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 جهادی افغانستان های بر گروهمصر المسلمین  تأثیرات اخوان
 1محمدعلی میرعلی
 2عمران حلیمی

 چکیده
المسالمین  ش سامان داده شده است که جنابش اخوانی حاضر در پاسخ به این پرس نوشته

ی ایان مسالله از آن رو  های جهادی افغاانی داشاته اسات  مطالعاه مصر چه تأثیراتی بر گروه
اهمیت دارد که بسیاری از معضالت سیاسی و اجتماعی در افغانساتان در رواباط و مناسابات 

. برای یاافتن پاساخ ایان پرساش از های بیرون از مرزها ریشه دارد نیروهای اجتماعی با جریان
هاای  آماده حااکی از آن اسات کاه گروه دسات ای . نتایت باه روش توصیفی ا تحلیلی بهره برده

های مبااارزاتی خااود از  هااا، تشاادیالت سااازمانی و شاایوه جهااادی، در اهااداف و آرمان
قشای اساسای ها ن المسلمین تأثیر پذیرفته و شش عامل در تأثیرگذاری اخوان بر این گروه اخوان
اند: مو عیت محوری مصر و االزهر در جهان اسالم، ناوگرایی رهباران اخاوان در تفسایر  داشته
ی  های دینی، ایدئولوژی سیاسی جذاب اخوان،  رابت دینای و ماذهبی مصار باا جامعاه آموزه
های  هاا از اندیشاه سانت افغاانی، فقار فداری ا فرهنگای در افغانساتان و حمایات یربی اهل

کردگاان  ی نفوذ سوسایالیزم. تفدارات اخاوانی از طریاق تحصایل یانه در برابر توسعهگرا اسالم
ها و مجالت به افغانساتان منتقال شاده و باه  ی کتاب مذهبی، نیروهای اعزامی عرب و ترجمه

صورت مششص سه گروه جنبش جوانان مسلمان، حزب اسالمی گلبدین و جمعیت اساالمی 
های اجتماعی در افغانساتان  گرایی و تعمیق شداف ش افراطرا تحت تأثیر  رار داده است. گستر

 المسلمین دانست.های جهادی از اخوان توان دو پیامد مه  تأثیرپذیری گروه را می
المساالمین،  هااای جهااادی، تأثیرپااذیری، افغانسااتان، اخوان : گروهواژگااان کلیاادی

 های اجتماعی. گرایی، شداف افراط

                                                 
 دانشیار جامعه المصطفی العالمیه. .1

 .المللی المصطفی دانشجوی دکتری رشته اندیشه معاصر مسلمین و عضو اندیشدده افغانستان پژوهشگاه بین .2
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 . طرح مسئله1
گرا در  هاای اساالم خواهی و خیازش گروه ه خورشایدی، اوج اساالمی چهل و پنجا دهه

هاای علمای و  گرایاناه در محیطهای اساالم هایی که با شعارها و آرمان افغانستان بود؛ گروه
های خود را آیاز کردند  ی مردم فعالیت ها، اماکن مذهبی و در سطح توده دانشگاهی، رسانه

ی مناساابات سیاساای، اجتماااعی، فدااری و  عرصااه هااای عمیااق و بنیااادینی را در و دگرگونی
ی شصت، پرچ  جهاد  ها، بعدًا در دهه فرهنگی در افغانستان و منطقه ر   زدند. همین گروه

های چپ کمونیستی و بزرگترین  درت خارجِی حامی آن،  و مبارزه علیه رژی  برآمده از گروه
یر بایش از چهاار دهاه یعنی اتحاد جماهیر شاوری را باه دوش کشایده و سرنوشات و تقاد

ی حیات سیاسی و اجتماعی مردم افغانستان را در دست گرفتناد. آثاار و  تحوالت در عرصه
هاا، هناوز در سایمای حیاات سیاسای و  این گروه  کردهای و عمل هاگیری پیامدهای تصمی 

های فدری و سیاسی  گیری جریان اجتماعی مردم افغانستان نمایان است؛ البته سرآیاز شدل
 گردد.  ی سیدجمال بر می افغانستان، به نهضت اصالحگرانه در

ها که نیاز به مطالعه و واکااوی دارد، تأثیرپاذیرِی ایان  از مسائل مه  مرتبط با این گروه یدی
گرای بیرون از افغانستان است. در کشورهای مشتلاف  های اسالم ها و گروه ها از جریان گروه

هاا و  راکش، عربساتان ساعودی، پاکساتان و... گروهاسالمی نظیر ایران، مصار، ساوریه، ما
مندی در آن دوره وجود داشتند. پرسش این است  های فدری ا سیاسی اسالمِی  درت جریان

در بیارون از افغانساتان   گرایانه های اسالم گرا در افغانستان، از این جریان های اسالم که گروه
دادن باه ایان پرساش نیااز باه  د کاه پاساخدان اند  هر صاحب نظری می چه تأثیراتی پذیرفته

تاوان مشاشص کارد کاه  ای نمی ی چندصافحه ی عمیق و گسترده دارد. با یک مقاله مطالعه
اناد و  هایی در بیارون از افغانساتان تاأثیر پذیرفته های جهادی افغانستانی از چه جریان گروه

هاای  جموعاه گروهچگونه و چه تأثیراتی  بر ایان اسااس نگارناده نااگزیر اسات از میاان م
 دهد.  گرا در بیرون از افغانستان یدی را برگزیند و در این نوشتار مورد بررسی  رار می اسالم
گرا در دنیاای اساالم باه شامار  هاای اساالم المسلمین مصر یدی از پرنفوذترین گروه اخوان

گاذاری شاد و  در مصار توساط حسان البنااء پایه 1929اا1928رود. این گروه در سال  می
 باه های خاود را گساترانده، در سراسر دنیای اساالم ریشاه کوتاهی نسبتاً  مدت طی وانستت
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 جنابش اخاوان متاأثر از گاردد. تبادیل گرایی اساالم سیاسای ی عرصه در بدیل بی بازیگری
  شادل بودناد، عثمانی سلطی تحت تر پیش که هایی سرزمین در داخلی و ای منطقه تحوالت

 تارین مها  کاه کرد ذکر جنبش این تأسیس تبیین در توان می ار متعددی عوامل طبعاً . گرفت
 دیاد از کاه باود یینو اجتماعِی  و سیاسی های جریان گسترِش  و عثمانی خالفت سقوط آنها

خاواهی  تاأثیرات جنابش  در این نوشته می .رفتند می شمار به الحادی مصری، گرایان اسالم
هاای  و بررسی کنی . اصل تأثیرپاذیری گروههای جهادی افغانستان را مطالعه  اخوان بر گروه

شاده اسات.  یافته لقیه جهادی افغانساتان از جنابش اخاوان وا عیتای مفارو  و تحقاق
هاا و راهبردهاا و  ها، اهاداف و آرمان های جهادی در افدار و اندیشه خواهی  بدانی  گروه می

 اند  های مبارزاتی خود از این جنبش چه تأثیراتی پذیرفته شیوه
ختن به این مسلله از آن جهت اهمیت دارد که در شرایط کنونی، کشور ما باا معضاالت پردا

کند. بدون شک بششی از این معضالت  شماری دست و پنجه نرم می سیاسی و اجتماعی بی
های فداری ا سیاسای  های فدری و سیاسی افغانی با جریان ریشه در روابط و مناسبات گروه

ها، باید در مناسبات خود  ابراین برای رفع این معضالت و چالشبیرون از افغانستان دارد؛ بن
ی  های بیرون از کشور، تأمل و تجدید نظر کنی . در نوشتار حاضر از روش مطالعاه با جریان
 کیفای و عینی توصیف منظور به معموالً  ای . این روش مطالعه تحلیلی بهره گرفته -توصیفی
 نظیر ،تصویری و شفاهی مدتوب، های متن روی بر ربیشت که رود می کار به مفاهی  محتوای

 حسینی، مستشدمین) گیرد می انجام خاص موضوع خصوص در فیل ، و مقاله روزنامه، کتاب،
ی روابط میان جنبش اخوان  . در نوشتار حاضر نیز اسناد و متونی که بازگوکننده(58ص ،1394

 گیرد.  ل  رار میهای جهادی افغانی است، گزینش شده و مورد تحلی و گروه

 ی تحقیق . پیشینه2
ی بصایر  ، نوشاتههاای سیاسای افناتاا ان ی احزاب و جریان شناسنامهتوان از کتاب  می

الله شفایی و  ی امان ، نوشتهشناسی تاریخ افناتا ان معاصر جریانآبادی، کتاب  احمد دولت
ی این تحقیق  عنوان پیشینهی اولیویه روا، به  ، نوشتهافناتا ان، اسالم و توگرایی سیاسیکتاب 

های یاد  شده در نوشتار حاضر، در کتاب های مه  از مطالب و مدعیات مطرح نام برد. بشش
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هاای سیاسای افغانساتان را  آبادی در کتاب خود ناام تماام گروه ده بازتاب یافته است. دولت
داده اسات. ی هریک شارح  ها و اساسنامه ی اهداف، فعالیت اختصار درباره لیست کرده و به

ها، از چه منابع فدری و ایادئولوژیدِی  یک از این گروه کند که کدام وی در آنجا مششص می
کند  اند. بصیر احمد با توجه به رویدرد خود در نگارش این اثر، مششص نمی کرده تغذیه می

هاای جهاادی افغاانی تاأثیر گذاشاته اسات.  که اخوان با چه شیوه و از چه طریقی بار گروه
هاای تأثیرپذیرفتاه از  ، مجموعاه گروهشناسی تاریخ افناتا ان معاصر جریانده کتاب نویسن

های انتقاال  ها و کانال کند آیاز این تأثیرپذیری و نیز شیوه جنبش اخوان را نام برده، سعی می
کند  ی اخوانی به افغانستان را مششص نماید. با این وجود آ ای شفایی مششص نمی اندیشه

های این تأثیرپذیری چه بوده است. محمد اکرام اندیشمند نیز کتاابی دارد  ینهکه عوامل و زم
وی کمابیش به این موضوع پرداخته اسات کاه چاه  .های تجاوز و مقاومت سالتحت عنوان 

اند؛ ولی کتاب او نیز با ایان کاساتی مواجاه  های جهادی، تفدر اخوانی داشته تعداد از گروه
المسلمین چگوناه و باا چاه ساازوکاری بار  هد، اخوانصورت مششص نشان د است که به 

های تأثیرگاذاری آن چاه  گرای افغانی تأثیر گذاشاته اسات  عوامال و زمیناه های اسالم گروه
ها چاه آثاار و پیامادهایی در سرنوشات حیاات  اند  و سر انجام اینده این تأثیر گذاری بوده

های ماذهبی ایان کشاور  و فر اه اجتماعی مردم افغانستان و مناسبات میاان ا اوام -سیاسی
 المقدور برطرف گردد.  داشته است. سعی خواهی  کرد در نوشتار حاضر این نقیصه حتی

 . مفاهیم3
   های جهادی افغانستان . گروه3ا 1

هاای دینای ا سیاسای  ها و جریان های جهادی در این نوشته، مجموعه گروه مراد از گروه
ی  های فدری ا فرهنگی خود را در دهه گرایانه، فعالیت های اسالم است که با اهداف و آرمان

و باه  1357چهل و پنجاه در افغانستان آیاز کردند و پس از کودتای کمونیساتی هفات ثاور 
ی مسالحانه روی  های نظامی و مباارزه دنبال آن، تجاوز ارتش سرخ به افغانستان، به فعالیت

ویژه ایران  عمدتًا به خارج از افغانستان، بهها  های این گروه پایگاه 1357آوردند. پس از سال 
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ها با هدف برچیدن نظام کمونیستی و تأسیس و استقرار یک  و پاکستان انتقال یافت. این گروه

گرفتاه بودناد؛ نظاامی کاه مبتنای بار اصاول و  ی سیاسی در افغانساتان شادل  نظام عادالنه
ای ا تبااس نشاده باشاد.  یگاناههای اسالمی و انسانی بوده و از هایچ مدتاب فدارِی ب آموزه

ها در میان اهل سنت هفت حزب و در میان شیعیان هشت گروه بود که  مشهورترین این گروه
هادایت و  -ایاران و پاکساتان -های خود را بر ضد رژی  کابل از دو کشور همساایه فعالیت

ی  در دهه ها المللی این گروه کردند. اوج محبوبیت اجتماعی و مقبولیت بین سازماندهی می
شصت بود که با همدلی و پشتیبانی همادیگر بار ضاد نیروهاای ارتاش سارخ و حدومات 

ی هفتاد و پس از خروج ارتاش سارخ و ساقوط رژیا   کردند. در دهه کمونیستی، مبارزه می
ی  های خونین میان آنان، چهره کمونیستی، ستاره بشت آنها رو به افول نهاد و به دلیل درگیری

طلباناه و  هاای عادالت شان نسابت باه اهاداف و آرمان و صدا ت  شد شان مشدوش جهادی
ی  هایی که در تفدار انحصاارگرایانه و خودمحوراناه انسانی، مورد تردید  رار گرفت. درگیری

برخی از آنها ریشه داشت و بر اساس یک پندار باطل، حدومت را میراث اجادادی و ملاک 
 دانستند. طلق خود می

 المسلمین. اخوان3ا2
 باا عمادتاً  -سانت و  ارآن از الهاام باا که ینید -یاسیس ن جنبشی استیالمسلم اخوان

ایان  کناد. می تالش سراسر دنیای اسالم در یاسالم حدومت کی برپایِی  یبرا -سّنی  رائت
 و البناء حسن توسط مصر هیلیاسماع شهر در(  مری 1374) یالدیم 1928 سال در جنبش

 مصر و سراسار دنیاای اساالم نقاط ا صی در سرعتبه و دش یگذار هیپا ارانشی از تن شش
 و ای منطقاه تحوالت تأثیر تحت المسلمین اخوان. (350ا349، ص1380زواره،  )گلیکرد  نفوذ

)ر.آ: احمادیان،  شاد تأسیس بودند، عثمانی سلطی تحت تر پیش که هایی سرزمین در داخلی

 باا که است جهان مسلمانان یاسیس جنبش نیاول نیالمسلم اخوان ،یبرخ دگاهید از. (1393
 در را یاریبس مسلمانان و نمود وجود ابراز ست یب  رن در یاسالم حدومت به یابیدست هدف
 کشور ی اداره ییتوانا و یاسیس اسالم بر این اساس باید گفت که .دارد  رار ریتأث تحت جهان

 در رو همایناز آیاد؛ یبه حسااب م اخوان جنبش یها شهیاند ، ازینید ی محوریت اندیشه با
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المسالمین دو  . اخاواننمود فایا یمحور نقش اسالم جهان در مشابه یها جنبش یریگ شدل
 های سیاسی و اجتماعی خود  ارار داده باود: ی فعالیت هدف عمده و اساسی را در سرلوحه

 سیاسای و اجتماعی زندگی بر اسالم اساسی تعالی  کردن حاک  یک، تالش عملی در جهت
و  معتقادات ی تفسیری نو از بازخوانی و ارائه نان؛ دو، تالش علمی و فدری در جهتمسلما

 . (32ق، ص1401)نقوی،  خمودگی و ییایستا رکود، حالت و خروج آنها از اسالمی های آموزه

پذیری از اخوان . گروه4  المسلمین های جهادی و تأثیر
پذیری در اهداف و آرمان4ا1  ها . تأثیر

های جهادی از جنبش اخوان، تأثیرپاذیری در ساطح  تأثیرپذیری گروه ترین سطح بنیادی
ی  دهناده ی تشادیل ها و اصول و مبانی فدری و سیاسی باود. نیروهاای اولیاه اهداف، آرمان

گرا در افغانستان  بل از هر چیازی، تفدار و ذهنیتشاان باه تفدار و ذهنیات  های اسالم گروه
شاان  های ی کاری و فعالیت هایی را سرلوحه و آرماناخوانی تبدیل شد و د یقًا همان شعارها 

المسلمین مصر به عنوان اهداف مبارزاتی  گذاران جنبش اخوان برگزیدند که  باًل رهبران و پایه
خود تدوین کرده بودند؛ یعنی مبارزه با فساد، ایجااد اصاالحات فداری و بنیاادین در امات 

خواستند سابک  ی مسلمانان؛ آنان می ودههای دینی در میان ت اسالمی و احیای مجدد ارزش
نو و متفاوتی از زندگی مؤمنانه را در جوامع اسالمی اشاعه دهند که در عاین حفاپ پااکی و 

ی تولد  آنها پالن و نقشه»طهارت روح، با رفاه و آسایش و عزت دینی و اسالمی همراه باشد. 
شاد، بررسای نماوده و  هبری میدینی و الحاد ر سوی بی ی اسالم را در کشوری که به  دوباره

تعهد سپردند تا این کشور در آینده نیز اسالمی با ی بماند. آنها اصول و موازین دولت را کاه 
به زع  آنها از شریعت و اساسات مذهبی صادر اساالم تشطای نماوده، ماورد انتقااد  ارار 

ی در زیار یاک کارگماشاتن آنهاا در ادارات دولتا دادند. در نظر آنها رفع حجاب زنان، به می
ها  سقف همراه باا ماردان، یدجاابودن پساران و دختاران در پوهنتاون )دانشاگاه( و فاکولتاه

های رنگارنگ در شهر کابل، صرف مشاروبات  ها( در یک صنف، ایجاد رستوران )دانشدده
« الدلی و اشاعه افدار کمونیستی در بین جوانان و روشنفدران کشاور بادعت تلقای گردیاد

 .(106ص، 1377)عظیمی، 
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هایی اسات  ی آ ای عظیمی د یقًا یادآور همان اصول فدری و دیدیه و نگرانی این نوشته

کند. آنچه حسن البناء و  المسلمین بیان می ی تأسیس اخوان که حسن البناء در پیوند با فلسفه
داد، رواج فسااد و  گذاران جنابش اساالمی اخاوان را نگاران کارده باود و آزار مای دیگربنیان

خوبی دریافته بود که مبارزه با ایان  ی اسالمی مصر بود. او به دوباری اخال ی در جامعهبن بی
شده  دهی از فساد، تنها کار مساجد نیست؛ بلده به یک نیروی منظ  و سازمان  حج  گسترده
گسیشتگی و آثار گوناگون ترآ اخالق اسالمی را در محاالت و  در  اهره عنان»احتیاج دارد. 

به چش  دیدم. اینها چیزهایی بود که در روستاهای سال  و پااآ هرگاز دیاده اماکن مشتلف 
ها پر از مطالاب مناافی تعاالی  دیان باود و  شد و برای من کاماًل تازگی داشت. روزنامه نمی
خبر از دستورات دینی. فهمیادم کاه جریاان فسااد و انحاراف بسایار  ی عوام یافل و بی توده

توانناد، تعلیماات  تنهاایی نمی رفته و دانست  کاه مسااجد باهنیرومند است و همه را در بر گ
 . (53ص ،1358)البناء، « ی مردم عملی سازند اسالمی را برای همه

هواداران جنبش اخوان اگرچه درابتدا تشدل سازمانی خاصی نداشاتند، بعادًا کاه در دو 
 عار  انادام کارد، حازب اساالمی گلبادین« جمعیت اسالمی»و « حزب اسالمی» الب 

هاای  حدمتیار، اصول فدری و سیاسی حازبش را د یقاًا بار مبناای هماان شاعارها و آرمان
های دینای در مناسابات  المسلمین تنظی  نمود؛ یعنی احیای مجدد ارزش شده اخوان تعریف

هاای ییردینای و  زندگی اجتماعی مسلمانان، مبارزه باا فسااد از طریاق مباارزه باا حدومت
پردازان  سعی نمود تا جای ممدن مبانی و اصول فدری تلوریطایوتی. جمعیت اسالمی نیز 

اش را باه  بزرگ اخوان را الگاوی خاود  ارار داده، باا ترجماه آثاار بزرگاان اخاوان، پایبنادی
 .(285ا284، ص1393)شفایی، ایدئولوژی این جنبش اثبات کند 

پذیری در الگوی سازمانی4ا2  . تأثیر
ه لحااظ تشادیالت ساازمانی، د یقاًا هماان هواخواهان جنبش اخوان در افغانساتان، با

المسلمین در مصر آن را پیموده بودند  ای را در پیش گرفتند که  باًل رهبران جنبش اخوان شیوه
پذیری آنااان در براباار رهبااران  و ایاان، بیااانگر نهایاات سرسااپردگی، شاایدایی، و روح تساالی 

خاود نیاز از پیشاگامان  گذاری تشدیالت های افغانی حتی در اس  شان است. اخوانی فدری
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ساازمان »رو در گام نشسات، اسا  تشادیالت خاود را  اخوان در مصر تبعیت کردند. بدین
نهادند و این یادآور نام سازمان کوچدی است که حسن البناء  بل از آنداه « جوانان مسلمان

. حسان البنااء (98، ص1386)میشل، المسلمین را تأسیس کند، در آن عضویت داشت  اخوان
حساسیت و تعلق خاطر خاصی داشات؛ بادان حاد کاه « جوانان مسلمان»ت به عنوان نسب

در « المسلمین شباب »تحت عنوان  1945المسلمین در سال  مجمع عمومی جمعیت اخوان
)آ ایی و صافوی، ی اخوان صورت پذیرفت  نامه  اهره تشدیل شد که در آن، تغییراتی در اساس

ای از اعضااای سااازمان جوانااان در  عااده 1972ل . افاازون باار ایاان، در سااا(206، ص1365
تشادیل دادناد کاه در رأس آنهاا « جمعیات اساالمی»ای تحات عناوان  افغانستان، شااخه

بار اساتفاده از « المسلمین جمعیت اخوان»الدین ربانی  رار داشت. ربانی به تقلید از  برهان
کید می« جمعیت»نام  یاا هار « ساازمان« »نهضات»، «حزب»ورزید و از عناوینی مانند  تأ

المسالمین، بار  نمود. جالب اینده حسن البناء نیز در رابطه باا اخوان عنوان دیگری پرهیز می
اصرار بسیار داشت و با همین عنوان از دولت مجوز به دسات آورده باود. « جمعیت»عنوان 

المسالمین، جمعیات  اخوان»المسالمین نیاز آماده اسات:  نامه اخوان ی دوم اسااس در ماده
یافته است،  ای بوده و برای تحقق آنچه که در اسالم به خاطر آن موجودیت جانبه می همهاسال

 .(207)همان: « کند عمل می
پذیری در راهبردهای مبارزاتی4ا3  . تأثیر
ی مرکزِی این جنابش، یعنای  ، در هسته توان گفت طرفداران افغانی اخوان می طورکّلی به
های  کردناد در تماام ابعااد و سااحت آنان سعی میالمسلمین مصر ذوب شده بودند.  اخوان

فدری، تشدیالتی و رفتاری، اخوانی باشند و به پیشوایان مصری خود تأسی نمایند. سازمان 
های مبارزاتی  جوانان مسلمان، عالوه بر اصول فدری و الگوی سازمانی، در راهبردها و شیوه

شان تجربه  کنند که پیشگامان مصری کردند همان الگویی را پیاده شدت تالش می خود نیز به
هاای خاود را در  الاب یاک  کرده بودند؛ یعنی سیاست گام به گام و تادریجی. اول فعالیت

سازمان جوانان »مجمع بدون تشدیالت سازمانی مششص و با تبلیغ و دعوت شروع کردند. 
ص های فعالیتش شدل و شمایل سازمانی نداشت و چندان مشاش مسلمان در نشستین سال



 

33 

تأث
ات

یر
 

وان
اخ

 
سلم

الم
 ین

وه
گر

بر 
صر 

م
 

 یها
هاد

ج
 ی

تان
نس

فغا
ا

 
 از پس. (287، ص1393)شفایی، « مراتب سازمان چه کسانی  رار داشتند نیست که در سلسله

 ا ادامات باه تری پیدا کارد، یافته سازمان شدل یافت، گسترش اش مردمی های پایه که مدتی
. در کل جنبش جوانان مسلمان با استفاده از فضای باز ناشی از آوردند روی رادیدال و خشن

ی ظاهرشاهی تالش نمودند به عنوان یک جنبش اصالحی در افدار عمومی ی دموکراس دهه
با کودتای داودخان علیه نظاام سالطنت و  1973افغانستان کسب اعتبار نمایند؛ اما در سال 

ها  ی عطفی در تغییر استراتژی اخوانی حمایت جناح حزب دموکراتیک افغانستان از او، نقطه
ضای جنبش جوانان که تحات فشاار داود، باه پاکساتان . اع(118ص ش،1369)روا، پدید آمد 

گریشته بودند، بر اجرای یک عملیات براندازانه علیه حدومت به اتفاق نظر رسیدند؛ لذا  رار 
ویژه کابل  یام و ا ادامات مشاابهی بار ضاد  بر آن شد در روز معین در سرتاسر افغانستان به

. ایان هماان شایوه و (29اا28ص ،1985شاناس،  )حقرژی  محمد محمد داود صورت بگیرد 
ی اخاوان، ابتادا در  الاب یاک  ای بود که  باًل در مصر تجربه شده بود. اعضاای اولیاه رویه

جمعیتی که تشدیالت سازمانی مششصی نداشت و با رویدارد تبلیغای شاروع باه فعالیات 
مانظ  کرد؛ پس از آنده در میان مردم، جایگاه و اعتباری به دست آورد، تشادیالت خاود را 

 ی نظامی به وجود آورد.  کرد و حتی برای خود شاخه

پذیری . عوامل و زمینه5  های تأثیر
 . جایگاه محوری مصر و االزهر در دنیای اسالم5ا1

سانت  ی دینای، در دنیاای اهل مصر، عربستان و دیوبند به لحااظ تولیاد فدار و اندیشاه
ی تااریشی طاوالنی، در  لیل ساابقهجایگاه محوری دارند. در این میان دانشگاه االزهر، به د

ی  سنت، از شهرت و اعتبار علمِی باالیی برخاوردار اسات. جامعاه ی مسلمانان اهل جامعه
ی نجف اعتبار و جایگاه دارد. عالوه بر این، خود  ی حوزه سنت، به اندازه االزهر در میان اهل

و امر باعث شده است ی درخشانی دارد. همین د مصر نیز به لحاظ تاریشی و تمدنی، پیشینه
ناوع مرجعیات پیادا کارده،   سانت یاک کشور مصر به لحاظ تولید فدر دینی، در میاان اهل

گیری بااال بارود؛  مو عیت و جایگاه آن در میاان دیگار کشاورهای اساالمی باه نحاو چشا 
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ی  توان گفت دیگرکشورهای اساالمی تاا حاد زیاادی تحات نفاوذ و سالطه که میای گونه به
 عربساتان اردن، فاارس، خلایت در گارا اسالم های گروه از بسیاریار دارند. فرهنگی مصر  ر

 جریاان بنیاادگرایی باه مغارب و لبناان ،-یزه و باختری ی کرانه -فلسطین سوریه، سعودی،
 .تا[( )نهاد رهبری، ]بی دارند اعتقاد آن سیاسی اجتماعی اهداف والمسلمین  اخوان اصلی

ترین مرکز تولید  علمی و اجتماعی فّعال خود، مه  دانشگاه االزهر در طول مدت حیات
 و سیاسای تحاوالت درشاده اسات؛ باه هماین دلیال  فدر برای مسلمانان سّنی شامرده می

داشاته اسات.  زیاادی هاای آفرینی نقاش اعاراب خصوص به ،سنت اهل ی جامعه اجتماعی
 در اساالمی ارفمعا و علاوم نشار پایگاه ترین مه  عنوان به االزهر دانشگاه که هاست  رن»

 سابب دراز ساالیان گاذر در گونااگون حوادث و رویدادها. کند می آفرینی نقش اسالم جهان
 ای گساترده اجتمااعی و سیاسای دینای، علمای، های نقش پذیرای بزرگ دینی نهاد این شده
 عقلای علاوم دانشاگاه یا دینی ای حوزه صرفاً  را االزهر دانشگاه توان نمی دیگر رو ازاین ؛شود

 یفرهنگا و یعلما مراکاز از یدی عنوان به . این دانشگاه(185، ص1389نیا،  )اخال ی« نستدا
 و یعلما یهاا تیفعال ی عرصه در یا یگستردگ چنان از سیتأس زمان از اسالم، جهان مه 

)ر.آ:  اند کرده ادی «اسالم جهان سوربن» عنوان به آن از یبرخ که است شده برخوردار ینید

گرچه دیوبند و مده نیز در تولید فدر دینی، جایگاه و اعتبار باالیی دارناد؛ ا .(1390عسدریان، 
ی علمای،  های برجساته ی ممتاز تااریشی االزهار و ظهاور ششصایت اما با توجه به پیشینه

توانند با مرجعیت علمی و فدری االزهر ر ابت کنناد؛ بناابراین  مذهبی و سیاسی از آن، نمی
هاای جهاادی  المسالمین بار گروه وذ و تأثیرگاذاری اخوانتوان گفت یدی از عوامال نفا می

 سنت است.  افغانستان، سلطه و هژمونی االزهر بر مسلمانان اهل
 . اشتراکات دینی و مذهبی5ا2

المسالمین  های جهادی افغانساتان باا اخوان شد گروه یدی دیگر از عواملی که باعث می
ها و اصاول فداری رهباران ایان  دیشاهسنشی کرده و از افدار، ان مصر، احساس  رابت و ه 

سنت به لحاظ مذهبی به چهاار ماذهب،  جنبش تأثیر بپذیرند، اشتراکات مذهبی است. اهل
پذیری  شود؛ ولی در میان آنان حّس یگانگی و ه  شافعی، مالدی، حنفی و حنبلی تقسی  می
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س کنناد. ایان های همدیگر ا تباا توانند از افدار و اندیشه راحتی می خاصی حاک  است و به

های همادیگر مقااومتی نشاان  شود آنان در برابر اعتقاادات، باورهاا و اندیشاه امر باعث می
شود  شناسی فرهنگی، به عنوان  اعده گفته می شناسی و انسان شناسی، روان ندهند. در جامعه

که در جوامعی که مردمان آن، ولو از یک جهت همانندی دارند، در برابر پذیرش اعتقادات، 
دهند؛ بر خالف آنجاایی  باورها و فرهنگ زیستی همدیگر مقاومت کمتری از خود نشان می

رو  سنشی وجود ندارد. در چنین مواردی، جریان انتقاال، باا مقاومات روباه گونه ه  که هیچ
کناد  شود. به هر میزان که  رابت بیشاتر باشاد، جریاان اشااعه شاتاب بیشاتری پیادا می می

 .(259ص، 1378)عسدری و کمالی، 
 های دینی . نوگرایی در تفسیر آموزه5ا3

تنهاایی موجاب نفاوذ  نفوذ و مرجعیت فدری و معناوی االزهار و اشاتراکات ماذهبی، باه
هاا  شد، بلده آنچاه بارای ایان گروه گرای دیگرکشورها نمی های اسالم المسلمین بر گروه اخوان

هاای دینای باود.  ان از آموزهکرد، تفسیر نوی رهباران فداری اخاو جذابیت و دلربایی ایجاد می
های اسالمی ارائه دادند که تا آن  ی االزهر تفسیری از آموزه ها و رهبران فدری جامعه ششصیت

توانست به ا تضائات و شرایط زماناه  ی اسالمی پیشینه نداشت؛ تفسیری که می زمان در جامعه
های مشتلاف  عرصاهی خاود در  خواهاناه گو باوده، مسالمانان، آماال و آرزوهاای تر ی پاسخ

انداز جدیادی از  دانساتند و چشا  سیاسی، ا تصادی و اجتماعی را در پرتو آن  ابل حصول می
داد؛ زندگی در پرتاو تعاالی  اساالمی، هماراه باا عازت،  زندگی سعادتمندانه برای آنان ارائه می

های علمای، صانعتی، ا تصاادی و  خوشبشتی، رفااه، آساایش و امنیات، هماراه باا پیشارفت
ی جهان اسالم با یرب مدرن دانسات. مصار و  نولوژیدی. این تفسیر را باید حاصل مواجههتد

آید  های یربی به جهان اسالم به حساب می  ی ورود اندیشه جوار آن تقریبًا دروازه کشورهای ه 
و اولین نقطه از جهان اسالم بود که در معر  تهاج  و تاخت و تاز فداری ا فرهنگای دنیاای 

ی ناپللون به مصر و تحوالت  . پس از حمله(14ا13، ص1363)عنایت، ب  رار گرفت مدرن یا یر
ی  خصاوص جامعاه سیاسی، فدری و فرهنگی که او پدیاد آورد، بارای مسالمانان مصاری باه

ها فرهنگای  ها و بنیان کردن پایه یربی ویران  االزهر، مششص شد که هدف اصلی استعمارگران
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ای چاون  خواهناد تحات عنااوین درویاین و فریبناده ن میو باورهای دینای ماردم اسات. آناا
گذشاته و عامال  خواهی، تعاالی  اساالم را در نظار ماردم، ناکارآماد، تااریخ گرایی و تر ی عل 

شاان حاذف کنناد. در چنااین  مانادگی و بادبشتی مسالمانان جلاوه داده، از ماتن زندگی عقب
ینای و انساانی خاود، بایاد بارای ی د وضعیتی علما و رهبران فدری االزهر، باه عناوان وظیفاه

مشدالت فدری و فرهنگای امات اساالمی و بازساازی و اصاالح سااختار ذهنای مسالمانان 
همین امار سارآیازی شاد  .کردند که از متن دین برآمده باشد ای جستجو می چاره  درمانده، راه

زماان از آنهاا. ی تفسیری نو و متناسب باا مقتضایات  های دینی و ارائه برای بازاندیشی در آموزه
کسانی چون سیدجمال، محمد عبده، سید  طب، محمد رشید رضاا و حسان البناا کاه اکثارًا 

 . (149ا119، ص1392)آ اجانی، ی االزهر بودند، به این کار هّمت گماشتند  شاگرد و تعلی  یافته
 ای های این اندیشمندان، در مدت کوتاه، منابع نسبتًا ینی و گساترده با تالش و مجاهدت

هاای دینای  تولید شد و در دسترس مسلمانان  رار گرفت؛ منابعی که تفسیری جدید از آموزه
حل آن بود. مسالمانان  داد و ناظر به مشدالت اجتماعی و سیاسِی جهان اسالم و راه ارائه می

نظیار رویاارویی باا مفااهی   -دیگرکشورها که با معضالت و مشدالت مشابه مواجه بودناد
عدالتی  ماندگی، تبعیا، بی ربی، حاکمان خودکامه و ستمگر، فقر و عقبوارداتی فرهنگ ی

احسااس نیااز  فاوری اندیشای چااره باه مشدالت اجتماعی خود درمان و حل برای وو...ا 
شده در آنها روی  های مطرح کردند،  بل از همه به مطالعه این منابع و الگوگیری از دیدگاه می

 ای یافت.  راسر دنیای اسالم، نفوذ و رواج گستردهآوردند. اندیشه این متفدران در س
ها از هرگونه تولید اندیشه محروم بودند، در شارایط  مسلمانان و مجاهدان افغانستانی که  رن

ها را مطالعه  ی چهل و پنجاه، با حرص و ولعی خاص، آن نوشته ناگوار فدری ا فرهنگی دهه
 بستند. ی و اجتماعی خود به کار میهای سیاس و ا تباس کرده، در مبارزات و فعالیت

 . ایدئولوژی سیاسی اخوان5ا4
در فضای فدری و سیاسی آن روز جهان اسالم، برای مسلمانان ناوگرا و خواهاان تغییار، 

به عنوان یک   شد جنبش اخوان کرد و باعث می آنچه بیش از هر چیز دیگر ایجاد جذابیت می
گیاارد، ایاادئولوژِی سیاساای  ان جااای پااذیری در ذهاان آناا جناابش محبااوب و  اباال الگااوی



 

37 

تأث
ات

یر
 

وان
اخ

 
سلم

الم
 ین

وه
گر

بر 
صر 

م
 

 یها
هاد

ج
 ی

تان
نس

فغا
ا

 
سنت، فضاای سیاسات، یاک  گیری اخوان، در دنیای اهل المسلمین بود.  بل از شدل اخوان

ی معادودی از نشبگاان و افاراد  فضای منجمد و بسته بود؛  درت در  بضه و انحصار عاده
مشارکت  ی جامعه، امدان گرفت و برای عمومی مردم و بدنه نفوذ  ومی و مذهبی  رار می ذی

ی  لماارو اختیااارات  های سیاساای وجااود نداشاات. در باااره سااازی و اظهااارنظر در تصیمی 
های آنهاا در برابار رعایاا، امداان  های اخال ی و وظاایف و مسالولیت زمامداران، بایستگی

کرد راجع باه ضارورت یاا حتای امداان تشلاف و  گفتگو وجود نداشت و کسی جرئت نمی
سنت، پادشاه و خلیفه  بگوید. در گفتمان سنتِی سیاسی اهل سرپیچی از دستورات آنها سشن

شاد. چناین منطقای  ی رسمِی خداوناد پنداشاته می ا ولو ظال  و یاصب ا به عنوان نماینده
داد کسای در  بارد و اجاازه نمای امدان هرگونه ا دام و مشالفت با مقام خالفت را از باین می

بردارد؛ اما رهبران فدری اخوان با  رائات و مقابل زمامداران جائر، سر به مشالفت و شورش 
ها،  خوانش جدید از مفاهی  سیاسی اسالم و طرح شارایطی در ماورد اختیاارات، مسالولیت

های علمی ا مدیریتی و اوصاف اخال ی مقام خالفت، در گفتمان سنتی دگرگاونِی  توانمندی
سنت افراد  جهان اهلبندی جدید از گفتمان سیاسی در  عظی  ایجاد کردند. بر اساس صورت

فاسد و ستمگر، صالحیت حدومت بر مسلمانان را از دست داده و مباارزه و پیداار باا آنهاا 
گردد. سید محمد  طب به عنوان یدی از رهباران فداری  ضروری و از وظایف دینی تلقی می

های اسالمی  المسلمین، نه تنها در تحوالت فدری خود این جنبش، بلده تمام جنبش اخوان
 هاای جنابش بشاش الهام هایش کتاب که  طب سید»دنیای اسالم، نقش اساسی داشت.  در

 سیاسای نگارش در ناو تحولی منسج ، فدری الگوی ارائه با ،بود جهان در معاصر اسالمی
 و داشاته باارزی نقاش اخیر های دهه سیاسی -فدری تحوالت در و آورد وجود به سنت اهل

 تصویر به عثمانی دولت فروپاشی با خالفت بحران در را سنت اهل فدری چالش ترین بزرگ
 .(1388)ترحمی بهابادی، « است کشیده

المسلمین، مبارزه با استعمار، مبارزه با حداام ساتمگر و...  در ایدئولوژی سیاسی اخوان
گونه تششیص داده شد که تا حدام فاسد و ساتمگر  ها  رار گرفت و این ی برنامه در رأس همه

کادام از مشادالت و معضاالت امات  مانان حضاور داشاته باشاد، هیچدر رأس امور مسال
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اسالمی حل و فصل نشواهد شد. در اهدافی کاه اخاوان بارای خاود تعریاف کارده اسات، 
 توان این دیدیه را مشاهده کرد: خوبی می به

 با مسلحانه مبارزۀ و مسلمانان افدار احیای و بازسازی در اسالمی، ی حماسه تجدید .1
 .است نهفته اسالمی بالد در اسالم دشمنان همی و آن النعام و استعمار

 اروپایی. تمدن مظاهر و گرایی یرب با اصولی و علمی پیدار .2

 وحادت باردنازمیاان و مسالمانان ی تفر اه منظاور باه یالباً  که گرایی ملی با مبارزه .3
 .است شده ترویت و تشدید استعمارگران سوی از اسالمی

 هایچ باه را دو آن و است همگام سیاست با اسالم در تروحانی که ندته این به توجه .4
 .کرد جدا ه  از توان نمی روی

 کنناد، رهاا را خاود اصول آندهبی باید مسلمانان زیرا اجتهاد؛ اصل تشویق و ترویت .5
 .اندازند کار به کارها همه در را خدادادی عقل و دهند تطبیق زمان با را خود

 یاا جمهاوری ناه اسات الهای خالفت ومت،حد نوع بهترین زیرا خالفت؛ به توجه .6
 باشد پسند مردم و الیق که کسی هر بلده باشد،  ریشی خلیفه نیست الزم... سلطنتی

 .کنند اطاعت وی از باید مردم نماید، پیروی الهی احدام از و

 سیاسای اساتقالل بادون ا تصاادی اساتقالل که معنا بدین سیاست؛ و ا تصاد تالزم .7
 .یددیگرند ملزوم و الزم دو هر این و نیست ممدن

 اصول احیای و تهذیب برای اخال ی باید نهضت یک که معنا بدین اخال ی؛ اصالح .8
  .شود ایجاد مسلمانان اخال ی

 بایاد ا تصاد و سیاست المسلمین، اخوان نظر در زیرا تربیتی؛ و بهداشتی وضع بهبود .9
 .روند پیش بهداشت و تربیت با همدوش

 تأسایس و مادون و صاحیح کشااورزی زیارا هاا؛ تعاونی ایجاد و کشاورزی به توجه .10
 امداناات تهیای ویژه به مدارس توسعی و پیشاهنگی و ورزشی وسایل تهیی و ها تعاونی
 باه را اساالمی جوامع اسالمی، اصول اساس بر بانوان تحصیل و تربیت برای معقول

 .(161، ص1374)حلبی،  داد خواهد سوق تر ی و تعالی سوی

ها برای مسلمانان دیگرکشورهای اساالمی کاه از فسااد و بیادادگری  رماناین اهداف و آ
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زمامداران مستبد، زورگو و خود کامه به ستوه آماده بودناد و از طرفای، تحات فشاار افداار 

ای انجاام دهناد، جاذابیت خاصای  گونه ا ادام براندازاناه توانستند ضد آنها هیچ سّنتی، نمی
رآ با تمام وجاود جاذب کارده و در سراسار جهاان به عنوان آرمان مشت شد باعثداشت و 

 .دننمای سویی ه  و یگانگی احساس اخوان جنبش با اسالم،
 های جهادی افغانی . فقر فکری گروه5ا5

سااز تأثیرپاذیری  توان یدی دیگار از عوامال زمینه فقر فدری و فرهنگی در افغانستان را می
ر  لمرو جغرافیایی که اکنون افغانساتان المسلمین دانست. د های جهادی از جنبش اخوان گروه

ی حدمرانای جداگاناه و کشاوری مساتقل،  شدن آن به یک حوزه شود، پس از تبدیل نامیده می
هاای  گاه فدر و اندیشه مجال رشد و شدوفایی پیدا ندارده اسات. اگرچاه در  رن متأسفانه هیچ

شاد  دنیای اسالم شمرده می های تولید فدر در ی اسالمی، خراسان به عنوان یدی از  طب میانه
الادین بلشای و فشار رازی های بزرگ و نامداری چون ابوعلی سینا و موالنا جالل و ششصیت

و... را در خود پرورش داد، با حاکمیت یافتن ابدالیان، این سرزمین در تاریدی مطلق فرو رفت 
گارفتن  طیلی انجامیاد.  ادرتکّلی به تع و بازار فدر و اندیشه در آن از رونق و کاروبار افتاد و به

گویی با تهاج  سپاه جهال و « افغانستان»حاکمیت پشتونی در این سرزمین، و تبدیل نام آن به 
ی آن  ی تاریشی همراه بود و بعاد از آن، ایان منطقاه حتای نتوانسات خااطره شدن حافظه پاآ

 طب و یاک مرکاز  جایگاه درخشان تاریشی خود را به یاد آورد؛ چه رسد به اینده به عنوان یک
کرد  خودی خود نیاز ایجاد می دستی فدری و فرهنگی به  تولید فدر مطرح باشد. این فقر و تهی

گیری از کاالی فدری دیگران در بیارون از  شد مردمان این سرزمین، به گدایی و بهره و سبب می
 مرز روی آورند.

 ها . حمایت غربی5ا6
ها اشاره کرد  توان به حمایت و پشتبانی یربی یدر کنار عوامل فدری ا فرهنگی یادشده، م

المسالمین در میاان  هایی چون اخوان ی گروه گرایانه های اسالم که در گسترش و نفوذ اندیشه
های جهادی افغانستان نقش بارزی داشاته اسات. در فضاای دو طبای آن روز، اتحااد  گروه

داری یارب  ِی تفدر سرمایههای سوسیالیستی خود، تنها ر یب جد جماهیر شوروی با آرمان
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آمد. شوروی با این آرمان ا که عدالت اجتماعی، حمایت از محرومان و ا شار  به حساب می
و گسترش نفوذ فدری   سرعت در حال توسعه فرودست جامعه را شعار خود  رار داده بودا به

خصوص کشورهای جهاان ساوم باود و فرهناگ  و ایدئولوژیدی خود در کشورهای جهان به
ی  گرایانه تنهاا وسایله های اساالم راناد. اندیشاه کا  باه حاشایه می داری یرب را ک  رمایهس

ی نفاوذ  هزینه و بدون خطری بود که در برابر پیشاروی تفدارات سوسیالیساتی و توساعه ک 
کارآمدن نظام  اتحاد جماهیر شوروی در کشورهای اسالمی، چالش جدی ایجاد نماید. روی

و تجاوز اتحاد جماهیر شوروی در حمایت و هاواداران کمونیسات کمونیستی در افغانستان 
کاردن  خود، زمینه و فرصت مناسبی را فراه  آورد تا یرب کاپیتالیست، با تشادید و تقویات

اندازی یک جنگ نیابتی فرسایشی، عرصه را برای ر یاب  گرایانه در مردم و راه ی اسالم روحیه
یر محمد مالزهی، تجاوز ارتش سرخ به افغانستان، تر نماید. به  ول پ خود بیش از پیش تنگ

)مالزهای، سه  درت عرب، پاکستان و یرب را برای مقابله با شوروی در یک صاف  ارار داد 

های مالی کشورهای عربی و پشتیبانی تسلیحاتِی یرب،  . بدین ترتیب با حمایت(1395 2 13
 انگیزه با کشوری هررستاده شد. تعداد زیادی از جوانان مبارز عرب، جذب و به افغانستان ف

 جناگ باه سارگردان و عظای  ی مجموعاه ایان تشاویق باا کارد می تاالش خاص اهدافی و
 شارکت مباارزه در تنهاا ناه جنگجویاان این...  .نماید ابزاری برداری  بهر آنان از افغانستان،

 گساترش ماردم، محلای ماذهبی عنعناات و رساوم علیاه را سلفی تبلیغات بلده کردند، می
 .(201ص ،1387 روا،) دادند می

 های تأثیرگذاری اخوان . کانال6
 کردگان مذهبی . تحصیل6ا1

کردگاان ماذهبی باود.  های اخوان به افغانستان، تحصیل های انتقال اندیشه یدی از کانال
ی االزهرناد. ایان افاراد در  یافتاه های جهادی افغانستان، تربیت تعداد زیادی از رهبران گروه

خوبی آشنا و های سیاسی و فدری آنجا به در مصر، با اوضاع و احوال و جریان حین تحصیل
سیاسای   تارین گاروه شادند. بزرگ گرایی باه افغانساتان می های اساالم حامل و نا ل اندیشه
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کردگان افغانی در االزهر هنگاام بازگشات  المسلمین بود. تحصیل گرا در مصر، اخوان اسالم

ای سیاسی این گروه را نیز با خود به افغانستان انتقال داده، به تبلیغ ه به کشور، افدار و اندیشه
تدریت تعداد زیاادی از دانشاجویان  پرداختند. به های دانشگاهی می و آموزش آن، در محیط

های اخوانی شدند. کساانی چاون دکتار  تحت تأثیر تبلیغات آنان  رار گرفته و جذب اندیشه
بانی و عبدالرسول سیاف کاه از اعضاای مؤساس جنابش الدین ر یالم محمد نیازی، برهان

اناد  روند، تحصایالت خاود را در  ااهره مصار باه پایاان برده جوانان مسلمانان به شمار می
 .(1392 9 3)شهران، 

ی اخوان، معتقد بود برای ایجاد تحرآ اساالمی در کشاور  دکتر نیازی، د یقًا با همان شیوه
های اساالمی تربیات نماود.  های مؤمن را بر مبنای آموزه انباید  بل از هر چیز، گروهی از انس

های  وی این کار را از طریق آموزش و پرورش دنبال کرد. وی بر این بااور باود کاه بایاد ریشاه
های مشتلفی چاون  نهضت را در میان  شرهای مشتلف گسترش داد و این هدف را از راه برنامه

اسالمی از طریق دانشدده شرعیات و پشاش  های ی شرعیات، طبع و نشر کتاب تأسیس مجله
های اخوانی در صادد  مرحوم نیازی با درآ صحیح از اندیشه»آن در میان مردم تحقق بششید. 

های ابتادایی جنابش اخاوان را در افغانساتان  بود تا با تربیت تعداد از جواناان مسالمان هساته
که اساتعداد شادوفایی داشاتند،  ای را رو وی از میان شاگردان خویش عده ریزی کند؛ ازاین پی

با همداری  1336گذاشت. او در سال  وضوح با آنها در میان می گرد خود آورده و آرمانش را به
ی نهضت جوانان مسالمان را  شماری از استادان دانشدده شرعیات و دانشجویان، اولین هسته

دارشادن  ظاور ریشاههای سری و علنای پرداخات. در آیااز باه من گذاری کرد و به فعالیت پایه
کرد و همین که فرصات را مناساب یافات، دعاوت  های مشفیانه توصیه می انقالب، به فعالیت

 .اولین پیام علنی بود که در میان مردم پشش شد« جهاد»ی  علنی را آیاز نمود و نشریه
جهات  1345های جهادی بود که در ساال  الدین ربانی یدی دیگر از رهبران گروه برهان

ی دکتری به  ی ارشد و تدوین رساله تدمیلی به مصر رفت و پس از گذراندن دورهتحصیالت 
افغانستان بازگشت و در دانشدده شرعیات به تدریس علوم اسالمی مشغول شاد. رباانی در 

ی سیاسای آناان تاأثیر  ایام تحصیل در االزهر باا رهباران اخاوان ارتبااط داشاته و از اندیشاه
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ای از استادان دانشدده شارعیات مانناد یاالم  کشور با عدهپذیرفت. وی پس از بازگشت به 
ای دیگر نهضت جوانان مسلمانان را به وجود آوردند  محمد نیازی، عبدالرسول سیاف و عده

 .(135ص ،1384)طنین، 
ی جهاد افغانستان، یدای دیگار  های تأثیرگذار در عرصه عبدالرسول سیاف، از ششصیت

خود را در االزهر باه پایاان بارده اسات. طباق بعضای از کسانی است که تحصیالت عالیه 
. سیاف پاس از )هماان(ها، سیاف در االزهر با ملک فهد دوست و همدالس بوده است  گفته

ی علوم حدیث از این دانشگاه عالی مذهبی، به  اخذ مدرآ ماستری )فوق لیسانس( در رشته
ن ارتبااط بار  ارار کارد و افغانستان بازگشت. وی در دوران تحصیل در مصر با جنبش اخاوا

شود که سیاف تنها فارد ییرعارب  گرا  رار گرفت. حتی گفته می تحت تأثیر این جنبش اسالم
. سایاف پاس از (344ص ،1388)برهاانی، بود که در شورای عالی اخاوان عضاویت داشات 

هاای سیاسای خاود را باا نهضات جواناان مسالمان همساو کارد،  بازگشت از مصر فعالیت
هااای دانشااجویان کمونیساات کااه از  تناادی علیااه نفااوذ کمونیساا  و فعالیتهای  سااشنرانی

کرد و از اسالم ساشن  های نسبتًا منسج  بر خوردار بودند، ایراد می تشدیالت و سازماندهی
 داشت.  اش را از دولت ابراز می راند و نارضایتی می

 . مبارزان عرب در افغانستان6ا2
فرادی اسات کاه باه نحاوی در جهااد افغانساتان ی ا همه« عرب ا افغان»مراد از مفهوم 

هاای افغاان توساط  اند. بر اساس اظهارنظر برخای نویساندگان، لشادر عرب شرکت داشته
عربی بود کاه  -ی مرکزی این لشدر، جنبش اسالمی کشورهای متعددی به وجود آمد. هسته

ای آزادساازی المللای بار ی آن مبارزه با استبداد سیاسای و در بعاد باین هدف اصلی و اولیه
هاا بار  و افازایش فشاار دولت  هاای فلساطینی باه ماذاکره دادن گروه فلسطین بود؛ ولی با تن

گرا، توجه آنها از فلسطین کاسته شد و به سمت افغانستان گرایش یافتند. باه  های اسالم گروه
  های طالیی را برای آمریدا و کشورهای عربی ر  زع  این نویسنده، جهاد افغانستان فرصت

برداری نمایند. بدین ترتیب در بسیاری از کشاورهای خاورمیاناه  زد تا از آن به نفع خود بهره
های مشتص جذب نیرو بارای داوطلباان جهااد در  همچنین در ایاالت متحده امریدا، مدان
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های  ی ساال ی احماد رشاید در فاصاله افغانستان از سراسر جهان تشدیل شد. طبق نوشاته

کشور اساالمی خاورمیاناه، شامال و  43هزار مسلمان انقالبی از  35تقریبًا  1992ا1982
شرق آفریقا، آسیای میانه و خاور دور سوگند مبارزه یاد کردند و در پایان یدصد هزار مسلمان 

ی  ی مستقی  بر  رار کرده بودند، تحت تأثیر اندیشاه انقالبی که با پاکستان و افغانستان رابطه
 .(64ص ،1386رشید، )احمد جهاد  رار گرفتند 

ی عظای  و  کارد باا تشاویق ایان مجموعاه هر کشوری با انگیزه و اهدافی خاص تالش می
برداری ابزاری نماید. امریدا برای جباران شدسات در  سرگردان به جنگ افغانستان، از آنان بهره

دانست، به جاذب جنگجویاان در امریداا و کشاورهای  جنگ ویتنام که عامل آن را روسیه می
ی اینده روسایه باا  های مالی و تسلیحاتی به آنان پرداخت. عربستان به بهانه ورمیانه و کمکخا

گرا در یمن جنوبی در شبه جزیره عربستان و کشور اتیوپی در صادد  های چپ حمایت از گروه
است عربستان را مورد محاصاره  ارار دهاد، نقاش مهمای را در ارساال داوطلباان جنگای باه 

کردند، بلده تبلیغاات سالفی را  د. این جنگجویان نه تنها در مبارزه شرکت میافغانستان ایفا کر
 .(201، ص1387)روا، دادند  علیه رسوم و عنعنات مذهبی محلی مردم، گسترش می

تجاوز شوروی به افغانستان، شور و اشاتیاق جناگ را در جواناان بنیاادگرای کشاورهای 
های  گرد آمده بودند، ایجااد نماود. شااخه المسلمین عربی که عمدتًا در  الب جنبش اخوان

های اعزام نیروهای جنگجاو را بار ضاد  المسلمین در کشورهای عربی زمینه مشتلف اخوان
المسالمین  ی اردنی اخوان های متجاوز در افغانستان فراه  کردند و در این میان شاخه روس

لی در جریاان جهااد های اردنای بودناد، نقاش فعاا که عمدتًا جوانان فلسطینی باا گذرناماه
ی اردنی اخوان در افغانستان را فردی فلسطینی االصل  افغانستان ایفا کردند. مسلولیت شاخه

در پیشاور پاکساتان دایار  1982به نام عبدالله عزام بر عهده داشت. ایشان دفتری را در سال 
کارد  ش میناپاذیر تاال ریز مؤثر در جریان جهاد، به شدل خستگی کرد و به عنوان یک برنامه

 . (34 ،1386)وصالی، 
مدت این حج  وسیع از نیروهاا در افغانساتان، صارفًا حضاور فیزیدای  حضور طوالنی

ی آن در  ها را نیز با خود به افغانستان انتقال داده ، باعث اشاعه نبود؛ انواعی از افدار و اندیشه
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بساا از مناابع متضااد  هایی کاه چاه شد؛ افدار و اندیشاه میان مبارزان و مجاهدان افغان می
گرفت. در این خصوص به توضیحات مولوی حساام، رئایس شاورای اخاوت  سرچشمه می

 جهاد که زمانی»کند:  خوبی آشدار می کنی  که این حقیقت را به اسالمی افغانستان توجه می
 حدومات یااری به اروپا جمله من مشتلف کشورهای های کمونیست ،شد شروع افغانستان

 باه جهااد فریضاه ی ا اماه برای مسلمانان از بعضی مقابل در و آمدند نستانافغا کمونیستی
 خاود هجرت و جهاد تا آمدند افغانستان به مشتلف کشورهای از و کردند هجرت افغانستان

 مثالً  ؛آورد وجود  به افغانستان برای را نوی مسائل ،محصلین آمد و رفت این. دهند سامان را
 گفتند می اینها. شد مبارزه میدان وارد ،بود کرده بروز مصر رد که نوظهوری تدفیری جماعت

 و مشارآ را افغانساتان مجاهادین و مردم. است ملحدین با مشرکین جهاد افغانستان، جهاد
 ؛شد افغانستان وارد ک  ک  نیز سلفیت روش میان این در. خواندند می ملحد را ها کمونیست
 جهااد ماا کاه حاالی عاین در اینداه بار شاتنددا نظر و شدند وارد زیادی اعراب مشصوصاً 

. کنناد عمال آن به و بپذیرند افغانستان مردم تا شود داده نشر و ترویت باید ما افدار ،کنی  می
 سالفیت گذشاته در البته. کرد باز جای کمی افغانستان در نیز سلفیت روش که بود گونهاین

 اینهاا دیگار جهااد از بعد ولی ؛شد می دیده نورستان در افغانستان شرق ی حوزه در ندرت به
 معهدهای و مدارس آمدند و تی اینها. داشتند امدانات کلی و شفاخانه و مالی منابع و جبهه

 .(1396 4 1 حسام، مولوی)« ساختند پاکستان و کشور شرق در مشتلفی
 ها و مقاالت ی کتاب . ترجمه6ا3

ی اخاوانی باه  تقاال اندیشاههای دیگار ان ی کتب، مقاالت، مجالت و... از روش ترجمه
گاهی و جلب و جذب ماردم باه ساوی جنابش  افغانستان بود. این شیوه، نقش عمده ای در آ

هاای افغانساتان در رابطاه باا ایان  گرایی داشت. ظاهر طنین به نقل از یدی از اخوانی اسالم
آثار و های کمونیستی در افغانستان، چگونه بششی از جوانان با  مطلب که پس از ظهور گروه

المسالمین و جماعات اساالمی  ی دفتار مرکازی اخاوان هایی آشنا شدند که به وسیله کتاب
ماایالدی، حرکاات 1960در اواخاار سااال »نویسااد:  پاکسااتان بااه نشاار رساایده بااود، می

هاای  شان در بیروت بود، کوشاش کردناد کتاب المسلمین که در آن و ت دفتر مرکزی اخوان
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هاا در  های پشتو و فارسی ترجمه کنند. این کتاب به زبانالمسلمین را  نهضت اسالمی اخوان

آمد و همچنان افداار اساالمی بار اسااس  شد و به افغانستان می بیروت و کویت ترجمه می
احزاب سیاسی از طریق پاکستان ه  توسط حرکت موالنا مودودی، به افغانستان انتقال کارد 

می، خصوصًا شهید سید محماد  طاب و که جوانان مسلمان افغانستان زیر تأثیر افدار اسال
 .(134، ص1384)طنین، « محمد  طب رفتند

هاای افغانساتان همچناین انتقاال  های رهباران اخاوان، توساط اخوانی ترجمه و نشر کتاب
های آثار سید  طب و سایر رهبران اخوانی که در ایاران صاورت گرفتاه باود، باه محایط  ترجمه

کاه  گرایی داشات؛ چناان نشجویان باه جنابش اساالمدانشگاه کابل، نقش مهمی در گرایش دا
ی اخاوانی  گلبدین حدمتیار رهبر حزب اسالمی افغانستان در ماورد گارایش خاود باه اندیشاه

من محصل صنف ده  در لیسه )دبیرستان( شایرخان در والیات )اساتان(  نادوز »گوید:  می
 .)همان(« تدان بدهدبودم که از شهادت سید  طب اطالع حاصل کردم، این باعث شد که مرا 

الادین  گوید: یالم محمد نیاازی و برهاان روا، محقق فرانسوی، با اشاره به این وا عیت می
المسلمین مصار  ی اخوان ربانی از کسانی بودند که در هنگام تحصیل در االزهر، عقیده و ایده

ماد  طاب و را ا تباس و در افغانستان استفاده کردند. آنها آثاار حسان البناا، ساید  طاب، مح
گرایان مجاهد ساّنی  شان بود، برای اسالم های درسی ابواالعلی مودودی را که متن اصلی کتاب

اثار ساید  فای الاالل القار نالدین ربانی کتاب  خواندند... برهان کردند و می تهیه و ترجمه می
 طب را به فارسی ترجمه کرد و همین طور از آثار محمد  طب که نسابت باه بارادرش دیادگاه 

 .(49، ص1390)روا، ای نقل  ول کرده است  تری داشته است، به صورت گسترده متعادل
ی فدری جنبش جوانان مسالمان  الله شاداب از استادان دانشگاه کابل منبع تغذیه عنایت
در محیط دانشگاه کابال ترجماه آثاار برخای از  1352ا 1346ی درخشش آن از  را در دوره

ی انقالب اسالمی، ا تصاد اسالمی، مبادی اسالم  برنامه»ند: دا اندیشمندان اسالمی ذیل می
گویی ، معال  فای  ی مودودی. عدالت اجتماعی اسالم، ما چه می و سیاست اسالمی، نوشته

ی سید  طب. آیا ما مسالمان  الطریق، اسالم و صلح جهانی، تفسیر فی ظالل القرآن، نوشته
وشاته محماد  طاب. جناگ اساالم و ها، ن هستی ، جاهلیت  رن بیسات ، پرساش و پاساخ
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ی  ی حسان البناا. نظریاه داری، نوشته محمود عباس عّقاد. رسایل حسن البنا، نوشته سرمایه
ی مصاطفی  ی دکتر عبدالعال عطاوه. اساالم و سوسیالیسات، نوشاته مدتب در اسالم نوشته

 . (190ص ،1381 )رضوانی بامیانی،« ی محمد صواف شدری. دسایس استعمار نوشته

پذیرفته از اخوان گروه. 7  های تأثیر
المسلمین  سنت را متأثر از اخوان برخی نویسندگان، تمامی رهبران جهادی متعلق به اهل

 افغانساتان درالمسالمین  اخاوان تأیید مورد سیاسی اسالم همان یا اخوانی تفدر»اند:  دانسته
 طیاف باه وابساته هاادیج رهباران ی همه تقریباً  جهاد، دوران در. دارد زیادی طرفداران نیز

 مدل سیاسی گرایی اسالم و مبارزاتی های اندیشه ثیرأت تحت افغانستان، در سنت اهل مذهبی
تااوان  . بااا  طااع نظاار از ایاان تعماای ، می(1392 5 22)سااایت جمهااور، « بودنااد اخااوانی

 اند:  المسلمین تأثیر پذیرفته طورمششص به چند گروه اشاره کرد که از اخوان به
 جوانان مسلمان . جنبش7ا1

ها و افداار اخاوانی در افغانساتان جنابش  نشستین جریان اسالم سیاسی متأثر از اندیشه
کرد دولات و فعالیات  جوانان مسلمان است که در محیط دانشگاه کابل در واکنش باه عمال

پرداز این گروه دکتر یالم محمد نیازی بارای  گرفت. رهبر و نظریه  نیروهای کمونیستی شدل
توجه باه  :پرورش این گروه، درست همان اصول و روش حسن البنا را در پیش گرفترشد و 

ی مردم و آیاز از محیط دانشگاه و تربیت دانشجویان بر مبناای تفدار اساالمی. محاور  توده
را دانشجویان درون دانشگاه و بیشتر بر تعالی و تربیت  1970این جنبش تا سال  یها فعالیت

هااای سیاساای و درگیااری بااا  ن مسااجد در دانشااگاه، ایااراد نطقاعضااا، مبااارزه باارای ساااخت
 اعضاای کاه اسات بعد به 1970 سال از و (116، ص1369)روا، دهد  ها شدل می کمونیست

 ایاراد باه کشاور نقااط تماام در ،نهااده فراتار را پاا دانشاگاه ی محادوده از مسلمان جوانان
 نفاوذ پیامادهای و خطار و بداداسات اداری، فسااد و پردازند می مذهبی و سیاسی های خطبه

 اساتقبال مورد درباری، مالهای از ییر که کنند می تبیین مردم برای را کشور در ها کمونیست
 .(201ص ،1381بامیانی،  رضوانی) گیرد می  رار مردم
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 و سیاسات کاه اسات باور این بر مسلمان جوانان جنبش ماهیت رهدربا شناس حق دکتر

 نهضات رهباران و اعضاا کاه باود اساتوار ایان بار گیری شادل بدو در جریان این استراتژی
 ؛گیارد صاورت مشفیاناه و ساّری شاان های برناماه و ساازماندهی حرکاات، تمام ندکوشید

 و باشد خوردار بر فرهنگی و فدری نیروهای ی پشتوانه و حمایت از باید جریان این همچنین
 راه باه علمای تجهیازات طریاق از و آمیز مسالمت راه از بلده خشونت، طریق از نه را مبارزه

 هاای آموزه و فداری نظر از را خود اعضای ا دامی، هر از  بل کوشیدند می رو ازاین ؛اندازند
 .(335ص ،1363 شناس، حق) کنند تجهیز کمونیزم مدتب به دهی پاسخ برابر در اسالمی

 . حزب اسالمی گلبدین حکمتیار 7ا2
ی  یان دانشدده انجینری کابل بود که با مطالعاهحدمتیار امیر حزب اسالمی، از دانشجو

پرداز این جنبش، به جریاان اخوانیسا   ویژه سید  طب نظریه المسلمین، به آثار رهبران اخوان
تبااِر  گرایان اخوانی افغانستان عضو شاد. حدمتیاار پشاتون ی اسالم گرایش یافت و در حلقه

گرایان رادیداال  ن هماهنگ یافات. اساالمهای سیاسی اخوا تندرو بنیادگرا، خود را با اندیشه
افغانستان بیشتر در حزب اسالمی گلبدین عضاویت داشاته و از نظار مو عیات اجتمااعی، 

 ،های سیاسی سید  طاب بیشتر آنها ییرروحانی بودند. منابع ایدئولوژیدی آنها همان اندیشه
های احماد بان  اندیشه المسلمین و ابواالعلی مودودی است که با الهام از پرداز اخوان نظریه

 .(189، ص1381)ورساجی، دهاد  حنبل،  وانین مذهبی حنبلی را بر مذهب حنفی تارجیح می
اسالم سیاسی حدمتیار اسالم سلفی است که در  الب جنبش اخوانی و با روحیه سرسشت 

طلباای، تناادخویی،  گرایاای،  اادرت بااومی او در یااک بسااتر گاارد آمااده بااود. او بااه افراط
 .(549، ص1381)رضوانی بامیانی، گرایی تمایل شدید دارد  تدروی و  ومگستشتگی،  لجام

کید  ارار می حزب اسالمی گلبدین در مرامنامه دهاد  ی خود مجموعه اهدافی را مورد تأ
اموری از  بیل بازگشت به اساالم  ؛المسلمین دارد ی رهبران فدری اخوان که ریشه در اندیشه

ی اسالمی، تشدیل  های استبدادی، بسط و گسترش اندیشه دادن به نظام سلفی، مبارزه و پایان
حدومت اسالمی، هجرت، جنگ و ا دام انقالبی، ترور و انتحار و تدفیر مشالفان. این امور 

 محمود ی کسانی چون سید  طب و برادرش محمد  طب، از موضوعاتی است که در اندیشه
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صاواف و دیگررهباران  حمادم شادری، مصطفی عطوه، عبدالعال البنا، حسن عّقاد، عباس
کید  رار گرفته است.  جنبش اخوان به  صراحت مورد تأ

 . جمعیت اسالمی ربانی7ا3
ی دیگار از جنابش جواناان مسالمان  الدین ربانی، شاخه جمعیت اسالمی به رهبری برهان
گرفت. رهبر و ایدئولوگ این جنابش بار خاالف حازب   است که در پاکستان و در تبعید شدل

المسلمین مصر متاأثر باوده اسات. رباانی از  تیار بیشتر از جریان میانه رو اخواناسالمی حدم
های حسن البنا، حسن الهضیبی و عمر تلمسانی تأثیر پذیرفته است  نظر فدری بیشتر از اندیشه

های سید  طب را که به عناوان منباع  . هرچند ایشان برخی از کتاب(65م، ص1999)لیاخفسدی، 
ر جهان اسالم  رار گرفت، ترجمه کارده و در اختیاار دانشاجویان  ارار داده فدری بنیادگرایان د

است، ولی خود دارای مشی اعتدالی بوده است. در میان رهبران جهادی در پاکستان، ایشاان را 
گرایان میانه رو به حساب آورد؛ زیرا ایشان نه همانند سیاف، مولوی خاالص و  توان از اسالم می

تقرار تفسیر سنتی و  رون وسطایی از اسالم بود و نه مانند حدمتیار در نبی محمدی خواهان اس
خواند، بلده خواستار تفسیر بازتری از اسالم بود که  های نو، آنها را ییردینی می برخورد با پدیده

ی  ضمن حفپ دستورهای دینی بتوان با مدنیت و دنیای مدرن نیز در تعامل باود. شااید ساابقه
های فدری سیاسی وی نقش داشته است؛ زیارا وی  گیری ربانی در جهت تحصیلی و مطالعاتی

طلاب در مادارس  که بسیار مجذوب تصوف بود، تحصیالتش را در کسوت یک عاال  تجادد
. رباانی (122، ص1369)روا، مذهبی به پایان برده و در آندارا و  اهره به تحصیل پرداخته اسات 

المسلمین ارتباط داشاته، از ایان جنابش  با اخوانکه در دوران تحصیالتش در  اهره از نزدیک 
اش و  شدیدًا متأثر بوده است و سشنان وی، انتشاب نام جمعیت اسالمی برای گاروه مباارزاتی

 ی این جمعیت، همگی دال بر این موضوع است.  اساسنامه

پذیری گروه8  های جهادی از اخوان . آثار و پیامدهای تأثیر
المسالمین، آثاار و پیامادهای  ی جهادی افغاانی از اخوانها بدون شک تأثیرپذیری گروه

فراوان و مهمی در سرنوشت حیات سیاسی و اجتماعی مردم بر جای نهاده است. در اینجا به 
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 کنی . یدی دو مورد از پیامدهای منفی آن اشاره می
 گرایی . گسترش افراط8ا1

المسالمین، گساترش  هاای جهاادی افغاانی از اخوان تأثیرپاذیری گروه نتیجاهترین  مه 
شامار  زده افغانستان است. این اثر خود پیامدهای بی ی جنگ رادیدالیس  اسالمی در جامعه

گرایای در  کنی . گساترش افراط مای خاودداریدیگری به دنباال دارد کاه فعااًل از ذکار آنهاا 
 هاای جهاادی ماا نیسات، های اخاوانی در گروه افغانستان، اگرچه تمامًا معلول نفوذ اندیشه

زیرا رهبران فدری جنبش اخوان  ؛بدون شک، این تأثیرپذیری نقش مهمی در آن داشته است
ی آراِم بدون سر و صدا، به سمت تفدرات افاراط حرکات  در یک سیر تاریشی، از یک مبارزه

های سید  طاب، عبدالساالم فارج، رشاید  گرایانه در آثار و نوشته های افراط اند. اندیشه کرده
زناد. ساید  طاب در  روناد، ماوج می پیشوان فدری این جنبش به شامار می رضا و... که از

 لمرو مفهوم جاهلیت را بدان حد توسعه بششید که برحسب آن ناه  الطریق معالم فیکتابش 
تنها، کشورهای یربی، بلده بسیاری از جوامع اسالمی نیز در  لمرو آن  رار گرفت و نیاز باه 

ی خود داشات. طباق ایان تعریاف، هار  اهلیت از چهرهکردن گرد و یبار ج طرفتطهیر و بر
های  ومی و محلی در آن دیده  اثری از فرهنگ مدرن یا فرهنگ ای که کمترین نشانه و جامعه

گیرد و جهاد و مبارزه علیه آنها واجاب خواهاد باود.  ی جوامع جاهلی  رار می شود، در زمره
 پایش از بایش را جدیاد اهلیاتج مفهاوم  طب، سید سیاسی، فعال و دینی عال  مصر در»

 .(139، ص1393)علیازاده موساوی، « باود نادوی و مودودی آرای تأثیر تحت وی. داد گسترش
 وی. نوشات بااب ایان در مطاالبی القارآن ظالل فی کتاب در آمریدا، به سفرش از پس  طب

 منتشار قالطریا فای َمعااِلُ   نام با کتابی در معاصر جاهلیت درباره را خود تفصیلی آرای بعدها
 جدیاد جااهلی جواماع انحرافاات و اساالم و جاهلیات تقابل از کتاب این در وی. ساخت

 و هاا ارزش ساوی باه حرکت و جاهلی تفدرات از گرفتن فاصله به را مسلمانان و گفته سشن
 و ها فرهنگ عقاید، تصورات، ی  طب، همه سید نظر به. کرد دعوت اسالمی جامعه ساختن

 باا -شاود می پنداشاته اساالمی کاه آنهاا از بسایاری حتی -است لیجاه امروز بشر  وانین
 نگاه در. آن مواجه است از بدتر حتی یا بود مواجه آن با آیاز در اسالم آنچه همانند جاهلیتی
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 خداسات؛ برابار در انساان بندگی اسالم، و است انسان برابر در انسان بندگی جاهلیت، وی
 منتقال اسالم به جاهلیت از باید اسالمی جامعه ایجاد رایب و ناپذیرند آشتی دو این بنابراین،

  تا[(. )ویدی شیعه، ]بی شد
 جاهلیاة بااب ایان در نیاز( م1965  ش1344 یامتوفا)  طب محمد  طب، سید برادر

 از فرد که است روانی حالت نوعی نیز جاهلیت که است آن بر وی. نوشت را الِعشرین الَقرن
 داوری کاه است کرد عمل نوعی ه  و کند می سرپیچی داخ سوی از هدایت نوع هر پذیرش

 دوره باه منحصار کاه اسات هاوس و هاوا همان جاهلیت. تابد نمی بر را االهی احدام طبق
 و سااده عارب جاهلیات وی نظار باه. گیرد می بر در را ها زمان و ا وام همه و نیست خاصی
 چیازی آن با مترادف و دازیپر نظریه تحقیق، عل ، بر مبتنی جدید جاهلیت اما ؛بود سطحی

 عصاره را بیست   رن جاهلیت  طب محمد. شود می خوانده تمدن و پیشرفت امروزه که است
 جاهلیات مظااهر خاود، کتااب اعظ  بشش در و دانسته یرب تاریخ اعصار همه جاهلیت

 وی. اسات کارده نقاد هناری و اخال ای و اجتماعی و ا تصادی و سیاسی ابعاد در را جدید
 نظاام دو یعنای آن، حاکماان اساارت از رهایی جدید عصر در را دایی جاهلیت راه تنهایدر

 .)همان(است  دانسته اسالم به دوباره رجوع و کمونیستی و داری سرمایه
هاای جهاادی از آن، ایان  های اخوانی به افغانستان و تأثیرپذیری گروه با انتقال اندیشه

کاارد.  هااای متااأثر از اخااوان ساارایت می وهناااخواه بااه گر های افراطاای نیااز خااواه اندیشااه
هاای متاأثر از اخاوان، حازب  که توضیح داده شد، در افغانساتان یدای از گروه گونه همان

اسالمی گلبدین حدمتیار است. این حزب در تعامل باا مشالفاان خاود د یقاًا باا هماان 
های  شاخه کند که جماعت المسلمین معروف به التدفیر و الهجره ا یدی از  ای مشی شیوه

کند؛ یعنی تدفیر مشالفان! حدمتیار  انشعابی اخوان ا به رهبری مصطفی شدری عمل می
تا کنون بارها از این حربه علیه مشالفان خود استفاده کرده است. یدی از پژوهشاگران در 

ید:  مورد حدمتیار می ایدئولوژی این حزب، اسالم افراطی است و این جریان فدری، »گو
« داناد ی افغانستان را باه طاور اعا  ییراساالمی می کمونیستی، بلده جامعه نه تنها رژی 

 .(46تا[، ص )جانسون، ]بی
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 های اجتماعی  . تعمیق شکاف8ا2

ی  هااا در جامعااه اعتمادی زدن بااه بی های اجتماااعی، تشاادید و داماان تعمیااق شااداف
دِی افغان از جنبش های جها ی افغانستان، از دیگرآثار و پیامدهای تأثیرپذیری گروه زده جنگ
ی وجاود دارد. ایان ا های اجتماعی در هار جامعاه آید. شداف می شمارالمسلمین به  اخوان

هاای  کنند. نهادها و بشش ای ایجاد نمی زمانی که فعال نشوند، مسلله ها تا ها و گسل شداف
باه  توانند به کارکرد هماهنگ و ثمربشش خود ادامه داده و گوناگون هرجامعه در صورتی می

شادن  گذاران کاالن آن، از فعاال سمت پیشرفت حرکات نمایناد کاه زماماداران و سیاسات
های تااریشی  های اجتماعی در افغانستان ریشه های اجتماعی جلو گیری نمایند. گسل گسل

ها، کشتارهای فجیاع و  و فرهنگی عمیق دارد. تاریخ سیصد سال اخیر این کشور، با  تل عام
ها و منازعات خونین  ومی و  باری، آوارگی، یصب سرزمین و جنگهای اج ییرانسانی، کوچ

ی تلخ و دردآور ا که بدون شک، میاراث شاوم  دار شده است. این گذشته مذهبی سیاه و لده
هاای اعتمااد و  گوش استعمار این سارزمین اسات ا بنیانبه زمامداران خائن و یالمان حلقه

کرد. هرچند بعد از تجاوز ارتش سارخ شاوروی همبستگی در میان مردم افغانستان را ویران 
 اما بعد از خروج این نیروها و ،ها تا حدودی کاسته شده بود به افغانستان، از شدت این تنش

 ی کمونیستی، نه تنها وضعیت به حال اول بازگشت، بلده به خاطر نشانده سقوط دولت دست
ها بیشاتر شاد.  تر و فاصاله یاقها عم های افراطی، شاداف ی گروه های جاهالنه خواهی زیاده

ی هفتاد شروع شد و هنوز ه  اداماه دارد و تاا کناون  هدف و کوری که از دهه های بی جنگ
ی و ماا حصال  گناه و زن و کودآ را به کام مرگ فرساتاده اسات، نتیجاه ها هزار انسان بی ده

ی وارد معرکه های جهادی است که با ایدئولوژی کاذب اخوانی و سلف گرایی همان گروه افراط
خواستند جامعه را طبق برداشت یلطی که خاود از اساالم  جهاد و سیاست شده بودند و می

 و سامان دهند. کنندداشتند، مهندسی 
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