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  چکیده  
 با برساخته

ً
رو دستیابی به  این لبان مواجه هستند؛ ازای از طا ای رسانه چه عامه مردم چه اهل اندیشه و دانشگاه عمدتا

تصویری واقعی از وضعیت این جنبش، رسالتی مهم بر دوش متخصصان و کارشناسان حوزه افغانستان است. یکی 
شناسی این جنبش است؛ بنابراین در  های دست یافتن به تصویری واقعی از طالبان مطالعه درباره جامعه از بهترین راه

گیری از سخنان دقیق و مستند (و نه معروفات ژورنالیستی) و واقعیـات میـدانی، تالشـی بـرای  این تحقیق با بهره
  بازشناسی طالبان صورت گرفته است.

های رسمی  ها از طریق کتب معتبر، مجالت و رسانه ـ تحلیلی و با گردآوری داده این پژوهش به روش توصیفی 
  شناس انجام شده است.  نستانهای تخصصی با بزرگان افغا طالبان و نیز مصاحبه

 ۷۰دهد که از منظر اجتماعی و نیروی انسانی، گروه طالبان در ابتدای دهه  ها و نتایج این تحقیق نشان می یافته
میالدی از دل چند سازمان جهادی دهه پیش از آن در منطقه جنوبی کشـور (لـوی قنـدهار شـامل  ۹۰شمسی یا 

شاخه » حرکت انقالب اسالمی افغانستان«ویژه گروه  هایی از نیمروز و زابل) به قندهار، فراه، هلمند، ارزگان و بخش
ـ جهادی آن منطقه بود. با آغـاز  ـ تاریخی وجود آمد و بیش از هر چیز مولود بافت اجتماعی محمدنبی محمدی به

ولـوی های جهاد و تشکیل حکومـت اسـالمی، شـاخه م های سال حرکت طالبان در جنوب با شعار احیای ارزش
رو  این نصرالله منصور حرکت انقالب اسالمی و سپس شاخه یونس خالص حزب اسالمی در شرق به آن پیوستند؛ از

سرعت افزایش یافت. طی سه دهه گذشته تعداد زیادی (و نه اندک) از اقوام تاجیک و  نیروی انسانی این حرکت به
رد نظیر ایماق، پشه

ُ
گرایی و اشغالگرستیزی بـه طالبـان  گرایی، سنت ان اسالمای و... ذیل گفتم ازبک و نیز اقوام خ

عنوان قومی که اکثریت نسبی را در افغانستان دارد، تشکیل  پیوستند؛ با این حال ستون فقرات طالبان را قوم پشتون به
های  صورت علمی، آداب و سنن و اسطوره شناسانه، به دهد. به همین علت ضروری است در یک تحقیق جامعه می
پذیری اعضای  نقشی مهم در فرآیند جامعه» والی پشتون«ها بررسی شود؛ زیرا آداب و سنن پشتون موسوم به  تونپش

  این جامعه دارد. 

  واژگان کلیدي
  والی، قومیت، زبان فارسی، سنت طالبان، افغانستان، پشتون، پشتون
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  مقدمه
اری از اهـل تحقیـق در حـوزه م) ذهن بسی ۲۰۲۱هـ.ش ( ۱۴۰۰پرسش از ماهیت طالبان اکنون در سال 

مسائل جهان اسالم را به خود مشغول کرده است. برای شناخت بهتـر طالبـان و فهـم ماهیـت آن بایـد بـه 
کنیم  شناسی و ابعاد دیگر این جنـبش توجـه کـرد. در مقالـه حاضـر سـعی مـی اندیشه، تاریخچه، جامعه

تـر از بسـترهای قـومی، مـذهبی و  واقعی شناسی جنبش طالبان بیندازیم. کسب ادراکی نظری نو به جامعه
ها از روی چهره سـرزمین افغانسـتان خواهـد  رسان فهم بهتر ما و کنار رفتن پرده فرهنگی این جنبش، یاری

کند که گویی در جامعـه افغانسـتان  بود. خاصه آنکه نگاهی به تاریخ افغانستان ما را به این سو رهنمون می
ای است که در سـه قـرن پیـاپی، سـه قـدرت  عه افغان چگونه جامعهرازی غریب و مهم نهفته است. جام

ـ را  ـ امپراتـوری بریتانیـا، اتحـاد جمـاهیر شـوروی سوسیالیسـتی و ایـاالت متحـده آمریکا بزرگ جهانی
شکست داد؟! باید پرسید سّر جامعه افغان چیست که چنین نیرویی داشته است؟ چگونه در قـرن بیسـت 

های جهان یعنی نیروهای مسلح آمریکـا و متحـدانش در پیمـان نـاتو از  ن ارتشتری و یک میالدی پرهزینه
دست شکست خوردند؟ به واقع طالبان یعنی اعضای گروهی که در قـرن  به های ساده و کالشنیکوف افغان

جاری میالدی این کار را انجام دادند، چه کسانی هستند و ریشه در چه اجتماعی و کدامین باورها و سـنن 
شناسانه از جنبش طالبـان (بـا  ؟ مسئله اصلی پژوهش ما پاسخ به این سؤال و کسب شناختی جامعهدارند

  تمرکز بر مسئل قومی و مذهبی آن) است.

 چارچوب نظري: عصبیت ابن خلدون و جنبش اجتماعی آلن تورن
در است؛ اما معنای پیوند و خویشاوندی فرزندان یک پ این واژه از نظر لغوی به الف) عصبیت ابن خلدون:

 ابن خلدون بـه در علم عمران ابن خلدون یا جامعه
ِ
معنی نـوعی همبسـتگی اجتمـاعی  شناسی تاریخی

نشـینی  مبتنی بر این خویشاوندی و دفاع از آن است. ابن خلدون معتقد اسـت عمـران بـدوی یـا بادیه
بـا  شدت نیازمند عصبیت اسـت؛ زیـرا اجتمـاع مفـروض بـدون احسـاس همبسـتگی در مواجهـه به

). ۲۵ــ۳۰ :۱۳۹۹ ،شـود (جـابری تهاجمات و خطرهای زندگی بدوی از هم گسیخته و مضمحل می
ابن خلدون با توجه به آیات و روایاتی که در مذمت عصبیت وارد شده است، اشاراتی اخالقی در بـاب 

سـوره توبـه توجـه  ۲۴کند. (بـه آیـۀ  های کاربرد عصبیت در امور نیک در بحث خود مطرح می توصیه
تـری زیـر  بزرگ ) طبق تحلیل دقیق و زیبای ابن خلدون، پیامیر اکرم(ص) موفـق شـد عصـبیت١کنید.

                                                                                                                                         
هـای الهـی در برابـر  ه برجستۀ عبور از عصبیت قبیلگی و جاهلی و اصالت دادن به ایمان و ارزشعنوان یک نمون . به١

 توان به زندگی ابوحذیفة بن عتبة اشاره کرد که در صدر اسالم به سپاه اسالم پیوسـت؛ در حـالی عصبیت قبیلگی، می
بل یکدیگر قـرار گرفتنـد و عتبـة پـدر که پدرش از سران کفار قریش بود. این پدر و پسر در جنگ بدر در دو صف مقا

(ع) یا حمزة سید الشهداء بـه هالکـت رسـید. خـواهر  منین علی بن ابیطالبؤامیرالمدست  بهابوحذیفة در این جنگ 
 یان دشمنان پیامبر(ص) و مسلمانان بود.مها  ترین چهره از معروفهمسر ابوسفیان،  ، یعنی هند جگرخوار،ابوحذیفة
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شده، ذیل این عصبیت کالن، یک مجموعـه  های خرد قبایل مسلمان پرچم اسالم بیافریند و عصبیت
  منسجم پرقدرت را تشکیل داد.
ره ماهیت ایـن مفهـوم وجو دربا های اخالقی درباره عصبیت به جست ابن خلدون پس از توصیه

 هرچه به هسته دهد و می ادامه می
ً
تر شـویم،  دهندۀ اجتماع نزدیـک های درونی تشکیل گوید معموال

کند که در هر قبیله،  عصبیت از شدت بیشتری برخوردار است. وی همچنین به این مطلب اشاره می
تـر باشـد و  آید که از مابقی بزرگتعدد خانوار وجود دارد؛ اما ناگزیر باید از میان آنها عصبیتی پدید 

های دیگر به عصبیتی بزرگ تبدیل شـود. ایـن عصـبیت بـزرگ در صـورت  در واقع با جمع عصبیت
  شود. داری (دولت) ختم می وجود سایر شرایط مساعد به پادشاهی و ملک

  

  شناس فرانسوی: شده توسط آلن تورن، جامعه های اجتماعی مطرح گانه جنبش ب) اصول سه
  .برخوردار باشد صمشخ  یتید از هویبا  یاجتماع  جنبش  كی:  تیهو  اصل
  وسـتهیقـرار دارد و پ  مقاوم  یرویا نی  مانع  یدر برابر نوع  شهیهم  یاجتماع  : جنبش مخالفت  اصل

توانـد  ینم  یاجتمـاع  جنـبش ) تیضد(  مخالفت  اصل  دارد. بدون  یدشمنان  شکستن در درهم  یسع
خـود را   ند و اهدافا موجود مخالف  با وضع  شهیهم  یاجتماع  یها جنبش بیشترشد. با  وجود داشته

  نند.یب یم  موجود در تعارض  با وضع
  یها دهیـا ایـ  ، فلسـفه بزرگ  ییها دهیبرتر با ا  ییها ارزش  نام  به  یاجتماع  جنبش  كی : تیعموم  اصل

در   یسـع  تـا حـد امکـان  کـه  اسـت  یا  دهیـو عق از تفکـر  ملهم  هم  آن  و کنش شود یآغاز م  یمذهب
  اسـت  شـود ممکـن یم  یاجتمـاع  جنـبش  كیـ  کـنش  باعـث  کـه  یلیدارد. دال  شرفتیو پ  گسترش

،  یهمگـان  ، سـالمت یانسان  ، حقوق یجمع  یو خوشبخت  ، رفاه تیبشر  ی، آزاد یمل  منافع  صورت به
  ).١١٩ـ١٩٩ :١٣٩٥ ،(تورن و دیگران و... باشد  یاله  خواست

  شناسی تاریخی افغانستان جامعه
ای پیچیده از اقـوام و ماحصـل انباشـت تـاریخی  افغانستان مانند بسیاری از کشورهای دنیا، ملغمه

های گوناگون است که در نهایت این اقوام و سنن، در یک ترکیب خاص و جالـب  ها و فرهنگ سنت
ز جهت نژاد یکی از اقوام ایرانـی (در دسـته ایرانـی شـرقی اند. از قوم پشتون که ا توجه گرد هم آمده

نژاد تـا  های سغدی، خوارزمی، سکایی، پـامیری و...) اسـت تـا اقـوام مغـول نظیر متکلمین به زبان
 اروپـایی (در منـاطق دورافتـاده نورسـتان) در  بقایای لشکر اسکندر مقـدونی بـا چهره

ً
هـایی کـامال

 از سـال  های متمادی کنار هم زیسته هزارهها و  افغانستان حضور دارند و سده
ً
اند. این جغرافیا تقریبا

ترین مراکز آیین بودا در جهان بود و آیـین بـودا از ایـن  میالدی از اصلی ۵قبل از میالد تا قرن  ۲۰۰
مسیر به آسیای مرکزی و سپس چین و سایر نقاط شرق آسیا صادر شد. شوآن زانـگ، راهـب و زائـر 
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سوی هند از کابل دیدن کرده اسـت، از پایبنـدی شـدید  دی که در مسیر سفر بهمیال ۶چینی در قرن 
هایی مانند کوشـانیان،  دهد. در واقع تا پیش از اسالم وجود حکومت مردم کابل به آیین بودا خبر می

جای آیین زرتشت) تا حدی تاریخی خـاص و  کیداریان، هپتالیان و یونانیان باختر و نیز آیین بودا (به
  یز از قسمت مرکزی و غربی ایران به این سرزمین داده است.متما

تر از پیش در این محـدوده شـکل گرفـت و  با درخشیدن نور اسالم در این سرزمین، فرهنگی غنی
هـای مختلفـی  مردم حول آیین اسالم به زندگی خود سامان دادند و بعـد از عصـر خالفـت، حکومت

ان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان و... تا پیش از حمله مغول بر مانند صفاریان، سامانیان، غوریان، غزنوی
این جغرافیا حکم راندند. در دوران غوریان و غزنویان حضور قبایل افغان یا قبایل پشـتوزبان در اردوی 

گیر اسـت. بعـد از حملـه مغـول و ویرانـی عظـیم ناشـی از آن،  ها به هنـد چشـم نظامی و لشکرکشی
رن به شکوه پیشین باز نگشتند و در دوره ایلخانی و آل کرت ایـن جغرافیـا شهرهای این منطقه تا چند ق

چندان رونقی نداشت؛ اما در عصر تیموری، هرات به مرکز بزرگ تمدن اسالمی و محل تجمـع عرفـا، 
شعرا و هنرمندانی مانند عبدالرحمن جامی و امیرعلیشـیر نـوایی و... بـدل شـد. در واقـع از اواخـر آن 

 بهعصر به موازات 
ً
صورتی مجزا از ایران،  تشکیل دولت صفویه در ایران، هویت جدید افغانستان تقریبا

هــ.ق در کتـاب  ۷۲۱آهسته آهسته شکل گرفـت. (البتـه نـام افغانسـتان را بـرای اولـین بـار در سـال 
گیری ایران عصر صفوی و گسـترش و تثبیـت تشـیع در  کنیم.) با شکل مشاهده می» نامه هرات تاریخ«

هـا علیـه شـاه سـلطان  (و سنی بودن بیشتر مردم ناحیه افغانستان کنونی) و در نهایت قیـام هوتکیایران 
 جامعه افغانستان بیش از پیش هویتی منحصر به فرد یافـت و در نهایـت 

ً
حسین، پادشاه صفوی، عمال

عـدها در قرن دوازده هجری برابر هجده میالدی یکی از سرداران نادرشاه بـه نـام احمـدخان درانـی (ب
  ).۴۹ـ۱۹۴: ۱۳۷۱ریزی کرد (فرخ،  احمدشاه درانی) افغانستان جدید را پی

ای مسـلمان (اکثریـت حنفـی و  های پـیش جامعـه در این زمان جامعه افغانستان همچون سده
 از لحـاظ شـغلی نیـز بیشـتر مـردم 

ً
اقلیت شیعه) با زندگی بیشتر عشایری و روستایی بود که طبیعتـا

وری و نـوعی  . شهرهای بزرگ و آبادی مثل قندهار و کابل نیز با زندگی پیشـهدامدار و کشاورز بودند
های تاریخی خود از سه حوزه فرهنگـی ایـران،  مدنیت اسالمی عجین شده بودند که عالوه بر سنت

کردند. در واقع تغذیه فرهنگی جامعه از سرچشمه مـدارس دینـی  هندوستان و ماوراءالنهر تغذیه می
ـ  های ازبـک مـاوراءالنهر)، فرهنـگ عمـومی اسالمی د (در عصر حکومت خاندر بخارا و سمرقن

هـای  ـ ادبی در شهرهای اصفهان، تبریز، مشهد، شیراز، طهران و... ایران (در عصر حکومت عرفانی
خصـوص دهلـی،  ـ ادبی بین مسلمانان هندوستان به ـ عرفانی زند و قاجار)، فرهنگ عمومی اسالمی

و سند (در عصر حکومت گورکانی یا مغوالن هند یا دوره هنـد اسـالمی) و  الهور، پیشاور، کشمیر
  گرفت.  ها) انجام می والی بین پشتوزبان های قومی و قبیلگی (نظیر پشتون نیز سنت



عه
جام

 
اس
شن

 ی
 ـ یقوم

ذهب
م

 ی
ان
طالب

  
 

 

 133  

با حمالت و گسترش ارضی روسیه تزاری و سقوط ماوراءالنهر، مرکزیت مذهبی بـرای مـردم اهـل 
هندوستان منتقل شد. در اواخر قـرن نـوزدهم مـیالدی و پـس از  سنت افغانستان از سمرقند و بخارا به

، ۱۸۵۷شورش بـزرگ میـروت بـا محوریـت مسـلمانان علیـه کمپـانی هنـد شـرقی بریتانیـا در سـال 
ها سعی بلیغی در زدودن هویت اسالمی در هند کردند. جامعه مسلمان هند در پاسخ به ایـن  انگلیسی

ا در اتارپرادش تأسیس کردند. این مدرسـه پـس از چنـدی بـه دارالعلوم دئوبند ر ۱۸۶۶تالش در سال 
قاره تا ماوراءالنهر تبدیل شد. ایـن مدرسـه کـه دنبـال حفـظ  مرکزی مهم برای مسلمانان جغرافیای شبه

فرهنگ و آداب و مناسک مسلمانان در برابر بریتانیای اشغالگر در هند و نیـز مـانعی در برابـر اسـتحاله 
 هویتمسلمانان در جامعه غیر

ً
محور بود. جهـاد موفـق  مسلمان (هندوها) بود، مدرسه و مکتبی کامال

  قاره نیز انگیزه و روحیه مضاعف داد.  ها به مسلمانان شبه ها در این قرن در برابر انگیسی افغان
زمـان بـا آتـاتورک و رضـاخان، کشـف  خان سعی کـرد هم الله در قرن بیستم میالدی وقتی امان

ی را در جامعه افغانستان پیاده کند، با مقاومـت مـردم مسـلمان و مـدارس های غرب حجاب و سنت
کردنـد. ایـن ایسـتادگی مبتنـی بـر  می ایسـتادگی وارداتـی مدرنیته مقابل در ای مواجه شد که علمیه

های بومی هزاران ساله جامعـه افغانسـتان بـود کـه  هویت اسالمی هزار و چندصد ساله و نیز سنت
خصوص دارالعلوم دئوبنـد کـه  کرد (به قاره نیز به تحکیم آن کمک می یه شبهاکنون عقبه مدارس علم

  منهج درسی آن منهج رایج در بسیاری از مدارس الهور و پیشاور و نیز افغانستان شده بود). 
الله کلکانی تاجیک (معروف به بچه سقو یا بچه سقا اهـل کلکـان کهـدامن نزدیـک  قیام حبیب

خان و مدرنیزاسیون تحمیلی و خشن او بود که  الله گرای امان ومت غربکابل) قیامی موفق علیه حک
  البته پس از چندی شکست خورد ولی اثر اجتماعی خود را باقی گذاشت. 

های اسالمی و بومی افغانستان با مدرنیته در عصر جمهوری داودخان نیـز  این تقابل میان سنت
هایی سخت و خشـن سـعی در مهـار  و، به شیوهخان، وزیر کشور ا ویژه قدوس شود و به مشاهده می

). امـا ایـن تقابـل در دوران ۲۰۲ــ۲۴۷: ۱۳۸۹مقاومت مردم افغانستان داشت (پیـرزاده غزنـوی، 
های افغـان و ارتـش  کمونیستی به اوج رسید و موجب سیزده سال جهاد مجاهدین علیه مارکسیست

  شعارهای این مجاهدین بود. ترین سرخ شوروی شد. شعار تشکیل حکومت اسالمی یکی از اصلی
هـ.ش بستر قبیلگی و روستایی افغانستان، همان بستری بـود کـه  ۱۳۶۰های جهاد یعنی دهه  در سال

 بـا پنـاه بـردن بـه آن یـارای 
ً
نیروهای طرفدار اسالم و حافظان سنن افغانستان (اعم از شیعه و سنی) عمدتا

  کردند. ها را پیدا می ها و مدرنیست ارکسیستدست م مقابله سیزده ساله در برابر شهر تسخیرشده به
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 ها شناسی پشتون جامعه
قوم افغانستان هستند و حدود نیمی از جامعـه افغانسـتان را  ۵۵ترین قوم میان حدود  ها بزرگ پشتون

 نام افغانستان برگرفته از نام ایشان است زیرا بـه تشکیل می
ً
ها  طور سـنتی بـه پشـتوزبان دهند. اساسا

ها از لحاظ فرهنگی نقطه تالقی بین ایران و هند هسـتند و  پشتون ١شد. گفته می» اوغان«ا ی» افغان«
کم دو پادشاهی لودیان و سوریان را در هنـد بنـا بگذارنـد. آنـان در  اند دست در طول تاریخ توانسته

رد وجود  ۴۰۰شوند که ذیل این چهار قبیله حدود  اصل به چهار قبیله کالن منقسم می
ُ
دارد. قبیله خ

شناسی، چهار قبیله کالن فرزندان شخصی به نام قیس عبدالرشید یعنی اولین  های افغان طبق روایت
  پسرخوانده او هستند.  یک و پسر سه افغان مسلمان و سپس

ها در هرج و مرج و نـاآرامی فـرو  در افغانستان که سال: الف) قیس عبدالرشید و چهار قبیله اصلی افغان (پشتون)
ای فقط یکی از اجزا میان شبکه بسـیار  اند، سیستم قبیله و قبایل در آن اهمیت زیادی یافته رفته است

علت حمایتی است که یـک فـرد  پیچیده سیاسی و اجتماعی است. (اهمیت آن در شرایط جنگی به
  کند.) یا یک خانواده، در شرایط بحرانی از قبیله دریافت می

. سیستم قبایلی نه تنهـا در منـاطق دوردسـت وجـود شود این پیچیدگی در همه جا مشاهده می
داشته و دارد، بلکه در همه سطوح اجتماع از محل زندگی چادرنشینان تا کاخ سـلطنتی، از دهکـده 

  شود. کوهستانی دوردست تا دانشگاه و ستاد کل نیروهای مسلح پخش شده و هنوز هم پخش می
ها نوشـته شـده اسـت، همـه  ی پشـتونشناسـ بر اساس فرهنگ محلی و کتبی که در زمینه نسب

 پدر به نام قیس عبدالرشید هسـتند. جـد اعـالی مشـترک،  پشتون
ّ
) فرزندان یک جد

ً
ها (البته عموما

 یکی از شاخه ها و بعدی ها، نتیجه پسران زیادی داشته است و نوه
ّ
های  ها و زیرشـاخه ها، هرکدام جد

هاسـت.  های محلـی و خانواده ها تا اصـل و نسـب ها، زیرعشیره شمار یا قبایل و زیرقبایل، عشیره بی
ها چهار پسر داشته است: سربن، بیتان (که نام مستعار باتنی یا شیخ  شود جد اعالی پشتون گفته می

ای از قـوم  بیت هم داشته)، غورغوشت و کرالن (کّران) که این فرزند آخر یعنی کرالن فرزندخوانـده
  محدوده کنونی افغانستان و شمال پاکستان) بوده است.اورموری (از اقوام ایرانی شرقی ساکن 

طبق روایت معروف، یکی از شاهزادگان غیرپشتون غور (در غرب میانه افغانستان) به نام شـاه حسـین 
تان پسر قیس عبدالرشید است. قیس هـم جـد اعـالی پشتون

ِ
هاسـت.)  غوری با دختر شیخ بیت (شیخ ب

  ).۱۰ـ۹۵: ۱۹۶۰حسین غوری هستند (هروی،  ها فرزندان شاه ازدواج کرده و غلزایی
او را از نوادگـان شـاول (طـالوت)، پادشـاه » مخزن«درباره قیس عبدالرشید هم نویسنده کتاب 

داند که او خود از نوادگان بنیامین، فرزند کوچک حضرت یعقـوب(ع)  معاصر حضرت داود(ع) می
                                                                                                                                         

کننـد. سـه میلیـون نیـز در هنـد  میلیون پشتون در پاکستان زندگی می ۴۰شتون در افغانستان و میلیون پ ۲۰حدود .  ١
  شوند. شناخته می» روهیله«هستند که بیشتر با نام قوم 
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ای صحت داشته باشد؛ ولی بـا توجـه  هبه نظر راقم این سطور، احتمال دارد چنین مسئل ١بوده است.
ها  به مسائل نژادی و زبانی مشخص است که قیس یا پدران او با ازدواج و ترکیب با اقوامی از سکایی

 (زبان پشتو از این دسته زبانی است) حاضـر در ایـن سـرزمین، نظمـی و 
ِ
 شرقی

ِ
یا سایر اقوام ایرانی
ویژه سـاکن اطـراف کـوه  ان ساکن همین منطقـه، بـهش اند و فرزندان وجود آورده موجودیتی جدید به

  گونه زاده شده است. اند و قوم افغان این سلیمان شده
ها وجود دارد که قـانون نسـب پـدری  مورد در تاریخ افغان ۶۳گوید  می» مخزن«الله در  نعمت

سـت شکسته شده است؛ یعنی کسی با دعوت یا ازدواج یا ترکیبی از این دو بـه قبیلـه ملحـق شـده ا
  ).۱۰ـ۹۵: ۱۹۶۰(هروی، 

ها نظـام طبقـاتی کاسـت وجـود  جالب است کـه بـین پشـتون :ها ب) نظام اجتماعی و پراکندگی پشتون
ها فرزنـدان یـک جـد هسـتند؛  گویند همه پشتون اند. می نداشته و عقیده به مساوات بین خود داشته

وضـعیت طبیعـی و مـادرزادی علت  های اجتماعی و اقتصادی، که همواره وجود دارند، بـه نابرابری
  های فرد است و همواره در معرض تغییر است.  نیست، بلکه ناشی از کوشش

های مشترکی را تعیـین کننـد و  کنند قادرند سیاست چسبیده زندگی می هم قبایلی که در مناطق به
های  صـمیمبه اجرا بگذارند. حتی جایی که افراد با نفوذ (خان) یا فرماندهان در رأس امور هستند، ت

  شود. وسیله شورای آن اجتماع (جرگه) اتخاذ می مهم که بر کل اجتماع آنها تأثیرگذار است، به
های آشوب و هرج و مرج که قدرت دولت مرکـزی ناپدیـد شـده اسـت،  سیستم قبایلی در زمان

) در منـاطقی کـه ۱۹۹۲های جهـاد (بعـد از  آوری دارد. پس از جنـگ سـال عواملی از ثبات و تاب
تر بازگشت و برقـراری  نخورده بود (مثل خوست)، نظم و امنیت سریع ای حاکم و دست ستم قبیلهسی

تر از مناطقی انجام شـد کـه سیسـتم قبـایلی دیگـر  مجدد اقتصاد محلی و بازگشت آوارگان، راحت
  کارکرد خود را از دست داده بود.

شـرق افغانسـتان، حتـی  های مرکـز، غـرب و ها و کوه خارج از حوزه اقتدار حکومت، در دشت
                                                                                                                                         

اند: تـاریخ مرصـع، خالصـة االنسـاب،  ها نوشته شـده روایت مخزن افغانی، مأخذ همه آثاری شده است که درباره پشتون.  ١
دیگـران محتویـات مخـزن افغـانی را  تاریخ و کت افغانی، توزک افغانی، تواریخ خورشیدجهان، دپشتنوصولت افغانی، شو

 ن غربـی،ا. میـان محققـانـد پذیرفته آن را وکـرده ن غربی بر روایت مخزن افغانی تکیـه الفؤم شماری ازن یاند. همچن گرفته
 ویلیـام مورکرافـت ،Alexander Burnes)( برنس در، الکسانWilliam Jones)( ی بنگال ویلیام جونزیرئیس انجمن آسیا

)William  Moorcroft،( چـــارلس میســـن )Charles Masson،( جـــورج روز )G.h. Rose،( والتـــر بیلیـــو   
)H.H. Bellew(  و هنری جورج راورتی )H.G. Raverty(در ایـن  ند وهسـتهـا  پشـتون باره،از طرفداران نظریه مخزن در

 )،Mounstuart Elphinstonالفینسـتون ( ماونـت اسـتوارت مقابـل، در .اسـت نظریه این دیججورج روزار هوادار  بین
مطالعـه  بـرای(هستند.  نظریه این سرسخت مخالفین ) ازBernard Dorn( دورن ) و برناردJohn Malcolm( ملکم جان

 »پشتنی قبیلـی او روایتـی شـجری«د و نیز کتاب ارزشمن تژی الله دکتر حبیب نوشته» پشتانه«بیشتر نگاه کنید به کتاب مهم 
سیسـتانی کـه  اعظـم محمـد نوشـته اسـتاد» کتاب کوچک، محتوای بزرگ«قیمت  نوشته محمد معصوم هوتک و مقاله ذی

  )درباره کتاب آقای هوتک نوشته شده است.
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سختی به آنجا دسترسی داشت، سیستم قبایلی هنوز ساختار اصلی و  مناطقی که حکومت طالبان به
محور اسـت کـه هـر روز  کننده جامعه محلی است. سیستم قبایلی نه تنها شامل مدلی نسـب تنظیم
هـای  ات، روشیابد، بلکه شامل قوانین همبسـتگی و حـل اختالفـ های خانوادگی بیشتری می شاخه

چگونگی کسب قدرت و از دست دادن آن و قوانین رفتاری دقیق درباره شرف و ننگ است که بـه آن 
  گویند. والی می پشتون

والی سنن و اصولی است که سینه به سینه نقل شـده اسـت و در قالـب یـک  پشتون :والی ج) پشتون
پـذیری (اصـطالحی در  قع جامعهدهد. در وا چارچوب ذهنی به رفتار مردم قبیلگی پشتون شکل می

والی شکل  معنای فراگیری اصول و سنن اجتماعی) هر پشتون در پرتو اصول پشتون شناسی به جامعه
  ):Glatzer, 2002اصل اساسی است ( ۹والی  گیرد. اهم مسائل پشتون می

نوازی): هر پشتون موظـف اسـت بـا همـه وجـود از مهمـان خـود  معنی مهمان . ملمستیا (به ۱
 هداری، پذیرایی و محافظت کند.نگ

 . پوت: حفظ عزت و کرامت؛ ۲
 . بدل: هر پشتون باید قاتل پدر یا برادر خود را قصاص کند. ۳
 پرستی و خودخواهی؛ . خیگره: کار برای رفاه جمعی و عاری از نفس ۴
ن): آبرو شد ننگی یعنی بی معنی شرف، در واقع ننگ در اصل معنای شرف دارد و بی . ننگ (به ۵

گذاری شدید میان زن و نامحرمـان و نیـز دفـاع از یـک زن در برابـر  حفظ پوشش کامل زن و فاصله
ها برای آن حاضر به فدا کردن صدها نفر از خود هستند، عـالوه بـر مسـائل  هتک حرمت که پشتون

مذهبی، ریشه در این امر دارد. البته ننگ معنی کلـی دارد و هرگونـه امـر خـالف مـروت و شـرف، 
  شود. ننگی نامیده می یب

 . وفا: وفاداری به فامیل، قبیله، قوم و ملت؛ ۶
 های مهم از طریق نشستی شبیه شورا؛ . جرگه: اتخاذ تصمیم ۷
کید بر خصال سلحشورانه است. . توره: به ۸  معنی شجاعت و تأ
انـد از  موظفاش  معنی پناه دادن): اگر کسی به یک پشتون پناهنده شود، او و قبیله . ننواتی (به ۹

 پناهنده دفاع کنند.
 اصولی اخالقی و مبتنی بر اسالم هستند، ولی در مواردی که اخـتالف  اصول پشتون

ً
والی عموما

میان حکم شرع با آن وجود دارد و مردم معمولی قبیلگی اطالعی از این اخـتالف ندارنـد، قاضـیان 
رسوم قبیلگـی را؛ بـا ایـن حـال ایـن  کنند حکم شرع (فقه حنفی) را تطبیق کنند نه طالبان تالش می

  رسوم میان قبایل بسیار قدرتمند هستند. 
های جهاد) این بود که در بسیاری از نقـاط کشـور و میـان  یک اتفاق مهم در دهه شصت (سال
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بسیاری از قبایل، نقش رهبران سنتی قبایل کم کم به عالمان دینی (رهبران جهادی) داده شد و همین 
های قبایـل بـه قرائـت علمـای دینـی  تر شـدن سـنت تر شدن جامعـه و نزدیـک مسئله باعث مذهبی

خصـوص در  های رایـج و مـذهب حنفـی به هایی در نحوه سنت مذهب شد؛ اما هنوز تفاوت حنفی
  شود. العبور و کوهستانی دیده می نقاط بسیار صعب

هـا،  بـه آمریکایی گفتنی است در قضیه اسامه بن الدن و فشار آمریکا به طالبان برای تحویل وی
طالبان عالوه بر دالیل مذهبی، از لحاظ اخالق پشتونی خود نیز قائل به این بودند که اسامه مهمـان 

هـا تحویـل دهنـد، یـک  آنها و پناهنده به آنهاسـت و اگـر اسـامه را بـه دشـمنانش یعنـی آمریکایی
          نرفتند.» ننگی بی«ن شان!) زیر بار ای بزرگ است و به هر قیمتی (ولو سقوط حکومت» ننگی بی«

  هاي جهاد) هاي جهاد (مجاهدین پشتون سال هاي طالبان در سال ریشه
که مال محمد عمر حرکت خود را در روستای سنگسر قنـدهار آغـاز کـرد جنـبش او  ۱۳۷۳در سال 

قبضـه کالشـینکوف بـود؛ امـا نیرویـی عظـیم در  ۱۶نفر نیرو و  ۳۱متشکل از یک رهبر (خود او)، 
ه خفته بود و همین نیروی خفتـه بـه جنـبش طالبـان تـوان و جغرافیـا داد. سـیزده سـال جهـاد منطق
ها پیروزمندانه به پایان رسیده بود، اما جنگ داخلی در کشور میـان  های اسالمی با مارکسیست گروه

ربــانی و مســعود از یــک ســو و حکمتیــار و دوســتم و مــزاری و ســیاف و... از ســوی دیگــر همــه 
بـرد و هـرج و مـرج و دزدی و قتـل و تجـاوز و... در کشـور  جهاد را رو به نـابودی می دستاوردهای

افزایش یافته بود. حرکت مالی روستای سنگسر نیز در پاسخ بـه چنـین حـوادثی در آن روسـتا و بـه 
جای نشسـتن بـه درس و بحـث، ماننـد  درخواست مردم محل آغاز شـد؛ زیـرا از وی خواسـتند بـه

های جهاد در دهه شصت از  به دست گیرد. (او یک چشم خود را نیز در سال های جهاد، سالح سال
های موجود، دیـدن خـوابی از پیغمبـر(ص) نیـز مـال محمـد عمـر را  دست داده بود.) طبق روایت

  های جهاد کرد. های سال دست گرفتن مجدد و تالش برای برگرداندن ارزش مصمم به سالح به
حرکت انقالب اسالمی مولوی محمد نبی محمدی در قنـدهار هزاران نیروی جهادی وابسته به  

سـرعت بـه ایـن  هـای خـود دیدنـد و به و اطراف آن شعارهای این جنبش جدید را شـعارها و آرمان
های جهـاد  سنگر سابق خویش پیوستند. (مال محمد عمر از فرماندهان همـین حرکـت در سـال هم

نصرالله منصور در مناطق شرقی نیز بـه رهبـری بود.) هزاران نیروی حرکت انقالب اسالمی مولوی 
پسر مولوی نصرالله یعنی مولوی سیف الرحمن منصور به طالبان پیوستند. نیروهای حزب اسالمی 

الدین حقانی نیز در ادامه مسیر به طالبان ملحق شدند و در واقع خیـل  یونس خالص از جمله جالل
  البان متحد شدند. کثیری از بدنه جهادی پشتون دهه شصت زیر پرچم ط

شـد؛ زیـرا  سمت کابل از سوی مرحوم ربانی نیـز منفـی تلقـی نمی حرکت این جنبش جدید به
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 دولت نظیر دوستم و حکمتیار و... به
ِ
دست طالبان و سپس مصـالحه  معتقد به نابودی قوای دشمنان

ی دولـت ربـانی یا جنگ پیروزمندانه دولت با طالبان بود. اما طالبان چیزهـایی داشـتند کـه نیروهـا
شان، نیروی انسانی درخور توجهی که  نداشتند: انگیزه باال و اعتقاد بسیار زیاد به جهاد بودن حرکت

بـار جنـگ داخلـی بـه تشـکیالت  بینی مردم خسته از وضعیت رقت به طالبان پیوسته بودند و خوش
  معنی طلبه است). جدید که نام طلبه و روحانیت را بر خود داشت (طالب به

جهت لجستیک نیز ارتش پاکستان که دنبال اهداف خاص خود در افغانستان بـود (از جملـه  از
ها و تضـعیف هنـد در  گرایی میان پشـتون تضعیف ناسیونالیسم پشتون از طریق بسط گفتمان اسالم

افغانستان و...) طالبان را مناسب اهداف خود دیده بود و به این جنبش تجهیزات رسانده بـود؛ ولـی 
 
ً
ها بـدانیم. اگـر بسـتر عظـیم مجاهـدین پشـتون  توان این جنبش را زاده دسـت پاکسـتانی نمی قطعا

معترض به هرج و مرج و فساد دولت نبود، هرگز یک عامل خارجی موفق به ایجاد جنبشـی بـا ایـن 
  ).۲۲ـ۱۱۰: ۱۳۸۲؛ مژده، ۳۰ـ۷۵: ۱۳۹۴شد (مارسدن،  ابعاد نمی

  طالبان و قومیت
هایی نظیر مولـوی عبدالسـالم  اکثریت پشتون ایجاد شد؛ ولی از همان ابتدا چهرهطالبان در بدو تأسیس با 

رغم چهـره  حنفی ازبک و قاری دین محمد حنیف تاجیک نیز از اعضای اثرگذار آن بودند و این جنبش بـه
از های اخیر وجود تعداد بیشـتری  گرایانه ندارد. اما یکی از تحوالت مهم سال اش، شعار قوم بیشتر پشتونی

های شمالی و مرکزی کشور میان طالبان اسـت  ای و... در استان طالبان تاجیک، ازبک، هزاره، ایماق، پشه
های شـمالی فاریـاب، بـادغیس، جوزجـان، بلـخ،  های اخیر طالبان در اسـتان و به همین علت طی سال

 زیـادی به تخار، بدخشان و... موفقیت
ً
هـای  کـه بخش). این۱۳۹۳دسـت آوردنـد (مهـدوی،  های نسـبتا

کننـد حـاکی  زیادی از مناطق شمالی کشور چندین سال بدون واکنش خاصی زیر بیرق طالبان زندگی می
از موفقیت طالبان در جذب نیروهای غیرپشتون به مرام و مسـلک خـویش اسـت. در واقـع نسـل جـوان 

نقشـی مهـم در مناطق شـمالی  ۱۴۰۰و  ۱۳۹۹های  های سال همین عده از نیروهای غیرپشتون در جنگ
  های طالبان ایفا کردند.  در بسیاری از پیروزی

 بدون پایه و  های طالبان هم گفته می قومی میان پشتون عنوان اختالفات درون آنچه به
ً
شود عمدتا

انـد  گیرد. برخی اختالفات طبیعی را مبنای انشقاق در ذهنیت خود قرار داده استناد درست انجام می
 برخی پیشولی سندی درباره این اختال

ً
های نادرست مانند غلزایـی  فرض فات موجود نیست. اساسا

ها مبنای چنین سخنانی است؛ در حالی که حقانی از طایفه زدران و غیرغلزایی است و  بودن حقانی
 مباحث اختالف درانی

ً
ـ غلزایی در طالبان بـروزی نداشـته اسـت. مـال عمـر غلزایـی و مـال  اساسا

ای تعلـق دارنـد و  شمار مقاماتی که هر یک بـه قـوم و قبیلـه ی هستند و بیمنصور و مالهبة الله دران
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هـای اجتمـاعی،  اند. به تعبیر آلن تورن در مـورد جنبش حول محوری ایدئولوژیک کنار هم ایستاده
برای یک جنبش اصل هویت، اصل مخالفت و اصـل عمومیـت اهمیـت دارد و ایـن سـه اصـل در 

  رد قبیلگی شده است.طالبان باعث عبور از اختالفات خ

  طالبان و مذهب
  ـ حنفی ـ دئوبندی حیاتی طالبان جنبشی ماتریدی

ً
ـ صوفی است و در واقع اعضای این جنـبش عمـدتا
 عمـوم طـالب 

ً
برخاسته از مدارس مذهبی حنفی جنوب افغانستان و شمال پاکستان هسـتند. معمـوال

ر هـرات و بدخشـان و... شـاهد حمایـت اهل سنت در هر جای افغانستان با طالبان همدلی دارند و د
ایم. بیشـتر مـدارس مهـم ایـن دو کشـور بـا کـالم  گیر طالب و روحانیت محلی از طالبان بـوده چشم

اند (از جمله مدرسه بزرگ دارالعلوم حقانی در اخوره ختک خیبـر  ماتریدی و فکر دئوبندی عجین شده
دارد؛ بـدین معنـا کـه حـداقل وجـوهی از  پختوخوا) و تصوف نیز حضور پیدا و پنهانی در این مدارس

 نظری (نظیر کتب عبدالرحمن جامی) مورد توجه این مدارس هسـتند. در برخـی 
ً
عرفان عملی و بعضا

 طریقتی از طریقت
ً
های تصوف و پیرها و باباهـا اثرگـذار بـر مـدارس هسـتند و طالبـان  موارد نیز رسما

ه اسـت و خرقـه بـه تـن کـردن او در قنـدهار نیـز چنین نیز وجود دارند. خود مال عمر پیـری داشـت این
های تصـوف بـود. تصـوف طالبـان بیشـتر از جـنس تصـوف اجتمـاعی  شکلی نمادین یادآور سـنت به

گانـه  های دیگر است. نقشبندیه مبتنی بـر اصـول یازده نقشبندیه است که بدون حواشی معمول طریقت
یـادکرد، بازگشــت،  در انجمـن،سـفر در وطـن، خلــوت  قـدم، بــر دم، نظـر در هـوش ١زیـر اسـت:

  ).۱۱ـ۱۳۰: ۱۳۸۲نگاهداشت، یادداشت، وقوف زمانی، وقوف عددی، وقوف قلبی (پارسا، 
به هر حال مجموع باورهای کالمی و فقهی و صوفیانه طالبـان باعـث شـده اسـت کـه آنهـا بـه 

اره امـور سیاست، نهاد حکومت، قانون اساسی و... نگاهی دینی داشته باشند و خواهان مطابقـت اد
  ـ سیاسی در چارچوب شریعت باشند. اجتماعی

  طالبان و فرهنگ
ای به نخستین حرکـت وسـیع فرهنگـی  قبل از پرداختن به مسئله طالبان و فرهنگ خوب است اشاره

هـای  حرکت ها و اولین اثر مکتـوب بـه زبـان پشـتو کنـیم. نخسـتین شده در تاریخ میان پشتون ثبت
 شخصـی توسـط که میان قبایل پشتون انجام گرفت، و سیاسی تماعیاج های وسیع فرهنگی با جنبه

نسب او به ابوایوب انصـاری از صـحابه  .بود »پیر روشان« به معروف بایزید انصاری نام به روحانی
                                                                                                                                         

 اثرگـذار البـانط بـر نتیجـه در و افغانستان مذهبی محافل و مدارس بر نیز چشتیه و سهروردیه قادریه، های طریقت.  ١
 برگـزار موسـیقی با همراه آن ذکر مراسم که چشتیه طریقت اعضای از خود حکمرانی زمان در طالبان البته. اند بوده
  .کنند برگزار موسیقی بدون را ذکر مراسم که بودند خواسته شد، می
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هـ.ق در جالنـدهر پنجـاب (هندوسـتان) از پـدری از قبیلـه  ۹۳۱رسید. او در سال  پیامبر(ص) می
 کورگانیـان هـای بـا یورش خـانواده او الندهر پـای بـه دنیـا نهـاد.اورمر (برکی) و مادری از شهر ج

َرم وزریستان (موطن پدر) به هند بابر به شخص خصوص به
ُ
بعـدها  بایزیـد کردند. مهاجرت کانی گ

 او که به پیر روشان معـروف شـد، جنبشـی بـه نـام جنـبش .و در آنجا تحصیل کرد هند بازگشت به
رفـت. او  کار می فارسی به پشتو در کنار ادبیات و ادب زبان جنبشروشانیان را پایه گذاشت. در این 

 نوشت. (آثار دیگـر بایزیـد» خیر البیان«کتابی عرفانی با موضوع وحدت وجود به زبان پشتو به نام 
 بـه »مقصـود المـؤمنین« و عربـی، فارسی های زبان به »المستقیم صراط« مانند هایی کتاب روشان
  ).است فارسی زبان به »نامه حال«و  و عربی فارسی های زبان به »نفخر الطالبی« عربی، زبان

 ختـک، عبـدالقادرخان بابـا، رحمن مومند، حمید ختک، خان بعدها شاعرانی مانند خوشحال
 .  پشتو شعر سرودند و آثاری ادبی با زبان پشتو به یادگار گذاشتند شیدا به خان کاظم

ه اسـت در مجـالت پشـتو، فارسـی و عربـی و در طالبان نیز در سطح اهل فرهنگ خود سـعی کـرد
 های خود به ادبیات و هنر با هدف استفاده از این امور در خدمت اهداف دینی خود بپردازد. مسـئول رسانه
هـای فرهنگـی فعـال طالبـان اسـت کـه  هـرات، آقـای نعـیم الحـق حقـانی، یکـی از چهره فرهنگ اداره

 به ذهبی برگزار کرده است. این نشستهای متعددی را با موضوعات فرهنگی و م نشست
ً
صـورت  ها بعضا

االسالم مطهـری  ـ مذهبی تقریبی با حضور ایشان و حجت فعالیت فرهنگی مشترک با شیعیان بوده است.
  از

ً
  رونق خاصی در این منطقه دارد.  نشین جبرئیل در نزدیکی هرات، شیعه شهرک عمدتا

زبان حقیقـت و سـایت االمـاره  ه فارسـیهای گذشته مجـالت طالبـان از جملـه مجلـ در سال
  شد از آنها فعالیت فرهنگی طالبان را مالحظه و قضاوت کرد. ای بود که می دریچه

  حقانی شبکه
 داعـش و طالبـان میـان جـدی تقـابلی و اساسـی تفـاوتی که حقیقت این رفته رفته ش.هـ ۱۴۰۰ سال در

 هرازگـاهی امـا. شـد روشـن مسجل امری عنوان هب جهان و ایران در تحلیل و اندیشه اهل میان وجود دارد،
 و اسـت گری نظـامی اهـل آن هـای بخش سـایر از بـیش کـه طالبان از بخشی که شود می بلند زمزمه این

  های گردان جمله از متعدد نظامی های گردان
ِ
  آمریکا با جنگ طول در آن، انتحاری

ً
ـ   شـده معروف کامال

 سـایر بـرخالف ـ اند گرفته آی قـرار بی دالری اف میلیون های پاداش فهرست در رهبرانش علت همین به و
 شـبکه علمـی و تر دقیـق معرفـی بـه باید حقایق بهتر درک است. برای نزدیک داعش به طالبان های بخش
  کرد. بررسی را داعش با آن تقابل یا تعامل بتوان تا پرداخت حقانی
 شـبکه افغانسـتان، در نـاتو نیروهـای راستقرا و آمریکا حمله از پس یعنی بعد به ۲۰۰۱ سال از
 ارتـش جملـه از پیمانـانش هم و هـا آمریکایی علیـه را حمـالت بارترین مرگ از ای مجموعه حقانی
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 امـا). آمریکـا ارتـش نیروهـای استقرار محل( بگرام پایگاه به حمله جمله از دادند شکل افغانستان
 نظـامی هـای یگان از یکـی حملـه سـتا شـده پرداختـه آن بـه کمتر که حمالتی ترین مهم از یکی

 نـوامبر در G4S امنیتـی شـرکت مقـر به »بدری ۳۱۳ کماندویی واحد« یعنی شبکه این از برخاسته
 کـه اسـت بـودن صهیونیسـتی به معروف و انگلیسی ظاهر به امنیتی شرکت یک G4Sاست.  ۲۰۱۸
   بود. افغانستان در امنیتی مهم اتفاق یک آن به ضربه

 حقـانی شـبکه دل از نحوی بـه کـه طالبـان نخبـه نظـامی واحـدهای از ردیگـ بخشی همچنین
 والیـت درزاب شـهر شـد موفق خراسان داعش با سخت جنگ در سرخ یگان یعنی است، برخاسته
  بگیرد. بازپس داعش از را جوزجان

 و ایـدئولوژی لحـاظ از حقـانی شـبکه اند گفته بارها طالبان رهبران سایر و حقانی شبکه رهبران
 امـا اسـت؛ نشـده دیـده گزاره این مغایر عملی گاه هیچ نیز عمل در و است طالبان از جزئی ارساخت
 ابتـدا از و کـرد موجودیـت اعالم در افغانستان وهابیت ایدئولوژی با ۲۰۱۵ سال در خراسان داعش
 و ادهد رخ طالبـان و داعش میان زیادی های درگیری. کرد تکفیر غیروهابیان سایر مانند نیز را طالبان

 سـوی از تروریستی حمله ۳۰ از بیش) ۱۴۰۰ مهر و شهریور( افغانستان بر طالبان تسلط ماه دو در
 قنـدوز در شیعیان های نمازجمعه به حمله دو بر عالوه( است گرفته صورت طالبان علیه فقط داعش

 داعش حمله از نیز است طالبان به نزدیک که خوست مظهرالعلوم مدرسه چون مدارسی). قندهار و
 . اند نمانده مصون

ِ
  نیروهای

ِ
   هسـتند خراسـان دیگـر داعـش اهـداف از زنی گشـت حـال در طالبـان

 فرمانـده یک و آباد جالل در خیابانی در دیگر کشته دو و کابل دهمزنگ چهارراه در طالب کشته دو(
ملـه هسـتند. ح حمـالت ایـن در شـده کشته افراد های نمونه از کنر والیت شیگل در طالبان محلی

داعش به نماز جمعه تریلی سپین غر نیز موجب شهادت نمازگزاران از جملـه امـام جمعـه شـد کـه 
  فرماندار محلی طالبان نیز بود.)

 شـدید درگیـری بـا همـراه کـه کابل تختخوابی چهارصد بیمارستان به داعش ۱۴۰۰ آبان ۱۱ حمله در
 مخلـص حمداللـه مولـوی نـام بـه طالبان هویژ نیروی فرماندهی بود، طالبان ویژه نیروهای و داعش میان
  مخلص). حمدالله مولوی به معروف نوروزی حمدالله مولوی( شد کشته ها داعشی دست به

 بـوده نورسـتان و کنر ننگرهار، چون مناطقی در داعش با طالبان های درگیری بیشترین همچنین
  شبکۀ بخش همین مناطق این در است.

ِ
  دارد. قرار داعش اب مستقیم مصاف در طالبان حقانی

 طالبـان تحریـک و افغـانی درباره تفاوت طالبان (افغانستان) با تحریک طالبان پاکستان باید گفت طالبان
  دو هر گرچه پاکستان،

ً
  اهداِف  و رهبری تاریخی، سابقه ولی هستند، پشتون عموما

ً
 ایـن. دارنـد متفاوتی کامال

 یـک. آینـد نمی کنـار هـم بـا و داشـته متفـاوتی های مشخصـه ولـی دارنـد، هـم با پیوندهایی گرچه گروه دو
 بـا اینکـه شـویم. مـا یکی آنها با نداریم دوست ما« :گفته است تایمز نیویورک  به افغانستان طالبان سخنگوی
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 همـدردی  آنهـا بـا مسـلمان یـک عنوان امـا بـه ایم، کـرده رد پاکستانی طالبان جنگندگان با را پیوندی نوع هر
  ).New York Times, 29 Mar. 2009» (نیست ما بین دیگری چیز  هیچ نای ورای کنیم. می

 طالبـان کـه است معتقد پیشاور نیز در امنیتی مستقر امور تحلیلگر و بازنشسته سرتیپ سعید، محمد
 نـام ایـن کـه گویند می امور منطقه نظران صاحب از بعضی نبوده و نیستند. مالعمر گاه مطیع هیچ پاکستان
 کـه واقعیـت این«گوید:  می کارنگی از اندیشکده  دورونسورو ژیلس. است کننده گمراه »نطالبا« مشترک

  ).Shane, 2009» (است شده سردرگمی باعث کنند، می استفاده نام یک از دو هر
دانیم که طالبان افغانسـتان بـا مـدارس سـلفی و اعضـای آن رابطـه خـوبی نـدارد و  در واقع می

  محدود کرده است. های آنان را منع یا  فعالیت

 ینبرد طالبان با مدارس سلفـ  
  ، مبارزه۲۰۲۱با فتح کابل در آگوست طالبان 

ِ
های شاخص کـه  کشور علیه سلفی کلای را در سطح

آغاز کرد. طالبان تعداد زیادی مسجد و مدرسه  ،در گذشته مظنون به ارتباط با داعش خراسان بودند
هـای  از جمله ننگرهار بست و افراد مسلح طالبان در محـل استان ۱۶ها را در  دینی مربوط به سلفی
  .)Abdul Sayed, 2021( دندکرجو برای دستگیری علمای شاخص سلفی و خود شروع به جست
های شاخص مذهبی سلفی در افغانسـتان داعـش خراسـان را  دهد اغلب چهره شواهد نشان می

 ـ گویند مغـایر اصـول اسـالمی است می ها که سلفیـ  آنها دیگر های کور و اعمال  خشونت علت هب
از یکـی  کـه هدف قرار داد ،بودند شاند. داعش خراسان نیز علمای سلفی را که مخالف محکوم کرده

گرچه داعـش خراسـان  .کرد که در دانشگاه کابل سخنرانی می بودیار از کابل  استاد مبشر مسلم آنها
علت مخالفـت بـا ایـدئولوژی داعـش  را به اوداعش ای  د، ولی هواداران رسانهشمدعی کشتن وی ن

  را جشن گرفتند. شو مرگکردند شده تلقی  از اسالم خارج ،خراسان
هـا فشـار  ای و دانشگاهی یادشده، چرا طالبان به سلفی های مدرسه اما با وجود مخالفت سلفی 
ولـی  ،با داعش خراسان مخالف هستند ای های مدرسه بزرگان سلفیآورد؟ این درست است که  می

به استان ننگرهـار  ،ان پاکستان تأسیس شدطالب تحریک از بریده دست اعضای که به داعش خراسان
در واقـع فضـای . های موجود در این منطقه به داعش پیوستند بخشی از سلفی و افغانستان کوچ کرد

اهـل سـنت  بیشتر(البته  .سلفیه موجود در این منطقه مجالی برای تنفس در افغانستان به داعش داد
های افغانستان حنفی هستند و حضور سـلفیه در ایـن والیـت  ننگرهار مانند اهل سنت سایر قسمت

  ).معنی اکثریت داشتن آنها در این منطقه نیست به
هـای افغـان را  سپتامبر، جلـوی فعالیـت سـلفی ۱۱قبل از حادثه  خوددر حاکمیت قبلی طالبان 

 کابـل، در لکـه ابوعبیداللـه متوکـشـد مانند مدارسـی  کار مدارس سلفیمانع جمله  گرفته بود، از
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 طالبـان بـا ها سلفی اصلی اختالف زمان همان از. بود کرده دایر لغمان اش همسایه استان و ننگرهار
 ـ صـوفی ـ حنفی ماتریدی که است گرفته قرار کسانی اختیار در طالبان حکومت مناصب که بود این

خلـوص مسـلمانی ندارنـد و آنهـا را  اشخاصـی، چنـین که دبودن کرده اعالم سلفی علمای. هستند
شان مرتد تلقی کردند. این موارد باعث شد تا طالبـان در آن زمـان جلـوی  اعتقادات مذهبی علت هب

هـای افغـان بـه پیشـاور کـه از مـدارس سـلفی  های افغان را بگیرد. در نتیجه، سلفی فعالیت سلفی
 آواره و مـردم محلـی پاکسـتانی سـاکن در  رای میلیونرفتند. آنها در آنجا ب ،کرد استقبال می

ِ
ها افغان

 گری کردند. سلفی بارهنزدیک مرز افغانستان شروع به تبلیغ و موعظه در
سـیس أهای افغان مهیا شد تا دست بـه ت با ظهور داعش خراسان، سکوی قدرتمندی برای سلفی

در داخل افغانسـتان ماننـد سـیلی بـه  های افغان قدرتی نظامی به موازات طالبان افغان بزنند. سلفی
بـه نیـز از پیشـاور پاکسـتان و نـواحی اطـراف آن  .و مناصب آن را پر کردند ندداعش خراسان پیوست

  داعش خراسان گرویدند.
 طالبـان باعـث شـد تـا در سـهای ضد علت سیاست ههای افغان ب های سلفی ناراحتی و دلخوری

ِ
لفی

 افغانستان شکل  یک جبهه جنگ تسرع به ۲۰۱۵ل سال یاوا
ِ
گیـرد. ایـن تاریخچـه پیچیـده بعلیه طالبان

ها نه تنها بخشی مهم از چالش داعش خراسان برای طالبـان هسـتند، بلکـه دلیـل  دهد که سلفی نشان می
  های طالبان افغان بوده است. ها از سیاست های سلفی پدیدار شدن داعش خراسان همان دلخوری

  بیلگی افغانستانـ ق عصبیت ابن خلدون، بافت دینی
سـمت انسـجام قبیلگـی یـا  ها، افـراد را به ویژه پشتون گفتیم که خصایص زندگی مردم افغانستان، به

 ابن خلدون، عصبیت می به
ِ
های قوی دینی در طالبان تقویت شد  برد. این عصبیت با انگیزه اصطالح

بیلگی افغانستان و اتکـای ـ ق های پیش نیز بافت دینی و قدرت زیادی به این جنبش بخشید. در سده
تنیده و منسجم اجتمـاعی قـدرتی عظـیم  مجاهدین در جنگ با بریتانیا و شوروی بر این بافت درهم

فرد  ها داد. طالبان نیز از این بافت و قدرت انسجام اجتمـاعی منحصـربه ها مبارزه به افغان برای سال
ای بـزرگ در دو کشـور پاکسـتان و  ها جامعـه خوبی بهـره بردنـد. هرچنـد پشـتون ها بـه میان پشتون

رسد جمیع عوامل سـبب شـده اسـت کـه ایـن جامعـه و عصـبیت  افغانستان هستند، اما به نظر می
های  بدیلی قدرتمند شـود و باعـث مقابلـه سـخت بـا قـدرت شکل بی موجود در آن در افغانستان به

عنوان یک پناهگاه و  تان نیز بهنشین پاکس مهاجم گردد. البته در این میان نقش مناطق قبایلی و پشتون
  ها بسیار مفید و مهم بوده است. عقبه در یاری رساندن به پشتون

شک ادعای پنجابی و پاکسـتانی بـودن نیروهـای  ضروری است بر این نکته تصریح شود که بی 
هـا  طالبان یک شوخی بزرگ، بیش نیست و اگر جنبش طالبان اصل و اساس نیروی خـود را از افغان
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دهم این میزان از موفقیت در این کشور نبود. البته نکته مهم در این میان این  گرفت، قادر به یک نمی
است که عالوه بر پانزده، بیست میلیون پشتون این سوی مرز دیورند، حدود چهل میلیون پشتون در 

د کـه در کم سه میلیون آنها مهاجران پشتون افغانستانی هسـتن کنند که دست آن سوی مرز زندگی می
هـای قبـل و بعـد بـه طـرف پاکسـتان  های وجود حکومت کمونیستی در افغانستان یـا در زمان سال
انـد و آمدوشـد  رنـگ کرده ها مرز میان دو کشور پاکستان و افغانسـتان را کم اند. در واقع پشتون رفته

طالبـان های آن سـوی مـرز بـین  بسیاری از این مرز دارند. ممکن است چنـد هـزار نفـر از پشـتون
افغانستان حاضر شده باشند، ولی این عده، کسر درخور توجهی از جمعیت کل نیروهای طالبـان را 

درصدی نیروهای طالبان اهل خود افغانسـتان هسـتند  ۹۰دهند. اکثریت قاطع بیش از  تشکیل نمی
چک نظیر که میان آنها عده زیادی پشتون هستند؛ با این حال طالبان تاجیک و ازبک و حتی اقوام کو

نحوی کـه آثـار زبـان و  دهنـد؛ بـه ها و... نیز بخشی مهم از طالبـان را تشـکیل می ها، ایماق ای پشه
شـود؛ از ازبکـی حـرف زدن  ای طالبـان دیـده می های میدانی و رسـانه قومیت آنها در همه فعالیت

 ١های پشتونیروهای طالب در میدان تا مجالت فارسی تا سرودهای تاجیکی و ازبکی در کنار سرود
 ایـن اقـوام متکثـر حـول 

ً
در رادیو صدای شریعت و صفحات مجازی طالبان و طرفدارانش. طبیعتـا

انـد. قاطبـه نیروهـای طالبـان از هـر قـوم  باورهای دینی و برخی سـنن فرهنگـی مشـترک گـرد آمده
های مشترکی دارند: پیرو مذهب فقهی اکثریت مـردم افغانسـتان یعنـی فقـه حنفـی هسـتند،  ویژگی

دار در نقاط مختلف افغانستان را دارند و به همین علت باور به زیارت  هایی از تصوف ریشه شاخصه
هـای قادریـه و چشـتیه بـا  های صوفیانه (موسیقی متـأثر از طریقت مزار اولیا و اصفیا و نیز موسیقی

  شود. آهنگ تند یا الله یا هو) میان ایشان دیده می ضرب
توان از آنها یاد کـرد میـان  عنوان نوعی سرود می اص جهادی که بیشتر بههای خ عالقه زیاد به موسیقی

کـه » أنـا ثـائر أنـا ثـائر و الخـط حسـینی«خورد. جالب است نشید انقالبـی  شدت به چشم می طالبان به
ترین نشـیدها  نوجوان شیعی سوری خواند و محتوایی حسینی و انقالبی و جهادی دارد، یکی از پراسـتفاده

انـد و در  ن اسـت. سـرودی هـم بـه پشـتو بـر اسـاس آن و مبتنـی بـر وزن و آهنـگ آن خواندهمیان طالبا
کنند. محتـوای اسـالمی، انقالبـی و ضـدآمریکایی در شـعرهای مـورد  های خود از آن استفاده می کلیپ

ان مژده ای دل، مژده ای دل، فـیض یـزد«شده در افغانستان با عنوان  عالقه طالبان مانند شعر بسیار معروف
خـورد. شـاعر ایـن شـعر آقـای راشـد  به چشم می» رسد رسد، صلح و آرامش به خاک پاک افغان می می

مسـلک  مبارز است و خواننده آن عبدالله اکبری است. (او فرزند یکی از فرماندهان بسـیار مهـم و صوفی
سیاوشـان هـرات ها او را در زادگـاهش  آمریکایی ۱۳۸۸طالبان به نام غالم یحیی اکبری است که در سال 

                                                                                                                                         
  پشتون، نام قوم و پشتو نام زبان است..  ١
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  نظیری برای او انجام گرفت.)  کشتند و تشییع جنازه کم
گرایی و عالقه به حفـظ سـبک زنـدگی افغانسـتانی از  سنتدر ادامه مباحث فرهنگی باید گفت 

کید شدید بر عنصر غیرت میـان ایشـان  نحوه پوشش لباس بلند افغان و دستار یا کاله های سنتی و تأ
کید بیشتری بر پرده ین نوع فرهنگ، پشتوناز مشترکات است. در دل هم نشینی زنـان دارنـد (در  ها تأ

 برای حجاب از واژه فارسی پرده استفاده می
ً
شـود)؛ زیـرا  خیلی از نقاط افغانستان و پاکستان اساسا

شدت با حفظ ناموس گـره خـورده  معنای شرف) در این فرهنگ به (در معنای اصیل خود به» ننگ«
العاده مهـم اسـت؛ امـا ایـن امـر  طرح نشدن حرف و حدیثی در این رابطه فوقاست و برای ایشان م

نکرده است و الگـوی مـادری کـه حتـی گـاهی اوقـات بـا دالوی و  بیشتر در خصوص زنان ازدواج
 قبیلـه یـاری رسـانده 

ِ
سلحشوری و سخنرانی در میدان جنگ به تشجیع قبیله علیه دشـمن، بـه کـل

  شود. میاست، جزء فولکلور ایشان محسوب 
بیشتر نیروهای رزمی طالبان افراد زیر سی سال و حتی بخش بزرگی از آنان زیـر بیسـت سـال و 

 فقیر روستایی افغانستان و به
ً
 برخاسته از طبقات نسبتا

ً
شدت اهل سختی کشیدن و کار زیـاد  معموال

 مسیر خود را حق و مـرگ در ایـن مسـ
ً
یر را سـعادت و فرمان بردن از بزرگان خود هستند. آنان کامال

شـود  دانند. عنصر اساسی انتقام در جامعه افغانستان و سن کم نیروهای رزمی طالبان باعـث می می
خصوص اگر پس از کشته شدن  که گاهی در برخورد با دشمنان خود خشونت زیادی نشان دهند؛ به

سـمت  ا بهشان باشد؛ اما رویـه کلـی طالبـان بـر ایـن اسـت کـه رفتارهـ سنگران تعداد زیادی از هم
کید بـر عناصـر شـرعی و ریش گیری انتقام های قبیلگـی  سـفیدی های کور نرود و بزرگان بتوانند با تأ

ها هم در این زمینه آثـار مثبـت و منفـی  نحوی بهتر مسائل را مدیریت کنند. قوانین قبیلگی پشتون به
هـای هجـدهم و  دان اسـکاتلندی قرن محقـق و تـاریخ دارد. چنانچه ماونت اسـتوارت الفینسـتون،

های شورا  ها گفته است حرمت مهمان یا اهمیت دادن به تصمیم نوزدهم، پس از زندگی میان پشتون
خواهی نیز میان ایشـان  هاست، اما عنصر کین و جوانمردی در جنگیدن و... از ارکان فرهنگ پشتون

شـدیدکننده تواند در صورت خروج از وجـوه شـرعی، بـه عنصـر ت بسیار قوی است و این دومی می
  خشونت در جامعه تبدیل شود.

 حداقلی از سواد را دارند (بـرخالف 
ً
از لحاظ سطح تحصیالت و سواد، نیروهای طالبان معموال

خیلی دیگر از مردم افغانستان)، اما این سطح سواد بین اکثریت نیروها کـه نیروهـای بسـیار جـوان 
فرهنـگ و علـم و قلـم هـم فـراوان دارد.  هستند، پایین است؛ با این حال جنبش طالبان عناصر اهل

های فارسی، پشـتو و عربـی (بـه ترتیـب حقیقـت، شـهامت و  نحوه تولیدات قلمی طالبان در مجله
زبانۀ فارسی، پشتو، عربی، انگلیسی و اردو و سطح سواد برخی اعضای دفتـر  الصمود) و سایت پنج

سـهیل شـاهین و دکتـر محمـد سیاسی (نظیر شیرمحمد عباس استانکزی) و سـخنگویان طالبـان (
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نعیم) که مسلط به چندین زبان هـم هسـتند، حـاکی از وجـود چنـین افـرادی اسـت. سـمیع اللـه 
 خوب و اهل فضل بود. (بسیاری از اشعار ایـن 

ً
سلحشور، از نیروهای میدانی طالبان، شاعری نسبتا

 تحت تأثیر اقبال الهوری است. وی در نبرد با آمریکایی
ً
ته شد.) از گذشـته دور و ها کش شاعر کامال

یافته به زبان پشتو توجه به شعر و شاعری چه به پشـتو یـا فارسـی نـزد ایشـان  از اولین متون نگارش
های شـعر و  ، شاعر و عارف پشتون قرن دهـم هجـری، از قلـه»پیر روشن«بسیار فراگیر بوده است. 

پشـتون (از جملـه شـاعر  هاست (مورد عالقه طالبان). همچنـین سـایر شـاعران شاعری نزد پشتون
اند. امـروز هـم اعضـای پشـتون  عارف، عایشه درانی) توجه زیادی به فرهنگ و ادب فارسی داشـته

رغم تمایل زیاد به حفظ آداب و سنن قبیلگی و اهمیت دادن به زبان پشتو، از زبان فارسـی  طالبان به
ترین کتب دینی و فقهـی  از مهم کنند. (برخی عنوان یک زبان فرهنگی و حتی دینی استفاده می نیز به

های دور در بخارا و سمرقند و... به فارسی نوشته شده اسـت؛ بنـابراین یـک طلبـه  حنفیان از گذشته
 به زبان فارسی و جایگاه فرهنگی آن عالقه

ً
 نشانه مند می حنفی در این منطقه حتما

ً
ای از  شود.) واقعا

های پشـتون پیرامـون  ف برخـی ناسیونالیسـتستیزی میان طالبان دیده نشده اسـت (بـرخال فارسی
هـای ایرانـی شـرقی  ترین بخش اوسـتا، از دسـته زبان غنی). خود زبان پشتو نیز همچون زبان کهن

  است و در اساس با زبان فارسی پیوند و خویشی نزدیک دارد.
و شوند: غرغشتی، سربنی، کرالنـی و بتـانی کـه درانـی  ها به چهار دسته بزرگ تقسیم می پشتون

غلزایی (غلجایی) هریک زیرمجموعه یکی از این چهار بخش هستند. (درانی ذیل سربنی و غلزایی 
ها الحـاقی  شان به بتانی ذیل بتانی که البته گفته شد در اصل فرزند شاه حسین غوری هستند و نسبت

گـوییم  میاجمال  علت شهرت بیشتر دو قبیله غلزایی و درانی در اینجـا بـه و از سوی مادر است.) به
شود؛ چنان که مال عمر، رهبر اول طالبان، غلزایی بـود و مـال  که از هر دو قبیله میان طالبان دیده می

های اول  اختر و مال هبـة اللـه (رهبـران دوم و سـوم طالبـان) پشـتون درانـی هسـتند. البتـه در سـال
  های غلزایی بیش از سایرین بوده است. گیری طالبان حضور پشتون شکل

کارشناسی، طالبان در دوستی و دشمنی تعصـبات قـومی را مبنـا  های شبه ف برخی حرفبرخال
رغم پشتون غلزایی بودن، مـورد غضـب طالبـان قـرار  اند؛ چنان که دکتر محمد نجیب، به قرار نداده

شــود. پــس  گرفــت. در مــورد دیگــران هــم ایــن نحــوه تعامــل ایــدئولوژیک (غیرقــومی) دیــده می
های جامعـه افغانسـتان و  بان را باید بیش از هر چیز در تعارض میان سنتشناسی جنبش طال جامعه

ها (هـم غلزایـی و هـم  مدرنیته وارداتی به این کشور فهم کرد. طالبان با پایگاهی وسیع میان پشتون
ای از باورهای دینی  ها و... و با مجموعه ای ها، پشه ها، ازبک درانی) و با پایگاهی نسبی میان تاجیک

گیری سـخت و...) تـا حـد  نوازی، انتقـام ـ صوفی) و خصال قومی (اشغالگرستیزی، مهمان (حنفی
زیادی نماینده سنت منطقه زیست خود در جای جای افغانستان در برابر آداب و سنن غربی هسـتند 
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  های مرکزی کابل نمایندگی شده است. که بیشتر از سوی حکومت

  هویت، عمومیت، مخالفت
  شود. خوبی میان طالبان دیده می تماعی آلن تورن نیز بههای اج سه اصل جنبش

مجاهدین قدیمی حرکت انقالب اسـالمی (محمـدی و منصـور) و حـزب اسـالمی  اصل هویت:
 جامعه

ً
ای با اکثریـت  یونس خالص؛ جوانان بیشتر روستایی و کمتر شهری (جامعه افغانستان اساسا

ر تاجیک، ازبـک و... جـذب کـم یـا متوسـط ها جذب زیاد و د قاطع روستایی است) که در پشتون
اند یا حتی مواردی از افراد نومسلمان از نقاط مختلف جهـان حتـی از آمریکـا (جـان والکـر  داشته

لیند)؛ از لحاظ شغلی نیز بیشتر طالبان طلبه، کشاورز، دامدار، دکاندار و دانشجو هستند که همگی 
  اند. های جنگ هویت نظامی نیز پیدا کرده در سال

  مخالفت با اشغالگری آمریکا و مدرنیته و فرهنگ غربی؛ اصل مخالفت:
 حیاتی اسالم با قرائت ماتریدی اصل عمومیت:

ِ
های جامعـه  ـ صـوفی و سـنت ـ حنفی ـ دئوبنـدی

  افغان (بیشتر پشتون).
ای از جمله استفاده از  این جنبش با سه ویژگی فوق و با استفاده از عوامل متعدد داخلی و منطقه

رت انسجام اجتماعی (یا همان عصبیت مد نظر ابـن خلـدون) توانسـت بـرای دومـین بـار وارد قد
  مرحله حکمرانی شود.

ویژه طالبان، عزت یـک مفهـوم  های سنتی به شناسی اجتماعی پشتون همچنین باید توجه کرد در روان
  هستند. اساسی است و حاضر به کشته شدن در راه حفاظت از باورها، کرامت و استقالل خود

  گیري نتیجه
دهد که از منظر اجتماعی و نیروی انسانی، محرز است که گروه  ها و نتایج این تحقیق نشان می یافته

میالدی از دل چنـد سـازمان جهـادی دهـه پـیش از آن در  ۹۰شمسی یا  ۷۰طالبان در ابتدای دهه 
هـایی از نیمـروز و  بخشمنطقه جنوبی کشور (لوی قندهار شامل قندهار، فـراه، هلمنـد، ارزگـان و 

وجود آمـد و  شـاخه محمـدنبی محمـدی بـه» حرکت انقالب اسالمی افغانستان«زابل) یعنی گروه 
  ـ جهادی آن منطقه بود.       ـ تاریخی بیش از هر چیز مولود بافت اجتماعی

های جهـاد و تشـکیل حکومـت  های سال دوم، با آغاز حرکت طالبان در جنوب با شعار احیای ارزش
المی،  شاخه مولوی نصرالله منصور حرکت انقـالب اسـالمی و بعـد شـاخه یـونس خـالص حـزب اس

  سرعت نیروی انسانی این حرکت افزایش یافت. اسالمی هم در شرق به جنبش پیوستند و به
رد نظیـر ایمـاق، 

ُ
سوم، طی سه دهه گذشته تعداد زیادی (و نه اندک) از تاجیک، ازبک و اقوام خ

گرایی و اشغالگرستیزی به طالبان پیوستند؛ با وجود ایـن  گرایی، سنت فتمان اسالمای و... ذیل گ پشه
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عنوان قومی کـه اکثریـت نسـبی را در افغانسـتان دارد، تشـکیل  ستون فقرات طالبان را قوم پشتون به
صورت علمی، آداب و سنن  شناسانه به دهد و به همین علت ضرورت دارد در یک تحقیق جامعه می

ها مورد تدقیق قرار گیرد. در این تحقیق نشان دادیم که سنن و آداب اجتمـاعی  ای پشتونه و اسطوره
اصـل اساسـی اسـت  ۹ها که نسل به نسل و سینه به سینه تا به امروز منتقل شده مشـتمل بـر  پشتون

معنی قصـاص؛ خیگـره  بـه معنی حفظ عزت و کرامت؛ بدل نوازی؛ پوت به معنی مهمان (ملمستیا به
پرستی و خودخواهی؛ ننگ در معنـی اصـلی آن یعنـی  کار برای رفاه جمعی و عاری از نفسمعنی  به

کید بر خصال سلحشـورانه؛  شرف، وفا؛ جرگه که معنایی شبیه شورا دارد؛ توره به معنی شجاعت و تأ
هایی بـه  ها و پیوسـت معنی پناه دادن). این اصول مغایرتی با شرع ندارند، اما زیرمجموعـه ننواتی به

ین اصول در خیلی از مناطق ملحق شده که در مغایرت با شرع (چه فقه حنفی و چه مذاهب دیگر) ا
 قاضیان طالبان در مناطق و رهبران کالن طالبان در سطح کشور نسـبت بـه ایـن مسـئله 

ً
است. اتفاقا
و در اند و خواهان حفظ شرع در برابر آداب مرسوم هستند که البته در برخی نقاط موفق  موضع گرفته

بندی قبایل پشتون ذیل چهار دسته اصلی صورت گرفته  اند. همچنین تقسیم برخی نقاط ناموفق بوده
شـود،  ـ درانـی و پیامـدهای آن در جنـبش طالبـان مطـرح می عنوان اختالف غلزایی است و آنچه به

 عاری از دقت نظر و باریک
ً
ورت صـ بینی است. آری، رقـابتی میـان ایـن دو شـاخه بـزرگ به معموال

تاریخی وجود دارد؛ اما آب و تاب غیرواقعی بسیاری به آن داده شده است و در جنبش طالبـان هـم 
 یکدستی تشکیالتی ذیل فرامین رهبری و شورا وجود دارد.

 جوان (اکثریت قاطع نیروهای رزمی و جنگی آن زیر سـی سـال 
ً
چهارم، اعضای طالبان معموال

ال دارند)، روستایی، بـا مشـاغل طلبـه، کشـاورز، دامـدار، دارند و خیلی از آنها حتی زیر بیست س
  ور و از جهت اقتصادی در سطوح متوسط و ضعیف جامعه هستند. پیشه

پنجم، هرچند زبان مادری بسیاری از اعضای طالبان غیرفارسی است، ولی شـایعه دشـمنی بـا 
ای،  ت رسـانهزبان فارسی به هیچ روی مستند، منطقـی و علمـی نیسـت. بخشـی عمـده از تولیـدا

فرهنگی و تبلیغی طالبان به زبان فارسی است. حتـی منـابع درسـی و تحصـیلی مهمـی از آنـان در 
هـای محلـی افغانسـتان و در  مدارس علمیه فارسی است و فارسی را نیز مانند پشـتو یـا سـایر زبان

هـای  رنها و ق دارند. شعرا و نویسـندگان پشـتون در دهـه ـ ادبی) گرامی می سطحی خاص (فرهنگی
  اند. اند و امثال پیر روشان و عایشه درانی به فارسی نیز نوشته و سروده گذشته نیز چنین بوده

ویژه از لحاظ فرهنگی) و ضدصهیونیستی بودن  دوستی، ضدغربی بودن (به ششم، روحیه اسالم
ن به یک حقیقت مسلم میان رهبران و نیروهای میدانی طالبان است؛ بنابراین در صورت اهمیت داد

فرهنگ و استفاده از ظرفیت اشـتراکات عمیـق تـاریخی، فرهنگـی و ادبـی و برجسـته کـردن نقـش 
تـوان  ـ صهیونیسم در فساد و تباهی جهان و دشمنی بنیادین غرب با اسالم و مسلمین و... می آمریکا
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هــای الزم بــرای  بـه کــار فرهنگــی مفیـد در افغانســتان دســت زد. همچنـین ضــرورت دارد مراقبت
های ضدشیعه میان طالبان صورت گیرد و نیز با وسواس زیاد مـانع از وقـوع  گیری از پخش ایدهجلو

  زای شیعه حوادث و امور تنش
ً
ـ سنی در منطقه شد؛ زیرا پیشـبرد اهـداف کـالن در افغانسـتان قطعـا
مستلزم حفظ و هدایت بستر جوان و مذهبی طالبان است و دشمنان امت اسالمی نیـز متوجـه ایـن 

ت هستند؛ پس با همه توان به سمت سوءاستفاده از احساسات مـذهبی آنـان و گسـترش سـّم حقیق
  تفکر ضدوحدت حرکت خواهند کرد.
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