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 ماعی سیاست جنایی مشارکتیهای فزهنگی و اجت چالش

 افغانستان در قبال خشونت علیه سنان
 

 دوشش ػجذالمله وحیذی نگارنده:

 

 چکیده
ههبی راسهد دولهز     هشچنذ سأمین امنیز ؿهرشودذا  اص ػملهز صدهب ز اص كه حیز    

ویفهشی و  هبی مؼشمبدهزز اصدیهبد سه س      افضو  دذیذه امب گؼششؽ سوص ؛آیذ مد حؼبة ثز
 سنرهبید  ثهز ههبی سػهمد دولشهد     دبػخ دهذ دـب  مد زمنۀ خـ دز ػلیز صدب س ػؼۀ دا

گـب ثبؿذ. ثشای ػج س اص این دبوبمدز وـ سهبی  هب سه س ادذ دس ثشاثش ػشایم و خـ دز دمد
وز مشد  و ساین ػیبػز مـب ادذ. مخشلف ثز اسخبر ػیبػز ػنبید مـبسوشد دػز صده

 ونذ. سومین مدهبی مؼشمبدز  ثب دذیذه سصهدس مجب سا دربدهبی مشدمد
هبی ػهذی دس ثشاثهش    گش وػ د چبلؾ ػذ  سٌجیك این ػیبػز دس افغبدؼشب ز دـب 

داسدذ. دشػؾ این اػز وز  هبز ػنجۀ فشهنگد و اػشمبػد آ  اػز. ثخـد اص این چبلؾ
  وذا  چهبلؾ  ز ثبخـ دز ػلیز صدب ػیبػز ػنبید مـبسوشد افغبدؼشب  دس سویبسوید ثب 

 م اػز اػز؟ فشهنگد و اػشمبػد
یبػز ػنبید مـبسوشد وشد ػ س ادذ دس ثز مرم اػز؛ صیشا مد زدبػخ ثز این دشػؾ

مؼشفد  ثبهذف زز سحمیك ویفد حبهشػرز نیثذ ؛هبی ػنبید مؤطش ثبؿذ ػبصی و سلمیم
ههبی مهؤطشز ثهب اػهشفبده اص      گهزاسی  هبی ف ق ثز دربدهبی مشث ىز ػرز ػیبػز چبلؾ

 اػز.اخشز دثز ثشسػد این م ه ع دش س كیفدز -سوؽ سحلیلد 
دهنهذ وهز حوه س فشهنهد مشدػهبمسز دمهبدگشاید و        هبی سحمیك دـب  مد یبفشز
ههبی دینهدز    ثؼهذی ثهز آمه صه    اػشمبػدز ثحشا  آگبهدز دگبه سه ددبثؼبمبدسبث گشایدز 

هبی فشهنگهد   سشین چبلؾ منذز اص مرم لذسرهبی  ػبدزسهؼف دربدهبی مذدد و فمذا  
 آینذ. مد  حؼبة ثزو اػشمبػد دس ثشاثش ػیبػز ػنبید 
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 مقدمه
ثهز دمیهل     دهذ. صدهب ز ثنهب   مدخـ دز ػلیز صدب  سـىیل  هبی مؼشمبدز سا اص دذیذه صیبدیؾ ثخ
 زػهبمس  ثبؿنذ. این وهؼیز دس ػ امغ ػنشد و مهشد  سشی ثشخ سداس مد دزیشی ثیؾ ص آػیتؿنبخشدز ا ػش 

ػ یزز ػبخشبس ػیبػهد و   سش مـر د اػز. فشهند مزوشز ػبمب  اػشمبػد یه ثیؾ زاص ػملز افغبدؼشب 
ػ اد صدب  دس این ػبمؼز و ػهبخشبسز ایهن    ٌح دبصلهبی محذود و ػ دس ونبس ظشفیزز صده اداسی ػنؼیز

دزیشی ػنؼیشد سا سـذیذ وشده و خـ دز ػلیز صدب  دس اثؼبد ػؼمدز سوحد و ػنؼهد سا س ػیهز    آػیت
 ونذ. مد

ثش همین اػبعز دولزز ثب ثشخ سداسی اص اثضاسههبی لهبد ددز    راسد دولز اػز؛ ۀز وظیفسأمین امنیز
آوسی اػهز  یهبد   ونذ. این والؼیز لبثل ی مؼشمبدز ثشخ سد مدهب هبی سػمدز ثب دذیذه اص ًشیك ػبصووبس

افهضو    دجه ده اػهز. گؼهششؽ سوص    گـهب  و سه هبی مؼشمبدزز وبفد دولشد دس لجبل دذیذه هبی وز دبػخ
 اػز. ادػبگ اه این  زگیشی س س  ویفشی ػشایم و ؿىل

ز مص  اػهز دس   سو ایهن  اص ؛گیهشد  مد  ػش  یه دذیذۀ اػشمبػد اػز و دس ثؼشش حیبر ػمؼد ك سر
. ػیبػشد س ػز ؿ د« ػیبػز ػنبید مـبسوشد »اسخبر  ثز ثب ػشایمز دهبی سػمد دس سویبسوی ونبس دبػخ

ایهن   امهشوصهز  دههد دمبیهذ.   هبی مؼشمبدزز ػهبمب   هبی هیئز اػشمبع سا دس لجبل دذیذه وز ثش ادذ دبػخ
ػبصی آ  ثب مـى ر و  ػشا و دربدینزا زدس افغبدؼشب  امب ؿ د؛ س ثؼیبسی اص وـ سهب سؼمیت مدػیبػز د
 دیگشز آ  سا ثبصگ  وشده اػز. ید م اػز اػز. دگبسدذه دس ممبلز هبی ػذی ػیبػد و حم لد چبلؾ

والؼیز این اػز سنرب مبدغ دس ثشاثش ػیبػز ػنهبید مـهبسوشد ثهشای سفهغ خـه دز ػلیهز صدهب ز        
هبی ػیبػد و حم لد دیؼز. ثخـهد اص مـهى ر سیـهۀ فشهنگهد داؿهشز و ثشاینهذ ػهبخز         چبلؾ

 زوز فشهنهد سشی دؼجز ثز ػ امل ػیبػد دذاسد. چز این سأطیش وم زاین دػشز اص مؼبیلاػز. اػشمبػد 
گشی اػهز   ؿ د. فشهندز هنؼبس هذایز و ػیبػد دس ػبمؼز محؼ ة مدد سؼبم ر اػشمبػثنیبد سمب  

 ثبؿذ. منـأ اطش مدهبی مخشلف  وز دس ػشكز
دس سویبسوید ثب خـه دز   زوز ػیبػز ػنبید مـبسوشد افغبدؼشب  زاینه این دشػؾ مٌشح اػز

فشهنگد و ػبمؼهۀ افغبدؼهشب ز   ی فشهنگد و اػشمبػد م اػز اػز؟ دس ثؼشش هب ػلیز صدب ز ثب چز چبلؾ
 و اطشگزاس ثبؿذ؟ ػز دش ادذ دس این ػشصمین دربدینز ؿذهػجت ؿذه اػز وز این ػیب چز ػ املدز

ػهبصی ػیبػهز    ػبصی مهؤطش و دربدینهز   حل این مؼألز اهمیز فشاوا  داسد؛ صیشا هشگ دز سلمیم
 هبی فشاسوی اػز. ػنبید ػلمدز من ى ثز ؿنبػبید م ادغ و چبلؾ

هبی فشهنگد و اػشمبػد ػیبػهز ػنهبید مـهبسوشد افغبدؼهشب  دس لجهبل       شسػد چبلؾػن ا  ث
ههبز ثهز    ز م سد اسصیبثد و سحمیك لشاس دگشفشز اػز؛ امب دس ثشخد اص د ؿشزاصاین دیؾخـ دز ػلیز صدب ز 

« دولز افغبدؼشب  و مح  خـ دز ػلیز صدب  »هبید اص مجبحض ػیبػز ػنبید دشداخشز ؿذه اػز.  گ ؿز
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حمهل   ز38 ۀؿهمبس  افغبدؼهشب ز  ۀوصاسر ػذلیه  ػهذالزز  وز دس مؼلۀ حیذس ػ مزز غ  اػز اص  ید ممبلز
ػیبػز ػنهبید سمنینهد   » سحز ػن ا    ز ثز چبح سػیذه اػز. محش ای این اطشز70سب  61كق ز1385

ؿذه اسائز  1388 وبست ػبلگبه  دادؾ دس همبیؾ هیبفز خشد« افغبدؼشب  دس لجبل خـ دز ػلیز صدب 
 :داسد وز دگبسدذه اظربس مد اػز.

وهز   هش ممهذاس ػبمسی وػ د داؿشز ثبؿذ و ثز  مشد  ۀوز دس دولز سوحی دمیضاد ثز هش  
ػیبػز ػنبید مـبسوشد وػ د ثز همب  میضا   زهبی دم وشاػد دبیجنذ ثبؿذصؽدولز ثز اس

اػشجذادی داؿشز ثبؿذز ثز همب  میضا  دس آ  وـ س  ۀوز دولز سوحی دامب ثز هش میضاد ؛داسد
یب مـبسوشد خجشی دخ اهذ ث د. دولز دس ممبثلز ثهب ػهش     ید دیگش اص ػیبػز ػنبید ػبمؼز
گه ید سوی   مهب  سهه   ونذ. حى مز دس دجشد ثب ػش  ثز گفهز  دیگش ثبمشدمؾ مـ سر دمد

 (.63 )  خ سد ؿىؼز مدمبدذ و دس این دجشد  ػش  سنرب مد آوسد و دس دربیز دس ثشاثش مد

ز وشهبثد اػهز اص خهبدم مؼله مز ػهبدار      «دیهذه  ػیبػز ػنبید افغبدؼشب  دس لجهبل صدهب  ثهضه    »
ز ثز دـش سػیذه اػهز. د یؼهنذۀ ایهن اطهشز اثؼهبد      1390ز وز دس سرشا : ثنیبد میضا ز ثز ػبلد سمحمذی

اك ح ػیبػز ػنبید سمنینهد  خـ دز ػلیز صدب  دس خبد اده و اػشمبع سا ثز ثحض گشفشز و ثش هشوسر 
 (.86- 75ونذ ) افغبدؼشب  سأویذ مد

ز اص دگبسدذۀ «المللد گد اًفبل دس دشس  اػنبد ثین دیذه ػیبػز ػنبید سمنیند افغبدؼشب  دس لجبل ثضه »
گبه  ؿنبػد دس دادؾ اخز دسػۀ مبػششی حم ق ػضا و ػش  منظ س ثز 1389این ػٌ س اػزز وز دس ػبل 

دفبع ؿذه اػز. دس این ممبلز ثهز اده اع ػیبػهز ػنهبید اص ػملهز ػیبػهز ػنهبید        ثیز سرشا ز   اهل
 (.23)  مـبسوشد اؿبسه ؿذه اػز

یهد اػهز اص ػؼهل      ز ممبلهز «لجبل خـ دز ػلیهز صدهب    دشاگمبسیؼم ػیبػز ػنبید مـبسوشد دس »
ز 22ز ؿهمبسه  1396دبمۀ سحمیمبر حم ق خل كد و ویفشیز ػهبل   ز وز دس فللوبسا  ػظیمیب  و هم

 :وز  داسدذ مد  گب  دس این ممبلز ثیب   چبح ؿذه اػز. د یؼنذه
سز حبومیهز دمهؾ غیشلبثهل ادىهبسی سا ثهشای ؿهرشودذا  دس ػشیهب         مػب هبی مشد  دس حى مز  

گیهشی اص آ  دیهض    دیؾ اص ول ع ػش  و دیؾ ۀثز مشحل باین دمؾز حش هبی لوبید لبئل اػز و دادسػد
 (.56 )  یبثذ س ػؼز مد

ػهخن ثهز میهب      زػیبػهز ػنهبید مـهبسوشد    فشهنگهد و اػشمهبػد   هبی هبز اص چبلؾ د ؿشز این
 ػرز خ ی سحمیمد دس این م ه ع مـر د اػز. ادذ؛ ثذین دیبوسده

هذف ثؼششػهبصی ػیبػهز ػنهبید مـهبسوشد      ػبصی و ثب ممبلۀ حبهشز ثز منظ س سؼریل دس سلمیم
ثشسػد ثگیهشد و دبػهخ منبػهجد اسائهز دمبیهذ. ایهن       ونذز این مؼألز سا ثز  مٌل ة و اطشگزاسز س ؽ مد

د داسد؛ امهب دشػهؾ   هب ػنجۀ فشهنگد و اػشمهبػ  ید اص این چبلؾ مذهمفشوم مٌشح اػز وز ثخؾ ػ
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مرم این اػز وز این م ادغ وذا  اػز و ػیبػز ػنبید مـبسوشد افغبدؼشب  دس لجبل خـه دز ػلیهز   
 ؟د م اػز اػزی فشهنگد و اػشمبػهب صدب  ثب چز چبلؾ

س كهیفد   -یهد و ثهب سوؽ سحلیلهد     خبدهز  سحمیك حبهشز اص د ع ویفد اػز. اص ًشیك م اد وشهبة 
حوه س فشهنهد مشدػهبمسز دمهبدگشاید و      :دهنذ وهز  هبی سحمیك دـب  مد ك سر گشفشز اػز. یبفشز

ز ههؼف دربدههبی   هبی دیند ؼذی ثز آم صهثُ د اػشمبػدز ثحشا  آگبهدز دگبه سهػبمبدز سبث گشایدز دب ث
هبی فشهنگهد و اػشمهبػد دس ثشاثهش ػیبػهز      سشین چبلؾ منذز اص مرم هبی لذسر ػبدزسو فمذا   ددمذ

 آینذ. مد  حؼبة ثزػنبید 
 

 کتمان هویت مستقل سنان فزهنگ مزدساالر و . ۱
 ػهبخشبس  ین دذیذهز دخؼهشین دبثشاثشی دس سواثي اػشمبػد اػز. ا سشین الگ ی مشدػبمسیز ثنیبدی

 زشفشهز ع هش  لذسر لهشاس گ أگدز دذس دس س ه. دس این سوؽ صدذآیذ مد حؼبة ثزدس ػبمؼز  و ادمیبد سؼلي
فیضیىهد   اس اػوبی خبد اده سلمد ؿهذه و سنجیهز  ضگ خذمز ػن ا  ثزذ. مبدس ون دمؾ فشمبدذه سا ثبصی مد

 سود. ؿی ۀ سایغ سشثیشد ثز ؿمبس مد
امهب دس فشاینهذ سهبسیخد و     ؛ثبؿنذهشچنذ صدب  و مشدا  دس اكل آفشینؾ و وشامز ادؼبدد ثشاثش مد

 زسل یشی مشمبیض اص ددیبی مشدادز و صدبدز ثشػبخشز ؿذه اػز. ددیبی مشداده  زسواثي لذسر مح س اػشمبع
امهب ددیهبی صدبدهز سا     ؛سا آمیخشز ثب سفىشز ػم دیزز دسایزز ؿؼبػز و س ادبید ثز سل یش وـهیذه اػهز  

ههب دیهض    دمؾ زدبثشاثش ػبصیِ این سل یش ثشاػبع. اػز ػبرز هؼف و دبس ادد سشػیم وشدهساه ثب احؼب هم
 مشه سوص وبسهبی داسیز ادؼب  ثچز داسیز دبثشاثش س صیغ ؿذه اػز. ثز صدب  دمؾ فشودػز خبدز ك سر ثز

ههبی   ضیىهد ؿهب  دمهؾ   یمشنبػت ثب وهؼیز ف زمشدا  امب ثشای ؛ز داده ؿذه اػزخبدز چربسدی اسی دس
 ادذ. سف ین وشدهز خبدز اص ثیشو  وبسهبی و سوزسشی مبدنذ مذیشیزز مـب ثشاصدذه

گبه صدب  و مشدا  دس ػبمؼز ؿذه و م لهف   سمبیض فبحؾ ػبی صمب ز م ػت سثز مشو زهب سفبور دمؾ
هب گشدیذه  مبیضز ثؼششی ثشای اد اع دبثشاثشیسوؼیف دم ده اػز. این س ؿذر ثزصدب  سا دس ادظبس ػم مد 

داده  سا سحز اػشی ی خ د لهشاس منذز صدب   لذسر ػنغ ػن ا  ثزمشدا  ثشای همیـز  ػرزز ثذین اػز؛
اػهز؛   گشدیهذه  ؿذه و ثز سذسیغ سجذیل ثز یه فشهند ز دگبه مشدػبمسادز فشاگیشاین سودذ ۀ. دس ادامادذ

یهه امهش    ػنه ا   ثزاهمیز ػل ه دم ده و  وم زاین فشهندز هشگ دز ػشم و سجؼین ػلیز صدب  ثشاػبع
 ؿ د. سلمد مد زػشد ؿز محش   آدب  زًجیؼد

هبی مخشلف حیبر اػشمهبػد دفه ر وهشده     مشدػبمسی سیـۀ دیشینز داؿشز و دس میزدس افغبدؼشب ز 
وهز   زاػز. ثبوس مشدػبمسادز ثز سل یش ثشػبخشز اص ه یز و ددیهبی صدهب ز چنهب  دربدینهز ؿهذه اػهز      
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ؿب  سا دؼجز ثز صدب  دنرب   آمیضگدز دگبه سحمیشاین ػغشافیبی فشهنهبی سبسیخد  سشین چرشه دب  خ ؽ
 هبی ریل اػشنبد دم د: س ا  ثز ػشوده دم دز مد ػن ا  ثز ادذ؛ دىشده

 :فخشالذین اػؼذ گشگبدد دس م سد آفشینؾ صدب  چنین ػشوده اػز
  وب  و صؿز دبمنذ شا خ یؾهههاصی ادهههذ صدههب  دس آفشینههؾ دبسمههب 

 دیض ػشوده اػز:ػبمد 
 ساػشد هشگض دذیذه زخههوغ اص چ ل ی چخ ؿذ آفشیذهههههص  اص در

 (18: 1373 ؛ػشبسیدمل اص  )ثز                                                             
 و یب:

 ص  چز ثبؿذ؟ دبللد دس ػمل و دین
 هینهچ دبلق دیؼز دس ػبلم چنهههی  
 نهخهه ا  ػٌههبی رولمنه شهههثش ػ 
  ش دؼمشد ثذسش ص صههههؼز وبفهههدی  

 (18: 1373 ؛)ػشبسی                                                          
ؿهفبهد و سله س    ز دس گفشهبس ثز ص  وػه د داسد دؼجز چنین دگبهد  زادثیبر فبخش فبسػد ولشد دس

ههبی   سشی اص این ػنغ مٌشح اػز. ایهن وههؼیزز یىهد اص چهبلؾ     ػبمیبدز ثز مشاست چرشۀ فشودػز
اػشای   س ادذ اص م ادغ ػذی دس ثشاثش . این مدآیذ مد حؼبة ثزػذی فشهنگد دس لجبل سأمین حم ق صدب  

 سود. ػیبػز ػنبید مـبسوشد ثز ؿمبس 
ههب   ونهذ. آ   فشاهم مد هبی خـ دز ػلیز آدب  سا دؼجز ثز صدب ز صمینزوشد  سویسبسیخد این  ذاو س

دس سلهذی   ز صدب زدس ػ امغ دسگیش این سلمد ػبصد. هبی ػذی م اػز مد هب و محشومیز سا ثب محذودیز
دمؾ اػبػهد دذاسدهذ. ثهز ؿهىل      هب گیشی ؿ دذ. دس سلمیمشد م اػز مدیمنبكت دولشد ثب م ادغ ػنؼ

 س ادنذ. یبفشز اص حم ق ؿب  دفبع دمد ادؼؼب 
مؼشمل ادؼهبدد ؿهب  ادىهبس     و ه یز ػنغ دو  حؼبة ؿذه ػن ا  ثزص صدب  وز هن  ید دس ػبمؼز

 ؛هنگهب  اػهز   صود زؿهب   حمه ق  صدهب  و مهشدا  و سؼهبوی   گهبه   گفشن اص ثشاثشی ػبی ز ػخنگشدد مد
گد لوبیبی خـ دز ػلیز صدب  و سأمین  ههبی مـبسوز مشدمد ثشای سػیذ وشد  ػل ه وز دایش چنب  هم

 ػبص ثبؿذ. س ادذ مـىل حم ق آدب  مد
وهز فوهبی   : اول اینآیذ مد حؼبة زثمشدػبمسی اص دو دظش ثشای ػیبػز ػنبید مـبسوشد چبلؾ 

وی دس ساػشبی ثرج د ؿهشایي صدهب  و سهأمین     زهبی ػبمؼ مشدػبمسادۀ ون دد سذوین و سل یت ػیبػز
دز ػلیز حم ق آدب  ثز آػبدد ممذوس دیؼز. دو  دس فشم سل یت چنین ػیبػشدز داد  لوبیبی خـ 

ثهشای همهین دس افغبدؼهشب ز     سػذ؛ ػشیض منٌمد ثز دظش دمد صدب  ثز دػز ؿ ساید مشوت اص مشدا  ص 
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اص دخبلز آ  دس ام س  د اص مخبلفب  ؿ سای اك حد ث دههم ومیؼی   حم ق ثـش و هم دربدهبی مذد
 ثبؿنذ. دبن مد ػنبید ثیم
 

 و تابوگزایی  نمادگزایی . 2
ویظه دس لجبل خـ دز ػلیز صدب ز دمهبدگشاید   زث زػیبػز ػنبید مـبسوشدهبی مرم یىد اص چبلؾ

دهب  لشثهبدد گشفشهز اػهز و ههم      گشی سا اص ص دادخ اهد و مٌبلجز ۀهم صمین زاػز. این امش و سبث گشاید
 لوهبیبی  گدز مؼهبیل دبم ػهد و   هدس ام س خبد اد سا مشد  و دربدهبی مشدمد صمینۀ مـبسوز و مذاخلۀ

   محذود وشده اػز.خـ دز ػلیز صدب
گهد   هز صدهذ ادهذ ث ده و یب اص این دیـینز ثشخ سداس  ید  د ثز ؿىل لجیلزػمؼ دس وـ سهبید وز حیبر
 Symbolic)گشایهد دمهبدین      وهنؾ  ههم  ۀهب اػهز. اگهش همبدنهذ دظشیه     مشد  آمیخشز ثب اد اع دمبد

interactionism)سا دیهض    و آ  سلمد دمبییمهبی اػشمبػد  ل ز سفشبس ادؼبدد سا ثشاینذ دمبدهب و ػمج
 ۀههبی ػیبػهز ػنهبید مـهبسوشدز دذیهذ      سشدیذ یىد اص چبلؾثد زفشهنگد ثذادیمث    محل ل صیؼز

 دمبدگشاید افشاًد اػز.
ص ثؼهیبسی اص مهشد  ه یهز خه یؾ سا ا    افغبدؼشب  یه والؼیز ػینهد اػهز.    ونؾ دمبدین دس هم

 وننذ.  آ  سؼشیف مد ثشاػبعم لؼیز خ د سا ه و خ دز ه یز و دیگشا  دسیبفز وشد  ثبصسبة دگبه
محلدز دس فوهبی ػمؼهد حوه س داؿهشز و      هبی ػنؼنبر افغبدد و سػم ػن ا  ثزشلف دمبدهبی مخ

 ۀادذیـهیذ  صدنذ. این دمبدهب ثز همب  ادهذاصه وهز ثبصسهبة دیهذگبه دهب       ػشد ؿز افشاد و ػبمؼز سا سلم مد
 حؼهبة  ثهز گهش   هنؼبسههبی ههذایز  اص مؾ داسد و یىد دیگشا  اػز دس ثبصس لیذ افؼبل دبػنؼیذه دیض د

 آیذ.   مد
ههذ.   دبدهزیش لهشاس مهد    وػ د این دمبدهب حشیم خبد اده سا محذود وشده و دس حلهبس سبث ههبی ػجه س   

گیشد.  هبی ػشثؼشز ك سر مدگد ث ده و دس داخل خبدز زهب ػلیز صدب ز خـ دز خبد ثؼیبسی اص خـ دز
ممن ػز لشاس داده و وسود ثز آ  دس رهنیز ػم مد  ۀیم خبد اده سا دمٌخبد اده یه سبث  اػز. سبث ی حش
ػرز دس ك سر ول ع دذیذۀ مؼشمبدز ػلیز صدهب    ثذین ؛داد وشده اػز ممن عز دبدسػز و خٌشدبن للم

سو ممن ػزز اص یه ػ ء امىب  گضاسؽ سػمد و ًشح ؿىبیز محذود اػز و اص ػ ی دیگش  دس این للم
ثز همین دلیل اػز وهز   گیشد؛   اػشمبػد ثب مـىل ك سر مددربدهبی مذدد و فؼبم ۀوسود و مذاخل

ثهب مـهبسوز آدهب  دس     گهد  هدس منبصػهبر خهبد اد   سا گهشا   میبدؼد ۀس ا  میضا  مذاخل وػز دمد ثز هیچ
ههبی فشهنگهد دس ثشاثهش     حم لد و اخش فبر مبلد ثشاثش دادؼز. این والؼیز یىهد اص چهبلؾ   دػ اهبی
   ػیبػز ػنبید مـبسوشد اػز.ؿذ اػشاید
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 سامانی اجتماعی دورۀ گذار. نا ب۳

ؼبمبدد اػشمهبػد اػهز. دس ػبمؼهۀ    دبث زهبی مرم دس ثشاثش ػیبػز ػنبید مـبسوشد یىد اص چبلؾ
 یهد  ز ػیبػز ػنبیدسو این اص ؛یغ اطشگزاس آ  محذود اػزامىب  مٌبلؼبر ػلمد و س ػز ثز دشب زؼبمب دبث
سش مه سد س ػهز لهشاس     ثبؿذز وم ؿنبػد و مٌبلؼبر سؼشثد مد دیذه ؿنبػدز ثضه هبی ػش  مشأطش اص داده وز
 گیشد. مد

هبی ػیبػد و اػشمبػد  افغبدؼشب  ثز دلیل ػبخز ویظۀ اػشمبػد خ د و هم ثز ػرز س الد ثحشا 
 اػز.ؿذه « ؼبمبدد اػشمبػددبث»یىد اص وـ سهبید اػز وز گشفشبس  زچنذ دهۀ اخیش

ؼهبمب   دبث ۀمؼیبس ریل سا ثشای یه ػبمؼه 1همبدنذ ساثشر ػمذؼ  ز زؿنبع منذا  ػش  ثشخد ادذیؾ
 دس دظش گشفشز اػز:

 ؛. م لؼیز الشلبدی دبیین1
 ؛مخشلف  هبی ل مد . اخش ى گشوه2
 ؛. منبًك مؼى دد داسای سحشن صیبد3
 .(75: 1383 ؛دد فشادهثز دمل اص  ) سفشز دبؿیذه و منبصل اص میب  هم هبی اص . خبد اده4

ههبی   ذ  دظم حم لد سا اص مـخلزدـ سیخشن دظم هنؼبسی و دربدینز همس ا  ثز مد زػ وه ثشاین
آیهذ.    مد حؼبة ثز« ؼبمب ػبمؼۀ دبث»افغبدؼشب  یىد اص ملبدیك  زسشسیت ثذین ؛آوسد این ػبمؼز ثز ؿمبس

سیخشهز   ههم گد ػنشد و میىبدیىد ػبمؼز ثز زثؼش داسد. هموز افغبدؼشب  دس مشحلۀ گزاس لشاس  خل ف ثز
صیشا ؿرشدـیندز س ػؼزز كهنؼز و سمؼهیم وهبس     ؛وػ د دیبمذه اػز گد اسگبدیىد دیض ثز زثؼش اػز و هم

هبز دس ثشاثهش ػیبػهز    یىد اص چبلؾ ز سو نیاصاص ساه ث ده و ثز ومبل دشػیذه اػز؛ سخللد هن ص دس آغب
وز دس ػبمؼۀ چز این ؼبمبدد اػشمبػد اػز؛دس لجبل خـ دز ػلیز صدب ز دبث افغبدؼشب ػنبید مـبسوشد 

 سا سش دگهبه امنیشهد   گزاسا  ثیؾ هبی ػیبػز ػنبید مـىل اػز و لبد   ؼبمب ز امىب  سؼلد آم صهدبث
 سش داسدذ. ومسا ثز مٌبلؼبر ػلمد  سػد داد  وهؼیز داؿشز و امىب  س ػز و دػز ؼبمب ث

 

 آگاهی. بحزان ۴
ثؼهشش   ثبؿهذز  و ػذ  م فمیز ػیبػز ػنبید مـبسوشد اطشگهزاس مهد    فمیزم وز دس یىد اص ػ املد

اس ث ده و ػٌح مش ػي ػ اد خیلد دهبیین  اص غنبی فشهنگد ثشخ سد اػشمبػد اػز. اگش ػبحز اػشمبعز
ایهن   سشی خ اهذ یبفز. فرهم و سحلیهل دیبمهذهبی    دجبؿذز ػیبػز ػنبید مـبسوشد امىب  حو س ثیؾ

ػ ادز دسن دسػشد اص ػیبػز  ثد نبخشد اػز. دس ػبمؼۀؿ دیذه ؿنبخشدز ثضه صمنذ دادؾ ػش دیب زػیبػز

                                                                             
1 Robert sampson 
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 یم و سل یت گشددزگب  سنظ زي ثشخد دخجس ػ زوشد ؿىل دخ اهذ گشفز. اگش این ػیبػزسػنبید مـب
دو  گشدد. این مـىلز دس اسسجبى ثب خـ دز ػلیهز صدهب  اص   اػشا و سٌجیك ثب مـىل م اػز مد ۀدس ػشك

 صاویز لبثل س ػز اػز:
واس اص صدب  وػ د داسد. دس  ئز سل یش ؿػ اد دس آ  دبصل اػزػٌح  وز ید دس ػ امغ اثشذاید: دخؼز
گهدز   هگد یب چیضؿذ هواس ؿئذ. هشگ دز دادخ اهد ثشای صدب ز ثب چبلؾ م اػز خ اهذ ؿ زیشیچنین سل 
ػهضء  لشاس داؿهشز و  خ د و یب ؿ هش  و مبل دس اخشیبس خبد ادهیه ؿئ  ۀػز وز صدب  ثز مظبث ثز این مؼنب
ؿخلیز  زثبؿذ. دس این وهؼیز هب سوا مد گ دز ثب آ  واس و مبل ؿئ ۀمؼبمل ذ.نآی    مد حؼبة ثزمبیمله او 

 (146: 1389 ؛وحیذی ) ؿ د    مد دؼبدد ص  دبدیذه گشفشزو ه یز مؼشمل و ا
وهز اص   یهد   گد فشهنگد و ثحشا  آگهبهد اػهز. ػبمؼهز    زدبیبفش گدز محل ل مؼشمیم سؿذ هواس ؿئ

ونذز ًجیؼد اػز وز     گد مد هگب  صدذ زهبی گزؿش آگبهد مص  ثشخ سداس دج ده و كشفبً ثب ثبوسهب و آم صه
 هش د ع اػشی  سا ثز مفر   مبلىیز سلمد دمبیذ.

ثحشا  آگبهد اػزز دسن دسػشد اص ػیبػز ػنبید مـبسوشد ؿهىل  گشفشبس وز  ید زدو : دس ػبمؼ
 گشدد. م اػز مد اػشا ثب مـى ر گ دبگ  ز دس ػشكۀ دسیبفز منبػجد هم ایؼبد ؿ داگش  ؛گیشد دمد
ههب دسگیهش    . افغبدؼشب  وـه سی اػهز وهز ػهبل    ؿ د شب ز هش دو دىشۀ ف ق مـبهذه مددس افغبدؼ 

ثبة گؼهششؽ  گزاسی خبكد دس  منبصػبر مؼلحبدز ث ده اػز. لجل اص مخبكمبر مؼلحبدز هم ػشمبیز
ههبی ػلمهد و    وسدی دس ػشكهز آ افغبدؼشب  ون دد دػهز  زثز همین ػرز آم صؽ ك سر دگشفشز ث د؛

امهب   ؛بی سحلهیل ػلهم كه سر گشفهز    دس دوسۀ ػذیذ ؿشوع خ ثد دس ساػشهشچنذ . س لیذ دادؾ دذاسد
 و ؿذ  ػشكهۀ آمه صؽ   ز ػیبػدآگبهز فؼبد گؼششدۀ اداسی  ث د مؼلمب  هؼف ػبخشبسهبی آم صؿدز وم

دی اص منهبًك  ثخهؾ صیهب   زاص ػه ید  دػهز دیبیهذ؛  م سد دظهش هنه ص ثهز    وز دشیؼۀ ... ػجت ؿذه اػز
ػه ادی   ادذ. ثدثرشه دادؾ ثد گزؿشز هن ص دسگیش ػند ث ده و اص دؼمز  چرل ػبل افغبدؼشب ز دس ً ل

ههبی دؼهنؼیذه و اده اع خشافهبر سا فهشاهم       صمینۀ سؿذ ثبوسهبی غليز ػهشف  زث د  آ  وـ س و ػنشد
اػهز؛  « سهبث  كهفز  »ههبی   سشین میذا  ثشای ظر س و ثهشوص سواع  ونذ. ػ امغ ػنشد و خشافبسدز ثز مد

« گشی دمبدین ونؾ هم»هب سا اص ًشیك  ادؼب ل سفشبس و وشداس وسوح صمبدز و رهنیز ػمؼدز ونشش چشاوز
هبی دیگهشا    هب و دیذگبه خ د و ه یز خ د سا اص ثبصسبة حشف ید دس دػز داسدذ. افشاد دس چنین ػبمؼز

ههبی دبد ؿهشز    لبد   ك سر ثز ؿذه هبی دزیشفشز ل اص ػمج اوظش افشاد زوننذ. دس این ػ امغ ز مددسیبف
 . آفشینذ هبی ػذیذی مد هب و سػم دمبدهب سىظیش ؿذه سواعوننذ. ثز مشوس صمب  این  دیشوی مد

ههبی گؼهششدهز    اص لجیل سؼذد صوػهبرز خهبد اده   دس وـ سهبی اػشمبػد و فشهنگد  ثؼیبسی اص سواع
گهشفشن گلهز و    ظهیه و ثزهبی ػنشد گؼششده و  دس ػنین دبیینز ثذ داد  دخششا ز ثشگضاسی مشاػم  اصدواع

اسص و وكیز و... دبؿد اص ػٌح دبصل آگبهد  واع دزسادزز اصدواع ثشدبیۀا ز اصدؿیشثربز ثذلد وشد  دخشش
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ؿرشودذا  اػز. هشچز میضا  آگبهد و سحلهی ر دس یهه ػبمؼهز دهبیین ثبؿهذز ثهز همهب  میهضا          

گد ثز لوبیبی آ  دیض ثهب   هونذ. مـبسوز ثشای سػیذ ثنیبدهبی فىشی خـ دز دشوس ػلیز صدب  سؿذ مد
 .گشدد مـى ر ػذی م اػز مد

 

 های دینی بعدی به آموسه . نگاه تک۵

گبه ثلنذی دس مؼبدمر ػیبػهد و اػشمهبػد    هبی دیند ػبی آم صه سشدیذی دیؼز وز دس افغبدؼشب 
 آمذه اػز. حؼبة ثزداؿشز و دس ثشخد م اسد دال مشوضی 

سـهىیل داده و دیهن   « داسی دین»افغبدؼشب ز اص وـ سهبید اػز وز ؿبخلۀ اكلد مشدمب  آ  سا 
 .(79: 1388 ؛وحیذی )  مر سبسیخد و ػیبػد آ  ث ده اػزوننذۀ ثؼیبسی اص سح ػبمل مؤطش و سؼیین
سشین حو س سا دس مؼبدمر اػشمبػد داؿشز اػهز.   هبی مخشلف دیندز فمزز امب ثیؾ دس میب  آم صه

گد فشدی و اػشمهبػد   هدس صدذ ید  دمؾ ثشػؼشز زهبی دیند هب و گشایؾ فمز ػنشدز دس میب  همۀ سؿشز
گبه ثلنهذ فمهز    وـ سز ػبی دیض دس فوبی ػیبػد و حم لد ثبصی وشده اػز. اون   ػشصمینمشد  این 

 مـر د اػز.
هبی  خ ف آم صه دس وـ س ػنشد افغبدؼشب ز منجغ اكلد دظب  حم لدز احىب  فمرد اػز. ل ادین ثش

س ادذ  دمد دافغبدؼشب  هیچ لبد د دس»وز لبد   اػبػد سلشیح ؿذه اػز  دیند وهغ دخ اهذ ؿذ؛ چنب 

(. 3 : مهبدۀ 1382 ؛لهبد   اػبػهد افغبدؼهشب     ) «احىب  دین ممهذع اػه   ثبؿهذ    مخبلف مؼشمذار و
 لهبد   اػبػهد و   گهدز دس  هاص لوبیبی م سد سػیذ ید هشگبه ثشای لویزچنین یبدآوس ؿذه اػز وز  هم

لبد   اػبػد   ) مشاػؼز دمبینذ احىب  فمز حنفدػبیش ل ادینز حىمد م ػ د دجبؿذز محبوم ثز دیشوی اص 
دس م اسدی وز ًشفین لویز اهل سـیغ ثبؿذز دس ثحض اح ال ؿخلهیز   ز(130 : مبدۀ1382 ؛افغبدؼشب 

 .(131همب : مبدۀ ) و دس ك سر ػى ر لبد   دؼجز ثز م ه ػدز ثز فمز اهل سـیغ مشاػؼز دمبینذ
گد وهغ ل ادین دس وـه سز امهب    زگ د زػبمؼۀ ػربدد ثش چسأطیش حو س  سغم ثزوالؼیز این اػز وز 

ز ل اػذ و احىب  افغبدؼشب  گبه اكلد ل ادین وهؼد دس ػمر سی اػ مد خبػز س ا  گفز وز هن ص مد
ػضایهد دیهض    ۀدس امه س ػمه مد و حه ص    زفمرد اػز. این امش محذود ثز ل اػذ حم ق خل كد دیؼز

دس لوبیبی مشث ى ثز حذودز للهبف و   »ؿذه اػز وز  ذ ػضا سلشیحدس وُ همین وهؼیز حبوم اػز.
دگبه گهزسا    .(1 مبدۀ: 1396 ؛ذ ػضای افغبدؼشب وُ )« ؿ د دیبرز ثز فمز حنفد ؿشیؼز اػ   مشاػؼز مد

ز؛ واسد لبد   ؿذه اػ ید گ دز ثز زگش این اػز وز احىب  و فشوػبر فمرد ل ادین مخشلف ثیب  ثز مفبد
سهش   وهز ثهیؾ   زدظب  ػذلد و لوبید وـه س دیهض ایهن والؼیهز آؿهىبس اػهز      ز یاینز دس ػین ػ وه ثش
گهبهد   ثبؿنذ. مد  هبی ؿشػیبر وذه و دادؾهب  فبسغب  مذاسع دیندز داسالؼل   یهب دهب و لبه دادػشب 

 ادذ ث ده ػبلمب  دیند زوـ س هذایز و مذیشیز دظب  ػذلد و لوبید اكلد داس ػىب  حشب
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سدگهد   شفمز دمؾ دُ افغبدؼشب ز ػمر سی اػ مددس دظم حم لد  زاػز آؿىبسوز  چنب  زشیهشسمذ ثز
امب اص این منظش چبلـد دس ثشاثش ػیبػهز ػنهبید مـهبسوشد     ؛مـىلد دذاسد خ د یخ د ثزداسد. این امشز 

سهش مشهأطش اص    ػیبػز ػنبید ثیؾامب  ؛اػز فمز اغلت داسای ل اػذ طبثز و منوجي وز زآیذ مد حؼبة ثز
ػیبػز ػنبید مـبسوشدز ثهب دبػهخ    سؼشثد ث ده و منؼٌف اػز. -هبی ػلمد و مٌبلؼبر ػنبید  داده

داؿهز ؿهشایي    ههب ثهب دسدظهش    هبی مؼشمبدز اػز. این دبػخ یبفشۀ هیئز اػشمبع دس ثشاثش دذیذه ػبصمب 
بة ػیبػز ػنبید دس ث مشح ل اػز. چبلؾ سؼلي فمز ثش دظب  حم لد زالشلبدی و فشهنگد زاػشمبػد

یهه ػمهل فیضی ل طیهه     ۀثز مظبث سا اص فمز وز لشائز ػنشد زسػذ مـبسوشد صمبدد ثشػؼشز ثز دظش مد
 (.68: 1388 ؛وحیذی ) هبی مشدادز ثذادیم فشم مشأطش اص دیؾ ز(85: 1380؛ مبدربیم ) رهند

سهذوین  سهشی داسد.   دگشی ثهیؾ  ثشد ػیبػز ػنبید الشوبی و   وز سذوین ساه زاین دس حبلد اػز
وشد  ملد و سوی زحى مشد ػض  ثشد و اسصیبثد آ ز دیبصمنذ گزاسی ػنبید و اػشای ساه ثشد ثشای ػیبػز ساه

ػنبیز ثز هنؼبسهبی كهحیح ػرهبدد و دیهض     مح سز مجشند ثش ادسان ممبكذ ؿشیؼز و ػم ددز اػشمبع
 .(43: 1392 ؛آثبدی حبػد ده و خبلبدد ) ادؼشن دمؾ الشوبئبر ملد اػزد ػریم

خل ف اگش  زؿ د؛ ث ػنبید وـ س محؼ ة مدػیبػز این امش اص یه دگبه دیگش دیض چبلـد ثشای 
 .ثگیهشیم  دس دظهش  گزاسی ػنبید وـ س  ػیبػز دس هبی فمرد و حم ق وهؼد یه د ع سحیّش ثین آم صه

ؿه د. صمهبدد وهز ل اػهذ حمه لد       مد  هبی حم لد غشة هم دیذه هشچنذ این سحیش دس اسسجبى ثب آم صه
ثه مدز دربدینهز دـه دز اص چهبلؾ      واحه ال  اوهبعگش ثبس ػز ثز ؿشایي و  دؼخۀ وبسآمذ و دسمب  ػب  ثز
ههبی ػلمهد    ثهز لحهبٍ داده  ثخؾ دیؼز. این امش  گبس خ اهذ ث د. سشػمۀ دبػنؼیذۀ ل اػذز سهبید همبدذ

 .چز این سشػمز اص ل ادین غشثد ثبؿذ و چز اص مش   ػشثد فمرد مشدود اػز؛
دؿه اسۀ لرهشی   یهه  اػه مد دس   ههبی  ػبمؼهز افغبدؼشب  همبدنذ ثؼیبسی اص والؼیز این اػز وز 

هبی میشبفیضودز حل ایهن   هبی ػیند و آم صه ػنغ والؼیز دؿ اسی ثین دو امش دبهم گشفشبس ؿذه اػز.
وز دبیهبة اػهز. سههبید اص ایهن سحیهش       یبةز ثل وز دس سوصگبس ون دد مب وم زس مؼشرذ اػزوب یدؿ اس

ثبؿهذ. دس   دزیش دمهد  هبی احىب ز امىب  گشاید و س ػز ثز ممبكذ ؿشیؼز و م ن صیز والغسثذو  خشدو
 هبی مبز خشد ػض دس م اسد دبدس ػرمد دس وـف حىم و سؼیین ػشد ؿز احىهب  دهذاسد   یزسل س سایغ فم

 .(32: ب هم)
 

 مند و قدرت مستقلهای  . فقدان رسانه۶
 زاص مهشد  یهد    یب س ده صیبدس ا  ثب ػمبػز  وز اص ًشیك آ  مد زوػبیل اسسجبى ػمؼد اػز  زهبسػبدز

(. 15 :1374 ؛دادگهشا   ) هب منشمهل دمه د   سػد دیذا وشد و دیب  م سد دظش سا ثز آ  ػب  دػز یه ً س ثز
هب ثبیذ س ػز  چز دس دمؾ سػبدز آ  ؛آیذمد حؼبة ثزامشوصه سػبدز یىد اص ػنبكش مؤطش دس حیبر ػمؼد 
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 غالب
ویظه اص دظش سشثیشد و  زث زوشد آ  منذ ثش افىبس ػم مدز خبد اده و ػمل سأطیش ؿگشف این اثضاس لذسر زدم د
گهد دس   هاً ػبر مص  ثشای صدهذ  ۀدزیشی اػز. امشوصه وػبیل اسسجبى ػمؼد سنرب محذود ثز اسائ ػبمؼز
ًهشص سفىهشز آداة    ثبیهذهب و دجبیهذهبی اػشمهبػد حشهب      » زسهش  وز دس ح صه وػیغ ثل مذس  دیؼز؛ػبمؼۀ 

سهشین   ثهیؾ  زسػبدز (.47: 1387 ؛داوسی اسدوبدد « )ونذ د ؿؾ مب سا دیض مـخق مد ۀمؼبؿشر و دح 
صیهشا   ؛ونذ گیش سؼشیف مد دد ك سر ثزوالؼیز مبدی هب اسسجبى مب سا ثب  فیلم گزاسد. فیلم سا ثز دمبیؾ مد

 سله یشهبی ثشگشفشهز اػهز.    ؿهذۀ مشحهشن دس   ػىبػهد  سله یشهبی گد مب  هاص صدذ سا ید هثخؾ ػمذ
و   ادهذ و اص دظهش ػؼهمد    هبی مذس  كنؼشد ؿذه ػبمؼز  لؼمشد اص دمبی ػم مد زؿذۀ مشحشن ػىبػد

 (.21: 1380 ؛و ن ) ذدهن سوادد ثز سفشبس و وشداس مب ؿىل مد
 وهز دمٌهۀ   ؿ د؛ ثهل  اد  وشداس و سفشبس محذود دمدد سػ   و ؿىل زكشفبً ثز سغییش آداةیش سػبدز سأط

و اً ػهبر    یشهبسله  هبی ػمؼهدز اغلهتز   ػز. سػبدز هب رایمز هب اص ًشیك سغییش اكلد آ ز سغییش اساده
ههب و   آ  ثبوسهبز گهشایؾ  ۀوػیلب ثزس زوننذ دم ده و منشـش مد دبمیؾ گب  ثز گب آفشیننذ و  خبكد سا مد

مغضهب  ۀوننذ هبز اداسه ثز مذیشا  سػبدز زسو اػز وز هشثشر ؿیلش اص همین یمبًدلسفشبس مب سا سؼیین دمبینذ. 
 .(217 :1377؛ ؿیلشاص  ثز دمل ) لمت داده اػز

ث ده  داسای آطبس مظجز ذزنهب مذیشیز ػبلمد داؿشز ثبؿ سػبدز اگش وز زاین دىشز لبثل یبدآوسی اػز
ههبی   گهد ملهدز احیهبی ه یهزز ادشمهبل اسصؽ      زثؼش آگبهد ػم مدز هم ذ دس ساػشبی س ػؼۀنس اد و مد

 دو اػبػهبً سؿهذ و د یهبی    ز وبهؾ خـ دزدزیشیز مـبسوز ػمؼد مذددز ػبمؼز ۀادؼبددز سم یز ػبمؼ
ذ. وننه  ی ثش ػبمؼز سحمیهل مهد  گش ویشا هبی  ذز دیبمذدمب اگش دسػز مذیشیز دگشدا ؛ذنػبمؼز مفیذ ثبؿ
فشهنگهدز فشهنهد ملهشفدز سهشویغ      ۀواگشایهدز منبصػه   ۀایؼبد سوحیه ذ دس لبلت نس اد این دیبمذهب مد
 ذ.ن... ظر س یبث بؿد خبد اده ود خ اهدز فشو گشایدز ادشمب  خـ دزز ػ ا 

 و 1305ثهز ػهبل    سادیه  سبسیخ سأػهیغ   ز.دیؼ صیبد هب غبدؼشب ز ثلنذای دیـینۀ فؼبلیز سػبدزدس اف
ی محهذود افغبدؼهشب  دس ادحلهبس    ههب  سػبدز (.22: 1388 ؛ػل ی ) گشدد مد ثشز 1359سل یضی   ثز ػبل 

وهز   یهد  گ دهز   ثهز  گشفهز؛ خه د  ز ثه ػیش دضولد  هب ز سػبدزز فؼبلیًبلجب  دس دوسۀحبومیز لشاس داؿز. 
ؿرشر یبفشز ث د. دس این دوسهز وػبیل اسسجهبى ػمؼهد دس وـه سز ثهز     « سل یش وـ س ثد»افغبدؼشب  ثز 

 دبمۀ ًبلجب ز محذود گشدیذه ث د. سادی  ؿشیؼز و چنذ هفشز
گیشی یبفشز  هب دس همز اثؼبد دیذاسیز ؿنیذاسی و د ؿشبسی سؿذ چـم سػبدز ز امبدس افغبدؼشب  ون دد

 سادی ههب و  دس افغبدؼهشب  اده اع  ذ. نه آی مهد  حؼهبة  ثهز بی دظب  ػذیهذ دس وـه س   آوسده و یىد اص دػز
فوبی مؼبصی  فؼبلیز دس .ذنون دولشد و خل كدز دس ػٌح مشوض و ومیبرز فؼبلیز مدهبی  سل یضی  

هبی افغبدؼشب  فوبی ثبص و مشىظّهشی سا سؼشثهز    و گؼششده اػز. دس سوصگبس ون ددز سػبدز دس وـ س آصاد
 ذ.نه ون هب حمبیز مهد  وز اص آصادی سػبدز زد ثز سل یت سػیذه اػزل ادین ػبمؼافغبدؼشب  ذ. دس نون مد
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 ۀسحز ؿشایٌد ثز اسجبع خهبسػد اػهبص   دؼشب  ثشای سمب  اسجبع وـ س و حشبهبی ػمؼد افغب لبد   سػبدز
 (.2 مهبدۀ : 1384 ؛هبی ػمؼد افغبدؼهشب    لبد   سػبدز ) سأػیغ خجشگضاسیز سادی  و سل یضی   داده اػز

 دـش وشبة و مؼ ر ثذو  دیبص ثز مؼ ص لجلد لبثل چبح اػز.
امب مـىل ویفیهز   ؛دس افغبدؼشب  اص دظش آصادی ثب محذودیز لبد دد م اػز دیؼز ید  فؼبلیز سػبدز

ههبی   هبی افغبدؼشب  ثز لحبٍ س ا ز ویفیزز اثشىبس و خلهك ثشدبمهز   سػبدزهب اػز.  دبیین س لیذار سػبدز
گ دهز وهز ثبیهذ اطشگهزاس      س ادنهذ آ   ثز همین دلیل دمد ثبؿنذ؛ هن ص اص لذسر وبفد ثشخ سداس دمدمفیذز 
 ثبؿنذ.

ز دس هبی فشاسوی ػیبػز ػنبید مـهبسوشد  یىد اص چبلؾ س ا  مد سا دس افغبدؼشب  به دبس ادد سػبدز
سهش   حم ق صدهب  وهم   هبی مشسجي ثب ػ  ثشدبمز صیشا اص یه ؛آوسد  حؼبة ثزسویبسوید ثب خـ دز ػلیز صدب  

 زگیهشد و اص ػه ی دیگهش    منغ خـ دز ػلیز صدب ز كه سر دمهد   ۀدس صمین ید ؿ د و وبس حشفز س لیذ مد
هبی ادشمبدی دؼجز ثز دولز و دظب  ػذلد و لوبید وػ د دذاؿهشز و دولهز    ثشای دـش دیذگبه ید صمینز

 ؿ د. دمد وی زبسوشد ػبمؼگش ثز ػیبػز ػنبید مـ وشد اص ػیبػز ویفشی ػشو ة ملض  ثز سغییش سوی
دمهؾ   زسشین ػنلش گؼششؽ سفىش ادشمبدی دس ػبمؼز اػز. این ػنلش ز مرمو ممشذس هبی آصاد سػبدز
س ا  منغ  هبی آصاد مد ًشیك سػبدز ؿنبخشد داسد. اص هبی ػلمد و مٌبلؼبر ػش  ن دادهیدس سجی ید اسصدذه

وهشد و ػهبصووبسهبی مـهبسوشد و    گهبدد سجهذیل    زصدب  سا ثز یه خ اػهز ملهد و همه    زیػلخـ دز 
سش ثهز   منذی وم لذسر ۀی ثرج د وهؼیز صدب  سا مٌشح دم د؛ امب دس افغبدؼشب  چنین سػبدوی ثشا زػبمؼ

 سػذ. دظش مد
 

 گیزی نتیجه
مؼبلۀ اكلد این ث د وز ػیبػز ػنبید مـبسوشد افغبدؼشب  دس سویبسوید ثب خـ دز ػلیز صدب ز ثهب  

 هبی فشهنگد و اػشمبػد م اػز اػز؟ چز چبلؾ
وشد افغبدؼشب  دس لجبل خـ دز ػلیز سػنبید مـبػیبػز  :ذ وزنده هبی این سحمیك دـب  مد داده

ػهبمسی و   دهذس  دذ اص: اػهشمشاس فشهنهد  ا هب ػجبسر سو اػز. ػمذۀ این چبلؾ زث صدب ز ثب م ادغ صیبدی سو
وز دس آ  ؿخلیز مؼشمل و ه یز صدب  وشمب  ؿهذه و ددیهبی صدبدهز مشفهبور اص ػرهب        زمشدػبمس

ههبی خـه دز    دمبدگشاید و سهبث گشاید اػهز. ایهن امهشز صمینهز      زؿ د. چبلؾ دیگش مشدادز سؼشیف مد
محذود  دس فشاینذ دادسػد سا ... سا فشاهم وشده و امىب  مـبسوز مشد  هبی دبم ػد و گدز لشل هخبد اد
 سهش صمینهۀ   ا  آگبهد فشاگیش اػهزز ثهیؾ  ؼبمب  و دس ؿشایٌد وز ثحشثاین ػبملز دس ػبمؼۀ دبونذ.  مد

ؼذی ثز ثُ سؼلي فمز ثش دظب  حم لد و دگبه سه زیداص ػ  ؛ونذ سا فشاهم مدثش هذ صدب  اػمبل خـ دز 
ز دمه ده  و مـبسوشد سا ثب چبلؾ م اػه  ز مشح لگشا ػبحز دینز اسخبر یه ػیبػز ػنبید ػلمدز والغ
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جناییِ مشارکتی افغانستان در قبال ...های فرهنگی و اجتماعی سیاست الشچ  
ناهة علوی ـ پژوهشی پوهنتوى غالبفصل  

 غالب
ؿهذ    امىهب  دربدینهز    هبی ممشذس و مؼشمل ثش دامنۀ مـى ر افهضوده و  فمذا  سػبدز زیدسدرب اػز.

 الل سػبدذه اػز. دس این ػشصمین ثز حذ س سویبسوید ثب خـ دز ػلیز صدب د سا ػیبػز ػنبید مـبسوشد
 

 ها سزچشمه

چهبح اول.   .. ع اولس٘است صفَِٗدرعرصٔدٗي،فرٌّگٍ .(1379 ). ػؼفشیب ز سػه ل . 1

 گبه. ح صه و دادؾ وذۀ ؾلم: دظوه
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