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 تبی درآمدی بر راهبردهای ارتقای جایگاه فرهنگ اهل
 افغانستان در

 (1)رضا رحیمیمحمد
 (2)زاهدی حسین 

 دهکیچ
های جدی  کشور را با چالشاین ، فرهنگ اسالمی امروز فرهنگی در افغانستانوضعیت 

 از سوی دیگر ت دید واز یدسو ، نیز رو نموده است. این موضوع برای شیعیان افغانستان  روبه
هاای  ی اساتفاده از فرصات ستان زمینهشیعیان افغان یهای فرهنگ فرصت است. تحلیل  وت

دارد. چگونگی مدیریت  و آن ا را از مشاطرات فرهنگی دور نگه می شده را آماده نموده فراه 
ی جدی و اساسی به شمار  ی شیعیان در چنین شرایطی، مسلله وضعیت فرهنگی حال و آینده

شایعیان افغانساتان  یهنگریزی راهبردی فر ی پیش رو به برنامه اساس، مقالهاین  رود. بر می
شناسی شیعیان افغانساتان باا  تریزی راهبردی فرهنگی براساس وضعی پرداخته است. برنامه

ی فرهنگ اسالمی با روش توصایفی اساتنباطی انجاام  بر مبنای نظریه ،راهبردی )توز( مدل
، یفرهنگا یهاا های پژوهش، یعنی  وت و تحلیل داده شده است. در این پژوهش، با تجزیه  

باه  یبنادیمانناد پا یفرهنگ یها ها و  وت تیا به ظرفدبا ات یعین اد بزرگ ش تأسیس راهبرد
 یزیست ظل   تیعاشورا و انتظار، ظرف ت ی، ظرفتیب ، پیروی از اهلیو مذهب ینید کمناس

 ده است.یشن اد گردیپ ی، فرهنگ عزتمندیطلب و حق
 

 .ریزی، راهبرد برنامه ،فرهنگ شیعیان،افغانستان، : واژگان کلیدی

                                                 
 .محقق و پژوهشگر .1

المللای  ی افغانستان در پژوهشاگاه بین عضو اندیشدده ( ومدیریت گرایشعلوم )ی  رآن و دانشجوی دکتری رشته .2
 المصطفی.
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 مقدمه
تغییر در اساس و زیربناهای اندیشه و خارد آن و   ارتقا و پیشرفت فرهنگ هر جامعه، به م ابه

تواناد  های گونااگون می ای در عرصه های فدری است. جامعه شدوفا شدن بنیادها و منظومه
دلیال غناای  رشد و تر ی کند که فرهنگ متر ی و متعالی داشته باشد؛ شیعیان افغانستان باه

های خفقاان و اساتبداد،  اند در سال است، توانسته بیت فرهنگی، که متدی بر مدتب اهل
های  های زیاد نجاات دهناد، ولای باه دلیال محرومیات و دوری از هساته خود را از آسیب

مانند خرافات و    های درونی فرهنگی شیعی مانند نجف،    و مش د، از سویی دچار ضعف
های بیرونی همانند م اجرت و انواع ت اج   آسیب  از سوی دیگر، در معرضانحرافات بوده، 

های گونااگون،  اند و اکنون، که شابیشون فرهنگای رساانه های اخیر  رار گرفته فرهنگی سال
تاوان در گاام نشسات،  ریزی نمی شک، بدون برنامه فرهنگ شیعیان را هدف گرفته است، بی

توان فرهناگ شایعی را گساترش  د و در گام دوم، نمیها و باورهای شیعی را حفظ نمو ارزش
گردد؛ از ایان  های فرهنگی برای شیعیان مسیر نمی داد. در گام سوم نیز مقابله با انواع ت اج 

هااا و  از  وت ی ب ینااه  های فرهنگای گذشااته و اسااتفاده ها و آساایب رو، بارای رصااد ضااعف
 ریزی راهبردی است. رنامهی تشیع افغانستان نیازمند ب های فرهنگی، جامعه فرصت

 . مفاهیم 1

یزی . برنامه1-1  ر
های متعددی صورت گرفته است. در ایان جاا باه تعریفای اشااره  ریزی، تعریف برای برنامه

ریزی عباارت اسات از تعیاین هادف و یاافتن یاا  شود که جامعیات نسابی دارد: برناماه می
چاه کارهاایی بایاد انجاام گیارد،  گیری در مورد این که آن، تصمی  کردن راه تحقق  بینی پیش

را   ها و وسایلی که نیال باه آن بینی کردن راه تصور و طراحی وضعیت مطلوب و یافتن و پیش
ریزی  ی تعااریفی کاه از برناماه توان گفت که همه ( می179، 1384میسر سازد. )رضائیان، 

بینی  ی پیش یلهنماید و آن، تعقیب هدف به وس شده است، در وا ع، یک حقیقت را دنبال می
 کارها و انتشاب ب ترین مسیر برای محقق ساختن وضعیت مورد نظر است. 
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 . راهبرد 2-1

ها و انجاام دادن  مند، باه منظاور اخاذ تصامی  های راهبردی، تالش نظام ریزی اساسًا برنامه
پاردازد  دهی ماهیت و چگونگی و چرایی ا ادامات می هایی بنیادی است که به شدل فعالیت

یابی باه اهاداف و نتاایج آتای  ر ن ایت، بررسی د یق راهدارهای گوناگون بارای دساتکه د
 (32، 1395های کنونی است. )لطیفی،  تصمی 

های متعددی داشته باشد، همان  تواند توصیف راهبرد، براساس کاربردهایی مشتلف، می
د تحات ( پنج توصایف را بارای راهبار39، 1390بیگی،  ، )حسن«هنری منتزبرگ»گونه که 

؛ (3)؛ راهبارد در مف اوم ترفناد(2)راهبرد در مف اوم برناماه(1)مطرح نموده است. p عنوان پنج
 (6)انداز ؛ راهبارد باه مف اوم چشا (5)؛ راهبارد باه مف اوم موضاع(4)راهبرد باه مف اوم الگاو

 (. 39، 1390بیگی،  حسن)

 . فرهنگ3-1
تواناد  افت و هار علمای میتوان به تعریف مورد اجماع همگان دست ی در مورد فرهنگ نمی

ی دید خود تعریف نماید؛ از این رو، تعاریف متعاددی در ماورد فرهناگ  فرهنگ را از زاویه
شاود:  صورت گرفته است که متناسب با این نوشتار، فقط به تعریاف اساالمی آن اشااره می

های  های تمدن، جامعاه یاا گروهای خااص اشااره دارد کاه بار مششصاه فرهنگ به ویژگی
ی آن ا و مقتضیات اجتماعی اساتواری اسات کاه رفتاار آن اا را ایجااد و حفاظ   زکنندهمتمای

تاوان نگرشای  ( براساس دیدگاه اساالمی، فرهناگ را می36، 13977کند. )دونالد اف،  می
ی  دانست که براساس اعتقادات و باورهای اسالمی و باا توجاه باه دیاد کلای اساالم دربااره

اسالمی برای مسلمانان شدل گرفتاه اسات، یعنای فرهناگ  های انسان، مبدأ، معاد و ارزش

                                                 
1. Five ps for st . 
2. Plan. 
3. Ploy . 
4. Pattern . 
5. Positon . 

6. Perspective . 
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های اسالمی اسات کاه باا توجاه باه شارایط  ها و ارزش ی بینش اسالمی به معنای مجموعه
بششاد؛ در  جامعه، همچون روحی در کالبد آن جریان دارد و به اعمال و رفتار افراد معنا می

دهاد کاه  ان به خدا تشادیل میی مرکزی فرهنگ اسالمی را توحید و ایم این صورت، هسته
ای از عاادات و آداب را  ی اسالم است که با دیگر اعتقادات اسالمی، زنجیره اساس و شالوده

 (54، 1380آورد. )باالدستان،  پدید می
ها،  ها و واکنش ای از رفتارها، کنش ریزی فرهنگی عبارت است از طراحی مجموعه برنامه

هاایی  ای محتمل یا متصور، که ویژگی گی، براساس آیندها دامات و تدابیر برای مسائل فرهن
بر بودن، چندوج ی  های جامعه، زمان ی طیف همانند دشواری و پیچیدگی، در برگرفتن همه

ای،  بودن، درگیری با عوامل متعادد و بااال باودن درصاد شدسات آن دارد. )رضاایی، زهاره
1390، 179) 

یزی راهبردی . برنامه2  ر
دی، که مبتنی بر پیشرفت و دسترسی به اهداف بلندمدت است، به شناخت ریزی راهبر برنامه

ریزی نیااز دارد و پایش از ورود باه  های برناماه مفروضاتی مانند چیستی، تاریشچاه و مادل
 ریزی راهبردی فرهنگ شیعیان، دانستن کلیات آن ضروری است.  برنامه

یزی راهبردی . چیستی برنامه1-2  ر
ریزی،  توان گفت برنامه تگی به نوع نگاه به آن دارد و در مجموع، میریزی، بس چیستی برنامه

، 1385یابی به آن است. )رابیناز، دیویادای،  فرایند تعیین اهداف و ارزیابی ب ترین راه دست
ترین مسیر رسیدن به آن را تعیین و فرایناد  انداز را مششص و مناسب ریزی، چش  ( برنامه98

 کند.  جام هدف میکار را منظ  و مقرون به ان
گویناد: راهبارد ساازمان  می« گوشاال»و « کاوئین»، «مینتزبارگ»تر،  در دیدگاهی کامل

ها و مقاصاد  ی هدف کننده عبارت است از الگوی تصمیمات سازمان، که بیانگر و مششص
هاسات و ایان الگاو  هایی برای نیل به این هدف های اصلی و برنامه سازمان و منشأ سیاست

دهی و مناابع ا تصاادی و  ی ساازمان های سازمان و نیاز شایوه ه و نوع فعالیتهمچنین دامن
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داران، کارکنان، مشتریان و  های س ام یابی به مقاصد و تأمین خواسته انسانی آن را برای دست
 (15، 1376نماید. )کوین، منتزبرگ،  نفع تعریف می های ذی گروه

ای داشاته  تواند توصیف ویژه وناگون، میهای گ توان گفت راهبرد در مو عیت بنابراین، می
از راهبارد،  (1)انداز های برنامه، ترفناد، الگاو، مو عیات و چشا  باشد و هر کدام از توصیف

 بستگی به کاربردهایی است که اساسًا راهبرد را راهبرد نموده است. 

یزی راهبردی های برنامه . مدل2-2  ر

در دانش مدیریت دارای کاربردهای زیادی هر چند مدل در مدیریت، مف وم واضحی دارد و 
رود، مدل نیازمند تعریف دوباره اسات؛ از  ای به شمار می رشته است. در این نوشتار، که بین

 گردد.  این رو، برای روشن شدن مف وم مدل در این جا، به مف وم مدل اشاره می
د دل همچناین باه ماا گرفته شده است. ما« اندازه»معنای  به  (2)مدل، از ریشه التینی مت 

توانی  مستقیمًا آن ا را ببینای .  هایی هدایت شوی  که نمی کند به متن و درون پدیده کمک می
مدل، جزئی کوچک یا بازسازی کوچدی از شیص بزرگ است که از نظار کاارکرد، باا شایص 

ی باین طارح نظاری  ( مادل، رابطاه33، 1388وا عی یدسان است. )گرجی، برخورداری، 
 آوری، تجزیه و تحلیل اطالعات است.  کار جمع)تلوری( و 

های متعااددی بااه تناسااب شاارایط  نظران ماادل ریزی اسااتراتژیک، صاااحب باارای برنامااه
ی یدساان و کااملی  ی برخی از دانشمندان، هیچ نسشه اند که به گفته ها مطرح کرده سازمان

ازمان مدلی براسااس ها وجود ندارد؛ هر س ی سازمان ریزی استراتژیک برای همه برای برنامه
کند یا مدل ترکیبی  طبیعت کار خود انتشاب نموده، با ایجاد اصالحاتی که سازمان ا تضا می

گزیند که در این جا، برای رعایت اختصار و درک  ریزی استراتژیک خود برمی را فرایند برنامه
. مادل 2جی؛  سای . مادل بی1شاود:  ریزی اشااره می های برناماه اجمالی، فقط به ذکر مدل

ترین مدل  . مدل برایسون )متداول5. مدل بوستون؛ 4. مدل انتشاب استراتژی توز؛ 3پورتر؛ 

                                                 
1. Plan, Ploy, Pattern, Positon, Perspective. 

2. Modus. 
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ریزی استراتژیک اساتونر و فاریمن؛  . برنامه7. سازمان ج انی ب داشت؛ 6در ایران است(؛ 
 . پیگلز و روجر. 11. گوداشتاین؛ 10. واندن و همداران؛ 9. وایتمن و همداران؛ 8

 خب. مدل منت3-2
توان برای آن پایانی تعیین نماود،  ریزی سرآغازی دارد، نمی های برنامه با توجه به این که مدل
ی طولی و تداملی دارد. مدل تاوز در  نسبت به یددیگر بیشتر رابطه  ها زیرا تعدد و تد ر مدل

ریزی، ش رتی بیشاتری دارد. از امتیاازات ایان مادل ایان اسات کاه باا  های برنامه بین مدل
زند و مدل  شیص اهداف وا عی از اهداف غیروا عی، دست به تدوین استراتژی وا عی میتش

ی رشاد، ثباات،  های چ ارگانه ی مدل توز است، هر یک از استراتژی یافته ترکیبی، که تدامل
 گیرد.  کاهش و ترکیبی را با توجه به آنالیزی و تحلیلی که از سازمان نموده است، به کار می

ریزی راهبردی  تواند بیشترین همپوشانی را با توجه به برنامه ترین مدلی که میبنابراین، ب 
فرهنگی شایعیان افغانساتان داشاته باشاد، مادل تاوز اسات و مادل ترکیبای، کاه در وا اع 

 رود.  ی مدل توز به شمار می یافته تدمیل

 (1)الف. مدل استراتژی توز
ی بازرگانی  ی مدرسه آموخته م، دو دانش1950تی را نشستین بار در سال  دابلیو او اس تحلیل

مطرح کردند. در آن زمان، ایان « رولند کریستنسن»و « جرج آلبرت اسمیت»هاروارد به نام 
ولی   های روزافزون، راه کسب ابزار مفید مدیریتی شناخته شد، تحلیل، ضمن کسب موفقیت

از جنارال  (2)«واش جک» شاید بیشترین موفقیت مش ود این تحلیل زمانی به دست آمد که
وری سازمان  و افزایش ب ره GE های م، از آن برای بررسی استراتژی1980الدتریک، در سال 

 (4)،«ها فرصت» (3)،«ت دیدها»ی   ها خود استفاده نمود. مدل توز، که در وا ع مشفف از واژه

                                                 
1. TOWS . 

2. Jack Welch . 
3. Threats . 

4. Opportunities . 
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و است، پس از ایان کاه عوامال محایط خاارج  (2)«نقاط  وت»و باالخره  (1)«نقاط ضعف»
داخل سازمانی شناسایی گردید و عوامل کلیدی از غیرکلیادی تمیاز داده شاد، ایان عوامال 

ها، در مورد عوامل محیطی خارج سازمان و نقاط  وت  تحت چ ار عنوان ت دیدها و فرصت
شاود. )پیارس، رابینساون،  بندی می ساازمانی دساته و ضعف در مورد عوامل محیطی درون

1372 ،307 ،309) 

 یبیب. مدل ترک
های دیگری مانناد مادل پیارس و رابینساون،  هایی که ذکر گردید و مدل  در این مدل از مدل

تاوان گفات  ( )که به دلیل اختصار ذکر نشده است( نیز استفاده شده است و می44)همان، 
هایی را بیان نماوده  های گوناگون، مدل نیز با ترکیب مدل  ترکیبی از چند مدل است. این مدل

اسات از: تعیاین مأموریات و ماهیات کاار، تجزیاه و تحلیال محایط، ارزیاابی که عبارت 
گاناه و  ها، تجزیه و تحلیل مراحل پنج ضعف  ها، ارزیابی ها و ت دیدها، ارزیابی  وت فرصت 

 . SWOTی تجزیه و تحلیل تجزیه و تحلیل دوباره به وسیله
یت. 1 ت که سازمان مزبور به چه هر سازمانی مأموریتی دارد و منظور این اس: تعیین مأمور

هاایش را محادود  سازد فعالیت سازمان را وادار میکاری مشغول است  تعریف مأموریت، 
( برای نمونه، 24، 1380خانی،   رار دهد؛ )شمع خودنماید و همسو با هدف علت وجودی 

 گذاری تولید کاالهای باکیفیت یا کاالی خااص، محادود و ای تولیداتش را با هدف کارخانه
 نماید.  هایش را با هدف خاصی تعقیب می فعالیت

گیرد که برداشت  ریزی استراتژیک در دسترس  رار می در صورتی برنامه: تحلیل محیطی. 2
تواناد  درستی از محیط وجود داشته باشد. درک درست محیط درونی و بیرونی ساازمان، می

عالیق مشتریان سازمان، وضعیت  ی استراتژیک ایفا کند. درک در برنامه  ای کننده نقش تعیین
های ماورد نظار، اهمیات زیاادی در  مشای آناان و حاوادث تأثیرگاذار بار برناماه ر با و خط

 ریزی استراتژی دارد.  برنامه

                                                 
1. Weaknesses . 
2. Strengths . 
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یابی فرصت. 3 بررسی عناصر م بت و منفای خاارج ساازمان، پاس از  ها:ها و تهدید ارز
ت دیدات، عناصر منفی است که ها، عناصر م بت و  آید. فرصت  تحلیل محیطی به دست می

ی محایط بارای  های دوساویه ریزی بایاد فرصات در خارج سازمان وجود دارد. برای برناماه
سازمان و سازمان برای محیط و ت دیدات محیط برای سازمان و برعدس مورد بررسی  ارار 

 گیرد. 

یابی منابع داخلی به عنوان قوت. 4 مبنی بر این که تغییر نگرش از بیرون به داخل، : ها ارز
هایی دارند، جریان مالی سازمان چگونه اسات، آیاا ساازمان  نیروهای سازمان چه توانمندی

هااا، کااه  روزرسااانی دارد، ارزیااابی سااازمان از نظاار توانمناادی و  وت های به توانمناادی
های کارکنان و منابع سازمان است، شایستگی بارز ساازمان باه  ی توان و م ارت دهنده نشان

هاای ساازمان ایفاا  ریزی استراتژیک نقش پایش رو را در فعالیت رود که در برنامه یشمار م
 نماید.  می

یابی منابع داخلی به عنوان ضعف. 5 مقصود، توانایی یا منابعی است که ساازمان : ها ارز
ها، تاأثیر بازدارناده و حتای  فا د آن است یا توان انجام دادن آن را به خاوبی نادارد. ضاعف

ها، موجب  ها و ضعف ی ر ابت در پی دارد. تجزیه و تحلیل  وت ن را از چرخهخروج سازما
گااردد و فرهنااگ  ااوی، موجااب  طلبی و توانمناادی در کارکنااان می ی تفااوق ایجاااد روحیااه

 شود.  ها می ها و فائق آمدن بر ضعف بر مبنای  وت  ریزی برنامه

ف از آن، رسااندن : تدوین اساتراتژی، دساتور کااری اسات کاه هادها تدوین استراتژی
کید می سازمان به اهداف مورد نظر است. در استراتژی شاود.  ها، بر رویارویی ب تر با ر با تأ

، 1380خانی،  ها، چ ار استراتژی اولیاه در دساترس اسات )شامع برای بسیاری از سازمان
های رشاد،  شاود و عباارت اسات از: اساتراتژی های اصل یاد می ( که از آن به استراتژی28

 بات، کاهش و ترکیبی. ث
ریزی، راهبردی معطوف به آینده اسات، بادون شاناخت گذشاته و  از آن جایی که برنامه

هستی ، باه  توان وضعیت مطلوب یا حدا ل آنچه دنبالش  حال تاریخ شیعیان افغانستان، نمی
 دست بیاوری ؛ از این رو، بررسی وضعیت گذشته و حال ضرورت دارد. 
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 یان افغانستانوضعیت فرهنگی شیع. 3

شده در مسائل فردی و اجتماعی در شیعیان افغانستان، بیشترین تأثیرپذیری را  فرهنگ ن ادینه
از دستورهای اسالمی دارد که به صورت مششص، در معامالت، دعوا، مرافعات، عباادات، 

های شیعیان بروز و ظ اور یافتاه اسات، هار چناد  ها و عزاداری ها، شادی اخال یات، جشن
اند  هاا و عارب متاأثر دانساته ها را از همساایگان، ایرانی از نویسندگان، فرهنگ هزاره برخی

تواند نادرست باشاد، زیارا  ( که به دلیل انتساب نداشتن به اسالم، می109، 1379)مسوی، 
زناد،  فرهنگ مشترکی که عرب، ایران و بسیاری از کشورهای شر ی آسیا را به ها  پیوناد می

  فرهنگ اسالمی است.

های دینی دارد، باه دلیال  با وجود این که اصل فرهنگ شیعیان افغانستان، ریشه در آموزه
هاای  ساوادی، حصار طبیعای، فشاارهای ارباباان و خان محرومیت از امدانات، ج ال، بی

توان به انزوای فرهنگی یااد  خوش خرافاتی نیز گردیده است که از آن می نشانده، دست دست
نشاین، از هرگوناه  ی شیعه یش از چندصد سال شیعیان مناطق گساتردهای که ب نمود، به گونه

ی تبلیا  محاروم  ( جراید، روزنامه، کتاب و حتی وسایل اولیه44، 1372امدانات، )نائیل، 
بودنااد و محرومیاات از امدانااات درمااانی و فرهنگاای، ساابب بساایاری از خرافااات ماننااد 

( انزوای فرهنگی از نظر 215، 1372 نائیل،نویسی، پیرمریدی و... گردیده است. ) تعویض
ای کاه در برخای  دیگر، فرهنگ نظام طبقاتی بین شیعیان افغانستان به وجود آورد، باه گوناه

ی حااک  و  نشین، نظاام طبقااتی هناوز باه هماان شادل گذشاته، یعنای طبقاه مناطق شیعه
ها وجود  دهقانی مردم، نوکر، خدمتدار مزدور و  ها، سادات، روحانیت و مالها، توده فلودال

 (114، 1372دارد. )تیمورخانوف، 
اکناون، از نظار ا تصااد، سیاسات، فرهناگ، زنادگی  هر چناد شایعیان افغانساتان، ه 

اند، باه دلیال هجاوم  گیری رسایده اجتماعی، ساطح ساواد و رشاد فداری باه رشاد چشا 
های بیگانه در  الب ت اج  فرهنگی از طریق م اجرت، حضور مؤسسات خاارجی،  فرهنگ

ترویج فرهنگ ابتذال تصویری و شنیداری و  درت تبلیغات کشورهای خارجی، فرهنگشاان 
عیاار کشاورهای بیگاناه،  به شادت در معارض آسایب  ارار گرفتاه و ت ااج  فرهنگای تمام

ای هدف  رار داده است کاه اعتقاادات،  های فرهنگ اصیل و هزارگی شیعی را به گونه مایه بن
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تواناد تأثیرپاذیری بیشاتری در  ی تشایع افغانساتان، می امعاهها و باورهای دینی در ج ارزش
های دیگر داشته باشد؛ به همین دلیل، در این میان، جواناان و  سنت و  ومیت مقایسه با اهل 

زنان بیشترین تغییر فرهنگی را از نظر سبک زندگی اعا  از پوشاش، آرایاش و حتای آداب و 
 دهند.  رسوم اجتماعی از خود نشان می

توان چ ار دلیال را در ایان بااره  ریع شیعیان از نظر فرهنگی، دالیلی دارد که میتحول س
. خاروج از حصار طبیعات و 2. ا لیت، محرومیت و فشار فرهنگای؛ 1مورد توجه  رار داد: 

 . تحصیل و آموزش.4. ضعف دفاع فرهنگی در بستر فشارهای داخلی؛ 3م اجرت؛ 

 های فرهنگی براساس مدل منتخب . برنامه4
شاود. در  عوامل فرهنگی براساس مدل توز و ترکیبی، به عوامل خارجی و داخلی تقسای  می

های فرهنگی است و براسااس  پردازی  که  وت این نوشتار، فقط به یدی از عوامل داخلی می
 مدل توز، تمرکزش بر ایجاد ن اد بزرگ شیعی است.

 . تأسیس نهاد بزرگ شیعی1-4
ریزی راهبردی، کاار ساازمانی اسات، ایان  آن است که برنامه با وجود این که تلقی عموم بر

ها به وجود آمده، درست است، ولی بدین معنا نیست  گیری سازمان تلقی، که در فرایند شدل
رود، همان گوناه کاه  های خصوصی به شمار می ریزی راهبردی سازمان که تن ا متولی برنامه

ی مدیریت ا تصادی، اجتمااعی و  رد عرصهریزی راهبردی، از تاکتیک جنگی وا اصل برنامه
ریزی راهبردی داشته باشند، ن ادهاا  توانند برنامه ها ه  می سیاسی شد. همان گونه که دولت

ریزی راهبردی بزنند و یدای از  توانند دست به برنامه های کوچک مانند شیعیان نیز می و کتله
 شیعی باشد.  تواند ایجاد ن اد بزرگ راهبردهای م   برای شیعیان، می

 . کارویژه نهاد شیعی 1-1-4
هاای  گیری هاا عاوض شاده اسات. ج ت گیری های جدید، باه تادریج، ج ت در حدومت

هایی مانند انتشابات ریاست جم وری، پارلماان،  گیری جمعی، گروهی و  ومیتی در موضع
ر شورای والیتی انتشااب وزرا در صاحن پارلماان رو باه رشاد اسات. در افغانساتان نیاز د
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های رادیداال و   ی  درت و  رار گرفتن پشتون ها در بدنه های اخیر، حضور بیشتر پشتون سال
سنتی در کنار ه ، تفسیری جز درک ضرورت حرکت جمعی ندارد و از باب انطباق با محیط 

ی بازیاابی و حفاظ  االطراف شیعی است که عاالوه بار کاارویژه شیعیان، نیازمند ن اد جامع
هاای مشاترک، فرهناگ همساویی و  اندیشای، مناافع و ارزش ی ه  ایههویت شیعی، در سا

آوردهایی کاه  اوت  حفاظ دسات  همصدایی در شیعیان ایجاد نماید. تن ا در ایان صاورت،
رود، برای شیعیان میسر خواهد بود. در غیر این صورت، انطباق نداشتن  فرهنگی به شمار می

ن، شیعیان را منزوی نموده، در حاشیه  ارار و ناسازگاری با محیط در روند همگرایی افغانستا
 دهد.  می

 . ظرفیت فرهنگی نهاد بزرگ شیعی2-1-4
های فرهنگی شیعیان، راهبرد ایجاد ن اد بزرگ شیعی امدان دارد، زیرا  با تجزیه و تحلیل  وت

شیعیان هدف مشترک ن ایی دارند که حفظ و گسترش فرهناگ تشایع در افغانساتان اسات. 
هایی مشاترک اسات کاه در  الاب  هاا و زمیناه دف مشترک، نیازمند ظرفیترسیدن به این ه
 های  درتمند بین راهی، شیعیان را به سوی هدف مشترک سوق دهد.  اهداف و محرک

حال باید دید آیا از نظر فرهنگی، ظرفیت ایجاد ن اد بزرگ شیعی در شایعیان افغانساتان 
 ست وجود دارد  اگر چنین ظرفیتی وجود دارد، کدام ا

های فرهنگی شیعیان افغانستان، مانند پایبندی به مناسک دینی و  با تجزیه و تحلیل  وت
گفات کاه ناه تن اا   تاوان می ،  ، عزاداری، عاشورا، انتظار و...بیت مذهبی، پیروی از اهل

ی  های مشترکی برای به وجود آوردن ن اد بزرگ شیعی وجود دارد که همه ظرفیت، که ظرفیت
های مشترک شیعیان نامیاد. باه اختصاار، برخای از ایان  توان ظرفیت ارزش ا میها ر ظرفیت
 گیرد: ها مورد تجزیه و تحلیل  رار می ظرفیت

 . ظرفیت مناسک دینی و مذهبی2-4
ی سلوک مشترک شایعیان باه  کننده ی شیعیان افغانستان است که تعیین این ویژگی برای همه

ادی چه به صورت فردی و چه به صورت گروهای، رود. انجام اعمال عبادی، ا تص شمار می
ی شایعیان از زماان  شیعیان است. تاریخ گذشته  ی ی همه ، خواستهبیت براساس فقه اهل
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صاورت  بیات هایی که بارای تعطیلای فقاه اهل تا عصر طالبان، با اجبار« عبدالرحمان»
شیعیان هیچ و ت گرفت، ثابت کرده است که به جای آوردن مناسک دینی و مذهبی برای  می

هاای ماو تی در منااطق شایعی و  ، آزادی به صورت آزادانه میسر نبوده است. هر چند امروزه
ش رها وجود دارد، ولی شیعیان در سراسر افغانستان توان انجام مناسک دینی و مذهبی  کالن

 سانت تنادرو تغییار را ندارند و این بدین معناست که اگر جریان سیاسی کشور به سود اهل 
 شود.  های مو تی نیز از شیعیان گرفته می نماید، همین آزادی

دارند، چه در بدترین حالات و   و مذهبی  ی انجام دادن مناسک دینی شیعیانی که دغدغه
توانناد انتظاار انجاام  ی ن اد بزرگ شیعی، نمی ترین حالت، بدون پشتوانه بینانه چه در خوش

 باشند.  تان داشته اعمال مذهبی و دینی را در سراسر افغانس

 بیت پیروی از اهل فرهنگ. 3-4
رود،  های م ا  شایعیان افغانساتان باه شامار مای ، که یدی از ویژگیبیت پیروی از اهل

ی افغانساتان نشاان  ظرفیت انگیزشی خوبی بارای شایعیان افغانساتان دارد. تااریخ گذشاته
اناد؛ زماانی، در  بوده ، هماواره، در تقیاهبیات دهد کاه شایعیان بارای پیاروی از اهل می

جرم باود و کسای جرئات نداشات خاود را  بیت ش رهای افغانستان، پیروی از اهل کالن
ها و مسااجد  خاناه نشاین، تدیه نماید و حتی در مراکاز شیعه منتسب به خاندان عصمت

سانت تعیاین  منع و مؤذن و اماام جماعات، از اهال  بیت شیعیان، پیروی رسمی از اهل
 (135، 1385کردند. )شیوانی،  ن را مجبور به پیروی از آنان میشد و شیعیا می

 عاشورا و انتظار فرهنگ. 4-4
سانت در روزناماه  روزگاری که عزاداری عاشورا برای شیعیان ممنوع بود و نویساندگان اهال 

امیر »( و در زمان 146، 1385شیوانی، نوشتند: حسینیه، بدعت است؛ به آن جا نروید ) می
ها، مشفیاناه،  خاناه ، رسمًا عزاداری شیعیان در کابال ممناوع گردیاد و تدیه«انخ الله حبیب

ها  گذاشتند و در خاناه ها مرا ب می بام کردند، شیعیان روی پشت مجالس عزاداری برگزار می
( عاشاورا و عازاداری، 149، 166، 1385شایوانی، نمودناد. ) ها مجلس برپا می و زیرزمین

ای  رود، در عین این که  لب تپنده و موتور محرکه به شمار می ی شیعیان ی مشترک همه خیمه
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برای  یام، ا دام و حرکات اسات. در عاشاورا، فرهناگ یدرنگای وجاود دارد؛ فرهنگای کاه 
گنجاد. راهبارد  ی راهبردی آن، در نژاد،  ومیت، منزلت اجتماعی و مدنت ماالی نمی گستره

های م می به  ت. عاشورا، یدی از ظرفیتفرهنگ عاشورا، فرا ومی، فرازمانی و فرامدانی اس
ی شایعیان افغانساتان را دور ها  جماع نمایاد و در پرتاو  تواناد هماه رود کاه می شمار مای

های نژادی، اجتمااعی، سیاسای و  ها و برتری ، فاصلهنگری و وسعت بینش حسینی ژرف
 مالی را در شیعیان از بین ببرد. 

مباارزه باا ناامیادی و ماانع ایساتایی شایعیان و ای ب تار،  انتظار، فرهنگ امید باه آیناده
انداز بلندمدتی  سازی حدومت ج انی شیعه است. راهبرد انتظار، چش  ی زمینه کننده تداعی

های  ریزی و استحدام زیرساخت یابی به آن بدون برنامه کند که دست برای شیعیان ترسی  می
ی  ود. ظرفیات انتظاار و آینادهشا های شیعی اسات، میسار نمی آن، که نظ  و انتظامات توده

، اتحاد و همبستگی را برای  روشن، در کنار ظرفیت  یام و حرکت عاشورایی، فرهنگ انسجام
 ی آن، ایجاد ن اد بزرگ شیعی خواهد بود.  کند که الزمه شیعیان فراه  می

 طلبی ستیزی و حق فرهنگ ظلم .5-4
ی درونای و  دارد: یدای، جنباهطلبی، ظرفیت فرهنگی است کاه دو جنباه  ستیزی و حق ظل 

پاذیری اسات. بادون  ی درونی آن، سرسپردگی باه حاق و حق ی بیرونی. جنبه دیگری، جنبه
بیرونی آن است، زیرا ممدن اسات کسای  ی  تر از جنبه طلبی، م   ی درونی حق شک، جنبه

طلب به شمار رود، ولی پیروی و پذیرش از حاق نداشاته باشاد، بارای احقااق حقاوق  حق
ن بدوشد، ولی این حق را منحصر در  ومیت، گروه یاا فارد خاصای نمایاد کاه روش شیعیا

طلبی خلفاای عباسای، احقااق حقاوق  خلفای عباسی است، نه روش شایعی؛ شاعار حاق
شد. فرهنگ  بود، ولی در عمل، این حق برای جریان خاص عباسی مصادره می بیت اهل
کناد.  ها را ایجااد می ها و شایساتگی ها، لیا ت طلبی، از درون، ظرفیت پذیرش وا عیت حق

ی شایعیان باشاد، ولای  پذیری این است که ن اد بزرگ شایعی، متشادل از هماه معنای حق
گاویی  کاه ثقال ن ااد راهباردی شایعی، براسااس  ها در نظار گرفتاه شاود. اگار می وا عیت
اصالی شیعی بنا گذاشته شود، معنایش در افغانستان این است که تمرکاز  های درون وا عیت

دهناد و  می هاا شادل بگیارد کاه اک ریات شایعیان را تشادیل  این ن اد، باا محوریات هزاره
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کاریزمای علمی و فرهنگی ا وام دیگر، با توجه به پیروی از حق در نظر گرفته  های شایستگی
وجاود دارد. باا  مدرم اسالم  ی نبی  ها در سیره شود، همان گونه که راهبرد پذیرش وا عیت

های اصالی و  های دیگر به اسالم، ثقل حدومات و پایاه دن جمع زیادی از ملتوجود گروی
تواند  دهند. این امر هرگز نمی می  ها تشدیل باالی حدومتی آن حضرت را عرب مسلوالن رده

گرایی باشد، بلده عین پیروی از حق و پذیرش وا عیت است. در ن اد  به معنای تبعیض و  وم
ای حقشان، حق داده شود، نه خاارج از آن.  گوناگون به اندازه های بزرگ شیعی، برای  ومیت

 شود.   طلبی وارونه می اگر غیر آن باشد، فرهنگ حق

 مندی . فرهنگ عزت6-4
از فرهنگی که  ناعت، مناعت طبع و سر فرود نیااوردن در برابار ظالماان را باه هماراه دارد، 

مقاومات در برابار هار تجااوزگری  ترین شرایط و استحدام و نفوذناپذیری، مبارزه در سشت
گیرد که در وا ع، بازخوانی ندای ساالر ش یدان، عزیز عزتمنادان عاال ، اماام  سرچشمه می

ا»، است که فرمودند: حسین لَّ اا الذل نَّ ( سارانجام 2:300، 1403)طبرسای، «. ه  َهْی اَت م 
ه شامار عزتمندی، هر چند با گروه اندک، پیروزی است، زیرا شااخص ساالمت جامعاه با

اندیشد، ناه  های معنوی می ی عزتمند، به کرامت نفس، حفظ باورها و ارزش رود. جامعه  می
تارین  تاوان گفات شایعیان افغانساتان، بزرگ به متاع و مطامع زودگذر دنیوی؛ از این رو، می

ی غمبار تاریخ تشایع،  ی ن اد بزرگ راهبردی شیعی هستند، همان گونه که در گذشته سرمایه
هاای ماذهبی، در اوج فقار و گرسانگی، در کناار منادیاان  ل عزتمندی و حفظ ارزشبه دلی

های اخیار، باا وجاود سادونت در  عدالت و آزادی ایستادند و مبارزه کردناد. آناان در ساال
ش رهای افغانستان، دوری از مراکز شیعی و تفاوت نیازهای مادی، هنگامی که پای مناافع و 

خواهی راه  ی عزتمندی شیعیان، جنابش روشانایی و عادالتآید، برا عزت شیعی به میان می
تواناد  ها ش ید و صدها زخمی دادند. این ظرفیت بزرگ فرهنگی می انداختند و در این راه ده 

 نظیری در اختیار ن اد راهبردی شیعی  رار دهد.  نیروی انسانی بی
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 . برتری فرهنگی7-4
هر پیشارفت اسات. در فرهناگ شایعی، برتری فرهنگی، به معنای سازگاری با تمدن و مظاا

های مذهبی وجود دارد. باا  ظرفیت تغییر در سبک زندگی فردی و اجتماعی متناسب با آموزه
وجود این که در گذشته، شیعیان افغانستان از نظر فرهنگی هماواره تحات تعقیاب بودناد و 

ای  ک آزادیشان، با اند شد، به دلیل برتری فرهنگی سیاست حذف فرهنگ شیعیان تعقیب می
اناد؛ باه  های فرهنگی در خور تاوج ی انجاام داده که برای آنان به وجود آمده است، حرکت

های ج اد، در زمان حدومت احازاب و پاس از طالباان، در زماان  همین دلیل، پس از سال
اندوزی، گساترش مراکاز علمای  های جدید، فرهنگ ش رنشینی، تحصیل و دانش حدومت

 عی در شیعیان رو به رشد است. های جم فرهنگی و رسانه
کناد کاه  تواناد راهبارد تغییار و تأثیرگاذاری را فاراه   این برتری فرهنگی در صورتی می

حدومت از آن برای به وجود آوردن ن اد شایعی متر ای و پیشارفته ب اره ببارد و از درون باه 
نشاانی  جایگاهی برسند که بتوانند فرهنگ متر ای شایعی را تحات عناوان ناام و نشاان، باا

کاه   ای اسات ی چنین ن اد و نشانی ی افغانستان ارائه نماید و نیز در سایه مششص به جامعه
ی فرهناگ  تواند در نقاط گوناگون افغانستان میسر گردد و فرصت عرضاه حضور شیعیان می

 آورد.  برتر را فراه  

 . فرهنگ کار و تالش7-4
ترین شرایط و  و کار و تالش در سشت ترین مردم افغانستان هستند  کوش شیعیان جزو سشت

هاای ساشت و  رود؛ تالش های آنان باه شامار مای ترین مناطق افغانستان، از ویژگی سشت
کوشای،  ی صبر، تحمل و مقاومت آنان است. باه دلیال سشت دهنده فرسایی که نشان طا ت

فرهناگ  شیعیان در کابل و برخی از ش رهای افغانستان، به بارکش )جوالی( معروف بودند.
نظیاری از  تالش و کار، به اضافه صبر و مقاومات در برابار نامالیماات، نیاروی انساانی ک 

شیعیان به وجود آورده است که حتی برخی کشورهای همسایه، با وجود کارگران باومی، باه 
کنناد. چناین  کوشی و صدا ت در کار، از کارگران شیعی افغانستانی استفاده می دلیل سشت

شان را دارند و سربار جامعه یا دولات  هر شرایطی، توان تأمین مشارج زندگی شیعیانی که در
شوند، اعتقاد و باورهای دینی مستحدمی دارند کاه تالششاان، باه دسات آوردن رزق و  نمی
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ریزی  روزی حالل اسات. کاار و تاالش، هماراه اعتقاادات دینای و ماذهبی  اوی و برناماه
گردد، کاه تحاول و گساترش ا تصاادی  یعیان میراهبردی، نه تن ا موجب تحول ا تصادی ش

نشاین و اساتفاده از نیاروی  های ا تصادی مناطق شیعه دارد. شناسایی ظرفیت کشور را در پی
تواناد داشاته باشاد و براسااس  انسانی پرکار، امتیازی اسات کاه ن ااد راهباردی شایعی می

، باا حمایات  و... اعتقادات راسخ شیعیان به واجبات مالی مانند، خمس، زکاات، کفاارات
 شود.  های مراکز راهبردی و مراکز فرهنگی تأمین می دولت، هزینه

یم زنان9-4  . فرهنگ تکر
های اجتماعی مانند کار، تحصیل  زنان در نگرش مذهبی تشیع، در چارچوب شرع، از آزادی

ی تشایع،  های سیاسی برخوردارند. چنین نگرشی به زن از نظر فرهنگی در جامعاه و فعالیت
رود که توان راهبردی شیعیان را از نظر سطح سواد، تربیت فرزندان   وت فرهنگی به شمار می

ی زناان شایعه را در پارلماان و  س میه  باسواد، تأمین نیروی انسانی از زنان، تصاحب کرسی
 برد.  شورای والیتی و... باال می

کناد؛  یات ایجااد میفرهنگ تدری  زنان در ن اد راهبردی شیعی، برای ن اد و زناان ظرف
آورد، جامعیت، مشروعیت و سطح باالی مقبولیت عمومی  ظرفیتی که برای ن اد به وجود می

های راهباردی آماوزش زناان، تربیات  ریزی کرده بارای برناماه است. حضور زناان تحصایل
های اعتقاادی در خانودهاا و تفدیاک مراکاز آموزشای و فرهنگای  خانوادگی، تعمیق ریشاه

کناد و عمااًل  ضروری است؛ ظرفیتی که ن اد شیعی برای زنان ایجااد می براساس جنسیت،
دهد. طبعًا  ی تشیع را به صورت هدفمند، در چارچوب فرهنگ تشیع  رار می نیمی از جامعه

ای که در چارچوب ن اد راهبردی مذهبی با باورهای مششص پارورش  وزیر، وکیل و نماینده
گیارد، باا کسای کاه  سی و اجتماعی افغانستان  رار مییابد و از این کانال، در فضای سیا می

 شود، فرق خواهد داشت.  بدون پایبندی به باور و خط مشی مششص وارد می
ریزی ن اد بزرگ شایعی،  ای دارد. در برنامه در فرهنگ تشیع، تدری  زنان جایگاه برجسته

های فرهناگ شایعی  گیرد، مانند بایستگی این فرهنگ از ج ات گوناگون مورد توجه  رار می
در روابط زنان با جنس مشالف، حجاب و حضور زنان در اجتمااع. ن ااد بزرگای راهباردی 
شیعی بسان چتر حمایتی است که زنان فرهیشتاه، صااحب فدار و اندیشاه را هدفمناد وارد 
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ی ابازاری از زن در  ی تدریمی را به جای استفاده های اجتماعی نموده، راهبرد استفاده عرصه
 ه وجود بیاورد. جامعه ب

 گیری نتیجه
های این پژوهش براساس مدل سوات و مادل ترکیبای انجاام شاده کاه  تجزیه و تحلیل داده

های فرهنگای شایعیان، کاه  یافته مدل سوات است. در این پژوهش، با تمرکز بر  وت تدامل
 ریزی راهبردی و اجرای آن با محوریات حدومات فرهنگی است، برنامه یدی از عوامل درون

ی  انونی حدومت، حفظ، حراسات و  منتشب مردم تبیین گردیده است، زیرا براساس وظیفه
رود.  های وجودی حدومت به شمار مای گسترش فرهنگی مردمان افغانستان، یدی از فلسفه

ی زبانی، نژادی و  ترین گستره ریزی راهبردی فرهنگی شیعیان، که از بزرگ براساس این، برنامه
های حدومت، استقرار صلح، ثباات بارادری  ت، موجب استحدام پایهارزشی برخوردار اس

 شود. در افغانستان می
های فرهنگی متعددی که در فرهنگ تشیع وجود  های فرهنگی شیعیان: در عین  وت  وت

ریزی راهباردی فرهنگای را در  های فرهنگی، حدومات برناماه ترین  وت دارد، براساس م  
هاای مشاترکی مانناد  ها و  ابلیت عیان، با توجه به ظرفیت الب سازمان غیررسمی درون شی

، عاشورا، انتظار، برتری فرهنگی و... تعقیب نماید. بدین بیت مداری، محوریت اهل دین
ترین فرهنگ تاأمین  فرهنگ، که به عنوان بزرگ وسیله، همبستگی شیعیان را نه در  الب خرده

ان مانند خودکفایی فرهنگای، دارای نشاانی نماید و حدومت در  بال مسائل م   افغانست می
فرهنگای و  های درون ترین اثر آن، تقلیل و کاهش ضاعف شود که م   مششص و معینی می

 فرهنگی است. مقابله و ایستادگی در برابر ت دیدهای برون
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