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 مقدمه
را در  «ینالمسلم واناخ»تحت عنوان  ای یریهخ یتالانا جمع که حسن 1928در سال  یدشا

از جهوان عورب  یوتجمع ینآوازه ا یروزکه  کرد یفکر م یمصر بنا نهاد، کمتر کس یهاسکندر
 یودشوود. بودون ترد یلجهوان اسوتم تاود یوایجلراف یبوزرا در پهنوا یگذشته و بوه گفتموان

 تورین یافته و سازمان ترین یمیقد گذرد، یآن م یسدهه از تاس ُنه ینکمصر که ا ینالمسلم اخوان
از  یاریرا در بسوو یانهگرا احساسووات اسووتم ،و آرمووان آن یشووهسووت کووه اندگرا استم یووانجر

 یاریبسو یگرا اسوتم یها جناش یاسی،. در چارچوب استم سیختبرانگ یاستم یکشورها
 شکل گرفت. یرعربیو غ یعرب یبدون نام اخوان در کشورها یابا نام اخوان و 

 یکشوور خاسوتگاه مناسوا یوندر جامعه افلانستان، ا یماست یباورها یقتوجه به تعم با
افلانسوتان  یها بوده است. با گشوده شدن درب یاستم یادگرانهبن یشاتو نمو گرا نشو یبرا

 یتواو نها یخواه مشوروطه یوانآن به راه افتادن جر یروو پ 1920در دهه  یزاسیونمدرن یبه رو
متفواوت و  های یشهورود اند ینه، زم1973و 1963در افلانستان از  راسینظام دمک یتحاکم

 بعضا متضاد در افلانستان فراهم شد.
در  یسوتمدر آغاز دهوه دوم قورن ب یانهگرا استم یبسترها و بعضا نمادها ها، ینهاگرچه زم 

توا زموان ورود  یاسوتم یاهیشداشت، اما گرا یحضور روشن یتختدر پا یژهوبهافلانستان 
 نکرد. یداپ یمصر به افلانستان، ساختار سازمان ینالمسلم اخوان یشهالگو و اند
بدون آنکه نام و نشان اخوان را با خود داشته باشود،  ینالمسلم اخوان یمش و خط اندیشه

شدن قرار داد و از آغاز  یانیجر یردر افلانستان را در مس یانهگرا و احساسات استم اه یشگرا
موجب  یادگرایانه،بن یها ان مصدر جناشعنوشکل گرفت که به یگفتمان یتدیم 1968سال 
 معاصر افلانستان شد.  یخدر تار یشگرف یاسیس والتو تح اتتأثیر

سوازمان بور رونود تحووالت  ینکه ا اتیتأثیربه افلانستان و  یورود گفتمان اخوان اهمیت
توا آنجاسوت کوه  ،گذاشوت یبرجا یستمقرن ب یانیافلانستان در سه دهه پا یاسیو س یفکر

 یهوا حداقل براده یاو  گرفت یدر مصر شکل نم ینالمسلم اخوان یتگفت اگر جمع توان یم
 یاسوت، طو یموودهمتفواوت از آنچوه پ یریافلانستان مسو ید،رس یآن به افلانستان نم یفکر

 .افتاد ینم یو طالاان یجهاد گرایی یادو احتماال به ورطه بن نمود یم
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را در  ین( تا روزگار پس1968) ینتکو یاافلانستان از ابتد یاخوان یاننوشتار حاضر جر 
افلانسوتان  یگفتمان اخووان ،. به باور نگارندهکند یم یگفتمان بررس یلچارچوب روش تحل

  تور منظوموه کوچک یاسیاست، اما در مق المللی ینب  ینالمسلم گفتمان اخوان یدهیهرچند زا
آن در  ینودهآ یو حتو گذشوته، کارناموه رسود یشکل داده و به نظور م راخا  خود  یگفتمان

قابول  یلیتحلو  یخیو با روش تار  2و موفه 1الکت  یبر آرا یهگفتمان با تک یلچارچوب تحل
  است. یدسترس

 3«گفتمان یلتحل» یل؛روش تحل
آنچه مااح  این نوشتار در  ،های متنو  به تحلیل گفتمان ها و نگاه از میان برداشت

قادی منسوب به الکت و موفه است. وجه ممتاز چارچوب آن قرار خواهد گرفت، گفتمان انت
شناسی به عالم  گفتمان الکت و موفه در این است که اینان گفتمان انتقادی را از حوزه زبان

های اجتماعی استفاده  سیاست و اجتما  کشیده و از آن به مثابه ابزاری نیرومند برای تحلیل
 اند.  کرده

ها و رفتارهوای  ی الکت و موفه برای بررسوی اندیشوهدر نظامی که تحلیل گفتمان مطابق آرا
 چند مفهوم قابل توجه است: کند، سیاسی ایجاد می

عملی است که میان عناصر پراکنده در درون یک گفتمان ارتااط برقرار  4بندی مفصل 
بندی کنشی است که  به نحوی که هویت این عناصر اصتح و تعدیل شود. مفصل ؛کند می

کند  ای ایجاد می چنان رابطه آن، لف مانند مفاهیم، نمادها، رفتارها و غیرمیان عناصر مخت
 .(46  :1379)تاجیک، که هویت اولی آن دگرگون شود و هویتی جدید بیابد 

ما هر عملی را که به برقراری رابطه بین عناصر منجر شود، به »به گفته الکت و موفه  
)الکت و موفه، « نامیم بندی می ، مفصلنحوی که هویت این عناصر تعدیل و تعریف شود

1985:  105). 
                                                 

1 -laclau 
2 -mouffe 
3 - analysis discourse 
4 - Articulation 
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ها را  هسته مرکزی منظومه گفتمان است که نیوروی جاذبوه آن سوایر نشوانه 1،دال مرکزی 
دهد. دال مرکزی به مثابه عمود خیمه است که اگر برداشته شوود،  کند و سامان می جذب می

 .(54  :1386)خلجی، ریزد  خیمه فرو می
گاه صددرصد  ها هیچ های دارای چندگانگی معنایی هستند. گفتمان نشانه 2،های شناور دال

چنودگانگی  توأثیرای که امکان هرگونه تلییر و دگرگونی معنایی تحوت  گونهبه ؛شوند تثایت نمی
 گویی از آنها سلب شود.  معنایی حوزه گفتمان

3فهم آموزه گفتمان بدون فهم مفهوم غیریت
ساسا در ضودیت ها ا ناممکن است. گفتمان 

یووابی یووک گفتمووان، صوورفا در تعووار  بووا  گیرنوود. هویت و تفوواوت بووا یکوودیگر شووکل می
سوازی  ها همواره در برابور خوود غیریت رو گفتمانپذیر است. ازاین های دیگر امکان گفتمان

 .(374  :1388کسرایی و پوزش، )کنند  می
رانی همراه است. این  شیهسازی و حا سازی در ذات خود با مفاهیم برجسته مفهوم غیریت

رانی نقواط  شوند. حاشیه به اشکال مختلف در عرصه منازعات گفتمانی  اهر می ،دو مفهوم
از آن  ،سازی نقاط قوت خود و نقاط ضعف رقیوب قوت رقیب و برجستهنقاط ضعف خود و 

در  4ارزی و تفواوت ها از طریق زنجیره هوم الاته گفتمان. (168   :1383)سلطانی،جمله است 
های متفواوت و معناهوای  پی نوعی وحدت و انسجام هستند. در این معنا عناصور خصولت

شووند. منطوق  کنود، منحول می دهند و در معنایی که گفتمان ایجاد می رقیب را از دست می
توانود بوه حوذف  ارزی نمی گاه هم سازی فضای سیاسی است. اما هیچ ارزی، منطق ساده هم

 .(191 : 1383زاده،  )حسینی ها بینجامد کامل این تفاوت
شود  از دیگر عناصر مقوم یک گفتمان است. یک گفتمان زمانی هژمونیک می 5هژمونی

های شناور را در اطراف دال مرکزی هماهنگ و منسجم کند و نظام  که توانسته باشد تمام دال

                                                 
1 - Nodal point 
2 - Floating signifiers 
3 - Otherness 
4 - Chain of equivalenc and difference  
5 - Hegmony 
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اشد. اگر صورت موقت تثایت کرده بها( هرچند به ها )انسان معنایی خود را در اذهان سوژه
گاه این گفتمان هژمونی خود را آن ،شکنی کند گفتمان رقیب بتواند این نظام معنایی را شالوده

  .(158  : 1383)سلطانی، دهد  از دست می
راند  همواره غیر را به حاشیه می 1ها در فضای رقابت دائمی هستند. رقابت اصوال گفتمان

ز مفاهیم را از رقابت تا دشمنی و سرکوب سازی طیفی ا کند. غیریت و خود را برجسته می
 .(349   :1388)کسرایی و پوزش، گیرد  بار دربر می خشونت

 شناسی تکوین گفتمان اخوانی در افغانستان بستر
 های یشوهاند یموتبوه افلانسوتان، نقطوه عز 1955مسافرت جمال عادالناصر در سوال 

در االزهور،  یلبه مصر و تحص اتیشرع یانشدن دانشجو یلبه افلانستان بود. با گس یاخوان
 یندند. افعال آن شرکت کر یها و در حلقه یرفتندرا پذ یاخوان یاسیاز آنان فلسفه س یتعداد

مشوابه در دانشوگاه  یها حلقوه یسسوأبه ت 1970از سال  ،افراد پس از بازگشت به افلانستان
 یدنام دو تن از اسات یسوشناس فران روآ افلانستان یویهپرداختند. ال ینیمدارس د یرکابل و سا

عاداالحمود »و « جمال عمر» یها به نام 1965 یها کابل در سال یاتدانشگاه شرع یمصر
 .(112  : 1369)روآ،  به افلانستان قرار داده است اخوانی های یشهرا از عوامل نفوذ اند« اطوار

 یم رسومنا یول ؛یافتشهرت  «یاخوان»نو هور در دانشگاه کابل به جناش  یانجر این
شوناس،  )حق یگورد یوتو به روا« سازمان جوانان مسلمان» (60:   1364 من، ی)ه یتیآن به روا

فرهنوگ  یقکوه موورو معاصور محمدصودبود. الاته چنان «یاستم یتجمع» (27 : 1985
 :کند یم یدکأت

 ؛اخوان در دانشوگاه کابول منحصور ناوود یها شهیجناش برخاسته از اند» 
ماننود حلقوه  ؛شود یجداگانوه دناوال م یها حلقه توسطهم بلکه در خارد آن 

آن در کابول و  یورو غ یضانیف ی( و حلقه مولویجگه ینالد سسه منهادؤم یجگه
 .(234  ،3د :1374)فرهنگ،  «یاتوال

از  یروشون یرخوط سو کند، یم یاد یستعنوان جناش استمبهها  یروآ که از اخوان الیویه

                                                 
1 - Adversary 
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 :کند یارائه محضور اخوان در افلانستان  یشینهپ
بوه  یدر محافول روشونفکران موذها 1985در سوال  یسوتاستم جناش»
)دانشوکده  ینویدانشوکده علووم د ینودهآ یسئر یازی،محمد ن دکتر غتم یرهار
 یوههسوته اول یون. انهود یم یواتاز مصر، پا به عرصه ح ن( در بازگشتیاتشرع

 یوتت تربکوه در شواکه مودارس حکومو یداسوات ین. اشود یم یدهنام« استاذ»
خوود را در دانشوگاه  یتتتحصو ی،خصوصو ینویاند و نه مدارس علوم د شده

و نووه در پاکسووتان. آنهووا در قوواهره بووا  برنوود یم یووانبووزرا االزهوور قوواهره بووه پا
و در مراجعت به افلانستان در دانشکده  کنند یمصر متقات م ینالمسلم اخوان

 نامنسجمگروه  یک یهشا ریشت. نخست آنان بپردازند یم یسکابل به تدر یاتاله
 یو توانوا، روشونفکران یربوان یازی،چون ن یدیاز اسات یرحزب. غ یکبودند تا 

 یوودهآنهووا د یوواندر م یووزن یجگهوو ینالوود و منهاد  1یالله مجوودد چووون صووالت
 .(111  :1369)روآ،  «شوند یم

سوتان اخووان بوه افلان های یشهنقش را در انتقال اند یشترینکه ب هایییتشخص یاندر م 
در االزهور را  یلکوه هور دو سوابقه تحصو یربان ینالد و برهان یازیمحمد ن داشتند، نام غتم

. کند یجلب توجه م یگراناز د یشمصر مرتاط بودند، ب ینالمسلم از اخوان یداشته و با افراد
 گوذاریوانعنووان بندانشوگاه کابول را بوه یاتدانشکده شرع یسئر یازین محمد غتم یاریبس

 .(106  :1378 یمی،؛ عظ111  :1369)روآ،  شناسند یماخوان 
عنووان بوه یربوان ینالود نخست، برهانهای  در همان سال یازیشدن ن یتوجه به زندان با

 . شود یدر افلانستان شناخته م یاخوان یانجر یاصل یدئولواا
 :نویسد  یم یاخوان یاندر جر یربان ینقش محور موردمعاصر در  یروس مورو

مصر فراگرفت و در ختم سوال  ینالمسلم را از اخوان یادگراییبن شهیاو اند»
فلسووفه در فاکولتووه ]دانشووکده[  پرفسووور یوو بازگشووت و بحبووه کابوول  1960

                                                 
کار و  مجددی با آنکه وابسوته بوه سونت محافظوه»نویسد:  . پیتر مارسدن در مورد تعلق خاطر مجددی به اخوان می1

بوود، در محافول اسوتم بنیوادگرا فعوال بوود و بوا  1960و دهوه  1950مدافع سرسخت بازگشت  اهرشواه در  دهوه 
  (.57: 1379)مارسدن، « المسلمین مصر ارتااط برقرار کرداخوان
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« پرداخت ریسپوهنتون ]دانشگاه[ کابل به تد یاسیو علوم س یاتادب یات،شرع
 .(107  :1388 یمی،)به نقل از: عظ

 :نویسد یمورد م ینروآ در ا الیویه
  یفاداشوت. او  یکویسر و کوار نزد ینالمسلم با اخوان یربان ینالد برهان» 

اما از محمد قطب )بورادر  ؛ترجمه کرد یقطب را به فارس یداثر س القرآن  ظالل
توا  1973از سوال  ینقل قول کرده است. ربان یا صورت گستردهقطب( به یدس

 یکیرابطه نزد ینلمالمس اخوان رو یانه[ رهار می]تلمسان یتلمذان یخبا ش 1986
 .(49  :1390)روآ،« داشت

 یووتنفوووذ و تقو ینووددر فرا یووارحکمت یندانشووگاه کابوول، گلاوود یانحلقووه دانشووجو در
جوانوان »فعوال  یاز اعضوا یکویعنوان دارد. او به یا به افلانستان نقش برجسته گری یاخوان

جذب و جلب  یلدلاخوان قرار گرفت،   از دو شاخه یکیکه بعدها در رأس  یو کس« مسلمان
 : کند یم یانب چنینرا  ینالمسلم به اخوان یشخو

 یچو هو ینظام یچبودم که جز استم ه یافتهسلسله مطالعه در یکاز  بعد»
و  یوستمفکر پ ینبه ا ینباشد. بنابرا یمعقول ینظام زندگ تواند ینم یگریقانون د

گورفتن و هم در آن وقت در کابل وجود داشت کوه در شوکل ها  عده کتاب یک
و داخول  شود یم پچوا یرانکه در ا ییها ثر بود. کتابأافکار م ینشکل دادن ا
صاحب و  یمودودهای  قطب و محمد قطب و کتاب یداز س شد، یافلانستان م

 ین،)طنو «شودند یکه توسط خود بورادران نوشوته م ییها رساله یامثالهم و بعض

1384:  136). 
 رکزیبه مثابه دال م« اسالم یگانه راه حل»

های  بوا دیگور گونوه ،کنود هوا در موورد خطوری کوه اسوتم را تهدیود میدیدگاه اخووانی
هوای فراگیور و معضوتت  گرایی تفاوت ماهوی و راهاردی دارد. به نظر ایشوان چالش استم

ای که در ابعاد مختلفی جامعه اسوتمی را فراگرفتوه اسوت، معلوول غافول شودن از  گسترده
استم یگانه راه حل آن خواهد بود. اسوتم موورد نظور  ،در نتیجههای استمی است و  آموزه
نگذاشوته و بورای هور  استم حداکثری و آیین زندگی است؛ استمی که چیوزی را فورو ،آنان
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اسواس از نظور گفتموان اخووانی، عاوارت اینئه نموده است. برمعضل و چالشی راه حلی ارا
  د.نشین می گفتمان، در مرکز «استم تنها راه حل»

کرد، همان خطوری  گرایان اخوانی خطری که استم را در افلانستان تهدید می برای استم
در کشور مصور تهدیود  1920المسلمین، استم را در دهه  گذاران اخوان بود که از نظر بنیان

المسلمین در مصر در حالی به پا خواسوت کوه از منظور رهاوران آن، فسواد و  د. اخوانکرمی
 گوید:می بارهگذار اخوان در اینالانا بنیان ه مصر را فراگرفته بود. حسنانحراف جامع

گسیختگی و آثار گوناگون ترک اختق استمی را در محتت و اماکن در قاهره عنان»
مختلف به چشم دیدم. اینها چیزهایی بود که در روستاهای سالم و پواک هرگوز دیوده 

ها پر از مطالب منافی تعالیم دین بود  زنامهشد و برای من کامت تازگی داشت. رو نمی
خار از دستورات دینی. فهمیدم که جریان فساد و انحراف  های عوام، غافل و بی و توده

تواننود  تنهوایی نمیبسیار نیرومند است و همه را دربر گرفته و دانستم که مسواجد بوه
 .(53  :1358)الاناء،  «تعلیمات استمی را برای همه مردم عملی سازند

وضعیت فرهنگی و دینی آن روزگار قاهره  موردها بعد سید قطب آنچه را که الاناء در  دهه
و « جامعوه اسوتمی»بیان کرده بود، در قالب یک تهوری ارائه کرد. او با تقسویم جواموع بوه 

برای گذر از جامعه جاهلی به جامعه استمی، استم یگانوه  که معتقد بود« جامعه جاهلی»
گفت و از  های سیاسی و مدیریتی استم سخن  از  رفیت ،ست. او در آثار مختلفیراه حل ا

 بدیل یک جامعه استمی یاد نمود.  عنوان الگوی بیصدر استم به
گفت؛ انقتبی که استمی است و استم را به متن جامعه  سید از ضرورت انقتب سخن 

 گرداند. او گفت: باز می
حول در جامعه و تلییر دادن واقعیت جاهلی از نخستین و یفه ما ایجاد ت» 

 و رأس تا پایه است. برای آغاز کار، باید از دست جامعه جاهلی خت  شویم
ها و ایدئولوژی خوود را بورای ها و ایدئولوژی آن را رها کنیم. نااید ارزش ارزش

ن ها و راه ما با آ یم. روشکنای تضعیف  تر کردن آنها به جامعه، حتی ذرهنزدیک
عقایودمان از بوین خواهود  طورف آن بورداریم،یک گام به اگر فرق دارد و حتی 

 .(22  :1979)سید قطب، « رفت و نابود خواهیم شد



یان اخوانی در افغانستان   (41) ............................................. تحلیل گفتمانی جر

 

کورد.  تهوری جامعه جاهلی سید قطب، حاکی از اود خطری بود که استم را تهدیود می
اخوانی در جهان گرایی  بسیاری بر خیزش استم تأثیر الطریق المعالم فیتهوری وی در کتاب 
 استم برجای نهاد.

 :ها حشر و نشر داشته، معتقد است گرایان افلانی سال اولیویه روآ که با استم 
اند. به  جوامع امروزی در همان جاهلیت قال از استم فرو رفته ،گرایان به نظر استم»

گواه دولوت و جامعوه  به جز صدر استم و زمان خلفوای راشودین هیچ ،عاارت دیگر
رو تاریخ امروزی یک مقطع است و با آمودن دوبواره استمی برقرار ناوده است. ازاین

جامعه استمی نفی خواهد شد. پس در این مقطوع هور چیوزی از فلسوفه و ادبیوات 
گرفته تا تصوف، همه و همه مورد تردید است. بعد از خلیفه چهارم اساسوا جاهلیوت 

 .(84 : 1378)روآ،  گرفت دوباره بازگشت و تمام جوانب زندگی را فرا
در افلانستان دو خطر مهم متوجه استم بوده اسوت. خطور  ،گرایان اخوانی به باور استم

تر، تورویج نخست عینا همان است که در عاارات منسوب به الاناء گذشت. خطر دوم و مهم
اس های کمونیستی در فضاهای علمی و فرهنگی بوود کوه بوه پنودار آنوان اسو و تالیغ اندیشه

 حل مراجعه به استم است. به باور ایشان بهترین راه ،رفت. بنابراین استم را نشانه می
د که الاقل شهر کابل از جهوات ها در شرایطی سر برآوردن به روایت نای عظیمی اخوانی

 نویسد: شده وضعیت مناسای نداشت. او مییاد
دینوی و  سووی بی آنها پتن و نقشه تولد دوباره استم را در کشوری که بوه»

شد، بررسی نموده و تعهد سپردند تا این کشوور در آینوده نیوز  الحاد رهاری می
استمی باقی بماند. آنها اصول و موازین دولت را که به زعم آنها از شوریعت و 

دادند. در نظور  مورد انتقاد قرار می ،اساسات مذهای صدر استم تخطی نموده
ار گماشتن آنها در ادارات دولتی در زیر یک آنها رفع نمودن حجاب زنان، به ک

سقف همراه با مردان، یکجا بودن پسوران و دختوران در پوهنتوون ]دانشوگاه[ و 
هوای رنگارنوگ در شوهر ها[ در یک صف، ایجاد رستوران ها ]دانشکده فاکولته

کابل، صرف مشروبات الکلوی و اشواعه افکوار کمونیسوتی در بوین جوانوان و 
 .(106  :1378)عظیمی،  «دعت تلقی گردیدب ،روشنفکران کشور



یان ............................................... (42)  الملل سی دینی ی معرفتی در عرصه بینشنا جر

 

استم  ،تنها راه ممکن برای تلییر وضعیت موجودکه ها معتقد بودند در چنین شرایطی اخوانی
های فساد و  داد و با برچیدن نشانه ه میتمی بود که راه حل نهایی را ارائاس ،است. استم مد نظر آنان

گذاشت. ایشان به  ستمی را در افلانستان به نمایش میهای دیانت، نمایی از جامعه ا آوردن نشانه
های آن بودند؛  پیروی از پیشگامان اخوان مصر خواستار به صحنه آوردن استم با تمام  رفیت

 ؛گفتند هرچند که برداشت سطحی و ماتدیانه از استم داشتند. ایشان از حکومت استمی سخن می
  درمانده بودند. انداز آن اما در تشریح چند و چون و چشم

مسهله اصلی برای آنان یکجا بودن دختران و پسران در دانشوگاه و صورف مشوروبات الکلوی در 
ها بود. از نظر ایشان چنین وضعیتی باع  کوچ استم از افلانستان شده بوود. ضومن آنکوه  رستوران

هوا نگرانوی اخووانیبر  ،ویژه در جامعه فرهنگی و علمی افلانستانها به رونق گرفتن کار مارکسیست
 افزوده بود.

گرایان اخوانی  ن معاصر بر این باور است که آنچه موجب شد کار استماز مورخا حدریالله  امین 
صورف جهوت  گرنوهو ؛لنینیسوت بوودو  گرایان مارکسیسوت در افلانستان رونق پیدا کند، وجود چپ

کنندگی افکار  ، اما  رفیت بسیجداد ها را علیه دولت افزایش می نخست هرچند قدرت مانور اخوانی
 نویسد: توانست رژیم را با تهدید جدی مواجه کند. او می عمومی را نداشت و لذا نمی

 را تحت نام جهادهای خود ها دولت را از راه و رسم دین استم منحرف دانسته و فعالیتاخوانی»
ر سوازماندهی خوود اسوتفاده به منظور براندازی رژیم ادامه دادند و از خاک پاکستان به حی  مقو

رسیدند؛ زیورا شوعار جهواد  اعظمی نمودند. با وجود آن هم در کار خود چندان موفق به نظر نمی
تر برخووردار علیه حکومت داودخان در بین مردم استقاال نشد. این موضو  زمانی از حی  وسیع

ت جدیود بوه نوام ها سقوط یافوت و حاکمیوچپی اخوانی گردید که محمدداود توسط رقاای دست
 .(592  :1379، ح)دریدین تالیغ و به صفت نماینده شوروی تشهیر گردید  ملحد و بی

 گفتمان اسالم سیاسی اخوانی عناصر
د، اموا پیراموون چرخ، می«استم یگانه راه حل»هرچند گفتمان استم سیاسی اخوانی بر محور 

تورین ایون دهنود. مهومشوکل مویآن عناصر مهمی وجود دارد که هویوت ایون شواکه گفتموانی را 
 ند از:اعاارتعناصر
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 دولت .1
های دیگر استم سیاسوی  از گونه ،برای اصحاب گفتمان استم سیاسی اخوانی« دولت»
خر أعنووان ضورورت متوسیاسوی بوه های اسوتم تر است. اگر دولت برای دیگر گفتمان مهم

اسوتم »ا تحقوق شوعار شود، برای استم سیاسی اخوانی امری مقدم است؛ زیور شناخته می
یافتن  بدون رسیدن به دولت و دسوت ،از دید کارگزاران استم سیاسی اخوانی« یگانه راه حل

 به قدرت ممکن نخواهد بود.
خوانود.  را در افلانسوتان استمیسوت می 1970و  1960گرایان دهوه  اولیویه روآ استم 

گیورد. او در  می هوا را دربور وانیکند، اخ ها مطرح می بیشتر مااحثی که او درباره استمیست
 گوید:مورد ضرورت دولت می

ها ماهیت دولت است که ماهیت جامعه را معلوم از نظر استمیست»
گرا قائل به تمیز  دارد و از این روست که میان دولت مسلمان و دولت استم می

 است و این چیزی است که یک عالم سنتی آن را قاول ندارد. بنابراین باید به
طوری که  گرا پرداخت، زیرا همان آماده ساختن یک تهوری برای دولت استم

مودودی تاکید کرده، طرز تفکر سنتی علما طاقه خودمختار سیاسی را از بند 
کند؛ زیرا در این طرز فکر، مسائل اختقی، حقوق و سیاست با هم  رها نمی

 .(124  :1369)روآ،  «درآمیخته است
گرایی، بوه سوازمان و نهادسوازی  های اسوتم رختف دیگر گونوهاستم سیاسی اخوانی ب
نهادسازی تا چه اندازه در استراتژی آنان تعریف شده،  اینکهنظر از توجه بسیاری دارد. صرف

محصوول همسوایگی و  ،رویکرد آنان بوه دولوت و سوایر نهادهوای اداری ،اما به  ن غالب
حتماال به همین دلیل اسوت کوه اسوتم های دست چپی است. ا الگوگیری ایشان از سازمان

بوه سورعت بوا قودرت حواکم درافتواد و بوه مووازات  1960اخوانی پس از تکووین در دهوه 
دولت تنها ابزاری برای حفظ »گرایان برای قاضه قدرت گام برداشت؛ زیرا از نظر ایشان  چپ

در نوه  ،و گسترش مذهب نیست؛ بلکه هسته روند استمی شدن است. حقیقت هر جامعوه
 .(40  :1372)روآ، « اعتقادات مردم، بلکه در دولت آن جامعه متجلی است

گرایان اخوانی شور و اشتیاق انکارناپذیری برای رسیدن به قدرت داشوتند. ایون امور  استم
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نشانه اهمیت دولت در گفتمان استم سیاسی اخوانی است. اشوتیاق آنوان بورای دسوتیابی بوه 
با سرنگونی رژیوم  1978گرای آنان موفق شد در سال  ب چپزمانی تشدید شد که رقی ،قدرت

 جمهوری، زمام امور را به دست گیرد. 
نگواه راهاوردی بوه قودرت و دولوت  ،الدین ربانی از پیشگامان اخوانی در افلانستان برهان

داری صودر  با گریز به دوران حکوموت ،های مصرکرد به پیروی از اخوانی داشت. او سعی می
 گوید:  باره میه نماید. ربانی در اینائروزآمد از مفهوم دولت ار استم، تلقی

کنیم خواستار نو  حکوموت صودر اسوتم هسوتیم،  موقعی که ما اعتم می»
کنند که ما در نظر داریم وضع یک هوزار و سیصود سوال قاول و  ها فکر میخیلی

متی موا بوه همان شرایط زندگی را برگردانیم. آنها عقیده دارند که اگر نظوام حکوو
تواند پایودار  وجود آید با سیستم حکومتی عصر الکترونیک متفاوت است و نمی

کنیم این پیشداوری سطحی اسوت. موا بورای آنکوه نظوام  بماند، ولی ما فکر می
وجوود داشوت در  های صدر استم را کوه در زموان حضورت محمود ارزش

ایم که  ما بر این عقیدهبینیم.  جامعه خود رواد دهیم، مشکلی بر سر راه خود نمی
های مختلوف قابول اسوتفاده اسوت. بوه  المللی در فرصت های ملی و بینارزش

های صدر استم در اثر تکامل و پیشرفت بیشتر دنیا مورد همان طریق هم ارزش
 .(277و 276  :1365)دیتل، استفاده قرار خواهند گرفت 

سیدن به قدرت بود. او برای دسوتیابی تری به دناال ر گلادین حکمتیار نیز به نحو رادیکال
به دولت و به زعم خودش برپایی حکومت استمی، بیش از چهار دهه تتش کرد و در ایون 

 های بسیاری پیرامون خود پدید آورد.  راه حرف و حدی 
 نویسد:  . او میداردمل در این مورد جای تأ عاارت اولیویه روآ

ه قدرت را به هر طریق ممکن و با حکمتیار در استراتژی خود معتقد است ک»
هر قیمت باید به دست آورد. برای او برداشتن رقاا از سر راه دارای اولویتی خا  

کشی اسوتفاده کورد توا اجوازه ندهود  هایی نظیر محاصره و آدم است. حزب از راه
 .(339   :1370)روآ، « مسعود از دره پنجشیر خارد شود
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  حزب .2
گونه که دولت غایت تحقوق آموال آنوان اسوت، حوزب  انبرای استم سیاسی اخوانی هم

رساند. بنابراین در فرایند نهادسوازی،  ای است که ایشان را به این هدف می مقدمه و یا وسیله
های روشنی به  و برنامه نامهمرامگون را در چارچوب  حزب ارگان مهمی است که جمعیتی هم

 ده و اخوانیسوم سوازمانکوه  وان گفوتتو دهد. در واقع می سوی دستیابی به قدرت سوق می
 ورزی تناسب دارد.  ست و این امر با تحزب و سیاستگرا عمل

المسوولمین،  های اخوان هووا موودت کوتوواهی پووس از ورود اندیشووهدر افلانسووتان اخوووانی
اندازی کردند کوه پوس از چنودی بوه دو  نخستین هسته سازمانی را به نام جوانان مسلمان راه

هوای انشوعاب در سوال»تمی و حوزب اسوتمی منشوعب شود. حزب اصلی جمعیت اسو
و در اوضاعی تیره و توار بوه وقوو  پیوسوت. در ایون زموان حکمتیوار حوزب  1967-1977

 ،ها به عاریوت گرفتوه شودهدهد و انتخاب واژه حزب که از کمونیست میاستمی را تشکیل 
هوا بایود دیگور جنواشبین اسوت.  دلیل نیست و نشانگر توجه به تهوری پیشگامان روشن بی

ن توجوه مطیع آنها باشند و یا از میان بروند. به عکس انتخاب واژه جمعیت توسط ربانی مای
 .(122:   1369)روآ، « ستها او به اتحاد همه گروه

تورین چوالش اندازهای بسیاری مواجه بودند. مهم ها در امر تحزب با دستالاته اخوانی
هوای اخووانی آشوکارا الگووی تجربوه بوود. جریواندر این خصو  فقدان الگوی بوومی و 

اما شرایط ویژه افلانستان موانع از آن بوود  ؛نظر داشتند المسلمین مصر را مد سازمانی اخوان
را در  هایشوان ده و فعالیوتکورها سال صواوری  شان ده که بتوانند به اندازه پدرخوانده مصری

 بارند. با موضوعات اجتماعی، فرهنگی و آموزشی پیش  ارتااط
ها پیش از آنکه به اندازه کافی تجربه سازمانی کسوب نمووده و بوه مورز پختگوی اخوانی

حوزب  مووردرسیده باشند، برای قاضه قدرت بسیار زود دست به کار شودند. ایون ادعوا در 
تر است؛ زیرا حزب استمی افزون بر الگوپوذیری از اخووان  موادر، در نظور استمی روشن

حزب کمونیست شوروی را نیز پیاده کند و جناشی ماتنی بر ساختار  داشت الگوی سازمانی
نمونه اعضای بوالقوه حوزب بوه دقوت موورد تحقیوق و  برایسلولی و هرم قدرت پدید آورد. 

 کردند.  بایست دوره آزمایشی را طی می گرفتند و می بازجویی قرار می
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زیرا بیش از او به تحزب تر از ربانی است؛  پیتر مارسدن معتقد است که حکمتیار مکتای
اولیویه روآ نیز معتقد اسوت کوه از  .(55  : 1379)مارسدن، دهد  و نهادسازی سازمانی بها می

های زیادی وجود دارد  ها مشابهت گرایان و مارکسیست میان استم ،جهت سازمانی و تحزب
یان گرا و از این جهت به هم نزدیک هسوتند. او معتقود اسوت کوه تشوکیتت حزبوی اسوتم

های  یوک رهاور قورار دارد، بوه تشوکیتت سوازمان تحت قیمومیتاخوانی از این جهت که 
گرایان اخوانی  لنینیستی شایه است. به برداشت او از نظر ادبیات سیاسی و ماارزاتی نیز استم

و شوورا معوادل  ،اند؛ به شکلی که برادر معوادل رفیوق ها گذاشته پا در جای پای مارکسیست
 .(55  :1378)روآ، و بیعت معادل سانتریالیسم دموکراتیک است  ،کمیته مرکزی

 جهاد/انقالب .3
انقتب استمی اصطتحی است کوه در ادبیوات اخوانیسوم، واژه خوشوایند و پرطرفودار بوه 

های سیاسوت و اجتموا   ویژه در عرصههای بنیادین به آید؛ زیرا آنان خواستار دگرگونی حساب می
 ،ر پیش گرفتن رویه انقتبی ممکن نیست. از سوی دیگور در افلانسوتانهستند و این آرزو بدون د

های عاداالعلی مودودی تهوریسوین اصولی انقوتب  گرایان اخوانی به شدت وامدار اندیشه استم
سوازی انقوتب اسوتمی موودودی ایون اسوت کوه یوک اند. جان کتم نظریه آماده استمی بوده

ریزد. در ایون بحو  انقوتب  ماند و فرو می میجرم وامی بدون انقتب استمی الحکومت است
 .(Maududi, 1955: 25-26)گردد  عمدتا به عنوان شرط الزم حکومت استمی تجویز می

چهووره  کووه گیری در نظوور داشووتند گرایان در طیووف اخوووان در ابتوودای شووکل اسووتم
نظوام جمهووری در رو تا روی کوار آمودن ای از خود به نمایش بگذارند. ازاین طلاانه اصتح

المسلمین مصر نیز توا سوالیان  ناکنش انقتبی چندانی از خود نشان ندادند. اخو ،افلانستان
الانا موادام کوه امیودی بوه   سال به قلمرو انقتب ورود پیدا نکرده بود. در عهد رهاری حسن

ل مل و چه به قصد نعأرفت، جمعیت چه از روی تردید و ت کسب قدرت از طریق قانونی می
وارونه زدن، از دست زدن به عملی که حاکی از انکار انقتبی وضوع موجوود باشود، پرهیوز 

 .(73  :1977)السید، کرد  می
یونس خالص، حکمتیوار و سویاف را بوه دلیول مواضوع  ،های افلانستان در جمع اخوانی

ر داد. ایون های رادیکال قوراتوان در زمره اخوانی می ،گیری از آموزه جهاد شان در بهره افراطی
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گرایان  در طیف اعتدال ،های افراطی رغم برخی کنش در حالی است که ربانی و مسعود علی
ناپذیری از آموزه جهاد استفاده  گیرند. گروه نخست کسانی بودند که به نحو انعطاف جای می

 اسوتناد بوه دالکردند. حضور نیروهای نظامی شوروی در افلانستان، برای ایون عوده در  می
تردیدی بواقی نگذاشوت. ایون در حوالی بوود کوه اینوان در مواجهوه بوا رژیوم حوزب  جهاد

:  1365)دیتول، جسوتند  هوای انقوتب اسوتمی سوود می عمودتا از  رفیت ،دموکراتیک خلق

 275). 
یابد. کارنامه برخی از رهاران مجاهودینی  پایان نمی ، انقتب با پایان جهاداز نظر ایشان 

نشان داد که انقتب پس از پیروزی جهاد ادامه خواهد داشت  ،اشتندگری د نه اخوانییکه پیش
 .بهره بردهای خشن و سخت آن در هر زمانی  مؤلفهتوان از  و می
 امیر .4

کنود، کوه در  هموان نقشوی را ایفوا می« امیور»در گفتمان استم سیاسوی اخووانی، واژه 
ه مراتوب قودرت در میوان دهود. امیور در سلسول انجام می« پیشوا»لنینیسم واژه و  مارکسیسم

ترین مقام حزبی است و در ورای این واژه نوعی تقدس نهفته است که بورای  ها عالیاخوانی
 کند.  شخص منتسب به آن اقتدار شرعی ایجاد می

گلادین حکمتیار و احمدشواه مسوعود  ،گرایان اخوانی در افلانستان در دار و دسته استم
خود رغات داشتند. این امر زمانی اتفواق افتواد  در مورده بیش از دیگران به استخدام این واژ

که آنان لااس جهاد بر تن نموده و مانند امرای سوپاه اسوتم در تواریخ، در برابور اشولالگری 
در افلانستان که توان گفت  عهده گرفتند. بنابراین می های جنگجو را بر شوروی رهاری دسته

 برآیند آموزه جهاد است.« امیر»واژه 
س هرم قرار داشوت. أعنوان رسمی بود که در ر« امیر»کادر سازمانی حزب استمی،  در

های حزب مسلط بود. بعد از امیر، معاون حوزب  او باالترین مقام را داشت و بر تمامی ارگان
ترین شخص در تشوکیتت حوزب  عنوان باصتحیتبه ،شد که معاون امیر هم محسوب می

  .(196  :1391)حکیمی، « ولیت داشتحزب مسه استمی در مقابل امیر
در دستگاه رهاری جمعیت استمی، ربوانی تمایول چنودانی بوه اسوتفاده از ایون عنووان 

عنوووان فرمانووده ارشوود جمعیووت، اشووتیاق امووا بووه جووای او احمدشوواه مسووعود بووه ؛نداشووت
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 . شهرت یافته بود« آمر صاحب»داد و به  نشان می« امیر»زایدالوصفی به استفاده از لقب 
را کوه « خلیفوه»گرایان اخوانی، اصطتح  اولیویه روآ معتقد است که در افلانستان استم

را به جوای آن جوا زدنود. از « امیر»الانا نیز به کار برده است، از رواد انداخته و کلمه   حسن
رود و با جداسوازی  نظر وی امیر، هم برای رهار سیاسی و هم رهار مذهای جامعه به کار می

سیاسی )پادشاه و سلطان( از قدرت مذهای )علما( که از دیرباز مطرح بوده است، به قدرت 
گردد و به پیشوینه آن در ادبیوات سیاسوی  دهد. روآ به تحلیل واژه امیر بازمی حاکم قدرت می

های نخسوتین قورن  کند. او به شور و شوق حاکموان افلانسوتان در دهوه افلانستان اشاره می
گواه بوه ایون موضوو   برچسب امیر اشواره نمووده و از اینکوه علموا هیچ بیستم در استفاده از

 .(82  : 1369)روآ، کند  اند، ا هار تعجب می اعترا  نکرده
 /اجماعدموکراسی/شورا .5

نیسوت. در ایون   غربوی آن دقیقوهسیاسی اخوانی، دموکراسی به مفهوم   در گفتمان استم
و یوا « شوورا»اشد که بتواند با آموزه استمی تواند جایی داشته ب گفتمان دموکراسی زمانی می

و  1960های تکووین در دهوه  بیامیزد. کارگزاران اسوتم سیاسوی اخووانی از سوال« اجما »
دادند. الاته آنان به دلیل کمی  در مواجهه با واژه دموکراسی شدیدا احتیاط به خرد می 1970

وکراسی به مفهوم غربوی آن اطتعات و پایین بودن سطح تحصیتت، برداشت روشنی از دم
 تر گردید. نوسأاین واژه برای آنان م ،در گذر زمان اینکهنداشتند تا 

دادند و گویا بر زبان راندن واژه  احتیاط به خرد می ،ایشان در مواجهه با آن ،با این وجود
ه کردند. این در حالی بود ک دموکراسی را به منزله خدشه وارد شدن به تقدس جهاد برآورد می

 ،های متاو  آنان ای پایاند بوده و به همین منظور در سازمان ایشان به روح دموکراسی تا اندازه
 گیری به نام شورای مرکزی و یا مانند آن تعایه شده بود. حلقه کوچک تصمیم

تواننوود بووه نحوووی  هووای شووورا و اجمووا  می اسووپوزیتو و وال بوور ایوون باورنوود کووه آموزه 
نی دموکراسی بوده و آن را استمی کنند. به باور ایشان در سوطحی کننده وجوه غیردیتلطیف
تواننود ماوانی  تر، اجما  و شورا اگر در قالب مفاهیم امروزی به کار گرفته شوند، می گسترده

تواند مانای الزم برای پذیرش  الزم را برای دموکراسی استمی تدارک باینند. مفهوم اجما  می
 .(65  :1390)اسپوزیتو، وال، ی اکثریت را فراهم کند أهای سیاسی ماتنی بر ر نظام
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اهمیت شورا و پیوند آن با اصل انتخابات  مورددر  ،قاضی امین وقاد از پیشگامان اخوانی
 های کلیدی دموکراسی گفته بود:  مؤلفهعنوان یکی از به

منظور ما از شورا این است که یک مکانیزم جدیود و اصوولی در ایون »
من ؤخواهیم کرد تا انتخاباتی صورت گیرد که افراد مستعد و موراستا ایجاد 

و متعهد به اسوتم و وطون اسوتمی انتخواب شووند و دلسووزانه مسوائل و 
بینی کنند و سپس جهت  مشکتت را ارزیابی و برای همه آنها راه حل پیش

 .(413  :1370)وقاد،« اجرا آن را به قوه اجرایی بسپارند
اند.  ها نسات به حد و اندازه دایره انتخابات اتفاق نظر نداشوتهانیرسد که اخو به نظر می 

اموا در  ؛گفتند از ضرورت انتخابات در حکومت استمی سخن می ،اکثر رهاران این گفتمان
شرایط حوق  موردکس مانند یونس خالص دایره آن را محدود نکرده بود. او در میان آنها هیچ

 ی گفته بود:أر
کسانی که مسلمان واقعی هستند، بایود حوق رأی  فقط علمای دین و» 

نود. در اسوتم زن حوق اداشته باشند و اشخا  دیگر، از این حق محوروم
رأی هوم نودارد. بوه عقیوده مون  جمهور شود و در نتیجوه حوق ندارد رئیس

آنهوا هوم  ،تا نظر خود را تلییر ندهنود ،شیعیان که مخالف ابوبکر و عمرند
 .(166  :1380)سجادی،« حق رای ندارند

 زنان .6
المسلمین مصر در سالیانی که بر آمووزش و اموور اجتمواعی تمرکوز کورده بوود، بوه  اخوان

داد. آنان بر این باور بودند که زنان نیمی از نیروهوای  موضو  تحصیل زنان اهمیت بسیاری می
عه مصر های جام الانا سنت  اند. حسن داشته شدهنهفته استم سیاسی هستند که در پستوها نگه

های  دانست و بسیار کوشید تا آن را تلییر دهد. او با استناد به آموزه زنان ارتجاعی می موردرا در 
حق تحصیل همگانی، بر این باور بود که زنان بدون برخورداری از فرصت سواد  مورددینی در 
 توانند خواهران خوبی برای برادران مسلمان باشند.  اندوزی نمی و دانش

ها تحصیل زنان بویش از آنکوه بوه کوار دنیوای آنوان بیایود، در ذات خوود  خوانیاز نظر ا
 گفته بود:  بارهارزشمند است. غزالی در این
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زنووان بایوود از آموووزش و پوورورش برخوووردار شوووند، ولووی نووه بوورای »
بلکه برای آنکه نفس این عمل خوب است. فایده فرعی آموزش  ؛یابی شلل

سازد که و ایف خوویش را در قاوال  وانا میو پرورش این است که زنان را ت
)غزالای، « خانواده انجام دهند و مردان را در انجوام و ایفشوان یواری کننود

1373 :207). 
دیودگاه  ،عامتن گفتمان استم سیاسوی اخووانی در افلانسوتان که توان گفت بنابراین می

زاب اخووانی در کوادر بسا برخی از احونقش اجتماعی زنان داشتند و چه در موردتری  متیم
ولوی  ؛های فعال زنان را جوای داده بودنود صورت محدودی برخی از چهرهسازمانی خود به

گرایان اخوانی، چه در دوران تکوین، چه در دوران جهاد و چوه  رغم دیدگاه مکشوف استمبه
پس از آن، تلییر قابل توجهی در وضعیت زنان حتی در مناطق تحت کنتورل آنوان بوه وجوود 

یامد و حتی پذیرش زنوان در تشوکیتت اداری و سوازمانی احوزاب اخووانی و جهوادی بوا ن
 های بسیاری مواجه بود.  دشواری
گرایی اخووانی نظریوات  نمونه مولوی یونس خوالص از پیشوگامان گفتموان اسوتم برای

حرموت »ای داشت و در کنار لیست بلندی از محرماتی کوه وضوع نمووده بوود،  بنیادگرایانه
 .(210  :1391)حکیمی،شد  نیز دیده می« ل نسوانتحصی

آنوان را  ها همچنان دست گرایان این گفتمان نیز سنت در طیف اعتدالکه رسد  به نظر می
المسولمین مصور، پایگواه فکوری و سیاسوی قابول  بسته بود و آنان نتوانستند برختف اخوان

ن سیاسوت در افلانسوتان عاوور توجهی در میان زنان افلانستان ایجاد و از سنت مردانوه بوود
ها منزلوت گذشوته  گرایان اخوانی، سونت که روآ معتقد است، نزد استمچنان ،کنند. بنابراین

 .(330  :1370)روآ، اند از آن فراتر بروند  اند و آنان نتوانسته خود را حفظ کرده
 وطنیجهان .7

که چنان ؛گرا نیز هست گرا بودن، آرمان اصوال گفتمان استم سیاسی اخوانی در عین واقع
ها در مصر، رهاران آن وسوسه شدند تا دامنه آن را از مرزهوای ایون  با باال گرفتن کار اخوانی

این آرمان را در ماده  ،کشور فراتر بارند و به پهنای جهان استم توسعه دهند. به همین منظور
 دوم اساسنامه خود گنجاندند: 
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های استمی می است که در راه رسیدن به آرمانالمسلمین حرکتی جهانی و است اخوان»
 .(207  :1365)آقایی، صفوی، « کند تتش می

آوازه و  1930الاناء که پس از یک دهه رهاری اخوان در دهه   شخص حسن مورددر این  
وطن شدن ایدئولوژی اخوان بسیار تتش کرد که خط  اعتاار زیادی پیدا کرده بود، برای جهان

: 1375الحسوینی،  )موسیحاصول آن بوود « المسولمین المللوی اخوان خوط بین»سوم موسوم بوه 

 135). 
وطنی  گرایان اخوانی در افلانستان که تا اندازه زیادی خوود محصوول اصول جهوان استم
های نخسوت بوا  المللی بودند، همین رویه را در پیش گرفتند. الاتوه آنوان در سوالاخوان بین

وطنی شودن  جه بودند و فرصت و رغات چندانی به جهوانهای بسیاری در داخل موا چالش
ورزی در دوره جمهوریوت و سوپس روی کوار آمودن  نداشتند. با تنگ شدن فضای سیاسوت

شان  های حزبی حزب دموکراتیک خلق، رهاران اخوان به پاکستان گریختند و از آنجا سازمان
المللوی شودن جهواد  نوه بینزمی 1980را توسعه دادند. با رونق گرفتن گفتمان جهاد در دهه 
ویوژه از جهوان عورب بوه کموک گرا بوه افلانستان فراهم شد و هزاران تن از نیروهای اسوتم

 مجاهدین افلان در مواجهه با نظامیان شوروی و رژیم خلق حاکم بر کابل شتافتند.
گرای دنیوای عورب در  اسوتم پدید آورد توا دو ایودئولوژیجهاد افلانستان بستر مناسای 

ترین موقعیت بورای  جنگ افلانستان بهترین و مناسب»ری غیرعربی با هم تتقی کنند. کشو
های بشردوستانه  المسلمین هم کمک ها بود. اخوان ها و وهابی گسترش همکاری بین اخوانی

خواسوتند در جهواد شورکت  کرد و هم داوطلاان عورب را کوه می را برای مجاهدین جمع می
المسوولمین در پیشوواور بووه دسووت یووک اردنووی  دفتوور اخوانکوورد.  کننوود، جووذب و موونظم می

های موالی  شد. همین عادالله عزام بود که کمک االصل یعنی عادالله عزام اداره می فلسطینی
 .(129  :1378)روآ، « رساند عربستان سعودی را به مجاهدین می
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 گیری یجهنت

 ینمندتر و قدرت گذارترینتأثیراز  یکی اینکه یندر افلانستان در ع یاخواناستم  گفتمان
بوده  یزآنان ن ترین یالو س ینتر از متشتت یکیدر افلانستان بوده،  یاسیاستم س یها گفتمان

 رسدر افلانستان در دسوت یستمقرن ب یانیدر سه دهه پا یاخوان یاسیاست. گفتمان استم س
 یبوه گفتموان یلتاود توانسوت ینم یوب،رقهای  اعتاار گفتمان یتقابل یدتمد یلاما به دل ؛بود

 هژمون شود. 

 یوندر ا یروشون و مشخصو یبود که اوال اسوتراتژ یناها  یاخوان یناکام یلدل ترینمهم
 مووردبودنود. موثت در  یختگیگسو و بعضوا از هم یدچار پراکنودگ یاخصو  نداشتند و ثان

اسوت کوه در موورد او گفتوه شوده اسوت:  یچیودهموضوو  چنوان پ یارحکمت یاسیس یتهو
 یخوورده بوود، برداشوت یوندپ یسمپشتون یژهوبه یبوم یهکه با روح یناز د یارداشت حکمتبر»

جرگوه و نظوام  یهکشور مانند لو یسنت یاسیاز استم است که نه با ساختار س یانهانحصارگرا
ب یانوهم یبشر ینو هور و دستاوردها های یدهو نه با پد سازد یم یپادشاه دارد. طورز  یخوو
 یودهعق و بوا آن همگوام و هم یاستم حزب گذارانیانرا که از بن هایی یومول یحت یتفکر و

 .(74  :1393 ی،)باقر« کرد ییو جدا یدبودند، دچار ترد

 یاخوووان یاسوویاسووتم س یوورهکووه در دا یآنووان یو عملوو یتنووو  و اخووتتف فکوور مووورد در
( 1990و 1960در طول سه دهه ) یمتعدد یگرانگفتمان باز ینگفت که ا توان یم شناسیم، یم

گفتموان اشواره  یونا یشوگاماناز پ یو مواضع برخ ها یشهداشته است. در مااح  گذشته به اند
انود:  نقوش نخسوت بوده یگرچهار چهره بوازها  یاخوان یانگفت که در م یدبا ینجاشد، اما در ا

 . یافخالص و عادالرب رسول س یونس ی،ربان ینالد برهان یار،حکمت ینگلاد

آنان تا چوه انودازه شوناور بووده و  ینظام فکرکه  دهد یشده نشان میادا  اشخ کارنامه
بوده اسوت. موثت  قرار یچه مقدار متفاوت و ب یاسیآنان در قاال تحوالت س های یریگ جهت

هرچند هر دو تحت  یارو حکمت یگفت که ربان توان یگفتمان م ینا یاصل یگردو باز مورددر 
از  یمتفواوت یبه تلق یقطب قرار داشتند، ول یدو س ینالمسلم ناخوا های دیشهافکار و ان تأثیر

 یبورا یشوتریب یآموادگ ی. ربانرسیدند یمدرن م های یدهتعامل با غرب و پد یعت،حوزه شر
 یکمتور یریپوذ از انعطاف یوارکوه حکمتیحوالدر ؛دارد یدجد یها با مسهله یدنساز گرد دم
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در حووزه  ینویموسع از امور د یربا تفس چندان یافس کهاست  یدر حال ینبرخوردار است. ا
 .(246  :1388 ی،)سجاد دهد ینشان نم یهمدل ی،خارد از نصو  شرع

خود  کننده یهنقش تجز یزن یقوم های یموضو  وابستگ یاخوان یاسیگفتمان استم س در
پشتون بودند که از  یاز وابستگان به گروه قوم ،و خالص یافس یار،کرده است. حکمت یفارا ا

 اش یو فرمانوده نظوام یربوان ،اند. در مقابل قدرت برتر را در افلانستان داشته یخیظ تارلحا
وطن رفتوار  بودند. هرچنود هور دو دسوته در نظور داشوتند جهوان یکتاج یتمسعود، از قوم

 خود باز کنند.  یپاو   را از دست یسنت قوم یها موفق نشدند علقهدر نهایت اما  یند،نما

از  یبود و پندار و گفتار برخو ای یلهاز مناساات قا یینما ،افراد ینا متاو  یاسیس سازمان
ند. کنبدل  یاند از تعلقات قوم که نتوانسته داد یو خالص نشان م یارحکمت یژهورهاران به ینا

. بورد یم یشبه پ یلویقا یمهن ینموازاساس رخود را ب یمبود که تنظ یخالص کس یونس»مثت 
 یوک یاعضوا ی به ح یمتنظ یدر رأس هرم قدرت قرار داده، با اعضااو که خود را  یمدر تنظ

 :1377 ی،)آرنو« شود یو او پدرسواالر مهربوان آن پنداشوته م شود یخانواده گسترده برخوورد م

را در جموع  یمقوام و ی،ربان ینالد برهان یکتاج یقوم یشینهبود که پ یدر حال ینا .(135 
و خالص از تکرار  یارحکمت یژهوبه یو یمکتا یقااو ر نمود یم یفتضع یاخوان یانگرا استم

 یرکار آمدن ام یتاار و رو شاه پشتون یکه منجر به سرنگون 1929بچه سقا در سال  یخچهتار
   .(21  :1380 ی،)ماگنوس، نانگران بودند  یقاشد، عم تاار یکتاج

بوه  یاسوتم یوت. جمعکردنود یعمول نم یدر افق مشترکها  یاخوان یزن یلحاظ سازمان از
 یتتبووا سوواختار و تشووک یو یووکنزد ییرهاوورش در مصوور و آشوونا یتتلطووف تحصوو

 یسووازمان یالگووو کوشووید یو م نهوواد یسووازمان م یوونا یپووا یپووا در جووا ینالمسوولم اخوان
 یوتهرچنود کوه هو یارحکمت ،در مقابل اماکند.  یادهپ یاستم یترا در جمع ینالمسلم اخوان
حوزب  یورنظ یستیمارکس یها سازمان یالگو کوشید یم یانداشت، اما از لحاظ سازم یاخوان

 کند.  یقتطا یخلق را بر حزب استم یکدموکرات

مختلف افوت  یها در افلانستان در طول سه دهه، در عرصه یاخوان یاسیاستم س گفتمان
 اهر شده  یانگرا چپ یبعنوان رقکه به یگفتمان زمان ینداشته است. کارگزاران ا یادیز یزو خ

با  یوندجهاد و پ یایاما پس از ورود به دن ؛دادند یم یشطالاانه  از خود نما دند، چهره اصتحبو
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پوس از ورافتوادن  یشوانبه خوود گرفتنود. ا یانهگرا و آرمان یژست انقتب المللی، ینب یاندگرایابن
تصواحب قودرت بوه جوان هوم افتادنود.  یعمل نمودند و برا یانهگرا واقع یان،گرا چپ یهژمون

و کونش  یشوهدر اند یوادینبن ی(، تحوول1992دوران جهواد ) یوافتن یوانبوا پاکه گفت  توان یم
 خواند.  یاخوان یرا به آسان یشانا توان ینم یگرد یکه حت یبه طور ؛حاصل شدها  یاخوان

 ی، و ناکوام«راه حول یگانوهاسوتم »شوعار  یدر اجرا یاخوان یاسیشکست استم س با
و  یریگ نضوج یالزم بورا ینوهزم ی،گفتموان درون یها ن شوکافکارگزاران آن در برطرف کورد

 یونجناش طالاان فراهم شد. بوه ا یبه کارگردان یختفت یاسیهژمون شدن گفتمان استم س
از  یجهو در نت یدرس یاندر افلانستان به پا یاخوان یاسیس تماعتاار گفتمان اس یتقابل یبترت

 دسترس خارد شد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یاخوان یاسیگفتمان استم س یبند مفصل
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