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Abstract 

The Taliban movement was born in the condition of internal and external 
conflicts. The domain for the emergence of this movement was events such 
as the internal coup d’état on April 28th, 1978, the invasion of the Red Army 
in 1979, and the civil wars of 1994-1992 in Afghanistan. Finally, the Taliban 
with a quasi-totalitarian identity tried to declare its existence and rule in that 
country under the title of the Islamic Emirate of the Taliban between 1996 
and 2001. This article tries to look at the emergence of the Taliban 
movement by relying on Alain Touraine's theory about the emergence of 
movements, relying on the three principles of Opposition, Identity, and 
Totality, and analyzing the third principle of "Totality" among these three 
principles in the establishment of the Emirate of Taliban. The following 
article tries to answer the question of whether it is possible that the Islamic 
Emirate of the Taliban 1996-2001 can be recognized as a totalitarian state 
that has found its identity from the historical conflict situation. To answer 
this question, Hannah Arendt's opinions in the book Totalitarianism have 
been cited, and six indicators have been selected for this comparative study, 
all of which are analyzed according to Arendt's theory of understanding and 
describing the characteristics of totalitarian political systems. These 
indicators are: formlessness (informité), mass society, absolute loyalty, 
ideology and the meaning of borders, totalitarian leadership and Religion 
and rituals. Before examining these indicators, an attempt has been made to 
answer these two questions: to what extent is it possible to compare the State 
in the West and the State in the Islamic world? And also, to what extent can 
there be a relationship between the Islamic state and the totalitarian State? 
The theoretical framework used in this research is a combination of Alain 
Touraine's opinion (in understanding socio-political movements) and 
Hannah Arendt's theory (in understanding totalitarianism). The research 
method used in this article is the library and documentary method. 
Keywords: Taliban, Political Movement, Government, Totalitarianism, 
Alain Touraine, Hannah Arendt 
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 طالبان در افغانستان یامارت اسالم انیم یا  سهیمقا یبررس
 خواه در غرب   تیدولت تمام یو الگو 6991-1006 

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ یاسیعلوم س اریاستاد   رز فضلی 

 چکیده
، حمله ارتش 8792آوریل  82مانند کودتای  یو خارج یتخاصم و تخالف داخل طیطالبان در شراجنبش 
در فاصله  یتریتوتالشبه یتیبا هودر نهایت در افغانستان  8771-8778های داخلی  و جنگ 8797سرخ 

در آن کشور اعالم وجود کرده و  تحت عنوان امارت اسالمی کردتالش  8008تا  8771های  سال
ها با اتکا به ن مقاله تالش دارد با اتکا به نظریه آلن تورن در مورد سر بر آوردن جنبشای   .مت کندحکو

به ظهور جنبش طالبان نظر کرده و به تحلیل تحقق اصل سوم  تخالف، هویت و تمامیتسه اصل 
ول بپردازد. همچنین این جنبش، در قامت استقرار امارت طالبان ا   این سه اصل نزد  از میان  "تمامیت"یعنی

به عنوان  8008-8771آیا این امکان وجود دارد که امارت اسالمی طالبان    این پرسش پاسخ دهد که  به 
این مسئله به    یابی کرده است، شناخته شود؟ برای پاسخ بهدولتی توتالیتر که از دل وضعیت نزاع، هویت

ای، شش شاخص از دل   این بررسی مقایسه   و برای نظریه هانا آرنت در کتاب توتالیتاریسم استناد شده
ای، وفاداری مطلق، ایدئولوژی و معنای مرز، رهبری   شکلی، جامعه تودههمان نظریه انتخاب شده است: بی

ها  در مورد امارت اسالمی طالبان، کوشش این شاخص  خواه و دین و مناسک. پیش از بررسیتمامیت
ای میان دولت   پرسش پاسخ داده شود که تا چه میزان امکان بررسی مقایسه این دو شده است در مقدمه به 

توان قرابتی میان حکومت  در غرب و دولت در جهان اسالم وجود دارد؟ و همچنین تا چه میزان می
شده در این پژوهش ترکیبی از کار گرفتهخواه پیدا کرد؟ چهارچوب نظریِ بهاسالمی و حکومت تمامیت

سیاسی( و آراء هانا آرنت )در فهم توتالیتاریسم( است. ـ  های اجتماعیتورن )در فهم جنبشنظریات آلن 
 ای و اسنادی است.   این مقاله روش کتابخانه  روش پژوهش به کار گرفته شده در

 : طالبان، جنبش سیاسی، دولت، توتالیتاریسم، آلن تورن، هانا آرنتواژگان کلیدی
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 مقدمه 
گذاری شده المللی نشانهای و بین  های داخلی، منطقه ی است که با جنگافغانستان، سرزمین

ایران و   های سه قدرت شبه قاره هند، امپراتوری  این قلمرو همواره در معرض تنش   است.
این   هر یک از »توانیم مدعی شویم  می این منطق ژئوپلتیکی   ترکیه قرار داشته است. در 

در سطح داخلی اما  .(Hubac, 2009:17) «اند اثر گذاشته ها بر مردم افغانستانجهان
ها اغلب زمینه این تنش  های منجر به نبرد و تنش پر شمارتر بوده و هستند.  رقابت

کشور با منافع ن ای  ی اسیس خیتار»اند. محور و یا باورمحور را موجب شدهاتحادهایی قوم
را  یهمبستگ یاساس های ارچوبهچاز  یکی تیمشخص است. قوم اریای بس  لهیو قب یقوم

  «باشند شتهوجود داهای دیگری هم  قالباگر  یکند، حت می  در جامعه افغانستان فراهم
(Hubac,2009:17). سیاسی -اجتماعی مسائل محقق، 1دورونسورو لیژ ه اعتقادب

 فیتعر تیخود را بر اساس انواع مختلف تبع تیهو یهر فرددر آن کشور افغانستان، 
 پای جامعه مسلمانان است. سپسیعنی  ترین آن تعلق به امت  یترین و کل  مهم که کند می 

از  ای ییایخاستگاه جغراف کیتواند از  می  افراد نیمشترک ب تی. هودیآ می  وسط خانواده
گسترده،  خانواده ،ای  لهیقب طیمح کیشود. در  یناش رهیو غ یقوم ی،مذهب یوابستگ کی

های متحدالمرکز  رهیای از دا  ای به صورت مجموعه  لهیقب ونیو سپس کنفدراس لهیقب فه،یطا
 ،با جنگ یگروه قوم کیتعلق افراد به  احساساینجاست که   . نکته مهم شوند می ظاهر

دهنده نشان یانکار رقابلیجنگ به طورغ}در افغانستان{ »شود.  می  تیتقو اریبس
. (Dorronsorro,2000:295) «ی استقومگروه  کیبا  شتریب یفرد یپندار همذات

اند، ها در افغانستان موجب تقویت تعصب و تعلق خاطر قومی شدهاین که جنگ  عالوه بر
اند و آن پیوستگی به واسطه به شکل همزمان نوع دیگری از پیوستگی را نیز تقویت کرده

این پیوستگی معموالً صورت تقابلی در مقابله با کفار خارجی به   اعتقادات مذهبی است. 
های ظهور جریان طالبان  توان به زمینه می این ادعا   تر شدن  خود گرفته است. برای روشن

 این رهگذر نگاهی کرد.   از
 8797 های سال جنگ اشغال در فاصله دوران به دیطالبان، با ظهورمنشأ  بهتر درک یبرا
 و یشورو ریدو ابرقدرت اتحاد جماه نی. تنش و رقابت موجود بمیبازگرد 8727تا 

                                                                                                                
1. Gilles Dorronsorro 
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افغانستان داشت. مداخله اتحاد جامعه بر  یتوجه، عواقب قابلآمریکا متحده االتای  
 ی گاهخاص یهای اجتماع روهمتحده در افغانستان به منافع گ االتای   و یشورو ریجماه

که  یهای بر تفاوتنیافتند که . آنها هرگز امکان رساند بیبه آنها آس و گاه خدمت کرد
ای و   لهیچند قب ای  جامعه به واسطه مداخله، غلبه کنند؛ مشخصه جامعه افغانستان است،

 یمانیمانند س توانست یجنگ در افغانستان م»که  کردند یتصور م ی. برخیچندفرهنگ
 یکه گاهآلیستی دهای   نظرِن نقطهای   .آورد را گرد هم  ناهمگون ی چنینباشد که مردم

ها و  ، رقابت8797از سال  که کندیرا پنهان نم قتیحقن ای   وجهچیهشود به می اظهار 
هرگز خاموش نبوده  }در افغانستان{مختلف مقاومت یها جنبش نیب یها ییارویسپس رو
 .(Lafargue, 2003:35)« است آرام گرفتهدر اوج جنگ  یو به سخت

متحدان خود را دعوت کرد تا  ،متحده االتای   به افغانستان، یتهاجم شورو فردای در»
متوسل  ند،داشت اریکه در اخت یهر کدام به ابزاراین راه   درارتش سرخ بجنگند و  هیعل

-های اسالم این ابزارها، حمایت موقت از جریان   از جمله .(Basbous,2000:20) «شدند

این   گرایی بود که علیه ارتش سرخ، اسلحه به دست گرفتند هر چند که درآینده خود 
 ای حیکه به طور صر ییگرااسالمبعدها »ساز شد.  مسئله برای هر دو ابرقدرت مشکل

در نظر  دیتهد کیبه عنوان  دو ابرقدرت به وجود آمد، نای   نیدر متن کشمکش ب یضمن
 در اورال اشینیسرزم ینشان داده بود که مرزها هیها ظاهر شد. به عنوان مثال، روس نآ

 اتدیدر برابر تهد ژهی، به وکشور آن کیدئولوژای  ی ، اما مرزهاشود می  تمام
 .(Rashid,2002:172) «شده است دهیکش زیتا افغانستان ن ،گرایانه الماس

وجود داشتند که از  یاریبس یو نظام یاسیهای س گروه جنگ اشغال،پس از پایان 
-یهای محل شهیبا ر یکردند و توسط رهبران می  یرویمختلف پ یهای مذهب یریگ جهت

 بودند که اهللحیذب ،یخان، حقان لیمسعود، اسماع آنها ترین  مهم»شدند.  می  یرهبر میقو
 یمل التیتشک ای تیآنها محبوب زا کی چیخود داشتند، اما ه والیتفراتر از  ینفوذ

 ی، جنگ داخل8771و  8778 یسالها نیب» .(Dorronsorro, 2002:11)« نداشتند
ازبک، هزاره  ک،یتاج تیپشتون و اقل تیاکثر یریشاهد درگدر آن که  یت یافتعموم

از اتحاد  یدیجد ی، وارونگ8771 هیژانو رد .(Jauffret, 2010:25) «یمترکمن بود و
دوستم از مسعود جدا شد تا به  دیعبدالرش به عنوان مثال، رخ داد: نیرهبران مجاهد نیب

در سازمان  ینظامو شبه یاسی. در زمان تولد طالبان، دو گروه سونددیبپ اریحکمت نیگلبد
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 و طالبان. یبودند: حزب اسالم ییپشتون قابل شناساقوم  یاسیس
 .شد سیتأس اریحکمت نیسط گلبدکه توبود  کالیسازمان راد کی: یاسالم  حزب»

}با پایان جنگ با اتحاد  اما ی داشت.ستیضدکمونگرایشات  قاًیعم ی نخستاالسالم حزب
 جیدر زمان جنگ خل نیاز صدام حس غیدر یب تیجنبش با حما نای   جماهیر شوروی{،

قوم  ژهیو و به ها شتونپ گاهیپا یاالسالم . حزبکرد اتخاذ یضدغرب ی]فارس[ موضع
  ی پاکستان، ناشیو ماد یکیهای لجست تیحما ازاساساً   یقدرت حزب اسالم یلزایی بود.ق

 تیحما 8778آباد در سال باعث شد که اسالم جیبه تدر اریحکمت های اما ناکامی .شد می
 «خرج کندبه نام طالبان  یدیبه نفع جنبش جدمتوقف و سپس خود را 

(Lafargue,2003:38). 
ایاالت متحده آمریکا    یعنی نبرد با دشمن بیگانه )کفار( که شوروی واین وضعیت،   از

در قامت  1ای  های داخلی، اقتدارگرایی سامانی و گرفتارینمادهای آن بودند، همچنین بی
طالبان متولد شد. رژیمی که در متمرکزکردنِ کشور زیر پرچم اسالمی رادیکال، 

اگر که  -در قالب یک رژیم اقتدارگرا های عمیقی زورآزمایی کرد. وجود چنین گسست
 -شوند می  ها متمایزاین دست نیز با برخی کثرت   هایی از بپذیریم که رژیم 2ما مانند لینز
این دست    گرا از جمله یکی از بزرگترین خصوصیاتعنصر کثرت. »دینمایمتناقض نم

 "پلورالیسم سیاسی"ت این ویژگی با ماهی  ها هستند هر چند که به دلیل تضادی که رژیم
 ,Linz)« توان بر آن تاکید کرد می ها دارد، به سختی نهادینه شده در دموکراسی

2007:159) . 
سربازان  ،یاز ناامن نیخشمگ انیآمدند، شورش ایهرج و مرج به دن نای   انیطالبان که در م

و پاره  ه پراکندهقدرت خود بر جامع میاستقرار و تحک یجهاد به نام اسالم بودند. آنها برا
 قیاراده خود از طر لیتحم ییو توانا یدئولوژای   داشتند: ازین زیافغانستان به دو چ پاره

این به    ترویج شریعت به عنوان تنها منبع قانون است، اما  هدف بنیادگرایی» خشونت.
شود. برای بنیادگرایان هدف، پیوند مجدد با ایدئولوژی سیاسی منجر نمی  معنای دقیق به 

. هر چند طالبان تمام تالش (Lafargue, 2003:42)« های اسالم اصیل است سرچشمه

                                                                                                                
1. Authoritarianism 
2. Juan J.Linz 
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ایدئولوژی به کار گرفتند اما عملکردشان برای   خود را برای استفاده از شریعت در قامت 
 ت تکیه داشت.های موجود در جامعه افغانستان بیشتر بر اعمال خشون غلبه بر شکاف

   های سیاسی معموالً توأم با خشونت است در های متفاوت رژیم تمنای تمامیت در صورت
اگر تمرکز »نویسد:  می گرایی، چنیندر کتاب خشونت و ملی 1این رابطه خاویر کروتیز

 امر نای   کند، جادای   یانضباط اجبار ینوع ،گسست طیدر شرا ژهیبه و بخواهد یاسیس
  صدق زین« ملت»مانند  یدر مورد مفهوم یحت تیواقع نای   شود. می  ونتمنجر به خش

 ,Crettiez)« شود می  دیتشد «نید»مانند  یآسمان یهیخشونت با ارائه توج نای   کند. می

گیری در طالبان در ابتدا یک جنبش با گرایشات مذهبی خاص و موضع .(2006:29
این جنبش، درصدد برآمد هویتی   در ادامه  مورد هرج و مرج داخلی و حمله خارجی بود.

المللی بر محور های داخلی و بین ها و گسستیکپارچه را در بستری از کثرت
گرایی )متمرکز بر سنت سیاسی قوم پشتون( در افغانستان، گرایی رادیکال و قبیله اسالم

های تسلط بر  این گروه در سال   ایجاد کند. اما آنچه وجه بارز پروژه یکپارچه سازی  
های بعد نیز  آمیزی بود که در سالبود، بیشتر خلق و خوی خشونت 8008-8771افغانستان 

 این گروه شد.   های بارز بدل به یکی از ویژگی
این پرسش که   های تاریخی و اجتماعی ظهور طالبان در پاسخ به  فارغ از بررسی زمینه

در »گوید:  می  شناس فرانسوی چنینغانستانطالبان چه کسانی بودند، ژان چارلز ژوفره، اف
این    سواد بودند کهتر، طالبان افغانستان افرادی به شدت بی مجموع و بدون تحلیلی عمیق

کند. طیف پاکستانی اغلب  می  مسئله آنها را از همتایان پاکستانی خود، متمایز
ها، یک سازمان یبودجه آنها توسط وهاب 8770التحصیل مدارس قرآنی که از دهه  فارغ
که پروراننده گفتمان بنیادگرای رادیکال که افراد را به جهاد  -المللی نجات اسالمی بین

 ,Jauffret)« شد، بودند می  تأمین-انگیخت می  ها براصغر یعنی جنگ مقدس علیه غربی

توانیم طالبان آییم، نمی می  این است که وقتی به سمت افغانستان  اما واقعیت  .(2010:42
این سوی    ایشان بشناسیم. بنابراین در   ایدئولوژیک  افغان را تنها با توسل به ریشه باورهای 

آوارگان و  شتریطالبان افغان بشوند.  می  های تاریخی دارای اهمیت بسیار مرز زمینه
 جنگ از دست لیخود را به دلوالدین  اغلببودند که  اشغال جنگ پناهندگان ناشی از

                                                                                                                
1. Xavier Crettiez 
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این مصائب که به طور تاریخی با حضور    داده و مجبور به مهاجرت شده بودند.
ایدئولوژیک   های  ها و حمله شوروی تقویت شده بود، زمینه ظهور گرایش انگلیسی

در سال »رادیکال در میان جماعتی هر چه بیشتر آسیب دیده در افغانستان را فراهم آورد. 
یار سختگیرانه بودند. گفتمانی که از دکترین وهابی در طالبان مدافعانِ اسالمی بس 8771

 .(Lafargue, 2003:43)« عربستان سعودی برگرفته شده بود
شود، تولد جنبش طالبان در شرایط تخاصم و تخالف داخلی و  می  رو تالشدر مقاله پیش 

الش ت 8008تا  8771های  این حکومت در فاصله سال  توتالیتری که خارجی با هویت شبه
داشت، برای خود تعریف کند، انطباق داده شود. در بخش مبانی نظری و طرح مسئله 

ای میان   این ادعا را درک خواهیم کرد و در نهایت با مقایسه   بندیچگونگی مفصل
های توتالیتر  ساختارها و نهادهای حاکم در حکومت طالبان و الگوی کالسیک رژیم

ای میان حکومت طالبان   ب توتالیتاریسم، مقایسهمطرح شده توسط هانا آرنت در کتا
  داری توتالیتر، خواهیم داشت. و الگوی حکومت 8771-8008

 پیشینه پژوهش

توان به سه دسته اند را میآثاری که تا به امروز در مورد طالبان به رشته تحریر در آمده
ر و ساختار طالبان عمده به لحاظ تاریخی تقسیم کرد: الف( آثاری که در مورد بستر ظهو

نوشته شده اند. ب( آثاری که به طالبان پس از  8008تا  8771های اول در فاصله سال
پردازند ج( آثاری که به ظهور طالبان جدید پس از سپتامبر می 88سقوط پیرو رویداد 

 پردازند.می 8088خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 
 8008تا  8771های امارت اسالمی طالبان در فاصله سالمقاله حاضر در مورد بررسی 

نوشته شده است. بنابراین بر آثار دسته نخست تمرکز دارد. کتبی که در مورد این مقطع 
های متعدد هستند که از آن بندیاند نیز قابل دستهاز تاریخ افغانستان به نگارش درآمده

های ظهور آثاری که تمرکز بیشتری بر زمینهتوان به این موارد اشاره کرد؛ الف( جمله می
میالدی و جنگ اشغال شوروی  20طالبان دارند از آن رو بخش اعظم کار ایشان بر دهه 

توان به های داخلی است که از آن جمله میمیالدی و جنگ 70و سپس نیمه نخست دهه 
ره پاره و انقالب ها، مردمانی پاکتاب تاریخ جنگ در افغانستان نوشته عاصم اکرم، افغان

افغان، هر دو به قلم ژیل درونسورو، افغانستان نامرئی نوشته گیلبرت اتین و افغانستان از 
وضعیت موقت به وضعیت انتقالی نوشته کاظم فاضلی اشاره کرد. ب( آثاری که بیشتر به 
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ساختار درونی طالبان چه به عنوان جنبش و چه در زمان امارت نظر دارند. هر چند به 
میالدی تعداد این آثار  70لیل اطالع اندک از مناسبات داخلی طالبان به ویژه در دهه د

گران و محققان است کم است اما اغلبِ آنها از آنجا که حاصل مشاهدات مستقیم تحلیل
توان به کتبی چون سایه از ارزش دسته اول بسیاری برخوردار است که از آن میان می

طالبان جنگ، مذهب و نظام جدید در افغانستان به قلم پیتر طالبان نوشته احمد رشید، 
گوزلو و افغانستان و پنج مارسدن، ظهور و سقوط بنیادگرایی در افغانستان اثر محمد قره

 سال سلطه طالبان نوشته وحید مژده اشاره کرد. 
( برخی کارها به بررسی 8008-8771شده مربوط به طالبان اول )در میان آثار نوشته

پردازند. به عنوان مثال عادی مشخص و محدود از این جنبش و در ادامه امارت میاب
بررسی ارتباط طالبان و القاعده، تحلیل عملکرد ایشان در مورد مواد مخدر، ارتباط 
پاکستان و طالبان و یا مسئله زنان در دوره طالبان. به عنوان مثال، کتاب بن الدن، واقعیت 

بریسار، کتاب افغانستان، خشخاش جنگ، خشخاش صلح اثر چارلز -ممنوع نوشته ژان
ای به قلم کریستف ژافرلو و آلن البروس، پاکستان، چهارراه تنش های جدید منطقه

 گیرند. کتاب زنان تحت حاکیت طالبان نوشته نانسی دوپری در این دسته بندی جای می
در  8008-8771های رو تالش کرده است از منظری متفاوت به طالبان سالمقاله پیش

بردن از آثار یاد شده و یا کتبی که در قامت یک دولت نگاه کند. از این رو ضمن بهره
گیری از یک ترکیب گیرند، تالش کرده است با بهرههای فوق قرار میبندیدسته

های توتالیتر به چهارچوبی تازه در های سیاسی و حکومتتئوریک در مطالعه جنبش
سد. از این رو، عالوه بر استفاده از کتب تحلیلی بر منابع دسته اول تولید بررسی طالبان بر

گانه قندهار و روزنامه شریعت در شده توسط طالبان چون فرامین مالعمر، فرامین پانزده
 زمان طالبان نیز، نظر داشته است. 

 بیان مسئله
شود. یانجام نم یکل شرطِپیشبدون سه  انهیدر خاورم یاسیهای س ها و نظامدولت لیتحل»

اند که مهم متوجه شده لسوفانیو ف یاسیشناسان، دانشمندان علوم ساول از همه، جامعه
که تعداد  یدانیبلکه به عنوان م کپارچه،ی« ارگان» کیاست که دولت را نه به عنوان 

با اصرار بر کثرت  ،یکردیرو نی. چنمیکن لیتعامل دارند، تحل ندر آ گرانیاز باز یادیز
به انحالل ابژه  دیوجه نبا چیتئاتر است، به هدر آن به مثابه صحنه روابط قدرت که دولت 
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 تیظرف و قدرت یحال دارا نیمنجر شود. دولت در ع یمفهوم یسحاب کیدر  «اتانیلو»
که آن را از هر نوع  ستاجبار و عادت خاص خود ااً(  نه منحصر) منابع، از جمله جیبس

کثرت  قیحال، خود را در طول زمان از طر نای  کند. با می  زیمتما یگریقدرت د
-تکه متیآن را به ق که کند می  دیبازتول کیستماتیهای س مداخالت، تعامالت و تنش

هر چند پیچیدگی بستر  .(Bozarsalan,2011:41) «بخشد می  اش تداومیدرون شدنِ تکه
یف شدن در قالب ارگانی جوامع خاورمیانه به نظر حمید بزارسالن دولت را از تعر

این کثرتِ گاه لجام گسیخته، ظهور    سازد، اما از آن سو، روی دیگر می یکپارچه دور 
طور  به انهیخاورم یها میرژ»این منطقه است.    های سیاسی در تر نظام اشکال تمرکزگرایانه

 نیتعامل ب مستیس»عنوان  آن را به کاردیپ زابتیکه ال یمفهوم مانند، یم یباق 1مستبد یکل
 یها تیمواجهه با محدود یکه خود را برا یو نظام یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیامور س

 .(Bozarsalan, 2011:48) «کند یم فیتعرکند،  می بازآفرینی  ای دهد یوفق م دیجد
تا به  8771افغانستان با تکثر بسیار قومی، فرهنگی، زبانی و مذهبی در دو دوره از سال  

این دو نظام   شاهد حاکمیت دو نظام سیاسیِ به شدت اقتدارگرا بوده است.  8088امروز 
این مقاله   شود. مسئله  می  نامند، هدایت شده و می هر دو توسط گروهی که خود را طالبان 

 8008-8771گریِ طالبان بر افغانستان  هم و تحلیلِ یک دوره از حکومتتالش برای ف
این است که چگونه در بستری پر تنش حاصل از نبردهای خارجی و    است. پرسش

شود که مدعیِ داشتن تمامیت قدرت  می مذهبی متولد -های داخلی، نظامی سیاسی نزاع
م طالبان به عنوان یک نظام بنیادگرای سیاسی بر سرزمینی به نام افغانستان است؟ و آیا نظا

 باشد؟ خواه میهای سیاسیِ تمامیتمذهبیِ مستبد قابل انطباق با الگوی نظام
الگوی انتخاب شده برای تحلیل نظام سیاسی طالبان در مقطع تاریخی مذکور، مدل 

این مسئله   خواه است. در بخش چهارچوب نظری راجع به های سیاسیِ تمامیت نظام
های آلن تورن و  ترکیب دو نظریه اصول عمل جنبش یح خواهیم داد که چگونه ازتوض
های توتالیتاریسم هانا آرنت در تحلیل و فهم  نظام حکومتی طالبان اول بهره خواهیم  ریشه

 گرفت.
ای و اسنادی است. تالش شده است   این پژوهش کتابخانه  روش به کار گرفته شده در

                                                                                                                
1. Authoritarian 
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ثار تحلیلی در شرح تاریخ و سیاست افغانستان در مقطع مورد بحث این رابطه، هم از آ  در
استفاده شود و هم به مستنداتِ دسته اولی چون روزنامه شریعتِ منتشرشده در دوره 

آزمایی ادعاهای های طالبان برای راستی طالبان اول و یا متن فرامین مالعمر و اعالمیه
 مطرح شده، رجوع شود. 

 مبانی نظری   
این جنبش   د فهم هویت طالبان، اتکای نگارنده در مقاله حاضر ابتدا بر بستر خلق در مور
به دست آورد که  یتیسازد هو می  که طالبان را قادر یکیالکتید یندیفرآاست. 

اعمال ، تمرکزطلب ای  چهرهطلبانه، جنگ یهای آن عبارتند از خلق و خو مشخصه
 1روند همان روندی است که آلن تورن این   .شکست و ییواگراو در پایان  خشونت

 اجتماعی به آن اشاره دارد.-های سیاسی شناس فرانسوی در ظهور جنبشجامعه
که حول کنترل  یتعارضاتشود مگر از رهگذر درگیری در هویت اجتماعی متولد نمی»

این سطحِ خودآگاه، بازیگران    اما در .ردیگ می  جامعه شکل کی یِهای کل یریگجهت
های تدافعی و تهاجمی، گذشته و  توانند یک روند دیالکتیکی را که بین وضعیت می  تنها

د. این درک از هویت اجتماعی در نآینده که به صورتی ملتهب وجود دارد، تجربه کن
تورن  .(Touraine, 1997:200)«شود می ارجاع به نظام سیاسی و قدرت دولتی، متبلور

  شناسی عملاز تولد دولت، در کتاب جامعهتر در مرحله تولد جنبش و قبل  پیش
توانیم اظهار داریم که عمل هر گروه ذی نفع بر اساسِ یک  می ما به راحتی »نویسد:  می

شکل گرفته است. اما بسیار خطا  2اصل هویت، یک اصل تخالف و یک اصل کلیت
 سوژه یها ارزشخواهد بود اگر این اصول را کامالً از یکدیگر جدا در نظر بگیریم. 

خود را  النفعذی یها گروه منازعه قیاز طر دهند، یم لیرا تشک تیکه اصل کل یخیتار
 .(Touraine, 1965:185)« دهند ینشان م

یابیِ این بستر و نوع هویت   های خارجی و داخلی هویت یافتند. طالبان در بستر جنگ
های  در تحلیل جنبشنفع های ذی ایشان با دو اصل از سه اصلِ تصویرگرِ عملِ گروه  

                                                                                                                
1. Alain Touraine 
2. Un principe d'identité, un principe d'opposition et un principe de totalité 
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طور که اجتماعی از منظر آلن تورن مطابقت دارد؛ اصل تخالف و اصل هویت. همان
گوید تبلور هویت اجتماعی در نهایت در ارجاع به نظام سیاسی و  می ها بعد تورن سال

حتی قدرت دولتی قابل بازیابی است. اگر اصل سوم یعنی تمامیت را طبق همین الگو 
بازیابی کنیم، به  8008تا  8771های  د طالبان افغانستان در فاصله سالبخواهیم در مور

رسیم که تحت عنوان امارت اسالمی تالش کرد بر کل افغانستان  می توتالیتر دولتی شبه
 مسلط شود. 

اول در اروپا  یاست که پس از جنگ جهان دینسبتاً جد یاسیس دهیپد کی سمیتاریتوتال 
که از  یفیتعاراین رو،   از ظاهر شد. سمیو بلشو سمیفاش سم،یآمد و به سه شکل ناز دیپد
های سیاسی مصداق  از آنجا که در قرن بیستم در قالب رژیم شود می  ارائه تریتوتال دهیپد

   های عینی، قابل درک است. داشته است، از طریق انطباق با واقعیت
. اما نقش مباهات کرد ،1تریدولت توتال کیبه ساختن  بود کهنظامی  نیاول ایتالای   سمیفاش

روبرت  نامهتاریخی آلمان دارای اهمیت بیشتری بود. در یک اشاره معنادار، لغت
از ژاک  یاز کتاب یرا با نقل قول "تریتوتال" یخود از اصطالح فرانسو فیتعر 2کوچک

 نای  از» سدینو می  سندهی. نودارد می  ، بیان8711در مورد آلمان، منتشر شده در سال  3لیبانو
 یدارد. ناگفته نماند که آن حزب اجتماع اتیحزب در آلمان حق ح کیپس، تنها 

شکل  است؛ بیترت  نیبه هم در مسکو سمیبلشو ا،یتالای  در سمیاست. فاش ستیونالیناس
توسط  رایز ، است.کندیمخالفت را تحمل نم ،دولت–. خدا یاسیاز جامعه س یدیجد

را شهروندان  تیجمع هیدارند، بق اریها را در اختکه همه قدرت دشو می  یگ دنینما یتیقلا
 .(Lefort, 1981:85)« دهند می  لیمنفعل تشک

جذب جامعه "است که در آن  یاسینظام س کی توتالیتاریسم آرون معتقد است مونیر
بر روشنفکران و  ی تحمیلیتیدولت به جزم یدئولوژای   لیتبد"و  "در دولت یمدن

 .(Aron,1983:211) «شود می  انجام "هادانشگاه

اطالعات در  به دست آوردنِ نویسد؛ می  در مقدمه کتاب توتالیتاریسمهانا آرنت هر چند 
قابل  یسرشمار ایمنبع موثق  چیه رایدشوار است، ز اریبس تریتوتال میرژ کیمورد 
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ترینِ آثار را در مورد   معتبرترین و دقیق ، او یکی ازحال نای  وجود ندارد. با یاعتماد
توتالیتاریسم با اتکا به تجارب زیسته )با نظر به دو رژیم سیاسی آلمان هیتلری و شوروی 

این ویژگی   نویسد. آرنت حکومت توتالیتر را با  می  فلسفی خود-استالین( و دانش سیاسی
خواه و پلیسی و رهبری تمامیتها، وفاداری مطلق، نظام کند: کنترل توده می  ها توصیف

این نظام سیاسی    ها را با یکدیگر در ساختاین ویژگی   در یک رویکرد تحلیلی همه
 داند.  می مرتبط 

ها شود از رهگذر پیوند میان آراء آلن تورن در شرح عمل جنبش می این مقاله، تالش   در 
رنت در تحلیل در قالب سه اصل، تخالف، هویت و تمامیت و نظریات هانا آ

های  خواه به مدلی برای فهم عملکرد رژیم طالبان در فاصله سالهای تمامیت حکومت
   هایی از این مدل پیشاپیش باید به پرسش  آییم. هر چند در استفاده از    نائل 8771-8008

های حکومتی غربی با نوع حکومتگری در  این دست پاسخ دهیم؛ آیا امکان مقایسه مدل
اعتقادی متفاوت( وجود دارد؟ آیا نظام سیاسی -های اجتماعی ه )با توجه به زمینهخاورمیان

آیا    توان در قامت یک دولت دید و تحلیل کرد؟ و در نهایت می  طالبان اول را
توتالیتاریسم به عنوان یک مخلوق مدرنیته مدل مناسبی برای تحلیل الگوی سیاسی یک 

این سواالت پاسخ   این مقاله به   شود در حد فرصت  می  نظام بدوی است؟ در ادامه تالش
 داده شود. 
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 1نمودار شماره  

 امکان مقایسه دولت در غرب و جهان اسالم
 سهیاست که امکان مقا اییبندترین طبقه  یمیشده توسط ارسطو قدارائه یِبندطبقه

علوم مطالعات ای حساس از   حوزه ،یقیتطب استیس کند. می  را فراهم یاسیس ینهادها
دولت گرایش مطالعه  مطرح شد و متحده االتای   در ستمیدر آغاز قرن ب ی است کهاسیس

به پیشگامان تفکر »تر نیز بازگشت.  توان به عقب می این مورد   البته در  نام گرفت. 1یقیتطب
یا های دولت و حکومت مطلقه مانند ماکیاولی، هابز یا بدن و  در یونان باستان، تئوریسین

پیشروانی که در ظهور سیاست تطبیقی به عنوان گرایشی از رشته علوم سیاسی در قرن 
در پیش از 3، وودرو ویلسون2بیستم، مشارکت داشتند، اندیشد. کسانی مانند والتر باگهوت

به  امیالدی ی 8790در دهه  5و هرمان فاینر 4جنگ جهانی اول و همچنین کارل فردریش

                                                                                                                
1. Comparative Government  
2. Walter Bagehot 
3. Woodrow Wilson 
4. Carl Friedrich 
5. Herman Finer 
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که  یموضوع مرکز که نظر کنیم، 3یمن وای   ،2لاچپوتدا اسک ،1یلیمانند چارلز ت یمعاصران
 ,Gazibo)« است 4تیمسئله حاکم ،کند می  را به خود مشغول انیگراسهیمقا دائماً

2004:73). 
گونه که در عنوان شاهد آن هستیم مسئله تنها مقایسه دو شکل از نظام سیاسی در اما همان

دولت در غرب به عنوان دولت در جغرافیایی که دو جغرافیای سیاسی مجزا نیست. 
ترکیبی از دولت با نظام معناییِ دینی   های معنایی خاص خود است با شک وارث زمینه بی

های عقیدتیِ چنین نظام  این رو، مرورِ ریشه  شود. از می آسمانی یعنی اسالم، مقایسه 
 ای در مقام مقایسه، ضروری است.   سیاسی

که  ی استزندگاز  بخش کتنها دربرگیرنده ی ف مسیحیت کهبرخال اسالم دین»
 گذارد، نیست. می  مغفول ی راهای زندگ بخش گرید و کند می میای خاص را تنظ حوزه

بلکه  ست،یکه محدود ن یتیعمال صالحشود، اِ می  مربوط یاسالم به کل زندگ نید
 قابل جدا تِیو موجودد هک یتا زمان ،}جامعه اسالمی{ای  جامعه نیاست. در چن عمومی

 یاسیو قدرت س ینیقدرت د ، وو دولت سایکلمانند جدایی وجود نداشته باشد،  شدن،
 ی، داراکیکالس یِعرب  زباناست.  یمعن یاز دولت ب سایکل ییجدا ای چون  دهای، ندایکی

 ،ییسایکل/سکوالر ای چون  های مسیحی نهکه دوگا از آن دست -ییمعنا های تقابل
  (Boulaabi, 2005:65).« نیست-را پوشش دهد یمذهب /سکوالر ،یمعنوینی/زم

کند به تاریخچه ظهور  می های زبانی که دین در آن ظهور  این تفاوت عالوه بر تفاوت
دین، بستر تاریخی اجتماعی آن و عملکرد پیامبر دین نیز بستگی دارد. در این زمینه به 

پیامبر اسالم در تشکیل حکومت، سخن گفت. توان از عملکرد سیاسی عنوان مثال می
در عملکرد  رییتغ یدعوت او برا )ص( محمدحضرت  امیهای پ یژگیترین و  از مهم یکی

آن زمانِ  در جامعه یتالش نیمتمرکزتر بود. چن ستمیس کیبه سمت و رفتن ای   لهینظام قب
ای از   محمد با عده که حضرت یرو، هنگام نای  بود. از یاسیس یالبته اقدام العربجزیره
( هجرت کرد، یالنب نهی)مد خوددولت  سیتأس یبرا نهیخانواده و دوستان به مد یاعضا

                                                                                                                
1. Charles Tilly 
2. Theda Skocpol 
3. Yves Meny 
4. Sovereignty  
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 جادای   ی)ص( برا امبریتالش پ رغمیبار از امت واحده صحبت کرد. عل نیاول یبرا
که ای   ای جامعه  لهیامت متحد، ساختار قب کیبه عنوان « اعتقاد به اسالم»بر  یای مبتن  جامعه

 ،مجبور شد ویبود که  یآنقدر قو کرد، می زندگی  عربستان رهیجزدر آن زمان در شبه
( در ینب نهی)مد امبریدولت پ نیبنابرا». ردیای را بپذ  لهیاز سلسله مراتب و سنت قب یاریبس
)قانون  فهیصح یادعا، محتوا نای  ما بر لیشد. دل سیای تأس  لهینظام قب کیارچوب هچ

 (.8121:801)برزگر،« ( استیالنب نهیمددر  امبریپحکومت  یاساس
عالوه بر بستر تاریخی ظهور حکومت در اسالم موارد دیگری در عملکرد سیاسی پیامبر 

پردازانِ حکومتِ اسالمی نیز وجود داشته که بعدها اسالم، دیگر خلفا و یا دیگر نظریه
ت. به عنوان مثال وجهه منبع ظهور الگوهای حکومتداری در اسالم را فراهم آورده اس

کاریزماتیک پیامبر و یا قراردادی تحت عنوان بیعت که بین پیامبر و مسلمانان و یا اهل 
گشت. در  می  ایشان در قبال پیغمبر مشخص  شد و طی آن تکالیف  می  کتاب بسته

دانست که  می های بعد از وفات پیامبر، حکومت اسالمی پدید آمد که وظیفه خود  سال
از  عتیشر یاسالم و اجرا حفظ» شریعت را در قلمرو مسلمین پیاده کند احکام

اندیشه دوره میانه دین و سلطنت را بود.  یدر قرون وسط یاسالم سلطنتمهم  یها یژگیو
« چنان در پیوند با یکدیگر می دید که هیچ یک بی دیگری قابل دوام نبود

 (.881:8121)فیرحی،
متفکرانی مانند ابن تیمیه متکلمِ اهل سنت که منبع مهمی شده توسط همچنین آثارِ نوشته

برای بنیادگرایانِ مسلمان در نگاه به سیاست در جامعه اسالمی است نیز از دیگر منابع قابل 
مراجعه در فهم سیاست و حکومت در اسالم است و یا نظراتِ فقهایی مانند شافعی که 

ستخراج احکام سیاسی اسالمی مطرح چهار منبع قرآن، سنت، اجماع و قیاس را برای ا
 کنند. می 

های دین و سیاست در اسالم نیست، بلکه این مقاله  این مقاله تحلیل و بررسیِ پیوند  کار 
ایِ یکی از الگوهای حکومت مدرن )توتالیتاریسم( با دولتی تنها در مقام بررسیِ مقایسه
خواهد نشان دهد  می ن مقاله است. بنابراین ای "امارت اسالمی"است که ادعا داشت یک 

نفسِ پیوند الگوهای سیاسی و مضامین دینی در اسالم نه چیزی نوپدید که امری دارای 
پیشینه تاریخی و متنی است. البته فیرحی در کتاب قدرت، دانش و مشروعیت در اسالم 

هایی با الگوی تشکیل  معتقد است، الگوی دولت در اسالم در بنیان خود دارای تفاوت
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های مسیحیِ  این وجود، او اعتقاد دارد، دولت در اروپا نیز از ریشه  دولت در اروپاست. با
های  این حال، زمینه  برد. با  می  انگاری ساختاری بهرهخود به عنوان مثال در حفظ دوگانه

متفاوت ظهور مسیحیت و اسالم، بر دو بستر اقتصاد مبتنی بر مالکیت زمین و اقتصاد 
 .1کنند می های متفاوتی از قدرت سیاسی را تعریف  شبانی، شکل

های مدرن آن در غرب که مبتنی  با وجود تفاوت بین ساختارهای دولت در اسالم با نمونه
بر الگوی سرزمین، جمعیت، حاکمیت و حکومت هستند، در دو عنصر حاکمیت و 

. هر چند های انکارناپذیری وجود دارد هایی از هر دو دولت شباهت حکومت در صورت
های یکسان تاریخی و بستر مشترک ظهور نیستند، اما به لحاظ  ها دارای ریشهاین شباهت  

توانند، قابل مقایسه باشند.  می  اشتراکات الگوی رفتاری در حوزه رفتارهای عمومی انسان
هایی با  خواه شباهتدر سه الگوی اِعمالِ حاکمیت حاکمیت مطلقه، استبدادی و تمامیت

شود که در عنوان بعدی  می گراییِ رادیکال دیده حاکمیت در الگوهایی از اسالم دریافت
 تر به آن پرداخته خواهد شد.  به صورتی دقیق

 خواه  امکان مقایسه حکومت اسالمی و حکومت تمامیت
برخی ن هجدهم و نوزدهم در واکنش به استعمار غرب متولد شد. ودر قرگرایی اسالم

 ،یدور شدن از اسالم واقع لیتمدن آنها به دلی معتقد بودند، اسالم یروشنفکران کشورها
 رو راه حل، بازگشت به مبدأ اسالم بود. نای  و از است نسبت به تمدن غرب عقب مانده

 یراه برا نیبهتر نیراشد یو خلفا امبریپ حکومت یبازگشت به الگو ایشان معتقد بودند  
است.  یفاضله اسالم نهیبه مد یابیاز تسلط کامل بر جامعه به منظور دست ییبه الگو دنیرس

( بر عهده داشت. اما به موازات ی)افغان یاسدآباد نیالدجمال دیرا س کتبم نای ِ  استیر
 ی حاصلی مطلقهاسینظام سطرح نقد  بهوجود داشت که  یگرید یفکر انیآن، جر
عبدالرحمن  دیس ،مکتب نای   . رهبرداختپر می  در جهان اسالم استیو س نیاتحاد د

های  میاست و رژ یضرور انمسلمان یبرا یاسیکه خرد ساعتقاد داشت بود. او  یکواکب
هر  راید، زناجتناب کن یکتاتورید از دنتوانینم ییمانند سلطنت مشروطه به تنها ای  یاسیس

تواند مانع  می  ی کهزیتنها چ از نظر اوکند.  دایپ یکتاتوریداز  یتواند شکل می ی میرژ

                                                                                                                
 برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به: .8

 810-811، صص8129فیرحی، داوود، قدرت دانش و مشروعیت در اسالم)قرون میانه(، نشرنی،
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. بود آنها در نظارت بر اعمال حاکمان ییمردم و توانا یاسیخرد س بروز دیکتاتوری شود،
فقط  فهیدر دست اعراب باشد و خل دیبا یکرد که خالفت )حکومت( اسالم می  او فکر

 .یاسیبپردازد نه به امور س ینیبه امور د دیبا
 ای  جمال رابطه دیس شهیدر اند رایواضح است ز اریجمال بس دیو س یکواکب نیاختالف ب» 

 یهای تهاجم به روش ی بر خالف سید جمالکواکب .وجود دارد استیو س نید قاطع بین
و فتوا را با   ندشمنا ی بایدمعتقد است حتاو ندارد.  یاعتقاد یاسیدر عرصه س کالیو راد

 .(8198:897یت،)عنا «کردسوره نحل قانع  819 هیآ   مفادِبر آمده از  حکمتِ
شکل و تصویری قرن بیستمی از روشنفکران مسلمان  ،یبدون شک در زمان کواکب

با اصرار  یاست که کواکب نای   توجه نداشتند. اما نکته جالبِ اریدر اخت سمیتاریمفهوم توتال
 .دهد یهشدار م ، داشته باشد،تواند یم کتاتوریدولت د کیکه  ینسبت به خطرات

به  ازیکه ن یرا در امور دطور خودسرانه نظر خو معناست که شخص به نای   به یکتاتورید»
 یکتاتوریترین شکل خود، د  در مطلق یکتاتوری. اما ددهد یمشورت دارد تسلط م

ترین   مردم به بدبخت لیتبد یترین ابزار برا  یقو یکتاتورید نای   رایحاکمان است، ز
 یاز رهبران مذهب یبرخ یرو توان یم ،یتاتورکید نوع نای   نیتضم یموجودات است. برا

 (.8197:21)کواکبی، «ردحساب ک زین لیقبارهبران  ای
البته وی معتقد بود که ماهیت اسالم از هرگونه دیکتاتوری به دور است و برداشت 

تواند منجر به دیکتاتوری  می  نادرست از دین و استفاده از آن به عنوان ابزار قدرت،
 سیاسی شود. 
گیری تا امروز بعضاً ها در کشورهای اسالمی از زمان شکلگرانِ حکومت هرچند تحلیل

اند، اما در مورد انطباق آنها را منطبق با الگوهای حکومت مطلقه یا دیکتاتوری دانسته
اگرچه  تردید وجود دارد. خواهی الگوی حکومت مطلقه اسالمی با مدل تمامیت

 یاسیس یها میتوسط رژ ،سلطه ینسبتاً طوالن سابقه یداراخاورمیانه  یکشورها
 میتوان یکوتاه است که م اریبس یِخیدوره تار کیهستند، اما تنها در  یکتاتورید

 ای 8782-8702 یعثمان یبه عنوان مثال امپراتور ؛میکن یمعرف تریوتالرا ت یخاص یها میرژ
 در عراق. 8797حزب بعث  میرژ

 یتاریسمآن را توتال میتوان یکه م انهیخاورم یاسیتجربه ستنها »حمید بزارسالن معتقد است 
( تا نیصدام حس یجمهور استی)آغاز ر 8797حکومت حزب بعث از سال  م،یبدان
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( است. 8778در طول جنگ  یکامل اقتدار آن پس از فروپاش یابی)باز 8771-8771
 های رژیم عنوان به توان یرا م انهیخاورم یها میاستثنا قابل توجه، رژ نای   از یجدا

کامالً  که دهند یم یبرتر ،منتخب ریغ گرانِیمعنا که به باز نای   به .کرد فیاقتدارگرا تعر
 ی دراسیهای س نظام تسلطمعاف هستند.  ،ییقضا ای یاز هرگونه کنترل پارلمان یتا حد ای

و به دنبال آن جنگ  یامپراتور کیانحالل  زا یهای ناش میرژ لیتشک ی چونطیشرا
مصر، در  ه،یمغرب، پاکستان(، کودتا )سور ی)کشورها یی(، استعمارزداهیاستقالل )ترک

)عراق،  یداخل یپراکندگ ایدر بستر جنگ  یگرفتار ای( رانیانقالب )ا ایگذشته عراق( 
 میدهد بفهم می  ازهدهد و به ما اج می  حیرا توض تیوضع نای   یافغانستان(، حداقل تا حد

دوستان  نیکه آن را به عنوان اتاق نبرد ب ییدارد تا جا تیارجح استیبر س تیکه چرا امن
 «ی قلمداد کنیمدشمن ینوعه ب را هرگونه مخالفت و میکن فیو دشمنان تعر

(Bozarsalan,2011:49-50). 
این وجود، متفکرانی هستند که نظری متفاوت دارند. به عنوان مثال، پروفسور مهدی    با

وجود  یلیدل چیهگرایی؛ توتالیتاریسم شرقی، معتقد است که مظفری در کتاب اسالم
ن نوع حکومت ای   وابسته است. ییتنها به فرهنگ اروپا سمیتاریندارد که نشان دهد توتال

یی وجوه گرافراهم باشد، زاده خواهد شد. اسالم شتولد طیکه شرا یدر هر کشور
، حال نای   با. تیشخص شیک ی ودئولوژای   انندِ اتکا بهرد، مدا سمیتاریبا توتال مشترکی

در  شهیحزب واحد، ر کیعدم وجود . فقدان حزب واحد  هایی نیز دارد، چون تفاوت
اگر  ی،تک حزبسیستم اما فراتر از مسئله  .در جامعه دارد یعدم وجود فرهنگ حزب

 میرژ کیگرا اسالم میژسکوالر است، ر یاسیس میرژ کی ،کیکالس یِخواهتیتمام
 یبرا یاساس یامدهایپ ی،اسیس میرژیک  یمذهب تیماه .است یمذهب یاسیس

در  ن،یقدرت. بنابرا تِیدر مورد مسئله مشروع ژهیخواهد داشت، به و انیگرا اسالم
 انیکه در م یاست، در حال ینیزم تیمشروع ،تیمشروع ک،یکالس یخواه تیتمام

خود را از مردم و  تیبود که مشروع یمدع تلریاست. ه یآسمان ،تیمشروع ان،یگرا اسالم
که  یگرفته است، در حال ایخود را از پرولتار تیمشروعداشت  می  اظهار نیاستال

نویسنده معتقد . آنها الهی است تیمانند القاعده معتقدند که منبع مشروع انیگرا اسالم
 یخواهتیا تمامب عتاًیاست که طب یخواهتیاز تمام یدینوع جد ییگراکه اسالماست 
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   1هایی دارد. ها و تفاوتشباهت کیکالس

 امکان مقایسه حکومت طالبان با حکومت توتالیتر
این پرسش که آیا امکان مقایسه بین مدل حکومت طالبان اول با رژیم تمامیت   در پاسخ به

 خواه وجود دارد یا خیر؟ ابتدا باید به طرح چند مسئله پرداخت : 
نه تحت عنوان یک دولت که به  8008-8771بسیاری از نویسندگان همچنان از طالبان 

این پرسش که طالبان اول به راستی   کنند. هر چند پاسخ دادن به می عنوان جنبش یاد
تری نیاز  توانست خود را در قالب یک دولت معرفی کند یا خیر؟ به توضیحات مفصل

 کنیم.  می نکاتی بسنده دارد اما در حد مقدمه بحث به ذکر 
ایاالت متحده آمریکا به افغانستان، در حالی سقوط   به دنبال حمله  8008طالبان در سال 

کرد که تنها سه کشور عربستان، پاکستان و امارات متحده عربی آن را به عنوان یک 
 ژان فرانسوا از نظربه عنوان مثال، دولت مشروع در کشورش به رسمیت شناخته بودند. 

پس از تصرف کابل در سال  یافغانستان، حت تاریخ جنگ در ابکت سندهینو ،2ویدن
 دیترد یموضع ب نای   طالبان استفاده کرد. فیتوص یتوان از کلمه دولت برای، نم8771

 کالی. نابدی یشرق و غرب درباره مفهوم دولت م نیمنشأ خود را در اختالفات موجود ب
کلمه  نای   استفاده کرد. سپس یاسیس اتیدر ادب« دولت»بار از واژه  نیاول یبرا یاولیماک

گونه تعریف برای دولت شد. سه  هجدهمقرن در آلمان  ی فرانسه واسیوارد واژگان س
، دولت فیترین تعر  جی. رایاسیس فیو تعر یفلسف فیتعر ،حقوقی فیتعر»وجود دارد: 

 یادار تیریکه مد ینهاد تیشخصدارای یک  یاسیس مجموعه کیوبر است:  تعریف
 یزمان ،حقوقی فیاست. در تعر یمشروع مدع ی وانحصار را به طور مقررات یاجرا
قدرت  کیدر آن ساکن هستند،  یتیکه جمع ینیوجود دارد که در سرزم یدولت

 «مشروع را در انحصار خود درآورد حدوداعمال شود که  یقانونبه طور  افتهی سازمان
(Braud,2007:123). 

                                                                                                                
 : برای مطالعه بیشتر .8

Mozaffari, Mehdi, Islamism: A New Totalitarianism, Lynne Rienner Publishers, 
USA & Verlag Hans Schiler, Germany, 2017 
2. Jean François Deniau 
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دهد که چرا نویسندگانی که معیارهای حقوقی برای تعریف  می  چهارچوب فوق نشان
های پایانی  دانند. طالبان حتی تا سالدولت در نظر دارند، طالبان اول را دولت نمی

گرایی این دو عنصر قبیله  درصد قلمرو تسلط داشتند. عالوه بر 70حکومت خود بر حدود 
شان به عنوان کسانی که در محدوده خود انحصار اعمال قدرت ای   گرایی بر رفتارو اسالم

گرایی تحت ملت قوم-را به دست داشتند، حاکم بوده است. در تعریف کالسیک دولت
های دینی  تر ملی به حاشیه رفته است و نظام سیطره ناسیونالیسم به عنوان یک مفهوم کالن

ن وجود، در عنوان قبل دیدیم که ای   دهند. با می های سکوالر  جای خود را به حکومت
چگونه در تعاریف تاریخی از حکومت نزد مسلمانان، اعتقاد جای خود را به سرزمین 

 دهد.  می 
 یبا همان مدلی است خالفت اسالمالگوی تداوم حکومت آنها، بودند که  یطالبان مدع

 «یرت اسالماما»را  حکومت خود  آنها. داتخاذ کرده بودن میانه که مسلمانان در قرون
و )که طالبان تحت نفوذ آن بودند(  یوبندید یاسالم شهیدر اندواعد ق نیمهمتراز . نددینام
اسالم است.  یاسیزنده کردن اصل خالفت در نظام س ،یاسالم یادگرایبن یها گروه ریسا

مکتب  یمذهب انرهبرکه در هند،  «یاسالم یایاح»رهبر جنبش  ،یشاه نعمت اهلل هند»
مهم  یها هیاز پا یکیرا  یخالفت اسالم یای، احندتحت نفوذ او بود زین یوبندید

های  یژگیاز و یکیکه شاه نعمت اهلل  نجاستای   . جالبدانست یجامعه م یساز یاسالم
« دارد یطالبان همخوان نیتفکر با افکار کنو نای  دانست که  می  ای  لهیشرافت قبرا  فهیلخ

 (.8120:10)امیری،
نظر قرائت طالبان از سنت عملی و نظری حکومت در اسالم، متناقض و در مجموع به 

ایمان بر قبیله   هایش همواره به برتری گزینشی است. به عنوان مثال پیامبر اسالم در آموزه
قائل شده است و در شرایط کثرت قبایل از امت واحده اسالمی سخن گفته است اما 

ایمان و عقیده اتکا   های اول از وحدت روایتطالبان در اقدامات تمرکزگرایانه خود به 
دارند و هنگامیکه با اتکا به پشتونگرایی تالش در برتری دادن به قبیله خاصی در حکومت 

های دیوبندی اتکا کرده و معتقدند که قبیله خلیفه مسلمانان باید، قبیله  دارند، به خوانش
گرایی برای تسلط بر جامعه و قبیله این بازی دوگانه بین بنیادگرایی اسالمی  برتر باشد.

های کالسیک حکومت استبدادی که بر سنتی خاص تکیه داشت، استبداد  بیشتر از نمونه
این شباهت نعل به نعل    کند. بدون شک می  طالبانی را به نمونه متاخر توتالیتاریسم نزدیک
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 ها ممکن و ضروری است. نیست و در مواردی خاص ذکر تفاوت
خواه تر شدن مقایسه میان حکومت طالبان اول با الگوی یک حکومت تمامیت برای دقیق

این حکومت با الگوی   ترِ  بر اساس نظریه آرنت در کتاب توتالیتاریسم به مقایسه جزئی
 پردازیم. می های توتالیتر  رژیم

 ارزیابیِ انطباقیِ چند ویژگیِ حکومت تمامیت خواه و رژیم طالبان

   1شکلیبی
. برعکس، ستین زیچ نیرتریقطعاً چشمگ تریدولت توتال کپارچهیناظر، ساختار  کی یبرا»

تضاد  یِستیاند، حداقل بر همزمسئله را مطالعه کرده نای   یکه به طور جد یهمه کسان
 بیعج «یشکلیب»بر  یاریبس ن،ای  حزب و دولت اتفاق نظر دارند. عالوه بر اقتدار دوگانه
بود که  یکسان نیاز اول یکی کیاند. توماس ماسارکرده دیخواه تأکتیحکومت تمام

 «نبوده است ستمیس کیاز  فقدان کامل  شیهرگز ب یکیبه اصطالح بلشو ستمیس»گفت 
(Arendt, 2002:174-175). 

عمر را  پاسخ مال نای   میتوان یخواه است که م تینظام تمام بودنِ شکل یب با در نظر گرفتنِ
 یاسالم یها میطالبان با رژ مینگار عرب در مورد شباهت رژ روزنامه کیکه توسط  یوقت

به ما »گوید  می او . میسؤال شد، درک کناز او  یسعود میرژ ایسودان  میمانند رژ گرید
 «.میها ندار آن یها نظامدر مورد  یافک عاتما اطال کنیممینگاه ن گرید یها دولت
انکار بود اما  رقابلیغ تیواقع کی یاسالماشکال دولت  گریطالبان از د فیضع یآگاه

آن  که طالبان ازداشت  یدر همان روشن مسئله ریشه ای   فقدان اطالعات، منشأ فراتر از
مفهوم دولت  از ابهامِ یناش ی،عیطب نتیجه نای   استفاده کردند. یاسیاعمال قدرت س برای
که  مشخص نکردندطالبان » ، بود.کردند می  درکآن را گونه که طالبان  آن یاسالم

وجود خواهد  ای  یقانون اساس ایآ ،گیرند می  یدولت دائم کبه تشکیل ی میچگونه تصم
 نای   از رهبران طالبان در کی. هر دخواهد ش عیچگونه توز یاسیقدرت س اینه،  ایداشت 

 ریو تسخ 8771قبل از سال » .(Rashid, 2002:136-137)« داشتند یمورد نظر متفاوت
 یدر افغانستان را ندارند و برا یدولت جادای   بودند که قصد یابل، طالبان مدعک

                                                                                                                
1. "Informité"  
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عباس  رمحمدیفرستادند: ش کایبه اروپا و آمر ندهیدو نما یبه جامعه جهان بخشی طمینانا
که  قوسامور خارجه شد و مال محمد  ریکابل معاون وز فکه پس از تصر یاستانکز

وعده وفادار  نای   طالبان تا قبل از ورود به کابل به (.8128:19)مژده،« امور خارجه شد ریوز
خود و فشار پاکستان، سرانجام دولت را  یاز اعضا یماندند، اما در برابر اصرار برخ

 کی یعیبه طور طب ، آنهالبانطا نیشیفرهنگ پ ریمژده، وز دیکردند. از نظر وح سیتأس
مال  ژهیو ی بهاز آنها حت یبودند و برخ یحد مذهب از شیب هبرانشاننبودند. ر یاسیگروه س

  د.داشتن شیعمر به تصوف گرا
منجر  یاشکال حکومت اسالم ریطالبان از سا میرژ فیکه به دانش ضع ویژگی نیدوم

ای که   دهای   . بر اساسدبو ی، درک محدود طالبان از مفهوم خود حکومت اسالمشد می 
  از آن دفاع "یافغانستان، از جنگ مقدس تا جنگ داخل "در کتاب خود  1آرو هیویال

است، درست به اندازه هدف  یو انتزاع شناور یکند، مفهوم دولت اسالم می
 وارآنها دش یقصد واقع قیدرک دق نیدارند. بنابرارا آن  سیتأس قصدکه  یانیگرا اسالم

 کی جادای  ؛ استوار است لتیتنها بر مفهوم فض انیگرارسد طرح اسالم می  است. به نظر
 .بنیادگرا باشد مطابق با قواعد اسالم یعن، یلتیجامعه با فض کیکه ضامن  ینیحکومت د

و متفکر  هیفق ،ی. از نظر مودودشود می  و اخالق مطرح استیس انیمسئله خلط م اینجا   در
 با منطقِ اج نای   . درای از پیروان مطیع خداوند   جامعه ست به جزچیزی دولت ،مسلمان

این   در. آمیزد می  قانون را با هم و و اخالق استیکه س میمواجه هست خواهتمامیت دولت
قانون و  نیهرگونه تفاوت ب دیدولت با»کند  می  لیرا تحل تلریهاز جمله  نای   آرنتزمینه 

 کسانی جیبا اخالق را یاگر اصوالً مقرر شود که قانون جار رای. ز«ردیبگ دهیاخالق را ناد
که احکام  ستیالزم ن گریمسلماً د -ردیگ می  چنانکه از وجدان همگان سرچشمه-است

 .(Arendt,2002:173) «شوند یعلن

گوید عالوه بر ابهام در  می  های توتالیتر آنگونه که آرنت از آن سخن شکلی در نظامبی
مفاهیم اخالقی ارتباط میان دستگاه حزب و دولت از عمومی و انتزاعی بودن ارتباط میان 

شکلی تا این بی  ِ های توتالیتر بارِ حل و فصل آید. در سیستم می و دستگاه اجرایی نیز 
« رمِ رهبر»ها در نهایت به ی راههای پیشواست. به همین دلیل همه حدود زیادی بر دوش

                                                                                                                
1. Olivier Roy 
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افتد.  می  این اتفاق کمابیش  شود. در مورد نظام سیاسی طالبان در دوره نخست نیز  می  ختم
ایشان به نظام عقیدتی و همچنین ساختار   های انتزاعی ارجاع  عالوه بر ابهامی که در بنیان

 گرایی نیز همچنان مبهم و حل و فصلگرایی و قومدولتی وجود دارد، ارتباط میان اسالم
 اعتنا بهیب شود، می  ماند و با ارجاع به فرمان امیرالمومنین، مالعمر تالش باقی می  نشده

 ای نهایی، در یک بی شکلیِ مستقر رسید.   به نتیجه قابل استناد یساختار

 ها مسئله توده
نه او و نه  این صورت،  . در غیر بود یقانون تیاکثر تیتحت حاکم تلریه دنیبه قدرت رس»

از  حفظ کنند، میعظ یتیبر جمعها، بدون اعتماد تودهاقتدار خود را  توانستند ینم نیاستال
ناشی از جان سالم به در ببرند، و خطرات متعدد  یو خارجی داخل متعدد یها بحران

 . (Arendt, 2002:39) «ی را پشت سر بگذارندحزبدرون   مبارزات سرسخت
  ها مشابه ظهور کردند. در واقع درآغاز، آن یطیدر شرا یطالبان در افغانستان تا حدود

این   با  حساب کنند. یهای خسته از جنگ داخل و استقبال افغان تیحما یتوانستند رو می
. ستیای در افغانستان آسان ن  جامعه توده کی جادای  رسد،  می حال، در نگاه نخست به نظر

 یارچوب واحد براهچ کی صیدر واقع، جامعه افغانستان آنقدر متکثر است که تشخ
ناهمگون  اریهای بس افغانستان از گروهمردم افغانستان دشوار است. جامعه  تیهو فیتعر

 معرفی» شود. می ستانیافغان تیهو ساختِ ی دشواریِمایهکثرت  نای   شده است.  لیتشک
کند نه  می  تنوع است که آن را مشخص نای   رایدشوار است، ز یافغانواحد فرهنگ  کی

 یاسیس خیتار .تدر افغانستان اس یهای قوم از انبوه گروه یتنوع ناش یوحدت. عامل اصل
های  ارچوبهاز چ یکی تیماست. قو در هم تنیده اریای بس  لهیو قب یکشور با منافع قوم

وجود  موارد دیگری نیزاگر  یکند، حت می  جامعه افغانستان را فراهم یهمبستگ یاساس
ها یوابستگ یسر کی قیخود را از طر تیهو یدر افغانستان، هر فرد«. داشته باشند

آن یعنی  نیامت )جامعه مسلمانان(، تا محدودتر آن یعنی ترین  یکند، از عموم می  فیتعر
های  تیهو ره،یو غ یتیقوم ،یخانوادگ ،یمذهب ،ای  حرفه نهی. بسته به زمکیخانواده نزد

مثالً  کنند. می  سیرا تقد «یهای جمع تیو تکثر هو یهمپوشان»شوند و  می  جیبس یمختلف
 . اسالم واحدردیگ می  تأنش یعمدتاً سن یطیبا مح ییارویاز رو انیعیش نیب یهمبستگ

مذهب در با این حال، است.  تلفها از اقوام مخافغان نیوحدت ب جادای   عامل نیمهمتر
 ,Hubac) «دارد یاز مردم، نقش اساس یهمه افغانها، به جز بخش کوچک یزندگ
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2009:17-19). 

را از  تیبازگشت به امن آنها وعده کردند. هیتک یاحساسات مذهب نای   بر تیقبا موف نطالبا
خسته شده بودند،  یکه از جنگ داخل یتیاعالم کردند. جمع یاستقرار اسالم واقع قیطر

 تان،جنوب افغانس یدر شهرها ژهیدر شهرها، به و تیحما نای   کردند. حمایتاز طالبان 
 بود. ینسبتاً طوالن

ای خود را بر   لهیو قب یهای مذهب شیخواستند گرا می  ودند کهب یهای سن طالبان پشتون
ی معتقد کنند. اما باالتر از همه، آنها خود را مسلمان لیتحمهمه مردم افغانستان 

سازِ خود را در قالب احکام قوانین یکسانباعث شد تا طالبان  ادعای غالب نای   دانستند. می 
 طالبانخود را نتراشند.  شیعمامه به سرکنند و ر دیبا مردم»دینی بر مردم تحمیل کنند. 

خوب نشان  یخود را مسلمان، عتیدر انطباق کامل با شر فقط با ظاهر ردندک می ی سع
 (.8128:11)مژده، «ا بودآنه یبرا یاصل اساس کی نای   دهند و

 ل،یقبا کثرت از نای   با یکشور درراه دیگر برای رسیدن به یک جامعه یکپارچه، 
این کار با تحمیل قوانین سختگیرانه و   ی بود. بخشی از سن ریپشتون و غ ریغ لیقبا بِسرکو

کنترل پلیس معروف امر به معروف و نهی از منکر طالبان ممکن شد. اما برای بخش دیگر 
و برای رسیدن به جمعیتی یونیفرم، طالبان دست به کشتار جمعی و حذف زدند. از جمله 

کنند، اما به  جادای   یکپارچه میرژ کیبودند  دواریها ام آن رشریف.کشتارهای بامیان و مزا
پیچیده و  یپردازهینظرفقر خود و  استیس کیستماتیو سختاری ضعف سا لیدل

از جنبش طالبان »نداشتند.  یکیزیخشونت ف قیخود از طر لیای جز تحم  ، چارهجانبه همه
به ها سازمان ریسا ینابود در اثرجنبش  نای   نبود. در واقع، یاسیسازمان س کیابتدا  همان
 (.8128:19)مژده، «پدید آمده بود در افغانستان، یخلجنگ دادلیل 
رغم کثرت غیر قابل انکار در جامعه افغانستان، هرگز این مسئله را ذکر کرد که علی  باید 

یز در یک آمای یا مذهبی به شیوه مسالمت  به ویژه تا زمان ظهور طالبان هیچ گروه قبیله
جامعه مدنی به مرور و از پایین قدرت را کسب نکرده بود. فقدان جامعه مدنی خود از 

ای   تواند بدل به جامعه می دالیلی است که یک جامعه را به آسانی تحت حکومتی مستبد 
هایی سنتی به  وار کند به ویژه اگر آن جامعه از فرط شکاف حتی نتواند بر سر ارزشتوده

 .اجماع برسد
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 وفاداری مطلق و وفاداری سنتی
و  سمیمارکس شناخت ازترین   کامل» سدینو می  سمیتاریتوتال های ریشههانا آرنت در کتاب 

 تکراربرعکس، تنها با  کهدر حالی–وجه راهنما نبود  چیبه ه یاسیدر رفتار س سمینیلن
مشیِ خط شد می  اعالم کرده بود،پیش از آن در شب  نیکه استال یزیآن چ هنگام صبح

 نفوذ رقابلیو غفرمانبرداری شدید  یهمان حالت روح ی،عیطب جهیو نت رفتگ یحزب را پ
با  تیوضع نیا گفت. می  داد، نه می  درک آنچه انجام یبرا یتالش نیبه کوچکتر بود که 

 منی عزت من وفادار" شد می انیاختراع کردب اس اسی برا ملریای که ه  شعار مبتکرانه
 .(Arendt:2002:67) «"است

این مشی ادعایی    کمهرچند طالبان زیر پرچم اسالم بنیادگرا، جهاد کرده بودند، اما کم
داد. در زبان پشتو اندیوالی به دوستی « اندیوالی»ای پشتون یعنی   جای خود را به سنت قبیله

 ستمیسدر شود، ارجاع دارد.  می عمیق و یا وفاداری که نسبت به رهبری ابراز داشته 
بیش ، دسته نظامی کیکند. به عنوان مثال، در نمی جادای   تیپشتون، مهارت و تجربه مز

خود نسبت به  «یوالیاند»هر فرد تنها بر اساس  ،باشدمهم  یمراتبرابطه سلسلهاز آن که 
 یکه قصد ورود به انجمن یخود را بهبود بخشد. فرد تیتواند موقع می  فرمانده خاص کی

 فرمانده به ایرهبر  کیانجمن نشان دهد. اگر  آن سیخود را به رئ یوفادار دیبارا دارد 
و  کانینزد تشکیل شده از های گروه یعنیهای او ) والیمنصوب شود، همه اند مقامی

 ستمیاز س نیز  طالبان ی و حکومتیادار ستمیکنند. س می ی را همراه ویدوستان او( 
ن نوع وفاداری درحالیکه به نوعی سرسپردگی ای   .ودی کرده ببردارالگواندیوالی  ای  لهیقب

های توتالیتر منطبق است، اما  رسید که با شرح آرنت از وفاداری در رژیم می  کورکورانه
خواه، طالبان را به  های تمامیت ایجاد حکومتی متحدالشکل به شیوه حکومت   از جانبی در

 انداخت.  می دشواری 
  والی، اطاعت از نظامی تحت عنوان دولت مرکزی دشواردر وفاداری به سبک سنت اندی

این دشواری تا تحمیل حتی یک یونیفورم واحد برای پلیس امر به معروف و   نمود.  می
نهی از منکر طالبان، پیش رفت. مسئله دیگر وجود دو منبع تعریف شده برای وفاداری 

تبعیت خود را از پشتونوالی  بود، در حالیکه با پیروی از سنت اندیوالی طالبان به نوعی
دادند، آنها خود را مسلمانان وفادار به شریعت اسالمی نیز معرفی  می  )قوانین پشتون( نشان

شد؛ وفاداری در سطح  می  کردند. بنابراین دو نوع وفاداری در تناقض با هم تعریف می 
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امین حکومت قبیله به فرمانده یا رهبر در قالب سنت اندیوالی، و دیگر اطاعت از فر
این است که اسالم در    واقعیت»مرکزی، به عنوان حکومت امیرالمومنین مالعمر. 

های مقاومت و جهاد علیه اتحاد جماهیر شوروی، اتحادی را بین  افغانستان در طی جنگ
یک  ایجاد کرد. اما اسالم یک سازوکار خودجوش نیست که به واسطه آن   هاافغان

 (.8120889:)سجادی، « داده شودوفاداریِ پر شور توضیح 
توانست مورد  می  تر منشاء وفاداری عمومی در افغانستانِ آن دوره به بیان واضح

گرایی  گرایی و ملی هایی مثل اسالم، پشتون گیرد. در میان گزینه  های جدی قرار پرسش
این   باتر است.  در عمل به نظر رد پای سنت اندیوالی وابسته به قواعد قوم پشتون پررنگ

این دلیل که همه   ای وجود داشت. بخشی به های جدی حال در منابع وفاداری، تناقض
مردم افغانستان پشتو نبوده و نیستند و منبع واحدی برای وفاداری عمومی ندارند. جدا از 

طور که ذکر شد، دولت طالبان قالبِ دولت اسالمی )امارت اسالمی( را برای این، همان  
 نیاز قوان یجرگه را لغو کرد و تنها برخ هیلو ،طالبان» کرده بود. بنابراین  خود، تعریف

ای نداشت، به اجرا   لهیساختار قبدر ظاهر دولت که  کیارچوب هچ را در یپشتونوال
به ظاهر نهاد  کیدر قالب  یبا نهاد نجاای   جرگه درهیمانند لو ینهاد سنت کیدرآورد: 

 یرسنتیغ یرا در چارچوب یاقدام، قواعد سنت نای   لبان باشد. امارت طا نیگزیجا یاسالم
کارکرد  کیانتقال    گر،ید انیمناسب آنها نبود، اعمال کردند. به ب یخیکه از نظر تار

اصل متکثر در  کیداد که از  رییرا تغ یپشتونوال یدولت طالبان، معنا یبه نهادها یسنت
 ,Fazli)« شد لیاصل ساده اطاعت تبد کیبه  له،یقب کی یاصل به نفع همه اعضا

2016:145). 
سنت اندیوالی در حیات سیاسی طالبان و افغانستان در آن مقطع به آن حد اثرگذار    اجرای

الدن را تحویل دهند آنها با اشاره به آن که بود که وقتی آمریکا از طالبان خواست که بن
 این کار سر باز زدند.   والی ازاو را اندیوال خود دانسته بر اساس پشتون

 یوفادار که مورد مطالبه هستند یو منزو زهیاز افراد اتم متشکل ،تریتوتال ساختارهای 
 نای  ناپذیر. چون و چرا و دگرگونیوفاداری تام و نامحدود، بی»گیرند.  می قرار  کامل

صورت  ،قبل از به دست گرفتن قدرت یحت ،تریهای توتال خواسته توسط رهبران جنبش
کل کشور تحت اقتدار مؤثر سازمان  رفتنِمعموالً مقدم بر درخواست مذکور . گیرد می 

کل نسل  ،یکه در زمان مقتض ردیگ می  آنها سرچشمه یکدئولوژای  ی آنهاست و از ادعا
جنبش توتالیتر باید پس از تثبیت فرمانروایی  دهند. می  بشر را در سازمان خود قرار
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. ( محقق شودسلطه کامل یروانشناخت یمبنا) تام یوفادار ده شود تاتوتالیتر، سازمان دا
 گریتوان انتظار داشت که بدون د می  یکامالً منزو انرا فقط از انس اییوفادار نیچن

داشتن  گاهیساده خود، احساس جا انِیآشنا ایبا خانواده، دوستان، رفقا  یاجتماع یوندهایپ
 .(Arendt, 2002:65) «ردیگ می  جنبش کیخود به  در جهان را تنها از تعلقِ

قرن بیستم با  در  های توتالیتر  در رژیم وفاداری مورد توصیف آرنت و سرسپردگی 
مدارانه افرادِ تحت حکومت طالبان در آستانه قرن بیست و یکم  وفاداریِ اغلب قوم

آلمانِ در  یغرب کی یقدر که انزوا اما همانهایی متفاوتی باشد،  تواند دارای ریشه می
سنت  کیادغام در  دهد، یسوق م ترینظام توتال کیدر  تیاو را به عضو تلریزمان ه

چه انزوا و چه  .کند یم لیتبد یطالبان از نظام عیمط یطالبان را به عضوفردِ  هر ی،ا لهیقب
  دهد که یکی از نتایجش می  شکل قرارای بیسازیادغام، انسان را در معرض عمومی

 تواند وفاداری کورکورانه باشد.  می
مشخص  یمحتواشکل از از هر  یاست که وفادار ریپذ امکان یتنها زمان مطلق یِوفادار»

هر کدام به  تر،یتوتال یها شود. جنبش ی، خالدچار تغییر شود تواند یم یعیکه به طور طب
را  یمشخص یکه محتوا ییها به کار گرفتند تا از برنامهخود، تمام تالش خود را  ی وهیش

اتفاق  نیهم قاًیدق نیز دوران طالبان در. (Arendt, 2002: 66) «خالص شونددارند، 
به  یمؤمن واقع»و « یمسلمان واقع» نیمبهم ب یبیترکسنت وفاداری   افتاد. در آن زمان

 های دست به خشونت کیب به طور گزینشیتر  نای   . طالبان به نامبودن، بود« رسم اندیوالی
 زدند.   یادیز

 ایدئولوژی و  معنای مرز
و از نظر ی جهان، کیدئولوژای  دف در ه ،یالملل نیب ،در سازمانی که جنبش یوقت»

آشکارا  رد،یگ یقدرت را به دست م رکشویک در  ،مرز است و بی حد یاسیس یها آرمان
قدرت را به ها یها و نازکیبلشو.. زمانی که .دهد یم  متناقض قرار یتیخود را در موقع
 قالب در ها آنهای  رشنگ تیتثبکرد:  می این دو خطر آنها را تهدید   دست گرفتند 

که در آن  کند ینیمحدود به سرزم شان راعمل یِآزادتوانست  می که حکومت مطلقه 
به رانش نست{ که}می توا ییگرابه سمت مطلق تکاملو  اندقدرت را به دست گرفته

ها آن سمیونالیبه سمت ناس }در شرایطی که{گرایش .دهد می  انیپا یجنبش در سطح داخل
بدون آن چیزی که جنبش توتالیتر کند،  می  دیخارج از کشور ناامدر از گسترش  ار
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 .(Arendt, 2002:165-166)« تواند زنده بماند ینم

باشد، رهبر توتالیتر با  می  با توصیف باالی آرنت که به نظر منطبق با واقعیات تاریخی نیز
از یک سو باید جهان ساختگی جنبش را »شود:  می  ای دوگانه و متناقض رو به رو  وظیفه

ایجاد   به عنوان واقعیتِ ملموس ِمبتنی بر زندگی روزانه بر پا دارد و از سوی دیگر، باید از
این جهانِ نوپدید جلوگیری کند؛ چرا که قوانین و نهادهای    ه ثبات جدید درهرگون

« جنبش، خود جنبش و همراه با آن ، آرزوی نهایی فتح جهان را نابود خواهد کرد
(Arendt, 2002:168-169). 

تواند برای کشور آنها  می  جهان ریتسخ ای که تمنای  یمنطق یامدهایاز پ تریتوتال یها میرژ
جهان  نانهیکه قاطعانه و بدب یدر حال تر،یتوتال یها میرژ. »ترسند ینم نبال داشته باشد،به د

 یمعنا دارد، ته ،آن انهیگرا دهیفا یها ینیب شیو پ میعقل سل یکه برا یزیرا از تنها چ
. همان ادعایی که کنند یم لیاز حد را بر آن تحم شیب یمعنا ینوع کنند، یم
را کشف تاریخ و معماهای جهان  دیکل شوند کهمدعی می یوقت شهیهم ها یدئولوژای  

 چیفکر کند، ه انهیسودگرا یا وهیدارد به ش لیکه تما می. عقل سلکنند می  مطرحاند،  کرده
 را یجهان ،تریلتوتا یها میتا آنجا که رژ ،داردن کیدئولوژایِ   انباشتگی نای   برابر دفاعی در

 .((Arendt,2002:276 «کند یعمل م در فقدان عقل سلیم، که کنند یم جادای  

 ؛کند یصحبت م «یجهان واقع»و « تصور» نیب یکل تضادِ کیواقع، هانا آرنت از  در
 یایدن در ،شان یشهر و آرمان کیدئولوژای   با ابعادنیز در همین تضاد  تریتوتال یها میرژ

در داخل  دولت به ثبات جادِای   در ژهیو که اداره امور به ییایدن   در . اماشکل گرفتند یواقع
 در حالی کهخود هستند،  یِدئولوژای   نگران تحقق شهیخواه هم تیتمام رهبران ،دارد ازین
در  رویکرد نای  کند.  می ی فرافکنی تمایالتِ خود را به بیرونِ مرزهایش دئولوژای   نای 

 نیکه چن یزیچ نیو مهمتر نیاساس، اول نای  ت. برثبات دولت اس دهای   آشکار با تضادِ
 «یمنافع مل»خواهد کرد،  یخود قربان کِیایدئولوژ   مقاصد یریگیپ یبرا اییاسیس میرژ

 .خواهد بود
را  کردیرو نیهم که مدعیِ تأمین امنیت والیات بودند، به جز در آغاز جنبش زین طالبان

الدن در از پیوند با القاعده و حضور بنو پس  8779به ویژه از سال دنبال کردند.  
 یو اجرا در داخل تریتوتالیک دولت  استِیس عمالِاِ در ها نیز دچار تناقض افغانستان آن

ابتدا  های جهانی شدند، آنها در  ن وارد مقیاساگرچه طالبا یِ جهانی شدند.دئولوژای   کی
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 نِیمأدر افغانستان و ت لیاص اسالمِ قِیو هدف خود را  تطب ندنداشت یجهان یها خواسته
را نشان داد.  یگرید زیآنها چ ماتِیصمده بودند، اما در ادامه، تکشور اعالم کرآن  تِیامن

متحده  االتای  یِ تیالدن باعث نارضااز بن تیبا القاعده و حما طالباناتحاد هنگامی که 
با  یجنبشکه  القاعده بر حمایت از خود کِیدئولوژای   یکردهایرو براصرار  با ها ، آنشد

که طالبان قدرت را به دست  یزمان کهاین   رغمِعلی ی بود، پای فشردند.المللنیاهداف ب
در افغانستان موفق  یاسیس تیثبات و امن جادِای   درآنها  ،بود دواریمتحده ام االتای   گرفتند،

قرار  ریو وزارت خارجه مورد تحق دیتوسط مقامات کاخ سف شهیطالبان هم میرژ. »دنشو
ی تلق مفیدجنبش  کیبه عنوان  یسال، حت نیچند یاست. برعکس، براگرفته نشده 

رویکردی نسبتاً مثبت داشت.}از متحده به طالبان  االتای   ،8772تا  8771شد. از سال  می 
 یرااست، ب یمرکز یایآس یانرژ ریذخا دیکشور کل نای   که ییاز آنجا نظر آمریکا،{

مناقشه باشد. یو ب یدولت قو کیتحت تسلط  دیباموقعیت آن  از زیآماستفاده مسالمت
که طالبان آشکارا  یزمانحتی ، 8772و دارالسالم در سال  یروبینا پس از حمالتِ نیبنابرا

 ,Brisard) «شد می با آن ها مذاکره ، همچنان کردند می حمایتالدن بناز اسامه

2001:33-34). 
 کشیِو نسل فیمردم افغانستان، مانند کشتار مزار شر هیکشتار نژادپرستانه طالبان عل 

   بود. اتخاذ رویکرد  تلریتوسط ه یقوم یپاکساز استیبه س هیشب اریبس ها هزاره
المللی تندروی  ایدئولوژیک در حفاظت از منافع القاعده به عنوانِ یک گروه بین

ناتوان بوده و هرگز  «یمنافع مل»و « ملت» ین از درک معناطالبا گرا  نشان داد که  اسالم
 یو در راستایک دئولوژای    ارچوبهخارج از چ اهای خود ر استیاند که سموفق نشده

این تناقض   گونه که آرنت در مورد همین رویکرد همانعمال کنند. کشور اِ یمنافع مل
گوید، موجبات سقوط طالبان را  می سخن های توتالیتر نیز  درگیرکننده پیرامون سایر رژیم

 نیز فراهم آورد.

 رهبر تمامیت خواه 
 چیو خود او تابع ه ابد،یدر هر مکان و در هر زمان تجسم  تواند یم شوایاراده پ»

نادرست است  نیبنابرامراتبی که خود تعیین کرده باشد. سلسله یحت ست،ین یمراتب سلسله
که در  کند می ایجاد    ای از قلمروها را  مجموعهجنبش پس از تصرف قدرت،  مییکه بگو

بزرگ در هبر عمل کند و از ر خواهد یهر طور که م استآزاد  یکوچک هبرهر رها  آن



 0430 تابستان|  03شماره |  مهشتسال  | یپژوه فصلنامه دولت | 011

 .(Arendt,2002:190)« کند دیس تقلأر

 خود را از قدرت خود کیزماتیکار تیمشروع تریتوتال میرژ هبرانر بنا برگفته هانا آرنت 
 نای   آرنت درباره است. یمرموز، مطلق، پنهان و افراط نجاای  که در یقدرت رند،یگ می 

  راز آغازرمز و شود که  می  شروع ییاز جا یقدرت واقع» سدینو می  یقدرت افراط
بخش  مالعمربزرگ آن، رهبر  نیز قابل بازیابی است.در طالبان  یژگیو نای   «.شود می
. به طور معمول، او بود رفتار مرموز خود ونیمداز آغاز راه، خود را  تیمشروع می ازاعظ

 ماتشیتصم یو اجرا میخاص. او تنظ اریبس طیشد، مگر در شرایهرگز در انظار ظاهر نم
 ی. به استثناشد.و تا جای ممکن خیلی در انظار ظاهر نمی کرد می  واگذار کانشیرا به نزد

از  یگریسند د عربی با او صورت گرفته است، های ای که با روزنامه  حبهسه مصاتا دو 
  . ستیاو ن حضور عمومی

 المومنینریام»او را : »سدینو می درباره مال عمر1«اسالم جهانی شده» در کتاب آرو هیویاول
 تختیدر پا یحت وکرد. ا می  ریرا تفس یاسالم عتیاو احکام شر رایز دند،ینام« مال عمر

های  پلماتیبا د داریو حاضر به د کندینم یرا رهبر رانیوز یکند و شوراینم یزندگ
 (.8129:18) روا ، «ستین یخارج

چشم خود را در نبرد با  کی)مجاهد( بود. او  یمبارز معمول کیمالعمر پیش از همه چیز 
ود با پس از آن خ روایت شده است که. ه بوداز دست داد یشورو ریاتحاد جماه

. در سال در آورده است شهای را قبل از دوختن پلک دهید بیچشم آس شهای دست
و تا آغاز جنبش طالبان در  دیقندهار به امامت رس کینزد یاز روستاها یکیدر  8112
 ت.سمت را بر عهده داش نای   8771سال 

گروه  لیتشک زمان مالعمر در از زبانطالبان،  یاطالعات دولت سیاحمد خان، رئ مال
که  دمیبودم و دمحصل  قندهاردر  ینیاز مدارس د یکیدر  من»گوید: چنین می طالبان 

ن ای   تمامِ ،نیایداز دستم بر یبا خود گفتم: اگر کار .هستند بسیاری ینظمیهمه مناطق در ب
و حدود پنجاه و دو وارد عمل شوم گرفتم  میدارد؟ سپس تصم یا دهیچه فا اه درس

و از آنها  میرا نزد علما فرستاد یندگانید. ما نماکردن یشاگرد )طالب( مرا همراه
 .رفتندیاما آنها نپذ د،یمسلمانان را به حال خود رها کن ندیبگو مجاهدینکه به  میخواست

                                                                                                                
1. L'islam mondialisé 
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 (.8120:99)امیری،« میحرکت خود را آغاز کرد ،یمرکز نظام نیبا حمله به اول پس از آن
طالبان، که در  یسخنگو ل،یمال احمد وک اظهاراتمالعمر،  یدر مورد نحوه رهبر اما

بر اساس  ماتیتصم»واضح است:  اری، بسآمده است هلالمج یمصاحبه با روزنامه عرب
که عمل ما بر  میما معتقد ،میبه مشاوره ندار یازیگرفته شده است. ن امیرالمؤمنین دیعقا

 ریام دیقامسلمانان حضرت محمد( است. ما از ع امبرِیاساس سنت )احکام و اعمال پ
مقام  نیعمر باالتر . مالمیمؤمنان دار ریاما ام ،میجمهور ندار سیما رئ نجاای  . میکن می  اطاعت

خالف  یعلن . اصل انتخاباتِردیبگ میتواند بدون موافقت او تصمیرا دارد و دولت نم
بزرگ  یانتخابات، از علما یبه جا شود، یاز آن امتناع م لیدل نیهم بهشرع است و 

 .(Fazli, 2016:151)« دهد می هی نتیجه و گا گیریم می  مشورت

جنبش و  کی نینماد یبه عنوان راهنما یمالعمر نقش مهم»مارسدن،  تریگفته پ به
 یاز نظام سنت یاگر طالبان بخش یحتاو نظر  از«. دارد یینها رندهیگمیتصم نیهمچن

در مورد مشکالت بزرگ و مسائل مهم  را در روستاها حفظ کنند و به افکار علما« گهجر»
در نظر گرفت که چگونه  دیبا مالعمر است. به عنوان مثال، با یینها میتوجه کنند، تصم

ای بر   کنندهنییتع ریکه تأث هقاناند لیمالعمر در مورد کشت خشخاش، برخالف م یفتوا
.آنها داشت، اجرا شد

1 

                                                                                                                
 صلح اکیتر  ،تریاک جنگ  افغانستان، مالعمر در مورد کشت خشخاش در کتابِ یآلن البروس در مورد فتوا .8

 ریز یبرا یسالح گرید هی، از اول ژانو8778گرفتند، در سپتامبر  میتصم ها ییکایها و آمر روس یوقت» نویسد: می
که بودم به من گفتند که فرماندهان  ییشاور جایدر پ 8778سال  انی، در پا8778دستان خود ارسال نکنند. در سال 

 یکیکنند.  دایها پکمک نای   توقف یبرا ینیگزیبکارند تا جا یشتریدهقانان را تحت فشار قرار دادند تا خشخاش ب
از مرزها  خارج که ییها بازگشت گسترده افغان ،یستیکمون میبه دنبال سقوط رژ دیتول شیافزا لیاز دال گرید

. تنها راه دیگری و مخالفتی ندارند اند، را به ارث برده ها وهیش نای   به کشورشان بود... طالبان که کنند یم یزندگ
 یِمال نیمأت یو از پول مواد مخدر برا گذرندنمی بر محصول اتیاست که آنها از مال نای   تفاوت آنها با دوره قبل

وضع کردند. پس از  را اکیتر  بر کاتو ز یهای شرع اتیکنند. طالبان مال می  استفاده تازه تولد یافتهدولت  کی
 نکهای   بودند با اعالم ختهیبرانگ یالملل نیای را که در سازمان ملل متحد و جامعه ب  تصرف کابل، آنها عالقه

در اسالم  UNDCP ریمد ا،یکواگل یووانی، ج8771نوامبر  7در   کنند، یهمکار ینیهای جانش خواهند در برنامه می 
امور خارجه دولت  ری، وزقوسکرد. مال محمد غ افتیافغانستان در دیکننده از مقامات جدای دلگرم  هآباد، نام

 یالملل نیو ب یا منطقه یهمکار قیو قاچاق مواد مخدر تنها از طر یفرآور د،یمبارزه با تول»طالبان، اعالم کرد که 
داد که کشت خشخاش را  شنهادیمتحده و سازمان ملل پ االتای   است.  مالعمر به مدت دو سال مرتباً به ریپذ امکان
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است که به عنوان  ینقش تر،یولت توتالو د تریهای جنبش توتال ترین تفاوت  از مهم یکی
تر از  دهیچیای مؤثرتر و پ  وهیبه ش دیشده است. او با نییتع کتاتورید یدولت برا سیرئ

افتد که  می  اتفاق یزمان ییعمل دروغگو نای   .دیدروغ بگو تریجنبش توتال کیرهبر 
. اگرچه در آغاز نهضت، مالعمر توانست خود را به ابدی شیجنبش افزا انیتعداد حام

 در ادامه، او یرهبر وهیکند، اما ش یمعرف زیاسرارآم کیزماتیکار یناج کیعنوان 
و  8772 یهاسال نیزمان نسبتاً کوتاه، ب کیدر  بنابراین .بود ختهیرا برانگی های یتینارضا
 د.خود را از دست دادن یاصلمنشاء وحدت ، طالبان 8008

و ثبات در  تیامن به منظور بازگرداندنِ لیاص اسالمِ یایطالبان اح یادعا نیو مهمتر نیولا
از اسالم  رایز اند،ظالم و فاسد شده «نیمجاهد» افغانستان بود. آنها گفتند که فرماندهان

خسته شده بودند، طالبان را  یثباتیو ب یها که از ناامناز افغان یاریاند. بسدور شده یواقع
 یک رهبر، مظهر «مؤمنان ریام»جنبش، ملقب به  نایِ   . مالعمر، رهبررفتندیباز پذ وشبا آغ
که در انتظار  یهای چالش لیمدت به دلیطوالن تِیثبات و امن نِیبود. اما تضم کیزماتیکار

تلزم آن بود که متکثر جامعه افغانستان در واقع مس یژگیشد. و رممکنیغ ،مالعمر بود
 جامعه دنبال کند. عالوه بر هیحفظ قدرت خود، جنگ سرکوبگرانه را عل یطالبان برا

 ینبرد را در آن سو دانیم یالدن به افغانستان و اتحاد با القاعده، مرزهاورود بن ن،ای  
 به سلبِ تیدر نها نهاای   کرد. همه دیموجود را تشد یِثباتیو ب گسترش دادافغانستان 

رهبری که جنگ را  کمک کرد. کیزماتیرهبر کار کیمالعمر به عنوان  تیموقع
 برخالف ادعای اولیه خود در درون و بیرون مرزهای کشورش گسترش داده بود. 

 دین و مناسک در دولت توتالیتر
با وجود تمام نکاتی که در مورد ادعای گرایش طالبان به اسالم سلفی و در عین حال به 

این رژیم در   ایدئولوژیک    جود داشت، در مورد منبع مشخص گرایشاتسنت پشتون و

                                                                                                                
پس از اعتراف  ا،یتانیامور خارجه بر ریدولتش متوقف کنند. جک استراو، وز یالمللنیب شناختنِتیبه رسم یدر ازا

افزود:  ک،یخود در مؤسسه مطالعات استراتژ یدر سخنران ،یمحصوالت زراع بردنِ نیطالبان در از ب تیبه موفق
 یراقادر به استفاده از آن نبود، اج یکیجامعه دموکرات چیانجام دادند که ه ییکار را با استفاده از ابزارها نای  آنها»

   ,Labrousse, Alain, Afghanistan, Opium de guerre, Opium de Paix   حبس خودسرانه، شکنجه و مرگ
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مقطع تاریخیِ مورد بحث جای گفتگو وجود دارد. همچنین نکته دیگری که در قالب 
های  ای است که از رژیم  این مقاله قابل گفتگوست، نسبت گرایش به دین با تجربه  ادعای 

طالبان همه  میدر رژ د. بدیهی است کهتوتالیتر در تاریخِ سیاستِ جهان وجود دار
. به عنوان میابین م،یکن دایمائو پ ای نیاستال تلر،یه میدر رژ میتوان می  را که یهای یژگیو

ی اسالم یاز شورا یرا در قندهار با الگوبردار ییطالبان شورا، هیاول یها سال رمثال، د
کردند، هرچند  دعوت ها یریگ میمشارکت در تصم یرا برا لیقبا یکردند و رؤسا جادای  

 ،و تصرف کابل 8771پس از سال  و را گرفت یینها مینفر به نام مالعمر تصم کیتنها 
تر در  این تفاوت به طور پررنگ   .قدرت به طور کامل در دستان مالعمر متمرکز شد

هایی که به طور کالسیک توتالیتر دانسته  صورت تعلقات دینی میان طالبان و رژیم
 شود.  می ند نیز، دیده شو می 

وجود  در هنگام ظهور طالبان انیدر ممعین  یدئولوژای   کی اینجاست که آیا   پرسش
ای که توسط طالبان نوشته   توان به کتابچه می  سوال، نای   روشن شدن یبرا ؟داشته است

ط جزوه توس نای   کرد. مراجعه شده است، عیمردم توز نیشده و در زمان تصرف قندهار ب
های پاکستان وابسته به  از دانشگاه یکیقرآن در  حدیث و تفسیرشاه، استاد  یرعلیش

ترین   از جامع یکیمتن  نای   )انجمن علما( در پاکستان نوشته شده است. هیجامع یعلما
منتشر کرد در آن زمان خود  یریگو جهت یمشکه طالبان در مورد خط بود یمتون

فرامین وی است  یمنتشر شد که حاواز آن های بعد  در سال زیهرچند احکام مالعمر ن)
 یخلفا یو بر اساس الگو یاسالم عتیبر اساس شر« دولت طالبان» دارد می  که معین

 نید: ارائه شده است یکتابچه پانزده قانون اصل نای   دره است(. شد سیتأس نیراشد
ی خلفا رهیو س یالماس عتیکشور بر اساس شر نای  ، نظام کشور اسالم است یرسم

 ،خواهد بود یهمه احزاب مساو نیب یکشور اسالمدر  هاتیمسئول میتقس ،است راشدین
جامعه  تقسیمات و احترام به ساختار و شود می  کن شهیر یای و زبان  لهیتمام تعصبات قب

از جان و مال حفاظت شود،  می برقرار« إِنََّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ»ه قرآن یآ افغانستان براساس
دولت افغانستان حجاب  ،خواهد شد نیمأو آرامش آنان ت تیمسلمانان افغانستان و امن

به  ،یراخالقیغ یدولت افغانستان با تمام اعمال و رفتارها، خواهد کرد حاکمرا  یاسالم
های  ینقاش ای رینشر تصاو نیو همچن ،یمشروبات الکل ای اکیتر  عیو توز هیعنوان مثال ته

خود را با تمام  فیاز منکر وظا یامر به معروف و نه ، شورایمبارزه خواهد کرد مبتذل



 0430 تابستان|  03شماره |  مهشتسال  | یپژوه فصلنامه دولت | 019

 یادارات و نهادها ریبر سا «و اطالعات تیامن»وزارت ، توان در کشور اعمال خواهد کرد
 ،منطقه انجام می شودهر در مدارس به زبان  ، تدریستسلط مطلق خواهد داشت یدولت

زیرا زبان عربی زبان قرآن و  ،ولی در مقاطع عالی دروس به زبان عربی ارائه می شود
قضاوت بر اساس احکام قرآن و سنت خواهد بود، همچنان که قضات از  ،سنت است

که  یستگیمردم بر اساس شا نیمناصب ب میتقس، شوند می افراد مؤمن و عادل انتخاب انیم
 زیها و ندر مدارس و دانشگاه یاشاعه علوم اسالم ،شدکند انجام خواهد  می  نییشرع تع

بلکه  ،ابدیدر دل جوانان ما راه ن کفارترس از   خواهد بود تا یضرور نیآموزش علوم نو
اهلل سبیلجوانان مروج و مجاهد  نای   و شود تیشکوه اسالم و قرآن را در جان آنان تثب

 یبرا جدیدهای  خواهند شد و با سالح تیتقو دهیدآموزش انِینظامشبه خواهند بود،
و  تیامن یبرا، خواهند شد مجهزافغانستان در برابر دشمنانش  یمحافظت از دولت اسالم

 ,Fazli)ند شد مؤمنان مسئول انتخاب خواه انیاز م یتیآرامش مردم افغانستان، افسران امن

2019:136). 
هت موجب شود ما مواضع رژیم طالبان این پانزده بند از دو ج   شاید در نگاه اول، خواندنِ

-جهت کثرت های توتالیتر در نظر آوریم. ابتدا به ایدئولوژیک رژیم  را دور از ساختارهای 

ته شده است. اما باید در نظر داشت این فرامین پذیرف  گراییِ محدودی که به ظاهر در متن 
را اثبات کرد. طالبان این تساهل نسبی    های بعدی چیزی خالف که مشی طالبان در سال

، به ندرت اجازه انتشار مطالبی به زبانی غیر از «شریعت»در رادیو و روزنامه رسمی خود 
ها کامالً بر ادعای های مزار شریف و هزاره کشیدادند. همچنین نسل می زبان پشتو را 

ی که ا  ای، خط بطالن کشید. دومین مسئله  ی دوری از تعصبات زبانی و قبیلهشدهمطرح
های  ایدئولوژی نظام  این اعالمیه متمایز از   ممکن است موجب شود ما مواضع طالبان را در 

 خواه در قبال مذهب است. های تمامیت توتالیتر ببینیم، موضع حکومت
من در مورد  های دانسته»نویسد:  می 2های توتالیتر و استبدادی در کتاب رژیم 1خوزه خوان

( 8771مهم هانس مایر )جنبه از بحث  نیمن با چند همراهیمانع از  یاسیس نیمفهوم د
  است. از افتهیسازمان انِیبا اد سمیتاریتوتال یها خصومت اساسجنبه نای   از یکی ؛شودینم

                                                                                                                
 آلن البروس 

 مال عمر در مورد کشت خشخاش یدر مورد فتوا
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مانند مورد  _ شانینهادها یدستکارو  آنها کنترلِ وا محدودکردن ی ینابود یبرا ،رو نای 
سازگار است،  نیدفاع از د نانهیمبهم بدب یبا ادعاها نگرش نای   .شود می  تالش_ یشورو

 نای  .تلریتوسط ه  2مشیت الهیاستناد به  ایها یبرنامه نازدر  1«مثبت تیحیمس»مانند مورد 
به مذهب  یدلبستگ نکهای   و اند تر بوده در جوامع سکوالر موفق تریتوتال یها که جنبش دهای  

 یها میبه نظر من درست است. رژ زیمقاومت نشان داده است ن یبرا یخاص تیظرف
مناسک و  قیرا از طر ونیزاسیاز سکوالر یناش یتا خأل عاطف اند دهیکوش تریتوتال

-Bozarsalan,2011:325) «پر کنند نیگرفته از د الهام ایبرگرفته  یاسیس یها عبادت

326). 
 یبرا یرا با الهام از مناجات مذهب یاسیمناسک س تریهای توتال میمعتقد است که رژ نزیل

 یخیاز نظر تار نیرسد که د می  به نظر نیکنند. بنابرا می  دیبه اهداف خود بازتول دنیرس
در  تریهای توتال میرژ ،ییایبلکه از نظر جغراف ست،ین سمیتاریبا توتال یدر تضاد اساس

را که  دهای   نای   یمظفر یهدکه چگونه م میاند. قبالً اشاره کردسکوالر متولد شده امعجو
متولد  یجامعه مذهب کیتواند در ینم تریتوتال میو رژ ناسازگار هستند نیو د سمیتاریتوتال
گرا، در شکل  اسالم یها که چگونه دولت دهد یم حی. او توضدیبه چالش کش ،شود
و چیزی شبیه همان مناسک در  غالب یاسیس یدئولوژای   از اسالم به عنوان تر،یتوتال

های توتالیتر  ای مناسک در رژیم  این حال، ارزیابی مقایسه   با .کنند یاستفاده م توتالیتاریسم
 تر است. های مذهبی نیازمند تحقیقی مفصل و دین در دیکتاتوری

 گیرینتیجه  
ی و بافت مناسبات سیاسی در افغانستان وابستگیِ مستقیمی با وضعیت جغرافیایی، تاریخ

این وضعیت با دو صورت نزاع   جمعیتی آن کشور دارد. تنوع قومی و مذهبی و مواجهه 
گاه به تمرکزگرایی سیاسی به نام بههای گاه ها منجر به گرایشداخلی و خارجی طی دهه

، کمابیش 8008-8771این گرایش، در دوره طالبان   برقراری آرامش و امنیت شده است. 
خواهی از بستری از تخالف و نزاع این تمامیت  واهانه به خود گرفت. خصورتی تمامیت

طلبانه مبتنی بر بنیادگراییِ مذهبی رسید و در آخر تحت نام آغاز گشت، به سطح هویت

                                                                                                                
 ت در کتاب: افغانستان، 

 تر ،ریاک جنگ
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این مقاله تالش داشت تا در سایه   خواهی در سر پروراند. امارت اسالمی سودای تمامیت
اسی از سه اصل تخالف، هویت و تمامیت به های سی نظریه آلن تورن در تولد جنبش

در « امارت اسالمی افغانستان»ظهور جنبش طالبان و رسیدن آن به حکومتی تحت نام 
های توتالیتاریستیِ این رو، در شرح گرایش  قالب سطح سوم، تمامیت، بپردازد. از 

ش شد، به حکومت طالبانِ اول با رجوع به آراء هانا آرنت در کتاب توتالیتاریسم تال
خواهی حکومت های توتالیتر در غرب و تمامیت های رژیم ها و تفاوتیافتن مشابهت

 طالبان پرداخته شود. 
اما پیش از ورود به مقایسه میان الگوی حکومتی طالبان با مدل حکومتی توتالیتر الزم 

ب و دانسته شد به دو مسئله پرداخته شود. نخست امکان مقایسه میان دولت در جهان غر
های حکومتی در غرب و جهان  های تولد نظام جهان اسالم که با بررسی مختصر خاستگاه

این نکته مطرح شد که در جهان اسالم، اضافه دین به دولت ضرورتِ بررسیِ   اسالم، 
طلبد. به دنبال همین دغدغه، مسئله دوم مطرح شد  می  های دینیِ دولت را بیشترِ خاستگاه

این    خواه. درکانِ مقایسه حکومت اسالمی و حکومت تمامیتکه عبارت بود از ام
گرایی در تقابل با جریاناتِ استعماری و های ظهور اسالم مقایسه، با مرور بر خاستگاه

اشاره به دو جریان در عرصه اسالم سیاسی در دو شکل متعادل )کواکبی( و رادیکال 
  ت در اسالم، اشاره شد. سپس بههای معاصرتر پیوند دین و سیاس )سید جمال( به صورت

گران، الگوهای حکومت اسالمی را بیش از این مسئله پرداخته شد که بسیاری از تحلیل 
خواه مرتبط بدانند، به نوعی نظام اتوریتر و استبدادی مربوط های تمامیت آن که به نظام

به یکدیگر نیز مطرح  این دو نظام سیاسی  این وجود، مواردی مهم از نزدیکی    دانند. با می 
هایی نزدیک به هم در الگوی حکومتی  این مقاله با استخراجِ شاخص  شده است. 

این دو الگو را در شش مصداق    8008-8771داریِ طالبان توتالیتاریستی و تجربه حکومت
ای، وفاداری مطلق، ایدئولوژی و معنای   شکلی، جامعه تودهبا یکدیگر مقایسه کرد: بی

این شش شاخص، موارد زیادی از    خواه و دین و مناسک. در تمامهبری تمامیتمرز، ر
 هایی نیز قابل مشاهده بود.  خورد و البته تفاوت می شباهت میان هر دو الگو به چشم 

خواهِ هیتلر و استالین، بر اساس تعریف شکلیِ قابل مشاهده در شکلِ حکومتِ تمامیتبی
هایی  شد برای آن ریشه می خورد. هر چند  می نیز به چشم هانا آرنت، در حکومت طالبان 

های دولت  متفاوت چون شناوربودنِ خود مفهوم دولت اسالمی و شناوربودنِ خاستگاه
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ای نیز وضعیت   های قومی و عقیدتی در افغانستان قائل شد. در مورد جامعه توده میان ریشه
وار در غرب ی ظهور جامعه تودهاجتماع-به همین صورت بود، هر چند که بستر تاریخی

گشت و انسان به  می گرایی و مناسبات اقتصادی و سیاسیِ به دنبال آن بر به ظهور انسان
ماند. اما در  می دهی به یک جامعه مدنی قدرتمند، باز دنبال رسیدن به یک انزوا از شکل

های  قالب گروه افغانستان اغلب نه الگوی انزوا که الگوهای ادغامِ قومی و عقیدتی در
ای را تولید   تودهبست و وضعیت اجتماعی شبه می  ایجاد هویت جمعی   متعدد راه را بر

 کرد.  می 
رغم الگوهای اسالمیِ طالبان، علی  در مورد وفاداریِ مطلق در رژیم توتالیتر و امارت

، این حال  شود. با  می  های مشابهی از سرسپردگی دیده متفاوت وفاداری،  صورت
ها متفاوت است. به عنوان مثال، در دوره طالبان، منبع مهم وفاداری سنت خاستگاه

والی است و در برخی جاها نیز باورهای دینی و مذهبی. در مورد اندیوالی از رسومِ پشتون
ای نتیجه و صورت، مشابه است. اما دو الگوی   وفاداریِ تام نیز مانند مورد جامعه توده

ای )در   قبیله-تماعی )در توتالیتاریسم غربی( و ادغام سنتیمتفاوت انزوای اج
 خواهی طالبانی( منجر به نتایجی مشابه و نزدیک هستند.  تمامیت

های متفاوت به های موجود به واسطه خاستگاه خواه نیز تفاوتدر مورد رهبری تمامیت
هه های زیادی چون وج این حال، به لحاظ شکلی نزدیکی  خورد. با  می چشم 

خورد. در هر دو  می  کاریزماتیک، اهمیت مخفی و رمزآلود بودنِ چهره رهبر به چشم
رفته از پیش الگو شاهد رهبرانی با وجهه کاریزماتیک هستیم که به واسطه تناقضِ رفته

دهند. در  می  تر شده بین تخیالت رهبری با واقعیات موجود، اعتبار خود را از دست بیش
های توتالیتر  ت دینی در نظام سیاسی طالبان با جایگاه دین در رژیمآخر، به نسبت گرایشا

این امر توجه شد که به طور تاریخی توتالیتاریسم    سکوالر غربی، پرداخته شد. هرچند به
ایستاده است، اما همواره به بازتولیدِ نوعی مناسک با   در مقابل دین در صورت رایج آن 
در امارت طالبان وظیفه آن را باورهای دینی به عهده  حال و هوای دینی همت گمارده که

 گرفته است. 
های موجود میان توتالیتاریسم در غرب و  رغم تفاوتگیرد که علی می این پژوهش نتیجه 

این نظام    این دو قابل تشخیص است.   های مهمی میان خواهی طالبانی، شباهتتمامیت
تخالف و تعارض، تمنای تمرکز و  سیاسی مذهبی بیرون آمده از دل یک وضعیت
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این دو   تمامیت خود را با دو الگوی دینی و قومی درآمیخت که هم تعارضات درونی 
خواهانه با بستر سرشار از تخالفِ تولد آن نظام الگو و هم تعارض خواست تمامیت

وط های سقوط را برای طالبان فراهم ساختند که بررسی فرایند سق سیاسی، در ادامه زمینه
 آینده باشد.   تواند، موضوع مقاله و پژوهشی دیگر در می این بستر   در 

این مقاله توسط نگارنده در شماره دیگری ادامه خواهد یافت که در آن به بررسی 
چون پلیس امر به معروف و نهی از 8008-8771ای میان نهادهای حکومت طالبان   مقایسه

های سیاسی ری با نهادهای مرسوم در نظاممنکر، نهاد قضایی، شورای خالفت و رهب
 پردازد.خواه، میتمامیت

 متن سپاسگزاری: 
است جا دارد از استاد   اینجانب  این مقاله که برگرفته از بخشی از رساله دکتری   در نوشتن 

در دانشگاه بوردوی  CMRPراهنمایم پروفسور دانیل بورمو و همچنین مرکز تحقیقاتی 
  فرانسه تشکر کنم.
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