق

  .نگرفت
 ؟ان را دارندغیرمسلمنمودن پیمان صلح با  تصویب ةآیا مسلمانان اجاز: 7شکل 

  
  

  

 در ؛انان موافق بودندغیرمسلمدگان در رابطه با توافق صلح با دهن پاسخ اکثریت مطلق تحقیق،در این 

. انان را پیشنهاد کردندغیرمسلمشدن به توافقات صلح با  دگان نیز احتیاط در وارددهن اسخپبرخی از  حالی که

انان در غیرمسلمپیمان صلح با : گفت ،در والیت ننگرهار مصاحبه شده بود ويکه با  از مدرسانی ییک

ضرت هاي قرآنی و ح آموزه اصورتی باید امضا شود که مقاصد آنها مشخص بوده و پس از آن مطابق ب

کامال متفاوتی داشت و معتقد  ۀاز والیت هرات نظری مدرسی. ، آنها به دین اسالم دعوت شوند)ص(محمد 

از والیت  شاگردي. تواند امضا شود می ،اسالم باشد صلح تنها در صورتی که به نفع ۀنام توافق که بود
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داشت جاز است، اما با درنظرغیرمسلمانان ماین باور بود که اگرچه ورود به توافق صلح با  رننگرهار ب

 هانان در افغانستان، هیچ راهی براي اعتماد مسلمانان بغیرمسلمنسبت به  احساسات واقعی مسلمانان

شدن به  به معنی تسلیم ه نقل از این محصل، هر نوع توافقدر نتیجه و ب ؛انان وجود نداردغیرمسلم

این  دهندگان بر ان صلح، تعداد کمی از پاسخپیمشده در رابطه با وه بر شرایط ذکرعال. استانان غیرمسلم

نه توافق صلح در جهان گو غیرمسلمانان، رسیدن به هراعتماد میان مسلمانان و  عدمباور بودند که با توجه به 

 .استامروزي غیرممکن 

  آمیز علیه دولت پشتیبانی از خشونت و اعمال خشونت) ح

به عنوان  زور ازنباید  ،برند عدالتی رنج می و بی محرومیت ، کسانی که از آشفتگی، فساد،بنا به یک نظریه

ي ها نهاد کاري کم با این حال، به علت. ستفاده کنندا این مسائل فصل و براي رسیدن به حل نخست ۀگزین

. ده استشگویان مطرح ست از طرف پاسخنخ ۀگزین عنوان به یچنین روش دولتی در مناطق مورد تحقیق،

ي حکومتی مانند بخش ها که اگر در ساختار و کردار نهاد عه این طرز فکر وجود داردت تحت مطالادر والی

باید با روش  ،ي دینی مشاهده شودها ضد ارزش ي ازعدالتی و یا موارد بی ،ي حکومتیها قضا و یا نهاد

که  دباش می افراطیي ها گروه گري عصیاني ها از جمله روش چنین طرز فکري معموالً .خشن برخورد کرد

  . است ترویجدر حال جوان قشر در میان در سراسر افغانستان 

در سراسر جهان اسالم وجود دارند که حمالت انتحاري را به عنوان یک زیادي ي افراطی ها افراد و گروه

رو در اسالم، به شدت  میانه هاي فرقهبا این حال، پیروان  .کنند قلمداد میروع براي مبارزه در راه خدا راه مش

در . استي اسالمی ها خالف آموزهرا ممنوع پنداشته و بر این باورند که این حمالت برالت انتحاري حم

صد از در 75که آیا حمالت انتحاري در اسالم تحت هر شرایطی باید ممنوع شود؟ حدود پاسخ به این

حاري در اسالم درصد معتقد بودند حمالت انت 17در حالی که  ؛موافقت کردند گویهدهندگان با این  پاسخ

درصد  17 چنینهم .بود »دفاع از اسالمبراي «ه، شد مله شرایط مطرحاز ج .حت شرایط خاصی جایز استت

در رابطه . براي حمالت انتحاري در برابر غیرمسلمانان وجود دارددهندگان معتقد بودند که توجیهی  از پاسخ

انتحاري  ۀحملبا دهندگان  درصد از پاسخ 80 ازبیش  عمل انتحار در مقابل نیروهاي امنیتی کشور، هتوجی اب

ي ها که حمالت انتحاري از دیدگاه دینی در برابر نیرواند  تی مخالف بوده و ابراز نمودهینیروهاي امن علیه

 ۀالمللی در راستاي توسع بین ۀو یا در برابر افرادي که براي جامع المللی بین ۀامنیت ملی افغانستان، جامع

  .توجیهی ندارد ،کنند ان کار میصلح در افغانست
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  .باشد میمشروع تحاري در تمام شرایط در اسالم ناحمالت ان: 8شکل 

  
  

  مقاومت در افغانستان طالبان و یدئولوژيا یزچنا یهتوج) خ

و یا هم  اسالمی با عقاید مکتب سلفیو اصول متون طالبان از  هاي و قرائت تفاسیر صورت عموم، اکثربه 

، این توسط آنهاي دموکراتیک ها آمیز طالبان و رد نهاد با توجه به اقدامات خشونت. ت داردمطابق وهابیت

  .شود سازمان یک گروه افراطی تلقی می
  علیه دولت افغانستانمقاومت طالبان : 9 شکل
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ن داد و گوش ها آوري تلویزیون، رادیو و دیگر فن تماشايي آزاد، ها رسانه عملکرددر زمان رژیم طالبان، 

عالوه بر این، در دوران حکومت طالبان، زنان از هیچ حقوقی . به موسیقی براي عموم ممنوع اعالم شده بود

طالبان  شیوة رفتار و طرز فکرنسبت  شاگردان،معلمان مدارس و در این مطالعه وقتی از . برخوردار نبودند

کشورهاي دیگر هستند و  ةنشاند دستند که طالبان بود دهندگان معتقد از پاسخ درصد 60حدود  رسیده شد،پ

این باور  روالیت ب 10دهندگان در تمام  درصد از پاسخ 3تنها . آگاهی ندارند هاي واقعی اسالم ارزش از

ند که طالبان فقط این باور ري با هبه طور گسترد شاگردانمعلمان و . کنند بودند که طالبان از اسالم دفاع می

دهندگان معتقد بودند تا  با این حال، برخی از پاسخ. ندا هارجی در حال مبارزقدرت و منافع خرسیدن به براي 

رسانند، مقاومت آنها قابل  صدمه نمی ها کنند و به افغان المللی مبارزه می بین ۀزمانی که طالبان در برابر جامع

  .استتوجیه 

 اجتماعی يها معیارجامعه و  موردنظریات در ) د

 ي افراطیها و جنبش ها توسط گروهکه  اي قوانین ناعادالنه ازدر افغانستان  زنان ،اخیر ۀدر طی چند ده

سیاسی طالبان در  ۀرفتار با زنان در طول سلط ةنحو. نددبر رنج می ،شد که بر آنها تحمیل می اسالمی

  .است مسألهخوبی از این  ۀنمون ،افغانستان

نسبت  آنهادیدگاه  ةدربار یت مختلفسؤاالافغانستان،  مدرسین و طالب مدارس دینیبراي فهم طرز فکر 

که  دهد نشان می ها از این پرسش نتایج حاصله. ه شدو حقوق زنان در اسالم پرسید موضوع جنسیتبه 

داشت جنسیت، کس بدون درنظر نظر قانون، هراز « ا این گویه کهب کنندگان درصد از شرکت 70حدود 

درصد به وضوح  25در حالی که  ؛موافقت کردند ».قومیت و یا مذهب باید حقوق مساوي داشته باشد

ي عالی ها زنان باید به آموزش« گویۀاز  دهندگان پاسخ اکثریتبه طور مشابه، . مخالف این دیدگاه بودند

که زنان باید تمام  این امر استوار بود رب ولی شرط اساسی آنها. حمایت کردند ».داشته باشند دسترسی

شده  ر مطرحگیي دها ي آموزشی از جمله شرطها نهاد يبودن فضا اسالمی .کنند ي اسالمی را رعایتها ارزش

این عقیده است که  ربوالیت ننگرهار  یکی از اساتید مدارسی دینی از ،به طور مثال. توسط پاسخگویان بود

یل کند، پس به همین دل ي اسالمی را حمایت نمیها ي افغانستان ارزشها نظام آموزشی فعلی دانشگاهچون 

بندي  ها که راجع به اولویت ولی در طیف بعدي پرسش .نروند ها زنان باید در خانه بمانند و به دانشگاه

و دیگر  خانه و مراقبت از فرزندانرسیدگی به امور  ندهندگا درصد از پاسخ 60بیش از آموزش زنان بود، 

 استاداین دیدگاه که زنان باید ل، حادر عین . از آموزش براي زنان تلقی کردندتر  ضروريرا امورات منزل 

    .رسید میقابل توجه به نظر  ها زن داشته باشند نیز در بین پاسخ
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دهندگان  درصد از پاسخ 85بیش از  ؟کار در خارج از خانه را دارند یا نه ةدر پاسخ به اینکه آیا زنان اجاز

درصد از  33اما حدود  ؛دارند کار در خارج از خانه را ةزنان اجاز ،ند که طبق حکم اسالممعتقد بود

 نظر. ي سیاسی را ندارندها اشتراك در فعالیت ةدهندگان معتقد بودند که از نظر اسالم، زنان اجاز پاسخ

 60بیش از  مثبت بوده و ،ندکن مدنی کار می ۀي مختلف جامعها نمورد زنانی که در سازمادهندگان در  پاسخ

نها آوقتی از . ندا سزاوار احترامکنند،  مدنی کار می ۀي جامعها درصد معتقد بودند زنانی که براي سازمان

پرسیده  ،کند مدنی کار می ۀي جامعها سازمانبا زنی که در دولت افغانستان و یا در  یک فرد ازدواج ةباردر

  .ندکردرا دچار مشکل دینی قلمداد  يه و چنین پیوندمخالفت کرددهندگان  درصد از پاسخ 23حدود  شد،

در این . پاسخگویان است ۀمردساالران نگاه گر بیان تحقیق يها حقوق زن و مرد، یافته ۀت مقایسدر قسم

مرد و زن  ،کند که از نظر قرآن و احادیث ادعا می تحااز والیت بدخشان به وض ی از مدرسینیکزمینه 

  .وق مردان را دارندان نیمی از حقکه زن کند استدالل می ۀ بحث خودادام او در. هستندداراي حقوق متفاوت 
  

  داشت جنسیت، بدون درنظرهر شخص به اساس قانون باید داراي حقوق مساوي باشد: 10شکل 

 

 ي اسالمیها ارزشدر مقابل  دموکراتیکي ها ارزش تحلیل) ذ

فعلی و  دموکراتیک و ي سیاسیها مردم افغانستان بین ساختار از شود که تعداد زیادي میچنین تصور 
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 یچندان شان تفاوت مذهبی ـ ي اجتماعیها تاریخی و ایدئولوژیکی بین غرب و هویتي ها درك آنها از تضاد

جهان غرب را با  ها از دوران استعمار در قرن نوزدهم تا به امروز، بسیاري از افغان. شوند قایل نمی

ر دوران اشغال شوروي این گرا د تبلیغات احزاب چپ. دهند پرخاشگري، خصومت و بدکاري پیوند می

عدالتی، فساد،  افغانستان، غرب مترادف با بیمردم براي بسیاري از . تر ساخت تر و مستحکم دیدگاه را عمیق

پنداشته  مسلمانان خطري براي قدرت مذهبی و هویت اجتماعی ،فحشا و دیگر مسائل بوده و در نتیجه

و  ها میان غربی تمانگف داشته و از گرا کثرت نگاهکه  نیز هستند يو افراد زیاد ها اگرچه گروه 1.شود می

 ۀبراي توسعیري را ذپ و هم گرایی کثرت ۀروحی ییها گروهچنین افراد و . کنند حمایت میمسلمانان 

مداران غربی از  سیاستاست ممکن به این گونه است که حتی  تحقیقاین  تحلیل. دندان الزم می کشورشان

مردم  دریافت ولی ؛ندباشاي سازنده  جوامع افغانی به شیوهبا ه دنبال تعامل این واقعیت آگاه بوده و ب

از این فهم کافی  یا ،درگیر در مسایل افغانستان المللیِ بین اندرکاران دستاست که  اي گونه به افغانستان

عالوه بر این،  .را به شکل سازنده و پایداري تغییر دهند ي منفیها خواهند این برداشت ندارند و یا نمی مسأله

ممکن و  ؛غرب تهدید شده توسط اسالمی آنهاکنند که هویت مذهبی و  بسیاري از جوانان افغان احساس می

افراطی  هاي ایدئولوژي آمیز را در حمایت از رفتار خشونتبه این نتیجه برسند که  از آنها  بعضیاست 

  .بدانندجایز اسالمی 

المللی در مورد  شدة بین پذیرفته معیارهايمی به شدت با ي تندرو اسالها به طور کلی، تمام گروه

آنها، شریعت اسالمی بهترین راه براي زندگی  ۀبه گفت. دارند مخالفتدموکراسی، حقوق بشر و حقوق زنان 

مان چندین  دهندگان ما از پاسخ. آیند میبوده و مفاهیم غربی مانند دموکراسی و حقوق بشر بعد از شریعت 

دهندگان گفتند که  درصد از پاسخ 50و نزدیک به  ؛دموکراسی و حقوق بشر پرسیدیم در مورد سؤال

 مسألهکشاند و اگر ضرورت باشد آنها خودشان از تحمیل این  ي اسالمی را به چالش میها ارزش ،دموکراسی

  . در جامعه جلوگیري خواهند کرد

یانۀ خوبی نداشته و به نظر آنها شریعت هاي نوین م هاي افراطی اسالمی با ارزش به طور کلی، تمام گروه

ساالر غربی و اصول حقوقی آنها  هاي مردم کند و ارزش ترین اصول را براي زندگی معرفی می اسالمی کامل

خوانی اصول دموکراسی و  ها راجع به هم دهنده وقتی از پاسخ. کنند نسبت زنان را ناقض و مردود تلقی می

انگیز  بر دود نیمی از آنها دموکراسی و حقوق بشر را براي اسالم چالشحقوق بشر با اسالم پرسیده شد، ح

                                      

1. Abul A’la Maududi, Nahn Wa Al Hazarah Al Garbiyah, Darul Fikr Al-Hadees, 1987. 
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هایی به جامعه جلوگیري  توصیف کرده و ادعا کردند که اگر قدرت داشته باشند، شخصاً از ورود چنین نظام

با تواند  میدهندگان معتقد بودند که دموکراسی محصول غرب بوده و از این رو ن پاسخاین تعداد از . کنند می

 بر این باور بودند کهدهندگان  درصد از پاسخ 35با این حال، حدود . ي اسالمی سازگار باشدها ارزش

 تواند با می یتغییراتبا ایجاد اندك المللی در رابطه با حقوق بشر و دموکراسی،  شدة بین پذیرفته معیارهاي

  .سازگار شودي اسالمی ها ارزش
  

  کشد  را به چالش میهاي اسالمی  دموکراسی ارزش: 11شکل 

  
  

هاي دیگري بود که در این تحقیق مورد  میزان اعتبار شهروندي و رابطۀ آن با دین از جمله شاخص 

د دهندگان معتقد بودند که یک فر خپاسهاي این مطالعه، حدود نیمی از  طبق دریافت. ارزیابی قرار گرفت

دهندگان  درصد از پاسخ 36لی که حدود در حا. تواند شهروند یک کشور اسالمی باشد غیرمسلمان می

دهندگان  درصد از پاسخ 70با توجه به استقرار حکومت اسالمی، حدود . خالف این قضیه باور داشتندبر

هاي اساسی اسالمی  که ارزش هر مسلمان است که براي ایجاد یک دولت اسالمی ۀمعتقد بودند که این وظیف

آنها  ،دهندگان گفتند که اگر ضرورت باشد درصد از پاسخ 67دود و ح ؛کند تالش را در اصولش داشته باشد،

    .شوند اسالمی دست به کار میایجاد یک نظام خودشان براي 
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  ارتباطات بیرونی ةنحو و دینی مدارس ةکنند منابع تمویل

  یخارج یارتباطات مال) الف

ساختار از  يتواند به نحو میارس دینی مدخارجی  مالی گانکنند نابع و تمویلناسایی و تعیین کمیت مش

برخی از  د کهیشچشم پوعیت واقاز این توان  نمی .دپرده برداریدئولوژیکی یک مدرسه ا و طبعیت

ي ها شان به نهاد يها رمانآ حمیلو یا ت رویجدر صدد تخود، ي مالی ها ل مساعدتر قبادکنندگان  تمویل

 و ساختارهویت بر تواند  می ها خارجی هر نوع حمایت مالی از طرف بنابراین. ندباش هشوند تمویل

زمانی قابل سنجش است که مکانیزم  اي ثیر چنین رابطهأت. دذاربگثیر أت تتحت حمای ۀمدرس کایدئولوژی

که  در حالی. س باشدیی به مدارس دینی در دسترها کیف چنین کمک و براي ارزیابی کم یمشخص و شفاف

سیستم نظارتی مالی  نبود یک .در افغانستان وجود ندارد دینی رسمیمدارس غیردر مورد  یچنین سیستم

در مورد تحت پوشش  ها گمان و ي مدارس دینی کشور باعث شده حدسها کننده تمویل براي ارزیابی

که اثبات این نیا با وجود .دگرا، هر روز بیشتر شو ي افراطها گروهاز مدارس دینی توسط  يگرفتن تعداد قرار

در  ها گمان و اگر حدس .یدآ میرسد، ولی رد آن هم خیلی منطقی به نظر ن مینظر  مشکل به ها گمان و حدس

جدي را براي امنیت و  يتواند خطر مید، باشي افراطی درست ها گروهمورد حمایت مالی مدارس توسط 

ی را در یها ي افغانستان یک سلسله تالشها البته در گذشته حکومت. ثبات اجتماعی کشور به وجود بیاورد

بعد از پایان سلطنت شاه  به طور مثال. بیاورد دراین قسمت به خرج داده بود تا مدرس را تحت کنترل 

ه به توج ولی با. براي کنترل مدارس تالش کردند بعديي افغانی ها ، دولت1929ن در سال اهللا خا امان

باقی  ن مدارس محدودي ایها هزینهي مرکزي در امر پرداخت ها دولت تالشمحدودیت سرمایه و نقدینگی، 

از این امر  دولت کنونی افغانستان نیز 1.باقی ماندبر روي این مدارس محدود نفوذ آنها نیز  در نتیجه،مانده و 

این امر  2.دکیف مدارس دینی غیررسمی کشور ندار و چون مکانیزم خاص نظارتی بر کم ؛نیست یمستثن

ي که منافع ملی را دارداني استها داشت معیاردرنظر ارس دور از نظارت دولت و بدوند این مدشو باعث می

روي ارزیابی زیادي را منفی  تأثیرات ی،قرراتمین چنفقدان  .ادامه دهند خودي ها به فعالیت ،ددر نظر بگیر

ده شگزارش تالش از  در این بخش. اردذگ می اگر افراط يها با جریان ها بستگی این نهاد متر روابط و ه دقیق

  .رسمی ارائه شودگان خارجی مدارس غیر کنند مومی از وضعیت مالی و تمویلع يتا تصویر

                                      

1. Pia Karlsson and Amir Mansoory, Educational Strategies among Muslims in the Context of Globalization, 
Brill, 2004. 
2. Kaja Borchgrevink, Beyond Borders: Diversity and Transnational Links in Afghan Religious Education, 
PRIO, Oslo, 2010. 
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یان پاسخگومندي  هرسمی و عدم عالقق روي منابع مالی مدارس دینی غیربا وجود حساسیت باالي تحقی

ولی . ندا هاز پاسخگویان یک سلسله آمار و ارقام را در این باره شریک ساخت يچنینی، تعداد ت اینسؤاالبه 

ود در این زمینه تفاوت ي موجها با واقعیت ییها چنین پاسخاست د که ممکن شواین موضوع اشاره ید با

  .داشته باشد

مدارس تحت مطالعه، اکثر پاسخگویان  حمایت مالیي این پژوهش در مورد منابع اصلی ها اساس یافته رب

و  گران تحلیل خیلی ازکه  الیدر ح .کنند میاز منابع خارجی دریافت نخاصی ادعا کردند که کمک مالی 

از برخی . کنندگان خارجی وجود دارد قوي بین مدارس و حمایت یاند که ارتباط افغان مدعی نیقمحق

کنند که این مدارس به طور  نیز ادعا می ،ندا هکه مطالعاتی در مورد مدارس افغانستان انجام داد یمحققین

با این حال، برآورد . کنند دریافت می ه و هنوز همت کردي مالی را از حامیان خارجی دریافها سنتی، کمک

نظارتی قوانین و مقررات  نبود ه دلیلاین مشکل ب 1.رسد میبه نظر ي خارجی بسیار دشوار ها کمکسطح این 

در  یگونه اطالعات هیچاین مدارس ملزم به ارائۀ . باشد رسمی میی غیردینمدیریت مالی مدارس  ادر رابطه ب

انی تنها کس این مدارس مسئولینو  ؛خود نیستند ۀساالن و یاه الی و یا مخارج روزانه، ماهانمورد منابع م

  .ندگیر مربوطه تصمیم می ۀمصرف بودج گی تولید و بعداًکه در مورد چگون هستند

را براي این مدارس  شاگردانتعداد زیادي از  ساحوي این مطالعه محققان ،اي چنین فرضیهدر حمایت از 

این  .ندا همشاهده کرد ،ندک ي اصلی کشور را به هم وصل میها که والیت ییها کنار جاده ي کمک درآور جمع

آوري  جمع زانهجمله ساخت مجدد و یا ترمیم مدارس موجود و مخارج رواز  راي اهداف مختلفیبها  پول

 ساز و براي ساخت زنیامورد الی ي مها کمک بخش قابل توجه کهرسد  به نظر میبعید  ولی این امر. دشو می

دهد که  که نتایج این تحقیق نشان مینیا با وجود .دست آیده رسمی بي ساده و غیرها از این مکانیزم مدارس

 شاگردانتوسط  ی کهیها ي محلی مانند پولها از کمکمدارس منابع مالی مورد نیاز از  درصد 78 حدود

مشکل به نظر  یییرفتن چنین ادعاذپ ،منابع محلیبودن  ولی بنا به اندك ،شود می هیهت ،دشو آوري می جمع

ي این ها یافتهاز نباید  بنابراین .کند میتقویت بیشتر  راشدن از منابع خارجی  رسد و احتمال تمویل می

و براي چنین  ؛کشور استفاده کردرسمی الل و تعمیم به تمام مدارس غیراستد براي ،گزارش در این قسمت

د نیز در نظر در آن وجود داررسمی مدارس دینی غیررا که  یمناطق یافیایمشخصات جغرباید  یاللداست

ي ها پروژهمالی براي  هاي دهد که حمایت نشان میبه دست آمده به عنوان مثال، اطالعات . گرفت

                                      

1. Kaja Borchgrevink, ‘Transnational Links of Afghanistan Madrassas: Implication for the Reform of Religious 
Education’, Prospect Quarterly Journal, Volume 43, Number 1, PRIO, Oslo, 2013, Page No. 69-84. 
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. انجام شده استبه شکل انحصاري توسط دولت عربستان  تقریباً ،در ننگرهار سلفی دارسساز م و ساخت

در . ان ساخته شده است، توسط روابط مذهبی با ایرتشیع اهلمدارس وابسته به از  بعضی لدر کاب احتماال

محلی ساخته شده  مند ثروتو  بانفوذي مالی توسط افراد ها مدارس با کمکاز  يتعداد زیاد ،سایر موارد

رد که در ، نیز امکان داشوند نفوذ محلی ساخته میمند و با رسمی که توسط افراد ثروتمدارس غیر. است

  .دئولوژیکی قرار بگیرمقاصد سیاسی و اید رايب يچنین افراد ةاستفادءوخطر س
  

  ی افغانستان به کار برده شده استدین رساکه براي ساختن مد یهای مجموع منابع کمک: 12شکل 

  

خود را توسط  ۀي روزانها ت، هزینهوالی 10 درصد از مدارس در 84که  رساند میشده  نتایج حاصل

براي  شاگرداناز  ،درصد از مدارس 10و حدود  ؛ندآور میدست ه ي مالی افراد و جوامع محلی بها کمک

هاي  که آنها کمک هکرد تأییدوالیت بلخ  درتنها یک مدرسه . گیرند فعالیت مدرسه شهریه می ۀحفظ و ادام

  .کنند خود را از مقامات مذهبی ایران دریافت میمالی 
 .دباش می مدارس ةکه براي مصارف روزمرمجموع منابع مالی : 13شکل 
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  مالی خارجیغیر روابط) ب

به سیستم آسیب شدیدي  ،قرن گذشته هاي اخیر در سدهویژه  افغانستان، بهدر  داخلی دار دوامهاي  جنگ

نفوذ عناصر افراطی که از  ۀهاي آموزشی در افغانستان در نتیج ساختزیر. وارد کرده استآموزشی 

این خرابی در زمان . ت شده بودندابث به شدت آسیب دیده و بی ،بودند وارد شدهکشورهاي همسایه 

تان به آمریکا، نظام آموزشی در افغانس ۀبعد از مداخل ،با این حال. به اوج خود رسیده بود حاکمیت طالبان

  .طور کلی بهبود یافته است

اندك ساز مکاتب جدید بسیار  و ساخت .، وزارت معارف عملکرد قابل قبولی نداشت2001قبل از سال 

هاي  سازي ایدئولوژي ها، سیاسی با وجود این پیشرفت 1.بوداندك  بسیار دختران و زنان تحصیلو  بوده

 یابی مراکز آموزش از دست ،و سایر مشکالتی که مرتبط با تغییرات رژیم بود انهیهاي سودجورفتارمذهبی، 

  .ده استشجلوگیري  وري بهره يبه سطوح باالی دین
  

  افغانستان و نهادهاي آموزشی و دینی خارجی مدارسبین  ارتباطات میزان: 14شکل 

  

هاي ، کمبود منابع و شکاف موجود بین مدارس و نهادیامنیت وجود مشکالت ،داري حکومتضعف در 

 یآموزشسیستم ها، نهاداین و ظرفیت کم  پاشیدگی هم ازدهد که  نشان می شده، مطالعهدر والیات دولتی 

مطالعات . ندک میمتمایل دارس دینی را هم از نظر نیروي انسانی و هم از نظر مواد درسی به خارج م

                                      

مکتب و تربیت  13000کنندگان، موفق به ساخت  مساعدت ۀی و بقیلالمل بین ۀوزارت معارف افغانستان با حمایت نهاد ایاالت محتده براي توسع ،به بعد 2001از سال . 1

لیون شاگرد مصروف تعلیم هستند که از این تعداد یافزایش داشته و امروز بیش از هشت م درصد 56نام اطفال واجد شرایط  میزان ثبت. معلم شده 186000از بیش 
  .دهند ن را دختران تشکیل میآلیون یم نیم و دو

Source: USAID official website: https://www.usaid.gov/afghanistan/education, Accessed on September 03, 2015 

14% 14%

72%

فارغین براي تحصیل بیشتر به خارج فرستاده می شوند براي مدرسه کتاب هاي درسی فراهم می کنند
فرهنگی مشترك  -مشارکت در برنامه هاي آموزشی 

https://www.usaid.gov/afghanistan/educatio
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 درآموزش  ۀمند به ادام ههاي مختلف عالق از فرقه یدهد که جوانان والیت نشان می 10شده در این  انجام

اند، تبدیل  صیل کردهی که در آنجا تحیبه سفیران فرهنگی کشورها خارج از کشور شده و بعد از برگشت،

  .شوند می

دارس خارج از کنند که هیچ ارتباطی با م درصد از مدارس ادعا می 86نزدیک به در این مطالعه  همچنین

رسد مدارس اهل  عالوه بر این، به نظر می. کنند شکل مستقل در افغانستان فعالیت میبه  و شتهافغانستان ندا

از جمله  .داشته باشندبا مدارس خارج از کشور نسبتاً بیشتر باطاتی ارت اهل سنت،با مدارس  در مقایسه تشیع

 همتعدادي از مدارس دینی اهل تشیع  .دارند از کشور ارتباط دینی خارج با مدارس درصد از مدارس 14

درصد از  10حدود . شوند فرستاده می ایران تحصیل به ۀبراي ادام شان بعضی از دانشجویانکه  ادعا دارند

 ،کمک مالیدریافت یا  بر فرستادن دانشجو دارند، عالوهارتباط  اند با خارج از کشور کرده که ادعا یمدارس

که هیچ یک از مدارس  ستا در حالیاین  .کنند اشتراك می نیز هاي مشترك فرهنگی و آموزشی در برنامه

 شاگردانمدت در بین  یو این به یک سنت طوالن. کنند نمی را تدریس دینی تحصیالت عالی ،افغانستان ینید

  1.بیرون از کشور سفر کنند به ،نشان و نام خوش ۀیک مدرس درمدارس تبدیل شده که براي تحصیالت عالی 
 

  تبادل بازدید توسط شاگردان به مدارس در داخل و خارج از افغانستان: 15شکل 

  

یا نه؟  دهند ترتیب میاي  بادلهمهاي  برنامه طالبمدارس براي  استادانآیا که  سؤال در پاسخ به این

تحت  ۀمدرس 50از . ددارن برنامۀ تبادل شاگردگونه  هیچ مدرسۀ آنها که اند گفتهدهندگان  درصد از پاسخ  84

تسهیل  ،افغانستانداخل در  شاگرد براي تبادلرا هایی  مدرسه ادعا کردند که برنامه 6، تنها پوشش این مطالعه

                                      

1. Kaja Borchgrevink, ‘Transnational Links of Afghanistan Madrassas: Implication for the Reform of Religious 
Education’, Prospect Quarterly Journal, Volume 43, Number 1, PRIO, Oslo, 2013, Page No. 69-84 

84%

12%

2% 2%

بازدید صورت نمی گیرد

فقط در داخل کشور

به بعضی مدارس در پاکستان و عربستان

به بعضی مدارس در ایران
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را با مدارس پاکستان، عربستان و ایران تسهیل  ییها برنامه چنین ر کابلدر حالی که دو مدرسه د ؛اند نموده

 .اند نموده

با مدارس خارج از کشور  ارتباطاتداشتن هر نوع  که بسیاري از مدارس، دهد میتحقیق نشان  ایننتایج 

 ـ جتماعیهاي اباور ایدئولوژیکی وهاي  یانذیرفت که جرشود این تبصره را پ میولی ن ؛کنند انکار میرا 

گرایی در مدارس  ، افراطشد یانبکه در مقدمه چنان. ثیر ندارندأي مدارس دینی کشور تروخارجی سیاسی 

واقعیت  یک اند، تحصیل کردهاز کشور افغانی که در خارج  وجود طالب ه دلیلب ،افغانستان رسمیی غیردین

 به طور نمونه. ور تحصیل کرده باشنددر داخل کش که دارد دینی عالمان یاندکافغانستان تعداد چون  .است

خارجی  متون و منابعاز  شان را هاي افراطی ایدئولوژيطالبان، گروه هم و داخلی  گرایان افراطی اسالم هم

  1.اند گرفته

معمول و غیر، هاي نوین و پیشرفتۀ آموزشی سیستم در مدارس افغانستان در مقایسه با کشورهاي دیگر،

آنها تحصیالت ، بسیاري از هاي متفاوت دینی به فرقه طالبوابستگی  توجه به اب. دباش ضعیف می اساساً

به   التحصیلی پس از فارغآنها . کنند کشورهاي ایران، پاکستان و عربستان سعودي انتخاب میرا در تر  یعال

ا و ه هاي متفاوت از اسالم و برنامهو واعظ نماز جمعه با آوردن تفسیر، مفتی، عالم دین مدرسعنوان 

  .گردند برمی به افغانستان، هاي تدریسی جدید روش

و یا افراطی هستند  لزوماً ،اند که در خارج آموزش دیده طالبیکند که  میادعا ن تحقیقین ا در نتیجه،

یري ذپأثیرت را نادیده گرفت که استداللشود این  میکه ن در حالی. دنباش میکشور  امنیت براي يتهدید

 .تواند وجود داشته باشد می ،اند آنها مصروف تحصیلدر خارجی که  یزشآمو نهادهاي طالب از

مدارا و تحمل در بین ایدئولوژي افراطی باعث افزایش  سازي کن ثر و ریشهؤم ةمبارزاز دیدگاه نظري، 

ی یها کشوراجتماعی، سیاسی و اقتصادي  ۀتوسعساز  تواند زمینه سازي می کن همچنین این ریشه .شود می مردم

  یمدیریتمالی و  هاي شود گفت که کاهش وابستگی می بنابراین .دنکن پنجه نرم می و دست مسألهین که با ا شود

سازي  کن ثر با ریشهؤم ةتواند در امر مبارز میهاي دولتی مدارس از نهادهاي خارجی و اتکاي مدارس به نهاد

کیف مدارس دینی کشور توسط   و مک برنظارت دقیق مثبت  ترین تأثیر مهم .هاي افراطی کمک کند جریان

 ۀدر توسعد نقش مهمی نتوان می، بلکه شوند تبدیل نمیملی  يتهدیدتنها به  ها نه این نهاد این است که دولت

که دولت افغانستان به عنوان منبع  یچنین نیت ،تحقیقدر نتایج این خوشبختانه . دننیروي انسانی کشور ایفا کن

                                      

1. Oliver Roy, Afghanistan: From Holy War to Civil War, Darwin Press, Princeton - New Jersey, 1995. 
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اساتید مدارس تحت درصد از  54 در همین راستا. رسد میرنگ به نظر پر، مدارس دینی باشد ةکنند تمویل

با این حال، . است دولت افغانستاندینی، ال براي مدارس ئاید ةدنکن نهاد تمویل ،اند از نظر آنها گفته پوشش

از  .گونه کمک مالی از طرف دولت، شرایطی را بیان کردند کردن هر دهندگان قبل از قبول تعدادي از پاسخ

هاي  را فقط از طریق کمک که مدارس خود دهند درصد از رهبري مدارس ترجیح می 28حدود  طرف دیگر،

مالی از مدارس  هاي مدارس دیگري نیز وجود داشتند که دریافت حمایت. فعال نگه دارند محلیمالی 

  .دادند ایران و پاکستان را ترجیح می رسمیغیر
  

  باشد می مدارسکه مورد پسند مقامات  مدارس ةکنند منابع تمویل: 16شکل 

  

ـ اقتصادي کشور  اجتماعی ۀروند توسع ،اخیر ۀهاي حکومتی در یک دههاي داخلی و ضعف نهاد چالش

در . زار شوندشان وارد کار و افراد براي اهداف شخصی ها گروه شدهو باعث  هساخت را دچار مشکالت جدي

قوي براي بسیج  يهاي دینی به عنوان ابزارنهاداز ولتی، حقانی و دیگر عناصر ضدد ۀطالبان، شبک نتیجه

  .ندکناستفاده  کشور عمومی در سراسر

ا وابستگی به احزاب یرابطه وجود ، هیچ یک از آنها والیت 10در تحت پوشش تحقیق  ۀمدرس 50از 

ن مذهبی، با رهبرا اي وابستگی رسمی گفتند که هیج از مسئولین مدارسدرصد  74و  ؛نکردند تأییدسیاسی 

شکوه از وضعیت خراب از اساتید مدارس تحت مطالعه با  يتعداد .ندارند افغانستان يها پیشه افراد یا تجارت

هاي عادي خود  فعالیت شان دهند مدارس عدالتی و قتل و کشتار، اذعان داشتند که تریج می کشور از قبیل بی

  .دنادامه ده بازي پارتیبه دور از سیاست و را 

بازرگانان و رهبران مذهبی  باارتباط داشتن  اهل تشیع،وابسته به  از مدارس يتعداد محدودثال، به طور م

این در حالی است که مدارس دینی تحت پوشش در ننگرهار و کنر که به افکار سفلی و . کردند تأییدرا 

54%

28%

12%

4%

2%

حکومت افغانستان

مردم محل

حکومت و مردم 

شهریه ماهیانه طالب

نهادهاي دینی پاکستان و ایران
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دل  مات مدارسمقاولی در سطح کلی، . الت طفره رفتندؤااز پاسخ دقیق به این س ،ندرداتمایل وهابی 

دقیق از طرف  گوییبا توجه به عدم پاسخ .دانند نمی مادو آنها را قابل اعت نداشتهمداران  سیاست خوشی از

  .رسد میمشکل به نظر مداران و مقامات مدرسه  ارتباط بین سیاستیافتن  افراد مورد مطالعه،
  

  ان، تاجران و رهبران دینیمدار سیاست وابستگی به: 17شکل 

  
 
  هاي دیگر شتیبانی توسط دولتپ) ت

هاي همسایه  از طرف دولت، تحقیقین ا در مورد مطالعه دهندگان، هیچ یک از مدارس تمام پاسخ ۀبه گفت

هر  کهها وجود دارد مدارس دینی توسط بعضی کشورولی امکان تمویل . شوند نمیحمایت  اهکشوردیگر یا 

 .لنی شودموضوع عاین هند خوا مین ،آن زا بودن حساسیت ه دلیلبدو طرف قضیه 

  یاننفوذ حام) ث

ي سازمانی مدرسه را ها برنامه و درسیمواد طراحی  ه دلیلدریافت همکاري ب ،اي دهنده هیچ پاسخ

  .تصدیق نکرد
  

  مدارس یالنالتحص با فارغ یارتباط يها شبکه) ج

شوند،  ط آنها حمایت میدر ارتباط بوده و توس شان نیالالتحص امات مدارس با فارغدر مورد اینکه آیا مق

 28که  در حالی ؛خود ندارند التحصیالن فارغهیچ نوع ارتباطی با  درصد از مدارس 28که  مشخص شد

 شاگرداناز طریق درصد دیگر  20و حدود  کنند استفاده می استاد ا عنوانب سابق خود طالب، از درصد دیگر

    .کنند آوري کمک استفاده می براي بسط ارتباط و جمعخود  سابق

74%

16%

8%

2%

عدم وابستگی به علماي دینی   به علماي دینی و تجار به سیاست مداران
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  مدارس ارتباطات با فارغین: 18شکل 

  

  

  پول مواد مخدر به عنوان کمک یرشپذ) چ

مسجد مانند به یک نهاد دینی  اگر کسی این امر استوار است که ریکی از باورهاي رسمی در دین اسالم ب

 ابراینبن. شود میلهی سود برده و بعضی گناهانش بخشید ااز اجر  دکنکمک مالی  رسمیغیر ۀمدرس یا و

دینی به یک مدرسه مقداري پول ند که اگر به عنوان صدقه ین باورا راز قاچاقچیان مواد مخدر ب بعضی

 ۀهم دهد که میهاي این پژوهش نشان  ولی یافته ؛دشو دینی می توجیه شان قانونیهاي غیر ، فعالیتبدهند

از  درآمد حاصل ند کهه و معتقدانستداسالم حرام  را از نظر قاچاق مواد مخدرتولید و  ،دهندگان پاسخ

 .دینی استفاده کرد ۀبراي یک مدرس آن توان از میو ن استحرام از نظر اسالم ر تجارت مواد مخد

  یدرس ۀبرنام یاساس يها جنبه) ح

سنتی  مدارس ،مساجد که شامل اسالمی وجود دارد نهاد آموزشی چهار نوع در افغانستان ه طور سنتیب

آموزش و پرورش دینی  ،هاتمام این نهاد هدف اصلی 1.دشو می نوین ارسانوي و مدسنتی ث مدارسابتدایی، 

هاي  گیري ایده در شکل یثیر مهمأها تتدریس در این نهاد هاي روش و مواد درسی نوع متون و. است

تدریس توسط  ةو شیو گزینش مواد درسی خالف مکاتب تعلمیی جدید،بر. دشاگردان این مدارس دار

از  یتصویر مشخص ۀجهت ارائ .کند ین مییهاي اساسی مدارس دینی را تع له شاخصهمدرسین از جم

  .استضروري  یادشده موارد نظارت و ارزیابی، یچنین مدارس ي حاکم درها ولوژيئاید

                                      

1. Pia Karlsson and Amir Mansoory, Educational Strategies among Muslims in the Context of Globalization, 
Brill, 2004. 

28% 28%
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ارتباطی وجود ندارد تدریس در مدرسه  هماهنگی براي جلب کمک ها به مدرسه مشوره دهی وجود ندارد
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 از یک طرف آنهاد که ده مینشان  ،شود میاستفاده  دینی غیررسمی رسااکثریت مواد درسی که توسط مد

هاي  ناسبی را براي بحثهاي م پاسخ ،و از طرف دیگر ؛نداردخوانی  همینی امروزي با مضامین علمی و د

رو شوند، در خود  با آن روبهکه محصلین امروزي ممکن است ولوژیکی ئایدی، اخالقی و شناخت معرفت

  1.دندار
  

  .شود می دارس استفادهکه در این می های کتابسروي  :19شکل 

  2و اصول فقه در مدارس دینیمتون آموزشی تفسیر، عقاید، فقه 
  تاریخ تقریبی نگارش  مقطع تدریس  مؤلف  نام کتاب

  هاي تفسیر کتاب
و ) ق.ه 864 م(الدین محلی  جالل  الجاللین

  )ق.ه 911 م(الدین سیوطی  جالل
مدارس دینی و  12و  11صنوف 

  سمستر سوم و چهارم شرعیات
نیمۀ دوم قرن نهم و نیمۀ 

  ق.هاول قرن دهم 
مدارس دینی و  14و  13صنوف   )ق.ه 710م (عبداهللا بن احمد النسفی   تنزیلمدارك ال

  سمستر پنجم و ششم شرعیات
  ق.هنیمۀ دوم قرن هفتم 

  ق.هنیمۀ دوم قرن هفتم   مدارس دینی 14صنف   )ق.ه 685م (البیضاوي  عبداهللا بن عمر  نوار التنزیلا
  هاي عقاید کتاب

  ق.هنمیۀ اول قرن دوم   مدارس دینی 7صنف   )ق.ه 150م (منسوب به امام ابوحنیفه   فقه اکبر
  ق.هنیمۀ دوم قرن هشتم   مدارس 14سمستر اول صنف   )ق.ه 792م (سعدالدین التفتازانی   العقائد النسفیه شرح

نیمۀ اول یا دوم قرن   مدارس 14سمستر دوم صنف   )ق.ه 870 م(الحنفی   الدین الرومی شمس  حاشیه الخیالی
  ق.هنیمۀ دوم قرن هشتم   سه سمستر در شرعیات  )ق.ه 792م (العز الدمشقی  بیاابن   ه الطحاویهشرح العقید  هشتم

  هاي فقه کتاب
  ق.هنیمۀ اول قرن پنجم   مدارس دینی 8و  7صنوف   )ق.ه 428م (حمد بن محمد القدوري ا  مختصر القدوري

  ق.هنیمۀ دوم قرن هفتم   دینی مدارس 10و  9صنوف   )ق.ه 710م (عبداهللا بن احمد النسفی   الدقائق کنز
فی شرح  هالهدای

  البدایه
  ق.هنیمۀ دوم قرن ششم   3مدارس دینی 14تا  12صنوف   )ق.ه 593 م(بکر المرغینانی  بیاعلی بن 

  هاي اصول فقه کتاب
  ق.هنیمۀ اول قرن چهارم   مدارس دینی 9صنف   )ق.ه 344م (الدین الشاشی  نظام  اصول الشاشی
نیمۀ اول قرن دوازدهم   4 مدارس دینی 13و  12صنف   )ق.ه 1130م (ون الحنفی مالجی  نوراالنوار

  ق.هنیمۀ اول قرن هفتم   مدارس 14اول صنف  سمستر  )ق.ه 644م (ی تخسیکالدین اال حسام  منتخب الحسامی  ق.ه
  ق.شتم هـنیمۀ دوم قرن ه  مدارس 14دوم صنف  سمستر  )ق.ه 792م (سعدالدین التفتازانی   التلویح علی التوضیح

  

                                      

الب علوم دینی نقشی دهیِ ذهنیت ایدئولوژیک ط در شکل یِ عقاید، تفسیر، فقه و اصول فقه که قطعاًپیدا و هویداست، اکثریت مطلق متون درس 19شکل از چنانچه  .1

  .دان دهشاي خاص و در مقام پاسخگویی به نیازهایی متفاوت تدوین  کدام در افق تاریخی کنند، زادة قرون چهارم تا هشتم هجري قمري بوده و هر مؤثر ایفا می
  . »یمات اسالمیمضامین درسی صنوف اول تا چهاردهم مدارس تعلنصاب تعلیمی و «: هدر این زمینه بنگرید ب .2
  .شود در شرعیات تدریس می هدایه نخست در مدرسه و سپس مکرراً .3
  . شود تدریس میدر شرعیات  ر نیز مکرراًانوراالنو .4
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نیز در مورد آنها صدق  مسألهي نیازهاي امروزین نیستند، این گوجدا از اینکه این مواد درسی پاسخ

ي آموزشی این مواد درسی را به طور تکراري به ها ي گذشته و حتی حال، اکثر نهادها د که طی دورانکن می

ي تحصیالت ها به طور تکراري در نهادکه این مواد است  این ،تر از آن و جالب ؛کنند شاگردان تدریس می

  . دشو تحت عنوان مضمون ثفاقت اسالمی تدریس میعالی کشور نیز 

چون  ؛دي آموزشی دینی شاید خیلی کارساز نباشها در نهادمبارزه علیه رادیکالیزم معمول ي ها استراتژي

ي آموزشی دینی ها نهاد با ها ي تحصیلی جدید مانند مکاتب و دانشگاهها روابط بین استاد و شاگرد در نهاد

نیز مذهبی  ي اموراهنمار عنوانبه  ،عالوه بر تدریسلمان مع ،در مدارس دینی کهچنان. دي دارتفاوت زیاد

 استادان مدارس یتاکثر ینچنهم .کنند می رفتار پیامبر اسالم ةبا آنها به عنوان نمایند شاگردانعمل کرده و 

د تا شاگردان را نده این حق را می شانخودبه  ،انشاگردخصوص از  هب به خاطر عدم دریافت وجه مالیدینی 

اضافه بر این، اطاعت در صنف نشانۀ تدریس . ندکناخالقی  ۀتوصی نیزاز مواد درسی  خارج اتموضوعدر 

رابطۀ نزدیک و مستقیم بین شاگرد و  چنین. استشدن  شرط براي عالم یک پیش ها درست و براي بعضی

ولی در عین حال و در صورت عدم . سازد میفراهم را  افراطیافکار  مناسب مبارزه باي ها فرصت استاد،

به راحتی  تواند میبین استاد و شاگرد  یتنگاتنگ ۀچنین رابط دینی،نظارت و دقت در شناسایی مدرسین 

بیرون از مدرسین و علماي دینی در و احترام اطاعت ، بر این عالوه .دباشي افراطی ها رشد باور ساز هزمین

یک رهبر دینی را  به ندرتي دولت ها به شمول نماینده اعضاي جامعه .استچارچوب مدارس نیز معمول 

شان  ي معلمانها رهنمود به به طور مدام عالوه، شاگردان مدرسهبر. دهند قرار میاحترامی  اخذه و بیؤمورد م

 ود که رهبران طالبان را در جذب نیروی بیها چنین ارزش اًدقیق. ندکن میحتی بیرون از صنوف درسی عمل 

  .براي مبارزه با شوروي موفق ساخت

 .ندشو بندي می میرتبه و باالرتبه تقس پایین ۀدو دستبه  میزان آموزش دان مدرسه از لحاظ اجتماعی وشاگر

. را دارندرتبه  ینیاز طرف شاگردان پا احترام و انتظار دهکرعمل ه به عنوان دستیار استادان رتبردان باالشاگ

. عهده بگیرند ری را بیوانند مسئولیت تدریس مراحل ابتدات می ،رسند میشاگردانی که به مراحل باالتر درسی 

که  یکه اکثر جوانان افغانی نجایآاز . استبندي اجتماعی در مدارس دینی افغانستان خیلی شایع  چنین طبقه

از  آموخته هاي آموزه تقریباً همۀیند، آ میاجتماعی ي بسته و فقیر کنند از یک فضا به مدارس دینی رجوع می

طالب علوم دینی یري ذپ سیبآکه این امر  ؛کنند میپیاده خود را به طور تمام عیار در زندگی دینی مدارس 

  .دکن میرا بیشتر  افغان

واد عالوه، مبر .ندک مین را تعقیب مشخص رمفُیک  ،رسمیمدارس غیرخصوصاً  مدارس دینیمواد درسی 
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مواد درسی از  يتعداد. نداستوارهجري  8و  7اجتماعی قرون اصول  اساس ربشده،  سروي مدارسدرسی 

اهللا  یا توسط شاه ولیشده در مدارس ناظمیه استفاده  که است یمربوط به متون ،مدارس در شده استفاده

به تب دیوبندي اکدر متون مکه این در حالی است . دوش میندي استفاده دیوبمکاتب  دارسترتیب و در م

کنند تا موضوعات  و کوشش می ؛دهند مینچندان اهمیتی انند فلسفه، منطق و ریاضیات ی ملقعلوم ع

شناسی را حذف  ربآنها حتی مضامین مربوط به مطالعات ع. رنگ کنند شان کم مواد درسی درچنینی را  این

در  .ندکن می تمرکزولوژي ئث و تقسیر ایددینی مثل فقه، قواعد فقه، حدی ناببر مضامین  آن به جاي ده وکر

 يدیگر ، علومستاکمتر  نسبتاً نديدیوبمکاتب ثیرات أکه ت مناطق مرزي افغانستان و پاکستان در حالی که

و هندسه به همراه مضامین دینی  عروض، منطق، فلسفه، ریاضیات قدیم فصاحت و بالغت، ،یمثل علم معن

رس کوشش امداز لوژي زیربنایی در جهان اسالم، بعضی وشرفت تکناخیراً و بعد از پی 1.دشو تدریس می

هر حال، این بررسی نشان  هب. ندکنکید بر علوم کالسیک اصالح أند مواد درسی خود را نسبتاً از طریق تکن می

  .ر داده استیۀ اساسی تدریس را تغیدهد که این اصالح نه جهانی بوده و نه طریق می

و ن ومت برگرفته ازکه  است ، استادمحورشاگردمحورروش به جاي  مدارستدریس در اکثریت  هاي روش

تحت پوشش این  مدارسدر . استحفظ و درك مواد درسی  بهطالب  توانایی و مبتنی بر بودهروش قدیم 

به . شود رسد که به جاي منابع متنوع، از یک نوشتۀ مشخص استفاده می ، به طور معمول به نظر میتحقیق

ر د برعالوه. استمتمرکز ان استادي ها اولویت رب تتعلیم و تربی، ي شاگردانها جاي خواستهبه  طور عموم

  . شود افکار دیده نمی تغییرجهت در ي انتقادي و تشویق شاگردان ها بحثاختاري آموزشی این مدارس، س

کدیگر ارتباط اي با ی وهحو شاگردان به ن استادانجهت تشویق شاگردان به منظور فراگیري درس، معموالً 

پنداشته و خود را مکلف به  پیامبر مبلغین سنتو  وارثین ۀرا از جمل شانخود ،مدرسینکنند که  برقرار می

، این نظریه را جدي تحت پوشش این تحقیقتعداد زیادي از شاگردان . دانند ي دینی میها آموزه سازي پیاده

و  فیقجهت تو. ندهستپاسخگو خداوند  قابلآنها براي چنین امري در مکه ند این باور رپنداشته و ب

ي عمومی مدرسین و هم در ها این موضوع هم در بحثبر ارتباط شاگرد و استاد،  ةچنین نحو ماندگاري

   .دوش میکید أمتون تدریسی ت

که خطبه به  در حالی در افغانستان. استخطبۀ نماز جمعه  ،سنتی و تبلیغ ي بزرگ ترویجها روشیکی از 

طبق . کند اضافه می خطبه معموالً یک پیام فردي در وسط و یا آخرجمعه شود، خطیب  ه میعربی خواند

                                      

1. Misbahullah Abdul Baqi, ‘Madrassas in Afghanistan: Evolution and its Future’, Policy Perspectives, Vol. 5, 
No. 2. Islamabad: Institute of Policy Studies, 2008. 
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ولی در واقعیت امر، امروزه  .ي اسالمی را انتقال بدهدها ، خطیب باید آموختهشرعی این رسم دینی طریقت

است تا  یفرصتنماز جمعه  .شود میپرداخته موضوعات سیاسی و اجتماعی  ي جمعه بیشتر بهها در نماز

در بعضی  .معتقد نیستندبه باورهاي خطیبان جمعه که آنها بپردازند  یباورهاي دیگران به انتقاد ازسخنرانان 

  .شود پرداخته میي دین در مقابل سکوالریزم ها به مسائل و ایده  ی از سخنرانییها بخشدر  ،موارد

ي ها برنامه، ها رسانهاز  ژي ارتباطات،تکنولوپیشرفت  با همراه ،دینی تبلیغ هاي سنتی ابزار برعالوه 

از  دادن هیاآگ. شود استفاده میي دینی، سیاسی و اجتماعی ها خطبهدر جهت نشر تلویزیونی و رادیویی نیز 

ي ها رسانهاز  در واقع. شده است رایجي سیاسی و اجتماعی ها تر از پیش جهت تبلیغ پیامطریق تلویزیون بیش

استفاده سیعی از مردم به جمعیت و ها این خطبه ساندن پیامبراي رارتباطی ن نوی هاي لوژيوتکناجتماعی و 

ي مورد مطالعه نقش ها در رساندن پیام به مخاطبان در والیت ییها چنین رسانه ،طبق این بررسی. دشو می

اصلیِ  عنوان منبع که به مودوديابواالعلی  توسطقرآن  تفسیر به دسترسیتوان  میبه طور مثال، . دارندمهمی 

نوین از طریق تکنولوژي  ،رود ار میایدئولوژي بنیادگرایانه در افغانستان و مناطق دیگر به شم انتشار

بین مدارس ي دینی نیز ها ت در تبادله و انتقال پیاماز طرف دیگر، نقش اینترن .ده استشبیشتر  یارتباطات

ۀ اندك و این ابزار به خاطر هزین ،هوشمندهاي  بایلوبعد از ترویج استفاده از م. ده استشرسمی معمول غیر

 مدارساین احتمال وجود دارد که خاطر همین  هب. استروش خوبی براي این هدف  ،سانآرسی دست

دینی استفاده  ي رادیکالها لوژي جهت گسترش پیاموتوانند از این تکنبي مالی بزرگ ها کمکبا  رسمیغیر

  1.ندکن

  ها توصیه و گیري نتیجه
این مدارس دینی در افغانستان،  ي متفاوت در مورد نقش و کارکردها ت اخیر با وجود روایتنتایج تحقیقا

رادیکال و ي باورهاتوسعه و انتشار ، ند که بعضی از مدارس دینی کشورک می تأییدرا تا حدودي  مطلب

 )2010- 2013(گریونیک که خانم بورچ  اي مطالعهه مشاب تقریباً. دهند و گسترش میکرده ق یورا تشافراطی 

در  رسمیغیر دینیمدرسۀ  50 تاکرده انجام داده بود، این تحقیق تالش  گرایی هدف بررسی روند افراطبا 

تجریه و تحلیل  را ي افراطیها يانتشار ایدئولوژ نقش این مدارس در و نمودهمطالعه را والیت کشور  10

دولت و  مدنی ۀجامع ،ي دینیها دکه بین نها یمسائلکرده است روي  سعیاین تحقیق همچنین  .دکن

                                      

تر  فهم دقیق رايا بحث شده، لذا بذرخالصه و گبه شکل  افراطی افکار دینی ۀدر ترویج و تبادلهاي جدید  و رسانهت أثیر اینترننقش و ت این تحقیق دربارة چون در .1
  .دشورجوع  شر خواهد شد،نزدیک ن ةدر آیند که اجتماعیهاي  هندر رسا افراطیهاي  جریانبررسی  ةباردر وتتانستی دیگر تحقیق است بهتر هاین موضوع ب
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از وضعیت و عوامل  یتعریفکرده تا بازاین مطالعه تالش  ،در نهایت .دبیاندازروشنی  ،افغانستان وجود دارد

اجع به و ر داده ارائهرسمی افغانستان تار سازمانی و عملیاتی مدارس غیري رادیکال در ساخها جریان

اندرکاران  دستبه  رساندن یاري وضاحت،این هدف از  .ددهشتر گرا وضاحت بی توجیهات دینی رفتار افراط

  .کشور استگرایی  ارن مبارزه با افراطذگ و سیاست

مستقل  تواند نمی و دینی نبوده متون يها رداشتءبوس از عاري ،افغانستان مدارس فعلی یآموزشسیستم 

 اي کارانه محافظه چنین فضايچون . عمل کند جامعۀ افغانی کار و سنتی محافظه ،یمذهبي اجتماعی فضا از

با این . ندک مدارس بازي می ي مدرسین و طالبها ولوژيئگیري افکار و اید چگونگی شکل در ینقش مهم

این  کنندةتأییددر این زمینه،  شده انجامقبلی  قاتعکس بعضی از تحقیاین مطالعه بربندي نهایی  حال، جمع

ترویج  در يمند و هدف یافته نقش سازمان ،این تحقیق ۀعتحت مطالغیررسمی دینی مدارس  که نظر است

  .ي افراطی ندارندها يایدئولوژ

ي سیاسی این ها کار و نهاد همحافظ ،داشت این واقعیت که نظام اجتماعی افغانستان از نظر مذهبیبا درنظر

خشونت،  از حمایتمذهبی، عدم  تحملي این مطالعه، میزان ها یافته نتایج و رببنا باشند،  می ضعیف ،کشور

ها تعدادي از  چنانکه در جریان مصاحبه .رسد امیدوارکننده به نظر می عموماً زنان حقوق از حمایت و

شده  ي مطالعهها ي عمومی والیتبا فضا يند به نحوتوا این تحقیق می ۀاند، نتیج گویان نیز مطرح کردهپاسخ

  .دخوانی داشته باش هم

موافق نبوده و  افغانستان دولت برابر در یهاي افراط گروه مقاومت اب دهندگان پاسخاکثریت برعالوه، 

آمیز را علیه دولت  و خشونتطلبانه  ي جنگها ياستراتژطالبان که  مانند نظامی شبه يها ه کنند گرو اشاره می

  .ردو با قرائت آنها از اسالم منافات دا کنند یمن نمایندگیعی ، از اسالم واقبرند افغانستان به کار می

 و آمیز صلح افغانستان یک ایجاد براي ها رسمی از تالشغیر رساو شاگردان مد استادان ،نهایت اینکه در

چنین  .دهند نشان نمی مسلمانغیر ۀجامع به نسبت توجهی قابلت منفی حساسی و دهکرباثبات حمایت 

 ،مسلمانانغیر با صلح وافقت ایجادبا پاسخگویان  موافق هاي جواباساس تعداد زیاد  شود بر ی را مییادعا

  .کرد مطرح

راجع  ها ، ولی اکثر پاسخدهد اي را ارائه می امیدوارکننده ي متعدد این تحقیق که تصویرها با وجود یافته

ولیت دارند در پرپایی چنین ئکه مسلمانان مس استاین اساس استوار  راسالمی ب دولت یک به برپایی

از طرف ولی . کنندملزم  يي قضایی کشور را به چنین امرها هادن نیاز،و در صورت  کردهحکومتی تالش 

شان را  مندي هآمیز را مردود دانسته و عالق ي خشونتها گویان حمالت انتحاري و فعالیتدیگر، اکثر پاسخ
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خوبی براي  هاي تواند فرصت می این نگرش مثبت نسبت به دولت،. دندکرارتباط رسمی با دولت اعالم  براي

. سازي منابع شفاف تمویل، ایجاد کند نستان در جهت ساختن یک مکانیزم نظارتی مؤثر و فراهمومت افغاحک

ي ها ها و جریان هگرو ۀي دینی کشور بازیچها نهاد که مانع این شود تواند میثر ؤکانیزم نظارتی مم این

  .شوندنرادیکال 

تواند براي بهبودي و  می ،دهشار ي این گزارش عیها اساس یافته رکه ب ییها بعضی از توصیه ،در نتیجه

وزارت معارف و وزارت  ،اول اینکه. دکنگرایی کمک  افراط جریانیري مدارس در مقابل ذپ کاهش آسیب

د در ني متعدد بتوانها پیروان فرقهافرادي از اندازي مدارس جامع دینی که  د با راهنتوان کشور می وقافحج و ا

دوم اینکه دولت افغانستان با . دکني دینی را در کشور ترویج فرهنگ تحمل و بردبار ،ن تحصیل کنندآ

و تدریس  ترویجرا به  ها این نهادتواند  می ،شان نصاب تعلیمی تهیه و تنظیممدارس و  حمایت مالی

یر اینکه، دولت افغانستان باید و در اخ. دترغیب کنمتون دینی  ۀن، حدیث و بقیآرو از قر ي میانهها قرائت

  . دکنکیف مدارس ایجاد  و رل کمهداف خود، یک سیستم دیدبانی منظم را براي کنتبراي تحقق ا

و  ي افراطیها دینی جریان هد توجیوردار در م ي حساس و دوامها این مطالعه یک بخش از سلسله گفتمان

ان راجع به میز معلوماتی ،در این مطالعهبه طور کلی . است افغانستانقانونی در ي نظامی غیرها فعالیت

از  تاشده  ارائهرسمی کشور طالب مدارس دینی غیري رادیکال در میان اساتید و ها يایدئولوژموجودیت 

ی یها محدودیت .دشوي افراطی استفاده ها ثر جهت مبارزه با جریانؤي مها و برنامه ها این اطالعات در بحث

رساند که  ما را به این نتیجه می ،دشیاد گرایی  روند افراط ۀي مطالعها عنوان چالش ان بآکه در این تحقیق از 

در  از آنها نیاز به تحقیقات بیشتر دارد تا بتوان ،لهأاین مس بارةفهم دقیق و کسب اطالعات جامع در

  .استفاده کرد ،ثر جهت مبارزه با این چالشؤي امنیتی مها ریزي  برنامه
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  ضمایم

  یافته گسترشتحقیق روش : 1ضمیمۀ 

 گزارش این. استفاده شده است احتمالی غیر گیري نمونه اي و زنجیره مند هدف يها تحقیق از روشاین  در

قرار  کشور ةافتادتاً دورنسب و روستایی يها بخش در که اکثریت آنها رسمیدینی غیرمدارس از  يتعداد

 با ینزدیکو شناخت محلی که ارتباط ملی و ي ها تیم تحقیق با یک سلسه نهاد .را مطالعه کرده است داشتند،

 شده، انجام کار کیفیت شدن از نمطمئ منظور نمونه و بهطور  به .تقرارداد همکاري بس ند،مدارس داشت

 تحقیقات اسالمیو کانون علمی «داد همکاري با رافغانستان یک قرا وت مطالعات استراتژیکتیانست

افغانستان  در رسمیغیر و محلی دینی مدارس و ارتباط خوبی با است شده شناخته نهاد که یک »افغانستان

 والیات از یک هر در ساحوي این مطالعه محققان با نزدیک ازاین نهاد  نمایندگان. کرد ، امضارداد

  .کردند معلومات نظارت آوري جمع روند بر و دهکرهمکاري  ،شده انتخاب

 بندي و جدول توصیفی تحلیل و تجزیه. استی کیف و یکم اطالعات از ترکیبی ،شده آوري جمع معلومات

 قرار تحلیلتجریه و آن مورد  از پس انجام شد و Excel و SPSSآماري  هاي افزار نرم به وسیلۀ متقاطع

  .گرفت

است  حساس موضوع بسیار یک در افغانستان، گرایی افراطخصوص بحث  مسائل دینی به پژوهش روي

 مسلح يها گروهعالوه بر این،  .ها، بعضی از مشکالت براي این مطالعه ایجاد شد بینی که مطابق با پیش

. بودندرد این تحقیق ب دیگر موانع پیشاز  غیررسمی بانفوذ زورمندان و دولتیضد عناصر غیرقانونی،

از  ییک شناسنا مسلح به طور مثال، افراد. ده بودنکن خیلی نارحت طق مورد مطالعهمشکالت در بعضی از منا

 برانگیز تأسف حادثۀ یک درهمچنین . نمودند تهدیدرا  زوندق والیت درساحوي این مطالعه  پرسشگران

معلوم  بعداً حال، این با. به قتل رسید قندوز والیت در طالبان توسطاین پروژه  تحقیقاتی یک مشاور ،دیگر

   .تحقیق نبوده است همکاري با این ه دلیلب صرفاً ور،از قتل این مشا هدف شد که

 ،ساحويشرایط  واجد محققان پیداکردن ،امنیتی که در باال ذکر شد يها نگرانی راه و دوريبه  توجه با

 در گرایی راطاف پیرامونمطالعات جامع قبلی  فقدان .هزینه بودپرهم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ مالی 

هاي  از جمله چالش اي از نظر تاریخی یا منطقه اي همقایس مطالعۀ براي افغانستان رسمیغیر یدین مدارس

  .دیگر این تحقیق بود
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  پرسشنامه: 2 ۀضمیم

  بخش اطالعات عمومی

 ................................................  :نام مدرسه .1
  )متعلم(طالب العلم   ⃝  مدرس          ⃝              :          وظیفه .2
 ........................................................ هستید؟ شود در این مدرسه مصروف تدریس و یا تحصیل چه مدت می .3
 .............................................  :سن .4
  ⃝ زن: ب           ⃝  مرد: الف        : تیسجن .5
 :قومیت .6

  پشتون    ⃝
  تاجیک    ⃝
  هزاره    ⃝
  ازبک    ⃝
  )............................................................لطفا نام بگیرید( دیگران    ⃝

 هستید؟ ،هشدکه در ذیل ذکر  یاز مذاهب پیرو کدام یک .7

  )شاخه حنفی(سنی   ⃝
  )شاخه سلفی(سنی   ⃝
  )شاخه جعفري(شیعه   ⃝
  )سماعیلهشاخه ا(شیعه   ⃝
  ............................................................................................... )بگیرید نام لطفاً( دیگران  ⃝

  

  ن و اساتید مدارسیبخش مربوط به محصل

  .کنند یم یرويها از آنها پ کننده که مصاحبه یمذهب يها فرقه: دستۀ نخست

 ؟است  عیکنندة رسمی اسالم واق هاي ذیل نماینده و منعکس هاز فرق به نظر شما کدام یک .1
  حنفی  ⃝
  حنفی دیوبندي  ⃝
  تصوف   ⃝
  به رهبري شیخ یوسف القرضاوي روي اسالمی نهضت میانه   ⃝
  نواندیشی دینی/ روشنفکري    ⃝
  جریان والیت فقیه مربوط به ایران   ⃝
  وهابیت /سلفی   ⃝
  ............................) ...............................................................................هیدلطفاً توضیح د( دیگران    ⃝
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  یرمسلمانتحمل و احترام به غ یزانم: دستۀ دوم

موافق بگویید که تا چه اندازه با این عبارات  لطفاً. خوانم می دیگر مذاهب اسالمیمن برخی از عبارات را دربارة  .2
 هستید؟یا مخالف 

 

 بگویید تا چه اندازه با این عبارات موافق لطفاً. خوانم می براي شمارا یرمسلمانان غخی عبارات دربارة در ذیل بر .3
 هستید؟ یا مخالف

 

به شدت     
  مخالفم

کامالً    موافقم   ندارم ينظر   مخالفم 
  موافقم

  تبصره

پیروان ادیان دیگر باید مثل  .1
  .مسلمانان احترام شوند

                  

اکثر ادیان نقش مثبت و مفید  .2
  .براي جامعه دارند

                  

که پیرو دین دیگر باشد،  یشخص .3
مده تواند در بین مردم ما آ نیز می

  .و در همسایگی ما زندگی کند

                  

به شدت     
  مخالفم

  تبصره  کامالً موافقم   موافقم   ندارم ينظر   مخالفم 

پیروان دیگر مذاهب  .1
  اسالمی باید احترام شوند

                  

 مذاهب اسالمی نقشاکثر  .2
مثبت در تبین و رشد 

  اسالم دارند

                 

اعضاي خانوادة من  .3
توانند با پیروان دیگر  می

مذاهب اسالمی ازدواج 

  . ندکن

                  

من حاضرم با کسی که  .4
 پیرو یک مذهب دیگر

  . است، ازدواج کنم

                  

پیروان دیگر مذاهب  .5
اسالمی به اندازة پیروان 

مذهبی که من از آن 
  .اند کنم، خوب پیروي می

                  

توانم با پیروان  من نمی .6
رفتار خوب دیگر مذاهب 
   .داشته باشم
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پیروان ادیان دیگر مانند پیروان  .4
  .اند دین اسالم قابل احترام

                  

استفاد از خشونت علیه پیروان  .5
ادیان دیگر که در حال جنگ با 

  .مجاز است ،مسلمان نباشد

                  

راي مسلمانان جایز است که با ب .6

  .مسلمان دست بدهندغیر
                  

سلمانان جایز است با براي م .7
مسلمان بر سر یک سفره غذا غیر

  .بخورند

                  

دهم که  من اجازه نمی .8
مسلمانان در جامعۀ اسالمی غیر

  .زندگی کنند

                  

  

  داري  دولت و حکومت ةنظریات دربار: دستۀ سوم

بگویید که تا چه اندازه با این  لطفاً. خوانم میبراي شما را دولت افغانستان ات دربارة برخی از عبار در ذیل .4
 هستید؟ یا مخالف عبارات موافق

 

به شدت     
  مخالفم

خیلی    موافقم   ندارم نظري   مخالفم 
  موافقم

  تبصره

حکومت افغانستان یک نظام مشروع  .1

 .اسالمی است
                  

از اسالم دارم،  با برداشتی که شخصاً .2
در دانم تا  براي خودم جایز می

 .کنم حکومت افغانستان مشارکت

                  

خشونت علیه حکومت افغانستان از   .3

جاز است و من مخالفان نظر دینی م
 .کنم یید میحکومت را تأ

                  

هاي  من مشکلی با حضور چهره .4

 .لیبرال در حکومت ندارم
                  

اگر حکومت به نصیحت علما گوش  .5
 .آن قیام کرد باید بر ضد ،ندهد

                  

با وجود پلیس و مراجع قضایی، نهی  .6
  .از منکر با دست الزم است

                  

اگر مراجع مسئول با منکرات  .7
 يمخالفت نکنند، من با زورِ بازو جلو

  . منکرات را خواهم گرفت

                  

   



53 

 مسلمانان مصالحه کنند؟با غیر توانند آیا مسلمانان می .5
  بلی    ⃝
  خیر   ⃝

  :ورت لطف نموده دالیل خود را توضیح دهیددر هر دو ص
........................................................................................................  

  حمایت از خشونت و فعالیت علیه دولت: دستۀ چهارم

 چه اندازه با این عبارات موافق هستید؟ بگویید تا لطفاً. خوانم من برخی از عبارات را دربارة حملۀ انتحاري می .6
 

 کامال  تبصره /توضیح
 مموافق

نظري  مموافق 

 ندارم
 به شدت  ممخالف 

 ممخالف
  

حمالت انتحاري تحت هر شرایطی از  .1            

 . نظر اسالم ناجایز است

حمله انتحاري علیه غیرمسلمانان جواز  .2            
 دارد

حمله انتحاري علیه دولت افغانستان،  .3            
روهاي امنیتی افغان و جامعۀ نی

 .المللی جواز دارد بین

حمله انتحاري علیه کسانی که با  .4            
المللی کار  نیروهاي امنیتی بین 

 . کنند، جواز دارد می

من شخصی را که عزم عملیات  .5      
انتحاري دارد، در برابر کفار پناه 

 .دهم می

  دولت افغانستان چیست؟ نظر شما دربارة مقاومت و ایستادگی طالبان علیه .7
  .به همین دلیل مقاومت طالبان علیه آن جواز دارد. دولت افغانستان یک رژیم کامال اسالمی نیست) الف
  .باشند نشاندة کشورهاي دیگر می طالبان دست) ب
  .هاي حقیقیِ اسالم آگاهی ندارند طالبان از ارزش) ج
  .کنند طالبان از اسالم دفاع می) د
  .دانم نمی) هـ
  .جوابی ندارم) و
  )........................................................................................................................مشخص سازید  لطفاً(نظري دیگر ) ز
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 )حقوق بشر، حقوق زنان و غیره(در مورد جامعه و هنجارهاي اجتماعی   دیدگاه: دستۀ پنجم

خاطرنشان سازید که تا چه اندازه با این عبارات  لطفاً. خوانم عبارات را دربارة جنسیت و زنان می من برخی .8
 .هستید یا مخالف موافق

181.   

 تبصره /توضیح 
 شدیداً 

 موافق
 موافق 

نظري 

 ندارم
 مخالف 

 شدیداً 
  مخالف

شان،   نظر از جنسیت تمام افراد، صرف .1            
باید در برابر قانون از حقوقی یکسان 

 .رخوردار باشندب
زنان باید به تحصیالت عالی دسترسی  .2            

 .داشته باشند
 .تعلیم و تربیه براي زنان نیاز نیست .3            
مطابق اسالم، زنان اجازه دارند که  .4            

 .بیرون از منزل کار کنند
زنان باید در خانه بمانند و مواظب  .5            

اطفال باشند و به کارهاي خانه 

 .رسیدگی کنند

هاي بلند  منصب جواز دارد که زنان به .6            

 .انتخاب شوند حکومتی
زنانی که براي مؤسسات جامعۀ من با  .7            

کار  هاي خارجی یا سازمان مدنی
 .کنم با احترام رفتار میکنند،  می

که در مؤسسات  با زنانی من با ازدواج .8            
جامعۀ مدنی یا ادارات دولتی کار 

 .موافق هستمکنند،  می

 

بگویید تا چه اندازه با این عبارات  لطفاً. خوانم برایتان میرا من برخی عبارات دربارة دموکراسی و حقوق بشر  .9
 .هستید یا مخالف موافق

  

 کامالً  تبصره /توضیح .
 مموافق

 ينظر  مموافق 
 ندارم

 شدتبه   ممخالف 
 ممخالف

 

هاي اسالمی در  دموکراسی با ارزش .1            

شدن آن در  ده، و من از پیاتضاد است
 .کنم جامعه جلوگیري می
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شدة  ارزشها، هنجارها و اصول پذیرفته .2            
بین المللی حقوق بشر با ارزشهاي 

 .اسالمی سازگاري دارند

تواند  میـ  تحت شرایطیـ دموکراسی  .3            
 .با اسالم سازگاري داشته باشد

تابعیت و شهروندي بدون اعتقاد به  .4            

 .قبول نیست اسالم معتبر و قابل
تأسیس خالفت اسالمی وظیفۀ هر  .5            

 . مسلمان است
من براي برپایی خالفت اسالمی  .6      

 کنم تالش می
  

 نصاب تعلیمی
 آیا نصاب تعلیمی شما توسط وزارت معارف افغانستان تهیه شده است؟) 10

  

 کامال تطبیق می کنید؟ اگر نصاب وزارت معارف است، آیا در آن تغییراتی آورده اید یا همان را) 11

 

 آیا فکر می کنید باید نصاب وزارت معارف تعدیل شود؟ اگر بلی، در چه زمینه هایی؟) 12

  

 آیا بر أساس نصاب کنونی شما، زمینه اشتغال تان در زمینه هاي غیر دینی هم مساعد می شود؟) 13

  

 راي اشتغال تان پیش بینی شده است؟اگر در رشته کنونی تان شغلی به دست نیاورید، آیا راه دیگري ب) 14 

 

  اگر نصاب تعلیمی تان از وزارت معارف نیست، از روي نصاب کدام مدرسه نسخه برداري کرده اید؟) 15

  

  آیا موافقید که همه مدارس زیر نظر حکومت و تابع برنامه هاي وزارت معارف باشند؟ )16

 

 ؟کومت بر مدارس دینی را تایید می کنیدآیا تجربه دیگر کشورهاي اسالمی در زمینه نظارت ح) 17
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 ).از اساتید پرسیده شود این بخش فقط: نوت( هاي بیرونی منابع تمویلی و حمایت

  .هاي اعمار آن را تأمین کرده اند کسانی هزینه/ این مدرسه چه زمانی تأسیس شده و چه کس) 18

 

ارد، موقعیت مدارس بیرونی را مشخص کنید و نوع این مدرسه با مدارس بیرون از کشور چه روابطی دارد؟ اگر د) 19
 .روابط را بیان نمایید

آیا شما از طریق این مدرسه زمینه دید وبازدید و سیرعلمی را براي طالب فراهم میکنید؟ اگر میکنید، این سیرهاي ) 20
  علمی یا دید و بازدیدها عمدتا در کجا صورت میگیرد؟

 

داخل افغانستان مدرسۀ شما را حمایت میکند؟ اگر میکند، کدام مدرسه به صورت  اي از خارج یا آیا کدام مدرسه) 21
 مشخص؟ اگر نمیکند، شما هزینه هاي روزانۀ مدرسه را از کجا تأمین میکنید؟

  

 آیا شما از طالب و شاگردانِ تان مبلغی به عنوان حق التدریس اخذ میکنید؟) 22

هزینه هاي مدرسۀ تان تأمین شود؟ آرزو دارید که چه کسی و از چه  شما در درازمدت از چه راهی میخواهید که) 23
 طریقی هزینه هاي آن را تأمین کند؟

 آیا بین مدرسۀ شما و کدام حزب سیاسی روابط و وابستگی خاصی برقرار است؟) 24

 صی برقرار است؟روابط و وابستگی خا) یک سیاستمدار، تاجر، عالم دینی(آیا بین مدرسۀ شما و کدام شخصیت ویژه ) 25

 

 مدرسۀ شما توسط دولتهاي خارجی حمایت میشود؟ آیا) 26

 

کنند و نسبت به محتواي دروس و می  اعمال نفوذ کننده هاي مدرسه چه میزان بر نصاب تعلیمی مدرسه تمویل) 27
  چگونگی شمولیت به مدرسه دخالت مینمایند؟

 ید و آیا آنان مدرسۀ تان را حمایت میکنند؟ اگر بلی، از چه طریقی؟آیا شما با فارغ التحصیالن مدرسۀ تان ارتباط دار) 28

  آید، جواز دارد که به مدرسه مصرف شود؟ آیا به نظر شما صدقاتی که از طریق قاچاق مواد مخدر به دست می) 29
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 :هاي متفرقۀ باز پرسش

ه و تا حدودي در رهبر و پیشرو مردمی را در گذشت امان بیشتر نقشبا درنظرداشت این امر که مال .1
در نقش آنها به عنوان رهبر مردمی در  یبه نظر شما چه تغییراتاند،  حال حاضر به عهده داشته

 مده است؟آخیر به وجود ا ۀجریان سه ده

  

  

  

براي چند سال  ،2001فکر کنم با حضور نیروهاي خارجی به رهبري امریکا در افغانستان در سال  .2

بگویید که  شود می. باره وخیم گردیدود 2005 لی بعد از سالبهبود پیدا نمود، و وضعیت محدود
بخصوص اگر بگویید که نقش . تان به وجود آمده است؟ در این مدت چه تغییراتی در ولسوالی

تان در  ۀامان، متنفذین قومی و اربابان منطقصاحبان صالحیت و قدرت رهبران مردمی مثل مال
 اند؟ را شاهد بوده یاین مدت چه تغییرات

  

  

  

و اگر لطف نموده راجع به  نظارت و کنترل حکومت قرار دارند؟شما تحت  ۀآیا مردم منطق .3
  .کنون، کمی بیشتر معلومات دهیدتا 2001سال اخیر، یعنی از  تغییرات چهارده
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  )AISS( افغانستان یکمطالعات استراتژ یتوتانست یمعرف: 3 یمۀضم

مطالعات و  تمرکز که است یقاتیتحق مستقل نهاد کی (AISS) افغانستان کیاستراتژ مطالعات توتیانست

 هدف با 2012 سال اکتبر در نهاد نیا. است استوار کیاستراتژ موضوعات يرو بر آن هاي پژوهش

 سطوح در افغانستان مورد در کیاستراتژ موضوعاتۀ عرض يبرا کیآکادم و یعلمۀ نیزم يساز فراهم

 از استفاده با دارد تالش افغانستان کیاستراتژ مطالعات توتیانست .است شده سیتأس یالملل نیب و يا منطقه

 و یمل يها کنفرانس و نارهایسم يبرگزار ،یعمل مقاالت ها و کتاب و چاپ ترجمه مستقل، قاتیتحق انجام

  .کند کمکدر جامعه .. .و خوب يدار حکومت صلح، ت،یامن  ،یدموکراس بهبودرشد و  به یالملل نیب

  :انستیتوت ورینمشا ةهیئت مدیر

 دبیر کل سازمان مللخاص پیشین  ةنمایند ،)بازنشسته(سفیر کاي آیدي  •

 DPGیس عمومی، دهلی پالیسی گروپ پروفسور رادها کُمار، ری •

  )FEFA( یس بنیاد انتخابات شفاف و عادالنهآقاي نادر نادري، ری •

پروفسور علوم المللی، و  ي بینها مرکز همکاري ییس و عضو ارشدداکتر بارنت روبین، ر •

  سیاسی در دانشگاه نیویورك

  (AIHRC)افغانستان  س کمیسیون مستقل حقوق بشریداکتر سیما ثمر، ری •

  سپنتا، مشاور پیشین امنیت ملی افغانستاندادفر داکتر رنگین  •

یک افغانستان، مدیر استراتژانستیتوت مطالعات ارشد علمی  مشاوربخش،  بانو تاجپروفسور شهر •

پاریس، و  در پو ساینس سیاسی وت مطالعاتتانستی ۀماستري امورات عام سانی درامنیت ان ۀبرنام

  )PRIO(انستیتوت تحقیق صلح اوسلو در محقق

آسیا و  سازمان دفاع براي امورات امنیتیپیشین داکتر دیوید سامویل سدنی، معاون دستیار  •

  قیانوسیها

المللی مطالعات  یس مرکز بینیالمللی و ر مطالعات بین ةیس دانشکدیسور ونگ جیسی، رپروف •

  دانشگاه پکنگ یکاستراتژ
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 :لفینؤدر مورد م

انستیتوت مطالعات استراتژیک پارتمنت مطالعات صلح د مسئولمحقق ارشد و : عبداالحد محمدي

ي افغانستان ها گرایی در میان محصلین دانشگاه افراط يها جریان جع بهرا یاو اخیراً تحقیق. استافغانستان 

را روي  یتحقیقات المللی ي مختلف ملی و بینها براي نهادقبال حد محمدي عبداال. اده استانجام د

ات منفی اجتماعی آن در ثیرأو تدادن دختران ارزیابی سنت به بد :موضوعات گوناگون انجام داده است

ي معمول ها ثیرات روشأارزیابی ت؛ در والیت فاریابثیر خروج تیم بازسازي والیتی ناروي أت افغانستان،

از  اي نمونه ،افغانستان الیات ننگرهار و لوگردر واضطرار حاالت  دیدگان بعد از سیبآبه  کمک غذایی

  .ماستري داردل نهرو دهلی عل جواهر شناسی از دانشگاه جامعه ۀعبداالحد در رشت. ستتحقیقات او

او نقش  .باشد می غانستانراتژیک افانستیتوت مطالعات است دپارتمنت صلح یکی از محققین :مصعب عمر

؛ و ي افغانستانها گرایی در میان محصلین دانشگاه گرایش افراط در تحقیقات اخیر انستیتوت روي یمهم

نلسون  صلح و منازعه از مرکز ۀرشت درمصعب عمر  .داشته است اي هي منطقها قلب آسیا بر همکاري ۀپروس

  .دارد ستريمادر هندوستان  ۀ ملی اسالمی، دانشگاه جامعماندال

 ا از دانشگاه فردوسی مشهد ایرانو ماستري الهیات ر یسانس شرعیات را از دانشگاه هراتل :محمد محق

 2008و  2007ي ها و در سال ؛ده سال عضویت هیئت علمی دانشگاه هرات را داشت .به دست آورده است

ي ها سال .ی کار کرده استدر مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه به عنوان کارشناس کشورهاي عرب

را در مصر گذرانده و به عنوان مسئول امور فرهنگی و سیاسی سفارت افغانستان در قاهره  2011تا  2009

دانشگاه قاهره  در ،پژوهی براي تحصیالت تکمیلی در مقطع دکترا در رشته قرآن. مشغول وظیفه بوده است

لیف دارد، که از این میان هشت جلد به أترجمه و ت کنون بیش از ده اثر به صورتتا .نام کرده است ثبت

لمللی به عنوان سخنران ا ي داخلی و بینها در کنفرانس .ي فارسی، پشتو و عربی به چاپ رسیده استها زبان

ي تلویزیونی داخلی و خارجی اشتراك کرده است، از جمله تلویزیون فارسی ها و در برنامه سهم گرفته

ت مختلف به در مجالهمچنین جناب محق . تلویزیون طلوع نیوز و سی بی بی سی، تلویزیون عربی بی بی

 اتزمینه را که به موضوع ۀمدیریت فصلنامفعال ایشان . و مدیر مسئول بوده است عنوان عضو هیئت تحریر

اکنون به عنوان مشاور امور فرهنگی و اجتماعی  همو  .پردازد، به عهده دارد فلسفی، دینی و اجتماعی می

  .امور ریاست جمهوري افغانستان مشغول وظیفه است ةاست عمومی ادارری
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