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 اری پاسگزس

، اندهکردهمکاری    پژوهش  این  غیر مستقیم در انجام  وشایسه است از تمام کسانی که به صورت مسقیم  

اری نمایم. از دکتر داوود مرادیان، رئیس انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان،  نه سپاسگزصادقا 

فراهم زمینهبرای  پژوهشسازی  انجام  ارشد    ؛ ی  پژوهشگر  صدر،  عمر  دکتر  مطالعات  انستیاز  توت 

های شان و اینکه پژوهش را  برای حضور شان در تمامی مراحل پژوهش؛ مشوره   استراتژیک افغانستان

همکاری در مراحل مختلف   حاضر، برای  گر در تحقیقپژوهش  دستیار  اهلل طاها،صفی  آقایاز    مرور کردند؛

کار   انجام ی انستیتوت برایاهحو همکاران سا  هادی ایوبی  آقایاز  ؛ حضور همیشگی و به موقع شان و

  ؛و حضور همیشگی شان  ،برای مرور و ویرایش پژوهش  شهیر سیرتام  از دوست متین  ؛ میدانی پژوهش

از  نمایم. هماری میزسپاسگ گروه علوم سیاسی    مدیر علی اصغر داوودی،  دکتر    اساتید محترمچنان 

واحد کابل، دکتر فرید احمد منیب، آمر دیپارتمنت کارشناسی ارشد مدیریت    -دانشگاه آزاد اسالمی  

ارائه   وهش در جریان مرور پژنظرات رهنمودی خویش را    ، که محمد محق  آقای و    ی دانشگاه دنیا، عامه

سپاسگ  کردند،  میزصادقانه  باشداری  داشته  حسنی  پژوهش  اگر  نظرات   بدون شک   ، نمایم.  مدیون 

گیر نهایی و های پژوهش به عنوان تصمیم ها و عیباست. مسئولیت کاستی  بزرگان و عزیزان نامبرده

 است.ی اصلی پژوهش با من نویسنده

 رامین کمانگر
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 مقدمه

ریشه به  حاضر  عالیپژوهش  آموزش  نظام  در  دینی  رادیکالیسم  بررسی افغانستان  یابی  طریق  از   ،

نظام سیاسشناسانهرادیکالیزه متون درسگفتارهای مضمون  رادیکال ی  بر  آن  تأثیر  و  اسالم  شدن    ی 

ی«، بر اساس  به عنوان یکی از مضامین »ثقافت اسالم   »نظام سیاسی اسالم«  .پردازددانشجویان، می

»دانشگاهبرنامه درسی  میشمول«  ی  م  گردد.تدریس  رو  این  نقطهیاز  مشترکتواند  تمام  ی  میان  ی 

ریزی شده است که پویایی  عالی کشور باشد. این پژوهش بر مبنای این نظر طرح   عناصر نظام آموزش

امنیتی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی،    -  نهادهای مختلف  ی وجودنتیجه   و مردم آن  یک کشور  و کارآیی

در    اند. کنش  با هم در برهمیا غیر مستقیم  طور مستقیم  ه  است که ب  -  نهادها دیگر خرده  آموزشی و

  شود بستان می  وارد بده   با دیگر نهادها  نیز  «آموزش و پرورش»  گیرد، که شکل میدیالکتیک نهادیِ

  ر نیز ب  نوع زندگی گذارد،  اثر می  بر زندگی   چنانی که نوع اندیشهطبیعی و مطلوب است. زیرا هم  که

ثرپذیری در سطح نهادها نیز وجود دارد. به این معنی که از یک . این اثرگذاری و اتأثیر دارد  اندیشه

اند که در راستای   افراد جامعه تأثیر  بر نو  های فکری تالش دارند و فعالیتطرف نهادهای  ع زندگی 

افراد  ی  بر نوع اندیشه  و   نماینداز طرف دیگر نهادهای اند که امور عملی زندگی را تنظیم می  گذارند،می

د. در این تأثیر و تأثر گاهی معادله به نفع نهادهای دیگر، غیر از آموزش و پرورش، نگذارجامعه تأثیر می

، از دین گرفته  اییدهامر و پدکند. این زمانی است که دانش تبدیل به هدف نهایی برای هر  تغییر می

ل  مبد. آموزش و پرورش در این مقام از اصالت خود فاصله گرفته و شودآن، میتا ایدئولوژی، جز خود 

،  ی کالنهابرای رسیدن به هدف  شود.ایدئولوژیک می  هم  یاو  سازی دینی، فرهنگی  به ابزاری برای هم

از این نهاد   نیاز است تا تمام نهادها به طور مثمر و مستمر با همسویی دچار    هاکار کنند. اگر یکی 

های مشترک قرار گیرد، بر  یا در راستای غیر از هدف  ، ورا از دست دهد   خود  مشکل گردد، کارآیی

گذارد. اگر این تأثیر در کوتاه مدت آشکار نگردد، در درازمدت بدون شک  می  سوء  سایر نهادها تأثیر

که به نحوی بر    « استآموزش و پرورش»  این نهادها،یکی از مهمترین    .خود را ظاهر خواهد ساخت

دیگر منابع    طوری که این نهاد برای تمامی نهادهای اجتماعی   گذارد.یر میی نهادهای دیگر تاثهمه

انسانی در این نهاد   دی که منحیث منابع بشری یا نیرویآورد. اگر افرافراهم میرا پرورش داده،  بشری  

گرایی  کار برخوردار باشند، و با باور بر کثرتکشی و پشتزحمت   تالش،  ییابند، از روحیه پرورش می

، نهادهای  قی دست خواهد یافت. اگر بر عکس تر به پیشرفت و ترتالش و فعالیت کنند، جامعه سریع
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اندیش و رادیکال تربیه کنند، روند پیشرفت جامعه به مشکل برخورده و جامعه دچار آموزشی افراد جزم

اینکه امروزه یکی از مشکالت اصلی جامعهدرجازدگی می افغانستان   یشود. با توجه به این تأثیر و 

یابی رادیکالیسم دینی در نظام آموزش عالی افغانستان  رادیکالیسم دینی است، این تحقیق به ریشه 

   از اهمیت فراوانی برخوردار است. ،پردازد، که از این منظرمی

دانشگاهبرنامه در  امروز  که  صورتی  به  اسالمی  ثقافت  میتها  ی  فیصله طبیق  محصول  مورخ  شود  ی 

است.  ،  وقتآن  تحت ریاست وزیر تحصالت عالی    ،سیونی در وزارت تحصیالت عالییکم  18/12/1385

در هفته یک    1386تدریس پروگرام ثقافت اسالمی سر از سال تعلیمی  »صله چنین صراحت دارد:  یف

های پوهنتونها ومؤسسات تحصیالت عالی بعد از رفع مشکالت [ځیپوهن ]  ساعت درسی در تمام پوهنحی 

شبانه مورد تطبیق قرار داده    تخنیکی در چهار سال تحصیلی یعنی هشت سمستر تدریس روزانه و

مسئله مورد نظر این پژوهش، تا حال  دهد که به  بررسی ادبیات موضوع نشان می(.    saqafat.af  )  «شود

ای پرداخته شده است. طوری که گاهی شکایتی بلند شده و برای به صورت شفاهی و رسانه  بیشتر

ه تشده است. الب  مقاله  وت بهترش نشر چند گزارش  ها و در صورچند روزی باعث گفتگو در رسانه

به ویژه انستیتوت    -های مختلف  از نشانی  نیز  و مدارس  هاهای در باب رادیکالیسم در دانشگاهپژوهش

افغانستان   استراتژیک  است.    - مطالعات  میان میصورت گرفته  این  پژوهش سال  از  به    2014توان 

افغانس استراتژیک  مطالعات  دانشجویان  انستیتوت  میان  در  رادیکالیسم  »جریان  عنوان  تحت  تان 

گرایی در جریان افراط »این انستیتوت تحت عنوان    2015« و پژوهش سال  1های افغانستان دانشگاه

افغانستان غیررسمی  اسالم در  مدارس دینی  نظام سیاسی  در مورد مشخص مضمون  نمود.  اشاره   »

ترین کارهای که مرتبط در دست نیست. از نزدیک  ،یق کلمهبه معنای دقو    مستقلی  ، پژوهشهادانشگاه

»جدال ثقافت در غربتِ اندیشه و غوغای به پژوهش حاضر انجام شده است، نشر کتابی زیر عنوان  

در    1395در سال    توسط »انتشارات سعید«. این کتاب به کوشش »فرهاد سجودی«،  افراطیت« است

موافق و مخالف مباحث مطرح شده توسط »عبدالحفیظ   به چاپ رسیده است. کتاب به نظریات  کابل

بخشی پردازد.  می  1395در تاالر مجلس نمایندگان در سال  در باب مضامین ثقافت اسالمی  منصور«  

های  ور در مجلس نمانیدگان است، اشارهحت آقای منصبکه در واقع ص  -  24تا    18  صفحات  -از کتاب  

گفتگوها، مقاالت    ، هااز سخنرانی  ی مجموعه  مذکور  اسالم دارد. کتاببه محتویات مضمون نظام سیاسی  

                های فیسبوکی است تا پژوهش علمی. ای و نوشته روزنامه

 
1 Trends in Student Radicalization across University Campuses in Afghanistan 
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 شناسی روش 

ی متون درسگفتارهای مضمون نظام سیاسی  شناسانهبه بررسی رادیکالیزه  بخشپژوهش حاضر در دو  

ی  گانهنظام سیاسی اسالم یکی از مضامین هشت  پردازد. مضمونیاسالم و تأثیر آن بر دانشجویان م

شمول« خوانده شده و  »دانشگاهشگاهی کشور  نی درسی دااست که مطابق برنامه  »ثقافت اسالمی«

نظر گرفته در    ،های داشنگاهی، منهای شرعیات، در سمسترهای پنجمتدریس آن برای تمامی رشته

از    ثقافت اسالمیشده است. مضامین دیگر   اجعبارت  اخالقی اسالم«، »نظام  ،  تماعی اسالم«»نظام 

های آن«، »قرآن و علوم معاصر« و  بینی اسالمی«، »عبادات و حکمت»نظام اقتصادی اسالم«، »جهان

   .است»تمدن اسالمی« 

ضمون نظام سیاسی اسالم و تأثیر آن محتوای م -ی مورد بحث پژوهش حاضر به دو پرسش در زمینه 

 پردازد:  می -بر دانشجویان 

های مندرج در درسگفتارهای »نظام سیاسی اسالم« حامل رادیکالیسم  مطالب و آموزهآیا   •

 دینی است؟

 تواند از عوامل رادیکالیزه شدن دانشجویان باشد؟ ها میفراگیری این آموزهآیا  •

مفاهیمی    به  ئله اصلی سمبرای باز شدن بستر    تالش دارد  - اول    بخش  -   در قدم نخستاین پژوهش  

های رادیکالیسم دینی دست یابد. بعد از  و بر اساس آن به شاخصه بپردازد  چون رادیکال و رادیکالیسم

شناسانه محتوای متون سه با استفاده از روش اسنادی به تحلیل رادیکالیزه  -دوم پژوهش   بخش  -آن 

به عنوان منبع درسی    - کابل، هرات و ننگرهار    -سالم« که در سه والیت کشور  کتاب »نظام سیاسی ا

ی درسی واحدی برای مضامین ثقافت اسالمی  هر چند برنامه  پردازد.شود، میها استفاده میدر دانشگاه

اند. از این رو  وجود دارد ولی درسگفتارهای مورد استفاده در دانشگاه ی بر اساس گسترهها متفاوت 

از کابل کتاب »مبشر ی درسی، سه درسگفتار برای تحلیل انتخاب شده است.  ژوهش، و مطابق برنامهپ 

از هرات   ؛ پردازدمسلمیار« که در حال حاضر استاد دانشگاه کابل است و به تدریس این مضمون می

»  از ننگرهار کتاب    و   گردیده؛ به عنوان کتاب درسی چاپ    که کتاب »پوهنوال عبدالمجید صمیم«  

ها  های که به عنوان منبع یا درسگفتار در دانشگاهکتابشمار  محمد شریف رحمانی« انتخاب شده است.  

  ی درسی،، بر اساس برنامهبه طور عموم  ی آن کتب و درسگفتارهاهمه   ، ولیستشوند زیاد اانتخاب می
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های  است که نویسنده  ها انتخاب شدهپردازند. در این پژوهش به دلیلی این کتاببه مباحث مشابهی می

ی نیز صورت  اند. از این میان با »مبشر مسلمیار« مصاحبه های دولتی بوده و  کادرهای دانشگاه  از  هاآن 

 گرفته است. 

کمی   آن  هایپژوهشی که یکی از ویژگی  -از روش تحلیل محتوا به مفهوم متعارف آن    دوم  بخش  در

جا از روش تحلیل محتوای کیفی به نحو خاصی استفاده شده  استفاده نشده است. در این  -بودن است  

جا که در تالش تفسیر محتوای ارتباطات یا پیام و زمینه متن هستیم، اساس کار روش تحلیل است. آن 

عنای  ، از این روش به منیستیمسازی  تعیین فراوانی یا کمی  دنبال  محتوا است. ولی در قدم بعدی که به

یابی  تحقیقی چونان ریشه  در  آید کهجا پیش میله از آنئشود. این مسمتعارف آن فاصله گرفته می

برای آشکاری آن  در بسیاری موارد محتوای مورد بررسی  رادیکالیسم دینی،  ندارد. درحالیکه  چنانی 

مهم نیست این    ؛در مورد مشخص دینسازی این آشکاری نیاز است. از طرفی هم  تعیین فراوانی یا کمی

باشد. در این مورد چون موضوع به باور و ایمان    کهاین  تا  ،ی بسیار تکرار شودکه مقوله تأثیر گذار 

ی هزمین  یک بار با تأکید بیان شود تا تعیین کننده باشد و مقبول افتد.  یمقوله مرتبط است کافی است  

در متن     -در این پژوهش رادیکالیسم    - حضور یا عدم حضور یک ویژگی    پیام مورد نظر نیز مهم است.

از متن مباحث به صورت جهت تواند به صورت آشکار یا پنهان باشد. در قسمتمی دار واسازی های 

آورد، در تالش جستجوی فراوانی شود. این واسازی درحالیکه بستری برای رادیکالیسم فراهم میمی

شود این است که در  نقدی که بر تحلیل محتوا به عنوان روش کمی مطرح می  ممکن به حساب نیاید. 

 ماند. در پژوهش تالش شده این خالء پر گردد.  این روش محتوای نهفته در متن پنهان می

ای که با استفاده  های کمیدر جریان تحلیل محتوا، برای نشان دادن تأثیر متون بر دانشجویان، یافته

های  تحلیل کمی پژوهش و یافتهشود.  ، آورده میآوری شدهرسشنامه جمع با ابزار پ   از روش پیمایشی و

 بخش، به صورت مشرح بعد از  کار شدهی اکسیل  ی برنامهها و نمودارها به وسیله آن که در قالب جدول

 تواند میتلف  خعوامل م  همزمان  ی کهواضح است که سنجش تأثیر یک عامل بر پدیده.  آیدمیدوم  

های کار پژوهشی در علوم انسانی و اجتماعی است. برای رفع این مشکل  ، از دشواری باعث آن گردد 

پرسشی در پرسشنامه آورده شده که از آشنایی قبلی دانشجویان با مباحث مندرج در مضمون نظام  

ی ن گزینهدانشجویا  درصد   24.4جا که در پاسخ به این پرسش فقط  پرسد. از آنسیاسی اسالم می

اند، نتایج بخش  انتخاب کرده  را  -ی خیلی زیاد  درصد گزینه  6.2و    ی زیادزینهگ  درصد  18.2  -  آشنایی

مورد تحلیل قرار گرفته برای سه  که  های تعداد پرسشنامهدرصد قابل تعمیم است.    75تا    دوم پژوهش 
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ان نمونه آماری بر اساس جدول این تعداد به عنوبوده است.    373  -کابل، هرات و ننگرهار    -  دانشگاه

در پایان سمستر پنجم در سه دانشگاه کابل، هرات    -دانشجو    10150  »مورگان« از روی جامعه آماری

پاییز    ،و ننگرهار از انجام مصاحبه   انتخاب شده است.  -  1397در  ها در والیات، برای بررسی و  قبل 

موسسه تحصیالت   - در کابل    دانشجویان  ی آزمایشی، با تعداد اندک ارزیابی، پرسشنامه در یک دوره

ی اهکنندگان ساحشناسی و آزمایش شد. بعد از آن مصاحبه توسط مصاحبه آسیب  -عالی طلوع آفتاب  

دهنده، منهای  دانشجویان پاسخ  ستان در سه والیت به انجام رسید.انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغان

های  شود، از دانشکدهشان نمیهایی شرعیات که مضمون نظام سیاسی اسالم شامل درسدانشکده

آن در تشکیل جامعه آماری بوده    درصد ها برای هر دانشگاه نظر به  تقسیم پرسشنامهاند.  مختلف بوده

تن    3258تن، در دانشگاه هرات    4188دانشگاه کابل    در ختم سمستر پنجمتعداد دانشجویان    است.

  119پرسشنامه برای دانشگاه کابل،    157بر این اساس    تن بوده است.  2704و در دانشگاه ننگرهار  

 پرسشنامه برای دانشگاه ننگرهار اختصاص یافته است.   97پرسشنامه برای دانشگاه هرات و 

نظ بازتاب  برای  اضافه،  اسبه  دربردریات  پژوهش  اسالم«  سیاسی  »نظام  مضمون  هشت  ارندهاتید  ی 

از این   های کابل، هرات و ننگرار است.اتید دیپارتمنت ثقافت اسالمی دانشگاهی عمیق با اسمصاحبه 

تقیسم تعداد مصاحبه برای  ها در خالل تحلیل محتوای متون درسگفتارها استفاده شده است.  مصاحبه 

در نظر گرفته شده بود، که به   برای هر دانشگاه،  سه مصاحبه  ، یعنیرت مساویانههر دانشگاه  به صو

به هشت   ها، شمار مصاحبهدو استاد برای مصاحبه در دانشگاه ننگرهار  از  دلیل حاضر نشدن بیشتر

 . تقلیل یافت

 شروع و طی هفت ماه تکمیل گردید.   1397ماه جوزای  دراین پژوهش 
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 رادیکال و رادیکالیسم 

 

های بنیادی و فوری زی و دگرگونییی رادیکال همواره با مفاهیمی چون ستیز، تندروی، بنیادستواژه

میهم تبادر  ذهن  به  و  بوده  کلیه  الیسمرادیک  . ابدیسنخ  به  آن  کلی  مفهوم  روشدر  اعمال،  ها، ی 

ای و فوری در امور مورد نظرشان  شود که خواهان تغییر پایهها و افرادی گفته میها، جریانایدئولوژی 

-به عنوان یک اصطالح کاربرد سیاسی  ی کاربرد این مفهوم گسترده است وجا که زمینهند. اما از آنا

فرهنگی دارد،  اجتماعی و هنر  های مختلوزهدر ح  اجتماعی و  استفاده  های مختلف  به گونهف علوم 

گرایی و... مترادف استفاده  دیگر چونان بنیادگرایی، افراط ی هم در مواردی با واژگان، و از طرفشودمی

 مراد پژوهش از آن بپردازیم.   ود، نیاز است به تشریح این مفهوم وشمی

هایی  ها از شباهتهای متفاوتی ارائه شده است. هر چند این تعریفتعریف  3و رادیکالیسم   2از رادیکال

توان به  های مفهومی در تعریف آن می از شباهت  اند.متفاوت  از هم  اند، ولی در مواردی نیز  برخوردار

  . داردگرایی  داللت ضمنی منفی آن اشاره کرد. این داللت ناشی از پیوندی است که رادیکالیسم با افراط

  های فکری و اجتماعی زندگی، متفاوت، از هنر تا دین و دیگر شاخه  یهاها نیز ناشی از بسترفاوتت

یابی  ها، برای دستتعریف جا به برخی از  در این   .شوداست که رادیکال و رادیکالیسم در آن تعریف می

 کنیم. اشاره می ی سیاسی،به مفهوم رادیکالیسم به عنوان یک پدیده

را .1 و  رادیکس  »رادیکال  یونانی  واژة  از  که  شده    (Radix)دیکالیسم  گرفته  ریشه  معنی  به 

نمی بیان  را  خاصی  سیاسی  عقیدة  و  و  دکترین  اساسی  تغییرات  رادیکالیسم  مفهوم  کند. 

ها در هرکشوری ای در جامعه است، ولی برای توضیح چگونگی این تغییرات رادیکالریشه 

جهت و برنامه خاص خود را دارند، معهذا احزاب رادیکال در همة کشورها ازجمله احزاب 

به چپ  میجناح  بهشمار  هم  را  سوسیالیست  عنوان  غالباً  و  یدک  آیند  رادیکال  نام  دنبال 

 
2 Radical 

3 Radicalism 
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کار گرفته شده است« کشند. اصطالح رادیکال اخیراً در مورد عناصر افراطی و تندرو هم بهمی

از  535:  1385)طلوعی،   رادیکال خواهان    هایجهتی که جریان(. در این مورد باید گفت 

توان برای هر  نمی  همزمان  خطاب کرد. ولی   ها را چپ توان آنمیری اند،  تغییرات حد اکث

احزاب سوسیال دموکرات امروزه    ؛ای رادیکال خطاب کرد. به عنوان نمونهجریان سوسیالستی 

 آیند.  رادیکال به شمار نمی هایجمله جریان از

بنیادی و فوری   که خواهان دگرگونی  هایای است برای همه نظرها و روش»رادیکال« واژه .2

در نهادهای اجتماعی و سیاسی موجود و حاکم هستند و همچنین برای هرگونه نظری در  

های پابرجا و حاکم به ستیزه برخیزد« )غالمی،  رود که با نظریهکار میزمینه هنر و دانش به 

1393 :32  .) 

اسی و  »شخص، مکتب و یا حزبی که معتقد به تغییرات فوری و اساسی در بنیادهای سی .3

اجتماعی است، به ویژه اگر این تغییرات موجب تعدیل اوضاع اجتماعی و یا برطرف ساختن  

 (.  565: 1386راد، مفاسد ناشی از آنها شمرده شود« )آقابخشی و افشاری

ای به کار رفته  های سیاسی و دینیترین معنا، »رادیکال« برای اشاره به آن دیدگاه»در عام .4

اند. رادیکالیسم معموالً با جنبشی در جهت تغییر    رط نظم اجتماعیاست که طالب تغییر مف 

ی دیگر متفاوت است. وانگهی،  ای تا دورهبنیادی مرتبط است، اما تغییر دقیقاً مطلوب، از دوره

گاه به  های دموکراتیک چپ استفاده شده است، گهاگرچه »رادیکالیسم« غالباً برای جنبش

کجنبش راستی  الیگارشیک  نوزایش های  خواهان  می4ه  اطالق  نیز  هستند  شود«  جامعه 

 (. 153: 1387)دیویس، 

می تعریفمالحظه  که  شباهتگردد  دارای  رادیکالیسم  از  مختلف  نقطههای  است.  عمدههای  ی  ی 

ای است که نظم  رادیکالیسم اندیشهبیشتر از این، ها »خواست تغییرات بنیادی« است. اشتراک تعریف 

داند. در این مرحله، رادیکالیسم نیز چونان هر ایدئولوژی  و دارای مشکالت بسیار می  موجود را نابرابر

پیوند و نظامدار است که برای سازمان دادن سیاست، اقتصاد، فرهنگ  های همای از اندیشهدیگر، رشته

این  چه در باال از داللت ضمنی منفی  بر عکس آن  مرحله،در این    کند.و به طور کل جامعه تالش می

خورد، داللت ضمنی  ی پیشرفت میرفت، رادیکالیسم به دلیل پیوندی که با تغییر به مثابه  مفهوم اشاره

و چنین امری در بستر   اما از آنجا که رادیکالیسم طالب تغییر بنیادین و مفرط است،  ابد.ی مثبت می

گردد.  ی انقالبی بدل میی بعد جزمی شده و به اندیشهدر مرحله  ، نماید میاجتماعی دشوار  -سیاسی

شود.  ی سیاسی رادیکال بالضروره به جباریت از طریق آنارشی منتهی می»انقالب یا اجرای عملی نظریه

 
4  Regeneration  
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خواهند جامعه را به طور بنیادی و سریع تغییر بدهند.  کنند زیرا میها به جباریت سوق پیدا میرادیکال

طبق   هماما  آنان  برک[  ]ادموند  برک  مینظر  عمل  ناکافی  دانشی  اساس  بر  رادیکالچنین  ها  کنند. 

ی نظم اجتماعی  شان دارند. در واقع، هرگز به قدر کفایت دانش معتبر دربارههایاعتماد گزافی به نظریه

جدید    اش وجود ندارد که ویران کردن نظم اجتماعی موجود و ساختن چیزی کامالًگیبا آن پیچیده

مان، باید همواره محتاطانه  های گریزناپذیر شناخترا توجیه نماید. به لحاظ سیاسی، به خاطر محدودیت

جا، بر اساس این دانش ناکافی، رادیکالیسم به سمت از این(.  157-158:  1387عمل کنیم« )دیویس،  

سوق پیدا    -دیگری    -  نارساپنداری غیر خودیپنداری و  و ناقض  ،پنداری خودیپنداری و کمالکامل

شود.  تقسیم می -دیگری  -همان و نااین -خودی   -همان  ی اینجهان به دو دایره ؛کند. در نتیجهمی

سازانه، بر اساس جزمی بودن و انقالبی بودنی که اشاره رفت، دیگری به  دوتایی و غیریت  در این تقسیم

توان قائل شد؛ طوری شناسانه نیز میبنای روانبرای این امر مشود.  همان طرد یا حذف میعنوان نااین

دار آن باید به لحاظ روانی در  که اگر قرار بر تغییرات بنیادی و فوری حتا توأم با خشونت باشد، داعیه

پندری  پنداری و کمالخود دچار شک و شبهه نباشد. یا بر عکس، کامل  محوری تغییری مطروحه داعیه

ظ نظری از خواست  در کل رادیکالیسم چرخی است که به لحاشود.  ساز جزمیت و خشونت میزمینه 

 یبرای فعلیت یافتن این خواست ایقانی نیاز است که به وسیله  و  شود،بنیادی و فوری آغاز می  تغییرات

  ، ی عمل بنابر عوامل محیطیدر عرصه   و در نهایت،   . رسدهمان میهمان و نااینآن به تقسیم دوتایی این

 انجامد.  می  -طرد یا حذف دیگری  -بی شده، به خشونت جزمی و انقال

 دینی   رادیکالیسم

شکل گرفته   رادیکالیسم دینی به صورت کلی نظر، شیوه و رفتار رادیکالی است که بر مبنای باور دینی

برای خود حق بدهد به مخالفت تندروانه    داشته باشد و   خویش   دینی  بنیادهای  باشد. تأکید بر حقانیت

حی، یهودی و غیره  ی»در حال حاضر، رادیکالیسم دینی با بنیادگرایی اسالمی، مس  برخیزد.  یتبا وضع

ها و بنیادهای ایمانی هستند تا آن  ی ریشهتبط است، یا آن ادیانی که مسلماً به دنبال کشف دوبارهمر

بنیاد عمل سیاسی  ا که ممکن و  جاز آن  .(McLaughlin, 2012: 22)  «ر دهنداجتماعی قرا-را بعداً 

این پژوهش، نظر به    ی ادیان پرداخته شود،در همهدیکالیسم  مرتبط نیست که در یک پژوهش به را

تواند به اسالم رادیکال یا رادیکالیسم اسالمی میرادیکالیسم اسالمی است. »  متمرکز برمحتوای بحث،  

اسالم را    اقتصادی، سیاسی، و جریان فرهنگی مطرح باشد که-تاریخی، اجتماعی  یک حرکتعنوان  

هر چند به . (Said Hassan, 2013داند« ) دینی جامع، یک ایدئولوژی سیاسی انقالبی و یک دولت می
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ادیان ابراهیمی به صورت تاریخی به نحوی توأم    -برای همه  تنها دین بر حق و    -خواهی  دلیل تمامیت

چه امروزه از مفهوم رادیکالیسم در جوامع اسالمی مراد است، واکنشی  اند، ولی آنبا رادیکالیسم بوده

شود و چه به عنوان جهانی شدن تعبیر میآن  ی ناآشنایی جهان مدرن؛ روندهدر مقابل جریان پیش

 .  ، استهم را در آن دارندجوامع اسالمی کمترین س

پدیدة رادیکالیسم اسالمی در سالهای اخیر به ویژه پس از حوادث مربوط به یازده سپتامبر تبدیل به یکی از  

ها شده است. رادیکالیسم   بحث برانگیزترین چالشها در محافل آکادمیک و به دنبال آن، سوژه داغ رسانه

  .ورود مدرنیسم به جهان اسالم در دو سدة اخیر شکل گرفته استای مدرن است که در پی  اسالمی پدیده

دستخوش   اسالم  جهان  فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی،  سنتی  ساخت  اسالم،  جهان  به  مدرنیسم  ورود  با 

دگرگونی شد و بسیاری از مناسبات مبتنی بر روش مألوف گذشته مورد تردید قرار گرفت. این امر به دنبال  

ان هویت، بحران مشروعیت، تضاد طبقاتی، ضعف نظامی و بحران فرهنگی را به  خود مشکالتی مانند بحر

  .( 32: 1390)ساعی و دیگران،  وجود آورد

ی ساخت  به اضافه  های اجتماع، سیاست و فرهنگ که اشاره رفت،در بخش  ساخت سنتی  دگرگونی

پیت  اقتصادی، با بحران در  فراهم  وأم  را  این وضع  های  که گروه  ساختآورده، شرایطی  با  مبارزه  به 

گروه این  و  برخیزند.  دشوار  را  دگرگونی  با  انطباق  آموزهمثابهبه  ها  و  سنت  دادن  دست  از    های ی 

با کلیت دگرگونی به مخالفت پرداخته و خواستار   ن پرورش یافته اند. از این رو،دانستند که با آمی

 شود، نیاز به تغییراتلف را شامل میجا که ساختارهای مختشدند. تغییر وضع، از آن   وضعیت  تغییر

پندارانه تشکیل  پندارانه و کمالکامل  چون کنه مبارزه این گروه را باور دینی  ،هم   ی از طرفبنیادی دارد.  

را از سوی خشونت    اساس تمرین و اعمال   اساس تعریف خودی و دیگری، و همچنانر  واین بادهد،  می

   انجامد:که به طرد و حذف دیگری می  رودپیش می  جاتا آن خشونت نیز دهد.تشکیل می گروه

های اسالمی بر این باورند که از سوی خداوند وکیل هستند تا اراده او را در زمین اجرا کنند. رادیکالیست

نت  این اقلیت تندرو همچنین اعتقاد دارند از آنجا که حکام جهان اسالم اقتدارطلب و ضداسالم هستند، خشو 

آوردن قدرت و تحمیل دیدگاه و  دستها، بهناپذیر است. آنان در تالش برای سرنگونی حکومتامری اجتناب

کنند که اسالم و  های تندرو اسالمی بر این پندار فعالیت میتفسیر خود از اسالم اجتماعی هستند. جنبش

)غالمی،    گردد المی برمیمدن اس غرب در پیکاری مداوم و شرایطی ناهموار هستند که به روزهای پیشین ت

1393 :35-34 .) 
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سرخوردگی از ها بر اثر  این گروه  ؛ ابزار این پیکار به صورت نابرابر به نفع جهان مدرن است. در نتیجه 

که شرایط را به نفع  زنند. این اعمال نیز بیشتر از آنافگنانه دست میشتهبه اعمال د  ناتوانی مبارزه، 

   شود.ها میگروه این خود ن مدرن تغییر دهد، باعث ویرانی موطناین گروه و به ضرر جها

های حاکم بر جهان کنونی  هایی است که اوالً بنا به دالیلی با فرایندبنابراین رادیکالیسم اسالمی شامل گروه

نسبت  کنند و ثانیاً با ارجاع به بنیادهای اصلی دین و پرهیز از هر گونه تفسیر تاریخی و نسبی  مخالفت می

رو رادیکالیسم اسالمی نگاهی آرمانی از شرایط مدرن به اصول  کشند. از اینبه آن، نظم حاکم را به  نقد می

ود  های خ ای برای دستیابی به آمال و آرمانهای اسالمی دارد. ثالثاً این جریان در شرایط ویژهاولیه و اصالت

 (.33)همان:    زنددست به مبارزه مسلحانه می

ی مشکالت جامعه، به کارگیری اصول اسالمی  پاسخ پنداشتن اسالم برای همه ،ها رااصول این جنبش 

که مستوجب به دست آوردن قدرت است، و تفیسر خود از دین   -در اینجا روایت خاص گروه خودی    -

ه جوامع اسالمی با آن  ها بدین باورند که تمام مشکالتی کدهد. این گروهرا تعمیم دادن، تشکیل می

که در مواجه با  جا به عوض ایناز اینهای اسالمی است.  جه است، از اثر عدم تطبیق اصول و روشامو

نه بپردازند، با نفی و انکار  ریزی و کار متعامالهای دنیای مدرن به برنامهشرایط جدید و لحاظ پیچیدگی

 پردازند. به واکنش تندروانه می
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 های رادیکالیسم دینی شاخصه 

 

البته این   توان برای رادیکالیسم دینی بر شمرد.های زیر را میبر اساس مباحث مطرح شده، شاخصه 

. ولی کنه و سنخ تواند باشدنیز میلف رادیکالیسم  تهای مخشامل جریان  به صورت کلی  ها شاخصه 

محتوای متون درسگفتارهای »نظام سیاسی  لف متفاوت است.  تهای مخجریانی آن نظر به  مطروحه 

 .  گیردها مورد تحلیل قرار میصهاسالم« بر مبنای این شاخ

 خواست تغییرات بنیادی و فوری؛ حتا توأم با خشونت .1

 پنداریپنداری و کمالکامل .2

 سازیهمانی و غیریتاین .3

 عنوان غیر خودی تبعیض فرهنگی؛ طرد یا حذف دیگری به  .4

های  ها قسماً در صفحات قبلی مباحثی صورت گرفته است. بیشتر از آن در بخشدر مورد این شاخصه

شوند نیز مباحثی خواهد آمد که مراد پژوهش از  ی عنوان مطرح میها به مثابهدیگر که این شاخصه

سازد.   روشن  بیشتر  را  مفاهیم  ایننکتهاین  که  داری  توضیح  به  نیاز  رادیکالیسم جا  که  است  این  د 

ها ممکن به  ها است. در غیر آن هر یک از این شاخصه ی از تمام این شاخصه ی فعلیت یافتهبستههم

باشد.   مطرح  رادیکالیسم  به  شدن  منتهی  راستای  در  عاملی  مثال؛عنوان  عنوان  و  کامل  به  پنداری 

نمیکمال تنهایی  به  شناسه پنداری  باشد.تواند  رادیکالیسم  که  ی  زمانی  تغییرات   ولی  نشانی  این  از 

به طرد و حذف دیگری    ،شودسازانه میهمانی و غیریتتوأم با تقسیم اینو    بنیادی و فوری مراد شده

 دهد.  رادیکالیسم را شکل میمنتهی شده و 
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 خواست تغییرات بنیادی و فوری؛ حتا توأم با خشونت  .1

اسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی  سی  فوری«، تغییر در تمامی ابعادیادی و  ن»خواست تغییرات بمراد از  

ی یف شدهچارچوب از قبل تعر  موجود است. در این مقام تغییرات نسبی یا سازشی نیست، بل  سامان

 کند: درسگفتار دانشگاه کابل ادعا می  به طور نمونه؛  گزین نظم موجود گردد. ی موجود است که باید جا

اعم از زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی،    -»اسالم دین وآیین ربانی است که در تمام عرصه های زندگی  

  مقررات مشخصی دارد که از وحی الهی الهام گرفته، و  از خود قوانین و  -اقتصادی، فرهنگی وعلمی 

متفاوت از نظم  و    کامل (. این چارچوب  220:  1396،  تلفیق را نمی پذیرد« )مسلمیار  هیچ نوع تعدیل و 

نظم و  میموجود،  پنداشته  تاریخی،  دیگر  کشور، های  عالی  آموزش  نظام  در  چارچوبی  چنین  شود. 

هشت    های مختلفمرتبط با پژوهش حاضر، یکی هم از نشانی مضامین ثقافت اسالمی در درسگفتار

این مضامین شامل  ارائه میسمستر   اجتماعی اسالگردد.  اخالقی اسالم، نظام  نظام سیاسی  نظام  م، 

های آن، قرآن و علوم معاصر و تمدن بینی اسالمی، عبادات و حکمتاسالم، نظام اقتصادی اسالم، جهان

، منجمله شود. تأکید بر تفاوت اساسی و خواست تغییرات بنیادی در تمامی این مضامیناسالمی می

نظامی که ارائه و  در مواردی  شود. در درسگفتارهای این مضمون  تکرار می  مضمون نظام سیاسی اسالم،

پنداشته میو  کامل  گردد،  توصیه می از نظم موجود  از  متفاوت  شود. در کتاب نظام سیاسی اسالم، 

، به صورت تعمیم یافته  ،های مختلفکابل  بر این تفاوت و برتری آن در حوزه دانشگاه  مبشر مسلمیار از  

مالی و اقتصادی، سیاسی  پردخته شده است. از نظام تقنینی گرفته تا نظام عسکری، تعلیمی و تربیوی،  

در  (.   68-71گیرد )همان؛  و دیپلوماسی، و نظام قضایی بر باال دستی شریعت اسالمی تأکید صورت می

های قانونی مطابق نظام عسکری از خوف دشمنان اسالم از لشکر اسالم، در آموزش و پرورش از ممانعت

تعیین دوست و دشمن و قوانین جنگ و ها، در امور سیاسی و دیپلماسی از  شریعت اسالمی بر رسانه

میان موردی که رود.  صلح حکومت توسط شریعت، و در قضایی از تطبیق حدود و قصاص سخن می

آیا اسالم  ش  ( در پاسخ به پرس58درصدی دانشجویان دانشگاه کابل )جدول    86ذکر شد و موافقت  

تأکید بر تفاوت،    ی معنا داری دید. طه توان رابمیترین دینی است که باید همه پیرو آن باشند؟  کامل

ت تغییرات بنیادی و فوری ی خواسزمینه  ،ی آنتأکید بر بهتری و کامل بودن آن، و در مواردی توصیه 

 ری، نظامی، آموزش و پرورش،گذاهای قانونشود. تغییرات بنیادی از آن رو که این امر در بخشمی

به طبع به صورت فوری  یچنین تغییرات، و قضایی مطرح است. دیپلماسیاقتصادی، سیاسی و مالی و 

ی تغییرات بنیادی و فوری، شود. در ادامه، ذیل شاخصه ممکن نیست و از این رو توأم با خشونت می

 پردازم. شود، میمی  اسالم به مواردی که مشخصاً مربوط به نظام سیاسی
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 نوع نظام سیاسی  . 1.1

نوع نظام سیاسی مورد بحث قرار گرفته و پیشنهادی این متون خالفت و امارت اسالمی است. برقراری  

سیاسی است. -های مختلف زندگی اجتماعی چنین نظامی مستوجب تغییرات بنیادی و فوری در الیه

ده و راه و روش دیگری هم مورد پذیرش نیست.  روش تشکیل و انتخاب چنین نظامی بیعت دانسته ش

های  عنوان یا لقب رئیس چنین نظامی خلیفه، امام و امیر المومنین دانسته شده است. این نظام از نظام

های  های هم میان این نظام و نظامشود و اگر شباهتدیگر دنیا، از جمله دموکراسی، متفاوت دانسته می

 رد در درسگفتار کابل چنین آمده است:  دیگر باشد، جزیی است. این مو

نظامیکه اسالم برای زعامت سیاسی پیشنهاد میکند، همانا نظام خالفت و امارت است که از طریق بیعت  

المؤمنین تعبیر میگردد...   صورت میگیرد نه غیر، واز زعیم سیاسی اسالم به لقب های: خلیفه، امام وامیر 

جهانی اسالم که مسلمانان را در عرصه های سیاسی، اقتصادی،    خالفت یا امامت کبری به معنی حکومت 

 (.72: 1396، )مسلمیار  الهام از آیین الهی رهبری میکند علمی وفرهنگی، اجتماعی داخلی وبین المللی با 

  در درسگفتار هرات معرفی »خالفت راشده« به عنوان »الگویی از حکومتداری خوب اسالمی« از مقاصد 

است. »دورة خالفت راشده نظر به سطح بلند تقوا و پرهیزگاری که خلفا داشتند،    دانسته شده  آموزشی

و نظر به جایگاه بلندی که از جهت هم صحبتی رسول اهلل به آنها تعلق گرفته بود، به طور قطع الگوی 

گردد  مالحظه می  (.192:  1396،  مناسبی برای حکومتداری صحیح و درست به شمار میرود« )صمیم

در نظر داشت تغییرات زمانی و مناسبات دنیای مدرن خالفت اسالمی »به طور قطع الگوی  که بدون  

تواند مستوجب می گردد. این قطعیت در عملمیمناسبی برای حکومتداری صحیح و درست« معرفی  

در این مورد آمده است که دانشجویان »بدانند که بهترین الگوی حکومتداری    تندروی باشد. بیشتر نیز

خالفت اسالمی را   ،(. این درسگفتار183  :همانخوب در نظام سیاسی اسالم، خالفت راشده است« )

چنین تعریف کرده است: »نوع حکومتی است که در صدر اسالم و بعد از رسول اهلل تطبیق شد. در این  

متی مبانی فکری و عملی خود را در عرصة سیاست مستقیماً از آیات قرآن کریم و از  شیوه نظام حکو

گفتار و رفتار سیاسی رسول اهلل میگیرد و تالش مینماید، نظام را بر اساس شریعت اسالم مدیریت 

(. در کتاب ننگرهار دموکراسی »حکومت بی دین غربی« توصیف شده و با بیان اینکه 14  :همانکند« )

رو به افول نهاد« طرح »خالفت متحده یا حکومت   سلمانان با از میان رفتن خالفتسیاسی م»قوت  

:  1389،  شود )رحمانیگردد. بعد روش تشکیل چنین حکومتی با ارکان آن تشریح میجهانی« ارائه می

 (.268:  همانشود )های نظام سیاسی اسالم خوانده می(. در این درسگفتار خالفت از پایه196-193
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تغییرات بنیادی در این مقام نه تنها برای سرزمین خاصی که فراتر از آن مورد نظر است. چه زمانی  

ی خاصی به عنوان شود، منظور نظم و نسق منطقهکه از »خالفت متحده یا حکومت جهانی« بحث می

زیرا ا میباشد،  هلل یک کشور نیست. »سرزمینی که در آن حکومت اسالمی تطبیق گردد، زمین اهلل 

مومنان را خلیفهء خود در زمین تعیین نموده تا نظام خالفت اسالمی را در سطح جهانی باالی بشریت  

   (. 65: 1396، تطبیق نمایند. که عبارت از قوانین شریعت اسالمی میباشد« )مسلمیار

و داعش  ید طالبان  درسگفتار نظام مورد تأیید و تأک  شود که نظام مورد بحث و تأیید در اینمالحظه می

بکر البغدادی« و »مال عمر« است.  یر المومنین در جهان امروزی »ابواست. چه مثال عینی خلیفه و ام

ی اسالمی  سیاس  در ادامه هم که دموکراسی با نظام اسالمی متفاوت دانسته شده و بر مکمل بودن نظام

ه ظرفیت جذب شدن  هایی اگر به طور مستقیم جوانان تندور کیند چنین آموزششود. برآید میتأک

ای خواهند ده رشود است، به لحاظ اجتماعی سرخوهای افراطی را دارند نباشد، که دیده میدر گروه

شود. گناهی که . نداشتن چنین نظامی گناه تلقی میهدانند با دولت همکاری کنند یا نبود که نمی

 وجه تمام »امت« دانسته شده است: مت

از جملهء فرایض کفائی است بر عهدهء امت،    بیعت به آن مانند: جهاد، قضاء و...  داشتن یک زعامت سیاسی و 

در صورت تقصیر گناه آن متوجه تمام افراد امت اسالمی میباشد؛ زیرا وجود یک زعیم سیاسی به عنوان امیر  

ت،  انها و مظهر یکپارچگی امت اسالمی اسحقیقت مرکز قوت و رمز وحدت مسلم  ویا خلیفهء مسلمانان در 

مسلمانان را در   ارد، واداره، ودستورات الهی را بجا میگذامیر ویا خلیفهء شرعی کسی است که امور مردم را 

 (.72-73قیادت جهاد را برعهده دارد )همان:  خارجی رهبری نموده، و امور داخلی و

حاکم    »به لحاظ شرعی وجود یک حکومت واحد الزم است. این حکومت باید دارای شوری باشد و یک 

منطقه حکام  و  والیان  باشد.  مشورهداشته  با  و  موجود  گردند« ای  تعیین  حاکم  طریق  از  شوری  ی 

 (.  205: 1389، )رحمانی

زند.  موج می  هاآن   ی است که درآید رویکرد مومنانهی که بیشتر به چشم میدر تحلیل این متون نکته 

اند،   دانشگاهی  اصول و معیو  درحالیکه متون درسی و  نگارشاز  نیستند. چندانی    یارهای  برخوردار 

شود. بیشتر از اینکه تالش گیری میدینی و یک طرفه مطرح شده و بر این اساس نتیجهمباحث درون

 ها مطرح است.  برای گسترش افق دید دانشجو مطرح باشد، تالش القای روایتی خاص از آموزه

و خارجی   داخلی  دارای دشمنان  اسالمی  آن  متأسفانه دولت  متوجه  را  تهدیدات جدی  زیادی است که 

مینماید و حتی بعد از سقوط خالفت اسالمی همه جهان کفری متحد و مصمم هستند که اجازه تاسیس  

دوباره خالفت اسالمی را ندهند و جنگ جهانی کنونی که در مقابل جریانات اسالمی براه انداخته شده و  

نوکران شان در ج برعلیه جریانات اسالمی مبارزه میکنند در  در آن که همه جهان کفری و  هان اسالم 
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حقیقت بخاطر جلوگیری از اعاده دوباره خالفت اسالمی است و سیاستمداران غربی و نظریه پردازان شان  

میدارند... به امید روزی که خالفت    ز اوظاحت تمام ابراین حقیقت را در سخنرانیها و نوشته های خویش به  

عزت از دست رفته خود    جوانان برومند امت اسالمی اعاده گردیده و امت اسالمیبه روش نبوت به دست  

 (.  193-194: 1396مسلمیار، ) را بازیابد 

دهد که این مباحث بر دانشجویان موثر بوده است. انتخاب بیشتر از  پژوهش نشان می  نتایج آماری این

مارت و خالفت  ا  ، در پاسخ به پرسش نوعیت نظام سیاسی اسالم  -درصد    52.1  -دهندگان  پاسخ  نیم

ندگان با مباحث مطرح شده در  ه ددرصد پاسخ  31.4(. این در حالی است که  5بوده است )جدول  

از قبل آشنایی داشته اند.    ،درصد تا حدودی  44.2و    ،لی کمکم و یا خی  ، اسی اسالممضمون نظام سی

»آیا در جریان درس مضمون  دهنده در پاسخ به پرسش  درصد دانشجویان پاسخ  31.4در مورد دیگر  

داری خوب، که باید دوباره حکومت   م )خالفت اسالمی( به عنوان الگوی»نظام سیاسی اسالم« صدر اسال

درصد پاسخ    35.7که  (. نتیجه این 37اند )جدول  پاسخ مثبت داده  گردید؟«ردد، معرفی میایجاد گ

 (. 41)جدول  ی خالفت اسالمی اندگان موافق ایجاد دوبارهدهند

هایی که با اساتید مضمون نظام سیاسی اسالم صورت گرفته، اساتید ، در مصاحبهمذکوربر موارد    اضافه

  یخالفت راشده را نمونه   از دانشگاه کابل  اند. مبشر مسلمیارخالفت اسالمی داشته نیز تأکیداتی بر  

 کند:  نظام سیاسی اسالم دانسته و آن را به عنوان ساختار عملی نظام سیاسی اسالمی معرفی می

وران خالفت  ی عملی، دبریم... نمونهی عملی خواسته باشد، ما زمان خلفای راشدین را نام میاگر کسی از ما نمونه

های که بعد از  راشده است، خالفت راشده الگوی عملی نظام سیاسی اسالم است. حتی از دیدگاه اسالمی نظام

با دوران خالفت راشده نزدیکی داشته  اند را نمیخالفت راشده آمده توانیم که تائید کنیم، مگر مواردی را که 

خالفت  ی از  ر بن عبدالعزیز که یکی از خلفای اموی بود، نمونهباشد. مثالً علما بر این باورند که دوران خالفت عم 

 (. 1397)مصاحبه شخصی،  تواند که الگوی عملی باشد راشده بود که خالفت راشده را دوباره زنده کرد، این می

خالفت داند: »...الدین هروی از دانشگاه هرات خالفت اسالمی را آرزوی هر مسلمان میسید جمال 

به شرط   ،مسلمان  هر  مسلمان است.  است که به ذهن هر  آلیمارت اسالمی حکومت ایدهالمی و ااس

سید  (.  1397)مصاحبه شخصی،  آرزوی خالفت را دارد«  که از چوکات اسالم بیرون نشده باشد،    این

کند  های سیاسی خوب معرفی میی از نظاماز دانشگاه ننگرهار خالفت راشده را نمونه  سادات  اهللصفت 

اما خالفت اسالمی و امارت اسالمی، اگر این دو در جهان  »خواند:  های دیگر را کامالً غلط میو نظام

می بین  از  جهان  نظم  نظامنمونه  رود...نباشد،  از  میی  را  خوب  سیاسی  اسهای  صدر  در  الم توانیم 

 غلط است.«  های سیاسی دیگری که در جهان است کامالً خالفت راشده. نظام  ؛ نظاممشاهده کنیم 

 (.1397مصاحبه شخصی، )
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 های دیگرتفاوت نظام مورد بحث و پیشنهادی با نظام.  1.۲

ساز »خواست تغییرات بنیادی و فوری؛ حتا توأم با خشونت« مبحث تأکید  یکی از موارد اصلی زمینه

های که گاهی وضعی، گاهی کفری، و گاهی  های دیگر است. نظاماوت نظام سیاسی اسالم با نظامبر تف

شود. در واقع نظام سیاسی اسالم در سرتاسر متون به عنوان یک ساختار خودبسا و فاسد خوانده می

ون این های از متجا که در بخشگیرد. از آنرار میمتفاوت و کامل از هر ساختار دیگری مورد بحث ق

شود. از این  شود، در صورت مورد پذیرش قرار گرفتن موجب تندروی دانشجویان میساختار توصیه می

های  رو که میان مورد آموزش داده شده و جهان برون تفاوت فاحشی وجود دارد. مبحث تفاوت از عنوان 

موکراسی و  م و دجا به دو مورد آن، یکی اسالبزرگ درسگفتارهای نظام سیاسی اسالم است. در این

 پردازم.می  دوم اسالم و سکوالریسم

 دموکراسی و اسالم   .1.3 

گردد.  در باب اسالم و دموکراسی در درسگفتار کابل نخست دموکراسی تعریف شده و اصول آن بیان می 

شود که آیا اسالم با دموکراسی سازگار است؟ و با مواردی که در پاسخ به  بعد این پرسش مطرح می

ها  د، اینشوهای که اشاره میشود که پاسخ منفی است. بعضی از تفاوتآید دیده میاین پرسش می

 اند:  

   : و دموکراسی قانون وضعیو آیین ربانی است اسالم دین 

اینستکه  نخستین با دموکراسی  تمام  ]این است که[  فرق اسالم  ربانی است که در  وآیین  : اسالم دین 

از خود قوانین   -اعم از زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی وعلمی  -عرصه های زندگی  

تلفیق را نمی پذیرد. و دموکراسی    هیچ نوع تعدیل و  خصی دارد که از وحی الهی الهام گرفته، وومقررات مش

ازساخته که  ونظام سیاسی  اجتماعی  فلسفهء  وضعی،  قانون  برای  است  افکار    ]ساخته[  نام  پرداختهء  و 

از  قرآن  که  میگردد  بر  بشر  های  وهوس  هوا  افکار،  وبه  به    بشربوده،  می  "جاهلیت"آن    نماید   تعبیر 

 (. 220: 1396مسلمیار،)

آویز دموکراسی باد به غبغب جزم اندیشی مهیبی در متن موجود است. در درون دولتی که با دست 

تواند باعث  شود. این مسأله مییت« آموزش داده میدهد، دموکراسی »جاهلاندازد و داد سخن میمی

   بروز تنشی باشد که به تندوری دینی منجر شود.
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دور از رعایت   -»دموکراسی آزادی وحقوق بی حد ومرز و بصورت لجام گسیخته ای را  حمایت از آزادی:

  در جامعه و   قایل است که از نظر اسالم چنین آزادی های فساد   - اخالق و ارزش های دینی واجتماعی

آزادی در اسالم در چوکات مقررات و قوانینی قرآن وسنت می باشد«    ، وبی بندوباری تلقی میشود

ها به ویژه در نسبت با  گیرد که اخالق و ارزشای صورت نمی(. به این مورد اشاره222-223)همان:  

ا چوکی است که همه در جا اخالق و ارزش گویا چونان میز یمکان و زمان نسبی اند. بر عکس در این

های دینی« چنین باری را کنند و بر کارکردش توافق دارند. اصطالح »ارزش سان فکر میموردش یک

گذارد. امروزه در بسا موارد فرق اسالمی و  از دین جا نمی  متفاوت  فهم نهفته دارد. به نحوی که برای  

ندارند. در کل  فکری دینی« خوانده میهای »روشنآنچه جریان توافق  ارزش  ارزش و ضد  بر  شود، 

 شود.  پیچیدگی روابط دنیای مدرن در نظر گرفته نمی

   زن: و  تساوی مردحق 

شعار )حق تساوی مرد وزن(    این   مرد با زن است، وتساوی    حق  یکی از اصول دموکراسی دفاع از حقوق زن و

میرود، و بشمار  اصول دموکراسی  از  و  هوا  که  یا    -هم  تعدای   داران دموکراسی زمزمه میکنند،  و  آگاهانه 

سازگاری با شریعت را میدهند، این شعار با اصول اسالم متضاد وبانصوص    صبغهء  آنرا توجیه و  -غیرآگاهانه

  دادگرانه است، نه مساویانه. و   ت دارد؛ زیرا حقوق مرد وزن در اسالم عادالنه وصحیح شرعی منافا   صریح و 

مواردی چون: شهادت، میراث، امامت، زعامت، قوامیت، حق طالق، حق رجوع ازطالق، مکلفیت جهاد،    در

هریک از آنها بوده عین عدالت  یکسان نیست، ولی این تفاوت ها متناسب باطبیعت    زن   جمعه و... حق مرد با 

 (. 223-224)همان:   است

رود که دموکراسی پوشش تاختن به دموکراسی و به کرسی نشاندن حرف خودی تا حدی پیش می

 شود:  عجیبی برای اشغال خوانده می

اشغالگران میخواهند که نظام  بعضی کشور های که تحت اشغال کشور های اشغالگر قرار می گیرند و این 

دموکراسی را در جوامع اسالمی نافذ نمایند اما اگر صراحتاً احکام دینی را در جامعه اسالمی رد نمایند با  

مخالفت جدی مسلمانان مواجه شده و امکان تسلط شان به سرزمین های اسالمی وجود ندارد بناءً آنها نظام  

عجیبی به نمایش میگذارند تا مورد اعتراض شدید و مستقیم مسلمانان قرار    دموکراسی را به پوشش های

نگیرند گرچه مسلمانان آگاه و چیز بفهم این ترفند اشغالگران را خوب میدانند اما بخاطر فریب عامه مردم  

 (.111-112:هماناین ترفند تا جایی موثر واقع میگردد )

 شود:  ر« خوانده میدر درسگفتار هرات حکومت اسالمی »مردم ساال

های خود را از منابع شرعی میگیرد،  در کنار اینکه حکومت اسالمی اصول و مبانی کلی و خطوط اصلی برنامه

اما در عین حال حکومت مردم ساالر نیز هست. یعنی اینکه این مردم اند که در تعیین حاکم و عزل و نصب  
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اگر مردم  دارند.  نقش  اجراءاتش  تمام  بر  نظارت  و  نخواهد    آن  اگر  و  شود  حاکم  میتواند  کسی  بخواهند 

 (.  82: 1396، )صمیم واهند[ هیچ کس حاکم شده نمیتواند ]نخ

گیرد. چه از یک طرف بحث »اصول و مبانی کلی و  نمای صورت میواسازی متناقض  که شوددیده می

شود، گرفته  شریعت  از  و  باشد  شرعی  باید  که  است  مطرح  اصلی«  بحث    و  خطوط  دیگر  طرف  از 

ساالری ممکن نیست.  دو با مفهوم امروزین مردم  شود. جمع اینساالری و نقش مردم مطرح میمردم

ساالری امروز »اصول و مبانی کلی و خطوط اصلی« حکومتی خود را توسط مردم در چارچوب مردم

شود،  انتخابات مطرح میجا که بحث  های گزینش رهبر، آنکند. در مبحث راه قوانین اساسی تعیین می

شود.  ابد. انتخابات به صورت تلویحی تأیید مییدار ادامه مینما به صورت جهتاین واسازی متناقض

»پس هرگاه امت اسالمی با رأی خود تشخیص دهد که کسی شایسته مقام زعامت و یا ریاست جمهوری 

یرد، اجماع و اتفاقی دقیق و  است، به شرطی که این انتخاب دقیق و بر اساس شایستگیها صورت گ

 ی انتخابات بیان:  (. ولی متعاقباً مشکالت پروسه111: هماندرست است« )

 در انتخابات امکان تقلب و در پی آن عدم امکانیت شفافیت در آن بسیار و برجسته است؛  -

 در انتخابات مردمی رأی میدهند که با الفبای سیاست هم آشنا نیستند؛  -

انتخابات رأی   - انگیزهها[ و رأی دهیگیریهای ]رأی گیریدر  بر اساس  نادرستی همچون  ها  های 

مالحظات قومیت، سمت، منطقه، زبان، نزاد و از این قبیل صورت میگیرد، کاری که اسالم با تمام  

 آنها مشکل دارد؛ 

یشود، و  افکار مردم در انتخابات با بمبارانهای تبلیغاتی و شعارهای رَنان و دور از واقعیت منحرف م -

 آنها نمیتوانند درست تصمیم بگیرند؛ 

بسیاری از مردم بر اساس حقانیت و لیاقت رأی نمیدهند، بلکه با دریافت مقداری پول رأی خود را   -

 (. 111-112به صندوقها میریزند )صمیم: 

شود های مواجه است، واضح است. ولی دیده میهر امر اجتماعی دیگر با چالش  که انتخابات چوناین

ی انتخابات  ی مشکالت پروسهها است. در ادامهداری پرداخت بیشتر از توضیح چالشجا جهته اینک

از طریق انتخابات، فرد شایسته و درستی را   نتوانند اینها سبب میشود تا امت  چنین آمده است: »تمام  

ه است که مردم های انتخابات در بسیاری از کشورها این حقیقت مسلم را واضح ساخت برگزینند. تجربه 

(. باری، با اما  112:  هماناند فرد اصلح را از میان خود به زعامت و رهبری کشور برگزینند« )نتوانسته 

حال در عنوان بعدی که پرسش  شود. با اینهای انتخابات به عنوان روشی به رسمیت شناخته میو اگر

تر خوانده  تر و مناسبشایسته  »کدام گزینه؟« است، روش انتخاب از »سوی اهل حق و عقد« بهتر،

شود: »طوریکه مالحظه نمودیم اکثر فقهای اسالم در انتخاب و گزینش رهبر شیوة انتخاب از سوی می
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اسالم میدانند، زیرا  تر با روح منابع دینی و نظام سیاسی تر و مناسباهل حل و عقد را بهتر و شایسته

لیه تعقیب شده و نتیجة خوبی داشته است. اما در از سوی خلفای راشدین و در عصرهای او  شیوه  این

که مالحظه نمودیم مشکلی ندارد. در منظومة سیاسی اسالم پیوسته    گونهن های دیگر آکنار آنها با شیوه

گان و برگزیدگان تأکید صورت گرفته حاال به هر  روی انتخاب اصلح، مشارکت امت، حضور علما و نخبه 

 (. 112یشود، اشکالی ندارد« )همان: نحوی که این مأمول بر آورده م

های دیگر« آمده است: »حکومت ی حکومت اسالمی با نظامدر درسگفتار ننگرهار ذیل بحث »موازنه 

های قبلی و فعلی چونان برتری دارد مثل برتری طال بر  اسالمی یک نظم قطعی الهی است که بر نظام

چنین دموکراسی »حکومت بی دین غربی«  هم(.  268:  1389،  آهن یا روشنی بر تاریکی...« )رحمانی

شود، متفاوت دانسته شده است.  چه نظام اسالمی تشریح میو »حکومت مردم تعریف« شده، و با آن

در واقع به این مورد ذیل تقابل دوتایی »اصول فاسد نظام غربی« و »اصول صالح حکومت اسالمی«  

تواند باعث تندوری و تنش باشد قضاوت که میپرداخته شده است. این تقابل سخیف و شریف توأم با  

 به شکل زیر بیان شده است:

 اصول فاسد نظام غربی             

 سکوالریسم: یعنی بی دینی و دنیا پرستی -

 پرستی نشنلزم: یعنی قوم -

 دیموکراسی: یعنی حکومت مردم  -

 اصول صالح حکومت اسالمی 

 دینی  بندگی و اطاعت اهلل در مقابل بی -

 پرستیانسانیت )بشریت( در مقابل قوم -

 خالفت مردم و حاکمیت اهلل در مقابل حاکمیت مردم -

 

 سکوالریسم و اسالم .  1.۴

های دیگر است، بحث مورد دیگری که مبین تأکید بر تفاوت نظام مورد بحث و پیشنهادی متون با نظام

این نیز  در باب سکوالریسم و اسالم است.  تقابلجا  در درسگفتار کابل ذیل مبحث زا است.  واسازی 

گردد، سطحی  ارائه می»سیکوالریزم )جدایی دین از سیاست( و عوامل آن«، تعریفی که از سکوالریسم  

شود. تعریفی  دینی و ضد دین بودن تعریف میی بیو عامیانه است. سکوالریسم در این تعریف به مثابه

کثرت که ظرف  نمیمحدود  دربر  را  نظام  این  همدیگرپذیری  و  که کشورهای  گرایی  ظرفیتی  گیرد. 
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دهی اجتماعی  ید، موفق به سامانهای دنیای جد ی پیچیدگیمندی از آن، با وجود همهمتعددی با بهره

از  و سیاسی کشور خویش شده به معنی جدایی دین  اند. »معنی سیکوالریزم: سیکوالریزم مختصراً 

دینی،    ]و مفاهیم[   دولت یا به معنی درست کلمهء سیکوالریزم ال دینی، حق هجوم بر دین ومفاهیم 

(. در ادامه  53:  1396،ت« )مسلمیارزدودن دین از واقعیت زندگی، و عدم دخالت دین در حکومت اس

پدیده تبشیر سیکوالریسم  و  استعمار  تأثیر  »توسط  که  شده،  خوانده  »نصرانی«  ویژه  به  غربی  ی 

شود. کمونیستی به تمام اطراف جهان رسید.« بعد هم به عوامل به میان آمدن سکوالریسم پرداخته می

گیرد. عوامل غربی آن »رجال دین  قرار میاین عوامل در جوامع غربی و اسالمی جداگانه مورد بحث  

)دین مسیحی(«، »ایجاد محاکم تفتیش عقاید و قیام کلیسا بر ضد علم« و »انقالب کبیر فرانسه در 

)علیه  م« خوانده می1789سال   عیسی  »اروپا دین حقیقی  آمده:  نخست  عامل  از  شود. در قسمتی 

شناخته وپیروی آن نبوده است، بلکه آنچه را که السالم( که اهلل جل جالله نازل کرده بود هیچگاهی ن

  "پولس "پذیرفت، صورت تحریف شدهء دین عیسی علیه السالم بود که توسط    "دین عیسویت"بنام  

)همان:   شد«  منتشر  اروپا  بخصوص  زمین  مختلف  نقاط  در  و  گردید  و  54معرفی  کتاب  این  در   .)

ایناز اسالم حقیقی و غیر حقی  ،گفتارهای دیگر ثقافتدرس جا در قی سخن به میان آمده، ولی در 

شود. بر اساس این منطق احترام مورد مسیحیت نیز از حقیقی بودن و غیر حقیقی بودن سخن گفته می

مثابه به  دیگری  باور  یا  مختلف  باورهای  همبه  باورهای  نمیی  صورت  خودی  باورهای  با    گیرد.ارز 

ه در هر دو مورد خشونت آفرین  ئلشود. این مسنمیشته  های غیر خودی از دین، حقیقی پنداروایت 

 تواند به تندروی بیانجامد.  است و می

در بخش عوامل ورود سکوالریسم به جوامع اسالمی »عدم آگاهی درست از اسالم«، »اشغال و استعمار 

الفات داخلی  تخارجی«، »فعالیت موسسات تبشیری و احزاب الدینی در سرزمین های اسالمی« و »اخ

گردد. در مورد نخست، »عدم آگاهی درست از اسالم« آمده است: »بعد از لمانان« عامل تلقی میمس

گذشت قرون اولیه اسالمی که دوران اقتدار مسلمانان و دوران شگوفایی تمدن اسالمی بود مسلمانان  

، توجه کم کم از فهم درست اسالمی بنا به عوامل متعددی مثل اختالفات فرقه ای در میان مسلمانان

بیش از حد به دنیا و مادیات، برداشت های نادرست از دین تحت عناوین کالم و تصوف و دهها عامل  

دیگر سبب این گردیده که توجه جدی به فهم دین صورت نگرفته و رفته رفته آگاهی مردم از اسالم 

ی توانایی  سطحی و قشری گردید؛ و این باعث شد که مسلمانان در مقابل تهاجمات فکری غربی ها

ایستاده گی و جواب دادن به شبهات شان را از دست دادند که یکی از ابزارهای غربی ها در جنگ 
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ای از مسلمانان آگاه و متعهد از  فکری آنها سیکوالریزم ]جدایی دین از دولت[ بود؛ گرچه همیشه عده

زیادی به این هوشدار ها،  خطر پذیرش این افکار زنگ خطر را به صدا در آورده اند اما حقیقتاً توجه  

تواند ضامن ای که میطرفیشود بی(. دیده می59هنوز که هنوز است صورت نگرفته است« )همان:  

گرایی، با وجود تنوع شود. از مواردی که سکوالریسم با اصل کثرتمتن باشد، دیده نمی  علمی بودن

 د.  شوفرهنگی، باعث جلوگیری از تندروی و تنش شده مثالی زده نمی

ی جدایی دین از سیاست و پاسخ به کسانی که قائل به چنین  در درسگفتار هرات توانایی رد نظریه 

اند از مقاصد درس دانسته شده است. در این مورد با تأکید بر پیوند اسالم و سیاست آمده است جدایی

ی رد کنند؛« و »بتوانند  جدایی دین از سیاست را با رویکرد علم  ظریةگان باید »بتوانند نکنندهه شرکت ک

ذیل    ، (. در ادامه17:  1396،  پاسخ کسانی را که قایل به جدای دین از سیاست اند بدهند؛« )صمیم

ی دین و سیاست دو عنوان »نگاهی به علل تفکر جدایی دین از سیاست« در پاسخ به پرسش رابطه 

د: »پاسخ دین مدارانه: که از سوی  ها توأم با قضاوت و تقابل دوتایی انگردد. این پاسخپاسخ مطرح می

گردد«  پاسخ دین ستیزانه: که از سوی دین ستیزان و یا دین گریزان ارائه میو    گردد؛ متدینین ارائه می

 (. 73: همان)

این مس بیشتر  به بررسی گرفته  ئل برای واکاوی  از سیاست«  به زعم درسگفتار »پندار جدایی دین  ه 

داری، کمونیزم، حقوق  ای »دیموکراسی به سبک جدید، سرمایههشود. سکوالریسم چونان پدیدهمی

شود. علل پیدایش آن در قرون میانه  ی اروپایی خوانده میبشر و حقوق زن با تفسیر غربی« پدیده

در سه بخش دینی، اقتصادی و سیاسی   شود. این استبدادیل آن خوانده میجستجو شده و استبداد دل

 شود. در بخش دینی آمده است:  می تشریح

های تحریف شدة اناجیل بود، نه بر ارزشهای  دین رایج در اروپای قرون وسطا، مسیحیت استوار بر نسخه

های کتاب مقدس انجیل که بر سیدنا حضرت عیسی ناز شده بود. بر این اساس پاپها  توحیدی و آموزه

عی بودند که نمایندگان خدا در روی زمین اند، و  دانستند، مدو کشیشها که خود را مالک کلیسا می

تمام   و  تخت  و  تاج  وارث  باید  که  هستند  آنها  این  و  گردد،  ارائه  آنها  نظر  مخالف  نباید  نظری  هیچ 

های مردم اعم از مادی و معنوی باشند. حق تفسیر کتاب مقدس را نیز در انحصار خود قرار داده  داشته

 (. 20: همان)  ن کندمیکردند که منافع خودشان را تأمی ای تفسیررا به گونهبودند و آن

ها از پیدایش ادیان ما فقط فهم دین را داریم خبری نیست. واسازی   از  جا از این بحث که بعددر این

است. این نوع واسازی را در نظر فرق مختلف اسالم نسبت   - تحریف شده    -نوع حقیقی و غیر حقیقی 

نیز می یکدیگر  دید.به  ایننکته  توان  مهم  دین مسی  درباره  مورد  این  که  مطرح یجاست  نیز  حیت 
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گیرد، در وضعی که واضح است، شناسی خوبی که صورت میگردد. گذشته از این، با وجود آسیب می

ی مشابه کسب گردد. بلکه کوری به سبب  شود تا نتیجهداده نمی  طاین موضوع به جهان اسالم بس

در این    شود. »...اشکالریسم خوانده میبه اسالم و رفتن به سمت سکوال  هاتعصب دلیل رو نیاوردن آن 

عیسویت   به دین  قیاس  را  اسالم  آن طرح   قروناست که سکوالریزم معاصر دین  و  مینماید،  وسطا 

نیز تعمیم میدهد، درحالیکه بین اسالم و  را در مورد اسالم  از سیاست قرون وسطایی  جدایی دین 

گردد که  (. این مورد در زمانی بیان می23:  همانت فاحش وحود دارد« )مسیحیت تحریف شده تفاو

پندارند در حال جنگ و  جهان اسالم از نشانی فرق مختلفی که هر یک دیگری را تحریف شده می

شود: »با اینحال در این شکی نیست که دین و سیاست  برد. در پایان هم نتیجه گرفته میجدال بسر می

رند، البته منظور ما از دین در اینجا دین اسالم است. رجوع به منابع این دین که الزم و ملزوم یکدیگ

نماید«  در رأس آن قران کردم و سنت رسول اهلل قرار دارد، ما را متوجه این حقیقت و این پیوند می

 (. 23: همان)

ف شده است.  در درسگفتار ننگرهار هم قسمیکه قبالً آمد سکوالریسم »بی دینی و دنیا پرستی« تعری

این نظامدر  از  متفاوت  اسالم  سیاسی  نظام  دکتاتوری، جا  جمهوری،  پارلمانی،  »شاهنشاهی،  های 

 سوسیالستی، فاشستی و نازی« خوانده شده است.  

در پاسخ به   درصدی تغییر حکومت از سوی دانشجویان  22.5جا، میان این مباحث و خواست  از این 

»اگر نظام سیاسی افغانستان اسالمی نیست، آیا موافق تغییر نظام سیاسی افغانستان هستید؟    پرسش

گردد. چه اگر قرار باشد از دموکراسی ی معنا داری برقرار می( رابطه 13)جدول    اگر بلی، به کدام نظام؟«

 شود.  و سیکوالریسم چنین تعریفی ارائه گردد، دانشجو به آن بدبین خواهد می

 هاروابط دولت  .1.۵

از این  مستوجب تغییرات بنیادی است، مبحث روابط دولت  در متون  بحث دیگری که ها است. چه 

جهان به اسالم  و    – تنوع فرهنگی کشورها در معنای بزرگ آن    –منظر برخالف حقایق موجود جهان  

ی باز  دوتایی زمینه  شود. این واسازیغیر اسالم، یا در جاهای دیگر دار اسالم و دار کفر، تقسیم می

بر اساس منافع ملی ای که تعریف  تعریف روابط کشوری را در زمانی متوقع است که کشورها عمالً 

دهند. اگر منطق آمده در این متون مورد پذیرش قرار گیرد،  کنند، روابط شان را با جهان شکل میمی

 روابط کشور باید به صورت بنیادی و اساسی از نو تنظیم گردد.  
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اسالمی و    -ها به دو گروه  های دیگر، دولتر درسگفتار کابل در بحث روابط دولت اسالمی با دولتد

الملل های غیر اسالمی روابط بینشود. بر اساس این تفکیک روابط با دولتتقیسم می  - غیر اسالمی  

خالفت    - حد  شود نه روابط با کشورهای اسالمی. چه مسلمانان از این منظر دارای نظام واتلقی می

 اند. اگر امروز چنین نظامی وجود ندارد، باید در راستای برپایی آن تالش صورت گیرد.   - اسالمی 

 های اسالمی:  روابط دولت اسالمی با دولت

چنانچه در مباحث گذشته به این موضوع اشاره نمودیم که در اندیشه سیاسی اسالمی مسلمانان همه دارای  

فت اسالمی( بوده و همه افراد امت اسالمی )همه کسانیکه به ال اله اال اهلل و  یک نظام واحد اسالمی )خال

محمد رسول اهلل قایل هستند( بدون در نظر داشت نژاد، منطقه، لسان و غیره اتباع حکومت اسالمی بوده و  

ین نیست  در همه موارد با همدیگر حقوق مساوی دارند؛ اما از آنجائیکه متأسفانه وضعیت فعلی مسلمانان چن

باز هم باالی نظام های حاکم در جوامع اسالمی شدیداً الزم است که تا رسیدن به این مهم بیشترین تالش  

 (.  195: 1396مسلمیار، ) یجاد اتحاد مسلمانان به خرچ دهند خود را در جهت ا

دولت با  اسالمی  دولت  این  روابط  تنها  شد،  اشاره  باال  در  که  قسمی  اسالمی:  غیر  روابط  های  مورد 

های زندگی انسان  ی عرصهشود. از طرف دیگر، باز هم با بحث اینکه اسالم همهالملل پنداشته میبین

آوردهای اسالم در چهارده قرن پیش  الملل نیز از دست گیرد، قوانین و اصول روابط بینرا در بر می

تمدن غربی باشد، اشتباه خوانده  آوردهای  الملل از دستشود. این فهم که گویا روابط بینخوانده می

ی این مطلب زیر عنوان »مبانی روابط انسانی در اسالم و شرایط آن در شود. بحث نخست در ادامهمی

 ، تعاون، تسامح، آزادی،وحدت جامعه بشری،  روابط بین الملل« است. این مبحث شامل کرامت انسانی

اخالقی ارزشهای  به  عدالت،  التزام  بالمثل،  عهد   ،معامله  به  و  وفا  فساد ،  از  جوگیری  و  مودت   ایجاد 

 شود. می

پارادوکسی میان این موارد و بحث گسترش اسالم، امر به معروف و نهی از منکر، و ارتداد و تکفیر به 

آید. چه اگر قرار باشد دولت اسالمی در راستای نشر دعوت و گسترش اسالم تالش و مجاهدت  وجود می

به دو بخش  کند، دیگر تسامحی در کار ن انقیاد تمام جهان در برابر حکم اهلل زمین  از  یست. »قبل 

سالم جایی است که تحت سیطره  (. بر این اساس دار ا74ر« )همان:  تقسیم میشود: دار اسالم ودار الکف 

ی ندارد است، مسلمان با گل و خاک مکانی رابطه . سرزمین مسلمان هم بر اساس باورمسلمانان باشد

 گردد.  اش باشد. وطن مسلمان داراالسالم است؛ جایی که شریعت تطبیق میجا وطنکه آن

دار الحرب: سرزمینکه در آن تسلط وقدرت بدست غیر مسلمانان    -1دارالکفر به دو دسته تقسیم میشود:  

دار    -2آن کشور عهد و پیمانی وجود ندارد.    در میان دولت اسالمی و   قرار داشته، منقاد دین اهلل نباشند، و

پیمان    با  عهد و پیمان وجود دارد، با پیمان آتش بس و   مسلمانان  العهد: سرزمین کفری، ولی در میان آنها و 
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صلح که در برابر آن آمادهء پرداخت جزیه برای دولت اسالمی باشند. در بعضی موارد احکام هریک از این  

 (. 75سرزمین ها از هم تفاوت دارد، تفصیالت آن در کتاب های فقه به صورت مشروحی آمده است )همان: 

احکام دارالکفر در زمان تشریح درس به صورت شفاهی بیان گرد  نیز احتماالً  د و از ضرورت جهاد 

تشریح گردد. اگر از کسی به موجب داشتن باور متفاوت جزیه گرفته شود، ویا به دلیل ترک دین کشته 

 شود، دیگر بحث آزادی و کرامت انسانی مطرح نیست.  

این مورد قابل ذکر است با  به گونه  ؛مرتبط  بوده که  تأثیر مبحث  درصد دانشجویان موافق   75.3ی 

(. از این میان، مرتبط با متن باال که مربوط به درسگفتار 69گسترش اسالم اند )جدول  تالش برای  

از کابل می پاسخ  71.4شود، مشخصاً  انتخاب شده  دانشجویان  موافق درصد  کابل  دانشگاه  از  دهنده 

 (. 70اند )جدول تالش برای گسترش اسالم بوده

با سایر کشورها در فقه سیاسی اسالمی و بیان    رسگفتار هرات نیز با تأکید بر اولویت داشتن روابطد

پردازد. »داشتن روابط با کشورها و ملل  بندی کشورها در فقه اسالمی« میاصول این روابط به »دسته 

مختلف جهان یکی از اولویات فقه سیاسی اسالمی نیز هست که هم فقهای قدیم و هم جدید در کتابها  

(. از این منظر نیز کشورها به دار  152:  1396،  ه اند...« )صمیمو تحقیقات خود به آن به خوبی پرداخت

 شود.  اسالم و دار کفر تقسیم می

فقه پر بار اسالمی، به منظور ایجاد رابطه با سایر ملل جهان، قوانین و احکام مشخصی را تنظیم و ارائه  

ملل    سایر  آمیز یک مسلمان بارابطة انسانی و مسالمت    کفیل  کرده است که رعایت این قوانین، ضامن و

جهان است. در این فقه، مجموع انسانهای روی زمین در چند کته گوری ذیل گروه بندی میشوند که  

 (. 156: همانتعامل با هر کدام از آنها تابع احکام و ضوابطی است« )

 بندی »دار اسالم« است. گوری« اول این تقسیم »کته 

ی دار اسالم میشود که در آن احکام اسالمی ظاهر و غالب باشد و دار  از نظر فقهای احناف دار کفر زمان 

اسالم در نظر امام ابوحنیفه زمانی دار کفر میشود که سه شرط در مورد آن تحقق یابد: احکام کفر در  

آن غلبه یابد، هم مرز دار کفر باشد، در آن هیچ مسلمان و هیچ ذمی با امان اول یعنی امان مسلمانان  

نباشد، زیرا در نظرگاه امام ابوحنیفه مقصود عین اسالم و کفر نیست بلکه امن و خوب است.  در امان  

یعنی اگر امنیت مطلق از مسلمانان بود و خوف مطلق از کافران آن دار دار اسالم به شمار میرود و اگر  

شمار میرود و  امنیت مطلق از کافران بود و خوف مطلق از مسلمانان در چنین حالی آن دار دار کفر به  

 (.  156-157: همان) وف و امان است نه بر کفر و اسالم احکام شرعی مبنی بر خ

دهد، ی اساسی را تشکیل میدر عصری که به لحاظ اجتماعی حقوق شهروندی مطرح است و مسأله

تواند  سازی صورت مسأله به نحوی است که میتقسیم اعتقادی کفر و اسالم و طرح خوف و امان، ساده

و حقوق   به اساسی  قوانین  اساس  بر  فرهنگی، که  تنوع  لحاظ  به  از طرفی هم  منجر شود.  تندروی 
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گونی  شهروندی به وجود آمده است، چنین امری امروزه ملحوظ نیست. امروزه کمتر کشوری را با هم

می اع اعتقادی  امروز  چندفرهنگی  جوامع  افتخارات  از  واقع  در  داشت.  سراغ  برابر طتوان  حقوق  ای 

ی مبحث »دستورالعمل«های برای رفتار بر اساس  ها است. باری، در ادامهتماعی به خرده فرهنگاج

 شود.  وز موضوعیت ندارد، بیان میبندی که امرتقیسم

با دار اسالم یا کشورهای اسالمی رفتار   فقه اسالمی، ما را ملزم میکند تا بر اساس دستورالعمل ذیل 

حق تجاوز و اهانت بر آنها    .همکاری و دوستی ما باید بیشتر با آنها باشد...آنها کشورهای برادر اند..  کنیم:

کنیم... میانجیگری  آنها  بین  در  باید  گردید،  ور  شعله  جنگی  آتش  شان  بین  در  نداریم...هرگاه  با   را 

 (.157:  هماندر مصیبتها و مشکالت با آنها همدردی و همکاری نمائیم )دشمنان شان همکاری نکنیم...

بندی بر دانشجو ساده است. از نظر دانشجوی که  تصور عواقب سناریوی مورد قبول افتادن این تقسیم

افتد، دولت افغانستان در نزدیکی با امریکا و دوری از گیرد و برایش مورد قبول میاین مورد را فرا می

ایران باید دولت    – بودن    برادر  – که در عوض به دلیل مسلمان بودن  کند. چه اینمثالً ایران اشتباه می

افغانستان با ایران همکاری کرده و از همکاری با دشمن آن که امریکا باشد بپرهیزد. حاال اگر چنین 

کند منطقی است که نتیجه عملکرد خالف اسالم از این رفتار دولت حاصل شده و به آن واکنش  نمی

 ی دارد.  های کشور، چنین زمینه اهخواه در دانشگ تهای تندرو خالفنشان داده شود. نفوذ گروه

شود. این تقسیم و  محایده تقسیم و تشریح میر کفر به دارحرب، دارعهد و داری مبحث دادر ادامه

  85.7دهد که  ی پژوهش نشان مینتایج آمارتشریح نیز چونان مورد قبلی موضوعیت امروزی ندارد.  

 (.71اند )جدول  ای گسترش اسالم موافق بودهدهنده دانشگاه هرات با تالش بردرصد دانشجویان پاسخ

ی صورت گرفته است. در کنار وظایف دیگر خلیفه،  در درسگفتار ننگرهار به پالیسی روابط خارجی اشاره

ی ی پانزدهم خلیفهتنظیم پالیسی روابط خارجی پانزدهمین وظیفه وی خوانده شده است: »وظیفه

با حکومت روابط  روابط   های دیگرمسلمانان داشتن  پالیسی  است.  روابط خارجی  پالیسی  و ساختن 

 (. 239: 1389، تواند در روشنای سنت نبوی و قران عظیم الشان تنظیم شود« )رحمانیخارجی می

.  گرددتقسیم میهای که با اساتید مضمون انجام شده است نیز جهان به دار اسالم و دار کفر  در مصاحبه 

دانند، درحالی که اساس این تقسیم  میبه دالیلی آن را مستوجب تندوری و خشونت ن  در مواردی بنا

   گوید:در این مورد می - از دانشگاه کابل  - اعتقادی است. عبدالجلیل فقیه 

کنیم، منظور  کنیم و جهان را به دار اسالم و دار کفر تقسیم میوقتی که ما از تقسیم اسالم صحبت می

کنند، حیوانات هستند. این تقسیم سیاسی است و این  ما این نیست که کسانی که در دار کفر زندگی می

بندی  اریم؟ آیا این تقسیمهای دیگر بنام جهان اول و جهان دوم ند تقسیم را هنوز هم داریم، مگر در نظام

خشونت را به بار آورده است که دار اسالم و دار حرب ما خشونت را به بار بیاورد؟ اصولی که برای دار  
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اسالم و دار حرب گذاشته شده است، اصول خشونت نیست و به عنوان خشونت تقسیم نشده است، بلکه  

 (. 1397مصاحبه شخصی، است« )ها تقسیم شده  ها و مسؤولیتبه عنوان یک سلسله مکلفیت

ای جهان ، اقتصادی و توسعهسیاسی  با تقسیم  دار اسالم و دار کفرشود که تقسیم اعتقادی  مالحظه می 

سوم  اول،   و  میدوم  این  ردد.  گتوجیه  به  قبلی  مورد  برخالف  هرات  دانشگاه  از  نوینی  عبدالوهاب 

ی مستوجب تندروی نیست،  ابندینین تقسیم بندی دید انتقادی دارد. در پاسخ به این که آیا چتقسیم

 گوید:  می

می تندروی  باعث  که  است  مشخص  و  در  واضح  کنید،  نگاه  دارالکفر  و  داراالسالم  به  شما  اگر  گردد، 

های  توانند به سالمت کامل زندگی کنند. تعداد افرادی که به اصطالح اقلیتها میداراالسالم فقط مسلمان

توانند تحت عنوان حربی، ذمی و مستامن  جای بگیرند. اتفاقاً همین عناوین به نحوی  میدینی دیگر اند،  

های دینی. وقتی شما فقه را مطالعه  گر نوعی خشونت است در مقابل اقلیتاز انحا و شکلی از اشکال بیان

ی  ید بر وسیلهاند، نبا یده است: افرادی که ذمیدبینید که یادآوری گرهای فقهی میکنید، در آموزهمی

کند، سوار شوند. مثالً در فقه آمده است که ذمی حق ندارد بر اسب  ای که مسلمان استفاده میسواری

را بر ذمی    تواند که بر مرکب یا خر سوار شود. راهی مسلمان است، سوار شود، اما میی استفادهکه وسیله

آید که جزیه بپردازد،  کنم. یا اگر ذمی میمیباید بند کرد یا تنگ کرد. اینها موارد جزئی اند که ذکر  

گاه خود نشسته و تکیه کرده باشد و جزیه را بگیرد، ذمی حق ندارد که جزیه را  مسلمان باید در جای

ی خادم خود انتقال دهد، باید که فرد ذمی خودش انتقال دهد. این حس حقارت در فرد ذمی  بوسیله

دهند  گیرد نشسته است، به فرد جزیهپردازد، فردی که جزیه را مییکه جزیه را موجود داشته باشد؛ زمانی

که ایستاده است بگوید: اعطی یا عدواهلل، بده ای دشمن خدا! از این قبیل قضایا زیاد است... اگر ذمی  

خواهد که از جایی به جای دیگری نقل مکان کند باید که اجازه بگیرد، اگر برایش اجازه داده شد،  می

بیند، وظیفه دارد که به احترام مسلمان توقف کند و به  مسلمانی را می  برود. اگر در مسیر خود  تواند می

وی را به سطح باالیی ترویج  تواند تندرمسلمان سالم کند، چنین قضایای واضح و مشخص است که می

 .  (1397)مصاحبه شخصی،  دهد

  در اسالم حدود مشخص است. دار اسالم هم»گوید:  می  -از دانشگاه ننگرهار    -  سادات  اهللسید صفت

 (.1397مصاحبه شخصی، ) مشخص است و دار کفر هم مشخص است
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 پنداری پنداری و کمالکامل .2

ی موردی که  ها باور تام و تمام شان به درستی کامل و به کمال رسیدههای بارز رادیکالیکی از ویژگی

توان به لحاظ روانی فهمید و واکاوی کرد. انسانی که به لحاظ روانی ند است. این مورد را میکنارائه می

پندارد، در عمل  ترین میترین و درستشود، و آن را کاملاز باور و ایدئولوژی خود به تمام اشباع می

فته تحمیل کند. ردهد که در صورت ابتدایی آن را به دیگران توصیه و در صورت پیشبه خود اجازه می

گرایی  اش مکانی برای شک و تردید وجود دارد، به کثرت چه در مقابل انسانی که در دستگاه فکری

ترین حالت آن را به رفتهکند باورش را برای خودش نگهدارد. یا در پیشباورمند شده و کوشش می

ناش وسیله  یکی هم  تندروی  و  تحمیل  اینکه  فشرده  کند.  بیان  قلم  یا  کاملی سخن  از  و  ی  پنداری 

 پنداری است. کمال

در متون درسگفتارهای نظام سیاسی اسالم به تکرار دیده    -پنداری  کامل پنداری و کمال  - این مورد  

دهد که از طرفی هم آمارهای پژوهش نشان میساز تندروی دینی باشد.  تواند زمینهشود که میمی

این باورند که اسالم  92.8 ترین دینی است که باید همه پیرو آن باشند  کامل  درصد دانشجویان به 

ی قابل مالحظه بوده است. در  دهد که تأثیر مباحث بر دانشجویان به گونه (. این نشان می57)جدول  

 گردد.  بررسی می پنداری در درسگفتارهاپنداری و کمالادامه این قسمت مواردی از کامل

 شود میتعریفی که از دین ارائه   .  ۲.1

ها بلکه  ی مناسبات معنوی انسانردد نه تنها به عنوان تنظیم کنندهگ جا ارائه میدر روایتی که این  دین

شود. در این مفهوم  ی همه روابط اجتماعی و فردی خوانده میدر سطح یک ایدئولوژی تنظیم کننده

جنبه  تمام  گدین  بر  در  را  انسان  زندگی  پیرورهای  به  ملزم  انسان  و  است.  فته  آن  از  دانیم میی 

مداخله در تمام شئون زندگی انسان    خود  یشده  ای که بر اساس درستی از قبل مسلم فرضایدئولوژی 

شود. مطابق متون درسی مورد بررسی نیز دین تنظیم  کند، در مطالعات سیاسی توتالیتار خوانده می

د  اظ نظری قابل طرح و دفاع باش ممکن در به لح  ی شئون زندگی فرد است. چنین امریی همهکننده

بخواهد  که  زمانی  عمل،  در  انسان  ولی  اجتماعی  و  فردی  مناسبات  به  به  تبدیل  بدهد،  سامان  ها 

 شود.  توتالیتاریسم می
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 در درسگفتار کابل، در مورد تعریف اسالم آمده است: 

و   ]ایدئولوژی[ »اسالم، ایدولوژی سید قطب نیز در تفسیر مشهورش در بیان تعریف اسالم چنین آورده است: 

هم جنبه ویژگیها  این  میباشد  فرد  به  منحصر  ویژگیهای  دارای  که  است خاص  هم  منهجی  و  اعتقادی  ای 

ای تشریعی را در بر میگیرد و با تمام زندگی و حیات در ارتباط است. چنین ارتباطی خواه سیاسی باشد  جنبه

ها نازل شده  منهجی است که به منظور رهبری بشریت در تمام زمینهیا اقتصادی و خواه اجتماعی و اسالم  

 (. 6: 1396است )مسلمیار، 

شود که اسالم  در متن هویدا است و از طرف دیگر دیده می  پنداری پنداری و کمالطرف کاملاز یک  

ینی  های گذشته محور تندروی دشود. منظری که در دههاز منظر سید قطب برای دانشجوها تعریف می

 بوده است.

دانند.  دهندگان اصلی جنبش بنیادگرایی مدرن میتقریباً تمامی نویسندگان و محققان، سید قطب را از الهام

بزرگ عنوان  به  او  پدر  از  و  رادیکال  اسالم  معمار  معاصر،  اسالمگرای  جنبش  بر  تأثیرگذار  ایدئولوگ  ترین 

وی به عنوان ایدئولوگی مبارز، بنیادگرایی معتدل    های افراطی مسلمان در سراسر جهان یاد شده است.جنبش

  پرداز و رهبر فکری اسالم تبدیل کرد. قطب نظریه  1970اخوان المسلمین را به افراطگرایی و رادیکالیسم دهة  

 (.  1387)میراحمدی و مهربان،  شودافراطی قرن بیستم شناخته می

   آید:گذار »اخوان المسلمین« میدر ادامه هم نظر بنیان

حسن البناء نیز تعریفی جامع از اسالم ارائه میدهد و میفرماید: »اسالم نظام و سیستم است، نظامی کامل و  

شامل که تمام پدیده های زندگی را در بر میگرد، زیرا چنین نظامی هم دولت است وهم کشور و هم حکومت.  

فرهنگ و قانون    -دربرگیرنده    -ظامی  اخالق و قدرت و عدالت میباشد. چنین ن   -در برگیرنده    -چنین نظامی  

 (.6:  1396مسلمیار،  )  . جهاد و دعوت را نیز شامل میشودو قضا میباشد. مادیات و کسب ثروت را در بر میگرد

ای تندروی دینی اند. بعد  شود، نشانیبر زبان متن جاری می  -سید قطب و حسن البناء    -هایی که  نام 

امل شان زمانی بطور کامل تطبیق میگردد که تمامی احکام آن  هم»...مسلمانان میدانند که دین ک

ی که صورت  سازانه ی ساده(. در مقایسه65یی تطبیق گردد« )همان:  بطورت کل بدون کدام نقیصه  

شود، معتدل و متوازن های دیگر که وضعی خوانده میگیرد، نظام سیاسی اسالم در مقایسه با نظاممی

 شود:  خوانده می
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است، بر خالف نظامهای وضعی که افراط و تفریط همزاد و جزء جدائی    متوازن  نظام سیاسی اسالم معتدل و

باشد. نظام سیاسی اسالم نه مانند نظام های دکتاتوری رعیت را کامالً سلب صالحیت مینماید،    ناپذیر آنان می

 (.  29)همان:  را همه کاره میداند نداشته، مردم مانند نظام های دموکراسی مردم را مصدر قانون پ نه  و

دهنده از دانشگاه کابل با  دانشجویان پاسخ  درصد  86های پژوهش  مرتبط با متن فوق، بر اساس یافته

موافقت نشان ترین دینی است که باید همه پیرو آن باشند؟«،  »به نظر شما، آیا اسالم کاملپرسش  

)جدول  داده مسلمیار    (. 58اند  کنویسنده  - مبشر  کابل  ی  دانشگاه  اساتید  از  و  مورد    - تاب  در  نیز 

ابعاد  براساس باور اسالمی، اسالم برای زندگی انسان نظام کامل است. از جانب اهلل )ج( تمام  گوید: »می

 (.1397)مصاحبه شخصی،  زندگی انسان تنظیم شده است«

این دامنه عقیده و باورهای در درسگفتار هرات در مورد دین آمده است: »دامنة دین گستره است. در 

، عقیدة به آخرت، نحوة تنظیم رابطة انسان با خدا،  "بینیجهان"گوناگون مرتبط به نحوة نگاه به دنیا یا  

گ، علم، تمدن، و خالصه هر آنچه مربوط به زندگی انسان و تنظیم  ن اخالقیات، سیاست، اقتصاد، فره

بیان و  (.  18: 1396، با آخرت است وجود دارد...« )صمیمرابطة او با خالق، با دنیا و هستی، با انسان و 

عمومی و خصوصی است، در  ی  حوزه  هر دو  مشرف بر  که به عبارتی   یحتوای این چنینمپذیرفتن  

پنداری بر ارتباط اسالم از این جمله با کاملو توتالیتاری خواهد بود.    صورت فعلیت یافتن نظام بسته 

الیلی که از نقل ذکر شد، عقل نیز چنین حکم میکند که باید در  شود: »در کنا و سیاست تأکید می

باید کامل باشد و این   که ادعای رهبری انسانها را دارد،اسالم با سیاست پیوند داشته باشد، زیرا دینی 

شود که  دیده می  (.27:  همانکمال ایجاب پرداختن به مسایل سیاسی و حکومتداری را نیز میکند...« )

قلی دلیلی یا برهانی برای خودش ندارد. در واقع بر اساس همان دالیل نقلی است که  »باید« حکم ع 

 ابد:  یادامه می عقل باید چنین حکم بکند.

یی طراحی شده و عمل میکند که نظم موجود در کشور را در  نظام سیاسی اسالم در ساختار خود به گونه

ینی رنگ آمیزی و برنامه ریزی کند. شکی نیست  های دتمام ابعادش اسالمی بسازد، یعنی بر وفق آموزه

پس وقتی که ما میگوییم نظام سیاسی  ...که چنین مأمولی در قلة فعالیتهای نظم سیاسی اسالم قرار دارد

اسالم این نظام متشکل از تمام ابعاد خود است، اعم از فرهنگ، نظام، تمدن، اقتصاد، شهر نشینی، قوت  

ل. و به منظور تحقق عینی نظام سیاسی اسالم الزم است تا متوجه تمام  نظامی، نظم شهری و از این قبی

 (. 39: هماناین ابعاد و بخشها بود، ورنه نظام سیاسی تحقق عینی نمیابد« )
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»به نظر شما، آیا  دهنده از دانشگاه هرات با  درصد دانشجویان پاسخ  97.5بر اساس آمارهای پژوهش   

مرتبط   (.59اند )جدول  موافقت نشان دادهترین دینی است که باید همه پیرو آن باشند؟«،  اسالم کامل

هدف از تدریس  »گوید:  با این مورد، یکی از اساتید این دانشگاه در پاسخ به پرسش هدف تدریس می

دهیم اسالم با سیاست آمیخته است و تنها مثل اوضاع کلیسای قرون  این مضمون این است که نشان 

وسطی در غرب که باعث رنسانس شد و سکوالریزم ظاهر گردید نیست، در نهایت در مسایل اجتماعی  

 (. 1397ی، ناشناس، مصاحبه شخصدا هم نقش داشته است« )و سیاسی اسالم نقش دارد و از ابت

 در درسگفتار ننگرهار نیز آمده است:

گیرد. اسالم هم دولت  جانبه است که تمامی جوانب زندگی را در بر میاسالم یک نظام کامل و همه

است و هم وطن، هم حکومت است و هم ملت، اخالق، قوت و رحمت است. عدالت ثقافت و فرهنگ  

کسب و کار است. جهاد و دعوت است. فکر و لشکر  است. قانون، علم و قضا است. ماده و ثروت است،  

نشینی نیست بلکه یک  جانبه و عبادت است. اسالم تنها دین عبادت و گوشهاست. اعتقاد راستی و همه

 (.  1: 1389، نظام کامل برای تمام امور زندگی است )رحمانی

ارد که شریعت اسالمی  شود »هیچ کدام رویداد کوچک یا بزرگی وجود ندرسد که گفته میبه جایی می

جا تمام نظام زندگی (. یا »مقصد از دین در این37:  همانحل خوب و آسان نداشته باشد« )به آن راه

بر اساس آمارهای  (.  183:  هماناست که اهلل متعال برای رهنمایی زندگی انسانی فرستاده است...« )

ترین  »به نظر شما، آیا اسالم کاملبا  دهنده از دانشگاه ننگرهار  درصد دانشجویان پاسخ  97.9پژوهش  

مرتبط با موضوع، دل    (. 60اند )جدول  موافقت نشان دادهدینی است که باید همه پیرو آن باشند؟«،  

 گوید:  در پاسخ به هدف تدریس نظام سیاسی اسالم می  - از اساتید این دانشگاه  -آقا وقار  

فرزندان خود را با نظام سیاسی اسالم آشنا سازم. در  هدف شخصی من این است که محصلین، جوانان و  

ماه روزه  ذهن جوانان ما شاید چنین تصویری باشد که اسالم عبارت است از پنج وقت نماز در روز، سال یک

و در صورتی رفتن به حج، اما هدف اساسی ما این است که به فرزندان خود بیاموزانیم که اسالم دین کامل  

ی کامل زندگی است؛ چی در بخش اقتصادی، چی در بخش سیاسی و چی در بخش  هو جامع است. برنام

ها  نظام سیاسی اسالم فقط تئوری نیست که در کتابسازیم که  اخالقی، و این موضوع را ما عمالً ثابت می

بلکه آنچه که در نظام سیاسی اسالم آمده است، عملی شدنی و قابل تطبیق است که   نوشته شده باشد، 

 (.1397مصاحبه شخصی، های آن را نیز داریم )نمونه
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 شمولی و فرا زمانی جهان .  ۲.۲

شود. از این منظر جهان شمولی جا در سطح ایدئولوژی مطرح میقسمی که در باال نیز آمد، دین در این

پنداری و کاملی  شود. موردی که نشانههای نظام سیاسی آن خوانده میو فرا زمانی بودن از ویژگی

 پنداری است.لماک

 در درسگفتار کابل آمده است:  

نظام جهان شمول و فرا زمان: برنامهء اسالم همه گیر وجهان شمول است که تمام گروهها، نژادها، ملتها  

و طبقات را مورد خطاب قرار میدهد، همانگونه که برنامهء زندگی برای تمامی دوران ها و نسلها است ،  

نظام  ...  آن، کار آمدی این نیز به سر آید  محدود به دورهء معینی یا زمان ویژه ای که با پایان یافتن نه  

هان شمولی اش این نظام را از  سیاسی اسالم که جزء جدائی ناپذیر برنامهء اسالمی است، فرا زمانی و ج

به ملت ویژه، ویا کشور خاص،  سایر  ویا مخصوص به زمان    نظام ها تشخیص میدهد، این نظام متعلق 

رسول اهلل )صلی اهلل علیه و سلم( وخلفای راشدین و... نبوده، بلکه خلیفهء مسلمانان خلیفه وزعیم سیاسی  

که تمام مسلمانان جهان به عنوان امت   مانگونهء استعمار میباشد، هجهان اسالم فراتر از مرزهای ساخته

 (.28: 1396)مسلمیار، ...«به اطاعت وی هستند ]و ملزم[ اسالمی رعیت آن وملزم

توهم  انحراف  که  است  میپیدا  مختلف  جاهای  در  که  انحراف  این  دارد؛  وجود  با  زایی  توأم  آید، 

ی  ای که داعیهشود در عمل کشورهای اسالمیشود. درحالیکه دیده میزایی بستر تندروی میحسرت 

از کشورهای اسال از نظام سیکوالر میتطبیق نظام سیاسی اسالم را دارند، وضعی بدتر  ای دارند که 

هم نه   شود. آنجا نظام سیاسی اسالم فرازمانی و فرامکانی و کارا آموزش داده میبرخوردارند، در این

ای که در آن با فهم آموزه و  ی دانشگاهی داشته باشد، بلکه با ادبیات تودهشناسانهطوری که مراد دین

 ود دارد.  تطبیق آموزش، انتظار تکمیلی ایمان وج

 در درسگفتار هرات در این مورد آمده است:  

در قوانین و شریعت اسالمی به حد الزم انعطاف وجود دارد، تا بتواند برای هر زمان و مکان و قوم و نژادی  

داشته باشد. تشریع اسالمی هم کمال دارد و هم جنبة شمولیت که در دو مفهوم ذاتی و عرضی تبلور    بردر کا

فهوم ذاتی شریعت اسالم شامل تمام جوانب زندگی انسانهاست، و در مفهوم عرضی میتواند  مینماید. در م

ست؛  یو مرزهای جغرافیایی خاصی ن   دولت اسالم برای حد ..برای تطبیق در هر زمان و مکانی منطبق باشد.

 (.  79-62: 1396م مسلمانان و تمام جهانیان است )صمیم، بلکه دولت تما
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می نهفتهمالحظه  پیام  که  تمامیتشود  متن،  کاملی  پیام  این  آبشخور  است.  و  خواهانه  پنداری 

خواهی در قالب رساندن دعوت و امر به معروف و  ای است که شرحش رفت. این تمامیتپنداریکمال

 شود.  به صورت آشکار مالحظه می -بخش بعد   - نهی از منکر 

 م حکومتی اسالم، آمده است:  در درسگفتار ننگرهار، در باب نظا 

بهره است  چونان نظام شمسی، یک ]نظام[ یگانگی است. با این تفاوت که عناصر نظام شمسی از عقل بی

ولی عناصر این ]نظام[ بهرمند از عقل است. دنیا یکی است. خالق آن یکی است. دین و حکومت آن هم باید  

 (.284-285: 1389، اهلل )مسلمانان( شوند...« )رحمانیی حکم یک یکی باشد... انسانان هم باید پذیرنده

از کامل  ر بست  حامل گیرد، به عنوان پیام  پنداری سرچشمه میپنداری و کمال»باید«های متن، که 

ی تاریخی نشان داده است که  شود، تجربهکه با این تأکید ارائه می  سازیسانرادیکالیسم است. هم

 ونت. ممکن نیست مگر با تندروی و خش

 رساندن دعوت و امر به معروف و نهی از منکر .  ۲.3

شود. حتا رسد که به تمام توصیه میای به حدی میدایرهپنداری و بحث درون پنداری و کمالکامل

  88دهد که  آمارهای پژوهش نشان میتحمیل است.    حاملبیشتر از این در مواردی با پیامی میاید که  

بوده از منکر  نهی  به معروف و  امر    75.3ان  (. همچن17اند )جدول  درصد دانشجویان موافق تطبیق 

(. این آمارها نشان دهنده تأثیر  69اند )جدول  درصد دانشجویان موافق تالش برای گسترش اسالم بوده

 مباحث مطرح شده بر دانشجویان است. 

در درسگفتار کابل یکی از اهداف نظام سیاسی اسالم »تالش بخاطر رساندن دعوت اسالمی به سراسر 

 است:   شده است. در این مورد آمدهجهان« بیان 

رساندن دعوت اسالمی به همه اکناف عالم در رأس وظایف دولت اسالمی قرار دارد؛ و علت برتری امت  

اسالمی هم در دعوت دیگران به خیر و رساندن اسالم به همه مردم دنیا میباشد و نظام اسالمی ممثل امت  

... ترجمه: شما )ای پیروان محمد(  اسالمی در دعوت به سوی اسالم است؛ اهلل متعال در این مورد میفرماید:  

نمائید  میاید )مادامی که( امر به معروف و نهی از منکر  بهترین امتی هستید که به سود انسانها آفریده شده

 (.38: 1396مسلمیار،)  و به اهلل ایمان دارید
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تمامیت  مونولوگی  بارزش  ویژگی  که  است  حاکم  آبشخور پارادایمی  با  مونولوگی  است.  خواهانه 

ی ی است که به مثابه نمایاند، جهان زنگار زدهمیپنداری. آنچه این پارادایم باز  پنداری و کمالکامل

 ت مترتب نیست. یشود. جهانی که بر واقعاتوپیا ارائه می

ابوالحسن ندوی میگوید: حکومت اسالمی حکومتی هدایتگر و ارزشی است و مهمترین هم و  همچنان که  

غم آن گسترش دعوت اسالمی به همه جا و در میان همه مردم است و کار های اساسی آن انباشتن بیت  

وجه  المال از مالیات و غیره نیست؛ زیرا رسالت اسالم پیام خیر و سعادت برای همه بشریت است، و به هیچ

 (.187محدود کردن دامنه رحمت آن و نرسانیدن آن به همه بنده گان اهلل، روا نیست )همان: 

درصد دانشجویان دانشگاه کابل موافق تطبیق امر به معروف و نهی    80.9بر اساس آمارهای پژوهش   

ید: »در قسمت گودر مورد می  -از اساتید این دانشگاه    ـفرید احمد هروی    (.18اند )جدول  از منکر بوده 

می اسالمی  امت  وجیبه  حکومت  هر  درون  در  که  بگویم  باید  منکر  از  نهی  و  معروف  به    باشد« امر 

 (.1397)مصاحبه شخصی، 

 ات نیز در این مورد آمده است:  در درسگفتار هر

از نظر یک مسلمان، اسالم یک خوبی و کمال است که منجر به خوبی و کمال انسانها میگردد، روی این  

س یک مسلمان نباید در مودر اسالم فکر انحصار گرایی داشته باشد، و این دین را فقط برای خود  اسا

بخواهد، بلکه باید تالش کند تا ارزشهای واالی دین مقدس اسالم را، به سایر جهانیان نیز، با استفاده از  

آنها نیز اگر خواسته باشند    که بهترین معانی و ارزشهای انسانیت را در خود دارد معرفی نماید، تا   "دعوت"

 (.  155: 1396، از این رحمت الهی بهره من شود )صمیم

ی کنونی، با اصل احترام به این پیام لحن آرامی دارد ولی سناریوی متصور عملی آن در جهان پیچیده

ی منکر  دهندهاگر تارک معروف یا انجام  طوری که    ی تنش را فراهم خواهد کرد. تنوع فرهنگی، زمینه

به تارک یا    تسخن امر کننده را نپذیرد، کم از کم باعث دوری گزیدن و کینه پروری امر کننده نسب

شود که یکی نسبت به شود. این چنین جامعه در دراز مدت به دو گروهی تقیسم میانجام دهنده می

یان دانشگاه هرات  درصد دانشجو  93.3بر اساس آمارهای پژوهش  دیگری، دید مثبت و خیر ندارد.  

از اساتید    - الدین هروی  سید جمال  (.19اند )جدول  موافق تطبیق امر به معروف و نهی از منکر بوده

های دینی ما است« وجیبه  ، جزئی ازامر به معروف و نهی از منکر»  گوید:در مورد می  - این دانشگاه  

 (.1397)مصاحبه شخصی، 
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مقصد از حفاظت و تحفیظ اسالم این که حکومت اسالمی در درسگفتار ننگرهار چنین آمده است: »

اندازی کرده و دعوت اسالمی را پخش کند و مردم را با مقصد و  مراکز آموزش و پرورش دینی را راه

)رحمانی بسازد...«  آشنا  اسالم  پژوهش    (.183:  1389،  حقیقت  آمارهای  اساس  درصد    92.8بر 

صفت اهلل   (.20اند )جدول  مر به معروف و نهی از منکر بودهدانشجویان دانشگاه ننگرهار موافق تطبیق ا

 ها است« ی مسلمانی همه امر بالمعروف وظیفه گوید: »در مورد می  -از اساتید این دانشگاه    -سادات  

 (.1397مصاحبه شخصی، )

مصاحبه  اشاره شده، در  موارد  بر  نیز کاملعالوه  اساتید مضمون صورت گرفته  با  که  و های  پنداری 

هدف تدریس خویش را تشریح کامل   - از دانشگاه کابل    - شود. مبشر مسلمیار  پنداری دیده میکمال

 داند:  بودن نظام سیاسی اسالم می

ها، مشخصاً  ی کامل است برای زندگی انسانم برنامهکه جوانان باید بدانند که اسال در کنار هدف کلی این

کند. باور  نبال میدهای سیاسی نیز اسالم برای تنظیم روابط سیاسی از خود اصول خاصی را  در زمینه

 . (1397)مصاحبه شخصی،  ترین نظام سیاسی را داردترین و معقولمن این است که اسالم عادالنه

 گوید:  کابل در پاسخ به پرسش هدف تدریس میعبدالجلیل فقیه نیز از دانشگاه  

های دیگران ثابت بسازیم که اسالم دین کامل و شامل است، نه تنها که در آن نظام  که بر خالف گفتهاین

بار در تاریخ سیاسی بشر است. نظام کامل و  سیاسی وجود دارد بلکه اسالم بانی نظام سیاسی برای اولین

های دیگر در زندگی، نظام  ها است، در پهلوی نظامها و مکانه تمام زمانشامل سیاسی دارد که مناسب ب

خواهند که  اند و میسیاسی نیز دارد، در این جای شکی نیست که دشمنان اسالم، اسالم را غلط خوانده

ن  چناهای ناقص خود مقایسه و معرفی کنند. همخواهند اسالم را با نظاماسالم را غلط معرفی کنند و یا می

که اسالم را نیز  خواهند باور شان چیزی بنام نظام سیاسی ندارند، می که باورهای شان ناقص است، و در

 (.1397مصاحبه شخصی، ) چنین معرفی کنند

 گوید:  در مورد می -از دانشگاه هرات  -الدین هروی سید جمال 

نمی ادعا  ما چنین  است،  اهلل  کتاب  برای  و  است  اهلل  برای  کامل  کمال  را  اقوال صحاب  تمام  که  کنیم 

بپنداریم، اقوال فقها را کامل بپنداریم، هرآنچه امام ابوحنیفه یا امام مالک یا امام شافعی گفته اند کامل  

نوع تصوری دارد، این تصور غلط است، پس کمال ی فقط در قرآن است،  پنداراست، اگر کسی چنین 

هیچقرآن آن  در  که  است  کاملی  کتاب  الهی،  کتاب  قرن  کریم،  علم  ندارد،  وجود  نقصی  هم    21گونه 
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های  توانیم پیرامون آن صحبتتر از آن، میتواند که کوتاهی در قرآن پیدا کند، در غیر آن و یا پاییننمی

   (.1397)مصاحبه شخصی، داشته باشیم، پس کمال برای اهلل است  

 گوید:  در مورد هدف تدریس خویش می - از دانشگاه ننگرهار   -دل آقا وقار  

ی کامل  هدف اساسی ما این است که به فرزندان خود بیاموزانیم که اسالم دین کامل و جامع است. برنامه

زندگی است؛ چی در بخش اقتصادی، چی در بخش سیاسی و چی در بخش اخالقی، و این موضوع را ما  

ها نوشته شده باشد، بلکه  نظام سیاسی اسالم فقط تئوری نیست که در کتابسازیم که  ثابت می  عمالً

 (. 1397)مصاحبه شخصی،  آنچه که در نظام سیاسی اسالم آمده است، عملی شدنی و قابل تطبیق است«  

پنداری کامل  آورد که تحت تأثیر آن دانشجوی پذیرنده باای را فراهم میها شرایط ذهنیاین ایدهالقاء   

نماید. طوری که این باور کامل و کمال باید به دیگران پنداری باوری در جامعه عرض وجود میو کمال

ها بپذیرند. حاال اگر در عمل چنین نشود که با توجه به شرایط پیچیده و تنوع نیز رسانده شود و آن

برای دانشجو سرخوردگی رخ خواهد دانمیفرهنگی دنیای مدرن   این سرخوردگی میشود،  تواند  د. 

 مبنای رفتار خشونت آمیز در جامعه باشد.  
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 سازی همانی و غیریتاین .3

مواردی   دیگر   های رادیکالیسم دینی بیان شد، ازهمانی و غیریت سازی، که به عنوان یکی از شاخصه این

شود. محمول این موضوع »خودی« و  است که در متون درسگفتارهای نظام سیاسی اسالم دیده می

جا که همان دارد. و آنشود مسأله صورت این جا که خود مطرح است یا تعریف می»دیگری« است. آن 

ین خودی و  همان دارد. اسازانه یا نااینشود مسأله صورت غیریتیا تعریف می  دیگری مطرح است و 

آمارهای    تواند بستر رادیکالیسم باشد.گیرد،  میزای که صورت میدار و تقابلجهت  دیگری با واسازی

اند. بر اساس این آمارها  اپژوهش نشان دهنده چنین مسأله دهنده  درصد دانشجویان پاسخ  19.6ی 

تا حدودی موافق اند    درصد  37.5های مختلف از دین اسالم استند. همچنان که  مخالف وجود قرائت

درصد دانشجویان پاسخ دهنده مخالف زندگی در کنار ادیان دیگر   19.8(. از طرفی هم  49)جدول  

سازانه در سه درسگفتار  همان و غیریتهای اینیابی واسازیدر این بخش به ریشه   (.61اند )جدول  بوده

 پردازیم.  مورد بررسی می

به ها  . از این منظر نظام شودختاری در سطح بزرگ آن مطرح میهمانی به لحاظ ساهمانی و ناایناین

های غیر اسالمی  همان اند و نظامو این  مقبولهای اسالمی  نظامشود.  اسالمی و غیر اسالمی تقسیم می

های غیر اسالمی  شود و از نظامهای اسالمی مزیت فهرست میهمان. طوری که از نظاممردود و نااین

لیلی صورت رادیکال دارد که به لحاظ نظری سطحی است و به لحاظ عینی انطباق  مضرت. موضوع به د

ای  ی آن دچار سرخوردگیی مورد قبول قرار گیرد، دارندهچه اگر مبحث به عنوان ایدهبیرونی ندارد.  

ی جهان بیرون خالف موردی که آموزش ها است. از این رو که نمونههای رادیکالشود که از ویژگیمی

است.ه میداد غیرتنااین  طرفاز طرفی هم    شود  مطرح همان  بالفعل  عنوان دشمن  به  سازی شده 

 شود.  می

 :  در درسگفتار کابل آمده است 

وضعی   های  وقانونگزاری    -نظام  تشریع  لحاظ  از  هم  و...  دموکراسی  استبدادی،  های  نظام  از  اعم 

بوده، انسان را برده وبندهء    شر حاظ اجرایی قوانین ساختهء افکار ب]قانونگذاری[، وهم ازل  باالی رعیت  بر 

شمرده   توحید  شئون  از  را  ]قانونگذاری[  قانونگزاری  که  همانگونه  اسالم  میگرداند.اما  دیگر  آن  انسان  از 

این پیام را دارد که با اجرای قوانین الهی در زمین اهلل، انسان ها را از    نانآفریدگار جهان میداند، همچ

 (.  26-27: 1396مسلمیار، ) سارت انسان های دیگر نجات می دهدچنگال ا
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داند، دموکراسی  آویز بزرگ خود می آورد و دست ها، دموکراسی را دست در قلب دولتی که با تمام مشکل

ی انسان شود که نظامی است »انسان را برده و بندهبه عنوان نظام »وضعی«، طوری آموزش داده می

ی که دموکراسی ای وجود دارد تندروانه. چه دانشجوگرداند«. در این بیان و آموزش نهانگیدیگر می

انسان« می بر  انسان  بندگی  و  »بردگی  بداند که موجب  نظامی  آن  را  به  نگاه مطلوبی  شود، طبعیتاً 

بیشتر از این نخواهد داشت. دولتی هم که این نظام را تبلیغ و تطبیق کند، نامطلوب تلقی خواهد شد.  

ی اسالمی تحت سلطهورها  گردد که کشورهای اشغالگر در کشترفندی بیان می  به عنوان  دموکراسی

اینکه دموکراسی به عنوان یک نظام دارای مشکالتی باشد  (.  111-112)همان:  نمایند خود »نافذ« می

های خوب جهان بوده است. پیدا است که در متن واسازی واضح است. با وجود این دموکراسی از نظام

منفطرفانهبی و  مثبت  نکات  قضاوت  بدون  کننده  بیان  که  علمی  نمیی  صورت  باشد،  در    گیرد.ی 

 درسگفتار هرات آمده است:  

شود، از نوع دیگری از استبداد که عبارت از  بیشتر کشورهایی که امروزه در آنها دیمکراسی تطبیق می

های ملتها سوارند  ها سال است که بر گردهبرند. احزاب خاصی دهاستبداد گروهی و حزبی است رنج می

گذارند حزب دیگری وارد بازی سیاست    دهند و نمییکدیگر خویش پاس میو توپ حکومت را فقط به 

شود. در طول تاریخ نیز چنین وضعیتی وجود داشته و انسانها از این ناحیه رنج فراوانی را متحمل شدند،  

روی این اساس قرآن کریم به نکوهش چنین استبدادی پرداخته، آنها را مانع هر گونه رشد و پیشرفت  

 (.25: 1396مثبت معرفی نموده، مانع دعوت اصالحی پیامبران دانسته است« )صمیم،  و تغییر 

در عصری که حقوق شهروندی مطرح است و تالش و مبارزه در راستای برابری جریان دارد، در این   

گردد. »در نظام سیاسی و حکومتی  آورد معرفی میعنوان دستبه  شود و متن بحث از امت مطرح می

میسازد،    ت جای ملت را گرفته، تنها عامل عضویت در آن و آنچه این تابعیت را تحقق پذیراسالمی، ام

تلقی میدست  (.59:  ایمان به اسالم است« )همان از آن رو  شود که گویا در آن »پیوندها« بر  آورد 

از این قبیل نیست. این موضوع اما که تحقق چنین امری نیازم ند  مبنای نژاد، قوم، زبان، منطقه و 

می نهفته  است  نبوده  ممکن  خشونت  بدون  تاریخ  طول  در  که  است  باوری    باری،  ماند.همسانی 

است. در    مسألههمان  همان و نااینی طرح اینزند که ادامهدر متون موج میواضحی    سازی غیریت

 درسگفتار ننگرهار آمده است:  

خواهند  پسندد اسالم بدوق قدرت و روح باشد، و میاین یک حقیقت واضح است که دشمنان اسالم می

ها تقلید کنیم... دشمنان اسالم  که ما کتاب اهلل، سنت، اجماع و میراث تاریخی ]خود را[ رها کرده و از آن
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گذشته میبر  خاک  اسالم  درخشان  نقاط  ی  تمام  در  اسالم  درخشش  از  قبل  پادشاهان،  پاشند.  زمین 

شهزادگان و حاکمان موروثی ستمکار و خودسر حاکم بودند. اسالم آن وضع را به صورت اساسی تغییر  

 (. 5: 1389داد.« )رحمانی، 

ر، ظالم و فاسق«  زند. دیگری که »کافتعریف حضور مهیب دیگری در قالب دشمن در متن موج می 

ی اهلل عزوجل  بر اساس قانون فرستاده شده  این یک حقیقت واضح است که هرکسشود:  خوانده می

می خوانده  فاسق  و  ظالم  کافر،  اسالم  مقدس  دین  طرف  از  نکند،  ) فیصله    (.38:  همانشود« 

، تا سطحی که از غلبه »دین  ی سیاست جهانی را انکار کردههای ساده مناسبات پیچیدهسازی غیریت

و با ساده    ،شودصحبت می.  (162:  1396میار،  مسل)اهلل متعال بر همه ادیان و تمام نظامهای کفری«  

پردازد. ای آن میو امیدواری بر پایی دوباره  -خالفت    -های دور  سازی صورت مسأله به ستایش حسرت 

 ه بحث ایدئولوژیکی تقلیل میابد.  از علمیت متن خبری نیست. متنی که ادعای علمی بودن دارد، ب

لی و خارجی زیادی است که تهدیدات جدی را متوجه آن  متأسفانه دولت اسالمی دارای دشمنان داخ

مینماید و حتی بعد از سقوط خالفت اسالمی همه جهان کفری متحد و مصمم هستند که اجازه تاسیس  

دوباره خالفت اسالمی را ندهند و جنگ جهانی کنونی که در مقابل جریانات اسالمی براه انداخته شده  

ان شان در جهان اسالم برعلیه جریانات اسالمی مبارزه میکنند در  و در آن که همه جهان کفری و نوکر

حقیقت بخاطر جلوگیری از اعاده دوباره خالفت اسالمی است و سیاستمداران غربی و نظریه پردازان  

شان این حقیقت را در سخنرانیها و نوشته های خویش به وظاحت تمام ابراز میدارند... به امید روزی  

بوت به دست جوانان برومند امت اسالمی اعاده گردیده و امت اسالمی عزت از  که خالفت به روش ن 

 (.  193- 194دست رفته خود را بازیابد« )همان: 

است که در قالب خودی و   دین و دگردین تحلیل پیشامدرنیجهان به همبینی دینی و تقسیم  جهان

 رسد.  به خشونت می  -همان  همان و ناایناین -دیگری 

دولت اسالمی وظیفه دارد اقداماتی را که در راستای حفظ دین مردم نیاز است، روی دست بگیرد و  

پدیده بروز  تهاجم  از  مورد  دین  گاه  هر  و  نماید.  میسازد جلوگیری  مواجه  با خطر  را  دین  که  هایی 

باید رسالت خود را در خصوص  دشمنان و مخالفان سرسخت خویش قرار گرفت، دولت و مردم جمعاً 

 (.53: 1396)صمیم،  یت عام و تام از دین ایفا نمایند حما 

 11.9، از دانشگاه کابل درصد دانشجویان 31.2دهد که های پژوهش نشان مییافتهمرتبط با موضوع، 

به پرسش   در پاسخدانشگاه ننگرهار    از  درصد دانشجویان  10.3از دانشگاه هرات و    درصد دانشجویان

قرائت وجود  با  اندازه  چی  اسالم  »شما  دین  از  مختلف  گروه  -های  جریانمثل  و  دینی  های  های 



 

39 

 

درصد دانشجویان   35به ترتیب    از طرفی هم.  اندمخالفت نشان داده  موافق استید؟«،  -روشنفکری دینی  

درصد دانشجویان از دانشگاه ننگرهار    43.3هرات و    درصد دانشجویان از دانشگاه   36.1از دانشگاه کابل،  

»نظر شما در مورد چنان در پاسخ به پرسش  هم  (.52و    51،  50های  )جدول  اندتاحدودی موافق بوده

درصد دانشجویان   21.1کابل،    دانشگاه   ازدرصد دانشجویان    14.6  زندگی در کنار ادیان دیگر چیست؟«،

،  62های  جدولاند )مخالفت نشان دادهشجویان از دانشگاه ننگرهار  درصد دان   26.8از دانشگاه هرات و  

 (.  64و   63

شود.  میهای که با اساتید مضمون انجام شده نیز دیده  اضافه بر موارد اشاره شده، این مسأله در مصاحبه

اند و  ندهدشمنان اسالم، اسالم را غلط خواگوید: »می - از اساتید دانشگاه کابل  -عبدالجلیل فقیه مثالً 

های ناقص خود مقایسه و  خواهند اسالم را با نظامخواهند که اسالم را غلط معرفی کنند و یا میمی

(. حضور دیگری که 1397مصاحبه شخصی،  )  که باورهای شان ناقص است«چنان  معرفی کنند. هم

می این  است.  رنگ  پر  دشمن  و  ناقص  و  است  ستیزی  غلط  برای  مبنای  باشد. تواند  سید    تندروانه 

اند، در های که در نزد ما مقدسخیلی از سازمان»گوید:  می  -از دانشگاه هرات    -الدین هروی  جمال

شوند. خیلی از آراء و افکار دشمن و کسانی که در غرب های تروریستی شمرده مینزد دشمن گروه

کنند، در خیلی از موارد، افکار میآیند و کشورهای ما را اشغال  هستند، کسانی که از پشت دریاها می

اهلل  (. سید صفت1397)مصاحبه شخصی،  پنداریم، اما موضوع در کجا است؟«  ها را ما تروریستانه میآن 

 گوید: در مورد می -استاد مضمون  -

تا صدها  ها  کنند. دهدهند که غزه را بمبارد میها انجام میدهند، اسرائیلیها انجام میتندروی را که امریکائی

ی تندروی است که مصارف هنگفت اقتصادی  ی غیراسالمی، جامعهکنند. جامعهمسلمان را روزانه شهید می

هدف از ساختن بمب اتم چیست؟ این خود از بین بردن  رسانند.  های اتمی به مصرف میدارند و بر بمب

م که بمب اتم درست کنیم، این  خواهیکند و ما نمیها است. هیچ کشور اسالمی بمب اتم درست نمیانسان

کنند که به اسالم  های درست میکند و دولتکنند، اسرائیل درست میها درست میبمب را که آمریکائی

 (.1397هیچ نسبتی ندارند، جوامع غیرمسلمان و کافر هستند )مصاحبه شخصی، 
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 عنوان غیر خودی تبعیض فرهنگی؛ طرد یا حذف دیگری به   .4

شود. دیگری که محصول های رادیکالیسم دینی به طرد و حذف دیگری ختم میی شاخصهزنجیره 

شود. های که شرحش رفت گم میهمانهمان در پرتو اینسازی است و صدایش به عنوان نااین غیریت

عنوان پیرو دینی  شود، شامل دیگری به  این مورد که در درسگفتارهای نظام سیاسی اسالم مشاهده می

  این  ی نتایج آمارشود.  متفاوت، دیگری به عنوان کشور متفاوت و دیگری به عنوان جنس متفاوت می

»در صورت پژوهش نشان از تأثیر این مباحث بر دانشجویان دارد. از این رو که در پاسخ به پرسش  

درصد  15انتخاب    ورت گیرد؟«،روان آن ادیان چی رفتاری باید صامکان زندگی با ادیان دیگر، با پی  عدم 

درصد »به اسالم دعوت شوند و در صورت عدم    7.2دهنده »به اسالم دعوت شوند«،  دانشجویان پاسخ

  (. 65ها جزیه گرفته شود«، بوده است )جدول درصد »از آن 4.4قبول دعوت حذف فیزیکی شوند«، و 

ی است در سه درسگفتار مورد بررسی هایی که توأم با تبعیض فرهنگیابی واسازیدر این بخش به ریشه

 پردازیم.  به صورت جداگانه می

 در درسگفتار کابل.  ۴.1

اسالمی، توجه به علوم ضروری، تقوا، اخالق، احساس    یتوحید، درک کامل اندیشهدر این درسگفتار  

ین میان ی قابل توجه در اشود. نکتهمسئولیت، عدالت و آزادی از مبانی نظام سیاسی اسالم خوانده می

بینی دینی یا  جهان  بر مبنای،  یدیندرون دارد که    جا مفهوم دگرگونهآزادی در این   مبحث آزادی است.

ی ما در صدر  ها بر کشورهای دیگر از جمله منطقه ی عربحمله طوری که  شود.  خودی، تعریف می

بحث »آزادی فکر و عقیده«  ی بحث آزادی، یکی هم  شود. در ادامهای برای آزادی تلقی میاسالم، حمله

   گردد: مطرح می

که اسالم مجموعة    هیچ مسلمان حق ندارد که غیر مسلمانی را مجبور سازد که مسلمان شود. ولی از این 

  اسالم طغیان و   قانون   نظام و  علیه  بخواهد بر   شود، وقوانین است، بناًء کسیکه مسلمان می  از نظام ها و 

 (.  23: 1396مسلمیار، گردد )باساس قوانین اسالمی، مجازات می  سرکشی نموده و دوباره مرتد گردد

رود، در صورتی که در مورد اسالم مطرح حقوق بشری به شمار میترین  مهمآزادی عقیده که امروزه از  

از شود.  باشد، »طغیان و سرکشی علیه نظام و قانون اسالم« تلقی شده و موجب مجازات دانسته می

 مین سهمی ندارد. آنچه است از خودی است. این منظر دیگری در ز
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تمام کرهء زمین وطن امت اسالمی است؛ زیرا تمام زمین در ملکیت اهلل و از آن او است... بنابراین اهلل جل  

این حق را    اخذ   جالله حق تملک زمین را برای مسلمانان عطا فرموده است، تا تمام زمین وطن شان باشد و

ایشان گردانیده است تا   قدرت گردانیده است. البته ادای این فرضیه را مقید به توانائی و بعهدهء شان فرض 

زمانیکه    تا   تمام توانایی خود را بکار گرفته در فکر طرح پالنها وآمادگی کامل برای احقاق این حق باشند... و

زمانی صلح وسالم به    ها[نت]و    بر زمین حاکم باشد، فتنه در زمین باقی خواهد بود. وتنها  حکومت غیراهلل

  شریعت اهلل گردند؛ زیرا اسالم عبارت از صلح وسالم است و  منقاد  که تمام عالم تسلیم و می گردد زمین بر 

 (.73- 74بدون آن صلحی وجود ندارد )همان: 

 - پیام مستقیم این مطلب برای جهان این است که اگر ما توان داشته باشیم، نظام سیاسی اسالم   

یا هم  را در تمام جهان تطبیق می  -خالفت   بپردازید  یا مجبور هستید جزیه  نتیجه شما  کنیم. در 

 مسلمان شوید.  

اباء ورز  اینست که در مقابل کسانیکه از قبول دعوت اسالمی  امام  به عناد خود ادامه  وجیبه ششم  یده و 

شوند و یا با قبول جزیه در ذمه مسلمانان داخل    ]مسلمان[  میدهند اعالن جهاد نماید تا آنها یا مسلمانان

گردند و به این ترتیب حق اهلل متعال را که همانا اظهار و غلبه دین او بر تمام ادیان است، اداء نماید )همان:  

162.) 

آمدنی است.  -زمانی که تمام روی زمین وطن مسلمانان باشد   -ین روزی آید که چندر ادامه هم می 

شود. تقسیم می  -داراالسالم و دارالکفر    -جهان به دو بخش    ،جا وضع فعلی چنین نیستولی از آن 

»قبل از انقیاد تمام جهان در برابر حکم اهلل زمین به دو بخش تقسیم میشود: دار اسالم ودار الکفر«  

مسلمانان باشد. سرزمین مسلمان  ی(. بر این اساس دارالسالم جایی است که تحت سیطره74)همان: 

اش باشد. وطن  جا وطنکه آنی ندارد  هم بر اساس باورش است، مسلمان با گل و خاک مکانی رابطه

 گردد.  مسلمان داراالسالم است؛ جایی که شریعت تطبیق می

دار الحرب: سرزمینکه در آن تسلط وقدرت بدست غیر مسلمانان قرار    -1دارالکفر به دو دسته تقسیم میشود:  

دار العهد:    - 2رد.  داشته، منقاد دین اهلل نباشند، ودر میان دولت اسالمی وآن کشور عهد و پیمانی وجود ندا

سرزمین کفری، ولی در میان آنها ومسلمانان عهد و پیمان وجود دارد، با پیمان آتش بس وبا پیمان صلح که  

در برابر آن آمادهء پرداخت جزیه برای دولت اسالمی باشند. در بعضی موارد احکام هریک از این سرزمین ها  

 (. 75)همان:   به صورت مشروحی آمده استهای فقه  از هم تفاوت دارد، تفصیالت آن در کتاب 

نیز   احکام دارالکفر در زمان تشریح درس به صورت شفاهی بیان گردد و از ضرورت جهاد  احتماالً 

 تشریح گردد.  
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صفاتی است که برای رئیس دولت بیان  انجامد شروط و مواحذف دیگری می  طرد و   به  مورد دیگری که

گردد که چنانچه نظام سیاسی اسالم در تمامی  بیان می  نخست این موردشده است. در این مبحث  

با نظام بعد  موارد  تفاوت وجود دارد.  این  نیز  های دیگر متفاوت است، در بحث صفات رئیس دولت 

سالم  ،  کفایت ،  عدالت،  علم ،  آزادی،  عقل،  بلوغ،  مرد بودن  ، سالمشامل  شروط و صفات رئیس دولت  

 گردد.بیان می قدرت تنفیذ، و بودن

شود  شود، اسالم و مرد بودن است. در مورد نخست بیان میاز این میان، آنچه مربوط به این مبحث می

 (. در مورد مرد بودن84این شرط کافر نمیتواند زمامدار امور مسلمانان باشد...« )همان:    اساسکه »بر

د. »هرگز  نباشدولت مناسب نمی  گیرد که زنان برای ریاستبر این مسأله تأکید مستقیم صورت می

رستگار نمیشود قومی که زمام امور خود را به عهدهء زن سپرد... هرگز رستگار نمی شود قومی که 

 (.  86امارت خود را به زن سپرد« )همان، 

ها نیز صادق  ها و والیهمین شرایط برای انتخاب وزیرها، قاضی  به اعتبار درسگفتار  با توجه به اینکه

داری و  شود که زنان بر این اساس در جامعه، حکومتدیده می  شود.آن موارد نیز تکرار میدر  ،  است

رهبری، سهمی ندارند. این درحالی است که در کشور عمالً زنان از وزیر گرفته تا قاضی و والی اند. 

تماعی  تواند به تضاد اجشود موجود است که میداده می  چه آموزشچه هست و آن کسی میان آن پارادو

 و تندروی منجر شود.  

اسی اسالم دانسته شده و حکومت در مورد بعدی »تأمین حقوق رعیت« نیز از وظایف دولت در نظام سی

زم به رعایت حق زندگی، حق مالکیت، برخورداری از نیازهای ضروری زندگی، حق امنیت دینی،  مل

های که در باال آمد،  توجه به بحث  حق امنیت جانی و حیثیتی، و حق مالی گردیده است. این موضوع با 

کند؛ چه از یک طرف بحث گرفتن جزیه و ارتداد و نشر دعوت و جهاد در راه  پارادوکسی ایجاد می

شود و از طرف دیگر بحث حق زندگی، حق مالکیت، امنیت دینی، امنیت گسترش اسالم مطرح می

 گردد.  نی و حیثیتی و... مطرح میجا

معاصر برای بسیاری از مردم شعار و ورد زبان گردیده و گمان میکنند که از    دنیایپدیده آزادی که در  

ابتکارات رنسانس و انقالب نوین غرب به ویژه انقالب فرانسه  و غیره است.اسالم قرنها پیشتر آن را مطرح  

از آن از هیچ تالشی   برای محافظت  به آن دعوت نموده و حکومت اسالمی  را  دریغ  گردانیده و دیگران 

 (  190)همان:   است آوردهننموده و آن را از عالم خیال به دنیای واقعیت 
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این دو مورد قابل جمع نیست، الی اینکه همه پیرو اسالم باشند. در مورد آزادی دینی سخن زیاد گفته 

های  از طرفی هم چون از قبل پیش فرض  .شودشود و حتا آزادی دین از ابتکارات اسالم خوانده میمی

آوردهای دینی خوانده  شود با دین ربط داده شده و از ابتکارات یا دستود دارد هر چیزی کوشش میوج

شود که منشور کوروش در قرن ششم قبل از شود. آزادی دینی در حالی از ابتکارات اسالم خوانده می

 نموده است.   شود، به نحوی آن را بیان و تضمینبعد از اینکه به بابل حاکم می 539میالد، در سال 

ی دیگری در این درسگفتار است که مستوجب طرد یا حذف  زکات، جزیه، خراج، و عشور از موارد آمده

 دیگری است.  

صحابه کرام بر این امر اتفاق دارند که باید با مانعین زکات جنگ صورت گیرد. پس کسیکه از فرضیت آن  

پذیرند اما از ادای آن اباء میورزند، اگر در داخل  منکر میشود، کافر میشود و اما کسانیکه فرضیت آنرا می

دار اسالم و تحت سیطره دولت اسالمی قرار داشتند، اما مسلمین زکات را جبراً از آنها اخذ نموده و عالوه  

بر آن جزای تعزیری مناسبی برایشان تعین ]تعیین[ مینماید. اما اگر خارج از حیطه دولت قرار داشته و از  

رخوردار بودند، دولت اسالمی در مقابل شان اعالن جهاد مینماید، چنانچه ابوبکر صدیق با  قوت و شوکتی ب 

 (.183مانعین زکات به جنگ پرداخته« )همان:  

در شرایطی که بحث زکات عمالً حتا در کشورهای اسالمی مطرح نیست، آموزش اینکه زکات به زور  

شود.  ی تندوری میورد که زمینهآ را به وجود می  وضعیتیشود و حتا در این راستا جهاد گردد،  گرفته  

 شود:  به این هم بسنده نشده و در ادامه به مورد جزیه نیز پرداخته می

جزیه عبارت از مقدار معین مالی است که از فرد ذمی اخذ میگردد. به تعبیر دیگر جزیه مالیاتی است که  

تحت ذمه مسلمانان به دولت اسالمی پرداخته و  بر افراد غیر مسلمان وضع میگردد که بعد از داخل شدن 

و   نبوی  در مقابل آن از تسهیالت عامه و خاصه مستفید میگردند. مشروعیت جزیه در قرآنکریم، سنت 

 (.184)همان:  ه ثابت میباشد اجماع صحاب

در عصر جهانی شدن که بحث شهروندی مطرح است و ممکن نیست کشوری به لحاظ دینی تماماً   

ت ، آموزش اینکه بر اساس باور دینی یا دگراندیشی از گروهی وجوهی باید دریافشود  فتگون یاهم

گرایی دنیایی مدرن منافات دارد. در ادامه  است که با ضرورت کثرت  گردد، مستلزم خشونت و تندوری

آید که اساس تفکیک بین خودی و غیر خودی را باور تشکیل داده و این مبنای  مواردی دیگر نیز می

 شود:  دوگانه می عیارهایم
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هایی[ مقرر میگردد که بدست مجاهدین  خراج: »خراج عبارت از مالیاتی است که بر زمینهای ]سرزمین

  کشت نموده و حاصالت آنر بردارند.   فتح گردیده و دوباره بدست صاحبان اصلی آن گذاشته میشود تا آنرا 

مالیات گمرکی است که بر اموال اهل ذمه و مستأمن ها مقرر میگردد به  )مالیات گمرکی(:  ]عشر[ عشور

این معنا که اگر شخص ذمی مال التجاره خود را از یک شهر به شهر دیگر در داراسالم به غرض تجارت  

انتقال میدهد، محصول آن که نصف عشر است اخذ میگردد. و مستأمن )غیر مسلمانی که با گرفتن امان  

سلمانان میگردد( زمانیکه اموال خود را غرض تجارت به داراسالم وارد میکند، باید عشر  داخل سرزمین م

 (. 185-186آنرا به عنوان مالیات گمرکی بپردازد )همان: 

ی شان به همین نام بخشی از محصوالت مردم  بارها گزارش نشر شده که طالبان در مناطق زیر اداره 

 کنند.  آوری میمحل را جمع 

امکان   »در صورت عدمدهد که در پاسخ به پرسش  این مباحث، آمارهای پژوهش نشان میمرتبط با  

پی با  دیگر،  ادیان  با  گیرد؟«،زندگی  صورت  باید  رفتاری  چی  ادیان  آن  درصد    17.8انتخاب    روان 

درصد »به اسالم دعوت شوند و  5.8دهنده از دانشگاه کابل »به اسالم دعوت شوند«، دانشجویان پاسخ

ها جزیه گرفته شود«، بوده درصد »از آن   7.7ت عدم قبول دعوت حذف فیزیکی شوند«، و  در صور

 (. 66است )جدول 

اضافه بر این اساتید مضمون نیز در این دانشگاه به مواردی از این مباحث تأکید دارند. مبشر مسلمیار  

 گوید:  در مورد جزیه می -نویسنده کتاب مورد بحث   -

شود از  ی اسالم ارائه میجزیه مقدار ناچیز از پولی است که در بدل خدماتی که به غیرمسلمان در جامعه

های را که مسلمان دارد، آن فرد ندارد. مقدار جزیه نیز کمتر از مقدار  شود. چون مکلفیتفرد گرفته می

ی اسالمی  گیرند. جالب اینجا است که در جامعهع خود میهای معاصر از تمام اتبامالیاتی است که نظام

های بیشتری  که مکلفیت ندارد. اما مسلمان حقوق دارد و مکلفیتحقوق غیرمسلمان بیشتر است در حالی

 (.  1397مصاحبه شخصی، دارد )

شود، تالشی  چه دیده میی معطوف نیست. آن توجه   دارد  تفکیک اعتقادیمبنای  به اساس مسأله که  

 جا که موضوع در مورد رهبری مطرح است: چنان آن برای توجیه مسأله است. هم

خطوط سرخ خود را دارد. اسالم نیز  را دارد یا به تعبیری    هر مکتب، باور و اعتقاد، معیارها و خطوط خود 

چنین خطوط و حدودی دارد. مثالً اگر کسی در آمریکا رئیس جمهور شود، قانون آمریکا برایش شروطی  

که تابعیت آمریکا را داشته باشد. چرا داشتن تابعیت آمریکا شرط گردیده است  ضع کرده است، یکی اینو
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تواند که رئیس  تواند که رئیس جمهور شود؟ یا افغانی نمیبرای رئیس جمهور شدن؟ چرا مکسیکی نمی

که اسالم  اما این  جمهور شود؟ آنها در این مورد تعاریف و شروط خود را دارند. اسالم نیز چنین است،

ی سطوح نظام سیاسی چنین عملی را انجام دهد؟ به باور من چنین عملی درست نیست،  تواند درهمهنمی

کند، اما در  تنها در رهبری عمومی و درجاهای که مرتبط باشد به قضایای اسالمی در آنجا قبول نمی

اند که درسطوح باالی سیاسی قرار  تو جاهای دیگری که ربطی به مسایل اسالمی ندارد، غیرمسلمان می

   .(1397 همان، ) گیرد 

 گوید:  در مورد جزیه می -از اساتید دیگر دانشگاه کابل   -فرید احمد هروی  

این مثل  است،  متفاوت  گرفتن  جزیه  اما  است.  اسالم  اقتصاد  اقتصادی  منابع  از  یکی  گرفتن  که  جزیه 

مالیه   غیر اسالمی  اگر کسی در  پردازند. مسلمانمیمسلمانان در کشورهای  اند که  باور  این  بر  ها هم 

ها  اند: کسی که در اردو یا لشکر مسلمانکند مالیه بپردازد که این کسان هم مشخصکشورشان زندگی می

نکند و سرمایه باشد، از آن فرد مقدار اندکی از مالخدمت  ها  که مسلمانشود. چناناش گرفته میدار 

مصاحبه شخصی،  شود )ی زکات است، اما از نزد غیرمسلمان گرفته می، جزیه هم به مثابهپردازندزکات می

1397  .) 

 گیرد. شود که به اساس مسأله که تفکیک اعتقادی است، توجه صورت نمیباز هم دیده می

 در درسگفتار هرات.   ۴.۲

دینی متفاوت گرفته تا دیگری شود. از دیگری به عنوان پیرو  این مورد در این درسگفتار نیز مشاهده می

 شود. می دیده  به عنوان کشور متفاوت و دیگری به عنوان جنس متفاوت

سالمی، امت  »در نظام سیاسی و حکومتی انیست:    حجا بحث شهروند و حقوق شهروندی مطردر این

به اسالم   نمیسازد، ایماا عامل عضویت در آن و آنچه این تابعیت را تحقق پذیر  جای ملت را گرفته، تنه

شود. تازه دیگری که ایمان متفاوت دارد رانده شده و شامل این چتر نمی (.59: 1396، است« )صمیم

 شود:  تلقی می تفرضی که وجود دارد، مثباین مورد با پیش

بقاتی ها اعم از ططرح امت گامی به سوی جهانی شدن است. این طرح میتواند در زمینة برداشتن تمام فاصله

و نژادی و غیره نقش بازی کند، و دنیا را به مانند یک قریه در بیاورد که تمام انسانها مانند برادر و به گونة  

برابر باهم و در کنار هم و در فضای صلح و صمیمیت زندگی نمایند. این طرح تمام بشریت متفرق را مانند  

 (. 63: همان) ک کتلة به هم تنیده در میآوردیک مشت و ی 
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در مورد دیگر، بحث عناصر دولت، با تفکیکی که میان عناصر دولت به طور کلی و عناصر دولت اسالمی  

شود که بر این اساس دولت اسالمی یک دولت همگون است.  دیده می  ، گیردبه طور اخص صورت می

ردم  تلة بشری که به آن مکاز این منظر عناصر دولت شامل »گردد.  جایی که دیگری طرد یا حذف می

اسی سرزمین که در اصطالح سی، »گویند«قل سیاسی که به آن قدرت میحاکمیت مست»گویند«، می

امل: فکر، عقیده و اندیشه که ش  ]ایدئولوژیک[  مرجع ایداولوژیکگویند«، و »امروزین به آن کشور می

گردد:  به این صورت بیان میعناصر دولت اسالمی   ، و متفاوت از آن، ها . با توجه به ایناستشود«، می

  حاکمیت سیاسی مستقل که به آن حکومت اسالمی، »گویند«بشری که به آن مسلمانان میکتلة  »

که عبارت از  ]ایدئولوژیک[  مرجع اداولوژیک  ، » گویند«مین که به آن دار اسالم میسرز، »گویند«می

 (. 74-75: همان) «ی: قرآن، سنت، اجماع و قیاس استمنابع دین 

« در کنار بلوغ، عقل، آزادی، های حاکم اسالمی و مواصفات آنویژگیدر این درسگفتار نیز در مورد »

ها و مواصفات ذکر شده است. عدالت، کفائت و سالمتی، اسالم، مرد بودن و قریشی بودن نیز از ویژگی

این که   (.92:  همانلمان باشد« )»حاکم یک کشور مسلمان باید مسدر مورد اسالم بودن آمده است:  

جا، بر این اساس، دین باشد واضح است. از این امروزه کمتر کشوری در جهان دارای شهروندان تماماً هم

 تعدادی را طرد یا حذف باید کرد که چنین مورد عملی شود. در مورد مرد بودن نیز آمده است:  

هده دار زعامت و رهبری یک کشور اسالمی شود،  جمهور فقهای اسالم بر این نظرند که زن نمیتواند ع

زیرا زعامت و رهبری از جمله مسئولیتهایی است که مشکالت خاص خود را دارد، مشکالتی که با روحیة  

زن و خصایص فیزیولوژیکی و طبیعتش تناسب ندارد، و زن را در مشکالت خاصی قرار میدهد، از جمله  

خطرهای کودتا، کشته شدن، رهبری جنگها و از این قبیل که  خلط شدن با مردان، مواجهه با دشمنان،  

  نباید با وضعیت و طبیعت زنان همسویی ندارد. از اینرو جمهور علما بر این امر اتفاق نظر دارند که خانمها  

 (. 93: همان) دار ریاست دولت شوند عهده

معاصر را که موافق زعامت زنان اند  های  ی مثبت در ادامه این است که نظر فقهدر این درسگفتار نکته

 شود: شود. مورد قریشی بودن نیز به شکلی اشاره مینیز بیان می

اگر کسی کاندید شد که تمام شروط الزم در امامت را داشت و این امکان هم موجود بود که از قریش  

چنین شرطی در    تحقق  امکانکسی انتخاب شود، بهتر اینست که امام و خلیفه از قریش باشد، ولی اگر  

 (. 98: همان) ود از باب ضرورت از آن عدول نمودکنار سایر شروط نبود میش
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شود. ولی اساس آن تفکیک خودی و دیگری است.  طور دیگری مطرح می  ذمیمورد جزیه ذیل بحث  

 و متفاوتی را بر اساس باورش پذیرد.  طرد و حذف نشدن باید شرایط ویژه دیگری که در بدل

کافری اند که میخواهند ضمن حفظ عقاید کفری خویش، در کشور اسالمی زندگی کنند. بر    اهل ذمه اتباع

را با    "عهد ذمه"اساس قوانین فقهی چنین اشخاصی این حق را دارند، ولی بخاطر تحقق این امر الزم است تا  

مال و آزادی عقاید    دولت اسالمی منعقد نمایند که بر اساس آن باید به دولت اسالمی در مقابل حمایت از جان، 

خویش، مالیاتی را بپردازند تا از همة حقوق و مزایای یک تبعة مسلمان برخوردار شوند، و از برخی وظایف و  

 (. 162: همانمسئولیتهایی که برعهدة یک مسلمان است معاف گردند )

  »در صورت عدمدهد که در پاسخ به پرسش پژوهش نشان می این ینتایج آمارمرتبط با این مباحث، 

درصد    15.1انتخاب    روان آن ادیان چی رفتاری باید صورت گیرد؟«،امکان زندگی با ادیان دیگر، با پی

درصد »به اسالم دعوت شوند    2.5دهنده از دانشگاه هرات »به اسالم دعوت شوند«،  دانشجویان پاسخ

ها جزیه گرفته شود«، بوده درصد »از آن   2.5ف فیزیکی شوند«، و  و در صورت عدم قبول دعوت حذ

 (. 67است )جدول 

 گوید:  در مورد جزیه می  -از اساتید مضمون در دانشگاه هرات  -الدین هروی  سید جمال

غربی باشید، همین حاال مگر  متوجه  عمالً  است، شما  ما تکس  جزیه همان تکس  از  ها 

گیرند و  پولی میگیرند، از ما خاکرویم، از ما پول ویزا میگیرند، اگر به کشورشان مینمی

 .(1397مصاحبه شخصی، )گیرند« به خاطر هرمورد دیگری از ما پول می

 گوید: با دید انتقادی می -از اساتید دیگر مضمون در دانشگاه هرات  - اما عبدالوهاب نوینی  

گاه خود نشسته و تکیه کرده باشد و جزیه را بگیرد. آید که جزیه بپردازد، مسلمان باید در جایاگر ذمی می

ی خادم خود انتقال دهد، باید که فرد ذمی خودش انتقال دهد. این حس  ذمی حق ندارد که جزیه را بوسیله

باشد؛ زمانی نشسته  پردازد، فردی که جزیه را میکه جزیه را میحقارت در فرد ذمی وجود داشته  گیرد و 

ا! از این قبیل قضایا زیاد  ده که ایستاده است بگوید: اعطی یا عدواهلل، بده ای دشمن خددهناست، به فرد جزیه

 (.1397مصاحبه شخصی، )  است

 ردرسگفتار ننگرها.  ۴.3

در این درسگفتار نیز مواردی آمده که نشان از تبعیض فرهنگی؛ طرد و حذف دیگری دارد. با تفکیک  

جا تواند بستر تنش و تندروی باشد. چه آنگیرد که میدوتایی مسلمان و نامسلمان طردی صورت می
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...اهلل  گیرد که به دشمنی ختم خواهد شد: »شکل می  ایشود، فاصلهکه از دوستی برحذری داده می

بیان نموده  عزوجل شریک شدن و داخل شدن نامسلمانان را در معامالت و راز های مسلمانان ناروا 

(.  200: 1389،است. به مومنان حکم شده است که کافران را دوستان خود انتخاب نکنند...« )رحمانی 

خودی تأکید صورت نظام    ناعادالنه خوانده شده و بر برتری  -نامسلمان    - در ادامه هم نظام دیگری  

 گیرد:  می

جا خواهد بود و در شکل جدیدی از ظلم  بدون اسالم هر نظامی که تالش آوردن عدالت را بکند، ادعایش بی

و خشونت ظاهر خواهد شد. فقط و فقط دین اهلل است که برابری و عدالت را لحاظ کرده است. هوا و هوس  

دهد که مردم را با قوم، خانواده و گروه خود برابر بدانند و اصول  نمیبشری و خواهشات نفسانی انسان را اجازه  

 (.  80: همانو قوانینی وضع کنند که در آن انصاف و برابری لحاظ گردیده باشد )

تواند  شود: »... بشر نمیدیگری، در هر سطح و شامل هر گروهی که باشد از نشانی باور شناسایی می

سازمان    دانان نامسلمانبا مقتضیات هر زمان و مکان مناسب باشد. حقوق قانونی ثابت و قوی بسازد که  

(. اگر داخل 115:  همانملل متحد به این اعتراف دارند که شریعت اسالمی مناسب هر زمانی است« )

شود به نرمی. مناصب  ها »جزیه« و »خراج« گرفته شود. البته گفته میحکومت اسالمی باشند باید از آن 

 (. 249: همانتوانند داشته باشند ولی شامل وظایف کلیدی نباید شوند ) را می فنی و مسلکی

شود منافات  گیرد. تالش میشود مسأله صورت پارادوکسیکال میجا که بحث آزادی عقیده مطرح میآن 

شود، با آزادی عقیده پنهان نگهداشته شود. در سطحی که  طرد و حذف دیگری که آشکارا بیان می

 ی نیست: میان این دو »رابطه« شودگفته می

دهد با آزادی عقیده ارتباطی ندارد  جزای مرتد با آزادی عقیده رابطه ندارد. این که اسالم مرتد را جزا می

گویند که مسلمان از اسالم بگردد. پس طوری  بلکه مرتد شدن معنای خاص خود را دارد. مرتد به این می

که عقیده اسالمی و احکام اسالمی را قبول دارد، با مرتد شدن    کند شدن تعهد میکه مسلمان با مسلمان

کند.  کند، و آن مقررات را زیر پا میشکند و از مقررات دولتی سرپیچی میدر حقیقت تعهد قبلی خود را می

نخواهی مستحق جزا می بخواهی  بود. پس  پذیرفته  قبالً  را که  این  مقرراتی  قوانین هم  شود. چونان که 

 (. 244: همانکند )أیید میموضوع را ت

شود صورت مسأله طوری تغییر داده شود و طرد و حذف دیگری آشکار نگردد که فراموش تالش می 

افراد به شکل موروثی می  -از جمله اسالم    - شود دین  می اکثر مطلق  به معنابه  که تعهد    ی رسد. 

 جا موضوعیت ندارد.  شود در اینچنانی که بیان میآن 
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های ناکاره دین را حفاظت کند. حکومت اسالمی باید  حکومت اسالمی وظیفه دارد تا از تبدیل، تغییر و بدعت

کس این حق را ندهد که زیر عنوان آزادی فکری سخن از تبدیل یا ترمیم بگویند. چرا که این دین  به هیچ

شود. اگر مسلمانان به  الص تنفیذ میگیرد بلکه کامل و خهای دیگر ارتباط نمیکامل و »پوره« است. با نظام

های  اقلیت  -شوند و اگر اهل ذمه  آن دست بزنند مرتد شده و از دین برون می  -تعدیل و ترمیم    -این کار  

بود و باش شان در کشور اسالمی می  -نامسلمان   شکند و بالفاصله از داراالسالم  به آن دست زنند، پیمان 

 (. 184: همانشوند )بیرون می

شود،  چه به صورت تلویحی بیان میجا مراد نیست. آنکل مفهوم متداول آزادی بیان و عقیده ایندر  

جا که پیام متن واضح است، از تالشی برای پنهان نگهداشتن طرد و حذف دیگری است. ولی از آن

 ید. آی چنین امری هم برنمیعهده

و حقوق سیاسی  زنان  اسدر مورد  است: »در حکومت  آمده  با مرد عضو شورای  شان  یکجا  زن  المی 

تواند و نه رئیس جمهور... هرگز قومی موفق نخواهد شد  تواند. نه صدراعظم شده میاسالمی شده نمی

زور«تر از مردان (. زنان به لحاظ عقلی و جسمی »کم61:  همانکه رهبری آن در دست زنی باشد« )

 شوند:  طرد می اجتماعی  -ی سیاسی خوانده شده و به این دلیل از عرصه

طور رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم فرموده  در قرآن کریم آمده است که مردان بر زنان حاکم اند. همین

است زمانی که معامله شما به دوش زنان شود، مرگ برای شما خیلی خوب است. رهبر دولت اسالمی  

نماز را هم به دوش دارد، در مر عاجز دانسته است. امامت زنان  حالیکه شریعت زنان را از این ا  امامت 

ی  زور«اند. همهباطل است. نکته دیگر این است که زنان به لحاظ عقلی و جسمانی نسبت به مردان »کم

 (.200:  همانتوانند )که زنان رهبر حکومت شده نمی دارند  های اسالمی بر این اتفاقفقه

های اسالمی یک  مطابق شریعت باشد: »فقهشود. با این شرط که  به زور و خشونت رسمیت داده می

طوری بیان کرده اند که هرکی از طریق زور حکومت را قبضه کرده و  طریق ساختن حکومت را این 

:  همانحکومت خود را تشکیل دهد، احکامش نافذ خواهد بود. به این شرط که مطابق شریعت باشد« ) 

255.) 

امکان   »در صورت عدمهد که در پاسخ به پرسش  دمرتبط با این مباحث، آمارهای پژوهش نشان می

پی با  دیگر،  ادیان  با  گیرد؟«،زندگی  صورت  باید  رفتاری  چی  ادیان  آن  درصد    10.3انتخاب    روان 

از دانشگاه ننگرهار »به اسالم دعوت شوند«،  دانشجویان پاسخ درصد »به اسالم دعوت   15.5دهنده 
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ها جزیه گرفته شود«، درصد »از آن   1د«، و  شوند و در صورت عدم قبول دعوت حذف فیزیکی شون

 (. 68بوده است )جدول 

 گوید:  در مورد جزیه می  -از اساتید مضمون در دانشگاه ننگرهار   -دل آقا وقار  

همین حاال در کشورهای غربی ببینید؛ امریکا یا اروپا، در برابر هرچیزی تکس است. در مقابل کاری که فرد  

پرداختند  ها زکات میپردازد. در آن زمان مسلمانگیرد، به دولت تکس مییدهد و معاشی که مانجام می

که زکات نیز شروط خود را دارد، اگر کسی مال اضافی دارد، بر آن مال سالی بگذرد، نصاب آن کامل شود  

د  کن پردازد. غیرمسلمانی هم که در کشورهای اسالمی زندگی مییا همان مقدار الزم باشد، مسلمان زکات می

کند، در مقابل  پردازد، غیرمسلمانی که در کشور اسالمی زندگی میبا در نظرگرفتن شروط آن، تکس می

شود،  که از مسلمان زکات گرفته میپردازد. این ظلم نیست. چنانحفظ جان، ناموس، خانه و جایگاه تکس می

های دارد و در هر  یه هم شرطگوییم که گرفتن این جز شود، جزیه میبه تکسی که از غیرمسلمان گرفته می

شود«  ی تاریخی ما میی از گذشتهشود. البته این مربوط به دورهوقت و زمان از هر کس جزیه گرفته نمی

 (.  1397)مصاحبه شخصی، 

 گوید:  می -از اساتید دیگر مضمون در دانشگاه ننگرهار   - سادات اهللسید صفت

ها داخل شوند، حدود کفار معلوم است که باید  توانند بدون پرداخت جزیه به سرزمین مسلمانکفار نمی

کنند، یعنی  در جاهای خود زندگی کنند و حدود مسلمان نیز مشخص است که باید در جای خود زندگی  

 (. 1397مصاحبه شخصی، ) حدود هرکدام مشخص است 
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 گیری نتیجه

ی رادیکالسیم دهد بانتایج پژوهش حاضر نشان می شود، چه امروزه به طور عموم بیان میبر خالف آن

های پژوهش،  آموزش عالی است. یافته، یکی هم محصول شرایط نهادی ما، از نشانی  که درگیر هستیم

درسگفتارهای نظام سیاسی اسالم، در  دهد که متن  ی پژوهش نشان میبر اساس سواالت طرح شده

در این راستا،    اند.رادیکالیسم دینی  حامل، در سطوح مختلف  قرار گرفته  هر سه دانشگاه مورد بررسی

های مندرج در درسگفتارهای »نظام مطالب و آموزهآیا  برای پاسخ به پرسش نخست پژوهش، این که  

های رادیکالیسم دینی مشخص ه عنوان شاخصه چه بآن  سیاسی اسالم« حامل رادیکالیسم دینی است؟

پنداری،  پنداری و کمالخواست تغییرات بنیادی و فوری؛ حتا توأم با خشونت، کاملگردید، که شامل 

، در شد سازی، و تبعیض فرهنگی؛ طرد یا حذف دیگری به عنوان غیر خودی میهمانی و غیریتاین

درسفگتارهای مالحظه   بهگردیداین  ارتباط  در  موردشاخصه  .  نظام  نخست،  مواردی   بحث  ی  در  و 

ی دوم، نوع نگاه  پیشنهادی این متون مستوجب تغییرات بنیادی و فوری است. در ارتباط به شاخصه

اصو برخالف  درسگفتارها  در  شده  تنها ترسیم  نه  دانشگاهی  و  علمی  کار  می  ل  که  پیشنهاد  گردد 

ی سوم، تعریف خودی و دیگری  . در ارتباط به شاخصهگرددترین نیز تعریف مییافتهترین و کمالکامل

این  امر  قالب  در  که  است  موجود  متن  ناایندر  و  میهمان  تندروی  به  به همان  ارتباط  در  انجامد. 

موارشاخصه  چهارم،  خودی  دی  غیر  عنوان  به  دیگری  حذف  یا  طرد  به  که  است  مالحظه  قابل  ی 

ن پیرو دینی متفاوت، دیگری به عنوان کشور متفاوت و رد که شامل دیگری به عنوا اانجامد. این مومی

 شود.دیگری به عنوان جنس متفاوت می

تواند از عوامل رادیکالیزه ها میفراگیری این آموزهدر راستای پاسخ به پرسش دوم پژوهش، این که آیا 

ی پاسخ مثبت برای پرسش است. از موارد های کمی پژوهش تأیید کنندهپافته  شدن دانشجویان باشد؟

 های زیر اشاره:  توان به یافتهسازی میی این رادیکالیزهبرجسته 

دهنده بر این باورند که نظام سیاسی اسالم، امارت اسالم یا  پاسخ  درصد دانشجویان  52.1 -

 . خالفت اسالمی است

کنند که نظام سیاسی افغانستان اسالمی نیست.  فکر مینده  دهدرصد دانشجویان پاسخ  13.9 -

 دانند. درصد هم این نظام را تا حدودی اسالمی می 45.9
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دانشجویان  22.5 - خالفپاسخ  درصد  به  افغانستان  سیاسی  نظام  تغییر  خواستار  ت  دهنده 

 ه، یا نظام دیگری استند.  یقاسالمی، امارت اسالمی، والیت ف

 دهنده موافق تطبیق امر به معروف و نهی از منکر استند.خپاس درصد دانشجویان 88 -

پاسخ  84.7 - دانشجویان  باید  درصد  که  است  دینی  بهترین  اسالم  که  باورند  این  بر  دهنده 

 ندگی تطبیق شود.زهای در تمام حوزه آن هایآموزه 

 ی خالفت اسالمی اند. دهنده موافق احیای دوبارهدرصد دانشجویان پاسخ 35.7 -

  37.5های مختلف از دین اسالم اند.  دهنده مخالف وجود قرائتپاسخ  صد دانشجویاندر  19.6 -

 های مختلف استند. درصد هم تا حدودی موافق قرائت

ترین دینی است که باید  دهنده بر این باورند که اسالم کاملدرصد دانشجویان پاسخ  92.8 -

 همه پیرو آن باشند.  

 ف زندگی در کنار ادیان دیگر اند. دهنده مخالدرصد دانشجویان پاسخ 19.8 -

دهنده موافق تالش برای گسترش اسالم به کشورهای دیگر  درصد دانشجویان پاسخ  75.3 -

 اند. 

دهنده تفکر  های اساتید مضمون نظام سیاسی اسالم نیز در مواردی نشاناضافه بر این موارد مصاحبه

 شود، ولی به صورت کلکر آورده مینوع تفهای برای این  تندروانه است. هر چند در مواردی توجیه 

عبدالوهاب نوینی، از   –گردد مستوجب تندروی است. از این میان تنها یکی از اساتید  چه بیان میآن 

 ریف شده، ضد تندوری دارد.  ردی دیدگاه انتقادی و به معنای تعدر موا –دانشگاه هرات 

یات ابتدایی پژوهش در مورد رادیکال بودن ی فرضتأیید کننده  ،های پژوهشیافته به صورت خالصه  

دانشجوی  ی آن بر دانشجویان است.  سازانهظام سیاسی اسالم و تأثیر رادیکالمتون درسگفتارهای ن

، توانایی استدالل  های آموزهای مندرج در متون نظام سیاسی اسالم، در صورت پذیرش آنفراگیرنده

 همانی خواهد داشت.   ها حس اینر بسا موارد با آن، و دنداشتههای رادیکال را در مقابل گروه
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 ها و نمودارها: جدول 1ضمیمه 

 شناسی پاسخ دهندگانجمعیت

 دانشگاه درصد 

 کابل 42%

 هرات  31.90%

 ننگرهار  26.00%

 مجموع  100.0%

 جنسیت درصد 

 زن 33.80%

 مرد  66.20%

 مجموع  100.00%

 دانشگاه کابل  درصد 

 زن 40.8%

 مرد  59.2%

 مجموع  100%

 دانشگاه هرات  درصد 

 زن 47.9%

 مرد  52.1%

 مجموع  100%

 دانشگاه ننگرهار  درصد 

 زن 5.2%

 مرد  94.8%

 مجموع  100%

 ملیت  درصد 

 ازبیک  2.4%

 پشتون  41.3%

 تاجیک  31.4%

 ترکمن 1.3%

 هزاره  19.6%

 دیگر 4.0%
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 مجموع  100%

 مذهب  درصد 

 حنفی 75.6%

 جعفری  23.6%

 دیگر 0.8%

 مجموع  100.0%

 محل رشد و پرورش  درصد 

 شهر  64.9%

 روستا  35%

 مجموع  100%

 نهاد عضویت در   درصد 

 انجمن دینی 4.0%

 انجمن فرهنگی و اجتماعی  14.5%

 حزب سیاسی  3.8%

 نهادهای جامعه مدنی  8.30%

 نهادهای دیگر  0.80%

 بدون عضویت  68.6%

 مجموع  100.0%

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 

 

 در اسالم  یاسیموافقت و مخالفت با وجود نظام س: 1 جدول

د درصد هاگزینه    

 بلی 93.6%

 نخیر 2.9%

دانمنمی 3.5%  

 مجموع  100.0%

دهندگان  درصد پاسخ  93.6در پاسخ به پرسش »به نظر شما، آیا دین اسالم دارای نظام سیاسی است؟«،  

مثبت،   و  درصد    2.9پاسخ  منفی  نمیدرصد    3.5پاسخ  دادهپاسخ  دیگراند.  دانم  بیان  از  به   ،373 

 اند.  ی سوم را انتخاب کردهتن گزینه  13ی دوم و تن گزینه 11ی اول، تن گزینه 249دهنده پاسخ

 در اسالم  یاسیموافقت و مخالفت با وجود نظام س: 1 نمودار

 

ننگرهار، و  بیشترین از این میان بیشترین پاسخ مثبت در دانشگاه هرات و کمترین آن در دانشگاه  

 پاسخ منفی در دانشگاه کابل و کمترین آن در دانشگاه هرات انتخاب شده است: 

 

93.6

2.9

3.5

بلی

نخیر

نمی دانم
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 در اسالم یاسیدانشگاه کابل؛ موافقت و مخالفت با وجود نظام س :2 جدول

 

 

 

 

 در اسالم یاسیدانشگاه هرات؛ موافقت و مخالفت با وجود نظام س :3 جدول

 هاگزینه  درصد 

 بلی 98.4%

 نخیر 0.8%

 دانمنمی 0.8%

 مجموع  100.0%

 در اسالم یاسیدانشگاه ننگرهار؛ موافقت و مخالفت با وجود نظام س :4 جدول

هاگزینه  درصد   

 بلی 89.7%

 نخیر 3.1%

 دانمنمی 7.2%

 مجموع  100.0%

 

  

 هاگزینه  درصد 

 بلی 92.4%

 نخیر 4.5%

 دانمنمی 3.1%

 مجموع  100.0%
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 در اسالم یاسیها؛ موافقت و مخالفت با وجود نظام سدانشگاه کیتفک :2 نمودار

 

 یاسالم یاسینظام س تینوع :5 جدول

 هاگزینه  درصد 

 جمهوری  34.3%

 امارت  17.2%

 خالفت  34.9%

 والیت فقیه  4.6%

 دیگر 1.2%

 پاسخ نگفته و از دست رفته  7.8%

 مجموع  100.0%

در پاسخ به پرسش »اگر اسالم دارای نظام سیاسی است، به نظر شما کدام نظام سیاسی زیر اسالمی  

درصد    4.6خالفت،  درصد    34.9درصد امارت،    17.2،  دهندگان جمهوریدرصد پاسخ  34.3است؟«،  

دلیل  بنا بر هم   یاو  پاسخ نگفته  ،درصد به دلیل سوال نخست 7.8، و اندرا انتخاب کرده ی دیگرگزینه 

تن    64ی اول،  تن گزینه  128دهنده  پاسخ  373، از  به بیان دیگردیگری پاسخ از دست رفته است.  

ی تن گزینه 29ی پنجم، و زینه تن گ 5ی چهارم، تن گزینه 17ی سوم، تن گزینه 130ی دوم، گزینه 

  اند.  ششم را انتخاب کرده
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 یاسالم یاسینظام س تینوع :3 نمودار

 

از این میان بیشترین پاسخ مثبت برای جمهوری در دانشگاه کابل و کمترین آن در دانشگاه هرات، 

کمترین آن در دانشگاه هرات، بیشترین پاسخ  بشترین پاسخ مثبت برای امارت در دانشگاه ننگرهار و  

   مثبت برای خالفت در دانشگاه هرات و کمترین آن در دانشگاه ننگرهار بوده است:

 ی اسالم یاسینظام س تیدانشگاه کابل؛ نوع :6 جدول

 هاگزینه درصد

 جمهوری  36.9%

 امارت  8.3%

 خالفت  39.5%

 والیت فقیه  4.5%

 دیگر 2.5%

 پاسخ نگفته و از دست رفته  8.3%

 مجموع  100.0%
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 یاسالم یاسینظام س تیدانشگاه هرات؛ نوع :7 جدول

 هاگزینه  درصد 

 جمهوری  30.3%

 امارت  5.9%

 خالفت  49.6%

 والیت فقیه  8.4%

 دیگر 0.8%

 پاسخ نگفته و از دست رفته  5.0%

 مجموع  100.0%

 یاسالم یاسینظام س تیدانشگاه ننگرهار؛ نوع :8 جدول

هاگزینه  درصد   

 جمهوری  35.1%

 امارت  45.4%

 خالفت  9.3%

 والیت فقیه  0.0%

 دیگر 0.0%

 پاسخ نگفته و از دست رفته  10.2%

 مجموع  100.0%

 یاسالم یاسینظام س ت یها؛ نوعدانشگاه  کیتفک:  4نمودار
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 افغانستان  یاسیبودن نظام س یاسالم: 9 جدول

 هاگزینه  درصد 

 بلی 39.9%

 تا حدودی  45.9%

 نخیر 13.9%

 از دست رفته 0.3%

 مجموع  100.0%

است؟«،   اسالمی  افغانستان  سیاسی  نظام  آیا  شما،  نظر  »به  پرسش  به  پاسخ  درصد    39.9در 

اند. بر این  منفی دادهپاسخ    درصد  13.9تا حدودی و  پاسخ    درصد   45.9دهندگان پاسخ مثبت،  پاسخ

ی سوم را تن گزینه  52ی دوم و  تن گزینه  171ی اول،  تن گزینه  149دهنده  پاسخ  373اساس، از  

 اند. از این میان یک پاسخ هم از دست رفته است.  ب کردهانتخا

 افغانستان   یاسیبودن نظام س یاسالم: 5 نمودار

 

و   ننگرهار  دانشگاه  در  افغانستان  سیاسی  نظام  بودن  اسالمی  در  مثبت  پاسخ  بیشترین  میان  این  از 

کمترین آن در دانشگاه کابل، و  بشترین پاسخ منفی در دانشگاه کابل و کمترین آن در دانشگاه ننگرهار  

  بوده است:  

 

39.9

45.9

13.9

0.3

بلی

تا حدودی

نخیر

از دست رفته



 

61 

 

 افغانستان  یاسیبودن نظام س یدانشگاه کابل؛ اسالم: 10 جدول

 

 

 

 

 افغانستان  یاسیبودن نظام س یدانشگاه هرات؛ اسالم: 11 جدول

 هاگزینه  درصد 

 بلی 32.8%

 تا حدودی  52.9%

 نخیر 14.3%

 از دست رفته 0.0%

 مجموع  100.0%

 افغانستان  یاسیبودن نظام س یدانشگاه ننگرهار؛ اسالم: 12 جدول

 هاگزینه  درصد 

 بلی 81.4%

 تا حدودی  15.5%

 نخیر 3.1%

 از دست رفته 0.0%

 مجموع  100.0%

 

 

 

 

 هاگزینه  درصد 

 بلی 19.7%

 تا حدودی  59.2%

 نخیر 20.5%

 از دست رفته 0.6%

 مجموع  100.0%
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 افغانستان  یاسیبودن نظام س یها؛ اسالمدانشگاه  کیتفک: 6 نمودار

 

 

 

 افغانستان یاسینظام س رییتغ: 13 جدول

 هاگزینه  درصد 

 خالفت اسالمی  8.0%

 امارت اسالمی  4.6%

 والیت فقیه  3.5%

 دیگر 4.6%

 پاسخ نگفته)مخالف( و از دست رفته 77.5%

 مجموع  100.0%

پرسش »اگر نظام سیاسی افغانستان اسالمی نیست، آیا موافق تغییر نظام سیاسی افغانستان  در پاسخ به  

درصد امارت اسالمی،   4.6،  دهندگان خالفت اسالمیدرصد پاسخ  8هستید؟ اگر بلی، به کدام نظام؟«، 

ی پاسخ درصد به دلیل سوال قبل  77.5، و  اندرا انتخاب کرده  ی دیگرگزینه  6.4درصد والیت فقیه،    3.5

پاسخ از دست    -درصد    0.8  -یا به دلیل دیگری    -درصد    76.7  -اند  نگفته و مخالف تغییر نظام سیاسی

است.   دیگررفته  بیان  از  به  گزینه  30دهنده  پاسخ  373،  اول،  تن  گزینه  17ی  دوم،  تن  تن    13ی 

تن به دلیل سوال قبلی    286اند. از این میان  ی چهارم را انتخاب کردهتن گزینه  24ی سوم، و  گزینه 

 پاسخ هم از دست رفته است.  3اند، و پرسش را پاسخ نگفته و مخالف تغییر نظام بوده
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 افغانستان یاسینظام س رییتغ: 7 نمودار

 

از این میان بیشترین پاسخ مثبت برای تغییر نظام سیاسی افغانستان در دانشگاه کابل و کمترین آن 

برای تغییر نظام سیاسی در دانشگاه هرات و    -مخالفت    -در دانشگاه هرات، و  بشترین پاسخ منفی  

  کمترین آن در دانشگاه کابل بوده است: 

 افغانستان یاسینظام س رییکابل؛ تغدانشگاه : 14 جدول

 هاگزینه  درصد 

 خالفت اسالمی  12.7%

 امارت اسالمی  4.5%

 والیت فقیه  3.8%

 دیگر 12.1%

 پاسخ نگفته)مخالف( و از دست رفته 66.9%

 مجموع  100.0%

 افغانستان یاسینظام س رییدانشگاه هرات؛ تغ: 15 جدول

 هاگزینه  درصد 

 خالفت اسالمی  6.7%

 امارت اسالمی  1.7%

 والیت فقیه  2.5%

 دیگر 4.2%

 پاسخ نگفته)مخالف( و از دست رفته 84.9%

 مجموع  100.0%
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 افغانستان یاسینظام س رییدانشگاه ننگرهار؛ تغ: 16 جدول

 هاگزینه  درصد 

 خالفت اسالمی  2.1%

 اسالمی امارت   8.3%

 والیت فقیه  4.1%

 دیگر 1.0%

 پاسخ نگفته)مخالف( و از دست رفته 84.5%

 مجموع  100.0%

 افغانستان  یاسینظام س رییها؛ تغدانشگاه کیتفک: 8 نمودار

 

 از منکر یامر به معروف و نه قیتطب: 17 جدول

 هاگزینه  درصد 

 کامال مخالف  3.2%

 مخالف  3.2%

 نظری ندارم  5.6%

 موافق  38.7%

 کامال موافق  49.3%

 مجموع  100.0%
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استید؟«،   موافق  منکر«  از  نهی  و  معروف  به  »امر  تطبیق  با  »آیا  پرسش  به  پاسخ  درصد    3.2در 

درصد موافق،   38.7درصد نظری ندارم،  5.6درصد مخالف،  3.2ی کامالً مخالف، دهندگان گزینهپاسخ

  تن  12ی اول،  گزینهتن  12دهنده  پاسخ 373، از  به بیان دیگراند.  کامالً موافق را انتخاب کرده  49.3و  

انتخاب تن گزینه   184ی چهارم، و  تن گزینه  144ی سوم،  تن گزینه  21ی دوم،  گزینه  ی پنجم را 

 اند.  کرده

 از منکر ی امر به معروف و نه  قیتطب: 9 نمودار

 

شترین مخالفت  یکابل، و  باز این میان بیشترین موافقت در دانشگاه هرات و کمترین آن در دانشگاه  

  در دانشگاه کابل و کمترین آن در دانشگاه هرات بوده است:  

 از منکر  یامر به معروف و نه قی دانشگاه کابل؛ تطب: 18 جدول

 هاگزینه درصد

 کامال مخالف  5.1%

 مخالف  6.4%

 نظری ندارم  7.6%

 موافق  33.8%

 کامال موافق  47.1%

 مجموع  100.0%
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 از منکر  یامر به معروف و نه قیدانشگاه هرات؛ تطب: 19 جدول

 هاگزینه  درصد 

 کامال مخالف  1.7%

 مخالف  0.8%

 نظری ندارم  4.2%

 موافق  35.3%

 کامال موافق  58.0%

 مجموع  100.0%

 از منکر یامر به معروف و نه قیننگرهار؛ تطبدانشگاه : 20 جدول

 هاگزینه  درصد 

 کامال مخالف  2.1%

 مخالف  1.0%

 نظری ندارم  4.1%

 موافق  50.5%

 کامال موافق  42.3%

 مجموع  100.0%

 از منکر  یامر به معروف و نه ق یها؛ تطبدانشگاه کیتفک: 10 نمودار
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 از منکر«  ی»امر به معروف و نه قی تطب یچگونگ: 21 جدول

 هاگزینه  درصد 

 وعظ و گفتار  38.3%

 های اجتماعی( نوشتار )روزنامه،  مجله، شبکه  36.5%

 زور  6.5%

 دیگر 3.5%

 نظری ندارم  2.1%

 پاسخ نگفته و از دست رفته  13.1%

 مجموع  100.0%

های در پاسخ به پرسش »اگر با تطبیق امر به معروف و نهی از منکر موافق هستید، از چی راهی/راه

  36.5دهندگان وعظ و گفتار،  درصد پاسخ  38.3باید امر به معروف و نهی از منکر انجام شود؟«، انتخاب  

  13.1م بوده است.  درصد نظری ندار  2.1درصد زور،   6.5های اجتماعی(، نوشتار )روزنامه، مجله، شبکه

  143دهنده  پاسخ  373، از  به بیان دیگرشان از دست رفته است.  اند و یا پاسخدرصد هم یا پاسخ نگفته

ی  تن گزینه  8ی چهارم، و  تن گزینه   13ی سوم،  تن گزینه  24ی دوم،  تن گزینه  136ی اول،  تن گزینه

  45  -اند  ال قبلی پاسخ نگفته و مخالف بودهبه دلیل سو  تن دیگر یا پاسخ  49اند.  پنجم را انتخاب کرده

 تن.   4 -شان از دست رفته است و یا پاسخ -تن 

 

 

 

 

 

 



 

68 

 

 از منکر«  ی»امر به معروف و نه قی تطب یچگونگ : 11 نمودار

 

از این میان بیشترین انتخاب »وعظ و گفتار« و »نوشتار« در دانشگاه هرات و کمترین آن در دانشگاه  

 کابل، و بیشترین انتخاب زور در داشنگاه ننگرهار و کمترین آن در دانشگاه هرات بوده است:  

 از منکر« ی»امر به معروف و نه قیتطب یدانشگاه کابل؛ چگونگ: 22 جدول

 هاگزینه  درصد 

 وعظ و گفتار  28.7%

 های اجتماعی( نوشتار )روزنامه،  مجله، شبکه  35.7%

 زور  5.7%

 دیگر 7.6%

 نظری ندارم  1.9%

 پاسخ نگفته و از دست رفته  20.4%

 مجموع  100.0%
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 از منکر« ی»امر به معروف و نه قیتطب  یدانشگاه هرات؛ چگونگ : 23 جدول

 هاگزینه  درصد 

 وعظ و گفتار  40.3%

 های اجتماعی( نوشتار )روزنامه،  مجله، شبکه  44.5%

 زور  4.2%

 دیگر 0.9%

 نظری ندارم  2.5%

 پاسخ نگفته و از دست رفته  7.6%

 مجموع  100.0%

 از منکر« ی»امر به معروف و نه قیتطب یننگرهار؛ چگونگ دانشگاه : 24 جدول

 هاگزینه  درصد 

 وعظ و گفتار  51.5%

 های اجتماعی( نوشتار )روزنامه،  مجله، شبکه  27.9%

 زور  10.3%

 دیگر 0.0%

 نظری ندارم  2.1%

 پاسخ نگفته و از دست رفته  8.2%

 مجموع  100.0%

 از منکر« ی»امر به معروف و نه قیتطب یها؛ چگونگدانشگاه  کیتفک: 12 نمودار
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 از منکر  یامر به معروف و نه یکننده  قیگروه تطب: 25 جدول

 هاگزینه  درصد 

 اخوان المسلمین/جمعیت اصالح  18.0%

 حزب التحریر  1.3%

 طالبان  11.2%

 داعش  0.8%

 دولت  52.3%

 گروه دیگری  9.4%

 پاسخ نگفته و از دست رفته  7.0%

 مجموع  100.0%

دانید؟«،  ی امر به معروف و نهی از منکر میی آموزهدر پاسخ به پرسش »کدام گروه را تطبیق کننده

پاسخ  18انتخاب   اصالح،  درصد  المسلمین/جمعیت  اخوان  درصد    11.2التحریر،  حزب  1.3دهندگان 

پاسخ درصد هم یا    7درصد گروه دیگری بوده است.    9.4درصد دولت،    52.3درصد داعش،    0.8طالبان،  

  5ی اول، تن گزینه 67دهنده پاسخ 373، از به بیان دیگرشان از دست رفته است. اند و یا پاسخنگفته

و  تن گزینه  195ی چهارم،  تن گزینه  3ی سوم،  تن گزینه  42ی دوم،  تن گزینه پنجم،  تن   35ی 

 ن از دست رفته است.  شااند و یا پاسختن دیگر یا پاسخ نگفته 26اند.  ی ششم را انتخاب کردهگزینه 

 از منکر  یامر به معروف و نه یکننده قی گروه تطب: 13 نمودار

 
از این میان بیشترین انتخاب طالبان در دانشگاه ننگرهار و کمترین آن در دانشگاه هرات، بیشترین انتخاب دولت در دانشگاه  

 کابل و کمترین آن در دانشگاه ننگرهار بوده است:  
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 از منکر یامر به معروف و نه یکننده قی دانشگاه کابل؛ گروه تطب: 26 جدول

هاگزینه  درصد   

 اخوان المسلمین/جمعیت اصالح  14.6%

 حزب التحریر  2.5%

 طالبان  7.0%

 داعش  1.9%

 دولت  58.0%

 گروه دیگری  11.5%

 پاسخ نگفته و از دست رفته  4.5%

 مجموع  100.0%

 از منکر یامر به معروف و نه یکننده قی دانشگاه هرات؛ گروه تطب: 27 جدول

 هاگزینه  درصد 

 اخوان المسلمین/جمعیت اصالح  26.9%

 حزب التحریر  0.0%

 طالبان  1.7%

 داعش  0.0%

 دولت  55.5%

 گروه دیگری  5.0%

 پاسخ نگفته و از دست رفته  10.9%

 مجموع  100.0%

 از منکر یامر به معروف و نه یکننده  قیننگرهار؛ گروه تطبدانشگاه : 28 جدول

 هاگزینه  درصد 

 اخوان المسلمین/جمعیت اصالح  12.2%

 حزب التحریر  1.0%

 طالبان  29.9%

 داعش  0.0%

 دولت  39.2%

 گروه دیگری  11.3%

 پاسخ نگفته و از دست رفته  6.2%

 مجموع  100.0%



 

72 

 

 از منکر یامر به معروف و نه یکننده  قیها؛ گروه تطبدانشگاه کیتفک: 14 نمودار

 

 

 استاد  یاحکام آن از سو قی و تطب نید نیاسالم به عنوان بهتر نیبر د دی تأک : 29 جدول 

در پاسخ به پرسش »آیا در جریان درس مضمون »نظام سیاسی اسالم« بر دین اسالم، به عنوان بهترین 

گرفت؟«، انتخاب  های زندگی انسان تطبیق شود، تأکید صورت میدین که باید احکام آن در تمام حوزه

درصد    32.2درصد تا حدودی،    32.2ی کم،  گزینه  6.4ی خیلی کم،  ن گزینهدهندگادرصد پاسخ  7.2

 24ی اول،  تن گزینه  27دهنده  پاسخ  373، از  به بیان دیگردرصد خیلی زیاد بوده است.    22زیاد، و  

ی پنجم را انتخاب تن گزینه 82ی چهارم، و تن گزینه 120ی سوم، تن گزینه 120ی دوم، تن گزینه

 اند.  کرده
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 هاگزینه  درصد 

 خیلی کم  7.2%

 کم 6.4%

 تاحدودی  32.2%

 زیاد 32.2%

 خیلی زیاد 22.0%

 مجموع  100.0%
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 استاد  یاحکام آن از سو قی و تطب نید نیاسالم به عنوان بهتر نیبر د دی تأک : 15 مودارن

 

از این میان بیشترین گزینه زیاد و خیلی زیاد در دانشگاه هرات و کمترین آن در دانشگاه ننگرهار، و  

 کمترین آن در دانشگاه هرات انتخاب شده است:ی خیلی کم و کم در دانشگاه کابل و  بیشترین گزینه 

 استاد  یاحکام آن از سو قیو تطب  نید نیاسالم به عنوان بهتر نیبر د دی دانشگاه کابل؛ تأک : 30 جدول

 هاگزینه  درصد 

 خیلی کم  10.8%

 کم 8.9%

 تاحدودی  26.1%

 زیاد 30.0%

 خیلی زیاد 24.2%

 مجموع  100.0%
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 استاد  یاحکام آن از سو قیو تطب نید نیاسالم به عنوان بهتر نیبر د  دی دانشگاه هرات؛ تأک : 31 جدول

 هاگزینه  درصد 

 خیلی کم  5.8%

 کم 3.4%

 تاحدودی  26.1%

 زیاد 39.5%

 خیلی زیاد 25.2%

 مجموع  100.0%

 استاد  یاحکام آن از سو قیو تطب نید نیاسالم به عنوان بهتر نیبر د دی دانشگاه ننگرهار؛ تأک : 32 جدول

 هاگزینه  درصد 

 خیلی کم  3.1%

 کم 6.2%

 تاحدودی  49.5%

 زیاد 26.8%

 خیلی زیاد 14.4%

 مجموع  100.0%

 استاد  یاحکام آن از سو قیو تطب نید نیاسالم به عنوان بهتر نیبر د  دیها؛ تأک دانشگاه کیتفک: 16 نمودار
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 احکام آن  قیو تطب نید نیبا اسالم به عنوان بهتر انیموافقت دانشجو زانیم: 33 جدول

 هاگزینه  درصد 

 خیلی کم  2.7%

 کم 2.8%

 تاحدودی  9.7%

 زیاد 29.8%

 خیلی زیاد 55.0%

 مجموع  100.0%

های  اسالم به عنوان بهترین دین که باید آموزه  -در پاسخ به پرسش »شما تا چی اندازه با سوال باال  

ی دهندگان گزینهدرصد پاسخ  2.7موافق استید؟«، انتخاب    -هایی زندگی تطبیق شود  آن در تمام حوزه

درصد خیلی زیاد بوده    55درصد زیاد، و    29.8درصد تا حدودی،    9.7ی کم،  گزینه  2.8خیلی کم،  

ی تن گزینه  36ی دوم،  تن گزینه  11ی اول،  تن گزینه  11دهنده  پاسخ  373، از  به بیان دیگراست.  

 اند.  ی پنجم را انتخاب کردهتن گزینه 205ی چهارم، و  تن گزینه 111سوم، 

 احکام آن  قیو تطب  نید نیبا اسالم به عنوان بهتر ان یموافقت دانشجو زانیم: 17 نمودار

 

زیاد و خیلی زیاد در دانشگاه هرات و کمترین آن در دانشگاه کابل، و    یاز این میان بیشترین گزینه

 ی خیلی کم و کم در دانشگاه کابل و کمترین آن در دانشگاه هرات انتخاب شده است:بیشترین گزینه 
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 احکام آن  قیو تطب نید نیبا اسالم به عنوان بهتر انیموافقت دانشجو زانیدانشگاه کابل؛ م: 34 جدول

 هاگزینه  درصد 

 خیلی کم  6.2%

 کم 6.4%

 تاحدودی  10.2%

 زیاد 21.0%

 خیلی زیاد 56.0%

 مجموع  100.0%

 

 احکام آن  قیو تطب نید نیبا اسالم به عنوان بهتر انیموافقت دانشجو زانیدانشگاه هرات؛ م: 35 جدول

 هاگزینه  درصد 

 خیلی کم  0.0%

 کم 0.0%

 تاحدودی  3.4%

 زیاد 31.1%

 خیلی زیاد 65.5%

 مجموع  100.0%

 احکام آن  قیو تطب نید نیبا اسالم به عنوان بهتر انیموافقت دانشجو زانیدانشگاه ننگرهار؛ م: 36 جدول

 هاگزینه  درصد 

 خیلی کم  0.0%

 کم 1.0%

 تاحدودی  16.5%

 زیاد 42.3%

 خیلی زیاد 40.2%

 مجموع  100.0%
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 احکام آن  قیو تطب نید نیبا اسالم به عنوان بهتر انیموافقت دانشجو زان یها؛ مدانشگاه  کیتفک: 18 نمودار

 

 گردد  ایاح دیخوب که با  یدارحکومت  یبه عنوان الگو یخالفت اسالم یمعرف: 37 جدول

هاگزینه  درصد   

 بلی 31.4%

 نخیر 68.4%

 از دست رفته 0.2%

 مجموع  100.0%

م )خالفت اسالمی( مضمون »نظام سیاسی اسالم« صدر اسالدر پاسخ به پرسش »آیا در جریان درس 

انتخاب  داری خوب، که باید دوباره ایجاد گردد، معرفی میی حکومت به عنوان الگو   31.4گردید؟«، 

درصد هم از دست رفته است.    0.2ی نخیر بوده است.  گزینه  68.4ی بلی و  دهندگان گزینهدرصد پاسخ

  1اند.  ی دوم را انتخاب کردهتن گزینه   255ی اول و  تن گزینه  117ده دهنپاسخ  373، از  به بیان دیگر

 پاسخ هم از دست رفته است.  
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 گردد  ایاح دیخوب که با  یدارحکومت یبه عنوان الگو  یخالفت اسالم یمعرف: 19 نمودار

 

گزینه  انتخاب  بیشترین  میان  این  دانشگاه  از  در  بلی  و  ی  کابل،  دانشگاه  در  آن  کمترین  و  ننگرهار 

 ننگرهار بوده است:    در دانشگاه ی نخیر در دانشگاه هرات و کمترین آنبیشترین انتخاب گزینه 

 گردد  ایاح دیخوب که با  یدارحکومت یبه عنوان الگو یخالفت اسالم یدانشگاه کابل؛ معرف: 38 جدول

هاگزینه  درصد   

 بلی 29.3%

 نخیر 70.1%

 از دست رفته 0.6%

 مجموع  100.0%

 

 گردد  ایاح دیخوب که با یدارحکومت یبه عنوان الگو یخالفت اسالم یدانشگاه هرات؛ معرف: 39 جدول 
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نخیر

از دست رفته

 هاگزینه  درصد 

 بلی 29.4%

 نخیر 70.6%

 از دست رفته 0.0%

 مجموع  100.0%
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 گردد  ایاح دیخوب که با یدارحکومت  یبه عنوان الگو یخالفت اسالم یدانشگاه ننگرهار؛ معرف: 40 جدول

 هاگزینه  درصد 

 بلی 37.1%

 نخیر 62.9%

 از دست رفته 0.0%

 مجموع  100.0%

 

 گردد  ایاح دیخوب که با  یدارحکومت  یبه عنوان الگو یخالفت اسالم یها؛ معرف دانشگاه کیتفک: 20 نمودار

 

 یخالفت اسالم یدوباره جادیموافقت و مخالفت با ا: 41 جدول

 هاگزینه  درصد 

 کامالً مخالف  15.8%

 مخالف  17.4%

 نظری ندارم  30.8%

 موافق  15.8%

 کامالً موافق  19.9%

 از دست رفته 0.3%

 مجموع  100.0%
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درصد    15.8ی خالفت اسالمی موافق استید؟«،  در پاسخ به پرسش »شما تا چی اندازه با ایجاد دوباره

گزینهپاسخ مخالف،  دهندگان  کامالً  مخالف،    17.4ی  ندارم،    30.8درصد  نظری  درصد   15.8درصد 

، از  به بیان دیگردرصد هم از دست رفته است.    0.3اند.  کرده  کامالً موافق را انتخاب  19.9موافق، و  

ی تن گزینه   59ی سوم،  تن گزینه   115ی دوم،  گزینه  تن  65ی اول،  گزینهتن  59دهنده  پاسخ  373

 اند. یک پاسخ هم از دست رفته است. ی پنجم را انتخاب کردهتن گزینه 74چهارم، و 

 یخالفت اسالم یدوباره جادیموافقت و مخالفت با ا: 21 نمودار

 

شترین مخالفت  یاز این میان بیشترین موافقت در دانشگاه هرات و کمترین آن در دانشگاه ننگرهار، و  ب

 در دانشگاه ننگرهار و کمترین آن در دانشگاه هرات بوده است:  
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 یخالفت اسالم یدوباره  جادیدانشگاه کابل؛ موافقت و مخالفت با ا: 42 جدول

هاگزینه  درصد   

 کامالً مخالف  18.5%

 مخالف  17.2%

 نظری ندارم  22.3%

 موافق  15.9%

 کامالً موافق  25.5%

 از دست رفته 0.6%

 مجموع  100.0%

 

 یخالفت اسالم یدوباره جادیدانشگاه هرات؛ موافقت و مخالفت با ا: 43 جدول

هاگزینه  درصد   

 کامالً مخالف  8.4%

 مخالف  12.6%

 نظری ندارم  28.6%

 موافق  27.7%

 کامالً موافق  22.7%

دست رفتهاز   0.0%  

 مجموع  100.0%
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 یخالفت اسالم یدوباره جادیدانشگاه ننگرهار؛ موافقت و مخالفت با ا:44 جدول

هاگزینه  درصد   

 کامالً مخالف  20.7%

 مخالف  23.7%

 نظری ندارم  47.4%

 موافق  1.0%

 کامالً موافق  7.2%

 از دست رفته 0.0%

 مجموع  100.0%

 یخالفت اسالم یدوباره  جادیها؛ موافقت و مخالفت با ادانشگاه  کیتفک: 22 نمودار

 

 یدار خالفت اسالمهدف ای ندهینما: 45 جدول

هاگزینه  درصد   

 اخوان المسلمین/جمعیت اصالح  15.3%

 حزب التحریر  2.4%

 طالبان  2.7%

 داعش  0.8%

 گروه یا حکومت دیگری  9.9%

 پاسخ نگفته و از دست رفته  68.9%

 مجموع  100.0%
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ی خالفت اسالمی هستید، کدام گروه یا حکومت را در پاسخ به پرسش »اگر شما موافق ایجاد دوباره

هدف یا  نماینده  حال  زمان  میدر  آن  انتخاب  دار  پاسخ  15.3دانید؟«،  دهندگان درصد 

  9.9درصد داعش، و    0.8درصد طالبان،    2.7التحریر،  درصد حزب   2.4المسلمین/جمعیت اصالح،  اخوان 

درصد دیگر یا پاسخ نگفته و مخالف احیای دوباره خالفت    68.9.  بوده استگروه یا حکومت دیگر    درصد

  9ی اول، تن گزینه 57دهنده پاسخ 373، از به بیان دیگراند، و یا پاسخ شان از دست رفته است. بوده

پنجم  تن گزینه  37ی چهارم، و  تن گزینه  3ی سوم،  تن گزینه  10ی دوم،  تن گزینه انتخاب  ی  را 

و یا پاسخ   -تن    244  -اند  تن دیگر یا پاسخ نگفته و مخالف احیای دوباره خالفت بوده  257اند.  کرده

 تن.  13 -شان از دست رفته است 

 یدار خالفت اسالمهدف ای ندهینما: 23 نمودار

 

المسلمین / جمعیت اصالح در دانشگاه هرات و کمترین آن در اخوان از این میان بیشترین انتخاب  

ی خالفت در دانشگاه ننگرهار و کمترین آن در  دانشگاه ننگرهار، و بیشترین مخالفت با احیای دوباره

 دانشگاه هرات بوده است:
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 یدار خالفت اسالمهدف ای ندهیدانشگاه کابل؛ نما:46 جدول 

 

 

 

 

 

 یدار خالفت اسالمهدف ا ی ندهیدانشگاه هرات؛ نما: 47 جدول

 هاگزینه  درصد 

 اخوان المسلمین/جمعیت اصالح  28.5%

 حزب التحریر  4.2%

 طالبان  1.7%

 داعش  0.0%

 گروه یا حکومت دیگری  11.8%

 پاسخ نگفته و از دست رفته  53.8%

 مجموع  100.0%

 ی دار خالفت اسالمهدف ای ندهیدانشگاه ننگرهار؛ نما: 48 جدول

هاگزینه  درصد   

 اخوان المسلمین/جمعیت اصالح  1.0%

 حزب التحریر  0.0%

 طالبان  2.2%

 داعش  1.0%

 گروه یا حکومت دیگری  1.0%

 پاسخ نگفته و از دست رفته  94.8%

 مجموع  100.0%

هاگزینه  درصد   

 اخوان المسلمین/جمعیت اصالح  14.0%

 حزب التحریر  2.5%

 طالبان  3.8%

 داعش  1.4%

 گروه یا حکومت دیگری  14.0%

 پاسخ نگفته و از دست رفته  64.3%

 مجموع  100.0%
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 یدار خالفت اسالمهدف ای ندهیها؛ نمادانشگاه کی کفک: 24 نمودار

 

 مختلف از اسالم  یهاموافقت و مخالفت با وجود قرائت: 49 جدول

 هاگزینه  درصد 

 کامالً مخالف  7.8%

 مخالف  11.8%

 تاحدودی  37.5%

 موافق  27.6%

 کامالً موافق  15.0%

 از دست رفته 0.3%

 مجموع  100.0%

های دینی و  مثل گروه -  های مختلف از دین اسالمود قرائتدر پاسخ به پرسش »شما چی اندازه با وج

 37.5درصد مخالف،    11.8درصد کامالً مخالف،    7.8موافق استید؟«،    -های روشنفکری دینی  جریان

درصد هم از دست رفته   0.3اند.  درصد کامالً موافق بوده  15درصد موافق، و    27.6درصد تا حدودی،  

ی تن گزینه  140ی دوم،  گزینه  تن  44ی اول،  گزینهتن  29دهنده  پاسخ  373، از  به بیان دیگراست.  

اند. یک پاسخ هم از دست رفته ی پنجم را انتخاب کردهتن گزینه  56ی چهارم، و  نه تن گزی  103سوم،  

 است. 
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 مختلف از اسالم  یهاموافقت و مخالفت با وجود قرائت: 25 نمودار

 

شترین مخالفت  یاز این میان بیشترین موافقت در دانشگاه هرات و کمترین آن در دانشگاه کابل، و  ب

 در دانشگاه کابل و کمترین آن در دانشگاه ننگرهار بوده است:  

 مختلف از اسالم یهادانشگاه کابل؛ موافقت و مخالفت با وجود قرائت: 50 جدول

 هاگزینه  درصد 

 کامالً مخالف  14.0%

 مخالف  17.2%

 تا حدودی  35.0%

 موافق  22.3%

 کامالً موافق  11.5%

 از دست رفته 0.0%

 مجموع  100.0%
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 مختلف از اسالم یهادانشگاه هرات؛ موافقت و مخالفت با وجود قرائت: 51 جدول

 هاگزینه  درصد 

 کامالً مخالف  4.3%

 مخالف  7.6%

 تا حدودی  36.1%

 موافق  29.4%

 کامالً موافق  21.6%

 رفتهاز دست   0.8%

 مجموع  100.0%

 

 مختلف از اسالم  یهادانشگاه ننگرهار؛ موافقت و مخالفت با وجود قرائت: 52 جدول

 هاگزینه  درصد 

 کامالً مخالف  2.1%

 مخالف  8.2%

 تا حدودی  43.3%

 موافق  34.0%

 کامالً موافق  12.4%

 از دست رفته 0.0%

 مجموع  100.0%
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 مختلف از اسالم  یهاها؛ موافقت و مخالفت با وجود قرائتدانشگاه کیتفک: 26 نمودار

 

 در صورت مخالف بودن  گرید یهابرخورد با قرائت یچگونگ : 53 جدول

 هاگزینه  درصد 

 به وحدت قرائت دعوت شوند  11.5%

 تبلیغات شودبرعلیه آنها   1.1%

 حذف فیزیکی شوند  3.2%

 دیگر 1.1%

 نظری ندارم  2.9%

 پاسخ نگفته)موافق(  80.2%

 مجموع  100.0%

های دیگر چی های مختلف از دین نیستید، با قرائتدر پاسخ به پرسش »اگر شما موافق وجود قرائت

درصد    3.2ها،  آن درصد تبلیغ بر علیه    1.1درصد دعوت به وحدت قرائت، از    11.5باید کرد؟«، انتخاب  

دیگر پاسخ    درصد   80.2درصد نظری ندارم بوده است.    2.9ی دیگر، و  درصد گزینه  1.1حذف فیزیکی،  

  43دهنده  پاسخ  373، از  به بیان دیگر(.  49اند )جدول  های دیگر بودهی موافق قرائتنگفته و به گونه

ی تن گزینه  11ی چهارم، و  تن گزینه   4ی سوم،  تن گزینه  12ی دوم،  گزینه  تن  4ی اول،  گزینه تن

 اند.   تن هم پاسخ نگفته 299اند. پنجم را انتخاب کرده
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 در صورت مخالف بودن  گرید یهابرخورد با قرائت یچگونگ : 27 نمودار

 

های  مخالف برخورد یا به نحوی موافق وجود قرائت -از این میان بیشترین پاسخ نگفته 

در دانشگاه ننگرهار و کمترین آن در دانشگاه کابل بوده است:    -مختلف   
 در صورت مخالف بودن  گرید یهابرخورد با قرائت یدانشگاه کابل؛ چگونگ: 54 جدول

 هاگزینه  درصد 

 به وحدت قرائت دعوت شوند  16.7%

 برعلیه آنها تبلیغات شود 1.9%

 حذف فیزیکی شوند  7.6%

 دیگر 2.5%

 نظری ندارم  5.7%

 پاسخ نگفته)موافق(  65.6%

 مجموع  100.0%
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 در صورت مخالف بودن  گرید یهابرخورد با قرائت  یدانشگاه هرات؛ چگونگ: 55 جدول

 هاگزینه  درصد 

 به وحدت قرائت دعوت شوند  8.4%

 برعلیه آنها تبلیغات شود 0.0%

 حذف فیزیکی شوند  0.0%

 دیگر 0.0%

 نظری ندارم  1.7%

 پاسخ نگفته)موافق(  89.9%

 مجموع  100.0%

 

 در صورت مخالف بودن  گرید یهابرخورد با قرائت یدانشگاه ننگرهار؛ چگونگ : 56 جدول

هاگزینه  درصد   

 به وحدت قرائت دعوت شوند  7.2%

 برعلیه آنها تبلیغات شود 1.0%

 حذف فیزیکی شوند  0.0%

 دیگر 0.0%

 نظری ندارم  0.0%

 پاسخ نگفته)موافق(  91.8%

 مجموع  100.0%
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 در صورت مخالف بودن  گرید یهابرخورد با قرائت یها؛ چگونگدانشگاه کیتفک: 28 نمودار

 

 آن باشند رویهمه پ کهنیاسالم و ا نیموافقت و مخالفت با کامل بودن د: 57 جدول

 هاگزینه  درصد 

 بلی 92.8%

 نخیر 3.5%

 دانمنمی 3.2%

 از دست رفته 0.5%

 مجموع  100.0%

  92.8ترین دینی است که باید همه پیرو آن باشند؟«،  در پاسخ به پرسش »به نظر شما، آیا اسالم کامل

درصد هم    0.5اند.  دانم دادهپاسخ نمی  3.2درصد پاسخ منفی و    3.5دهندگان پاسخ مثبت،  درصد پاسخ

ی دوم و  تن گزینه  13ی اول،  تن گزینه   346دهنده  پاسخ  373، از  به بیان دیگراز دست رفته است.  

 اند. دو پاسخ هم از دست رفته است.ی سوم را انتخاب کردهتن گزینه 12
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 آن باشند  رویهمه پ کهنیاسالم و ا نیموافقت و مخالفت با کامل بودن د: 29 نمودار

 

دانشگاه کابل، و بیشترین مخالفت  از این میان بیشترین موافقت در دانشگاه ننگرهار و کمترین آن در 

 های هرات و ننگرهار بوده است:در دانشگاه کابل و کمترین آن در دانشگاه

 آن باشند  رویهمه پ کهنیاسالم و ا نیدانشگاه کابل؛ موافقت و مخالفت با کامل بودن د: 58 جدول

 هاگزینه  درصد 

 بلی 86.0%

 نخیر 8.3%

 دانمنمی 4.4%

 از دست رفته 1.3%

 مجموع  100.0%
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 آن باشند  رویهمه پ کهنیاسالم و ا نیدانشگاه هرات؛ موافقت و مخالفت با کامل بودن د: 59 جدول

 هاگزینه  درصد 

 بلی 97.5%

 نخیر 0.0%

 دانمنمی 2.5%

 از دست رفته 0.0%

 مجموع  100.0%

 آن باشند  رویهمه پ کهنیاسالم و ا نیدانشگاه ننگرهار؛ موافقت و مخالفت با کامل بودن د: 60 جدول

 هاگزینه  درصد 

 بلی 97.9%

 نخیر 0.0%

 دانمنمی 2.1%

 از دست رفته 0.0%

 مجموع  100.0%

 آن باشند  رویهمه پ کهنیاسالم و ا نیها؛ موافقت و مخالفت با کامل بودن ددانشگاه کیتفک: 30 نمودار
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 گرید انیدر کنار اد یزندگ : 61 جدول

 هاگزینه  درصد 

 کامالً مخالف  9.1%

 مخالف  10.7%

 نظری ندارم  21.2%

 موافق  45.6%

 کامالً موافق  13.1%

 رفتهاز دست   0.3%

 مجموع  100.0%

دهندگان  درصد پاسخ  9.1در پاسخ به پرسش »نظر شما در مورد زندگی در کنار ادیان دیگر چیست؟«،  

مخالف،  گزینه  ندارم،    21.2درصد مخالف،    10.7ی کامالً    13.1درصد موافق، و    45.6درصد نظری 

دهنده  پاسخ  373، از  ه بیان دیگرب درصد هم از دست رفته است.    0.3اند.  کامالً موافق را انتخاب کرده

تن    49ی چهارم، و  تن گزینه  170ی سوم،  تن گزینه  79ی دوم،  گزینه  تن  40ی اول،  گزینهتن  34

 اند. یک پاسخ هم از دست رفته است. ی پنجم را انتخاب کردهگزینه 

 گرید انیدر کنار اد یزندگ : 31 نمودار
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 از این میان بیشترین موافقت در دانشگاه کابل و کمترین آن در دانشگاه ننگرهار بوده است:   

 گر ید انیدر کنار اد یدانشگاه کابل؛ زندگ : 62 جدول

 هاگزینه  درصد 

 کامالً مخالف  7.6%

 مخالف  7.0%

 نظری ندارم  13.4%

 موافق  56.1%

 موافق کامالً   15.9%

 از دست رفته 0.0%

 مجموع  100.0%

 

 گر ید انیدر کنار اد یدانشگاه هرات؛ زندگ: 63 جدول

هاگزینه درصد  

 کامالً مخالف  7.6%

 مخالف  13.5%

 نظری ندارم  21.8%

 موافق  42.9%

 کامالً موافق  13.4%

 از دست رفته 0.8%

 مجموع  100.0%
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 گر ید انیدر کنار اد  یدانشگاه ننگرهار؛ زندگ: 64 جدول

 هاگزینه  درصد 

 کامالً مخالف  13.4%

 مخالف  13.4%

 نظری ندارم  33.0%

 موافق  32.0%

 کامالً موافق  8.2%

 از دست رفته 0.0%

 مجموع  100.0%

 

 گر ید انیدر کنار اد یها؛ زندگدانشگاه کیتفک: 32 نمودار
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 گر ید انیبرخورد با اد: 65 جدول

 هاگزینه  درصد 

 به اسالم دعوت شوند  15.0%

 به اسالم دعوت شوند و در صورت عدم قبول حذف فیزیگی گردند  7.2%

 از آنها جزیه گرفته شود  4.4%

 دیگر 1.3%

 ندارم نظری   2.9%

 پاسخ نگفته)مخالف برخورد(  69.2%

 مجموع  100.0%

 

یروان آن ادیان چی رفتاری باید پ در پاسخ به پرسش »در صورت عدم امکان زندگی با ادیان دیگر، با  

درصد به اسالم دعوت شوند و در صورت   7.2به اسالم دعوت شوند،  درصد    15صورت گیرد؟«، انتخاب  

  2.9درصد دیگر،    1.3ها جزیه گرفته شود، و  درصد از آن  4.4عدم قبول دعوت حذف فیزیکی شوند،  

،  به بیان دیگراند.  درصد هم پاسخ نگفته و با برخورد مخالف بوده  69.2درصد نظری ندارم بوده است.  

ی تن گزینه  5ی سوم،  تن گزینه  16ی دوم،  گزینه  تن  27ی اول،  گزینهتن  56دهنده  پاسخ  373از  

تن هم پاسخ نگفته و به نحوی موافق زندگی    258اند.  ی پنجم را انتخاب کردهتن گزینه  11چهارم، و  

 (. 61اند )جدول در کنار ادیان دیگر و مخالف برخورد بوده
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 گرید  انیبرخورد با اد: 33 نمودار

 
 

 از این میان بیشترین موافق برخورد در دانشگاه کابل و کمترین آن در دانشگاه هرات بوده است: 

 گرید انیدانشگاه کابل؛ برخورد با اد: 66 جدول

 هاگزینه  درصد 

 به اسالم دعوت شوند  17.8%

 عدم قبول حذف فیزیگی گردند به اسالم دعوت شوند و در صورت   5.8%

 از آنها جزیه گرفته شود  7.7%

 دیگر 2.5%

 نظری ندارم  5.7%

 پاسخ نگفته)مخالف برخورد(  60.5%

 مجموع  100.0%
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 گرید انیدانشگاه هرات؛ برخورد با اد: 67 جدول

هاگزینه  درصد   

 به اسالم دعوت شوند  15.1%

اسالم دعوت شوند و در صورت عدم قبول حذف فیزیگی گردند به   2.5%  

 از آنها جزیه گرفته شود  2.5%

 دیگر 0.0%

 نظری ندارم  1.7%

 پاسخ نگفته)مخالف برخورد(  78.2%

 مجموع  100.0%

 

 گرید انیدانشگاه ننگرهار؛ برخورد با اد: 68 جدول

 هاگزینه  درصد 

 اسالم دعوت شوند به   10.3%

 به اسالم دعوت شوند و در صورت عدم قبول حذف فیزیگی گردند  15.5%

 از آنها جزیه گرفته شود  1.0%

 دیگر 1.0%

 نظری ندارم  0.0%

 پاسخ نگفته)مخالف برخورد(  72.2%

 مجموع  100.0%
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 گر ید انیها؛ برخورد با اددانشگاه کیتفک: 34 نمودار

 
 موافقت و مخالفت با گسترش اسالم: 69 جدول

 هاگزینه  درصد 

 کامالً مخالف  2.9%

 مخالف  5.9%

 تاحدودی  15.9%

 موافق  26.8%

 کامالً موافق  48.5%

 مجموع  100.0%

در پاسخ به پرسش »شما چی اندازه با تالش برای گسترش اسالم به کشورهای دیگر موافق استید؟«،  

 26.8درصد تا حدودی،    15.9درصد مخالف،    5.9ی کامالً مخالف،  دهندگان گزینهدرصد پاسخ  2.9

ی گزینهتن  11دهنده  پاسخ  373، از  به بیان دیگراند.  کامالً موافق را انتخاب کرده   48.5درصد موافق، و  

ی پنجم  تن گزینه  181ی چهارم، و  تن گزینه  100ی سوم،  تن گزینه  59ی دوم،  گزینه  تن  22اول،  

 اند.  را انتخاب کرده

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

به اسالم 
دعوت شوند

در صورت 
عدم قبول 

دعوت حذف 
فیزیگی 

گردند        

از آن ها 
ه جزیه گرفت

شود

دیگر نظری ندارم ته پاسخ نگف
مخالف )

(برخورد

دانشگاه کابل

دانشگاه هرات

دانشگاه ننگرهار



 

101 

 

 موافقت و مخالفت با گسترش اسالم: 35 نمودار

 

دانشگاه ننگرهار، و بیشترین مخالفت  از این میان بیشترین موافقت در دانشگاه هرات و کمترین آن در  

 در دانشگاه کابل و کمترین آن در دانشگاه هرات بوده است:

 دانشگاه کابل؛ موافقت و مخالفت با گسترش اسالم: 70 جدول

 هاگزینه  درصد 

 کامالً مخالف  5.7%

 مخالف  7.6%

 تاحدودی  15.3%

 موافق  21.7%

 کامالً موافق  49.7%

 مجموع  100.0%
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 دانشگاه هرات؛ موافقت و مخالفت با گسترش اسالم: 71 جدول

 هاگزینه  درصد 

 کامالً مخالف  0.0%

 مخالف  1.7%

 تاحدودی  12.6%

 موافق  23.5%

 کامالً موافق  62.2%

 مجموع  100.0%

 

 دانشگاه ننگرهار؛ موافقت و مخالفت با گسترش اسالم : 72 جدول

 هاگزینه  درصد 

 کامالً مخالف  2.1%

 مخالف  8.2%

 تاحدودی  20.6%

 موافق  39.2%

 کامالً موافق  29.9%

 مجموع  100.0%
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 ها؛ موافقت و مخالفت با گسترش اسالمدانشگاه کیتفک: 36 نمودار

 

 گسترش اسالم  یهاراه/راه: 73 جدول

 هاگزینه  درصد 

 وعظ و گفتار  34.9%

 نوشتار  42.4%

 جهاد مسلحانه  8.6%

 دیگر 3.7%

 دانمنمی 1.3%

 پاسخ نگفته)مخالف(  9.1%

 مجموع  100.0%

 

های باید  در پاسخ به پرسش »اگر موافق گسترش اسالم به کشورهای دیگر استید، از چی راهی/راه

درصد    6.5نوشتار،    42.4دهندگان وعظ و گفتار،  درصد پاسخ  34.9اسالم را گسترش داد؟«، انتخاب  

م پاسخ  درصد ه   9.1دانم بوده است.  درصد نمی  1.3درصد دیگر، و    3.7درصد جهاد مسلحانه،    8.6زور،  

ی  تن گزینه  158ی اول، تن گزینه 130دهنده پاسخ 373، از به بیان دیگراند.  اند و مخالف بودهنگفته

تن    34اند.  ی پنجم را انتخاب کردهتن گزینه  5ی چهارم، و  تن گزینه  14ی سوم،  تن گزینه  32دوم،  

 اند.  دیگر پاسخ نگفته و مخالف گسترش اسالم بوده
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 گسترش اسالم یهاراه/راه: 37 نمودار

 

از این میان بیشترین انتخاب جهاد مسلحانه در دانشگاه کابل و کمترین آن در دانشگاه هرات بوده  

 است:

 گسترش اسالم  یهاراه/دانشگاه کابل؛ راه: 74 جدول

 هاگزینه  درصد 

 وعظ و گفتار  23.6%

 نوشتار  42.0%

 جهاد مسلحانه  9.6%

 دیگر 8.9%

 دانمنمی 1.9%

 پاسخ نگفته)مخالف(  14.0%

 مجموع  100.0%
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 گسترش اسالم  یهاراه/دانشگاه هرات؛ راه: 75 جدول

 هاگزینه  درصد 

 وعظ و گفتار  37.8%

 نوشتار  52.1%

 جهاد مسلحانه  7.6%

 دیگر 0.0%

 دانمنمی 0.8%

 پاسخ نگفته)مخالف(  1.7%

 مجموع  100.0%

 

 گسترش اسالم  یهاراه/دانشگاه ننگرهار؛ راه: 76 جدول

 هاگزینه  درصد 

 وعظ و گفتار  49.6%

 نوشتار  30.9%

 جهاد مسلحانه  8.2%

 دیگر 0.0%

 دانمنمی 1.0%

 پاسخ نگفته)مخالف(  10.3%

 مجموع  100.0%
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 گسترش اسالم  یهاراه/ها؛ راهدانشگاه کیتفک: 38 نمودار

 

 اسالم یاسیبا مباحث مضمون نظام س یقبل ییآشنا: 77 جدول

 هاگزینه  درصد 

 خیلی کم  10.2%

 کم 21.2%

 تا حدودی  44.2%

 زیاد   18.2%

 خیلی زیاد 6.2%

 مجموع   100.0%

در پاسخ به پرسش »چی اندازه با مباحثی که در مضمون نظام سیاسی اسالم فرا گرفتید، از قبل آشنا  

درصد تا    44.2ی کم،  گزینه  21.2ی خیلی کم،  دهندگان گزینهدرصد پاسخ  10.2بودید؟«، انتخاب  

  38دهنده  پاسخ  373، از  دیگربه بیان  درصد خیلی زیاد بوده است.    6.2درصد زیاد، و    18.2حدودی،  

گزینه اول،  تن  گزینه  79ی  دوم،  تن  گزینه  165ی  سوم،  تن  گزینه  68ی  و  تن  چهارم،  تن    23ی 

 اند.  ی پنجم را انتخاب کردهگزینه 
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 اسالم یاسیبا مباحث مضمون نظام س یقبل ییآشنا: 39 نمودار

 

 آشنایی در دانشگاه کابل و کمترین آن در دانشگاه ننگرهار بوده است:از این میان بیشترین 

 اسالم یاسیبا مباحث مضمون نظام س یقبل ییدانشگاه کابل؛ آشنا: 78 جدول

 هاگزینه  درصد 

 خیلی کم  5.7%

 کم 14.0%

 تا حدودی  52.2%

 زیاد   18.5%

 زیادخیلی   9.6%

 مجموع   100.0%
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 اسالم یاسیبا مباحث مضمون نظام س یقبل ییدانشگاه هرات؛ آشنا: 79 جدول

 هاگزینه  درصد 

 خیلی کم  9.2%

 کم 11.8%

 تا حدودی  52.2%

 زیاد   21.8%

 خیلی زیاد 5.0%

 مجموع   100.0%

 

 اسالم یاسیبا مباحث مضمون نظام س یقبل ییدانشگاه ننگرهار؛ آشنا: 80 جدول

 هاگزینه  درصد  

 خیلی کم  18.6%

 کم 44.3%

 تا حدودی  21.6%

 زیاد   13.4%

 خیلی زیاد 2.1%

 مجموع   100.0%
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 اسالم یاسیبا مباحث مضمون نظام س یقبل ییها؛ آشنادانشگاه کیتفک: 40 نمودار

 

 یقبل یینهاد آشنا: 81 جدول

 هاگزینه  درصد 

 مکتب  35.1%

 مسجد  25.5%

 مدرسه  23.9%

 خودآموز  15.3%

 دیگر 0.0%

 از دست رفته 0.2%

 مجموع   100.0%

درصد   35.1در پاسخ به پرسش »اگر از قبل آشنا بودید، با این مباحث در کجا آشنا شدید؟«، انتخاب  

درصد خودآموز بوده است.    15.3درصد مدرسه، و    23.9درصد مسجد،    25.5دهندگان مکتب،  پاسخ

تن    95ی اول،  تن گزینه  131دهنده  پاسخ  373، از  به بیان دیگردرصد هم از دست رفته است.    0.2

اند. یک پاسخ هم از دست  ی چهارم را انتخاب کردهتن گزینه  57ی سوم، و  تن گزینه  89ی دوم،  گزینه 

 رفته است. 
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 یقبل یینهاد آشنا:  41 نمودار

 

 اسالم قبل از درس  یاسیمضمون نظام س یهاآموزه قیموافقت با تطب: 82 جدول

 هاگزینه  درصد 

 خیلی کم  9.4%

 کم 13.7%

 تا حدودی  27.6%

 زیاد   30.0%

 خیلی زیاد 19.3%

 مجموع   100.0%

مضمون نظام سیاسی اسالم با تطبیق آن موافق  یدر پاسخ به پرسش »شما چی اندازه قبل از مطالعه

انتخاب   پاسخ  9.4بودید؟«،  تا    27.6ی کم،  گزینه  13.7ی خیلی کم،  دهندگان گزینهدرصد  درصد 

  35دهنده  پاسخ  373، از  به بیان دیگردرصد خیلی زیاد بوده است.    19.3درصد زیاد، و    30حدودی،  

تن   72ی چهارم، و  تن گزینه  112ی سوم،  گزینه  تن  103ی دوم،  تن گزینه   51ی اول،  تن گزینه

 اند.  ی پنجم را انتخاب کردهگزینه 
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 اسالم قبل از درس  یاسیمضمون نظام س یهاآموزه قیموافقت با تطب: 42 نمودار

 

 از این میان بیشترین موافقت در دانشگاه هرات و کمترین آن در دانشگاه ننگرهار بوده است:  

 اسالم قبل از درس  یاسیمضمون نظام س یهاآموزه قیدانشگاه کابل؛ موافقت با تطب: 83 جدول

 هاگزینه  درصد 

 خیلی کم  9.6%

 کم 13.4%

 تا حدودی  29.3%

 زیاد   26.7%

 خیلی زیاد 21.0%

 مجموع   100.0%
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 اسالم قبل از درس  یاسیمضمون نظام س یهاآموزه قیدانشگاه هرات؛ موافقت با تطب: 84 جدول

 هاگزینه  درصد 

 خیلی کم  4.2%

 کم 5.9%

 تا حدودی  31.9%

 زیاد   38.7%

 خیلی زیاد 19.3%

 مجموع   100.0%

 اسالم قبل از درس  یاسی مضمون نظام س یهاآموزه قیدانشگاه ننگرهار؛ موافقت با تطب: 85 جدول

 هاگزینه  درصد 

 خیلی کم  15.5%

 کم 23.7%

 تا حدودی  19.6%

 زیاد   24.7%

 خیلی زیاد 16.5%

 مجموع   100.0%

 اسالم قبل از درس  یاسیمضمون نظام س یهاآموزه قیها؛ موافقت با تطبدانشگاه کیتفک: 43 نمودار
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 اسالم در عصر حاضر  یاسیمضمون نظام س یمحتوا قیموافقت و مخالفت با تطب: 86 جدول

 هاگزینه  درصد 

 کامالً مخالف  3.5%

 مخالف  7.8%

 تاحدودی  15.5%

 موافق  42.4%

 کامالً موافق  30.8%

 مجموع  100.0%

سیاسی اسالم در عصر حاضر   در پاسخ به پرسش »نظر شما در مورد تطبیق محتوای مضمون نظام

پاسخ  3.5  چیست؟« مخالف،  دهندگان گزینه درصد  درصد نظری    15.5درصد مخالف،    7.8ی کامالً 

دهنده  پاسخ  373، از  به بیان دیگراند.  کامالً موافق را انتخاب کرده  30.8درصد موافق، و    42.4ندارم،  

تن    115ی چهارم، و  تن گزینه  158ی سوم،  تن گزینه  58ی دوم،  گزینه  تن  29ی اول،  گزینهتن  13

 اند.  ی پنجم را انتخاب کردهگزینه 

 اسالم در عصر حاضر  یاسیمضمون نظام س یمحتوا قیموافقت و مخالفت با تطب: 44 نمودار
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 از این میان بیشترین موافقت در دانشگاه هرات و کمترین آن در دانشگاه کابل بوده است: 

 اسالم در عصر حاضر یاسیمضمون نظام س یمحتوا قیدانشگاه کابل؛ موافقت و مخالفت با تطب: 87 جدول

 هاگزینه  درصد 

 کامالً مخالف  7.0%

 مخالف  11.5%

 تاحدودی  15.9%

 موافق  37.6%

 کامالً موافق  28.0%

 مجموع  100.0%

 

 اسالم در عصر حاضر  یاسیمضمون نظام س یمحتوا قیهرات؛ موافقت و مخالفت با تطبدانشگاه : 88 جدول

 هاگزینه  درصد 

 کامالً مخالف  1.7%

 مخالف  3.4%

 تاحدودی  14.2%

 موافق  46.2%

 کامالً موافق  34.5%

 مجموع  100.0%

 اسالم در عصر حاضر  یاسیمضمون نظام س یمحتوا قیدانشگاه ننگرهار؛ موافقت و مخالفت با تطب: 89 جدول

 هاگزینه  درصد 

 کامالً مخالف  0.0%

 مخالف  7.2%

 تاحدودی  16.5%

 موافق  45.4%

 کامالً موافق  30.9%

 مجموع  100.0%
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اسالم در عصر  یاسیمضمون نظام س یمحتوا قیها؛ موافقت و مخالفت با تطبدانشگاه کیتفک: 45 نمودار

 حاضر 
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 : پرسشنامه ۲ضمیمه 

   هاپرسش  

 به نظر شما، آیا دین اسالم دارای نظام سیاسی است؟ أ1

 . عدم پاسخ 88دانم          . نمی99                                         . نخیر 2بلی        ..1

 اسالمی است؟اگر اسالم دارای نظام سیاسی است، به نظر شما کدام نظام سیاسی زیر   ب1

 . دیگر )                          ( 5. والیت فقیه       4. خالفت       3. امارت       2جمهوری       ..1

                                                                                                                  . عدم پاسخ           88دانم             . نمی99                                                                          

 به نظر شما، آیا نظام سیاسی افغانستان اسالمی است؟  أ2

                                                                                                                   . عدم پاسخ          88دانم             . نمی99            . نخیر3. تا حدودی       2بلی        ..1

اگر نظام سیاسی افغانستان اسالمی نیست، آیا موافق تغییر نظام سیاسی افغانستان استید؟ به   ب2

 کدام نظام؟ 

 (           . بلی، به دیگر )  4     . بلی، به والیت فقیه   3       . بلی، به امارت2بلی، به خالفت       ..1

                                                                                                                    . عدم پاسخ           88دانم             . نمی99                                                                       

 آیا با تطبیق »امر به معروف و نهی از منکر« موافق استید؟   أ3

 . کامالً مخالف 4. مخالف       3        مئن نیستم  مط.  3. موافق       2کامالً موافق        1

 . عدم پاسخ                                                                                              88دانم               . نمی99                                                                        

های باید »امر به معروف  موافق هستید، از چی راهی/راه اگر با تطبیق امر به معروف و نهی از منکر   ب3

 و نهی از منکر« انجام شود؟ 

 . دیگر4. زور       3       های اجتماعی()روزنامه، مجله، شبکه   . نوشتار2وعظ و گفتار       ..1

                                                     . عدم پاسخ           88       دانم        . نمی99                                                                   

 :کنید آغاز  ذیل موارد  توضیح با را  مصاحبه  لطفاً   :باشند داشته بخاطر باید پرسشگران که هایینکته 

های  دیدگاه  پیرامون علمی تحقیقی نگارش برای اطالعات کسب غرض از انجام این مصاحبه •

دانشجویان/محصلین سال سوم دانشگاه راجع به تاثیرات مضمون نظام سیاسی اسالم بر روند  

 شدن محصلین است. افراطی 

 صورت مصاحبه آنها با که کسانی از نهایی گزارش  در و است  محرمانه کامالً مصاحبه این •

 .شودنمی  ذکر نامی هیچ گیرد،می

بار سواالت تا آخر مرور گردیده و  اند، ترجیحاً یک که برخی از سواالت مرتبط بهمجاییاز آن •

 بعد پاسخ داده شود. 

 گروه تحقیق از شما خواهشمند است به سواالت با دقت و صداقت تمام پاسخ دهید.  •

خاب شده، خط  ها، لطفاً در محل تعیین شده عالمت بزنید و یا دور جواب انتدر بخش پاسخ  •

   بکشید.
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 دانید؟ی »امر به معروف و نهی از منکر« می ی آموزه کنندهکدام گروه را تطبیق  ج 3

     . دولت   5. داعش       4. طالبان      3التحریر       . حزب2اخوان المسلمین/جمعیت اصالح       ..1

 گروه دیگری )                    (   .6

 . عدم پاسخ    88            دانم    . نمی99                                                                       

آیا در جریان درس مضمون »نظام سیاسی اسالم« بر دین اسالم، به عنوان بهترین دین که باید   أ4

 گرفت؟های زندگی انسان تطبیق شود، تأکید صورت میدر تمام حوزه احکام آن  

 . نخیر 2. تا حدودی        2بلی        ..1

 . عدم پاسخ    88           دانم     . نمی99                                                                      

های آن در تمام  اسالم به عنوان بهترین دین که باید آموزه   –شما چی اندازه با سوال باال   ب4

  موافق استید؟   -هایی زندگی تطبیق شود  حوزه 

 . کامالً مخالف 5. مخالف       4. مطمئن نیستم       3. موافق       2کامالً موافق       ..1

 . عدم پاسخ    88          دانم     . نمی99                                                                     

آیا در جریان درس مضمون »نظام سیاسی اسالم« صدر اسالم )خالفت اسالمی( به عنوان الگویی   أ5

 گردید؟داری خوب، که باید دوباره ایجاد گردد، معرفی میحکومت 

 . نخیر 3. تاحدودی      2بلی        ..1

 . عدم پاسخ    88             دانم    . نمی99                                                                    

 ی خالفت اسالمی موافق استید؟شما چی اندازه با ایجاد دوباره  ب5

 . کامالً مخالف 5. مخالف        4. مطمئن نیستم      3. موافق      2کامالً موافق       ..1

 . عدم پاسخ    88            دانم     . نمی99                                                                  

ی خالفت اسالمی هستید، کدام گروه یا حکومت را در زمان حال  اگر شما موافق ایجاد دوباره  ج 5

 دانید؟ دار آن مینماینده یا هدف 

          . داعش     4. طالبان       3التحریر        . حزب2اصالح        جمعیت  اخوان المسلمین/..1

 . گروه یا حکومت دیگر )                        ( 5

 . عدم پاسخ     88          دانم     نمی.  99                                                                  

های  های دینی و جریانمثل گروه -های مختلف از دین اسالمائت شما چی اندازه به وجود قر  أ6

 موافق استید؟   -روشنفکری دینی

 . کامالً مخالف 5. مخالف       4. مطمئن نیستم      3. موافق       2کامالً موافق       ..1

 . عدم پاسخ    88               دانم  . نمی99                                                                  

های دیگر چی باید کرد؟ اگر  های مختلف از دین نیستید، با قرائت اگر شما موافق وجود قرائت  ب6

   مثبت است، بروید به سوال بعدی.

 . حذف فیزیکی شوند      3. بر علیه آنها تبلیغات شود       2وند      به وحدت قرائت دعوت ش..1

  . دیگر )                                   (4

 . عدم پاسخ    88              دانم    . نمی99                                                               
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 رین دینی است که باید همه پیرو آن باشند؟تبه نظر شما، آیا اسالم کامل  7

 . نخیر   3. تاحدودی         2بلی        ..1

 . عدم پاسخ     88               دانم     . نمی99                                                               

 نظر شما در مورد زندگی در کنار ادیان دیگر چیست؟ أ8

 . کامالً مخالف 5. مخالف       4. مطمئن نیستم       3. موافق       2کامالً موافق       ..1

 . عدم پاسخ    88                   دانم   . نمی99                                                              

 ن چی رفتاری باید صورت گیرد؟در صورت عدم امکان زندگی با ادیان دیگر، با پیروان آن ادیا ب8

. به اسالم دعوت شوند و در صورت عدم قبول دعوت، حذف فیزیکی  2به اسالم دعوت شوند      ..1

 . دیگر)                                  ( 4           . از آنها جزیه گرفته شود3        گردند   

 . عدم پاسخ    88                 دانم    . نمی99                                                              

 شما چی اندازه به تالش برای گسترش اسالم به کشورهای دیگر موافق هستید؟ أ9

 . کامالً مخالف 5         . مخالف4. مطمئن نیستم        3. موافق       2کامالً موافق       ..1

 . عدم پاسخ    88                   دانم    . نمی99                                                          

های باید اسالم را گسترش  اگر  موافق گسترش اسالم به کشورهای دیگر  هستید، از چی راهی/راه  ب9

 داد؟

 . جهاد مسلحانه      3       های اجتماعی(      ها، شبکه . نوشتار)سایت2           وعظ و گفتار..1

   دیگر )                                     (

 . عدم پاسخ    88                دانم    . نمی99                                                           

 مباحثی که در مضمون »نظام سیاسی اسالم« فرا گرفتید، از قبل آشنا بودید؟چی اندازه با   أ10

 کم . خیلی5. کم       4. به خاطر ندارم       3. زیاد       2کامالً زیاد       ..1

 . عدم پاسخ    88                    دانم  . نمی99                                                          

 اگر  از قبل آشنا بودید، با این مباحث در کجا آشنا شدید؟  ب10

 (                   . دیگر )       4  ه فردی       . مطالع3. مدرسه       3. مسجد        2       مکتب..1

 . عدم پاسخ    88                 دانم     . نمی99                                                          

 شما چی اندازه قبل از مطالعه مضمون »نظام سیاسی اسالم« با تطبیق آن موافق بودید؟ ج 10

 . کامالً مخالف 5. مخالف       4        . به خاطر ندارم3. موافق       2کامالً موافق       ..1

 . عدم پاسخ    88                      دانم    . نمی99                                                           

 نظر شما در مورد تطبیق محتوای مضمون »نظام سیاسی اسالم« در عصر حاضر چیست؟  د10

 . کامالً مخالف  5. مخالف       4. به خاطر ندارم      3    . موافق    2کامالً موافق       ..1

 . عدم پاسخ    88                      دانم   . نمی99                                                            
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 های اداری پاسخ

 سوال مشخصات  ها پاسخ 

 1 شماره پرسشنامه  

 2 نام پرسشگر  

 3 مصاحبه تاریخ   

 کابل  

 ننگرهار   4 نام دانشگاه 

 هرات  

 5 رشته 5علوم ساینسی 

 6علوم بشری  

 7علوم اجتماعی 
 

 معلومات عمومی مصاحبه شونده  

 هاپاسخ  مشخصات  شماره 

 زن                     مرد جنسیت  1

 دیگر        جعفری               حنفی مذهب  ۲

 قریه                    شهر پرورش محل رشد و   3

 دیگران    ترکمن      کیازب      هزاره      کیتاج              پشتون قومیت  ۴

 عضویت در نهاد  ۵

 حزب سیاسی 

 انجمن دینی 

 انجمن فرهنگی و اجتماعی  

 نهادهای جامعه مدنی 

 دیگر

 کدام هیچ

 دانمنمی

 عدم پاسخ    

 
 و... زراعت، کامپیوتر ساینس. ریاضیات، انجینری، 5
 ، تاریخ و... لسفههای ادبیات، هنر، ف. رشته6
 حقوق، خبرنگاری، اقتصاد، تعلیم و تربیه و...های جامعه شناسی، . رشته7
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 هامصاحبه 
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 1397سنبله  20مبشر، مسلمیار. )استاد در دانشگاه( کابل، 
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 (نویسنده رامین کمانگر )

و پژوهشگر انستیتوت مطالعات استراتژیک    کابل - آمر دیپارتمنت علوم سیاسی دانشگاه دنیاآقای کمانگر  

 فعالیت دانشگاهی داشته است.   1394از سال  دارد و      کارشناسی ارشد علوم سیاسی   او   افغانستان است.

 +(93)0788540197شماره تماس:  

 kamangar151@gmail.com ایمیل:  

 

 پژوهشگر(  دستیار  ) طاها  اهللیصف

اتمام رسانده است،   الدین غوری هرات به  تعلیمات ثانوی خود را در لیسة سلطان غیاث  آقای طاها 

علوم و  اقتصاد  دانشکدة  از  سیاسی  علوم  او  لیسانس  دارد.  قاهره  دانشگاه  در    سیاسی  این،  از  قبل 

ر دهة تگوهای صلح در چها»قانون اساسی و جامعة درحال  گذار افغانستان« و »بررسی گف  هایتحقیق 

نامة خود در مقطع ماستری در  مشغول کار بر روی پایان  ، ویدر حال حاضر  گذشته« کار کرده است.

 دانشکدة اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه قاهره است.  

 +(93) 0780327759 شماره تماس:

 safiullah.taha@gmail.com/staha@aiss.af ایمیل:  

  

mailto:kamangar151@gmail.com
mailto:safiullah.taha@gmail.com/staha@aiss.af


 

 

 

 


