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 در افغانستان؟ یاسیکور کورانه "اسالم" س دیتقل
 

 یشکرکشل یافغانستان امروز نیتصرف سرزم یقرنها برا یدر ط یمذهب یساختار دولت جادیبا ا اعراب
 ایدر براعظم آس بودائی مراکز تمدن نیو بزرگتر نیاز مهمتر یکیافغانستان در آنزمان  یامروز نیسرزمنمودند،

 یامروز نیبه مقصد تصرف سزم راباع یها یتصرف آنزمان افغانستان کارآسان نبود. هر بار که لشکر کشبود
 اعراب شکست خورده یها یو لشکرکش دهیافغانستان صورت گرفته با مقاومت سرسخت ساکنان آن روبرو گرد

 بودند.
 .دینیب یدر افغانستان را م بودائی بزرگ یاز آثار تمدن ها ریشما تصاو ریز یدرعکسها 
 

   
 

 یامروز نیدر سر زم بودائیمدن در برابر ت یاعراب بدو یدر پ یپ یها یلشکرکش یشکست ها ازعلل یکی
 همان عصر بمراتب کیعلم و تخن یشرفتهایاز پ بودائی یمدن یو حوزه ها بودائیافغانستان در آن بوده که مراکز

    اشغال کند. یآسان اتر بودند و اعراب نتوانستند افغانستان را ب شرفتهیپ یاز اعراب بدو
 یامپراتور ییایسال، قلمرو آس 3۰در مدت  ،یالدیم 661تا سال  63۲از سال  نیراشد یدر زمان خلفا اعرات

سرحدات افغانستان را فتح نمود. اعراب  یال رانیرا تا عراق، ا یشمال یقایرا تا دمشق شام و مصر و آفر زانسیب
شکر ل مگر ، عبور کند یهرات تا بلخ در شمال افغانستان امروز ریها تنها توانستند از مس یامو ییدر زمان حکمروا

 یو شرق یجنوب ،یافغانستان مرکز یامروز یها نیاز سرزم یقسمتهامتعدد اعراب در آنزمان نتوانستند  یها یکش
 . ندیرا تصرف نما

ت در وق یبود که ابومسلم خراسان انیپنج قرن خالفت عباس یامپراتور ییدر زمان حکمروا انیسقود دولت امو با
افغانستان مذهب اسالم را در  یامروز نیتوانست بکمک سران و رجال برجسته سرزم انیعباس یورامپرات ۀسلط

 افغانستان نفوذ دهد. 
خود  یدر امور دولت دار انیعباس یو فرهنگ خود را داشتند، امپراتور یدر امور دولت دارا انیعباس یامپراتور

  مانند خالفت اعراب نبودند.
ا به توجه شما ر م،یدر افغانستان معاصر بحث مختصر نما یاسی"اسالم" س ۀکور کورن دیتقل رامونیاز آنکه پ قبل

 – یاسیساختار س جادیتحوالت ارزشمند و تجارب ا یشرفتهایبا پ یمذهب یدولتها یسویبصورت عموم با شکل مقا
( ۲1و ) ستمیب( ۲۰در قرن ) فتهشریمدرن پ یتها( که ممثل دولاستیمذهب از س ییجداسکوالر ) یدولتها یاجتماع

 . میباشد جلب نما یم یدر جوامع بشر یالدیم کمی ستیب
 شبردیپ و جادیدر ا یفکتور مذهب نیراشد یدولتها بعد از خلفا تیدر حاکم یمذهب کیولوژیدیا یخیتار یطوالن تسلط

آن در جوامع  رعادالنهیبه شکل غ یرهبران مذهب یئاقشار باال یرا برا ینه تنها آنکه امتبازات خاص یامور دولت
شد ر انیاد روانیپ نیدر ب یمذهب تیرا به شکل افراط یو مذهب ینیزمان اختالفات د نیبوجود آوردند، بلکه در ع

مثال  ۀگونب است. دهیگرد یدر جوامع بشر گناهیانسان ب ونهایلیو قتل م یمذهب نیخون یدادند که باعث جنگها سابقهیب
ذاهب م گناهیب روانیصورت گرفت که در آن پ یدر اروپا براساس اختالفات مذهب یان عثمانترک یها یلشکر کش

گال و پرت هیبخصوص درهسپان یدر جنگها کشتند. در اروپا جنوب یبه اوامر رهبران مذهبخود را  گریکدی تلفمخ
 ها را به آتش زدند. سایمساجد و کل ساختمانها اماکن عبادات یسویمذهب اسالم و ع روانیپ یمذهب یجنگها ۀجیدر نت
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تبادل  نیاست. ا دهیگرد لیبارها تبد سایبه مسجد و از مسجد به کل سایوجود دارد که از کل یساختمانها یایهنوز هم بقا
شتار گرفته که کهندوستان صورت  ( دری)مسجد بابر ایودیو مسجد آ نیها مانند مسجد اقسا در فلسط اماکن مقدس بار

 درعوض دولت شیدر کشور خو یترکان عثمان نیرا با خود همرا داشتند. در حال حاضر وارث یشماریب یزیو خونر
د از مذهب جدا ساختن استیس هیدر ترک نیقانون و دولت سکوالر هستند. ساختار دولت و قوان یدارا ،یو قانون مذهب

 کرده اند. ادهیرا کشور شان پ یو ترق شرفتیکه اکنون پ
صوالت افغانستان از مح یتجارت تیاز واردات در مارک یمیکه اکنون ن نستیا هیترک شرفتیپ ۀزند یها ۀاز نمون یکی

  است. هیکشور ترک داتیو تول
بوضاحت  مینگاه کن قأیعم یدر جوامع بشر یمذهب یدولتها ییحکمروا یاختالفات و قدرت طلب ۀگذشت خیبه تار هرگاه

بوجود آورده و راه  یجوامع بشر اتیرا در ح یادیز یها یرانیو یمذهب یدولتها یشود که نقش قدرت طلب یم دهید
عادالنه در  لیبدل ثیسکوالر بح یاند. دولت ها هشمرد یالزم شیخو یمنافع مل یاز مذهب را برا استیس ییجدا

 وجود نهاده است. ۀعرص یپا یالدیم کمی ستیب( ۲1و ) ستمیب( ۲۰قرن)
 یبلکه بر عکس آزاد ها ست،ین نیاز د یرویعدم پ کندیم غیتبل یمذهب ونیافراط کهیآنطور استیاز س نید ییجدا
مناسک  شیمشترک خو نیمذاهب مختلف در سرزم روانیو پ دهیگرد لیسکوالر تسج یکشورها یدولت نیدر قوان انیاد
 . ندینما یخود آزادنه ادا م ینید

 تیافراط دیاز طرز د یرویبا پ یاسالم ریو غ یاسالم یاختالفات مذاهب جهیدر نت یمذهب یدولتها یطوالن خیدر تار
وجود دارد که  هیمذهب جعفر روانیاهل سنت و پ یمذاهب مختلف بشمول دو مذهب اسالم روانیپ نیدر ب یمذهب

 است.  دهیبه قتل رس گناهیهر مذهب ب رویپ ونهایلیم
ربستان ع میمستق تیحما   با افیعبدالرسول س یاهل سنت برهبر راونیپ نیدر کابل ب یالدیم 1993سال  یجنگها در

 اتیجنا   برخودار بودند، رانیا   میمستق تیکه از حما   یمزار یعبدالعل یبرهبر هیمذهب جعفر روانیو پ یسعود
رده شم یمذهب یجنگها خیدر تار یضد بشر اتیجنا ینمونه ها نیاز خشنتر یکیهولناک را در کابل انجام دادند که 

  شود. یم
از مذهب  استیعبارت از جداساختن س یالدیم کمی ستیب( ۲1و ) ستمیب( ۲۰مدرن سکوالر در قرن) یدولتها جادیا

 نیکشور سکوالر، دولت و قوان کیمدرن سکوالر را بوجود آوردند. در  یبود که دولتها یهمگام با انقالبات اجتماع
کشور سکوالر،  کی. در  دهدینم حیرسماً ترج یمسلک ایفرقه  چیو در ه کنند،یعمل م طرفیذهب بو م نیدربارهٔ د

یداده نم یازیامت یو مذهب ارزش خاص نیبخاطر داشتن د یکشور سکوالر خاص کیبه افراد در  یطور رسم به
 یاجبار یو مذهب ینیمناسک د یو در اجرا گرددیمحسوب م یامر شخص کیو مذهب  نی. در کشور سکوالر دشود

 تنها و تنها مختص یمذهب تیشود. افراط یم یعادالنه عمل کسانیتمام اتباع توسط قانون  قوقبلکه ح وجود ندارد،
وجود دارد که مشکالت  زیو مذاهب ن انیاد ریدر سا یمذهب تیبلکه افراط ست،یمقدس اسالم ن نید روانیپ نیدر ب

 آورده اند. جودرا بو یدر جوامع بشر انیاد ریسا روانیخود و پ ینید روانیپ یرا برا یادیز
 یمذهب یها تیراقلیسا روانیبا پ یمذهب تیافراط تیدرعدم موجود شیخو ییمؤمن افغانستان قرنها در کشور آبا مردم

 یندگز یبشکل عنعنو یستیبا اتباع کشور خود بدون خشونت با صلح و همز   رهیوغ هیاسماعل هود،ی ک،یهندو، س
 کرده بودند.

" در کشور به ی"اسالم یمذهب یدست به عمال افراط ریاخ ۀدر چند ده گانگانیب کاتیدر اثرتحر یمذهب ونیافراط 
 یگاافغانستان را به پرت بایز هنیم یرونیدشمنان ب کیبا تحر یمذهب ونیافراط و جنگ زدند. یستیانارش یها وهیش

ا رابطه ب نوع چی" در افغانستان هی"اسالم یمذهب ونیافراط ۀتکارانیناو اعمال ح کاتیتحر سوق داده اند. ینابود
     ندارد. یمقدس اسالم و قران پاک اله نیاوامر د

طرز  وریمحصول پ م،یببن یها در مصر و عربستان سعود یو وهاب نیاخوان المسلم روانیناکام پ یعمل جیبا نتا هر
و  گناهانیکه بجز کشتار ب سازمان القاعده و داعش است، یمصر و عربستان سعود یوهاب نیاخوان المسلم دید
مسلمان با خود به  یاسالم و بدنام نید بیبجز تخر یگرید یزیچ   چیه یاسالم یکشورها ینهایسرزم یرانیو

 ارمغان ندارند.
بکمک  دهندیم لیآنان را اهل تسنن تشک یاعضا تیپاکستان بشمول طالبان که اکثر می" افغانستان مقی"جهاد یها میتنظ

ذاشتند. " اساس گی"اسالم ونیخود با افراط قیروابط عم یپاکستان و عربستان سعود ی. اس. آیآ یدستگاه استخبارات
مصر و  یوهاب نیروابط اخوان المسلم یبا شبکه ها هاالزهر ک النی" بخصوص فارغ التحصی"جهاد یها میتنظ

مستقم سازمان القاعده، داعش و  تیچهار دهه جنگ در افغانستان از حما یبشمول طالبان در ط یعربستان سعود
 روابط شان ادامه دارد.  نیبرخورداربودند و هنوز ا یالملل نیب ستانیترور ریسا

مانند سازمان القاعده،  یمصر و عربستان سعود یوهاب نیاخوان المسلم یطالبان در عمل با شبکه ها ۀرابط قطع
اممکن قطر با طالبان ن ۀمطابق توافقنام کایمتحده امر االتیا یبراساس تقاضا یالملل نیب ستانیترور ریداعش و سا

  است.
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را براساس  نیدولت و قوان ینیخم رانیدرا یشمس 13۵۷مطابق  یالدیم 19۷۸سقود دولت محمد رضا شاه درسال  با
ر د انیعیش یبوجود آوردن امپراتور هیعیهالل ش جادیهدفش از ا .دینام هیعیگذاشت و نام آنرا هالل ش هیعیمذهب ش

 بود.  تانچون عراق، بشمول افغانس انهیشرق م یکشور اسالم
نمود.  یم هیبرد تک یم شیآنرا به پ یمانیسپاه قدس که قاسم سل ینظام کاتیتحر یرو شتریب هیعیعراق هالل ش در

 یراقع انیعیرهبر مقتدر ش یستانیهللا س تیاز مذهب آ استیس ییجدا انهیگرا یمل شهیدر عراق با اند هیعیهالل ش
 سپاه قدس را از عراق تقاضا دارند.  خروجو  رانیمرگ بر ا یو اکنون مردم عراق شعارها دیمواجع گرد

   امام"خط " روانیپ تیحما یکرده و شاخه آنرا برا جادیاه قدس را اسپ یمنظور شبکه استخبارات نیبد ۀو خامن ینیخم
ساخته اند.  فیافغانستان توظ انیعیش یمناطق مسکون نیشمال و شمال غرب در ب ،یو مدارس آن در نقاط مرکز

و سپاه پاسداران  رانیا میمستق تیمتحدان آن ازحما فیقم بشمول ط ۀمدرس النی"حزب" وحدت و فارغ التص
 برخوردارهستند که در تداوم جنگ در افغانستان نقش دارند. 

 وعبدهللا عبدالله ینظار برهبر یو محمد محقق، شورا یلیخل میکر ی"حزب" وحدت برهبر یمذهب ونیافراط روانیپ
 یافراط حلقات ریو سا برخوردار هستند با طالبان هیو ترک هیروس رانیا میمستق تیدوستم که از حما دیگلم جمان رش

که در بغاوت ها و اعمال  سکه هستند، کی یرو وپاکستان و اعراب برخوردار هستند د تیکه از حما ی"جهاد
 .کندیم یخود را باز یبیدر افغانستان نقش تخر یستیانارش

 

 یستخباراتا ۀ. در قطر مبلس با لباس کارخانی. اس. آیآ یکوک یطالبان در نقش گود انیسخنگو یکی یستانگز عباس
امه توافقن کاغذ یکه هنوز رنگ قلم در رو کایامر طالبان با یقانون ریتوافقنامه غ ءپاکستان با امضا ی. اس. آیآ

 . دنیب یوحشت طالبان را م ییامارت حکمروا یها خوابباز  یاست. عباس ستانگز دهیخشک نشده است مغرور گرد
 کی ستیب( ۲1و ) ستیب( ۲۰مدرن قرن) یدولتها یتمام تحوالت ارزشمند تجارب ساختار اجتماع خالف طالبان

آنرا در توفقنامه  " در افغانستان هستند کهیامارت "اسالم یبدو یخواهان ساختار دولت مذهب یجوامع بشر یالدیم
 است.  دهیگنجان کای"صلح" با امر

 نیوانق تیو موجود کایمسوالنه مواد توافقنامه با امر ریطالب است که غ تکارانیاز جنا یکیخودش  یستانگز عباس
ردار افغانستان دوباره فرمان ب وریخواهند ملت غ یم یستیبلند پروازانه انارش ۀویگرفته و با ش دهیافغانستان را ناد

 وحشت طالبان باشد. 
 ایانپ
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