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 فتار  گپیش

مطالعات    پژوهشاین   مجموعه  شده   اصالحاتدر  منتشر  افغانستان  سیاسی  نظام  و  اساسی  قانون 

پیرامون   افغانستان  استراتژیک  مطالعات  انستیتوت  پیشین  کارهای  و   اصالحاتاست.  اساسی  قانون 

ق  از؛  اند  عبارت  سیاسی  افغانستان:نظام  گذار  حال  در  جامعه  و  اساسی  دیدگاه  انون  و  ارزیابی  ها 

اسا قانون  تعدیل  برای  عمومی  مردم(،  1395)سی  پیشنهادهای  دشوار  افغانستان:   ساالری  راه  در 

افغانستان  های ملی پیرامون نظامارزیابی و نقد گفتمان ح نظام  الاص(،  1396)های سیاسی بدیل در 

تجربه   و  افغانستان  خابانتانتخاباتی  در  پارلمانی  افغانستان:  (،  1397)ات  انتخاباتی  افسانه دموکراسی 

های قومی و توزیع قدرت سیاسی در  گروه  (،1397)  «1393جمهوری  های انتخابات ریاست  بینظمی

کشور   در  سیاسی  نظام  تغییر  یا  تعدیل  و  1398)افغانستان:  جمهوری  (،  ریاست    : 2019انتخابات 

پروسه آن   مشکل های  امتداد  نتایج  و  سلسله   پژوهشد.  باشمی(  1398)  ساز  این  ادامه  در  کنونی 

   پردازد.ستان میفرهنگ سیاسی افغانتحقیقات به بحث 

دغدغه رقم  نخستین  ماستری  تحصیل  دوران  در  افغانستان،  سیاسی  فرهنگ  با  رابطه  در  من  های 

سیاسی افغانستان بود تا    شناسی سیاسی و توسعه، مستلزم شناخت فرهنگهای جامعهخورد. درس

ب توجه  با  زمینهبتوان  برای  ه  الگویی  توضیح  به  افغانستان  سیاسی  فرهنگ  سیاسی توسعههای  ی 

جستم بیشتر  هرچه  افغانستان  سیاسی  فرهنگ  مورد  در  شوربختانه  یافت.  دست  کمتر   ،افغانستان 

درس دوران  در  تحصیل  زمان  در  مورد  این  در  من  ذهنی  درگیری  دیافتم.  مباحث کتری  های  که 

میان، در سال  جدی این  بیشتر شد. در  را دنبال می کردم؛  انستیتوت مطال1396تری  عات از طرف 

استراتژیک افغانستان، پیشنهاد تحقیقی در مورد فرهنگ سیاسی هرات را دریافت کردم. برای من که 

اما  سر شده بود،  های اولیه میکردم، فرصت خوبی برای پژوهشای را با خود حمل میچنین دغدغه

این پژوهشی بدون هیچمشکل  بود که شروع  برای من مشکلزمینهگونه پیشجا  را  ساخته   ای، کار 

ارزاز مسئول آن زمان   عرفان  آقای  با همکاری  افغانستانبود.  استراتژیک  دفتر    -انستیتوت مطالعات 

ماههرات،   پژوهش،  رسیدیمروی طرح  نتیجه  این  به  نفری  کار کردیم. دو  پژوهشی کمی،    ها  با  که 

مؤلفه مؤلفهنخست  این  سپس  و  دهیم  تشخیص  را  هرات  سیاسی  فرهنگ  فرایهای  در  را  ندی ها 



 

 ك

 

ای در مورد  ی معیاریگونه پرسشنامهپژوهشی، توضیح دهیم. مشکل بزرگ دیگر ما این بود که هیچ

مطالعات  با  نفری  دو  کامل  ماه  دو  نداشتیم.  اختیار  در  افغانستان  سیاسی  مورد    فرهنگ  در  فراوان 

در مورد    های موجودفرضای را با توجه به پیشنامهفرهنگ سیاسی ایران و کشورهای غربی، پرسش

ی های مطروحهفرهنگ سیاسی افغانستان و هرات، تهیه کردیم. مشکل دیگر ما این بود که پرسش

پایایی و روایی مورد نظر را به  از تالشدست نمیما،  اولیه   توانستیم بههای فراوان  داد. پس  ی  طرح 

فرهنگ  پرسش پژوهش  پیدا کنیم.  روایی مطلوب، دست  و  پایایی  با  با مشکالت نامه  سیاسی هرات 

 ی نسبتاً رضایت بخشی دست یافتیم.  فراوان خود به پایان رسید و ما به نتایج اولیه

ا سیاسی  فرهنگ  مورد  در  مشابهی  پژوهش  راه  هرات،  سیاسی  فرهنگ  پژوهش  پایان  فغانستان  با 

که اینبرخوردم. نخست،  هموار گردید. پس از نقد آن پژوهش به دو مشکل عمده در پژوهش هرات  

های جدیدی در مورد فرهنگ سیاسی این شهر خلق کرده است دریافتم که پژوهش هرات، پرسش

پژوهش   در  خأل،  این  رفع  برای  گرفتم  تصمیم  بنابراین  دهد.  پاسخ  آن  به  نتوانسته  کمی  روش  که 

)کمی ترکیبی  یا  آمیخته  روش  از  افغانستان  سیاسی  دیگر،   -فرهنگ  مشکل  نمایم.  استفاده  کیفی( 

بهسشنامهپر بود.  شده  روبرو  خألهایی  با  که  بود  پژوهش  سیاسی ی  فرهنگ  پژوهش  در  طورمثال، 

عنوان بخشی از فرهنگ سیاسی به فراموشی سپرده شده بود که در  هرات، نقش زنان در سیاست به

 ی جدید این نقیصه رفع گردیده است.  نامهپرسش

نا به  توجه  با  افغانستان  پژوهش فرهنگ سیاسی  دامناجرای  را  زیادی  گیر  امنی در کشور مشکالت 

-نامه بفرستم. دلیل آنگر کرد و حتی گاهی مجبور شدم در یک والیت چندین دفعه پرسشپژوهش

داده که  بود  این  پرسشهم  دهای  یا  بود  ناقص  یا  دستادهنامه  سوگیری  آن  پژوهشهای  را یار  گر 

 گر را تغییر دهم.  یار پژوهش ندین دفعه دستداد. در برخی از والیات هم مجبور شدم که چنشان می

گیر من و همکارانم است که شاید بتوان آن را گامی در  پژوهش حاضر، حاصل دو سال پژوهش نفس

قلم افغانستان  سیاسی  فرهنگ  میدانی  کپژوهش  جداد  حمایترد.  از  که  دارد  همها  ی  جانبههای 

ترین کارشناسان علوم سیاسی از جمله، از زبدهتن  انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان و هشت

عبدالحفیظ  آقای  تمنا،  فرامرز  دکتر  ثمر،  سیما  دکتر  صدر،  عمر  دکتر  موسوی،   عسکر  سید  دکتر 

سید دکتر  بختیاری،  صدیقه  دکتر  اش   منصور،  و  حسین  نظرات راق،  با  که  عارفی  محمداکرم  دکتر 



 

 ل

 

افزودهکارشناسانه تحقیق  این  غنای  به  خود،  محمد سپاس  اند، ی  فرهیخته  جوان  از  نمایم.  گزاری 

ترجمه با  که  دانیال  پرسشعوض  پشتوی  شیوای  میی  امتنان  اظهار  رساندند،  یاری  مرا  .  کنمنامه 

کتاب  چنینهم این  مرورگران  از  که  دارد  رامیار،  دکت  جناب جا  جواد  دانشگاه؛  ر  علی  لیاقتاستاد 

که بخش بزرگی از اصالح این پژوهش  ، استاد دانشگاه، و دکتر یعقوب ابراهیمی  ، استاد دانشگاهامیری

 گزاری ویژه داشته باشم.  سپاس هایی مفید آنان است،یون راهنماییمد

برد. اما خوشحالم که پس از دو  میهای زیادی رنج  باور عمیق دارم که این پژوهش از کمی و کاستی

شناخت فرهنگ سیاسی افغانستان، برگرفته از نظرات برخی   وقفه، نخستین گام درسال پژوهش بی

پژوهش که  امیدوارم  و  است  شده  برداشته  افغانستان،  مردم  پژوهش گران  از  با  بتوانند  های  کشور 

  ی نمایند.  زوایای بیشتری از فرهنگ سیاسی افغانستان را واکاوبیشتر، 

 

 داوود عرفان
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 گزارش  خالصه

از  عنوان زیرمجموعه  به  فرهنگ سیاسی ای در مطالعات  جایگاه ویژهی فرهنگ عمومی یک جامعه، 

گذاران عمومی کشورها، با فهم حداقل نسبی  علوم اجتماعی برخودار است. با توجه به این که سیاست

های  عمومی می نمایند؛ توجه به این بخش یسیشان،  مبادرت به تدوین پالفرهنگ سیاسی جوامع

دستورا در  اجتماعی  علوم  مطالعات  پژوهشز  از  بسیاری  است.   گران کار  گرفته  قرار  اجتماعی  علوم 

نظام مطالعات  با  سیاسی،  فرهنگ  به  مرحلهتوجه  وارد  وربا،  و  آلموند  نتایج  مند  و  شد  جدیدی  ی 

های این حوزه در آمده  ه عنوان الگوی مسلط پژوهشتطبیقی آنان، ب  -های میدانیبرآمده از پژوهش

سه نوع فرهنگ سیاسی محدود، تبعی و    های آلموند و وربا به صورت عمومی بهاست.  نتایج پژوهش 

مشارکتی و یا تلفیقی از این انواع انجامیده است. بر اساس الگوی، آلموند و وربا؛ این پژوهش در صدد  

مسأله دو  نخستتشخیص  است.  کلی  مردم  این  ی  سیاسی  افغانستان که،  فرهنگ  نوع  چه  ای از 

افغانستانای تأثیرگذار بر فرهکه مؤلفهبرخوداراند و دوم این چیست؟ این پژوهش، با    هنگ سیاسی 

، کارمندان دولت،  مدنیی  جامعهادان دانشگاه، دانشجویان، فعالین  نفر متشکل از است   384پرسش از  

-جمعیتمردم عادی، با توجه به متغیرهای  غل آزاد و  فراد دارای شهای خصوصی، اکارمندان سازمان 

چون مذهب،  سن،    شناختی  شغل،  تحصیالت،  جنس،  والیت  زبان،قومیت،  و  گ  درآمد  رفته صورت 

-نگرش بینو    نگرش اقتصادی  ، دموکراسی، نگرش ملی،دین، قوم    است. در این پژوهش شش بعد 

لعه قرار گرفته است. ای، مورد مطاه به متغیرهای زمینهدر فرهنگ سیاسی افغانستان با توج  المللی،

است.   وی فرهنگ سیاسی افغانستان پرداختهی، کیفی و آمیخته به واکااین پژوهش در سه بخش کم

نامه به تناسب جمعیت در ده والیت افغانستان )کابل، هرات، قندهار،  پرسش  384در بخش نخست،  

 spssافزار  با نرم  آن،  بامیان و نیمروز( توزیع و سپس دادهای  بلخ، ننگرهار، غزنی، بدخشان، فاریاب،

اس گردیده  تحلتحلیل  از  پس  کیفی،  بخش  در  داده ت.  پرسشیل  پژوهش،  کمی  دیگری   های های 

ن اساس، بر اساس روش  مطرح شد که نیاز به توضیح بیشتر فرهنگ سیاسی افغانستان داشت. به ای

ترین کارشناسان علوم سیاسی و اجتماعی مورد  ن از زبدهت  8های مطروحه با  تحلیل مضمون، پرسش

ی ها استخراج شده و شبکه مین فراگیر، اساسی و فرعی این مصاحبهقرار گرفت و سپس مضابحث  

تحقیق   روش  در  تبیینی  متوالی  طرح  از  کیفی،  پژوهش  انجام  از  پس  گردید.  ترسیم  آن  مضمون 
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   ها استخراج شد.ی نهایی از آنقایسه شده و نتیجههای کمی و کیفی مآمیخته استفاده شده و داده 

آمیخته پژوهش  اساس  یافت بر  زیره،  فره  های  افغانستان،ندر  سیاسی  است.به  گ  آمده  دست 
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 های کلیدی یافته

-بندی شدهتقسیم  نتایج کمی، نتایج کیفی و نتایج ترکیبی،   سه بخشهای کلیدی پژوهش، در  یافته

 اند که از این قراراند: 

 کمی پژوهش های  یافته الف:

های تحقیق صورت گرفته است.  ابعاد و شاخص تحلیل کمی فرهنگ سیاسی افغانستان، با توجه به   

باشند؛ هم در این میان گاهی گویه های مهم در درون شاخص هایی که نگرش خاصی ایجاد کرده 

 تحلیل شده است. 

 بعد دین 

دولت، به دولت دینی باورمند    و  ی دین مورد رابطهاند که در  دهندگان نشان دادهدر این بعد، پاسخ

آن گوهستند.  به  مهمیهها  را  حکومت  بودن  دینی  که  قرار  ای  آن  مقبولیت  معیار  است؛ ترین  داده 

ارائ  را  موافقت  کردهبیشترین  همه  و  گویهاند  گرفتهچنان  سرچشمه  دین  از  که  قوانینی  تنها  اند، ی 

ها داشته و  مانند دانشگاه  ت. از دیدگاه آنان مدارس دینی اهمیتیکمترین مخالف را در بر داشته اس 

کردهدولت   توصیه  بین  را  جوانان  بگیرد.  مشورت  علما  از  سیاسی  امور  در  که  سال،    30تا    20اند 

ابراز داشته را  دینی در سیاست  نهادهای  و دخالت  سیاست  به دخالت دین در  باور  از بیشترین  اند. 

ظر درآمد،  اند و  از منها، بیشترین باور به دخالت بعد دین را تبارز دادهتاجیکها و  منظر قوم، پشتون

به صورت  مردان  است. هرچند  کمتر شده  دینی  به حکومت  اعتقاد  است،  رفته  باالتر  درآمد  هرچه 

اند؛ اما اعتماد زنان به دولت دینی و نهادهای دینی  خفیفی بیشتر از زنان به حکومت دینی رأی داده

دورهقابل   در  که  جوانانی  است.  بوده  بهتوجه  لیسانس  تحصیلی  میی  بسر  را  برند،  تمایل  یشترین 

اند. اعتقاد مذهبی در مورد بعد دین  های تحصیلی به بعد دین در سیاست داشتهنسبت به سایر درجه

ها نسبت به شیعیان باور بیشتری به حکومت دینی و نهادهای  هرچند نزدیک بوده است، ولی سنی

داشتهد حالی ینی  در  فارسیاند.  بعد  زبانکه  این  به  کمتری  اعتماد  دادهها  زبانبروز  سایر  های  اند، 

داده بروز  خود  از  باالتری  اعتماد  بلوچی  و  ازبکی  بیشترین پشتو،  ننگرهار  هم  والیتی  منظر  از  اند. 

 اند.  کمترین اعتماد را به نمایش گذاشته تااعتماد و هر
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پرسشصورتبه دادهوشکلی،  نشان  زیادی ندگان  اهمیت  دینی  نهادهای  و  دینی  حکومت  به  که    اند 

گویهمی به  پاسخ  در  دقت  اما  میدهند،  نشان  متفاوت  کامالً  های  حکومتی  خواستار  آنان  که  دهد 

گرفته نظر  در  مشورتی  و  ثانوی  نقشی  را  علما  نقش  زیرا  نیستند.  ایدئولوژیک  و  با  مذهبی  و  اند 

ار  اند و قوانین موضوعه را در کنفت کردهبه دست علمای دینی باشد، مخالحکومتی که رهبری آن  

پنداشته مهم  اسالمی  اینقوانین  در  درجهاند.  دارای  جوانان  لیسانس  حال،  دانشگاهی  تحصیل  ی 

 اند.  تر نشان دادهرادیکال

 بعد قوم 

ای زمینهمامی متغیرهای  شود. تقریباً تترین ابعاد فرهنگ سیاسی افغانستان شمرده میاین بعد قوی

ی بارزی از سیاست قومی در کشور است.  با  ای نشانهگیریبه سیاست قومی باور دارند. چنین موضع

دهندگان، به نهادهای سنتی باور ورزی قومی در کشور، اکثر پاسخوجود اعتقاد قوی نسبت به سیاست

 اند.  چندانی نداشته

 بعد دموکراسی 

فره در  دموکراسی  بامتغیر  افغانستان  سیاسی  مشارکت شاخص  نگ  سیاسی،  آگاهی  چون  هایی 

سی، اعتماد سیاسی، احساس کارآیی سیاسی، اعتماد به نقش زنان در سیاست و  ارزیابی عملکرد  سیا

ای خوب نشان داده مالحظهطور قابلشوندگان، بهسیاسی سنجش شده است. آگاهی سیاسی پرسش

عین ولی در  است،  آنان  حال، مشارکتشده  است. در حالی  سیاسی  احساس پایین گزارش شده  که 

دهندگان پایین بوده است، اما اعتماد آنان به ساختار سیاسی نسبتاً خوب نشان  بین پاسخ  کارآیی در

اند ولی به صورت دهندگان نظر مثبتی نسبت به نقش زنان در سیاست داشتهداده شده است. پاسخ

های مختلف کشور،  اند. اعتماد به دموکراسی در بین طیفی نکردهعموم عملکرد دولت را خوب ارزیاب

های سنی نظر مشابهی  هایی روبرو بوده است. از لحاظ سنی، تقریباً تمام گروهها و تفاوتبا مشابهت

اند. از لحاظ  سال احساس کارآیی بیشتری بروز داده  60تا    50نسبت به دموکراسی دارند، فقط افراد  

ه ساختار را بروز  ها بیشترین اعتماد سیاسی بازبک  موکراسی کمی متفاوت بوده است.قومی، نگاه به د 

عینداده در  و  دولتاند  سیاسی  عملکرد  به  نسبت  را  اعتماد  کمترین  دادهحال  نشان  اند.  مردان 
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اند. از لحاظ درآمد و جنس هم نگرش ها ها کمترین اعتقاد را به نقش زنان در سیاست داشتهپشتون

لحنسبت   از  است.  بوده  مشابه  تقریباً  دموکراسی  تحبه  چه  هر  تحصیل،  است، اظ  رفته  باالتر  صیل 

ی دکترا  های تحصیل، درجهاحساس کارآیی و اعتقاد به نقش زنان بیشتر شده است و از میان درجه

استادان   شغل،  متغیر  در  است.  داده  نشان  موجود  ساختارهای  به  نسبت  بیشتری  سیاسی  اعتماد 

کارمندان سازمان دانشگاه   به  و  بیشتری  اعتماد  غیردولتی،  داشته های  باور  دموکراسی  پزشکان  و  اند 

اند. نگرش مذهبی در مورد دموکراسی بین دو مذهب شیعه و  کمتری نسبت به دموکراسی ابراز کرده

  هایی همراه بوده است بهسنی مشابه بوده است. از لحاظ زبانی، نگرش در مورد دموکراسی با تفاوت 

ها نسبت به زبانها بیشتر بوده و فارسیر زبانترتیب که اعتماد سیاسی زبان ازبکی نسبت به سایاین

داده نشان  از خود  بیشتری  اعتماد  و مشارکت سیاسی،  در سیاست  زنان  لحاظ والیتی،  نقش  از  اند. 

اس کارآیی  هرات بیشترین باور به نقش زنان در سیاست را نشان داده است و بامیان بیشترین احس

ایتی از عملکرد دولت در تمام والیات تقریباً مشابه است؛  که نرخ نارضدر نظام را داشته و با وجودی

 اند.  اما بدخشان و قندهار نارضایتی بیشتری از خود بروز داده

 بعد نگرش ملی 

ی است که  دهندگان، باالتر از حد متوسط بوده است. این مسأله به این معننگرش ملی در بین پاسخ 

پای ملی  نگرش  افغانستان  مردم  از  بزرگی  دادهبخش  بروز  خود  از  تقریباً  ینی  مثال،  طور  به    30اند. 

پاسخ از  افتخار نمیدرصد  را دارند، احساس  افغانستان  تابعیت  این که  از  بیشترین دهندگان  کنند و 

خبه های علمی کشور ابراز  افتخار نه به نمادهای ملی امروزی که بیشتر به قهرمانان، دانشمندان و ن

متغی بررسی  است.  شده  زمینهداشته  میرهای  نشان  بزرگای  و  جوانان  که  ملی  دهد  نگرش  ساالن 

ها از سایر تری برخودارند. نگرش ملی سادات و پشتونساالن از نگرش ملی پایینباالتری دارند و میان

ی تحصیل، افراد دارای  اند. از نظر درجهادهاقوام بیشتر بوده و زنان از مردان نگرش ملی باالتر نشان د

از لحاظ مذهبی، سنیی  درجه ها تمایل بیشتری به این بعد  لیسانس نگرش ملی بیشتری داشته و 

اند. از لحاظ والیتی بامیان باالترین  ها نگرش ملی بیشتری را تبارز دادهها و بلوچنشان داده و پشتون

انحراف معیار را به  ای که  جالب این است که تنها متغیر زمینه  ینگرش ملی را نشان داده است، نکته

نگرش ملی    -دهندگان به آن موافقت کامل نشان داده اندبه این معنی که تمام پاسخ  -صفر رسانده
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در بامیان است. در حالی تقریباً  را داشته است و هرات و قندهار  که  بدخشان کمترین نگرش ملی 

 اند.  میانه ایستاده

 رش اقتصادی نگ  بعد

پاسخ اقتصادی  دادهدهندگاننگرش  تحلیل  ولی  بوده  باال  عموم،  صورت  به  می ،  نشان  که  ها  دهد 

دهندگان بیشتر به اقتصاد دولتی باور دارند تا بازار آزاد. این متغیر از آن جهت اهمیت دارد که پاسخ

 ای به آن نگرش مشابهی دارند.  تقریباً همه متغیرهای زمینه

 المللی رش بین بعد نگ

تر از سطح متوسط نشان داده شده است. اما این نگرش با توجه افغانستان پایینالمللی در نگرش بین

المللی باالتری نشان  ساالن، نگرش بیندهد. بزرگهایی را هم نشان می ای، تفاوتبه متغیرهای زمینه

زنان  و  که اقوام بوده است. در حالی ها و سادات بیشتر از سایر المللی هزارهاند و نگرش بینداده

اند.  المللی را بروز دادهاند؛ پزشکان کمترین نگرش بینالمللی بیشتری نشان دادهشیعیان نگرش بین

 اند. المللی و بدخشان کمترین نگرش را داشتهاز نظر والیتی، هرات بیشترین نگرش بین

  کیفی پژوهشهای  ب: یافته

دست  ساختاریافته بهی نیمهنی بر مصاحبههای مبتهایی است که از دادهاین بخش متشکل از تحلیل

یافته این  است.  به آمده  رسیدن  جهت  به  کمی  نتایج  تقویت  خاطر  به  و  قبلی  مباحث  ادامه  در  ها 

 گردد.  تر شدن مباحث مربوط به فرهنگ سیاسی افغانستان، ارایه میتر و روشنهای عمیقتحلیل

داده به  رسیدن  پژوهشبرای  کیفی،  خود  های  افراد  گر  و  نموده  مصاحبه  انجام  به  اقدام  شخصاً 

امور سیاسی  مصاحبه و کارشناسان مطرح  آگاهان  از  به–شونده  افغانستان  آیند.  حساب میاجتماعی 

ها تا نزدیک به نود دقیقه به طول انجامید و از مورد  ای بود که بعضی از آنها به گونهروند مصاحبه

 اما به دلیل اطمینان بیشتر تا مورد هشتم ادامه یافت.  یر به اشباع نظری رسید؛ ششم به متغ
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بهپرسش کمی  نتایج  از  مصاحبه  بههای  است.  آمده  و گونهدست  چیستی  به  رسیدن  برای  که  ای 

عمیق توضیح  و  بهچرایی موضوع  نتایج  پرسشتر مسایل،  از  آمده  پرسش نامهدست  قالب  در  های ها 

نتایج  شوندگانشده و با مصاحبهمصاحبه طراحی   از این قرار دستبه  در میان گذاشته شد.  از  آمده 

 است.

 شکاف، حرف اول و آخرمضمون فراگیر:   

سازمان مضامین  بتوان  نیز  احتماالً  دیگری  اصطالحات  با  فراگیر  مضمون  سه  یا  دو  ذیل  را  دهنده 

تخراج شده در  ه اکثریت مطلق مضامین استر به مضامین پایه، این تز کگنجانید؛ اما با نگاهی دقیق

های  تر است. »شکاف«، آن یک کلمه است. مضامین و داده شود، قوینهایت به یک کلمه خالصه می

از چندشکافه   تحقیق، حکایت  دارد. شکافاین  افغانستان  مذهبی،  -های دینی بودن ساختار سیاسی 

ملت؛ همه آن چیزی شکاف بین دولت و  قومی، سیاسی، جنسیتی، زبانی، نسلی، شغلی و در نهایت  

اند. به  کننده در مباحث مربوط به فرهنگ سیاسی افغانستان به آن اشاره کردهاست که افراد مصاحبه

مقوله همه  دلیل،  آن  همین  توضیح  به  ادامه  در  و  گردیده  تعریف  فراگیر  مضمون  یک  بستر  در  ها 

 پرداخته خواهد شد.  

 ی دین چندگانه تفکیک -1

مقوله چها  این  مضمونشامل  مسا  ر  به  کدام  هر  که  مضامینی  است.  درهمفرعی  مانند  تنیدگی  یلی 

ابزاری  یا  و  سیاست  با  دیانت  آمیختگی  اجتماعی،  سنت  با  بی دین  دینی،  اعتقادات  و  دین  -شدن 

اعتمادی اجتماعی به کارگزاران دینی و در نهایت ضعف نهادی دین در جامعه افغانستان اشاره دارد.  

از مهم  ی این مقولههمه  در نهایت ابعاد و مولفهبه این نکته اشاره دارد که دین،  های فرهنگ ترین 

 آید.  سیاسی در افغانستان به شمار می

های موجود در : قرائت حاکم از دین در افغانستان، با بسیاری از قرائتمذهب سنتی و سنت مذهبی

های دینی  کشور با آموزه  اجتماعی در اینی  هاجهان اسالم متفاوت است. در بسیاری از موارد، سنت

آموزه یا هم  و  رنگعجین شده  نیز در  وهای دینی  دلیل  به همین  است.  به خود گرفته  بوی سنتی 

 های دینی، در هیچ کجای دنیا به جز افغانستان پذیرفته شده نیست.  مواردی، بعضی از قرائت
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شدن دین و اعتقادات  از آن به ابزاریتوان  د که میای اشاره دار: این مضمون به نکتهاعتقادات ابزاری

و حضور دین    -ی اخیربه ویژه در چند دهه-ای که در تاریخ معاصر افغانستان  دینی یاد کرد. به گونه

گران دینی و یا هم صاحبان قدرت و در میدان سیاست، در بسا موارد دین به ابزاری در دست کنش

 مداران بدل شده است.  سیاست

های احتمالی از دین و اعتقادات دینی جامعه باعث  شدن و به تبع آن سواستفادهری: ابزا اعتمادیبی

سازمان و  افراد  به  نسبت  اجتماعی  اعتماد  تا  است  به شده  مردم  نگرش  و  یافته  تنزل  دینی  های 

 سو گردد.  کارگزاران این نهاد با بی اعتمادی هم

افغانستان در مقایسه با  ارد که بر اسا: این مضمون اشاره به موضوعی دضعف نهادی س آن، شرایط 

سایر کشورهای اسالمی باعث شده است تا به دین اجازه تبدیل شدن به نهاد را ندهد. به همین دلیل 

 ی دینی در افغانستان نیز فراهم نبوده است. یافتهنیز امکان تولید افکار انسجام

 ای پر رنگمولفه   قومیت، 

راه آید؛ و این ادعایی پر بیشمار میی فرهنگ سیاسی افغانستان بهشاخصهترین  احتماالً قومیت مهم

مسأله در همهنیست.  قومی  رویکردهای  و  قوم  سیاسیی  مناسبات  پر -ی  نقش  افغانستان  اجتماعی 

بارزی دارد. ساختار اجتماعی المللی نیز این تبارز را  -تاریخی و اخیراً، تحوالت سیاسی-رنگ و  بین 

-ای اشاره دارد که فرهنگ سیاسی را متأثر میست. این مقوله به همه مناسبات قومیوده اتقویت نم

 سازد و هشت مضمون را در خود جای داده است.  

منفعت   آنطلبیمیدان  این  :  ذیل  که  مفاهیمی  دیگر،  عبارتی  به  یا  است؛  مضمون  این  مدنظر  چه 

قومیت در افغانستان بیشتر از هر چیز   یألهاست، به این نکته اشاره دارد که مسمضمون قرار گرفته

مداران و دیگری، به میدانی برای برآورده شدن منافع افراد بدل شده و ابزاری است در دست سیاست

 اقتصادی و کسب یا حفظ سرمایه اجتماعی.  -بزرگان قومی برای رسیدن به قدرت سیاسی

بیپناه مسألهعدالتیگاه  قوم:  افغانستان،ی  در  د  گرایی  تحلیل  در  قابل  واکنشی  و   کنشی  متغیر  و 

به تمامیتگونهاست.  و  قومی  رفتارهای  تا  خواهانهای که  است  باعث شده  بر قدرت  ی جریان حاکم 
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به کنند.  استفاده  قومی  ابزار  از  دادخواهی  و  تظلم  برای  افراد  برای جریانگونهسایر  قومیت  های ای، 

حاشیه در  افغانستان،  ساکن  قدرت  پنا همواری  بی هه  بوده  عدالتیگاه  قدرت  در  مستقر  جریان  های 

 است. 

اقلیت افغانستان  هاجغرافیای  اما کشوری به مختصات قومی  افغانستان نیست.  تنوع قومی مختص   :

به گونهنیز در دنیا کم این کشور  غالب نظیر است. وضعیت قومی  یا  برتر  از لحاظ -ای است که قوم 

های مبتنی بر سرشماری جمعیت و نفوس، که خالف این  اکنون دادهندارد. حداقل تا  وجود    -کمی

گفته را بیان کند، ارایه نشده است. وضعیت تقسیم قدرت قومی فعلی نیز نتیجه یک توافق سیاسی 

کنند که ریشه  های خرد و کالنی زندگی می داد آماری. در جغرافیای افغانستان، اقلیتاست، نه برون

بیرواکثری اقوام  این  از مرزها و در  ت  به  ن  را  افغانستان  این مسأله  لذا  کشورهای همسایه قرار دارد. 

 ها بدل نموده است.  جغرافیای اقلیت

شود، در  ملت شنیده می-های عبور از دولتکه در دوران جدید، زمزمه: در شرایطیدروغ بزرگ ملی

-است؛ و درهمکن برخوردار  ترین حالت ممندهافغانستان این پدیده هنوز مسأله است. دولت از شکن

تنیدگی قومیت با همه اجزای ساختار جامعه، »ملت« را نیز به شوخی هولناک تبدیل کرده است. اگر 

رسانه و  سیاسی  تعارفات  واقعاز  و  بگذریم  که  ای  است  این  واقعیت  شود،  برخورد  مسایل  با  بینانه 

را به ذاشته و آننگرش ملی باقی نگ ست که جایی برای های قومی چنان در افغانستان پر رنگ انگرش

 دروغی بزرگ شبیه نموده است.  

افتراق در  جامعهاشتراک  در  شکافه:  چند  نژاد،  ی  زبان،  مذهب،  قبیله،  قوم،  که  افغانستان  مانند  ای 

-افراد و گروهکند، عواملی هم وجود دارد که باعث نزدیکی و پیوند  منطقه، و... مردم را از هم دور می 

اجتماع میهای  واحد  ی  الگوی  شهرنشینی،  سواد،  هستند.  دور  هم  از  سنتی  صورت  به  که  شود 

های قومی مختلف را در  جمله عواملی هستند که گروهمهاجرتی و بسترهای فرهنگی مشترک از آن

 کند.  مواردی به نزدیک می

یافته اقلیت کیفی از  نتایج  : در قسمتی  این تحقیق،  انشان میهای کمی  فغانستان  دهد که شیعیان 

تر موضوع، در منظور درک عمیقاند. بهالمللی و اقتصادی متفاوتی نسبت به سایرین داشتهیننگرش ب
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هم و  طرح  موضوع  این  کارشناسان،  با  پاسخمصاحبه  زمینهسویی  مضموها  نیز    ی  را  موضوع  شدن 

اقلیت مذهبی بهفراهم نمود. این مضمون اشاره به این نکته دارد که ا ی مانند میزان سواد، دالیل ین 

 تری دارند.  المللی نگاه مثبتهای تاریخی، به حضور و گسترش نهادهای بینهل مذهبی و سرکوبتسا

تابعیت از  نابسامانی فرار  اجتماعی، هویت:  قومی و تبعیض های  یافته در  های گسترده و سازمانهای 

فغانستان مردم، از داشتن تابعیت اتوجهی از  که قسمت قابل  ساختار قدرت افغانستان باعث شده است

ی آماری این تحقیق نزدیک به سی درصد است. سی  احساس رضایت نکنند. این موضوع در جامعه

نماید، احتماالً هویت پای رفتن مدد  را درصدی که دل در گرو این هویت ندارند و اگر  های دیگری 

 ترجیح دهند.  

ا:  ستیزیبیگانه مباحثی  از  مستخرج  مضمون  نگراین  به  مربوط  مسایل  ذیل  که  به  ست  مردم  ش 

بین یافتهنهادهای  است.  آمده  میالمللی  نشان  تمها  از  ستیزی«  »بیگانه  که  اصلی  دهد  های 

ی آید. اما نکته جالب توجه در این یافته و مقایسهروانشناسی سیاسی مردم افغانستان به حساب می

یافته با  قآن  و سهای  تناقض  مقوله،  به گریبان ردرگمیبلی در همین  آن دست  به  است که جامعه 

خواهد. تحمل خودی را ندارد؛ مردم ای سردرگم که هنوز مشخص نیست، دقیقاً چی میاست. جامعه

بهانه به  میآن  قبیله  محور  بر  هنوز  و  گریزانند  هم  از  متعدد  غیرخودیهای  با  و  سر  گردند  نیز  ها 

اند. شاید این مردم، به دنبال کسب تابعیتی بیگانه  ی ازتوجهحال، بخش قابلد. در عینناسازگاری دار

 ستیزی در این جغرافیا به این معناست که هرکس از قبیله من نیست، بیگانه است. بیگانه

 نظام سیاسی، از قرائت تا روایت

ستان به آن اشاره شده و  این سومین مقوله ازمجموعه مباحثی است که در بستر فرهنگ سیاسی افغان

شامل میسه مض را  آنمون  تجربه شود.  و  تحزب  موضوع  به  یکی  است  آمده  مقوله  این  ذیل  ی چه 

 های دموکراسی حاکم در افغانستان اشاره دارند.  حزبی و دو دیگری به ویژگی 

دموکرات  بدون  جامعه  هادموکراسی  در  دموکراتیک  رفتارهای  نبود  موضوع  به  مضمون  این  در  و  : 

 ان سیاسی افغانستان اشاره شده است. ر گحتی در میدان سیاست و کنش



 

11 

 

ی مفاهیم آن و به این  کنندهاست و تکمیلاین مضمون در راستای مضمون قبلی:  روش بدون ارزش

اجتماعی   هنجارهای  با  غیربومی  افغانستان سیستمی  در  فعلی  دارد که سیستم سیاسی  اشاره  نکته 

و   بوده  جامعه  نهارزشاین  افغانستان  در  دموکراتیک  این  های  در  هم  تالشی  و  نشده  راستا ادینه 

نمی حداقلصورت  به  جامعه  این  در  دموکراسی  از گیرد.  و  شده  داده  تقلیل  انتخابات  مانند  هایی 

 فرهنگ دموکراتیک خبری نیست. 

ی دموکراتیک، ها: کنش سیاسی در قالب احزاب فعال و مبتنی بر ارزشی تلخ تاریخیحزب و تجربه

ویژگی بلکه های دموکراسیاز  است،  آن  فاقد  که  تنها  نه  افغانستان  اما دموکراسی  است.  های موفق 

و کنشتجربه از حزب  افغانستان  سیاست  و  مردم  حوادث سالی  نیست.  حزبی خوشایند  های  های 

اعتمادی  امل بیهای داخلی و رفتارها و تصمیمات پس از آن، از عوها و جنگ کودتا، جنگ با خارجی

  جامعه به احزاب است.

 ی ناامن زنان حاشیه

تلخ در  جغرافیا  این  زنان  عمقی  سرنوشت  و  وسعت  با  اما  است؛  آن  مردان  همانند  تبعیض،  و  کامی 

سنت نوشتند.  حاشیه  در  را  زنان  نام  همواره  افغانستان،  تاریخ  در  باورهای  بیشتر.  اجتماعی،  های 

نشینی شده است؛  ین حاشیههای سراسری، همه و همه باعث افقدان حکومتاشتباه، آگاهی اندک و  

رفت که بعد از تحوالت سال  ی انواع ناامنی. با وجود این، انتظار مینشینی که توأم بوده با همه حاشیه

بنیادی در جای، در عرصه2001 افغانستان، تغییری  اما کلیشهی سیاست  افتد.  اتفاق  زنان  های  گاه 

ی دادخواهی زنان باعث شد  شدن مسألهایژهتماعی، رفتارهای نمایشی سیاستمداران و پروحاکم اج

جای سلسلهتا  حاشیهگاه  و  هممراتبی  میزان ای  افزایشی  روند  که  تفاوت  این  با  گردد.  حفظ  چنان 

  گامان تغییر اجتماعی قرار داده است. ایناز پیش  -حداقل در شهرها–آگاهی طبقاتی، این طبقه را  

 اشاره دارد.   در افغانستان گاه فعلی زنانمقوله با دو مضمون، به جای

ی  های کمی تحقیق است، جامعه: بر اساس این مضمون که خود مبین یافتهمراتبیگاه سلسله جای

روحیه بهافغانستان  زن  پذیرش  رئیسی  زنان در عرصهعنوان  برای  و  ندارد  را  -های سیاسیجمهور 

 کند.  جانبی را لحاظ میاجتماعی نقش دوم و 
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آمیزی از  ها در تبدیل چالش به فرصت، رفتارهای موفقیتدالیل متعددی اقلیت: بهگامان تغییرپیش

می  نشان  چنانیخود  اقلیت دهند.  شد،  ارایه  پژوهش  همین  در  همکه  در  نیز  مذهبی  با  های  سویی 

بیننگرش نمودند.  های  عمل  بهتر  سایرین  از  و  چنانیالمللی  اقتصادی  ملی،  نگرش  میزان  زنان  که 

بیشالمللبین را  ی  مسأله  چرایی  و  بوده  موضوع  واکاوی  دنبال  به  مضمون  این  دارند.  مردان  از  تری 

 تعمق نموده است.  

 تناقض رویکردی دولت و ملت

از سال   بین  2001افغانستان پس  تجویز همکاران  به  بنا  عنوانو  به  را  آزاد  بازار  نظام   المللی خود، 

حالی  در  پذیرفت.  خود  اقتصا اقتصادی  ساختار  هنوکه  کشور  این  سنتیدی  در  ممکن ز  شکل  ترین 

خود قرار داشته و نهاد اقتصاد نیز همانند سایر نهادها مبتدی و ناکارآمد است. جدای از این مسأله،  

را پیامدهای این نظام  حال، فساد، رانت و مافیا  ای به بازار آزاد ندارد و در عینی جمعی عالقهروحیه 

اش به تناقض رویکردی دولت و ملت مبنی بر تالش  مون زیرمجموعهدانند. این مقوله با دو مضمی

آزاد و عالقه بازار  بر دخالت دولت و همدولت برگسترش  با دولت  ی ملت  پیوند شغلی  ایجاد  چنان، 

 اشاره دارد.  

آزاد بازار  از  تحمیل  این مضمون، منبعث  به آن  :  پژوهش،  نتایج کمی  مباحثی است که در قسمت 

بر و  جامعه  اشاره شده  افراد  آن  تحمیلی اساس  امری  را  آزاد  بازار  اقتصادی  نظام  تحقیق،  آماری  ی 

 اند.  دانسته و تمایل خود را به اقتصاد دولتی نشان داده

های کارآفرینی و  یتها و ظرفی تاریخی اقتصادهای دولتی، نبود زمینه: سلطهعادت به جیب دولت

امنیت شغلی در بخش خصوصاشتغال نبود  بازنشستگی در بخش خزایی،  صوصی ی، فقدان سیستم 

افغانستان عالقهوو... همه تا مردم  های دولتی  شدن در بخشی شدیدی به استخدامهمه باعث شده 

 ود. شداشته باشند، حتی با مزایای کمتر. این مضمون در قالب این محتوا ارایه می

 خارج از دید 
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ای که چهار مضمون را شامل  یق است. مقولهاین تحق  های کیفیاین ششمین و آخرین مقوله از یافته

حوزه به  مضامین  از  کدام  هر  و  که شده  مسایلی  دارد.  اشاره  جامعه  فرهنگی  مسایل  از  جداگانه  ای 

نیده شده است. از شکاف نسلی  ها شمعموالً در مرکز توجه و تمرکز جامعه نبوده و کمتر در مورد آن

 های اجتماعی.  سی در خلق تفاوتو شغلی، تا ویژگی متفاوت زبان فار

: غنا و قدامت زبان فارسی و کثرت منابع باعث شده است تا کاربران این  زبان فارسی، عامل تفاوت 

نگرش و  داشته  علمی  منابع  به  بیشتری  دسترسی  سیاسی زبان  قضایای  به  نسبت  متفاوتی  -های 

تان در مقایسه با سایرین عموماً  فغانس های ازباناجتماعی داشته باشند. البته از یاد نبریم که فارسی

 فرهنگی همواره در شهرها بیشتر بوده و هست.  -شهرنشین هستند. و دسترسی به خدمات آموزشی

فرهنگی جزایر  و  افغانستان مجمعفرهنگ  فرهنگ:  از  آنالجزایری  با  و  هاست.  زبان  های  تجربههم، 

ز جزایر از لحاظ جغرافیایی و یا قومی  مشترک مهاجرتی باعث شده است تا علیرغم این که بعضی ا

دار قرار  هم  از  مشترکدور  فرهنگی  نگاه  از  ولی  نگرشند،  مثالً  هرات اند.  به  بامیان  فرهنگی  های 

 ه اشاره شده است.  نزدیک است. قندهار و ننگرهار با هم مشابهت دارند. در این مضمون به این نکت

های مدرن ها و تکنولوژیی بیشتر به آموزش، رسانه: نسل جوان افغانستان با دسترسدگرگونی جوانی

توان شکاف نسلی را در این میان  ای میگونههای متفاوت از پدران خود دارند و بهارتباطی، خواست

 آن راه درازی در پیش است.  دید. گسستی که با دگرگونی مبانی فکری آغاز گردیده و تا نهایت 

های فرهنگی  ر هر کشوری معموالً در کنار سرمایهو اطبأ دی پزشکی  : جامعهدنیای کوچک پزشکان

ی اقتصادی بهتر و بیشتری نیز برخورداراند. از طرفی این گروه به دالیلی مانند  و اجتماعی، از سرمایه

ادی، کمتر خود را درگیر مسایل سیاسی  اقتص-های اجتماعیفضای آموزشی و شغلی و حفظ سرمایه

یافتهمی ایکنند.  کمی  نش های  پژوهش  مین  جامعهان  که  استادان دهد  با  مقایسه  در  پزشکان  ی 

 تری دارند.  کارانهدانشگاه و کارکنان مؤسسات خصوصی، روحیات محافظه

 ترکیبی پژوهش های  ج( یافته
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آمده در تحلیل کیفی پژوهش با نتایج  دستهای بهمقولهترین  ترکیب نتایج این پژوهش با ادغام مهم 

تماعی« است. این شکاف  شود. مقوله ی اساسی و فراگیر »شکاف اجکمی انجام میهای  تحلیل داده

 در پژوهش کمی به راحتی قابل دریافت است.  

می نشان  افغانستان  سیاسی  فرهنگ  مشخصات  کمی  دچار  بررسی  شدت  به  افغانستان  که  دهد 

دهد  که  در  یهای گوناگونی را نشان مهای پژوهش، شکاف های متعددی است. تحلیل دادهشکاف

شاخص تحقیق، از    13بعد و     5ها با تحلیل  بندی شده است. این شکاف هشت شکاف بزرگ دسته

 این قراراند:

   ؛شکاف قومی

   ؛شکاف مذهبی 

   ؛ شکاف زبانی

؛شکاف جنسیتی  

   ؛مدرنیته  و شکاف سنت

   ؛شکاف طبقاتی 

   ؛شکاف نسلی 

ای. شکاف منطقه  

 تحلیل مضمون 

دهد که پنج عنصر اصلی سیاست، قومیت، اقتصاد، مذهب و  کیفی نشان میتحلیل مضمون پژوهش  

 بندی کرده است: فرهنگ، فرهنگ سیاسی افغانستان را مقوله
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 سیاست 

ی تلخ تاریخی از البالی تجربهها، روش بدون منش و حزب،  ی دموکراسی بدون دموکراتسه مقوله 

یافته است. در شاخص مشارکت سیاسی،    پژوهش کیفی بیرون آمده است که در پژوهش کمی تبارز

عالقه و  عضویت  اانکار  در  شرکت  به  ضعیف  عالقهمندی  بالعکس  به  و  بحثنتخابات،  به  های مندی 

گر ها بیانده است. این یافتهدست آمهای سیاسی  بهمندی به کار در یکی از پستسیاسی  و عالقه

عالقه است.  افغانستان  دموکراسی  در  منش  بدون  نه  مروش  آن  به  عمل  بدون  دموکراسی  به  ندی 

این اما  مفید،  هم  نه  و  است  باوری  ممکن  میگونه  دموکراتباعث  بدون  دموکراسی  که  در  شود  ها 

ب درصد  با  در  حزب  به  بدگمانی  دیگر،  سوی  از  بگیرد.  شکل  حزبافغانستان  از  نشان  گریزی االیی 

آگاهی سی که شاخص  در حالی  دارد.  افغانستان  پاسخ فرهنگ سیاسی  باالی  آگاهی  از  نشان  -اسی، 

-ی فوق را تقویت میگانههای سه، مقولهدهندگان دارد، ذر شاخص نقش زنان در مشارکت سیاسی 

پاسخ گویه،  یک  در  درکند.  و  دارند  اذعان  زنان  سیاسی  درایت  بر  را گویه  دهندگان  آنان  دیگر،  ای 

نمی کشور  رهبری  روشسزاوار  درستی  به  گویه  دو  این  می  دانند.  مشخص  را  منش  سازد. بدون 

د سیاسی،  عملکرد  ارزیابی  و  سیاسی  کارآیی  پایین  بدون  شاخص  دموکراسی  که  است  دیگری  لیل 

 کند.  ها را تقویت میدموکرات

 قومیت  

ستیزی در پژوهش کیفی مرتبط با قومیت  عدالتی و بیگانهبی گاهطلبی، پناهی میدان منفعتسه مقوله

های  ها در پژوهش کمی و در شاخصر به مقوله تبدیل شده است. این مقولهو مناسبات قومی در کشو

به سیاست  متفاوتی  در  قومیت  نقش  شاخص  در  است.  داشته  وجود  دیگری،  صورت نحو  به  ورزی 

گرایی  گرفتن، مشاهده کرد. گاهی این قومدادن و رأیرأیطلبی قومی را در  توان منفعتواضحی می

اقلیت برعالوهدر  مها  مینفعتی  پناه طلبی  بیتواند  از گاه  رهایی  راه  آنان  زیرا  شود،  تصور  عدالتی 

ها  شان و حتی دل بستن به سازمانتبعیض قومی را، تمسک به رهبران قومی و سیاست قومی  رهایی

بین مؤسسات  بیگانهدالمللی میو  مقولهانند.  در شاخصستیزی  که  است  دیگری  نقش  ی  های کمی 

زیاد به هر  رزی، نگرش ملی و نگرش بینوقومیت در سیاست المللی جای گرفته است. افتخار نسبتاً 
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-المللی نشان از بیگانههای بینی ناچیز به سازمانه که از ماست، در شاخص نگرش ملی، عالقهچ آن

 کشور دارد.  ستیزی فرهنگ سیاسی 

 اقتصاد 

تصاد دولتی را بر اقتصاد بازار شوندگان، اقدهد که پرسشنگرش اقتصادی در پژوهش کمی نشان می

می ترجیج  تآزاد،  چنین  عادت دهند.  و  تحمیلی  آزاد  بازار  از  برگرفته  کارشناسان  قول  به  رجیحی 

 ی مردم این جغرافیا به جیب دولت است.  دیرینه

 مذهب  

مقولههای  داده سه  از  پژوهش  بی کیفی  اعتقادات،  شدن  ابزاری  مذهب،  و  سنت  تلفیق  اساسی  -ی 

-ها را در شاخصهای کمی، این مقولهدهند. داده و ضعف نهادی در عنصر مذهب خبر میاعتمادی  

های این دو شاخص  های دینی، واضح ساخته است. بررسی گویهاور  به امور دینی و باور به نهادهای ب

می پژوهش  نشان  کارشناسان  ندارند.  اعتماد  دینی  نهادهای  به  دینی،  باالی  باور  با  مردم  که  دهد 

شدن این باورها در نزد  فی، این موضوع را برخاسته از باورهای سنتی دینی از سوی مردم و ابزاریکی

برخی   که چرا اعتماد به نهادهای دینی کمتر از باورهای دینی است، پاسخدانند. این متولیان دین می

 از کارشناسان، ضعف نهادی، مؤسسات دینی بوده است.  

 فرهنگ 

ی فرهنگی  تی، جزایر فرهنگی، تفاوت زبانی و شکاف نسلی، چهار مقولهجنسی  مراتبهای سلسلهمقوله

مراتب جنسیتی در شاخص نقش زنان در است که از البالی پژوهش کیفی دریافت شده است. سلسله

های اجتماعی توضیح کیفی آمده است. شکاف نسلی را در بخش شکاف  هایمشارکت سیاسی در داده

ای والیت مشخص است. این جزایر گاهی در نقش  ی، در واکاوی متغیر زمینهایم و جزایر فرهنگداده

-توان در متغیر زمینههیأت زبان، مذهب و قوم تجلی یافته است. تفاوت زبانی را می  والیات، گاهی در

های زبانی در این متغیر به خوبی ترسیم شده است. تفاوت  ها و مشابهتد. تفاوتای زبان مشاهده کر

 هاست.  وران سایر زبانها با گویشزباننگرش فارسیعمده در 
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 تفسیر نتایج 

های فرهنگ سیاسی افغانستان  عمل آمده است که مؤلفههای کمی و کیفی تالش بهدر تفسیر از داده

  توضیح داده شود.    سیاسی،و نوعیت این فرهنگ 
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 های فرهنگ سیاسی افغانستانمؤلفه

-هایی است که از ادغام داده ی مقولهاز نتایج کمی و کیفی و یا حت  های فرهنگ سیاسی برآمدهمؤلفه

افغانستان کمک  ها، در فهم کلی فرهنگ  دست آمده است. این مؤلفههای کمی و کیفی به سیاسی 

 تواند بخشی از این فرهنگ را توضیح دهد. نماید، چون هر کدام میمی

 ؛ باوری سیاسی دین

  ؛ایفرهنگ قبیله

 ؛ گراییقوم 

 ؛خواهیراسیوکدم

   ؛نگرش ملی دوگانه

   ؛نگرش اقتصاد دولتی

 ؛ المللی دوگانه(ستیزی )نگرش بینبیگانه

 ؛ سیاسی معترض(اعتراض سیاسی )وجود یک گروه  

 ؛ ناامیدی

 ؛ تناقض

 ؛نسل جوان سردرگم

 ؛ باوری محتاطانهزن

 ؛ فرهنگ مهاجرتی

 ؛ کاریمحافظه
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 ؛ ستیزیحزب

  ؛ایجزیره فرهنگ

   ؛محوریشخصیت

   ؛پولیسموپ 

   ؛ ناسیونالیسم منفی

  ؛ستیزینظم

 ؛ دوگانگی شخصیت و افکار

 ؛ پدرساالری

   ؛اندیشیجزم

   ؛تحرک اجتماعی پایین

  ؛بحران هویت

  ؛توهم تئوری توطئه

      ؛فرافکنی

 ؛  استبداد زدگی

 ؛ تظاهر

 ؛خودسانسوری

  .بحران اعتماد
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 نوعیت فرهنگ سیاسی افغانستان

ی معروف آلموند و وربا  مبتنی بر نظریه  افغانستان در این پژوهش، سنجش نوعیت فرهنگ سیاسی  

فرهنگ   آنان  دید  از  است.  سیاسی  فرهنگ  مورد  میدر  کشور  یک  سیاسی  سیاسی  فرهنگ  تواند 

نوع فرهنگ باشد.  ای از این سهمحدود، فرهنگ سیاسی تبعی، فرهنگ سیاسی مشارکتی و یا آمیخته

-خصانستان هر سه نوع فرهنگ را به صورت جداگانه با شابرای سنجش نوعیت فرهنگ سیاسی افغ 

که نوعیت فرهنگ  ایم، ضمن ایندههای مرتبطی که در پژوهش کمی تعیین کرده بودیم، بررسی نمو

فرهنگ منظر  از  افغانستان  وفاقسیاسی  سیاسی  منازعههای  و  همگرا  است.  شده  تحلیل  چنان گرا 

 ی روزنبان هم مشخص گردیده است.  نظریهنوعیت فرهنگ سیاسی افغانستان از منظر 

 

 مفهومی آلموند و وربا  چارچوبالف( فرهنگ سیاسی با توجه به  

مفهومی آلموند و وربا، فرهنگ سیاسی افغانستان در سه بخش مورد بررسی قرار   رچوبچابر اساس  

، تبعی  نوع فرهنگ سیاسی، محدودگیرد. نخست، نوعیت فرهنگ سیاسی افغانستان مبتنی بر سهمی

ارزیا از لحاظ فرهنگبی می و مشارکتی  افغانستان  های  گردد و در گام دوم، نوعیت فرهنگ سیاسی 

منازعهوفاق سیاسی   و  میگرا  بررسی  خردهگرا  آخر،  قسمت  در  و  واکاوی فرهنگشود  سیاسی  های 

 گردد.  می

افغانستان بر اساس   ی ندپارچهمفهومی فرهنگ سیاسی چ  چارچوبدر بخش دوم، فرهنگ سیاسی 

 گردد.  روزبان تحلیل می

 های آلموند و وربا نوعیت فرهنگ سیاسی افغانستان بر اساس نظریه 

ی فرهنگ سیاسی )فرهنگ سیاسی  گانهنوعیت فرهنگ سیاسی افغانستان با توجه به انواع سه

 ی پژوهش استخراج گردیده است.  های عمدهمحدود، تبعی و مشارکتی( با توجه به شاخص
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 سیاسی محدود نگ  فره

سیاست  دینی،  نهادهای  به  اعتماد  دینی،  حکومت  به  باور  شاخص  چهار  به  توجه  و  با  قومی  ورزی 

تواند در فرهنگ سیاسی محدود  اعتماد به نهادهای سنتی مورد بررسی قرار گرفته است. بعد دین می 

ته شود،  یاسی در نظر گرفعنوان ایدئولوژی سو یا فرهنگ سیاسی تبعی قرار گیرد. اگر نگاه به دین به

می  قرار  تبعی  سیاسی  فرهنگ  در  دین  بهمتغیر  دین  اگر  اما  و  گیرد،  عمومی  باوری  عنوان 

-جاییگیرد. از آنهای فرهنگ سیاسی محدود قرار میغیرایدئولوژیک در اذهان تبلور یابد، از شاخص

توان غیر را میبنابراین این متی سیاسی رو به افول نهاده است؛  که اعتماد به نهادهای دینی در عرصه

 در فرهنگ سیاسی محدود دسته بندی کرد.  

فرهنگ سیاسی محدود در بخش باورها، قوی بوده و در بخش اعتماد به نهادهای آن ضعیف نشان  

رساند که فرهنگ سیاسی محدود دچار شک داده شده است. این موضوع به درستی این مسأله را می

 دچار تزلزل شده است.  های فکری آن انو تردید عمومی شده و بنی

   فرهنگ سیاسی تبعی

از  اقتصادی  اقتصادی و نگرش ملی مورد بررسی قرار گرفته است. نگرش  با توجه به دو بعد نگرش 

از  هایی است که میشاخص تواند در فرهنگ سیاسی تبعی یا فرهنگ سیاسی مشارکتی قرار گیرد. 

دهندگان بیشتر به اقتصاد دولتی باورمنداند؛  سخپا  نشان داده کههای این بعد  که تحلیل گویهجاییآن

ی مهم دیگری که در مورد نگرش اقتصادی  ایم. نکتهرا در فرهنگ سیاسی تبعی قرار دادهبنابراین آن

پاسخ تمایل  کارشناسان  که  است  این  دارد  دولتی  وجود  اقتصادی  نگرش  به  نسبت  را  دهندگان 

دانند و به این معنی نیست که ازار آزاد در افغانستان میب متولیان بن خو چندا برخاسته از عملکرد نه

جامعه برتری خاصی در  نگرش  اقتصاد دولتی  باشد. هرچند  داشته  آزاد  بازار  به  نسبت  افغانستان  ی 

داده تحلیل  در  یکملی  اما  است؛  شده  گزارش  باال،  پاسخهای  تابعیت سوم  که  این  از  دهندگان 

تر از  اند. اما کارشناسان معتقدند که نگرش ملی ضعیفاحساس خوبی نداشتهاند،  تهافغانستان را داش

توان گفت که نگرش  آن چیزی است که پژوهش برآورد کرده است. با توجه به این دو موضوع، می

تواند از فرهنگ تبعی در کشور  گونه که در باال گزارش شده است؛ نمیملی و نگرش اقتصادی همان
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فرهنمایندگی   ایدئولوژی، حزب حاکم و حکومت  کند.  تابع متغیرهای دیگری چون  نگ تبعی خود 

 تواند موضوعیت چندانی داشته باشد.  توتالیتر است. بنابراین فرهنگ سیاسی تبعی در افغانستان نمی

 فرهنگ سیاسی مشارکتی

اعتم  زنان،  سیاسی  نقش  به  اعتقاد  سیاسی،  اعتماد  سیاسی،  آگاهی  پژوهش،  این  سیاسیدر  به    اد 

ساختارهای کنونی، مشارکت سیاسی، ارزیابی عملکرد کارگزاران سیاسی، احساس کارآیی سیاسی و  

بین از جمله شاخصنگرش  دادهالمللی  را شکل  اند. سه هایی هستند که فرهنگ سیاسی مشارکتی 

نقش به  باور  و  سیاسی  ساختارهای  به  اعتماد  سیاسی،  آگاهی  زنان،  شاخص  سیاسی  از آفرینی 

عمدهشاخص شدههای  روبرو  پژوهش  در  خوبی  اقبال  با  که  هستند  مشارکت  ای  شاخص  از  اما  اند. 

بین نگرش  و  سیاسی  کارآیی  احساس  سیاسی،  کارگزاران  عملکرد  ارزیابی  استقبال سیاسی،  المللی 

به   با توجه  نیامده است.  باال چندانی به عمل  نتیجه، در ظاهر میموارد  نگ  گیری کرد که فرهتوان 

پژوهش نشان داد که تمایل کمتر به    سیاسی پایین است. اما تحلیل کیفی  افغانستان  مشارکتی در 

چهارگانهشاخص دموکراسی، های  تمرین  در  که  است  افغانستان  عمومی  وضعیت  از  متأثر  فوق  ی 

شود و این امر نسبت به تجارب مشابه جهانی، امری طبیعی است یا به  کم آشکار میعوارض آن کم

گو باالتر برود. سیر مشارکت سیاسی  تواند با حکومتی دموکرات و پاسخارت دیگر، این تمایل میبع 

افغانستان از اولین انتخابات تا آخرین انتخابات مؤید چنین موضوعی است. در وضعیتی که فساد در 

می بیداد  ناامنیافغانستان  وجود  با  و  بیاید  پایین  کارآیی  احساس  که  است  طبیعی  فساد    کند،  و 

-المللی از آندهند. نگرش بینی پایینی میگسترده، به صورت طبیعی مردم به عملکرد دولت نمره

جهت در این نوع فرهنگ سیاسی جای داده شده است که هرچه سطح فرهنگ سیاسی مشارکتی در  

رابطه برود،  باالتر  جامعه  جهانییک  فضای  در  کشور  آن  میی  فراگیرتر  نگشدن،  هرچند   ش رشود. 

گر چنان اظهارنظر کارشناسان بیانها و همکل پایین بوده است، اما بررسی گویهصورتالمللی بهبین

المللی در  این موضوع است که این نگرش پایین، متأثر از عملکرد نیروهای خارجی و مؤسسات بین

 افغانستان است.  
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 نوعیت فرهنگ سیاسی افغانستان

فرهن نوعیت  از  عمومی  بررسی  می  گدر  افغانستان  فرهنگ  سیاسی  که  رسید  نتیجه  این  به  توان 

مشارکتی با رگه هایی از فرهنگ تبعی است.   -سیاسی حاکم بر مناسبات افغانستان فرهنگی محدود

این فرهنگ با وجود باور به فرهنگ سیاسی مشارکتی، هنوز نتوانسته خود را از قید مناسبات فرهنگ 

توان در درون آن مشاهده کرد. با توجه به به فرهنگ تبعی را می  یه نگاچنان نیمسنتی برهاند و هم

چنان تفاوت فاحش بین فرهنگ سیاسی والیات، فرهنگ سیاسی  های اجتماعی موجود و هم شکاف

 شود..   افغانستان، از دیدگاه روزنبان به فرهنگ سیاسی چندپاره تعمیم داده می

 گرا فرهنگ سیاسی منازعه

ی آلموند و وربا، در دهد که بر اساس نظریه، کیفی و آمیخته نشان میای کمیهدادهبررسی نتایج  

های توان در شکافگرایی را میگرا حاکم است. این منازعهی افغانستان فرهنگ سیاسی منازعهجامعه

 اجتماعی، ضعف نهادی، بی اعتمادی و جزایر فرهنگی، دید.  

 های سیاسی فرهنگخرده

و   خرآلموند  از  گفتهها فرهنگدهوربا،  سیاسی سخن  بخش  ی  در  آن  چون  و  چند  که   چارچوب اند 

های زبانی،  های اجتماعی، جزایر فرهنگی، تفاوتمفهومی تذکر داده شده است. بر این اساس، شکاف 

 های مختلفی در افغانستان است.  فرهنگگر خردهمذهبی و قومی بیان

-وند؛ به جزایر گریز از مرکز تبدیل میعیض مواجه ش طلبانه و تبها اگر با سیاست برتریفرهنگخرده

توانند وحدت در کثرت را عملی ها می فرهنگآمیز بدون تبعیض، خردهشوند، اما در فضای مسالمت

 سازند.  

 ی روزنبانب( فرهنگ سیاسی چندپارچه 
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-هدف   یدم دربارهبر اساس نظر روزنبان، فرهنگ سیاسی چندپارچه در کشورهایی وجود دارد که مر

سانی ندارند. نتایج فرهنگ سیاسی افغانستان  ها نظرات یکیابی به آناسی و ابزارهای دستهای سی

شکاف میبا  نشان  اعتمادی،  بی  و  فرهنگی  جزایر  اجتماعی،  فرهنگ های  دارای  افغانستان  که  دهد 

 سیاسی چندپارچه است.

 های پیشنهادیها و سیاستبرنامه

و کاربردی تقسیم شده است که هر کدام دو بخش پژوهشی    هادی، در های پیشنسیاستها و  برنامه

 بخش باشد: تواند به نحوی در تحقق اهداف پژوهش، نتیجهمی

 پیشنهادهای پژوهشی  

آن - کمی،  از  پژوهش  روش  در  کوکران  فرمول  به  توجه  با  پژوهش  این  که    384جا 

کرپرسش توزیع  افغانستان  والیت  ده  در  را  برآنامه  نتایج  و  تحقده  از  این  مده  از  یق، 

دارد؛ حکایت  نمونه  پژوهش  حجم  میبه  توصیه  پژوهش  گران  به  تصمیم  اگر  که  شود 

نمونه با حجم  را  والیات  تمام  داشتند؛  راهمشابهی  از  یکی  انتخاب کنند.  باالتری  ها  ی 

حدها را ی وااین است که هر والیت را یک واحد تحقیق انتخاب نمایند و نتایج مجموعه

 سنجش نمایند.  با هم 

میپژوهش - پژوهشگران  پژوهش،  این  نتایج  به  توجه  با  روی  توانند،  را  دیگری  های 

تواند  آمده از فرهنگ سیاسی افغانستان میدستهای بهدست بگیرند. هر یک از مؤلفه

 عنوان یک پژوهش مستقل قرار گیرند.  

پژوهش  - تمایل  صورت  پژوهش  در  به  آنگران  میمشابه،  دها  پرسشتوانند  ی  نامهر 

 را به عنوان نگرش حقوق بشری مردم افغانستان اضافه نمایند.   پژوهش بخشی

ی فرهنگ سیاسی افغانستان، روستاهای  زیبنده است که هر پژوهش دیگری در حوزه -

 افغانستان را هم در نظر بگیرد.
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از دروس دانشگاهی در  پژوهش می - به عنوان بخشی  های جامعه شناسی و  رشتهتواند 

-ها با توجه به نتایج پژوهش، می رد توجه قرار گیرد. دانشگاهقوق و علوم سیاسی موح

برنامه در  از ریزیتوانند  و  داده  قرار  مدنظر  را  افغانستان  سیاسی  فرهنگ  درسی،  های 

ش،  های این پژوه اند؛ استفاده از دادهشوندگان، دانشجو بودهجا که بسیاری از پرسشآن

 ها مفید واقع شود.  یت آموزشی دانشگاهتواند در بهبود وضعمی

 

 کاربردی   پیشنهادهای

می نشان  افغانستان  سیاسی  فرهنگ  و  نوعیت  محدود  سیاسی  فرهنگ  بین  فرهنگ  این  که  دهد 

مشارکتی در حال افول، در نوسان است. دولتی مقتدر و کارا، نیاز به فرهنگ سیاسی مشارکتی دارد  

نیاز مبرمی وجود دارد که دولت    وسعه عمل نماید. بر این اساس، های ت ی برنامهعنوان پشتوانه تا به  

کار اندازد، تا فرهنگ سیاسی مشارکتی در کشور جان بگیرد.  های خود را بهتمام امکانات و ظرفیت

 برای رسیدن به چنین هدفی اقداماتی از این قبیل نیاز است: 

نظر کارگزاران سیاسی در اق فرهنگی که بتواند توافق رسمی و اتفتدوین استراتژی سیاست   -

-هنگی کشور را تدوین نماید. وزارت اطالعات و فرهنگ باید با مشورت با گروهحرکت فر

با   کشور  فرهنگی  استراتژی  تدوین  به  امور،  کارشناسان  و  سیاسی  احزاب  اجتماعی،  های 

 ای فرهنگی کشور دست بزند.  هدرنظرداشت اصل تکثر فرهنگی و احترام به هویت

ی فرهنگی است. این توسعه باید در  ی توسعهدن فرهنگ، نیاز به برنامهجهانی شدر عصر   -

فرهنگی   سیاست  استراتژی  محور  در  را  جامعه  عادی  افراد  نخست؛  باشد.  مدنظر  بعد  دو 

ت کشور بسیج نماید و دوم؛ معرف فرهنگ سیاسی افغانستان در خارج از کشور باشد. وزار

وزارت خارجه د و  و فرهنگ  راستا میاطالعات  این  و خر  با توانند در داخل  از کشور  ارج 

 تأسی به استراتژی سیاست فرهنگی کشور، کارساز باشند.  

بیان - پژوهش  شکافنتایج  شکافگر  این  از  برخی  است.  اجتماعی  متعدد  و  های  فعال  ها 

فعال قابلیت  کشبرخی  سیاست  کارگزاران  دارند.  را  شکافشدن  این  اگر  جدی  ور،  را  ها 

ساختن  های پردامنه تبدیل خواهند شد. غیرفعالها به منازعه؛ در آینده این شکافنگیرند
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شکاف برنامهاین  مستلزم  حوزهها،  در  است،  ریزی  کشور  سیاست  و  اقتصاد  فرهنگ،  های 

 پذیری، تساهل و تکثر فرهنگی را به نمایش بگذارد.  طوری که رفاه،  مسئولیت

مبتن - تندروی  نوعی  مبین  پژوهش  نیازنتایج  مشکلی،  چنین  حل  است.  دین  بر  به    ی 

قرائتسیاست بر  بر مدارس دینی داخلی و  وضع محدودیت  های  گذاری فرهنگی، تمرکز 

و هم جویانهستیزه و جعفری  فقه حنفی  به  توجه  است.  عرفان خراسانی،  ی خارجی  چنان 

 های نخستین چنین کارزاری هستند.  گام

سیاسی  قوم - فرهنگ  تاروپود  در  قومگرایی  است.  کرده  رخنه  که    گراییکشور  است  آفتی 

بنیانمی احزاب تواند  اجتماعی،  نهادهای  دولت،  برکند.  ریشه  از  را  اجتماعی  وفاق  های 

شخصیت و  راهسیاسی  پی  در  باید  فرهنگی،  قومحلهای  برای  لجامهایی  گسیخته  گرایی 

نظام ساختن  غرمتمرکز  گفتگ  باشند.  و  متکثر  فرهنگی  سیاست  بینسیاسی،  االقوامی  وی 

 ای نخستین این مشکل باشند.  همی تواند از راه

با وجودی که اعتماد مردم به دموکراسی هنوز از بین نرفته است؛ اما اعتماد کم سیاسی به   -

دهد که دموکراسی  دولت، کمبود احساس کارآیی سیاسی و مشارکت کم سیاسی نشان می

چالش در   با  اسافغانستان  مواجه شده  توسعه های جدی  و  پیشرفت  دموکراسی،  بدون  ت. 

اً غیرممکن است. دولت و مردم باید، در حفظ دستاوردهای دموکراتیک کوشا باشند.  تقریب

برای دستیابی به چنین هدف مهمی، نیاز است که ساختارهای دموکراتیک تقویت شوند. 

انتخاباتی که  صالحات در قانون انتخابات و سازوکارهای  قوانین کشور بازبینی جدی گردد. ا

ایجاد کار و  شوند.  تضمین کنند، از اصالحات فوری پنداشته می  بتوانند، انتخابات شفاف را

قوم و  تبعیض  برچیدن  فساد،  با  مبارزه  جمله  شغل،  از  فرهنگ کشور  و  سیاست  از  گرایی 

 د.  تواند، دموکراسی را نجات بدهاقداماتی است که می

افغانستان به طرز نگراندهد که نگرش ملنتایج پژوهش نشان می - پایین  هکنندی مردم  ای 

-با این آب و خاک، تعلق  که مردم افغانستان با هر تعلقی که دارند؛ بتواننداست. برای این

گذاری قبلی دست زد. ساختارها، قوانین،  خاطر پیدا کنند، باید به بازنگری کلی در سیاست

که مردم به این جغرافیا احساس تعلق   های را فراهم کنددرت و ثروت باید زمینهتوزیع ق
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باشند. مهمداش اقدام میته  بهترین  فرهنگی و  هویتشدن خردهرسمیت شناختهتواند  های 

 حقوق اساسی آنان است.  

لجام - آزاد  بدبین  بازار  مردم  اقتصادی  نگرش  که  است  مشکالتی  از  دیگر  یکی  گسیخته 

ل آورد تا آشفتگی بازار را بیشتر شاهد  ست. دولت باید نظارت جدی از بازار به عمساخته ا

 باشیم.  ن

بین - بیننگرش  نهادهای  به  اعتماد  و  آمده  پایین  افغانستان  مردم  حال  المللی  در  المللی 

های ملموس زندگی بشر  شدن است. در وضعیتی که جهانی شدن فرهنگ از واقعیتسست

جامعه از  گسستن  واکاوی  است؛  نیست.  دولتی  هیچ  نفع  به  جهانی  به  ی  بدبینی  دالیل 

بین انهادهای  و  راه رایهالمللی  زمینهی  ماست.  کشور  مبرم  نیاز  آن،  برای  بی حل  -های 

-المللی باید واکاوی گردد و برای حل آن برنامهاعتمادی داخلی و خارجی به نهادهای بین

بین دولت   بینریزی شود. شاید تشکیل کمیته مشترک  نهادهای  به حل  و  بتواند  المللی 

 معضل کمک نماید.  این 

توانند با استفاده از نتایج این پژوهش،  ی مدنی میدولت، احزاب سیاسی و نهادهای جامعه -

های  اقدامات آینده را بر اساس واقعیتریزی کنند و منطبق با فرهنگ سیاسی کشور، برنامه

 فرهنگ سیاسی کشور، عملیاتی سازند.  

ت یا  تواند وزارشور در نظر بگیرد. این مرکز میی کدر پایان، دولت باید مرکزی برای توسعه -

ی کشور را پیگیری کند. مرکز های توسعهحداقل ریاست عمومی مستقلی باشد که برنامه

های عملی  حلی یافتن راهتوسعه باید محل تالقی افکار گوناگون تمام مردم افغانستان، برا

توسعه در  سازنده  متشکو  باید  مرکز،  این  باشند.  کشور  علوم ی  مطرح  کارشناسان  از  ل 

شناسی، اقتصاد، الهیات و تمام  ردمشناسی، مشناسی، روانالملل، جامعهسیاسی، روابط بین

راههایی که بهرشته باشد.  با توسعه سروکار دارند؛  بایحلنحوی  این مرکز  به عنوان های  د 

 ی کشور قرار گیرد. های توسعهالخطاب برنامهفصل
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 فصل اول 

 کلیات

 ه دم مق

این باوراند که فرهنگ بنیاد زندگی اجتماعی است و شناخت   ی از اندیشمندان علوم اجتماعی بربرخ

می ناشی  فرهنگی  شناخت  از  اجتماعی  زندگی بهتر  در  فرهنگ  اهمیت  و  نقش  بر  تأکید  و  شود 

شناسی سیاسی،  جا که جامعهاجتماعی، علوم انسانی »چرخش فرهنگی« را تجربه کرده است. از آن

را سیاسی  میزیرمجموعه  نظام  اجتماعی  نظام  رابطهی  ایجاد  با  سیاسی  فرهنگ  با  داند؛  دوسویه  ی 

 شود که نسبتای یافته است. این اهمیت زمانی بیشتر روشن میسیاست و اجتماع اهمیت فزاینده

فرهنگ و زندگی سیاسی، نسبت زندگی سیاسی و زندگی اجتماعی و باالخره نسبت زندگی سیاسی  

سازی اجتماعی تنها با  دهد، هویترهنگ سیاسی را دریابیم. این فرمول ساده به خوبی نشان میو ف

هویت است.  پذیر  امکان  سیاسی  میفرهنگ  شناخته  سیاسی  فرهنگ  با  که  زندگی  هایی  شوند؛ 

آنرا سامان میاجتماعی   از  و  زندگی سیاسی حوزهدهند  برای   جا که  است،  اجتماعی  زندگی  از  ای 

توان به ی فرهنگ سیاسی یک جامعه میا مطالعهآن باید به فرهنگ سیاسی مراجعه کرد. ب  شناخت

های سیاسی را تحلیل گیری کنشتوان بستر شکلبرد؛ می  ذهنیت حاکم بر سیاست آن محیط پی

 های رفتار سیاسی را تبیین نمود.  توان قالبدر نهایت میکرد و 

های آریایی، زرتشتی، بودایی و اسالم بوده  ه چهارراه تالقی تمدنافغانستان امروزی، با توجه به این ک

های  است، از تنوع فرهنگی جالبی برخوردار است که در وجهی خوشبینانه به مثابه باغی است با گل 

های ای برای رشد و تعالی ظرفیتکه زمینهجای این. اما گاهی این تنوع، بهرنگارنگ فرهنگ سیاسی 

ی قومی، زبانی و مذهبی تبدیل شده است. شاید  ه محلی برای مناقشهین باشد، بی این سرزمبالقوه

های مثبت به  ترین دالیلی که باعث شده که تنوع فرهنگی جامعه به جای ایجاد ظرفیتیکی از مهم

فره شاخصهدرگیری  از  کم  شناخت  بینجامد،  هنوز نگی  تا  باشد.  کشور  این  سیاسی  فرهنگ  های 

اند به وجه احسن، مشترکات و اختالفات کارشناسان مسایل افغانستان نتوانستهکارگزاران سیاسی و  

بی رویکردی  با  را  این سرزمین  بهفرهنگی  علمی،  و  نمایند.  طرفانه  تحلیل  میدانی  پژوهشی  ویژه در 
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برن امان امهشکست  از  توسعه  شناخت  اهللهای  این  نقصان  این  در  ریشه  پساطالبان،  حکومت  تا  خان 

ی سیاسی برای کشوری مثل افغانستان بدون شناخت هی است که تشخیص الگوی توسعهدارد. بدی

جامعهالیه بستر  در  جغرافیا  این  مردم  روحیات  و  خلق  گوناگون  فرهنگ های  شناخت  و  شناسی 

شناسی های مختلف مرتبط با جامعههای جدی در زمینههد بود. بنابراین، پژوهش سیاسی ممکن نخوا

ی فهم دقیق مناسبات حاکم بر فرهنگ، اجتماع، اقتصاد و  ن از نیازهای اساسی براو فرهنگ افغانستا

 سیاست این کشور است. 

ین سرزمین بر آفت اصلی تحلیل برخی از کارشناسان سیاسی در افغانستان، تحلیل اوضاع و احوال ا

ها  ن کلیشهها توسط حاکمیت در تاریخ ما برساخت گردیده است. ایهایی است که سال اساس کلیشه

ها  که این مؤلفهپرستی و ... تبارز یافته است. ایننوازی، فهم، وطنهایی چون غیرت، مهماندر مؤلفه

 های مستقل تأیید کند.  پژوهشتا چه اندازه در متن واقعی جامعه ساری و جاری است را باید 

بر آن جامعه است و ای منبعث از فرهنگ سیاسی حاکم  بدیهی است که رفتار سیاسی در هر جامعه

های رفتار سیاسی را تبیین کرد. با توان مؤلفهدقیق فرهنگ سیاسی یک جامعه نمیبدون شناخت  

وجود دارد. این اظهارنظرها بدون  همه در مورد فرهنگ سیاسی افغانستان، اظهارنظرهای متفاوتی  این

پژوهشپشتوانه بر پیشی علمی  با تکیه  تنها  یا  فرضمحور،  بر مشاههای شخصی  ناقص  متکی  دات 

گرفته شکل  سیاسی  به  رفتار  که  کرد  خواهد  کمک  ما  به  افغانستان  سیاسی  فرهنگ  شناخت  اند. 

اندیشند و  مرتبط با آن چگونه میی  سیاست و فرایندهای  درستی دریابیم که مردم افغانستان درباره

نگرش که  آنجا  سادگی  از  به  دهند؛  می  شکل  را  سیاسی  رفتار  سیاسی  که  میهای  دریافت  توان 

-هایی برخوردار است و در رفتار سیاسی مردم  چه تأثیری بهفرهنگ سیاسی افغانستان از چه مؤلفه

 جا گذاشته است.

عل رویکردی  با  که  است  این  صدد  در  پژوهش  مؤلفهاین  مردم  می،  سیاسی  فرهنگ  اساسی   های 

طیف بین  در  نظرسنجی  یک  در  را  اجتماع افغانستان  گوناگون  نتیجههای  و  کند  پیدا  آنی  با ی  را 

مفهومی معتبر آلموند و    چارچوبگیری از  کارشناسان مطرح کشور تحلیل نماید. این پژوهش با بهره

المللی را نگرش ملی، نگرش اقتصادی و نگرش بینای، دموکراسی،  وربا، شش بعد دین، ذهنیت قبیله

های مشابه در کشورهای مختلف جهان  شبندی نموده است. گزینش این ابعاد از بررسی پژوهشاخص
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تواند نوع فرهنگ  ی آماری پژوهش اعم از کمی و کیفی، میهای جامعهده است.  پاسخ وام گرفته ش

 گ سیاسی را مشخص سازد.  های تأثیرگذار این فرهنسیاسی حاکم و مؤلفه

 اهداف پژوهش 

 های فرهنگ سیاسی افغانستان؛ شناسایی مؤلفه -

 سیاسی افغانستان؛  دریافت نوعیت فرهنگ -

 های تاریخی فرهنگ سیاسی افغانستان.واکاوی ریشه -

 های پژوهش پرسش

بندی بخش پژوهش کمی و کیفی تقسیمهای پژوهش در دو  بر اساس روش پژوهش آمیخته، پرسش

کند؛  شده است و چون در روش پژوهش آمیخته، پژوهش حاضر از »طرح متوالی تبیینی« پیروی می

های کیفی از درون یی است که برای توضیح بیشتر دادههاای بخش کیفی، پرسشه بنابراین پرسش

 نتایج کمی استخراج شده است. 

 کمی  های پژوهش پرسش

-هایی در مورد ابعاد فرهنگ سیاسی افغانستان و هم های پژوهش کمی در دو دسته، پرسشپرسش

 فته شده است.  ای پژوهش، در نظر گرهایی در مورد متغیرهای زمینهچنان پرسش

 ابعاد اصلی  

 بین دین و فرهنگ سیاسی افغانستان وجود دارد؟معناداری ی رابطهآیا  -

 قوم و فرهنگ سیاسی افغانستان وجود دارد؟ بعد  ی معناداری بینرابطهآیا  -

 آیا بعد دموکراسی و فرهنگ سیاسی با هم رابطه دارند؟  -

 د؟وشآیا نگرش ملی یکی از ابعاد فرهنگ سیاسی شمرده می -

 ای وجود دارد؟آیا بین بعد نگرش اقتصادی و فرهنگ سیاسی افغانستان رابطه -

 شود؟افغانستان شمرده می المللی از ابعاد فرهنگ سیاسی آیا نگرش بین -
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 ای متغیرهای زمینه

 ای وجود دارد؟آیا بین سن افراد و فرهنگ سیاسی آنان رابطه -

 د دارد؟ ای وجوآیا بین قوم و فرهنگ سیاسی افراد رابطه -

 آیا متغیر درآمد و فرهنگ سیاسی باهم رابطه دارند؟  -

 آیا فرهنگ سیاسی زنان و مردان متفاوت است؟ -

 تحصیالت افراد در نگرش سیاسی آنان تأثیرگذار است؟آیا  -

 شود؟فرهنگ سیاسی افراد تا چه اندازه به باورهای مذهبی آنان مربوط به می -

 ارد؟کنند؛ وجود ده به آن صحبت می ای بین فرهنگ سیاسی و زبانی کچه رابطه  -

 ای با فرهنگ سیاسی آنان دارد؟ شغل افراد چه رابطه -

 دارای فرهنگ سیاسی خاصی هستند؟  آیا والیات افغانستان -

 های پژوهش کیفی  پرسش

-هایی در مورد ابعاد فرهنگ سیاسی افغانستان و هم های پژوهش کیفی در دو دسته، پرسشپرسش

 ای پژوهش، در نظر گرفته شده است.  ی زمینهرد متغیرهاهایی در موچنان پرسش

 ابعاد فرهنگ سیاسی 

 بعد دین 

توان  بعد دین را به عنوان  بعدی در فرهنگ سیاسی افغانستان در  به چه دالیلی می -

 نظر گرفت؟ 

شوندگان باورهای دینی دارند، اما به  دهد که تقریباً دو سوم پرسشپژوهش نشان می  -

 شود؟ عتمادی در حد متوسط دارند، این مسأله چگونه تحلیل مینهادهای دینی، ا

 بعد قوم 

 کننده است؟  میت در سیاست افغانستان، تعیینپرسش: بنا بر چه دالیلی، نقش قو
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 بعد دموکراسی 

داشته ولی به   دهد که باور به دموکراسی در بین مردم وجودهای کمی نشان میداده -

 شود؟ت؟ این تناقض چگونه تحلیل میاسه ای ابراز نشدفعالیت حزبی عالقه

و   - است  معتقد  زنان  دوم  نقش  به  جامعه  پژوهش،  کمی  نتایج  بر  رییسبنا  -مخالف 

 ؟دالیل این اعتقاد چیستشدن زنان هستند، جمهور

 بعد نگرش ملی  

، ولی نزدیک  دهد که مردم نگرش ملی باالیی دارندهای کمی پژوهش نشان می داده -

 ان احساس رضایت ندارند. دلیل چیست؟ تابعیت افغانست درصد از مردم ازبه سی

 بعد نگرش اقتصادی 

شوندگان  - پرسش  اقتصادی  آن  نگرش  و  بوده  بیباال  تمایل  ها  دولتی  اقتصاد  به  شتر 

 تواند باشد؟ د. دلیل چه میانداشته

 المللی بعد نگرش بین

نشان می - پژوهش  بیننتایج کمی  نگرش  پرسشدهد که  پاالمللی  بوده  شوندگان  یین 

، ولی به  وجود داشتهالمللی افغانستان باور باالیی  حال، به پرستیژ بینو در عینست  ا

 ؟پاسخ این تناقض چیست. ابراز نشده استالمللی اعتمادی نهادهای بین

 ای متغیرهای زمینه

 اند. چرا؟نسبت به سایرین متفاوت نشان دادهسال،  30-20بین  ین؛ سنسن متغیر -

ها، نگرش  ها و هزارهد و تاجیکان ابهی نشان دادهها نگرش مشها و ازبکنتوپش؛  متغیر قوم -

 خورد؟اند. این مرزبندی از کجا آب میمشابهی داشته

درآمد - پایی  ؛متغیر  درآمد  هرچه  متغیر،  این  است؟  در  رفته  باالتر  اعتقاد  بوده،  چه تر  به 

 ؟دلیل
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امور دینی، نهادهای دینی، باور  به    باورهای  شاخصمردان به    در این متغیر،  ؛متغیر جنس -

و زنان نگرش ملی، اقتصادی و    اند ی سیاسی موافقت بیشتری نشان دادهقومیت و نهادهابه  

 ؟چه دالیلی در این مرزبندی وجود دارداند. المللی بیشتری داشتهبین

-های تحصیلی نشان دادهاز سایر درجه  لیسانس متفاوت  ی  دوره  ؛ جوانانمتغیر تحصیالت  -

 تواند باشد؟ اند. دلیل چه می

بیشتر بوده و نگرش اقتصادی و  ها  به نهادهای دینی و سنتی بین سنی  ؛ باورهبمتغیر مذ -

 بیشتر بوده، چرا؟ هاالمللی بین شیعهبین

زبان - این  متغیر  در  فارسی؛  اعتقاد  زبانمتغیر،  داشتهها  و سنتی  امور دینی  به  اند.  کمتری 

فارسی و زباننگرش ملی  ازبکی،زبا  ها  زبان    ن  بین  در  و  بوده  بکمتر  و  بیشتر پشتو  لوچی 

یلی را در  چه دال  ها بیشتر بوده است.زبانالمللی هم در بین فارسیبوده است. نگرش بین

 ؟ است  چنین نگرش هایی دخیل

اند و  کارانه نشان داده؛ در این متغیر، داکترها )پزشکان( بیشتر سنتی و محافظهمتغیر شغل -

و  استادا دانشگاه  مؤسسات  ن  بودهکارکنان  تغییر  طرفدار  بیشتر  دلیل  خصوصی،  اند؛ 

 چیست؟ 

هرات و بامیان مشابهت وجود دارد. بین فرهنگ قندهار    سیاسی   ؛ بین فرهنگمتغیر والیت -

بلخ نوسان  فرهنگ سیاسی  و ننگرهار تشابه وجود دارد. کابل در میانه حرکت کرده است و  

 ؟ قابل تحلیل استچگونه ها،  تاین تفاوزیادی داشته است. 

ابعاد و متغیرهای دیگری باید در  این تحقیق چه چیزی کم داشته است و چه    ؛کمبودها -

 ؟  پژوهش اضافه شوداین 

 های آمیخته پرسش

های کمی در  های کیفی پیرامون فرهنگ سیاسی افغانستان، با دادهی دادهاز مقایسه -

ابعاد )دین، قوم، دموکراسی، نگرش م اقتصادی و نگرش  مورد  المللی(  بینلی، نگرش 

 آید؟ دست میچه نتایجی به
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های کمی در  های کیفی پیرامون فرهنگ سیاسی افغانستان، با دادهی دادهاز مقایسه -

 ای چه نتایجی متصور است؟مورد متغیرهای زمینه

مقایسه - دادهاز  نتایج  مؤلفهی  چه  کیفی،  و  کمی  بههای  سیاسی  فرهنگ  دست های 

 است؟  آمده

 داده های کمی و کیفی، نوع فرهنگ سیاسی افغانستان چیست؟ ی نتایج از مقایسه -

های کیفی و کمی پژوهش، چه کمبودهایی در این پژوهش مشاهده  ی دادهاز مقایسه -

 شود؟می

 اهمیت و ضرورت پژوهش 

است.    است که کمترین واکاوی علمی را تجربه کرده فرهنگ سیاسی افغانستان از جمله حوزه هایی

افغانستان، پژوهشپساطالبان هر چند در حوزهی  در دوره های  ی مسایل توسعه و تحوالت سیاسی 

پژوهش  این  اما  است؛  گرفته  صورت  درخوری  رابطهنسبتاً  که  سیاسی  فرهنگ  از  با ها  تنگاتنگی  ی 

 توسعه و تحوالت سیاسی و اجتماعی دارد، غافل مانده است.  

آن  سیاسی  جاییاز  فرهنگ  جامعهکه  کنش  هر  میای  تبیین  را  جامعه  آن  تشخیص سیاسی  کند، 

میویژگی جامعه  آن  سیاسی  فرهنگ  پژوهشهای  برای  دستگاهتواند،  تصمیمگران،  و های  گیری 

و کنش ویژگیاجرایی  دریافت  باشد.  مهم  سیاسی  می گران  افغانستان،  سیاسی  فرهنگ  -تواند  های 

اف مردم  سیاسی  کنش  از  بیشتر  شناخت  حل  -غانستانضمن  رفتار راه  شناخت  برای  برای  را  هایی 

 ی عملی سیاست را فراهم آورد.  سیاسی مردم در عرصه

میدانی   پژوهش  بر  با رویکردی علمی مبتنی  پژوهش کمی   با  پژوهش حاضر،  کیفی، تالش    -روش 

 ی فرهنگ سیاسی افغانستان باز نماید. های بیشتر در زمینهدارد راه را برای  پژوهش

 ی پژوهش نهپیشی

ی پژوهش در سه بخش مورد مطالعه قرار گرفته است. در بخش اول، مطالعات منظم فرهنگ پیشنیه

ترتیب، مطالعات فرهنگ سیاسی در  سیاسی مورد بحث قرار خواهد گرفت و در بخش دوم و سوم، به
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العات فرهنگ  بندی این است که مطایران و افغانستان، واکاوی خواهد شد. دلیل انتخاب این تقسیم

اندازهای  توان چشمسیاسی در علوم انسانی عمر دور و دازی ندارد و به این سبب، مطالعات منظم می

نخستین این مطالعات را بیشتر نمایان سازد و راهی برای پژوهشی منطقی و علمی را هموار نماید.  

پژوهش نخست؛گزینش  است.  پذیرفته  انجام  دلیل  دو  به  ایران،  در  مطرح  پیش  های  و  ی  ینهتاریخ 

تفاوتشکل با  تقریباً  آکادمیک گیری فرهنگ سیاسی کشور  مراکز  و دوم؛  بوده  ناچیزی مشابه  های 

-محور هم می های افغانستانکنند. پژوهشافغانستان به صورت گسترده از منابع ایرانی استفاده می 

های مشابه  شت و ضعف پژوهترتیب که نقاط قواینسودهی پژوهش راهگشا باشد، بهوتواند در سمت

 افزاید.  را برمال ساخته و بر قوت پژوهش می

 منظم  یهاپژوهش

پژوهش     باوراند که  این  به  اجتماعی  علوم  ،  2وربا   یدنیس  و  1آلموند  لیگابراکثر کارشناسان مسایل 

یا،  ایتالی، در پنج کشور انگلستان، امریکا،  دموکراس  و  یاسیس  یستارهایا  ،یمدن  فرهنگتحت عنوان  

اثر کالسیک در فرهنگ سیاسی محسوب میآ شود. آنان با این پرسش که  لمان و مکزیک، بهترین 

کردند.   آغاز  را  پژوهش خویش  دارند؛  ثبات دموکراتیک  و  مؤثربودن  با  تناسبی  کشورهای فوق، چه 

کرده مطرح  کتاب  این  در  آنان  را  سیاسی  فرهنگ  از  جامع  تعریف  آن نخستین  دیدگاه  از  ،  اند.  ان 

پدیدهسیاسی مجموعه  فرهنگ به  از تمایالت شناختی، تحلیلی و احساسی است که نسبت  های  ای 

ابراز می اقتدار غیردولتی در خانواده، مکتب، محل  سیاسی  شود. آنان  بعدهایی چون نقش آموزش، 

تلف  ای مخه کار و اعتماد شهروندان به یکدیگر را در این پژوهش در نظر گرفتند. در این کتاب، الیه

ی افرادی که دستگاه  کند. مجموعهگیرد و هر الیه وزن خود را پیدا میامعه مورد مطالعه قرار می ج

را تشکیل میهیأت حاکمه تناسب  ی یک کشور  به  و  برخوردارند  فرهنگ سیاسی خاصی  از  دهند، 

 شود.  ماهیت نظام سیاسی، این فرهنگ سیاسی نیز متمایز می

 
1 G.A.Almond 
2 Sidney Verba 
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-نی سه نوع فرهنگ سیاسی محدود، تبعی و مشارکتی را دستهنگ مدب فرهآلموند و وربا، در کتا

های سیاسی متفاوت، فرهنگ سیاسی از سه دارند که در نظامکنند و در کنار آن اذعان میبندی می

ارزیابی؛ می ابعاد  ابعاد احساسی و  ابعاد شناختی،  بگیرد)هیوود،  بعد  محمدی،  ،گل1393تواند نشأت 

 (.  1389فرپور کالری، : جع1395، القلم، سریع1394

آلموند و دیگران نوشته  سیاست مقایسه ای؛ چارچوبی نظری، کتاب دیگری است که توسط گابریل 

پذیری سیاسی پرداخته شده است. او در  شده است. فصل سوم این کتاب، به فرهنگ سیاسی و جامعه

نمونه )شامل  نظام؛  شامل  سیاسی  فرهنگ  کتاب، سه سطح  غ هایی  این  مچون  ملی،  رور  لی، هویت 

نمونه )شامل  فرایند،  برداشتمشروعیت حکومت(،  و  شهروندان  نقش  حقوق  هایی چون  مورد  در  ها 

سیاست و  نمونهاساسی(  )شامل  اولویتگذاری،  و  حکومت  نقش  چون  سیاستهایی  گذاری های 

را  یاسی  هنگ سگوید و فرنوایی فرهنگی سخن می دهد؛ سپس از همحکومت( را مورد بحث قرار می

او در یک فرهنگ  تقسیم می  2گراو منازعه  1گرا های سیاسی وفاق به دو نوع فرهنگ از دیدگاه  کند. 

که مسایل گیری سیاسی، و اینهای مناسب تصمیمگرا، شهروندان معموالً در مورد شیوهسیاسی وفاق 

آن باید  چگونه  و  چیست  جامعه  هماصلی  کرد،  حل  را  در  ها  سیاس نظراند.  منازعهفرهنگ  گرا،  ی 

درباره و هم  رژیم  مورد مشروعیت  در  که هم  نظراتی  لحاظ  از  راهشهروندان  اصلی ی  حل مشکالت 

به ادامهدارند،  در  آلموند  هستند.  چنددستگی  دچار  خردهشدت  از  بحث،  سیاسیفرهنگی  ، 3های 

های  چار شکاف ای سیاسی، دهکند. از دیدگاه او، وقتی کشوری از لحاظ ایستارها و ارزشصحبت می

شکاف  این  و  باشد  مدتعمیقی  خردهها  است  ممکن  یابد،  استمرار  مجزایی فرهنگها  سیاسی  های 

کم در برخی موضوعات حاد سیاسی  ها، دستفرهنگتوسعه یابند که شهروندان متعلق به این خرده 

دیدگاه  درست،  ایدئولوژی  یا  رژیم،  سرشت  کشور،  مرزهای  متفامانند  بهای  داشته  دروتی  او    اشند. 

نظر او، کسب ایستارها و  نویسد. بهی آن با فرهنگ سیاسی می پذیری سیاسی و رابطهپایان از جامعه

جامعهارزش با  تنها  مردم  توسط  عامالن  ها،  او  است.  انتقال  قابل  دیگر  نسل  به  نسل  یک  از  پذیری 

گروجامعه مذهبی،  نهادهای  مکتب،  خانواده،  را  سیاسی  همپذیری  و  طبقه  سانان،ه  اجتماعی  ی 

 
1 Consensual political culture 
2 Conflictual political culture 
3 Political subcultures  
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رسانه گروهجنسیت،  جمعی،  میهای  معرفی  سیاسی  احزاب  و  نفوذ  دیگران،  های  و  کند)آلموند 

1396  .) 

-جهانی شدن و تنوع فرهنگی که توسط پیپا نوریس و رونالد اینگلهارت، نگاشته شده است؛ به مسأله

آیا تنوع فرهنگی مورد تهدید    هککتاب با پرسش این اندازد. این  ای میی فرهنگ سیاسی، نگاه تازه

رابطه سپس  و  یافته  آغاز  است؟  گرفته  هویتقرار  جهانی  و  ملی  و  های  سیاسی  فعالیت  و  وطن 

نکته است.  داده  قرار  بحث  مورد  را  مدنی  ارتباطات  مشارکت  پیامدهای  بررسی  کتاب،  این  مهم  ی 

بهجهان فرهنگوطن،  اصلی  مفاهیم  از  یکی  سیاست  عنوان  در  فرهنگی  اریذگسیاسی،  های 

 (. 1395است)نوریس و انگلهارت، 

الملل، مجموعه مقاالتی است که با سرویراستاری جی. پی.  قدرت و سیاست فرهنگی در روابط بین

المللی را  ی بینی قدرت و سیاست در عرصهسینگ، به چاپ رسیده است. این کتاب بررسی رابطه

کتاب  این  در  دارد.  جامع  برعهده  و  هنر  نقش  ایستگاههبه  در  مدنی  شبکهی  در  قدرت  های  های 

می اشاره  رسانهحکمرانی  تأثیرگذاری  و  نمونهشود  بررسی  با  امریکا،  ها،  فرهنگی  سیاست  از  هایی 

های دیگری از کتاب، به دیپلماسی فرهنگی  گیرد. بخشی اروپا و جاپان، مورد توجه قرار میاتحادیه

انسانی آن م این  ی و عامل  به گونهپردازد و در  -متعددی در کشورهای جهان توسل می  های مورد 

این کتاب در بررسی صداهای فرهنگی کشورهای در حال توسعه و بررسی مسأله اهمیت  ی جوید. 

 (.1396استعمار، هویت و سیاست فرهنگی است)سینگ، 
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 نمطالعات فرهنگ سیاسی در ایرا

ایران، پژوهش ها، کتاب  ترین آنورت گرفته که مهمهایی در مورد فرهنگ سیاسی آن کشور، صدر 

است.  بحث اصلی این کتاب، فرهنگ سیاسی ایران، با    القلمعیسر  محمود، اثر  رانیا  ی اسیس  فرهنگ

پرداخته است. دکتر ای آن است که نویسنده با کاوش تاریخی بدان  توجه به مبانی تاریخی و عشیره

آلموندسریع سیاسی  فرهنگ  الگوی  به  توجه  با  داده  القلم،  نتایج  تحلیل  به  وربا،  نهصد  و  های 

گیری آن به رفتارشناسی شامل سه سطح فرد،  پردازد که در نتیجهی خویش در ایران میپرسشنامه

دهد که  هش نشان میی پژوپردازد. نتیجهسطح ماهیت روابط میان شهروندان و سطح ساختارها می

منفی دچار  فرد  سطح  در  کاذب،  ایرانیان  غرور  ضعف  بافی،  کردن،  فکر  به کم  کردن  گوش  هنر  در 

با  دیگران، کم میان شهروندان،  روابط  ماهیت  و در سطح  ... هستند  و هیجانی،  احساسی  حوصلگی، 

ری به دیگران و ...  ساالری، ضعف احترام گذاشتن، نگاه ابزامسایلی چون بی اعتمادی، ضعف شایسته

جامعهمواجه  ساختارها،  در سطح  دیگر،  از سوی  دولتی اند.  غیرعقالنی،  عمومی  فرهنگ  با  ایران،  ی 

 (. 1395القلم، بودن نظام اقتصادی و بی ثباتی نظام اجتماعی مواجه است)سریع

زاویهمحمدگل  احمد  از  تفحص ی،  مورد  را  سیاسی  فرهنگ  و سنجش  شناخت  دیگر، چگونگی   ای 

ی، در ایران چاپ شده  سایس  فرهنگ  سنجش  و   شناخت  بر   یدرآمدقرار داده است. کتاب او با عنوان  

گل به است.  سیاسی  فرهنگ  چیستی  و  سیاسی  فرهنگ  شناخت  اهمیت  بررسی  ضمن  محمدی، 

روش کتاب،  این  در  او  است.  برآمده  سیاسی  فرهنگ  سنجش  و  بررسی  و  چگونگی  بررسی  های 

فرهنگ   عملیاتیسنجش  چارچوبسیاسی،  و کردن  داده  توضیح  را  سیاسی  فرهنگ  مفهومی  های 

و  شاخص دموکراسیسنجهها  اقتدارگرایی،  لیبرالیسم،  در  را  سیاسی  فرهنگ  تساهل  های  خواهی، 

به است.  ساخته  روشن  سیاسی  آگاهی  و  سیاسی  عالیق  سیاسی،  انزوای  سیاسی،  اعتماد  -سیاسی، 

پژوهش  به  او  منطقعالوه،  قارهههای  چهار  در  تطبیقی  و  پرداخته ای  افریقا  و  آسیا  اروپا،  امریکا،  ی 

 (.  1394 دی،محماست)گل

ایران، کتاب دیگری است که توسط سمیح فارسون و مهرداد   فرهنگ سیاسی در جمهوری اسالمی 

رشته به  زمینهمشایخی  ضمن  کتاب،  این  در  او  است.  درآمده  تحریر  اسالمی  ی  انقالب  وقوع  های 

ل احمد الل آهای جپردازد. او با توضیح نظریهزدگی قبل از انقالب مین، به بررسی گفتمان غربایرا
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جامعه شایگان،  میو  معرفی  شرقی  هویت  یک  جستجوی  در  را  ایران  روز  آن  به ی  سپس  و  کند 

ایران و تضادهای سیاسی -های دیگر کتاب، به سیاست ملی پردازد. بخششدن می نخبگان مذهبی 

و ی تشیع  ی اسالمی در جمهوری اسالمی و مسألهی فرد و جامعهفرهنگ سیاسی و رابطه  گرایی و 

شدن فرهنگ،  پردازد. مسایلی چون آموزش، اسالمیدر قانون اساسی جمهوری اسالمی می  حکومت

شیوهمردم و  سیاستگرایی  ایران،  سیاسی  فرهنگ  در  صنفی  در  ی  سیاسی  فرهنگ  و  قدرت  های 

 (. 1379یکا از مطالب مهم دیگر این کتاب است)فارسون و مشایخی، روابط ایران و امر

ی رشید جعفرپور کلوری، با توجه به الگوی فرهنگ سیاسی آلموند و  ران نوشتهفرهنگ سیاسی در ای

نخبه چون  مفاهیمی  با  را  ایران  سیاسی  فرهنگ  تودهوربا،  سیاسی،  اسالمی،  های  انقالب  مردم،  ی 

ناسی زور،  سیاسی،  باستانمشروعیت  مشارکت  ونالیسم  و  خارجی  حمایت  سطحی،  تجددطلبی  گرا، 

توجه در این کتاب، بررسی تطبیقی فرهنگ سیاسی ایران در    ی قابل. نکتهسیاسی توضیح داده است

 (.1389ی پهلوی و جمهوری اسالمی است)جعفرپور کلوری، دو دوره

ایرانی، کتاب دیگری است که با توجه به فرهنگ  کاوی تاریخی و اجتماعی خلقیات  ما ایرانیان؛ زمینه

ها،  ی بازیخواه با استفاده از نظریهفراست شده است.    خواه نوشتهسیاسی ایران، توسط مقصود فراست

ها( به تحلیل خلقیات ایرانیان پرداخته است. او با استفاده از زیست ها )متناظر به ژنی ممو نظریه

اامنی، ناپایداری، آشوب و هرج و مرج، کشمکش نخبگان، تأثیر محیط تاریخی و تأثیر عواملی چون ن

م توفیق توسعه در دگرگونی خلقیات ایرانیان، بحث خویش را سر و سامان  بر خلقیات اجتماعی و عد

 (1394اه، داده است. )فراستخو

نقش بارزی مدت،  ی کوتاه ی جامعهشناسان مشهور ایران، با طرح نظریهمحمدعلی کاتوزیان از جامعه

نشأ  را  ایران  بر  حاکم  فرهنگ سیاسی  او  است.  داشته  ایران  فرهنگ سیاسی  تعریف  از  در  گرفته  ت 

کامه را حکومت خود  -شورش  -ی کوتاه مدت است که دور باطل حکومت خودکامهمناسبات جامعه

 (.1381در تاریخ ایران پدید آورده است)کاتوزیان، 
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جالئی جامعحمیدرضا  از  دیگر  یکی  جامعههپور  سنخ  از  ایران،  )جامعهشناسان  بدقواره  مدرن  ی ی 

-داند و در کتاب جامعهی ایران را بین سنت و مدرنیته معلق می گوید. او جامعهکژمدرن( سخن می

ایران؛ جامعه و چالش شناسی  نظم سیاسی  معارف دینی،  بررسی  ملی ی کژمدرن، ضمن  آن،  -های 

گرایی قالبی و انقالبی، زنان و ساالری، تودهی مدنی و مردمعهگرایی و مقوالتی چون جامگرایی و قوم

-ی جنوبیشدن و کرهاعی، فرهنگ سیاسی حاکم بر ایران را بین کوباییخانواده و آسیب های اجتم

 (.1392کند)جالئی پور، شدن ارزیابی می

ایران نگاشته است که  نژاد، استاد دانشگاه تهران، کتاب دیگری به نام فرهنگی سیاسی  عباس مصلی

کتاب از  بهریکی  با  نویسنده  است.  ایران  سیاسی  فرهنگ  مورد  در  برجسته  دانش  ههای  از  گیری 

کند، از تأثیر فرهنگ های عمومی فرهنگ سیاسی آغاز میسیاسی خود، کتاب را با عناصر و ویژگی

شمرد و سپس    برمهای فرهنگ سیاسی را  گوید و انواع رهیافتعمومی بر فرهنگ سیاسی سخن می

-اعتمادی، بیگانهیی، بگرایپردازد. مصلی نژاد، نخبهبه ادبیات سیاسی و گفتمان فرهنگی ایرانیان می

افراط خودمداری،  فراقانونی،  کنش  مذهب ستیزی،  ایرانگرایی،  موعودگرایی،  گرایی،  گرایی، 

درون و  ویژگی اقتدارگرایی  از  را  ایرانیاگرایی  سیاسی  فرهنگ  خاص  میهای  نژاد، ن  داند)مصلی 

1393.) 

جامعه محس بررسی  منوچهر  توسط  که  است  کتابی  ایران،  فرهنگی  رشتهشناسی  به  تحریر نی  ی 

رویکرد فرهنگ سیاسی ندارد، اما در خالل آن به فرهنگ   درآمده است. هرچند این کتاب مشخصاً 

عمومی   فرهنگ  مبانی  به  بیشتر  نویسنده  است.  آمده  اشاراتی  ایران  پرداخته سیاسی  ایران  فرهنگ 

شناسی ونی و آسیبها و رفتارهای فرهنگی، دگرگها و هنجارها، نگرشاست. هویت فرهنگی، ارزش

ریزی و مدیریت فرهنگی که با تمرکز بر سیاست فرهنگی نگاشته شده است، از اهم  فرهنگی و برنامه

 (. 1396های نویسنده را تشکیل داده است)محسنی، موضوعاتی است که دغدغه
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  افغانستان  در  یاسیس  فرهنگ  مطالعات

افغانستان فرهنگ  مورد  پشت-در  و  فارسی  زبان  در  پژوهش  -وحداقل  کنون  توجهی تا  درخور  های 

افغانستان در بعضی کتاب ها  صورت نگرفته است. گاهی جسته و گریخته در مورد فرهنگ سیاسی 

است. دکتر جالل بیان شده  نوشتن کتاب چگونگی الدین صدیقی،  مطالبی  با  است که  اولین کسی 

خته است. او با بحثی تاریخی، اندا  نگاهی ی فرهنگ سیاسی نیم ساالری، به مسألهاستیالی نظام قبیله

-به چگونگی استیالی نظام قبیله در افغانستان مبادرت ورزیده است؛ سپس با بررسی یاساهای قبیله

زنان را مورد توجه قرار داده است. دکتر صدیقی، عواقب  ای، دیدگاه قبیله در مسایل مهم از جمله  

ی اجتماعی و فرهنگی،  صادی و مدنی و ویرانی نهادهاای را در ویرانی نهادهای اقتاستیالی نظام قبیله

 (. 1387داند)صدیقی، مهم می

ان ای فراراه تدین و تمدن، فرهنگ سیاسی افغانستبشیراحمد انصاری با کتاب ذهنیت قبیلوی دیواره

می تحلیل  صدیقی  دکتر  چون  که را  است  این  در  صدیقی  دکتر  کتاب  با  کتاب  این  تفاوت  کند. 

هلیت  اهی دینی به موضوع پرداخته است. انصاری نخست به بررسی این ذهنیت در جانویسنده، با نگ

آن و سپس  پرداخته  اسالم  از  دورهقبل  در  دولترا  و  کرده  های خالفت  بررسی  منطقه  معاصر  های 

افغانستان همیشه در چنگ اس او  از دیدگاه  است.  پرداخته  افغانستان  در  آن  بررسی  به  ت و سپس 

اند که باعث و  ای شکل دادهه و این دو نهاد اجتماعی و سیاسی، به ذهنیت قبیلهبودها  ها و آلایل

 (.1382بانی تمام مشکالت افغانستان است)انصاری، 

کتابعارف  اکرم  محمد  در  سیاسی  افغانستان  یاسیس  یتوسعه  ی،  فرهنگ  از  نکاتی  مواردی  در   ،

پیش به  بیشتر  که  است  یادآور شده  را  برمینو  های فرض افغانستان  پژوهشی  یسنده  برآیند  تا  گردد، 

گری، روستانشینی و  مستقل. عارفی، ساختار اجتماعی افغانستان را متأثر از سه الگوی زیستی کوچی

ی متوسط جدید  ای چون روحانیت، اشراف، قبایل، دهقانان، طبقههای فکریداند که گروه شهری می

ویژگی آورده که  پدید  را  پ و کارگران  پاهایی چون  فقدان تحرک  راکندگی  و مشروعیت،  قدرت  یگاه 

 (.  1393گرایی را باعث شده است)عارفی، ناپذیری سیاسی، و محلیاجتماعی، جامعه
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اثر  فرهنگ  و  یاجتماع   عوامل  بر  دیتأک  با  یاسیس  یتوسعهدر کتاب   چنان ، هممنصور  ظیعبدالحفی، 

دیدگاه او   سیاسی را شناسایی کرد. از  های نویسنده در مورد فرهنگفرضهایی از پیش توان رگهمی

های نابجایی که رنگ دینی به خود گرفته اند؛ مشکل بزرگ افغانستان است. منصور بر این باور  سنت

قبیله باورهای  تلفیق  که  سیاسیای  است  فرهنگ  دین،  توسعهو  امروزه،  که  آورده  پدید  را  ی ای 

 (. 1394افغانستان را به چالش کشیده است)منصور، 

بیش اشاراتی به فرهنگ سیاسی و، کم افغانستان  یاسیس  یشناسجامعهی، در کتاب  سجاد  ومیعبدالق

اند؛  نویسندگان فوق برشمردههایی را که  گونه که قبالً نیز تذکر داده شد؛ مؤلفهداشته است؛ اما همان

قومی و  ی  هاویژه شکافهای اجتماعی، بهمحصول پژوهشی علمی نیست. نویسنده با بررسی شکاف

های  طور ضمنی، به فرهنگ سیاسی مبتنی بر جنگ و نفاق در دوره ی افغانستان، به مذهبی در جامعه

شناسی توسعه و  جتماعی، به جامعههای ای شکافکند. سجادی بر عالوهمجاهدین و طالبان اشاره می 

جامعه اجتماعی،  جامعهنیروهای  و  سیاسی  احزاب  رشناسی  و  دینی  عالمان  -وشنفکران میشناسی 

 (. 1391دهد)سجادی، پردازد و تأثیر هرکدام را در فرهنگ سیاسی افغانستان مورد تحلیل قرار می

جهانی گفتمان  سجادی،  دیگر  افغانکتاب  در  سیاسی  اسالم  و  واکاوی  سشدن  با  پساطالبان،  تان 

-تمرکز بر دالا  های مجاهدین و طالبان، ب های اسالم سیاسی در افغانستان، از جمله گفتمانگفتمان

جامعه بر  حاکم  سیاسی  فرهنگ  از  بخشی  به  حقیقت  در  گفتمان،  هر  انگشت های  افغانستان  ی 

این دال است. هرچند سجادی مشخصاً  فرهنگ  گذاشته  عناصر  را  این ها  اما  است؛  ننامیده  سیاسی 

ن )سیاست هایی چون شریعت، زتوانند به عنوان عناصر فرهنگ سیاسی قلمداد شوند. دال ها می دال

ا کدام میجنسی(،  هر  قانون،  و  دورهمنیت  یک  بر  حاکم  سیاسی  فرهنگ  بیانگر  یا  تواند  تاریخی  ی 

 (.1388 ی افغانستان را نشان دهد)سجادی،بخشی از جامعهحداقل ذهنیت

عبدالعلی محمدی در کتاب افغانستان و دولت مدرن، هرچند به صورت مشخص از فرهنگ سیاسی  

نکر یاد  میافغانستان  او،  اجتماعی  نظم  بحث  در  اما  است؛  شبکهده  و  قومیت  دین،  اربابتوان    -ی 

 (.1394رعیتی را از مشخصات فرهنگ سیاسی افغانستان برگزید)محمدی، 



 

41 

 

-واب و خرد، فرهنگ سیاسی حاکم بر افغانستان را ناعقالنیت تشخیص میعلی امیری در کتاب خ

به قانون، مارکسیسم و نوگرایی ان، از مشروطیت معطوف های نوسازی در افغانستدهد. او با نقد تجربه

کانون از  را  و سنت  عدالت  قانون،  عنصر  به سنت، سه  معطوف  اسالمیسم  و  عدالت  به  های  معطوف 

 (.1391داند)امیری، ی یادشده میگانههای سهر دورهاصلی فرهنگ سیاسی د

روشنفکری   جامعهکتاب  نگاهی  افغانستان؛  مدر  اثر  سیدمشناختانه،  و  توکل  موسوی، حمد  حمدنقی 

توان به فرهنگ سیاسی روشنفکران، به عنوان بخش  پژوهش درخور توجهی است که از درون آن می

ی نظرات تعدادی از کنندهتحقیق میدانی که منعکس  ی افغانستان دست یافت. اینمهمی از جامعه

های مثبت )قابل به دو بخش ویژگی های روشنفکران افغانستان را  کارشناسان افغانستان است؛ ویژگی

کثرت برای جامعه،  ویژگی فهم  و  نقد قدرت(  و  عقل خودبنیاد،  گرایی  و  نقاد  تفکر  )فاقد  های منفی 

با جامعه، شتاب عدمبیگانگی  قوم  زدگی،  اجتماعی و  گرایی( تقسیم کرده است که هر دو نوع  تعهد 

 (. 1396ن کند)توکل و موسوی، ان را بیا ی افغانستتواند فرهنگ سیاسی بخشی از جامعهویژگی می

موانع تحکیم دموکراسی در افغانستان، اثر دکتر محمدجواد صالحی، از جمله آثاری است که فرهنگ  

در   را  افغانستان  قومسیاسی  صالحی،  است.  گرفته  بررسی  به  خود  کتاب  از  گرایی، خشونت،  بخشی 

ویژگیبی از  را  منفی  فردگرایی  و  فرهنگ  اعتمادی  افغاهای  برمیسیاسی  شمرد)صالحی،  نستان 

1394.) 

های ناقص هویت ملی، در فصل دوم کتاب خود، با عنوان حمزه واعظی، در کتاب افغانستان و سازه

وی موزاییکی،  ویژگیژگیساختار  شامل  را  افغانستان  سیاسی  فرهنگ  کارکردها؛  و  چون،  ها  هایی 

ویژگیدرون شیوع  اجتماعی،  اجتماعی گرایی  خاص  متقابل  های  تأثیر  و  خشونت،  محیطی  های 

نیافتگی و سکون اجتماعی،  سوادی، بلوغهای اجتماعی، بدخواهی نسبت به نظام سیاسی، بیخصلت

خردکل قبیله،  فرهنگ  عصبیتناپذیری  بسترسازی  قشربندی  گریزی،  اجتماعی،  تحرک  فقدان  ها، 

مجال نابارتغییرناپذیر،  و  مدرنیسم  عقامت  ملی،  وفاق  جامعهنیافتگی  می وری  سیاسی  -پذیری 

 (. 1381داند)واعظی، 
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توسعهطبقه و  متوسط  بر  ی  تمرکز  با  خانی،  دکتر حسین  و  عرفان  داوود  اثر  افغانستان،  سیاسی  ی 

افطبقه تاریخ توسعهی متوسط  آن در  افغانستان،  غانستان، ضمن بررسی نوسانات نقش و جایگاه  ی 

فرهنگی، تخصص    -های سیاسی ای، مهارت اد، توجه رسانهاین طبقه را با مشخصاتی چون، توانایی انتق

برمی جدید  سیاسی  فرهنگ  اصلی  حامالن  اجتماعی،  تحرک  و  سیاسی  اشتراک  مهارت،  -و 

 (.  1396شمارند)عرفان و خانی، 

آینه در  افغانستان  سیاسی  کتابفرهنگ  از   یکی  فارسی،  حکم  و  امثال  توسط  ی  که  است  هایی 

فرهنگ  مورد  در  جعفری  در  محمود  نویسنده  است.  شده  نوشته  افغانستان  با    سیاسی  کتاب  این 

چارچوب مفهومی آلموند و وربا به واکاوی فرهنگ سیاسی افغانستان پرداخته است. او عواملی چون 

جنبشچند سیاسی،  ساختار  دین،  زبان،  قومیت،  فرهنگی،  در پارچگی  را  مهاجرت  و  سیاسی  های 

افغانستان مؤثشکل نقش ساختارها در فرهنگ ر میگیری فرهنگ سیاسی  به  بحثی دیگر،  داند. در 

پردازد و به تحلیل تأثیر ساختارهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی افغانستان در  سیاسی افغانستان می

می  فرهنگ تمرکز  افغانستان  نتیجهسیاسی  در  جعفری  مؤلفهنماید.  خویش،  فرهنگ  گیری  های 

 (.1397نماید)جعفری، می مشارکتی را معرفی های فرهنگ سیاسی سیاسی محدود و مؤلفه

و   دینی  تندروی  به  گرایش  که  است  معتقد  کین  دیانت  کتاب  در  دینی  نواندیشان  از  محق  محمد 

داند که از فرهنگ سیاسی افغانستان است. او این نوع تندروی را موجی می تکفیرگری از مختصات  

 (. 25: 1393کشورهای عربی وارد افغانستان شده است)محق، 

طور ضمنی فرهنگ سیاسی افغانستان سیاسی افغانستان، به  -ریخ فرهنگیتوماس بارفیلد در کتاب تا

بنیانرا تضاد بین دولت و جامعه می او  از دید  خان های دولت مقتدری که توسط عبدالرحمنداند. 

واقعیت با  چون  شد؛  جامعهگذاشته  همهای  افغانستان  هم  ی  از  زودی  به  و  نداشت  پاشید.  خوانی 

ای است که از دید او، مناسبات فرهنگی و ت و مدرنیته، دو شکاف عمدهشکاف شهر و روستا و سن

نوع  دو  از  بارفیلد  است.   ساخته  را  افغانستان  و    سیاسی  غیرمتمرکز(  )دولت  سوئیسی  پنیر  رویکرد 

می سخن  متمرکز(  )دولت  امریکایی  پنیر  سوئیرویکرد  پنیر  رویکرد  او  دیدگاه  از  مدلی  گوید.  سی 

کردن شکاف شهر و روستا و نبرد سنت و مدرنیته در افغانستان است)بارفیلد، رنگمناسبی برای  کم

1398.) 
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ی  فرهنگ سیاسی در افغانستان رویکردی بر مطالعه  "نای تحت عنوامحمدنظیف شهرانی در مقاله

بوم  چارچوببا   و  توسعه  و  سازمانی  تحلیل  اجتماعیتجزیه  واکا  1"شناسی  فرهنگبه  سیاسی    وی 

دو   به  توجه  با  را  افغانستان  سیاسی  فرهنگ  کلیدی  عناصر  او  است.  پرداخته   چارچوب افغانستان 

اجتماعی،  بین محیط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و  شناسی  تجزیه تحلیل سازمانی و توسعه و بوم

اصلی فرهنگی سیاسی   کند. به باور شهرانی،  بعدالمللی تحلیل میای و بینهای قدرت منطقهسیستم

تان، دولت قوی مرکزی است که توسط چهار عنصر پادشاهی)حاکمان در مقابل مردم، قانون افغانس

محوری(، ه از زور در مقابل منفعت شخصی و سیاست کابلحاکمان در مقابل حاکمیت قانون، استفاد

فامیلی برخواسته درونی  هابازی، فساد اداری، رویال دوالیسم)تناقضپرستی، واسطهخویشاوندی)قوم

ازدواج خانوادهاز  در  متعدد  سیاسی های  و  تبعیض  سلطنتی(،  هویتهای  )بیگانهسازی  اسالم  -ها(، 

اعتمادی( های اخالقی مشکوک و بیها، کنشسازی هویتاسالم، سیاسیی ابزاری از  هراسی، استفاده

کمک رژیمو  رانتیر،  دولت  دیورند،  خط  و  حایل  خارجی)دولت  موازی های  ساختارهای  رانتی،  های 

 (192-169: 2012حاکمیت و فساد دولتی( احاطه شده است. )شهرانی،

های یک پژوهش علمی  فاده از دادهپژوهش فرهنگ سیاسی هرات، نخستین پژوهشی است که با است

االمکان سعی شده است که تمام  ی تحریر در آمده است. در این پژوهش حتیو تحلیل آن، به رشته

گنجان خصشا سیاسی  فرهنگ  معتبر  آن های  از  کمی،  میدانی  پژوهشی  روش  اساس  بر  و  شود  ده 

ارزنتیجه از، توسط انستیتوت مطالعات گیری به عمل آید. این پژوهش توسط داوود عرفان و عرفان 

 (.1397استراتژیک افغانستان منتشر شده است)عرفان و ارزاز، 

 یافتههای انجامهای پژوهشکاستی

آنبا وج پژوهش ود  است؛ که  افغانستان صورت گرفته  اندکی در مورد فرهنگ سیاسی  مستقل  های 

ی فرهنگ سیاسی  کاملی در بارهنحوی نتوانسته اطالعات جامع و  چند پژوهشی که صورت گرفته به

افغانستان ارایه دهد. سه پژوهش به صورت مستقل فرهنگ سیاسی افغانستان را مورد توجه قرار داده  

 است:

 
1 Approaching Study of Political Culture in Afghanistan with Institutional Analysis and 

Development (IAD) & Social-Ecological Systems (SES) Frameworks 
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مقاله پژوهش،  عنوان  نخستین  با  که  بر    "ای  با  ی  مطالعهرویکردی  افغانستان  در  سیاسی  فرهنگ 

ی توسط نظیف شهرانی به رشته  "شناسی اجتماعیتجزیه تحلیل سازمانی و توسعه و بوم  چارچوب

مفهومی پژوهش، متناسب با فرهنگ سیاسی انتخاب    چارچوبتحریر درآمده است. در این پژوهش  

و   مناقشات منطقهنشده  از فرهنگ سیاسی چون  به فرهنگ سیاسی موضوعاتی خارج  و جهانی  ای 

داده ربط  نمی  افغانستان  نظر  به  منطقی  چندان  که  مؤلفهشده  دیگر،  سوی  از  دریافتی  رسد.  های 

بر هیچ مینویسنده  نظر  به  و  نیست  استوار  اجتماع  متن  از  پژوهشی  فرض گونه  پیش  که  های  رسد 

 انعکاس داده است.   شخص نویسنده را

گ سیاسی  های فرهندومین پژوهش مستقل در مورد فرهنگ سیاسی در افغانستان، بررسی شاخصه

شهروندان هرات است که توسط نگارنده و عرفان ارزاز پژوهش گردیده است. هرچند این پژوهش در  

هایی  نظر کاستی  پوشانی دارد، اما از دونامه با پژوهش حاضر همانتخاب چارچوب مفهومی و پرسش

ی ن نمونهکه پژوهش، تنها متمرکز بر یک والیت )هرات( است و ایدر آن متصور است. نخست این

آن  موردی نمی پژوهش  روش  از طرف دیگر،  و  کند  نمایندگی  تمام کشور  از فرهنگ سیاسی  تواند 

 هد.  کمی است که به خوبی نتوانسته فرهنگ سیاسی هرات را مورد تجزیه و تحلیل قرار د

ی امثال و حکم فارسی از محمود سومین پژوهش مستقل، کتاب فرهنگ سیاسی افغانستان در آینه 

با  جعف کتاب  این  است.  نتیجه  چارچوبری  و  وربا(  و  )آلموند  پژوهش  این  مشابه  از  مفهومی  گیری 

اط ی اساسی را به عنوان نقنوعیت فرهنگ سیاسی افغانستان، پژوهش ارزشمندی است. اما دو نکته

  ی امثالکه فرهنگ سیاسی افغانستان را تنها در آینهتوان برشمرد: نخست اینضعف این پژوهش، می

و حکم فارسی که خود بخشی از فرهنگ سیاسی کشور متکثر افغانستان است؛ بررسی کرده است و  

ها به ؤلفههای کتاب از فرایندی علمی از متن جامعه استنتاج نشده و اکثر مگیریکه، نتیجهدوم این

 تراند تا فرهنگ سیاسی.  فرهنگ عمومی نزدیک
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 1افغانستانی فرهنگ سیاسی  پیشینه

ای ریشه در تاریخ و مناسبات حاکم بر تحوالت تاریخی آن جامعه دارد. هر فرهنگ سیاسی هر جامعه

ل ی تاریخی، بخشی از فرهنگ سیاسی را در ذهن جمعی جامعه تلنبار کرده و این ذهنیت نسدوره

را در  کرده و آنبه نسل انتقال یافته است. تاریخ روندی است که فرهنگ سیاسی جوامع را پاالیش  

آن جامعه تحمیل می و سیاسی  اجتماعی  مناسبات  بر  افغانستان  نماید. جامعههیأت عرف حاکم  ی 

ه با تاریخ ای پیروی کرده است. افغانستان امروز، سرزمینی است کسان تمام جوامع، از چنین قاعدهبه

تجربه خود،  دراز  و  فرهنگدور  از  را  متفاوتی  کاهای  در  گوناگون  دقیق  های  فهم  برای  دارد.  رنامه 

فرهنگ سیاسی امروز این کشور، نیاز مبرمی است که تاریخ طوالنی این سرزمین را واکاوی کرد و با  

کرد. فرهنگ سیاسی های گوناگون تاریخ آن، فرهنگ سیاسی این کشور را استخراج  تفحص به الیه

خراسان و افغانستان کنونی است که  ی مهم آریانا،  دوره  کنونی افغانستان حاصل تحوالت تاریخی سه

دوره این  اقتصادی  حتی  و  سیاسی   اجتماعی،  فرهنگی،  دینی،  مناسبات  است.  با  خورده  گره  ها، 

احساس می مبرم  نیاز  الیهبنابراین  که  فرهنگشود  و  این کشور  تاریخی  هر    های  بر  حاکم  سیاسی 

تا ریشهدوره تاریخی، به دقت بررسی شود  پیشینههای فرهنگ سیاسی  ی  ی  کنونی دریافت گردد. 

بررسی  اساس،  این  بر  بود.  نخواهد  این جغرافیا ممکن  تاریخ  افغانستان بدون درک  فرهنگ سیاسی 

 است.  های تاریخی افغانستان در این بخش مورد توجه قرار گرفتهفرهنگ سیاسی دوره 

 فرهنگ سیاسی آریانا 

که چه نوع ذهنیتی باستان شواهد کافی در دست نیست. ایندر مورد فرهنگ سیاسی آریانا یا ایران  

کرده است؛ به صورت واضحی در هیچ تاریخی بیان ی مردم و حاکمیت را تبیین میسیاسی، رابطه

گیری فرهنگ  کلو پیشه و شغل، در ش  نگاران، دو  بعد دیننشده است. اما به باور بسیاری از تاریخ

سیاسی ساکنان آریانا مؤثر بوده است. با توجه به این دو  بعد،    عمومی جامعه و به تبع آن، فرهنگ

 کنیم. دوران آریانا را بررسی می 

 
تاریخچه 1 این  افغانستان.  تاریخ  بر مفهوم عینی فرهنگ سیاسی در  این بخش گذری است  از جملهمطالب  ی  ی کوتاه 

مورد  پیشینه در  انداختن  روشنایی  منظور  به  بلکه  نه،  پژوهش  افغانستان،    هایریشهی  سیاسی  دورهفرهنگ  سه  ی  در 

تاریخی مهم در این پژوهش گنجانده شده است.
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 مدنیت اوستایی 

او   دقیق  زندگی  زمان  از  که  باستان  ایران  پیامبر  است،  خورده  گره  زرتشت  نام  با  اوستایی  مدنیت 

م پیش از میالد مسیح  ی ششرساند که او در سدهطالعی در دست نیست. روایت پارسیان هند میا

در سرزمین باختر واقع در شمال افغانستان کنونی، در بین قبایلی ظهور کرده بود که خود را آرین 

ن هرات نگاران، محل ظهور او را هرات یا محلی بی(، اما برخی از تاریخ1385:35نامیدند)فرهنگ،  می

دانسته سیستان  و  هرات  یا  مرو،  اکنوو  دانشمندان  بیشتر  متفقاند.  جاین  که  در  اند  او  زندگی  گاه 

های جغرافیایی مندرج در آن، هر دو برمی گردد به  ایران شرقی بوده است، زیرا زبان اوستا و آگاهی

که هرات و مرو به    مشرق. محدود کردن بیشتر حدود جغرافیایی وی دشوار است، اما از نظر هنینگ

می بیشتر  جایاحتمال  کوشش بایست  فعالیگاه  و  »کاوی  تها  یعنی  پیامبر  زرتشت  پشتیبان  های 

ی اول پیش از میالد به ویشتاسپه« باشد، دارای اهمیت بسیار است... حرکت سکاهای ایرانی در سده

ان یاد میهن جدید ایشهای زرتشت در  هایی که از کوششسیستان، شاید تأییدی باشد برای افسانه

ردد دهد به روزگارهای اخیرتری برمی  ربایجان پیوند میهایی که پیامبر را به آذمی کند. ضمناً روایت

می تنها  پس  جایو  شاید  هرات  نزدیک  جایی  که  بگوییم  »کاوی توانیم،  بالیدن  احتمالی  گاه 

 (.  96: 1396ویشتاسپه« باشد)فرای، 

او باعث مر انواع، زبان،  کزگرایی در همه امور شد. عقیظهور اوستا و دین  ارباب  تشکیالت  ده، آیین، 

جامعه، دربار سلطنتی، نظام و اداره، مشاغل و حرفه، پیشه، زراعت، عرف و عادات، مراسم زندگانی  

چیز از وضعیت نسبتاً مبهم سبک معین و دقیق به خود گرفته  خانوادگی، عروسی و خویشاوندی همه

مرکز به خود ی اوستایی از یک طرف مذهب شکل معین و مت(. با شروع دوره265:  1395بود)کهزاد  

گرفت، از طرف دیگر شهرهای بزرگ عرض وجود کرد و از جانبی هم زراعت و کشت و کار اهمیت  

ی روحانی )موبد  سابقه پیدا کرد. مذهب با پیدا کردن مراسم و مراکز مشخص، سبب شد که طبقهبی

میان آورد و با  ی دهقان و برزگر و زارع را به  کار طبقهوند، زراعت و کشتو موبدان( عرض وجود ک

و سلطنت و مملکت اداره  امر  یافتن  و وظیفه ی سوارکار و جنگداری، طبقهتمرکز  ی  جو هم شغل 

معینی یافت... به تدریج و به صورت غیرمحسوس طبقات اجتماعی عرض وجود کرد. این طبقات در 

نام ی  پهلوی اوساد شدهاوستا به سه  ایریامن«... در تفسیر  به  اند: »خوتو، ورزن و  تا، سه اسم مذکور 
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کلمه تعبیر شده،  ایرمان«  و  والونا  »خویش،  موجود کلمات  ما  کشور  دری  زبان  در  هنوز  خویش  ی 

  ی  اجتماعی کار آمده... آریامن نام یکی از ارباب انواع بود... سه طبقهواست. برز و ورز به معنی کشت

تو« بر روحانیون، »ورزن« بر برزگران و ی شرفاء سوارکار )شوالیه( و »خوددهاقین و طبقه  روحانیون،

 (. 266-265: 1395، 1شد)کهزادجو و سوارکار استعمال می»ایریامن« بر نجبای جنگ

توان گفت که دیانت زرتشتی تنها دین معنوی نی، بلکه دیانت اقتصادی هم بود و  رفته، می همروی

ی ارتقای عقلی مردمی است که در  حال نمایندهدهد و درعینین کیفیت، ارزش اجتماعی به آن میا

آن بهبین  اویستا  سهها  طبقات  از  است  عبارت  اجتماعی  ترکیب  است...  آمده  روحانی، میان  گانه، 

-ی کار موران  دست داشتند، دهقانان  پیشهی سیاسی را بهها سلطهنظامی و برزگر )دهقان(، روحانی

می قرار  اذیت  مورد  و  میکردند  کگرفتند...  گفت  جامعهتوان  آنه  حجر  ی  عصر  در  افغانستان  روز 

ی فلزات قرار داشت و این خود همان برونز )برنج( است. درهرحال، این تمدن بسیط، جدید و مرحله

ی هنوز رنگ و  تمدن نسبتاً مستقلی است که از اجتماع افغانستان نشأت کرده و از هیچ تمدن دیگر

تمدن و فرهنگ جهانی انجام نداده است، با آن از نظر بو نگرفته بود. گرچه کدام خدمت مهمی به  

مؤسسه  تشکیل  زراعت،  مرحلهترویج  از  تکامل  و  )دولت(  سیاسی  دیانت ی  به  میتالوجی  ی 

 (.46-45: 1394قدم است)غبار، یکتاپرستی، در آسیای وسطی پیش

او مردم این منطقه افغانستان کنونی رخ داده و تعلیمات    فعالیت زرتشت، دروصف، محل تولد و  بااین

را متأثر ساخته و پس ازآن به مناطق اطراف منتشر شده است. هرچند از فرهنگ سیاسی آن زمان، 

و  نیک  کردار  نیک،  گفتار  بر  که  زرتشت  دین  اصلی  اصول  اما  نیست،  دست  در  اطالعات مشخصی 

نیک)فرای،  اندیشه است؛ در جهت100:  1396ی  استوار  و سیاسی  (  عمومی  زمان،  آندهی فرهنگ 

توان زمانی بیشتر متوجه شد که پیوند بین دین  احتماالً تأثیرگذار بوده است. این تأثیرگذاری را می

که گشتاسپ   بود  موفق شده  زرتشت  معلوم،  قرار  از  بود.  برقرار شده  و حکومت  سیاست  و  زرتشت 

او به تبلیغ آن بپردازد.    زمامدار محل را به دین وجود گشتاسپ به خود گرویده ساخته و به کمک 

وقت، در روند تکامل اجتماعی و اقتصادی خود به  ندهد که قبایل آرین در آدار، نشان می صفت زمام

:  1385کرد)فرهنگ،  ی مرکزی به شکل پادشاهی را ایجاد می ای رسیده بودند که تشکیل ادارهمرحله

35  .) 
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بر، این دوره را شروع جامعه و  شناسی سیاسی کارل مارکس و ماکس وبر اساس جامعه  بتوانشاید  

ی های اجتماعی بر اساس مناسبات شیوهای که طبقات اجتماعی و منزلتتاریخ آریانا دانست. دوره

تواند بررسی شود و  گرفت. ظهور دهگان و روحانی از این منظر میتولید و منزلت اجتماعی شکل می 

 ی مردم باشد.  دار بر عامهو زمین  ی دینتواند فرهنگ سلطهاز آن، می فرهنگ سیاسی برآمده

 ها هخامنشی

تاریخ برخی  گرچه  هستند.  باستان  ایران  یا  آریانا  سرزمین  امپراتوری  اولین  نگاران هخامنشیان 

طرف، حضور آنان بر ن بینگارانمایند، اما بسیاری از تاریخافغانستان از آن به عنوان متجاوزین یاد می

قدرتاریکه را  قدرت  حتی  ی  و  سرزمین  این  تمام  بر  آن  تعمیم  و  بزرگ  ایران  از  بخشی  نمایی 

ی هخامنشیان بر ایران باستان که دانند. سلطههای مجاور در هیأت امپراتوری هخامنشی می سرزمین

-اع، فرهنگ و سیاست آنشد، اثرات مهمی بر اجتمافغانستان امروزی بخش شرقی آن را شامل می

اما اذعان  محمد غبار، هرچند هخامنشیان را متجاوز معرفی میغالمزمان منطقه گذاشته بود.   کند، 

و  می هنر  در  ولی  است؛  نکرده  مهمی  خدمت  جهانی  علوم  به  هخامنشی  دولت  هرچند  که  دارد 

ن رسم الخط آرامی را آورد معماری تبارز و در نظم و اداره کشور امتیاز داشت. این دولت در افغانستا

دوره آن  با  ثبتکه  آغاز شد. همشده  ی  افغانستان  تاریخ  و هم  ی  کرد  وارد  را  دفترداری  فن  چنین 

افغانستان تأثیر   اصول معماری و حجاری و طرز آبیاری ایشان در معماری و حجاری و طرز آبیاری 

ستان رسید و بعدها مبدأ ایجاد  چنین در عهد دولت هخامنشی بود که خط آرامی به هندونمود. هم

ید برهمی و خروشتی گردید. دولت هخامنشی در افغانستان، تشکیالت سیاسی و  های جدالخطرسم

میان آورده است و در هر والیت بزرگ از قلمرو خود ساتراپی )والی( داشت  تقسیمات ملکیه را نیز به

 (.  50: 1394کرد)غبار، نه اداره میکه با یک نفر سردار نظامی و یک نفر دبیر والیت را مستقال

دپون سمر، مورخ فرانسوی برخالف غبار معتقد است که هخامنشیان نقش بارزی در تمدن بشری آ.  

کرده نوشتهایفا  از  اقتباس  با  او  میاند.  یونانی  هخامنشیان  های  زمان  در  باستان  ایران  که  نویسد 

بوده است یونانیان آسیای صغیر، مصریسرزمین مبادالت عملی مهمی در خاورمیانه  بابلی.  ها و  ها، 

بودههندی ایران  اتباع  از  همه  غربی  آنهای  میان  که  علومی  آناند.  در  بود،  شناخته شده  موقع،  ها 

عدهتوسعه بسیار داشت.  ایران خواستارهای  پادشاهان  دربار  و در  یافته  زیاد  به  ی  علما  از  زیادی  ی 



 

49 

 

هنشاه ایران نگاه داشته شان در دربار شاها برخالف میلضی از آندربار ایران طلبیده شده و حتی بع 

 (.  62: 1392شده بودند)جمعی از خاورشناسان فرانسوی، 

زمان، با  دین حاکم در دوران هخامنشیان زرتشتی بود. هرچند فرای معتقد است که دین زرتشت آن

هخ هم  و  زرتشت  پیروان  هم  است.  ناسازگار  زرتشت  دین  امروزی  یکتصور  خدای  امنشیان،  سان 

ر اهورامزدا  میبزرگ،  هیچا  و  نفرت پرستیدند  دروغ  از  دو  هر  نبودند.  دیگر  منکر خداهای  نیز  کدام 

چنان را  راستی  درفش  و  گاتداشتند  در  کتیبهکه  و  برمیها  است،  مندرج  باستان  فارسی  -های 

کردند،  نی پیروی می یک نظام دی  که هر دو ازافراشتند. این هماهنگی باید کافی باشد برای اثبات این

بیاینگو   تفاوتکه  دینی  آداب  و  آیین  در  و  اعتقادها  در  دین  گمان  بحث  در  داشتند.  هایی 

توان سه عامل را بررسی کرد. نخست، اعتقاد کلی ایرانیان و آداب موروثی از نیاکان هخامنشیان، می

ای  ه پیشین در آمیخته باشد و سوم دین  هند و ایرانی و دوم پیام زرتشت که پیوند شده یا به مطلب

 (.  197: 1396ها و کاهنان و آداب وابسته بدان)فرای، گاه کهن شرق نزدیک با پرستش

شکل آغاز  را  هخامنشیان  سیاسی،  مسایل  کارشناسان  و  مورخان  از  سیاسی  بسیاری  فرهنگ  گیری 

(  43:  1397ند و اسالمی،  ی ایران شهری در سیاست )احمدو( و پیدایش نظریه96:  1391)گاثویت،  

گاثویت معتقد است که محور اساسی در فرمانروایی هخامنشیان این اندیشه بود که از یک  دانند.  می

ی اتباع خویش است و از سوی دیگر، مردم نیز سو، فرمانروا مظهر فرمانروایان پیشین و نیز نماینده

گ  پیوندی را پدید آورد میان یک فرهن  نمایندگی متقابل از جانب او داشتند. فرمانروایی هخامنشی 

تر، ریشه در عقاید  سیاسی و یک ایدئولوژی اقتدار که ریشه در آیین زرتشت و شاید، به طور مستقیم

بین دربارهمردم  فرمانرواالنهرین  زمین  -ی  روی  بر  خدا  جانشین  عنوان  :  1391داشت)گاثویت،    -به 

96  .) 

 یونان و باختری 

حملهیونانی با  اها  آریاناسکنی  ادب  و  فرهنگ  و  فکر  بر  فرهنگ    در  دوران  این   در  گذاشتند.  تأثیر 

از آموزه برگرفته  یونان که  فلسفهسیاسی  رابطه های  تفکر دینی شرق  با  یونان به سرزمین آریانا،  ی 

های آریایی رسید و پس از  ای از دانشمندان و هنرمندان یونانی به سرزمینبرقرار کرد. اسکندر با عده
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های  ها، تحت تأثیر فرهنگ حاکم بر سرزمیندواج در این سرزمینها با از سربازان زیادی از یونانی   آن

ساختند)غبار،   را  جدیدی  فرهنگ  و  گرفتند  قرار  یونانی 57،  1394جدید  حکومت  دوران  اما  ها (. 

بزرگی از  دیری نپایید و پس از مرگ اسکندر، امپراتوری او بین جانشینان او تقسیم شد و در مناطق  

نگ هلنیستی و باختری، دولت یونان و باختری قد برافراشت. از اواسط قرن شرق آریانا، با تلفیق فره

ی شرق، موریاهای هند تا جنوب هندوکش رسیدند. موریاها که با دین  سوم قبل از میالد، از جبهه

تدریج به طرف غرب بهجدید بودا به شرق آریانا رسوخ پیدا کرده بودند؛ باعث شدند که دین زرتشت  

های غرب ایران، اشکانیان علیه یونانیان قد برافراشتند زمان، در سرزمینید. در همینعقب نشینی نما 

شاهی پیوند  ی ایرانی یونانی با اندیشهی اشکانیان را بنا نهادند. در غرب ایران هم اندیشهو سلسله

سرزمین در  و  اشکانیخورد  یونانیان،  از  پس  غربی  اخالق  های  بر  تکیه  با  شاهنشاهی  ان  و  پهلوانی 

(. مجلس مهستان که  147-144:  1397مشروط دولت جدیدی را تشکیل دادند)احمدوند و اسالمی،  

زمان پدید آمد. مهرداد یکی  داران، سران طوایف و روحانیون بود، در همینمتشکل از اشراف و زمین

فرهنگ آریایی بود، او خود  فرهنگ یونانی و احیایترین پادشاهان این دوره، در صدد دوری از  از مهم

رسمی   یونانی  زبان  جای  به  را  اشکانی  زبان  و  خواند  شاهنشاه  هخامنشیان  از  تبعیت  به  را 

ای (. فرهنگ سیاسی حاکم در این زمان آمیخته286:  1393،  2ساخت)موسوی بجنوردی و دیگران  

شود.) یک هم نامیده میشتی است که گریکو بودهای زرتاز هنر و صنعت یونانی، دین بودایی و آموزه

 (.  79: 1389(، )حبیبی، 183: 1389(، )مرادی، 57: 1394غبار، 

 ها  کوشانی

(  192:  1389نشین تورانی )مرادی،  های کوچها که از آریاییپس از دولت یونان و باختری، کوشانی

بخش در  را  جدیدی  حاکمیت  بنیان  قدیمبودند،  آریانای  شرقی  کنیشکا    های  نهادند.  عنوان بنا  به 

ترین پادشاه این دوره، هرچند خود دین بودایی را پذیرفته بود، اما ادیان قدیمی آریایی و دین مهم

ی زرینی ها را حلقه(. حکومت کوشانی62:  1394زرتشت از آزادی دینی باالیی برخودار بودند)غبار،  

در این دوره علمای مذهبی،  (.  193:  1389ی،  )مرادآورندشمار میها به داری آریایی در سلسله دولت

مندان و هنرمندان در دربار و در جامعه از احترام خاصی برخوردار بودند. علمای بودایی آریانا  دانش

 (.  244: 1395ی ادیان داشتند)کهزاد، نسبت به علمای بودایی هندی دید بازتری نسبت به فلسفه
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زمان هیچ درباری مانند دربار کوشانیان از ر آناند که دآریایی گفتهترین امپراتوری کوشانیان را بزرگ

امپراتوری می نخستین  را  امپراتوری  این  است.  نبوده  مملو  متبحر  زبانعلمای  که  محلی  دانند  های 

: 1389چون تخاری و دری )فارسی( را در کنار زبان یونانی و هندی رسمیت بخشیده است.)حبیبی،  

110- 115 .) 

اینشود که  کلی گفته میصورتبه در  به  فرهنگ سیاسی  باختری  و  یونان  فرهنگ سیاسی  از  زمان 

کرد)غبار،   رنگ عوض  بودایی  و  یونان  این62:  1394فرهنگ سیاسی  در  و  فروزه(  ادیان  میان،  های 

 چنان روشن ماند. قدیمی آریانا هم

 هایفتلی

اند، در حقیقت وارث  شدههای سفید هم یاد  نها و هوهایی چون هپتالیها که در تاریخ با نام یفتلی

یفتلیسیاسی و فرهنگی کوشانیان شمرده می از شوند.  از این جهت اهمیت یافته بودند که پس  ها 

سرزمین توانستند  کوشانیکوشانیان  خالف  بر  آنان  کنند.  حفظ  را  کوشانی  دولت  آیین  های  با  ها 

کردند)غبار،  پرستی حمایت میهای برهمنی و میتراجای آن از طریقهبودایی سر سازش نداشتند و به

1394 :67  .) 

 دولت ساسانی  

اتحاد   566ها در سال  حکومت هپتالی با  و  غربی درهم شکست  ترکان  و  اتحاد دولت ساسانی  با  م 

ساسانی  و  قسمتترکان  بعدها،  البته  آمد.  در  ساسانیان  تسلط  تحت  آریانا،  شرق  مناطق  های ها، 

ا افغانستان  برهم شمالی  با  ترکخوردمروزی  اتحاد  تاردوخان در ن  تسلط  به  ساسانیان،  و  غربی  های 

هرصورت، در این دوره مناطق غرب افغانستان، با فرهنگ زرتشتی حاکم  (. به71:  1394آمد)فرهنگ،  

از شمال و شرق  مناطقی  پرستی و در  آفتاب  بودایی، برهمنی، شیوایی و  آیین  بر قلمرو ساسانیان، 

ا سیاسیافغانستان  فرهنگ  آندوگانه  مروزی،  از  آوردند.  پدید  را  عنوان ای  به  ساسانی  دولت  که  جا 

های محلی در مقابل این  فرهنگابرقدرت آن روز دنیا از فرهنگ سیاسی جهانی برخوردار بود؛ خرده 

 کردند.  رنگ جلوه میفرهنگ سیاسی مسلط کم
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گ مذاهب  آن،  عظیم  قلمرو  در  و  ساسانیان  زمان  در  داشتنهرچند  وجود  ساسانیان وناگونی  اما  د؛ 

دینی را رواج دادند. در کتاب دینکرد آمده است »بدان پادشاهی دین است و  برخالف اشکانیان، تک

شادمهانی،   پادشاهی«)نوری  در  177-176:  1395دین  وحدت  ایجاد  برای  ساسانی  شاهان   .)

وجود هم به، دو پایه و اساس مشان، دین زرتشتی را رسمیت بخشیدند و برای پشتیبانی آنسرزمین

 . آوردند؛ یکی کتاب مقدس اوستا و دیگری ایجاد روحانیت نیرومند با تشکیالت منظم

-ی ساسانی با تمسک به دین زرتشتی با ستایش آزادی، نفی خرافهفرهنگ سیاسی حاکم بر سلسله

لمرو آن تسری ( در تمام ق173-169:  1397گویی و تحول اسطوره به مذهب)احمدوند و اسالمی،  

 بود.   یافته

 فرهنگ سیاسی خراسان 

ی اسالم که معرف اوج  ی میانهی طالیی سدهخراسان نام بزرگی در تاریخ اسالم است. این نام با دوره

توان اندیشه و  توان ادعا کرد که بدون خراسان نمیبه جرأت می  اندوزی است؛ گره خورده است.دانش

به د تاریخ اسالم  را در  تبیین کرد.  فرهنگ  تاریخ رستی  تاریخی خراسان  نگاران در مورد جغرافیای 

اند. نام خراسان در زبان فارسی میانه )پهلوی( به معنای خاورزمین آمده  نظرات گوناگونی ارایه کرده

 ه ق چنین سروده است: 445است. فخرالدین اسعد گرگانی در  

 که وی خور آید لوی هر کو شناسد             خراسان آن بود زبان په

 خور آسان را بود معنی خورایان     کجا از وی خور آید سوی ایران 

ه ق که از جمله سه کتاب    278ی احمد بن ابی یعقوب، مربوط به سال  در کتاب »البلدان« نوشته

اطق شرقی به نام خراسان یاد شده رود؛ از تمامی منکهن جغرافیایی قرن سوم هجری به شمار می

من این  عبارتاست.  زنجان، اطق  و  قزوین  دینور،  حلوان،  صیمره،  عجم(،  )عراق  جبل  استان  از:  اند 

آذربایجان، همدان، نهاوند، کرج، قم و مضافات آن، اصفهان، ری، قومس، طبرستان، گرگان، طوس،  

طالقان،   کرمان،  سیستان،  بادغیس،  بوشنج،  مرو،  بخارا،  نیشابور،  ختل،  مرورود،  بلخ،  جوزجان، 

 (.  23: 1371ش()بلنیتسکی، سمرقند، فرغانه، اشتاخنج )تاشکند(، چاچ )شا صغد)سغد(، 



 

53 

 

ی خراسان چنین ه ق است، موقعیت منطقه  340در مسالک و ممالک اصطخری که مربوط به سال  

محیط است به خراسان و  آمده است: »خراسان مشتمل است بر کوره، و این نام اقلیم است و آنچه  

یار خلج و حدود  و دیار هندوستان باشد، به حکم آن کی ماغور و د  خراسان شرقی نواحی سیستان

ایم و  کابل همه از شمار هندوستان بیرون نهادیم و غربی خراسان بیابان غزنی و نواحی گرگان نهاده

جنوب   و  ختل  و  ترکستان  بالد  از  بهری  و  ماوراءالنهر  خراسان  و  شمال  پارس  بیابان  خراسان 

 (. 25: 1371قومس«()بلنیتسکی، 

اشکانیان نمیقدیمی از زمان  کاربرد خراسان، فراتر  را سرزمین ترین  اما در زمان ساسانیان آن  رود، 

تقسیم میمشرق می بلخ  و  نیشابور، هرات  مرو،  بخش  به چهار  بلخ شامل  خواندند که  گویا  که  شد 

 (.  133: 1398 ماوراءالنهر و باختر بود)نعیمی،

سی مدارک دوران ساسانیان، حدود خراسان را م( با برر  1947-1879شناس آلمانی )هرتسفلد، ایران

است:»دروازهاین ساخته  مشخص  گوشهگونه  البرز،  های  کوه  )تهران(،  ری  نزدیک  کاسپین  ی های 

آباد، خطی که از صحرای آهن ماوراء خزر تا لطفی اترک، خطی مطابق راهشرقی بحر خزر، درهجنوب

-ساسانی که به  -رسد. موافق مسکوکات سکایی کی به جیحون میتجند و مرو گذشته و در زیر کر

جا  رسیده و از آنجبال حصار گذشته به پامیر میدست آمده است؛ این خط سرحدی از قلل سلسله

ن گرفته، سیر کرده به  ی جیحون که بدخشان را در میابه سمت جنوب مایل گشته و در امتداد قطعه

میقله هندوکش  ازی  است.  خط    رسیده  نقطه،  امتداد  آن  در  و  برگشته  مغرب  سمت  به  سرحدی 

ناحیهسلسله در  و  رسیده  هرات  جنوب  به  آن  ملحقات  و  هندوکش  و ی  خواف  و  ترشیز  جنوب،  ی 

دروازه به  باز  کرده،  قطع  را  )کوهستان(  میقهستان  کاسپین  است«)نعیمی،های  : 1398  پیوسته 

134 .) 

دوره خراسان  خارجی  لسترنج حدود  از  اسی  گای  و  پامیر،  و  بیابان چین  میانه،  آسیای  در  را  المی 

جا که  تر هم شد، تا آنداند و معتقد است که بعدها این حدود کوچکسمت هند جبال هندوکش می

خامی شمال  سمت  از  که  بود  اسالمی  خالفت  ایاالت  از  یکی  خراسان  که  گفت  رود توان  از  وری 

چنان تمام ارتفاعات ماورای هرات را که اکنون قسمت  شد، ولی همطرف را شامل نمی جیحون به آن

ی علیای رود جیحون، الوصف، بالدی که در منطقهشمال باختری افغانستان است را در برداشت. مع
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نی داخل در حدود آن های میانه جزء خراسان یعی پامیر واقع بودند، در نزد اعراب سدهیعنی ناحیه

 (.  408: 1383شدند)لسترنج،  ایالت محسوب می

که  شود. چنانصورت عموم با چهار ربع هرات، مرو، نیشابور و بلخ شناخته میهرصورت، خراسان بهبه

 انوری سروده است: 

 چار شهر است خراسان را بر چار طرف 

 (. 48: 1385شان به مسافت کم صد در صد نیست)فرهنگ، که وسط

اف بسنجیم،  نحوی که  به هر  را  آن جای میحدود جغرافیایی خراسان  امروزی درون  گیرد.  غانستان 

 شود.  بنابراین، تاریخ خراسان به نحوی تاریخ افغانستان، ایران و کشورهای آسیای میانه را شامل می

   ظهور اسالم

در مدت سی سال، موفق شدند   661تا     632سربازان سپاه اسالم در زمان خلفای راشدین و از سال  

های جدید، به ایران، روم و مصر را فتح نمایند. فتح سرزمین  یعنی  زمان،که سه امپراتوری بزرگ آن

برچیده جایمعنی  و  قدیمی  ادیان  بساط  سرزمینشدن  این  در  اسالم  با  آن  در گزینی  بود.  ها 

د شد،  خوانده  خراسان  اسالم  از  بعد  که  باستانی  ایران  فرهنگ  جغرافیای  ثقل  مرکز  به  اسالم  ین 

حضور یان با دو بازوی شمشیر و قلم پس از دوران خلفای راشدین،  سیاسی جدید تبدیل شد. خراسان

سیاسی  چشم رفتار  بعد  به  دوره  این  از  داشتند.  اسالم  جهان  فرهنگ  و  سیاست  دین،  در  گیری 

ستیزه رفتار  سه  با  بیخراسانیان،  و  تبعی  رفتار  سگرایانه،  میطرفانه  زاده،  نجش  (  1397شود)فالح 

خودمختار، این سه نوع کنش را رقم زده بود. در کنار های نیمهومتهای متعدد خراسان و حکقیام

های تاریخی، جایگاه علم مسلمانان را  ی خراسانی با تولید علم در دوره شورش و قیام، بازوی اندیشه

در سیاست و فرهنگ خالفت اسالمی، به بعد از ها  روز ارتقا بخشید. اوج حضور خراسانیدر جهان آن 

ابومسلم   نقشقیام  و  برمیخراسانی  برمکیان  که آفرینی کسانی چون  موفق شدند  خراسانیان  گردد. 

فرهنگ   دهند.  خراسانی  بوی  و  رنگ  را  اسالم  جهان  اجتماعی  حتی  و  سیاسی  فرهنگی،  مناسبات 

فرهن اسالم،  متعددی چون  منابع  از  عباسی  و  سیاسی خالفت  )خراسانی(  ایرانی  فرهنگ  یونانی،  گ 
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کرد، اما در این میان فرهنگ خراسانی اسکلت ( تغذیه می312-308:  1398فرهنگ هندی) مکی،  

داد. خراسانیان یا در کوفه و بغداد حامل علم و دانایی بودند  اصلی این فرهنگ سیاسی را تشکیل می 

نهادند.  بنیان  را  علمی  بزرگ  مراکز  خراسان،  در  یا  که    و  کنیم  ادعا  اگر  نباشد  گزافی  حرف  شاید 

سرشخراسانی حکومتها،  امویت  خالفت  دوران  دادند.  تغییر  را  اسالمی  خالفت  در  با  داری  که  ها 

ابومسلم و حضور  قیام  بود،  آورده  پدید  برای خراسانیان  را  بود، روزگار سختی  عصبیت عربی همراه 

بدنهخراسانی در  که جایها  باعث شد  عباسیان دچار گاه خراسانی ی قدرت  و سیاست  ها در قدرت 

شدن ابومسلم خراسانی، جنبش نظامی خراسان به خدمت عباسیان ی گردد. با کشتهدگردیسی عمیق

خراسانی و اشرافیت عرب، تعادل ایجاد کنند. از    -درآمدند و عباسیان توانستند بین اشرافیت ایرانی

خراسانی بودند که توانستند   -اکثر وزرای آنان ایرانی  رو، در صد سال نخست حکومت عباسیان،همین

نماآیین   عباسی  حکومت  وارد  را  ساسانیان  اداری  نظام  و  -115:  1396یند)مفتخری،  فرمانروایی 

به116 باستان  ایران  سیاسی  نظام  تأثیر  با  (.  را  عرب  جهان  در  قدرت  انتقال  ساختار  که  بود  حدی 

(. این دوران طالیی تاریخ اسالم، پیوند    1397ر داد)فیرحی،عهدی که رسمی ایرانی بود، تغییوالیت

های بعدی خراسان به خوبی  را در سلسلهای با نام خراسان و خراسانیان دارد که اثرات آناگسستنین

 توان ردیابی کرد.   می

 طاهریان 

ی ادیب ی طاهریان مصداق بارز همبستگی شمشیر و قلم در تاریخ خراسان است. آنان خاندانسلسله

بی رزمندگی  با  و  بودند  دانشمند  توانسو  نخامان  بنیان    ستینتند،  را  خراسان  در  مستقل  حکومت 

ن  207بگذارند. در سال   نیشابور  نیاورد و بههجری، طاهر ذوالیمنین در  را در خطبه  -اینام خلیفه 

 (.  20-19: 1395، 2وسیله اعالم استقالل نمود)منوچهری 

پیروزی نخستین  را  فرهنگ خراسان میهسته  طاهریان  پایداری  و 43:  1395دانند)طباطبایی،  ی   )

شیوه دارای  را  ایرانیی خاص حکومتآنان  می  -داری  برای  خراسانی  که  تلفیق نخستیندانند  با   بار 

اسان را رواج دادند.  ی نوین حکومت داری در خرهای اسالمی، شیوهداری خراسانی با آموزهحکومت

نویس سیاسی  نخستین اندرزنامهی طاهری اندیشمندان زمان خود بودند و به تعبیری  سالطین دوره

کتابخراسا طلحه  بن  منصور  و  بود  طاهر  را ن  طاهریان  سیاسی  فرهنگ  بود.  نوشته  فلسفی  های 



 

56 

 

اند)طباطبایی،    -فرزانگی خوانده  دوره123-122:  1396فرمانروایی  از  برآمده  سیاسی  فرهنگ  ی  (. 

با ف پارسی و دطاهریان که  زبان  ادب  به مثابه دروازهرزانگی،  بود،  فرهنگ   دی بهی ورولیری همراه 

از اسال فرهنگ     های اسالمی در خراسان ازم عمل کرد. تقریباً تمامی سلسلهسیاسی خراسانی بعد 

 اند.  سیاسی طاهریان متأثر شده

   صفاریان

می نوعی  به  را  طاهصفاریان  که  دانست  حرکتی  ی  دنباله  سقوط توان  با  بودند.  کرده  آغاز  ریان 

به  ی در سیستان دومین حکومت مستطاهریان در خراسان، یعقوب لیث صفار را تشکیل داد و  قل 

ی حکومت او خراسان را هم در برگرفت. یعقوب پهلوانی عیار و بخشنده بود که توانست زودی دامنه

ر او  مسعودی  کند.  ایجاد  خراسان  و  سیستان  در  را  مقتدر  بزرگحکومتی  از  جهان ا  شاهان  ترین 

دودما به  صفاری  لیث  یعقوب  است.  افتخار برشمرده  خود  عجمی  منظومهمی  ن  در  و  به کرد  که  ای 

اش بیرون شود وگرنه با زور   ه او اخطار داده بود که از سرزمیی عباسی فرستاده بود بالمعتمد خلیفه

بیرون خواهد کرد)حبیبی این سرزمین  از  را  او  (. صفاریان در حقیقت 178:  1389،  قلم و شمشیر 

برای   پ نخستینکسانی هستند که  از  بار  و خراسان س  را در سیستان  پارسی  زبان  قرن سکوت،  دو 

ی رسمی ساختند. زمانی که او بر هرات دست یافت؛ شاعری به زبان عربی مدح او گفت و او جمله

( را بر زبان آورد و از  252:  1388تاریخی »چیزی که اندر نیابم چرا باید گفت؟«)کلیفورد باسورث،  

 ه دربار گرفت و حیاتی دوباره یافت.  آن پس بود که شعر زبان فارسی را

گری یعقوب و زبان فارسی و گریز  ی با خوارج با روح آریایینگ سیاسی زمان صفاریان با مجادلهفره

استیال فارسی، از  از شعر  با حمایت  یعقوب  بود.  مناسبات جدیدی  ایجاد  فرهنگی عرب، در صدد  ی 

ی ما جاری  وان منطقهتا کنون در روح و ردربار خود را محل زایش فرهنگ سیاسی جدیدی کرد که  

 است. 
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 سامانیان 

از   فرهنگیپس  از  یکی  سامانیان  دولتصفاریان،  بلخ  ترین  در  را  منطقه  تاریخ  گذاردند.  های  بنیان 

-ی میانه، افغانستان امروزی و بخشمیالدی بر مناطق وسیعی از آسیا  999تا    892سامانیان از سال  

به عنوان دربار حامی علم و هنر، فضالی بزرگی    میت داشتند. دربار سامانیهایی از ایران امروزی حاک

ای یافت. رودکی شاعر معروف آن  هگاه ویژرا در دامان خود پرورش داد. زبان فارسی در این دوره جای

دوران است و داستان بوی جوی مولیان او هنوز روایت بزرگ روح فرهنگی آن دوره در منطقه است. 

دقیقی بلخی،  داستان با شاعرانی چون  هم  ،ه دانشمندانی چون ابونصر فارابی و ابوعلی سینادر این دور

گر این مسأله است ی بلخی بیاناند. حضور رابعهمنطقهی فرهنگ  آفرین عرصهشهید بلخی و ... نقش

برای   که  بودند  توانسته  دوره  آن  در  زنان  اجنخستینکه  مناسبات  در  قدع بار  فرهنگی  و  لم  تماعی 

ی علمی آن عصر بود نگی است. دربار بخارا محل مناظرهی تساهل فرهدورهی سامانیان  کنند. دوره

نداشت. ج راه  تعصبی  آن هیچ  تساوی که در  و  فلسفه  و  مبلغ منطق  )اسماعیلیه( که  قرامطه  نبش 

یش پیدا  حقوق افراد بود؛ در این زمان مجال فعالیت یافت تا جایی که امیر نصر بن احمد به آن گرا

 (.  123: 1394کرده بود)غبار، 

پژوهش که  است  حدی  به  منطقه  تاریخ  در  سامانیان  دوره اهمیت  را  دوره  آن  تاجیکستانی  ی  گران 

میاح عنوان  تاجیکی  و  فارس  تمدن  و  یای  عرفان  آمیزش  با  سامانی  دوران  سیاسی  فرهنگ  کنند. 

این در  است.  معروف  فرهنگی  روادای  به  فلسفه،  با  همسه    زمانتصوف  فلسفی  مهم  چون مکتب 

هیوال)ابن ایراناصحاب  اخوانراوندی،  رازی(،  ابوبکر  و  مشهری  )ابوسلیمان  البستی الصفا  معشر   حمد 

رفاعه( و مکتب مشاء  بنالمهرجانی و زیدالزنجانی، محمدهارونبنبه المقدسی، ابوالحسن علی  معروف

اندیش ابوعلیبا  ( در  194-184:  1377علوم تاجیکستان،    آکادمی سینا )مندان بزرگی چون فارابی و 

اعتدال   ابوالحسن خرقانی و تصوف  پیروان  نوع تصوف  سکرگرایانه  بر قرآن و  کنار دو  سنت،  متکی 

سیاسی را  فرهنگ  عقیدهای  اسالم،  بر  که  آوردند  و پدید  اخالق  و  سیاست  همراهی  عادل،  شاه  ی 

 (.  197: 1377حقوق بشر استوار بود)آکادمی علوم تاجیکستان، 

و با دانشمندان هندی تماس داشت،    فرهنگ سیاسی زمان سامانیان که از معارف یونانی سیراب شده 

بهعالقه زیادی  تاز  ی  داشتدانش  انسانی  فرهنگ  و  ابزار    ه  بهترین  را  عقل  اسرار  که  قفل  گشودن 
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دانست استار،  طبیعت می  بود که مذاهب 225:  1398)فردریک  باعث شده  اقوام   (. چنین فضایی  و 

 اندوزی بپردازند. آمیز به دانشر کنار همدیگر در فضای مسالمتگوناگون د

 غزنویان 

ا به  از سامانیان  بر بخش  1148تا    962ز سال  غزنویان پس  امروز،میالدی  افغانستان  از  ایران   هایی 

شبه و  میانه  آسیای  هنرپروکنونی،  معماری،  جنگ،  با  غزنویان  حکومت  کردند.  حکومت  و  رقاره  ی 

اینه است. محمود بهادبیات گره خورد پادشاه  بود.   ،دورهعنوان مشهورترین  درباری هنرپرور ساخته 

بزرگ زبان پارسی در این    داشتند. فردوسی شاعر  ایبرجستهگاه  ندان جایدر دربار او شاعران و هنرم

 زیست و شاهنامه را برای تقدیم به دربار غزنویان سرود.  دوره می

ری اند و جهاد و هنرپروپروری تاریخ نگریستهن دوره با دید قهرمانفغانستان نسبت به ای ان انگارتاریخ

کرده ستایش  هم  کنار  در  هرچرا  دورهاند.  جملهند  از  زیادی  مناطق  در  غزنویان  رونق   ی  غزنی، 

بی فرهنگی  و  بود،  پیشینهاقتصادی  خورده  رقم  فراوانیای  تاریخی  نقدهای  با  دوره  این   اجه مو  اما 

 گردیده است.  

دوره با سختبرخالف  دوره  این  سامانیان،  قشریی  و  این  گیری  در  است.  بوده  همراه  مذهبی  گری 

عقلی، فلسفه و االهیات متوقف گردید و تقلید و ظواهر بر تحقیق و آزادی فکر غلبه نمود، دوره علوم  

لهذا نقلی مر  تقشر و تحجر در عرفان سرکش اسالم هم رخنه کرد،  با سیاستعلوم  ها  دولت  جح و 

 (.  143: 1394همکار بود)غبار، 

دانند. از ی ما میرایی در منطقهگی محمود غزنوی را سرآغاز واپس ، حتی دورهنگارانبرخی از تاریخ

سیاست با  غزنوی  محمود  دیدگاه  کتاباین  چون  ستمهایی  و  کسوزی،  خودرأیی  و  استبداد  اری، 

درباری مصادره و  بزرگان  اموال  سی  طالیی  دوران  از  پس  واپسامانیان  ان،  پیشراه  را  روی  گرایی 

ا نگاهی  طان محمود به فرهنگ ر(. حتی برخی از نویسندگان نگاه سل 109-97:  1383گرفت)سلیم،  

می شهرت  کسب  برای  جایی ابزاری  تا  ابندانند.  به  او  فراوان  توجه  دیگر  که  و  بیرونی  و  سینا 

از  دانشم برخاسته  را  گرگانج  میغریزهندان  او  گردآوری  تا  ی  این  عالقهدانند  از  علم.  به  جدی  ای 
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بیرونی خواستار پیش از  آیگویدیدگاه، سلطان محمود چون  لشکرکشیی  ویژه در مورد  به  های  نده 

ای داشت. از ت درآمد، به دانشمندان توجه ویژهد درسوها به نفع محمخود شده بود و این پیشگویی

(. برخی دیگر هم توجه او 309:  1398بیه تردستی بود)فردریک استار،  دیدگاه محمود علم چیزی ش

حکیم قدرت و افزایش  شمندان و شاعران برای تگاه دانرا به دانش هنر، برخاسته از آگاهی او از جای

 (.  250: 1381دانند)ریپکا، اش میمحبوبیت شخصی

های اساسی آن قرار پایهشد که    ای آغاز غزنویان با سیاست مذهبی متحجرانهی  فرهنگ سیاسی دوره

 ذیل بود: 

 های مذهبی قرمطیان، بدمذهبان و اسماعیلیان؛ سرکوب جریان -

 عنوان غازیان اسالم و جهاد با کفار در هند؛ ساختن خود به مطرح -

 (.143: 1387ایجاد مناسبات گرم و صمیمی با خالفت عباسی)یوسفی،  -

( و  47:  1387از دانشمندان داشت)باسورث،    این سیاست تمایل شدیدی به قدرت مطلقه و حمایت 

با تمسک به سنیدر عین به فضای حال،  را  باز دوران سامانیان  افراطی فضای  خفقان مذهبی    گری 

ظ به  هرچند  دوره  این  در  کرد.  آن تبدیل  ابرپایتخت  عنوان  به  غزنی  آن مطرح  زمان  اهر،  در  و  بود 

ز هنرمندان  و  دانشمندان  و  گزیدشاعران  سکنی  هیادی  اما  بودند،  اینمهه  ارضای  ی  برای  ها 

ب  غزنویخودکامگی شاهان   از هرگرد آمده  او را  او برای کنسویی ارضا  ودند تا حس خودکامگی  ند. 

کتاب حس  این  میخانهارضای  غارت  را  دیگران  میهای  فکر  که  را  جایی  و  کتابکردکرد  های  ، 

دارد،   وجود  مینامتعارف  گنجینهنابود  شساخت.  کتاب  ازی  ری  استار، آن  هر  است)فردریک  گونه 

غ .  (308:  1398 و  تعصب  آن  جای  به  و  بود  کرده  کوچ  مذهبی  رواداری  ها  غزنوی  زمان  و در  ارت 

 جنگ حاکم شده بود.  

 سلجوقیان

سال   از  غزنویان  از  تا    1038پس  سلطه  1153سال  م  در  خراسان  درآمد. میالدی،  سلجوقیان  ی 

های مدنی  ی و محیطن و غزنویان آشنایی کمتری با زندگی شهرسلجوقیان بدوی، نسبت به سامانیا
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دوره دو  فرهنگی  آغاز حکومت  و  داشتند.  خود  از  پیشتر  قبیلهی  نگرش  دو  رقابت  با  ای سلجوقیان 

ه بود. امرای سلجوقی که افراد  ( همرا87:  1395داری ایرانیان )مرسل پور،  سلجوقیان و نگرش ملک

الملک ری و خواجه نظامداری به وزرای ایرانی چون عمیدالملک کندسوادی بودند، برای حکومتبی

های تاریخ  ترین دورهها یکی از سازنده(. عصر سلجوقی157-156:  1394بار،  دند)غ طوسی متوسل ش

دوره  خراسان عنوان  به  دوره  این  از  تضاراست.  میی  یاد  اسالم  جهان  شرق  در  آراء  این  ب  نمایند. 

ی  اوج رسیده بود، گاهی مناقشهالملک به  ها توسط خواجه نظامسیس نظامیهی پر شور که با تأ دوره

خیابان  یعلم در  فیزیکی  درگیری  به  میرا  خراسان  معروف  شهرهای  چنین  کشاندهای  دلیل   .

 زمان بود:هم حیات دینی در تاریخ خراسان آنی موضعیتی وجود سه جنبه

 گسترش مذهب سنت؛  -

 خروش اندیشه های شیعی؛ وجوش -

 (.  242: 1395رشد تصوف)نوری شادمهانی،  -

بر مناسبات   به فرهنگ سیاسی حاکم  نه  را در خود داشت و  رواداری سامانیان  نه  دوران سلجوقی، 

-به خاندان ترکی خویش نداشتند به  شدت و حدت تعصب دوران غزنوی بود. امرای سلجوقی تعصبی

دل  سبب،  همین به  آنان  زمان  سیاسی  وفرهنگ  سنگین  حضور  رنیل  ایرانی،  ایرانی وگزرای  بوی 

أثر از فضای تضارب آرایی بود که خراسان را در برگرفته داشت. این فرهنگ سیاسی در آن زمان مت

 بود.  

تهافت با  فالسفهغزالی  با  مخالفت  علم  ابنالفالسفه،  و  بیرونی  ابوریحان  چون  را  ای  بلخی  سینای 

بود)فروزانی،   حنفی375:  1394برافراشته  مذهب  غزنویان،    (.  و  سامانیان  زمان  ماتریدی  کالم  و 

-رفت کالم و فلسفهبود. آن فضای رواداری علمی که میگری داده  اشعریگری و  ش را به شافعیجای

اسالمی   نظامیهی  با  نزدیک سازد،  اوج  به  اشعریرا  و  آن دوران  نظامهای  فراموشی  گری  به  الملک، 

 (. 1397سپرده شد)فیرحی، 

برنظام که  ماالملک  را  او  استار،  خی  )فردریک  طوس  می346:  1398کیاولی  نوخوانند(  با  شتن  ، 

 یداری، تمام تالش خود را به کار بست تا الگویضمن راهنمایی سلجوقیان به حکومت  نامه،سیاست
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چونان الگوی حکومت داری ساسانیان را احیا کند و دین را در خدمت دولت قرار دهد. در برابر این  

ع  دیگر  دینفشار،  نفی  با  اولی  که  داشتند  قرار  خسرو  ناصر  و  خیام   و مر  سیاسی  با    داری  دومی 

(. شهرهای نیشابور و هرات و بلخ به  265:  1381گری به مخالفت با دولت برخاستند)ریپکا،  اسماعیلی

مجادالت   از  یکی  بود.  شده  تبدیل  گوناگون  مذاهب  فیزیکی  درگیری  گاه  و  علمی  مناظرات  محل 

ست که از حمایت  آن زمان ا  های خواجه عبداهلل انصاری با شوافع و احنافزمان، درگیریدار آندوام

 (.  18: 1362الملک برخودار بودند)انصاری هروی، چرای خواجه نظاموچونبی

واند. التهاب سیاسی درگیری  توان فرهنگ سیاسی ملتهبی خی سلجوقیان را میفرهنگ سیاسی دوره

حنفی و شافعی از   هی و کالمی بین مذاهب رسمی یعنیالتهاب مجادالت فقبا اسماعیلیان و    حکومت

ی زمان سلجوقیان ها، فرهنگ سیاسکرامیه از طرف دیگر. با تمام اینطرف و شیعیان، معتزلیان و  یک

های  از کانون لفین، خراسان را به یکی های مخاها و واکنش ها، اندرزنامهنامهها، سیاستبا ایجاد نظامیه

 زمان شرق تبدیل کرد.  دانش و سیاست آنتولید  مهم

 غوریان

اسالم در   یفهیاز خل  یبرداربا فرمان  یغور  یه. به تصرف سپاه اسالم درآمد، اما امرا  31غور در سال  

داخل بودند  شیخو  یامور  غور  ؛ مستقل  قدرت  اوج  ایاما  مشهور  برادر  دو  زمان  در  سلسله؛    نیها 

تساهل و   ،یپرور تیرع   یهیمحمد، مصادف شد. آنان با روح  نیالدبمحمد و شها   نیالداثیسلطان غ 

آگاه و  موقع  یتسامح  نظام  یاسیس  تیاز  خود  طیمح  یو  بهره  ،اطراف  و  اتحاد  و  اتفاق  از   یریگبا 

معنو  ی ماد  یروهاین سازنده  انیغور  یو  و  بودند)فروغ   یدوره  ن یا  یمعمار  : 1394  ،یابر  ی باشکوه 

46 .) 

پ   اهلل معروف، معتقد است قی. عتستیدر دست ن  یقیاطالعات دق  ان،یغور  ی مذهب  ینهیشیدر مورد 

چه اما آن  ؛(38:  1340)معروف،    انددهیگرو  زمیبوده که بعداً به بود  یمذهب زرتشت  یدارا  انیکه غور

  یذاهباند و مدهیر توسط سپاه اسالم، به اسالم گروها پس از تصرف غویغور   این است که  واضح است

که است    نیداشته است. قول موافق ا  یروانیپ در بین آنان    ه،یو کرام  یلیاسماع   ،یحنف  ،یعچون شاف

غور کرام  یپادشاهان  اداشته  هیمذهب  افراط  نیاند.  از  اسالم  نیتریمذهب  به   یمذاهب  معتقدان 
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غ  بود.   خالق  اول  ن یالداثیتجسم  غور  نیمحمد  تغ  یحاکم  که  شافع  رییاست  به  و  داد   تی مذهب 

  ن یالدپرداخت. شهابی گذارد و به وعظ خلق در آن مسجد م  انیاو مسجد جامع هرات را بن.  دییگرا

-کرده   یرویمذهب پ   نیاو از ا  نانیجانش  ریو سا یش پیدا کرد  گرا  ی به مذهب حنف  ن،یالداثیبرادر غ 

 (. 1394 ،یابر یاند)فروغ

  ی؛و پادشاهان غور  هیمراک  یهایر ینظر از درگو صرف  ،یپادشاهان غور  نیمذهب در ب  رییبا وجود تغ

  نیبه هنر و د  یاژهیها، توجه ویمشهوراند. غور  یو مذهب   ی نیبه تساهل و تسامح د  یغور  نیسالط

جا که  و از آن  تاس  ی و هنر اسالم  ی نیتوجه به احکام د  شتریب  ،زمان آنان  ی اسیاند. فرهنگ سداشته

فرهنگ   ندیو هند، قرار گرفته بود؛ برآ  انی و بام  یاز هرات، غزن  یمتفاوت  یهافرهنگ  نیب  ،سلسله  نیا

 شود. یشمرده م ی حاکم بر آن، تسامح و تساهل مذهب یاسیس

 خوارزمشاهیان

غانستان و  های بزرگی از آسیای میانه، اف م، بر بخش1219  تا    1214ی خوارزمشاهیان از سال  سلسله

 پیوندالدین خوارزمشاه  لخوارزمشاهیان با نام سلطان جال  یکردند. سلسلهایران امروزی حکومت می

 ( در مقابل هجوم چنگیز1376خورده است. سلطانی که تندیس مقاومت و پایداری)پناهی سمنانی،  

یکی از مشخصات فرهنگ سیاسی این دوران است که همین   ،لقب گرفته است. هر چند غرور قدرت

ران خوارزمشاهیان یکی از ودی تهاجم مغوالن را فراهم آورد؛ اما  غرور با کشتن سفیران چنگیز بهانه

مشاهده    در آن  توانهنگ دوران سامانی و سلجوقی را میهایی از فرهایی است که باز هم رگهدوران

نظامی زینکرد.  سمرقندی،  عروضی  ج،  چهرهالدین  از  وطواط  رشیدالدین  و  این رجانی  مهم  های 

خوارزمشاهیدوران دوران  هرچند  لقاند.  فرهنگی  تحلیل  دوران  را  میان  حال  ب  عین  در  اما  دهند، 

ی و یسو(. احمد  390-388:  1398افتد)فردریک استار،  س تصوف هم در این دوران اتفاق میرنسان

 اند.  اند که رنسانس تصوف را رقم زدهعطار دو عارف بزرگ این زمانه

و    امانیانفرهنگ سیاسی زمان خوارزمشاهیان، فضایی آکنده از غرور قدرت، تحلیل فرهنگ زمان س

 ی عرفان اسالمی بود.  قیان و رشد دوبارهسلجو
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 هجوم چنگیز

میانه شروع شد و خراسان میالدی از آسیای    1219سیل عظیم تاریخ بود که در سال    ،هجوم چنگیز

های دور و دراز پایان داد. در مورد این هجوم بحثم خالفت بغداد را  1258گرفت و در سال  را در بر

دتاری اختالف  از  تاریخخی حکایت  بهیدگاه  برخی  دارد.  باوراند که  نگاران  این  بر  خصوص خراسانیان 

انی همراه بود، باعث شد که عصر طالیی فرهنگ خراسان رو  های فراووم لشکر چنگیز که با ویرانیهج

از سفر باز ایستد. برخی دیگر افول نهد و کاروان دانش این سرزمین  عقیده دارند که مغوالن بر    به 

اینعالوه دانشی  از  و  بودند  تجارت  می که مشوق  جهاندوزی حمایت  سازندگان  از  به  کردند؛  نو  ان 

می استار،شمار  در  388-387:  1398  روند)فردریک  هم  شاعر  یک  حتی  خان  چنگیز  زمان  در   .)

ای نداشتند که در فرهنگ که نوادگان او چاره(، درحالی348:  1381یپکا،  قلمروی او قد علم نکرد)ر

-وقوع میهای غریب تاریخ شرق بهر همین زمان است که یکی از حادثهاستحاله شوند. د  برتر منطقه

 (.  348: 1381آورند)ریپکا، یافتگان بافرهنگ سر فرود میفرهنگ در برابر شکستوندد و فاتحان بی پی

ا های بسیاری رند و ویرانیسپاهیان چنگیز در آسیای میانه و خراسان با مقاومت شدیدی روبرو شد

گذاشتبر بودجای  خاندانی  تنها  کرت  آل  و  آمد  ند  کنار  مغوالن  با  زیرکی  با  چراغ    که  فرهنگ  و 

اتابکان فارس سیاستی  روشن نگه داشت. در بخشخراسانی را   ایران امروز، حکومت  هایی از جنوب 

اتابکان نیز نقش بزرگی در پرورش فره از گزند مغول در امان ماندند.  نگ  مشابه را پیش گرفتند و 

 خراسانی ایفا کردند.   -ایرانی

صحرا در  آنان  آزاد  زندگی  از  گرفته  نشأت  مغوالن  فرهنگی  ک  رواداری  مقابل بود  در  سادگی  به  ه 

های برتر سر تعظیم فرود آوردند. اما در دیار اسالم، آنان دین را با آیین و سنن پیشین خود  فرهنگ

 (.  76-75: 1397خلیلی، ند)بردزمان به کار میآمیختند و شریعت و یاسا را هم

فارسی است. موالنا    بان زبانی ظهور مشهورترین شاعران و ادیی فرزندان چنگیز، دورهی سیطرهدوره

افصحالدینجالل بلخی،  لسانمحمد  سعدی،  عطالمتکلمین  حافظ،  خواجه  الغیب  جوینی،  املک 

فضل قطبارشیدالدین  عالمه  و  مستوفی  حمداهلل  شیرازی  هلل،  نصیراالدین  خواجه  طوسیو  ،  لدین 

 (.  479: 1388زیستند)اقبال آشتیانی، معاصر با این دوره می
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ایرانیاحیاگری   )شمسخ  -فرهنگ  جوینی  خاندان  مدیون  عطاملک راسانی،  و  جوینی  الدین محمد 

داری و که در کنار امرای مغول راه حکومتجوینی( و خواجه نصیرالدین طوسی است. دانشمندانی  

الدین جوینی که در هالکو و اباقاخان مقام دیوانی و  نگ بومی را برعهده گرفتند. شمسهردفاع از ف

از نفوذ و    که وضع دواوین را تا حد زیادی سربرعهده داشت، موفق شد    وزارت را سامان ببخشد و 

مصدر   عباسی  خلفای  قلمرو  در  جوینی  عطاملک  بکاهد.  زیادی  حد  تا  یاسا  قوانین  و  بیگانه  عنصر 

زبان    خدمات برای  گرامیفراوانی  شد.  خراسانی  فرهنگ  و  و فارسی  روحانیان  دانشمندان،  داشت 

:  1389،  2د)بیانی  انی در بارگاه او چنان بود که سعدی را وادار به ستایش او کرده بوفضالی خراس

مهم  388-398 استحاله(.  در  که  برازندهترین شخصیتی  نقش  مغوالن  فرهنگی  است؛  ی  داشته  ای 

الموت به سر برده  ها در قلعهاو که مدتی را در زندان اسماعیلینصیرالدین طوسی است.  خواجه   ی 

. خواجه به دلیل تسلط بر صرف آن، به مشاور او تبدیل شدی الموت و تی هالکو به قلعها حملهبود؛ ب

ر، جانشین  وردن تکوداآبه فرهنگ اسالمی دمید و با اسالمای  و روح تازهیافت  گاه واالیی  نجوم جای

 (.81-77:  1397مدافع اسالم تبدیل شدند)بیانی، ها به مسلمانان  اباقا، مغول

خراسانی و   -ی مغوالن ترکیبی از فرهنگ ایرانیباال، فرهنگ سیاسی حاکم بر دوره  ا وصف مطالب ب

خراسانی   مدنیت  به  را  صحرایی  غارت  فضای  زمان،  آن  دانشمند  وزرای  با  توانستند  که  بود  مغولی 

 یل نمایند.  تبد

 آل کرت 

به عنوان مرکز   را  بودند که هرات  برگزیدند و  آل کرت فرمانروایان و شاهان محلی  فرمانروایی خود 

می روزگار  غوری  پادشاهان  خدمت  و  اطاعت  در  الدینابتدا  رکن  ملک  و  از  بنگذرانیدند  الدین  تاج 

از نواحی غور و کوتوالی  سوی سلطان محمد غوری به حکم ای بین  ی خیسار )قلعهقلعهرانی برخی 

با   چنگیز،  از هجوم  پس  وی  بود.  منصوب شده  هرات(  و  و غور  پذیرفت  را  چنگیز  اطاعت  کیاست، 

غور حکومت  که  آن  اضافه  -جالب  پیشینبه  والیات  تفویض   -ی  وی  به  مغول  خان  جانب  از 

 (.  33-32: 1393شد)نصیری جامی، 
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بر ناحیه  1386ق/    ه.  783م تا    1245ه.ق/    643آل کرت طی سالیان   های فالت  ای از سرزمینم 

های  های شرقی خراسان، سیستان و کرانهگاهی تمام سرزمین  راندند. متصرفات آنانایران فرمان می

 (.  51: 1389شان همواره شهر هرات بود)مجتبوی، شد، اما پایتخت حکومتسند را شامل می

بزرگی    دانشمندان  و  اندیشمندان  کرت  آل  زمان  امیر در  غوری،  منجم  سعدالدین  حکیم  چون 

-یحیی جامی نیشابوری، موالنا جمالالدین  بوری، حکیم الدین غوری، خواجه قطغ   حسینی سادات

موال ربیعی،  صدرالدین  مرغابی،  زاهد  محمود  زینالدین  موالنا  خلوتی،  ظهیرالدین  ابوبکر نا  الدین 

امامی هروی، ملک حافظ، سیفتای میعقوبنمحمدبنبادی،  حمود ظفر هروی، موالنا سعدالدین مب، 

نظام موالنا  و  تفتازانی  عبدالرحیعمر  حوزهالدین  در  میم  زندگی  بزرگ  هرات  اند)مجتبوی، کردهی 

تاریخی(. هم152-157:  1389 آثار  آزاداچنان  پیر ای چون مصرخ کروخ،  تربیت شیخ جام: مزار  ن، 

 (. 158: 1389خی بنا یافته است)مجتبوی، اریی ت پوش جام و مسجد جامع هرات در این دورهژنده

گاه سبب، جایهمینحایز اهمیت است و به  ی مغولنقش آل کرت در بازسازی هرات پس از حمله

زمان  ف قرن هشتم هجری در مورد هرات آنگرد معروای در تاریخ هرات دارد. ابن بطوطه جهانویژه

است:   نگاشته  بزرگ"چنین  آبادهرات  شهر  ابنیهاساخر  ترین  دارای  و  بزرگ  شهر  است،  بسیار ن  ی 

باشند و شهر هرات از هرگونه  مذهب میحنفیدامن و  مردم این شهر متقی، متدین و پاک  باشد،می

-(. صدرالدین ربیعی فوشنجی خطیب فوشنج و شاعر نکته74:  1394فسق و فساد مبرا است)پویان،  

نامه را که داستان ن بود و به دستور او کرتلطان سزیست و از ندیماسنج در عهد ملک فخرالدین می

بیان می را  به رشتهاجداد ملک موصوف  ها  ی کرت(. در دوره71:  1394ی نظم کشید)پویان،  کرد، 

ی چنگیز خان آغاز و پیگیری شد؛ ساختن بناهای نظامی و بازسازی و نوسازی هرات بعد از صاعقه

مساجد، مدارس، بازارها و دکاکین، کاروانسراها، رباط ها،  ،  ها ها و سراهای نشیمن، حمامامنیتی، قلعه

زراعت و مالداری رونق شیرازهها، خانقاهراه پیدا کرد؛  اماکن ضروری توسعه و گسترش  -ها و دیگر 

ی باستانی باز به عنوان ها، این خطهبندی ساختار اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هرات در عهد کرت

 (. 74: 1394ی خراسان زمین در تاریخ زنده و پویا گشت)پویان، تپندهمرکز اصلی و قلب 

مهم از  یکی  کرت  حکومتآل  جمله ترین  از  آبادانی  به  توجه  با  که  است  مغول  از  پس  محلی  های 

اند. آنان با درایت توانستند که  ای به حفظ هویت فرهنگی هرات داشتهساخت ارگ هرات؛ توجه ویژه
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قو این خطه، حکومتی  بدر  را  ویژهنیان گی  توجه  که  آل کرت ذارند  فرهنگی داشت.  به مسایل  ای 

غوریادامه و  طاهریان  سیاست  می ی  محسوب  حفظ  ها  جهت  را  فرهنگی  سیاست  که  گردند 

 یکپارچگی مردمان این خطه برگزیدند. 

 تیموریان

دورهدوره تیموریان  فرهنگی ی  تاریخ  درخشان  تیمور-ی  ظهور  با  که  است  خراسان  و   سیاسی 

ویژه هرات را به مرکز ثقل هنر و اندیشه و فرهنگ تبدیل  ها خراسان بهیی جانشینان او تا قرنانروافرم

 کرد.  

-ریزان تاریخ لقب دادهانگیزترین خون تیمور شخصیت متناقض تاریخ است. او را عموماً یکی از خوف

ود. احیای فرهنگ و هنر ب  فرمانروایی او سرآغازی  همان اندازه دوره(؛ اما به17:  1389اند)کاووسی،  

ای به صاحبان صنعت و هنرمندان داشت. با اهل علم و کالم و پیروان تصوف و دین  تیمور توجه ویژه

او با دانشمندان شهیری چون ارتباط نزدیکی داشت و خودش دستی در علوم رایج خویش داشت  .

نشستمیرسید تفتازانی  و سعدالدین  روا  شریف جرجانی  و  داشت  برخاست  در  و  که  است  یت شده 

 (.  18-17: 1389گویی داشته است)کاووسی، وق با ابن خلدون گفت 803ن فتح دمشق در سال زما

ویژه در زمان سلطنت شاهرخ میرزا، پدید آمد. شاهرخ  اوج توجه به فرهنگ و هنر پس از تیمور و به

و باروی شهر هرات شت. به دستور او برج پس از تثبیت حاکمیت خویش به بازسازی هرات همت گما

هجری در موضع باغ سفید، طرح ساختمان زیبایی را ریخت. گوهرشاد،    818سازی شد و در سال  باز

ی گوهرشاد و بازسازی گازرگاه  ای داشت. مدرسهویژه همسر شاهرخ، به آبادانی و فرهنگ و هنر توجه

المنفعه مانند مساجد،  لهای خیریه و عامتمانهرات در این زمان صورت گرفت. در این زمان، ساخ

رباط ها، پل مدارس، خانقاه  راهها،  آباد گردید و در ساختن قصرها،  ها، حمام ها،  ها، و کاروان سراها... 

 (.  77: 1394های اساسی برداشته شد)پویان، ها نیز قدمگاهها و تفریحگاه ها، گردشباغ

ی نقاشان، خطاطان،  ایگاه و مرکز گردآورخ در هرات در حقیقت جی بایسنغرمیرزا پسر شاهرنگارخانه

تذهیب صنعتمصوران،  جلدسازان،  میرخوند کاران،  باب  این  در  شد...  هنرها  و  فنون  غیره  و  گران 
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میتاریخ چنین  عهد  آن  جایی "نویسد:  نگار  به  را  کار  تصویر  و  تذهیب  در  نقاشان  و  مهندسان 

بندان کار خود را در  ان و درودگران و خاتمرسانیدند که مزیدی بر آن متصور نبود و مجلدان و زرگر

(. در این حال موسیقی، شعر و علوم دینی  78:  1394)پویان،    "نازکی و لطافت به حد اعلی رسانیدند

 ه بود و مدارس و مساجد، محل تجمع دانش آموزان منطقه بود. ای یافتجایگاه ویژه

ش در  که  دیگری  سلطانشخصیت  کوشید،  هرات  فرهنگی  دههکوفایی  در  بود.  بایقرا  آخر حسین  ی 

حسین بایقرا، فرهنگ و مدنیت تیموریان هرات به اوج ترقی و تعالی خود رسید و پادشاهی سلطان

ف هنری،  انکشاف  و  رونق  حیث  از  می هرات  مدنیت  این  تارک  بر  اجتماعی  و  اقتصادی  -رهنگی، 

 (. 88: 1394درخشید)پویان، 

میکلی  طوربه دوره  گیریمنتیجه  در  و  که  تفسیر  )قرائت،  دینی  علوم  چون  علومی  تیموریان  ی 

  حدیث(، هیات و نجوم و ریاضیات فلکی و تدوین زیج الغ بیگی، موسیقی و شعر و تاریخ نویسی در 

شیر نوایی وزیر دانشمند آن دوره، در شکوفایی هرات برازنده  علیبودند. نقش امیراوج شهرت رسیده  

هم146-139:  1389بود)میرجعفری،   الک(.  جلدسازی،  چون  صنایعی  بافی، چنان،  فرش  سازی، 

بافی، منبت کاری و معرق کاری و تذهیت و تشعیر، رشد سازی، منسوجات و پارچهفلزکاری، سفال

 (. 173-168: 1389کرده بود)مجتبوی، گیری پیدا چشم

ادی مذهبی  ترین عوامل شکوفایی فرهنگ و هنر در این عصر به ثبات سیاسی، رونق اقتصادی، آزمهم

منصبان و درباریان هنرپرور و اجتماع  های تصوف و صاحبو احترام به علمای دین و رهبران گرایش

 (.  28-22: 1389هنرمندان وابسته بود)کاووسی، 

ایرانیسیاسی این دوره، با توجه به سنت  فرهنگ مغولی، پیوند بین    -اسالمی و  سنت ترکی  -های 

ترین رویکرد  داد. عرفان اسالمی به عنوان مهما مورد توجه قرار میشاه، مقام مذهبی و مردم عادی ر

شاکله رویکرد،  این  و  است  توجه  قابل  زمان  آن  با  مذهبی  را  زمان  آن  سیاسی  فرهنگ  اصلی  ی 

کرد. در این زمان سیاست مدارای نوازی، تقویت میاصری چون، محبت، تساهل، تسامح و مهمانعن

فر ادیان  سایر  به  نسبت  مشایخ  مذهبی  و  مذهبی  علمای  به  احترام  آن  جای  به  و  بود  کرده  وکش 
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به وضعیت مس توجه  با  است که  اسالمی  فرهنگی  این دوره،  بود. فرهنگ سیاسی  یافته  رونق  لمان، 

 گردد.  نگی هرات، به تسامح مذهبی درون دینی تفسیر می خاص فره

  صفویان

د قدرت  سه  بین  امروزی  افغانستان  شانزدهم،  قرن  آغاز  دولت  در  شمال،  والیات  در  شیبانی  ولت 

ها موفق شده بودند  بود. صفوی  و و دولت بابری در والیات شرقی تقسیم شدهصفوی در والیات غرب  

از هرات تا قندهار حفظ   از دل درگیریکه تسلط خود را  تولد  کنند. دولت صفوی که  های مذهبی 

ی بزرگ آنان در  ت و تصفیهی خود پرداخع دشمنان سنقموبود، با تأسیس دولتی شیعی به قلعیافته  

توان هور نادر افشار را میهرات با کشته شدن سعدالدین تفتازانی به اوج خود رسید. این دوره تا ظ

جنبشدوره افی  سرزمین  در  چندگانه  هوتکیهای  جنبش  خواند.  کنونی  و  غانستان  قندهار  در  ها 

-های شرق علیه بابریها و جنبشنیعلیه شیباهای شمال  یان در هرات علیه صفویان، مقاومتابدال

تنها   بود.  گرفته  منطقه  از  را  فرهنگی  و  علمی  رشد  فرصت  هند،  دورههای  در  هرات  صفوی  در  ی 

دوره خطه آبادانی  این  برای  فراوانی  خدمات  مصدر  شاملو  خان  و حسن  شد  گرفته  پی  تیموری  ی 

 گردید.  

ها بود.  ها و شیبانی مذهبی بین صفوی  ر درگیریمبتنی ب  فرهنگ سیاسی حاکم بر این دوره بیشتر

بابری   ت بزرگ صفوی، شیبانی ودر این زمان، سرزمین افغانستان کنونی محل تالقی نبرد سه قدر 

این وضعیت دوره و  بود  فرهنگیهند  انحطاط  بود، سرعت  ی  تیموریان شروع شده  از  بعد  که  را  ای 

 بخشید. 

 افشاریان 

ای را  فق شد پس از صفویان، حکومت مرکزی م تاریخ خراسان است. او مونادر افشار از چهره های مه

ی مهم دشت مغان دو  ا بگرداند. بر این اساس، در جرگهاحیایجاد کند که دوباره عظمت خراسان را  

شرط اساسی را برای پادشاهی خود عنوان کرد، نخست؛ رسمیت مذهب حنفی و دوم انتقال پایتخت  

که به عنوان شاه ایران انتخاب شد، توانست (. نادر پس از این445:  1394،  باراز اصفهان به مشهد)غ 
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های  رفت. دوران نادرشاه افشار با جنگد که تا تصرف دهلی هم پیش  امپراتوری بزرگی را ایجاد نمای

 ممتد همراه بود و فرصت چندانی برای تحول علم و دانش در خراسان ایجاد نگردید.  

ییر رفتار مذهبی از تشیع توان از آن سخن گفت، تغدوره میینهنگ سیاسی اای که در فرتنها مسأله

 گری است. به حنفی
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 فرهنگ سیاسی افغانستان 

بحث مباحث  از  مسألهیکی  افغانستان،  تاریخ  نامبرانگیز  بهی  کشور  این  کنونی  نگذاری  افغانستان  ام 

حالی در  احمداست.  میکه  خراسان  امیر  را  خود  درانی  تاریخ  ید،نامشاه  جدیداکثر  تاریخ  ،  نگاران 

تاج با  را  امروزی  کردهافغانستان  آغاز  او  )1394اند)صیقل،  گذاری  )یوانز،  1396گریگوریان،  (،   ،)

ی تاریخی است که از زمان احمدشاه درانی  ژوهش منظور ما از افغانستان دورهدر این پ   ، بناءً  (.1396

 آغاز یافته و تا کنون ادامه دارد.

 هاابدالی

های شرقی خراسان دشاه درانی موفق شد که در سرزمینشار، احمپس از فروپاشی امپراتوری نادر اف

قندهار   افغان در  قبایل  توافق  با  آغاز  از همان  این حاکمیت جدید  ایجاد کند.  را  حاکمیت جدیدی 

تی های شرقی خراسان حکومها، در سرزمیندشاه درانی موفق شد که پس از مدت تشکیل شد. احم

کندیک ایجاد  را  امپراتوری   دست  به  بعدها  این حکومت  کهو  تبدیل شد  و  قسمت  ای  هند  از  هایی 

ورگشایی احمدشاه ابدالی گسترش همان اندازه که کشرا هم در تصرف خود داشت. اما به ایران کنونی

بهمی میهمان  یافت،  وسعت  هم  فرهنگی  انحطاط  غالماندازه  تاریخیافت.  غبار  معروف    سینومحمد 

سال آرامش نسبی را به    45ی پادشاهی احمدشاه و تیمورشاه به مدت  که دوره  کشور معتقد است

اقتصاد و زراع افغانستحالیت در کشور جان گرفته بود، اما درارمغان آورده بود و  از  ان که در خارج 

-و بخار و چاپ  ی جدید و در پهلوی علوم و صنایع و اکتشاف برق فرهنگ و ادبیات و صنایع ظریفه 

غ  و  نیز  خانه  وسطایی  قرون  قدیم  فرهنگ  همان  افغانستان  در  بود؛  داده  تغییر  را  بشر  زندگی  یره 

 (.  524: 1394فرصت انکشاف نیافت)غبار، 

به دهلی    ی تیموری هرات و انتقال پایتخت از کابلق فرهنگ معتقد است که پس از دورهصدیمحمد

که احمدشاه  وجودیرد. از دیدگاه او باآغاز کی را  ود فترت ادب ی ممتد و رکو آگره، خراسان یک دوره

گیری باعث شد که در  ابدالی و فرزندش تیمور هر دو شاعر بودند، اما توجه مفرط احمدشاه به جهان

ادبی دربار تیمور بود زمان آنان فرهنگ رشد حداقلی هم نداشته باشد. تنها کورسوی فرهنگ، انجمن  

 (.  202-201: 1385اموشی گرایید)فرهنگ، بی روغن به خ انند چراغی فرهنگ مکه به گفته



 

71 

 

فورستر  که در سال  1شرح جورج  از کارگزاران کمپانی هند شرقی  دربار    1783یکی  و  افغانستان  از 

نماید. فورستر گ سیاسی حاکم بر آن دوران کمک می تیمور ترسیم کرده است، ما را در درک فرهن

شان گرایشی به شهرنشینی و زندگی  سوادند و رهبرانمی خشن و بیردها نوشت: » می افغاندرباره

بخش فرهیختگی و فرهنگ باشد... این  کشوری هم ندارند که بتواند الهاممرتب و منظم ندارند. البته  

اند. رفتارشان در گستاخی و خودپسندی وحشیانه ریشه کردنماً معتاد به جنگ برای غارتمردم عمو

 (.  43: 1396نگرند«)یوانز، دیداً به چشم تحقیر میمدنی را ش ندگی دارد. افغان ها ز

از   دیگر  یکی  از  الفنستون  انگلیس،  دولت  اکارگزاران  مردم  سیاسی  دوران فرهنگ  آن  در  فغانستان 

نتیجه میچنین  انتقامگیری  »حس  غارتکند:  طمع،  حرص،  حسادت،  لججویی،  و  از گری  بازی 

افغویژگی اخالقی  به  یگر، آند  از سویاما    هاست.انهای  آزاده، وفادار  با  ها مردمی  دوستان، مهربان 

مهمان سادهبستگان،  پرطاقت،  شجاع،  زحمتنواز،  محتاطزیست،  و  افغانکش  از اند،  کمتر  ها 

دروغهمسایگان به  تمایل  توطئهشان  فریبگویی،  و  نمیچینی  )بیگانگان(  دارند.  درک  کاری  توانند 

ها در مورد این مردم که  ای بقا یابد. آنظمینمرج و بیوچنین هرجتواند در  یی م چگونه ملت  ،کنند

می  در سپری  را  خود  عمر  شرایطی  آنچنین  محیط،  شرایط  که  مردمی  و کنند،  خشونت  به  را  ها 

غارت حیلهشیادی،  و  انتقامگری  و  میگری  همان  جویی  اما  دارند.  تأسف  و  ترحم  حس  کشاند، 

-آالیش ستایش می نوازی، رفتار جسورانه و بیجویی، مهانادگی، جنگا برای آزر  ها ، افغانبیگانگان

همان اندازه از فروتنی یک دلقک به دورند. یک بیگانه در ها از نرمش یک شهروند و بهکنند. افغان

-ها را درمی های ابتدایی خوب آناخالقی یک افغان، خیلی زود ویژگیحال انزجار از خصوصیات بد  

 (46: 1396)یوانز، ستاید«می  ویابد 

دوره و فرهنگ  تیمورشاه  مرگ  بین  دوست  ی  توسط  افغانستان  مجدد  نظر، محمداتحاد  هر  از  خان 

(. امین صیقل فرهنگ سیاسی حاکم بر 349:  1385د)فرهنگ،  آیشمار میی فترت و انحطاط بهدوره

گرایی فکری گره  خارجی و افراطی لهاخها در خاندان شاهی، مدنستان را با سه متغیر، تعدد زوجهافغا

احمدشاه ابدالی تا امارت   (. واقعیت این است که از زمان به قدرت رسیدن30:  1394زند)صیقل،  می

های تاریخ درخشان  همه عظمت دورهاریخ فرهنگ افغانستان است. از آنی سیاه تخان، دورهشیرعلی

 
1 George Fosrster  
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نمی سامانیا برجای  شبحی  حتی  تیموریان  و  تن  درگیریاریخ  ماند.  وحشت  جز  سر   ،افغانستان  بر 

 تصاحب قدرت چیزی برای بیان ندارد.  

 خان   حکومت امیرشیرعلی

دوره از  فترتپس  صاحب  ی  از  برخی  باور  به  انحطاط،  فروزهو  نخستین  شکلنظران،  گیری های 

رم ت. محمداکفرهنگ سیاسی جدید افغانستان در بستر اقدامات نوسازی امیرشیرعلی خان شکل گرف

به عنوان آغازگر   خانر توجیه معرفی حکومت امیر شیرعلیعنوان مدافع اصلی این نظریه، درفی بهعا

پادشاهی اصالحدهد: »امیر شیرعلیاش را چنین شرح می نوگرایی، دالیل -طلب عنوان میخان که 

های  دولتو سیاسی هند و    شود، در دوران تبعید در هندوستان، با مظاهر پیشرفت صنعتی، اجتماعی

اروپایی آشنا گردید و حتی در زندگی خصوصی نیز نسبت به شاهان پیشین افغان تفاوت داشت. او  

و   میپتلون  سر  بر  کاله  پوشیده،  میکرتی  سگرت  وقنمود،  در  و  چوکی  کشید  و  میز  از  طعام  ت 

می  مطااستفاده  را  اروپا  اخبار  روز  هر  او  میکرد.  قادلعه  قاضی  و  مکرد  ترجمه  برایش  نمود... یر 

-های اردو و مدرنیزهگرفت. رشد تواناییای مختلف دولت و اجتماع را در برمیهاصالحات امیر بخش

آن اساسیکردن  از  یکی  پالن،  میترین  تشکیل  را  امیر  نظامی  های  معلمان  استخدام  با  امیر  داد. 

دری و امی اروپایی به  پالن اصالحات نظهندی، به تعلیم عساکر، انسجام و نظم آنان توجه نشان داد.  

اروپایی   یونیفورم  و  مدرن  تجهیزات  گردید.  ترجمه  بهپشتو  تاحدی  نیز  قبالً  میکه  گرفته  شد، کار 

اسلحه صنایع  یافت.  کابل  افزایش  در  کابینهسازی  تشکیل   ... کرد  پیدا  سال  گسترش  در  مدرن  ی 

بود، از دیگر اقدامات   اده شده ی سلطنتی استفهکر خارج از خانوادف، که در آن از وزرای روشن 1874

توجه امیر قرار   هایی بود که موردانجام اصالحات مالی از دیگر پالنآید...  ی امیر به شمار مینوگرایانه

تعلیمی هایی گرچند محدود روی دست گرفته شد... سیستم  ی فرهنگی نیز پالنگرفت... در عرصه

لیاتی شد و  در باالحصار کابل عمو دیگری ملکی(    مکتب )یکی نظامیبار با تأسیسم دو  جدید، اولین

خانه در کشور شروع ه ق زیر چاپ رفت... و اولین چاپ  1289النهار در سال  اولین نشریه بنام شمس

روابط خبه استراتژی  بازنگری در  نیز خواهان  امیر در سیاست خارجی  او می کار کرد...  -ارجی شد. 

بهخواست   »وابستگی  قدرت    استراتژی  استیک  به  »موازنه را  تغییر راتژی  قدرت«  دو  میان  ی 

 (.  52 -50: 1393)عارفی، دهد«
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دوره دیدگاه،  این  به  امیرشیرعلیباتوجه  تازهی  هوای  بیخان،  کالبد  در  که  بود  جامای  و  روح  عه 

از دوره افغانستان پس  انحطاط دمیده شد. این دوره هرچند نتوافرهنگ  نست تغییرات اساسی را ی 

فرهنگ    ، های بعدی توسعه در افغانستان بود که هر دورهه باشد، اما سرآغازی برای برنامهشتدر پی دا

 سیاسی خاص خود را تولید کرد.  

 خان   حکومت عبدالرحمن

از دورهی حکومت عبدالرحمندوره با حکومت    تاریخ  های جنجالیخان یکی  او  نام  افغانستان است. 

اختناق  متمرک استبداد همراه استز،  عینو  اما در  افغانستان  ،  پادشاهان  باسوادترین  از  او یکی  حال 

رهنگ سیاسی در  ی او یکی از منابع دریافت فنامهخود کتاب برجای گذاشته است. وصیتاست که از 

است. وصیت است؛ مطالب  نامهآن دوره  یافته  نگارش  یازده شماره  در  امیر که  ازی کوتاه  را    مهمی 

خواهد که بر مبادی دین شریف متمسک کند. امیر از پسرش میزگو میفرهنگ سیاسی افغانستان با

و تعلیم و تربیت عمومی اشاره    چنان به نقش ثروتباشد و در نظر عموم رعایا آن را انجام دهد. او هم

میمی خاطرنشان  و  است  کند  مدنیت  درجات  ابتدای  در  کنون  تا  قوم  که  تأسیس  سازد  با  باید  و 

اصو با  عرفانی  غربیهمکاتب  بالد  د  ،ل  علم  در  انتشار  امیرعبدالرحمن  شود.  ممکن  افغانستان  تمام  ر 

حفظ  نامهوصیت با  انگلستان  با  نیکو  روابط  بر  و  کرده  تأکید  آماده  و  مجهز  ارتشی  داشتن  بر  اش 

 استقالل افغانستان تأکید نموده است.  

 گردد:  ضح میدر فرهنگ سیاسی آن دوران وای اساسی چند نکته ی امیرنامهاز وصیت

 شروع مدنیت در کشور؛  -

 گری؛ تأکید بر نظامی -

 تأکید بر آموزش و پرورش؛  -

 (. 550 -547اندوزی)امیرعبدالرحمن خان، بی تا: تأکید بر ثروت -
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 خان  اهللحکومت حبیب

افغانستان در نظر بگیریم، بخشی از فرهنگ  اگر دموکراسی را به عنوان یکی از ابعاد فرهنگ سیاسی  

خان اهللدار دوران امیرحبیب شود، وامه فرهنگ سیاسی مشارکتی نامیده میافغانستان ک سیاسی امروز

نشانه نخستین  زیرا  سال  _است.  در  مشروطیت  و  دموکراسی  شد  1907های  ظاهر  او  زمان   در 

-و را وارد افغانستان سازد. »بهظاهر دنیای نم  ،نخستین کسی است که سعی نمودخان،  اهللامیرحبیب

تلفن، پستخانه، عکاسی و  خان  اهللامیرحبیب   ،کلیصورت به تمدن و تجدد بسیار عالقه داشت؛ مثالً 

السراج یا آوردن آب پغمان به کابل ) آب آشامیدنی از طریق نل  جبلکردن بند  چنین آبادو همموتر  

ولی   لوله کشی(.  مخالفتخااهللامیرحبیبیا  با  موارد  بعضی  روبهن در  مثالً مهایی  خواست یرو شد؛ 

ا مخالفت آهن هندوستان را تا افغانستان امتداد دهد و یا خط تلگراف را به افغانستان بیاورد؛ اما ب خط

نایب مخصوصاً  نصراهللدرباریان،  آنالسلطنه  از  و  شد  مواجه  گشت«خان  منصرف  :  1384)طنین،  ها 

23.) 

-ای را تقویت می ین نظریهرش، چنهای پدخان ، با تأکید بر نوآوریاهللامیرحبیبشفیقه سراج دختر  

آورد؛ برق را خان  اهللامیرحبیبکند: » پدرم یک شخصیت بسیار بلند داشت. تمدن را به افغانستان،  

هایی خواست. در نامهین را مآورد. او آزادی افغانستاخان  اهللامیرحبیب، سرک را  خان  اهللامیرحبیب

انگلست دولت  و  هندوستان  وایسرای  به  میفرسان  که  را  آرزو  همین  بود،  آزادی تاده  ما  که  کرد 

را می بلند داشت. خواهیم؛ و من میافغانستان  او یک شخصیت بسیار  باشم.  پادشاه مستقل  خواهم 

 (.  23: 1384)طنین، «بسیار خوب تربیت شده بود، هم خودش هم پدرش و هم پدر کالنش

های افغانی  ی کوششی برازندهوان یک دورهنع خان را بهاهللامیرحبیب امین صیقل هم دوران زعامت  

ارزیابی میبرای دولت اواین باور است که چند خصوصیت دورهکند و بر  سازی  ، کشور را  ی زعامت 

 سوی استقالل ملی و تجددگرایی رهنمون شده است:به

شاه   .1 فردی  فرهنگیخصوصیات  بازتر  افکار  و  بود  برخوردار  خوبی  سیاسی  هوش  از    -که 

 نسب به پدرش داشت؛اجتماعی 

 داری او؛فکر )جوانان افغان( در دوران زمامطلبان روشنرشد اصالحظهور جنبش درحال .2
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برادرش نصراهللکنت .3 -106:  1394)صیقل،  خان و عناصر مخالف دیگررل مطالبات سیاسی 

112 .) 

دوره چند  تاریخاهللامیرحبیبی  هر  از  برخی  توسط  فرهنگخان  جمله  از  دورهنگاران  اقدامات ی  ، 

خواهی تعهد او ( و سرکوب جنبش مشروطه 373:  1385  شود)فرهنگ،سطحی و نمایشی خوانده می

گیری گر شکلگیری جنبش مشروطیت بیانسازد؛ اما نفس شکلرا به ایجاد تحولی جدید منتفی می

 سابقه بوده است. است که در تاریخ افغانستان بی دیفرهنگ سیاسی جدی 

 خان   اهللحکومت امان 

ی انحطاط در دو  سیاسی جدید افغانستان پس از دورهگیری فرهنگ  همان اندازه که در مورد شکلبه

امیرشیرعلیدوره بهاهللامیرحبیبخان و  ی  آغاز  خان شک و تردید وجود دارد،  اندازه در مورد  همان 

توان در دو  فق را میوجود دارد. علت این توا  خان توافقاهللفرهنگ سیاسی جدید در دوران امان  این

نتیجه  دلیل عمده جستجو کرد: نخست؛ امروزی  افغانستان  بود.  استقالل  این شاه جوان  اقدامات  ی 

اصالحات   دورهبنابراین  در  شاهان،  سایر  شکلی  و  کشسطحی  استقالل  که  پذیرفته  انجام  ور هایی 

نیافته نخستین  تحقق  برای  امانی،  اصالحات  دوم؛  سابود.  دگرگونی  به  پیشین  بار  ختارهای 

 (.81: 1396امید)عرفان و خانی، انج

نظران بر این باورند که سیاست نوین افغانستان محصول ساختارهای مدرنی بود که بسیاری از صاحب

-د کرد محصول عضویت شاه در جنبش روشنبنیان نهاد. ساختارهای مدرنی که او ایجاخان  اهللامان

خ سفرهای  افغانستان،  تأثفکری  و  ازارجی  آن   یرپذیری  کشوراصالحات  معمار روز  بود.  منطقه  های 

اندیشه ژورنالیسم  کلی  پدر  افغانستان  در  که  است  شاه  خسر  طرزی،  محمود  مدرن  افغانستان  ی 

سر الدین افغانی بهمصاحبت سیدجمالماه در  ر ترکیه مدت هفتشود. محمود طرزی که دخوانده می

ن معمار هویت عنوا( به231:  1390هایی داشت )مبارز،تماس  با حزب اصالح و ترقی ترکیه  برده بود و

ای العادهار و مشوره به شاه، از تأثیر فوق االخبشود که با نوشتن مقاالتی در سراجافغانستان معرفی می

  ، روح این ساختارها که محصول دولت مدرن قرن نوزدهم استبر شاه و اصالحات او برخوردار بود.  

از    غانستان سایه افکنده است. اما ساختارهای سیاسی حاکماخلی و خارجی افچنان بر سیاست دهم
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منبعث از دو ایدیولوژی خان،  اهللامان  درهای حقوقی و شورای وزیران  جمله، ایجاد ارتش مدرن، نظام 

ق ناسیونالیسم  و  نوزدهملیبرالیسم  واقعیترن  با  نتوانست  آن،  سیاسی  و  اجتماعی  زمان حرکت  های 

عی داشت  هرچند سخان اهللامانگرایی بعدی را در پی داشت. د ناسیونالیسم افراطی آریاییلیتوکند و 

؛ های اجتماعی را درنوردیده و گامی سریع به سوی اصالحات برداردکه با یک جهش تاریخی سنت

اب،  ر کشف حجی شاه  که بیشتر متأثر از سفر او به اروپا بود، باعث شد که  دستوگری سیاس اما ناشی

ی سنتی ایی برای مردان و... را در جامعهجای سالم دادن، اجبار پوشش لباس اروپ شتن کاله بهبردا

اقدامات  نماید.  صادرافغانستان   بزرگ  این  که  شد  دباعث  از  کشور  تاریخی  فرصت  برود،  ترین  ست 

در  آن بهره بگیرند.  وبی توانستند از  خ، بهدر ایران و ترکیهخان  اهللامانزمان  ه همتایان آنفرصتی ک

سیاست آشوباهللامان  خارجی   مورد  با  داخلیخان  گرفتارش شدهای  او  که  حتم   ؛ ای  به  توان  نمی 

سیاستی را رقم  خی، ی تاریورهالدین و محمود طرزی در دو د. اما میراث تفکر سید جمالقضاوت کرد

سازی  از الگوی ملت  ی با تأسی محمود طرزاسالمیسم و پشتونیزم استوار شد.  های پانزد که بر ارزش

نژاد بر  مبتنی  آن زما  ،آلمانی  و همکه در  ترکیه طرفدارانی داشت،  به همراهی ن در  توجه  با  چنان 

به    ؛در آن زمان برعهده داشت  اش را اوهبریاسالمیسمی که رالدین و  پاناش با سید جمالماههفت

او   داد که دولت  مبتنشاه مشوره  به ساخت هویتی  پاننیاز  بر  دارد که طالیهی  آن اسالمیسمی  دار 

جمال دیگرسید  سوی  از  و  است  هم  ،الدین  به  نیاز  واحد  ملتی  تشکیل  و  سانبرای  زبانی  سازی 

-بخشیسزاوار این هویتپشتون    ی سایر اقوام در یک قوم خاص است که زبان پشتو و قوماستحاله

ارجی کشور ما  ب آن در سیاست داخلی و خو تا هنوز هم اثرات مخر  ( 175:  1388اند)گریگوریان،  

  مشهود است.

ه در افغانستان است. او های توسعحق آغازگر برنامه ، بهبا تمام اشتباهاتی که داشتخان  اهللامانشاه  

دست گرفت تا  های اصالحی متعددی را روی، برنامهافغانستان از انگلیسی کسب استقالل  بر عالوه

مسی  در  را  کشورش  توسعه  ربتواند،  برای  او  دهد.  قرار  معارف  توسعه  »اعانهی  کشور  مالیات  ی در 

ی ارشادالنسوان( و حمایت از حقوق زنان)تأسیس جریده  ها، « را ایجاد  کرد و با ساختن جادهمعارف

دم  پشتیبانی نظاموکراتیکاز  گام  ،شدن  برداشت)غبار،  نخستین  کشور  در  را  اصالحات  :  1394های 

بر689 اعالوه(.  شد؛ قدای  ذکر  که  تأ   ماتی  پیشنهاد  بردگی،  نهاد  لغو  ایجاد  و   پارلمان  سیس 

ی سیاسی صورت  ات دیگری بود که در راستای توسعه از جمله اقدام  ،(579:  1385)فرهنگ،  صدارت
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لویخااهللامانگرفت.   تشکیل  با  سال  جرگهن  پغمان  با 1928ی  را  خویش  پیشنهادی  اصالحات   ،

 (. 20: 1377)مبارز، ضمانت اجرا آراسته کرد. 

برای   که  اقدامات  سنتیاین  در کشور  نخست  میبار  افغانستان صورت  مانند  به  ای  چند  هر  گرفت، 

شهرها و  کابل  در  حداقل  را  مملکت  سیاسی  فرهنگ  اما  نیانجامید؛  دچار  توسعه  دیگر  بزرگ  ی 

این دگرگونی به ش با  دگرگونی ساخت.  تاکنون هم  انجامید که  وخیزهای افتکاف سنت و مدرنیته 

جامعه  از مشخصات  یکی  سیاستفراوان،  است.  افغانستان  شاه  ی  هویتی  از خان  اهللامانهای  یکی   ،

نضج عدم  آن   گیریدالیل  هر  است.  سرزمین  این  در  ملی  امروز هویت  سیاسی  فرهنگ  نام  به  چه 

 ی امانی دارد.  وجود دارد، ریشه در اقدامات دورهافغانستان 

 دموکراسی   دهه

حکومت  از  پس   حبیباهللامانسقوط  توسط  حبیبخان  سرنگونی  سپس  و  کلکانی  کلکانی،  اهلل  اهلل 

ی  دو دوره  ای سراسر اختناق و استبداد که با شود. دورهمی  ، تعبیری نادرخانی بازگشت به عقبدوره

انستان فراروی تاریخ افغ  بار دیگر، شانس دیگری  1343محمود تکامل یافت. در سال  خان و شاههاشم

گام با  های طالیی تاریخ افغانستان است که همی دموکراسی یکی از دورهگیرد. اصالحات دههقرار می

برنامه و  توسعههدموکراسی  دورهای  سیاسی  فرهنگ  سیاسی،  شکلی  اهللامانی  ی  با  دوباره  را  خان 

می زنده  دورهدیگر  این  در  پیشینهنماید.  از  درخشان  توسعه ی  سیاسیی  بر  صالا  ،ی  مبتنی  حات 

 دموکراسی در چند عرصه انجام گرفت:

 ی شاهی؛ انتقال قدرت به خارج از خانواده -

 دموکرات؛تدوین قانون اساسی   -

 مطبوعات آزاد؛ و  تأسیس احزاب تأسیس  -

 انتخابات؛  -

 (. 88-83: 1393)عارفی، ای آزادهرسانه -
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احزاب سیاسی از مهمآزادی فعالیت سیاسی و تأسیس  ی دموکراسی است.  ای دههترین دستاورده، 

د  عث ش گردد. ایجاد فضای جدید با تبارشناسی جریان سیاسی امروز به آن دوران برمی  ،در حقیقت

گرایش با  سیاسی  نیروهای  گوناگونکه  جریانهای  کنند.  آغاز  فعالیت  به  سیاسی ،  احزاب  شناسی 

می عمدهدهنشان  گرایش  سه  دوران  این  در  که  سیاسید  احزاب  در  سیاسی  قابل    ی  افغانستان 

 است:   مشاهده

احزاب چپ که تمایالت سوسیالیستی و کمونیستی داشتند مانند حزب دموکراتیک خلق،  -

»شعله  بحز به  معروف  نوین  عبدالکریم  دموکراتیک  رهبری  به  عوام  جاوید«، جمعیت  ی 

 فرزان و ستم ملی به رهبری طاهر بدخشی؛ 

ملی - و  لیبرال  محاحزاب  تمایالت  بعضاً  که  تافظهگرا  بعضاً  و  اصالحکارانه  طلبانه   مایالت 

جمعی قبیل:  از  افغانداشتند  به  معروف  دموکرات  سوسیال  به  ت  غالمملت    محمد رهبری 

خلیل رهبری  به  ملی  وحدت  و  رهبری فرهاد  به  مترقی  دموکراتیک  حزب  و  خلیلی  اهلل 

 محمدهاشم میوندوال؛ 

اکنش به احزاب کمونیستی و فعالیت  احزاب اسالمی مانند سازمان جوانان مسلمان که در و -

تعلیمات دینی   تر ازی قرائت مدرنارایهگرفته بودند. این گروه با    شکل  های ضددینی آنها 

دانشکده استادان  از  جمعی  کابلتوسط  دانشگاه  شرعیات  غالمی  مانند  نیازی،  ،  محمد 

 (.  87-86: 1393)عارفی،  شدربانی و عبدالرسول سیاف رهبری میالدین برهان

ها، تحزب، آزادی بیان و آزادی رسانه  ی درخشان تاریخی کشور، با مدارا، تساهل، میل بهاین دوره

 کرد.  فرهنگ سیاسی مشارکتی را تداعی میتمرین دموکراتیک تاریخ افغانستان است که   نخستین

 خان   جمهوری داوود

پایان رسید. داوود خان پایان  بهیش، با کودتای سفید محمدداوود  ی دموکراسی با تمام دستاورهادهه

ی جدیدی از تاریخ  مرحلههی مشروطه به جمهوریت وارد این دهه را با تغییر نظام سیاسی از نظام شا 

دست هم  کشور  سیاسی  فرهنگ  نظام،  تغییر  با  ساخت.  حقیقت،  خکشور  در  شد.  تغییراتی  وش 

نتوانسته بود    ؛ پی شده بوددرپی  تغییرات، دچار  به بعد  خاناهللامانی  ی افغانستان که از دورهجامعه
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ار تحول روز افغانستان دچی آنامعه. با تغییر نظام و حاکمیت، جفرهنگ سیاسی باثباتی را تولید کند

 شد.  فرهنگی به نفع حاکمیت می

را بر اساس حکومتی مطلقبرو داوودخان با شعارهای پر زرق  العنان ق جدید، مناسبات قدرت جدید 

چند اقدام عاجل   ،زد. او به محض رسیدن به قدرتا خودش میو آخر راشت که حرف اول  بنیان گذ

 گردانی از دموکراسی بود: نگر بازگشت استبداد و رویرا روی دست گرفت که بیا

وزیری، وزرات خارجه  جمهوری، نخستزمان چند پست کلیدی دولت )ریاستتصاحب هم -

 و وزارت دفاع(؛ 

 اعالم حالت اضطرار؛ -

 پارلمان؛  اللانح -

 ؛ 1343تعلیق قانون اساسی  -

 های مخالف دولت؛ ها و گروه ممنوعیت هرگونه فعالیت سازمان  -

 (357: 1394)صیقل، های آزادی تمام روزنامه و مجلهمصادره -

سیاسی داوودنظام  که  بهای  جمهوری  نام  هرچند  کرد،  ایجاد  آن  خان  شعارهای  در  و  گرفت  خود 

اقدامات سختشداهده میوق همگانی مشاحترام به حقحاکمیت مردم و   به  اما در عمل  ای گیرانه؛ 

الغای فعال از خارج، چون منع تجمعات سیاسی،  وارده  احزاب، سانسور کتاب و نشریات  یت سیاسی 

ها و  فروش زمین و خروج دارایی از بانکممنوعیت مسافرت به خارج مگر پس از دریافت مجوز، عدم  

زد که با روح یک نظام جمهوری ( دست  93-92:  1393عارفی،  ،)1355حکومت نظامی تا پایان سال  

 خوانی داشته باشد. توانست همنمی

رود و بیشتر فرهنگ تبعی است،  رچند فرهنگی مشارکتی به شمار نمیهنگ سیاسی جمهوری، هفر

کرد.    ی اقتصادی و سیاسی را در نسل جوان ایجاداندوزی، توسعهما شور و اشتیاق فراوانی در دانشا

سیاسی   فرهنگ  توسعهاین  بر  فراوانی  تأکید  اقتکه  بهی  چند  هر  داشت،  کوتاهصادی  مدت، صورت 

گشای مسیر آینده باشد.  های خود بتواند راهکشور ایجاد کرد تا با تمام کاستیهای امیدی را در  بارقه

 اما دیری نپایید که فرهنگ سیاسی متزلزل آن دوره، دوباره رنگ عوض کرد.  
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 دموکراتیک خلق   وریجمه

د جدیدی  وضعیت  سرآغاز  افغانستان،  در  کمونیستی  اجتماع کودتای  مناسبات  بود.   -یر  کشور 

کمونیستدرحالی از  که  بهها  تحول،  میعنوااین  نام  اجتماعی  دگرگونی  سرآغاز  برخی  ن  بردند؛ 

اند  ( یاد نموده931:  1385بزرگی از خون در تاریخ افغانستان)فرهنگ،  ی  عنوان لکهمورخان از آن به

ی خشونت  خان، پدیدهرحمن ی امیرعبدالگر معتقدند که این بار نخست بود که بعد از دورهو برخی دی 

تعیینبه عامل  در  عنوان  کردکننده  بلند  سر  دولت  اجتماعی  .  (388-387:  1394)صیقل،  روابط 

هایی را عملی  نامهبر  ها،سیاسی به سبک کمونیست  -ی اجتماعیحاکمیت جدید، با توسل به توسعه

 ی سنتی افغانستان با واکنش شدیدی مواجه گردید. ه در جامعهساخت ک

اجتماعیتوسعه افغانستان سابقه   -ی  تاریخ  در  است که  دارای مختصاتی  سیاسی دولت کمونیستی 

توان شغال کشور بود. این مختصات را مینداشت و پیامد آن گسست اجتماعی، جنگ و درگیری و ا

 برشمرد:  نهگواین

 بخش نظام سیاسی؛ عنوان عمل مشروعیتامی بهتوسل به کودتای نظ -

 حزبی و ایجاد فضای امنیتی؛ایجاد نظام تک -

 ساختن نظام سیاسی؛  ایدئولوژیک -

قطبو   - از  یکی  به شوروی  علنی  قدابستگی  بیهای  تاریخی  رویکرد  نقض  و  دنیا،  طرفی  رت 

 افغانستان؛ 

 ر نظامی در کشور؛دعوت رسمی از شوروی به حضو  -

 عام مخالفین سیاسی؛ قتل  -

 های دینی؛ مخالفت با آموزه -

بیایجاد     - بیگفتمان  استطرفی  ماست  شرفی  دشمن  نیست،  ما  با  که  هر  : 1394)امین،  و 

388- 393 . ) 
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اینتوسعه سیاسی  میی  را  تقسیمدوران  اساس  بر  الیگارشی  توان  شیلز،  ادوارد  بندی 

مشخصات  49:  1387توتالیتر)بدیع، زیرا  کرد.  تلقی  )عمده(  توتالیتر  نظام  یک  واحدی  ، ایدیولوژی 

( را   87:  1391ی خصوصی و عمومی( )حاتمی و لعل علیزاده،  حزب حاکم و عدم تفکیک بین حوزه

 در این نظام مشاهده کرد. 

نظام  رابطه با  سیاسی  فرهنگ  نوع  هر  میتوتالی  خوانده  تبعی  سیاسی  فرهنگ  چنیتر،  در  ین  شود. 

فرهسخنفضایی،   از  بیگفتن  مردمی  سیاسی  منگ  مردم  است.  دستورات معنی  از  تبعیت  به  جبور 

که  حکومتی میاند  را  جامعه  آن  سیاسی  کشتفرهنگ  و  سرکوب  اختناق،  سیستماتیک  سازد.  ار 

ساخت.  هنگ سیاسی دموکراتیک را منتفی میفرمبتنی بر    دوره، هرگونه تحرکمخالفان رژیم در آن

 یاسی حاکم فرهنگ سیاسی هیأت حاکمه بود. دوره، فرهنگ سدر این 

 دولت مجاهدین

اتحادجماهیر خروج  از  خلق پس  دموکراتیک  حزب  حاکمیت  شکست  و  افغانستان  از  شوروی 

دولت از نخستین روزهای  کار آمد. این  افغانستان به رهبری مجاهدین روی  افغانستان، دولت اسالمی 

الطوایفی در سراسر افغانستان باعث  لوکهای متتوأم بود. حکوم  یری و جنگ داخلیحاکمیت، با درگ

بی  شد مرکزی  دولت  نام  به  مفهومی  گردد. سخنکه  واحدمعنی  سیاسی  فرهنگ  از  این    ،گفتن  در 

م زیرا  است.  از فرهنگدوره مشکل  افغانستان  گوناگون  مناطق  سیاسی  برخوهای  بودند.  تفاوتی  ردار 

به و  افغانستان  مزاشمال  تویژه  شریف  جنرالر  حاکمیت  آزادی  حت  از  بیشدوستم،  مدنی  تری های 

  های مجاهدین تقسیم شده بود، در هرات اسماعیل خان حاکمیت خاصبرخوردار بود، کابل بین گروه 

 را داشت.  خود

را توان آنبرند که مسامحتاً میمجاهدین نام می  کارشناسان از گفتمانی بنامبرخی از    ، هابا تمام این 

های موردنظر خویش را مجاهدین هرچند نتوانستند برنامهی مجاهدین نام نهاد.  دوره گ سیاسی فرهن

هایی چون، اسالم، جهاد و مبارزه با فتمانی را ایجاد کردند که با دالی اجرا بگذارند؛ اما گبه منصه

 (. 172-168: 1392)شریفی، شودبندی میو حکومت اسالمی مفصل گانه، قومیتاشغال و حضور بی
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 طالبان

طالبان   منحصربهحکومت  از  حاکمیتیکی  حاکمفردترین  بود.  بشریت  تاریخ  هیچ  های  به  که  یتی 

دولت متعارف  برداشتقانون  و  نبود  پایبند  مدرن  گوناگون  داری  مناسبات  از  را  خود  سنتی  های 

مکث های قابل هور خود تا امروز، یکی از گفتمانروزهای ظ  نخستین. طالبان از  کردمیزندگی، ارایه  

-تبعی تقسیم بندی می  -فرهنگی سنتیروند. فرهنگ سیاسی آنان  ستان به شمار میی افغانجامعه

گفتمان   دالگردد.  با  ع طالبان  به  شریعت  امنیت،  هایی چون  دیگر،  دال  و هشت  مرکزی  دال  نوان 

زنا معروف،  به  امر  خدا،  شیعهحکومت  و  خشخاش  زبان،  پشتونیزم،  مفصلن،  می    بندیستیزی 

 . (131: 1392)شریفی، گردد

هایی از افغانستان است. پیمان صلح آنان  ابل تأمل افغانستان یا حداقل بخشامروزه طالبان واقعیت ق 

با فرهنگ سیاسی پساطالبان در    ،ا مطرح کرده است که آنان پس از صلحبا امریکا، پرسش بزرگی ر

ی جدیدی که پس از تقریباً دو دهه نسل شهرهای افغانستان چگونه روبرو خواهند شد. فرهنگ سیاس

 اندیشند.  ی تاریخی افغانستان میتر از هر دورهیدی را معرفی کرده است که متفاوتجد
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 فصل دوم 

 رویکرد نظری 

پژو نظری  وهلهرویکرد  در  است.  بررسی  قابل  بعد  سه  از  افغانستان،  سیاسی  فرهنگ  اول؛  هش  ی 

در وهلهمفهوم و  برر  یشناسی فرهنگ سیاسی  با فرهنگ سیاسی  اساسی مرتبط  مفاهیم  سی  دوم، 

نظری مطابق با پژوهش فرهنگ سیاسی هرات پیشکش خواهد   چارچوبسوم؛    یگردد و در وهلهمی

 شد. 

 شناسی فرهنگ سیاسی  مفهوم

های ها ویژگیگردد. یونانیی یونان برمیهای تأمل در مورد فرهنگ سیاسی به فالسفهنخستین نشانه

آتنیمتفاوتی ب اسپارتیرای  تفاوتها،  به  بود که  بودند. سقراط نخستین کسی  بربرها قایل  و  های ها 

-ها و سایر جوامع، تفاوتبه اعتقاد او، بین یونانیماهوی، دنیای یونانی و دنیای غیریونانی اشاره کرد.  

-ظام اوت و نهای متفتوان در تفاوت ذهنیتای وجود دارد که بازتاب این تفاوت را میهای فرهنگی

طور ضمنی، به فرهنگ  های سیاسی مختلف جستجو کرد. افالطون اندیشمند دیگر یونانی است که به

اشاره رسیاسی  در  او  است.  داشته  انسانسالههایی  تمایالت  به  جمهوری  می ی  اشاره  -کند)گل ها 

ست. افالطون  نحوی بر فرهنگ سیاسی آنها تأثیرگذار ا(، که به1395القلم،  و سریع  1394محمدی،  

ی سیاسی خویش نام برده است که به این معنی هایی چون خلق و خوی و خصلت را در اندیشهواژه

های فرهنگی جوامع مختلف، آگاه بوده است که  ا به تفاوتاست که چون استاد خود سقراط، نه تنه

پدیده شایستهچنان  را  میهایی  بررسی  و  مطالعه  اشارهی  است.  افدانسته  به  ون  الطهای  ارسطو،  و 

به ذهن،  پدیدهحاالت  به  وجوه،  از  حاالت  وجهی  آنان،  دیدگاه  از  است.  معطوف  سیاسی  فرهنگ  ی 

دهند  هستند که پندار و کردار سیاسی افراد را به اشکال مختلف شکل میهایی  مختلف ذهن، واقعیت

-ت است. آنان بههای سیاسی، مستلزم توجه به این گونه حاالو به همین دلیل، درک درست پدیده

توان از عوامل مؤثر در ثبات سیاسی یا انقالب کنند که حاالت ذهن را می ویژه؛ به این نکته تأکید می

-دهی بزرگپذیری در شکلی جامعه. از سوی دیگر، افالطون و ارسطو به نقش برجستهبه شمار آورد

اهمیت مطالعه آنان،  است که  ارزشساالن، گواه دیگری  به خوبی درک در سیاس  های مؤثری  را  ت 



 

84 

 

از روحیات، خلقیات و تمایالت آن هاست که  کرده بودند. توجه ارسطو به طبقات متوسط نیز ناشی 

دول یک  هستند)گلمعرف  جامعه  پایین  و  باال  طبقات  منافع  حامی  و  مختلط  و    1394محمدی،  ت 

 (.  1395القلم، سریع

کند که به نحوی از انحاء، به  ها اشاره می ایالت ملتنیکولو ماکیاولی در کتاب شهریار، به روحیه و تم

استثنا به  بود که تمام حکمرانان جهان  این نظر  بر  او  ترکیه و مصر، فرهنگ سیاسی توجه دارد.  ی 

کوشند مردم را از خود راضی نگه  دانند که قدرت مردم از سربازان بیشتر است و به این اساس، می می

هم او  حکمرانانیدارند.  می  چنان   فکر  میکه  را کنند،  مردم  اعتماد  نظامی،  پادگان  احداث  با  توان 

 (.  1395القلم،نماید)سریعجلب کرد، محکوم می 

گوید. کتاب  تری از فرهنگ سیاسی سخن میند دیگری است که به صورت روشنمونتسکیو، اندیشم

او، روح بهالقوانین، در عین حال که متنی فلسفی است، نوعی تحلیل سیامعروف  شمار می  سی هم 

ای میان اقلیم، داند و رابطههای فرهنگی را مقدم بر نهادهای حقوقی میآید. او در این کتاب، ویژگی 

فویژگی میهای  برقرار  حقوقی  نظام  و  از  رهنگی  تابعی  را  سیاسی  فرهنگ  دیگر،  عبارت  به  و  کند 

ت هم  را  سیاسی  و  حقوقی  نهادهای  و  آورد  می  شمار  به  اقلیمی  به  شرایط  یا  سیاسی  فرهنگ  ابع 

توان گفت که مفهوم خصلت ملی که محور مطالعات  داند. از این لحاظ میاصطالح خوی و خصلت می

و   فرهنگ  نیمهمکتب  در  سدهشخصیت  اندیشهی  از  بود؛  بیستم  شده  ی  گرفته  منتسکیو  های 

 (.   1389و جعفرپور کالری،  1394محمدی، است)گل

خته است. او در کتاب دموکراسی در بیشتری به فرهنگ سیاسی پرداالکسی دو توکویل، با صراحت  

ارزش و  هنجارها  باورها،  بررسی  به  پرداختامریکا،  امریکا  مردم  بنیادهای  های  او  دید  از  که  است  ه 

سنت و  آداب  میان  رابطه  کتاب،  این  در  هستند.  جامعه  این  نتیجهدموکراسی  و  سو  یک  از  ی ها 

-، سریع1394محمدی،  گیرد)گلمی   ز سوی دیگر، مورد بررسی قرارسیاسی آن، یعنی دموکراسی ا

 (.   1389: جعفرپور کالری، 1395القلم، 

، در  اما یفوکو  سیفرانسی و  دارهیسرما  روح  و   زمیپروتستانت  اخالق  خود،، در کتاب مشهور  وبر  ماکس   

ا ب  ،یخوشبخت  وجودآمدنبه  و  یاجتماع   لیفضا :  عتمادکتاب  سیاسی  فرهنگ  مورد  صورت در  ه 



 

85 

 

کننده در  ها را عاملی تعییناند. وبر، در کتاب خویش، فرهنگ آنگلوساکسونفتهغیرمستقیم سخن گ

نظام  شکل میسرمایهگیری  آن  تکامل  و  تحقق  و  بدینداری  و  بهداند  غیرمستقیم، گونه،  صورت 

د بود که علم  عالوه، وبر معتقشمارد. بهداری میفرهنگ سیاسی را عاملی مهم در بسط نظام سرمایه

میمعهجا چگونه  باشد.  داشته  کانون  باید  جاپانی شناسی  که  آلمانشود  دارند؛  پشتکار  ها،  ها، 

کانادایییراند؛ چینیپذمسئولیت با هم هماهنگ هستند،  دارند، مردم  ها  تأکید  ذاتی  اومانیسم  بر  ها 

به اسکاندیناوی  مردم  برخوداراند،  توجهی  قابل  تحمل  از  جنوبی  بیافریقای  حقوق طور  به  نظیری 

احترام می تبعیت مییکدیگر  قانون  از قاعده و  ملتی،  م  کنند و مردگذارند، مردم سنگاپور فرای هر 

توانایی با یکدیگر و همها و ضعفسوئد  را  افراد  ارزیابی میهای  از خصلتزمان  این طیفی  ها،  کنند! 

-سازد)سریعها را از هم متمایز میملت   ها، ایستارها و احساسات است کهها، روحیات، ارزشویژگی

 (.  21-20: 1395القلم، 

مسأله  به  توجه  با  در  فوکویاما،  اعتماد  آنی  امریکا،  و  جاچان  آلمان،  در کشورهای  مهم  عنصری  را 

شمارد. او به عنصر اعتماد، به مثابه تمایلی فرهنگی و فضیلتی اجتماعی  تحقق اهداف این کشورها می

فوکویام می است کنگرد.  زندگیا معتقد  و محیط  برای حل مسایل  امریکا، مردم  و  آلمان  در  شان،  ه 

ایتالیا، ثروتالیتمایل دارند گردهم آیند، در ح ها، مندان و صاحبان سرمایه و بانککه در فرانسه و 

شود تا روندهای  دانند. این تمایالت عمدتاً ناخودآگاه فرهنگی، باعث میدولت را حالل مشکالت می

 ادراکی سیاست و اقتصاد تأثیر بگذارند.  رابرت جورویس در بحث  و بر صحنهرهنگی شکل گیرند  ف

تر در رابطه با امریکا و شوروی پژوهش کرده است؛ معتقد است که نگاه شهروندان ی،  که بیشاسیس

ید او، این دو کشور، به سبب ساختارهایی که قدرت ایجاد کرده بود؛ نسبت به یکدیگر منفی بود. از د 

مدار یا شهروند امریکایی بگوید، ی مثبتی در مورد شوروی به یک سیاستخواست نکتهاگر کسی می

تن باورهای رسوب کردهدر  با  آشکار  قرار میاقض  رد میی ذهنی  راحتی  به  و  عبارت  گرفت  به  شد. 

القلم،  ند)سریعارشمدیگر، افراد، اطالعاتی را که با ساختار شناختی موجود در تعارض است، مردود می

1395 :12-17 .) 

ت. ابونصر فارابی در  ی مسلمان در شرق هم به نوعی قابل دریافت اسفرهنگ سیاسی در آثار فالسفه

نظریه فعال،  عقل  درونی  مباحث  تحوالت  شدن،  اجتماعی  دالیل  و  ضرورت  مدنی،  علم  فطرت،  ی 
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ی زبان و  عه. ابوریحان بیرونی با مطالنگاهی به فرهنگ سیاسی داردجامعه و انواع جوامع انسانی، نیم 

ی محبت و سازی، نظریهشدن، جامعهفرهنگ و خواجه نصیرالدین طوسی با مفاهیمی چون اجتماعی

به اجتماعی  ارایهاصناف  با  خلدون  ابن  دارند.  اشاره  سیاسی  فرهنگ  به  غیرمستقیم  نظریه طور  ی  ی 

ایستارهای مرد تفاوت روحیات و  از  پرده برمیعصبیت، در حقیقت  ه،  وسیلایندارد و بهمان متفاوت 

 (. 1391نماید)آزاد ارمکی، نوعی فرهنگ سیاسی را ترسیم می

 ای پژوهش مفاهیم پایه 

گذارند؛ انتخاب  نوعی بر فرهنگ سیاسی تأثیر میکه به  هایی نگرشای پژوهش بر اساس  مفاهیم پایه

های ه سپس به تعریف نگرشتعریف کردنگرش را    فرهنگ سیاسی و ،  اند. بر این اساس نخستشده

پرداخت. خواهیم  سیاسی  فرهنگ  بر  آن  تأثیر  و  نگرش  سیاسی  را این  پژوهش  اساسی  بعدهای  ها 

 اند: تشکیل داده

 فرهنگ سیاسی 

هم سیاسی  از فرهنگ  برخی  است.  داشته  متعددی  تعاریف  اجتماعی  علوم  مفاهیم  تمام  چون 

را بهسیاست ها و  هایی که مردم نسبت به نهادها، سنتگیریجهت  صورتشناسان، فرهنگ سیاسی 

می اتخاذ  خود  سیاسی  نمودهکننهنجارهای  تعریف  جهتد؛  چنین  اساس،  این  بر  هایی  گیریاند. 

ارزش و  احساس  شناخت،  هممحصول  آنهاست.  مییابی  از چنین  الگویی  صورت  به  را  فرهنگ  توان 

ارزش مهماعتقادات،  همه  از  و  انتظارات  و  اقتدار، نگرش  رتها  به  نسبت  مردم  که  کرد  تصور  هایی 

اس این  بر  دارند.  و سیاست خود  فرهنگ سیاسی، منعکس کنندهجامعه  که ی شیوهاس  است  هایی 

ها در مورد حکومت و  ای از نگرشاندیشند و یا مجموعهمردم پیرامون سیاست احساس نموده و می

سهیم آن  در  جامعه  اکثریت  که  است  اجتماعی  همروابط  دربرگیرندهاند.  سیاسی،  فرهنگ  ی چنین 

ارزشارزش ویژه  به  اساسی،  ایدههایی  های  به  انحا  از  نحوی  به  که  روابط  آلهستند  و  سیاسی  های 

  (.168:  1393اجتماعی ارتباط دارد)قوام،

میبه  ارزشطورخالصه،  از  ترکیبی  از  است  عبارت  سیاسی  فرهنگ  که  گفت  استنباطتوان  ها، ها، 

بخشد.  ی های مردم را نسبت به زندگی سیاسی شکل مها و نظرات که طی آن نگرششهرات، اندیانتظا
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فرهنگ سیاسی یک پدیده پژوهان بر این نظراند که اصوالً  از سیاست  شناختی  ی واقعی روانبرخی 

می که  است  توده  گیرد.  سیاسی  قرار  توجه  مورد  عمومی  افکار  مطالعات  در  تجربی  لحاظ  از  تواند 

عمومیفره احساسات  و  مذهب  اقتصاد،  تاریخ،  را  ملتی  هر  سیاسی  می  1نگ  واقع،  آن  در  سازند... 

از حافظه نوعی  و دیگران،  ی سیاسی جمعی میفرهنگ سیاسی  گابریل 121:  1392باشد)رزکین   .)

سیاست و  فرایند  نظام،  سطح  سه  شامل  را  سیاسی  فرهنگ  میآلموند،  به گذاری  کدام  هر  که  داند 

ندان و رهبران در  هایی است که شهروشامل دیدگاه   2سیاست تأثیرگذارند. سطح نظام   د دری خونوبه

ی نظام سیاسی دارند. آیا شهروندان خود را با کشور یکی  های تشکیل دهندهها و سازمانمورد ارزش

د که  وشباره میشامل انتظارات افراد در این3پذیرند؟ سطح فرآیند دانند و نظام کلی حکومت را میمی

رابطه و  باشد  داشته  کارکردی  چگونه  باید  در ی  سیاست  باشد.  چگونه  باید  سیاسی  فرایند  با  افراد 

هایی را از حکومت خواهیم بدانیم که شهروندان و رهبران، انتظار چه سیاستگذاری میسطح سیاست

ران،  )آلموند و دیگها دست یابد؟  هایش دارد و چگونه باید به آندارند؛ حکومت چه اهدافی از سیاست

1396 :112 .) 

 نگرش

ها و موضوع یک روش نسبتاً ثابت در فکر، احساس و رفتار نسبت به افراد، گروه   نگرش عبارت است از

ای در محیط فرد. طبق نظر فریدمن و همکارانش، نگرش  تر، هرگونه حادثهاجتماعی یا قدری وسیع

است.    6و یک تمایل به عمل   5احساسیعنصر  ، یک  4نظامی بادوام است که شامل یک عنصر شناختی

عاطفههای  مؤلفه و  هیجانات  شامل  ارزیابیعاطفی  خصوصاً  موضوع،  به  نسبت  فرد  و  ی  مثبت  های 

مؤلفه است.  میمنفی  شامل  را  موضوع  راستای  در  فرد  عمل  به  تمایل  چگونگی  رفتاری  گردد. ی 

 
1 folkway 

2 system 

3 process 

4 Cognitive   
5 Feeling 
6 Action Tendency 
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افکاری است که فرد در مورد آن موضومؤلفه ع نگرش خاص دارد شامل: حقایق،  ی شناختی شامل 

 (.1387و کجباف،   دانش و عقاید)ترکان

مهم  از  سیاسی  روان  واحدهای ترین  نگرش  و  سیاسی  از  تحلیل  یکی  و  است  سیاسی  شناسی 

 ها عبارت اند از:های خاصی است. این ویژگیپرکاربردترین اصطالحات که دارای ویژگی

اش وجود عینی ندارد و قابل  ها و عناصر سه گانهاست و ورای وجود مؤلفه  فرضیای  الف( سازه

 گیری کمی نیست.شاهده و اندازهم

 به شی، شخص، رویداد و موقعیت است.  معطوف ب( هر نگرش 

 ج( هر نگرش دارای یک بعد ارزیابی یا ارزیابی کننده است. 

نگرش معموالً   نگرش خود  داراید( هر  افراد  است. معموالً  توجهی  قابل  و دوام  در   ثبات  تا  را 

 دهند. رند؛ تغییر نمیمعرض فشار زیاد یا مبارزه جدی قرار نگی

ی شخص دارد و از  یابد و ریشه در آموزش و تجربهتدریج وجود می  بهه( نگرش اکتسابی است و 

 ی اجتماعی باشد. تواند یک غریزهرو نمیاین

ر با بازتاب های ساده  ها معطوف است و از این نظبرخی اهداف و ارزش  تحققو( نگرش به سوی  

 دارد.رطی شده تفاوت  و ش

 (.292: 1392عملی رفلکسی )خوب به خودی( و روزمره نیست)برزگر،  وجهز( نگرش به هیچ 

 نگرش دینی  -1

-گیرد. از دیدگاه او تمام ادیان ویژگی های مشخصی در نظر میآنتونی گیدنز، برای تمام ادیان ویژگی

از   که  دارند  مشترکی  ظاهری  همههای  است.  قرار  بردارندهاین  در  ادیان  نمادهایی  ی  مجموعه  ی 
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انگیزند، و به    2یا احترام آمیخته به ترس  1هستند که احساس خضوع یا مراسم و یا    3مناسک برمی 

 (.  769: 1390جویند)گیدنز، شوند که اجتماع مؤمنان در آن شرکت میشعایری مربوط می

»پیوستگی دین و سیاست و  و اجتماع، از دو نگرش دینی  که برخی از صاحب نظران سیاست  در حالی

گویند؛ موریس باربیه به چهار نوع نگرش ( سخن می1391جدایی دین و سیاست«)حاتمی و علیزاده،  

 اند از:  کلی در مورد دین و سیاست باور دارد که عبارت

ه ی دو نظام، بدن و  ی دو قلمرو، کالون و نظری: تفوق دین بر سیاست )لوتر و نظریهبرداشت دینی

ی ی اتحاد دین و سیاست و دومستر و نظریهی سازگاری دین و سیاست، بوسوئه و نظریهنظریه

 وحدت دین و سیاست(. 

ی دین در خدمت دولت، منتسکیو و : تبعیت دین از سیاست )ماکیاولی و  نظریهبرداشت ابزاری

، اسپینوزا و تگی کلیسا و دولتمیخی آی کارکرد سیاسی و اجتماعی دین، هابز و نظریهنظریه

 ی دین مدنی(. ی تبعیت دین از سیاست و روسو و نظریهنظریه

: تفکیک دین از سیاست)الک و جدایی کلیسا از دولت، کنستان و استقالل دین و  برداشت لیبرالی

 سیاست، المنه و کنش مسیحیت در جامعه و دوتوکویل و سازگاری مسیحیت و دموکراسی(.

های های غیرمارکسیست، سوسیالیستین و سیاست)سوسیالیستی داز رابطه   نتقادیبرداشت ا

 (.1389تخیلی، دین انسانیت، نظرات انگلس و مارکس و نظرات گرامشی()باربیه، 

 دولت دینی

هایی هستند که به درجات مختلف، در هستی دولت، مکانیسم عمل و  های دینی عموماً دولت دولت

کنند. این برداشت از دولت دینی، بدین لحاظ که کلی  یهای دینی استناد مهغایات دولت،  به آموز

است، چندان مورد مناقشه نیست؛ اما واقعیت این است که تعریف فوق، پیش از آن که روشنگر باشد،  

 
1 reverence 

2 awe 

3 Rituals  
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های متفاوتی از دولت دینی به وجود آید که به  کند... این ابهام باعث شده که برداشتتولید ابهام می

 یم: کناز آنها اشاره میبرخی 

شود و  شود که در جغرافیای زندگی مسلمانان تشکیل میدولت اسالمی به دولتی گفته می  -

گذارد و اکثر نهادهای عمومی به دست آنان اداره ی مسلمانان میاقتدار سیاسی را بر عهده

 شود.  می

ت.  در جامعه اسهای اسالمی دولت اسالمی یعنی دولتی که حافظ و مجری شریعت و آموزه -

 کند. این دولت ماهیت ابزاری دارد و نقش مدافع دین و مجری احکام شریعت را بازی می 

دولت اسالمی دولتی است که فرمانروایان آن، شرایط و اختیارات خاصی دارند که دین به   -

آنها اعطا کرده است. در این برداشت، دین مبنای نظم سیاسی است و قواعد خاصی را برای  

ای را برای حاکم مسلمانان  کند و در کنار آن شرایط ویژهان وضع میی امور مسلماناداره

 گیرد.  در نظر می

های حاکم بر زندگی سیاسی و شرایط رهبران دولت اسالمی، دولتی است که نه تنها ارزش -

های مدیریت جامعه را نیز شود که ساختار نظام سیاسی و روشاز جانب دین تعیین می

 (.23-21:  1392سازد)فیرحی، مشخص می

 نهاد دینی 

مسیحیت  مانند  ادیان،  از  برخی  در  روحانیت  دنیاست.   ادیان  تمام  در  دینی  مهم  نهاد  روحانیت 

ی سامان دهی امور دینی مؤمنین را برعهده دارد و  شود که وظیفهکاتولیک، نهاد رسمی شمرده می 

، افتا و امر به معروف و نهی از ی ارشادوظیفه  در برخی از ادیان مانند اسالم، به صورت غیر رسمی به

نظام حسبه، منکر مشغول نهادهای دیگری همچون  در  غیررسمی  و  به صورت رسمی  روحانیت  اند. 

 کنند.  های مرتبط با حج و اوقاف نقش بارزی ایفا می مدارس دینی، سازمان

:  1390)گیدنز،کندنی تلقی میگیدنز چهار مفهوم، کلیسا، فرقه، مذهب و کیش را از نهادهای مهم دی

برند  (. برخی دیگر از صاحب نظران، از نهادهای تاسیسی دیگری به ویژه در دین اسالم نام می784

عبارت از  که  نهی  و  معروف  به  امر  شورا،  شریعت،  بیعت،  والیت،  امامت،  خالفت،  امت،  از:  اند 

 (.1392منکر)تقوی، 
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 ای نگرش قبیله-2

کند:  گونه تعریف می معناداری با قوم و مناسبات قومی دارد. گیدنز قوم را این  یای رابطهنگرش قبیله

های فرهنگی  مفهومی است که معنای مطلقاً اجتماعی دارد. قومیت به کارد وکارها و نگرش  1»قومیت

می اطالق  مردم  از  معینی  آناجتماعی  که  میشود  متمایز  دیگران  از  را  گروه ها  اعضای  های  سازد. 

های اجتماعی نیز  دانند، و سایر گروههای جامعه میود را از نظر فرهنگی متمایز از سایر گروهقومی خ

های قومی  های مختلفی ممکن است برای تشخیص گروهکنند. ویژگیها نگاه میبه همین چشم به آن

از زبان، تاریخ یا اجداد )وها عبارتترین ویژگیاز یکدیگر به کار رود، اما معمول اقعی یا خیالی(،  اند 

های پوشاک یا آرایش... در واقع هیچ عنصر فطری و مادرزادی در قومیت وجود ندارد؛  دین و شیوه

پدیده میقومیت  بازتولید  و  تولید  زمان  طول  در  که  است  اجتماعی  صرفاً  (.   359شود«)گیدنز،  ای 

احساس وفاداری نسبت به آندره هیوود، از منظر دیگری بر مفهوم قومیت نظر انداخته است: »قومیت  

ی ارضی است. این اصطالح، به این دلیل که آثار فرهنگی یک جمعیت خاص، گروه فرهنگی یا منطقه

گونه و نژادی دارد، اصطالحی پیچیده است. اعضای گروه نژادی اغلب، به طور صحیح یا ناصحیح، این

گرفته می نظر  و  در  دارند  مشترکی  تبار  که  گروه شوند  شمار بنابراین،  به  خویشاوندی گسترده  های 

شود که در یک سطح ، ولو منحصر به فرد، تلقی می2روند. قومیت اکثراً شکلی از هویت فرهنگیمی

ها، سنن و آداب  رود. از این رو، قومیت یک فرهنگ نژادی شامل ارزشاحساسی و عمیق به کار می

ها هویتی مشترک و احساس  تبار مردم، به آنه کردن بر نسل و  تر از آن، معموالً با تکیاست؛ اما، مهم

 (.279:  1387دهد)هیوود، تشخیص می

خوانده دولت«  بدون  »سیاست  را  قومی  نگرش  صاحب  1390:64اند)تانسی،  برخی  از  دسته  این   .)

به مناسبات قبیله با توجه  قانون قبیله، سنتنظران،  برادرخواندگی خونی،  از جمله،  اثی  های میرای 

 اند.  ای نایل آمدهگیریبه چنین نتیجهقبیله و ... 

 
1 ethnicity 

2 Cultural identity  
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هایی روبرو هستیم که تأثیرگذاری آن را در در کنار نگرش، گاهی با نهادهای مبعث از چنین نگرش

می سیاسی  سازنده  فرهنگ  عامل  است:  شده  تشکیل  عنصر  دو  از  نهاد  مفهوم  کرد.  مشاهده  توان 

اند از برخی  ی ساختی، نهادها  عبارتاز زاویهصور ذهنی جمعی.    نهادها و عامل مربوط به اعتقادات و

چنین ارتباطات واقعی و عملی الگوهای روابط انسانی که ارتباطات مادی)محسوس و ملموس( و هم

توان شود. لذا نهادها از ویژگی ثبات، تداوم و همگنی برخوردارند و میگیری میها قالببر اساس آن

هرگونهآن از  را  از    ها  خارج  اتفاقی،  روابطی  که  داد)دوورژه،  الگو  تمییز  تغییرپذیرند  و  :  1391گذرا 

80.) 

 ای ذهنیت قبیله 

شود که اعضای یک قبیله، دنبال یک هدف مشترک،  ای گفته میای به گرایش ذهنیذهنیت قبیله

از قبیله در هر حالتی، بر ضد هر کسی و در حق و باطل اینیعنی دفاع  احساس یگانگی،  گونه  اند. 

ی قانون اساسی بوده و روابط و شود که به منزلههایی مترتب مینتنامیده شده و بر آن سعصبیت  

هایی چون مایهای با درون(. فرهنگ قبیله1382کند)انصاری،  مناسبات داخلی و خارجی را تعیین می

ال بندی تغییرناپذیر، مجها، فقدان تحرک اجتماعی، قشرناپذیری، خردگریزی، بسترسازی عصبیتکل

جامعه ناباروری  و  مدرنیسم  عقامت  ملی،  وفاق  سیاسی)واعظی،  نیافتگی  (.  100-86:  1381پذیری 

اجتماعی و فرهنگی کشور فرهنگ قبیله نهادهای  اقتصادی و مدنی و ویرانی  نهادهای  به ویرانی  ای 

   .(28-26: 1387انجامیده است)صدیقی، 

 ای نهاد قبیله

 قواعد تأسیسی چون قانون قبیله، برادر فی چون شورا، جرگه و  در قبیله، نهادهای عرمنظور از نهاد  

برادر بزرگ ... است. »یاسا« نمونه تر، بدخونی،  و  غارت  انتقام،  ی قواعد تأسیسی قبایل دادن، بدل، 

جرگه و  بود  چنگیز  به  وابسته  تشکلمغول  از  بزرگ  سال  ی  در  را  او  که  بود  جمعی   1206 های 

 (. 239: 1393)رسولی، برگزیدندمیالدی با عنوان خان بزرگ 

-ها« و »سیمتیجرگه در افغانستان در عصر ویدی یعنی دو هزار سال قبل از میالد، مجالس »سب

می ها« تشکیل  مهم  تصامیم  اخذ  و  کشوری  امور  به  رسیدگی  بخاطر  عوام  و  اعیان  مجالس  -یا 
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ها  گ بنام سباهای بزردر روست  مشورت (. در تاریخ آریانا، ذکر است که مجالس  1376سیفی،  گردید)

-شد و در آن تمام مردم حق اشتراک داشتند و  مرجع حل و فصل معامالت و مشاجراتبرگزار می

-ها و حتی شاه نیز حضور به هم می ها و رمهرفت. در مجالس سمتی مالکان عرادهشان به شمار می

 (.  1367ند)غبار،رساند

ده اختالفات در مذهب بودیسم ظهور نمو  میالدی( که جهت حل و فصل   144-125)  بزرگکنشکای  

ی مذهبی شرکت  بود، یک مجلس بزرگی را که در آن بیش از دوصد راهب بودایی، عالم و نماینده

راه غور و مداقه قرار داده،  را مورد  اختالفات مذهبی  این  تا  نمود  را   حداشتند؛ دعوت  ل مناسب آن 

نمایند که به همین اتخاذ  و فصل  گونه مجلس منعقدهدریافت و تصامیم مقتضی  ی موفقانه به حل 

 (.1387اختالفات اقدام نمود)حبیبی، 

 نگرش دموکراتیک -3

می گفته  نگرشی  به  دموکراتیک  دموکراسی نگرش  با  که  ارزش  1شود  میو  پیوند  آن  خورد. های 

لغوی به معنای حکومت مردم است. یا به بیان ساده، دموکراسی حکومت توسط دموکراسی از لحاظ  

، مفهوم حکومت 1864در سال    3در نطق معروف خود »نطق گیتزبرگ«   ،2مردم است. آبراهام لینکن

مردم را بسط داد. او در این نطق، دموکراسی را »حکومت مردم، توسط مردم و برای مردم« نامید.  

مردم«  دهد. اول این که تأکید بر »ه ویژگی مهم دموکراسی را مورد تأیید قرار میاین نطق اهمیت س

برابری سیاسی   این که حکومت »توسط« بیانگر  نفوذ سیاسی است. دوم  برابر قدرت و  یعنی توزیع 

که  حکومت »برای« مردم نیز این حقیقت را  مردم بر اهمیت مشارکت عمومی تأکید دارد. سوم این

 (. 153: 1387ند که دموکراسی بیانگر حکومت در منافع عمومی است)هیوود، کبرجسته می

 اند که از این قراراند: ی دیگری نیز به دموکراسی نسبت داده شدهاهامعن

 دستان و محرومان. نظام فرمانروایی تهی -

 
1 Democracy  

2 Abraham Lincoln 

3 Gettysburg Address 
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-شکلی از حکومت که در آن مردم به طور مستقیم و مستمر، بدون نیاز به سیاست -

 کنند. یا مقامات عمومی، بر خود فرمانروایی میای مداران حرفه

 ستگی فردی، نه سلسله مراتب و امتیازات.ابر و شایی فرصت برای بر پایهجامعه -

 های اجتماعی. نظامی از رفاه و توزیع ثروت با هدف کمتر کردن نابرابری -

 ی اصل فرمانروایی اکثریت. گیری بر پایهنظام تصمیم -

-ا کنترل قدرت اکثریت، حقوق و منافع اقلبت را تأمین مینظامی از فرمانروایی که ب  -

 کند. 

دست آوردن رای  آمیز برای بهی رقابتمات دولتی از راه مبارزهبه مقا ی رسیدنوسیله -

 مردم.

 نظامی از حکومت که بدون توجه به مشارکت مردم در حیات سیاسی، در کار تامین   -

 (.103: 1393هاست)هیوود، منافع آن -

 مشارکت سیاسی

ب انتخاب کردن  انتخاب شدن و حق  با دو وجه حق  را  مشارکت سیاسی  اما  ررسی میمعموالً  کنند. 

عضویت   بلکه  نیست؛  عمل  دو  این  انجام  در  فقط  سیاسی  در مشارکت  شرکت  سیاسی،  احزاب  در 

اعتراض و  جامعهتظاهرات  در  عضویت  و حتی  سیاسی  سیاسی های  مشارکت  نوعی  به  مدنی هم  ی 

می میشمرده  تعریف  اینگونه  را  سیاسی  مشارکت  راش  مایل  درگیر شود.  سیاسی  »مشارکت  کند: 

سمی سیاسی  لیت در نظام سیاسی از عدم درگیری تا داشتن مقام رشدن فرد در سطوح مختلف فعا

 (.  123: 1387است«)راش، 

نخبه دید  از  توده  سیاسی  در  مشارکت  واقعی  مشارکت  آنان  نظر  به  زیرا  ندارد.  موضوعیت  گراها 

زیرا توده ندارد؛  ابزار دست نخبههای مشارکتسیاست وجود  ها مشارکت  مارکسیستها هستند.  جو 

می  میسر  زمانی  را  طبقهواقعی  که  خودآگدانند  به  کارگر  حضور ی  با  باشد  توانسته  و  رسیده  اهی 

هایی چون گرامشی، آلتوسر و ی قدرت به زیر اندازد. نئومارکسیستانقالبی خویش، بورژوا را از اریکه

طبقه که  معتقدند  شکشومپیتر  به  دموکراسی  از  توانسته  بورژوا  بهرهی  مطلوبی  و  ل  کرده  برداری 

گراها، مشارکت تزویر سامان بخشد. اما برای کثرت  مشارکت را به با الزامات دیگری چون زر و زور و
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نمی مشارکت  بدون  سیاسی  پلورالیسم  است.  سیاسی  رفتار  کلید  این  سیاسی  در  یابد.  معنی  تواند 

جامعه توزیالگوی  مبین  سیاسی  مشارکت  سیاسی،  قدرت  سیاستشناختی  تعیین  و  قدرت  های  ع 

 (.1392؛  هابرماس،1392نش،؛ 1391؛ بشیریه، 1387عمومی است)راش، 

 کارآیی سیاسی 

می را  دولت  سیاسی  ویژه کارآیی  کار  بررسی  با  طرح توان  با  پارسونز  تالکوت  کرد.  ارزیابی  آن  های 

نظریه   1AGILی  نظریه سیستمدر  کالن  یای  دولت  اساسی  کارکرد  چهار  از  این  ها  نمود.  دآوری 

 یا کار  3ی انطباق با محیط، یکپارچگی ویژه یا کار  2یابی اند از: سازگاریی اصلی عبارتویژه چهار کار

 یا کار  5و حفظ الگوی کلی روابط  ی نیل به اهدافویژه یا کار  4یابیی حفظ همبستگی، هدف ویژه

های فوق موفق عمل ویژه در انجام کاراز دیدگاه پارسونز،    .(49:  1389ی حل منازعات)دلیرپور،  ویژه

معنی   این  به  سیاسی  کند  نظام  صورت  آن  غیر  در  و  دارد  سیاسی  کارآیی  سیاسی  نظام  که  است 

 گردد.  کارآیی سیاسی نداشته و ناکام محسوب می

از صاحب دیگر  می برخی  پیوند  با مشروعیت  را  نظام  کارآیی  سیاسی،  آننظران  دید  از  به دهند.  ها 

کسب مشروعیت را درک کرده و در کسب آن موفق باشد.  های  شود که شیوهکارا گفته مینظامی  

راهشیوه با  مشروعیت،  کسب  جامعههای  چون  ارتباطات  هایی  سیاسی،  گزینش  سیاسی،  پذیری 

 (. 142-139: 1389پذیر است)داودی، گویی امکانسیاسی و افزایش قابلیت پاسخ

های مهم سیاسی،  انه در بخشی خدمات موفقی سیاسی در ارایهتوان گفت که کارآیصورت کل میبه

می داده  نشان  فرهنگی  و  اجتماعی  میاقتصادی،  دولت  کارکرد  از  مردم  رضایت  میزان  و  تواند  شود 

های دولتهای دموکراتیک، مردم با رأی به برنامهها را مشخص سازد. در نظام ی کارآیی دولتدرجه

های  قبول یا عدم رضایت مردم به برنامهدهند.  ی قبولی یا رد میره نم  شانهای گوناگون به کارآیی

 
1 :Adaptation, Goal attainment, Integration and latent pattern maintenance theory. 

2 Adaptation  

3 Goal- attainment  

4 Integration  

5 Latent pattern maintenance  

   ورودی       
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می پدید  را  احساسی  میدولت،  سیاسی  کارآیی  احساس  آن  به  که  که  آورد  معنی  بدین  گویند. 

های آنان بینند و سیستم به درخواستشهروندان وقتی که دولت را در انجام وظایف خود موفق می 

 کنند.  ی می کارآیی سیاسدهد؛ احساس پاسخ مثبت می

 اعتماد سیاسی 

رکرد دولت تا چه اندازه است دهد که سطح رضایت شهروندان از کاخوبی نشان میاعتماد سیاسی به

شود که دولت با درک  نماید. اعتماد سیاسی باعث مینوعی به تحکیم مشروعیت دولت کمک می و به

است که یکی از    ماید. آنتونی گیدنز معتقدرضایت مردم از عملکرد خویش با جدیت بیشتری عمل ن

رابطه به  است که  اعتماد سیاسی  اعتماد،  و دولت میانواع  نیازهای ی مردم  رفع  برای  پردازد. مردم 

خود به خصوص، برای تأمین امنیت و آسایش و مشارکت در امور جامعه نیاز به ارتباط با حاکمیت 

پیشرفته نیاز با  این  انتزاعی روز به  ش نظامکار و گسترافزایش تقسیم    تر شدن جوامع ودارند.  های 

 .(1387شود، به نحوی که امروزه جدایی کامل از نظام سیاسی ناممکن است)شایگان، روز بیشتر می

نماید.  افزایش اعتماد سیاسی باعث نزدیکی مردم و دولت شده و در حل مشکالت جامعه کمک می

مده، باور به دولت کم شود و شارکت مردم پایین آسطح م شود کهاما کاهش اعتماد سیاسی باعث می

 مردم دیگر از نظام سیاسی حمایت ننمایند.  

 آگاهی سیاسی 

ایدئولوژی بین  سیاسی  آگاهی  مورد  دارد. در  وجود  اساسی  نظر  تفاوت  سیاسی،  مختلف  های 

شود عث میه باای ککند. خودآگاهیمارکسیسم آگاهی سیاسی را به »خودآگاهی پرولتاریا« تعبیر می

ی سخت از خودبیگانی را بشکافد و به پراکسیس بینجامد. مارکس با چنین تعبیری در تهکه کار پوس

آگاهی سیاسی   مارکسیسم،  امر، در  دارد. در حقیقت  بیان  را  آگاهی سیاسی  اهمیت  است که  صدد 

زوال سرمایه اسرآغاز  مناسبات  نقش خویش در  به  زیرا کارگر خودآگاه  است.  باور داری  به  قتصادی 

شود. ماکس دار، به انقالب متوسل میی کار توسط سرمایهسد و با درک تاراج ارزش افزودهرکامل می

بروکراسی« می پوالدین  را در شکستن »قفس  آگاهی سیاسی  اما  بروکراسی وبر  او  باور  به  زیرا  داند. 

را  کراسی( است که آن قفس  گردد و این مشارکت مردمی)دمومی  ]از خود بیگانگی[باعث الیناسیون
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گردد. پلورالیسم به نحو دیگری به آگاهی  شکند و باعث رهایی انسان از الیناسیون اداری میدرهم می

ها، آگاهی سیاسی در فهم آحاد جامعه از حقوق شهروندی گذارد. از دید پلورالیستسیاسی ارج می

با حقوق فردی و سیا  ولت و های دیابد. شهروند آگاه با درک کار ویژهخویش تبارز می سی خویش، 

 (.1392، نش،  1391زند)بشیریه، ای آگاه را رقم میمشارکت خویش، جامعه

 ارزیابی عملکرد سیاسی 

از آن مردم می را  از عملکرد مجریان  نگرش دموکراتیک، حاکمیت  ارزیابی  داند و نظارت سیاسی و 

عملکرد سیاسی دولت    گوناگون می توانند از  سیاست را نیز به مردم واگذار کرده است. مردم از طرق

ی  ی مقننه است. قوهای که در این راستا وجود دارد، قوهترین نهاد حقوقینظارت به عمل آورند. مهم

عالوه به  میمقننه  عمل  به  نظارت  دولت  عملکرد  از  قوانین،  وضع  احزاب 1393آورد)رسولی،  ی   .)

ن نظارت بر عملکرد دولت عنوان های مهم آه از کارویژ  اند که یکی سیاسی از جمله نهادهای دیگری

های اجتماعی از عملکرد  شده است. گاهی احزاب سیاسی به تنهایی و گاهی در ائتالف با سایر گروه 

می عمل  به  نظارت  رسانهدولت  جامعهآورند.  و  مدنی)هیوود،  ها  شخصیت21:  1387ی  و  های  ( 

 نند.  ک نظارت اجتماعی ایفا  توانند نقش بارزی درمستقل منتقد هم می

 نگرش اقتصادی  .1

نگرش اقتصاد  در  امروز  جهان  تقسیمدر  با  برخی  دارد.   وجود  متفاوتی  سرمایههای  داری بندی 

بنگاهی )سرمایه سرمایه1داری  اجتماعی،  سرمایه2داری  جمعیو  سوسیالیسم)3داری  سوسیالیسم (، 

)سوسی اقتصادی  سوم  راه  و  بازار(  سوسیالیسم  و  دارند)هیوود،  ال  دولتی  باور  (.  1393دموکراتیک( 

به سه جهان نیز  عبارتباور دیگری  که  است  اقتصاد سیاسی معتقد  در  از: جهانبینی  بازار اند  بینی 

جهان نئوکالسیک(،  افراد  اقتصاد  نئوریکاردوییآزاد)  محوری)  چند  سازمانی  مکتب  و  بینی  ها 

و مارکسیسم کالسیک)میلر،   از منظر ی هم نظریهبرخ(.  1394نهادگرایان(  را  توسعه  اقتصادی  های 

 
1 Enterprise capitalism  

2 Social capitalism  
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ی در  های توسعه را در چند پارادایم، پارادایم هستهاند. آنان نظریهشناسی بررسی کردهعلم پارادایم

حال گسترش سرمایه داری، پارادایم ساختارگرا، پارادایم نئومارکسیسم، پارادایم وابستگی و پارادایم  

 (.  1395)هانت، اند بندی کردهمائوئیستی دسته

 نگرش ملی    .2

ملت    -، ملت و ناسیونالیسم است. دولت1ملت   -درک نگرش ملی مستلزم درک مفاهیمی چون، دولت

دولت سیاسی،  سازمان  شکل  در  است.  سیاسی  آرمان  همچنان  و  سیاسی  سازمان  از  ملت    -شکلی 

آن را به هم    3ملیتو   2ی سیاسی مستقلی است که زنجیرهای متداخل و مشترک شهروندیجامعه

نظریه دو  است...  داده  دولتپیوند  مورد  در  متضاد  لیبرال-ی  نظر  از  دارد.  وجود  اکثر ملت  و  ها 

دولتسوسیالیست وفاداری-ها،  از  غالباً  حمایتملت  و  نظر ها  از  است؛  گرفته  شکل  مدنی  های 

: 1387یوود، است)هافته ملت بر اساس یکپارچگی نژادی سازمان ی -گرایان، دولت کاران و ملی محافظه

304.) 

ای از عوامل فرهنگی، سیاسی و  ها نیز نظرات گوناگونی ارایه شده است و به مجموعهدر تعریف ملت

ها اشاره شده است. از لحاظ فرهنگی، ملت گروهی از مردم است که دهی ملتروان شناختی در شکل

ی، ملت گروهی از مردم  سیاس  لحاظ  اند. ازاز طریق یک مذهب، تاریخ و سنن مشترک گردهم آمده

شناختی، ملت گروهی از مردم  داند. از لحاظ روانی سیاسی طبیعی میاست که خود را یک جامعه

دانان شود... تاریخپرستی مشخص میاست که از طریق وفاداری یا دلبستگی مشترکی در قالب وطن

فرهنگی  ملل  میان  سیاسی4گاهی  ملل  شده5و  قایل  ملتتمایز  یک  یونانیفرهنگی)مان  اند.  ها،  ند 

ها( دارای یک هویت ملی است. این هویت فرهنگی در یک  ها و ایرلندیها، انگلیسیها، روسآلمانی

انگلیسی ها، و مردم  ها، آمریکاییمیراث فرهنگ و زبان مشترک ریشه دارد. یک ملت سیاسی)مانند 

 
1  state – nation 
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ه اند، و شاید شامل هم نزدیک شدی مشترک به  ی اول، از طریق شهروندافریقای جنوبی( در وهله

بندی طرزی تقسیم  به  است  ممکن  نیز  سیاسی  متفکران  باشد.  نیز  مهمی  فرهنگی  و  نژادی  های 

دیدگاه که،  مشابه،  بودن  ملتی  »مدنی«  مفهوم  دهند.  توسعه  را  رقیب  ارگانیکی  و  مدنی  ملت  های 

از آن حمایت میها و سوسیالیستمثالً، لیبرال وفاداری سیاسی، نه    عناست که برد، به این مکننها 

ها و آمال  کند که ملت از طریق ارزشوحدت فرهنگی، بسیار تأکید دارد، و بر این نکته پافشاری می

می مستحکم  محافظهمشترک  )که  بودن  ملت  ارگانیکی  مفهوم  افراطیشود.  صورت  به  و  تر، کاران 

تر از یت نژادی مشترکی و مهمیت را به هو، زیرا اولواند( منحصر به فرد استها توسعه دادهفاشیست

 (. 313-312: 1387دهد)هیوود، همه، تاریخ مشترکی می 

می را  گاهی  ناسیونالیسم  کرد.  استخراج  آن  از  منفی  و  مثبت  برداشت  و  دانست  دولبه  چاقو  توان 

آزادی و  پیشرو  نیرویی  معنای  به  یا  ناسیونالیسم  ملی  وحدت  دورنمای  که  است  را بخش  استقالل 

بی عرضه می آیینی  گاهی  و  واپسکند  و  دانسته میخردانه  و  گرا  قومی  رهبران  شود که در خدمت 

-گیرد. بنابراین ناسیونالیسم، به مثابهی نظامی به نام ملت قرار میجویانه های حذف و توسعهسیاست

از عقاید و سنتی مجموعه ص  خای  به شیوه  هایی که فقط یک ویژگی مشترک دارند: هر یک، ای 

تأکید می  اساسی ملت  اهمیت سیاسی  بر  ناسیونالیسم جلوهخود،  آندره هیوود،  از دیدگاه  های  کند. 

محافظه ناسیونالیسم  لیبرالی،  ناسیونالیسم  در  که  دارد  توسعهگوناگونی  ناسیونالیسم  و کار،  جو 

 (. 165: 1393یابد)هیوود، ناسیونالیسم استعمارستیز، تبلور می

 المللی نگرش بین  .3

ارزشبین  رشنگ به  بیشتر  دوستانهالمللی  روابط  بشری،  حقوق  مباحث  چون  جهانی،  بینهای  -ی 

سازمان با  همکاری  بینالمللی،  بینهای  معاهدات  پذیرش  جهانیالمللی،  کل  در  و  و  المللی  شدن 

الیسم از خود دو  (. از آنجا که ناسیون163: 1384جایگاه یک دولت ملی در این وضعیت است)فالکس، 

انسانرهچه سرکوبی  و  بین گرا  نگرش  است،  داده  نشان  برای  گر  بدیلی  عنوان  به  المللی، 

می شمرده  واگشال، ناسیونالیسمی  و  لین  است)اریک  استخراج  قابل  متضاد  تعابیر  آن  از  که  شود 
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بین281:  1394 نگرش  بین(.  عنوان  به  آن  از  که  یاد می   1گراییالمللالمللی  به همکاری هم  گردد؛ 

گرایی به عنوان  یک آرمان سیاسی بر المللی آندره هیوود، بینبه عقیده ی و جهانی باور دارد.  فرامل

گرایی سیاسی فراتر رفت؛ زیرا روابطی که مردم جهان را به هم  این عقیده استوار است که باید از ملی

بسیار قدرتنزدیک می آنکند،  است که  عواملی  از  از هم جدا میهمندتر  را  بنابراین، هدف  د.  سازا 

ی مردم جهان را، بدون  گرایی ایجاد ساختارهایی سیاسی است که قادر باشند حمایت همهالمللبین

گرا المللهای بینترین سنتهای مذهبی، نژادی، اجتماعی و ملی، بدست آورند. مهمتوجه به تفاوت

 (.293 :1387ار دارند)هیوود، ای از لیبرالیسم تا سوسیالیسم قردر گستره

 مفاهیم ضمنی پژوهش 

-صورت غیرمستقیم بر پژوهش تأثیر میدسته مفاهیمی هستند که بهمفاهیم ضمنی پژوهش از آن

آمیزند و به درک بهتر  جای پژوهش، با مفاهیم اصلی درمیدسته از مفاهیم در جایگذارند. این

 نمایند. توانند کمک پژوهش از مقدمه تا راهکار می

 فرهنگ  

تمااز فرهنگ   ابعاد  مانند  از  تعارف  این  است.  ارایه شده  تعاریف متعددی  اجتماعی،  علوم  مفاهیم  م 

ی  شدهن مفهوم، تعاریف مشهور و پذیرفتهگوناگونی مورد بررسی قرار گرفته است. برای فهم بهتر ای

،  مفاهیمی چون »نظام معنا«، »الگوی معنا«مراجع علمی را بیان خواهیم کرد. در تعریف فرهنگ با  

برداشت از  از »نظامی  ذهنی  »برداشت  بینی«،  جهان  »نوعی  مشترک«،  و  عمومی  »معناهای  ها«، 

دربارهواقعیت«، »نظم ذهنی«، »فرض  »استانداردهای مشترک  هایی  یا  »الگوها«  بیرونی«،  دنیای  ی 

ادراک« مواجه هستیم)گل محمدی،   یا  ارایه گردید  (. مهم 1394تفسیر  ترین تعریف فرهنگ زمانی 

ی انسان شناسی کرد و چنین تعریفی از  این مفهوم را وارد رشته  1871در سال    2ای. بی. تیلور  که

پیچیده »همان کل  داد:  به دست  و  آن  عرف  قانون،  اخالقیات،  هنر،  باورها،  معلومات،  شامل  که  ای 

لکوت،  کند.«)چیسان به عنوان عضو جامعه کسب میها و عاداتی است که انتمامی دیگر انواع قابلیت
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کروبر336:  9313 را  تعریف  این  مشابه  کالکهوهن 1(.  اند:    2و  داده  ارایه  فرهنگ  از  عامی  تعریف 

های بسیاری هم چون معماری، نقاشی و مجسمه سازی، قانون، روساختار،  »فرهنگ مشتمل بر پدیده 

که   چیزی  هر  که  است  شعر  و  فلسفه  می زبان،  دهند«)اریافراد  توسعه  یا  بپرورند  و  توانند،  لین  ک 

شناس است؛ در که خود انسان  3دیگر تعریف توصیفی فرانتس بواَس (. از سوی  19:  1394واگشال،  

ی تمامی نمودهای عادات اجتماعی یک  امتداد تعریف ای. بی. تیلور آمده است: »فرهنگ دربرگیرنده

فعالیت انسان کند، و محصوالت ادات گروهی که در آن زندگی میهای فرد زیر تأثیر ع جامعه، واکنش

می  چارچوب  در نشان  بواَس  تعریف  است«.  عادت  ویژهاین  توجه  فرهنگ  کلیت  به  او  که  ای دهد 

از دریچه مبذول داشته و تعریف کلی او در برگیرنده اما اندیشمند دیگری  ی  ی چنین نگاهی است. 

ا نگریسته  سیاسی  فرهنگ  به  لینتوندیگری  رالف  ی  4ست،  اجتماعی  میراث  بر  تأکید  سنت با  ا 

بر مضمون  5های تاریخی بررسی کرده است. اُ. کالینبرگرا از بعد ویژگی اجتماعی، فرهنگ سیاسی  

ی زندگی است که محیط اجتماعی آن را  هنجاری فرهنگ تأکید دارد: »فرهنگ همان کلیت شیوه

می فورد تعیین  اس.  سی.  داللت  6کند.«  ربر  از  »فرهنگ  دارد:  توجه  فرهنگ  شناختی  روان  اه  های 

 (.1393یابد.«)چیلکوت، می ی مشکالت و مسایل تشکیلهای آگاهانهحل

درباره جدید«  فرهنگی  »رهیافت  خود  کتاب  در  دیگران  و  فرهنگ  تامپسون  از  بدیل  تعریف  دو  ی 

ارزش از  متشکل  را  فرهنگ  یکی  اند:  کرده  نظر  باواظهار  عقالنیها،  هنجارها،  نمادها،  سازیرها،  ها، 

ی کلی زندگی  داند. تعریف دیگر، فرهنگ را راجع به شیوهوالت ذهنی مینی محصها، یعایدئولوژی

 (. 20: 1394نگرد)اریک لین و واگشال، های شان میمردم، روابط بین فردی و نیز نگرش
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هافتستید کوتاه  جامع  1تعریف  از  یکی  فرهنگ  عبارت تعریفترین  از  »فرهنگ  است:  فرهنگ  های 

(. دکتر احمد گل  13:  1394محمدی،  احساس و عمل)گل  معی فکر، ترک یا جاست از الگوهای مش

ی نکات مهمی  داند، زیرا دربرگیرندههای فرهنگ میترین تعریفمحمدی، این تعریف را یکی از جامع

دارد. به همین دلیل فرهنگ با ذهن و   است: یکم، فرهنگ با فکر، احساس و بنا برآن، عمل سروکار

می ارتباط  زیذهنیت  کیابد،  فکر  زیادی  را  بسیار  حدود  تا  کردن،  عمل  و  کردن  احساس  ردن، 

چنین، به این اعتبار فرهنگ با معنا و تفسیر سر و کار دارد؛ زیرا فکر  فرایندهای ذهنی هستند. هم

 ابی کردن نیز هست.  ی معنا، تفسیر و ارزیکردن و احساس کردن در برگیرنده

ه این معنا با ذهن و ذهنیت سر و کار دارد . فرهنگ بی ذهن استدوم: فرهنگ نوعی الگو یا برنامه

فراهم می فرایندهای ذهن  برای  الگوهایی  یا همان  که  فرایندهای ذهن  به  عبارتی، فرهنگ  به  کند. 

شد. فرهنگ با الگو دادن به بخفکر کردن و احساس کردن، به معنای کلی و فراگیر آن، ساختار می

چیزی موجه، مناسب و درست نشان دادن برخی    دن به ذهن هم دهد. الگو دا ها الگو میذهن انسان

های مختلف، الگوهای متفاوتی های فکر و احساس کردن نیست. از آنجا که فرهنگها یا گزینهامکان

متفاوت هم دارای تصورات، تفسیرها و معناهای  های  های متعلق به فرهنگدهند، انسانبه ذهن می 

 رامون خود هستند.کم و بیش متفاوتی از دنیای پی

-رسند بلکه فراگرفته میسوم: فرهنگ امری کم و بیش اکتسابی است. الگوهای فرهنگی به ارث نمی

رهنگ توان گفت که فها. به همین دلیل میشود نه از ژنشوند. فرهنگ از محیط اجتماعی گرفته می

 هم از سرشت انسانی متمایز است و هم از شخصیت فردی.

این فرهچهارم  پدیکه  مقولهدهنگ  معنا،  این  به  فرهنگ  است.  اجتماعی  یا  جمعی  یا ای  جمعی  ای 

ای است که در درون  ها است. فرهنگ سازهشود که وجه مشترک شماری از انساناجتماعی تلقی می

می ساخته  واقع محصجامعه  در  و  تاریخشود  و  جامعه  یک  تاریخ مشترک  آن  ول  افراد  زندگی  های 

های افراد یک جامعه  ولی جمع جبری ذهن، ی الگوهای ذهنی استبرگیرنده  جامعه است. فرهنگ در

 (.15-14: 1394محمدی،نیست)گل
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 مطالعات فرهنگی

فره این معنیمطالعات  به  است.  معنایی  تعابیر چندگانهنگی چند  بهکه  آن  از  مفاهیم ای  تمام  سان 

 ارت اند از: علوم انسانی وجود دارد. چهار معنای بارزتر مطالعات فرهنگی عب 

 ای یا فرارشته ای؛رشتهمطالعات بین -

 های دانشگاهی؛ ی سیاسی در سایر رشتههنوعی مداخل -

 شود؛نای موضوعی کامالً جدید تعریف میای کامالً جدید بر مبرشته  -

:  1394شود)میلنر و براویت؛  پارادایم نظری جدیدی تعریف میای  ای جدید که بر مبنرشته  -

14.) 

 سیاست فرهنگی 

مور در تشخیص، نظر مسئوالن و متصدیان ار حقیقت همان توافق رسمی و اتفاق سیاست فرهنگی د  

فرهنگی است. سیاست فرهنگی    الرعایت در حرکتهای الزمترین اصول و اولویتتدوین و تعیین مهم

می رارا  اصول  مجموعهتوان  و  فرهنگی  کارگزاران  نشانههنمای  و  عالیم  مسیر هایی  که  دانست  ی 

گر حرکت است.  دهد. به عبارت دیگر، نوعی دستورالعمل فرهنگی است که روشنرکت را نشان میح

 دارای سه سطح کاربرد کلی، میانی و خرد است: ،چون فرهنگصورت عموم، سیاست فرهنگی همبه

وکلی - سیاستجامع  ترین  سیاستترین  فرهنگی،  توسعههای  هدف  با  که  است  ی هایی 

شود و مبتنی بر اصول و عناصر بنیادی است که جزء  و تدوین میعمومی جامعه طراحی  

نظ میالینفک  محسوب  ملت  یک  ملی  هویت  و  تاریخ  دینی،  سیاستام  این  ها  شود. 

از اعتقادات، ارزش گیرند و  ی حاکم بر یک جامعه الهام میولوژها و ایدئها، آرمانمستقیماً 

جانبه است. شاید به  همهنظام سیاسی( و  وجه به عمر هر  معموالً فرادولتی، همیشگی )با ت

سنگ با قانون اساسی، همان  تعبیری بتوان گفت که قانون اساسی هر کشور با سندی هم

 ی سیاست فرهنگی است.بیانیه
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سیاست - سطح  استدومین  سطحی  فرهنگی،  و    های  کم  آن  موضوع  فرهنگ  که  بیش 

های دینی،  نی، ارتقای ارزشنری، فرهنگی و دیهای فرهنگی و هغیرمادی جامعه )فعالیت

دانش و  حیطهمعارف  است.   )... و  سیاست  یها  سطح  این  در  عمل  فرهنگی  گذاری 

 کشورهای مختلف ممکن است متفاوت باشد.  

را میسطح سوم سیاست - فرهنگی  برنامهیاستتوان مجموعه سهای  دانست که در  -هایی 

پنجمدت)برنامههای میانریزی از سیاست ها، م. اشودساله( اتخاذ میهای  عموالٌ  ین سطح 

چه در این سطح واقع، آنشود. دردولت طراحی و تدوین میهای  در نهادی در باالترین رده 

-گزینش از میان سیاست، بلکه نوعی معنای واقعی آن نیستگذاری بهدهد، سیاسترخ می

م سیاستهای  دوم  و  اول  سطوح  در  شده  آنشخص  انطباق  و  مسایل  گذاری  با  و  ها 

اول فرهویتمشکالت  دورههای  یک  در  احتمالی  یا  موجود  پنجنگی  است)صالحی  ی  ساله 

 (.171-169: 1395امیری و محمدی، 

ان مبارزات  او  است.  فرهنگی  امری  سیاست  که  است  معتقد  سینگ  پی.  نوعی    تخاباتیجی.  را  اوباما 

می  فرهنگی  می  داندسیاست  اضافه  ارزشو  و  باورها  که  فرهنگی  کند  ایدهای  است هزیربنای  هایی 

ایندرباره چه  ی  و  است  فرمانروایی  خواهان  بشر  سرشت  اندازه  چه  تا  و  چرا  امور که  برابر  در  چیز 

 (. 29-28: 1396آید)سینگ، شمار میپذیر، امر خصوصی بهعمومی و فرمان

کننده و  یریت نهادهای تولیدتر است. او سیاست فرهنگی را با مدتعریف بارکر از سیاست کمی روشن

 چارچوب داند. سیاست فرهنگی در این  محتوای محصوالت فرهنگی مرتبط می  ی شکل وکنندهاداره

موزه وزارتشامل  عهدهخانهها،  فرهنگ،  های  هنرها،  آموزش،  امر  مدارس، رسانهدار  ورزش،  ها، 

بسیاری   های تبلیغاتی وهای ضبط، مؤسسههای تلویزیونی، شرکتهای آموزش عالی، سازمان مؤسسه

 (.381: 1396دیگر است)محسنی، عناصر 

گوید: سیاست فرهنگی سنتی و سیاست فرهنگی  ن از دو نوع سیاست فرهنگی سخن می چنگیز پهلوا

فرهنجد سیاست  هدف  او،  باور  به  آنید.  از  جهانی  شناخت  افزایش  سنتی  میراث دستگ  آثار  ه 

ارزش است که  بیان میفرهنگی  را  نخبگان  اینهای  در  به مدد کند.  است که فرهنگ  آن  جا هدف 

اشکال سنتی چون موزه، کتابخانه و تئاتر در دسترس مردم قرار بگیرد. از این رو تأکید بر »عرضه« 
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فرهنگی است. در سی  است و کردن است فرهنگی جدید، هدف دموکراتیزههدف، »افزایش« مصرف 

ای  افراد را اعتال بخشد، توسعه  گیهنی فرخواهد توسعهکه این فرهنگ میفرهنگ است به این معنی

بر مشاهده رفتار و تحقیق در زمینهکه متکی  اعتنا کند)پهلوان، ی خواستی  تقاضاها  به  ها باشد و 

1378 :39.) 

 

 

 شناسی فرهنگیجامعه

شناسی فرهنگی، مفهومی جدید است و به این نسبت، در تعریف آن اختالف نظرهایی حتی  معهجا

شناسی فرهنگ مبتنی بر این اصل مهم است که معانی  دارد. جامعهدانش وجود  مندان این بین اندیش

  ها(یی از افرادی که ها )یا شبکهفرهنگی فقط از طریق اقدامات گروهو مفاهیم مرتبط با صور مشخص  

 1شود. به اعتقاد برگر ند( از نسلی به نسل بعد منتقل میکنند )یا نتوانند حمل کنآن را حمل می

جام فرهنگی  عهموضوع  گروهشناسی  اشناخت  که  است  مردم  از  قرار  هایی  وضعی  در  تاریخی  نظر  ز 

رو تا حدودی با این وضع درگیر هستند( و مبادرت اند )از اینرا کامالً انتخاب نکردهاند که آنگرفته

در  به تولید، بازتولید و تغییر مفاهیم نمادینی می کنند که در آیین های زندگی آنان مطرح است.  

پارا شرایط  می ین  شکل  هایی  فرهنگ  پیدا  ه  مشکل  مسلط  فرهنگ  با  است  ممکن  که  گیرند 

 (. 37: 1396کنند)محسنی، 

 2هویت فرهنگی 

د اجتماعی  هویت  از  بخشی  باید  را  فرهنگی  پایههویت  بر  که  فرانست  تمایز  دارد، ی  قرار  هنگی 

ی تاریخی هر  باورها و حافظهها،  زشها و آداب و رسوم، ارهای آن را باید در سنتتمایزی که زمینه

یا ملت جست با یک مفهوم مجاور یعنی »هویت  جو کرد. مفهوم هویت فرهنگی در عینوقوم  حال 

 
1 B.M. Berger 

2 Cultural identiy  
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نتیجه ب  چارچوبملی« نیز در رابطه قرار دارد. شاید بتوانیم در یک   گیریم که هویت فرهنگی  کلی 

ی به دولت ملی و تاریخ مشترک شتر متک تر از هویت ملی دارد، چرا که مفهوم اخیر بیمفهومی عام

و زبان بیشتر مورد تأکید قرار  که در بحث از هویت فرهنگی نکاتی مانند رسوم قومی  است و حال آن

 (. 209-208: 1396شود)محسنی، مطرح می گیرد و تنوع قومیت و زبان در آنمی

 تکثر فرهنگی

کنو در  بیانیونسکو  تکثر  ارتقای  و  حمایت  این1فرهنگی، های  انسیون  را  فرهنگی  تعریف تکثر  گونه 

شیوهمی به  فرهنگی  »تکثر  چندگانهکند:  میهای  اشاره  فرهنگای  آن  در  که  گروکند  و    های  ها 

 یابند«.  ها و جوامع انتقال می ا درون و میان گروه هکنند. این بیانجوامع بیان پیدا می 

ر آن میراث فرهنگی بشریت بیان  یابد که دمی متعددی تجلی  های  تنها از راه شیوهتکثر فرهنگی نه

های  کند، بلکه از طریق شیوهمی  های فرهنگی انتقال پیدایابد و از طریق انواع بیانشود، ارتقا میمی

و س توزیع  تولید،  هنری،  خلق  فناوریمتعدد  و  ابزار  هر  از  جدا  قرار میرگرمی،  استفاده  مورد  -ای 

 (. 123: 1396گیرد)سینگ، 

 فرهنگی  یتوسعه

گزینشتوسعه صدد  در  فرهنگی  دی  که  است  امکانات  از  معینی  فرهنگ های  به  را  مردم  سترسی 

شی است تا  ی فرهنگی در عمل نوعی فرهنگ خاص نخبگان نیست، بلکه تالآورد. توسعهفراهم می

شیوقابلیت و  پرهها  گستردههایی  مفهوم  بر  که  شود  داده  فرهنگ  ورش  از  یعنی  تری  باشد.  متکی 

رو، توسعه معنایی  ر جامعه سازمان داده شود. از ایننگ را برای مردم عادی هکوششی است تا فره

-سان الزاماً به گروهگیرد. این انای، انسان قرار مییابد؛ در محور چنین توسعه جانبه میوسیع و همه

ویژه نخهای  یعنی  توسعهای،  ندارد.  وابستگی  فرهنبگان جامعه  تمامی مردمان  ی  -را هدف می گی 

های مردم به فرهنگ ی فراهم آوردن اسباب دسترسی تودهی فرهنگگیرد، نه نخبگان را. هدف توسعه

است. فرهنگی  زندگی  در  آنان  مشارکت  اینبدین  و  در  عامل  دو  اهترتیب  می جا  پیدا  د.  یای میت 

 
1 Convention on the Protection and Promotion of  the Diversity of Cultural Expressions  
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-چارچوبد  خواهدارد، و می  دو خصلت سروکاری فرهنگی با ایندسترسی و مشارکت. مفهوم توسعه

:  1378های مشخص مدد برساند)پهلوان،  ی یادشده در زمینهیی تنظیم کند که به تحقق دو حوزهها

130-131.) 

 شدن فرهنگ جهانی

دربرگیرندهجهانی بستار فشدن فرهنگ  و  هرگونه محدودیت  است که  عواملی  و  فرایندها  رهنگی  ی 

را تعدیل می اجتماعی  یا  زندگی  بهدارداز میان برمیکند  عبارت  بیان دیگر، جهانی  .  شدن فرهنگی 

از شکل از هماست  فرایند موجی  این  فرهنگی خاص.  و گسترش  را در جهان  گیری  فرهنگی  گونی 

می همهپدید  و  خاصآورد  چی  به  را  فرهنگی  میهای  جهانیالش  عینطلبد.  در  که  شدن  حال 

دهد)گل محمدی، ینی را نیز شکل مورد، فرهنگی جهاآای فراملی پدید میاقتصادی جهانی و جامعه

1396 :98 .) 

 پذیری جامعه

پذیری در رفتارشناسی سیاسی سخن گفت. وی بر  ی جامعهبار، »هربرت هیمن« از واژهبرای نخستین

ها مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. بر  های سیاسی را بر اساس آموختهگیریاین نظر بود که باید جهت

-ی میانیک مطالعه  چارچوبهای سیاسی در  شناختی و نیز نظریههای روانهاین اساس، وی از نظری

انگلیسی آکسفورد، سابقهرشته  زبان  بهره گرفت. فرهنگ  را به سال  ای  اصطالح  این  -می  1828ی 

:  13کند: »اجتماعی کردن، مناسب زندگی در جامعه کردن«) چیلکوت: رساند و آن را چنین معنا می 

357 .) 

ی فرآیند مستمر یادگیری است که به موجب آن جامعه ضمن آشنا شدن با نظام سیاس  پذیریجامعه

نقش و  حقوق  وظایف،  به  تجربیات،  و  اطالعات  طریق کسب  از  پی  سیاسی،  جامعه  در  خویش  های 

پذیری -»جامعهدهد:  دست می پذیری به(. دنیس تعریف دیگری از جامعه139:  1389برد)داودی،  می

کنند،  وارد جامعه یا کسانی که در دل آن رشد میریق آن، افراد تازهدارد که از طبه فرایندی اشاره  

پذیری را به  جامعه  ، نمایند«.  هس و تورنیگیری و رفتار سیاسی را کسب میمشخص سمت  الگوهای
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تعمیم می و میدوران کودکی  استگویند: »جامعهدهند  فرایندی  عضو  پذیری  آن یک  از طریق  که 

ها، ایستارها و دیگر رفتارهای آن گروه یا نهاد را فرا  رزشا تازه وارد یک گروه یا نهاد، اکوچک تر ی

بیشتر توان جامعهگیرد. میمی البته ظاهراً  پذیری را جریانی مستمر در تمام طول زندگانی دانست، 

سالآموخته در  اساس  حاهای  فرد  برای  عمر  نخستین  میهای  تعریف  صل  دو  گرینستاین  شود« 

پذیری سیاسی دارد. در تعریف محدود: »جامعهپذیری سیاسی عنوان میمحدود و گسترده از جامعه

ای های سیاسی توسط عامالن آموزش دهندهها و رویهی اطالعات، ارزششدهعبارت از تزریق حساب

گست معنای  در  دارند«.  رسمی  مسئولیت  زمینه  این  در  که  جامعهاست  »تمامی  رده،  شامل  پذیری 

سیاسی  ا یادگیری  عمر  شکال  مراحل  تمامی  در  ناخواسته،  یا  خواسته  رسمی،  غیر  یا  رسمی  از  اعم 

های ظاهراً غیرسیاسی را نیز دربر بگیرد«.  شود که نه تنها یادگیری صریح سیاسی بلکه یادگیریمی

ریق کند: »جامعه پذیری فرایندی که از طپذیری سیاسی را به شکل محدود تعریف میلنگتون جامعه

می صورت  جامعه  مختلف  رفتاری عامالن  الگوهای  و  ایستاری  تمایالت  فرد  آن،  کمک  به  و  گیرد 

های محیطی مانند خانواده، گروه همساالن،  گیرد. این عامالن شامل مقولهمرتبط با سیاست را فرا می

جنسی و    های طبقاتی،فرهنگشود. خردهنی میهای همگاهای بزرگ ساالن و رسانهمدرسه، سازمان

-توان در این زمره جای داد«. ایستون و دنیس نیز تعریف محدود دیگری از جامعهرا نیز می  سنی

»آن دارند:  آنپذیری  طریق  از  افراد  که  رشد  فرایندهای  سمتدسته  رفتار گیریها،  الگوهای  و  ها 

ارایه کرده است: »جاز جامعهکولمن تفسیری موسع   کنند«.سیاسی را کسب می پذیری امعهپذیری 

ناظر بر همان فرایندی است که افراد از طریق آن، ایستارها و احساساتی که در قبال نظام سیاسی و  

ها یا باورهای ) دانسته  1ها شامل شناختکنند. این فراگرفتههایی که در آن دارند را کسب مینقش

رو و  موجودیت  نظام،  مورد  در  احساسات فرد  آن(،  کار  ف)نحوه2ش  احساس  قبای  در  نظامرد  ال  ز ، 

ی  ) نقش بالفعل یا بالقوه3جمله حس وفاداری و احساس تکلیف مدنی(، و احساس شایستگی سیاسی

می نظام  در  جامعهفرد  آلموند  سرانجام  و  اینباشد(.  را  میپذیری  تعریف  »جامعهگونه  پذیری  نماید: 

 (. 358: 1393فرهنگ سیاسی در فرد است«)چیلکوت، سیاسی فرایند تزریق 

 
1 cognition 

2 feeling 

3 Sense of political competence  
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که، در  شناسان جذاب بوده است.: نخست آنبه دو دلیل برای سیاست  سیاسیپذیری  موضوع جامعه

های مطرح از نظر سیاسی  ها و دیدگاهی فعالیتپذیری و توسعهصدد ایجاد پیوند میان فرایند جامعه

ایجا به  است  مربوط  دوم،  مورد  است.  نظام بوده  کارکردهای  و  شهروندان  میان  ارتباط  د 

 (. 130: 1393یاسی)قوام،س

 ارتباطات

شود که فشار ارتباطات باعث  سزایی دارد. حتی گفته میطات در درک فرهنگ سیاسی اهمیت بهارتبا

سازی نقشی برجسته داشته  تواند در ملتشود و مجاری جدید ارتباطات میسقوط جوامع سنتی می

(.  171:  1387داند)راش،  سیاست مییچ، ارتباطات سیاسی را اعصاب حکومت در درک  باشد. کارل دو

عقاید سیاسی  تقویت  یا  تغییر  ابزار  مؤثرترین  را  ارتباطات  علم سیاست،  اندیشمندان  از  برخی دیگر 

دیگران،  می و  این164:  1392دانند)رزکین  را  ارتباطات  پای  لوسین  می(.   تعریف  کند:  گونه 

بافت جامعه ارتبا  انسانی ی  »ارتباطات،  نظام  با مجاست. ساختار  جامعه همراه  اری کمابیش  طی هر 

استخوان معنا  یک  به  دارد  که  تشکیل میمشخصی  را  جامعه  آن  نیز دهد.  بندی  ارتباطات  محتوای 

همان   آمیزشمسلماً  کنندهگوهر  تعیین  هم  ارتباطات  جریان  است.  انسانی  آهنگ های  و  جهت  ی 

نظران علوم سیاسی، ر از صاحب(. برخی دیگ349:    1393،ی پویایی اجتماعی است«)چیلکوتعهتوس

به تبادل صحیح و   ارتباطی نظام سیاسی  اند: کارکرد  ارتباطات سیاسی پرداخته  از وجوهی دیگر به 

د  ی فرآیند ارتباطات، بای ها میان سطوح مختلف جامعه مربوط است. در مطالعهآزاد اطالعات و ارزش

نیز کیفیت رابطه میان خود نخبگان را مورد    و   ها ی میان مردم با یکدیگر، روابط نخبگان و توده رابطه

(. مایکل راش بر این باور است که ارتباطات سیاسی از سه کانال  141:  1389توجه قرار داد)داودی،  

وابط غیر رسمی بین  های فشار و احزاب سیاسی و رهای همگانی، گروهکنند: رسانهاصلی استفاده می 

 (.180: 1387فراد و گروه ها)راش، ا
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 مفهومی    وبرچچا

ترکیبی    چارچوب صورت  به  پژوهش  نظریه  مبتنیمفهومی  آلموندبر  گابریل  مشهور  سیدنی    1ی  و 

در مورد انواع فرهنگ سیاسی و نظریه ی مشهور روزنبان در مورد انواع فرهنگ سیاسی گزینش  2وربا

پژوهش   است.  صشده  مکزیک  و  ایتالیا  آلمان،  انگلستان،  امریکا،  کشور،  پنج  در  گرفت.  آنان  ورت 

فرهنگ ماهیت  که  است  نکته  این  مبین  آنان  پژوهش  اندیشه  برآیند  بر  آنان  دیدگاه  از  ی سیاسی 

سیاسی فرهنگ  کوشیدند  دو  این  است.  یافته  تمرکز  مؤثرترین  مدنی  به  که  کنند  شناسایی  را  ای 

کردند: ی کلی فرهنگ سیاسی را تعیین  اتیک پشتیبانی کنند. آنها سه گونهصورت از سیاست دموکر

(. برخی هم این سه نوع فرهنگ  291:  1393تابع و فرهنگ محلی)هیوود،  فرهنگ مشارکت، فرهنگ  

و تبعی  سیاسی  فرهنگ  محدود،  یا  بسته  سیاسی  فرهنگ  با  فارسی  زبان  در  سیاسی    را  فرهنگ 

 (.  115-114: 1382اند)عالم، مشارکتی ترجمه کرده

 عین، چهار ضابطه را یادآور شده است: آلموند در ارزیابی سطح فرهنگ سیاسی جامعه ی م

سیاسی .1 نظام  ملت،  مورد  در  دانشی  چه  اندازه،  فرد  آن،  تاریخ  کلی،  اصطالحات  در  اش 

احساس دارد؟  آن  مانند  و  اساسی  قانون  خصوصیات  قدرت،  به موقعیت،  نسبت  هایش 

ی  اش و قضاوت دربارهچیست؟ عقاید کم و بیش مورد توجه قرار گرفته خصوصیات نظام  

 چیست؟ نهاآ

ای که های سیاسی پیشنهادیمشیهای نخبگان سیاسی مختلف و خطها و نقشاز ساخت .2

خط باالی  سوی  به  جریان  احساسمشیدر  دارد؟  دانشی  چه  دارد؛  وجود  و  سازی  ها 

 های سیاسی پیشنهادی چیست؟ مشیطها، رهبران و خعقایدش در مورد این ساخت

اجرایدرباره .3 پایین  به  این  مشی، ساختخط  ی جریان رو  افراد و تصمیمات درگیر در  ها، 

 ها چیست؟ی آنها و عقایدش دربارهروندها چه دانشی دارد؟ احساس

 
1 G.A. Almond 

2 Sidney Verba 
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از نظام سیاسی تصور می  .4 ها،  کند؟ در مورد حقوق، قدرتچگونه خود را به عنوان عضوی 

ی  دربارهی نفوذ چه دانشی دارد؟ او  های مربوط به دسترسی به نقطهاستراتژی  تعهدات و 

شناسد و یا در  کند؟ چه هنجارهایی از مشارکت و یا اجرا را میهایش چگونه فکر میقابلیت

کند، یا به خدمت  های سیاسی، یا رسیدن به عقاید شناسایی میبندی کردن داوریصورت

 (. 102:  1393 گیرد؟)پالمر و دیگران،می

-ی خویش را اینهای سیاسی سه گانهرهنگهای فوق، آلموند و وربا، مشخصات فبا توجه به ضابطه

 شمرند:  گونه بر می

این نوع فرهنگ سیاسی محلی با نبود حس شهروندی، در    فرهنگ سیاسی محلی/ محدود/ بسته:

وابسته به محل شناخته می را هم  مردمی که  توانایی شرکت در سیاست  نه ملت، و تمایل و  شوند 

فرهن نوع  این  در  است.  ندارند.  ندارند، مشخص شده  آگاهی  نظام سیاسی خود  از  گ سیاسی، مردم 

  افراد ی تغییراتی که نظام سیاسی آغاز کرده است را ندارد.  فرهنگ سیاسی محدود، توانایی مقایسه

اد فکری، هستند یا از نظام سیاسی هیچ انتظاری ندارند.  خوش انجمفرهنگ سیاسی محدود یا دست

 این فرهنگ مختص جوامع عقب مانده است.  

تبعی: سیاسی  بی  فرهنگ  با  سیاسی  فرهنگ  نوع  این  این  با  یا  و  شهروندان،  میان  در  تفاوتی 

شناخت مشخص شده است که شهروندان فقط آمادگی بسیار محدودی برای نفوذگذاری بر حکومت 

های دولت مانند از نقش شهرونداندر فرهنگ سیاسی تابع، مردم از نظام سیاسی آگاهی دارند.  دارند. 

قانوناتمالی و  رابطهگیری  آگاه هستند. در حقیقت  نظام سیاسی  گذاری  و  بین مردم  ای یک طرفه 

سیاسی تبعی،  اند. در فرهنگ  برقرار است به این معنی که مردم فقط تابع و فرمانبردار اوامر حکومتی

ع داشته  های نفوذ بر نظام سیاسی ممکن است اطالع نداشته باشند و یا ممکن است اطالافراد از راه

ها هیچ تصور روشنی از نقش خود دارا نباشند. این افراد  کنندگان خواستعنوان مطرحاما بهباشند،  

دشواری رفع  و  حل  پیشبرای  خانواده  های  رییس  یا  محلی  رییس  به  میآمده  در مراجعه  و  کنند 

 ها توانایی حل و رفع مشکالت شان را داشته باشند.  گنجد که آنتصورشان نمی
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مشارکت:نگ  فره و  سیاسی  دارند  زیادی  توجه  سیاست  به  شهروندان  فرهنگ،  نوع  این  در 

دانند. مشارکت کنندگان سیاسی کسانی هستند که از ساختار  مشارکت عمومی را مطلوب و مؤثر می

-گیری دخالت می ها و نظام سیاسی خود آگاه هستند و در کار تصمیمد نظام سیاسی و خواستو رون

مشارکت کنندگان سیاسی، ایستارهای خاصی به ساختارهای سیاسی  فرهنگ سیاسی،  کنند. در این  

؛ پالمر و  1393گیرند)هیوود،  های آنان در این ساختارها می نفوذ و نقشهای ذیاحزاب و گروه  مانند 

 (. 1382؛ عالم، 1393یگران، د

 اند:  سیاسی ترکیبی را نیز مطرح ساخته آلموند و وربا، سه نوع فرهنگ

 ؛ تبعی -سیاسی محدودنگ فره -

 ؛ مشارکتی  -فرهنگ سیاسی تبعی  -

 . مشارکتی -فرهنگ سیاسی محدود -

تبعی   -محدودهای  فرهنگ و  بین فرهنگمشارکتی  -تبعی  انتقالی  مراحل  بیش  و  ترتیب  ، کم  به  های 

مشارکتی، که در بسیاری   -. در فرهنگ محدودهستندتبعی و مشارکتی  های  ، و فرهنگمحدود و تبعی

نهادهای سیاسی و    از مناطق رهبران، خصوصیت فرهنگ   هایارزشدر حال توسعه عمومیت دارد، 

وفاداری اما  دارد؛  را  مشارکتی  تودهسیاسی  ابتدایی  بههای  مستقیم  ها  و  طور  دهکده  قبیله،  متوجه 

ها، قوانین ماند. بنابراین؛ اگرچه افراد نمادهای مشارکت متعددی چون پرچمرهبران مذهبی باقی می 

های پیروزی و سرودهای ملی را ایجاد می کنند، اما سودمندی این نمادها در به جنبش اسی، طاق اس

 (. 103: 1393است)پالمر و دیگران، ها و یا ساختن حمایت برای رژیم مساوی با هیچ درآوردن توده

پذیرفته بسیار    اند که فرهنگ سیاسی مشارکتی به آرمان دموکراتیکبا وجود آن که آلموند و وربا، 

-سه فرهنگ سیاسی است، به این معنیاز این    ایآمیزهنزدیک است؛ اما گفتند که »فرهنگ مدنی«  

-سی حکومت کردن حکومت، سازگار می که مشارکت شهروندان در فرایند سیاسی را با ضرورت اسا

-ت و بی ای از فعالیکند. به نظر آنها فرهنگ سیاسی، اساس ثبات دموکراتیک را ایجاد کرده و آمیزه

موازنه و  شهروندان،  ساخته  تفاوتی  مشخص  را  آن  حکومت  تکلیف  اجرای  و  تکلیف  بین  ی 

 (. 292: 1393است)هیوود، 
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داند که هر کدام  گذاری می سطح نظام، فرایند و سیاست  گابریل آلموند، فرهنگ سیاسی را شامل سه 

ه شهروندان و رهبران  است کهایی  شامل دیدگاه  1ی خود در سیاست تأثیرگذارند. سطح نظامبه نوبه

ی نظام سیاسی دارند. آیا شهروندان خود را با کشور های تشکیل دهندهها و سازماندر مورد ارزش

-باره میشامل انتظارات افراد در این2پذیرند؟ سطح فرآیند حکومت را میدانند و نظام کلی  یکی می 

افراد با فرایند سیاسی باید چگونه باشد.    یشود که سیاست باید چگونه کارکردی داشته باشد و رابطه

سیاست سطح  میدر  سیاستگذاری  چه  انتظار  رهبران،  و  شهروندان  که  بدانیم  از  خواهیم  را  هایی 

ها دست یابد؟ )آلموند  هایش دارد و چگونه باید به آنحکومت چه اهدافی از سیاست  حکومت دارند؛

 (. 112: 1396و دیگران، 

س شاسه  سیاسی  فرهنگ  )شامل  طح  نظام؛  مشروعیت  نمونهمل  ملی،  هویت  ملی،  غرور  چون  هایی 

نمونه )شامل  فرایند،  برداشتحکومت(،  و  شهروندان  نقش  اساسهایی چون  حقوق  مورد  در  و ها  ی( 

گذاری حکومت( را مورد  های سیاستهایی چون نقش حکومت و اولویتگذاری، )شامل نمونهسیاست

می  قرار  هم بحث  از  سپس  مییی  نوادهد؛  سخن  نوع  فرهنگی  دو  به  را  سیاسی  فرهنگ  و  گوید 

-سیاسی وفاقکند. از دیدگاه او در یک فرهنگ  تقسیم می  4گرا منازعهو    3گراوفاقهای سیاسی  فرهنگ

که مسایل اصلی جامعه  گیری سیاسی، و اینهای مناسب تصمیمگرا، شهروندان معموالً در مورد شیوه

گرا، شهروندان از لحاظ  نظراند. در فرهنگ سیاسی منازعههمل کرد،  ها را حچیست و چگونه باید آن

شدت دچار دارند، به  حل مشکالت اصلیی راهنظراتی که هم در مورد مشروعیت رژیم و هم درباره

ادامه در  آلموند  هستند.  خردهچنددستگی  از  بحث،  سیاسیفرهنگی  می 5های  صحبت  از ،  کند. 

های عمیقی باشد و این  های سیاسی، دچار شکاف اظ ایستارها و ارزشدیدگاه او، وقتی کشوری از لح

مدتشکاف خردهها  است  ممکن  یابد،  استمرار  سیاسی  فرهنگها  که  های  یابند  توسعه  مجزایی 

این خرده به  متعلق  مرزهای ها، دستفرهنگشهروندان  مانند  سیاسی  حاد  موضوعات  برخی  در  کم 

 
1 system 

2 process 

3 Consensual political culture 
4 Conflictual political culture 
5 Political subcultures  
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پایان از جامعهرست، دیدگاه کشور، سرشت رژیم، یا ایدئولوژی د -های متفاوتی داشته باشند. او در 

ها، توسط  سب ایستارها و ارزشنظر او، کنویسد. بهی آن با فرهنگ سیاسی می پذیری سیاسی و رابطه

پذیری سیاسی  پذیری از یک نسل به نسل دیگر قابل انتقال است. او عامالن جامعهمردم تنها با جامعه

های جمعی، ی اجتماعی و جنسیت، رسانهسانان، طبقه، نهادهای مذهبی، گروه همرا خانواده، مکتب

 (. 1396و دیگران، کند)آلموند های نفوذ و احزاب سیاسی معرفی میگروه

کراتیک را با  توان گفت که آلموند و وربا بهترین محیط فرهنگی برای یک کشور دمومی  ،کلیصورتبه

  فرهنگ متفاوت است. »فرهنگ مدنی د که حاصل ترکیب چند  نندا، محیطی می مفهوم فرهنگ مدنی

اند؛ اما گروهی نیز وجود ر آن بسیاری افراد در سیاست فعالعبارت از فرهنگ سیاسی مرکب است. د

که حتی در میان کسانی که نقش  تر اینکنند. مهمدارد که نقش غیرفعال را در موضوع انتخاب می

ایفا های تبعی و محدود نیز جایگزین نشده است. نقش  کنند، نقشمی  سیاسی فعاالنه شهروندی را 

معنی است که شهروند فعال،    های تبعی و محدود نیز اضافه شده است. این بدانمشارکتی به نقش

تر خود به عنوان ی نقش سیاسی غیرفعالکماکان روابط سنتی و غیرسیاسی خود را به همان درجه

ایک شهروند، حفظ می الگویکند. درست  این نیست فعاالنه  -عقالیی  ست که  ی شهروند، متضمن 

دم ذکر دو نقش اخیر به های تبعی و محدود شود؛ اما ع گزین گرایشهای مشارکتی جایکه گرایش

اند«)پالمر و  ها در فرهنگ سیاسی دموکراتیک، نامربوططور صریح نیز متضمن این نخواهد بود که آن

 (. 104-103: 1393دیگران، 

برافزو روزنبان   ن  باال،  سیاسی  فرهنگ  نوع  سیاسی  1این شش  فرهنگ  رهیافت  که سه  است  معتقد 

 کند: بندی میگونه تقسیمها را ایندیگر نیز وجود دارد که او آن

شود که در آن قدرت و اختیار ای دیده میفرهنگ سیاسی مدنی در جامعه  فرهنگ سیاسی مدنی:

نخبهتصمیم دست  در  ویژهگیری  اسی  تای  و  بلکه  ودهت  ندارند،  شرکت  آن  در  مستقیم  طور  به  ها 

گوی مردم نیستند، کلی پاسخاحساسات و تمایالت خود را توسط نمایندگان خود که در واقع به طور  

 ی دموکراتیک وجود دارد. کنند. این گونه فرهنگ در جامعهبیان می 
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دینی غیر  سیاسی  جامعهاین  :فرهنگ  در  فرهنگ  د گونه  وجود  در ای  که  بی   ارد  مردم  به آن  توجه 

آلموند و وربا، فرهنگ غیر دینی، فرهنگی است که    یعقیدهکنند. به  دین، عقالنی و تحلیلی رفتار می

آوری اطالعات،  گیری مربوط به جمعگیری سنتی و ایستارها راه روندهای پویای تصمیمدر آن سمت

سیر در میان مسیرهای احتمالی و ابزارها را  ارزشیابی اطالعات، تعیین جریان عمل بدیل، انتخاب م

بار مییابد، آیا  میکه بدان وسیله کسی در   باز  مسیر عمل معینی نتایج مورد نظر را به  آورد یا نه، 

 کند. می

ایدئولوژیک: سیاسی  آناین  فرهنگ  در  که  دارد  وجود  کشورهایی  در  فرهنگ  ایدئولوژی گونه  ها 

جماهیر شوروی فرهنگ سیاسی   اتحاداند. در  به پیروی از آنشود و مردم مجبور  خاصی تشویق می

 و در چین وجود دارد.ایدئولوژیک وجود داشت 

ها و  ای وجود دارد که در آن مردم در مورد هدفدر جامعه  فرهنگاین نوع    فرهنگ سیاسی همگن:

آن به  یافتن  دست  گونابزارهای  سیاسی  احزاب  رهبران  دارند.  یکسانی  سیاسی  نظرات  هم  ها  اگون 

 مریکا. ایدئولوژی یکسانی دارند: مانند انگلستان یا ا

چندپاره: درباره  فرهنگاین    فرهنگ سیاسی  مردم  آن  که در  دارد  وجود  های  ی هدفدر کشوری 

گونه فرهنگ سیاسی به طور عموم در  ها نظرات یکسانی ندارند. اینسیاسی و ابزارهای دستیابی به آن 

حزب  چند  نظام  دارای  دارد.  کشورهای  وجود  نمونهی  ایتالیا  و  فرهنگ فرانسه  نوع  این  از  هایی 

 (. 116-115: 1382هستند)عالم، 
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 فصل سوم

 روش پژوهش 

شود. پس از آن، فرآیند روش کمی به این شناسی بیان میابتدا روش تحقیق و روشدر این فصل،  

-نمونه  یآماری و شیوهآماری، نمونه    یشود که ابتدا نوع و روش تحقیق، جامعهصورت پیگیری می

شود. در پایان،  گیری بیان شده و در ادامه، ابزار تحقیق معرفی شده و اعتبار و پایایی آن تعیین می

فرآیند روش کیفی به طور کامل بیان  ،  نیز  فصل  انتهایدر  شود.  تحقیق مطرح می  های آماریروش

 شود. می

 روش تحقیق

روش از  حاضر  پژوهش  کمشناسدر  ترکیبی  وی  میکی  ی  استفاده  با  فی  تحقیق  بنیادین  اصل  شود. 

تکنیکروش از  استفاده  ترکیبی  تحقیق است که میهای کمهای  از  مراحلی  و کیفی در  به ی  تواند 

پوشان ای که دارای نقاط قوّت مکمل و نقاط ضعف ناهم زمان یا متوالی انجام گیرد، به گونهصورت هم

 (. 16: 2003و دیگران،  1باشد )کرسول

پژوهش  موردش  رو انجام  جهت  طرححاضر،  نظر  اساس  کیفی ترک  ی هابر  و  کمی  و    2مورس  یبی 

( از نوع طرح ترکیبی متوالی قیاسی یعنی ترکیب یک روش کمی با یک روش 197:  2003دیگران )

( از نوع  2003های ترکیبی کرسول و دیگران )چنین بر اساس طرح. هم باشد یم  کیفی به طور متوالی

م ترکیبی  در  -توالیطرح  یعنی    شوند، می  تحلیل  و   گردآوری  کمی  های داده   اول،  مرحله  تبیینی 

  و   کمی   تحلیل  دو   هر  نهایت   در.  شوندمی  تحلیل  و  گردآوری  کیفی  هایدوم، داده  مرحله  در  سپس

 گیرند. می قرار تفسیر مورد  یکجا کیفی

پژوهش، این  در  مؤلفه  یبرا  ابتدا  بنابراین  سیاسی  بررسی  فرهنگ  روش    تان، انسافغهای  و  از  کمی 

پرسش ابزار  از  استفاده  با  هم پیمایشی  تحلیل  روش  و  معادلهنامه  )مدل  در    یبستگی  و  ساختاری( 

 
1. Creswell 
2. Morse 
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با استفاده از ابزار   کیفیاز روش  ها  متغیرشناختی روابط بین   با هدف تبیین جامعه  متغیر  یمرحله

 . شودمیاستفاده  1مون مصاحبه عمیق و روش تحلیل مض 

 شناسی روش

  ای تاریخچه  دارای  جنبش گرچه  باشد. این شناختی ترکیبی میپژوهش حاضر مبتنی بر جنبش روش

 و   یافته  ظهور  پارادایمی  هایجنگ  پایان  دنبال  به  و   1990  دهه  از  رسمی  طور  به  است،  طوالنی   نسبتاً

ترکیب   بر  متکی   جنبش  این .  پردازدمی  کیفی  و  کمی   شناختیروش  جنبش  و  گیریجهت  دو  به 

حدی   و  پراگماتیسم   پارادایمی  اصول و    ؛  2003  کرسول،)  است  تغییرپذیر  پارادایم  تا  کرسول 

پراگماتیستی در صدد توضیح و تسهیل زندگی اجتماعی در سطح (. تبیین2007  پالنوکالرک، های 

پراگماتیستی نتوانند  پارادایم  چه نتایج تحقیقات مبتنی بر  هستند. چنان  مسایلعملی به هدف حل  

بیوحل  را  مسایل تحقیقاتی  کنند،  میفصل  تلقی  علمی  اعتبار  و  ارزش  فاقد  و  این  فایده  بر  شوند. 

آنها می ندارند؛  روش  یا  نظریه  انتخاب  برای  پراگماتیست هیچ محدودیتی  از  اساس، محققان  توانند 

:  1392ای را حل نمایند )محمدپور،  ئلههای کمّی، کیفی و ترکیبی استفاده نموده تا مسهمه روش

75- 76 .) 

  دنیایی   واقعیت  برای  بنیانی  هم   و  اجتماعی  لحاظ  به  برساخته  امری  هم  دانش  پراگماتیسم،  رویکرد  در

  و    ابزار  صورت  به  فقط  ها،نظریه  رو  این  از.  کنندمی   زندگی  و  تجربه  آن  ها درانسان  که  شودمی  تعریف

حقیقی  به  ها،نظریه  این.  شوند می  دیده   دیگری  چیز  نه متفاوتی    همان   به  یعنی   هستند؛  درجات 

ها نظریه  این  کیفیت  یدرباره  داوری.  شوند  واقع   مفید   واقعیات   شناخت   در  توانند می  که  میزانی

 صورت   طبیعی   و   اجتماعی  جهان  شناسایی   و   درک  در  ها آن  پذیریبینی پیش  و   کاربردپذیری  براساس

محققان  دیدگاه،  این  از.  گیردمی   و   تجربه  طریق  از  را  خود  نظرات  و  باورها   عادی  مردم  هم  و  هم 

  آنان   سؤاالت  به  کند، می  را حل  ها آن  مسایل   شود، می  واقع  مؤثر  که  چهآن  به  و   کرده   مطالعه  آزمون

 گرایی کثرت  بر  پراگماتیسم  رویکرد.  کنندمی  عمل  و  نمایدمی  کمک  شانبقای  به  و  دهدمی   پاسخ

  حتی  و   متفاوت   هایروش  و  رویکردها   ، نظریات)  دقیق   و   منسجم  گراییتلفیق  به  و   دارد  تأکید  معرفتی

 
1- Thematic Analysis 
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  ها داده  و  هاآزمون  تجربیات،  مشاهدات،  همه.  است  شود، معتقد  واقع  کارآ  و  مؤثر  تواندمی  که(  متضاد

 چنین هم . گردندارزیابی می زندگی  جهان درک مهم  هایشیوه عنوان  به شوند،  واقع مؤثر  که جاآن تا

 دموکراسی،  چون  انسانی  مشترک  هایارزش  و  دارد  یدتأک  تحقیق  در  گراییارزش  بر  رهیافت،  این

ترقی   عدالت  آزادی،  که   دهد می  هارای  "پراگماتیک  روش"یک  پراگماتیسم  پارادایم.  نهدمی  ارج  را  و 

  بر .  است  تلفیقی  شناختیروش  هایگزینه  ارایهنیز    و  فلسفی  سنتی  های گراییثنویت  حل  درصدد

 (. 2009 ،1تشکری   و تدلی)دهد می  پیشنهاد را "عملی ینظریه " پارادایم این اساس، همین

 فرآیند روش کمی 

 نوع تحقیق کمی 

نوع تحقیق مورد استفاده بر اساس هدف پژوهش از نوع کاربردی، منظور، توسعه دانش کاربردی در 

باشد و بر  ( میای؛ مالحظاتی پیرامون فرهنگ سیاسی افغانستانفرهنگ جزیرهخاص )  ییک زمینه

ها، روش پیمایشی است. از لحاظ میزان ژرفایی، پژوهش حاضر پهنانگر  ری دادهدآوگر  یاساس نحوه

این منظور  است.  مقطعی  زمان،  معیار  گرفتن  نظر  در  با  و  دادهبوده  روی  بر  تحقیق  ها در مورد  که، 

 اند. ورد مطالعه در مقطعی از زمان گردآوری شدهچندین صفت م

 ری یگآماری، حجم نمونه و روش نمونه  ی جامعه

)  یجامعه تعداد  به  افغانستان  شهروندان  کلیه  شامل  پژوهش،  باشد.14801202آماری  می  نفر   ) 

-( می29700000)عیت افغانستان را   که جم  1396ی سال  امهبرگرفته از آمار افغانستان در سالن

است)سال اداره1396نامه  داند،  احصائیه:  ملی  این  ی  برای  افغانستان(.  معلومات  کلیهو  ی  که 

ن در نظر گرفته شده است.  ی آماری شامل گردد؛ ده والیت افغانستاشهروندان افغانستان در جامعه

عنوان  کنند؛ بهجا زندگی میآنعنوان پایتخت افغانستان که تقریباً از تمام نقاط افغانستان در  کابل به

ر و دو شریف و ننگرها  شهرهای هرات، قندهار، مزارکوچک در نظر گرفته شده است. کالنافغانستان  

این از  بامیان  و  غزنی  شدهجهت  شهر  گرفته  نظر  میدر  شهر  هر  که  بخشاند  بزرگی  تواند  از  های 

 
1. Teddlie & Tashakkori 
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های دیگر به خاطرحضور شهرتر اطراف خویش را نمایش دهد.  فرهنگ سیاسی مردم والیات کوچک

بههای خاص  قومیت فاریاب  است.  گرفته شده  نظر  از  عنواندر  قوم  تجمع  بهمرکز  بدخشان  -بیک، 

 عنوان مرکز قوم بلوچ در نظر گرفته شده است.  مرکز تجمع قوم تاجیک و نیمروز بهعنوان 

 ن به شرح زیر محاسبه گردید: گیری کوکراحجم نمونه بر اساس فرمول نمونه

𝑛 =
𝑍2(𝑝 ∗ 𝑞)

𝑑2 =  
1.962(0.5 ∗ 0.5)

0.052 = 384.16 

α - 1  ،𝑝مینان  رمال با سطح اطمقدار متغیر ن  𝑍در این رابطه،   ∗ 𝑞   میزان پراکندگی متغیر مورد

( و  𝑞    +𝑝=    1نظر )عدم وجود صفت مورد  𝑞آماری و    ینظر در جامعهوجود صفت مورد  𝑝بررسی،  

𝑑   چه  مقدار  باشد. چنانمیزان اشتباه مجاز می𝑝   قرار    5/0را برابر  توان آندر دسترس نباشد، می

  95برای سطح اطمینان  𝑍رسد. مقدار می  (25/0مقدار واریانس به حداکثر خود )  داد و در این حالت

جه به احتمال از با تو  باشد.می  05/0برای همین سطح اطمینان برابر    𝑑و مقدار    96/1درصد برابر  

ها در طول پژوهش و جهت پوشش خطاهای احتمالی، حجم نمونه را نامهدادن بعضی از پرسشدست

 د افزایش دادیم. مور 400به 

صورت که پس  اینتصادفی متناسب با حجم است، به  ایگیری طبقهگیری، از نوع نمونهنمونه  یشیوه

نمونه کل،  نمونه  حجم  برآورد  بر  یاز  جمعیتاختصاصی  تناسب  به  والیات،  از  کدام  هر  شان  ای 

   (.1 -3محاسبه و به صورت تصادفی جهت گردآوری اطالعات انتخاب شدند )جدول 
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 :  سهم والیات منتخب از حجم نمونه1جدول  

 درصد  تعداد نمونه  کل جمعیت  والیت 

 6/31 126 4679648 کابل 

 3/13 53 1967180 هرات 

 3/9 37 1382155 بلخ 

 6/8 35 1279520 قندهار 

 6/10 43 1573973 ننگرهار 

 2/1 5 170790 نیمروز 

 7 28 1032765 فاریاب 

 1/3 12 462144 بامیان 

 6/6 27 982835 بدخشان

 6/8 34 1270192 غزنی 

 100 400 14801202 مجموع

 ( 7-5:  1396)سالنامه  
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 دالیل انتخاب والیات

اب شده است که دالیل هر والیت  ی آماری پژوهش انتخعنوان جامعهپژوهش حاضر، ده والیت بهدر  

 صورت زیر بازگو می گردد: به

بهپای  کابل:  کابل آن،  مذهبی  و  زبانی  قومی،  تنوع  و  جمعیت  تعداد  بیشترین  با  کشور  نوعی  تخت 

می شمرده  کوچکی  بهافغانستان  که  آینهشود  فرهنگ  نحوی  شهروندان    عمومیی  تمام  سیاسی  و 

از طرشمرده می بهشود.  کابل  دیگر،  بازگوکنندهف  از نحوی  خود  اطراف  والیات  سیاسی  فرهنگ  ی 

 رود.  شمار میر، میدان وردک، لغمان و لوگر  بهلی چون کاپیسا، پروان، پنجشیجمله والیات شما

ایتخت فرهنگی  تنها که پی تاریخی خود، نهپیشینهدومین شهر افغانستان و با  عنوان  هرات به:  هرات 

که این والیت  ان شهری فرهنگی مطرح است. ضمن آنعنوشود که در منطقه بهافغانستان شمرده می

از فراه  خود، از جمله غور، بادغیس و بخش   گر فرهنگ سیاسی والیات اطرافی نمایانبه نحو هایی 

 سی حایز اهمیت است.است. این حوزه به عنوان کانون زبان فار

ی تاریخی، تنوع قومی، زبانی و مذهبی و مرکزیت شمال کشور که با  این والیت به دلیل پیشینه بلخ:

 قندز و بغالن اشتراکات تاریخی دارد، انتخاب شده است.  والیات جوزجان، سمنگان، سرپل،  

عنوان  :  قندهار به  و محل شکلاین شهر  افغانستان  پایتخت  افغانستان  نخستین  گیری دولت جدید 

مانند ارزگان، هلمند، زابل و  جوار  های والیات هم تواند فرهنگیایز اهمیت است و از طرف دیگر، م ح

از فراه ربخش ا  ا به نمایش هایی  از کانونین والیت بهبگذارد.  های زیست قوم پشتون و  عنوان یکی 

 رود.  شمار میبهزبان پشتو 

بزرگ:  ننگرهار عنوان  به  ننگرهار  اف والیت  اترین والیت شرق  یکی  عنوان  به  و  کانونغانستان  های  ز 

ر، فرهنگ  تاریخی افغانستان حایز اهمیت است. از جهت دیگر، این والیت به عنوان مرکز شرق کشو

جوار چون خوست، نورستان، پکتیا و پکتیکا را در خود جای داده است. این حوزه سیاسی والیات هم

 رود.  شمار مین دیگر زبان پشتو و قوم پشتون بهبه عنوان کانو
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شود و از  نشین افغانستان شمرده میلیل گزینش شده است که والیت بلوچنیمروز به این د:  نیمروز

این قوم افغانستان در جای دیگری به خوبی قابل واکاوی نبود؛ این والیت  نگ سیاسی  جا که فرهآن

 با وجود به جمعیت کم آن در پژوهش گنجانده شد.  

 بیشتر قوم ازبک در این والیت بوده است.  دلیل گزینش فاریاب به سبب وجود تجمع :  فاریاب 

ی فرهنگی این والیت بوده  ان پیشینه نچدلیل گزینش والیت بامیان تجمع قوم هزاره و هم:  بامیان

 است.

نوعی محل تجمع قوم تاجیک گزینش شده است.  مرکز و به  بدخشان به دلیل دوری زیاد از: بدخشان

 تخار هم در این گزینش نقش داشته است. از سوی دیگر، ارتباط نزدیک این والیت با 

خشان آن و نقش  چنان تاریخ درو هم این والیت به دالیلی چون تنوع قومی، زبانی و مذهبی  :  غزنی

هویت در  آن  افغانستانتاریخی  سیاسی  تاریخ  بهبه  بخشی  کانونتنهایی  از  یکی  فرهنگ عنوان  های 

 سیاسی افغانستان گزینش شده است.  

 های تحقیقمتغیری  روایی و پایای

اعتبار  تحقیق  از  این قسمت  پایایی   1در  )پرسشاندازه  یوسیله  2و  تحقیق  منامهگیری  بررسی (،  ورد 

ها تا چه حدی به درستی  ری دادهآوداللت دارد که شیوه یا ابزار جمعگیرد. اعتبار بر این امر  قرار می

میآن بسنجد،  است  قرار  که  را  آیا  چه  دیگر،  عبارت  به  هدف  سنجد.  برای  سنجش  ابزار  یا  روش 

داردمورد را  الزم  کارایی  اعتبا326:1388)میرزایی،  ؟نظر  سنجش  جهت  وسیله(.  گیری، اندازه  یر 

مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً اعتبار    های مشابهپژوهش  ی مقدماتی، ابتدا با استفاده ازنامهپرسش

اعتبار   از گویهصوری پرسشمحتوایی به روش  ها، حاصل شده است. نامه با حذف و اصالح تعدادی 

 چنین، از اعتبار سازه به روش تحلیل عاملی برای تعیین اعتبار ابزار تحقیق استفاده شده است.  هم

 
1. Validity 

2. Reliability 
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های دقیق و موثقی را  ها تا چه حد داده آوری دادهکه شیوه یا ابزار جمعمالک پایایی نیز، درباره این

سان  ات است و نتایج همها تا چه حد درست و با ثبآوری دادهکند و یا شیوه یا ابزار جمعج میاستخرا

به   کند که اگررا مطرح می  کند، به عبارتی، پایایی این پرسشدهد، اطالعاتی را فراهم میدست میبه

را   چیزی  مکرر  نتیجهصورت  یک  که  دارد  امکان  حد  چه  تا  باشد  بسنجیم،  )میرزایی،  ؟یکسان 

هم1388:311 از  استفاده  با  کرونباخ(.  آلفا  روش  به  درونی  شده  پ  1سانی  تعیین  تحقیق  ابزار  ایایی 

 است.

های متغیرهای تحقیق بر اساس ضریب آلفا کرونباخ و به تفکیک ابعاد به  اعتبار عاملی و پایایی گویه

های تحقیق، باالتر از  متغیرقدار ضریب پایایی   باشد. با توجه به نتایج جدول، ممی   2  -3شرح جدول  

 است.  متغیرهای این   ویهسانی درونی گگر همباشد، لذا بیانمی 6/0

های تحقیق نزدیک به متغیربرای همه     KMOدهد که، مقدار شاخص  نتایج تحلیل عاملی نشان می

می  مییک  کافی  عاملی  تحلیل  برای  نمونه  تعداد  لذا  مقدار  باشد،  برای   sigباشد.  بارتلت،  آزمون 

کوچکمتغیرتمامی    از  ها،  می  5تر  میدرصد  نشان  که  تحباشد،  شناسایی دهد  برای  عاملی  لیل 

-شود. هم ماتریس همبستگی رد میشده  ای تحقیق مناسب است و فرض شناختههمتغیرساختار   

گویه تمامی  برای  تقریباً  عاملی  بار  مقادمتغیرهای   چنین،  از  ها،  باالتر  می  4/0یر  نشان  که  را  دهد 

 باشد. های تحقیق میمتغیر   یگر اعتبار سازهبیان

  

 
1- Cronbach’s Alpha 
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 :  اعتبار عاملی و ضریب آلفا کرونباخ متغیرهای تحقیق2جدول  

 هاگویه متغیر 
ضریب  

 پایایی

 نتایج تحلیل عاملی 

درصد واریانس  

 شدهتبیین

بار عاملی  

 هر گویه 

ی
دین

ور 
 ام

 به
ور

با
 

ترین معیار مقبولیت آن  بودن حکومت مهمدینی. 1

 است. 

652/0 

58/79  

KMO= 727/0  

Sig = 000/0  

887/0 

 916/0 معتبرند.  ،انده از دین سرچشمه گرفتهتنها قوانینی ک. 2

نکردن به قوانین دینی  دلیل مشکالت امروز ما عمل . 3

 است. 
873/0 

ه  
د ب

ما
عت

ا
ی 

دین
ی 

ها
اد

نه
 

علما در تشخیص و اجرای امور سیاسی نسبت به  . 1

 . سایر مردم برتری دارند

530/0 

34/63  

KMO= 784/0  

Sig = 000/0  

777/0 

 846/0 بگیرد.   تتصامیم سیاسی از علما مشور دولت باید در . 2

ها از اهمیت زیادی  مدارس دینی همانند دانشگاه. 3

 برخوردارند. 
730/0 

قبول است که رهبر آن توسط علمای  حکومتی قابل . 4

 دینی برگزیده شود.

825/0 

ت
اس

سی
در 

ت 
می

قو
ش 

نق
-

ی
رز

و
خویش  رأی را از قوم  ینی پارلمان بیشترهانماینده. 1 

 دست می آورند تا دیگران.به

653/0 

27/52  

KMO= 676/0  

Sig = 000/0  

273/0 

تعلقات قومی  گزینش کارمندان دولتی بر اساس . 2

 است. 
771/0 



 

122 

 

 هاگویه متغیر 
ضریب  

 پایایی

 نتایج تحلیل عاملی 

درصد واریانس  

 شدهتبیین

بار عاملی  

 هر گویه 

  والیت شمادر غیروالیتی ی رتبهکارمندان عالی. 3

 کنند.قومی عمل می

863/0 

در اقدامات خود   والیت خود شما اراکین دولتی. 4

 قومی عمل می کنند. 

823/0 

ی
نت

 س
ی

ها
هد

ه ن
د ب

ما
عت

ا
 

 جرگه حل شود. مسایل مهم کشور باید توسط لوی. 1

611/0 

30/31  

KMO= 678/0  

Sig = 000/0  

471/0 

ییس  جای رفتن به طرف انتخابات بهتر است که ربه. 2

 ود. ش جرگه انتخابجمهور و پارلمان هم توسط لوی
522/0 

توانند  بهتر از نهادهای دولتی میهای قومی جرگه. 3

 مشکالت مردم را حل کنند.
663/0 

جمهوری تعیین  انتخابات ریاستهای قومی در کالن. 4

 اند. کننده

566/0 

جای مراجعه  ست نامزدهای انتخابات پارلمان بهبهتر ا . 5

 . های قومی مراجعه کنندبه مردم به کالن
616/0 

اید رضایت سران  ، ب یک والیتشدن در  برای والی. 6

 دست آورد.اقوام را باید به
629/0 

ای شورای والیتی هر کدام  ه نماینده  والیت شمادر . 7

 ی یک قوم است. نماینده
402/0 

اع تم د 
ا س یا  س  684/0 80/51 711/0 کنند.های خود عمل نمی مسئوالن حکومتی به وعده. 1 ی
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 هاگویه متغیر 
ضریب  

 پایایی

 نتایج تحلیل عاملی 

درصد واریانس  

 شدهتبیین

بار عاملی  

 هر گویه 

گذرد وضع کشور رو  کنند هر چه می فکر میای عده. 2

 رود. به خرابی می

KMO= 819/0  

Sig = 000/0  

689/0 

کنند برای احزاب سیاسی  فقط  فکر میای عده. 3

 معامله مهم است نه سرنوشت کشور.

660/0 

 798/0 برای مسئوالن حکومتی نظر مردم مهم نیست. . 4

که مسئوالن دولتی درایت کافی  کنند ای فکر میعده. 5

 برای انجام کار را ندارند. 
706/0 

دولتی رضایت  ه برای مسئوالن  کنند کبرخی فکر می. 6

 های خارجی مهم است نه مردم کشور.دولت
771/0 

ی 
اس

سی
ت 

رک
شا

ر م
 د

ان
 زن

ش
نق

 

 ی مردان درایت سیاسی دارند. . زنان به اندازه1

785/0 

81/65  

KMO= 873/0  

Sig = 000/0  

629/0 

توانند رییس جمهور شوند و کشور را به  . زنان می2

 درستی اداره کنند.

829/0 

 839/0 توانند رییس یک حزب باشند. زنان می. 3

 881/0 تواند وزیر توانایی باشد.کنم یک زن می. فکر می4

. حضور زنان در پارلمان توانسته که به نقش سیاسی  5

 این قوه 

 ماید.کمک ن 

777/0 

 885/0 موفقی باشد. ند والی و یا ولسوال توا. یک زن می6
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 هاگویه متغیر 
ضریب  

 پایایی

 نتایج تحلیل عاملی 

درصد واریانس  

 شدهتبیین

بار عاملی  

 هر گویه 

ی 
رای

کا
س 

سا
اح

ی 
اس

سی
 

ی  قدر قوانین کشور بر زندگی روزمرهکنید چفکر می. 1

 گذارد؟ شما تأثیر می

728/0 

47/39  

KMO= 617/0  

Sig = 000/0  

518/0 

می.  2 برابر  فکر  رفتار  همه  با  دولتی  ادارات  در  کنید 

 جام می پذیرد؟ ان 

686/0 

کنید که اگر نظر خود را به مسئولین دولتی  فکر می .  3

 کنند؟ دارید؛ به نظرتان توجه میابراز 
733/0 

می.  4 میفکر  انتخابات  در  شما  رأی  که  تواند  کنید 

 کسی را برنده بسازد؟ 

657/0 

می.  5 سیستم  فکر  در  تواند  می  متعهدی  انسان  کنید 

 ود؟ دولتی موفق ش 

516/0 

ی 
اس

سی
د 

کر
مل

 ع
ی

یاب
رز

ا
 

 است ی قضاییه در اجرای عدالت موفق بوده هقو. 1

809/0 

59/40  

KMO= 859/0  

Sig = 000/0  

614/0 

 532/0 .اندنیروهای امنیتی در تأمین امنیت موفق بوده. 2

 717/0 دولت توانسته برای جوانان کار ایجاد کند.. 3

به.  4 دولتی  می  خوبیادارات  حل  را  مردم  -مشکالت 

 کنند.

681/0 

خدمات  .  5 مردم  برای  توانسته  جمله  دولت  از  خوبی 

 . برق و آب ارایه دهد
680/0 

 689/0 اند. شان را انجام دادهخوبی وظایفها به شهرداری. 6
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 هاگویه متغیر 
ضریب  

 پایایی

 نتایج تحلیل عاملی 

درصد واریانس  

 شدهتبیین

بار عاملی  

 هر گویه 

 605/0 ترافیک در شهرها توانسته که نظم را برقرار کند. . 7

خوبی پرداخت  معلمین را به   لت معاش کارمندان ودو.  8

 کرده است.

625/0 

 566/0 کند.خوبی کنترل میبهدولت نرخ بازار را  . 9

ی 
 مل

ش
گر

ن
 

اندازه  .  1 چه  دارید،  را  افغانستان  تابعیت  که  این  از 

 کنید؟ افتخار می

664/0 

02/62  

KMO= 878/0  

Sig = 000/0  

753/0 

کند چه  می  بینید کسی از افغانستان انتقادوقتی می.  2

 شوید؟ اندازه عصبانی می
781/0 

می هنگامی.  3 به  که  را  افغانستان  پرچم  کسانی  بینید 

 شوید؟ کشند، چه اندازه عصبانی میآتش می

803/0 

مشاهده.  4 در  با  افغانستان  پرچم  بودن  اهتزار  در  ی 

اندازه احساس خوبی به شما دست  میادین ورزشی چه  

 ؟ دهدمی

836/0 

غرور  .  5 احساس  اندازه  چه  ملی  سرود  شنیدن  هنگام 

 ؟کنیدمی

772/0 

نخبه.  6 و  دانشمندان  قهرمانان،  کشور  به  علمی  های 

 .نمایمافتخار می

776/0 

ی 
اد

ص
اقت

ش 
گر

ن
 

وضع  .  1 کالن  عایدات  بر  بیشتری  مالیات  باید  دولت 

 .کند
634/0 

90/43  

KMO= 643/0  

561/0 

مقر .  2 و  به گونهقوانین  باید  باشد که  رات حکومتی  ای 

 . رونق دهدکسب و کار را  
785/0 
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 هاگویه متغیر 
ضریب  

 پایایی

 نتایج تحلیل عاملی 

درصد واریانس  

 شدهتبیین

بار عاملی  

 هر گویه 

تجارت  .  3 و  صنعت  به  افغانستان  بهزیستی  و  رفاه 

 . بستگی دارد

Sig = 000/0  763/0 

به  های عمده مثل برقاگر شرکت.  4 رسانی و مخابرات 

 .بخش دولتی واگذار شود؛ به نفع مردم است
495/0 

ن 
 بی

ش
گر

ن
ی 

ملل
ال

 

افغانستان  سازمان  .  1 در  امنیت  و  صلح  به  متحد  ملل 

 . کرده استکمک 

611/0 

03/61  

KMO= 840/0  

Sig = 000/0  

754/0 

المللی، قدرت و نفوذ ما  های بین ویت در سازمانعض.  2

 .دهدرا در منطقه و جهان افزایش می
730/0 

قدرتپیمان.  3 با  افغانستان  امنیتی  بزرگ  های  های 

 . و امنیت ما کمک نماید تواند در صلح جهان، می
846/0 

بینکنوانسیونپذیرش  .  4 حقوق های  و  بشری  المللی 

 .گاه کشور ما در جهان کمک کندتواند به جایمی
818/0 

بین.  5 نیروهای  برای حفظ  حضور  افغانستان  المللی در 

 . صلح و ثبات مفید است
752/0 
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 های آماری روش

با های حجهت تجزیه و تحلیل داده با درنظرگرفتن سطح سنجش متغیرها و  از مرحله کمی،  اصل 

افزارهای آماری   از نرم  از آزمونمتغیر، جهت توصیف  SPSSاستفاده  های  نمونه  tهای  های تحقیق 

 شود. طرفه استفاده میمستقل و تحلیل واریانس یک

 فرآیند روش کیفی 

 نوع تحقیق کیفی 

ها،  تحلیل داده  یو بر اساس نحوه  اکتشافی ش از نوع  پژوه  نوع تحقیق مورد استفاده بر اساس هدف 

 استفاده از روش تحلیل مضمون است.

 آماری و حجم نمونه  یجامعه

کلیه  یجامعه پژوهش، شامل  و کارشناسان حوزهصاحب  یآماری مرحله کیفی  و  نظران  ی سیاسی 

می جامعه نمونهشناسان  از  استفاده  با  نمونه  حجم  که  و  مند  هدفگیری  باشد  )گلیسر 

فلیک،  1،1967استراوس  مرحله 1387؛  نمونه  حجم  شدند.  انتخاب  حسب    ی(  بر  و  پژوهش  کیفی 

 نفر، کافی به نظر آمد.   8اشباع نظری، مصاحبه با 

 ابزار تحقیق کیفی و روایی و پایایی آن 

-پایهاعتبار درونی برتبار آن از طریق  باشد که اع میعمیق    یکیفی، مصاحبهابزار تحقیق برای بخش  

پرینمونه  گزینش  ی و  راو  اعتقاد  به  آمد.  دست  به  مناسب  پایه2003)  2های  بر  درونی  اعتبار   ی( 

گردد. در این پژوهش نیز  مند و بر اساس پرمایگی و غنای اطالعات ایجاد می هدف  یانتخاب نمونه 

مبانمونه بر  تسلط  و  علمی  تجربه  و  تخصص  اساس  بر  اجتماعی  ها  افغانستاحث  بهو سیاسی  طور ن 

 مند انتخاب شدند.  هدف 

 
1- Glaser & Strauss 
2- Rao & Perry 
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پری،  و  )راو  اطالعات  گردآوری  برای  مصاحبه  جریان  دقیق  هدایت  طریق  از  ابزار،  اعتماد  قابلیت 

سو با  های هم( تضمین شد. در این جهت با کنترل جریان مصاحبه، چه به لحاظ طرح سؤال2003

اسخ صحیح و دقیق و عدم خروج  شونده در پصاحبهاهداف تحقیق و چه به لحاظ ترغیب و هدایت م

 باشند. از بحث اصلی، اطالعاتی بدست آمد که از قابلیت اعتماد خوبی برخوردار می

 فرآیند انجام مصاحبه 

(، فرایند مصاحبه شامل شش مرحله 1986)  1در پژوهش حاضر و بر اساس دیدگاه کوهن و مانیون

 باشد: می

 تعیین هدف 

سازی  و غنی  متغیرهاشناختی روابط بین   ه است؛ تبیین جامعهمرحله کیفی با دو هدف انجام پذیرفت

 کنندگان. ی به زبان شرکتشرح نتایج کم

 طراحی مصاحبه 

  متغیرهای جهت تعیین ساختار مصاحبه و تحقق اهداف بخش کیفی پژوهش، متناسب با هر یک از   

ل بیشتر توضیح پژوهش یک سؤال اصلی طراحی شد و در طول مصاحبه نیز سؤاالت اکتشافی از قبی

 شد. تر بیان کنید و ... مطرح میدهید، منظورتان را واضح

 انجام مصاحبه 

گرفتند.  موردنظر در جریان موضوع مصاحبه قرار می  یای نمونهنامهدعوت  ها، طیبرای انجام مصاحبه

دیدگاهمصاحبه دادن  دخالت  از  بدور  دوستانه،  فضایی  در  مصاحبهها  همهای  و  کگر   نترل چنین 

سؤال اصلی انجام   یشونده از حیطهرفتن مصاحبهشدن و به حاشیهمصاحبه جهت جلوگیری از خارج 

 
1- Cohen & Manion 
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مصاحبهمی میگرفت.  آغاز  اصلی  سؤال  با  جهت  ها  اکتشافی  سؤاالت  نیز  مصاحبه  طول  در  و  شد 

 تر پرسیده شد. دستیابی به اطالعات عمیق

 نگارش 

پاسخ  با ضبطصاحبهم  یشوندگان، کلیههای مصاحبهجهت نگارش  پایان،  صوتها  ، ضبط شده و در 

 سازی گردید. دقیق به صورت متن نوشتاری پیادهطور مفصل و  شده، بهمطالب ضبط

 تجزیه و تحلیل 

استفاده قرار گرفت.   از مصاحبه، روش تحلیل مضمون مورد  جهت تجزیه و تحلیل اطالعات حاصل 

مطالعات کیفی است. روشی ویژه، که یکی    تحلیل مضمون، یک روش کارآمد و در عین حال ساده در

انعطاف آن  مزایای  ایاز  است.  برای پذیری  گزارشی  و  تحلیل  شناخت،  برای  روشی  تحلیل،  نوع  ن 

داده  داده الگوهای موجود در  تحلیل  برای  است  فرایندی  و  بوده  دادههای کیفی  های  های متنی که 

کند. این فرایند، با دیدن متن، برداشت و  می   های غنی و تفصیلی تبدیل پراکنده و متنوع را به داده

های کیفی  تواند در اکثر روشاطالعات ظاهراً نامرتبط؛ و تحلیل اطالعات کیفی میدرک متناسب از  

دگذاری (. در تحلیل مضمون، ابتدا متون ک153-152:  1390به کار رود )عابدی جعفری و همکاران،  

اند،  های مشابه کُدگذاری شدها اطالعاتی را که به شیوهسازد تدگذاری محقق را قادر میشود. کمی

شان، به صورت مقوالت یا  های مشترکها را بر حسب ویژگیدهی نموده و آنبندی و سازماندسته

مقوله»خانواده از کُدگذاری،  برایندی  اساس، مضمون،  این  بر  تحلیلی  هایی« درآورد.  تأملی  یا  بندی 

کند یک ای بسط یافته است که مشخص میمضمون، عبارت یا جمله  (.22-14:  1395است )سالدنا،  

از پدیده را بیان    ی های ترین شکل، تلقی ها در باره چیست یا به چه معناست. که در سادهواحد از داده 

از آن پدیده را تفسیر. مضمون، سرشت یا بنیاد  کند و در باالترین حد، جنبهو سازماندهی می  های 

است مضمون ممکن  زند.  ل معنادار پیوند میده را ضبط نموده و آن را به یک کونش های تکرارتجربه

های  مشاهده در اطالعات/ مبتنی بر داده( و یا در سطح پنهان )در الیهدر سطح آشکار )مستقیماً قابل

شود   مشخص  پدیده  نظریه(  بر  مبتنی  همکاران،  درونی/  و  جعفری  شناخت (267:  1390)عابدی   .

هرگز   نکتهمضمون  یافتن  صرفاً  معنی  داده  یبه  در  مستجالب  بلکه  نیست؛  که  ها  است  آن  لزم 
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ها دنبال چه چیزی است. از طرفی، »مضمون« به طور ضمنی مبین  گر مشخص کند در دادهپژوهش

توان مضمون به ها ظاهر شود، نمیای را که صرفاً یکبار در دادهتکرار )حداقل دو بار( است. لذا مسئله

آو باشند.  حساب  متمایز  یکدیگر  از  باید  نهایت، مضامین  در  و  در  اگرچه همرد.  پوشانی در مضامین 

اجتناب تعریفحدی  و  مرز مشخص  اگر  اما  است،  باشد،  شدهناپذیر  نداشته  وجود  مضامین  میان  ای 

 (. 161: 1390ها و تفسیرها عرضه نمود )عابدی جعفری و همکاران، توان درک درستی از تحلیلنمی

 گزارش   یهتهی

تجزیه از  دادهوپس  مصاحتحلیل  گزارشهای  ارای  به،  قالب،  دو  در  خصوص    یهنهایی  در  گزارشی 

گفتهمضمون به  استناد  و  شده  استخراج  نهایی  ارای  شوندگانمصاحبه  یهای  شامل    یهو  جدولی 

 شود. مطرح می  مرتبط با هر مضمون اصلی  های فرعیهای نهایی و مضمونمضمون

 ترکیبی )آمیخته(   فرآیند روش

قرن ندارد. این پژوهش است که عمری بیشتر از نیم  نوین درهای  ترکیبی یا آمیخته، از روش روش  

تنهایی قادر به استنتاج های کمی و کیفی ایجاد شده است که بههای پژوهشنوع روش برای رفع خأل

است.  داده نبوده  پژوهش  این   های  را  آمیخته  روش  کرسول،  تعرجان  است:  گونه  کرده  یک یف   «

اجتماعی، علوم  پژوهش در  به  نوع    رویکرد  اساس، محقق هر دو  این  بر  است که  رفتاری و سالمت 

نماید و سپس برای درک سؤاالت آوری کرده و ادغام میهای کمی )بسته( و کیفی )باز( را جمع داده

 (.  22: تابیل، کند«)کرسوپژوهش، بر اساس نقاط قوت ترکیبی داده ها، تفاسیری ارایه می

 آمیخته های ی روشهای پایهطرح 

پایه، طرحطرح های آمیخته است که به ی مطالعات روشهایی محوری هستند که مبنای همههای 

 شوند:  دسته تقسیم میسه 
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تحلیل هر وهای کمی و کیفی، تجزیهگر گردآوری هر دو دسته داده، که هدف پژوهش1طرح همگرا 

مجموعه داده دو  از  هی  مجموعه  دو  نتایج  ادغام  سپس  و  تحلیلتجزا  و  مقایسه یه  هدف  با  ها 

 ی دیگر( است.ه از نتایج با دسته)اعتبارسنجی یک دست

 

 نمودار طرح همگرا 

 

 

 

 

-های کمی و سپس استفاده از روشهدف از آن، نخست استفاده از روش  ، که2طرح متوالی تبیینی 

ن توضیح  به  برای کمک  کیفی  و  های  ساده  یک طرح  این طرح،  است.  بیشتر  تفصیل  با  تایج کمی 

 سرراست است. 

 نمودار طرح متوالی تبیینی 

 

 

 

 
1 Convergent design  

2 Explanatory sequential design  

 

 

گردآوری و تحلیل 

 ادغام     داده های کمی 

و تحلیل  گردآوری

 داده های کیفی

 تفسیر

توضیح داده

 شده با

 استخراج 

 استنتاج

گردآوری و تحلیل 

های کمیداده  

گردآوری و تحلیل 

های کیفیداده  
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اکتشافی  متوالی  از1طرح  هدف  که  روش  ،  با  مسأله  یک  بررسی  نخست  زیرا  آن،  است،  کیفی  های 

ته شده نشده باشد یا کمتر شناخها ممکن است مجهول باشند، جمعیت ممکن است مطالعه  پرسش

این یا  ممکن  باشد،  مکانی  موقعیت  به  دسترسی  اولیه،  که  اکتشاف  این  از  پس  باشد.  دشوار  است، 

کند. این فاز ممکن است، شامل ایجاد فاز دوم پروژه استفاده می  های کیفی برایاز یافته  گرپژوهش

سنج برای  ابزار  یک  توسعهطراحی  باشد،  مطالعه  در  متغیرها  یک  ش  برای  اقدامات  ی مداخلهی 

شود. از ابزارهای موجود سنجش می  دامه با استفادهشناسی باشد که در اآزمایشی یا طراحی یک نوع

ی تحلیلی استفاده  های کمی و رویهمجموعه دادهله یا متغیرها در یکدر فاز سوم، ابزار کمی، مداخ

 شوند.  می

 نمودار طرح متوالی اکتشافی 

 

 

 

 

 ( 61-55تا، )کرسول، بی

 طرح انتخابی پژوهش 

پایه طرح  از  پژوهش،  این  دادهدر  نخست  زیرا،  است.  شده  استفاده  تبیینی  متوالی  کمی  ی  های 

درگام   و  تحلیل شده  و  برای روشنگردآوری  و همدوم،  پژوهش  متفاوت  ابعاد  به  شدن  پاسخ  چنان 

های آن گردآوری و تحلیل  هو دادوجودآمده از نتایج کمی، به روش کیفی روی آورده شده  ابهامات به

استخراج و استنتاج نهایی صورت گرفته های کمی و کیفی،  با ادغام داده  در گام آخر،  گردیده است.

 است. 

 
1 Exploratory sequential design  

 استخراج استنتاج

بندی)ساختن(جمع  
طراحی  -ی کمیمرحله

 ابزار یا طراحی مداخله

گردآوری و تحلیل داده

 های کیفی

طراحی  -کمی یمرحله

 ابزار یا طراحی مداخله
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 نهایی گزارش 

است. به این صورت که نخست، بر اساس گزارش نهایی پژوهش با ترکیب نتایج و تفسیر نتایج همراه  

شود. در بخش  شده استنتاج میهای ادغامو کیفی، داده  شده، با ترکیب نتایج کمی شناسی طرحروش

 کند.  گیری میها و تفاسیر خود از کل مباحث را نتیجهگر برداشتتفسیر نتایج، پژوهش
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 فصل چهارم 

 های پژوهشتحلیل یافتهوتجزیه

 

 بخش اول: تحلیل کمی 

آماره بخش  دو  به  فصل  استنباین  و  توصیفی  میهای  تقسیم  باطی  در  متغیرهای شود.  اول،   خش 

فاده از های پژوهش با استشود و در بخش دوم، سؤالای طی جداول توزیع فراوانی توصیف میزمینه

یکنمونه  tآزمون   واریانس  تحلیل  آزمون  و  قرار    طرفههای مستقل  تحلیل  و  تجزیه  و  بررسی  مورد 

 گیرد. می

 های توصیفی آماره

آماره تحلیل  و  تجزیه  به  اول  بخش  تدر  تک های  و  زمینه  یمتغیرهوصیفی  پژوهش متغیرهای  ای 

 شود.پرداخته می

 ای های توصیفی متغیرهای زمینهآماره

 گویان توزیع سنی پاسخ

پاسخ تحقسن  این  در  پرسشگویان  یک  قالب  در  پنجنامهیق  گرفت.  گزینهی  قرار  مورد سنجش  ای 

  پنج تر متغیر سن، پاسخگویان در سال است. برای توصیف به 60تا   20سنی در پژوهش حاضر  یبازه

 ه است.نشان داده شد  1 -4اند که نتایج آن در جدول بندی شدهگروه سنی، گروه
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 :  فراوانی متغیر سن 3جدول  

 درصد تجمعی  درصد معتبر  درصد  فراوانی  سن

25-  20 243 3/63 3/63 3/63 

30- 26 88 9/22 9/22 2/86 

40- 31 35 1/9 1/9 3/95 

50- 41 10 6/2 6/2 9/97 

60- 51 8 ½ ½ 100 

  100 100 384 جمع

پاسخطور که مالحظه میهمان بیشترین تعداد  با  شود،    25تا    20درصد در رده سنی    3/63گویان 

 سال قرار دارند.  60تا   51درصد در رده سنی  1/2گویان با سال و کمترین تعداد پاسخ

 ها بر اساس سن نشان داده شده است.آ زمودنی نیز توزیع 1در نمودار 

 



 

135 

 

 ها بر اساس سن:  توزیع آزمودنی 1نمودار  

 گویان بر حسب قومیتتوزیع پاسخ

قومیت   متغیر در  گزینهطی یک سؤال چندمتغیر  این  توصیفی  نتایج  قرار گرفت.  ای مورد سنجش 

 جدول زیر آمده است.

 : فراوانی متغیر قومیت 4جدول  

 درصد تجمعی  درصد معتبر  درصد  فراوانی  تحصیالت 

 4/31 4/31 40 119 پشتون

 5/71 1/40 6/39 152 تاجیک

 4/84 9/12 8/12 49 هزاره 

 3/91 9/6 8/6 26 ازبیک 

 1/92 8/0 8/0 3 ترکمن 

 9/92 8/0 8/0 3 بلوچ 

 4/93 5/0 5/0 2 بیات 

 7/93 3/0 3/0 1 پشه یی

 4/98 7/4 7/4 18 سادات 

 7/98 3/0 3/0 1 سلمان 

 7/99 1/1 1 4 عرب 

 100 3/0 3/0 1 نورستانی 

  100 98/ 7 379 جمع

گویان با درصد تاجیک و کمترین تعداد پاسخ  40گویان با  جدول باال بیشترین تعداد پاسخبا توجه به  

 باشند. یی، سلمان و عرب میدرصد افغان، پشه 3/0
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 ها بر اساس قومیت نشان داده شده است.آزمودنی نیز توزیع    2در نمودار       

 

 ها بر اساس قومیت:  توزیع آزمودنی 2نمودار  

 

 

 

 

 

31%

40%

13%

7%

5% 1%

پشتون

تاجیک

هزاره

ازبیک

ترکمن

بلوچ

بیات

پشه یی

سادات

سلمان

عرب
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 گویان بر حسب درآمد ماهانه توزیع پاسخ

توصیفی این ای مورد سنجش قرار گرفت. نتایج  گزینهششمتغیر درآمد ماهانه طی یک سؤال بسته  

 جدول زیر آمده است.متغیر در 

 :  فراوانی متغیر درآمد ماهانه 5جدول  

 درصد تجمعی  درصد معتبر  درصد  فراوانی  تحصیالت 

 3/70 3/70 56 215 هزار  10 -20

 82 8/11 4/9 36 هزار  21 -30

 5/89 5/7 6 23 هزار  31 -40

 8/93 2/4 4/3 13 هزار  41 -50

 4/96 6/2 2/1 8 هزار  51 -60

 100 6/3 9/2 11 هزار به باال  60

  100 79/ 7 306 جمع

هزار و    20تا    10درصد دارای درآمد ماهانه    3/70گویان با  با توجه به جدول باال بیشترین تعداد پاسخ

 باشند. هزار می 60تا    51درصد دارای درآمد ماهانه  6/2گویان با  کمترین تعداد پاسخ

 

 

 



 

138 

 

 

 ها بر اساس درآمد ماهانه نشان داده شده است. توزیع آزمودنی نیز    3در نمودار  

 

  ها بر اساس درآمد ماهانه :  توزیع آزمودنی 3نمودار  

 گویان بر حسب جنستوزیع پاسخ

رصد زن د  2/30درصد مرد و    65/ 4گویان با  شود، اکثر پاسخمالحظه می  7طور که در جدول  همان

 باشند. می

 :  فراوانی متغیر جنس 6جدول  

 درصد تجمعی  درصد معتبر  درصد  فراوانی  جنس

 4/68 4/68 4/65 251 مرد 
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 100 6/31 2/30 116 زن 

  100 95/ 6 367 جمع

 ها بر اساس جنس نشان داده شده است.نیز توزیع آزمودنی 4در نمودار  

 

 ها بر اساس جنس : توزیع آزمودنی 4نمودار  

 

 گویان بر حسب تحصیالت توزیع پاسخ

بسته   سؤال  یک  طی  تحصیالت  این  گزینهپنجمتغیر  توصیفی  نتایج  گرفت.  قرار  سنجش  مورد  ای 

 : فراوانی متغیر تحصیالت 7جدول   آمده است. 8متغیر در جدول 

 درصد تجمعی  درصد معتبر  درصد  فراوانی  تحصیالت 

 8/0 8/0 8/0 3 هیچ 

 6/10 8/9 6/9 37 مکتب 
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 9/84 3/74 2/73 281 لیسانس

 9/98 14 8/13 53 ماستری 

 100 1/1 1 4 دکترا 

  100 4/98 378 جمع

لیسانس و کمترین درصد دارای تحصیالت    3/74گویان با  با توجه به جدول باال بیشترین تعداد پاسخ

 باشند. سواد میدرصد بی  8/0گویان با ختعداد پاس

 ها بر اساس میزان تحصیالت نشان داده شده است.نیز توزیع آزمودنی 5در نمودار 

 

 ها بر اساس میزان تحصیالت : توزیع آزمودنی 5نمودار  

 گویان بر حسب شغل توزیع پاسخ
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د سنجش قرار گرفت. نتایج توصیفی این متغیر در  ای مورشغل طی یک سؤال چندگزینهمتغیر نوع  

 جدول زیر آمده است.

 

 

 :  فراوانی متغیر شغل 8جدول  

 درصد تجمعی  درصد معتبر  درصد  فراوانی  شغل

 2/29 2/29 1/28 108 آزاد 

 4/48 2/19 5/18 71 کارمند دولت 

 7/62 3/14 8/13 53 فعال مدنی 

 7/69 7 9/6 26 وصی سازمان خص  کارمند

 8/77 1/8 8/7 30 استاد دانشگاه 

 1/78 3/0 3/0 1 ترجمان 

 4/78 3/0 3/0 1 خانم خانه 

 9/78 5/0 5/0 2 خبرنگار 

 4/81 4/2 3/2 9 داکتر 

 4/98 17 4/16 63 دانشجو

 7/98 3/0 3/0 1 راننده 

 4/99 7/0 7/0 3 فعال سیاسی 

 7/99 3/0 3/0 1 معلم 

 100 3/0 3/0 1 نظامی 

  100 96/ 4 370 جمع
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پاسخ تعداد  بیشترین  باال  جدول  به  توجه  حدود  با  با  کمترین   29گویان  و  آزاد  شغل  دارای  درصد 

 باشند. درصد دارای شغل ترجمان، خانم خانه، دیور، معلم و نظامی می 3/0گویان با تعداد پاسخ

 

 

 

 

 اده شده است. ها بر اساس نوع شغل نشان دتوزیع آزمودنی نیز    6در نمودار  

 

 ها بر اساس نوع شغل: توزیع آزمودنی 6نمودار  

29%

19%
15%

7%

8%

3%

17%
0%1%

آزاد

کارمند دولت

فعال مدنی

کارمند سازمان خصوصی

استاد دانشگاه

ترجمان

خانم خانه

خبرنگار

داکتر

دانشجو

دریور

فعال سیاسی
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 گویان بر حسب مذهب توزیع پاسخ

درصد   3/18درصد سنی و    7/81گویان با  شود، اکثر پاسخمالحظه می  7  -4طور که در جدول  همان

 باشند. شیعه می

 مذهب   : فراوانی متغیر9جدول  

 درصد تجمعی  درصد معتبر  درصد  فراوانی  تحصیالت 

 7/81 7/81 8/75 291 سنی

 100 3/18 9/16 65 شیعه

  100 92/ 7 384 جمع

 ها بر اساس مذهب نشان داده شده است. نیز توزیع آزمودنی   7در نمودار  

 

 ها بر اساس مذهب : توزیع آزمودنی 7نمودار  

 گویان بر حسب زبان سختوزیع پا
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چند سؤال  یک  طی  زبان  توصیفی  گزینهمتغیر  نتایج  گرفت.  قرار  سنجش  مورد  در ای  متغیر  این 

 :  فراوانی متغیر زبان 10جدول  آمده است.  8 -4جدول 

 درصد تجمعی  درصد معتبر  درصد  فراوانی  تحصیالت 

 2/64 2/64 63 242 فارسی 

 5/90 3/26 8/25 99 پشتو

 9/97 7/4 3/7 28 ازبکی 

 7/98 8/0 8/0 3 بلوچی

 2/99 5/0 5/0 2 عربی 

 5/99 3/0 3/0 1 نورستانی 

 100 5/0 5/0 2 ترکمنی 

  100 98/ 2 377 جمع

تعداد   بیشترین  باال  به جدول  توجه  با  پاسخبا  تعداد    2/64گویان  کمترین  و  فارسی  زبان  به  درصد 

 کنند. بان نورستانی صحبت میدرصد به ز 3/0پاسخگویان با 

 ها بر اساس زبان نشان داده شده است.نیز توزیع آزمودنی 8در نمودار 

 

64%

26%

7%
فارسی

پشتو

ازبکی

بلوچی

عربی

نورستانی

ترکمنی
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 ها بر اساس زبان : توزیع آزمودنی 8نمودار  

 های فرهنگ سیاسی توصیفی شاخص های آمار

 های توصیفی شاخص باور به امور دینی آمار

از  اولین شاخص در این پژو دین بوده است که شاخص باور به امور دینی است. در این    متغیرهش 

ای از کامالً مخالف تا کامالً موافق مطرح شده است گزینه  5پرسش )گویه( با طیف لیکرت    3شاخص  

دهد. با توجه قرار میکه باور مردم به امور دینی را در دایره امور حکومتی و انتخاباتی مورد پرسش  

ترین معیار مقبولیت اور به امور دینی، گویه »دینی بودن حکومت مهم، در شاخص ب 9  -4به جدول  

( موافقت  بیشترین  است«  گرفته   70/ 3آن  سرچشمه  دین  از  که  قوانینی  »تنها  گویه  و  اند  درصد( 

 درصد( شهروندان را به همراه داشته است. 15معتبرند« کمترین مخالفت )

 ینیدر شاخص باور به امور د  انیگونظر پاسخ  یی و درصد فراوان  عیوزت  :  11جدول  

 هاگویه

کامالً  

 مخالف 
 مخالف 

نسبتاً 

 موافق 
 کامالً موافق  موافق 

F % F % F % F % F % 

دینی1 مهم.  حکومت  ترین  بودن 

 معیار مقبولیت آن است. 
36 5/9 30 9/7 47 4/12 77 3/20 190 50 

تنها2 دی  .  از  که  ن قوانینی 

 معتبرند.   ،اندسرچشمه گرفته
25 6/6 32 4/8 63 6/16 97 6/25 162 7/42 

-. دلیل مشکالت امروز ما عمل3

 نکردن به قوانین دینی است.
31 2/8 27 1/7 65 2/17 87 23 168 4/44 

ه کشیدگی اراینحراف معیار، چولگی و  های تعداد، اصغری، اعظمی، میانگین، ادر جدول زیر، شاخص

است. نمودار  هم  شده  در  که  داده  9  -4چنان  تجمع  است؛  شده  داده  راست  نشان  سمت  در  ها 

ها در  دهد تجمع دادهاست که نشان می  90/3های این شاخص  هیستوگرام قرار دارد و میانگین داده

معیار که   است. انحراف  5ها یک و نقطه اعظمی آن  سمت راست این نمودار است. نقطه اصغری داده
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ها زیاد  دهد پراکندگی دادهباشد که نشان میمی  15/1ها است  ی میزان پراکندگی دادهدهندهنشان

چولگی منفی    -028/1باشد با مقدار  می   انحراف یک منحنی از حالت تقارنها که  است. چولگی داده 

ها  است. کشیدگی داده  تردهد و بیانگر این است که میانگین از میانه و مد کوچکشدید را نشان می 

داده که   کشیدگی  و  پراکندگی  تمرکز،  میمیزان  مشخص  را  فراوانی  توزیع  یک  مقدار  های  با  کند 

می  122/0 نشان  را  و متوسط  مثبت  است که  کشیدگی  این  بیانگر  و  پاسخدهد  بین  در  ها شباهت 

 ینی نسبتاً خوب است.دهد که باور به امور ددست آمده نشان مییت آمارهای بهوجود دارد. در نها

 های آماری باور به امور دینی: شاخص 12دول  ج

 کشیدگی چولگی  انحراف معیار  میانگین  اعظمی  اصغری  تعداد

372 1 5 90/3 149/1 028/1- 122/0 
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 ینیشاخص باور به امور د  ستوگرامیه:  9نمودار  

 ای دینی های توصیفی شاخص اعتماد به نهادهآمار

شاخص دوم این پژوهش شاخص اعتماد به نهادهای دینی است. در جوامع سنتی یکی از نهادهایی  

نهادهای دینیاجتماع -که در ساختارهای سیاسی  بسزایی دارند  نقش  شاخص    ،منظورهمیناند. بهی 

ن  در ایهای کلیدی در بررسی فرهنگ سیاسی مردم است.  نهادهای دینی یکی از شاخصاعتماد به  

مطرح شده است ای از کامالً مخالف تا کامالً موافق  گزینه  5پرسش )گویه( با طیف لیکرت    4شاخص  

وردارند«  ها از اهمیت زیادی برخ، گویه »مدارس دینی همانند دانشگاه 11  -4که با توجه به جدول  

( موافقت  بگی  6/52بیشترین  مشوره  علما  از  سیاسی  تصامیم  در  باید  »دولت  گویه  و  رد«  درصد( 

 درصد( شهروندان را به همراه داشته است.  8/20کمترین مخالفت )

 

 

 اعتماد به نهادهای دینیگویان در شاخص  : توزیع فراوانی و درصدی نظر پاسخ13جدول  

 هاگویه

 کامالً موافق  موافق  نسبتاً موافق  مخالف کامالً مخالف 

F % F % F % F % F % 

در1 علما  امور    .  اجرای  و  تشخیص 

برتری   مردم  سایر  به  نسبت  سیاسی 

 دارند. 

69 3/18 80 2/21 93 6/24 69 3/18 67 7/17 

از  2 سیاسی  تصامیم  در  باید  دولت   .

 علما مشوره بگیرد.
36 6/9 42 2/11 112 8/29 91 2/24 95 3/25 

دین3 مدارس  دانشگاه.  همانند  از  ی  ها 

 اهمیت زیادی برخوردارند.   
 

38 1/10 51 6/13 89 7/23 99 3/26 99 3/26 
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رهبر  4 که  است  قبول  قابل  حکومتی   .

 آن توسط علمای دینی برگزیده شود. 

100 5/26 92 3/24 63 7/16 61 1/16 62 4/16 

ه نحراف معیار، چولگی و کشیدگی ارایهای تعداد، اصغری، اعظمی، میانگین، اشاخص،  15در جدول  

ها در وسط هیستوگرام نشان داده شده است؛ تجمع داده  10  -4ر  چنان که در نموداهمشده است.  

ها در وسط این دهد تجمع دادهاست که نشان می  14/3های این شاخص  قرار دارد و میانگین داده

است. داده  نمودار  اصغری  آن  نقطه  اعظمی  نقطه  و  نشان  5ها یک  معیار که  انحراف  ی  دهندهاست. 

پراکندگی دادهباشد که نشان میمی  06/1ها است  میزان پراکندگی داده ها زیاد است. چولگی  دهد 

که  داده تقارنها  حالت  از  منحنی  یک  مقدار  می  انحراف  با  را    -118/0باشد  متوسط  منفی  چولگی 

میزان ها که  تر است. کشیدگی داده دهد و بیانگر این است که میانگین از میانه و مد کوچکنشان می

ک و  پراکندگی  دادهتمرکز،  میشیدگی  مشخص  را  فراوانی  توزیع  یک  مقدار  های  با    -821/0کند 

شباهت زیادی در بین پاسخ ها وجود دهد و بیانگر این است که  کشیدگی مثبت و شدید را نشان می

دهد که اعتماد به نهادهای دینی در حد متوسط . در نهایت آمارهای به دست آمده نشان میندارد

 است.

 

 اعتماد به نهادهای دینیهای  :  شاخص 14جدول  

 کشیدگی چولگی  انحراف معیار  میانگین  اعظمی  اصغری  تعداد

358 1 5 14/3 057/1 118/0- 821/0- 
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 :  هیستوگرام شاخص اعتماد به نهادهای دینی10نمودار  

 زی ور های توصیفی شاخص نقش قومیت در سیاستآمار

ذهنیت    متغیرورزی است که شاخصی از   شاخص سوم این پژوهش شاخص نقش قومیت در سیاست

این شاخص  قبیله در  است.  لیکرت  گویه    4ای  موافق گزینه  5با طیف  کامالً  تا  مخالف  کامالً  از  ای 

با   است.  شده  جدول  مطرح  به  سیاست13  -4توجه  در  قومیت  نقش  شاخص  در  گویه ،  ورزی، 

از قوم خویش به دست می  های»نماینده را  رأی  بیشتر  بیشترین موافقت پارلمان  تا دیگران«  آورند 

 اه داشته است. را به همر درصد( شهروندان 7/10درصد( و کمترین مخالفت ) 3/73)

   ورزینقش قومیت در سیاست گویان در شاخص :  توزیع فراوانی و درصدی نظر پاسخ15جدول  

 ها گویه
کامالً 

 مخالف
 کامالً موافق  موافق  نسبتاً موافق  مخالف
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F % F % F % F % F % 

نماینده1 بیش.  پارلمان  ترین  های 

به   خویش  قوم  از  را  دست  رأی 

 آورند تا دیگران. می

18 7/4 23 6 61 16 126 1/33 153 2/40 

بر  2 دولتی  کارمندان  گزینش   .

 اساس تعلقات قومی است. 
28 4/7 34 9 76 1/20 112 6/29 129 34 

عالی3 کارمندان  غیررتبه.  والیتی  ی 

 کنند. در والیت شما قومی عمل می
28 5/7 43 5/11 110 3/29 103 5/27 91 3/24 

در  4 شما  والیت  دولتی  اراکین   .

 کنند. اقدامات خود قومی عمل می
16 3/4 30 8 128 2/34 111 7/29 89 8/23 

ه نحراف معیار، چولگی و کشیدگی ارایصغری، اعظمی، میانگین، اهای تعداد، ا، شاخص17در جدول  

است.   نمودار  همشده  در  که  داده  11  -4چنان  تجمع  است؛  شده  داده  در  نشان  راست ها  سمت 

ها در  دهد تجمع دادهاست که نشان می  73/3های این شاخص  هیستوگرام قرار دارد و میانگین داده

است. انحراف معیار که   5ها یک و نقطه اعظمی آن  صغری دادهسمت راست این نمودار است. نقطه ا

دادهدهندهنشان پراکندگی  میزان  است  ی  میمی  801/0ها  نشان  که  پراکباشد  دادهدهد  ها  ندگی 

داده است. چولگی  زیاد  که  نسبتاً  تقارنها  از حالت  مقدار  می  انحراف یک منحنی  با    -387/0باشد 

تر است.  دهد و بیانگر این است که میانگین از میانه و مد کوچکچولگی منفی متوسط را نشان می

-راوانی را مشخص میهای یک توزیع فمیزان تمرکز، پراکندگی و کشیدگی داده ها که  کشیدگی داده

شباهت در بین  دهد و بیانگر این است که  کشیدگی مثبت و کوچک را نشان می  066/0کند با مقدار  

ورزی نقش قومیت در سیاستدهد که  ایت آمارهای به دست آمده نشان میها وجود دارد. در نه پاسخ

 است. نسبتاً باال 

 

 ورزی های آماری نقش قومیت در سیاستشاخص :  16جدول  
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 کشیدگی چولگی  انحراف معیار  میانگین  اعظمی  اصغری  تعداد

361 1 5 73/3 801/0 387/0- 066/0 

 

 ورزی استیدر س  تیشاخص نقش قوم  ستوگرامیه  :11نمودار  

 

 

 

 

 های توصیفی شاخص اعتماد به نهادهای سنتی آمار
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ی اعتماد به نهادهای سنتی است. در جوامع سنتی نهادهای سنتی از جمله نهادهای  متغیرشاخص  

در   اجتماعی  مسایلتاثیرگذار  جامعهسیاسی  در  سنتی  نهادهای  ماناند.  نهادهای ای  از  افغانستان  ند 

لویهما می گیری به شتصمیم  یعمده مانند  نهادهایی  قومی  های قومی،  جرگه، جرگهروند.  شوراهای 

-شوند که در طول تاریخ افغانستان از جمله نهادهای تصمیماین نهادها محسوب می  یو ... از جمله

ای از کامالً مخالف تا کامالً  گزینه  5پرسش )گویه( با طیف لیکرت    7اند. در این شاخص  گیری بوده

است.   شده  مطرح  جدول  موافق  به  توجه  در  15  -4با  نه،  به  اعتماد  گویشاخص  سنتی،  ه  ادهای 

لوی توسط  باید  کشور  مهم  موافقت»مسایل  بیشترین  شود«  حل  کمترین   57)  جرگه  و  درصد( 

 درصد( شهروندان را به همراه داشته است.  7/23مخالفت )

 اعتماد به نهادهای سنتی: توزیع فراوانی و درصدی نظر پاسخگویان در شاخص  17جدول  

 ها گویه

 کامالً موافق  موافق  نسبتاً موافق  مخالف کامالً مخالف 

F % F % F % F % F % 

توسط  1 باید  کشور  مهم  مسایل   .

 جرگه حل شود. ویل
46 1/12 44 6/11 73 3/19 97 6/25 119 4/31 

به2 ب .  رفتن  انتخابات    ه جای  طرف 

جمهور و پارلمان  بهتر است که رییس

 جرگه انتخاب شود. هم توسط لوی

169 46 102 8/27 27 4/7 39 6/10 30 2/8 

جرگه3 بهتر  .  قومی  نهادهای  های  از 

می را  دولتی  مردم  مشکالت  توانند 

 حل کنند.

70 6/18 88 3/23 116 8/30 63 7/16 40 6/10 

کالن4 ان ه .  در  قومی  تخابات  ای 

 اند. کنندهجمهوری تعیینریاست
87 23 75 8/19 106 28 83 9/21 28 4/7 

ا5 بهتر  انتخابات  .  نامزدهای  ست 

به به  پارلمان  مردم  به  مراجعه  جای 

 کالن های قومی مراجعه کنند.

145 2/38 120 6/31 59 5/15 41 8/10 15 9/3 
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اید  شدن در یک والیت، ب. برای والی 6

سران  رض بهایت  باید  را  دست  اقوام 

 آورد. 

79 21 74 6/19 82 8/21 89 6/23 53 1/14 

های شورای  . در والیت شما نماینده7

قوم   یک  نماینده  کدام  هر  والیتی 

 است. 

57 1/15 41 9/10 101 8/26 106 1/28 72 1/19 

ه کشیدگی ارایی و  نحراف معیار، چولگهای تعداد، اصغری، اعظمی، میانگین، ا، شاخص19در جدول  

ها در وسط هیستوگرام نشان داده شده است؛ تجمع داده  12  -4چنان که در نمودار  همشده است.  

ها تقریباً در وسط دهد تجمع دادهاست که نشان می  77/2های این شاخص  قرار دارد و میانگین داده

ی دهنده معیار که نشانراف است. انح 5ها یک و نقطه اعظمی آن این نمودار است. نقطه اصغری داده

زیاد است.  دهد پراکندگی دادهباشد که نشان می می  709/0ها است  میزان پراکندگی داده ها نسبتاً 

داده که  چولگی  تقارنها  حالت  از  منحنی  یک  مقدار  می  انحراف  با  و    240/0باشد  مثبت  چولگی 

ها  تر است. کشیدگی دادهد بزرگو م   دهد و بیانگر این است که میانگین از میانهمتوسط را نشان می

داده که   کشیدگی  و  پراکندگی  تمرکز،  میمیزان  مشخص  را  فراوانی  توزیع  یک  مقدار  های  با  کند 

می  -120/0 نشان  را  متوسط  و  منفی  که  کشیدگی  است  این  بیانگر  و  بین دهد  در  زیادی  شباهت 

که اعتماد به نهادهای سنتی  دهد  پاسخ ها وجود ندارد. در نهایت آمارهای به دست آمده نشان می 

 پایین است. 

 اعتماد به نهادهای سنتی های آماری  :  شاخص 18جدول  

 کشیدگی چولگی  انحراف معیار  میانگین  اعظمی  اصغری  تعداد

341 1 5 77/2 709/0 240/0 120/0- 
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 ی سنت  یاد به نهادهاشاخص اعتم  ستوگرامیه  :12نمودار  

 

 های توصیفی شاخص مشارکت سیاسی آمار

ای سؤال دو گزینه  10ی به مشارکت سیاسی افراد اختصاص داده شده است که دارای  متغیرشاخص  

می خیر(  و  جدول  )بلی  به  توجه  با  »عالقه17  -4باشد.  گویه  سیاسی،  مشارکت  شاخص  در  مند  ، 

درصد( و    7/70کنم« بیشترین فراوانی )شرکت می های سیاسی  بحثهای سیاسی هستم و در  بحث

درصد( شهروندان را به همراه   3/13»عضو یکی از احزاب سیاسی هستم« کمترین فراوانی )  یگویه

هم است.  شهروندان  داشته  بین  در  سیاسی  مشارکت  کلی  درصد  می  4/46چنین  که درصد  باشد 

 دهد. ان میتر از متوسط را نشمشارکت سیاسی پایین
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 : توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان در شاخص مشارکت سیاسی19دول  ج

 ها( سؤاالت )گویه

 خیر بلی 

F % F % 

 7/86 237 3/13 50 . عضو یکی از احزاب سیاسی هستم.1

به2 نیستم.  سیاسی  حزب  هیچ  عضو  رسمی  در   ،صورت  ولی 

 ام. کار کردهانتخابات برای پیروزی یکی از کاندیداها  

113 7/29 268 3/70 

 3/39 148 7/60 229 ام. . در انتخابات رأی داده 3

 6/64 243 4/35 133 ام. . در انتخابات شرکت نکرده4

 7/61 235 3/38 146 ام. . در سخنرانی کاندیداهای انتخابات شرکت کرده 5

 1/75 283 9/24 94 ام. تظاهرات شرکت کرده. در  6

 3/39 150 7/60 232 ام. ستانم را تشویق به شرکت در انتخابات نموده . خانواده و دو7

 6/63 241 4/36 138 ی مدنی هستم.. عضو جامعه8

عالقه9 بحث.  بحثمند  در  و  هستم  سیاسی  سیاسی  های  های 

 کنم.شرکت می

256 7/70 106 3/29 

 6/33 121 4/66 239 های سیاسی کار کنم.دوست دارم روزی در یکی از پست.  10

 53/ 6  46/ 4  ها درصد کلی پاسخ
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 های توصیفی شاخص اعتماد سیاسیآمار

هایی که در این پژوهش به منظور بررسی فرهنگ سیاسی انتخاب شده است، شاخص  یکی از شاخص

ی مردم از عملکرد حکومت و بازخورد اعتماد سیاسی تجربهاعتماد سیاسی است که شهروندان دارند.  

ز در  عملکرد  برنامهاین  و  حال  می ندگی  نشان  را  آینده  به  های  توجه  با  سیاسی  اعتماد  این  دهد. 

وعده به  آنعملکرد دولت  از  و  افزایش  مردم  رضایت  با سستهای سیاسی و کسب  این  طرف  شدن 

ای از کامالً مخالف گزینه   5پرسش )گویه( با طیف لیکرت    6یابد. در این شاخص  وضعیت کاهش می

ای  شاخص اعتماد سیاسی، گویه »عده، در  18  -4با توجه به جدول  طرح شده است.  تا کامالً موافق م

می موافقت فکر  بیشترین  کشور«  سرنوشت  نه  است  مهم  معامله  فقط  سیاسی  احزاب  برای   کنند 

  6/6کمترین مخالفت )«  کنندهای خود عمل نمیوعده   مسئوالن حکومتی بهگویه »درصد( و    3/74)

 مراه داشته است.درصد( شهروندان را به ه

 اعتماد سیاسی :  توزیع فراوانی و درصدی نظر پاسخگویان در شاخص  20جدول  

 ها گویه

کامالً 

 مخالف
 کامالً موافق  موافق  نسبتاً موافق  مخالف

F % F % F % F % F % 

های  1 وعده  به  حکومتی  مسئوالن   .

 کنند.خود عمل نمی
14 7/3 11 9/2 81 1/21 103 9/26 174 4/45 

می2 فکر  ای  عده  می  .  چه  هر  کنند 

 رود.  گذرد وضع کشور رو به خرابی می
23 6 35 2/9 97 4/25 121 7/31 106 7/27 

عده3 می.  فکر  احزاب  ای  برای  کنند 

است   مهم  معامله  فقط  نه  سیاسی 

 سرنوشت کشور. 

21 5/5 30 9/7 47 3/12 107 28 177 3/46 

ح4 مسئوالن  برای  مردم  .  نظر  کومتی 

 مهم نیست. 
35 1/9 44 5/11 93 3/24 97 3/25 114 8/29 

می5 فکر  ای  عده  مسئوالن  .  که  کنند 

را   کار  انجام  برای  کافی  درایت  دولتی 

 ندارند.

21 7/5 33 9 111 2/30 109 6/29 94 5/25 

می6 فکر  برخی  برای  .  که  کنند 

های   دولت  رضایت  دولتی  مسئوالن 

 ردم کشور.خارجی مهم است نه م

19 5 42 1/11 88 2/23 90 7/23 140 9/36 
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نحراف معیار، چولگی و کشیدگی  های تعداد، اصغری، اعظمی، میانگین، ا، شاخص19  -4در جدول  

ها در سمت راست نشان داده شده است؛ تجمع داده   13  -4چنان که در نمودار  همه شده است.  ارای

داده میانگین  و  دارد  قرار  می  78/3این شاخص    هایهیستوگرام  نشان  که  دادهاست  تجمع  ها  دهد 

است. انحراف معیار که   5ها یک و نقطه اعظمی آن  سمت راست این نمودار است. نقطه اصغری داده

دادهدهندهنشان پراکندگی  میزان  است  ی  میمی  833/0ها  نشان  که  دادهباشد  پراکندگی  ها  دهد 

داده چولگی  است.  زیاد  که  نسبتاً  تقارنانحها  حالت  از  منحنی  یک  مقدار  می  راف  با    -406/0باشد 

تر است. دهد و بیانگر این است که میانگین از میانه و مد کوچکچولگی منفی و متوسط را نشان می

-های یک توزیع فراوانی را مشخص میکندگی و کشیدگی داده میزان تمرکز، پراها که  کشیدگی داده

مقدار   با  منف  -473/0کند  میکشیدگی  نشان  را  متوسط  و  که  ی  است  این  بیانگر  و  شباهت  دهد 

می نشان  آمده  دست  به  آمارهای  نهایت  در  ندارد.  وجود  ها  پاسخ  بین  در  اعتماد  زیادی  که  دهد 

 سیاسی نسبتاً مناسب است. 

 اعتماد سیاسی های آماری  :  شاخص 21جدول  

 کشیدگی چولگی  ار انحراف معی میانگین  اعظمی  اصغری  تعداد

360 1 5 78/3 833/0 406/0- 473/0- 
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 اعتماد سیاسی :  هیستوگرام شاخص  13نمودار  

 

 های توصیفی شاخص نقش زنان در مشارکت سیاسی آمار

شاخص  متغیرشاخص   این  در  است.  سیاسی  مشارکت  در  زنان  نقش  طیف   6ی  با  )گویه(  پرسش 

است.    ایگزینه  5لیکرت   شده  مطرح  موافق  کامالً  تا  مخالف  کامالً  جدول  از  به  توجه  در  23با   ،

در   زنان  نقش  میشاخص  »فکر  گویه  سیاسی،  میمشارکت  زن  یک  باشد« کنم  توانایی  وزیر  تواند 

موافق )بیشترین  )  3/65ت  مخالفت  کمترین  و  داشته   5/15درصد(  همراه  به  را  شهروندان  درصد( 

 است.
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 نقش زنان در مشارکت سیاسی :  توزیع فراوانی و درصدی نظر پاسخگویان در شاخص  22جدول  

 ها گویه
 مخالف کامالً مخالف 

نسبتاً 

 موافق 
 کامالً موافق  موافق 

F % F % F % F % F % 

ی مردان  . زنان به اندازه1

 درایت سیاسی دارند. 
54 2/14 68 9/17 88 2/23 88 2/23 81 4/21 

می2 زنان  رییس  .  توانند 

را   کشور  و  شوند  جمهور 

 به درستی اداره کنند. 

106 7/27 84 22 73 1/19 52 6/13 67 5/17 

می3 زنان  رییس  .  توانند 

 یک حزب باشند. 
65 1/17 50 2/13 88 2/23 98 8/25 79 8/20 

می 4 فکر  زن  .  یک  کنم 

توانایی  می وزیر  تواند 

 باشد. 

40 5/10 19 5 73 2/19 118 1/31 130 2/34 

در  5 زنان  حضور   .

به   که  توانسته  پارلمان 

قوه   این  سیاسی  نقش 

 کمک نماید.

41 8/10 31 1/8 94 7/24 120 5/31 95 9/24 

می  .6 زن  والی  یک  تواند 

 موفقی باشد. و یا ولسوال 
52 6/13 36 4/9 73 1/19 112 3/29 109 5/28 

ه نحراف معیار، چولگی و کشیدگی اراینگین، اهای تعداد، اصغری، اعظمی، میا، شاخص24در جدول  

ها تا حدودی در سمت نشان داده شده است؛ تجمع داده  14  -4چنان که در نمودار  همشده است.  

داده راست   میانگین  و  دارد  قرار  شاخص  هیستوگرام  این  می  30/3های  نشان  که  تجمع است  دهد 

است.    5ها یک و نقطه اعظمی آن  اصغری دادهها تقریباً در سمت راست این نمودار است. نقطه  داده

نشان که  معیار  داده دهندهانحراف  پراکندگی  میزان  است  ی  میمی  086/1ها  نشان  که  دهد  باشد 

باشد با مقدار می  انحراف یک منحنی از حالت تقارنها که  ها زیاد است. چولگی دادهدگی دادهپراکن

می  -377/0 نشان  را  متوسط  و  منفی  مد    دهدچولگی  و  میانه  از  میانگین  که  است  این  بیانگر  و 
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 های یک توزیع فراوانی میزان تمرکز، پراکندگی و کشیدگی داده ها که  تر است. کشیدگی دادهکوچک

دهد و بیانگر این است که کشیدگی منفی و متوسط را نشان می  -0/ 511کند با مقدار  را مشخص می

دهد که نقش  در نهایت آمارهای به دست آمده نشان میها وجود ندارد.  شباهت زیادی در بین پاسخ

 زنان در مشارکت سیاسی باالتر از متوسط است. 

 نقش زنان در مشارکت سیاسی های آماری  : شاخص 23جدول  

 کشیدگی چولگی  انحراف معیار  میانگین  اعظمی  اصغری  تعداد

369 1 5 30/3 086/1 377/0- 511/0- 

 

 

 نقش زنان در مشارکت سیاسی :  هیستوگرام شاخص  14ار  نمود
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 های توصیفی شاخص آگاهی سیاسیآمار

از طریق  شاخص   پاسخپرسش چندگزینه  5آگاهی سیاسی  با  است.  ای  متفاوت مطرح شده  با  های 

ر چند سال  جمهوری هاهی سیاسی، سؤال »انتخابات ریاست، در شاخص آگ22  -4جدول  توجه به  

افغانستان چند    3/92بیشترین پاسخ صحیح )  شود؟«برگزار می درصد( و سؤال »مجلس نمایندگان 

درصد( شهروندان را به همراه داشته است. در مجموع، در   4/68)  پاسخ صحیحعضو دارد؟« کمترین  

آگاهی    همه سؤاالت، پاسخ صحیح بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است و این مطلب بیانگر

 سیاسی نسبتاً باالی شهروندان دارد.

 آگاهی سیاسی: توزیع فراوانی و درصدی نظر پاسخگویان در شاخص  24دول  

 % F % F % F % F % F هاگویه

برخوردار  1 نظامی  چه  از  افغانستان   .

 است؟ 

   فدرالی  شاهی پارلمانی  ریاستی

284 4/77 75 4/20 3 8/0 5 4/1   

چه  2 افغانستان  استقالل  سالروز   .

 تاریخی است؟ 

 ثور  8 دلو  26 اسد  28 جدی  6 ثور  7

72 7/19 9 5/2 279 
4/

76 
5 4/1 0 0 

چند  3 هر  جمهوری  ریاست  انتخابات   .

 سال برگزار می شود؟ 

 سال 6 سال 4 سال  5 سال 7 سال 3

0 0 2 5/0 349 
3/

92 
27 1/7 0 0 

افغانستان4 نمایندگان  مجلس  چند    . 

 عضو دارد؟ 
429 250 249 102 300 
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12 4/3 90 9/25 238 
4/

68 
8 3/2 0 0 

افغانستان  5 نمایندگان  مجلس  رییس   .

 چه نام دارد؟ 

داکتر  

 عبداهلل 

یونس 

 قانونی

هادی  فضل 

 مسلم یار

عبدالرئوف 

 ابراهیم 

حامد 

 کرزی 

4 1/1 4 1/1 33 6/8 319 1/88 2 6/0 

 

 ارایی سیاسی های توصیفی شاخص احساس کآمار

ای از خیلی گزینه  5طیف لیکرت  پرسش )گویه( با    5برای سنجش شاخص احساس کارایی سیاسی،  

-، در شاخص احساس کارایی سیاسی، گویه26کم تا خیلی زیاد مطرح شده است. با توجه به جدول  

رصد( د  54تواند در سیستم دولتی موفق شود؟« بیشترین نظر )دی میکنید انسان متعه»فکر می  ی

رفتار  »فکر می  یو گویه با همه  ادارات دولتی  انجام میکنید در  )برابر   5/15پذیرد؟« کمترین نظر 

 درصد( شهروندان را به همراه داشته است.

 احساس کارایی سیاسی : توزیع فراوانی و درصدی نظر پاسخگویان در شاخص  25جدول  

 هاگویه
 خیلی زیاد  اد زی متوسط  کم  خیلی کم 

F % F % F % F % F % 

می1 فکر  قوانین  کنید  .  چقدر 

شما   روزمره  زندگی  بر  کشور 

 گذارد؟ تأثیر می

68 8/17 47 3/12 92 1/24 102 7/26 73 1/19 

می2 فکر  ادارات  .  در  کنید 

انجام   برابر  رفتار  همه  با  دولتی 

 می پذیرد؟ 

176 1/46 107 28 78 4/20 12 1/3 9 4/2 

فکر3 نظر  می  .  اگر  که  کنید 

ابراز  خود را به مسئولین دولتی  

می توجه  نظرتان  به  -دارید؛ 

 کنند؟

143 6/37 137 1/36 84 1/22 10 6/2 6 6/1 
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می4 فکر  شما  .  رأی  که  کنید 

را   کسی  تواند  می  انتخابات  در 

 برنده بسازد؟ 

95 1/25 44 6/11 81 4/21 72 19 87 23 

کنید انسان متعهدی  . فکر می5

دولتی  می   سیستم  در  تواند 

 موفق شود؟ 

42 11 62 2/16 72 8/18 95 9/24 111 1/29 

ه نحراف معیار، چولگی و کشیدگی ارایهای تعداد، اصغری، اعظمی، میانگین، ا، شاخص27در جدول  

ها تا حدودی در سمت نشان داده شده است؛ تجمع داده  15  -4چنان که در نمودار  همشده است.  

-دهد تجمع داده است که نشان می   69/2های این شاخص  ار دارد و میانگین دادهچپ هیستوگرام قر

داده اصغری  نقطه  است.  نمودار  این  چپ  سمت  در  تقریباً  آن  ها  اعظمی  نقطه  و  یک  است.    5ها 

نشان که  معیار  داده دهندهانحراف  پراکندگی  میزان  است  ی  میمی  764/0ها  نشان  که  دهد  باشد 

باشد با مقدار می  نحنی از حالت تقارنانحراف یک مها که  اد است. چولگی دادهها زیپراکندگی داده

تر دهد و بیانگر این است که میانگین از میانه و مد کوچکچولگی منفی و کم را نشان می  -010/0

داده کشیدگی  که  است.  دادهها  کشیدگی  و  پراکندگی  تمرکز،  را میزان  فراوانی  توزیع  یک  های 

می بمشخص  مقدار  کند  ن  -088/0ا  را  کم  و  منفی  میکشیدگی  که  شان  است  این  بیانگر  و  دهد 

دهد که احساس کارایی  شباهت بین پاسخ ها وجود ندارد. در نهایت آمارهای به دست آمده نشان می

 تر از متوسط است. سیاسی پایین

 احساس کارایی سیاسی های آماری  : شاخص 26جدول   

 کشیدگی چولگی  معیار انحراف   میانگین  اعظمی  اصغری  تعداد

372 1 5 69/2 764/0 010/0- 088/0- 
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 احساس کارایی سیاسی :  هیستوگرام شاخص  15نمودار 

 

 های توصیفی شاخص ارزیابی عملکرد سیاسی آمار

خیلی ای از  گزینه  5ف لیکرت  پرسش )گویه( با طی  9برای سنجش شاخص ارزیابی عملکرد سیاسی،  

ی در شاخص ارزیابی عملکرد سیاسی، گویه  28کم تا خیلی زیاد مطرح شده است. با توجه به جدول  

بهدو» را  معلمین  و  کارمندان  معاش  )لت  نظر  بیشترین  است«  کرده  پرداخت  و   21خوبی  درصد( 

)  یگویه نظر  کمترین  کند«  ایجاد  کار  جوانان  برای  توانسته  ب  9/77»دولت  را  شهروندان  ه  درصد( 

 همراه داشته است. 
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 ارزیابی عملکرد سیاسی :  توزیع فراوانی و درصدی نظر پاسخگویان در شاخص  27جدول  

 هاگویه

 خیلی زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم 

F % F % F % F % F % 

در  1 قضاییه  ی  قوه   .

بوده   موفق  عدالت  اجرای 

 است. 

124 8/32 109 8/28 107 3/28 28 4/7 10 6/2 

در 2 امنیتی  نیروهای   .

بوده موفق  امنیت  -تأمین 

 اند. 

120 8/31 82 8/21 108 6/28 56 9/14 11 9/2 

برای  3 توانسته  دولت   .

 جوانان کار ایجاد کند. 
181 6/47 115 3/30 68 9/17 12 2/3 4 1/1 

به خوبی  4 ادارات دولتی   .

حل   را  مردم  مشکالت 

 ند.کنمی

142 6/37 139 8/36 81 4/21 13 4/3 3 8/0 

برای  5 توانسته  دولت   .

از   خوبی  خدمات  مردم 

 جمله برق و آب ارایه دهد. 

133 4/35 104 7/27 103 4/27 26 9/6 10 7/2 

شهرداری6 خوبی  .  به  ها 

داده   انجام  را  وظایف شان 

 اند. 

109 7/28 126 2/33 116 5/30 21 5/5 8 ½ 

شه7 در  ترافیک  رها  . 

برقرار   را  نظم  که  توانسته 

 کند.

120 9/31 118 4/31 103 4/27 22 9/5 13 5/3 

کارمندان  8 معاش  دولت   .

خوبی   به  را  معلمین  و 

 پرداخت کرده است. 

90 6/23 85 3/22 126 1/33 55 4/14 25 6/6 

به  9 را  بازار  نرخ  دولت   .

 کند. خوبی کنترل می
176 2/47 110 5/29 69 5/18 12 2/3 6 6/1 
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ه نحراف معیار، چولگی و کشیدگی ارایهای تعداد، اصغری، اعظمی، میانگین، ا، شاخص29در جدول  

است.   نمودار  همشده  در  که  داده  16  -4چنان  تجمع  است؛  شده  داده  چپ نشان  سمت  در  ها 

ها در  دهد تجمع دادهاست که نشان می  10/2های این شاخص  هیستوگرام قرار دارد و میانگین داده

است. انحراف معیار    4اعظمی آن    یها یک و نقطهاصغری داده  یسمت چپ این نمودار است. نقطه 

ها دهد پراکندگی داده باشد که نشان میمی  644/0ها است  ی میزان پراکندگی داده دهندهکه نشان

 256/0  باشد با مقدارمی  انحراف یک منحنی از حالت تقارنها که  تا حدودی زیاد است. چولگی داده 

تر است. دهد و بیانگر این است که میانگین از میانه و مد بزرگچولگی مثبت و متوسط را نشان می

-های یک توزیع فراوانی را مشخص میمیزان تمرکز، پراکندگی و کشیدگی داده ها که  کشیدگی داده

مقدار   با  می  -474/0کند  نشان  را  متوسط  و  منفی  که کشیدگی  است  این  بیانگر  و  شباهت    دهد 

می نشان  آمده  دست  به  آمارهای  نهایت  در  ندارد.  وجود  ها  پاسخ  بین  در  ارزیابی  زیادی  که  دهد 

 عملکرد سیاسی پایین است. 

 ارزیابی عملکرد سیاسی های آماری  : شاخص28جدول 

 کشیدگی چولگی  انحراف معیار  میانگین  اعظمی  اصغری  تعداد

333 1 4 10/2 644/0 256/0 474/0- 

 

 

 

 

 

 

ن

 ی اسیعملکرد س یاب یشاخص ارز  ستوگرامیه : 16مودار ن 
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 های توصیفی شاخص نگرش ملی آمار

ای از خیلی کم تا خیلی  گزینه  5پرسش )گویه( با طیف لیکرت    6برای سنجش شاخص نگرش ملی،  

ش ملی، گویه » به قهرمانان، دانشمندان شاخص نگر، در  30زیاد مطرح شده است. با توجه به جدول  

درصد(    9/9درصد( و کمترین نظر )  6/80نمایم« بیشترین نظر )های علمی کشور افتخار میو نخبه

 همراه داشته است.  شهروندان را به

 نگرش ملی: توزیع فراوانی و درصدی نظر پاسخگویان در شاخص  29جدول  

 هاگویه
 خیلی زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم 

F % F % F % F % F % 

را  1 افغانستان  تابعیت  که  این  از   .

 کنید؟ دارید، چه اندازه افتخار می

46 1/12 29 6/7 49 9/12 59 5/15 197 8/51 

می2 وقتی  افغانستان  .  از  کسی  بینید 

می میانتقاد  عصبانی  اندازه  -کند چه 

 شوید؟ 

62 5/16 30 8 57 2/15 82 9/21 144 4/38 

پرچم  . هنگامی که می 3 بینید کسانی 

می آتش  به  را  چه  افغانستان  کشند، 

 شوید؟ اندازه عصبانی می

42 2/11 21 6/5 35 3/9 47 5/12 230 3/61 

. با مشاهده ی در اهتزار بودن پرچم  4

افغانستان در میادین ورزشی چه اندازه  

 احساس خوبی به شما دست می دهد. 

26 9/6 19 5 30 9/7 64 9/16 240 3/63 

. هنگام شنیدن سرود ملی چه اندازه  5

 کنید. احساس غرور می

59 4/15 22 8/5 47 3/12 58 2/15 196 3/51 

های  . به قهرمانان، دانشمندان و نخبه6

 نمایم. علمی کشور افتخار می 

24 4/6 13 5/3 36 6/9 68 1/18 235 5/62 
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ه نحراف معیار، چولگی و کشیدگی ارایظمی، میانگین، اهای تعداد، اصغری، اع شاخص،  31در جدول  

ها تا حدودی در سمت نشان داده شده است؛ تجمع داده  17  -4چنان که در نمودار  همشده است.  

داده  میانگین  و  دارد  قرار  هیستوگرام  شاخص  راست  این  می  30/3های  نشان  که  تجمع است  دهد 

تقریباً  داده  5اعظمی آن    یها یک و نقطهاصغری داده  یت. نقطه در سمت راست این نمودار اسها 

دهد  باشد که نشان میمی 086/1ها است  ی میزان پراکندگی دادهدهندهاست. انحراف معیار که نشان

باشد با مقدار می  انحراف یک منحنی از حالت تقارنها که  ها زیاد است. چولگی دادهپراکندگی داده

را  -377/0 متوسط  و  منفی  می  چولگی  مد  نشان  و  میانه  از  میانگین  که  است  این  بیانگر  و  دهد 

های یک توزیع فراوانی میزان تمرکز، پراکندگی و کشیدگی داده ها که  تر است. کشیدگی دادهکوچک

دهد و بیانگر این است که کشیدگی منفی و متوسط را نشان می  -0/ 511کند با مقدار  را مشخص می

ها  شب پاسخ  بین  در  زیادی  میاهت  نشان  آمده  دست  به  آمارهای  نهایت  در  ندارد.  که  وجود  دهد 

 نگرش ملی باالتر از متوسط است.

 نگرش ملیهای آماری :  شاخص30جدول 

 کشیدگی چولگی  انحراف معیار  میانگین  اعظمی  اصغری  تعداد

350 1 5 99/3 07/1 175/1- 528/0 
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 نگرش ملی:  هیستوگرام شاخص  17نمودار  

 

 های توصیفی شاخص نگرش اقتصادی در فرهنگ سیاسی آمار

شاخص   سنجش  سیاسیبرای  فرهنگ  در  اقتصادی  لیکرت    4،  نگرش  طیف  با  )گویه(    5پرسش 

از  گزینه جدول  ای  به  توجه  با  است.  شده  مطرح  زیاد  خیلی  تا  کم  در  32خیلی  نگرش  ،  شاخص 

ای باشد که کسب و کار  یاسی، گویه »قوانین و مقررات حکومتی باید به گونهاقتصادی در فرهنگ س

درصد( شهروندان را به همراه داشته   3/5درصد( و کمترین نظر )  9/83را رونق دهد« بیشترین نظر )

 است.
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 فرهنگ سیاسی  ویان در شاخص نگرش اقتصادی در:  توزیع فراوانی و درصدی نظر پاسخگ 31جدول  

 هاگویه

 خیلی زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم 

F % F % F % F % F % 

. دولت باید مالیات بیشتری بر  1

 عایدات کالن وضع کند. 

43 4/11 36 5/9 112 7/29 101 8/26 85 5/22 

حکومتی 2 مقررات  و  قوانین   .

ای باشد که کسب و  باید به گونه 

 کار را رونق دهد. 

8 1/2 12 2/3 41 9/10 106 2/28 209 6/55 

. رفاه و بهزیستی افغانستان به  3

 صنعت و تجارت بستگی دارد. 

23 1/6 21 6/5 59 8/15 131 35 140 4/37 

شرکت4 اگر  مثل .  عمده  های 

بخش  برق به  مخابرات  و  رسانی 

دولتی واگذار شود؛ به نفع مردم  

 است. 

37 8/9 46 2/12 97 7/25 97 7/25 100 5/26 

ه نحراف معیار، چولگی و کشیدگی ارایهای تعداد، اصغری، اعظمی، میانگین، ا، شاخص33  در جدول

است.   نمودار  -همشده  در  که  داده  18  -4چنان  تجمع  است؛  شده  داده  راست نشان  سمت  در  ها 

ها در  دهد تجمع دادهکه نشان میاست    80/3های این شاخص  هیستوگرام قرار دارد و میانگین داده

است. انحراف معیار که   5ها یک و نقطه اعظمی آن  این نمودار است. نقطه اصغری دادهسمت راست  

ها زیاد  دهد پراکندگی دادهباشد که نشان میمی  746/0ها است  ی میزان پراکندگی دادهدهندهنشان

چولگی منفی    -680/0باشد با مقدار  می   ارنانحراف یک منحنی از حالت تق ها که  است. چولگی داده

نشان می  و را  و مد کوچکمتوسط  میانه  از  میانگین  است که  این  بیانگر  و  است. کشیدگی دهد  تر 

که  داده داده ها  کشیدگی  و  پراکندگی  تمرکز،  میمیزان  مشخص  را  فراوانی  توزیع  یک  با  های  کند 

شباهت زیادی در بین و بیانگر این است که  دهد کشیدگی مثبت و متوسط را نشان می 902/0مقدار 

نگرش اقتصادی در فرهنگ  دهد که  دست آمده نشان میوجود دارد. در نهایت آمارهای به  پاسخ ها

 باالتر از متوسط است. سیاسی
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 های آماری نگرش اقتصادی در فرهنگ سیاسی :  شاخص32جدول 

 کشیدگی چولگی  انحراف معیار میانگین  اعظمی اصغری  تعداد

358 1 5 80/3 746/0 680/0- 902/0 

 

 

 نگرش اقتصادی در فرهنگ سیاسی :  هیستوگرام شاخص  18نمودار 

 المللی در فرهنگ سیاسی های توصیفی شاخص نگرش بینآمار

شاخص   سنجش  بینبرای  سیاسینگرش  فرهنگ  در  لیکرت    5،  المللی  طیف  با  )گویه(   5پرسش 

-نگرش بینشاخص  ، در  34با توجه به جدول  زیاد مطرح شده است.    ای از خیلی کم تا خیلی گزینه

المللی، قدرت و نفوذ ما را در منطقه و المللی در فرهنگ سیاسی، گویه »عضویت در سازمان های بین

می افزایش  )جهان  موافقت  بیشترین  »  4/50دهد«  گویه  و  نیروهادرصد(  بینحضور  در  ی  المللی 
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 3/62ات مفید است« کمترین نظر یا به عبارتی بیشترین مخالفت )افغانستان برای حفظ صلح و ثب

 درصد( شهروندان را به همراه داشته است.

 سیاسی المللی در فرهنگ :  توزیع فراوانی و درصدی نظر پاسخگویان در شاخص نگرش بین33جدول 

 ها گویه
 خیلی زیاد  زیاد متوسط  کم خیلی کم 

F % F % F % F % F % 

. سازمان ملل متحد به صلح و 1

امنیت در افغانستان کمک کرده  

 است. 

135 7/35 82 7/21 94 9/24 43 4/11 24 3/6 

های  2 سازمان  در  عضویت   .

المللی، قدرت و نفوذ ما را در  بین

 دهد. منطقه و جهان افزایش می

61 1/16 46 1/12 81 4/21 111 3/29 80 1/21 

پیمان3 امنی.  افغانستان  های  تی 

قدرت  میبا  جهان،  بزرگ  -های 

تواند در صلح و امنیت ما کمک  

 نماید. 

115 3/30 57 15 82 6/21 86 6/22 40 5/10 

-های بین. پذیرش کنوانسیون 4

می بشری  حقوق  و  تواند  المللی 

در   ما  کشور  جایگاه  جهان  به 

 کمک کند.

66 6/17 57 2/15 90 9/23 113 1/30 50 3/13 

روهای بین المللی در . حضور نی5

و   صلح  حفظ  برای  افغانستان 

 ثبات مفید است. 

157 9/40 82 4/21 80 8/20 40 4/10 40 5/6 

ه نحراف معیار، چولگی و کشیدگی ارایهای تعداد، اصغری، اعظمی، میانگین، ا، شاخص35در جدول  

ا حدودی در سمت ها تنشان داده شده است؛ تجمع داده  19  -4چنان که در نمودار  همشده است.  

داده  میانگین  و  دارد  قرار  هیستوگرام  شاخص  راست  این  می  71/2های  نشان  که  تجمع است  دهد 

است.    5ها یک و نقطه اعظمی آن  ها تقریباً در سمت راست این نمودار است. نقطه اصغری دادهداده

نشان که  معیار  دادهدهندهانحراف  پراکندگی  میزان  است  ی  کمی  02/1ها  میباشد  نشان  دهد  ه 
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باشد با مقدار می  انحراف یک منحنی از حالت تقارنها که  ها زیاد است. چولگی دادهپراکندگی داده

را نشان می  030/0 از میانه و  چولگی مثبت و کم  این است که میانگین  بیانگر  تر  مد بزرگدهد و 

داده کشیدگی  که  است.  دادهها  کشیدگی  و  پراکندگی  تمرکز،  یمیزان  را های  فراوانی  توزیع  ک 

دهد و بیانگر این است که  کشیدگی منفی و متوسط را نشان می  -808/0کند با مقدار  مشخص می

می نشان  آمده  دست  به  آمارهای  نهایت  در  ندارد.  وجود  ها  پاسخ  بین  در  زیادی  که    دهدشباهت 

 تر از متوسط است.پایین المللی در فرهنگ سیاسینگرش بین

 المللی در فرهنگ سیاسی های آماری نگرش بین:  شاخص 34جدول  

 کشیدگی چولگی  انحراف معیار میانگین  اعظمی اصغری  تعداد

365 1 5 71/2 02/1 030/0 808/0- 

 

 ی اسیدر فرهنگ س  المللینیشاخص نگرش ب  ستوگرامیه  :  19نمودار     
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 باطیهای استنبخش دوم: آمار

 شناختیهای تحقیق به تفکیک مشخصات جمعیتمتغیرهای آماری  شاخص

-های تحقیق به تفکیک سن و نتایج آزمون تحلیل واریانس یکمتغیرهای آماری  شاخص

 طرفه

طرفه های تعداد، میانگین، انحراف معیار و نتایج آزمون تحلیل واریانس یکشاخص، 33 -4در جدول 

 شده است. ارایهیرهای  تحقیق به تفکیک سن برای مقایسه میانگین  متغ

آزمون تحلیل واریانس یک  36با توجه به جدول   نتایج  طرفه، اختالف میانگین معنادار بین و طبق 

)گروه سنی  در sig<05/0های  فقط  نهادهای  متغیرمورد     (  به  اعتماد  و   دینی  امور  به  باور  های 

شود. همچنین، به امور دینی با افزایش سن، کمتر می  دینیوجود دارد، به این ترتیب که میانگین باور

دینیاز   نهادهای  به  اعتماد  از    30تا    20میزان   و  میانگین  از  باالتر  پایین  60تا    30سال  از سال  تر 

های سنی  های تحقیق، اختالف میانگین معناداری بین گروهمتغیردر مورد سایر     باشد.میانگین می

 وجود ندارد.

 طرفهها به تفکیک سن و نتایج آزمون تحلیل واریانس یکمتغیرهای آماری   : شاخص 35جدول  

 ( sig) معناداری Fمقدار   انحراف معیار میانگین  تعداد سن متغیر   

 باور به امور دینی 

25 - 20 234 4.02 1.107 

3.106 0.016 

30 - 26 85 3.85 1.125 

40 - 31 35 3.50 1.178 

50 - 41 10 3.37 1.478 

60 - 51 
8 3.21 1.458 
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به   اعتماد 

 نهادهای دینی 

25 - 20 230 3.24 1.047 

2.875 0.023 

30 - 26 80 3.10 1.031 

40 - 31 30 2.58 0.917 

50 - 41 10 3.03 1.250 

60 - 51 8 2.94 1.355 

در   قومیت  نقش 

 ورزی سیاست

25 - 20 227 3.79 0.826 

0.895 0.467 

30 - 26 83 3.63 0.792 

40 - 31 33 3.64 0.676 

50 - 41 10 3.70 0.575 

60 - 51 8 3.50 0.866 

به    اعتماد

 نهادهای سنتی

25 - 20 218 2.83 0.739 

1.331 0.258 

30 - 26 76 2.70 0.680 

40 - 31 32 2.71 0.516 

50 - 41 9 2.49 0.576 

60 - 51 6 2.43 0.904 

 اعتماد سیاسی 

25 - 20 226 3.76 0.859 

0.670 0.613 
30 - 26 83 3.72 0.798 

40 - 31 33 3.99 0.670 

50 - 41 10 3.82 0.862 
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60 - 51 8 3.81 1.056 

 

در   زنان  نقش 

 مشارکت سیاسی 

25 - 20 231 3.28 1.168 

1.041 0.386 

30 - 26 86 3.21 1.002 

40 - 31 35 3.55 0.785 

50 - 41 9 3.74 0.727 

60 - 51 8 3.44 0.811 

کارایی   احساس 

 سیاسی

25 - 20 238 2.64 0.804 

2.207 0.068 

30 - 26 82 2.83 0.673 

40 - 31 34 2.56 0.636 

50 - 41 10 2.70 0.773 

60 - 51 8 3.23 0.654 

عمل کرد  ارزیابی 

 سیاسی

25 - 20 200 2.10 0.674 

0.199 0.939 

30 - 26 82 2.11 0.584 

40 - 31 34 2.05 0.636 

50 - 41 9 2.15 0.539 

60 - 51 8 2.26 0.727 

 نگرش ملی 

25 - 20 222 4.00 1.072 

0.690 0.599 30 - 26 78 3.97 1.087 

40 - 31 33 3.89 0.917 
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50 - 41 9 3.63 1.428 

60 - 51 8 4.44 1.042 

 

اقتصادی   نگرش 

فرهنگ   در 

 سیاسی

25 - 20 224 3.78 0.795 

2.244 0.064 

30 - 26 83 3.75 0.689 

40 - 31 34 4.08 0.532 

50 - 41 10 3.43 0.624 

60 - 51 7 4.07 0.426 

 آگاهی سیاسی 

25 - 20 199 4.05 0.973 

0.187 0.945 

30 - 26 72 4.08 0.989 

40 - 31 28 4.11 0.916 

50 - 41 8 4.00 1.069 

60 - 51 5 4.40 0.894 

نگرش بین المللی  

فرهنگ   در 

 سیاسی

25 - 20 231 2.68 1.051 

0.576 0.681 

30 - 26 82 2.70 0.982 

40 - 31 35 2.79 1.011 

50 - 41 9 2.80 0.990 

60 - 51 8 3.20 0.428 

 

 طرفه های تحقیق به تفکیک قومیت و نتایج آزمون تحلیل واریانس یکمتغیرهای آماری  شاخص
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تعداد،  ، شاخص37در جدول   واریانس یکهای  تحلیل  آزمون  نتایج  و  معیار  انحراف  طرفه میانگین، 

 شده است. ارایههای تحقیق به تفکیک قومیت متغیربرای مقایسه میانگین  

آزمون تحلیل واریانس یک  37به جدول    با توجه نتایج  طرفه، اختالف میانگین معنادار بین و طبق 

های باور به امور دینی، اعتماد به نهادهای دولتی، اعتماد  متغیر( در مورد    sig<05/0اقوام مختلف )

بین نگرش  و  سیاسی  مشارکت  در  زنان  نقش  سنتی،  نهادهای  وجود  به  سیاسی  فرهنگ  در  المللی 

نهادهای  دار به  اعتماد  دینیو  نهادهای  به  اعتماد  دینی،   امور  به  باور  میانگین  که  ترتیب  این  به  د، 

ها از همه کمتر است. میانگین نقش زنان در مشارکت  و در هزاره  ها از همه بیشترسنتی در ازبیک

-رش بین ها از همه کمتر است. همچنین میانگین نگها از همه بیشتر و در پشتونسیاسی در هزاره

ها از همه کمتر است. در مورد سایر   ها از همه بیشتر و در ازبیکالمللی در فرهنگ سیاسی در هزاره

 الف میانگین معناداری بین اقوام مختلف وجود ندارد. های تحقیق، اختمتغیر

 طرفه یل واریانس یکها به تفکیک قومیت و نتایج آزمون تحلمتغیرهای آماری   :  شاخص 36جدول  

 میانگین  تعداد قومیت متغیر   
انحراف 

 معیار 
 Fمقدار  

معناداری 

(sig) 

 باور به امور دینی 

 1.072 4.12 115 پشتون 

4.625 0.001 

 1.218 3.76 145 تاجیک

 1.120 3.53 49 هزاره

 0.814 4.43 25 ازبیک 

 0.961 3.65 17 سادات

نهادهای   به  اعتماد 

 دینی 

 1.079 3.44 107 شتون پ 
7.187 0.000 

 1.008 2.98 139 تاجیک
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 0.880 2.69 48 هزاره

 0.925 3.62 26 ازبیک 

 1.133 3.38 16 سادات

در  قومیت  نقش 

 ورزی سیاست

 0.891 3.66 113 پشتون 

2.105 0.080 

 0.723 3.84 141 تاجیک

 0.786 3.68 46 هزاره

 0.711 3.80 26 ازبیک 

 0.720 3.29 14 سادات

نهادهای   به  اعتماد 

 سنتی

 0.795 2.95 98 پشتون 

3.552 0.007 

 0.651 2.70 139 تاجیک

 0.589 2.57 45 هزاره

 0.817 3.02 24 ازبیک 

 0.691 2.80 15 سادات

 اعتماد سیاسی 

 0.852 3.66 104 پشتون 

 0.810 3.83 144 تاجیک 0.173 1.602

 0.794 3.73 48 زارهه
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 0.984 4.06 26 ازبیک 

 0.848 3.64 17 سادات

در  زنان  نقش 

 مشارکت سیاسی 

 1.265 2.98 116 پشتون 

5.286 0.000 

 0.970 3.51 144 تاجیک

 0.869 3.61 47 هزاره

 0.864 3.09 23 ازبیک 

 0.883 3.21 17 سادات

کارایی  احساس 

 سیاسی

 0.850 2.71 116 پشتون 

1.593 0.176 

 0.745 2.61 145 تاجیک

 0.604 2.93 48 هزاره

 0.803 2.63 26 ازبیک 

 0.772 2.76 17 سادات

عملکرد   ارزیابی 

 سیاسی

 0.687 2.08 106 پشتون 

0.613 0.653 
 0.656 2.14 129 تاجیک

 0.622 2.17 43 هزاره

 0.583 1.94 24 ازبیک 
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 0.577 2.13 15 سادات

 نگرش ملی 

 1.019 4.15 111 پشتون 

1.955 0.101 

 1.086 3.82 131 تاجیک

 1.208 3.88 47 هزاره

 1.123 3.87 26 ازبیک 

 0.865 4.32 15 سادات

در  اقتصادی  نگرش 

 فرهنگ سیاسی 

 0.810 3.73 110 پشتون 

1.367 0.245 

 0.767 3.80 142 تاجیک

 0.608 3.97 47 هزاره

 0.826 3.80 22 ازبیک 

 0.320 3.52 15 سادات

 آگاهی سیاسی 

 1.044 4.05 99 پشتون 

0.238 0.917 

 0.942 4.12 124 تاجیک

 0.885 4.03 38 هزاره

 0.858 4.00 20 ازبیک 

 0.754 4.25 12 سادات

المللی  بین   0.002 4.347 1.065 2.51 110 پشتون نگرش 
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 1.014 2.76 148 تاجیک در فرهنگ سیاسی 

 0.801 3.10 48 هزاره

 0.903 2.31 20 ازبیک 

 1.089 3.09 17 سادات

 

-تحقیق به تفکیک درآمد ماهانه و نتایج آزمون تحلیل واریانس یک  متغیرهایهای آماری  شاخص

 طرفه 

آ، شاخص38در جدول   نتایج  و  معیار  انحراف  میانگین،  تعداد،  واریانس یکهای  تحلیل  طرفه زمون 

 شده است.  ارایههای تحقیق به تفکیک درآمد ماهانه متغیربرای مقایسه میانگین  

آزمون تحلیل واریانس یک  38با توجه به جدول   نتایج  طرفه، اختالف میانگین معنادار بین و طبق 

دینیوجود دارد، به این های  اعتماد به نهادهای متغیر( فقط در مورد   sig<05/0های درآمدی )گروه

تا    10های پایین و باالی درآمدی یعنی از  دهای دینیدر بین گروهترتیب که میانگین  اعتماد به نها 

باشد.  هزار در ماه می  60تا    30های درآمدی  هزار به باال در ماه بیشتر از گروه  60هزار در ماه و    30

 های درآمدی وجود ندارد.اداری بین گروههای تحقیق، اختالف میانگین معنمتغیردر مورد سایر  
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 طرفه به تفکیک درآمد ماهانه و نتایج آزمون تحلیل واریانس یک  متغیرهاهای آماری  : شاخص37جدول 

انحراف   میانگین  تعداد درآمد ماهانه  متغیر  

 معیار 

معناداری   Fمقدار 

(sig ) 

 باور به امور دینی
 1.110 3.98 206 هزار  10  -20

2.014 0.077 

 1.172 3.81 35 هزار  21  -30

 1.215 3.58 23 هزار  31  -40

 1.341 3.08 13 هزار  41  -50

 1.244 3.58 8 هزار  51  -60

 1.377 3.82 11 هزار به باال  60

نهادهای   به  اعتماد 

 دینی 

 1.035 3.19 203 هزار  10  -20

2.268 0.048 

 1.110 2.92 33 هزار  21  -30

 1.018 2.94 22 هزار  31  -40

 1.054 2.18 10 هزار  41  -50

 1.274 2.84 8 هزار  51  -60

 1.142 3.16 11 هزار به باال  60

در   قومیت  نقش 

 ورزی سیاست 

 0.803 3.72 204 هزار  10  -20
0.326 0.897 

 0.712 3.65 34 هزار  21  -30

 0.753 3.55 21 هزار  31  -40
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 0.534 3.67 13 هزار  41  -50

 0.289 3.75 7 هزار  51  -60

 0.847 3.86 11 هزار به باال  60

نهادهای   به  اعتماد 

 سنتی

 0.707 2.78 195 هزار  10  -20
1.021 0.406 

 0.647 2.84 34 هزار  21  -30

 0.799 2.76 22 هزار  31  -40

 0.425 2.40 13 هزار  41  -50

 0.995 3.02 7 هزار  51  -60

 0.395 2.73 10 هزار به باال  60

 اعتماد سیاسی 
 0.808 3.78 202 هزار  10  -20

0.965 0.440 

 0.772 3.86 34 هزار  21  -30

 0.692 3.58 23 هزار  31  -40

 0.683 3.99 12 هزار  41  -50

 1.074 3.35 8 هزار  51  -60

 0.825 3.82 11 هزار به باال  60

در   زنان  نقش 

 مشارکت سیاسی 

 0.174 1.550 1.130 3.24 204 هزار  10  -20

 0.971 3.32 35 هزار  21  -30

 0.807 3.55 22 هزار  31  -40
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 0.632 3.95 13 هزار  41  -50

 0.659 3.54 8 هزار  51  -60

 0.978 3.62 10 هزار به باال  60

کارایی   احساس 

 سیاسی 

 0.775 2.73 208 زاره  10  -20
1.818 0.109 

 0.584 2.64 33 هزار  21  -30

 0.769 2.97 23 هزار  31  -40

 0.688 2.60 13 هزار  41  -50

 0.691 2.45 8 هزار  51  -60

 0.693 2.20 10 هزار به باال  60

عملکرد   ارزیابی 

 سیاسی 

 0.654 2.13 190 هزار  10  -20
1.683 0.139 

 0.661 1.96 35 ارهز  21  -30

 0.628 2.42 20 هزار  31  -40

 0.703 2.11 12 هزار  41  -50

 0.513 2.06 7 هزار  51  -60

 0.489 1.84 10 هزار به باال  60

 نگرش ملی 
 1.078 4.06 198 هزار  10  -20

1.778 0.118 

 0.972 3.85 31 هزار  21  -30

 1.074 4.28 21 هزار  31  -40
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 0.877 3.40 12 هزار  41  -50

 0.992 4.00 8 هزار  51  -60

 1.289 3.50 11 هزار به باال  60

در   اقتصادی  نگرش 

 فرهنگ سیاسی 

 0.741 3.79 196 هزار  10  -20
0.453 0.811 

 0.621 3.84 33 هزار  21  -30

 0.505 3.95 23 هزار  31  -40

 0.445 3.98 12 هزار  41  -50

 0.566 3.91 8 زاره  51  -60

 1.185 3.66 11 هزار به باال  60

 آگاهی سیاسی 
 0.950 4.02 177 هزار  10  -20

1.751 0.124 

 0.831 4.10 31 هزار  21  -30

 0.516 4.47 15 هزار  31  -40
 1.075 4.40 10 هزار  41  -50
 0.787 4.43 7 هزار  51  -60

 1.508 3.55 11 هزار به باال  60

المللی   بین  نگرش 

 در فرهنگ سیاسی

 1.010 2.74 200 هزار  10  -20
1.595 0.161 

 0.988 2.53 35 هزار  21  -30
 0.801 2.87 23 هزار  31  -40

 0.960 3.15 13 هزار  41  -50

 0.745 3.33 6 هزار  51  -60

 1.338 3.16 11 هزار به باال  60
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 های مستقل نمونه  tق به تفکیک جنس و نتایج آزمون تحقی متغیرهایهای آماری  شاخص

آزمون  ، شاخص39در جدول   نتایج  انحراف معیار و  برای نمونه  tهای تعداد، میانگین،  های مستقل 

 شده است. ارایههای تحقیق به تفکیک جنس متغیرمقایسه میانگین  

میانگین معنادار بین زنان و  های مستقل، اختالف  نمونه  tو طبق نتایج آزمون    39با توجه به جدول  

های باور به امور دینی، اعتماد به نهادهای دولتی، نقش زنان در  متغیر( در مورد    sig<05/0مردان )

ر فرهنگ  مشارکت سیاسی، احساس کارایی سیاسی، ارزیابی عملکرد سیاسی و نگرش بین المللی د

ینی و  اعتماد به نهادهای دینیدر مردان سیاسی وجود دارد، به این ترتیب که میانگین باور به امور د 

عملکرد   ارزیابی  زنان در مشارکت سیاسی، احساس کارایی سیاسی،  زنان و میانگین نقش  از  بیشتر 

در   است.  مردان  از  بیشتر  زنان  در  سیاسی  فرهنگ  در  المللی  بین  نگرش  و  سایر   سیاسی  مورد 

 ردان وجود ندارد. های تحقیق، اختالف میانگین معناداری بین زنان و ممتغیر

 های مستقل نمونه  tهای تحقیق به تفکیک جنس و نتایج آزمون  متغیرهای آماری   :  شاخص 38جدول  

انحراف   میانگین  تعداد جنس متغیر  

 معیار 

معناداری   tمقدار  

(sig ) 

اختالف 

 میانگین 

امور   به  باور 

 دینی 

 323/0 015/0 441/2 12/1 99/3 246 مرد 

 22/1 67/3 109 زن

به   اعتماد 

 نهادهای دینی

 279/0 024/0 265/2 07/1 22/3 238 مرد 

 1 94/2 105 زن

نقش قومیت در  

 ورزی سیاست 

 100/0 275/0 094/1 780/0 75/3 234 مرد 

 824/0 65/3 111 زن

به   اعتماد 

 نهادهای سنتی

 021/0 804/0 249/0 721/0 78/2 228 مرد 

 695/0 76/2 102 زن
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 111/0 251/0 150/1 824/0 81/3 234 مرد  اعتماد سیاسی 

 860/0 70/3 110 زن

در   زنان  نقش 

مشارکت  

 سیاسی 

 -681/0 000/0 -193/6 08/1 12/3 245 مرد 

 891/0 80/3 108 زن

کارایی   احساس 

 سیاسی 

 -208/0 018/0 -385/2 764/0 63/2 245 مرد 

 778/0 83/2 113 زن

عملکرد   ارزیابی 

 سیاسی 

 -283/0 000/0 -548/3 596/0 02/2 212 مرد 

 705/0 30/2 106 زن

 -236/0 063/0 -868/1 08/1 91/3 228 مرد  نگرش ملی 

 06/1 14/4 107 زن

اقتصادی   نگرش 

فرهنگ در  

 سیاسی 

 -071/0 413/0 -820/0 741/0 78/3 232 مرد 

 771/0 86/3 110 زن

 193/0 137/0 492/1 956/0 11/4 22 مرد  اسی آگاهی سی

 997/0 92/3 75 زن

بین   نگرش 

در   المللی 

 فرهنگ سیاسی 

 -575/0 000/0 -099/5 998/0 53/2 241 مرد 

 922/0 11/3 108 زن
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های تحقیق به تفکیک میزان تحصیالت و نتایج آزمون تحلیل واریانس  متغیرهای آماری  شاخص

 طرفه یک

واریانس یک، شاخص40ل  در جدو تحلیل  آزمون  نتایج  و  معیار  انحراف  میانگین،  تعداد،  طرفه های 

 شده است.   ارایههای تحقیق به تفکیک تحصیالت متغیربرای مقایسه میانگین  

آزمون تحلیل واریانس یک  40دول  با توجه به ج نتایج  طرفه، اختالف میانگین معنادار بین و طبق 

های باور به امور دینی،  اعتماد به نهادهای دینیو متغیر( در مورد    sig<05/0های تحصیلی )گروه

-نگرش ملی وجود دارد، به این ترتیب که میانگین باور به امور دینی با افزایش تحصیالت، کمتر می

میشو کمتر  تحصیالت  افزایش  دینیبا  نهادهای  به  اعتماد  میزان   میانگین  به  د.  اعتماد  اما   شود 

یابد. همچنین میانگین نگرش ملی در بین  یدر بین افراد با تحصیالت دکترا افزایش می نهادهای دین

کمتر است.  سواد از همه  افراد با تحصیالت لیسانس و ماستری از همه افراد بیشتر و در بین افراد بی

 های تحصیلی وجود ندارد. های تحقیق، اختالف میانگین معناداری بین گروهمتغیردر مورد سایر  

 طرفه ها به تفکیک میزان تحصیالت و نتایج آزمون تحلیل واریانس یکمتغیرهای آماری  : شاخص39جدول 

انحراف   میانگین  تعداد تحصیالت  متغیر 

 معیار 

معناداری   Fمقدار 

(sig ) 

 0.043 2.494 0.694 4.44 3 هیچ  باور به امور دینی

 0.947 4.18 35 مکتب 

 1.120 3.93 273 نس لیسا

 1.315 3.54 51 ماستری 

 1.347 3.17 4 دکترا 

اعتماد به نهادهای  

 دینی 

 0.016 3.110 0.250 3.50 3 هیچ 

 0.976 3.51 36 مکتب 

 1.048 3.14 261 لیسانس 
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 1.018 2.75 50 ماستری 

 1.500 3.50 3 دکترا 

نقش قومیت در  

 ورزی سیاست 

 0.214 1.461 0.382 4.08 3 هیچ 

 0.844 3.95 35 مکتب 

 0.814 3.72 264 لیسانس 

 0.707 3.55 49 ماستری 

 0.898 3.81 4 دکترا 

اعتماد به نهادهای  

 سنتی

 0.060 2.281 0.787 2.05 3 هیچ 

 0.771 3.00 32 مکتب 

 0.692 2.77 252 لیسانس 

 0.603 2.67 45 ماستری 

 0.795 2.36 4 دکترا 

 0.235 1.397 0.866 4.50 3 هیچ  اعتماد سیاسی 

 0.897 3.73 32 مکتب 

 0.846 3.73 265 لیسانس 

 0.717 3.91 52 ماستری 

 0.774 4.21 4 دکترا 

نقش زنان در  

 مشارکت سیاسی 

 0.254 1.341 0.236 2.83 2 هیچ 

 1.057 2.94 36 مکتب 

 1.101 3.34 270 لیسانس 

 0.929 3.41 51 تری ماس

 دکترا 

 
 

4 3.13 1.117 
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احساس کارایی  

 سیاسی 

 0.092 2.016 0.721 2.00 3 هیچ 

 0.831 2.42 36 مکتب 

 0.772 2.72 270 لیسانس 

 0.596 2.74 53 ماستری 

 0.500 2.75 4 دکترا 

ارزیابی عملکرد  

 سیاسی 

 0.565 0.740 0.676 1.89 3 هیچ 

 0.552 1.94 32 مکتب 

 0.660 2.13 243 لیسانس 

 0.592 2.15 47 ماستری 

 0.775 2.00 4 دکترا 

 0.006 3.706 1.453 2.50 3 هیچ  نگرش ملی 

 1.199 3.58 31 مکتب 

 1.009 4.09 260 لیسانس 

 1.074 3.89 47 ماستری 

 1.357 3.39 3 دکترا 

نگرش اقتصادی در  

 فرهنگ سیاسی 

 0.580 0.719 1.768 3.50 2 هیچ 

 0.950 3.64 32 مکتب 

 0.715 3.81 263 لیسانس 
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 0.664 3.90 51 ماستری 

 0.554 3.69 4 دکترا 

 0.130 1.791 0.000 4.00 3 هیچ  سیاسی آگاهی  

 1.131 3.72 29 مکتب 

 0.976 4.06 226 لیسانس 

 0.783 4.32 47 ماستری 

 1.155 4.33 3 دکترا 

نگرش بین المللی در 

 فرهنگ سیاسی 

 0.493 0.852 0.424 1.70 2 هیچ 

 1.103 2.58 35 مکتب 

 1.013 2.77 268 لیسانس 

 0.894 2.67 51 ماستری 

 1.911 2.60 4 دکترا 

 

 طرفه های تحقیق به تفکیک شغل و نتایج آزمون تحلیل واریانس یک متغیرهای آماری  شاخص

واریانس یکص، شاخ41در جدول   تحلیل  آزمون  نتایج  و  معیار  انحراف  میانگین،  تعداد،  طرفه های 

 شده است. ارایههای تحقیق به تفکیک شغل متغیربرای مقایسه میانگین  

آزمون تحلیل واریانس یک  41با توجه به جدول   نتایج  طرفه، اختالف میانگین معنادار بین و طبق 

)گروه مورد   sig<05/0های شغلی  در  دولتی،  متغیر  (  نهادهای  به  اعتماد  دینی،  امور  به  باور  های 

در فرهنگ سیاسی وجود دارد، به این ترتیب که  نقش زنان در مشارکت سیاسی و نگرش بین المللی  
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میانگین باور به امور دینی و  اعتماد به نهادهای دینیدر افراد با شغل داکتر و آزاد از همه بیشتر و 

استاد دان با شغل  زنان در  افراد  از همه کمتر است. میانگین نقش  شگاه و کارمند سازمان خصوصی 

فرهنگ سیاسی در میان اساتید دانشگاه از همه بیشتر و در   مشارکت سیاسی و نگرش بین المللی در

سایر    مورد  در  است.  کمتر  از همه  داکتر  بین  متغیرمیان  معناداری  میانگین  اختالف  تحقیق،  های 

 دارد.های سنی وجود ن گروه

 طرفه تحلیل واریانس یکها به تفکیک شغل و نتایج آزمون  متغیرهای آماری   :  شاخص 40جدول  

انحراف   میانگین  تعداد شغل متغیر 

 معیار 

معناداری   Fمقدار 

(sig ) 

 0.002 3.945 1.010 4.07 104 آزاد  باور به امور دینی

 1.118 3.78 67 کارمند دولت 

 1.028 3.96 52 عال مدنی ف

کارمند سازمان  

 خصوصی 

26 3.44 1.362 

 1.325 3.43 30 استاد دانشگاه 

 0.294 4.81 9 داکتر 

اعتماد به  

 نهادهای دینی

 0.025 2.618 1.022 3.29 101 آزاد 

 1.122 3.05 65 کارمند دولت 

 0.897 3.14 52 فعال مدنی 

کارمند سازمان  

 خصوصی 

22 2.75 1.083 

 1.145 2.86 28 استاد دانشگاه 
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 0.818 3.94 9 داکتر 

نقش قومیت در  

 ورزی سیاست 

 0.302 1.215 0.836 3.68 101 آزاد 

 0.808 3.64 66 کارمند دولت 

 0.664 3.92 51 فعال مدنی 

کارمند سازمان  

 خصوصی 

25 3.56 0.560 

 0.806 3.72 29 استاد دانشگاه 

 0.663 3.89 9 داکتر 

اعتماد به  

 نهادهای سنتی

 0.327 1.165 0.789 2.74 95 آزاد 

 0.628 2.85 60 کارمند دولت 

 0.623 2.74 51 فعال مدنی 

کارمند سازمان  

 خصوصی 

24 2.71 0.652 

 0.736 2.94 26 استاد دانشگاه 

 1.009 3.25 8 داکتر 

 0.230 1.386 0.867 3.66 101 آزاد  اعتماد سیاسی 

 0.802 3.70 65 کارمند دولت 

 0.927 3.94 49 فعال مدنی 

کارمند سازمان  

 خصوصی 

26 3.87 0.594 
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 0.879 3.57 27 استاد دانشگاه 

 0.830 4.07 9 داکتر 

نقش زنان در  

 مشارکت سیاسی 

 0.000 5.524 1.088 3.06 101 آزاد 

 1.063 3.41 68 کارمند دولت 

 0.924 3.40 51 فعال مدنی 

کارمند سازمان  

 خصوصی 

25 3.55 0.837 

 0.886 3.96 30 استاد دانشگاه 

 1.106 2.43 9 داکتر 

احساس کارایی  

 سیاسی 

 0.433 0.976 0.860 2.63 103 آزاد 

 0.696 2.80 67 کارمند دولت 

 0.638 2.74 52 فعال مدنی 

کارمند سازمان  

 خصوصی 

26 2.89 0.610 

 0.831 2.76 30 استاد دانشگاه 

 1.007 2.42 9 داکتر 

ارزیابی عملکرد  

 سیاسی 

 0.649 0.667 0.699 2.11 88 آزاد 

 0.604 2.16 67 کارمند دولت 

 0.708 2.09 47 فعال مدنی 
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کارمند سازمان  

 خصوصی 

24 2.25 0.585 

 0.685 2.06 26 استاد دانشگاه 

 0.500 1.81 8 داکتر 

 0.272 1.281 1.231 3.86 101 آزاد  نگرش ملی 

 0.927 4.06 65 کارمند دولت 

 0.963 4.19 48 فعال مدنی 

کارمند سازمان  

 خصوصی 

22 3.59 1.179 

 0.948 4.05 27 استاد دانشگاه 

 0.947 4.08 8 داکتر 

نگرش اقتصادی  

در فرهنگ 

 سیاسی 

 0.061 2.138 0.847 3.59 98 آزاد 

 0.734 3.81 68 کارمند دولت 

 0.705 3.99 47 فعال مدنی 

کارمند سازمان  

 خصوصی 

25 3.85 0.515 

 0.656 3.84 29 استاد دانشگاه 

 0.954 3.91 8 داکتر 

 0.134 1.707 1.068 3.85 86 آزاد  آگاهی سیاسی 

 0.944 4.04 57 کارمند دولت 
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 1.025 4.03 40 فعال مدنی 

کارمند سازمان  

 خصوصی 

23 4.35 0.573 

 0.995 3.64 25 استاد دانشگاه 

 0.833 4.22 9 داکتر 

نگرش بین  

المللی در  

 فرهنگ سیاسی 

 0.000 4.589 1.005 2.50 101 آزاد 

 0.898 2.75 66 کارمند دولت 

 1.031 2.93 52 فعال مدنی 

کارمند سازمان  

 خصوصی 

25 2.83 1.134 

 0.992 3.22 28 استاد دانشگاه 

 0.501 1.73 8 داکتر 

 

 های مستقلنمونه tهای تحقیق به تفکیک مذهب و نتایج آزمون متغیرهای آماری  شاخص

آزمون  ، شاخص42در جدول   نتایج  انحراف معیار و  برای نمونه  tهای تعداد، میانگین،  های مستقل 

 شده است. ارایهیق به تفکیک مذهب های تحقمتغیرمقایسه میانگین  

های مستقل، اختالف میانگین معنادار بین سنی و  نمونه  tو طبق نتایج آزمون    42با توجه به جدول  

( مورد    sig<05/0شیعه  در  به  متغیر(  اعتماد  دولتی،  نهادهای  به  اعتماد  دینی،  امور  به  باور  های 

کارایی سیاسی، ارزیابی عملکرد سیاسی و  احساس    نهادهای سنتی، نقش زنان در مشارکت سیاسی، 

و    دینی  امور  به  باور  میانگین  که  ترتیب  این  به  دارد،  وجود  سیاسی  فرهنگ  در  المللی  بین  نگرش 

اعتماد به نهادهای دینیو اعتماد به نهادهای سنتی در میان اهل تسنن بیشتر از شیعیان و میانگین 
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کار احساس  سیاسی،  مشارکت  در  زنان  سیانقش  بین ایی  نگرش  و  سیاسی  عملکرد  ارزیابی  سی، 

سایر    مورد  در  است.  تسنن  اهل  از  بیشتر  شیعیان  میان  در  سیاسی  فرهنگ  در  های  متغیرالمللی 

 تحقیق، اختالف میانگین معناداری بین سنی و شیعه وجود ندارد.

 های مستقل نمونه  tنتایج آزمون    های تحقیق به تفکیک مذهب ومتغیرهای آماری   :  شاخص 41جدول  

انحراف   میانگین  تعداد مذهب  متغیر 

 معیار 

معناداری   tمقدار  

(sig ) 

اختالف 

 میانگین 

باور به امور  

 دینی 

 0.718 0.000 4.758 1.077 4.067 280 سنی

 1.176 3.349 65 شیعه

اعتماد به  

 نهادهای دینی

 0.608 0.000 4.254 1.041 3.275 272 سنی

 0.939 2.667 63 هشیع

نقش قومیت در  

 ورزی سیاست 

 0.135 0.238 1.183 0.809 3.762 275 سنی

 0.785 3.627 61 شیعه

اعتماد به  

 نهادهای سنتی

 0.294 0.004 2.887 0.729 2.835 261 سنی

 0.630 2.540 60 شیعه

 0.178 0.119 1.564 0.826 3.824 271 سنی اعتماد سیاسی 

 0.793 3.646 64 شیعه

نقش زنان در  

مشارکت  

 سیاسی 

 0.462- 0.000 3.751- 1.124 3.191 278 سنی

 0.819 3.653 63 شیعه

 0.390- 0.000 3.733- 0.773 2.600 283 سنیاحساس کارایی  
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 0.601 2.990 62 شیعه سیاسی 

ارزیابی عملکرد  

 سیاسی 

 0.199- 0.038 2.082- 0.652 2.067 255 سنی

 0.622 2.266 56 شیعه

 0.034 0.819 0.229 1.053 4.011 267 سنی نگرش ملی 

 1.158 3.976 63 شیعه

نگرش اقتصادی  

در فرهنگ 

 سیاسی 

 0.111- 0.187 1.326- 0.781 3.790 269 سنی

 0.545 3.901 63 شیعه

 -171/0 269/0 -107/1 012/1 037/4 240 سنی آگاهی سیاسی 

 771/0 208/4 48 شیعه

نگرش بین  

المللی در  

 فرهنگ سیاسی 

 0.543- 0.000 4.649- 1.051 2.613 274 سنی

 0.784 3.156 64 شیعه

 

 طرفه های تحقیق به تفکیک زبان و نتایج آزمون تحلیل واریانس یک متغیرهای آماری  شاخص

آزمون  شاخص،  43در جدول   نتایج  و  معیار  انحراف  میانگین،  تعداد،  واریانس یکهای  طرفه تحلیل 

 شده است. ارایههای تحقیق به تفکیک زبان متغیربرای مقایسه میانگین  

آزمون تحلیل واریانس یک  43با توجه به جدول   نتایج  طرفه، اختالف میانگین معنادار بین و طبق 

)گروه زبانی  مورد    sig<05/0های  در  نهادهای  متغیر(  به  اعتماد  دینی،  امور  به  باور  دولتی،  های 
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در  المللی  بین  نگرش  و  ملی  نگرش  سیاسی،  مشارکت  در  زنان  نقش  سنتی،  نهادهای  به  اعتماد 

فرهنگ سیاسی وجود دارد، به این ترتیب که میانگین باور به امور دینی در میان افراد با زبان بلوچی  

به نهادهای دینیدر    فراد با زبان فارسی از همه کمتر است. میانگین میزان  اعتماداز همه بیشتر و در ا

میان افراد با زبان ازبکی از همه بیشتر و در افراد با زبان فارسی از همه کمتر است. میانگین اعتماد  

همه کمتر  به نهادهای سنتی در میان افراد با زبان ازبکی از همه بیشتر و در افراد با زبان بلوچی از  

المللی در فرهنگ سیاسی در میان افراد  است. میانگین نقش زنان در مشارکت سیاسی و نگرش بین

با زبان فارسی از همه بیشتر و در افراد با زبان بلوچی از همه کمتر است. همچنین میانگین نگرش 

همه کمتر است. در مورد ملی در میان افراد با زبان بلوچی از همه بیشتر و در افراد با زبان فارسی از  

 های زبانی وجود ندارد. ن معناداری بین گروه های تحقیق، اختالف میانگیمتغیرسایر  

 طرفه ها به تفکیک زبان و نتایج آزمون تحلیل واریانس یکمتغیرهای آماری   :  شاخص 42جدول  

 میانگین  تعداد زبان  متغیر  
انحراف  

 معیار 
 Fمقدار 

معناداری  

(sig ) 

 باور به امور دینی

 1.179 3.662 235 فارسی

10.112 0.000 
 1.004 4.260 96 پشتو 

 0.682 4.506 27 ازبکی 

 0.770 4.556 3 بلوچی 

نهادهای   به  اعتماد 

 دینی 

 1.027 2.906 225 فارسی

13.704 0.000 
 0.963 3.564 90 پشتو 

 0.864 3.804 28 ازبکی 

 0.520 3.167 3 بلوچی 
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در   قومیت  نقش 

 ورزی سیاست 

 0.786 3.708 225 فارسی

0.652 0.582 
 0.865 3.731 94 پشتو 

 0.710 3.821 28 ازبکی 

 0.144 3.167 3 بلوچی 

نهادهای   به  اعتماد 

 سنتی

 0.669 2.693 218 فارسی

4.098 0.007 
 0.771 2.923 84 پشتو 

 0.763 3.099 26 ازبکی 

 0.436 2.667 3 بلوچی 

 اعتماد سیاسی 

 0.807 3.777 232 فارسی

2.360 0.071 

 0.872 3.647 86 پشتو 

 0.895 4.107 28 ازبکی 

 0.236 3.333 2 بلوچی 

در   زنان  نقش 

 مشارکت سیاسی 

 0.974 3.520 230 فارسی

9.752 0.000 
 1.236 2.895 98 پشتو 

 0.917 2.955 26 ازبکی 

 0.255 2.556 3 بلوچی 
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کارایی   احساس 

 سیاسی 

 0.745 2.715 234 فارسی

0.817 0.485 

 0.810 2.698 96 پشتو 

 0.794 2.550 28 ازبکی 

 0.346 3.200 3 بلوچی 

عملکرد   ارزیابی 

 سیاسی 

 0.639 2.142 207 فارسی

1.249 0.292 
 0.691 2.100 89 پشتو 

 0.542 1.885 26 ازبکی 

 0.231 2.037 3 بلوچی 

 نگرش ملی 

 1.127 3.877 216 فارسی

3.227 0.023 
 0.893 4.277 94 پشتو 

 1.106 3.895 27 ازبکی 

 0.674 4.278 3 بلوچی 

در   اقتصادی  نگرش 

 فرهنگ سیاسی 

 0.751 3.801 227 فارسی

0.031 0.993 
 0.769 3.774 92 پشتو 

 0.746 3.781 24 ازبکی 

 0.901 3.750 3 بلوچی 

 0.219 1.482 0.967 4.06 194 فارسی آگاهی سیاسی 
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 1.002 4.14 85 پشتو 

 0.887 3.95 20 ازبکی 

 0.000 3.00 3 بلوچی 

نگرش بین المللی در  

 فرهنگ سیاسی 

 0.992 2.882 238 فارسی

6.383 0.000 
 1.019 2.400 90 پشتو 

 0.904 2.373 22 ازبکی 

 0.800 2.200 3 بلوچی 

 

 طرفه والیات و نتایج آزمون تحلیل واریانس یک های تحقیق به تفکیکمتغیرهای آماری  شاخص

واریانس یک، شاخص44در جدول   تحلیل  آزمون  نتایج  و  معیار  انحراف  میانگین،  تعداد،  طرفه های 

 شده است. ارایههای تحقیق به تفکیک والیات متغیربرای مقایسه میانگین  

آزمون تحلیل واریانس یک  44با توجه به جدول   نتایج  اختالف میانگین معنادار بین   طرفه،و طبق 

در    متغیرهای تحقیق وجود دارد که در ادامه وضعیت هر   متغیر( در مورد همه    sig<05/0والیات )

 گیرد: رد بررسی قرار میوالیات مو

میانگین باور به امور دینی در میان شهروندان ننگرهار از همه والیات بیشتر و در والیت هرات از همه 

ور کلی میانگین باور به امور دینی در والیات ننگرهار، فاریاب، قندهار، نیمروز، غزنی،  کمتر است. به ط

لیکرت( است؛ در والیت کابل باالتر از متوسط و در    5ا  ت  1)در بازه    4بلخ و بدخشان باالتر از مقدار  

 باشد. تر از مقدار متوسط میوالیات بامیان و هرات میانگین باور به امور دینی پایین
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میانگین  اعتماد به نهادهای دینیدر میان شهروندان قندهار از همه والیات بیشتر و در والیت هرات 

ن  اعتماد به نهادهای دینیدر والیات قندهار، ننگرهار، فاریاب،  از همه کمتر است. به طور کلی میانگی

مقدار متوسط   از  باالتر  بلخ  و  غزنی  بازه    3بدخشان،  است؛    5تا    1)در  کابل،  لیکرت(  و در والیات 

 باشد. تر از مقدار متوسط مینیمروز، بامیان و هرات میانگین  اعتماد به نهادهای دینیپایین

قومیت در   بیشتر و در والیت  سیاستمیانگین نقش  از همه والیات  ورزی در میان شهروندان کابل 

در همه والیات به جز ورزی  نیمروز از همه کمتر است. به طور کلی میانگین نقش قومیت در سیاست

 لیکرت( است. 5تا  1)در بازه  3نیمروز و بامیان باالتر از مقدار متوسط 

میا در  سنتی  نهادهای  به  اعتماد  والیت  میانگین  در  و  بیشتر  والیات  همه  از  قندهار  شهروندان  ن 

به والیات  در همه  سنتی  نهادهای  به  اعتماد  میانگین  کلی  طور  به  است.  کمتر  از همه  جز    بامیان 

 لیکرت( است. 5تا  1)در بازه  3تر از مقدار متوسط قندهار، فاریاب و بلخ پایین

ز همه والیات بیشتر و در والیت بامیان از همه  میانگین اعتماد سیاسی در میان شهروندان بدخشان ا

)در    3کمتر است. به طور کلی میانگین اعتماد سیاسی در همه والیات به جز بامیان باالتر از متوسط  

 لیکرت( است. 5تا  1بازه 

میانگین نقش زنان در مشارکت سیاسی در میان شهروندان هرات از همه والیات بیشتر و در والیت  

مه کمتر است. به طور کلی میانگین نقش زنان در مشارکت سیاسی در همه والیات به  قندهار از ه

 لیکرت( است. 5 تا  1)در بازه  3جز قندهار و ننگرهار باالتر از مقدار متوسط 

والیت   در  و  بیشتر  والیات  همه  از  بامیان  شهروندان  میان  در  سیاسی  کارایی  احساس  میانگین 

به ط است.  کمتر  از همه  جز بدخشان  به  والیات  در همه  سیاسی  کارایی  احساس  میانگین  کلی  ور 

 لیکرت( است. 5تا  1)در بازه  3تر از مقدار متوسط بامیان و نیمروز پایین

والیت    میانگین در  و  بیشتر  والیات  همه  از  بامیان  شهروندان  میان  در  سیاسی  عملکرد  ارزیابی 

تر از بی عملکرد سیاسی در همه والیات پایینبدخشان از همه کمتر است. به طور کلی میانگین ارزیا

 لیکرت( است.  5تا  1)در بازه  3مقدار متوسط 
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از همه بامیان  میان شهروندان  نگرش ملی در  از همه    میانگین  بیشتر و در والیت بدخشان  والیات 

از    کمتر است. به طور کلی میانگین نگرش ملی در همه والیات به جز بدخشان، هرات و قندهار باالتر

 لیکرت( است. 5تا  1)در بازه  4مقدار 

در   و  بیشتر  از همه والیات  غزنی  میان شهروندان  اقتصادی در فرهنگ سیاسی در  نگرش  میانگین 

خشان از همه کمتر است. به طور کلی میانگین نگرش اقتصادی در فرهنگ سیاسی در همه  والیت بد

 کرت( است.لی 5تا  1)در بازه  4والیات باالتر از مقدار متوسط 

الیت قندهار از همه میانگین آگاهی سیاسی در میان شهروندان ننگرهار از همه والیات بیشتر و در و

اهی سیاسی در همه والیات به جز قندهار، بلخ و نیمروز، باالتر از  کلی میانگین آگ طورکمتر است. به

 لیکرت( است.  5تا  1)در بازه  3مقدار متوسط 

از همه والیات بیشتر و در  میانگین نگرش بین المللی در فرهنگ سیاسی در میان شهروندان هرات 

بین نگرش  میانگین  به طور کلی  از همه کمتر است.  بدخشان  در المللی دوالیت  ر فرهنگ سیاسی 

 لیکرت( است.   5تا  1)در بازه  3تر از مقدار متوسط همه والیات به جز هرات، بامیان و نیمروز پایین

 طرفهیک ها به تفکیک والیت و نتایج آزمون تحلیل واریانسمتغیرهای آماری   :  شاخص 43جدول  

 ( sig)معناداری   Fمقدار  ار انحراف معی میانگین  تعداد والیت  متغیر  

 باور به امور دینی

 1.148 3.818 110 کابل

14.285 0.000 

 1.176 2.744 52 هرات 

 0.780 4.146 32 بلخ

 0.639 4.367 30 قندهار

 0.547 4.709 39 ننگرهار 

 0.506 4.200 5 نیمروز 
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 ( sig)معناداری   Fمقدار  ار انحراف معی میانگین  تعداد والیت  متغیر  

 0.675 4.405 28 فاریاب

 0.482 2.833 12 بامیان 

 1.123 4.157 36 غزنی 

 1.288 4.012 28 بدخشان 

به   اعتماد 

 نهادهای دینی

 0.979 2.995 111 کابل

16.974 0.000 

 0.868 2.082 49 هرات 

 0.875 3.194 31 بلخ

 0.627 4.071 28 قندهار

 0.827 3.919 37 ننگرهار 

 0.576 2.850 5 نیمروز 

 0.827 3.786 28 فاریاب

 0.072 2.479 12 بامیان 

 0.985 3.172 32 غزنی 

 1.065 3.230 25 بدخشان 

در   قومیت  نقش 

 ورزی سیاست 

 0.772 3.868 106 کابل

 0.640 3.724 48 هرات  0.001 3.249

 0.718 3.526 29 بلخ
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 ( sig)معناداری   Fمقدار  ار انحراف معی میانگین  تعداد والیت  متغیر  

 1.074 3.850 30 قندهار

 0.771 3.840 39 ننگرهار 

 0.379 2.850 5 نیمروز 

 0.711 3.672 29 فاریاب

 0.404 2.917 12 بامیان 

 0.720 3.551 34 غزنی 

 0.988 3.879 29 بدخشان 

به   اعتماد 

 نهادهای سنتی

 0.673 2.698 98 کابل

6.646 0.000 

 0.513 2.444 46 هرات 

 0.613 3.043 30 بلخ

 0.755 3.361 21 قندهار

 0.767 2.841 36 ننگرهار 

 0.562 2.857 5 نیمروز 

 0.712 3.179 28 فاریاب

 0.352 2.083 12 بامیان 

 0.677 2.790 36 غزنی 

 0.699 2.621 29 بدخشان 
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 ( sig)معناداری   Fمقدار  ار انحراف معی میانگین  تعداد والیت  متغیر  

 اعتماد سیاسی 

 0.818 3.796 108 کابل

3.682 0.000 

 0.762 3.902 51 هرات 

 0.768 3.885 32 بلخ

 1.027 3.303 22 قندهار

 0.857 3.923 37 ننگرهار 

 0.518 3.583 4 نیمروز 

 0.858 3.724 29 فاریاب

 0.510 2.847 12 بامیان 

 0.648 3.681 36 غزنی 

 0.868 4.132 29 بدخشان 

در   زنان  نقش 

 مشارکت سیاسی 

 0.995 3.444 110 کابل

5.875 0.000 

 0.923 3.928 51 هرات 

 0.641 3.167 31 بلخ

 1.340 2.580 29 قندهار

 1.245 2.696 40 ننگرهار 

 0.787 3.100 5 نیمروز 
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 ( sig)معناداری   Fمقدار  ار انحراف معی میانگین  تعداد والیت  متغیر  

 0.968 3.160 27 فاریاب

 0.251 3.431 12 بامیان 

 1.035 3.538 35 غزنی 

 1.205 3.213 29 بدخشان 

کارایی   احساس 

 سیاسی 

 0.693 2.654 112 کابل

4.730 0.000 

 0.630 2.685 52 هرات 

 0.690 2.826 31 بلخ

 0.856 2.531 32 قندهار

 0.856 2.637 38 ننگرهار 

 0.648 3.000 5 نیمروز 

 0.817 2.793 29 فاریاب

 0.206 3.633 12 بامیان 

 0.701 2.869 35 غزنی 

 0.864 2.115 26 بدخشان 

عملکرد   ارزیابی 

 سیاسی 

 0.614 2.045 99 کابل
2.970 0.002 

 0.578 2.129 44 هرات 
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 ( sig)معناداری   Fمقدار  ار انحراف معی میانگین  تعداد والیت  متغیر  

 0.576 2.184 29 بلخ

 0.812 1.963 30 قندهار

 0.706 2.101 32 ننگرهار 

 0.760 2.156 5 نیمروز 

 0.732 2.238 29 فاریاب

 0.137 2.741 12 بامیان 

 0.543 2.207 30 غزنی 

 0.517 1.705 23 بدخشان 

 نگرش ملی 

 1.006 4.002 104 کابل

6.950 0.000 

 1.139 3.667 48 هرات 

 0.711 4.161 29 بلخ

 1.152 3.994 28 قندهار

 1.107 4.149 38 ننگرهار 

 0.480 4.267 5 نیمروز 

 0.778 4.304 28 فاریاب

 0.000 5.000 12 بامیان 
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 ( sig)معناداری   Fمقدار  ار انحراف معی میانگین  تعداد والیت  متغیر  

 0.980 4.318 32 غزنی 

 1.087 2.808 26 بدخشان 

اقتص ادی  نگرش 

فرهنگ   در 

 سیاسی 

 0.826 3.898 110 کابل

2.274 0.017 

 0.651 3.637 51 هرات 

 0.578 3.911 28 بلخ

 0.776 3.750 28 قندهار

 0.893 3.757 36 ننگرهار 

 0.802 3.900 5 نیمروز 

 0.649 3.982 28 فاریاب

 0.376 3.646 12 بامیان 

 0.440 3.955 33 غزنی 

 0.820 3.324 27 دخشان ب

 آگاهی سیاسی 

 1.020 4.05 94 کابل

5.565 0.000 
 0.868 4.39 44 هرات 

 0.765 3.58 31 بلخ

 1.167 3.17 24 قندهار
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 ( sig)معناداری   Fمقدار  ار انحراف معی میانگین  تعداد والیت  متغیر  

 0.768 4.51 37 ننگرهار 

 0.894 3.60 5 نیمروز 

 0.894 4.20 20 فاریاب

 0.000 4.00 3 بامیان 

 0.710 4.26 34 غزنی 

 0.912 4.10 20 بدخشان 

نگرش بین المللی  

فرهنگ   در 

 سیاسی 

 1.017 2.742 114 کابل

6.768 0.000 

 0.832 3.346 52 هرات 

 0.718 2.469 29 بلخ

 1.106 2.370 27 قندهار

 0.939 2.216 38 ننگرهار 

 1.117 3.040 5 نیمروز 

 1.065 2.808 25 فاریاب

 0.234 3.300 12 بامیان 

 1.053 2.935 34 غزنی 
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 ( sig)معناداری   Fمقدار  ار انحراف معی میانگین  تعداد والیت  متغیر  

 0.899 2.028 29 بدخشان 

 

 ای های زمینه متغیرمیزان مشارکت سیاسی شهروندان افغانستانی به تفکیک  

های  متغیرهای مختلف   ، درصد مشارکت سیاسی شهروندان افغانستانی به تفکیک گروه45در جدول  

 شده است. ارایهای زمینه

  60ا  ت  51درصد( و گروه سنی    7/54ساله بیشترین )  40تا    31های سنی، گروه سنی  در میان گروه

 درصد( مشارکت سیاسی را دارند.  9/32ساله کمترین )

گروه میان  )در  بیشترین  سادات  قومی،  )  60های  کمترین  پشتون  و  مشارکت    1/44درصد(  درصد( 

 سیاسی را دارند. 

میان گروه بدر  افراد  ماهیانه،  )  60تا    51ا درآمد  های درآمد  بیشترین  با    3/62هزار  افراد  و  درصد( 

 درصد( مشارکت سیاسی را دارند.  3/44ه باال، کمترین )هزار ب  60درآمد 

 درصد یکسان است.  3/46های جنسی، میزان مشارکت سیاسی زنان و مردان با در میان گروه 

درصد( و افراد با میزان   6/52ین )های تحصیلی، افراد با میزان تحصیالت دکترا بیشتردر میان گروه

 کت سیاسی را دارند. درصد( مشار 3/33تحصیالت هیچ، کمترین )

گروه میان  )در  بیشترین  دانشگاه  اساتید  شغلی،  )  71های  کمترین  داکتر،  و  درصد(   7/26درصد( 

 مشارکت سیاسی را دارند. 

درصد( بیشتر از افراد   2/51)های مذهبی، میزان مشارکت سیاسی افراد با مذهب شیعه در میان گروه

 باشد. درصد( می 9/44با مذهب سنی )
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میان   زبانگروهدر  ازبکی  زبانی،  )های  بیشترین  زبان  1/51ها  پشتو  و  )درصد(  کمترین    8/42ها، 

 درصد( مشارکت سیاسی را دارند. 

گروه میان  زباندر  ازبکی  زبانی،  )های  بیشترین  زبان  1/51ها  پشتو  و  کمتریندرصد(    8/42)  ها، 

 درصد( مشارکت سیاسی را دارند. 

فاری والیت  مختلف،  والیات  میان  )در  بیشترین  )  9/63اب  کمترین  ننگرهار  والیت  و    3/31درصد( 

 درصد( مشارکت سیاسی را دارند. 

 ای های زمینهمتغیرهای مختلف   :  درصد مشارکت سیاسی به تفکیک گروه44جدول  

 گروه  متغیر 
 ارکت سیاسی مش 

 ندارد  دارد 

 سن

25  –  20 45.4% 54.6% 

30  –  26 47.2% 52.8% 

40  –  31 54.7% 45.3% 

50  –  41 43.4% 56.6% 

60  –  51 32.9% 67.1% 

 قومیت 

 %55.9 %44.1 پشتون 

 %54.2 %45.8 تاجیک 

 %49.1 %50.9 هزاره 

 %54.4 %45.6 ازبیک 
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 گروه  متغیر 
 ارکت سیاسی مش 

 ندارد  دارد 

 %36.0 %64.0 سادات 

 درآمد ماهانه 

 %53.8 %46.2 هزار  10  -20

 %51.3 %48.7 هزار  21  -30

 %50.9 %49.1 هزار  31  -40

 %38.0 %62.0 هزار  41  -50

 %37.7 %62.3 هزار  51  -60

 %55.7 %44.3 هزار به باال  60

 جنس

 %53.7 %46.3 مرد 

 %53.7 %46.3 زن

 میزان تحصیالت 

 %66.7 %33.3 هیچ 

 %63.3 %36.7 مکتب 

 %51.8 %48.2 لیسانس 

 %53.5 %46.5 ماستری 

 %47.4 %52.6 دکترا 

 %55.7 %44.3 آزاد  شغل
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 گروه  متغیر 
 ارکت سیاسی مش 

 ندارد  دارد 

 %52.9 %47.1 کارمند دولت 

 %52.6 %47.4 فعال مدنی 

کارمند سازمان  

 خصوصی 
51.4% 48.6% 

 %29.0 %71.0 استاد دانشگاه 

 %73.3 %26.7 داکتر 

 مذهب 

 %55.1 %44.9 سنی

 %48.8 %51.2 شیعه

 زبان 

 %52.2 %47.8 سیفار

 %57.2 %42.8 پشتو 

 %48.9 %51.1 ازبکی 

 %53.3 %46.7 بلوچی 

 والیت 

 %54.1 %45.9 کابل

 %46.0 %54.0 هرات 

 %57.9 %42.1 بلخ

 %52.4 %47.6 قندهار
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 گروه  متغیر 
 ارکت سیاسی مش 

 ندارد  دارد 

 %68.7 %31.3 ننگرهار 

 %59.2 %40.8 نیمروز 

 %36.1 %63.9 فاریاب

 %67.5 %32.5 بامیان 

 %49.6 %50.4 غزنی 

 %58.4 %41.6 بدخشان 

رابطه  نیا  یادآوریقابل    ینکته   ر یهمانند سا  ،یاسیفرهنگ س  ری متغ  یِاسیمشارکت س  متغیر  یکه 

  نینشده است. به ا  سهیو مقا  دهیسنج  Fو در آماره    یبه صورت استنباط  یانهیزم  ی رهایابعاد با متغ

سنجش   اینهیو به صورت دو گز  یاسم  ریمتغ  کینامه در سطح  در پرسش  یاس یعلت که مشارکت س

خاطر امکان سنجش و   نینبوده، به هم  ینسب  ای  ایفاصله  ریمتغ  یاس ی. چون مشارکت سستشده ا

 . دآییبه حساب نم یآزمون منطق نیدر ا اینهیزم یرهایبا متغآن  سهیمقا
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 های کمی تحلیل عمومی یافته

افغانس سیاسی  فرهنگ  کمی  به   تحلیل  توجه  با  شاخصمتغیرها  تان،  گرفته  و  صورت  تحقیق  های 

  ؛ که نگرش خاصی ایجاد کرده باشند   ییهاگاهی گویه های مهم در درون شاخص  است. در این میان

 هم تحلیل شده است. 

 بعد دین  

بعد این  دادهپاسخ  ،در  نشان  رابطهدهندگان  مورد  در  که  دیناند  باورمند وی  دینی  دولت  به  دولت، 

آن به  هستند.  کهگویهها  حکومت  ای  بودن  مهم  دینی  اسرا  داده  قرار  آن  مقبولیت  معیار  ت؛ ترین 

کرده ارایه  را  موافقت  همبیشترین  و  گویهاند  تنها چنان  گرفته  ی  سرچشمه  دین  از  که  اند،  قوانینی 

ها داشته و  مدارس دینی اهمیتی مانند دانشگاهکمترین مخالف را در بر داشته است. از دیدگاه آنان  

توصیهدول را  بین  کرده  ت  جوانان  بگیرد.  مشورت  علما  از  سیاسی  امور  در  که  سال،    30تا    20اند 

نهاده  و دخالت  سیاست  به دخالت دین در  باور  داشته بیشترین  ابراز  را  از  ای دینی در سیاست  اند. 

  ، از منظر درآمد  اند و  بعد دین را تبارز دادهها، بیشترین باور به دخالت  ها و تاجیکمنظر قوم، پشتون

به صورت  مردان  است. هرچند  کمتر شده  دینی  به حکومت  اعتقاد  است،  رفته  باالتر  درآمد  هرچه 

اند؛ اما اعتماد زنان به دولت دینی و نهادهای دینی  ینی رأی دادهخفیفی بیشتر از زنان به حکومت د

تو دورهقابل  در  که  جوانانی  است.  بوده  بهی  جه  لیسانس  میستحصیلی  بیشر  تبرند،  را  ترین  مایل 

دین    بعد اند. اعتقاد مذهبی در مورد  سیاست داشتهدین در    بعدهای تحصیلی به  نسبت به سایر درجه

حکومت دینی و نهادهای  ها نسبت به شیعیان باور بیشتری به  ولی سنی  هرچند نزدیک بوده است،

داشته حالیدینی  در  فارسیاند.  بزبانکه  کمتری  اعتماد  این  ها  دادهه  بروز  زبانبعد  سایر  های  اند، 

بلوچی   و  ازبکی  دادهپشتو،  بروز  خود  از  باالتری  بیشترین اعتماد  ننگرهار  هم  والیتی  منظر  از  اند. 

 اند.  مترین اعتماد را به نمایش گذاشتهاعتماد و هرات ک

پرسشصورتبه دادهکلی،  نشان  دینشوندگان  حکومت  به  که  ااند  دینی  نهادهای  و  زیادی  ی  همیت 

گویهدهند،  می به  پاسخ  در  دقت  می اما  نشان  متفاوت  کامالً  های  حکومتی  خواستار  آنان  که  دهد 

ن را  علما  نقش  زیرا  نیستند.  ایدئولوژیک  و  گرفتهمذهبی  نظر  در  مشورتی  و  ثانوی  با  قشی  و  اند 
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کنار    موضوعه را دراند و قوانین  ست علمای دینی باشد، مخالفت کردهحکومتی که رهبری آن به د

پنداشتهقوانین   مهم  ایناسالمی  در  درجهاند.  دارای  جوانان  لیسانس  حال،  دانشگاهی  تحصیل  ی 

 اند.  تر نشان دادهرادیکال

 بعد قوم  

ای د. تقریباً تمامی متغیرهای زمینهشوفرهنگ سیاسی افغانستان شمرده می  ترین ابعادبعد قویاین  

ا  بارزی از سیاست قومی در کشور است.  ب  یای نشانهگیریچنین موضعیاست قومی باور دارند.  به س

باور دهندگان، به نهادهای سنتی ورزی قومی در کشور، اکثر پاسخوجود اعتقاد قوی نسبت به سیاست

 اند.  چندانی نداشته

 بعد دموکراسی  

د دموکراسی  شاخصمتغیر  با  افغانستان  سیاسی  فرهنگ  سیاسی،  ر  آگاهی  چون  مشارکت هایی 

ی، احساس کارآیی سیاسی، اعتماد به نقش زنان در سیاست و  ارزیابی عملکرد  سیاسی، اعتماد سیاس

ب نشان داده ای خومالحظهطور قابل، بهشوندگانسنجش شده است. آگاهی سیاسی پرسش  سیاسی

آنشده است، ولی در عین پایین گزارش شده است. در حالیحال، مشارکت سیاسی   که احساسان 

ان پایین بوده است، اما اعتماد آنان به ساختار سیاسی نسبتاً خوب نشان  دهندگ کارآیی در بین پاسخ

اند ولی به صورت نسبت به نقش زنان در سیاست داشتهدهندگان نظر مثبتی  داده شده است. پاسخ

مختلف کشور، های  . اعتماد به دموکراسی در بین طیفاندملکرد دولت را خوب ارزیابی نکردهعموم ع 

های سنی نظر مشابهی  باً تمام گروهتقری  ،هایی روبرو بوده است. از لحاظ سنیتفاوتها و  با مشابهت

اند. از لحاظ  ل احساس کارآیی بیشتری بروز دادهسا  60تا    50فقط افراد    ،نسبت به دموکراسی دارند 

ز اد سیاسی به ساختار را بروتمها بیشترین اع کراسی کمی متفاوت بوده است. ازبکنگاه به دمو  ،قومی

عینداده در  و  نسبت  اند  را  اعتماد  کمترین  دولتحال  سیاسی  عملکرد  دادهبه  نشان  اند.  مردان 

اند. از لحاظ درآمد و جنس هم نگرش ها د را به نقش زنان در سیاست داشتهها کمترین اعتقاپشتون

تحص لحاظ  از  است.  بوده  مشابه  تقریباً  دموکراسی  به  رفتهنسبت  باالتر  تحصیل  چه  هر  است،   یل، 

ی دکترا  ، درجههای تحصیلشده است و از میان درجه  احساس کارآیی و اعتقاد به نقش زنان بیشتر
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ساختار به  نسبت  بیشتری  سیاسی  متغیراعتماد  در  است.  داده  نشان  موجود  تادان  اس،  شغل  های 

کارمندان سازمان و  بیشتری  دانشگاه  اعتماد  غیردولتی،  داشتهبهای  پزشکه دموکراسی  و  باور  اند  ان 

اند. نگرش مذهبی در مورد دموکراسی بین دو مذهب شیعه و  کمتری نسبت به دموکراسی ابراز کرده

هایی همراه بوده است به  ، نگرش در مورد دموکراسی با تفاوت سنی مشابه بوده است. از لحاظ زبانی

ها نسبت به زبانرسیها بیشتر بوده و فاایر زبانسی زبان ازبکی نسبت به سترتیب که اعتماد سیااین

و مشارکت سیاسی در سیاست  زنان  دادهنقش  نشان  از خود  بیشتری  اعتماد  لحاظ والیتی،  ،  از  اند. 

اس کارآیی  هرات بیشترین باور به نقش زنان در سیاست را نشان داده است و بامیان بیشترین احس

ام والیات تقریباً مشابه است؛ رضایتی از عملکرد دولت در تمکه نرخ نادر نظام را داشته و با وجودی

 اند.  ارضایتی بیشتری از خود بروز دادهاما بدخشان و قندهار ن

 بعد نگرش ملی  

باالتر از حد متوسط بوده است. این مسأله به این معنی است که   ،دهندگاننگرش ملی در بین پاسخ 

ن  افغانستان  مردم  از  بزرگی  دادهبخش  بروز  خود  از  پایینی  ملی  مثال  اند.گرش  طور  تقریباً  به   ،30  

پاسخ از  افغاندرصد  تابعیت  این که  از  افتخار نمیدهندگان  را دارند، احساس  بیشترین   کنندستان  و 

های ملی امروزی که بیشتر به قهرمانان، دانشمندان و نخبه های علمی کشور ابراز افتخار نه به نماد 

زمینهداشت متغیرهای  بررسی  است.  شده  میه  نشان  بزرگ  دهد ای  و  جوانان  ملی  که  نگرش  ساالن 

دارن میانباالتری  و  نگرش  د  از  پایینساالن  برملی  پشتونتری  و  سادات  ملی  نگرش  از خودارند.  ها 

ی تحصیل، افراد اند. از نظر درجهمردان نگرش ملی باالتر نشان دادهبیشتر بوده و زنان از    سایر اقوام

ها تمایل بیشتری به این ، سنی شته و از لحاظ مذهبیی لیسانس نگرش ملی بیشتری دادارای درجه 

پشتون و  داده  نشان  بلوچبعد  و  دادههها  تبارز  را  بیشتری  ملی  نگرش  والیتیا  لحاظ  از  بامیان    اند. 

ای که انحراف الب این است که تنها متغیر زمینهی جنگرش ملی را نشان داده است، نکتهباالترین  

  -انددهندگان به آن موافقت کامل نشان داده  این معنی که تمام پاسخبه    -معیار را به صفر رسانده

قندهار  که  بدخشان کمترین نگرش ملی را داشته است و هرات و  . در حالی نگرش ملی بامیان است

 اند.  تقریباً در میانه ایستاده
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 بعد نگرش اقتصادی  

پاسخ اقتصادی  تحلیبه    ، دهندگاننگرش  ولی  بوده  باال  عموم،  دادهصورت  میل  نشان  که  ها  دهد 

د که غیر از آن جهت اهمیت داردهندگان بیشتر به اقتصاد دولتی باور دارند تا بازار آزاد. این متپاسخ

 ای به آن نگرش مشابهی دارند.  تقریباً همه متغیرهای زمینه

 المللی بعد نگرش بین

نگرش با توجه   شده است. اما این  تر از سطح متوسط نشان دادهالمللی در افغانستان پاییننگرش بین

المللی باالتری نشان ، نگرش بینساالندهد. بزرگهایی را هم نشان میتفاوت  ،ایبه متغیرهای زمینه

بینداده نگرش  و  هزارهاند  بیشتر  المللی  سادات  و  حالیها  در  است.  بوده  اقوام  سایر  و  از  زنان   که 

اند. المللی را بروز دادهاند؛ پزشکان کمترین نگرش بینالمللی بیشتری نشان دادهشیعیان نگرش بین

 اند. ی و بدخشان کمترین نگرش را داشتهالمللین، هرات بیشترین نگرش باز نظر والیتی

 های کیفی  یافتهعمومی  تحلیل  

دست ساختاریافته بهی نیمههای مبتنی بر مصاحبهاست که از داده  ی هایاین بخش متشکل از تحلیل

یافتهآمده   این  مباحاست.  ادامه  در  کمها  نتایج  تقویت  خاطر  به  و  قبلی  به ث  رسیدن  جهت  به  ی 

 گردد.  می ارایهتر شدن مباحث مربوط به فرهنگ سیاسی افغانستان، تر و روشنهای عمیقتحلیل

داده به  رسیدن  کیفی،  برای  افراد    گرپژوهشهای  و  نموده  مصاحبه  انجام  به  اقدام  شخصاً  خود 

امور سیاسی  مصاحبه و کارشناسان مطرح  آگاهان  از  به–شونده  افغانستان    آیند. حساب میاجتماعی 

ها تا نزدیک به نود دقیقه به طول انجامید و از مورد  ای بود که بعضی از آنها به گونهروند مصاحبه

 ت.  به اشباع نظری رسید؛ اما به دلیل اطمینان بیشتر تا مورد هشتم ادامه یاف متغیرششم به 

بهپرسش کمی  نتایج  از  مصاحبه  گونههای  به  است.  آمده  به  دست  رسیدن  برای  که  و  ای  چیستی 

توضیح عمیق و  بهچرایی موضوع  نتایج  پرسشتر مسایل،  از  آمده  پرسشنامهدست  قالب  در  های ها 

 شوندگان در میان گذاشته شد.  مصاحبه طراحی شده و با مصاحبه
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 شوندگان ه ( مشخصات مصاحب1جدول شماره )

ره 
ما

ش
 

 سابقه کار  تحصیالت  سن 72مشخصات 

1 
 حفیظ منصور 

1343 
در  لیسانس فوق   کابل  مردم  سابق  نماینده  و  نویسنده 

 پارلمان 

2 
 سیدحسین اشراق 

1341 
موسسه  دکترای فلسفه  مسئول  و  دانشگاه    ی استاد 

 تحقیقاتی نبراس

3 
 صدیقه بختیاری

 ؟؟؟؟؟ 
 دکترای  

 جامعه شناسی 

 کاتب استاد دانشگاه  

4 
 سیما سمر 

1336 
ریی دکتری  و  زنان  امور  وزیر  سابق  اولین  س 

 کمیسیون حقوق بشر 

 استاد دانشگاه امریکایی کابل دکترای علوم سیاسی  1368 عمر صدر  5

 استاد دانشگاه کاتب  دکترای علوم سیاسی  1348 محمداکرم عارفی 6

7 
سیدعسکر  

 موسوی 
1336 

و دکتری  سابق  مشاور  و  دانشگاه  زیر  استاد 

 عالی  تحصیالت

8 
 فرامرز تمنا

1355 
بین روابط  -دکترای 

 الملل 

یس سابق مرکز مطالعات  استاد دانشگاه و ری

 وزارت امور خارجه    استرتژیک

ل سیاسی و  همه از کارشناسان و خبرگان مسایشوندهاز آن است که افراد مصاحبهجدول فوق حاکی   

میدان سیاست افغانستان بوده و یا هستند. که هر کدام  گران فعال در  اجتماعی و حتی بعضاً از کنش 

 توانایی و صالحیت کافی برای اظهارنظر در مورد فرهنگ سیاسی مردم را دارند.  
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 شده  ( مضامین استخراج 2جدول شماره )

 هامقوله مضامین فرعی 

خر 
و آ

ل 
 او

ف
حر

ف؛ 
کا

ش
 

  -4دی  اعتمابی  -3ابزاری  اعتقادات    -2هب سنتی و سنت مذهبی  مذ-1

 ضعف نهادی. 
 تفکیک چندگانه دین 

  -8ها  جغرافیای اقلیت  -7عدالتی  گاه بیپناه  -6طلبی  میدان منفعت  -5

ملی   بزرگ  افتراق    -9دروغ  کیفی    -10اشتراک در  از   -11اقلیت  فرار 

 ستیزی. بیگانه  -12تابعیت  

ای  قومیت، مولفه 

 رنگ رپ

ا  -14  هابدون دموکرات  دموکراسی  -13 حزب و    -15رزش  روش بدون 

 تلخ تاریخی.   یتجربه

نظام سیاسی، از  

 قرائت تا روایت 

 ناامن زنان ی  حاشیه  پیشگامان تغییر.  -17مراتبی  گاه سلسلهجای  -16

 عادت به جیب دولت. -19تحمیل بازار آزاد    -18
تناقض رویکردی  

 دولت و ملت 

تفاوت    -20 عامل  فارسی،  فرهنگی    -21زبان  جزایر  و   -22فرهنگ 

 دنیای کوچک پزشکان.   -23دگرگونی جوانی  
 خارج از دید 

-شده استخراج و بههای انجامسه مقوله از مصاحبهور جدول باال گزارش شده است، بیستکه دچنانی

بیستدس این  دیگر،  عبارتی  به  آمد.  قابلیت  وت  مورد  این  سه  داشتند.  را  مضمون  به  شدن  تبدیل 

سازمان مضمون  شش  ذیل  مردم دهموارد،  سیاسی  فرهنگ  محور  حول  همگی  که  گرفته  قرار  نده 

 افغانستان قرار دارند. در ادامه، به توضیح هر کدام از مضامین به صورت جداگانه پرداخته خواهد شد.  

 شکاف، حرف اول و آخرمضمون فراگیر:   

بتوان   سازماناحتماالً  دیمضامین  اصطالحات  با  فراگیر  مضمون  سه  یا  دو  ذیل  را  نیز  دهنده  گری 

تر به مضامین پایه، این تز که اکثریت مطلق مضامین استخراج شده در  گنجانید؛ اما با نگاهی دقیق

ای  ه تر است. »شکاف«، آن یک کلمه است. مضامین و دادهشود، قوینهایت به یک کلمه خالصه می

از چندشکافه    این تحقیق، افغانستان دارد. شکافحکایت  مذهبی،  -دینیهای  بودن ساختار سیاسی 
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قومی، سیاسی، جنسیتی، زبانی، نسلی، شغلی و در نهایت شکاف بین دولت و ملت؛ همه آن چیزی  

اند. به  کننده در مباحث مربوط به فرهنگ سیاسی افغانستان به آن اشاره کردهاست که افراد مصاحبه

دل مقولههمین  همه  ادامیل،  در  و  گردیده  تعریف  فراگیر  مضمون  یک  بستر  در  آن ها  توضیح  به  ه 

 پرداخته خواهد شد.  

 دین   یتفکیک چندگانه

مضامینی   است.  فرعی  چهار مضمون  شامل  مقوله  مسااین  به  کدام  هر  درهم یکه  مانند  تنیدگی  لی 

آمی اجتماعی،  سنت  با  یا  دین  و  سیاست  با  دیانت  بی ابزاریختگی  دینی،  اعتقادات  و  دین  -شدن 

در نهایت ضعف نهادی دین در جامعه افغانستان اشاره دارد.  اعتمادی اجتماعی به کارگزاران دینی و  

از مهم  یدر نهایت همه ابعاد و مولفهاین مقوله به این نکته اشاره دارد که دین،  های فرهنگ ترین 

 آید.  سیاسی در افغانستان به شمار می

های موجود در  : قرائت حاکم از دین در افغانستان، با بسیاری از قرائتب سنتی و سنت مذهبیمذه

های دینی  های اجتماعی در این کشور با آموزهجهان اسالم متفاوت است. در بسیاری از موارد، سنت

آموزه یا هم  و  رنگعجین شده  دینی  دلیل  وهای  به همین  است.  به خود گرفته  نیز در بوی سنتی 

 فته شده نیست.  های دینی، در هیچ کجای دنیا به جز افغانستان پذیرمواردی، بعضی از قرائت
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ی متناسب با ذهنیت  »... اسالمی که در افغانستان مطرح می شود، یک اسالم ترکیب شده

شان مقبول بوده است.  اند که برای هایی را داشتهعمومی مردمی است که یک سلسله سنت

است زیادتر  سنت  چاشنی  متن  این  توسعهزیرا    ،در  متنی  داریم  ما  که  متنی  نیافته این 

 دحسین اشراق( است« )سی

جامعه یک جامعه»قطعاً  ما  تری  با سنت  که  اما مذهبی  است،  مذهبی  و در  ی  کیب شده 

از آموزه به آنواقع خیلی  رنگ بومی و به یک    شکل و  ،  ها اعتقاد داریمهای دینی که ما 

 معنا افغانستانی را گرفته است« )صدیقه بختیاری(.

شدن دین و اعتقادات توان از آن به ابزاریای اشاره دارد که میبه نکته  : این مضمونعتقادات ابزاریا

و حضور دین   -اخیر  یبه ویژه در چند دهه-افغانستان  ای که در تاریخ معاصر  دینی یاد کرد. به گونه

گران دینی و یا هم صاحبان قدرت و در میدان سیاست، در بسا موارد دین به ابزاری در دست کنش

 ن بدل شده است.  رامداسیاست

به دین وصل از دو دریچه  افغانستان  اصل دین است که    ییکی دریچه  ؛ شویممی  »ما در 

قرآن شریف آمده، در سنت شریف آمده و در    چارچوبمبتنی بر فرامین الهی است که در  

-است. دین منبعث از اهل دین، فربهاحادیث و فقه که در آن وجود دارد. دیگری اهل دین  

. دینی که دکتر  تر از دین الهی استاصل دین است. یعنی دین بشری فربهنبعث از  تر از م

را    ، گویدمیسروش   او  زندگی  و  برساند  رستگاری  به  را  بشر  تا  آمده  و  باشد  بشر  خادم 

اسالم   ،مند سازدقاعده و سایر کشورهای  افغانستان  در  و  ولی  اهل دین  به دست  افتاده  ی 

کنند. حاال  خوانند و از دین به نفع بقای خود استفاده میمی   که خود را اربابان دین کسانی

برخی   و  افغانستان  شدهدر  عوض  مخدوم  و  خادم  جای  اسالمی  در   کشورهای  و  است 

جایی  به  دین  )فرامرز  افغانستان  است«  شده  معیشت  برای  ابزاری  باشد،  مردم  خادم  که 

 تمنا(.  

گذشته سال  چهل  در  اس  ، »حداقل  دین  ابزاراز  نهتفاده  است.  گرفته  صورت  در ی  تنها 

دین   از  منطقه  کل  در  که  رابطه  بهافغانستان  در  نادرست  خصوص  تعابیر  زنان  حقوق  به 
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ای که من کار  صورت گرفته است. مثالً در افغانستان، بنگالدش و سودان به صورت مقایسه

ها  ه دستنگالدش نوع پوشش طوری است کدارد. مثالً در بوجود  تعابیری متفاوت    ؛امکرده

از شکم این بیشان معلوم می و قسمتی  ن اگر همیشود، ولی  حجابی محسوب نمیشود و 

بی بپوشند،  )شلوار(  پتلون  میزنان  استحجابی محسوب  گرم  هوا  در سودان چون   ، شود. 

خانواده آستیناکثر  اسها  کوتاه  تکههایشان  و  است  کوتاه  شلوارهایشان  و  بهت  که  دور  ای 

می حجاب  ،پیچیندخود  مینوع  محسوب  افغانستانشان  در  شود،  شود.  معلوم  دست  اگر   ،

مورد آزار قرار   ،پوشندخاطری که چادر نمیهبدختران  در دانشگاه کابل    حجابی است وبی

بمی که   کردند  ادعا  برخی  شرعیات،  دانشکده  در  گذشته  سال  در  که هگیرند.  خاطری 

لباس است،  دخترها  چسب  میهایشان  روزههایشان  بنابراینباطل  به  شود.  دینی  تعبیر   ،

برمی افغانستاشخاص  در جنگ  اساساً  علیه شوروی وسیله شد. آنگردد.  چه که ان، اسالم 

 « )سیما سمر(.گرایی نبودبیاد دارم، وضعیتی به این افراط من از دوران قبل از جنگ

به»دستگاه اینهای حکومتی  از د خاطر  بدهند،  نشان  را مشروع  استفاده میکه خود  -ین 

می تغذیه  را  دینی  مدارس  دینی  کنند،  علمای  برای  و  میزمینهکنند  با  سازی  تا  کنند 

شان را مشروع بدانند. مخصوصاً قرائتی که  سویی داشته باشند و حکومتدستگاه قدرت هم

های فاتح  که مشروعیت نیروهای غالب یا قدرتاین بود    ،در افغانستان بیشتر سرش کار شد 

دید ابن  گابا  غزالیهای  و  م  ، تیمیه  بگیرد،  دست  را  حاکمیت  که  قاهری  قدرت  شروع هر 

گونه نبوده  که در اصل اسالم اینغلب با مشروعیت ربط داده شده درحالی است. در اینجا ت

ای، جزء فرهنگ سیاسی و هنجارهای اجتماعی شده  است. این موضوع جزء فرهنگ قبیله

توده می که  حس  میلیونی  نیست  کنندهای  درست  غلبه  این  قشرکه  اما  مثل    .  دیگری 

این باور پای می  ه قدرت پیوند دارد، نی که با دستگانهادهای دی فشارند. از سوی دیگر  بر 

ها نهادهایی هستند که بیشتر نهادهای دینی استقاللیتی را که باید داشته باشند ندارند. این

ی و منفعت یا مصلحت تهدیدهای  گیرند یا مصلحت اقتصادها موضع میدر محور مصلحت

مصل یا  موجود  وضعیت  یا مصلحت حفظ  آنحت حفظ سنتامنیتی  به  که  و  هایی  ارج  ها 

بر زهد و  دهد، دهمقام اجتماعی می ها مصلحت وجود دارد که استقاللیت و مناعت مبتی 
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ر  دهد. در حقیقت نهادهای دینی د، تحت تأثیر قرار میدانش علما را با خود داشته باشد 

 صدد هستند که بقای خود را تضمین کنند« )سیدحسین اشراق(. 

های احتمالی از دین و اعتقادات دینی جامعه باعث  شدن و به تبع آن سواستفاده: ابزاریاعتمادیبی

سازمان و  افراد  به  نسبت  اجتماعی  اعتماد  تا  است  به شده  مردم  نگرش  و  یافته  تنزل  دینی  های 

 سو گردد.  اعتمادی هم کارگزاران این نهاد با بی 

اوردی داشته است و گروهی معدودی از آنان  ورود علما به سیاست برای برخی شاید دست»

گوشه از  رساندرا  به شهرت  انزوا  باشد،ی  بها  ه  را هم  خونریزی  و  سیاست جنگ  همراه  ما 

د و عالم بیشتر به قوماندان تبدیل شد. در جنگ کار شریه بیشتر از کار خیریه وجو  داشت

و قوماندانی اعتبار    . پولدارد و این مسأله به احترام علما در بین مردم به شدت صدمه زد

امنی داشت، یعنی در مسایل ناموسی، خانه    یها خانهاعتبار ساخت. مال در قریهمالها را بی

مال سکونت    یدر خانه  ، گرفت تا فیصلهد و دختری که مورد اتهام قرار میمال خانه  امن بو

احترام مردم به جایمی اساس  بر  این  بود. مال  گزید و  علما  را در فیصلهگاه  ها حرف آخر 

زد. مال هم به این جایگاه قناعت داشت و به سیاست ورود نمی کرد.  امروزه نه مالها  می

به دین   اخالقی  از دین  احترام دارند. من معتقدم که مال  آنان  به  نه مردم  دارند و  قناعت 

 ده است« )حفیظ منصور( سیاسی روی آور

قدرت انحصار  برای  اسالم  از  وقتی  طبیعی  »...  گیرد،  صورت  به   استفاده  مردم  که  است 

بی دینی  مینهادهای  خلقیباور  حاکمیت  دوران  در  پرچمیشوند.  و  همها  و  از ها  اکنون 

 شورای علما سوء استفاده شده است. ...« )سیما سمر(

-است ، مفهومی مقدس است. تا زمانیفراد با پروردگار  شخصی ا  یکه دین رابطه»تا زمانی

ب دین  انسانکه  زیستن  نوع  انسانه  تعامل  و  میها  قاعده  تا  ها  است  قدسی  امری  بخشد، 

-بهکند یک نوع عبادت است و بحثی قدسی است. ...  که دین آرامش درونی ایجاد میجایی

جای که  باعث شده  مسأله  دو  من  در نظر  دینی  نهادهای  یکی    گاه  نماید.  افول  افغانستان 

اند که ذهنیت منفی  نسبت ا فسادهای اخالقی انجام دادهپیوند دین با فساد که برخی ماله
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ارتباط   و دوم  ایجاد کرده  نهادها  این  افراطبه  و  تروریزم  با  ناامنی  نهادهای دینی  و  گرایی 

ن شده است. دین  نهادهای مرتبط با دی  یدار شدن وجههاست. این دو مسأله باعث خدشه

ست. نهادهای دینی  به فساد و فساد اداری کار  گرانه پیدا کرده ادر افغانستان نگاهی تقلیل

علمای   و  نهادهای دینی  اولین چیزی که مدنظر  اما  ندارند.  کار  انتخاباتی  به تقلب  ندارند، 

مسأله است،  مسأله  یدینی  به  پرداختن  یعنی  است.  از  ،زن  یزن  نیمی  که  شده   باعث 

  ی دیگر،و مسأله  نگاه مثبتی نداشته باشند -ود دیننه خ-حداقل به مالها   ،اجتماع یپیکره

، علیه موسیقی و سینما اند مالهای دینی آمدههنر است. یعنی    یفروکاست دین به مسأله

اند و این باعث شده که تعدادی از جوانان هم از آنان گریزان شوند« )فرامرز موضع گرفته

 تمنا(

ای  یی که رهبری جامعه را در هر عرصهمادی نسبت به تمامی نهادها اعتافغانستان بی»در  

اعتمادی به رهبران دینی و نهادهای دینی که در  وجود آمده است. بیاند، بهبر دوش داشته

ف فعالدوران جهاد  کمابیش  و هنوز هم  بودند  بیعال  دارد.  وجود  زیاد  بسیار  اعتمادی  اند، 

ا به  را رهبری میکه جریاناحزاب و کسانی  که  گرددمیین برعمومی بخشی  -های دینی 

بزرگ سازند.  برآورده  را  مردم  آرزوهای  نتوانستند  مردم  کردند،  آرزوی  جهاد  بعدترین    ، از 

ایجاد حکومت اسالمی بود که بتواند عدالت اجتماعی را برقرار سازد. تحمل و امنیت را به  

این آرزوی مردم برآورده نشد. در عوض  پایان دهد. ولی    جامعه بیاورد و خشونت و کشتار را

عکسجریان بسیار  مسأله  این  و  انداختند  راه  را  قدرت  جنگ  احزاب،  و  دینی  العمل  های 

ینی توان  زبی و دذاشت. مردم فکر کردند که رهبران حبدی را روی افکار جامعه برجای گ

این یا  و  ندارند  دمدیریت  تعلیمات  که  کردند  احساس  به  که  کثرت  اندازهینی  گرا کافی 

جریان تحمل  ندارند.  مدارا  مخالنیستند.  ستیزههای  خیلی  و  ندارند  را  رقیب  و  جویانه  ف 

می آموزهعمل  بنابراین  جنبهکنند.  که  دینی  ستیزه  یهای  و  قوی  جویانهایدئولوژیک  شان 

سیاسی ما    اعتقاد  عنوان محور، بهای که تکثر در آن ریشه دواندهتواند در جامعهاست، نمی

 قرار بگیرد« )محمد اکرم عارفی(. 
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افغانستان در مقایسه با  ضعف نهادی : این مضمون اشاره به موضوعی دارد که بر اساس آن، شرایط 

سایر کشورهای اسالمی باعث شده است تا به دین اجازه تبدیل شدن به نهاد را ندهد. به همین دلیل  

 ی در افغانستان نیز فراهم نبوده است. ی دینهیافتد افکار انسجامنیز امکان تولی

در   مذهب  که  است  قدیمی  کشورهای  از  یکی  لحاظ  این  از  نشده،   socializationآن»افغانستان 

instituontinlize    همه در  تقریباً  مصر  و  ایران  مثل  در  ی  نشده،  یمن.  و  عراق  مانند  کشورها 

ای برسد؛ اتفاقاً به مذهب  ده که به خمیرمایهنداه  جا که به هیچ چیز اجازافغانستان شرایط خاص این

اعتماد دینی که بتواند تولید  ی معتبر و قابلسسهتبدیل به نهاد شود. البته ما مؤ  هم اجازه نداده که

می این  که  نداریم  است  هنوز  که  هنوز  باشد،  داشته  اجتماعی  این  منظم  بد.  یا  باشد  خوب  تواند 

اینمؤ که  سسات  نشده  ساخته  ده  نایجا  از  شاخصه  –جا  شاخصهدوازده  هیچ  جامعه  ساخت ی  ی 

شاخصه این  وقتی  پس  ندارد.  وجود  نمیها  جامعه  هم  نهاد  بنابراین  ندارد  بهوجود  آید.  تواند  وجود 

عنوان نهاد به  توانند بهروند. علمای دینی نمی اند و از بین میشتر نهادها موقتی هستند و نمادینبی

ای  ، شمار روند افغانستان داشته باشیم. زیرا  م که ما چیزی بنام علمای دینی در  که من منکرنبرای 

رسد    ، یا به قم و نجف مرسدر یا به پاکستان و جماعت علما میسرنخ علمای دینی ما به مصر و االزه

  زیرا اینجا نهادی نبوده که تولید   . و این علما ذهنیت مصری، ایرانی، پاکستانی و عراقی بیشتر دارند

دهی دینی در  هایی که در این اواخر برای ذهنیتهنیت دینی افغانستانی داشته باشد. حتی تالشذ

برجسته دینی  عالم  مثالً  است.  ملیون  برابر  در  صفر  ضریب  من  نظر  به  گرفته  صورت  ای  افغانستان 

ی در  ول   .مانند ابوحنیفه که کابلی است ولی درک و فهم از مکتب امام ابوحنیفه در کابل صفر است

بار شرح نوشته سی    -کشوری مانند مصر به خاطر وجود نهاد دینی، بر هر کتاب امام ابوحنیفه بیست

وجود آید. ...«  تواند بهفکر پراکنده است و فکر منسجم نمی  ، وجود نیایدکه نهاد بهشده است. تا زمانی

 )سید عسکر موسوی(.

 ر رنگای پلفه ت، مؤقومی

راه ر بیید؛ و این ادعایی پ آشمار میی فرهنگ سیاسی افغانستان بهشاخصه  تریناحتماالً قومیت مهم

قومی در همه  یلهنیست. مسأ  رویکردهای  و  پ -ت سیاسیمناسبا  یقوم  نقش  افغانستان  ر اجتماعی 

المللی نیز این تبارز را  -تحوالت سیاسی  ،تاریخی و اخیراً-رنگ و بارزی دارد. ساختار اجتماعی بین 
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-ثر می دارد که فرهنگ سیاسی را متأ ای اشاره  است. این مقوله به همه مناسبات قومیوده  تقویت نم

 و هشت مضمون را در خود جای داده است.   سازد

منفعت   آنطلبیمیدان  این  :  ذیل  که  مفاهیمی  دیگر،  عبارتی  به  یا  است؛  مضمون  این  مدنظر  چه 

قومیت در افغانستان بیشتر از هر چیز   یلهمسأ ت، به این نکته اشاره دارد که  اسمضمون قرار گرفته 

مداران و دیگری، به میدانی برای برآورده شدن منافع افراد بدل شده و ابزاری است در دست سیاست

 اقتصادی و کسب یا حفظ سرمایه اجتماعی.  -بزرگان قومی برای رسیدن به قدرت سیاسی

از سیاست به ق»... بسیاری  اگر متن  دامن مییی  گراوممداران به خاطر کسب قدرت  زنند. 

قوم نباشند، سیاستجامعه  به خاطر گرفتن  گرا  را مداران  فاشیسم خود  به مرزهای  قدرت 

نفرتمی علیه دیگریرسانند.  قومی  عوام  ،پراکنی  الگوهای  از  این یکی  امروزه  است.  گرایی 

ترامپ و  اردوغان  و  مودی  توسط  میکار  دنبال  در  ،  قشود.  حفظ  بخاطر  درت  افغانستان 

صو  به  قوم  یک  از  کالینت  عنوان  به  اشخاص  از  میبرخی  عمل  مستقل  ...  رت  کنند. 

تقویت نمی  را  نهادهای سنتی  علت  این  به  افغانستان  مداران کند که سیاستپوپولیسم در 

در ریشه  سیاست  پوپولیسم  این  ندارند.  قومی  یکمدارنهادهای  آمدهان  خارج  از  اند،  تنه 

ن مشروعیت سنتی ندارند. وقتی مشروعیت سنتی وجود نداشته ارمدانابراین این سیاستب

دیگر سوی  از  داشت.  نخواهد  وجود  سنتی  نهادهای  به  هم  وابستگی  ساختارهای    ،باشد، 

عنوان نمادی از نهادهای سنتی  نود فروپاشید. اکنون دیگر ملک به  یسنتی قومی در دهه

چک غصب کرده و با دیگران قدرت را ان قدرت را یک الیت کودیگر وجود ندارد. در افغانست

نمی پیامشریک  و  تودهسازند  به  را غصبشان  شما  قوم، حق  فالن  که  است  این  کرده    ها 

سیاست توسط  تلقی  این  و  عواماست  میمداران  زده  دامن  آهسته گرا  مسأله  این  و  شود 

 آهسته فراگیر شده است« )عمر صدر(.

خود بگیرند و این    یقدرت را در قبضه  ، قومی  ده که تعدادی با قرائت»این مسأله باعث ش

قدرت  به  وابستگی  قومی  مشکالت  قرائت  به  را  خارجی  در  های  است.  کرده  اضافه  ما 

هنوز   ، کنندکشورهایی که افغانستان را کمک می ن فرمول قومی نهادینه شد و  کنفرانس ب

رنده شده بود، سر  شد که آقای سیرت را که بن میین کلیشه را دارند. در کنفرانس بهم هم
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توانست تغییری بنیادین را رقم زند. کشورهای  بار مینخستینآوردند و این برای  قدرت می

توانستند با تعیین سیرت به عنوان رییس حکومت موقت به اعتماد ملی کمک خارجی می

دا منافع  افغانستان  در  که  کشورهایی  که  کنم  می  فکر  من  اما  محاسبه کنند  این  به  رند 

ن  م در بهایی ه بودند که تقسیمات قومی را ترجیح بدهند و به نظر من برخی البی  رسیده

 وجود داشت که این ذهنیت را به کلیشه تبدیل کنند« )سیدحسین اشراق(. 

فکر می فربهبرگشتهکنم غرب»من  در  داشته  یشدن مسألهها  نقش  های  اند. طالبقومیت 

ها از طالبان دفاع  جا هم در کنفرانسو در آن  اندیشیدند رب هم قومی میپوش در غ نکتایی

مسألهمی فقط  هم  طالبان  از  آنان  دفاع  دلیل  به    یکردند.  که  زنانی  حتی  بود.  قومی 

گردند،  که بر میبا طالبان شرکت دارند، پس از ایننمایندگی از زنان افغانستان در مذاکرات 

خواهم مثالی بزنم،  شوند. میمی  نسبت به زنان غیرپشتون دچار تغییر ذهنیت  ،زنان پشتون

پشت طالبان نماز خواندند و    برخی از این زنان وقتی که در جلسه پگواش شرکت کردند، 

می وقتی شما  کردند.  توجیه  را  طالبان  اعمال  برگشتند،  افغانستان  به  مقالهکه  و  توانید  ها 

جز مسأله قومی چه  ان را در پژواک پیدا کنید. این توجیه به  های برخی از این زنمصاحبه

ن از پشتونسبت به زنان غیر  جالب است که برخی از این زنان پشتون  باشد؟تواند  چیزی می

لیبرال مذهبی،  باورهای  بنیادهای  لحاظ  اساس  بر  هم  لیبرالیسم  به  باور  وقتی  هستند.  تر 

 تواند باشد« )سیما سمر(.  قومی باشد، چیزی جز حفظ قدرت و کنترل نمی

قو رهبران  رفتند.  »...  خود  شخصی  امتیازات  دنبال  به  و  نداشتند  روشنی  حرف  هیچ  می 

ازعده بسیار آتشین میخواهی دارند، حرفجمع که بحث قوماین  ای هم  وقتی  های  زنند، 

میان می به  امتیازات شخصی  معامله میکه بحث  بدترین شکل  به  ...« )حفیظ آید،    کنند. 

 منصور(. 

بیپناه مسأ عدالتیگاه  افغانستانومق  یله:  در  دو    ،گرایی  تحلیل  کن  متغیردر  قابل  واکنشی  و   شی 

به تمامیتگونهاست.  و  قومی  رفتارهای  تا    یخواهانهای که  است  باعث شده  بر قدرت  جریان حاکم 

به استفاده کنند.  قومی  ابزار  از  دادخواهی  و  تظلم  برای  افراد  برای جریانگونهسایر  قومیت  های ای، 
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حاشیه در  پناه  یساکن  همواره  افغانستان،  بیقدرت  بوده  عدالتیگاه  قدرت  در  مستقر  جریان  های 

 است. 

به   بودن  هزاره  افغانستان  در  فاشی»...  مقابل  در  است  واکنشی  قوم  معنی  پشتون.  سم 

زیستی وجود آمیز هموقت فضای مسالمتجا هیچوجود آورد چون در ایننتوانسته نهادی به

برای کنترل و هماهنگی بیشتر باید نهادهای قومی وجود داشته   نداشته است و به نظر من

تک ه باشد، شهرداری در تکوجود داشت  خانواده  20در غرب اگر در یک شهر    باشد. مثالً

مراجعه میخانه و میها  عنعنه کند  و  رسوم  و  برای حفظ فرهنگ  بیاورید  تشریف  ی گوید 

مادر وجود   زید. چون فضای کالنی بنام نهادایم و بیایید نهاد بساشما بودجه اختصاص داده

به آن  از  و  دارد  میوجود  استفاده  اینخوبی  در  ولی  بشود.  کثرت  در  وحدت  وجود  جا  ه 

 نیامده است« )سیدعسکر موسوی(.  

کنند که  که به رهبران قومی نقد دارند و فکر میترس از حذف! یعنی مردم با وجودی  »...

دیگر این است    یشود و کامالً می بازند. مسألهشان هیچ میها نباشند وضعیت برایاگر این

اقوام فکر می اقوام وجود دارد.    و   است  ها نرسیدهکنند که امتیازات به آنکه  این در تمام 

فکر میپشتون از  ها  پس  بازنده شده  2001کنند که  قدرت  تقسیم  وبا  از طرف دیگر    اند 

دهد  ادالنه نبوده است. این وضعیت نشان میکنند که این تقسیم ع غیرپشتون ها فکر می

تم می که  احساس  بازنده  را  خود  اقوام  میام  باعث  بازندگی  احساس  این  و  که  کنند  شود 

بیش قومی  قدرتازرهبران  اختیار  پیش  در  مناسبی  کیس  توانسته  مسأله  این  شوند.  مند 

یت کنید تا من به  رهبران قومی برای تبلیغات قرار دهد که عنوان کنند که شما مرا حما

 حمایت از حقوق شما اقدام کنم« )صدیقه بختیاری(. 

اقلیت افغانسهاجغرافیای  اما کشوری به مختصات قومی  افغانستان نیست.  تنوع قومی مختص  تان : 

به گونهنیز در دنیا کم این کشور  یا غالبای است  نظیر است. وضعیت قومی  برتر  از لحاظ -که قوم 

های مبتنی بر سرشماری جمعیت و نفوس، که خالف این  اقل تا اکنون دادهوجود ندارد. حد  -یکم

سیاسی فعلی نیز نتیجه یک توافق    یم قدرت قومی ساست. وضعیت تقنشده    ارایهگفته را بیان کند،  

کنند که ریشه رد و کالنی زندگی می های خداد آماری. در جغرافیای افغانستان، اقلیتاست، نه برون
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اقو این  از مرزها و در کشورهاکثریت  بیرون  این مسأ ام  لذا  به ای همسایه قرار دارد.  را  افغانستان  له 

 ها بدل نموده است.  جغرافیای اقلیت

افغانستان وجود دارد، باعث شده  »... جغرافیای پراکنده و   اقوام  ارتباط بین  موانعی که در 

تن  به نظر من   ... مانع تکوین روحیه ملی گردد.  باعث شده که  که عامل جغرافیا  وع قومی 

اقوا افغانستان  در  نشوند.  ادغام  در  اقوام درهم  اقوام دیگرشان  مرز  داخلی هم  کشورهای م 

ها با ازبکستان  ها با تاجیکستان، ازبکنستان، تاجیکها با ترکمهمسایه هستند. مثالً ترکمن

فارسی چنین  هم  همزو  ایران  با  افغانستان  غرب  پشتبانان  و  هستند  بخش  وزبانمرز  با  ان 

پاکستان  عقبه  پشتوزبان  همیشه  و  ندارند  اعتماد  مرکزی  حکومت  به  اقوام  این  تمام  ی و 

آنقومی در  می ای  مشاهده  را  مرزها  اقطرف  این  قدرت شریک  کنند.  در  را  خود  وام چون 

خالف سایر  جا برپندارند. در اینی استراتژیک خود میجوار را عقبهدانند، کشورهای همنمی

اقلیتکشورها اقلیت،  کلمه  واقعی  معنای  به  که  ها  حاکم  قدرت  بندی  تقسیم  در  زیرا  اند. 

برخی از اقوام از   اند؛ د شرور و اتحادناپذیر تعریف کردهبرخی را متحد مطیع، برخی را متح

 اند« )فرامرز تمنا(.  ساختار قدرت دور مانده

در    شود،ملت شنیده می-ور از دولتهای عبزمزمه  ،که در دوران جدید: در شرایطییدروغ بزرگ مل

-ممکن برخوردار است؛ و درهمترین حالت  له است. دولت از شکنندهافغانستان این پدیده هنوز مسأ 

هولناک تبدیل کرده است. اگر  تار جامعه، »ملت« را نیز به شوخیمه اجزای ساختنیدگی قومیت با ه

رسانه و  سیاسی  تعارفات  واقعاز  و  بگذریم  مسایبینانه  ای  که با  است  این  واقعیت  شود،  برخورد  ل 

را به  برای نگرش ملی باقی نگذاشته و آنر رنگ است که جایی های قومی چنان در افغانستان پ نگرش

 دروغی بزرگ شبیه نموده است.  

خارجی از  یکی  داریم.  قرار  باالیی  سطح  در  نمایش  نظر  از  می»ما  که  ها  مردم  گفت 

-گاه مستعمره نشده است. آباتفاق نظر دارند. افغانستان هیچ  در ده دروغ کالنافغانستان،  

مهمانو افغانستان،  میوههوای  و  شجاعت  و  خوبنوازی  کالدروغ  ،های  تا  های  هستند.  نی 

ر اساس دلیل خلق نکنیم،  ی مسایل حرف نزنیم و باورهایی بکه ما با صداقت در همهوقتی

افشا میاین دروغ رسانه  و  مکاتب  با  بهشودها  امروز  رهبران .  بین  پیوندهای  واقعی  صورت 
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تذکره کشور،   از  خارج  با  عالقههاسیاسی  میزان  چندگانه،  و  دوگانه  از منی  فرار  به  دی 

مندی به محصوالت خارجی اگر معادل  مندی به مؤسسات خارجی و عالقهافغانستان، عالقه

ه نگرش ملی وجود ندارد.  دهد کها نشان می داخلی بهتری هم وجود داشته باشد؛ همه این

بی تبعیض،  و  فقر  مسأله  این  بحراندلیل  توالی  جنگکاری،  و  برتریها  فساد  ها،  و  جویی 

 تواند باشد« )حفیظ منصور(.  می

می همیشه  من  بگندد  »...  هرچه  که  دروغی  است.  دروغ  یک  ملی  نگرش  این  که  گویم 

این چگنمکش می آورده است.  پیش آن کم  این نمک هم  ونه نگرش ملی است که  زنند، 

نگرش ملی چیست، که  فهمیم  کنم چون ما نمیاجزای آن ضد ملی است؟ من فکر می  تمام

پدر و مادرش  نگرش ملی وجود دارد. نگرش ملی این است که بچه پیش    که  کنیمفکر می

می امنیت  احساس  این  _است،  که  نهادی  و  نداریم  مادروطن  و  پدروطن  ما  ولی  کند. 

ما   در  را  کلمهاحساس  من  نظر  به  ندارد.  وجود  کند  از    یتقویت  یکی  افغانستان  در  ملی 

 ریم. ...« )سیدعسکر موسوی(. ترین دروغ هاست. ما اصالً شخصیت ملی ندابزرگ

ها به خاک و  زیرا ما در شرایطی قرار داریم که وفاداری  ،گرایی طبیعی است»تظاهر به ملی

دوم این است که    ین مصداق دارد. مسألهخون پایین آمده است. این موضوع در کل جها

جامعه در  بهوفاداری  میای  پرسش وجود  پاسخ  مردم  که  پیدا  آید  را  خود  کنند.  میهای 

یابند. وقتی مردم  کاری و امنیت روانی خود را در میهای امنیتی، اقتصادی، فرصت  پرسش

-ون چه دردی از آنخو توانند تنفس کنند، این خاکشوند که در این خاک نمیمتوجه می

می دوا  و ها  نوآوری  برای  فضا  و  وابسته  آن  نهادهای  و  است  فاسد  حکومت  وقتی  کند؟ 

قتال حاکم باشد، در این اردوگاه بدتر از گوانتانامو،  وم و قتلمهیا نباشد، و تروریسشرایط نو  

 یک شهروند چرا باید وفاداری داشته باشد؟ ...« )سیدحسین اشراق(. 

شود که برخی نگرش ملی نداشته باشند«  من مبنای قومی قدرت باعث می  نظر»... به 

 )صدیقه بختیاری(.
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افتراق در  در  اشتراک  نژاد،  چند شکافه  یجامعه:  زبان،  مذهب،  قبیله،  قوم،  که  افغانستان  مانند  ای 

-د و گروه کند، عواملی هم وجود دارد که باعث نزدیکی و پیوند افرامنطقه، و... مردم را از هم دور می 

واحد  میاجتماعی  های   الگوی  شهرنشینی،  سواد،  هستند.  دور  هم  از  سنتی  صورت  به  که  شود 

های قومی مختلف را در جمله عواملی هستند که گروهرهای فرهنگی مشترک از آنتی و بستمهاجر

 کند.  مواردی به نزدیک می

-بر مناسبات زندگی  ،ایها ساختار زیستی مشابه دارند و فرهنگ قبیلهها و ازبک»پشتون

-رانیهر دو مشابه هستند. به نظر من د های قومی در نشینی و جرگهشان حاکم است. کوچ

نوع حکومت از ُها  را  ازدواجگرفتهها  رکداری  و  زنان  به  قوم  هر دو  بیناند. دیدگاه  -های 

میان دو قوم شبیه است. بین هزارهخانوادگی و بین احتماالً   ها و ساداتها، تاجیکقومی، 

 ت. ...« )حفیظ منصور(. زبان فارسی و تأثیر منابع این زبان شباهت ایجاد کرده اس

تاجیک  مورد  می»در  هزاره  و  سادات  و  اینها  که  کنم  تکرار  را  قبل  حرف  ها  توانم 

بیشتر در شهرها زندگی کردهمشترک داشته   یریشه اقوام  این  الگوهای کالن  اند.  از  و  اند 

مشترک حا  ،فرهنگی  کردهمانند  پیروی  موالنا  و  فردوسی  و  عقبهفظ  و  تمدنی    یاند 

داشته هزارهمشترکی  عبدالرحمناند.  اما  داشتند،  قبایلی  ساختار  هرچند  این ها  خان 

تحول  آن  تبع  به  و  ایران  به  گسترده  مهاجرت  موج  قوم  این  و  ساخت  نابود  را  ساختارها 

دو  توان گفت که اینمی  هانها و پشتوکفرهنگی کالن را تجربه کرده است.  در مورد ازب

سا نگاه  از  پشتونقوم   ... اند.  داشته  قبایلی  ساختارهای  اجتماعی  ازبکختارهای  و  ها  ها 

داشتهتجربه مشابه  ای  سرمایهاند.  هشتاد،  دهه  از  دیگر  سوی  در گذز  افراطیت  کالن  اری 

های  ی از داعش و جریاننشین، بخشانجام پذیرفت اما در مناطق ازبک  نشینمناطق پشتون

 )عمر صدر(. است«اطی در مناطق آنها فعال شده افر

 

ها واقعاً  ها باید گفت که در طول تاریخ ازبکها و پشتون»در رابطه با مشابهت ازبک 

بودن سطح سواد بین این اند. پایینترسی کمی به تعلیم و تربیه داشتهاند و دستحقیر شده
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قوم از  می  ،دو  یکی  باشدتواند  عمده  است«    دالیل  بوده  باالتر  دیگر  قوم  سه  بین  سواد  و 

 )سیما سمر(. 

نظر من این تفاوت به  اند. بهها و سادات از لحاظ فرهنگی متفاوتها و هزاره»تاجیک 

می بر  آگاهیفرهنگ  زیرا  )سیدعکسر  گردد.  است«  بیشتر  مردم  این  بین  هنجاریافته  های 

 موسوی(. 

ها عامل شباهت نگرش آنان باشد«  ها و تاجیکبیشتر بین هزارهکنم که مهاجرت  »فکر می

 )صدیقه بختیاری(.

های مهاجرتی ی اخیر افغانستان از پشتوانهاش این است که فرهنگ چند دهه»دلیل 

افغان است.  شده  شدهمتأثر  پاکستان  و  ایران  مهاجرپذیر  کشور  دو  از  متأثر  بیشتر  .  اندها 

اند و  گیرانه و افراطی را آورده، فرهنگ سختداند، با خو-شده کسانی که در پاکستان مهاجر

-اند. جامعهاعتدالی و بازتر را با خود آوردهاند، بیشتر فرهنگ  که به ایران مهاجر شدهکسانی

که  فرهنگ بازتری را آموختند و کسانیاند،  -و هزاره چون به ایران مهاجر شده  ی تاجیک

-تری را پذیرفتهگیرانهرس، فرهنگ سختر تحت تأثیر مدااند، بیشتبه پاکستان مهاجر شده

به بخش اند.  که  پشتونویژه  از  زیادی  ارتباط  های  در  قبایلی  ایالت سرحدی  دو  با  ما  های 

اردوگاهاند. کمپبوده و  با  ها  اجتماعی  ارتباطات  و  ایجاد شد  نواحی  این  در  مهاجرین  های 

ازبک فرهنگ  اما  گرفت.  صورت  مردم  بیشاین  فرهنگ  ها  ایتر  یعنی  است.  در  درونی  نها 

ها با ایران و پاکستان مرز که اینجادوران جهاد موج کالن مهاجرتی را تجربه نکردند. از آن

نها بیشتر با دولت وقت کنار  مشترک نداشتند و مرز شمال هم تحت سلطه شوروی بود، ای

-تحت تأثیر آموزهها  از آنها از این جهت مشابهت دارند که بخش بزرگی  آمدند. با پشتون

-در پاکستان و عربستان تحصیل کرده های ازبک  کردهای دینی قرار دارند. بیشتر تحصیله

ازبکستان افراطی  احزاب  از  هم  برخی  تحریر   ،اند.  حزب  و  ازبکستان  اسالمی  نهضت  مثل 

رکی  گرایی تها وجود دارد که بیشتر به عرفی تأثیر پذیرفتند. ولی طیف دیگری بین ازبک

 ل اند، نگاه بازتری دارند« )محمد اکرم عارفی(. متمای
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یافته :  اقلیت کیفی از  نتایج نشان میهای کمدر قسمتی  این تحقیق،  افغانستان ی  دهد که شیعیان 

تر موضوع، در منظور درک عمیقاند. بهالمللی و اقتصادی متفاوتی نسبت به سایرین داشتهنگرش بین

این کارشناسان،  با  هم  مصاحبه  و  طرح  پاسخموضوع  زمینهسویی  مضموها  نیز    ی  را  موضوع  شدن 

اقلیت مذهبی بهفراهم نمود. این مضمون اشاره به این   این  دالیلی مانند میزان سواد، نکته دارد که 

 تری دارند.  المللی نگاه مثبتهای تاریخی، به حضور و گسترش نهادهای بینتساهل مذهبی و سرکوب

شیع  من  نظر  تاجیکه»به  یا  افغانستان  در  این ها  و  هزاره  یا  و  به اند  بیشتر  گروه  دو 

کرده مهاجرت  آنایران  فضای  از  و  بهرهاند  شدهجا  دیگرمند  طرف  از  شیعیان   ،اند.  چون 

بینید ای میکنند. شما کمتر دختر شیعه ت خود را با کیفیت جبران میت هستند. کمیاقلی

دیگر،    یاسی مشارکت نداشته باشد. از طرفماعی و ساجتکه درس نخواند و یا در مسایل  

ست. از طرفی هم حضور داعش  گیری بیشتری داشته امذهب جعفری نسبت به زنان سهل

ستیزی باعث شده که شیعیان احساس تبعیض بیشتری داشته باشند و نگرش ملی  و شیعه

 و اعتماد کمتری به دولت داشته باشند« )فرامرز تمنا(.  

بینهم  ها»اقلیت نگرش  دارندیشه  بیشتری  بینالمللی  مؤسسات  زیرا  عنوان  ،  به  را  المللی 

 کنند« )حفیظ منصور(. نجات خود تصور می یحامی و فرشته

-ها را به نفع خود میاند، حضور خارجیها چون همیشه در اقلیت بودهکنم شیعه»فکر می 

 دانند« )صدیقه بختیاری(.

و این الگو بسیار سنتی است و مذهب تشیع در بسیاری    وده ها دیوبند ب»الگوی دینی سنی

شاخص میاز  آزادتر  خود  جامعههای  و  داشته   یاندیشند  را  خود  تأثیرگذاری  هم  ایران 

 است« )عمر صدر(. 

ها   بوده»شیعه  اپوزیسیون  و  اقلیت  بودههمیشه  اقلیت  چون  و  قویانداند  همیشه  بار  ،  تر 

روانآمده در   ... عبدالرحمنشیعهشناسی  اند.  نام  همیشه  نیازی  ،  منان  و  طالبان  و  خان 

می مردممتبلور  بین  در  ولی  شکاف  ،شود.  این  ندارد.  وجود  مذهبی  شکافشکاف  های  ها 

 الیتیسم است نه مردم عام« )سید عسکر موسوی(. 
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تابعیت از  اجتماعی، هویتنابسامانی :  فرار  دریافتهای گسترده و سازمانهای قومی و تبعیض های    ه 

توجهی از مردم، از داشتن تابعیت افغانستان نستان باعث شده است که قسمت قابلساختار قدرت افغا

آماری این تحقیق نزدیک به سی درصد است. سی    یاحساس رضایت نکنند. این موضوع در جامعه

پای رفتن مدد نماید، احتماالً هویت را گری  های دی درصدی که دل در گرو این هویت ندارند و اگر 

 ترجیح دهند.  

های کالن و باورهای کالن  سری نگرشگیرد که نخست، یک»نگرش ملی وقتی شکل می

که  انی شکل بگیرد. تا نگرش از حالت محلی به نگرش ملی تبدیل شود. در نگرش ملی کس

ها بتواند برای فرد افتخار  دهند، زمانی است که ارزشهویت خود را به یک ملت نسبت می

های داخلی،  سال گذشته دچار جنگافریند. اما در افغانستان در چهلستیژ بیکند و پرخلق  

نابسامانی و  آوارگی  اینفقر،  در  بودیم.  اجتماعی  هیچهای شدید  وجود  جا  به  نسبت  کسی 

 )محمد اکرم عارفی(.  کند. ...«خود و ملت خود احساس غرور نمی

به غرور  ،مثالطور»...  پاکستان  و  ایران  میوقتی  بهآفری  میینند؛  هم  ما  غریزی  -صورت 

موضوع تبدیل به آرزو و آمال شده است. اما من فکر  توانستیم. اینکاش ما هم می  ،گوییم

نمیمی رضایت  احساس  افغانستان  تابعیت  از  مردم  از سی درصد  بیشتر  ،  کنند کنم خیلی 

خالی است. این    اند،ندهی که مردم را بارها دورش چرخاااند که این خانهزیرا مردم فهمیده

دانند. این سی درصد  را نوعی توهین به خود میخواهند و اینآن چیزی نیست که مردم می

هنجاریافته آگاهی  بیشتر،  کسانی یا  دارند.  بقیه  به  نسبت  میتری  رضایت  اظهار  کنند  که 

 خواهند ساخت.   اند. اما آینده را این سی درصدهنوز گرم هستند و به عمق فاجعه پی نبرده

 )سید عسکر موسوی(.  را در این آیینه نمی بینند. ...«اند که خود  این سی درصد کسانی

مضمون  ستیزیبیگانه این  مسای:  ذیل  که  است  مباحثی  از  مردم  مستخرج  نگرش  به  مربوط  به  ل 

بین یافتهنهادهای  است.  آمده  میالمللی  نشان  تها  از  ستیزی«  »بیگانه  که  اصلی  های  مدهد 

 یآید. اما نکته جالب توجه در این یافته و مقایسهسی مردم افغانستان به حساب میروانشناسی سیا

یافته با  و سردرگمیآن  تناقض  مقوله،  در همین  قبلی  به گریبان های  آن دست  به  است که جامعه 

رد؛ مردم  ل خودی را نداخواهد. تحمدقیقاً چی می  ،ای سردرگم که هنوز مشخص نیستاست. جامعه
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بها به  مینهآن  قبیله  محور  بر  هنوز  و  گریزانند  هم  از  متعدد  غیرخودی  گردندهای  با  سر و  نیز  ها 

اند. شاید به دنبال کسب تابعیتی بیگانه  ،توجهی از این مردمبخش قابلحال،  ناسازگاری دارد. در عین

 یست، بیگانه است. ستیزی در این جغرافیا به این معناست که هرکس از قبیله من نبیگانه

جامعه من  نظر  کارک  ی»به  بهجهانی  افغانستان  در  را  خود  اساسی  نداده  رد  انجام  درستی 

ها شود.  گزین صالحیت داخلی دولتاست. اصوالً نهادگرایی لیبرال در جهان نتوانسته جای

توسعه نهادهای  امنیت،  شورای  ملل،  سازمان  در  ناکامی  آیسف  و  ملل  سازمان  تأمین ای 

-اعتماد شوند. برخی نهادهای بینبی  ،  ها نسبت به این نهادهافغانامنیت، باعث شده که ا

دارند.   را  خود  منافع  هم  از    ،بحران  شدنطوالنیالمللی  از  بخشی  برخی  خارجی  سیاست 

بین نتیجهنهادهای  مردم  دیگر،  سوی  از  است.  می  یالمللی  نهادهای  زودهنگام  و  خواهند 

-ین مسأله باعث مشکل شده است. یکی از ویژگیهای بلندمدت دارند و انامهالمللی بربین

ها دوست  که بسیاری از افغانستیزی است. اما اینها، بیگانهشناسی سیاسی افغانهای روان

گردد که بسیاری به این بر می  ،المللی عضویت داشته باشیمهای بیندارند که ما در سازمان

ها بیشتر  نمایشی در ما افغان  ییعنی وجههشتر از نتیجه عالقه دارند.  ها به اکت بیاز افغان

  .)فرامرز تمنا(ی کارکردی نمود دارد«از وجهه

احساس  جوامعی  چنین  در  مردم  هستند.  بدبین  بیگانه  به  نسبت  همیشه  سنتی  »جوامع 

میمی بیگانه  که  مسألهکنند  دهد.  تغییر  را  مردم  هویت  این  متغیر  ، تواند  در  ی  که  است 

اند.  های مردم ایستاد شدهالمللی عمدتاً در برابر خواستمعه بینی اخیر جاطول چند دهه

طرح بینهمیشه  گرفتههای  قرار  مردم  خواست  با  تقابل  در  طوریالمللی  زمان ،  در  که 

ها حکومت مجاهدین شاهد این تقابل بودیم. حتی آفرینش طالبان امری بیرونی بود که آن

-بینیم که با شعار انسانت کردند. امروز هم میحمای  هاخارجی   ،هاابل تمام گروهرا در مق

سلطه  ،دوستانه خارجیشعار  حضور  با  گرفتند.  پیش  در  را  ابزارگونه  و  زیربنایی  جویانه  ها 

نکرد. پیدا  بهبود  اقتصادی  و  امنیتی  وضعیت  و  نشد  این  ساخته  افغانستان  از  مردم  جهت 

می خارجاحساس  که  بیشتر  یکنند  تمرکز  ها  خود  منافع  ...«روی  اکرم  دارند.  )محمد 

 عارفی(. 
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واهانه بوده ولی  کری خیرخ ، مانند دخالت جانها که برخی دخالتکنم با وجودی»...فکر می 

 ها بدبین ساخته است« )صدیقه بختیاری(. ها مردم را به خارجیدر کل این دخالت 

 نظام سیاسی، از قرائت تا روایت

ر بستر فرهنگ سیاسی افغانستان به آن اشاره شده و  سومین مقوله ازمجموعه مباحثی است که داین 

می شامل  را  آنسه مضمون  تجربهشود.  و  تحزب  موضوع  به  یکی  است  آمده  مقوله  این  ذیل    ی چه 

 های دموکراسی حاکم در افغانستان اشاره دارند.  حزبی و دو دیگری به ویژگی 

دموکرات   دموکراسی رفتاهابدون  نبود  موضوع  به  مضمون  این  در  و  :  جامعه  در  دموکراتیک  رهای 

 گران سیاسی افغانستان اشاره شده است. حتی در میدان سیاست و کنش

بگوییم»... شاید خیلی ساده باشد که  را تجربه می دموکراسی بدون دموکرات  ،تر  کنیم.  ها 

دمو بدون  هنکراتدموکراسی  ما  که  است  معنی  این  به  نداریم.  وها  دموکراتیک  فرهنگ  ز 

 در(.  )عمر ص...«

م و  نکنیم،  آگاهانه  عمومی  متاع  به  تبدیل  را  دموکراسی  ما  اگر  را »...  دموکراسی  ردم 

سال آینده یک دموکراسی بدون دموکرات خواهیم داشت. ... نخبگان ما  نفهمند، ما بیست

با دموکراسی مشکل پیدا   در افغانستان به لحاظ فکری با دموکراسی مشکلی ندارند. زمانی

طور مثال، یکی  یت نخبگان ما تعامل پیدا کند. بهخواهد با شخصکراسی میشود که دمومی

پردازان حقوق زن  و حقوق بشر است و  ترین تئوریستادان دانشگاه کابل، یکی از قویاز ا

اش را به  خانموق بشر دارد. اما همین شخص،  افکار بسیار متعالی نسبت به حقوق زن و حق

 )فرامرز تمنا(.  کنند«ها برای نجات زن دخالت می مسایهای لت )کتک( می زند که هگونه

است دموکرات  قانونی  ما  اساسی  قانون  به   ،»...  باور  واقعی  معنی  به  جامعه  در  ولی 

ه دموکراسی  اند، بهدموکراسی وجود ندارد. حتی رهبرانی که در جوامع دموکرات رشد کرد

 )محمد اکرم عارفی(.  نیستند. ...«باورمند  
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و به این   ی مفاهیم آنکنندهاست و تکمیل: این مضمون در راستای مضمون قبلیرزشروش بدون ا

اجتماعی   هنجارهای  با  غیربومی  افغانستان سیستمی  در  فعلی  دارد که سیستم سیاسی  اشاره  نکته 

ارزش و  بوده  جامعه  راستا این  این  در  هم  تالشی  و  نشده  نهادینه  افغانستان  در  دموکراتیک  های 

نمی حداقلگیصورت  به  جامعه  این  در  دموکراسی  داده  یهای رد.  تقلیل  انتخابات  از    مانند  و  شده 

 فرهنگ دموکراتیک خبری نیست. 

شوند. مثل آزادی، دموکراسی،  ها را درک نکنیم، متولد نمی»...مفاهیمی هستند که تا ما آن

از مفاهیم باید این مفاهیم را بفهمیم تا متولد شوند. دموکراسی  ی است که در  عدالت. ما 

د شده است. بنابراین درک عموم  برند، متولای که در فقدان آگاهی و سواد به سر میجامعه

یعنی   فکر می کنند که دموکراسی  افغانستان همه  در  بود؟  از چنین مفهومی چه خواهد 

این دادن.  د رأی  عواقب  و  فرایند  کارکرد،  به  نسبت  آگاهی  در جا  ندارد.  وجود  موکراسی 

آگا   ، ما   دموکراسی آن  از  کوچکی  اقلیت  دارد.  وجود  دموکراسی  آگاهی  نابرابر  هی  توزیع 

این  ... ناآگاهند.  آن  به  نسبت  جامعه  اکثریت  اما  ریشهدارند،  با    یجا  را  ما  که  تربیتی 

دموکراسی به یک شخصیت متعالی و متمدن وصل کند، وجود نداشته است. ... دموکراسی  

از خانواده شروع    تقلیدی نیست. دموکراسی یک فرایند انباشتی تدریجی است که  تربیتی 

خورد. بنابراین دموکراسی  های نوجوانی پیوند میتان و مکتب و گروه شود، به گروه دوسمی

ولی در مکتب   ،ایمسال است که دموکراسی را در افغانستان آورده 19را باید آموزش داد. ما 

ر دموکراسی  که  ندارد  وجود  مضمون  یک  حتی  لیسه  آنو   ... دهد.  آموزش  وزارت ا  چه 

کنند، منجر به تقویت سایر ساختارهای اجتماعی از جمله عالی تولید می معارف و تحصیالت

نمی  تجاری  و  اجتماعی  ساختارهای  و  سیستم  حکومت  اگر  گذشته  سال  نوزده  در  گردد. 

ال پیش  س  19کرد؛ کودکانی که   ها عمل مینستان، متناسب با نیازهای افغانآموزشی افغا

ن انسان میلیو  14دهند و باید  میلیون جمعیت ما را تشکیل می  14  سال داشتند، امروزه  6

 )فرامرز تمنا(.داشتیم«دموکرات در افغانستان می 

های خودش را نیاز دارد. در  »... دموکراسی فرهنگ مخصوص خودش را الزم دارد و زمینه

افغانستان این حوزه شکل نگرفته  عمومی مهم است که در    یگیری حوزهدموکراسی شکل
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-اید به عنوان نمادی از انتشار قدرت اجتماعی میان تودهای که ب مدنی یاست و یک جامعه

وجود نیامده است. در هر متن اجتماعی  ی سیاسی بهها و مردم و لحن تأثیرگذار بر حوزه

می تفاوت داشته ی عموخصوصی با حوزه   یاگر قرار باشد دموکراسی جان بگیرد، باید حوزه

 )سیدحسین اشراق(.باشد«

و چون تمرین دموکراسی در    استها  محصول زور و نفوذ خارجی  ، »... دموکراسی امروز ما

بناءًاین نداشته،  وجود  می  جا  اشتباه  را  راه  موارد،  از  بسیاری  که در  کشوری  در   ... رویم. 

کراتیک باشد. ...« )عمر  تواند دمو حاکمیت قانون وجود نداشته باشد، فرهنگ سیاسی نمی

 صدر(.  

 ،های دموکراتیک: کنش سیاسی در قالب احزاب فعال و مبتنی بر ارزشتلخ تاریخی  ی حزب و تجربه

ویژگی بلکه  دموکراسی  هایاز  است،  آن  فاقد  تنها که  نه  افغانستان  اما دموکراسی  است.  موفق  های 

و کنش  یتجربه از حزب  افغانستان  سیاست  و  حزبیمردم  سال  های  حوادث  نیست.  های  خوشایند 

اعتمادی  و تصمیمات پس از آن، از عوامل بیهای داخلی و رفتارها  و جنگها  خارجیبا  کودتا، جنگ  

 جامعه به احزاب است. 

  بعد ولی    ، منفی دارند. احزاب در دوران جنگ خوب عمل کردند  ی»... احزاب بسیار پیشینه

موفق   و خدمات  سازندگی  دوران  در  جامعهاز جنگ  در ساختن  احزاب  ناکامی   ی نبودند. 

آنان پیروان  که  شد  باعث  بدهند.   ،مطلوب،  دست  از  احزاب  به  را  خود  احزاب   باور  دوم، 

پدیده  ،اندمتعلق به جوامع مدرن احزاب  -سنتی نمی  یاند. در جامعهای مدرنچون خود 

ایجاد  مدرن  نهادهای  این  توانیم  باشند.  داشته  کارآیی مدرن  را کنیم که  نظام سیاسی  جا 

کش خانواده  و  قوم  مادامداخل  رهبر  حزب،  رهبر  یک  و  نتوانستند اندیم  احزاب  شد.  العمر 

جا حزب و نهاد بیشتر وجود آورند. در اینرت را در سطح کدرهای حزبی خود بهانتقال قد

پدرساالر است. بنابراین هم ساختارهای    قدیمی و  یبر فرد متکی است. این خاصیت جامعه

پیشینها عدم  اکرم   یجتماعی سنتی و هم  باوری شده است« )محمد  باعث چنین  احزاب 

 عارفی(. 
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دموکراسی بدون احزاب سیاسی دموکرات، دموکراسی سطحی و ضعیف است.    ،نظر من»به

جهادی هستند   نیستند. ... احزاب هنوز همان احزاب  حزب  هنوز هم احزاب به معنی واقعی

اساس شاخص بر  که  احزابی  دموکراتیک  و  نگرفتههای  هنوز شکل  باشد،  گرفته  اند.  شکل 

شده  ،احزاب خانوادگی  و  اقومی  این  بر  و  ندارد«اند  وجود  اعتماد  احزاب  به  )سیما  ساس 

 سمر(. 

زمانی احزاب  بودند»رهبران  جهاد  در  داشتند  ،که  این  ؛مشروعیت  دادهولی  نشان  اندکه  ها 

درون را  درونخانوادمنافع  و  کردگی  عالقهگروهی  حزبی  فعالیت  به  دلیل  این  به  و  ای  ند 

 )صدیقه بختیاری(. وجود ندارد«

تجربه تنظیم  ی»...  از  که  ب  یهایتلخی  کردههکه  قدعلم  حزب  است.  جای  شده  ناشی  اند، 

اند،  ید نیامدهعنوان نهاد پدمحور افغانستان است. احزاب بهی دیگر، فرهنگ شخصیتمسأله

-هستند و افراد در چارچوب حزب به پیرو تقلیل پیدا می   بلکه احزاب دنباله یک شخص 

کنند. بنابراین ساختن حزب به عنوان یک حزب به یک باور تبدیل نشده است و این باور  

 دهد« )عمر صدر(.  هاست که فرهنگ سیاسی ما را شکل می به شخصیت

 ناامن زنان   یحاشیه

تلخسرنوشت   در  جغرافیا  این  همزنان  تبعیض،  و  اما  کامی  است؛  آن  مردان  عمقی  با  انند  و  وسعت 

سنت نوشتند.  حاشیه  در  را  زنان  نام  همواره  افغانستان،  تاریخ  در  باورهای  بیشتر.  اجتماعی،  های 

نشینی شده است؛  راسری، همه و همه باعث این حاشیههای ساشتباه، آگاهی اندک و فقدان حکومت

از تحوالت سال   بعد رفت که  ی. با وجود این، انتظار میانواع ناامن ینشینی که توأم بوده با همهحاشیه

بنیادی در جای  یدر عرصه،  2001 افغانستان، تغییری  اما کلیشهسیاست  افتد.  اتفاق  زنان  های  گاه 

شد    ان باعث ی دادخواهی زنلهشدن مسأ ایحاکم اجتماعی، رفتارهای نمایشی سیاستمداران و پروژه

جای سلسلهتا  حاشگاه  و  همیهمراتبی  میزان ای  افزایشی  روند  که  تفاوت  این  با  گردد.  حفظ  چنان 

گامان تغییر اجتماعی قرار داده است. این  از پیش  -حداقل در شهرها–آگاهی طبقاتی، این طبقه را  

 گاه فعلی زنان در افغانستان اشاره دارد.  مقوله با دو مضمون، به جای
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 یی تحقیق است، جامعههای کمن یافتهخود مبی  : بر اساس این مضمون کهمراتبیگاه سلسله یجا

روحیه بهافغانستان  زن  پذیرش  رئیسی  زنان در عرصهعنوان  برای  و  ندارد  را  -های سیاسی جمهور 

 کند.  اجتماعی نقش دوم و جانبی را لحاظ می

را نشان  »من فکر می پیشرفت  این مسأله یک    ی جرگه، در لویطور مثالدهد. بهمی کنم 

شرکتهیچ  اضطراری، بزرگوارهای  از  برادران  کدام  از  بیشتر  که  نبودند  حاضر  کننده، 

گفتم این مسأله درست نیست که    ،جرگه شدممعاون لویمسلمان چیزی بگویند. من وقتی  

جا حضور دارند. اما امروز حداقل  بگوییم برادران مسلمان، چون تعدادی غیرمسلمان هم این

-حق زن حرف بزنند؛ زیرا منافع سیاسی شان تأمین می شوند که از حقوق بشر و حاضر می

مسأله  ... زنان  یگردد.  نقش  به  اعتماد  جای  ، عدم  و  شریبه شریعت  که  تعریف  گاهی  عت 

 )سیما سمر(.گردد«کرده، بر می 

بحث مردساالری و پدرساالری در خانواده باعث چنین ذهنیتی شده است.    ،نظر من »... به

حکم    ، اند که پدر حاکمیت داشته و با استبدادهایی بزرگ شدهده زیرا مردم بیشتر در خانوا

داشته باشد، اصالً وجود نداشته رانده است و تصور این که یک زن در رأس خانواده قرار  می

 )صدیقه بختیاری(.تواند داشته باشد«این مسأله مبنای دینی هم می ،است. از طرف دیگر

پدریسنت»...   عرصه  فتهایساختار  یساالربودن و  فرهنگ  ی اسیس  یهادر  نگاه    یهنیزم  ، یو 

بوزن  انیم  یمراتبسلسله را  استهمرد  آورده  عموم  ءجز  ی نابرابر  نیا  .وجود   ی فرهنگ 

به مافغانستان  توسعه در عرصهیشمار  نبود  فرهنگ  یاسیس  ،یاقتصاد  یهارود.  -و هم  ی و 

وجود آورده است که هرا ب  تیذهن  نیا  ،شده  ادی  یهازنان در عرصه  یچنان کمبود توانمند

 )سیدحسین اشراق(. «آماده نشود یزنان هنوز باور عموم یبه نقش رهبر

ی ما زن ستیزی در فرهنگ سیاسی ما تاریخ درازی دارد. در فرهنگ عامهمن، زننظر  »به

کم زن  عاجزاست،  زن  استهمیشه  ترسو  زن   و  است  گونه  ،عقل  وجود به  مختلف  های 

تفاس حتی  است.  شکلداشته  در  نادرستی  احادیث  و  زنیر  گفتمان  نقش گیری  ستیزانه 

 داشته است. ...«)حفیظ منصور(. 
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 ی موضوع زن در افغانستان هنوز از دو دریچه بیرون نشده است. یکی از دریچه  ،نظر من»به

، بلکه به  شودعنوان واحد اجتماعی دیده نمیی دین. هنوز زن بهغیرت و دیگری از دریچه

بلکه نگاه    ،شود. حتی ما نگاه جنسیتی به زن نداریمن نقش جنسی نگریسته میعنوازن به

جا  به نگاه فراجنسیتی که در جوامع دیگر وجود دارد. در اینچه رسد    ،جنسی به زن داریم

می شمرده  مرد  مایملک  میزن  سرچشمه  غیرت  از  نگاه  این  غریزی شود.  منشأ  که  گیرد 

اس دوم  یدارد. مسأله نگاه دینی  به،  فهمانده شده است.  ت.  بد  افغانستان دین  نظر من در 

ید، اگر باز هم  از او جدا بخواب  ،تمکین نکردکه زن شما اگر  عقل است. اینکه زن ناقصاین

ی  ت که زن جنس دومی است که از دندهو این نگاهی است که معتقد اس  نشد، او را بزنید

ن بوده  خاطر عقل ناقص یک زبه  ده شده است و هبوط ما به زمینچپ حضرت آدم آفری

ما، نگاه صوری   یجامعهگاه زن در  هنوز هم نگاه به جای  ،نظر مناست و از این مسایل... به

اقتصادی  است. من فکر می کنم که حضور فعلی زنان در ساختارهای سیاسی، اجتماعی و 

بر واقعی این منطبق  اجتماعی  اجامعه کامالً  جنبه صوری، فرمایشی و سفارشی دارد و  ت 

نشان و  نیست  افغاندهندهافغانستان  تغییر  فکر  منظور من  ی  نیست.  زن هم  به  نسبت  ها 

منظور من کلیت جامعهتنه نیست.  و هرات  کابل  این  یا  است.  در افغانستان  تغییراتی  که 

دانش  ی،جامعه افزایش  مثل  دانشگاهشهری  در  دختر  بیانجویان  ذهنیت ها،  تغییر  گر 

نیست. یکی  اجتماع  دانش  یمسأله  ،زیرا  مسألهحضور  دیگری  و  است  آن.  جو  مدیریت  ی 

های رهبری توانند وارد عرصهجوها میصد از این دانشمهم این است که چند در  یمسأله

 )فرامرز تمنا(. کشور شوند. ...«

زی از آمیل چالش به فرصت، رفتارهای موفقیتها در تبدیدالیل متعددی اقلیت: بهگامان تغییرپیش

می نشان  چنانیخود  پژوهش  دهند.  همین  در  اقلیت  ارایهکه  همشد،  در  نیز  مذهبی  با  های  سویی 

بیننگرش اهای  چنانیالمللی  نمودند.  عمل  بهتر  سایرین  زناز  و  که  اقتصادی  ملی،  نگرش  میزان  ن 

دنببین به  مضمون  این  دارند.  مردان  از  بیشتری  چراییالمللی  و  بوده  موضوع  واکاوی  را مسأ   ال  له 

 تعمق نموده است.  
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در منافع زنان و مردان نهفته است. زیرا    ،کند پذیر میای که این مسأله را توجیه»... مسأله

تواند این باشد که زنان فکر  منافع زنان در شکستن ساختارهای سنتی است. یک مسأله می

نماییم. شاید مردها  کنند که این ساختارها را تضعیف  ما کمک میها بهکنند که خارجیمی

 نماید« )صدیقه بختیاری(.   تواند موقعیت آنان را تقویتکنند که ساختار سنتی میفکر می

نهادهای  زیرا  است،  طبیعی  وضعیت  می  ی»این  تقویت  مردان  بهکنندکه  حفظ  ،  خاطر 

می فکر  زنان  مقابل  در  است.  مردانه  بینهژمونی  نگرش  که  این  کنند  تقویت  و   المللی 

 )سیما سمر(.بخشد«گاه میها جایا، به آنهارزش

سازمان»زن بینها  فرشهای  را  می  یتهالمللی  خود  را  نجات  زنان  داخلی  نهادهای  دانند. 

-کنند و برایشان حقوقی قایل نمی عقل و ضعیف خطاب میکنند و آنان را ناقصتوهین می

گفتن  ی سخند و اجازهبخشهویت می  ، شوند. ولی در شرایط فعلی برای مردان سنت و دین

اند. حتی  ذهنیت رهبر و قوماندان شدهدهد و بسیاری از برکت این  و حل قضایای مردم می

ابزار اسارت زنان شده  های  المللی گاماست. ولی مؤسسات بین  این ذهنیت سنتی و دینی 

برداشته زنان  آزادی  برای  بهاندمؤثری  بینسببهمین،  نگرش  زنان  باالتری-،    المللی 

 (.)حفیظ منصوردارند«

 تناقض رویکردی دولت و ملت

از سا بنا    2001ل  افغانستان پس  بینو  تجویز همکاران  نظام  به  عنوان  به  را  آزاد  بازار  المللی خود، 

حالی  در  پذیرفت.  خود  سنتیاقتصادی  در  هنوز  کشور  این  اقتصادی  ساختار  ممکن که  شکل  ترین 

له،  و ناکارآمد است. جدای از این مسأ   مانند سایر نهادها مبتدیخود قرار داشته و نهاد اقتصاد نیز ه

حال، فساد، رانت و مافیا را پیامدهای این نظام  ای به بازار آزاد ندارد و در عینجمعی عالقه  یروحیه 

  اش به تناقض رویکردی دولت و ملت مبنی بر تالش مجموعهانند. این مقوله با دو مضمون زیردمی

با آزاد و عالقهدولت برگسترش  با دولت    چنان،بر دخالت دولت و همی ملت  زار  پیوند شغلی  ایجاد 

 اشاره دارد.  
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آزاد بازار  این مضمونتحمیل  از  ،:  نتایج کم  منبعث  پژوهشمباحثی است که در قسمت  به آن    ، ی 

جامعه افراد  آن  اساس  بر  و  تحمیل  یاشاره شده  امری  را  آزاد  بازار  اقتصادی  نظام  تحقیق،  ی آماری 

 اند.  به اقتصاد دولتی نشان داده دانسته و تمایل خود را

داشت؛ بازار آزاد اجتماعی  »بازار آزاد باید رقابت و کیفیت کاال و نظارت اصولی و منطق می

می این  ،آمدباید  مردم  ولی  و  شد  سازماندهی  حکومت  طریق  از  که  آمد  مافیایی  بازار  جا 

بد   اگر  دولتی  اقتصاد  که  شدند  باشدباورمند  این  هم  از  است«،  بهتر  )سیدحسین اقتصاد 

 اشراق(.

اعتمادی مردم به بازار آزاد زاد را ویران کرده و این باعث بیبازار آ  ، دلیل فساد »... دولت به

را آزاد  بازار  دارند که  است. در حکومت کسانی وجود  به گروگان   شده  نفع جیب خود  به 

آزگرفته بازار  که  است  شده  باعث  این  و  اساسی،  اداند  نداشته  کارکرد  را  باشد.    خود 

تولید کشوری  چون  بیافغانستان  و  نیست  مصرف کننده  کشور  بازاشتر  است،  آزاد  کننده  ر 

 )فرامرز تمنا(. گردد. ...«باعث شکوفایی اقتصادی نمی 

کنند که تسلط بر  ایم، ولی نهادهایی در دولت سعی می »... هرچند ما بازار آزاد را پذیرفته

کنم این ذهنیت به نوع نظام سیاسی  من فکر می  ،ه باشند. بناءًا هم در دست داشتاقتصاد ر

 (. )محمد اکرم عارفیارتباط دارد. ...«ما 

اند. نسل جدید، یا  د تاریخی افغانستان است و مردم با آن آشنا بودهاقتصا  ،»اقتصاد دولتی

بوده پرچم  و  خلق  دوران  دفرزندان  که  مجاهدین  فرزندان  یا  و  کمپاند  مهاجرین  های  ر 

کرده اعانه  زندگی  و  کوپون  با  که  شدهاند  نکتهکالن  آزاد   یاند.  بازار  که  است  این  دیگر 

ها و  افراد نسبت به نسبت  ،جا قانون نیستنتوانسته شغل و قانون ایجاد کند. وقتی در این

و شغل کسب می قرارداد  خود  و هرجپیوندهای  بدنامی  باعث  این  و  بازوکنند  شد.  مرج  ار 

ا بازار شود و این رها و ناامنی با فقر و در برابر پول انجام میوز بخش زیادی از ناهنجاریامر

 45000دهد که آمار نشان می ، با این همه پولی که به افغانستان آمدهآزاد آورده است. زیرا 

بهخ است.  شده  مستفید  آن  از  منانواده  لباسنظام   ،نظر  مانند  به  ها  و  هستند  قامت  ها 
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ی را به هایهای اجتماعی مسئولیتستان با نظام بازار آزادی مناسب است که در عرصهافغان

 )حفیظ منصور(. عهده بگیرد«

»مشکل این است که در افغانستان وضاحت در مورد نظم سیاسی وجود ندارد. ما دولت را  

تقلیل می نهادی  بنابراینبه  تولید کند.  باید کار  اینجا    دولت  ،دهیم که همیشه  نهادی  در 

اولیه مسئولیت  که  پاسخ  ینیست  و  امنیت  و  نظم  ایجاد  اقتصاد  آن  است.  اجتماعی  دهی 

پاشد. در نظام لیبرال بازار به دولتی به این معنی است که  مرز بین مارکت و دولت فرو می

جا مشکل این  دولت ایجاد کار نیست. در این  یکند و وظیفهعنوان نهاد مستقل عمل می

وجود آورد و این مسأله  ز یک دولت فروپاشیده به بازار بهتوان نظم سیاسی را ا ت که نمیاس

 )عمر صدر(. اعث بدبینی به بازار شده است«ب

های کارآفرینی و  ها و ظرفیتتاریخی اقتصادهای دولتی، نبود زمینه  ی: سلطهعادت به جیب دولت

امنیت شغلی در بخش خصوصی، فقدغالاشت نبود  بازنشستگی در بخش خصوصی  ان سیستم  زایی، 

افغانستان عالقههمه  وو... همه های دولتی  شدن در بخشبه استخدام  شدیدی  یباعث شده تا مردم 

 شود. می ارایهداشته باشند، حتی با مزایای کمتر. این مضمون در قالب این محتوا 

باشد. هنوز باور این است   ایم که اقتصاد باید در کنترل دولتنسل عادت کرده»... نسل اندر  

ری در جامعه ما  ساالی شاهکه دولت مالک تمام امور مملکت است. به نظر من هنوز روحیه

 )محمد اکرم عارفی(.وجود دارد. ...«

من»به عالقهافغان  ،نظر  آزاها  بازار  اقتصاد  بکشند.  زحمت  که کم  بر مند هستند  مبتنی  د 

پتانسیلظرفیت اها و  افراد  بیشتر تالش کند، بیشتر منفعت    ست. فرد هرچههای شخصی 

میبه زحمت  دست  و  باشید  داشته  ابتکار  بیشتر  است، هرچه  رقابتی  آزاد چون  بازار  آورد. 

جای افغانستانبکشید،  در  کرد.  خواهید  کسب  بهتری  وجود   ،گاه  مثبت  فردگرایی  چون 

نی بر رقابت شخصی است،  مبت  ، تمایل به بازار آزاد کم است. چون فردگرایی  ندارد، بنابراین

د زحمت که خوندازند تا اینیها دوست دارند که اقتصاد را به دوش دولت ببسیاری از افغان

 )فرامرز تمنا(.بکشند و رقابت کنند. ...«



 

249 

 

 خارج از دید 

ای که چهار مضمون را شامل  تحقیق است. مقولههای کیفی این  این ششمین و آخرین مقوله از یافته

کد هر  و  حوزهشده  به  مضامین  از  مسایام  دارد.  اشاره  جامعه  فرهنگی  مسایل  از  جداگانه  که ای  لی 

ا شنیده شده است. از شکاف نسلی  همعموالً در مرکز توجه و تمرکز جامعه نبوده و کمتر در مورد آن

 های اجتماعی.  خلق تفاوت شغلی، تا ویژگی متفاوت زبان فارسی در و

و قدامت زبان فارسی و کثرت منابع باعث شده است تا کاربران این : غنا  زبان فارسی، عامل تفاوت 

نگرش و  داشته  علمی  منابع  به  بیشتری  دسترسی  سیاسی زبان  قضایای  به  نسبت  متفاوتی  -های 

ایرین عموماً  تان در مقایسه با سهای افغانس زبانند. البته از یاد نبریم که فارسیاجتماعی داشته باش

 فرهنگی همواره در شهرها بیشتر بوده و هست.  -ی به خدمات آموزشیسترسشهرنشین هستند. و د

ی تأثیرگذار  ستد فرهنگ و ی فرهنگی، داد»این مسأله مربوط به تغذیه فرهنگی است. پیشینه

است. در جاهایی تغذیهبوده  فضا  که  باشد،  فرهنگی کمتر  )سیدحسین «شودتر میبستهی 

 اشراق(. 

-گردد. در تحوالت اجتماعی، فارسیدامت زبان فارسی بر می»... این موضوعات به غنا و ق

شدهزبان شهرنشین  بیشتر  نگاهها  و  و  اند  مراودات  و  زن  به  و  خانواده  به  زندگی  به  شان 

زبان می فقر  و  زیست  است. محل  متفاوت ساخته  در    تواند در ذهنیتدیگران  باشد.  مؤثر 

شان پوششی ایت نبوده و در ذهنیتازی مورد رضسمورد نگرش ملی، برای برخی این ملت

شان را ببینید همیشه از اصفهان تا بخارا را یاد  برای استبداد تلقی شده است. اگر شعرهای

  اعتمادیدهد و از طرف دیگر بیسو گستردگی زبان را نشان میاند. این مسأله از یککرده

 )حفیظ منصور(. ه این جغرافیا را. ...«باوری بو بی

اف در  ا»...  در  و  است  فارسی  حاکم،  فرهنگ  وجود  غانستان  بسیار  مواد  فرهنگ،  ین 

 )سید عسکر موسوی(. دارد«
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ابع و امکانات  دلیل موجودیت امکانات این مسأله وجود دارد. در زبان فارسی کتاب و من » به

 (. )سیما سمربیشتری وجود دارد«

افغانستان مجمعفرهنگ و جزایر فرهنگی  از فرهنگ:  های  هم، زبان و تجربههاست. با آنالجزایری 

مشترک مهاجرتی باعث شده است تا علیرغم این که بعضی از جزایر از لحاظ جغرافیایی و یا قومی  

مشترک فرهنگی  نگاه  از  ولی  دارند،  قرار  هم  از  نگرشدور  مثالً  هرات اند.  به  بامیان  فرهنگی  های 

 در این مضمون به این نکته اشاره شده است.  نزدیک است. قندهار و ننگرهار با هم مشابهت دارند. 

مدل و  الگوها  که  است  مهم  فرهنگی  عنصر  بیان می »یک  را  فرهنگی  دیگری  های  و  کند 

اس این دو  اند. هرات و بامیان بر اسهری و روستایی است که این دو مهمسطح جامعه ش

جامعه  از  متشکل  بیشتر  که  هرچند  بامیان  دارند.  شباهت  ولی  روستای  یمؤلفه  است،  ی 

اند. جا را داشتهمهاجرت به ایران و زندگی شهری در آن  یسابقه  ،بخش اعظم این جمعیت

گی به ایران وصل هستند. یعنی  هرات و بامیان، ساختار شهری مشابه دارند و از لحاظ فرهن

قرائت  دو شهراین با  ارتباط مستقیم  در  و  بیشتر  ننگرهار  دارند.  قرار  زندگی  از  های جدید 

هستندق مرزی  شهر  دو  چون  شده   ،ندهار  متأثر  پاکستان  از  بافتبیشتر  نظر  از  و  های  اند 

ی  اجتماعی با هم شباهت دارند. بین قندهار و ننگرهار و شهرهای پاکستان سرزمین قبایل

زار شهر چندفرهنگی است گاهی  توان نادیده گرفت. مرا نمیتأثیر آنپاکستان قرار دارد که  

ها  ها و ازبکها، پشتونها، تاجیکی شمال بوده است و جمعیت هزارههاتأثیر کشورتحت  

به و  دارد  تغییر  وجود  آن  ساختار جمعیتی  کابل  دارد.  قرار  نوسان  حالت  در  خاطر  همین 

کابلی  است.  فکرتر  کرده  روشن  قدیم،  ولی کابل جدید  های  بودند  بازتری  دارای دیدگاه  و 

میلیون هم تخمین ، ولی حاال تا ششمیلیون بودر متنوع است. جمعیت قدیم کابل یکبسیا

می کابل  زده  به  که  بیرونی  این جمعیت  است.  برابر شده  پنج  امروزه  این جمعیت  و  شود 

ه این خاطر این مجموعه اضافه شده است، متشکل از مهاجرین، والیات و روستاها هستند. ب

مجموعهمی کابلی تواند  روشن  جمعیت  یعنی  باشد.  معتدلی  جمعیت هاای  با  قدیمی  ی 

)محمد  اند«رهنگ سیاسی متوسطی را تشکیل دادهاند و در مجموع فروستایی مخلوط شده

 اکرم عارفی(.  
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فرهنگی است های  پذیری برخاسته از منابع فرهنگی و ذخیرهنوع جامعهها همه یک»... این 

زیرا زبان    ،داردهایی وجود  که در وجدان عمومی جامعه اثر دارد. در هرات و بامیان شباهت 

شود. مهاجرت به ایران و آثار باستانی  فارسی و موالنا و حافظ و سعدی مشابه استفاده می

اقوام مختلفی وجود دارد و استفاده هم در این عرصه می از    تواند تأثیرگذار باشد. در مزار 

ته منابع فرهنگی هم متفاوت است. کابل نماد کل افغانستان است. فرهنگ کابلی در گذش

بوده التقاط   ، محدود  و  ازدحام  و کابل محل  وارد شده  به صورت کتلوی  اکنون مردم  ولی 

است مشکل  بسیار  و  شده  بیندازد«  تبدیل  لنگر  مشخص  فرهنگ  یک  )سیدحسین که 

 اشراق(.

خاطر  به  هرات  و  که»بامیان  است.    ی  کرده  تجربه  را  ایران  به  مهاجرت  کالن  موج 

فرهنگ    یرند و در همسایگی با حوزهفرهنگی قومی دامشترک    یننگرهار و قندهار حوزه

مشابهی در پاکستان هم قرار دارند. کابل شهر پر از تضادی و مخلوطی است و در میانه قرار 

ولی بلخ به خاطر تنوع قومی در حالت انتقال قرار دارد و هنوز نتوانسته هضم    ،گرفته است

 )عمر صدر(.ا قرار دارد«کند که در کج

این  رو»میانه به  کابل  اینی  در  که  است  و  سبب  قندهار  در  دارند.  حضور  اقوام  همه  جا 

زبان مشترک وجود دارد. در مورد هرات و بامیان هم مباحثی چون زبان،    یننگرهار مسأله

  تواند از جمله دالیل باشد. در مورد مزار باید گفت کهمهاجرت و باستانی بودن دو شهر می

 ر(. )سیما سمه است«ترکیب قومی باعث نوسان شد

-»در پایتخت شاید تنوع قومی مطرح باشد. ولی در مورد هرات و بامیان، شاید منابع کتاب

فیلم استفاده میها و  این دو والیت  ایرانی است که  اگر قندهار و    ؛کنندهای  باشد.  مطرح 

ند. در  برای من جالب بود، زیرا هر دو والیت فرهنگ مشابهی دار  ،بودند ننگرهار مشابه نمی

شهر شهر کابل و کالنومی باعث این موضوع شده ولی کالنار باید گفت که تنوع قمورد مز

 .)صدیقه بختیاری«، زیرا کابل فضای بازتری دارد«اندمزار با هم متفاوت
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های مدرن ها و تکنولوژی: نسل جوان افغانستان با دسترسی بیشتر به آموزش، رسانهدگرگونی جوانی

توان شکاف نسلی را در این میان  ای میگونهمتفاوت از پدران خود دارند و بههای  تخواس  ،ارتباطی

 دید. گسستی که با دگرگونی مبانی فکری آغاز گردیده و تا نهایت آن راه درازی در پیش است. 

می فکر  نهاد »...  در  اصالحات  ضرورت  است،  رفته  باالتر  تحصیالت  هرچه  دینی  کنم  های 

انکار است و دیگری عدم کارآیی است. من خودم منکر  کی بیباالتر شده است. ی باوری و 

از آن بهثقافت نیستم . من معتقدم که اعتراض شوددرستی استفاده نمی، ولی معتقدم که 

تحصیل رونسل  از  آنکرده  از  بلکه  نیست،  عناد  و  خصومت  این  ی  که  است  نسل  جهت 

 )حفیظ منصور(. فراد ناباب افتاده است«در دست ا  ولی ، اند متوجه شده که این نهادها مهم

-سازد که در پیرامونش چه میها را آگاه میآدم   ،بردها را باال می»تحصیالت بینش انسان

تجربه و  می گذرد  مطالعه  را  جدیدی  شبکه  مخصوصاً  ، کنندهای  فضای  در  ما  های  که 

افغانستان هنوز هم دین   ، ای مزج شدهقبیله  هایا سنتگرایی باطالعاتی قرار داریم. چون 

 )سیدحسین اشراق(.  های بیرون را هم تجربه کنند«خواهند تجربهجوانان می

می تحصیالت  زیرا  است،  طبیعی  مسأله  به»این  طبیعیتواند  را   ، صورت  انسان  اعتقادات 

افغانستان در  بار میانسان  ، دگرگون سازد.  باورهای سنتی  با  و تحصیالت میها  تواند  آیند 

 )سیما سمر(.ا را دگرگون کند«این باوره 

های فرهنگی  در کنار سرمایه  پزشکی و اطبأ در هر کشوری معموالً  ی: جامعهدنیای کوچک پزشکان

اقتصادی بهتر و بیشتری نیز برخورداراند. از طرفی این گروه به دالیلی مانند    یو اجتماعی، از سرمایه

سیاسی    مسایل صادی، کمتر خود را درگیر  اقت-های اجتماعیفضای آموزشی و شغلی و حفظ سرمایه

یافتهمی پژوهشکنند.  این  کمی  می  های  جامعهنشان  که  مقایسه  یدهد  در  استادان    پزشکان  با 

 تری دارند.  کارانهسسات خصوصی، روحیات محافظهن مؤدانشگاه و کارکنا

نمونه خیلی  را  داکترها  نمی»من  خوبی  دنیگیری  داکترها  دنیای  کوچکیدانم.  است.   ای 

چهار بیشتر نیست؛ یعنی درک داکترها از فضای بیرونی و اجتماعی  درمطب داکتر اتاق سه

می باعث  دلیل  این  نارساست.  ایندرکی  که  این  ها  شود  به  بیندیشند.  سایرین  از  متفاوت 
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اجتم  ،اساس و  سیاست  از  دین،  از  موسع  نگاه  زن داکترها  به  و  دموکراسی  به  اع، 

 .  )فرامرز تمنا(ندارند«

-های علوم تجربی تفاوت وجود دارد. رشتههای تحصیلی علوم اجتماعی و رشته»بین رشته

سایل اجتماعی، عوامل اجتماعی،  کارترند، چون سروکارشان با مهای تجربی بیشتر محافظه

بر تحوالت زندگی کمتر است. ای انسان  رفتار  اجتماعی و نقش فکر و  بیشتر تغییرات  نها 

ها و قوانین  تابع فرمول  ، معموالًهای طبیعیهای طبیعی است و پدیده هسروکارشان با پدید

-د بیشتر سازمان، ذهن این افراها کمتر است. بناءًمشخص هستند و امکان تغییرات در آن

صورتییافته در  است  کسانیتر  میکه  اجتماعی  علوم  برنامهکه  اساس  بر  خود   یخوانند 

 )محمد اکرم عارفی(.  بیشتر می بینند«و نقش خود را  کنندانسان حرکت می

اصناف نقش دارد.»فکر می   ، پزشکانحفظ وضعیت کنونی بدتر شوداگر    کنم که منفعت 

-کارپرور است. به نظر من شغلها محافظهدهند. بعضی از شغلشان را از دست میمنفعت

ایجاب می به درآمشان  و هرآنچه که  باشند  به تخصص خود متوجه  بیشتر  دشان کند که 

 )سیدحسین اشراق(.  ، راضی هستند«ضربه نزند

های پزشکی و مهندسی  ترین افراد معموالً رشتهترین و الیق»در نظام آموزشی ما تیزهوش

گونهانتخاب میرا   به  نظام  این  قرار میکنند.  را تحت فشار  افراد  این  دهد که  ای ذهنیت 

ها هیچ  این  ،شوند. به این دلیلوار مییگذارند، افرادی طوطوقتی این افراد پا به جامعه می 

تحول و  ابتکار  قدرت  به  وقت  مجبور  را  افراد  این  ما  آموزشی  نظام  زیرا  ندارند،  را  خواهی 

افرادی که در مؤسسات خصوصی کار می یم می حفظ مفاه -کند. ولی استادان دانشگاه و 

-متفاوت مواجه می  هایکنند، مجال بیشتری دارند. این افراد در جاهای مختلف با پرسش

 .)حفیظ منصور(تر باشند«ت که نسبت به اوضاع و مسایل آگاهشوند و این فرصتی اس

 

 

 



 

254 

 

 مضامین   یشبکه

این  یافته کیفی  مضمونهای  تحلیل  تکنیک  اساس  بر  گرفت. مورد    ،تحقیق  قرار  تحلیل  و  بررسی 

-یر و اصلی، تبیینل یک مضمون فراگسه مضمون فرعی در قالب شش مقوله که در نهایت ذیوبیست

روز بههای اجتماعی روزدهد که شکاف ها نشان می فرهنگ سیاسی افغانستان هستند. یافته  یکننده

شوند. قومیت، مذهب، جنسیت، زبان، جغرافیا و حتی  تر میتر و عمیقر، پیچیدهتدر افغانستان متنوع

کنند.  ا از هم دورتر و دورتر می های سیاسی و اقتصادی نیز مردم رهای نسلی، شغلی و گرایش شکاف

-ای که در غیریتزند. جامعهپا میو، در سردرگمی عجیبی دستافغانستان   یها، جامعهدر کنار این

را میبی  ،سازی نه خودی  اکنون  و  است  رفته  پیش  دقیقا  نهایت  آن  و خواست  بیگانه؛  نه  و  خواهد 

 مشخص نیست. 
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 فصل پنجم 

 نتحلیل فرهنگ سیاسی افغانستا

 ترکیب نتایج 

کیفی پژوهش با نتایج  آمده در تحلیل  دستهای بهترین مقولهترکیب نتایج این پژوهش با ادغام مهم

ی اساسی و فراگیر »شکاف اجتماعی« است. این شکاف مقولهشود.  های کمی انجام میتحلیل داده

 در پژوهش کمی به راحتی قابل دریافت است.  

-شدت دچار شکافبه  دهد که افغانستانسی افغانستان نشان میبررسی کمی مشخصات فرهنگ سیا

شکاف   8دهد  که  در های گوناگونی را نشان میپژوهش، شکاف هایهای متعددی است. تحلیل داده 

-شاخص تحقیق، از این قرار قابل  13بعد و     5بندی شده است که هر شکاف با تحلیل  بزرگ دسته

 اثبات است:

 شکاف قومی 

پژوهش،  ی  های پژوهش بین اقوام افغانستان، در بعدهای پنجگانهبا توجه به تحلیل داده  شکاف قومی

 تشخیص است:  صورت واضحی قابلبه

ها اعتماد بیشتری به  دهد که پشتون ها و ازبکها در این شاخص نشان میدر بعد دین؛ تحلیل داده

اند. باور اقوام به به امور دینی نشان داده  ها و سادات باور کمتریها، هزارهامور دینی دارند و تاجیک

و دینی  مدارس  مانند  دینی  می  نهادهای  نشان  تفاوت  کمی  با  پشتونعلما  که  ازبکدهد  و  ها،  ها 

 ها و هزاره ها نسبت به نهادهای دینی دارند.  سادات اعتماد بیشتری نسبت به تاجیک

ی  ورزی، همهنقش قومیت در سیاستبعد قوم، با دو شاخص تحلیل شده است. در شاخص باور به  

قومیت در سیاست  القولاقوام متفق به اند که نقش  اعتماد  اما در شاخص  پر رنگ است.  برجسته و 
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جرگه چون  سنتی  ازبکنهادهای  قومی،  شوراهای  و  پشتونها  و  به ها  نسبت  را  بیشتری  اعتماد  ها 

 اند.  ها نشان دادهها و ازبیکها، هزارهتاجیک

ازبکدموک  بعد نظام،  به  اعتماد سیاسی  است. در  شاخص  تحلیل گردیده  با شش شاخص  ها  راسی 

داشتهب اقوام  سایر  به  نسبت  را  اعتماد  حالییشترین  در  در  اند  زنان  نقش  به  باور  شاخص  در   که 

اند. در شاخص احساس کارآیی در  ها کمترین باور را نسبت به سایر اقوام بروز دادهسیاست، پشتون

اقوام احساس مشترکی داشتهاسی، همهنظام سی اند.  بروز ندادهکدام احساس کارآیی را  اند و هیچی 

ازبک دولت،  عملکرد  ارزیابی  شاخص  داشتهدر  اقوام  سایر  به  نسبت  را  رضایت  کمترین  در  ها  و  اند 

هزاره حضور  سیاسی،  مشارکت  به  باور  پررنگشاخص  سادات  و  آگاهی ها  شاخص  است.  بوده  تر 

 صورت تقریباً همسان، مثبت گزارش شده است.ر بین اقوام بهسیاسی د

نگرش   بعد  داده در  نشان میملی؛  پژوهش  باالتری  های  نگرش ملی  و سادات  پشتون  اقوام  دهد که 

 نسبت به سایر اقوام دارند. 

 اند. ی اقوام مشابه بوده  و همه نظر مثبتی نسبت به اقتصاد ابراز کردهبعد نگرش اقتصادی بین همه

 اند.  تر تمایل نشان دادهالمللی، اقوام هزاره و سادات نسبت به سایر اقوام بیشدر بعد نگرش بین

 شکاف مذهبی 

گر شکاف اند که بیانگانه ابراز داشته های مختلفی در  متغیرهای پنجدو مذهب سنی و شیعه دیدگاه 

 خفیف مذهبی در کشور است: 

به باور  یعنی  دین،  بعد  شاخص  دو  هر  سنی  در    ، دینی  نهادهای  به  باور  و  دینی  گرایش  امور  ها 

ورزی و  اند. در  متغیر قومیت و باور به نقش قومیت در سیاستیان نشان دادهبیشتری نسبت به شیع

اند و هر دو مذهب بعد  اعتماد به نهادهای سیاسی، هر دو مذهب شیعه و سنی باور مشابهی داشته

 اند.  کننده دانستهقوم را در سیاست افغانستان تعیین
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که هر دو مذهب نگرش ر بوده است. در حالیها بیشتدر بعد دموکراسی؛ باور شیعیان نسبت به سنی

اند؛ در سه  مشابهی در مورد شاخص اعتماد سیاسی، ارزیابی عملکرد سیاسی و آگاهی سیاسی داشته

به مشارکت سیاسی،   شاخص نقش زنان در سیاست، احساس کارآیی بیشتر در نظام سیاسی و باور

 .  اندها موافقت بیشتری نشان دادهشیعیان نسبت به سنی

داده  تحلیل  ملی،  نگرش  بعد  بیاندر  پژوهش،  سنیهای  ملی  نگرش  که  است  آن  به  گر  نسبت  ها 

قوی است.شیعیان  قوی  تر  تمایل  اقتصادی  نگرش  در  ملی،  نگرش  سنیبرعکس  به  نسبت  ها  تری 

 اند.  داشتهها المللی باالتری نسبت به سنیالمللی، شیعیان نگرش بینبیناند. در متغیر نگرش داشته

 شکاف زبانی 

-های پژوهش حداقل از شکاف بین چهار زبان فارسی، پشتو، ازبکی و بلوچی پرده بر میتحلیل داده

 گونه تبارز یافته است:دارد که در  ابعاد فرهنگ سیاسی افغانستان، به این

بعد شاخص  دو  هر  فارسی  در  دولدین،  به  کمتری  باور  دیگر،  زبان  سه  به  نسبت  و زبانان  دینی  ت 

داشته دینی  گویشنهادهای  قوم،  متغیر  در  زباناند.  همه  تعیینوران  به  در  ها،  قوم  بعد  کنندگی  

 اند. مناسبات سیاسی کشور اذعان داشته

ها مشابه نظر زبانی  در بین شش شاخص دموکراسی، فقط در شاخص احساس کارآیی سیاسی، همه

نداشتهداده مطلوبی  کارآیی  احساس  و  حالی اناند  در  ازبکی  د.  زبان  سیاسی  اعتماد  شاخص  در  که، 

-ها بیشتر تمایل داشتهزبانبیشترین اعتماد را نشان داده و در شاخص نقش زنان در سیاست، فارسی

نشان را  اعتماد  کمترین  ازبکی  زبان  سیاسی،  عملکرد  ارزیابی  در  حالی  داده  اند.  در  در  است،  که 

های ازبکی و بلوچی در آگاهی سیاسی  اند. زبانچنین وضعیتی داشتهها  مشارکت سیاسی پشتوزبان

زبان سایر  به  کردهنسبت  اختیار  منفی  وضعیت  ازبکی  ها،  و  فارسی  زبان  ملی،  نگرش  متغیر  در  اند. 

ها  ی زباناقتصادی در بین همه  اند. نگرش نسبت به زبان پشتو و بلوچی نگرش ملی کمتری داشته 

تح است. در  بوده  بینمشابه  نگرش  فارسیلیل  نگرش  زبانالمللی،  به سایر  نسبت  بیشتر زبان ها،  ها 

 بوده است.  
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 شکاف جنسیتی

 ای خود را نشان داده است:هایی است که در بررسی متغیرهای زمینهشکاف جنسیتی از شکاف

  چنان در هر دو شاخصنسبت به زنان بیشتر بوده است. هم  در هر دو شاخص بعد دین، باور مردان

بعد قوم، باور مردان نسبت به زنان بیشتر بوده است. در بعد دموکراسی،  زنان با درصد ضعیفی باور 

داده بروز  مردان  به  نسبت  عملکرد  که در شاخصاند. در حالیبیشتری  ارزیابی  اعتماد سیاسی،  های 

تر ظاهر  یاند، در آگاهی سیاسی مردان قودو جنس مشابه نشان دادهسیاسی و مشارکت سیاسی، هر  

-های نقش زنان در قومیت، و احساس کارآیی، زنان درصد باالتری را نشان داده اند و در شاخصشده

  اند. 

اند و در نگرش اقتصادی، هر دو  در بعد نگرش ملی، زنان نگرش ملی بیشتری نسبت به مردان داشته

 اند.  نشان دادهالمللی بیشتری چنان، زنان نگرش بیناند. همهی داشتهجنس نگرش مشاب

 مدرنیته  و  شکاف سنت

تنها   این  ایم.  کرده  سنجش  تحصیالت،  شناختی  جمعیت  متغیر  با   را  مدرنیته  و  سنت  شکاف 

 تواند، این شکاف را تبیین کند.  صورت نسبی میمتغیری است که به

شاخص باور به امور دینی،  نهادهای دینی تقریباً مشابه بوده است؛ اما در  در بعد دین،  هرچند باور به  

های  هر چه تحصیالت باالتر رفته است؛ اعتقاد کمتر شده است. در بعد قوم؛ در این  بعد تمام درجه

 اند. ورزی پر رنگ دانستهاند، و قومیت را در سیاستتحصیلی، نظر مشابه داشته

ترتیب که تنها  به این  یش سطح سواد، باور به دموکراسی بیشتر شده است.در بعد دموکراسی، با افزا

اند و در پنج شاخص  در شاخص ارزیابی عملکرد سیاسی، تمام سطوح تحصیلی مشابه می اندیشیده

مشارکت   به  باور  سیاسی،  کارآیی  احساس  سیاست،  در  زنان  نقش  سیاسی،  اعتماد  جمله  از  دیگر 

م افزایش را نشان  ها هتحصیل باالتر رفته است، باور به این شاخصسیاسی و آگاهی سیاسی، هرچه  

درجه ملی،  نگرش  متغیر  در  است.   سایر داده  به  نسبت  بیشتری  ملی  نگرش  لیسانس،  تحصیل  ی 
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است. همدرجه داده  بروز  تحصیلی،  همههای  اقتصادی  نگرش  بوده  چنان  مشابه  تحصیلی  ی سطوح 

 ای تحصیلی مشابه بوده است. هی درجهالمللی همهاست. نگرش بین

 شکاف طبقاتی 

متغیر جمعیت با  را  دادهشکاف طبقاتی  تحلیل  ایم.  متغیر شناختی درآمد، سنجش کرده  این  در  ها 

 دهد: صورت، شکاف را نشان میشناختی به اینجمعیت

و شاخص  اند، اعتقاد بیشتری به بعد دین در هر ددر بعد دین،  افرادی که کمترین درآمد را داشته

قوم، نگرش افراد با درآمدهای مختلف، در مورد تأثیرگذاری قومیت در سیاست،   اند. در بعدنشان داده

 اند.  ورزی اذعان داشتهی قومیت در سیاستمشابه بوده است و همگی به نقش برجسته

تقریباً    شناختی درآمد نسبت به دموکراسی، ها در متغیر جمعیتی گروهدر بعد دموکراسی، باور همه

دهد که افراد های پژوهش نشان میتحلیل داده اند.همه نظر مثبتی را ارایه کردهمشابه بوده است و  

گروه  تمام  بین  اقتصادی،  نگرش  دارند.  را  ملی  نگرش  باالترین  درآمد،  کمترین  درآمدی  دارای  های 

 اند.  مللی کمتری داشته الدهد که افراد فقیر نگرش بینهای پژوهش نشان میمشابه بوده است. داده

 ف نسلی شکا

 شناختی سن، سنجش گردیده و از این قرار است:شکاف نسلی بر اساس متغیر جمعیت

می نشان  دین،   بعد  سنین  واکاوی  بین  افراد  شاخص،  دو  هر  در  که  بیشترین   30-20دهد  سال، 

ناند. تمام گروه اعتقاد را به این بعد نشان داده گرش مشابهی نشان داده و  های سنی، در بعد قوم،  

 اند.  داد کردهورزی ، برجسته قلمقومیت را در سیاست نقش

های که در شاخص  ترتیباند. به اینهای سنی، نظر مثبتی ارایه کردهدر بعد دموکراسی، تقریباً گروه 

می  مشابه  سیاسی،  آگاهی  و  سیاسی  عملکرد  ارزیابی  سیاست،  در  زنان  نقش  سیاسی،  اعتماد 

حال مشارکت اند و در عینسال احساس کارآیی بیشتری بروز دادههنکه افراد کاند، در حالیدهاندیشی

 اند.  سیاسی کمتری در سیاست داشته
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اند.  تری داشتهسال، نسبت به جوانان نگرش ملی قویدهد که افراد کهنهای پژوهش نشان میداده 

ها  بوده است. دادههای سنی بیشتر  یر گروهسال( نسبت به سا  40-30ساالن )  نگرش اقتصادی میان

 اند.  المللی بیشتری نشان دادهساالن نگرش بینگر این است که کهنبیان

 ای شکاف منطقه 

گونه ایم که نتایج آن اینای را بر اساس متغیر جمعیت شناختی والیت، سنجش کردهمنطقه  شکاف

های پژوهش  که دادهجهت اهمیت دارد  از اینآمده است. تحلیل والیتی فرهنگ سیاسی افغانستان،  

به ای در کشور خبر میاز فرهنگ سیاسی جزیره از فرهنگ سیاسی خاصی  دهد و هر والیت،  نوعی 

می میپیروی  کشور  متکثر  سیاسی  فرهنگ  شناخت  این کند.  مردم  به  را  اختالف  در  زیستن  تواند 

ا نماید.  توصیه  را  کثرت  در  وحدت  و  بیاموزاند  پژوهش جغرافیا  برای  دیگر،  سوی  مسایل    گرانز 

 های مختلف فرهنگ سیاسی مردم افغانستان را روشن سازد.  الیه افغانستان،

در بعد دین و در هر دو شاخص باور به امور دینی و نهادهای دینی، هرات و بامیان نسبت به سایر 

 اند.  والیات اعتقاد کمتری نشان داده

به بوده ولی با اختالف اندکی بامیان و نیمروز،  د این بعد، تقریباً مشادر بعد قوم، نگرش والیات در مور 

داشته سیاست  در  قومیت  نقش  به  کمتری  باور  والیات  سایر  به  حالینسبت  در  بلخ،  اند،  والیات  که 

 قندهار و فاریاب، نسبت به سایر والیات، به نهادهای سنتی، باور بیشتری ابراز داشته اند. 

والیات مثبت بوده است، اما نسبت به سایر ابعاد، در این     یبه دموکراسی در همه  کلی، باورصورتبه

شاخص تحلیل  تفاوتبعد،  میها،   نشان  هم  را  بههایی  اعتماد  دهند.  بیشترین  بدخشان  مثال،  طور 

سیاسی را نشان داده و بامیان کمترین اعتماد سیاسی را داشته است. در شاخص نقش زنان، والیات 

اند. احساس کارآیی والیت بامیان نسبت به سایر والیات  ر را بروز دادهو ننگرهار کمترین باو  قندهار

والیات   سایر  به  نسبت  بدخشان  و  قندهار  سیاسی،  عملکرد  ارزیابی  شاخص  در  است.  بوده  بیشتر 

منفی داشتهنگرش  کمترین تری  ننگرهار  و  بوده  بیشتر  فاریاب  و  هرات  در  سیاسی  مشارکت  اند. 
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است.  مشار داده  نشان  را  آگاهی کمتری کت  نیمروز  ولی  بوده  مشابه  تقریباً  آگاهی سیاسی هرچند 

 نشان داده است.  

نداشته  مخالف هم  معیار صفر، حتی یک  انحراف  با  و  نگرش ملی  بیشترین  با  بامیان  ملی  بعد  در  

یات مشابه  شود. نگرش اقتصادی وال که نگرش ملی در هرات و بدخشان کمتر دیده میاست در حالی 

 ت. المللی هرات و بامیان بیشتر از سایر والیات بروز یافته اسد. نگرش بینشودیده می

ی تحلیل پژهش کیفی نشان می دهد که پنج عنصر اصلی سیاست، قومیت، اقتصاد، مذهب و شبکه

 بندی کرده است: فرهنگ، فرهنگ سیاسی افغانستان را مقوله

 سیاست 

ی تلخ تاریخی از البالی بدون منش و حزب، تجربهها، روش  دموکرات  ی دموکراسی بدونسه مقوله 

،  پژوهش کیفی بیرون آمده است که در پژوهش کمی تبارز یافته است. در شاخص مشارکت سیاسی

عضویت عالقه  انکار  انتخاباتو  در  شرکت  به  ضعیف  عالقه،  مندی  بالعکس  به  بحثو  به  های مندی 

گر ها بیاناین یافتهدست آمده است.  به  سیاسی  های  ر یکی از پستمندی به کار دو عالقه   سیاسی

عالقه است.  افغانستان  دموکراسی  در  منش  بدون  نه  روش  آن  به  عمل  بدون  دموکراسی  به  مندی 

این اما  مفید،  هم  نه  و  است  میممکن  باعث  باوری  دموکراتگونه  بدون  دموکراسی  که  در  شود  ها 

سوی   از  بگیرد.  شکل  به  افغانستان  بدگمانی  حزبدیگر،  از  نشان  باالیی  درصد  با  در  گریزی حزب 

دارد.   افغانستان  پاسخفرهنگ سیاسی  باالی  آگاهی  از  نشان  آگاهی سیاسی،  -در حالی که شاخص 

-ی فوق را تقویت می گانههای سهشاخص نقش زنان در مشارکت سیاسی، مقولهدهندگان دارد، ذر  

پاسخ گویه،  یک  در  بر  کند.  زنان  دهندگان  سیاسی  گویهدرایت  در  و  دارند  را اذعان  آنان  دیگر،  ای 

نمی کشور  رهبری  میسزاوار  مشخص  را  منش  بدون  روش  درستی  به  گویه  دو  این  . سازددانند. 

بدون   دموکراسی  که  است  دیگری  دلیل  سیاسی،  عملکرد  ارزیابی  و  سیاسی  کارآیی  پایین  شاخص 

 کند.  ها را تقویت میدموکرات
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 قومیت 

ستیزی در پژوهش کیفی مرتبط با قومیت  عدالتی و بیگانهگاه بیطلبی، پناهتی میدان منفعقولهسه م

های  ها در پژوهش کمی و در شاخصو مناسبات قومی در کشور به مقوله تبدیل شده است. این مقوله

سیاست در  قومیت  نقش  شاخص  در  است.  داشته  وجود  دیگری،  نحو  به  صورت متفاوتی  به  ورزی 

گرایی  مشاهده کرد. گاهی این قومگرفتن،  دادن و رأیطلبی قومی را در رأیتوان منفعتحی میواض

اقلیت برعالوهدر  منفعتها  میی  پناهطلبی  بی تواند  از  گاه  رهایی  راه  آنان  زیرا  شود،  تصور  عدالتی 

ها  ازمانشان و حتی دل بستن به سرهایی تبعیض قومی را، تمسک به رهبران قومی و سیاست قومی

بیگانهالمللی میبین  و مؤسسات مقولهدانند.  در شاخصستیزی  است که  نقش  ی دیگری  های کمی 

زیاد به هر  ورزی، نگرش ملی و نگرش بینقومیت در سیاست المللی جای گرفته است. افتخار نسبتاً 

-نشان از بیگانهالمللی  های بینی ناچیز به سازمانچه که از ماست، در شاخص نگرش ملی، عالقهآن

 یزی فرهنگ سیاسی کشور دارد.  ست

 اقتصاد 

شوندگان، اقتصاد دولتی را بر اقتصاد بازار دهد که پرسشنگرش اقتصادی در پژوهش کمی نشان می

می ترجیج  عادت آزاد،  و  تحمیلی  آزاد  بازار  از  برگرفته  کارشناسان  قول  به  ترجیحی  چنین  دهند. 

 ب دولت است.  ی مردم این جغرافیا به جیدیرینه

  مذهب

مقولهداده سه  از  پژوهش  کیفی  بیهای  اعتقادات،  شدن  ابزاری  مذهب،  و  سنت  تلفیق  اساسی  -ی 

-ها را در شاخصهای کمی، این مقولهدهند. دادهخبر می اعتمادی و ضعف نهادی در عنصر مذهب  

های این دو شاخص  ویهواضح ساخته است. بررسی گ  های دینی، های باور  به امور دینی و باور به نهاد

می پژوهش  نشان  کارشناسان  ندارند.  اعتماد  دینی  نهادهای  به  دینی،  باالی  باور  با  مردم  که  دهد 

شدن این باورها در نزد  کیفی، این موضوع را برخاسته از باورهای سنتی دینی از سوی مردم و ابزاری
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تر از باورهای دینی است، پاسخ برخی عتماد به نهادهای دینی کمکه چرا ادانند. اینمتولیان دین می

 از کارشناسان، ضعف نهادی، مؤسسات دینی بوده است.  

 فرهنگ

ی فرهنگی  مراتب جنسیتی، جزایر فرهنگی، تفاوت زبانی و شکاف نسلی، چهار مقولههای سلسلهمقوله

نان در مراتب جنسیتی در شاخص نقش زسلسلهاست که از البالی پژوهش کیفی دریافت شده است.  

های اجتماعی توضیح های کیفی آمده است. شکاف نسلی را در بخش شکافمشارکت سیاسی در داده

ای والیت مشخص است. این جزایر گاهی در نقش  ایم و جزایر فرهنگی، در واکاوی متغیر زمینهداده

-ر متغیر زمینهتوان دته است. تفاوت زبانی را میوالیات، گاهی در هیأت زبان، مذهب و قوم تجلی یاف

های زبانی در این متغیر به خوبی ترسیم شده است. تفاوت  ها و مشابهتای زبان مشاهده کرد. تفاوت

 هاست.  وران سایر زبانها با گویشزبانعمده در نگرش فارسی
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های کیفیتحلیل داده  

پژوهش کمی را تقویت کرده و جاهایی  ها مشخص شد که پژوهش کیفی در موارد زیادیبا ادغام داده

  که نیاز بوده، اصالحات، تعدیل و توضیح مفید ارایه کرده است. 

های کیفیگردآوری داده های کمیتحلیل داده  های کمیگردآوری داده   

 هارویه

 نفر  384مصاحبه با 

 در ده والیت افغانستان 

 کدگذاری 

دادهابرون  

 های پژوهشرفع کاستی

دلیل تکرار برخی از والیات به 

 سوگیری ارزشی

هارویه  

افزاری تحلیل نرم  

 نتایج توصیفی و استنباطی

 

دادهابرون  

 های اجتماعیشکاف

 نوعیت فرهنگ سیاسی

 مؤلفه های فرهنگ سیاسی 

هارویه  

 کارشناس 8ی عمیق با مصاحبه

 ها مصاحبهتبدیل نوشتاری 

 

دادها برون  

 ی فهم بهتر پژوهش کم

 درک کمبودهای پژوهش

 غنای پژوهش

 رویه ها

 تحلیل مضمون 

 مضمون فراگیر

 های اساسی مقوله

  های فرعیمقوله

 دادهابرون

 ی تحلیلشبکه

 های اجتماعیشکاف

سیاست، مذهب، فرهنگ، 

 قومیت و اقتصاد
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 نتایج تفسیر  

داده   تفسیردر   بهاز  تالش  کیفی  و  کمی  که  ع های  است  آمده  جامعهمل  نتایج  ی  شناختانهنخست 

های فرهنگ سیاسی افغانستان و والیات و مؤلفهوضعیت    ،پژوهش واکاوی گردد و سپس بر اساس آن

 فرهنگ سیاسی افغانستان دریافت گردد.  

 شناختی تحلیل جامعه

های  ی متوسط ضعیف و شکافی متکثر، طبقهجامعه  متغیرشناختی پژوهش بر سه   تحلیل جامعه

شناسان، بر وجود ارشناسان مسایل سیاسی و جامعههای کعی استوار است. هرچند پیش فرضتمااج

های این پژوهش در یک بستر علمی، چنین نتایجی  دادهاما  هایی تأکید کرده است؛  متغیرچنین  این

 است.  دست داده را به

 ی متکثر جامعه

کمانی  ای رنگینفغانستان جامعهد که اده قوم، زبان و مذهب نشان می  متغیره های پژوهش در سداده

زبان   قوم،  در  تنوع  این  است.  چندوجهی  تنوع  دارای  جامعهو  اصلی  مشخصات  از  یکی  مذهب  -و 

 است:شناسی افغانستان است. نتایج پژوهش در سه شاخص باال از این قرار 

 قوم

افغانستان از دهدر ما   افغانستان از جمله کشورهای کثیراالقوام منطقه است. قانون اساسی  ی چهارم 

افغانستان،    14 اسالمی  جمهوری  اساسی  است)قانون  برده  نام  برخ1382قوم  اما  شهروندان  (،  از  ی 

ده است و بنابراین  رسمیت شناخته نشقومیت آنان توسط قانون اساسی به  کنند کهافغانستان ادعا می 

دهندگان  . در میان پاسخاستبیشتر    قانون اساسی به رسمیت شناخته،  قومی که  14تعداد اقوام از  

اقوام هزاره، پشتون، تاجیک بیات، پشهپژوهش،  بلوچ،  ازبیک، ترکمن،  عرب و  ای، سادات، سلمان،  ، 

 د.  انتی تنوع قومی را به نمایش گذاشتهدرسنورستانی حضور دارند که به
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 زبان  

. قانون اساسی  ذعان دارندهای محلی فراوانی وجود دارد که همه بر آن اها و گویش در افغانستان زبان

ماده در  شانزدهمافغانستان  اساسی    ، ی  است)قانون  شناخته  رسمیت  به  را  افغانستان  زبانی  تنوع 

افغانستان،  جمهور اسالمی  پاسخ1382ی  پژوهش (.  ازبیکی، های  زبان  ،دهندگان  پشتو،  فارسی، 

نو بهبلوچی،  را  عربی  حتی  و  ترکمنی  انرستانی،  خویش  مادری  زبان  کعنوان  تنوع  ردهتخاب  که  اند 

 د.  نمایمیزبانی را تأیید  

 مذهب  

واقعیت اساس  افغانستابر  اساسی  قانون  افغانستان،  اجتماعی  در  های  را  شیعه  و  سنی  مذهب  دو  ن 

یکصد ماده بهوسیوی  پاسخ  رسمیت یکم  است.  پرسششناخته  تأیید  نامهدهندگان  را  واقعیت  این   ،

 اند.  کرده

 ی متوسط ضعیف طبقه

ها را  تواند پایگاه طبقاتی انسانسه متغیر درآمد، شغل و تحصیالت میشناسان،  ر اساس نظر جامعهب

ساز نظریه1387د)کوئن،  مشخص  این  اساس  بر  جامعه(  دادهشناختانهی  جامعههای  ،  ی پژوهش، 

 کند.  بندی میی متوسط ضعیف دستهشوندگان را در طبقهافغانستان یا حداقل پرسش

 درآمد

تا    10بین    دهندگان، درآمدیدرصد پاسخ  3/70دهد که  ، نشان میدرآمد  متغیرهای پژوهش در  ادهد

ادگی محاسبه گردیده  خانو  اند. با توجه به این که این درآمد به عنوان درآمدهزار افغانی داشته  20

 اند. داشتهین فقر و درآمد متوسط قرار در وضعیتی ب ، دهندگانتوان گفت که اکثریت پاسخاست، می
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 شغل  

در  داده پژوهش  بیانشغل  متغیرهای  که  ،  است  این  پاسخ  4/48گر  دارای  درصد  افراد  را  دهندگان 

دادهشغل   کارمندان دولت تشکیل  و  بقیهآزاد  و  فعال مدنی،  ها دهندگان، شغلپاسخی  اند  یی چون 

خبرنگار، داکتر، دانشجو، های خصوصی، استاد دانشگاه، ترجمان، نظامی، خانم خانه،  کارمند سازمان

-ها در افغانستان، می اند که با توجه به درآمد این شغل عال سیاسی و معلم را انتخاب کردهدریور، ف

 ست.  ن درآمد ناکافی ادهندگاتوان گفت که درآمد اکثریت پاسخ 

 تحصیالت

داده جمعیتبررسی  متغیر  تحصیالتهای  ی    ،شناختی  دهنده  مد  3/74نشان  دارای  رک  افراد 

ی، مکتب و  که افرادی با دارای مدرک دکتری، ماستردهندگان است. در حالی در بین پاسخ  لیسانس

ی متوسط را تأیید امعهاشته است. شاخص تحصیالت هم جدهندگان وجود دبیسواد هم در بین پاسخ

 نماید.  می

 های اجتماعی شکاف

شکاف اجتماعی از خالل   8اقل های پژوهش مشخص شده است؛ حدگونه که در ترکیب داده همان

ها عبارتند از: شکاف قومی، شکاف زبانی، شکاف  های کمی دریافت شده است. این شکاف تحلیل

ای یا  جنسیتی، شکاف سنت و مدرنیته و شکاف منطقهمذهبی، شکاف طبقاتی، شکاف نسلی، شکاف 

 است. ی چندپارچه ای و جامعهها، مبین فرهنگ جزیرهوالیتی. وجود این شکاف 

 های فرهنگ سیاسی افغانستانمؤلفه

-هایی است که از ادغام دادههای فرهنگ سیاسی برآمده از نتایج کمی و کیفی و یا حتی مقولهمؤلفه

افغانستان کمک  دست آمده است. این مؤلفهکیفی بههای کمی و   ها، در فهم کلی فرهنگ سیاسی 

 هنگ را توضیح دهد. تواند بخشی از این فرنماید، چون هر کدام میمی
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 باوری سیاسی دین

اسی افغانستان دین های کمی و کیفی پژوهش تأکید دارند که یکی از عناصر اصلی فرهنگ سیداده

دهند که دین در فرهنگ سیاسی افغانستان به معنای حاکمیت  چنان نشان میمها ه است. این داده 

باور کارشناسان به  اما  امکان  ایدئولوژیک دین نیست.  در سیاست    دین   دخالت   دین و   شدنافراطی، 

ترتیب هر  به  دارد.  مهموجود  از  یکی  دین  مؤلفه،  است  ترین  سیاسی  فرهنگ  بر  تأثیرگذار  که  های 

 بخشد. این عنصر توانسته فرهنگ سیاسی محدود را تقویت نماید.  را ذهنیت می رفتار سیاسی مردم

 ای فرهنگ قبیله

ها نشان به قومیت ورزی که بیشترین اعتماد را بین شاخصهای کمی پژوهش در شاخص باور  داده

و هم قبیلهداده  بر وجود فرهنگ  پژوهش کیفی،  ورزیدهچنان  تأکید  افغانستان  در  ی  برعالوهاند.  ای 

پیشاین قبیلهها،  فرهنگ  قویفرض  پیشای،  مؤلفهترین  در  افغانستان  فرض،  سیاسی  فرهنگ  های 

 ی پژوهش بدان پرداخته شده است.  رود که در پیشینهشمار میبه

 گرایی قوم

ی فرهنگ سیاسی در پژوهش کمی عنوان شده و پژوهش کیفی  ترین مؤلفه عنوان مهمگرایی بهقوم

تأیید کرده است. دادهرا کا  آن پژوهش نشان میمالً  تمام  دهد که قومهای کمی و کیفی  گرایی در 

گرایی به ای قابل نمود است. قومصورت برجسته هعی، فرهنگی و سیاسی افغانستان بمناسبات اجتما

 عنوان شاخصی از فرهنگ سیاسی محدود تبارز کرده است.   

 خواهیدموکراسی

دموکراسی نشان از آن دارد که مردم افغانستان، به نظام دموکراتیک باور دارند، اما    بعد های  شاخص

متولیان   عملکرد  مورد  بهدر  دولتدموکراسی  کارگزاران  نمییویژه  ارایه  مثبتی  نظر  پژوهش    دهند. ، 

خواهی نشان داده است که فرهنگ سیاسی  کند. به هر صورت، دموکراسییفی این نظر را تأیید میک

 افغانستان به فرهنگ سیاسی مشارکتی تمایل باالیی دارد.  
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 نگرش ملی دوگانه 

ش قوی با توجه به گرهای قوی فرهنگ سیاسی افغانستان است. اما این ن نگرش ملی یکی از نگرش

زمینه کشور  ،ایمتغیرهای  سیاسی  فرهنگ  در  نگرش  این  دوگانگی  از  اقوام،   نشان  از  برخی  دارد. 

، نگرش ملی ها و مناطقترتیب برخی از اقوام، زبانهمین، نگرش ملی بیشتری و بهها و مناطقزبان

 ده است.  اند. پژوهش کیفی هم این نگرش دوگانه را تأیید کرکمتری بروز داده

 نگرش اقتصاد دولتی  

اقت استنگرش  کشور  هر  سیاسی  فرهنگ  در  مهم  های  نگرش  از  یکی  نگرش صادی  حقیقت  در   .

صورت که نگرش اقتصادی ی رفتار سیاسی مؤثر باشد. به ایندهسوواند در سمتتواقتصادی مردم می

تواند  لی پیوند بیشتری دارد و میلیبرا  با نگرش  که به فرد توجه بیشتری دارد؛، نسبت به اینبازار آزاد

قرار مشارکتی  سیاسی  فرهنگ  از  می  بخشی  دولتی  اقتصاد  نگرش  اما  فرهنگ  گیرد.  از  نشان  تواند 

بر نگرش اقتصاد دولتی  های کمی و کیفی پژوهش  ی یک کشور باشد. به هر صورت دادهسیاسی تبع

 اند. صحه گذاشته

 نه(المللی دوگاستیزی )نگرش بینبیگانه

د  هر بیگانهچند  افغانستان،  شفاهی  فرهنگ  افر  عمومی  فرهنگ  از مشخصات  یکی  غانستان ستیزی 

دهندگان  دهد که پاسخ، نشان میالمللیدر نگرش بین  ویژههای پژوهش بهشمرده شده است، اما داده 

ای خارجی و  نیروه  ویژه ها بهلی افغانستان دارند. آنان، بیگانهالملگاه بیننگرشی دوگانه نسبت به جای

 دانند.  بسیاری از مشکالت کنونی کشور می المللی را مسببهای بینسازمان

 اعتراض سیاسی )وجود یک گروه سیاسی معترض( 

شاخصاستق از  کم  سیاسی،  بال  کارآیی  احساس  بینهای  نگرش  و  سیاسی  عملکرد  المللی ارزیابی 

اعتراض سیاسی   اینبه وضعیت موجود است. در  نشان  به  دو گروه معترض س  ، ها کنار  یاسی نسبت 

برافراشته قد  اسوضعیت  سازماناند.  کارمندان  و  دانشگاه  غیردولتیتادان  که   ، های  هستند  کسانی 
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به سنت پدیده  نسبت  و همو  سنتی  معترضهای  امروز  نابسامان  وضعیت  گروه  چنان  پزشکان  و  اند 

پدیدهکو به  نسبت  که  هستند  دیگری  مدرنچک  شاخصبه،  های  مثبتی   هایویژه  نظر  دموکراسی 

 اند.  ارایه نکرده

 ناامیدی 

شاخصکلیصورتبه مشارکت  ،  و  های  سیاسی  عملکرد  ارزیابی  سیاسی،  کارآیی  احساس  سیاسی، 

صورت ضمنی، از نوعی ناامیدی نسبت شان داده شده است و این موضوع بهالمللی پایین نگرش بینن

دارد. هر چند ناامیدی بین اقوام کشور خیلی نزدیک  بر آن حکایت    به نظام سیاسی و مناسبات حاکم 

ه تاجیکبه  اما  است؛  شده  داده  تشخیص  بیشترم  داده  ها  نشان  ناامید  اقوام  سایر  و  از  ا  ه هزارهاند 

بامیان بیشترین   ، شیعیان و از لحاظ والیتی  ،اند. از لحاظ مذهبیاحساس کارآیی بیشتری بروز داده

 اند.  را داشتهمیدواری و احساس کارآیی نرخ ا

 تناقض 

جای پژوهش انستان است. این تناقض را در جایهای فرهنگ سیاسی افغ ترین مؤلفهتناقض از کلیدی

دین، باور به امور دینی باال بوده ولی نسبت به نهادهای دینی    بعدتوان ردیابی کرد. در  به درستی می

ن خوشی  در  روی  است.  نشده  داده  سیاستشان  به  باور  قوم،  ولی  بعد  بوده  باال  بسیار  قومی  ورزی 

هرچند بیشترین تمایل و    ،دموکراسی  بعد نسبت به نهادهای سنتی اعتماد کمی تبارز یافته است. در  

ا کمترین درصد  دست آمده، اما عضویت در حزب سیاسی ب های سیاسی بهی نسبت به بحثمندهعالق

بیمشخص شده   و  دادهاع است  تحلیل  را در  احزاب  به  در  ا، میهتمادی  واضح دید.  به صورت  توان 

ای از این تناقض قابل ردیابی است. در گویه  صورت واضح، بهشاخص نقش زنان در مشارکت سیاسی

زنان در سی نقش  به  رییسشاخص،  با  اما  و  است  تأکید شده  زن، مخالف  جمهور است  به شدن یک 

که فرهنگ سیاسی افغانستان  دهد  تحلیل این شاخص نشان میودر حقیقت تجزیهعمل آمده است.  

جای زنان  در  به  است.  قایل  سیاست  در  دومی  بینگاه  نگرش  حالیالمللیبعد  در  عضویت  ،  با  که 

سازمان در  بینهاافغانستان  عینالمللی  در  اما  است؛  شده  موافقت  باالیی  درصد  با  حضور ی  حال، 

 است. نیروهای خارجی در افغانستان بیشترین مخالفت را به همراه داشته 
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 نسل جوان سردرگم   

سردرگم، بی هدف و معترض است.  کشف نسل جوان عاصی،  ، نتایج این پژوهش ترینبرجستهیکی از  

گیرد؛  میترین رقم جمعیت کشور را در بر  گویان پژوهش را داشته و باالنسل که بیشترین پاسخاین

که  نسل در حالیاست. اینوگیری متناقض، سردرگم و افراطی داشته  نسبت به مسایل مهم کشور، س

  ابراز کرده است؛  ،ورزی قومی و نهادهای سنتیامور دینی، نهادهای دینی، سیاست  بیشترین باور را به

بیشتراما هم در  اعت  ینزمان،  زنان  نقش  و  نظام  فعلی  به ساختار  نسبت  را  داشتهماد  از سیاست  اند. 

ب بودهآگاهی  مند  بهره  باالیی  سیاسی  نگرش  انداالی  داد  و   بروز  را  باالیی  عیناند  ملی  در  حال،  ، 

 شان پایین بوده است. المللینگرش بین

 باوری محتاطانهزن

ی ه است که بیشترین موافقت با گویهآفرینی زنان در سیاست نشان دادبررسی شاخص باور به نقش

جمهور  یک رییس  اند کهدهندگان باور نداشتهزن ابراز شده است و اکثریت پاسخ  وزیر و وکیل شدن

گذاش  نباید  ناگفته  کند.  مدیریت  درستی  به  را  کشور  بتواند  زمانی  زن  موضوع  این  اهمیت  که  ت 

 اند.  ندگان زن بودهدهدرصد پاسخگردد که بدانیم سیتر میروشن

 فرهنگ مهاجرتی 

پ  در  مهرچند  به  سخنی  مهاجرتی  فرهنگ  از  کمی  همهژوهش  تقریباً  اما  است؛  نیامده  ی یان 

کشورکارش درون  در  مهاجرتی  فرهنگ  وجود  از  بهناسان  کمی،  پژوهش  نتایج  تحلیل  در  در ،  ویژه 

از دیدگاه آنان در کشور سه نوع فرهنگ مهاجرتی وجود دارد که  بخش زبان و قوم سخن گفته اند. 

مانند   و  حتی در شهری  پاکستان  مهاجرتی  ایران، فرهنگ  مهاجرتی  است. فرهنگ  نمود  قابل  کابل 

مه اروپای فرهنگ  گرفتهاجرتی  قرار  همدیگر  با  تقابل  در  و  ی  شکل  اند  را  مهاجرتی  سیاسی  فرهنگ 

 اند.  داده
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 کاری محافظه

بهمحافظه مؤلفهکاری  از  یکی  آماره فره  هایعنوان  در  افغانستان  سیاسی  پژونگ  توصیفی  هش های 

در قابل  شاخصکمی  تمامی  در  تقریباً  است.  قابل یافت  بخش  پاسخها،  از  پ توجهی  اسخ  دهندگان، 

انتخاب کرده را  موافق  این محافظهنسبتاً  پیدا میاند و  بیشتر نمود  های  کند که پرسش کاری زمانی 

والیات افغانستان است که    کارترینوالیتی از جمله محافظهجنجالی را تحلیل کنیم. کابل در تحلیل  

 ی مسایل راه میانه را انتخاب کرده است.  در همه

 ستیزیحزب

بهتیزسحزب سیاسی  مشارکت  شاخص  تحلیل  در  پاسخ صورت  ی  اکثر  است.  دریافت  قابل  -روشن 

دانند.  ت کشور میدهندگان با فعالیت حزبی مخالفت کرده و احزاب را بخشی از مشکل عمومی سیاس

 کند.  یز این دریافت را تأیید میکیفی نپژوهش  

 ای جزیره  فرهنگ

ای قوم، مذهب، زبان و والیت به صورت واضح ی زمینهای با تحلیل متغیرهافرهنگ سیاسی جزیره

ها  ها، فرهنگ سیاسی پشتوزبانزبانسیفرهنگ سیاسی فار  ،تشخیص داده شده است. در متغیر زبان

شویم و از نگاه قومی فرهنگ سیاسی تاجیک، هزاره و سید  مواجه میها  زبانرهنگ سیاسی ازبکو ف

هنگ سیاسی شیعه و  دهد. فربندی دیگر را نشان میسیمسیاسی پشتون، ازبک و بلوچ تق  و فرهنگ

های فرهنگ سیاسی را  ، جزیرهصورت روشنهای گوناگون واضح است. والیات بهسنی هم در شاخص

-سیاسی ننگرهار و قندهار ایستاده  با فرهنگ مشابه در مقابل فرهنگ   اند. هرات و بامیان دادهنمایش  

 ای پیروی کرده است.  وده و کابل از فرهنگ سیاسی میانهب اند. بلخ از فرهنگی نوسانی برخودار

 محوری شخصیت

پژوهش  محوری در پژوهش کمیشخصیت در نقد   ،ویژه های کیفی بهتشخیص داده نشده است، اما 

 نگرش ملی به این وجه از فرهنگ سیاسی افغانستان اشاره شده است.  احزاب سیاسی و 
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 پوپولیسم 

 ویژه در مورد دموکراسی استخراج شده است. ررسی پژوهش کیفی، بهیسم سیاسی از خالل بپوپول

 ناسیونالیسم منفی 

  ی وجود نداشته است؛ اما تحلیل کیفی صورت مستقیم در پژوهش کمناسیونالیسم منفی هرچند به

صورت ضمنی از ناسیونالیسم منفی در فرهنگ سیاسی  المللی بهدر بعدهای نگرش ملی و نگرش بین

 حکایت دارد.  افغانستان 

 ستیزی نظم

های فرهنگ سیاسی افغانستان است که در پاسخ کمبودهای این  گریزی از مؤلفه ستیزی و نظمنظم

 پژوهش ارایه شده است.  

 دوگانگی شخصیت و افکار 

یاسی افغانستان در پژوهش کیفی  دوگانگی شخصیت و افکار در پاسخ به چرایی تناقض در فرهنگ س

 دست آمده است.  به

 درساالریپ

به مؤلفهپدرساالری  افغ عنوان  سیاسی  فرهنگ  از  پ   ،انستانای  در  در  زنان  دوم  نقش  چرایی  اسخ 

 ورزی در پژوهش کیفی ارایه شده استسیاست

 اندیشی جزم

را تأیید کرده دست آمده و تحلیل کیفی هم آن، بهدین و قومیت  بعد اندیشی در تحلیل کمی  جزم

 است. 
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 تحرک اجتماعی پایین 

به پایین  اجتماعی  مؤلفهتحرک  از  یکی  سیاسعنوان  فرهنگ  وضعیت های  به  پاسخ  در  افغانستان  ی 

 دموکراسی در تحلیل کیفی اشاره شده است.  

 بحران هویت 

نگرش هویت ملی دوگانه و  دست آمده و فرهنگ سیاسی بهی ترین مؤلفهه عنوان قویقوم باوری که ب

بین نشان مینگرش  که فرهنگ سیاسیدالمللی دوگانه،  رنج می  هد  بحران هویت  از  برد. افغانستان 

از هویت ملی در  این فرهنگ هنوز نتوانسته   نگرش ملی نشان دهد و در نگرش که تعریف واحدی 

 المللی با تناقض دچار سردرگمی شده است.  بین

 توهم تئوری توطئه 

گویه  توهم تحلیل  خالل  در  توطئه  بین  متغیرهای  تئوری  استالملنگرش  شده  پدیدار  پاسخلی   .-

پیمانسازمان    حضوردهندگان   حتی  و  خارجی  نیروهای  و  بهملل  را  امنیتی  افغانستان  های  نفع 

ش سازمان ملل و نیروهای خارجی  که نقاند. اینرفی کردهثباتی و ناامنی مععامل بی  راندانسته و آن

ثباتی و جنگ معرفی بداریم،  عامل بی  آنان را  کهنقد باشد بحث دیگری است، اما این تواند قابل  می

 تواند از پنداری برخاسته از تئوری توطئه حکایت کند.  می

     فرافکنی  

صورت که ، به اینخوانی داردالمللی همنگرش بین  متغیرهایی است که با تحلیل فرافکنی هم از مؤلفه

قابل  پاسختعداد  از  سازمانتوجهی  بیندهندگان،  نیرهای  و  نابسامانی  خارجوهای  المللی  عامل  را  ی 

افغانستان  ی مشکالت بدون توجه به نابسامانیفرافکن  ،خود  ؛ دانندکشور می از  های داخلی به بیرون 

 است. 
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  استبداد زدگی

دست آمده است. حکومت  سخ چرایی انتخاب اقتصاد دولتی بهاستبدادزدگی در تحلیل کیفی و در پا

ای شده است که نسل گذشته به توصیف آن دوران تی آن زمینه و پرچم و اقتصاد دول  توتالیتر خلق

 ای را در دل بپروراند.  دازد و نسل جدید حسرت چنان زمانهبپر

 تظاهر

یکی عنوان  به  کیفی  تحلیل  در  مؤلفه  تظاهر  تناقضاز  در  و  افغانستان  سیاسی  فرهنگ    بعد   ، های 

ش ملی مردم افغانستان خیلی  که نگرنظران بر این باورند  رش ملی آشکار شده است. اکثر صاحبنگ

 کنند.  تر از آن چیزی است که بیان میپایین

 خودسانسوری

های فرهنگ سیاسی افغانستان گزینش شده  حلیل کیفی به عنوان یکی از مؤلفهخودسانسوری در ت

-ی چنان تظاهر به ملهم  نظر در پژوهش و های بیاین مؤلفه را هم برگرفته از پاسخاست. کارشناسان  

 اند. گرایی عنوان کرده

 بحران اعتماد 

الیه در  دارد.  الیه  سه  افغانستان  ی  جامعه  در  اعتماد  بیبحران  این  اول  گروهی  بین  های  اعتمادی 

اعتمادی نسبت به نهادها به ویژه  ی دوم، این بیاجتماعی قومی، مذهبی و زبانی وجود دارد. در الیه

-اعتمادی در شاخصی سوم، این بیراز شده است و در الیهاعتمادی به نهادهای سنتی و دینی اببی

 های اعتماد سیاسی، احساس کارآیی و ارزیابی عملکرد دولت وجود داشته است.  

 نوعیت فرهنگ سیاسی افغانستان

وند و وربا  ی معروف آلم، مبتنی بر نظریهنوعیت فرهنگ سیاسی افغانستان در این پژوهش سنجش  

اس سیاسی  فرهنگ  مورد  از  در  میت.  کشور  یک  سیاسی  فرهنگ  آنان  سیاسی  دید  فرهنگ  تواند 
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. نوع فرهنگ باشدای از این سهفرهنگ سیاسی مشارکتی و یا آمیختهمحدود، فرهنگ سیاسی تبعی،  

-خصبرای سنجش نوعیت فرهنگ سیاسی افغانستان هر سه نوع فرهنگ را به صورت جداگانه با شا

که نوعیت فرهنگ  ایم، ضمن اینکرده بودیم، بررسی نمودهی تعیین  های مرتبطی که در پژوهش کم

فرهنگ منظر  از  افغانستان  وفاقسیاسی  سیاسی  منازعههای  و  همگرا  است.  شده  تحلیل  چنان گرا 

 .  مشخص گردیده است هم ی روزنباننوعیت فرهنگ سیاسی افغانستان از منظر نظریه

 وربا مفهومی آلموند و    چارچوبا توجه به  فرهنگ سیاسی ب

بخش مورد بررسی قرار    سهمفهومی آلموند و وربا، فرهنگ سیاسی افغانستان در    چارچوببر اساس  

تبعی    نوع فرهنگ سیاسی، محدود،هنگ سیاسی افغانستان مبتنی بر سهگیرد. نخست، نوعیت فرمی

ارزیابی می از لحاظ فرهنگو در گام دوم،  گردد  و مشارکتی  افغانستان  های  نوعیت فرهنگ سیاسی 

وفاق  منازعهسیاسی  و  میگرا  بررسی  خردهگرا  آخر،  قسمت  در  و  واکاوی فرهنگشود  سیاسی  های 

 گردد.  می

افغانستان بر اساس   ی مفهومی فرهنگ سیاسی چندپارچه  چارچوبدر بخش دوم، فرهنگ سیاسی 

 گردد.  روزبان تحلیل می
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 ی فرهنگ سیاسی محدود با فرهنگ سیاسی افغانستان رابطه

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ی فرهنگ سیاسی محدود با فرهنگ سیاسی افغانستان رابطهنمودار 

، اعتماد به نهادهای دینی،  با توجه به چهار شاخص باور به حکومت دینی  :فرهنگ سیاسی محدود

تواند در بعد دین میورزی قومی و اعتماد به نهادهای سنتی مورد بررسی قرار گرفته است.  سیاست

تبعفر سیاسی  فرهنگ  یا  و  سیاسی محدود  بههنگ  دین  به  نگاه  اگر  گیرد.  قرار  ایدئولوژی  ی  عنوان 

 عنوانگیرد، اما اگر دین بهدین در فرهنگ سیاسی تبعی قرار می  متغیر سیاسی در نظر گرفته شود،  

-می  های فرهنگ سیاسی محدود قراربلور یابد، از شاخصباوری عمومی و غیرایدئولوژیک در اذهان ت

ی سیاسی رو به افول نهاده است؛ بنابراین این اعتماد به نهادهای دینی در عرصه  کهییجاگیرد. از آن

 توان در فرهنگ سیاسی محدود دسته بندی کرد.  را می متغیر

فرهنگ سیاسی  

 محدود  

 باور به حکومت دینی 

 اعتماد به نهادهای دینی  

 سیاست ورزی قومی 

 اعتماد به نهادهای سنتی 

هاشاخص  

 روبه افول  

 باال

 روبه افول 

 باال 

هانگرش  
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قوی بوده و در    ش باورها، شود، فرهنگ سیاسی محدود در بخباال دیده می  گونه که در جدولهمان

-موضوع به درستی این مسأله را می  های آن ضعیف نشان داده شده است. اینبخش اعتماد به نهاد

های فکری آن دچار تزلزل سیاسی محدود دچار شک و تردید عمومی شده و بنیانرساند که فرهنگ  

 شده است.  

 فرهنگ سیاسی تبعی با فرهنگ سیاسی افغانستان ی  رابطه 

 

  

 

 

 

 

 تبعی با فرهنگ سیاسی افغانستان  ی فرهنگ سیاسینمودار رابطه

تبعی سیاسی  دو    :فرهنگ  به  توجه  قرار    بعدبا  بررسی  مورد  ملی  نگرش  و  اقتصادی  گرفته نگرش 

تواند در فرهنگ سیاسی تبعی یا فرهنگ سیاسی  هایی است که می است. نگرش اقتصادی از شاخص

دهندگان بیشتر به پاسخداده که  نشان  بعد  های این  که تحلیل گویهجاییمشارکتی قرار گیرد. از آن

ی مهم دیگری که  ایم. نکتها در فرهنگ سیاسی تبعی قرار دادهرد دولتی باورمنداند؛ بنابراین آناقتصا

دارد   وجود  اقتصادی  نگرش  مورد  پاسخدر  تمایل  کارشناسان  که  است  به این  نسبت  را  دهندگان 

دانند و  بازار آزاد در افغانستان می  متولیان  چندان خوببرخاسته از عملکرد نهنگرش اقتصادی دولتی  

ی افغانستان نسبت به بازار آزاد داشته  تصاد دولتی برتری خاصی در جامعهقبه این معنی نیست که ا

از  سوم پاسخ، گزارش شده است؛ اما یکباال   هاید. هرچند نگرش ملی در تحلیل دادهباش دهندگان 

افغانستان را داشتها شناسان معتقدند که نگرش  اند. اما کارخوبی نداشته  د، احساسانین که تابعیت 

 نگرش اقتصادی 

   باال نگرش ملی  

ها نگرش هاشاخص   

فرهنگ  

سیاسی  

 تبعی  

 باال  
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توان  ست. با توجه به این دو موضوع، میتر از آن چیزی است که پژوهش برآورد کرده املی ضعیف

تواند از فرهنگ گونه که در باال گزارش شده است؛ نمیهمانگفت که نگرش ملی و نگرش اقتصادی  

کند.   نمایندگی  کشور  در  دیگرتبعی  متغیرهای  تابع  خود  تبعی  حزب   یفرهنگ  ایدئولوژی،  چون 

توتالیتر حکومت  و  سیاسی  حاکم  فرهنگ  بنابراین  نمی  است.  افغانستان  در  موضوعیت تبعی  تواند 

 چندانی داشته باشد.  

 ی فرهنگ سیاسی مشارکتی با فرهنگ سیاسی افغانستان رابطه 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیاسی افغانستان ی فرهنگ مشارکتی با فرهنگ نمودار رابطه

 پایین

 پایین

 پایین

 باال             

 باال

 آگاهی سیاسی 

 

 گ

 اعتماد سیاسی   

 نقش زنان 

 

فرهنگ   مشارکت سیاسی 

سیاسی  

 مشارکتی  

 احساس کارآیی 

 پایین

سیاسیارزیابی عملکرد  

المللی   گرش بینن  

 بال

ها نگرش هاشاخص   
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پژوهش  این  آگاهی  در  به ،  سیاسی  اعتماد  زنان،  سیاسی  نقش  به  اعتقاد  سیاسی،  اعتماد  سیاسی، 

، احساس کارآیی سیاسی و  ساختارهای کنونی، مشارکت سیاسی، ارزیابی عملکرد کارگزاران سیاسی

بین از جمله شاخصنگرش  را شکل  هستند که  هایی  المللی  اند. سه دادهفرهنگ سیاسی مشارکتی 

ب اعتماد  سیاسی،  آگاهی  نقششاخص  به  باور  و  سیاسی  ساختارهای  از  ه  زنان،  سیاسی  آفرینی 

عمدهشاخص بهای  که  هستند  شدهای  روبرو  پژوهش  در  خوبی  اقبال  مشارکت  ا  شاخص  از  اما  اند. 

سیاسی کارگزاران  عملکرد  ارزیابی  احساسسیاسی،  بین  ،  نگرش  و  سیاسی  استقکارآیی  بال المللی 

گیری کرد که فرهنگ  توان نتیجه، در ظاهر می. با توجه به جدول باالبه عمل نیامده استچندانی  

پایین است. اما تحلیل کیفی پژوهش افغانستان  نشان داد که تمایل کمتر به    سیاسی مشارکتی در 

چهارگانهشاخص عمومهای  وضعیت  از  متأثر  فوق  دموکراسیی  تمرین  در  که  است  افغانستان  ،  ی 

، امری طبیعی است یا به  شود و این امر نسبت به تجارب مشابه جهانیکم آشکار میعوارض آن کم

گو باالتر برود. سیر مشارکت سیاسی  تواند با حکومتی دموکرات و پاسخعبارت دیگر، این تمایل می

ه فساد در ی کمؤید چنین موضوعی است. در وضعیت  اتانتخابتا آخرین    انتخابات افغانستان از اولین  

می بیداد  فساد  افغانستان  و  ناامنی  وجود  با  و  بیاید  پایین  کارآیی  احساس  که  است  طبیعی  کند، 

-المللی از آندهند. نگرش بینی پایینی میمرهبه صورت طبیعی مردم به عملکرد دولت ن  ،گسترده

در    تیده است که هرچه سطح فرهنگ سیاسی مشارکجهت در این نوع فرهنگ سیاسی جای داده ش

رابطه برود،  باالتر  جامعه  جهانییک  فضای  در  کشور  آن  میی  فراگیرتر  نگرش  شدن،  هرچند  شود. 

گر چنان اظهارنظر کارشناسان بیانها و همگویهکل پایین بوده است، اما بررسی  صورتالمللی بهبین

المللی در  مؤسسات بینلکرد نیروهای خارجی و  ثر از عممتأ   ،این موضوع است که این نگرش پایین

 افغانستان است.  

از عمومی  بررسی  می   در  افغانستان  سیاسی  فرهنگ  فرهنگ  نوعیت  که  رسید  نتیجه  این  به  توان 

مشارکتی با رگه هایی از فرهنگ تبعی است.    -سیاسی حاکم بر مناسبات افغانستان فرهنگی محدود 

خود را از قید مناسبات فرهنگ توانسته سیاسی مشارکتی، هنوز نه فرهنگ این فرهنگ با وجود باور ب

آن مشاهده کرد. با توجه به   توان در دروننگاهی به فرهنگ تبعی را میچنان نیم سنتی برهاند و هم

الیات، فرهنگ سیاسی  چنان تفاوت فاحش بین فرهنگ سیاسی وود و هم های اجتماعی موجشکاف

 .   شود.ره تعمیم داده میفرهنگ سیاسی چندپاروزنبان به   از دیدگاهافغانستان، 
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 گرا فرهنگ سیاسی منازعه

در   ی آلموند و وربا، بر اساس نظریه  دهد کههای کمی، کیفی و آمیخته نشان میبررسی نتایج داده 

 های توان در شکافگرایی را میگرا حاکم است. این منازعهی افغانستان فرهنگ سیاسی منازعهجامعه

 اجتماعی، ضعف نهادی، بی اعتمادی و جزایر فرهنگی، دید.  

 های سیاسیفرهنگخرده

خرده از  وربا،  و  گفتهفرهنگآلموند  سیاسی سخن  بخش  های  در  آن  چون  و  چند  که   چارچوب اند 

های زبانی،  های اجتماعی، جزایر فرهنگی، تفاوتمفهومی تذکر داده شده است. بر این اساس، شکاف

 های مختلفی در افغانستان است.  فرهنگگر خردهی بیانمذهبی و قوم

-طلبانه و تبعیض مواجه شوند؛ به جزایر گریز از مرکز تبدیل میها اگر با سیاست برتریفرهنگخرده

توانند وحدت در کثرت را عملی ها می فرهنگآمیز بدون تبعیض، خردهشوند، اما در فضای مسالمت

 سازند.  

 ی روزنبانهاسی چندپارچفرهنگ سی

-ی هدفبر اساس نظر روزنبان، فرهنگ سیاسی چندپارچه در کشورهایی وجود دارد که مردم درباره

سانی ندارند. نتایج فرهنگ سیاسی افغانستان  ها نظرات یکیابی به آنهای سیاسی و ابزارهای دست

شکاف  می با  نشان  اعتمادی،  بی  و  فرهنگی  جزایر  اجتماعی،  افغانست  دهدهای  فرهنگ که  دارای  ان 

 سیاسی چندپارچه است.
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 کمبودهای پژوهش

پژو مصاحبهکمبودهای  در  کارشناسان  هش  با  کیفی  مجموعههای  و  است  شده  گذاشته  میان  -در 

 بندی گردیده است:نظرات کارشناسان چنین جمع

شاخ - شاخصکمبود  از  یکی  عنوان  به  بشر  حقوق  باور  سیاسی  ص  فرهنگ  های 

 مشارکتی؛ 

 گرایی؛ رستی در کنار قومواکاوی نژادپ  -

 گریزی.  پذیری و نظمستیزی، نظمسنجش میزان نظم -

 های پژوهش محدودیت

افغانستان را   - پژوهش با محدویت بودجه و امکانات مواجه بود و نتوانست تمام والیات 

تحت پوشش قرار دهد. یکی از کمبودهای پژوهش، تحت پوشش قرار نگرفتن مناطقی  

 حتماالً فرهنگ سیاسی متفاوتی از سایر والیات داشته باشند.  چون نورستان است که ا

ناامنی - و  امکانات  و  بودجه  والیات  محدودیت  کل  از  والیت  ده  فقط  که  شد  باعث   ،

 افغانستان را تحت پوشش قرار گیرد.  

نمونه - افغانستان  روستاهای  از  پژوهش  در  روستاها،  در  ناامنی  به  توجه  نشده  با  گیری 

 است.

 ژوهش های پنوآوری

یافته است. در قدم اول، پژوهش  کیفی نگارش  -پژوهش حاضر پژوهشی است که با روش علمی کمی

االمکان تحت پوشش قرار سعی ورزیده است که تنوع زبانی، قومی، مذهبی و والیتی کشور را حتی

روش از روشدهد.  یکی  آن  آمیخته )کمیشناسی  روش  است.  انسانی  علوم  معتبر  به   -های  کیفی( 

بهند است.  شده  استفاده  افغانستان  در  تحلیاینرت  نتایج  که  زبدهصورت  با  پژوهش،  کمی  ترین  ل 

آنجامعه نظرات  و  شده  گذاشته  میان  در  سیاسی  علوم  کارشناسان  و  کمی  شناسان  تحلیل  در  ها 
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گیری کلی از هر دو پژوهش کمی و کیفی به عمل آمده است.  از واکاوی گردیده و در پایان، نتیجه

کاررفته ی بهنامهه است و پرسشمفهومی ترکیبی )الموند و وربا( و )روزنبان( استفاده کرد   رچوبچا

ی فرهنگ شود. پیشینهی معیاری فرهنگ سیاسی در افغانستان شمرده میدرآن نخستین پرسشنامه

که تا    ی آریانا، خراسان و افغانستان به صورت فشرده از مباحثی استسیاسی افغانستان در سه دوره

مهم و  است  نگرفته  قرار  بحث  مورد  افغانستان  در  سیاسی    تر کنون  فرهنگ  نوعیت  که  همه  از 

به   توجه  با  مؤلفه  چارچوبافغانستان  و  شده  داده  نشان  ادله،  با  و  سیاسی  مفهومی  فرهنگ  های 

 افغانستان با توجه به پژوهش کمی و کیفی استخراج شده است.
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 یهای پیشنهادها و سیاستبرنامه

کاربردی تقسیم شده است که هر کدام های پیشنهادی، در دو بخش پژوهشی و  ها و سیاستبرنامه

 بخش باشد: تواند به نحوی در تحقق اهداف پژوهش، نتیجهمی

 پیشنهادهای پژوهشی  

کمی،   - پژوهش  روش  در  کوکران  فرمول  به  توجه  با  پژوهش  این  که  آنجا    384از 

افغان پرسش والیت  ده  در  را  این نامه  از  تحقیق،  از  برآمده  نتایج  و  کرده  توزیع  ستان 

ن پژوهشحجم  به  دارد،  حکایت  توصیه میمونه  پژوهش  گران  به  تصمیم  اگر  که  شود 

نمونه با حجم  را  تمام والیات  داشتند؛  راهمشابهی  از  یکی  انتخاب کنند.  باالتری  ها  ی 

ی واحدها را ج مجموعهاین است که هر والیت را یک واحد تحقیق انتخاب نمایند و نتای

 با هم سنجش نمایند.  

مپژوهش - پژوهش ی گران  پژوهش،  این  نتایج  به  توجه  با  روی  توانند،  را  دیگری  های 

تواند  آمده از فرهنگ سیاسی افغانستان میدستهای بهدست بگیرند. هر یک از مؤلفه

 عنوان یک پژوهش مستقل قرار گیرند.  

پژوهش - تمایل  صورت  پژودر  به  آنگران  مشابه،  میهش  پرسشها  در  ی نامهتوانند 

 ا به عنوان نگرش حقوق بشری مردم افغانستان اضافه نمایند.  پژوهش بخشی ر

ی فرهنگ سیاسی افغانستان، روستاهای  زیبنده است که هر پژوهش دیگری در حوزه -

 افغانستان را هم در نظر بگیرد.

از دروس دانشگاهی  پژوهش می  - های جامعه شناسی و  در رشتهتواند به عنوان بخشی 

-ها با توجه به نتایج پژوهش، می توجه قرار گیرد. دانشگاهحقوق و علوم سیاسی مورد  

برنامه در  از ریزیتوانند  و  داده  قرار  مدنظر  را  افغانستان  سیاسی  فرهنگ  درسی،  های 

ژوهش،  های این پ اند؛ استفاده از دادهشوندگان، دانشجو بودهجا که بسیاری از پرسشآن

 فید واقع شود.  ها متواند در بهبود وضعیت آموزشی دانشگاهمی
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 پیشنهادهای کاربردی 

می  نشان  افغانستان  سیاسی  فرهنگ  و  نوعیت  محدود  سیاسی  فرهنگ  بین  فرهنگ  این  که  دهد 

مشارکتی در حال افول، در نوسان است. دولتی مقتدر و کارا، نیاز به فرهنگ سیاسی مشارکتی دارد 

اساس، نیاز مبرمی وجود دارد که دولت  های توسعه عمل نماید. بر این  ی برنامهوان پشتوانهتا به عن

کار اندازد، تا فرهنگ سیاسی مشارکتی در کشور جان بگیرد.  های خود را بهتمام امکانات و ظرفیت

 برای رسیدن به چنین هدفی اقداماتی از این قبیل نیاز است: 

فرهنگی   - سیاست  استراتژی  اتفاق تدوین  و  رسمی  توافق  بتواند  کارگزاران  که  نظر 

با  سیاسی   باید  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  نماید.  تدوین  را  کشور  فرهنگی  حرکت  در 

های اجتماعی، احزاب سیاسی و کارشناسان امور، به تدوین استراتژی مشورت با گروه

گی کشور های فرهنفرهنگی کشور با درنظرداشت اصل تکثر فرهنگی و احترام به هویت

 دست بزند.  

ی فرهنگی است. این توسعه باید در  ی توسعهنیاز به برنامهدر عصر جهانی شدن فرهنگ،   -

فرهنگی  سیاست  استراتژی  محور  در  را  جامعه  عادی  افراد  نخست؛  باشد.  مدنظر  بعد  دو 

کشور بسیج نماید و دوم؛ معرف فرهنگ سیاسی افغانستان در خارج از کشور باشد. وزارت 

راستا میاطالع  این  در  وزارت خارجه  و  و فرهنگ  با  توات  از کشور  و خارج  انند در داخل 

 تأسی به استراتژی سیاست فرهنگی کشور، کارساز باشند.  

بیان - پژوهش  شکافنتایج  شکافگر  این  از  برخی  است.  اجتماعی  متعدد  و  های  فعال  ها 

فعال قابلیت  اگربرخی  کشور،  سیاست  کارگزاران  دارند.  را  شکاف  شدن  جدی  این  را  ها 

ساختن  های پردامنه تبدیل خواهند شد. غیرفعالها به منازعهاف نگیرند؛ در آینده این شک

شکاف برنامهاین  مستلزم  حوزهها،  در  است، ریزی  کشور  سیاست  و  اقتصاد  فرهنگ،  های 

 پذیری، تساهل و تکثر فرهنگی را به نمایش بگذارد.  طوری که رفاه،  مسئولیت

پ  - حل  نتایج  است.  دین  بر  مبتنی  تندروی  نوعی  مبین  به  ژوهش  نیاز  مشکلی،  چنین 

بر قرائتسیاست و  وضع محدودیت  بر مدارس دینی داخلی  تمرکز  های  گذاری فرهنگی، 



 

286 

 

و هم جویانهستیزه و جعفری  فقه حنفی  به  توجه  است.  عرفان خراسانی،  ی خارجی  چنان 

 های نخستین چنین کارزاری هستند.  گام

اسگراقوم - کرده  رخنه  کشور  سیاسی  فرهنگ  تاروپود  در  قومیی  که  ت.  است  آفتی  گرایی 

بنیانمی احزاب تواند  اجتماعی،  نهادهای  دولت،  برکند.  ریشه  از  را  اجتماعی  وفاق  های 

شخصیت و  راهسیاسی  پی  در  باید  فرهنگی،  قومحلهای  برای  لجامهایی  گسیخته  گرایی 

سیاسی، نظام  ساختن  غرمتمرکز  بین  باشند.  گفتگوی  و  متکثر  فرهنگی  االقوامی  سیاست 

 های نخستین این مشکل باشند.  ی تواند از راهم

با وجودی که اعتماد مردم به دموکراسی هنوز از بین نرفته است؛ اما اعتماد کم سیاسی به   -

دهد که دموکراسی دولت، کمبود احساس کارآیی سیاسی و مشارکت کم سیاسی نشان می

با  افغانستان  دموکراسی،چالش   در  بدون  است.  مواجه شده  توسعه    های جدی  و  پیشرفت 

تقریباً غیرممکن است. دولت و مردم باید، در حفظ دستاوردهای دموکراتیک کوشا باشند.  

برای دستیابی به چنین هدف مهمی، نیاز است که ساختارهای دموکراتیک تقویت شوند. 

نون انتخابات و سازوکارهای انتخاباتی که  قوانین کشور بازبینی جدی گردد. اصالحات در قا

شوند. ایجاد کار و  نند، انتخابات شفاف را تضمین کنند، از اصالحات فوری پنداشته میبتوا

قوم و  تبعیض  برچیدن  فساد،  با  مبارزه  جمله شغل،  از  فرهنگ کشور  و  سیاست  از  گرایی 

 تواند، دموکراسی را نجات بدهد.  اقداماتی است که می

افغانستان  وهش نشان می نتایج پژ - پایین کنندهبه طرز نگراندهد که نگرش ملی مردم  ای 

-که مردم افغانستان با هر تعلقی که دارند؛ بتوانند با این آب و خاک، تعلقاست. برای این

گذاری قبلی دست زد. ساختارها، قوانین،  خاطر پیدا کنند، باید به بازنگری کلی در سیاست

غرافیا احساس تعلق  های را فراهم کند که مردم به این جاید زمینهتوزیع قدرت و ثروت ب

باشند. مهم اقدام میداشته  بهترین  های فرهنگی و  هویتشدن خردهرسمیت شناخته تواند 

 حقوق اساسی آنان است.  

لجام - آزاد  بدبین  بازار  مردم  اقتصادی  نگرش  که  است  مشکالتی  از  دیگر  یکی  گسیخته 

بازار را بیشتر شاهد  د نظارت جدی از بازار به عمل آورد تا آشفتگی  ساخته است. دولت بای

 نباشیم.  
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بین - بیننگرش  نهادهای  به  اعتماد  و  آمده  پایین  افغانستان  مردم  حال  المللی  در  المللی 

های ملموس زندگی بشر شدن است. در وضعیتی که جهانی شدن فرهنگ از واقعیتسست

جامعه از  گسستن  ناست؛  به  جهانی  به  ی  بدبینی  دالیل  واکاوی  نیست.  دولتی  هیچ  فع 

بینن ارایههادهای  و  راهالمللی  زمینهی  ماست.  کشور  مبرم  نیاز  آن،  برای  بیحل  -های 

-المللی باید واکاوی گردد و برای حل آن برنامهاعتمادی داخلی و خارجی به نهادهای بین

بی  نهادهای  و  بین دولت  کمیته مشترک  به حل  نریزی شود. شاید تشکیل  بتواند  المللی 

 این معضل کمک نماید.  

توانند با استفاده از نتایج این پژوهش،  ی مدنی می دولت، احزاب سیاسی و نهادهای جامعه -

های  ریزی کنند و اقدامات آینده را بر اساس واقعیتمنطبق با فرهنگ سیاسی کشور، برنامه

 فرهنگ سیاسی کشور، عملیاتی سازند.  

تواند وزارت یا  این مرکز می ی کشور در نظر بگیرد.باید مرکزی برای توسعه در پایان، دولت -

ی کشور را پیگیری کند. مرکز  های توسعهحداقل ریاست عمومی مستقلی باشد که برنامه

های عملی  حلتوسعه باید محل تالقی افکار گوناگون تمام مردم افغانستان، برای یافتن راه

توسعه در  سازنده  کشور  و  مطی  کارشناسان  از  متشکل  باید  مرکز،  این  علوم  باشند.  رح 

شناسی، اقتصاد، الهیات و تمام  شناسی، مردمشناسی، روانالملل، جامعهسیاسی، روابط بین

باشد. راههایی که بهرشته باید به عنوان حلنحوی با توسعه سروکار دارند؛  های این مرکز 

 ر گیرد. ی کشور قراهای توسعهالخطاب برنامهفصل
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 گیری نتیجه

 ای افغانستان و فرهنگ سیاسی جزیره

ت گوناگونی ارایه شده های کارشناسان، نظرافرضنگ سیاسی افغانستان حداقل در پیشدر مورد فره

هایی است که در تاریخ ترین مؤلفهز مهمستیزی ا دوستی و بیگانهنوازی، شجاعت، میهناست. مهمان

با ما  شفاهی  فرهنگ  شده  و  مباهات  آن  به  برخیرها  عالوه  است.  بر  هم  خارجی  نویسندگان  ی  از 

خشونتمؤلفه از  فوق،  دانشهای  قبیلهپروری،  زندگی  و  کردهستیزی  یاد  افغانستان  مردم  اند. ای 

دنیا است که در هیچ جای  فرهنگ سیاسی یکبدیهی  از  نمی  دست ،  غیرمطلوب  یا  و  توان  مطلوب 

از فرهنگ سیاسی خاص خود تبعیت    ،اعی خودبر مقتضیات زیست اجتم  سخن گفت. تمام جوامع بنا

ها  اسان توسعه با شناسایی این مؤلفهکارشنت و ضعف خاص خود را دارا هستند. کنند که نکات قومی

را سا گذاریسیاست اقتصادی خود  و حتی  اجتماعی  فرهنگی،  فرهنگ سیاسی  بخشنمان میهای  د. 

سان تمام  رد. فرهنگ سیاسی افغانستان هم بهقرار بگیین قاعده مستثنی  تواند از اافغانستان هم نمی

منتهافرهنگ داراست.  را  خود  و ضعف  قوت  نقاط  نزدیک،  و  دور  که  ،  های  است  این  اصلی  مشکل 

ی نبوده و در هیچ برنامه  های فرهنگ سیاسی کشور، حتی در پی تشخیص مؤلفهکارگزاران سیاسی

امر مهم پرداخته نشده است.  به این  ، طالبانی پساهای توسعهگرفته تا برنامهخان اهللاز امانی اتوسعه

که کارگزار سیاسی از درک فرهنگ سیاسی کشور عاجز بوده و در تبیین پیوند فرهنگ سیاسی  زمانی

 دست نیامده است.  های توسعه بهی جز شکست برنامهاهر دلیلی سر باز زده است؛ نتیجه با توسعه به

باورشنمردم این  بر  آن  اسان  عمومی  فرهنگ  زیبایی  از  حکایت  جامعه  یک  در  فرهنگی  تنوع  که  ند 

برا فرصتی  عنوان  به  تنوع  این  گاهی  حتی  دارد.  ظرفیتجامعه  از  استفاده  و  سالم  رقابت  های  ی 

کایت دیگری دارد. فرهنگ شود. اما تنوع فرهنگ سیاسی حهای اجتماعی پنداشته میمتفاوت گروه

بازگو مینوان ذهنیتی که رع سیاسی به را  کند، گاهی مانند شمشیر دولبه فتار سیاسی یک جامعه 

و میعمل می  نماید. هرچند فرهنگ سیاسی  کند  تهدید  را  اجتماعی جامعه  و  تواند حیات سیاسی 

-گر میفرهنگ سیاسی تنوع سیاسی را ستیزهمشارکتی بر تنوع آراء و افکار بنا یافته است؛ اما گاهی 
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امسازد.   جهان  دغدغهروز، سدر  از  یکی  ملی  دولتاخت هویت  سیاست  اصلی  است.  های  ملی  های 

الن ملی، نگاه های اجتماعی و سیاسی، در یک چتر ک تنوع آراء و افکار و کنش و واکنشها با  ملت

-شود. ملتن فرهنگ سیاسی هر کشور شناخته میدهند. این نگاه واحد به عنواواحدی را نمایش می

پذیر است. با این اوصاف، فرهنگ  ی در پرتو چنین نگاه واحدی امکانسازنظامسازی و  ولتسازی، د

یک کشور به عنوان    سیاسی چندپارچه اگر در فرهنگ عمومی فرصت تلقی شود، در فرهنگ سیاسی

 گردد. تهدید تلقی می

ای جزیره  شدت، شکننده، چندپارچه ودهد که فرهنگ سیاسی افغانستان بهپژوهش حاضر نشان می 

میا واقع  در  بهست.  فرهنگتوان  از  سیاسی  فرهنگ  سیاسی  جای  این  های  برد.  نام  افغانستان  در 

هایی عمل  کثر سیاسی باشند، به عنوان جزیرهگر زیبایی تکه نمایانجای اینهای سیاسی بهفرهنگ

، در مورد دهندگاناسخبعدی که تقریباً تمام پشوند. در تنها  آهسته از هم دور میکنند که آهستهمی

اتفاق  بهسیاست  متغیراند،  نظر داشتهآن  دهد که فرهنگ خوبی نشان میورزی قومی است که خود 

 سیاسی ملی چقدر با آسیب روبرو شده است.  

افغانستانشکاف سیاسی  فرهنگ  که  است  جدی  خطر  زنگ  اجتماعی  گوناگون  سمت   های  به  را 

گر فرهنگ سیاسی خاصی است  بیان  ،شکاف اجتماعی . هر  جو سوق خواهد دادفرهنگ سیاسی ستیزه

تواند با  ، به مرور زمان میفرهنگ سیاسی خاصتماعی بدان باورمند است. هر خردهکه هر گروه اج

 د.  های سیاسی دیگر اصطکاک ایجاد کند و مشکالت دیگری را پدید آور فرهنگخرده

، آراء و باورهای اقوام  هاد کند. دیدگاهایجا  ای از فرهنگ سیاسیتواند جزیرهکاف اجتماعی میهر ش

سانی ندارند.  های هموت است. مذاهب شیعه و سنی دیدگاهافغانستان در مورد مسایل گوناگون متفا

اند. نگاه زنان  فاوت و گاه متضادی را تبارز دادههای افغانستان، فرهنگ های سیاسی متگویندگان زبان

نگرند. ی متفاوتی به سیاست افغانستان می هاافغانستان با دیدگاه   الیاتارد. وو مردان به قضایا زاویه د

 ی دیدگاه وجود دارد. جوان و پیر کشور، فرسنگ ها فاصلهبین نسل 

جزیره تفاوتفرهنگ  تمام  با  افغانستان،  مفاهیمهای  در  است؛  داده  نشان  که  مانند،   ایی  گوناگونی 

نومید استبدادزدگی،تظاهر،  محافظهحزب  ی، خودسانسوری،  ... گریزی،  و  تناقض  سردرگمی،  کاری، 
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ز همدیگر دورتر نگه دارد و  ها را اها توانسته این جزیرهعجیبی نشان داده است. این مؤلفهسانی  هم

 ها را بیشتر کند.  فاصله

ه،  بین سنت و  تی نوسانی بین گذشته و آیندیای افغانستان، فرهنگی معلق است. ذهنفرهنگ جزیره

بمدرنیت ملیه،   بینین  و  فالمللیگرایی  این  نیمگرایی.  و  دارد  گذشته  گرو  در  دل  به  رهنگ  نگاهی 

 آینده.  

فرهنگی افغ  ،جزایر  سیاسی  فرهنگ  میواقعیت  واقعیت  این  پذیرش  است.  مردم  انستان  تواند 

گوشزد   ماآمیز کمک نماید. این واقعیت بههای احتمالی برای زندگی مسالمتحلافغانستان را در راه

ها را بپذیریم و برای تهدیدهایی  ی کشور باید بازنگری کنیم. کاستی هاگذاریکند که در سیاستمی

 حل منطقی بجوییم.  ز این رهگذر متوجه کشور است، راهکه ا

کشور باشیم.    آمدن چنین فرهنگ سیاسی در ست که باید به دنبال واکاوی پدیدی مهم این امسأله

ی گروه های اجتماعی کشور را تعریف و قبول همهریابیم، چتر ارزشی قابلدکالت را  های مشریشه

ی فرار از مرکز را بین این جزایر کاهش دهد.  رهای جدیدی را تعریف کنیم که قوهتولید کنیم. ساختا

پاسخ نهادهای  و  برگزینیم  را  فرهنگی  جزایر  این  با  متناسب   سیاسی  فرهنگ  نظام  بستر  بر  را  گو 

 عبیه کنیم.  تسیاسی کشور 
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 پرسشنامه 

 

 بررسی فرهنگ سیاسی افغانستان

 

با سالم؛ گرامی،  پرسش  شهروند  تنظیم شده  این  افغانستان  مردم  سیاسی  فرهنگ  بررسی  منظور  به  نامه 

پژوهش علمی جامع درباره اساس یک  بر  پرسشاست.  افغانستان،  داده  ینامهی فرهنگ سیاسی  های  حاضر 

های این  دادن به پرسشی پاسخکند. بناًء از شما تقاضامندیم تا در زمینهآوری می معمیدانی این پژوهش را ج

دقیقه چند  دادهپژوهش  سازید.  ممنون  را  ما  و  بدهید  ما  به  را  خویش  وقت  از  پژوهشای  این  نزد    ،های 

این پرسشگر محفوظ خواهد ماند و اطالعاتی را که  پژوهش نه خواهد  کامالً محرما  ؛نامه درج شده است در 

استفاده خواهد شد و کاربرد دیگر را نخواهد    ،ای مطلوب از پژوهش ماند و فقط به منظور رسیدن به نتیجه

  داشت. شرکت در این مطالعه کامالً داوطلبانه است.

  گزارم. پیشاپیش از همکاری شما صمیمانه سپاس

 زیر بیان نمایید. های میزان موافقت یا مخالفت خود را با گویهشهروند گرامی لطفاً 

کامالً   ها( پرسش )گویه

 مخالف 
 مخالف 

نسبتاً  

 موافق 
 موافق 

کامالً  

 موافق 

 ترین معیار مقبولیت آن است. بودن حکومت مهمدینی. 1
     

 معتبرند.  ،اندقوانینی که از دین سرچشمه گرفته  تنها. 2
     

مادلیل  .  3 امروز  دینی    ، مشکالت  قوانین  به  نکردن  عمل 

 است.

     

:  نامهشماره پرسش 

............ ...... 
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امور سیاسی نسبت به سایر  .  4 اجرای  علما در تشخیص و 

 . مردم برتری دارند

     

 دولت باید در تصامیم سیاسی از علما مشوره بگیرد. . 5
     

دانشگاه..  6 همانند  دینی  زیادی مدارس  اهمیت  از  ها 

 برخوردارند.   

     

علمای .  7 توسط  آن  رهبر  که  است  قبول  قابل  حکومتی 

 یده شود. دینی برگز

     

بیشترنماینده.  8 پارلمان  را  ینهای  به   ،رأی  از قوم خویش 

 آورند تا دیگران.دست می

     

 گزینش کارمندان دولتی بر اساس تعلقات قومی است. . 9
     

قومی    والیت شمادر    ،غیروالیتیی  کارمندان عالی رتبه.  10

 کنند. عمل می 

     

ر اقدامات خود قومی عمل  د  ،شما  والیتاراکین دولتی  .  11

 کنند. می

     

 جرگه حل شود. باید توسط لوی ،مسایل مهم کشور. 12
     

-بهتر است که رییس  ،به جای رفتن به طرف انتخابات.  13

 د.نشو پارلمان هم توسط لوی جرگه انتخابجمهور و 

     



 

293 

 

میهاجرگه.  14 دولتی  نهادهای  از  بهتر  قومی  توانند  ی 

 ا حل کنند. مشکالت مردم ر

     

رکالن.  15 انتخابات  در  قومی  تعیینیاستهای  -جمهوری 

 اند. کننده

     

پارلمان.  16 انتخابات  نامزدهای  جای مراجعه به  ،بهتر است 

 . های قومی مراجعه کنندکالنبه مردم به 

     

اید رضایت سران اقوام ، ب یک والیت شدن در  برای والی.  17

 دست آورد.را باید به

     

شمادر  .  18 هرنماینده   والیت  والیتی  شورای  کدام    های 

 ی یک قوم است. نماینده

     

 شهروند گرامی لطفاً به سؤاالت زیر با دقت پاسخ دهید. 

 خیر  بله ها( )گویهپرسش  

   .عضو یکی از احزاب سیاسی هستم. 1

یروزی ولی در انتخابات برای پ   ،صورت رسمی عضو هیچ حزب سیاسی نیستمبه.  2

 . امیکی از کاندیداها کار کرده

  

   ام. در انتخابات رأی داده. 3

   ام. در انتخابات شرکت نکرده. 4

   ام. انتخابات شرکت کردهدر سخنرانی کاندیداهای . 5

   ام. در تظاهرات شرکت کرده. 6

   ام.خانواده و دوستانم را تشویق به شرکت در انتخابات نموده. 7

   . ی مدنی هستمامعهعضو ج. 8
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   کنم. های سیاسی شرکت میهای سیاسی هستم و در بحثمند بحثعالقه. 9

   سیاسی کار کنم. های دوست دارم روزی در یکی از پست. 10

 

 

 

 های زیر بیان نمایید. شهروند گرامی لطفاً میزان موافقت یا مخالفت خود را با گویه

 ها( پرسش )گویه
کامالً  

 مخالف 
 ف مخال 

نسبتاً  

 موافق 
 موافق 

کامالً  

 موافق 

 کنند. های خود عمل نمی ومتی به وعدهمسئوالن حک. 1
     

وضع کشور رو    ،گذردکنند هر چه می  ای فکر می عده.  2

 رود. خرابی میبه

     

کنند برای احزاب سیاسی  فقط معامله  ای فکر میعده.  3

 مهم است نه سرنوشت کشور. 

     

 ن حکومتی نظر مردم مهم نیست.برای مسئوال. 4
     

کنند که مسئوالن دولتی درایت کافی  ای فکر می عده.  5

 برای انجام کار را ندارند. 

     

ه برای مسئوالن دولتی رضایت کنند کبرخی فکر می.  6

 های خارجی مهم است نه مردم کشور.دولت

     

      . ی مردان درایت سیاسی دارند. زنان به اندازه7
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می8 زنان  رییس.  به  توانند  را  کشور  و  شوند  جمهور 

 درستی اداره کنند. 

     

 توانند رییس یک حزب باشند. . زنان می9
     

      تواند وزیر توانایی باشد. کنم یک زن می. فکر می10

. حضور زنان در پارلمان توانسته که به نقش سیاسی  11

 این قوه کمک نماید. 

     

      موفقی باشد.  تواند والی و یا ولسوالمی. یک زن 12

 شهروند گرامی لطفاً پاسخ مدنظر خود را با عالمت مشخص نمایید. 

 پرسش

 فدرالی  شاهی  پارلمانی  ریاستی افغانستان از چه نظامی برخوردار است؟. 1

تاریخی .  2 چه  افغانستان  استقالل  سالروز 

 است؟ 
 دلو 26 اسد 28 جدی  6 ثور 7

ریاستانتخا.  3 سال بات  چند  هر  جمهوری 

 شود؟برگزار می
 سال 4 سال 5 سال 7 سال 3

نمایندگان4 مجلس  عضو   .  چند  افغانستان 

 دارد؟
429 250 249 102 

نمایندگانرییس  .  5 چه   مجلس  افغانستان 

 نام دارد؟ 

 داکتر  

 عبداهلل 

حامد  

 کرزی 

هادی   فضل 

 مسلم یار 

عبدالرئوف 

 ابراهیم

 های زیر بیان نمایید. ر خود را در مورد گویهشهروند گرامی لطفاً نظ
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 خیلی زیاد  زیاد متوسط  کم  خیلی کم  ها( پرسش )گویه

می.  1 چفکر  زندگی کنید  بر  کشور  قوانین  قدر 

 گذارد؟ ی شما تأثیر می روزمره

     

می .  2 برابر  فکر  رفتار  همه  با  دولتی  ادارات  در  کنید 

 انجام می پذیرد؟ 
     

می.  3 کهفکر  مسئولین   کنید  به  را  خود  نظر  اگر 

 کنند؟ دولتی ابراز دارید؛ به نظرتان توجه می

     

می.  4 میفکر  انتخابات  در  شما  رأی  که  تواند  کنید 

 کسی را برنده بسازد؟ 

     

کنید انسان متعهدی می تواند در سیستم  فکر می .  5

 دولتی موفق شود؟ 
     

      ه استی قضاییه در اجرای عدالت موفق بودهقو.  6

 . اندنیروهای امنیتی در تأمین امنیت موفق بوده. 7
     

      دولت توانسته برای جوانان کار ایجاد کند. . 8

-خوبی مشکالت مردم را حل میادارات دولتی به.  9

 کنند. 
     

دولت توانسته برای مردم خدمات خوبی از جمله   10

 . برق و آب ارایه دهد 

     

 اند. شان را انجام دادهخوبی وظایفبها هشهرداری. 11
     

 توانسته که نظم را برقرار کند. ترافیک در شهرها . 12
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بهدو.  13 را  معلمین  و  کارمندان  معاش  خوبی  لت 

 پرداخت کرده است.
     

 کند. خوبی کنترل میدولت نرخ بازار را به. 14
     

این.  15 داریدکاز  را  افغانستان  تابعیت  چهه  اندازه  ، 

 کنید؟ افتخار می
     

از  وقتی می .  16 انتقاد میبینید کسی  کند  افغانستان 

 شوید؟ چه اندازه عصبانی می

     

افغانستان را به  بینید کسانی پرچم  که می هنگامی .  17

 شوید؟ اندازه عصبانی میکشند، چهآتش می 

     

افغانستان  ی در اهتزار بودن پربا مشاهده.  18 در  چم 

شما دست  اندازه احساس خوبی بهمیادین ورزشی چه

 ؟ دهدمی

     

هنگام شنیدن سرود ملی چه اندازه احساس غرور  . 19

 ؟ کنیدمی
     

های علمی کشور به قهرمانان، دانشمندان و نخبه.  20

 . نمایمافتخار می
     

دولت باید مالیات بیشتری بر عایدات کالن وضع  .  21

 . کند
     

مقررات حکو.  22 و  گونهقوانین  به  باید  باشد  متی  ای 

 . کار را رونق دهدوکه کسب
     

به.  23 و  تجارت رفاه  و  صنعت  به  افغانستان  زیستی 

 . بستگی دارد
     

رسانی و مخابرات  های عمده مثل برق اگر شرکت.  24

 .به بخش دولتی واگذار شود؛ به نفع مردم است

     



 

298 

 

صلح و امنیت در افغانستان    سازمان ملل متحد به.  25

 . کمک کرده است

     

المللی، قدرت و نفوذ  عضویت در سازمان های بین.  26

 . دهد ما را در منطقه و جهان افزایش می

     

با قدرتپیمان.  27 افغانستان  امنیتی  های بزرگ  های 

 . تواند در صلح و امنیت ما کمک نمایدجهان، می
     

کنوانسیون.  28 بینهپذیرش  حقوق  ای  و  المللی 

می به  بشری  کمک  تواند  جهان  در  ما  کشور  جایگاه 

 . کند

     

برای  .  29 افغانستان  در  المللی  بین  نیروهای  حضور 

 .حفظ صلح و ثبات مفید است
     

 شناختیمشخصات جمعیت

 دقت پاسخ دهید. های این بخش را بهلطف نموده پرسش

 گزینه  پرسش شماره

 سال 25-20 .1 سن؟ 1

 سال  26-30 .2

 سال 31-40 .3

 سال 41-50 .4

 سال  51-60 .5

 سال به باال  60 .6
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 پشتون  .1 قوم؟ 2

 تاجیک .2

 هزاره .3

 ازبیک  .4

 ترکمن .5

 )         (  دیگری.  .6

 هزار 20-10 .1 درآمد ماهانه شما؟  3

 هزار 21-30 .2

 هزار 31-40 .3

 هزار 41-50 .4

 هزار 51-60 .5

 هزار به باال  60 .6

 مرد .1 جنس 4

                             زن .2

چقدر  5 شما  تحصیالت 

 است؟ 

 هیچ .1

 مکتب .2

 لیسانس .3

 ماستری .4

 دکترا .5

 آزاد  .1 شغل شما چیست؟ 6

 کارمند دولت .2

 کارمند سازمان خصوصی .3

 استاد دانشگاه  .4

 فعال مدنی  .5
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 دیگری، )       (  .6

 سنی                            .1 مذهب؟  7

 . شیعه 2

 فارسی   .1 ؟زبان 8

 پشتو  .2

 ازبکی .3

 بلوچی .4

 دیگری، )        (  .5

    ؟والیت 9
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 منابع و مآخذ

ی سیاسی در ایران باستان، تهران: انتشارات  (. اندیشه1397احمدوند، شجاع و اسالمی، روح اهلل .) -

 سمت. 

(. فرهنگ و سیاست، ترجمه: نرگس حسن لی، تهران:  1394واگشال، اووه.)اریک لین، ژان  -

 انتشارات امیرکبیر. 

 (. تاریخ مغول، تهران:  انتشارات امیر کبیر، چاپ نهم.  1388اقبال آشتیانی، عباس.) -

 (. تاریخ حکومت طاهریان از آغاز تا انجام، تهران، انتشارات سمت، چاپ سوم.  1391اکبری، امیر. ) -

 التواریخ، پشاور: انتشارات میوند.  تا(. تاجخان.)بیدالرحمنامیرعب -

 زمان حال، کابل: انتشارات امیری.  (. خواب خرد؛ تأمالتی در باب1391امیری، علی. ) -

الصوفیه، تصحیح: دکتر محمدسرور موالیی، بی جا: (. طبقات1362انصاری هروی، خواجه عبداهلل.) -

 انتشارات توس. 

 ای فراراه تدین و تمدن، کابل: انتشارات میوند. ای دیواره(. ذهنیت قبیله1382بشیراحمد.)انصاری،  -

ی معاصر، تهران: نشر علم، تفکر اجتماعی در اسالم از آغاز تا دوره   (. تاریخ1391آزاد ارمکی، تقی.) -

 چاپ دهم. 

تاجیکستان.) - علوم  تر1377آکادمی  فارسی،  و  تاجیکی  تمدن  احیای  و  سامانیان  حمزه  (.  جمه: 

 کمال و بحرالدین علوی، دوشنبه: انتشارات دفتر نشر فرهنگ نیاکان.  

- ( دیگران.  و  گابریل  م1396آلموند،  سیاست  بزرگی،  قایسه(.  وحید  و  طیب  علیرضا  ترجمه:   ، ای 

 تهران: انتشارات امیرکبیر. 

رضایی، تهران: انتشارات ی مدرن، ترجمه: امیر (. دین و سیاست در اندیشه1389باربیه، موریس.)  -

 قصیده سرا، چاپ دوم. 

توماس.) - فرهنگی 1398بارفیلد،  تاریخ  تهرا  -(.  محمدی،  عبداهلل  ترجمه:  افغانستان،  ن: سیاسی 

 انتشارات عرفان. 

- ( برتران.  توسعه1387بدیع،  چاپ  (.  قومس،  نشر  تهران:  زاده،  نقیب  احمد  ترجمه:   ، سیاسی  ی 

 پنجم. 

 و سیاست، ترجمه: احمد نقیب زاده، تهران: نشر دادگستر.  (. فرهنگ1376بدیع، برتران.) -

 . شناسی سیاسی، تهران: انتشارات سمت، چاپ سوم(. روان1392برزگر، ابراهیم. ) -

 شناسی سیاسی، تهران: نشر نی، چاپ بیستم. (. جامعه1391بشیریه، حسین.)  -
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شیرین.) - ایلخ1389بیانی،  حکومت  دوم،  جلد  مغول،  عهد  در  دولت  و  دین  دو  (.  میان  نبرد  انی، 

 فرهنگ، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، چاپ سوم.  

منوچهر شجاعی، تهران:  (. نگرشی جدید به علم سیاست، ترجمه:  1393پالمر، مونتی و دیگران.) -

 اداره ی نشر وزارت امور خارجه، چاپ هشتم.

قامت، تهران:  الدین خوارزمشاه، تندیس دلیری و است(. سلطان جالل1376پناهی سمنانی، محمد.) -

 نشر ندا، چاپ دوم.  

 (. هرات در کشاکش تاریخ، هرات: انتشارات توانا. 1394پویان، رسول.) -

 ی فرهنگ و تمدن، تهران:  شناسی، گفتارهایی در زمینه(. فرهنگ1382پهلوان، چنگیز.) -

استیون.) - چاپ  1390تانسی،  نی،  نشر  تهران:  پور،  همایون  هرمز  ترجمه:  سیاست،  مقدمات   .)

 چهارم. 

باقر کجباف. نگرش چیست؟ فصلنامه - ی علوم رفتاری، سال اول، ی توسعه ترکان، هاجر و محمد 

 . 1387شماره اول، پاییز  

محمد - سید  اندیشه1392علی.)  تقوی،  و  آیین  مبانی  انتشارات (.  تهران:  اسالم،  در  سیاسی  ی 

 سمت. 

 تهران: انتشارات سمت، چاپ هجدهم. شناسی، های جامعه(. نظریه 1391توسلی، غالم عباس.) -

سیدمحمدنقی.) - موسوی،  و  محمد  جامعه1396توکل،  نگاهی  افغانستان؛  در  روشنفکری   .)-

 شناسان.   شناختانه،تهران: انتشارات جامعه

- ( رشید.  انقالب  1389جعفرپورکلوری،  اسناد  مرکز  انتشارات  تهران:  ایران،  در  سیاسی  فرهنگ   .)

 اسالمی. 

آینه1397محمود.)جعفری،   - در  افغانستان  سیاسی  فرهنگ  کابل: (.  فارسی،  حکم  و  امثال  ی 

 انتشارات دانشگاه.  

 درن، تهران: نشر علم.ی کژمشناسی ایران؛ جامعه(. جامعه1392جالئی پور، حمیدرضا.) -

فرانسوی.) - خاورشناسان  از  انتشارات 1392جمعی  تهران:  بهنام،  عیسی  ترجمه:  ایرانی،  تمدن   .)

 فرهنگی، چاپ پنجم. علمی 

ی موردی: جهانگیری، جهانگیر و داریوش بوستانی. بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ سیاسی، مطالعه -

علوم   20افراد   ی  مجله  شیراز،  شهر  باالی  به  دوره  سال  شیراز،  دانشگاه  انسانی  و  ی اجتماعی 

 . 1380شانزدهم، شماره دوم، بهار 
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-المللی، ترجمه: عسکر قهرمانفرهنگی در روابط بین(. قدرت و سیاست  1396جی. پی. سینگ.) -

 فرهنگی.  -پور، تهران: انتشارات علمی

رونالد.) - نظریه1393چیلکوت،  مقایسه(.  سیاست  بزرگی  های  وحید  ترجمه:  طیب،  ای،  علیرضا  و 

 ی خدمات فرهنگی رسا، چاپ پنجم.تهران: نشر مؤسسه

بانی علم سیاست، تهران: انتشارات پیام نور، (. م1391حاتمی، محمدرضا و محمد لعل علیزاده .) -

 چاپ سوم. 

 (. تاریخ مختصر افغانستان، کابل: انتشارات میوند، چاپ پنجم.1387حبیبی، عبدالحی.) -

ترین ایام تا ظهور چنگیزخان، تهران: انتشارات تاریخ افغانستان از قدیم  (.1389حبیبی، عبدالحی.) -

 دنیای کتاب. 

 (. رواداری فرهنگی در عصر مغوالن، تهران: انتشارات ققنوس.1397نسیم.)خلیلی،  -

گستر و معاونت  ، مشهد: انتشارات سخن1ای بر سیاست نظری (. مقدمه1389داودی، علی اصغر.) -

 واحد مشهد.  پژوهشی دانشگاه آزاد

 نور.  (. نوسازی و دگرگونی سیاسی، تهران: انتشارات دانشگاه پیام1389دلیرپور، پرویز. ) -

موریس.) - بایسته1391دوورژه،  جامعه(.  شریعت های  قاضی  ابوالفضل  ترجمه:  سیاسی،  شناسی 

 پناهی، تهران: نشر میزان، چهارم.

مایکل.) - صبوری78راش،  منوچهر  ترجمه:  سیاست،  و  جامعه  چاپ (.  سمت،  انتشارات  تهران:   ،

 هفتم.

ت، ترجمه: سید حسین اطهری و  شناسی علم سیاس(. شالوده1388رزکین، مایکل، جی و دیگران.) -

 دیگران، تهران: انتشارات سفیر اندیشه.

(. تحلیل و نقد قانون اساسی افغانستان، کابل: انتشارات سعید، جلد  1388رسولی، محمد اشرف. ) -

 اول. 

تحلیل و نقد قانون اساسی افغانستان، کابل: انتشارات سعید، چاپ (،  1393)رف.محمداش،  رسولی -

  دوم.

دیگران.) - و  یان  عیسی  1381ریپکا،  ترجمه:  قاجاریه،  تا  باستان  دوران  از  ایران  ادبیات  تاریخ   .)

 شهابی، تهران: انتشارات علمی فرهنگی، چاپ دوم. 

، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در ( تاریخ تحوالت سیاسی1396زمانی، حسین و دیگران. ) -

 انتشارات سمت، چاپ نهم.  ی طاهریان، صفاریان و علویان، تهران:دوره
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( راهنمای کدگذاری برای پژوهشگران کیفی، ترجمه عبداهلل گیویان، تهران، 1395سالدنا، جانی ) -

 انتشارات علمی و فرهنگی. 

عبدالقیوم.) - گفتمان جهانی1388سجادی،  و  (.  قم:  شدن  پساطالبان،  افغانستان  در  اسالم سیاسی 

 انتشارات دانشگاه مفید. 

 (. فرهنگ سیاسی ایران، تهران: نشر فرزان، چاپ پنجم.1395سریع القلم، محمود.) -

 گرایی در ایران، تهران: انتشارات بلخ. (. محمود غزنوی سرآغاز واپس1383سلیم، غالم رضا.) -

 . 1374رگه در افغانستان، بی جا: ، سمینار لویه جرگه، ریخی جسیفی، میربهاءالدین.  ارزش تا -

-الملل، ترجمه: عسکر قهرمان(. قدرت و سیاست فرهنگی در روابط بین1396سینگ، جی. پی.) -

 فرهنگی.  -پور، تهران: انتشارات علمی

بر اعتماد سیاسی، فصلنامه - چهارم، ی دنیای دانش، سال  شایگان، فریبا. بررسی عوامل تأثیرگذار 

 . 1387ره اول، بهار و تابستان  شما

 (. تحلیل گفتمانی دموکراسی در افغانستان، کابل: انتشارات فرهنگ.1392شریفی، علیرضا .) -

(. دیپلماسی فرهنگی، تهران: انتشارات ققنوس، 1395صالحی امیری، سیدرضا و محمدی، سعید. ) -

 چاپ سوم. 

ساالری، کابل: انتشارات حزب مردم نظام قبیله(. چگونگی استیالی  1387صدیقی، جالل الدین. ) -

 مسلمان افغانستان. 

(. افغانستان معاصر؛ تاریخ مبارزات و بقای یک ملت، ترجمه: نعیم  1394صیقل، امین و دیگران.) -

 مجددی، کابل: انتشارات سعید. 

جواد.) - سید  اندیشه1395طباطبایی،  تاریخ  بر  درآمدی  انتشارات  (.  تهران،  ایران،  در  سیاسی  ی 

 اپ دوازدهم. کویر، چ

جواد.) - سید  اندیشه1396طباطبایی،  زوال  چاپ  (.  کویر،  انتشارات  تهران،  ایران،  در  سیاسی  ی 

 یازدهم. 

 (. افغانستان در قرن بیستم، تهران: انتشارات عرفان، چاپ دوم. 1384طنین، ظاهر.) -

- ( همکاران  و  حسن  جعفری،  ت1390عابدی  شبکه(  و  مضمون  و حلیل  ساده  روشی  مضامین:  ی 

دادهک الگوهای موجود در  تبیین  برای  اندیشه مدیریت راهبردی، سالارآمد  ،  5های کیفی، مجله 

 .151-198( صص 10)پیاپی  2شماره
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اکرم.) - محمد  توسعه1393عارفی،  مطالعات  (.  مرکز  انتشارات  کابل:  افغانستان،  سیاسی  ی 

 استراتیژیک افغانستان. 

 .اپ یازدهمچ نشر نی، :تهران ،بنیادهای علم سیاست(. 1383. )عبدالرحمن لم،عا -

حسین) - خانی  و  داوود  طبقه1396عرفان،  توسعه(.  و  متوسط  کابل:  ی  افغانستان،  در  سیاسی  ی 

 انتشارات پرند.  

)علی - فردین.  پیمایش 1389خواه،  در  مفاهیم  انتشارات جامعه(، سنجش  تهران:  اجتماعی،  -های 

 شناسان.  

 ه یک نظر، کابل: نشر آریانا. (. افغانستان ب1367غبار، میرغالم محمد. ) -

 (. افغانستان در مسیر تاریخ، کابل: انتشارات سرور سعادت. 1394غبار، میرغالم محمد.) -

دیگران.) - و  میرمحمدغالم  غزنویان،  1395غبار،  سقوط  تا  ازظهور  سوم،  جلد  افغانستان  تاریخ   .)

 یری، چاپ دوم. کابل: انتشارات ام

مشایخی.) - مهرداد  و  سمیح  ترجمه:  1379فارسون،  اسالمی،  جمهوری  در  سیاسی  فرهنگ   .)

 معصومه خالقی، تهران: انتشارات باز.

 (. حقوق شهروندی، ترجمه: عبدالعزیز ویسی تهران: انتشارات سیروان. 1384فالکس، کیث.) -

- ( مقصود.  زمینه1394فراستخواه،  ایرانیان؛  ما  تهران:  (.  ایرانی،  اجتماعی خلقیات  و  تاریخی  کاوی 

 نشر نی. 

نلسون.)فرای - ریچارد  انتشارات 1396،  تهران:  نیا،  رجب  مسعود  ترجمه:  ایران،  باستانی  تاریخ   .)

 علمی فرهنگی، چاپ پنجم. 

ی اعراب (. روشنگری در محاق؛ عصر طالیی آسیای میانه از حمله1398فردریک استار، استیون.) -

 یمور لنگ، ترجمه: حسن افشار، تهران: نشر مرکز.  تا حکومت ت

 (. سلجوقیان از آغاز تا فرجام، تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم. 1394والقاسم.)فروزانی، اب -

 (. تاریخ غوریان، تهران: انتشارات سمت، چاپ نهم.1394فروغی ابری، اصغر. ) -

میرمحمدصدیق.) - قرن  1385فرهنگ،  پنج  در  افغانستان  چاپ (.  عرفان،  انتشارات  تهران:  اخیر، 

 نوزدهم. 

(. ایرانیان و خالفت اسالمی؛ رفتارشناسی سیاسی ایرانیان در قرن  1397فالح زاده، سید حسین.) -

 سوم هجری، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ی اسالمی، چاپ دوم.  

 جلیلی. تهران: نشر نی.(. درآمدی بر تحقیق کیفی. ترجمه هادی 1387فلیک، اووه ) -
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 سالم، تهران: نشر سمت. (. نظام سیاسی و دولت در ا1392فیرحی، داود.) -

 (. قدرت، دانش و مشروعیت در اسالم، تهران: نشر نی، چاپ ششم. 1397فیرحی، داوود.) -

های حقوق اساسی، تهران: نشر میزان، (. بایسته1388قاضی شریعت پناهی، سید ابوالفضل قاضی.)  -

 و ششم. چاپ سی 

 . 818دلو، شماره  (. جریده ی رسمی،1382قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان.)  -

 شناسی، تهران: نشر سمت ، چاپ پنجم.(. سیاست1393قوام، عبدالعلی.) -

محمدعلی.) - نظریه1381کاتوزیان،  ملت؛  و  دولت  تضاد  ترجمه: (.  ایران،  در  سیاست  و  تاریخ  ی 

 پ دوم. رضا طیب، تهران: نشرنی، چاعلی

اهلل.) - ولی  دوره1389کاوسی،  هنر  تنبور؛  و  تیغ  تیموریان  (.  مؤسسه  ی  تهران:  متون،  روایت  به 

 .  "متن"تألیف، ترجمه، و نشر آثار هنری 

جان.)بی - روشکرسول،  پژوهش  بر  درآمدی  راضیه تا(.  و  اکبری  مرتضی  ترجمه:  آمیخته،  های 

 شناسان. اکبری، تهران: انتشارات جامعه

- ( باری.  انتشا1394کالرک،  تهران:  حاتمی،  عباس  ترجمه:  تطبیقی،  سیاسی  اقتصاد  کویر، (.  رات 

 چاپ دوم. 

باسورث.) - امیرکبیر، چاپ 1378کلیفورد  انتشارات  تهران:  انوشه،  ترجمه: حسن  غزنویان،  تاریخ   .)

 دوم. 

ادموند.) - باسورث،  دو1388کلیفورد  برآمدن  تا  تازیان  آمدن  از  سیستان،  تاریخ  صفاریان، (.  لت 

 ترجمه: حسن انوشه، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم.  

ب - جامعه1387روس.)کوئن،  مبانی  تهران: (.  فاضل،  رضا  و  توسلی  عباس  غالم  ترجمه:  شناسی، 

 انتشارات سمت. 

ی موریا، کابل:  (. تاریخ افغانستان جلد اول، از ادوار قبل تا سقوط سلطه1395، احمدعلی.)1کهزاد   -

 انتشارات امیری، چاپ دوم. 

احمدعلی.)2کهزاد   - ظه1395،  دوم،  جلد  افغانستان  تاریخ  پایان  (.  تا  باختری  یونانو  سلطنت  ور 

 حکمرانی رایان کابلی و ظهور دین مقدس اسالم، کابل: انتشارات امیری، چاپ دوم. 

 م. (.افغانستان در شاهنامه،کابل: انتشارات امیری، چاپ سو1395، احمدعلی.)3کهزاد  -

-جمه: غالم(. تاریخ سیاسی ایران از شاهنشاهی هخامنشی تا کنون، تر1391گاثویت، جان رالف.) -

 رضا  علی بابایی، تهران: نشر کتاب آمه ، چاپ دوم. 
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(. ظهور افغانستان نوین، ترجمه: علی عالمی کرمانی، تهران: انتشارات 1388گریگوریان، وارتان. ) -

 عرفان، چاپ دوم. 

احمد.) - محمدی،  انتشارات 1394گل  تهران:  سیاسی،  فرهنگ  سنجش  و  شناخت  بر  درآمدی   .)

 بایی. دانشگاه عالمه طباط 

 شدن فرهنگ، هویت، تهران: نشر نی، چاپ هشتم. (. جهانی 1396گل محمدی، احمد.) -

 شناسی، تهران: نشر نی، چاپ ششم. (. جامعه1390گیدنز، آنتونی.) -

اسالم، ترجمه: محمد معین، تهران: انتشارات سپهر   (. تاریخ ایران از آغاز تا1389گیرشمن، رومن.) -

 ادب. 

ایرام.) - تا1387الپیدوس،  انتشارات  (.  تهران:  زاده،  بختیاری  علی  ترجمه:  اسالمی،  جوامع  ریخ 

 اطالعات، چاپ دوم. 

گای.) - سرزمین1384لسترنج،  تاریخی  جغرافیای  عرفان، (.  محمود  ترجمه:  شرقی،  خالفت  های 

 فرهنگی، چاپ ششم. تهران: انتشارات علمی و 

دیگران.) - و  هانری  بشری1389ماسه،  قدمت  به  تمدنی  ایران  تاریخ  کاظم (.  و  م  رضا.  ترجمه:  ت، 

 عابدینی، قم: نشر فراگفت، چاپ سوم.

عبدالحمید.)   - )1377مبارز،  افغانستان  سیاسی  واقعات  تحلیل  انتشارات  1919-1996(.  پشاور:   ،)

 میوند، چاپ دوم. 

 (. هرات در عهد تیموریان، مشهد: نشر مرندیز. 1389حسین.)مجتبوی،  -

منوچهر.) - جامعه1396محسنی،  در  بررسی  علمی(.   انتشارات  ایران،تهران:  فرهنگی   -شناسی 

 فرهنگی.  

 جا، . (. دیانت کین، بی1393محق، محمد.) -

 شناسان. اول، تهران: نشر جامعه (. روش تحقیق کیفی: ضد روش. ج 1392محمدپور، احمد. ) -

 (. افغانستان و دولت مدرن، کابل: انتشارات سعید. 43محمدی، عبدالعلی.) -

 (. آریانا و آریائیان، کابل: انتشارات سعید. 1389مرادی، صاحبنظر.)  -

محسن.) - پور،  قبیله1395مرسل  نگرش  ملکای  (.  الگوی  با  آن  تقابل  و  سلجوقی  داری  ترکمانان 

 . 97ایرانی، فصلنامه تاریخ و فرهنگ، سال چهل و هشتم، شماره پیاپی 

 چاپ پنجم.  (. فرهنگ سیاسی ایران،تهران: انتشارات فرهنگ صبا،1393مصلی نژاد، عباس.) -

 . 12-1، شماره 19ها، مجله ی آریانا، جلد ها و سوری معروف، عتیق اهلل. غوری -
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- ( انتشارات 1396مفتخری، حسین.  تهران،  طاهریان،  برآمدن  تا  مسلمانان  ورود  از  ایران  تاریخ   .)

 سمت، چاپ دهم.  

محمدکاظم.) - ته1398مکی،  سپهری،  محمد  ترجمه:  عباسیان،  عصر  در  اسالمی  تمدن  ران  (. 

 انتشارات سمت، چاپ هفتم.  

 ان: مرکز دایره المعارف اسالمی.  ، تهر1(. تاریخ جامع ایران 1393موسوی بجنوردی، کاظم.) -

 ، تهران: مرکز دایره المعارف اسالمی.  2(. تاریخ جامع ایران 1393موسوی بجنوردی، کاظم.) -

حسین.) - و1389میرجعفری،  اقتصادی  اجتماعی،  سیاسی،  تحوالت  تاریخ  در   (.  ایران  فرهنگی 

 ی تیموریان و ترکمانان، تهران: انتشارات سمت، چاپ نهم. دوره

سی.) - ریموند  بین1394میلر،  سیاسی  اقتصاد  )جهان(.  محمد بینی الملل  ترجمه:  متعارض(،  های 

 علی شیرخانی و دیگران، تهران: انتشارات سمت، چاپ چهارم. 

ی فرهنگی معاصر، ترجمه: جمال محمدی، نظریه(. درآمدی بر  1394میلنر، آندرو و براویت، جف.) -

 تهران: انتشارات ققنوس، چاپ پنجم. 

- ( خلیل  پژوهش1388میرزایی،  پژوهش،  جلد  (،  نویسی،  پژوهشنامه  و  انتشارات  1گری  تهران:   ،

 جامعه شناسان. 

 ی کامپیوتری آمار در علوم اجتماعی، تهران: نشر نی.(. برنامه1393نایبی، هوشنگ.) -

 کویر.شناسی سیاسی معاصر، ترجمه: محمد تقی دلفروز، تهران: نشر (. جامعه 1392نش، کیت.) -

 (. مکتب هرات و شعر فارسی، تهران: انتشارات موال.1393نصیری جامی، حسن.) -

(. افغانستان به روایتی دیگر؛ جغرافیای تاریخی و ماندگارهای باستانی،  1398نعیمی، شاه محمود.) -

 کابل: انتشارات پرند.  

 چاپ نهم. (. تاریخ فرهنگ ایران، تهران: انتشارات مهکامه، 1395ی شادمهانی، رضا.)نور -

اینگلهارت.) - و رونالد  پیپا  و (. جهانی 1395نوریس،  تنوع فرهنگی، ترجمه: عبداهلل فاضلی  و  شدن 

 ساجده عالمه، تهران: انتشارات کویر. 

 تهران: انتشارات عرفان. های ناقص هویت ملی، (. افغانستان و سازه1381واعظی، حمزه.) -

ی بورژوایی،  ی عمومی: کاوشی در باب جامعهساختاری حوزه(. دگرگونی  1392هابرماس، یورگن.) -

 . ترجمه: جمال محمدی، تهران: نشر افکار

های اقتصادی توسعه، ترجمه: غالم رضا آزاد )ارمکی( تهران: نشر نی، (. نظریه1395هانت، دایانا.) -

 چاپ چهارم. 
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 . (. سیاست، ترجمه: عبدالرحمن عالم، تهران: نشر نی1393ره.)هیوود، آند -

مارتین.) - ترجمه1396یوانز،  سیاست،  و  مردم  افغانستان  انتشارات (.  تهران:  موالیی،  سیما  ی 

 ققنوس.

صفر.) - دوره1387یوسفی،  در  مذهبی  فصلنامه(. سیاست  غزنوی،  نخست حکومت  تخصصی ی  ی 

 شانزدهم. فقه و تاریخ تمدن، سال چهارم، شماره 
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علوم  یآموختهدانش و گر همکار انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان، پژوهشداوود عرفان

  تیوال  یهادر دانشگاه سیضمن تدر ویاست.   یاسیعلوم س یدر رشته  یدر مقطع دکتر یاسیس

به پژوهش   یاسیس یشهیو اند یاس یس یجامعه شناس الملل،نیتوسعه، روابط ب یهرات، در حوزه

 . تاس یپژوهش تمقاال و ته است که حاصل آن کتابخپردا
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