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سپاسگزاري 
اتمام این پژوهش بدون همکاري شماري از استادان و عزیزان ممکن نبود؛ بنابراین الزم است از تمام 
کسانی که در انجام این پژوهش سهم داشتند، سپاسگزاري کنیم. بر همین مبنا، پژوهشگران از دکتر 
محمد نظیف شهرانی، استاد دانشگاه اندیانا و نافع چودري، پژوهشگر در مکتب حقوقی هاروارد، براي 
مرور پرسشنامۀ تحقیق، از دکتر سیدعسکر موسوي، استاد دانشگاه براي مرور طرح ابتدایی تحقیق و 
نهایی  گزارش  مرور  براي  پژوهشگر،  رامیار،  دکترجواد  و  دانشگاه  استاد  حمیدزاده،  حبیب  آقایان  از 

پژوهش،  تشکري مى کنند 
از همکاران ساحوي پژوهش در والیات و مرکز که در جمعآوري دادههاي پژوهش همکاري کردند نیز  

ممنون و متشکریم.  

وضع  بهترشدن  راستاي  در  و  میکنند  نقد  میخوانند،  را  گزارش  این  که  کسانی  تمام  از  نهایت  در 
راه  نهایی   غایت  و  مرام  که  چهبسا  میکنیم؛  تشکر  میکنند،  استفاده  آن  از  افغانستان  دانشگاههاي 

اندازى این پژوهش نیز همین است. 

یادداشت
کار روى این پروژه ى پژوهشى در اوایل سال 0202 میالدى آغاز گردید و بنابر همه گیرى کرونا و 
میانه هاى سال  تا  ایجاد کرد،  تاخیر  آمارى  آورى هداد هاى  فرآیند جمع  دانشگاه ها که در  تعطیلى 
021 2 میالدى ادامه یافت. نسخه ى نهایى اینوژپ هش در اواخر ماه جون 2021 آماده شد و قرار 
افغانستان پیش  بنا بر تحول سیاسى که در  اما  بود در ماه آگست سال 2021 نشر و رونمایى گ،ددر 

شد، این کار اکنون با چند ماه تعویق انجام مى شو د.

شهیر سیرت و رامین کمانگر 
۱۴۰۰هجري خورشیدي 
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 چکیده

ها دینی ـ های افغانستان که بیشتر آنهای فعال در دانشگاهشناسی جریانه گونهدر این پژوهش ب

های فعال های آماری به دست آمده از این پژوهش، جریاناند، پرداخته شده است. بر اساس دادهسیاسی

هایی چون: شده از منظرهای دانشگاهی تشخیص شده و سپس بر بنیاد چهارچوب نظری طرحدر محیط

رسی و ت دینی، بینش نظام سیاسی، شدت عمل و تشکیالت سیاسی ـ سازمانی، تحلیل و برروای

« نظر»و « عمل»اند. چهارچوب نظری مذکور چهار عنصر فوق را به دو شاخۀ عمومی شناسی شدهگونه

صر و عنا« نظر»کند، طوری که عناصر روایت دینی و بینش نظام سیاسی شامل شاخۀ عمومی تقسیم می

شود. نتایج حاصله نشان می« عمل»ل و تشکیالت سیاسی ـ سازمانی شامل شاخۀ عمومی شدت عم

اند و در سطوح متفاوت، های دانشگاهی افغانستان فعالهای مختلفی در محیطدهد که جریانمی

لیل چهارچوب نظری این گزارش نشان های کمی و تحدهند. دادههای متفاوتی را انجام میفعالیت

هایی چون حزب جمعیت اسالمی افغانستان، حزب وحدت اسالمی افغانستان، حزب جریاندهد که می

التحریر، گفتمان تساهل و مدارا، اسالمی افغانستان، حزب همبستگی افغانستان، جمعیت اصالح، حزب

ملت، فغانحزب دعوت، گروه طالبان، حزب جنبش ملی افغانستان، گروه داعش، حزب کنگره، حزب ا

های دانشگاهی افغانستان، در سطوح مختلف های فعال در محیطشماری دیگر از جریان حزب وطن و

 حضور دارند.
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 مقدمه

بسته به زمینه فکری و رشته تخصصی، اندیشمندان  ۱.بوده است فراوانآن مباحث  ۀد دانشگاه و ایددر مور

بخشی از این مباحث در مورد  د.اندانشگاه قایل شده رایبرا های متفاوتی ها و رسالتمختلف مسئولیت

طرفی بر بی تأکید ،که در کار علمینیا وجود دانشگاه با سیاست و دین بوده است. باۀ ی رابطگونگچ

واضح  سیاسی بوده است.ـ  های دینی، فضاهای دانشگاهی اما شاهد شور و فعالیتاستپرداخت علمی 

ها از دیرباز با است. از طرفی هم دانشگاه نظر به زمان و مکان متفاوت این شور و فعالیت است که

 را شکل داده یاین دو مورد، فضای اند.و علوم سیاسی به نحوی به دین و سیاست پرداخته الهیاتتدریس 

نکته مهم شده و به آن پرداخته شود.  و طرح به تکرار پرسیده« ایدۀ دانشگاه»ۀ مسئلو  که پرسش است

سیاسی بر وضعیت ـ  های دینیفضاهای دانشگاهی با جریانۀ رابطتأثیرگذاری چگونگی  ،در این میان

قلب تولید منابع بشری برای  ،تخصصیـ  دانشگاه به عنوان یک نهاد آموزشی چونکلی اجتماعی است. 

عمل  ،که در آن آموزش دیده یز فضایا متأثرباشد، میموخته آدانشگاه که دانش دادبروناجتماع است. 

 گیرد. می و تصمیمکند می

این رابطه ( ۱سیاسی دو احتمال است: ـ  های دینیهای دانشگاهی با جریانفضایۀ ی رابطگونگیند چآبر

به وقوع پیوستن  شود.گرد جامعه میباعث ایستایی و عقب( 2 .کندبه پویایی و رشد جامعه کمک می

 به گاهی متصور است،کار دانشۀ ، در کنار عوامل تخصصی دیگری که در حوزاین دو احتمال یکی از

های دانشگاهی و نوعیت ساختار حکومتی و برخورد سیاسی در محیطـ  های دینیو فعالیت جریاننوعیت 

های های حاضر در محیطآن با فضای دانشگاهی بستگی دارد. به این معنا که اگر نوعیت و فعالیت جریان

گرفته فضا دموکراتیک باشد، فضای شکل ها ودانشگاهی و ساختار حکومتی و برخورد آن با این جریان

 ،های گروهیها و فعالیتدانشجویان در قالب تشکل ونشود. چباعث پویایی و رشد اجتماعی می

های نوعیت و فعالیت جریان اگردر مقابل، اما کنند. میرا تمرین  سیاسیـ  مدنی شهروندی فعال و رهبری

دموکراتیک غیرها و فضا ی و برخورد آن با این جریانیا ساختار حکومتهای دانشگاهی حاضر در محیط

فضای  ،شود. در احتمال نخستگرد اجتماعی میو عقب یگرفته باعث ایستایباشد، فضای شکل

                                                                        
 . به عنوان نمونه به دو منبع زیر نگاه شود: ۱

 ( ایدۀ دانشگاه، ترجمۀ مهدی پارسا و مهردا۱39۴یاسپرس، کارل ).د پارسا. تهران: ققنوس 
 ( مجموعه مقاالت ایدۀ دانشگاه، ۱395کانت، هایدگر، گادامر، پاسپرس، هابرماس، دریدا، جان سرل، نیومن، پوالک، مک اینتایر و هوفستتر )

 .گزینش و ویرایش: میثم سفیدخوش. تهران: انتشارات حکمت
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پرهیز، تبارز نه و خشونتگرایاکثرتی برای حضور و فعالیت دموکراتیک، اصحنه دانشگاهی به مثابه

ۀ فضای دانشگاهی به مثاب ،شود. در احتمال دومشد عمومی می، باعث پویایی و رخود یافته و با رشد

 و پرورش تبارز یافته و با رشد پروراندیشانه و خشونتدموکراتیک، جزمغیرهای بستری برای فعالیت

 شود. گرد اجتماعی میباعث ایستایی و عقب ،که فعالیت سازمانی سخت و مخفی دارند یهایجریان

است که پرداختن به  ایمسئلهسیاسی ـ  های دینیبا جریان یهای دانشگاهفضاۀ به این ترتیب، رابط

پژوهش حاضر با موضوعیت کند. وضع عمومی اجتماعی کمک می فهم یگونگما در چبه  مهم است و آن

های دانشگاهی سیاسی حاضر در محیطـ  های دینیای از جریانشناسیگونه کندمیتالش  ،همسئلاین 

 ارائه دهد.

 مسئلهبیان 

شناسی است. های سیاست و جامعههای جذاب حوزهها و سوژهمسئلهپیوند دانشگاه و سیاست از جمله 

است. دانشجویان بیشترینه در فضای دانشگاهی  شدهمتفاوت تمرین و مطالعه های این پیوند به شیوه

ها و خی هم دانشگاهاز منظر تاریشوند. به صورت عملی مواجه و آشنا میکار سیاسی ۀ است که با حوز

رود. اما های کار سیاسی و تولید ایدئولوژی و فکر سیاسی به شمار میترین پایگاهمراکز آموزشی از مهم

چگونگی و ماهیت پیوند میان دانشگاه و سیاست همواره مورد پرسش بوده است: آیا فضای دانشگاه 

فضا و محیط دانشگاه کار دانشگاهی را بودن تا چه حد؟ آیا سیاسی ،سیاسی باشد؟ اگر پاسخ بلی است

آیا امکان داشتن دانشگاه غیرسیاسی و عاری از فضای سیاسی وجود دارد؟ پیوند  د؟ اساساًکنسیاسی نمی

دانشجو با پایگاه قدرت یا حکومت و دیگر عناصر سیاسی درون و بیرون دانشگاه چگونه باید باشد؟ در 

 گونه واکاوی و بررسی شود؟ ور دانشگاهی و سیاسی چدر بستر کا ۱واقع مفهوم سیاست دانشجویی

 دانشگاه و سیاست مطرح است.ۀ که همه در محور رابط یدیگر هایپرسش

چگونگی تسلط گفتمان سیاسی حاکم بر فضای دانشگاه و کار  ،در کنار مبحث پیوند دانشگاه و سیاست

عوامل، پیامدها و  این است که هامسئلهو  هاپرسشیکی از است. به بیان دیگر  مسئلهنیز  دانشگاهی

                                                                        

1. Student Politics 
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های هاست؟ تسلط ایدئولوژی و روایتو کار دانشگاهی چه و کدام ۱سازی دانشگاهنتایج سیاسی

 آورد؟به بار می یایدئولوژیک سیاسی دین بر فضا و محیط دانشگاه چه پیامدهای

های و روایت بحث دیناز جوامع و کشورها همواره با  یکار سیاسی در افغانستان همچون شمار دیگر

اسی همیشه به نحوی است. به بیان دیگر تاریخ افغانستان نشان از آن دارد که کار سی خورده گرهدینی 

های حاکم بر فضای از ایدئولوژی یین نیز بوده است. بخش بزرگدکم کار در محور کاری دینی، یا دست

بلکه به این  ،یستی ندینغیرو  یای ضددینهمعنای نفی ایدئولوژیبه سیاسی ما دینی است. البته این 

ی ستند. ایدئولوژهای دینی نیز هیانتان به نحوی جرهای سیاسی در افغانسبیشتر جریان معناست که

خورد. های خاص دینی آب میهای سیاسی در افغانستان بیشتر از فضای فکری و روایتاحزاب و گروه

پیوند میان دانشگاه، ۀ العه و سیاست در افغانستان در واقع مطمبحث پیوند میان دانشگاۀ بر این مبنا مطالع

 دین و سیاست است.

های مسئلهدر افغانستان  ها و فضای دانشگاهیتوان گفت که دانشگاههای فوق مینکته توجه به با

. گیرد و قابل تبیین استقرار میبا دین و سیاست نزدیک در ارتباط  که بخشی از آن ی داردبسیار

 ،اندههای مختلف به عنوان مشکل و چالش مطرح بوددر دوره که جاآناز  هامسئلهاختن به این پرد

ها که بر مبنای مخالفتهای افغانستان در دانشگاهی فیزیکبرخوردهای  .است نیازمند کار و تالش فراوان

های افراطی که در جهت پشتیبانی از گروه یهای، گردهماییستهای قومی و مذهبی بوده او شکاف

کوب ولتآمیز میان دانشجویان، برخوردهای سیاسی خشونتچون طالب و داعش صورت گرفته است، 

از دانشجویان و  دانشجویان شرعیات دانشگاه کابل، گرفتاری شماری توسطدانشجویان دختر از  تعدادی

های امنیتی، و اظهارات های تندرو و افراطی از سوی نیرواستادان دانشگاه به اتهام همکاری با گروه

. از همه است در این زمینه مشکل و چالشهای بارز له نمونهها از جمشکاکانه دانشجویان در رسانه

های دانشگاهی محیطدر  ویژهبهرو دینی در افغانستان، طلب و میانههای اصالحروایتکه اینتر مهم

 باشد. ما انشگاهیدۀ مسئلوضعیت پردیگری از  تواند مثالاست که این نیز می تررنگکم

فضای تخصصی  نبودها، ضعف کار دانشگاهی و بودن دانشگاهدهنده سیاسینشان باالۀ شدی تشریحفضا

این است که چرا این مسئله اما  ند،ابوده دانشگاهی همواره سیاسی فضاهای بدون شک دانشگاهی است.

                                                                        

1. Politicization of University 
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گرد ایجاد کرده است. چه عوامل و نت و عقبخشو ،اجتماعیۀ ایی و توسعیفضای سیاسی به جای پو

تواند به که می یامور دانشگاه سیاسی باشد و گفتگوهایۀ د که گفتمان مسلط بر همشودالیلی باعث می

 ود شوآمیز مطرح ، به صورت خشونتتکامل و توسعه یابد ،گرایانه راه بیفتد و به مرورصورت کثرت

فعالیت  ،یکی از عوامل این وضعیت ؟کندماعی را نیز متشنج تر فضای اجتسطح کالن ،خودموازی با 

روها تا رها و از میانهسکوالگراها تا از اسالمسیاسی، ـ  دینیهای گروهاحزاب و  هنجارهو ناب گسترده

به را دانشجویان سعی دارند های خویش ها با فعالیتست. این گروههاها تا راستیو از چپی تندروها

های تبلیغات و فعالیت ،و برای نیل به این هدف ندکنجلب  حتی نظامی خویشصفوف سیاسی و 

 کنند.اندازی و مدیریت میریزی، راهای را طرح، برنامهگسترده

ها و بینانه از این گروهپرسش اصلی این است که تا چه اندازه شناخت درست و واقع ،به این ترتیب

قدام قبل از هر ااین رو، دانیم. از رسش را نمیپاسخ این پرسد ها وجود دارد؟ به نظر میای آنهفعالیت

ها آن ۀیافتهای سازمانهای مذکور و فعالیتاصلی بر محور شناخت گروه مسئلهکه است  الزمدیگری 

بندی این ی طبقهگچگون ها وآن ها، نوع فعالیتاین گروه یتها، نوعتعداد این گروه بنابراین، بچرخد.

 دهند.می تشکیلهای این پژوهش را سئلهم ،هاگروه

سیاست تا  ن حوزهاز یک سو شناخت دقیقی برای مخاطبین، از کارگزارا ،و پاسخ به آن مسئلهطرح این 

های را در مقابل گزینه دانشجویان و شهروندان ،از سوی دیگر و ؛دهدان و شهروندان ارائه میگرپژوهش

 توسطسیاسی ـ  گروه دینی حزب یاگزینش یا عدم گزینش یک  دهد که فرایندقرار می ایشدهشناخته

 د.شولقی میمهم ت مسئلهپرداختن به این  این رو،. از شودانجام آگاهانه بیشتر به صورت  آنان

 های تحقیقپرسش

 پرسش اصلی

 ؟اندهای دانشگاهی افغانستان فعالسیاسی در محیطـ  های دینیکدام جریان 

 پرسش فرعی

 های دانشگاهی افغانستان چگونه است؟سیاسی در محیطـ  های دینیانفعالیت جری 
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 های تحقیقفرضیه

 فرضیه اصلی

 و در مواردی متضادـ سیاسی  دینی های متفاوتایتسیاسی با روـ  های مختلف دینیجریان، 

 .کنندیت میافغانستان فعال هایدر دانشگاه

 فرضیه فرعی

 شدت افراطی گرفته تا سیاسی، از بهـ  دینیهای الیتفع تفاوتم سطوحبا  های مختلفجریان

  .هستند های دانشگاهی افغانستان فعالرو در محیطمیانه

 پژوهشبررسی پیشینه 

دهد که پژوهش مشخصی با موضوع برای این پژوهش نشان می پیشینهمطالعات مقدماتی و بررسی 

 ،نی و محتواییبه لحاظ مضمواما است. ه شدانجام ن در این زمینه تاکنوناین عنوان و روش پژوهش 

صورت گرفته  زمینه این رد یکارهای ،های دیگرکه از جنبه مرتبط است اتیمفاهیم و موضوع باپژوهش 

 :اشاره کردتوان به موارد زیر است. از این میان می

 ( که توسط انستیتوت مطالعات ۱396های دینی در هرات معاصر )شناسی جریانگونه

کار سنتی، اسالم سه جریان محافظهه است. در این پژوهش شدافغانستان انجام  استراتژیک

های حنفیت سنتی، تشیع سنتی، است. گروه شده تشخیص داده دینی سیاسی و نواندیشی

حنفیت دیوبندی، تشیع  و کار سنتی؛های محافظهجماعت تبلیغ، طرق صوفیانه ذیل جریان

های اسالم سیاسی قرار گرفته یانذیل جر التحریرحزبالمسلمین و انقالبی، سلفیت، اخوان

های دینی در هرات و از طرف شناسی این جریاناست. این پژوهش از یک طرف به گونه

شناسی گونه ت.اس شدهها در سطح محلی خالصه های این گروهدیگر به شرح افکار و نظریه

  است: شدهاین پژوهش در قالب نمودار به صورت زیر ارائه 
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 ۱396افغانستان در سال  استراتژیکانستیتوت مطالعات  در یک تحقیقهای دینی هرات شناسی جریانگونه: ۱ نمودار

 گفتارهای نظام سیاسی اسالم یابی رادیکالیسم دینی در نظام آموزش عالی؛ بررسی درسریشه

انجام  غانستاناف استراتژیکوت مطالعات تنستیا( نیز توسط ۱39۸آن بر دانشجویان ) تأثیرو 

زیر عنوان سالمی امستر پنجم مضمون ثقافت گفتارهای سدر این پژوهش درس ه است.شد

است.  شدهبررسی  تحلیل ود، شویمهای دولتی تدریس اسالم که در دانشگاه« نظام سیاسی»

 را با شماری از اساتید منظم کیفیهای نیمهاین پژوهش در عین حالی که شماری از مصاحبه

های دیگر را در قالب نظرسنجی با دانشجویان این مضمون انجام داده است، تعدادی از مصاحبه

 نیز انجام داده است.

 پژوهش دیگری هم که از نشانی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان انجام یافته است، 

( است. این 2۰۱۴های افغانستان )شگاهتحت عنوان جریان رادیکالیسم در میان دانشجویان دان

های هشت والیت جوزجان، بلخ، در میان دانشجویان دانشگاه گراییافراطبررسی پژوهش به 

 ۴۰۰پردازد. این پژوهش از طریق مصاحبه با ندهار میقننگرهار، هرات و  ،، بامیان، کابلقندوز

 ه است.شدمتذکره انجام والیات  هایدر دانشگاه ۱گروه کانونی ۸دانشجو و برگزاری 

                                                                        

1. Focus Group   



 

8 

 

  بر بنیاد عنوان فرعی کتاب، تاریخ  2انیبه قلم ژون آرماج ۱«گراهای جدید اسالمجنبش»کتاب

از لحاظ ساختاری کند. این کتاب گرا را مطالعه میهای جدید اسالممذهب و سیاست جنبش

ش دیگر از پنج بخهر کدام  ،بندیمقدمه و جمعۀ اضافاست: به شدهبه هفت بخش قسمت 

مصر،  :گرای یک کشور اختصاص یافته است. این کشورها شاملهای اسالمجنبشۀ به مطالع

کرانه باختری و غزه و اسراییل، عربستان سعودی، پاکستان و افغانستان است. در بخش 

های اسالمی افغانستان در زمان حضور اتحاد به جریان یتاریخ نسبتاًافغانستان، نویسنده نگاه 

شوروی و پس از آن دارد. نویسنده مبحث افغانستان را با دخالت و درگیری پاکستان جماهیر 

های جهادی، طالبان کند و پس از آن جریاندر افغانستان به رهبری جنرال ضیاالحق آغاز می

آن  در افغانستان های فعال اسالمیاین کتاب به جریاننگاه رد. یگو القاعده را به بررسی می

مناسبات ۀ ها را در زمینگیری آن جریانو بستر شکل الملل استر روابط بین، بر محوزمان

 کند.مطالعه میالمللی بین

 «کتاب دیگری است  3«های اسالمی معاصر در خاور میانهها: جنبشطلبها و اصالحانقالبی

ین پردازد. اسیاسی در خاورمیانه میـ  های فعال دینیجریانۀ شناسی و مطالعکه به گونه

ۀ دربار را موردی یمطالعات گان،ای از نویسند، توسط مجموعه۴کتاب با ویرایش باری روبین

ن، کویت، آفریقای شمالی و... چون مصر، ترکیه، فلسطی یهای اسالمی در کشورهایجریان

 .انجام داده است

  ۱39۴از سوی انتشارات سرور سعادت در سال « های اسالمی معاصرسرنوشت جنبش»کتاب 

در سه فصل سامان  را این کتاب (نویسنده)قاسم بختیاری خ در کابل به نشر رسیده است. .ه

فصل دوم  است. است: فصل اول متمرکز بر بررسی مفهوم جنبش و دیگر مفاهیم مرتبط داده

های نظام اسالمی، ویژگی دولت دینی/پیوند دین و سیاست، ماهیت اسالم سیاسی،  دربارۀ

های شماری از جریان ،فصل سومدر و  کند؛بحث می الم و خشونتسیاسی در اسالم، و اس

اهلل لبنان و جنبش اسالمی مهدی سودانی المسلمین، طالبان، حماس، حزباسالمی چون اخوان

                                                                        

1. Modern Islamist Movements 

2. Jon Armajani 

3. Revolutionaries and Reformers, Contemporary Islamist Movements in Middle East 

4. Barry Rubin 
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شناسی ای به تبارشناسی و گونهاست. نویسنده در فصل اول کتاب اشارهبررسی شده 

خالصه به سه  های اسالمی به صورتبشاسی جنشنهای اسالمی دارد. در بحث تبارجریان

 های اسالمیجنبش ،شناسیدر مبحث گونهنویسنده کند. های اسالمی اشاره مینسل جنبش

گرایی )رادیکالیسم اسالمی( و نواندیشی طلبی(، سلفینوگرایی )اصالحۀ را به سه گون

 بندی کرده است.)سکوالریسم اسالمی( تقسیم

 « :و سلیم  2به ویرایش عزیز چودری ۱«مبارزاتی از سراسر جهاندانشگاه و عدالت اجتماعی

ی در کشورهای بریتانیا، هند، ترکیه، یهای دانشجوموردی شماری از جریانۀ به مطالع 3ولی

پردازد. این و فلیپین می هیک، فرانسه، آفریقای جنوبی، نیجریز، فلسطین، مکشیلیکانادا، 

ها ماهیت فکری و ایدئولوژیک پیوند این جریانند به کها تالش میاین جریانۀ کتاب با مطالع

 با دانشگاه و سیاست بپردازد. 

 «حلبی از منابع دیگری است  اصغرعلینوشته دکتر « سیاسی معاصرـ  های دینیتاریخ نهضت

خته است. در این سیاسی معاصر اسالمی پرداـ  های دینیصورت تاریخی به نهضتکه به 

نی و علل ضعف ی عثماامپراتوربه وضع مسلمانان از آغاز تا زوال  کتاب که با نظری اجمالی

اسالمی در مصر،  به مباحثی چون نهضت و در ادامه شودی آغاز میامپراتورو انحالل این 

، جنبش المسلمیناخوانحرکت سلفیه، نهضت وهابیت، جنبش اسالمی در هند، نهضت 

شیعه و زد نمی در لبنان، جنبش اصالح اسالمی در لیبی، جنبش اسالمی سوریه، نهضت اسال

های کند تصویری از تاریخ نهضتتالش می کتاب پردازد. ایننهضت اسالمی در عراق می

 دهد. ارائهسیاسی معاصر اسالمی ـ  دینی

  سیاست »زیر عنوان  ۴«های عالیای در باب سیاست آموزشرساله»فصل هفتم کتاب

از  6و بو یون پارک 5نویسندگی مانژا کلیمنچ به« دانشجویی: میان نمایندگی و کنشگری

                                                                        

1. The University and Social Justice, Struggles Across the Globe  

2. Aziz Choudry  

3. Salim Vally  

4. Handbook on the Politics of Higher Education  

5. Manja Klemencic 

6. Bo Yun Park 
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چه شیوه و با کدام ابزار و وسایل پیوندشان  اپردازد که دانشجویان بدانشگاه هاروارد به این می

سیاست و ۀ کنند. این کتاب در باب رابطمیرا با سیاست در داخل و بیرون از دانشگاه تنظیم 

 ویی تمرکز دارد.فصل هفتم آن بر سیاست دانشج و دانشگاه است

و به صورت مشخص با اند منابع بیشتر به لحاظ مفهومی با پژوهش مرتبط ،شودکه مالحظه می طوری

قدمی در  تشریح شد، آناهمیت ه کموضوعی پژوهش حاضر با  ،گیرند. به این ترتیبموضوع ربط نمی

زمینه این ی کارهای بعدی در تواند مبناموجود در این زمینه به لحاظ ادبیات موضوع است و میخأل رفع 

 باشد.

 پژوهش روش

ۀ و ارائ هایا رد فرضیه تأییدهای بررسی امکانهای تحقیق و پاسخ به پرسشۀ این پژوهش برای ارائ

 عالوه برپژوهش در این کند. استفاده می کیفیـ  پژوهش ترکیبی کمیۀ از شیو هاپاسخ به پرسش

ه به عنوان ابزار نامپرسشهای مفهومی، از دانشگاهی و داده پرداختن به مبانی نظری، بررسی ادبیات

 تعدادی که شده استپیمایشی تالش  تحقیقاین . در شودمیآماری استفاده ۀ ها از نمونآوری دادهجمع

های . این مصاحبهانجام شودـ  پژوهشۀ ستربر اساس گ ـ های منظم با جامعه آماری مشخصمصاحبه

اصلی مورد  لهمسئدهد تا بر مبنای آن ان قرار میگرپژوهشکافی را در اختیار  سبتاًنها و آمار منظم داده

 آوریه جمعکاین روش از این جهت برای پژوهش مناسب دانسته شده  ند.کنرا تحلیل و بررسی  بحث

ها از آوری دادههای دانشگاهی و جمعمحیط بهدر این مورد به جز رفتن  ها و انجام پژوهشداده

با  د،سیاسی را دارنـ  های دینیها و مواجهه با جریانحضور در این محیطۀ تجرب جویان که عمالًدانش

دست اول را به  های آماریو داده آوری منابعممکن نیست. این روش امکان جمع روشی دیگر

ۀ گستر چهارچوبهای دانشگاهی را در توان وضعیت محیطدهد که بر اساس آن میگران میشهپژو

  د.کرژوهش تحلیل پ

های کابل، هرات، بلخ، قندهار، سمستر ششم، دانشگاه به این منظور دانشجویان سال سوم، مشخصاً

های این داده آوریجمعریزی برای باالترین صنف تا زمان برنامهدارای بامیان، البیرونی و ننگرهار که 

 و حضور بیشتر یل این انتخاب تجربه کافیدل اند.به عنوان جامعه آماری برگزیده شده ،اندهپژوهش بود

دانشجویان سمستر ششم در نیمه دوم دوره تحصیلی  زیرابوده است.  در محیط دانشگاه نشجویاناین دا
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به این ترتیب، بر  اند.دهکروضعیت دانشگاه خویش آگاهی کافی حاصل  ازقرار دارند و تا این زمان خود 

و نمونه آماری  جدول زیر از جامعه آماری، های مورد بررسیگاههای همکاران ساحوی از دانشاساس داده

هر  یهاهنامپرسش تعدادو آمده است دست  بهبر اساس جدول مورگان آماری ۀ نمون است. شدهترتیب 

 است.  محاسبه شدهفیصدی تعداد دانشجو در جامعه آماری،  با توجه بهدانشگاه 

 د نام دانشگاه و ارقام مجموعی آنآماری پژوهش بر بنیاۀ نمون شرح :۱جدول 

روندآف نمونه 

 آماری

نمونه آماری نظر به درصد 

 دانشجو، بر بنیاد جدول مورگان

جامعه آماری به 

 درصد %

جامعه آماری به 

 شماره
 دانشگاه

 کابل ۴۴33 2۴.375۸935۴ 9۱.۴۰96۰۰7۸ 9۱

 البیرونی ۱2۰۸ 6.6۴2۴7223۱ 2۴.9۰927۰۸7 25

 بلخ 2773 ۱5.2۴799296 57.۱799736 57

 ننگرهار 29۸۸ ۱6.۴3۰22۱۰5 6۱.6۱332۸9۴ 62

 هرات 3۸۱9 2۰.99967۰۰۸ 7۸.7۴۸762۸ 79

 کندهار ۱575 ۸.66۰5۰۸۰۸3 32.۴769۰53۱ 32

 بامیان ۱39۰ 7.6۴32۴2۰5۴ 2۸.662۱577 29

 مجموع ۱۸۱۸6 ۱۰۰ 375 375
 

نفر به  375 ،جدول مورگان تادانشجو است. بر بنیاد محاسب ۱۸۱۸6ماری پژوهش آۀ مجموع جامع

دانشجو در هر یک از  عدادت اساسبندی مشخص بر تصادفی با قسمتۀ به شیوو آماری ۀ عنوان نمون

 .نداشدهد، انتخاب شوآماری میۀ که شامل جامع یهایدانشگاه

پرسش  دوهای دانشگاهی، های فعال در محیطشناسی جریانهای مرتبط با بحث گونهپرسش عالوه بر

در  ها با نظام حاضریی جریانسوهمو سطح اختالف و  های فعالارزیابی کلی فعالیت جریان جهتنیز 

شده گذاری لیکرت استفاده یا نمره امتیازدهیۀ از شیو هاپرسشاین در طرح است.  شدهه طرح نامپرسش

 ،است. بر این مبنا مرتبطهای طرح پرسشۀ در زمین ایگزینه 6تا  ۴های . این شیوه دارای مقیاساست

پرسش  :است به این قرار ند،شومطرح می مذکورهای سؤالکه بر مبنای آن  یهای مشخصمقیاس
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به »های شامل گزینه «ال در محیط دانشگاه با نظام حاضرهای فعسطح موافقت یا مخالفت جریان»

 «ظری ندارمن»ۀ گزین است.« موافقبه شدت » و« موافق» «نظری ندارم» «مخالف» «مخالفشدت 

ها برای بررسی فعالیت جریان است. مسئلهپاسخ مبنی بر نداشتن معلومات یا نداشتن نظر خاص در مورد 

نظری « »مثبت« »مثبتکامالً »ها شامل موارد این گزینه ،به صورت کلی یدانشگاه هایدر محیط

 است.ارائه شده « منفیکامالً »و « منفی« »ندارم

کند. با روش تحلیل کمی تمام ز هر دو روش تحلیل کمی و کیفی استفاده میاز منظر تحلیلی، پژوهش ا

گیرند. این ، مورد ارزیابی و بررسی قرار میآیدمیها به دست هنامپرسشها و اطالعات آماری که از داده

ز شود با استفاده اتالش می در تحلیل کیفی د.کنارزیابی زمینه را برای تحلیل کیفی تحقیق هموار می

های فعال های جریان، نمودار گونهو چهارچوب نظری در مقدمه شدهطرح و مباحث به دست آمدهآمار 

 د. شوها بحث ها ترسیم شود و در مورد چگونگی فعالیت آنسیاسی در دانشگاهـ  دینی

 دهی پژوهشسامان

 ومد خشب :بخش دیگر است دارای سه ،بخش نخست که شامل کلیات استۀ اضافپژوهش حاضر به

ر آن باصلی که پژوهش از منظر نظری ۀ به طرح نظری« نظری و مفهومی چهارچوب» تحت عنوان

 رت مشرحپژوهش به صو امفاهیم اصلی مرتبط ب ،اختصاص یافته است. در این بخش ،استوار است

 .شده استمطالعه 

مصاحبه ۀ نتیج های کمی پژوهش کهداده ،کمی است. در این بخش یهاشامل تحلیل داده سومبخش 

و بررسی ها تحلیل ها و دیاگرام، گرافهاشکلها، جدول هبه صورت مفصل با ارائ ،استدانشجو  375با 

با تحلیل مشرح  شده و تحلیل وتجزیه های مشخص آماری پژوهش یافته ،. در این بخششده است

مورد نیز  ،است شدهرح ه مطنامپرسشرابطه میان عناصر و پارامترهای متفاوت تحقیق که در  ،کیفی

 .قرار گرفته استمطالعه و آناکاوی 

نتایج  ،گیری اختصاص یافته است. در این بخشبندی و نتیجهپژوهش نیز به جمع یا چهارم قسمت آخر

ان برای گرپژوهش پیشنهادهای. شده استبندی جمع ذکر و مباحث ،واربه صورت نکتهپژوهش ۀ برازند
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و در ادامۀ  استآمده این قسمت  درمور دانشگاهی و تحصیالت عالی نیز سیاست و اۀ کارگزاران عرص

 قابل دسترس است. فهرست منابع و ضمایم تحقیق آن،

 نظری و مفهومی چهارچوب

نیاز است پژوهش  هاو یافته هاداده ییسوهم تحلیل پژوهش و تبیین تجزیه و سازی برایجهت زمینه

وب چهارچ به صورت معمول. پذیر کندامکانکه این مهم را برخوردار باشد  نظریوب چهارچاز یک 

از این طریق که دیده شود کسانی . آیدمیوهش به دست های مرتبط با موضوع پژاز مطالعه نظریه نظری

مطالعه  اند.ها استفاده کردههه برخورد کرده و از کدام نظریمسئلچطور با  ،اندهکه قبالً به موضوع پرداخت

که دهد تر بخشی از جامعه به دست ی را برای مطالعه جامعه یا به بیان دقیقچهارچوباست ممکن  هاآن

با مطالعه  نظریوب چهارچتحلیل شود. گاهی هم و  تجزیههای آن، ها و یافتهبه وسیله آن پژوهش، داده

 .آیدمیریه و روش مواجهه به دست و تلفیق چندین نظ

د، روآورود به موضوع پژوهش فراهم می برای را یوه مشخصیش نظریوب چهارچکه  جاآنباری، از 

از  ،به دنبال آن است گرپژوهشکه  ینظر به موضوع پژوهش یا عناصر و متغیرهایاست گاهی ممکن 

وجودی که به موضوع از  پژوهش حاضر، با اان قبلی به دست نیاید. در ارتباط بگرپژوهشمنابع و 

ی که بتواند زمینه تحلیل و بررسی تمام عناصر دخیل چهارچوب، شده های مختلف از قبل پرداختهنشانی

 های دانشگاهیسیاسی فعال در محیطـ  های دینیدر مورد جریان کامل را نسبتاًشناسی در یک گونه

این که در  یترین تالشد، از مطالعه مقدماتی و مرور پیشینه به دست نیامد. نزدیکروفراهم آ افغانستان

سازی دینی و فرایند دموکراتیکاحیاگری ۀ بندی تجارب جهان اسالم در عرصت آمد، طیفبه دسمورد 

اسالم »با عنوان فرعی « های اسالمی معاصرجنبش»که توسط جان اسپوزیتو و جان وال در کتاب  است

در شناخت  مؤثرعوامل اساسی « بندی تجاربطیف»عنوان  زیر آنان انجام شده است.« و دموکراسی

یا نبودن، عملکرد و نظام سیاسی حاکم، را بر بودن های اسالمی جدید، شامل عامل قانونیجنبش

 رو به رشدهای اسالمی جدید در روابط چند عامل نقش اساسی در شناخت جایگاه جنبش» شمارند:می

کل ها به شکه آیا این جنبشسازی دارند. عامل نخست اینمیان احیاگری اسالمی و فرایند دموکراتیک

چگونه موقعیت آنان در طول زمان تغییر کرده است. دوم  کهاینقانونی و غیراند یا قانونی به وجود آمده

های گری انقالبی و اپوزیسیونی در مقابل نظامهای جدید تا چه اندازه خصلت کنشکه این جنبشاین
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اند. وجه مهم سوم، م بودهسیاسی حاکم داشته و تا چه اندازه مایل به همکاری با رهبراین سیاسی حاک

های اسالمی جدید بوده است: آیا دولت مستقر در صدد این جنبش ررویکرد رهبران سیاسی حاکم ب

آمیز های مذکور بوده است یا حداقل فرصت مشارکت سیاسی مسالمتاعمال فشار و سرکوب جنبش

 (. 27: ۱397)اسپوزیتو و وال، « ها وجود داشته استبرای آن

سازی دموکراتیک( 2می احیاگری اسال( ۱ۀ شدا توجه به دو روند تجربهدیدگاه اسپوزیتو و وال، ببر اساس 

های اسالمی جدید بندی جنبشتوان برای دستهعاملی زیر را میسه نظریِ چهارچوباسالمی،  جوامعدر 

 د:کرترسیم 

 

 

های اسالمی جدید جنبشبندی خوبی را برای طیف چهارچوببا وجودی که تالش اسپوزیتو و وال 

 ،های دانشگاهیسیاسی فعال در محیطـ  های دینیشناسی جریانبرای امکان گونهاما آورد، فراهم می

نیاز است عوامل و  ،شناسی آنگونه چهارچوب هها و امکان ارائنیست. چه برای این جریان مؤثرکامل و 

ایی ر نظری و عملی آنان را احتوا کند، شناستری که بتواند ابعاد مختلف حضوعناصر بیشتر و متفاوت

روایت دینی و بینش نظام تواند شامل د. این عوامل و عناصر میشوارائه  اییگانه چهارچوب شده و در

 ی کهچهارچوبسازمانی و شدت عمل در بعد عملی باشد. ـ  سیاسی در بعد نظری و تشکیالت سیاسی

جنبش های 
اسالمی جدید

منظام سیاسی حاک

فرصت 
مشارکت 
دهسیاسی داده ش

تحت فشار و 
سرکوب شده

عملکرد

همکار با نظام 
سیاسی حاکم

انقالبی و 
اپوزیسیون 

قانون

غیرقانونی قانونی

 اسپوزیتو و والۀ استخراجی نظری : شکل2 رنمودا
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 چهارچوبتوان آن را سیاسی توضیح دهد، میـ  ان دینیبتواند این چهار شاخصه را در مورد یک جری

 .سیاسی دانستـ  های دینیکاملی برای تحلیل جریان نسبتاً

ن منظور نیاز است ی است. به ایچهارچوببه این ترتیب، ادامه این بخش تالشی در راستای ارائه چنین 

ـ  تشکیالت سیاسی و بعد نظریدر  نظام سیاسی ذیل روایت دینی و بینش ،به ترتیب ها،نظرها و عمل

، نظر به ضربه این منظور پژوهش حامشخص شود.  گرفته وقرار  در بعد عملی سازمانی و شدت عمل

دینی، غیرالبی، تشیع انقسلفی و وهابی، های در بعد نظری روایت بستر جغرافیایی مورد پژوهش،

طلبی و ی دینی، امارتساالرمردم، های سکوالراعتدال را ذیل روایت دینی و بینش روشنفکری دینی و

در بعد عملی ساختار نامنظم،  نیهمچن دهد.رار میقطلبی را ذیل بینش نظام سیاسی خالفت

مانی و رادیکال و سازـ  محوری را ذیل تشکیالت سیاسیمحوری و حزبمحوری، گروهجنبش

در « هشجغرافیایی مورد پژو نظر به بستر» عبارت دهد.گرا را ذیل شدت عمل قرار میرو/کثرتمیانه

ی های متفاوتملنظرها و ع ،نظر به یک بستر جغرافیایی متفاوتاست دلیل آمد که ممکن این باال به 

سازمانی و شدت ـ  و تشکیالت سیاسی نظام سیاسی از بعد نظری های اصلی روایت و بینشذیل ستون

سیاسی ـ  های دینیشناسی جریانان گونهامک همچناناصلی اما  چهارچوبعمل در بعد عملی قرار گیرد. 

در قالب شکل به صورت زیر  ت،در باال شرح آن رف که بندی تالشیصورت . باری،آوردمیرا فراهم 

 بود: خواهد
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 نظری پژوهش : چهارچوب3نمودار 
 

 

ـ  ی دینیهاشناسی جریانکاملی را برای گونه نسبتاً چهارچوبتواند بندی باال میاز این منظر صورت

های دانشگاهی فراهم آورد. قسمی که اگر جریانی به لحاظ نظری با روایت دینی سیاسی فعال در محیط

ی گونگو شدت عمل مورد بحث قرار گرفته و چ و بینش نظام سیاسی و به لحاظ عملی با ساختار سیاسی

از نکات قابل  شود.یبندی مشخص مآن شناسایی شود، نوعیت آن شناسایی شده و جایگاه آن در گروه

طرح دین به عنوان چتر کلی برای هر امر و جریان اجتماعی و سیاسی ( ۱ :باال چهارچوبتوضیح در مورد 

دینی، خداناباوری و غیرطرح روایت ( 2خورد و دارد و در اجتماعی که همه امور با دین پیوند می

های متعارف دینی نقطه مقابل روایتریسم، به عنوان امر دینی از جهت ارتباط و ایستادن در سکوال

نظری باال، نیاز است به  چهارچوبهای پژوهش بر اساس و یافته هاقبل از تجزیه و تحلیل دادهاست. 

مفاهیم و اصطالحاتی که ذیل ابعاد نظری و عملی قرار گرفت پرداخته شود. این امر در توضیح مراد 

 خواهد بود.  مؤثرها ها و یافتهلیل بهتر دادهتجزیه و تح در پژوهش از آن مفاهیم و در ادامه

ر گونه شناسی جریان های دینی ـ سیاسی د
محیط های دانشگاهی

نظر

روایت دینی

روایت معتدل

غیردینی

روشنفکری 
دینی 

سلفی و وهابی

یتشیع انقالب

بینش نظام 
سیاسی

رسکوال

مردم ساالری 
دینی

امارت طلب

خالفت طلب

عمل

ـ تشکیالت سیاسی
سازمانی

ساختار نامنظم

گروه محور

حزب محور

جنبش محور

شدت عمل

رادیکال

/  میانه رو
کثرت گرا
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 های دانشگاهیدر محیطسیاسی ـ  های دینیشناسی جریانگونه

های های فعال در محیطاست، جریان شدهچهارچوب نظری این پژوهش که در باال ترسیم  نمودار

وب یح بیشتر چهارچکند. برای توضشناسی میبندی و گونهدانشگاهی را از دو منظر عمل و نظر دسته

به صورت جداگانه و منفرد مورد شرح و مطالعه قرار  آنۀ و زیرشاخ شده، اکنون هر شاخهنظری طرح

 گیرد. می

 بعد نظریسیاسی؛ ـ  های دینیشناسی جریانگونه

های دانشگاهی افغانستان، متمرکز بر دو عنصر های فعال در محیطشناسی جریانگونه« نظر»ۀ شاخ

شامل « م سیاسیبینش نظا». طوری که در باال آمده شودمی« روایت دینی»و « م سیاسیبینش نظا»

روایت » حالی کهدر  ؛شودمیطلبی طلبی و خالفتساالری دینی، امارتردممهای سکوالر، زیرشاخه

وشنفکری دینی و تشیع انقالبی را در غیردینی، رسلفی و وهابی،  های روایت معتدل،زیرشاخه« دینی

 . پردازیممیها شرح تمام این زیرشاخهبه  . در ادامهد جا داده استخو

 روایت دینی (۱

ین دارد. این جریان دنیاز به روایت خاصی از  ،سیاسی برای امکان ابراز وجود و حضورـ  یک جریان دینی

ه آن است. دهندبرد و ادامهیمیا آن را به میراث  دهنده آن است وسازد و شکلیا چنین روایتی را می

که این پرداخته شود ای دینی به روایتاز است سیاسی نیـ  های دینیشناسی جریانبرای امکان گونه

در  ،در راستای این مهمکنند. ه مناسبات اجتماعی و سیاسی نگاه میبکشند و با آن ها یدک میجریان

که پردازیم می تشیع انقالبی ودینی، روشنفکری دینی غیرسلفی و وهابی، های معتدل، ادامه به روایت

اجتماعی و  آن به مناسبات از طریقسیاسی از آن برخوردار باشد و ـ  یک جریان دینیاست ممکن 

 . سیاسی نگاه کند

 دلتعروایت مالف: 

که  یا موقعیتی است. دو حالی یا موقعیت میان دو حال حال یا موقعیتی ،معتدل ،در یک تعریف ساده

ی است روبودن و میانهمیانه ،را افراط و تفریط گفت. ادعای نظر یا عمل معتدل توان به عبارتی آنمی

تواند شامل می عتدلترتیب م این به تواند افراطی یا رادیکال باشد.دل نمیتعو بر این مبنا نظر و عمل م

ـ  های زندگی انسانی باشد. یک جریان دینیهای مختلفی در گستره وسیعی از نظر و عملنظر و عمل



 

18 

 

از  و نظریات افراطی دینی دینی از یک طرفغیرنظریات  ی ازنظری است که میان طیف ،سیاسی معتدل

کند و در نظر دارد که در آن نه را ترسیم می یدینی دوربنای معتدلگیرد. روایت طرف دیگر قرار می

و نگاه عقالنی به  پرداخت ،ادعای جریانی با روایت دینی معتدل گرایی دینی.دینی است و نه افراطبی

توان به شود، میهای افراطی که صادق دین خوانده نمیدین است. بر این اعتبار با پیراستن دین از نگاه

رسید که دین را با شرایط دنیای مدرن آشتی دهد. از این جهت، روایت دینی معتدل تالشی  ایهمیان

خود را جریانی با روایت است  ممکنبنا به دالیلی اما  زدیک به روشنفکری دینی است،شبیه و ن

 روشنفکری دینی نداند.

 دینیغیرب: 

دانند و گیرد که امور اجتماعی و سیاسی را دینی میقرار می یهایاین روایت در مقابل مجموعه روایت

در نتیجه  شود کهدینی تلقی میامور غیر ،یاسیامور اجتماعی و س ،دهند. در این روایتبه دین پیوند می

. این روش لزوماً باشدار بر مبنای عقل انسانی استوها رفت که به سراغ آن یهایراهکارو  هاید با روشبا

داند. در این دینی میضدیت و تقابل با باور دینی نیست و تنها امور اجتماعی و سیاسی را غیر یبه معنا

هاست و نظر به انسان دنیایی نیازهای نی است که مالک آنگذاری از امور انساحکومت و قانون ،روایت

قرار  یهایدیدگاه ،ل این روایتمقابۀ در نقط حالی که تغییر شود. در تواند دستخوششرایط میزمان و 

داند. این داند و در بسا موارد آن را قابل تعدیل و تغییر نمیگیرد که قانون و حکومت را امر الهی میمی

و از این جهت  ؛آمد بحث خواهد ۀکه در ادامخواند سکوالر توان را به لحاظ بینش و نظر می روایت

انقالب و گرایی انسان اصالحات دینی، آن را محصول رنسانس و سه جریان اصلی آن شاملتوان می

 علمی دانست.

 روشنفکری دینیج: 

 نجریااست. این  دین با روشنفکری و برقراری پیوند میان روشنفکری دینی تالشی برای بازخوانی دین

این دو که سنت آن را جدا نگاه داشته است و دادن بر بازخوانی دین از منظر عقالنی و عقالنیت، آشتی

سری یک ،گرددبرمیاروپا ۀ قرون میان بهآن ۀ سنت روشنفکری که پیشیندارد. تأکید نقد سنت دینی 

کند تا این تالش می . روشنفکری دینیدارد گرایی و آزادیطلبی، عقلل اصالحهای بارز به شموویژگی

د. در همین راستاست کنها را در بستر دین پیاده های بارز روشنفکری را با دین آشتی دهد و آنویژگی
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ل و نقل در جدال عقگیرد. که جدال میان عقالنیت و دین و یا به تعبیر دیگر میان عقل و نقل شکل می

 بوده است. پیشینهدامن و بابستر دین، جدالی دراز

ای قایل شود. از این ه و بایستهجایگاه شایستدر مقابل نقل، کند برای عقل کری دینی تالش میروشنف

جوید و به سراغ منابع و های عقلی و علمی بشر بیشتر سود میدستاوردطریق این روایت و روش از 

ه معنای شنفکری دینی برو همین روکه نشان از نزدیکی این دو داشته باشد. از  رودمی یهایواسازی

کم در قالب سنتی رنگ ازاست که در آن دین کم ینسبت به فضای ،آن تالشی جدید و واکنشی نامروزی

ینی ی دروشنفکر ،کند. در چنین جهانیعمل می ،شخوی لمبازد و انسان بیشتر به لطف عقل و عمی

آن بر تساهل  تأکید ،یتدیگر این رواۀ از نکات برجستشریح کند. کند با بازخوانی دین، آن را تتالش می

کوشد آن را از نشانی دین به ه و میداشتجهان انسانی اذعان  کثرت و تنوعبه داراست. این روایت و م

 رسمیت شناخته و محترم شمارد.

 سلفی و وهابید: 

« اهل حدیث»دانسته و « سلف صالح»شود که خود را پیرو گفته می ی در اسالمجریان فرد یا سلفی به

تابع تابعین ت از پیامبر اسالم، صحابه، تابعین و یتبع ،از سلف صالحکردن این منظر مراد از پیروی از .باشد

ی و برتری آنان کاردرستدلیل  شوند.خوانده می «کارپیشگامان درست»از منظر دینی است که 

بر گرامی های آن به احکام شریعت اسالمی و فاصله زمانی اندک به نزول وحی و پیامبندی نسلیپا»

« سَلَفِ صالح»به عنوان اکتفا به پیروی از »آنان  (.۱32: ۱396)جمعی از نویسندگان، « است )ص(اسالم 

)حلبی، « کنندخوانند، تحذیر می)= پیشینیان نیکوکار( مسلمین را از آنچه خرافات و بدعت متأخران می

ر شیوه زندگی سلف صالح و صدر زیرا بنیاد را د ؛یک جریان سلفی جریانی بنیادگراست(. 72: ۱39۰

از این منظر بدعت  ،خواهد به آن شیوه زندگی و سنت برگردد. در نتیجه آنچه نو استداند و میاسالم می

این فکر خالف نوآوری فکری و عملی در دین است و آن را خالف  .شودمیمبارزه  آن بادانسته شده و 

اهل حدیث یا اصحاب حدیث  ی که بر احادیث دارند،تأکیدها با سلفی نیهمچن داند.بنیاد و اصل دین می

در مقابل روش و بینش  ،د. اصحاب حدیث که یک جریان نظری باپیشینه در اسالم استنشوخوانده می

اصحاب حدیث برخالف اصحاب رأی که به عقل و رأی و قیاس و ». گیرندقرار میاصحاب رأی 
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مخالف عقل بودند و به ظواهر قرآن و حدیث و نقل  کردند، سختاستحسان در مسائل فقهی توجه می

 .(۱57: ۱3۸9موثقی، )« کردندروایات و احادیث تکیه می اخبار و

های سلفیت است. قسمی یکی از شاخه ، جریان بنایافته بر اساس آرای محمد بن عبدالواهاب،وهابیت

-۱7۸۱وهاب )ن عبدالدر روزگار جدید، رواج این اندیشه به ظهور محمد ب»شود: که گفته می

اصول و محورهای اصلی تعالیم وهابیت را (. 72: ۱39۰)حلبی، « گردد( برمی۱7۰3/۱۱۱5-۱2۰۱

برگشت به اسالم سلف و  ،شود و در مقابلمبارزه با آنچه بدعت و شرک خوانده می ،سلفیت همچون

خالف عقل و م ،«اهل حدیث»این جریان به عنوان یک جریان  نیهمچندهد. سلف صالح تشکیل می

 رأی در امور دینی است. 

 تشیع انقالبیه: 

است.  انقالبور صد یکی از اهداف اصلی آن،و  تشیع انقالبی روایتی معطوف به انقالب اسالمی ایران

هنگ، قدرت و سیاست این انقالب بسیاری از مسائل مرتبط با بیداری اسالمی معاصر از قبیل ایمان، فر»

رهنگی، مشارکت سیاسی و عدالت قالب اسالمی بر مفاهیمی چون هویت، اصالت فگیرد. در انبر می را در

)اسپوزیتو و « شودمی تأکیدگرایی، استبداد حکومتی، فساد و توزیع نامتوازن ثروت اجتماعی، نفی غرب

« میاسال»ایران بود که نخستین انقالب سیاسی »آمده است که  نیهمچن (.۱۱۱: ۱397وال، 

م اسالمی جنگید و شعار مرکزی انقالبی که به نا ؛را به جهان اسالمی مدرن عرضه کردآمیز خود موفقیت

گری شیعی و رهبری آن به دست علمای اسالمی ی آن انقالبی، نماد اصلی و ایدئولوژ«اهلل اکبر» آن

 (. ۱2۸)همان: « بود

و بازتاب یافته است. گری و صدور آن در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران آمده ریشه این انقالبی

قانون اساسی با توجه به محتوای اسالمی انقالب »: خوانیممیقانون اساسی این در مقدمه  قسمی که

زمینه تداوم این انقالب را در داخل  ،مستضعفین بر مستکبرین بود ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی

 های اسالمی و مردمیبا دیگر جنبش لمللیادر گسترش روابط بین ویژهبهکند؛ می و خارج کشور فراهم

ربکم فاعبدون( و  هموار کند )ان هذه امتکم امه واحده وانا کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی رامی

در قسمت دیگری از « .یابد محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام استمرار مبارزه در نجات ملل

در تشکیل و تجهیز »با صراحت بیشتر بیان شده است که مقدمه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
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بدین جهت ارتش  .ضابطه باشد نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمان و مکتب، اساس و

تنها حفظ و شوند و نهفوق شکل داده می اسالمی و سپاه پاسداران انقالب در انطباق با هدف جمهوری

جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون  یعنی بیحراست از مرزها بلکه با رسالت مکت

قوه و من رباط الخیل ترهبون به  خواهند بود )و اعدوا لهم مااستطعتم من دارخدا در جهان را نیز عهده

دفاع از حقوق همه »این قانون نیز با بیان  ۱5۴و  ۱52مواد  .«(وعدوکم و آخرین من دونهم عدواهلل

به « انهطلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جحمایت از مبارزه حق»و « مسلمانان

صورت ضمنی به امکان و راه مداخله جمهوری اسالمی ایران در امور کشورهای دیگر بر اساس روایت 

 .انقالب اسالمی اشاره دارد

رس از اسالم رادیکال یا انقالبی ایران امام خمینی مبدل به منبع و کانون ت»شود که از همین رو گفته می

ها زمانی که از ماهیت ... خیلیآیدمیه حساب بهای جهان اسالم و غرب شد که تهدیدی برای حکومت

رفته تا اسالم و دموکراسی در ارتباط با طیفی از مسائل از اسالم و انقالب گ« بنیادگرایی اسالمی»و تهدید 

جمهوری » کهاین. و کنند )همان(یا نمونه اشاره میع نوعی مرجزنند، همچنان به ایران در مقام حرف می

اهلل خمینی در تآی(. ۱۱2 )همان:« لی اسالم انقالبی باقی مانده استاسالمی ایران همچنان نماد اص

مان را، انقالب فرهنگی مان را، انقالبکه این انقالب خواهیممی ما»گوید: مورد صدور انقالب می

صادر بشود این  هر جا همۀ ممالک اسالمی صادر کنیم. و اگر این انقالب صادر شد، به مان رااسالمی

کشورهای نزدیک  ویژهبهبه این ترتیب در کشورهای اسالمی  (.۱ )وبسایت «شودمی انقالب، مشکل حل

هوری اسالمی ایران یی با جمسوهمر دبوده که  یهایها و جریانبه نفوذ جمهوری اسالمی ایران، حرکت

 د.انو مورد حمایت آن قرار گرفته قرار داشته

 نظام سیاسی بینش (2

سیاسی برای امکان فعالیت نیاز به بینشی دارد که بتواند نظام سیاسی مورد نظرش ـ  جریان دینی یک

که ساختاری را فراهم خواهد آورد  ،سیاسی مشخصـ  زعم هر جریان دینیرا توضیح دهد. این بینش به

های یانشناسی جربرای گونه براینشان بهتر قابل تطبیق و بازتاب خواهد بود. بنایدر آن روایت دین

نظام سیاسی آنان به عنوان یک عنصر اصلی توضیح داده شود. در این  سیاسی نیاز است بینشـ  دینی
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طلبی و ساالری دینی، امارتراستا در ادامه به چهار بینش نظام سیاسی شامل بینش سکوالر، مردم

 شود. طلبی پرداخته میفتخال

 سکوالرالف: 

طوری که نهادها و افراد سیاسی جدا از نهادها  ،بر جدایی دین از سیاست است تأکیددر بینش سکوالر 

 ،معطوف به زمان و امور دنیایی نشبه این ترتیب بینش سکوالر یک بید. نو افراد دارای مقام دینی باش

ای التین است و به کلمه« سکوالر»کلمۀ »امور دنیایی است.  ازلی و ابدی دین نسبت به جدا از بینش

« توجه به زمان حال کردن»لذا سکوالریسم در حقیقت به معنای  است. ۱«زمان حاضر»و « حاال»معنای 

دین مرتبط  با»کند که ا بینشی تعریف میکمبریج هم سکوالر رۀ نامواژه (.7۴: ۱392)سروش، « است

های مختلف زندگی فکری و رفتاری تواند شامل عرصهین معنا سکوالر میبه ا (.2 )وبسایت «نیست

ه است، مسئلد و شوبحث میدر آن که سکوالریسم  یهایبشر شود. به عنوان نمونه یکی از عرصه

آیا باید فضای آموزشی یک فضای معطوف به مباحث علمی و عقلی  :آموزش و پرورش است. پرسش

. به همین ترتیب، بینش سکوالر در استمرتبط به همین مورد  ؟ز بپردازدا به مباحث اعتقادی نیباشد ی

 های دیگر نظری و عملی انسان نیز مطرح است. عرصه

در مقام یک بینش سیاسی، تکیه و تز اصلی بینش سکوالر جدایی دین از دولت است. طوری که این 

د. فرض سکوالریسم بر این ندیگر برود راه خود را بدون مداخله همنامکان فراهم آید که این دو بتوان

کننده است و امکان موفقیت در به آن مفید و کمکدادن برد امور و نظماست که این جدایی برای پیش

کند. این تالش میتالش جامعه  2سکوالرسازی برایدهد. یک بینش سکوالر کارها را افزایش می

برانگیز در مورد بینش سکوالر از موارد مناقشهجدایی دین از امور اجتماعی و سیاسی است.  به معطوف

دینی و مخالفت و به معنای بی ،آن با دین است. گاهی خواست جدایی دین از دولتۀ رابط گونگیچ

متفاوتی دارد و خواست و تالش  ادعای ،استدالل مخالف آن اما ؛دشمنی با دین تعبیر و دانسته شده است

با این وجود در بسا موارد این پدیده  داند.خالفت و دشمنی با دین نمیدینی یا مجدایی دین از دولت را بی

خارجی و بیگانه دانسته شده است. در سطحی که در تعریف از آن آورده شده  عنصردر جهان اسالم یک 

« سکوالریسم در غرب یعنی جدایی کلیسا و حکومت، یعنی جدایی قدرت دینی و قدرت سیاسی...»که 

                                                                        

1. Present  

2. Secularization 
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کار رفته که ه در بسا موارد به عنوان صفت در مذمت آنانی ب نیهمچن(. 57: ۱392 )الجابری و حنفی،

سکوالر در مقام نگاه به امر سیاسی، جدایی دین  نشباری، بی اند.ایده جدایی دین از دولت را مطرح کرده

 داند. از دولت را مراد دارد و آن را مفید می

 ساالری دینیمردمب: 

دینی  ها و اصولارزش ساالر در محور آنچهداری مردمبر حکومتی است که بینش ۱ساالری دینیمردم

و ساختاری  به مبحث و مراد پژوهش حاضر، بینش دارد. ترکیب این دو، مرتبط تأکید ،کندتعریف می

 بر مشارکت همگانی در امور جمعی تأکید ،ینششود. در این بخوانده می« جمهوری اسالمی» که است

اجتماعی و سیاسی پیوند زده ۀ و بایدهای دینی در عرص ، اصولهابا ارزش آیدمی که از دموکراسی

ساالری در سطح جهان این امر از یک طرف پاسخی به خواست عمومی و رو به رشد مردمشود. می

از طرف  .آرودتر و بهتر را فراهم میاست که نظر به تحوالت سیاسی و سازمانی امکان تعامل نزدیک

از شهروند و شهروندی در مقابل  یکه به رشد آگاهی سیاسی و درکاست ی باشندگان سرزمینی برا ،دیگر

ساالری سازگاری نشان داده و کند میان اسالم و مردمدر نتیجه این بینش کوشش می اند.تبعه رسیده

اهد با خواین کار را می و ساالری کامل قرار گیرددو طیف متضاد احیاگری اسالمی و مردم ۀدر میان

 ساالری انجام دهد. منابع مشارکت همگانی در سنت دینی و واسازی منطبق آن با مردم جستجوی

و شوراکراسی اسالمی است.  2مشورتی ساالریمردمبه عنوان مثال تالشی از این نوع در تبیین نزدیکی 

ضوع پرداخته به این مو« اسالم و دموکراسی مشورتی»احمدی در کتاب قطوری تحت عنوان منصور میر

از لحاظ دو نظریۀ دموکراسی مشورتی و شوراکراسی اسالمی، اگرچه »گیرد که و در پایان نتیجه می

دیده  هاآنهای نظری بنیاندر  یهایها و قرابتییسوهمخاص و متفاوت برخوردارند،  نظری از تبار

شود، تاریخی ارائه می(. از این منظر با جزئیاتی که به لحاظ ۴۰۴: ۱393)میراحمدی،  «شودمی

های محصول تحوالت فکری هستند که در دو حوزۀ اندیشه»شوراکراسی اسالمی و دموکراسی مشورتی 

ساالری دینی نوعی از باری، مردم(. ۱3)همان: « اندسیاسی اسالم و غرب در دوران معاصر پدید آمده

ها مشارکت همگانی و بر اساس ارزشتنظیم و اداره جامعه با  ساالری است که بینش آن معطوف بهمردم

                                                                        

1. Religious Democracy  

2. Deliberative Democracy  
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ها و اصول از ارزش متأثر ،گذارینظام سیاسی و در مرکز آن قانون ،در این بینشو اصول دینی است. 

 دینی است. 

 طلبیامارتج: 

مسلمانان « امیر»سط ریشه در ساختاری از حکومت اسالمی دارد که تو« یطلبامارت»و « امارت»مفهوم 

به هر آن ساختار « ارتام»در سطح ساختار سیاسی اسالمی شود. اداره می (ینؤمنمامیرال)ین مؤمنیا 

شود. در این مورد اما مذهب داره میخلیفه یا همان امیر مسلمانان، اۀ شود که به وسیلسیاسی گفته می

 خلفای راشدین و ویژهبهسنی و شیعه دو نظر متفاوت دارند: از نظر اهل سنت، تمام خلفای مسلمانان 

که تنها ند امامی معتقدیان دوازدهشیعه ویژهبهشیعیان  حالی کهدر  ند.اموی و عباسی همه امیر خلفای

در باب پیوند اوست. ۀ ن لقب ویژاست و ای «طالبعلی ابن ابی»های اسالمی امیر تمام دوران حکومت

بر  تأکیدز اندیشمندان ها دو گونه است: شماری انظریه ،به عنوان نظام سیاسی« خالفت»و « امارت»

شماری دیگر به  هکحالی در  ؛پندارنددارند و هر دو را همسان می« خالفت»و « امارت»همگونی 

 دانند.ها و ساختارهای متفاوت و مخصوص میناهمگونی این دو اشاره داشته و هر کدام را دارای ویژگی

کومت و رژیم مورد نظر طالبان گره حوع بیشتر با ن« طلبیامارت»و « امارت»در افغانستان اما مفهوم 

خواندند میالدی بود، امارت می 2۰۰۱تا  ۱996های خورده است. طالبان حکومت خود را که میان سال

« طلبیامارت»بر این اساس کنند. معرفی می اسالمی و هنوز هم نظام سیاسی مورد نظر خود را امارت

ها از های طالبان با ورود آنفعالیت ،هابر بنیاد روایت ت.خورده اس پیونددر افغانستان با نام طالبان 

کستان در طالب از مدارس قندهار و پا 2۰۰، در حدود ۱99۴بر واکت ۱2در »د: شپاکستان آغاز 

نفر  7شدن ک و کشتهپاکستان وارد شدند. طالبان بعد از مقاومت اندـ  بولدک در سرحد افغانستانسپینا

طالبان با  (۱۴3: ۱39۴)بختیاری، .« بولدک بیرون راندندسپیناحکمتیار را از های زیاد، قوای و زخمی

گرایی را معرفی کردند که در زمان حکومت خویش صورتی از اسالم روایت خاصی که از دین دارند،

 د. گیرگرای افراطی قرار میی اسالمهاای از حکومتبیشتر همچون زیرشاخه

و  ، دیدگاهافغانستاندر « امارت»مورد ماهیت و چیستی در  «رت اسالمیاما»ۀ مسئلاما روایت دیگر از 

که از سوی بخش « امارت اسالمی به ما چی داده است؟»طالبان در مورد امارت است. در کتاب  تعریف

امارت »، آمده است: شدهش نشر .ه ۱399تألیف و ترجمه کمیسیون امور فرهنگی گروه طالبان در سال 
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ایی باشد و به شمول تقنین، قضا و روفرمانکه اسالم معیار  اییت اسالم به گونهاسالمی یعنی حاکم

فریضه شرعی است. به ]و این یک[  ؛های عمده زندگی در روشنی اسالم رهبری شودمعارف، تمام جنبه

تمام علمای کرام و مذاهب  (رض) و اجماع صحابه کرام (ص) استناد از آیات قرآن کریم، احادیث نبوی

رگانه اهل و السنه و الجماعه اتفاق دارند که تعیین حاکم یا امیر اسالمی فرض کفایی بر چها

ای و تحلیلی های رسانهدر این کتاب که متشکل از مجموعه مقاله .(9: ۱399)سعید، « هاستمسلمان

امده نی« هبری شودهای عمده زندگی در روشنی اسالم رتمام جنبه»ۀ شرحی در مورد جزئیات گزار ،است

که  است تاریخی دوران حاکمیت طالبان در افغانستانۀ مطالع ،مانددر دست می آنچهاین رو است. از 

طالبان در زمان  آنچهدهد چگونه طالبان به صورت عملی آن گزاره را اعمال کردند. بر بنیاد نشان می

ان ذکر است که شای ،هادیگر جریانۀ حاکمیت خویش به صورت عملی به نمایش گذاشتند و مشاهد

(. از این منظر Armajani, p. 199ها و روایت دینی طالبان موافق نیستند )گراها با پالیسیتمام اسالم

 است. برانگیزموارد جنجالدر افغانستان از « طلبیامارت»و « امارت»نظام 

 طلبیخالفتد: 

جانشینی  یا نای جانشینیخالفت که در لغت به معخواست خالفت.  است معطوف به طلبی بینشیخالفت

 دارطرفطلبان پیامبر است، به عنوان ساختار سیاسی نوعی از حکومت اسالمی دانسته شده که خالفت

ساختن، و واژه خلیفه )جمع آن خلفا و ای عربی به معنای جانشینخالفت، واژه» ند.هست برپایی آن

عابدین شامی صمیم به نقل از ابن (.3 )وبسایت «مقام استخالئف( به معنای جانشین، وکیل و قائم

 «است )ص( خالفت عبارت از ریاست عمومی در امور دین و دنیا به عنوان جانشینی از پیامبر» :گویدمی

در امر سیاست، حکومت ( )ص پیامبر اسالم جانشینی، خالفت»آمده که  نیهمچن (.۱2: ۱396)صمیم، 

ای است که در آن خلیفه به عنوان یک نظام سیاسی به این ترتیب خالفت(. ۴ )وبسایت «و دیانت است

به گیرد. را بر عهده می« امت اسالمی»مقام مذهبی و سیاسی، جانشین پیامبر دانسته شده و رهبری 

لحاظ تاریخی نیز خالفت به عنوان یک ساختار سیاسی بعد از وفات پیامبر اسالم به وجود آمد و اداره 

رفت. خلفای راشدین که متولیان نخستین خالفت اسالمی بودند، به امور جوامع اسالمی را به دست گ

کم سه خالفت ن دستیبعد از خلفای راشدعنوان جانشین پیامبر اسالم این منصب را متصرف بودند. 

نیز با همین رویکرد اداره امور را به بزرگ دیگر شامل خالفت اموی، خالفت عباسی و خالفت عثمانی 

 دست داشتند. 
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ده و برپایی خالفت ه آغاز کرمسئلاز مشکالت امروزی جوامع اسالمی به عنوان لبی طروز خالفتبینش ام

به دوری از یک نظام  گی و دیگر مشکالت جوامع اسالمیماندعقبطوری که  ؛داندحل آن میرا راه

ت به آنان برگش حلراه ،های بزرگ تاریخی خالفت که در باال آمداسالمی پیوند زده شده و با ذکر مثال

گی ماندعقبگی و یافتتوسعهاکنشی به توان وا میی جدید رطلبخالفتشود. هم از این رو دانسته می

جمله جوامع اسالمی،  ه در جستجوی سود به تمام نقاط جهان که ممکن بود ازیافتتوسعهجهان دانست. 

دی اعتقادی تعبیر می در موارالاستعمار و استثمار پرداخت. این ناکامی در جوامع اسبه سرک کشیده و 

 د. شمطرح  حلراهطرح دوباره خالفت اسالمی به عنوان  ،آنو در پاسخ به  شده

 بعد عملیسیاسی؛ ـ  های دینیشناسی جریانگونه

های دانشگاهی های فعال در محیطشناسی جریانگونه« عمل»ۀ و یا زیرشاخ مسئلهدر بعد عملی 

شدت عمل  شامل است.« سازمانیـ  تشکیالت سیاسی»و « ت عملشد»فرعی ۀ دو زیرشاخ ،افغانستان

ارای د سازمانیـ  تشکیالت سیاسیاست.  گراکثرت رو/تر رادیکال و میانههای فرعیدارای زیرشاخه

این از شرح هر کدام  در ادامه،محور است. محور و جنبشمحور، حزبهای ساختار نامنظم، گروهزیرشاخه

 .شودمیارائه  هاها و زیرشاخهشاخه

 

 سازمانیـ  تشکیالت سیاسی (۱

ـ  های دینیناسی جریانشنههای شناخت و گودیگر از شاخصهسازمانی یکی ـ  تشکیالت سیاسی

د. کنمشخص می را آیندسیاسی است. در واقع این تشکیالت نوعیت چتری که افراد زیر آن جمع می

های یالتی چون گروها روی هم گذاشته و در قالب تشکافراد برای نیل به اهداف سیاسی، امکانات خود ر»

این  (.۱، ج2۱2: ۱3۸۸)نش و اسکات، « کنندهای اجتماعی و احزاب سیاسی فعالیت میجنبشنفع، ذی

کومت مشخص حقانونی و رابطه یک جریان را با اجتماع و دستگاه قدرت یا ـ  تشکیالت چتر حقوقی

محور و محور، حزبسازمانی نامنظم، گروهـ  تشکیالت سیاسی در این بخش به به این ترتیب، د.کنمی

 شود.محور پرداخته میجنبش
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 ساختار نامنظمالف: 

شود که بنا به دالیل مختلف نتوانسته باشد یا نظر به یک ساختار نامنظم شامل گروه یا جریانی می

ارمند یا فعالیت ساختساختار سیاسی برای آن ممکن نبوده باشد که از یک نشانی مشخص دست به 

مندی ایی و عالقهنظر به عدم تواناست به این معنا که چنین گروه یا ساختاری ممکن سازمانی بزند. 

ر دو هیا هم به  دهد وای که مجال و فرصت حضور ساختارمند و سازمانی را نمیخودی یا نظام سیاسی

د، فکر و بینشی است کنمی و قابل شناختدلیل، فاقد ساختار منظم باشد. آنچه چنین گروهی را برجسته 

 یهاانیاز جر توانیافغانستان، م در ییساختارها ایها گروه نیبارز چن یهااز مثالکنند. میدنبال که 

 پردازند،یآن م غیاند و به تبلرا حفظ کرده شیخو یدئولوژیا یکه به صورتاین کرد که با وجود ادی یایچپ

از ( ۱ :که به لحاظ نظری یهایگروه نیهمچن .ستندیمنظم برخوردار ن یختارسا ای یچتر سازمان کیاز 

این زمره قرار  دینی دارند، درغیرروایت  ،از جهت روایت دینی( 2جهت بینش سیاسی بینش سکوالر و 

 .گیرندمی

 محورگروهب: 

با فعالیت و  گروهی کههای یک گروه خاص است. ها و خواستهمعطوف به برنامه فعالیتیمحوری گروه

در ادبیات  یهایخواهد بر امور اجتماعی و سیاسی تأثیر بگذارد. به چنین گروه یا گروهانسجام اجتماعی می

باشند که در جهت منافع، می یهاینفوذ سازمانهای ذیگروه»گویند. نفوذ میهای ذیسیاسی گروه

تحت تأثیر  هاآنرده و غالباً هدف های خاصی از مردم عمل کها، تقاضاها و مطالبات گروهخواسته

ها سازوکار دیگری های مورد نظر خویش است. در حقیقت این گروهدولت جهت انجام برنامهدادن قرار

(. ۱62-۱63: ۱39۱)قوام، « روندهای سیاسی دموکراتیک به شمار میای در نظامبرای مشارکت توده

عمال فشار بر نهادها و افراد رسمی، احزاب هی و اِهای خویش را از طریق دادخواها خواستهاین گروه

دو تفاوت اساسی  کمدستنفوذ کنند. یک گروه فشار یا گروه ذیسیاسی و نامزدهای انتخاباتی تعقیب می

احزاب سیاسی دارای سازمانی رسمی و  کهآناول » شود، دارد:در عنوان بعدی بحث می با حزب که

احزاب سیاسی آشکارا و  کهایننفوذ الزاماً بدان مجهز نیستند. دوم ا ذیهای فشار یاند که گروهنهادینه

های فشار به دنبال اِعمال فشار بر قدرت گروه حالی که اند. دررسمی به دنبال احراز قدرت سیاسی

توانایی  هادر مورد این گروه (.۱3۸: ۱397زاده، )نقیب« های خودندسیاسی و هدایت آن در جهت خواسته

عمال فشار است. ها امکان اِوجودی این گروه فلسفهاساسی است. در واقع  ال فشار عنصر و موردعماِ
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 یهای متفاوتعمال فشار صورتپردازد، اِه نظر به چتری که یک گروه فشار زیر آن به فعالیت میتالب

عمال پی اِ نفوذ دردانشگاه به عنوان گروه فشار و ذی مکن است یک گروه دانشجویی دردارد. گاهی م

اما یک گروه فشار  تربزرگفشار بر دانشگاه و سیاست آموزشی آن یا موردی از این قبیل باشد. در سطح 

های کالن عمال فشار و تأثیرگذاری در سیاستهای خویش به دنبال اِ تواند برای تعقیب خواستهمی

 د.باش هاگذاریسیاستقوانین و  ،وریکش

های متعهد به فعالیت دموکراتیک در یک ساختار محوری که در مورد گروهروهدر کنار موارد باال در باب گ

در  طرح است کهممکن و قابل  نفوذ بحث شد،های فشار و ذی، ذیل عنوان گروهسیاسی دموکراتیک

عمال فشار های خویش به فعالیت دموکراتیک و اِیک گروه در راستای تعقیب خواسته ،شرایط متفاوت

و به دنبال قدرت سیاسی  ندزب آمیزیاسی نپرداخته و دست به فعالیت مسلحانه و خشونتهای سبر نشانی

دموکراتیک، دست غیرتواند مطرح باشد و یک گروه در یک نظام که معکوس این نیز می همچناند. اشب

تواند محل بحث یو امکان موفقیت هر دو مورد م گونگیه چتبالبه اقدام و فعالیت دموکراتیک بزند. 

 باشد.

  محورحزبج: 

تعریف  (5 )وبسایت «گروهی از مردم که دارای مرام و مسلک معینی باشند»فرهنگ عمید حزب را 

ست که دربارۀ برخی مسائل ایک حزب، در مفهوم عام، گردهمایی مردمی » ،دیگر کند. به عبارتمی

)عالم، « م کار کنندهای مشترک با هیافتن به هدفخواهند برای دستنظریات مشترک دارند و می

های انفرادی به صورت آورند که خواستی را فراهم میچهارچوباحزاب سیاسی در واقع  (.3۴3: ۱3۸7

های واستههستند که میان خ ینهادهای از احزاب سیاسی عبارت»د: نشوجمعی طرح یافته و مطرح 

 (.۱52: ۱39۱)قوام، « کنندرا به سیاست تبدیل می هاآنی کرده، گرمیانجیمتفاوت و متعارض مردم 

ی دهسازمانز احزاب سیاسی در واقع شکل خاصی ا» :گویدمی بشیریهطوری که حسین  آن نیهمچن

ماعی مختلف قرار و عالیق اجت هاگروهتحت فشار نیروهای اجتماعی هستند و خود به عنوان سازمان، 

  (.۱22: ۱392، بشیریه) «گیرندمی

های مختلف در پی و ساختار سیاسی موجود، به روش مشیخطنظر به  در بستر مناسبات سیاسی، حزب

. در صورتی که حزب و ساختار سیاسی دموکراتیک استحکومت و کسب قدرت  ،تأثیرگذاری بر سیاست
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برآید. در حکومت و کسب قدرت می ،دموکراتیک در پی تأثیرگذاری بر سیاست مشیخطباشد، حزب با 

 مشیخطدموکراتیک باشد، حزب هم با غیرساختار سیاسی  غیر آن و در صورتی که حزب و

حکومت و کسب قدرت  ،گری، در پی تأثیرگذاری بر سیاستبا توسل به جنگ و نظامی و دموکراتیکغیر

دموکراتیک غیریک حزب  مشیخط ،برآید. البته این هم امکان دارد که در یک ساختار دموکراتیکمی

یک حزب دموکراتیک  مشیخط ،دموکراتیکغیردر یک ساختار هم ممکن است که باشد و معکوس آن 

رسمی و  داند بر پایه تعهداتمی یهایجمعیتاحزاب سیاسی را »زاده به نقل از ماکس وبر نقیبباشد. 

ش در درون گروه مربوطه و تحصیل اقبال )مادی یا یخو رییستحصیل قدرت برای  هاآنآزاد که هدف 

زاده، )نقیب« عینی یا امتیازات مادی برای اعضای فعال خویش است ی به اهدافیابدستمعنوی( و 

بر عنصر سازمان  ،شونداحزاب جدید خوانده می ،امروزه در بحث احزاب که با تفکیک (.۱۴-۱3: ۱397

شود که در پی تعقیب گیرد. در واقع حزب یک تشکل سازمانی دانسته میصورت می یبیشتر تأکید

های باثباتی هستند که همراه با توسعه حق رأی همگانی سی جدید، سازماناحزاب سیا»است:  مشیخط

وابسته به اشخاص غیرهای سراسری و م میالدی به صورت سازماننوزدهشکل گرفتند و از اواخر قرن 

گذاران خود وابسته نبودند و به طریق مشخص از طریق تکیه بر رأی مردم در درآمدند که دیگر به بنیان

 (.2۰2: ۱392زاده، )نقیب« ت سیاسی بودندپی کسب قدر

 محورجنبشد: 

ست محوری فعالیتی معطوف به یک جنبش است. جنبش یک حرکت و حضور جمعی اجتماعی اجنبش

از همین ی است. اقتصادی و فرهنگسیاسی،  اجتماعی، هاینبال تغییر و دگرگونی در عرصهدکه به 

نظر به داعیه و  نیهمچنرهنگی باشد. اقتصادی یا فتواند اجتماعی، سیاسی، جهت هم یک جنبش می

المللی باشد. تواند محلی، ملی یا بینآرمان و متعهد به جنبش، یک جنبش میۀ کنندتعداد افراد تعقیب

مت در برابر هدف یا مقاو بردپیشبه طور کلی جنبشی اجتماعی و سیاسی به کوششی جمعی برای »

هدف، خود  بردپیش . البته در مورد نخست،(۱: ۱3۸9)موثقی، « شودرگونی در یک جامعه اطالق میدگ

 تواند دگرگونی باشد که در مورد دوم مقاومت در برابر آن آمده است. می



 

30 

 

های رفتار جمعی بوده است. وجه تمایز آنان با دیگر گونه ،های اجتماعیاز مباحث مهم پیرامون جنبش

اجتماعی از سایر  ۱وجه تمایز جنبش»رچند گذرا بیان شود: هبنابراین الزم است که این تمایز به صورت 

در این است  5و حزب ۴، انقالب3های مشابه اجتماعی و سیاسی نظیر شورشو پدیده 2انواع رفتار جمعی

که حرکتی محدود و فاقد هدف یا ایدئولوژی و سازمان  ـ که جنبش یا نهضت و قیام در مقایسه با شورش

عضای آن و دارای حداقل نظم ای ایجاد تغییر با مشارکت آگاهانه و فعاالنه کوششی همگانی براـ  است

و  کمترسازمانی دارای  ما در مقایسه با حزب، یک جنبشهای ایدئولوژیک است؛ او سازمان و انگیزه

به عنوان مجموعۀ افرادی که  «هاجنبش»معموالً »)همان(. بیشتر از این « تر استشیوه عملی پراکنده

که ممکن است در درون جنبشی پدید آید، « سازمان»از  ،های مشابهی هستندها و ارزشنگرشدارای 

 (. ۱2۰: ۱392، بشیریه) «شودتمیز داده می

شناسی ها به لحاظ تاریخی دارای پیشینه است، در مطالعات سیاسی و جامعهکه مبحث جنبش جاآناز 

و نظر به اهداف کلی که تحت شرایط  سیم کردهتق های قدیم و جدید یا نوا به جنبشسیاسی آنان ر

های کارگری قرن نوزدهم و که جنبش همان گونه» کنند:بندی میگونه ،کردندزمانی خویش دنبال می

و اشکال  کردندمی تأکیدداری صنعتی های حاصل از سرمایهبستاوایل قرن بیستم روی مصائب و بن

 6۰های های اجتماعی جدید در دهه، جنبشطلبیدندچالش میبه ویژۀ سلطۀ نهفته در روابط طبقاتی را 

)نش  «دهی سیاسی روی داده بودکردند که در سطح مصرف و ساماناشاره می یهاینیز به چالش 7۰و 

 (.۸۰-۸۱: ۱3۸۸و اسکات، 

 

 شدت عمل (2

 شناسیسیاسی ستون آخر گونهـ  بررسی و تشخیص شدت عمل یا چگونگی فعالیت یک جریان دینی

فعالیت تندروانه که ببینیم جریانی  آوردمیسیاسی است. این بررسی امکانی را فراهم ـ  های دینیجریان

                                                                        

1. Movement  

2. Collective Behavior 

3. Rebellion  

4. Revolution 

5. Party  
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های دیگر آن را در میان جریانۀ موارد باال گون ، عالوه بربه این طریق و گراانه و کثرترودارد یا میانه

 شود.خته میاگرا پردرتروانه یا کثیم. در این بخش به شدت عمل رادیکال و میانهکنمشخص 

 

 رادیکالالف: 

رادیکال از این لفظ استفاده بودن شود. اینجا اما به دلیل متداولمی معادل رادیکال در فارسی تندروی

ها از تعریفاین  هرچندهای متفاوتی ارائه شده است. تعریف 2و رادیکالیسم ۱از رادیکال»شود. می

توان های مفهومی در تعریف آن میاند. از شباهتدی نیز متفاوتند، ولی در موارهایی برخوردارشباهت

گرایی به داللت ضمنی منفی آن اشاره کرد. این داللت ناشی از پیوندی است که رادیکالیسم با افراط

شود که از هنر تا ها نیز ناشی از بستری است که رادیکال و رادیکالیسم در آن تعریف مید. تفاوتدار

به چند تعریف شدن بیشتر این مفاهیم، برای روشندر ادامه (. 6: ۱39۸)کمانگر،  «گیردمیدین را در بر 

 پردازد.که به این پدیده به عنوان یک مفهوم در بستر سیاسی میکنیم اشاره می

 ،ای در جامعه است، ولی برای توضیح چگونگی این تغییراتتغییرات اساسی و ریشه»رادیکالیسم ( ۱

 کشورها از ۀیکال در هممعهذا احزاب راد ؛ی جهت و برنامه خاص خود را دارندهر کشور ها دررادیکال

نام رادیکال یدک به دنبال آیند و غالباً عنوان سوسیالیست را هم شمار می جمله احزاب جناح چپ به

طلوعی، )« تگرفته شده اسبه کار کشند. اصطالح رادیکال اخیراً در مورد عناصر افراطی و تندرو هم می

۱3۸5 :535) . 

هایی که خواهان دگرگونی بنیادی و فوری در ای است برای همه نظرها و روشرادیکال واژه»( 2

ینه هنر و نظری در زم هر گونهنهادهای اجتماعی و سیاسی موجود و حاکم هستند و همچنین برای 

 (. 32: ۱393)غالمی، « تیزه برخیزدسهای پابرجا و حاکم به رود که با نظریهمیبه کار دانش 

                                                                        

1. Radical 

2. Radicalism 
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و اجتماعی  شخص، مکتب و یا حزبی که معتقد به تغییرات فوری و اساسی در بنیادهای سیاسی»( 3

 هاآنساختن مفاسد ناشی از اگر این تغییرات موجب تعدیل اوضاع اجتماعی و یا برطرف ویژهبهاست، 

 . (565: ۱3۸6راد، )آقابخشی و افشاری« شمرده شود

ای به کار رفته است که های سیاسی و دینیبرای اشاره به آن دیدگاه« رادیکال»ین معنا، تردر عام»( ۴

اما  ؛اند. رادیکالیسم معموالً با جنبشی در جهت تغییر بنیادی مرتبط استطالب تغییر مفرط نظم اجتماعی

غالباً برای « یسمرادیکال»دیگر متفاوت است. وانگهی، اگرچه ۀ ای تا دورتغییر دقیقاً مطلوب، از دوره

های الیگارشیک راستی که خواهان اه به جنبشهگهای دموکراتیک چپ استفاده شده است، گجنبش

 (.۱53: ۱3۸7)دیویس، « شودجامعه هستند نیز اطالق می ۱نوزایش

د. همگونی نهای نیز دارها، همگونیهای مختلف آمده، با وجود تفاوتتعریف ،شودی که دیده میطور

ای است که نظم موجود را بیشتر از این، رادیکالیسم اندیشه»خواست تغییرات بنیادی است.  هاآنبارز 

ای تهداند. در این مرحله، رادیکالیسم نیز چونان هر ایدئولوژی دیگر، رشنابرابر و دارای مشکالت بسیار می

گ و به طور کل ، فرهنسیاست، اقتصاددادن زماناست که برای سا دارنظامپیوند و های هماز اندیشه

و مفرط است و چنین امری در  که رادیکالیسم طالب تغییر بنیادین جاآناما از  کند...جامعه تالش می

« گردددل میانقالبی بۀ بعد جزمی شده و به اندیشۀ اجتماعی دشوار است، در مرحلـ  بستر سیاسی

انقالبی شده،  ،فوری وست تغییرات بنیادی جریان رادیکال که با خوا ،به این ترتیب. (7: ۱39۸)کمانگر، 

 زند.میدست مدارانه و تساهل گرایانهکثرت های غیربرای ابراز وجود خود به خشونت و اقدام

 گراکثرت رو/میانهب: 

تغییرات  دارطرفعمل یا رفتار مقابل رادیکالیسم است. گفتیم که جریان یا نظریه رادیکال  ،رویمیانه

است و چون در عرصه اجتماعی تغییرات بنیادی و فوری ممکن نیست، جریان یا فکر بنیادی و فوری 

روی زند. در مقابل این نوع نظر و جریان، میانهرادیکال انقالبی شده و دست به خشونت و براندازی می

همین کند. از آمیز تعقیب میهای مسالمتخود را آهسته و پیوسته از طریق راه مشیخطگیرد که قرار می

روی به عنوان میانه از افراط و تفریط برحذر است. که نستتوان جریان یا فردی دارو را میرو میانه

این مفهوم را در ارتباط با دین  تواند در مورد سیاست و دین به طور جداگانه نیز مطرح باشد.مفهوم می

                                                                        

1. Regeneration  
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تواند شامل میدر سیاست اما . باال بحث کردیمدر  معتدلبه صورت جداگانه به نحوی ذیل عنوان روایت 

 شود کهشامل جریان یا رفتاری می که های سیاسی شودسیاسی به عنوان هویتـ  های دینیجریان

همانا  ،متمایل به چپ یا راست افراطی نباشد. تجلی نظریه چپ یا راست افراطی در عمل یک جریان

 رفتار رادیکال است.

توانند می یدر جاهای ،و مفهوم، بینش و اصل رفتاریدن گرایی به عنواروی و کثرتهرچند میانه

روی ، میانهظری پژوهشچهارچوب ن او در پیوند ب بر اساس آنچه گفته شدد، اما نداشته باش یهایتفاوت

گرایی در سیاست به کثرت ست.هگرا نیز کثرت عاًرو طبان میانهخورد و یک جریمی گرایی پیوندبا کثرت

توان میهای سیاسی و اجتماعی است. از این منظر هم ی رفتار و گرایشگوناگونو معنای پذیرش تنوع 

روی و رسد، در مقابل آن میانهمیخشونت  جنگ و بهشدن ی که رادیکالیسم با انقالبیهمان طورگفت 

 انجامد.زیستی میگرایی به تساهل، مدارا و همکثرت
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 هایافته تحلیل و هاداده شرح

بر  های پژوهشهای تحقیق است. یافتهل یافتهیصهای کمی و تفتحلیل دادهۀ ویژ حقیقت از این بخش

 سه. این بخش شامل شودشرح داده میین بخش های کمی به صورت مفصل در اتحلیل داده بنیاد

های جمعیتی هداد تحلیل ،«هندگاندشناسی پاسخجمعیت»: بخش شودمی دیگر فرعی بخش

های آماری تحقیق اختصاص ها و یافتهکمی داده توضیحبه  «هاشرح داده» بخش است. هندگاندپاسخ

ترین بخش تحقیق بر به عنوان مهم «ظریها بر بنیاد چهارچوب نتحلیل یافته»بخش  یافته است.

 بچهارچوها بر بنیاد داده کیفیتحلیل  ،ین بخشهای کمی استوار است. در اچهارچوب نظری و داده

بر این مبنا،  .دشطرح و تدوین  چهارچوب نظری تحقیق قسمتکه در شود جام میاننظری و مفهومی 

اعی و کار دانشگاهی امروز افغانستان در همین اجتمـ  ها و پیوند آن با وضع سیاسینتایج اصلی داده

 بخش قرار دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

 هندگاندشناسی پاسخجمعیت

آماری این ۀ نمون ،دهندهپاسخ 375رگان آمده است، بر بنیاد جدول مو «روش تحقیق»که در شرح چنان

خوانند، گاهی که در آن درس میبر بنیاد عناصری چون دانش هندگانددهند. پاسخپژوهش را تشکیل می

 اند.شدهقسیم تحصیلی، جنس، مذهب، محل رشد، قومیت و تعلقات سیاسی پدر و مادر تفکیک و تۀ رشت

و « باز»ان به عنوان پرسش جمعیتی گرپژوهشد در هر یک از عناصر مذکور از سوی های موجوگزینه

در قالب پرسش بسته به ها را گزینهان گرپژوهش ،مطرح شده است. به بیان دیگر« بسته»نه 

های ها خود تعلقات جمعیتی خویش را در قالب گزینهکنندهاشتراک که، بلاندهان ارائه نکردگکننداشتراک

 اند.نوشتهباز 

خوانند، میکه در آن درس  یدانشگاهنام از منظر عنصر  هانامهپرسش /هندگاندبندی شمار پاسختقسیم

 ه شرح زیر است:بجدول مورگان و نسبت آن با شمار مجموعی دانشجویان هر دانشگاه ۀ بر بنیاد محاسب
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 آماریۀ بنیاد شمار مجموعی جامعنامه برای هر دانشگاه بر تقسیم تعداد پرسش ی: شرح آمار2جدول 

 نام دانشگاه دهندهشمار پاسخ

 دانشگاه کابل 9۱

 ردانشگاه ننگرها 62
 دانشگاه هرات 77

 دانشگاه بلخ 56

 دانشگاه بامیان 29

 البیرونیدانشگاه  25

 دانشگاه قندهار 33

 عدم پاسخ 2

 مجموع 375

 

 

 

 

 

دانشگاه  ٪۱6از دانشگاه هرات،  ٪2۱ها از دانشگاه کابل، دهندهپاسخ ٪2۴بندی بر بنیاد این تقسیم

 .ندهست یگاه البیروندانشاز  ٪7دانشگاه بامیان و  ٪۸دانشگاه قندهار،  ٪9دانشگاه بلخ،  ٪۱5ننگرهار، 

 ها در هر دانشگاهدهندهعضویت پاسخ : درصد۴نمودار 

۲۴٪

۱۶٪

۲۱٪

۱۵٪

۸٪

۷٪

۹٪ ۰٪

درصد عضویت پاسخ دهنده ها در هر دانشگاه

دانشگاه کابل دانشگاه ننگرها دانشگاه هرات

دانشگاه بلخ دانشگاه بامیان دانشگاه البیرونی
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سی، علوم بشری یا علوم ساینصیلی تحۀ رشتبه سه کالن هندگاندتحصیلی، پاسخۀ از منظر عنصر رشت

 ند. شوبندی میتقسیم انسانی و علوم اجتماعی

 های تحصیلیرشتهها در کالندهندهپاسخ تیعضو ی: شرح آمار3جدول 

 تحصیلی رشته هاشمار پاسخ

 علوم ساینسی 9۸

 انسانی علوم بشری/ 97

 علوم اجتماعی ۱۸۰

 مجموع 375
 

های علوم دانشجویان رشته ٪26های علوم اجتماعی، رشته انها دانشجویندهدهپاسخ ٪۴۸ ،بر این بنیاد

 .ندهست یهای علوم بشری یا انساندانشجویان رشته ٪26ساینسی و 

 رشتهکیک سه کالندهنده به درصد با تف: رشتۀ تحصیلی پاسخ5نمودار 

 

 

۲۶٪

۲۶٪

۴۸٪

رشته  تحصیلی پاسخ دهنده ها

علوم ساینسی انسانی/علوم بشری علوم اجتماعی
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 ند. شویتقسیم م زیر پژوهش به نسبت آماری هندگاند، پاسخ)مرد/ زن( یتاز منظر عنصر جنس

 )مرد/ زن( یتها نظر به عنصر جنسدهندهپاسخ : آمار۴جدول 

 جنس هاشمار پاسخ

 مرد ۱۸7

 زن ۱۸۸

 مجموع 375
 

دهند. البته شمار یل میرا زنان تشک ٪5۰را مردان و  ٪5۰ هادهندهپاسخ یتاز منظر تفکیک جنس

ـ  ت پنجاههای مرد است که در آمار فیصدی به صوردهندههای زن یک نفر بیشتر از پاسخدهندهپاسخ

 است. شدهپنجاه برابر محاسبه 

 بانظرداشت عنصر جنسیت )مرد/ زن( هادهنده: درصد پاسخ6نمودار

 
 

شوند. یک نفر از ی مذهبی به دو گروه حنفی و جعفری تقسیم میگوابست از لحاظ عنصر هندگاندپاسخ

ب کرده، اما نام مذهب مورد نظر خود را ننوشته دیگر را انتخاۀ گزین یها در مورد عالیق مذهبدهندهپاسخ

 شته است.هیچ غیرمسلمانی حضور ندا هندگانداست. همچنان شایان ذکر است که در میان پاسخ

۵۰٪۵۰٪

درصد پاسخ دهنده ها با نظرداشت عنصر جنسیت

مرد زن
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 نظرداشت عنصر مذهب با هادهنده: آمار پاسخ5جدول 

 مذهب هاشمار پاسخ

 حنفی 2۸6

 جعفری ۸۸

 دیگر ۱

 مجموع 375
 

« دیگر»ۀ گزین اند.آنان از مذهب جعفری بوده ٪2۴از مذهب حنفی و  هندگاندپاسخ ٪76این بنیاد،  بر

 است. صفر درصدبا تقرب به  ٪۱از  کمتردهنده داشته است، که یک پاسخ

 هادهندهتعلق مذهبی پاسخ : درصد7نمودار 

 
 

های داده ند.شوتقسیم می« هقری»و « شهر»به دو گروه « محل رشد»از منظر عنصر  هندگاندپاسخ

 است. به قرار زیرها ها در مورد محل رشد آندهندهآماری پاسخ

۷۶٪

۲۴٪

۰٪

درصد تعلق مذهبی پاسخ دهنده ها

حنفی جعفری دیگر
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 بانظرداشت عنصر محل رشد هادهنده: آمار پاسخ6جدول 

 محل رشد هاشمار پاسخ

 شهر 292

 قریه ۸3

 مجموع 375
 

ها را نیز افرادی دهندهپاسخ ٪22 اند.رورش یافتهکه در شهرها پ اندیها کساندهندهپاسخ ٪7۸ از این رو

 اند.های غیرشهری رشد کردهها و محیطدهند که در قریهمی تشکیل

 عنصر محل رشد ها بانظرداشتدهنده: درصد پاسخ۸نمودار 

 
 

شتون، ازبک، تاجیک، پی قومی ترکمن، هزاره، هاگروهاز منظر عنصر تعلقات قومی شامل  هندگاندپاسخ

ها تعلق قومی خویش را کنندهند. در این میان شمار بیشتر اشتراکشوقزلباش می بلوچ، سادات، عرب و

آمار  اند.ها ترکمن، قزلباش، عرب، سادات و بلوچ نوشتهآن کمترپشتون، تاجیک، هزاره و ازبک و شمار 

 است. زیرقرار به  هندگاندتعلق قومی پاسخ

 

۷۸٪

۲۲٪

درصد پاسخ دهنده ها با نظرداشت عنصر محل رشد

شهر  قریه
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 عنصر قومیت ها بانظرداشتدهنده: آمار پاسخ7جدول 

 قومیت هاشمار پاسخ

 ترکمن ۴

 هزاره ۸3

 پشتون ۱۴۰

 ازبک ۱۴

 کیتاج ۱29

 بلوچ 2

 سادات ۱

 عرب ۱

 قزلباش ۱

 مجموع 375
 

دیگر  ٪۱من و ترک ٪۱ازبک،  ٪۴هزاره،  ٪22تاجیک،  ٪35پشتون،  هندگاندپاسخ ٪37 ،بنا بر آمار

 ند.هست قزلباش، عرب، سادات و بلوچ

 عنصر قومیت ها بانظرداشتدهندهخ: درصد پاس9نمودار 

 

۱٪

۲۲٪

۳۷٪

۴٪

۳۵٪

۱٪

درصد پاسخ دهنده ها با نظرداشت عنصر قومیت

ترکمن هزاره پشتون ازبک تاجک بلوچ سادات عرب قزلباش
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تن از  293ند. شویبه دو گروه تقسیم م دهندگان، پاسخاز منظر عنصر تعلق سیاسی پدر و مادر

تن از  ۸3 حالی کهدر  ؛بستگی سیاسی ندارندان تعلق و واکه پدر و مادر آناند هاذعان داشتها دهندهپاسخ

، حزب انلباتیک خلق، طی حزب دموکراهاگروهیکی از  بهرا تعلق سیاسی پدر و مادر خود  هندگاندپاسخ

کت اسالمی، اسالمی، جنبش ملی اسالمی افغانستان، جمعیت اسالمی افغانستان، جمعیت اصالح، حر

ها نیز دهندههفت نفر از پاسخ اند.و ائتالف و مشارکت دانسته التحریرحزبوحدت اسالمی، حزب وطن، 

ا شامل یکی از یکه آاند هساختناما مشخص  ؛اندهمجاهد بود هایا هر دوی آن مادر یاکه پدر اند هنوشت

 .است زیرقرار  ها بهدهندههای کمی تعلق سیاسی پدر و مادر پاسخیا خیر. دادهاند هاحزاب جهادی بود

 عنصر تعلق سیاسی پدر و مادر ها بانظرداشتدهنده: آمار پاسخ۸جدول 

 ر و مادرتعلق سیاسی پد هاشمار پاسخ

 وابستگی و تعلق ندارد 293

 حزب دموکراتیک خلق ۱۰

 مجاهد 7

 طالب 2

 حزب اسالمی ۱5

 جنبش ملی اسالمی افغانستان 3

 جمعیت اسالمی افغانستان 2۱

 صالحاجمعیت  ۱

 حرکت اسالمی 5

 وحدت اسالمی ۱۴

 حزب وطن ۱

 التحریرحزب ۱

 ائتالف و مشارکت ۱

 مجموع 375

پدر و مادرهای  ٪22تعلق سیاسی ندارند. از میان هیچ ها دهندهپاسخاز  ٪7۸نیاد، پدر و مادر بر این ب

آنان  ٪6 ؛اندهآنان عضویت حزب دموکراتیک خلق را داشت ٪3که تعلق سیاسی دارند،  هندگاندپاسخ

  ٪2 ؛عضویت حزب اسالمی افغانستان را دارند ٪۴ ؛عضویت حزب جمعیت اسالمی افغانستان را دارند
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می افغانستان را عضویت جنبش ملی اسال ٪۱ ؛اندها طالبآن ٪۱ ؛(انده)مشخص نیست که عضویت کدام یک از احزاب جهادی را داشتاند هها مجاهد بودآن

در این  و مشارکت را دارند.عضویت یکی از احزاب وطن، التحریر، حرکت اسالمی و ائتالف  مانده،باقی ٪۱عضویت حزب وحدت اسالمی را دارند و  ٪۴ ؛دارند

و حزب دموکراتیک خلق را دارند  ، حزب وحدت اسالمیها به ترتیب عضویت حزب جمعیت اسالمی، حزب اسالمیدهندهبیشترین شمار پدر و مادر پاسخ ،میان

 اند.یا داشته

نداردوابستگی و تعلق
7۸%

را عضویت حزب دموکراتیک خلق
داشت

3%
مجاهد

2%
طالب

۱%

حزب اسالمی
۴% ستانجنبش ملی اسالمی افغان

۱%

تانحزب جمعیت اسالمی افغانس
6%

جمعیت اصالح
۰%

حرکت اسالمی
۱%

وحدت اسالمی
۴%

حزب وطن
۰%

رحزب التحری
۰%

تائتالف و مشارک
۰%

ردیگ
5٪

درصد تعلق پدر و مادر پاسخ دهنده ها به جریان های سیاسی

وابستگی و تعلق ندارد

تعضویت حزب دموکراتیک خلق را داش

مجاهد

طالب

حزب اسالمی

جنبش ملی اسالمی افغانستان

حزب جمعیت اسالمی افغانستان

جمعیت اصالح

حرکت اسالمی

وحدت اسالمی
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 هاشرح داده

دست آمده، پرداخته  ها بههنامپرسش هندگاندهای آماری که از پاسخدر این بخش به تحلیل داده

ها در این . تحلیل دادهشوداده میشرح دبه صورت مفصل  های آماری پژوهشیافتههمچنین شود. می

آمده بر بنیاد چهارچوب نظری که در بخش  ه دستهای آماری با بررسی آمار ببخش در کنار محاسبه

نامه شده در پرسشهای مطرحسشقبلی شرح داده شد، نیز همراه است. این بخش با تحلیل هر یک از پر

و جدول  نمودارمجموع درصدهای هر  شایان ذکر است که است. شدهبه ترتیب عددی طرح و تکمیل 

رسد، اما به صورت کامل نمی ۱۰۰پس از نشانه اعشاری گاهی به  عددیۀ انتخاب یک خانۀ بنا بر قاعد

 است. ٪99.5معمول بیشتر از 

توانید چند گزینه ها در محیط دانشگاه شما فعال است؟ میکدام جریان ،بر بنیاد مشاهدات پرسش اول:

 ها نیامده باشد، بنویسید.شناسید که نام آن در گزینهده و در پایان اگر جریان دیگری را میکررا انتخاب 

 . التحریرحزب  

   حزب همبستگی افغانستان 

  حزب جمعیت اسالمی افغانستان 

   حزب اسالمی افغانستان 

  معیت اصالحج 

   گروه طالبان 

  ملی اسالمی افغانستان جنبشحزب 

 حزب کنگره ملی 

  گروه داعش 

   وحدت اسالمی مردم افغانستان و وحدت اسالمی افغانستان 

 حزب دعوت 

   ملتافغانحزب 

  گروه گفتمان تساهل و مدارا 

   :دیگر 



45 

 

در صورت نیاز انتخاب کنند و از یک گزینه را  ها فرصت داشتند تا بیشترکنندهدر این پرسش اشتراک

بنویسند. مجموع « دیگر»ۀ توانستند آن را در مقابل گزینمورد نظرشان موجود نبود، میۀ اگر گزین

 است. زیرقرار  به که شرح آماری آن است ۱۰۱۸برای این پرسش  هندگاندهای مورد نظر پاسخگزینه

 انستانهای دانشگاهی افغفعال در محیطی هاانی: آمار جر9جدول 

 نام جنبش/ حزب/ جریان فعال شمار پاسخ

 التحریرحزب 69

 حزب همبستگی افغانستان 53

 حزب جمعیت اسالمی افغانستان ۱96

 حزب اسالمی افغانستان ۱79

 جمعیت اصالح 99

 گروه طالبان ۸۰

 حزب جنبش ملی اسالمی افغانستان 2۴

 حزب کنگره ملی 9

 گروه داعش 56

 المی مردم افغانستان و حزب وحدت اسالمیحزب وحدت اس ۱۰۱

 حزب دعوت 32

 ملتافغانحزب  5۴

 گروه گفتمان تساهل و مدارا ۱6

 جنبش روشنایی ۱

 حزب وطن ۱

 حزب حرکت انقالب اسالمی 2

 هیچ بحثی نشده/ هیچ حزبی فعال نیست 7

 جمعیت فکر ۱

 عدم پاسخ ۱2

 دانمنمی 2۱
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 7۸9۱کود  3

 .ستهای سیاسی ممنوع اتحصیالت عالی فعالیتطبق لوایح  ۱

 مجموع ۱۰۱۸
 

 ٪۱۰می، حزب اسال ٪۱۸حزب جمعیت اسالمی،  ٪۱9 ،دانشجویان و آمارهای باالۀ بر اساس مشاهد

 ،البانطگروه  ٪۸حزب وحدت اسالمی و حزب وحدت اسالمی مردم افغانستان،  ٪۱۰جمعیت اصالح، 

حزب  ٪3، ملتافغانحزب  ٪5ب همبستگی افغانستان، حز ٪5گروه داعش،  ٪6، التحریرحزب 7٪

ست. در این افعال گروه گفتمان تساهل و مدارا  ٪2 حزب جنبش ملی اسالمی افغانستان و ٪2دعوت، 

ۀ دانشجویان گزین ٪2و « هیچ بحثی نشده/ هیچ حزبی فعال نیست»که اند هدانشجویان نوشت ٪۱میان 

چون جنبش روشنایی، حزب  ییهات. جریانبدون پاسخ مانده اسم ه ٪۱ اند.را انتخاب کرده« دانمنمی»

اسالمی که فقط  و حزب حرکت انقالباند هوطن و جمعیت فکر که هر کدام فقط یک بار انتخاب شد

شوند. یک بندی میبا تقرب به صفر دستهبوده و  ٪۱درصد زیر ۀ ، در محاسباست شدهدو بار انتخاب 

های سیاسی ]در محیط لی فعالیتطبق لوایح تحصیالت عا»نوشته که ها هم کنندهنفر از اشتراک

، اما در مقابل اندها انتخاب کردر« دیگر»ۀ گزینهم ها کنندهسه نفر از اشتراک .«دانشگاه[ ممنوع است

 (. 7۸9)کود اند هر خویش را ننوشتنام جریان مورد نظ ،آن

 

 

                                                                        
 .مورد نظر خود را مشخص نکرده است انیرا انتخاب کرده، اما نام جر «گرید» ۀنیپاسخگو گز. 1
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فغانستان: جریان های فعال در دانشگاه های  ا۱۱نمودار 

حزب تحریر
7%

تانحزب همبستگی افغانس
5%

تانحزب جمعیت اسالمی افغانس
۱9%

انحزب اسالمی افغانست
۱۸%

جمعیت اصالح
۱۰%

نگروه طالبا
۸%

تانحزب جنبش ملی اسالمی افغانس
2%

یحزب کنگره مل
۱%

گروه داعش
6%

حزب وحدت اسالمی مردم افغانستان و حزب
وحدت اسالمی

۱۰%

حزب دعوت
3%

حزب افغان ملت
5%

داراگروه گفتمان تساهل و م
2%

یجنبش روشنای
۰%

حزب وطن
۰%

حزب حرکت انقالب اسالمی
۰%

یستهیچ حزبی فعال ن/ هیچ بحثی نشده
۱%

رجمعیت فک
۰%

عدم پاسخ
۱%

نمی دانم
2%

7۸9کود 
یاسی طبق لوایح تحصیالت عالی فعالیت های س۰%

ممنوع است
۰%

۴٪

جریان های فعال در دانشگاه ها
حزب تحریر

حزب همبستگی افغانستان

حزب جمعیت اسالمی افغانستان

حزب اسالمی افغانستان

جمعیت اصالح

گروه طالبان

حزب جنبش ملی اسالمی افغانستان

حزب کنگره ملی

گروه داعش

حزب وحدت اسالمی مردم افغانستان و حزب وحدت اسالمی

حزب دعوت

حزب افغان ملت

گروه گفتمان تساهل و مدارا

جنبش روشنایی

حزب وطن

حزب حرکت انقالب اسالمی

هیچ حزبی فعال نیست/ هیچ بحثی نشده

جمعیت فکر

عدم پاسخ

نمی دانم

7۸9کود 

طبق لوایح تحصیالت عالی فعالیت های سیاسی ممنوع است
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 د؟نها در محیط دانشگاه بیشترین فعالیت را داربه نظر شما کدام جریان پرسش دوم:

های پرسش توانستند تا پنج گزینه را انتخاب کنند یا بنویسند. گزینهمیها کنندهاشتراک در پرسش دوم

ت اس 697وم شده برای پرسش دهای انتخابت. مجموع گزینههای پرسش اول اسدوم نیز همان گزینه

 است. زیرقرار به که شرح آماری آن 

 های دانشگاهی افغانستاندر محیطفعالیت  با بیشترین هاانی: آمار جر۱۰جدول 

 نام جنبش/ حزب/ جریان فعال شمار پاسخ

 التحریرحزب 3۴
 حزب همبستگی افغانستان 3۰

 حزب جمعیت اسالمی افغانستان ۱59

 حزب اسالمی افغانستان ۱39

 جمعیت اصالح 69

 گروه طالبان 5۸

 حزب جنبش ملی اسالمی افغانستان 7

 حزب کنگره ملی 2

 گروه داعش 2۸

 حزب وحدت اسالمی مردم افغانستان و حزب وحدت اسالمی 6۴

 حزب دعوت 2۰

 ملتافغانحزب  25

 گروه گفتمان تساهل و مدارا ۱3

 جمعیت فکر ۱

 و حق فعالیت ندارند(ها اجازه )احزاب در دانشگاه 77کود  3

 عدم پاسخ ۱2

 دانمنمی 2۱
 7۸9۱کود  3

 .های سیاسی ممنوع استطبق لوایح تحصیالت عالی فعالیت ۱

 مجموع 697

                                                                        
 .مورد نظر خود را مشخص نکرده است انیرا انتخاب کرده، اما نام جر «گرید» ۀنیپاسخگو گز. 1
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که بیشترین فعالیت را در  یهایجریان ،آمده دانشجویان و آمار به دستۀ بر بنیاد مشاهده و تجرب

حزب جمعیت اسالمی  :این قرار است بهین کمترین به به ترتیب از بیشتر ،های دانشگاهی دارندمحیط

ردم محزب وحدت اسالمی ، ٪۱۰جمعیت اصالح  ،٪2۰حزب اسالمی افغانستان  ،٪23افغانستان 

حزب ، ٪۴افغانستان  حزب همبستگی، ٪5 التحریرحزب، ٪۸گروه طالبان ، ٪9افغانستان و حزب وحدت 

زب جنبش ملی حو  ٪2وه گفتمان تساهل و مدارا گر، ٪3حزب دعوت ، ٪۴گروه داعش ، ٪۴ ملتافغان

 .٪۱افغانستان 

پاسخ  به این پرسش هم ٪2و اند هرا انتخاب کرد« دانمنمی»ۀ ها گزیندهندهپاسخ ٪3در این میان 

ها در دهندهوی پاسخملی با دو بار انتخاب و جمعیت فکر با یک بار انتخاب از سۀ حزب کنگر اند.نداده

که احزاب در اند هها گفتدهندهگیرند. سه نفر از پاسخبا تقرب به صفر قرار می ٪۱ر زی ،درصدۀ محاسب

، اما در اندهرا انتخاب کرد« دیگر»ۀ ه نفر دیگر گزینو س (77)کود  ها اجازه و حق فعالیت ندارنددانشگاه

با  ٪۱نیز زیر  7۸9و  77درصد کودهای  .(7۸9)کود اند هنام جریان مورد نظر خود را ننوشت ،مقابل آن

طبق لوایح تحصیالت عالی »ها نوشته است که دهندهتقرب به صفر قرار دارند. یک نفر از پاسخ

که هر کدام  یهایگیرد. انتخابقرار می ٪۱صد زیر درۀ که در محاسب« های سیاسی ممنوع استفعالیت

 دهند.ا تشکیل میراین پرسش ۀ تمام آمار به دست آمد ٪۱به صورت مجموعی  هستند، ٪۱زیر 
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: درصد جریان ها با بیشترین فعالیت در دانشگاه های افغانستان۱2نمودار 

حزب تحریر
5%

تانحزب همبستگی افغانس
۴%

تانحزب جمعیت اسالمی افغانس
23%

انحزب اسالمی افغانست
2۰%

جمعیت اصالح
۱۰%

نگروه طالبا
۸%

تانحزب جنبش ملی اسالمی افغانس
۱%

یحزب کنگره مل
۰%

گروه داعش
۴%

حزب وحدت اسالمی مردم افغانستان و حزب وحدت
اسالمی

9%

حزب دعوت
3% حزب افغان ملت

۴%

داراگروه گفتمان تساهل و م
2%

رجمعیت فک
۰%

77کود 
۰%

عدم پاسخ
2%

نمی دانم
3%

7۸9کود 
۰%

ی مم
ی سیاس

ت ها
ی فعالی

ت عال
ال

صی
ق لوایح تح

طب
ت

نوع اس
۰%

ردیگ
۸٪

درصد جریان ها با بیشترین فعالیت در دانشگاه ها
حزب تحریر

حزب همبستگی افغانستان

حزب جمعیت اسالمی افغانستان

حزب اسالمی افغانستان

جمعیت اصالح

گروه طالبان

حزب جنبش ملی اسالمی افغانستان

حزب کنگره ملی

گروه داعش

حزب وحدت اسالمی مردم افغانستان و حزب وحدت اسالمی

حزب دعوت

حزب افغان ملت

گروه گفتمان تساهل و مدارا

جمعیت فکر

77کود 

عدم پاسخ

نمی دانم

7۸9کود 

تطبق لوایح تحصیالت عالی فعالیت های سیاسی ممنوع اس
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است. برای طرح مبناهای بهتر  شدهمطرح « نام جریان»و « نام دانشگاه»این پرسش بر بنیاد دو متغیر 

 ،به بیان دیگر د.شوبه صورت منفرد نیز تحلیل  های این پرسش بر بنیاد این دو متغیرنیاز است داده

 ،و پرسش فرعی معکوس آن« کدام جریان در کدام دانشگاه بیشترین فعالیت را دارد؟»پرسش فرعی 

در پرسش د. نباید پاسخ داده شو« ها کدام جریان بیشترین فعالیت را دارد؟در کدام یک از دانشگاه»

 تفکیک« نام دانشگاه»بر بنیاد  هاداده ،و در پرسش فرعی دوم« نام جریان»ها بر بنیاد فرعی اول داده

  .دنشومی

های افغانستان، چگونگی انشگاهدفعالیت هر جریان در نام جریان و ها بر بنیاد از منظر تفکیک داده

که یک درصد و یا  یهایالبته جریان .است زیر شرحبه درصد ۀ ها بر بنیاد محاسبجزئیات فعالیت جریان

 اند.گذاری نشدهنمودار« نام جریان»اد متغیر از آن فعالیت دارند، بر بنی کمتر

 حزب جمعیت اسالمی افغانستان

های دانشگاهی افغانستان دارد، حزب جمعیت اسالمی به عنوان حزبی که بیشترین فعالیت را در محیط
دانشگاه  ٪۱۴.5دانشگاه کابل،  ٪۱7.6در دانشگاه بلخ،  ٪۱۸.2فعالیت در دانشگاه هرات،  2۰.75٪
 میان دارد. حزب جمعیتدر دانشگاه با ٪5.6دانشگاه البیرونی و  ٪۱۰.6دانشگاه ننگرهار،  ٪۱2.5قندهار، 

ین فعالیت را در دانشگاه کمتر وبلخ و کابل  ،های هراتاسالمی افغانستان بیشترین فعالیت را در دانشگاه
 بامیان دارد.

 ای مختلفه: درصد فعالیت حزب جمعیت اسالمی افغانستان در دانشگاه۱۱جدول 

 ٪۱7.6 دانشگاه کابل

 ٪2۰.75 دانشگاه هرات

 ٪۱۸.2 دانشگاه بلخ

 ۱۴.5 دانشگاه قندهار

 ٪۱2.5 دانشگاه ننگرهار

 5.6 دانشگاه بامیان

 ۱۰.6 دانشگاه البیرونی

 

 



 

52 

 

 حزب اسالمی افغانستان

دانشگاه هرات،  رد ٪۱2.2در دانشگاه قندهار،  ٪22.3فعالیت در دانشگاه ننگرهار،  ٪35.3 حزب اسالمی

ر دانشگاه بامیان د ٪۴.3در دانشگاه بلخ و  ٪6.5در دانشگاه البیرونی،  ٪9.3در دانشگاه کابل،  ۱۰٪

 انشگاه بامیان دارد.ین فعالیت را در دکمتردارد. این حزب بیشترین فعالیت را در دانشگاه ننگرهار و 

 ی مختلفها: درصد فعالیت حزب اسالمی افغانستان در دانشگاه۱2جدول 

 ٪۱۰ دانشگاه کابل

 ٪۱2.2 دانشگاه هرات

 ٪6.5 دانشگاه بلخ

 ٪22.3 دانشگاه قندهار

 ٪35.3 دانشگاه ننگرهار

 ٪۴.3 دانشگاه بامیان

 ٪9.3 دانشگاه البیرونی
 

 طالبان

دانشگاه کابل و در  ٪۱2در دانشگاه ننگرهار،  ٪3۱دهار، های خود را در دانشگاه قنفعالیت ٪5۰طالبان 
اند. طالبان بیشترین دارند و متمرکز ساخته ٪۱.7بلخ و هرات  های البیرونی، بامیان،ر یک از دانشگاهه

 های البیرونی، بامیان، بلخ وهای قندهار و ننگرهار و کمترین فعالیت را در دانشگاهفعالیت را در دانشگاه
های البیرونی، بامیان، بلخ و در دانشگاهنگرهار و کمترین فعالیت را نهای قندهار و فعالیت را در دانشگاه

 هرات دارند.

 های مختلف: درصد فعالیت طالبان در دانشگاه۱3جدول 

 ٪۱2 دانشگاه کابل

 ٪۱.7 دانشگاه هرات

 ٪۱.7 دانشگاه بلخ

 ٪5۰ دانشگاه قندهار

 ٪3۱ دانشگاه ننگرهار

 ٪۱.7 دانشگاه بامیان

 ٪۱.7 دانشگاه البیرونی
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 داعش

ر دانشگاه ننگرهار د ٪32.۱در دانشگاه کابل،  ٪6۴.2داعش متمرکز در سه دانشگاه است: های عالیتف

های کابل و ننگرهار و در دانشگاه البیرونی. از این رو داعش بیشترین فعالیت را در دانشگاه ٪3.5و 

 های قندهار، بامیان، بلخ و هرات دارد.کمترین فعالیت را در دانشگاه

 های مختلفت داعش در دانشگاه: درصد فعالی۱۴جدول 

 ٪۶۴.2 دانشگاه کابل

 ۰ دانشگاه هرات

 ۰ دانشگاه بلخ

 ۰ دانشگاه قندهار

 ٪۳2.۱ دانشگاه ننگرهار

 ۰ دانشگاه بامیان

 ٪۳.۵ دانشگاه البیرونی

 

 التحریرحزب

در دانشگاه قندهار،  ٪۱۴.7در دانشگاه البیرونی،  ٪29.۴فعالیت در دانشگاه هرات،  ٪۴۱ التحریرحزب

بیشترین فعالیت  التحریرحزبدانشگاه ننگرهار دارد. در  ٪3دانشگاه بلخ و  ٪3در دانشگاه کابل،  ۸.۸٪

 در دانشگاه بامیان دارد. ین فعالیت راکمترهای هرات و البیرونی و را در دانشگاه

 های مختلفالتحریر در دانشگاهفعالیت حزب : درصد۱5جدول 

 ٪۸.۸ لدانشگاه کاب

 ٪۴۱.2 دانشگاه هرات

 ٪۳ دانشگاه بلخ

 ٪۱۴.۷ دانشگاه قندهار

 ٪۳ دانشگاه ننگرهار

 ۰ دانشگاه بامیان

 ٪2۹.۴ دانشگاه البیرونی
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 حزب همبستگی افغانستان

در  ٪۱3.3لخ، در دانشگاه ب ٪۱6.6در دانشگاه هرات،  ٪۱6.6در دانشگاه کابل،  ٪۴۰زب همبستگی ح

ر دانشگاه کابل و ددر دانشگاه ننگرهار دارد. این حزب بیشترین فعالیت را  ٪۱3.3دانشگاه بامیان و 

 کمترین را در دانشگاه البیرونی و قندهار دارد.

 های مختلف: درصد فعالیت حزب همبستگی در دانشگاه۱6جدول 

 ٪۴۰ دانشگاه کابل

 ٪۱۶.۶ دانشگاه هرات

 ٪۱۶.۶ دانشگاه بلخ

 ۰ دانشگاه قندهار

 ٪۱۳.۳ ننگرهاردانشگاه 

 ٪۱۳.۳ دانشگاه بامیان

 ۰ دانشگاه البیرونی

 

 جنبش ملی افغانستانحزب 

انشگاه هرات و در د ٪۱۴.2در دانشگاه کابل،  ٪۱۴.2فعالیت در دانشگاه بلخ،  ٪57.۱حزب جنبش ملی 
 ت را درمترین فعالیکدر دانشگاه ننگرهار دارد. این حزب بیشترین فعالیت را در دانشگاه بلخ و  ۱۴.2٪
 ارد.های البیرونی، قندهار و بامیان ددانشگاه

 

 های مختلف: درصد فعالیت حزب جنبش ملی افغانستان در دانشگاه۱7جدول 

 ٪۱۴.2 دانشگاه کابل

 ٪۱۴.2 دانشگاه هرات

 ٪۵۷.۱ دانشگاه بلخ

 ۰ دانشگاه قندهار

 ٪۱۴.2 دانشگاه ننگرهار

 ۰ دانشگاه بامیان

 ۰ دانشگاه البیرونی
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 ب وحدت و وحدت اسالمی مردم افغانستاناحزا

ه البیرونی دارد. این دو ین را در دانشگاکمتربیشترین فعالیت را در دانشگاه قندهار و بلخ و  این دو حزب

ر دانشگاه هرات، د ٪۱۴در دانشگاه کابل،  ٪۱۴در دانشگاه بلخ،  ٪۱۸.۸در دانشگاه قندهار،  ٪3۰حزب 

 نی فعالیت دارند.در دانشگاه البیرو ٪۱.5در دانشگاه ننگرهار و  ٪۱۰.9در دانشگاه بامیان،  ۱۰.9٪

 های مختلف: درصد فعالیت حزب وحدت و وحدت اسالمی افغانستان در دانشگاه۱۸جدول 

 ٪۱۴ دانشگاه کابل

 ٪۱۴ دانشگاه هرات

 ٪۱۸.۸ دانشگاه بلخ

 ٪۳۰ دانشگاه قندهار

 ٪۱۰.۹ دانشگاه ننگرهار

 ٪۱۰.۹ دانشگاه بامیان

 ٪۱.۵ دانشگاه البیرونی

 

 حزب دعوت

در  ٪۱5هرات،  در دانشگاه ٪۱5در دانشگاه کابل،  ٪۱5فعالیت در دانشگاه ننگرهار،  ٪5۰زب دعوت ح

گاه ننگرهار و کمترین در دانشگاه بلخ دارد. این حزب بیشترین فعالیت را در دانش ٪5دانشگاه قندهار و 

 دارد.های البیرونی و بامیان را در دانشگاه

 های مختلف: درصد فعالیت حزب دعوت در دانشگاه۱9جدول 

 ٪۱۵ دانشگاه کابل

 ٪۱۵ دانشگاه هرات

 ٪۵ دانشگاه بلخ

 ٪۱۵ دانشگاه قندهار

 ٪۵۰ دانشگاه ننگرهار

 ۰ دانشگاه بامیان

 ۰ دانشگاه البیرونی
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 ملتافغانحزب 

در  ٪۸ر دانشگاه کابل و د ٪۱6اه قندهار، در دانشگ ٪2۸فعالیت در دانشگاه ننگرهار،  ٪۴۸ملت فغانا

های عالیت را در دانشگاهدانشگاه هرات دارد. این حزب بیشترین فعالیت را در دانشگاه ننگرهار و کمترین ف

 البیرونی، بامیان و بلخ دارد.

 های مختلفملت در دانشگاه: درصد فعالیت حزب افغان2۰جدول 

 ٪۱۶ دانشگاه کابل

 ٪۸ دانشگاه هرات

 ۰ دانشگاه بلخ

 ٪2۸ دانشگاه قندهار

 ٪۴۸ دانشگاه ننگرهار

 ۰ دانشگاه بامیان

 ۰ دانشگاه البیرونی

 

 گروه تساهل و مدارا

در دانشگاه بلخ،  ٪23.۱در دانشگاه هرات،  ٪3۰.7فعالیت در دانشگاه کابل،  ٪3۰.7 تساهل و مداراگروه 

های عالیت را در دانشگاهفنی دارد. این جریان بیشترین در دانشگاه البیرو ٪7.7در دانشگاه بامیان و  7.7٪

 های قندهار و ننگرهار دارد.ین فعالیت را در دانشگاهکمترکابل و هرات و 

 

 های مختلف: درصد فعالیت جریان تساهل و مدارا در دانشگاه2۱جدول 

 ٪۳۰.۷ دانشگاه کابل

 ٪۳۰.۷ دانشگاه هرات

 ٪2۳.۱ دانشگاه بلخ

 ۰ ردانشگاه قندها

 ۰ دانشگاه ننگرهار

 ٪۷.۷ دانشگاه بامیان

 ٪۷.۷ دانشگاه البیرونی
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 جمعیت اصالح

ر دانشگاه بلخ، د ٪۱۴.5در دانشگاه هرات،  ٪۱7.3فعالیت در دانشگاه ننگرهار،  ٪52.۱معیت اصالح ج

گاه قندهار در دانش ٪۱.۴در دانشگاه بامیان و  ٪2.۸در دانشگاه البیرونی،  ٪5.۸در دانشگاه کابل،  5.۸٪

 ه قندهار دارد.دارد. این جریان بیشترین فعالیت را در دانشگاه ننگرهار و کمترین را در دانشگا

 های مختلف: درصد فعالیت جمعیت اصالح در دانشگاه22 جدول

 ٪۵.۸ دانشگاه کابل

 ٪۱۷.۳ دانشگاه هرات

 ٪۱۴.۵ دانشگاه بلخ

 ٪۱.۴ دانشگاه قندهار

 ٪۵2.۱ دانشگاه ننگرهار

 ٪2.۸ دانشگاه بامیان

 ٪۵.۸ دانشگاه البیرونی
 

 

درصد ۀ ها بر بنیاد محاسبعالیت جریانف، چگونگی جزئیات دانشگاهها بر بنیاد نام از منظر تفکیک داده

 .به شرح زیر است

 دانشگاه کابل

ت را فعالی ، زیر یک درصد،ینکمترو  ٪26بیشترین فعالیت را حزب جمعیت اسالمی با  دانشگاه کابلدر 

، حزب ٪۱۱فعالیت، همبستگی  ٪۱7جریان جمعیت فکر و کنگره ملی دارد. در این دانشگاه داعش 

 ، گروه، جمعیت اصالح٪6، طالبان ٪۸، حزب وحدت و وحدت اسالمی مردم افغانستان ٪۱3اسالمی 

ی و حزب جنبش مل ٪3و حزب دعوت هر کدام  التحریرحزب، ٪۴هر کدام  ملتافغانتساهل و مدارا و 

 فعالیت دارد. ٪۱افغانستان 
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: درصد فعالیت جریان ها در دانشگاه کابل۱3نمودار   

رفک.ج
۰%

تساهل و مدارا
۴%

افغان ملت
۴%

دعوت
3%

اسالمی.و/وحدت
۸%

رهکنگ
۰%

جنبش
۱%

اصالح. ج
۴%

حزب اسالمی
۱3%

یهمبستگ
۱۱%

جمعیت
26%

داعش
۱7%

حزب تحریر
3%

طالبان
6%

63٪

درصد فعالیت جریان ها در دانشگاه کابل

فکر.ج تساهل و مدارا افغان ملت دعوت اسالمی.و/وحدت کنگره جنبش

اصالح. ج حزب اسالمی همبستگی جمعیت داعش حزب تحریر طالبان
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 دانشگاه هرات

، زیر ینمترکبیشترین فعالیت و داعش و جمعیت فکر  ٪32حزب جمعیت اسالمی با  دانشگاه هراتدر 

معیت اصالح، ج ٪۱2،التحریرحزب ٪۱۴حزب اسالمی،  ٪۱6د. در این دانشگاه نفعالیت را دار یک درصد،

مدارا،  جریان تساهل و ٪۴حزب همبستگی،  ٪5 حزب وحدت و وحدت اسالمی مردم افغانستان، 9٪

فعالیت  ٪۱کدام  طالبان هر گروه ب جنبش و کنگره ملی واحزا، و ملتافغانحزب  ٪2وت، عحزب د 3٪

 دارند.

 ها در دانشگاه هرات: درصد فعالیت جریان۱۴نمودار 

 

 

 

رفک.ج
۰%

تساهل و مدارا
۴%

افغان ملت
2%

دعوت
3%

اسالمی.و/وحدت
9%

رهکنگ
۱%

جنبش
۱%

اصالح. ج
۱2%

حزب اسالمی
۱6%

یهمبستگ
5%

جمعیت
32%

داعش
۰%

حزب تحریر
۱۴%

طالبان
۱%

52٪

درصد فعالیت جریان ها در دانشگاه هرات

فکر.ج تساهل و مدارا افغان ملت دعوت اسالمی.و/وحدت کنگره جنبش

اصالح. ج حزب اسالمی همبستگی جمعیت داعش حزب تحریر طالبان
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 دانشگاه بلخ

حزب  ،٪۱2 ، حزب اسالمی٪۱3، جمعیت اصالح ٪3۸حزب جمعیت با بیشترین فعالیت  دانشگاه بلخدر 

لی ، حزب جنبش م٪7، حزب همبستگی افغانستان ٪۱6وحدت و وحدت اسالمی مردم افغانستان 

کر، دعوت و کنگره هر کدام ، طالبان، جمعیت فالتحریرحزبو  ٪۴، جریان تساهل و مدارا ٪5افغانستان 

 به صفر( و نزدیک رصدزیر یک د) ین فعالیتکمتر ملتافغانعالیت دارند. در این دانشگاه داعش و ف ۱٪

 را دارند.

 ها در دانشگاه بلخ: درصد فعالیت جریان۱5نمودار 

 
 

 

 

رفک.ج
۱%

تساهل و مدارا
۴%

افغان ملت
۰%

دعوت
۱%

اسالمی.و/وحدت
۱6%

رهکنگ
۱%

جنبش
5%

اصالح. ج
۱3%

حزب اسالمی
۱2%

یهمبستگ
7%

جمعیت
3۸%

داعش
۰%

حزب تحریر
طالبان۱%

۱%

۴7٪

درصد فعالیت جریان ها در دانشگاه بلخ

فکر.ج تساهل و مدارا افغان ملت دعوت اسالمی.و/وحدت کنگره جنبش

اصالح. ج حزب اسالمی همبستگی جمعیت داعش حزب تحریر طالبان
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 دانشگاه بامیان

سالمی مردم ا، حزب وحدت و وحدت ٪3۰حزب جمعیت اسالمی با بیشترین فعالیت  دانشگاه بامیاندر 

عالیت ف ٪3و طالبان  ٪7، جمعیت اصالح ٪۱۴حزب همبستگی ، ٪2۰حزب اسالمی ، ٪23ستان افغان

یک ) ین فعالیتکمترره ملی ، دعوت، جنبش و کنگملتافغان، داعش، جمعیت فکر، التحریرحزبدارند. 

 را در این دانشگاه دارند.  (از آن کمتردرصد یا 

 امیانها در دانشگاه ب: درصد فعالیت جریان۱6نمودار 

 
 

 دانشگاه ننگرهار

 ٪2دارد. در این دانشگاه جمعیت اصالح  ٪29بیشترین فعالیت را حزب اسالمی با  دانشگاه ننگرهاردر 

، ٪5، گروه داعش ٪6حزب دعوت  ،٪7 ملتافغان، حزب ٪۱۱، طالبان ٪۱2فعالیت، جمعیت اسالمی 

رفک.ج
۰%

تساهل و مدارا
3%

افغان ملت
۰%

دعوت
۰%

اسالمی.و/وحدت
23%

رهکنگ
۰%

جنبش
۰%

اصالح. ج
7%

حزب اسالمی
2۰%

یهمبستگ
۱۴%

جمعیت
3۰%

داعش
۰%

حزب تحریر
۰%

طالبان
3%

۴7٪

درصد فعالیت جریان ها در دانشگاه بامیان

فکر.ج تساهل و مدارا افغان ملت دعوت اسالمی.و/وحدت

کنگره جنبش اصالح. ج حزب اسالمی همبستگی
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و حزب جنبش و  ٪2، حزب همبستگی ٪۴دو حزب وحدت و وحدت اسالمی مردم افغانستان 

یک ) ین فعالیتکمتردارند. حزب کنگره، جریان تساهل و مدارا و جمعیت فکر  ٪۱هر کدام  التحریرحزب

 را در این دانشگاه دارند. (از آن کمتردرصد یا 

 ها در دانشگاه ننگرهار: درصد فعالیت جریان۱7نمودار 

 
 

 دانشگاه البیرونی

 التحریرحزب، ٪27بیشترین فعالیت را دارد. حزب اسالمی  ٪36حزب جمعیت با  دانشگاه البیرونیدر 

فغانستان هر ، داعش، طالبان، جریان تساهل و مدارا، و دو حزب وحدت و وحدت اسالمی مردم ا2۱٪

ا حزب دعوت، ر (از آن کمتریک درصد یا ) ین فعالیتکمترفعالیت دارند. در این دانشگاه  ٪2کدام 

 جنبش، حزب کنگره ملی و حزب همبستگی دارند.، جمعیت فکر، حزب ملتافغان

فکر.ج
۰%

تساهل و مدارا
افغان ملت۰%

7%

دعوت
6%

اسالمی.و/وحدت
۴%

رهکنگ
۰%

جنبش
۱%

اصالح. ج
22%

حزب اسالمی
29%

یهمبستگ
2%

جمعیت
۱2%

داعش
5% حزب تحریر

۱%

طالبان
۱۱%3۱٪

درصد فعالیت جریان ها در دانشگاه ننگرهار

فکر.ج تساهل و مدارا افغان ملت دعوت اسالمی.و/وحدت کنگره جنبش

اصالح. ج حزب اسالمی همبستگی جمعیت داعش حزب تحریر طالبان
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 ها در دانشگاه البیرونی: درصد فعالیت جریان۱۸نمودار 

 
 

 دانشگاه قندهار

، جمعیت ٪25طالبان  بیشترین فعالیت را دارد. در این دانشگاه ٪26حزب اسالمی با  دانشگاه قندهاردر 

، ٪6 ملتافغان، حزب ٪۱6تان ، هر دو حزب وحدت و وحدت اسالمی مردم افغانس٪۱9اسالمی 

ریان ججمعیت فکر،  فعالیت دارند. حزب کنگره ملی، حزب جنبش، ٪3و حزب دعوت  ٪۴ التحریرحزب

ر این دانشگاه درا  (از آن کمتریک درصد یا ) ین فعالیتکمترحزب همبستگی و داعش  ،تساهل و مدارا

 دارند.

 

رفک.ج
تساهل و مدارا۰%

2%
افغان ملت

۰%

دعوت
۰%

اسالمی.و/وحدت
2%

رهکنگ
۰%

جنبش
۰%

اصالح. ج
۸%

حزب اسالمی
27%

یهمبستگ
۰%

جمعیت
36%

داعش
2%

حزب تحریر
2۱%

طالبان
2%

6۱٪

درصد فعالیت جریان ها در دانشگاه البیرونی

فکر.ج تساهل و مدارا افغان ملت دعوت اسالمی.و/وحدت کنگره جنبش

اصالح. ج حزب اسالمی همبستگی جمعیت داعش حزب تحریر طالبان
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 هارها در دانشگاه قند: درصد فعالیت جریان۱9نمودار 

 
 

 آیا شما در جریانی عضویت دارید؟ :پرسش سوم

های ها خواسته شده است که عضویت یا عدم عضویت خویش در جریانکنندهدر این پرسش از اشتراک

آماری ۀ ننمو از مجموعاست. « نخیر»و « بلی»ۀ د. این پرسش دارای دو گزینننکفعال را مشخص 

که اند هدیگر اذعان داشت ٪۱۴دارند و نجریانی عضویت  که دراند هها گفتدهندهپاسخ ٪۸6پژوهش 

را انتخاب کرده و یک « دانمنمی»ۀ ها گزینکنندهد. یک نفر از اشتراکنرا دار هایکی از جریانعضویت 

 نفر دیگر هم به این پرسش پاسخ نداده است.

که در باال به صورت « نام دانشگاه»و « نام جریان»های پرسش دوم با تفکیک ترکیبی داده نمودار

نام »ها بر بنیاد هر دو متغیر بعدی دادهسه انفرادی شرح شد، به شرح زیر است. در این نمودار

 به صورت ترکیبی نظم یافته است.« نام دانشگاه»و « جریان

رفک.ج
۰%

تساهل و مدارا
افغان ملت۰%

6%

دعوت
3%

اسالمی.و/وحدت
۱6%

رهکنگ
۰%

جنبش
۰%

اصالح. ج
۱%

حزب اسالمی
26%

یهمبستگ
۰%

جمعیت
۱9%

داعش
۰%

حزب تحریر
۴%

طالبان
25%۴۸٪

درصد فعالیت جریان ها در دانشگاه قندهار

فکر.ج تساهل و مدارا افغان ملت دعوت اسالمی.و/وحدت کنگره جنبش

اصالح. ج حزب اسالمی همبستگی جمعیت داعش حزب تحریر طالبان
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 هاها در دانشگاهبعدی نسبت فعالیت جریان: نمایش سه2۰نمودار

دانشگاه کابل

دانشگاه بلخ

دانشگاه ننگرهار

دانشگاه قندهار
۰

۱۰

2۰

۳۰

۴۰

۵۰

نمودار  سه بعدی نسبت فعالیت جریان ها و دانشگاه ها

دانشگاه کابل دانشگاه هرات دانشگاه بلخ دانشگاه بامیان دانشگاه ننگرهار دانشگاه البیرونی دانشگاه قندهار
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 هادر جریان: درصد عضویت دانشجویان 2۱نمودار 

 

 ضویت را دانشجویانععضویت جریانی را دارند، بیشترین اند هی که گفتهندگاندپاسخ ٪۱۴از میان 

انشجویانی که ددرصدی ۀ ین را دانشجویان دانشگاه ننگرهار دارند. شرح محاسبکمترکابل و  دانشگاه

 ٪۱6.9ن دانشگاه کابل، یادانشجو ٪2۸.3است:  به این قرار به ترتیب ها را دارند،عضویت جریان

دانشگاه بلخ،  دانشجویان ٪۱3.2دانشجویان دانشگاه قندهار،  ٪۱5.۱، البیرونیدانشجویان دانشگاه 

 ه ننگرهار.دانشجویان دانشگا ٪5.6، دانشگاه بامیان و 9.۴٪دانشجویان دانشگاه هرات،  ۱۱.3٪

 

 انشگاهام دها بر بنیاد تفکیک ن: درصد عضویت دانشجوها در جریان22نمودار 

 

۱۴٪

۸6٪

۰٪

۰٪

۰٪

درصد عضویت دانشجویان در جریان ها

بلی نخیر عدم پاسخ نمی دانم

ه  ا گ ش ن ا د
ل ب ا ک

ه  ا گ ش ن ا د
ت ا ر ه

ه  ا گ ش ن ا د
خ ل ب

ه  ا گ ش ن ا د
ن ا ی م ا ب

ه  ا گ ش ن ا د
ر ا ه ر گ ن ن

ه  ا گ ش ن ا د
ی ن و ر ی ب ل ا

ه  ا گ ش ن ا د
ر ا ه د ن ق

۲۸.۳

۱۱.۳ ۱۳.۲
۹.۴

۵.۶

۱۶.۹ ۱۵.۱

ش ن ا د م  ا ن کیک  ف ت د  ا ی ن ب ر  ب ا  ه ن  ا ی ر ج ر  د ا  ه شجو ن ا د ت  ی و عض رصد  هد گا
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المت زده یا است، نام جریان را ع« بلی» )پرسش سوم( اگر پاسخ شما به پرسش باال پرسش چهارم:

 بنویسید.

که در پاسخ  یهایکنندهپرسش چهارم، پرسش تعقیبی برای پرسش سوم است. در این پرسش از اشتراک

 ند.نام آن جریان را مشخص کن بودیانی را دارند، خواسته شده عضویت جر به پرسش سوم نوشته بودند

پرسش  هندگاندداده بودند و کل پاسخ« بلی»ی که به پرسش سوم پاسخ هندگاندپاسخ ٪۱۴از میان 

 ٪۱9قرار است: به این به ترتیب ها ها در یکی از جریاندهند، درصد عضویت آنچهارم را تشکیل می

عضویت حزب اسالمی  ٪۱۴الح، عضویت جمعیت اص ٪۱7عضویت حزب جمعیت اسالمی افغانستان، 

عضویت حزب  ٪7عضویت دو حزب وحدت و وحدت اسالمی مردم افغانستان،  ٪۱۰افغانستان، 

عضویت حزب  ٪3، التحریرحزبعضویت  ٪5عضویت گروه طالبان،  ٪5همبستگی افغانستان، 

زمان عضویت سا ٪2عضویت جریان گفتمان تساهل و مدارا،  ٪2عضویت حزب دعوت،  ٪2، ملتافغان

ها دهندهپاسخ ٪2عضویت حزب اقتدار ملی را دارند.  ٪2عضویت حرکت اسالمی و  ٪2امید مشترک، 

دیگر را انتخاب ۀ ها گزیندهندهپاسخ ٪3که عضویت شورای محصالن دانشگاه خود را دارند. اند هنیز گفت

 اند.، اما در مقابل آن نام جریان مورد نظر خویش را ننوشتهاندهکرد
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: درصد عضویت دانشجوها در جریان ها بر بنیاد تفکیک نام جریان23دار نمو

حزب تحریر

حزب همبستگی افغانستان

تانحزب جمعیت اسالمی افغانس
۱9%

انحزب اسالمی افغانست
۱۴%

جمعیت اصالح
۱7%

نگروه طالبا
5%

حزب وحدت اسالمی مردم 
افغانستان و حزب وحدت

۱۰%

حزب دعوت
2%

حزب افغان ملت
3%

داراگروه گفتمان تساهل و م
2%

منمی دان
7%

سازمان امید مشترک
2%

حرکت اسالمی
2% اهشورای محصالن دانشگ

2%

حزب اقتدار ملی
2% 7۸9کود 

3%

داده های پاسخ دهنده ها به پرسش چهارم
حزب تحریر

حزب همبستگی افغانستان

حزب جمعیت اسالمی افغانستان

حزب اسالمی افغانستان

جمعیت اصالح

گروه طالبان

حزب وحدت اسالمی مردم افغانستان و حزب وحدت

حزب دعوت

حزب افغان ملت

گروه گفتمان تساهل و مدارا

نمی دانم

سازمان امید مشترک

حرکت اسالمی

شورای محصالن دانشگاه

حزب اقتدار ملی

7۸9کود 
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ی را انجام یهااست، به عنوان عضو جریان چه فعالیت« بلی»سوم  سؤالاگر پاسخ شما به پرسش پنجم: 

 دهید؟می

رفته پرسش پنجم نیز پرسش تعقیبی دیگری برای پرسش سوم است. در این پرسش تالش صورت گ

ررسی شود. جریان، ب انی که عضویت جریانی را دارند، برای آنگکنندفعالیت اشتراک است تا چگونگی

یا چند گزینه را  ان از آن میان یکگکننداشتراک کهاست  ی ذیلهاگزینه پاسخ این پرسش شامل

افراد و ها، تهدید و تکفیر ها و جلسهها، نشستاندازی برنامهراه و یا تبلیغ،کردن : دعوتاندهانتخاب کرد

توانستند در صورتی که فعالیت مورد نظر می هندگاندی مخالف، فعالیت مسلحانه، و دیگر. پاسخهاگروه

ها خواسته شده دهندهدیگر بنویسند. همچنان از پاسخۀ زینگهای موجود نیابند، در مقابل خود را در گزینه

، نیز اندهها را انجام دادتدارند و این فعالیبود که در مقابل نوع فعالیت، نام جریانی را که در آن عضویت 

 بنویسند.

دازی انراه»فعالیت  ،عضویت آن را دارند که ها برای جریانیدهندهپاسخ ٪۴۸ دست آمده،آمار به  اساسبر 

های فعالیت» ٪3 ،«های مخالففیر افراد و گروهتهدید و تک» ٪5 ،«هاها و جلسهها، نشستبرنامه

 دهند.را انجام می« کردنیا تبلیغو دعوت »فعالیت  ٪۴۴و « مسلحانه

 اند.ها انجام دادههای فعالیتی که دانشجوها برای جریان: درصد گونه2۴نمودار 

 

ردندعوت و یا تبلیغ ک
۴۴%

 ها راه اندازی برنامه ها، نشست
و جلسه ها

۴۸%

راد و تهدید و تکفیر اف
گروه های مخالف

5%

انهفعالیت های مسلح
3%

ردیگ
۰%

داده های پاسخ دهنده ها به پرسش پنجم

دعوت و یا تبلیغ کردن راه اندازی برنامه ها، نشست ها و جلسه ها تهدید و تکفیر افراد و گروه های مخالف

فعالیت های مسلحانه دیگر
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 ٪۸برای جمعیت اصالح،  ٪23عیت اسالمی، برای حزب جم ٪33های که در باال آورده شد، فعالیت

 ٪3برای طالبان،  ٪5، التحریرحزببرای  ٪۸ برای حزب همبستگی افغانستان، ٪۸برای حزب اسالمی، 

برای ائتالف برای  ٪2و  ملتافغانبرای حزب  ٪2برای حزب اقتدار ملی،  ٪3برای روند سبز افغانستان، 

 مشارکت انجام شده است.

 ها از سوی دانشجوها انجام شده استهای دینی ـ سیاسی برای آنهایی که فعالیت: درصد جریان25نمودار 

 

 همواجهۀ های زیر تجرباست، آیا به یکی از طریقه« نخیر»سوم  سؤالاگر پاسخ شما به  ش ششم:پرس

 ها را دارید؟و درگیری با یکی از این جریان

 که در پاسخ این پرسش یهایگزینهپرسش ششم وابسته به ارائه پاسخ منفی به پرسش سوم است. 

ها مقابل شدم، عضویت داشتم )در ا با تبلیغات جریاناز: دعوت شدم و یبودند  داشت عبارت قرار تعقیبی

یحزب همبستگ
۸%

جمعیت اصالح
23%

حزب افغان ملت
2%

حزب جمعیت اسالمی
33%

حزب وحدت اسالمی
5%

حزب اسالمی
۸%

حزب تحریر
۸%

تائتالف برای مشارک
2%

یاقتدار مل
3%

تانروند سبز افغانس
3%

طالبان
5%

درصد جریان هایی که فعالیت های باال برای آنان انجام شده است

حزب همبستگی جمعیت اصالح حزب افغان ملت حزب جمعیت اسالمی

حزب وحدت اسالمی حزب اسالمی حزب تحریر ائتالف برای مشارکت
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داشتن(، تهدید و تکفیر اشتراک داشتم )بدون عضویت هاآن اتها و جلسها، نشستگذشته(، در برنامه

 شدم و دیگر.

ها در را با یکی از جریان ه و درگیری خویشهنوع مواج توانستند در صورتی کهمی هادهندهپاسخ

ۀ هتا چگونگی مواج بودهد. این پرسش در تالش دیگر بنویسنۀ ند، در مقابل گزیننیابهای موجود گزینه

 بررسی کند.را های فعال افراد و دانشجویانی که عضویت جریانی را ندارند با جریان
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را دارند. هاها را ندارند با دانشجویانی که عضویت آن جریان:  درصد نوع مواجهۀ دانشجویانی که عضویت جریان26نمودار 

ت جریان ها مقابل
ت شدم و یا با تبلیغا

دعو
شدم

۴3
%

ها در برنامه ها، نشست ها، و جلسه های آن
(تنبدون عضویت داش)اشتراک داشتم 

3%

دم تهدید و تکفیر ش
33%

ی مسلحانه آن ها مقابل ش
ت ها

با فعالی
دم

۴%

ردیگ
۴%

رنددوستانم عضویت دا
۱%

و با یکی از اعضای حزب اسالمی دست
گریبان شدم

۰% دمدر دانشکده متوجه ش
۱% دعوت نشدم/ مواجه نشدم

۱۱%

نوع مواجهه و درگیری: داده های پرسش ششم
دعوت شدم و یا با تبلیغات جریان ها مقابل شدم

تم در برنامه ها، نشست ها، و جلسه های آنها اشتراک داش
(بدون عضویت داشتن)

تهدید و تکفیر شدم 

با فعالیت های مسلحانه آن ها مقابل شدم

دیگر

دوستانم عضویت دارند

دمبا یکی از اعضای حزب اسالمی دست و گریبان ش

در دانشکده متوجه شدم
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این ها عضویت ندارند، به این یکی از ، دانشجویانی که در یکی از جریانبه دست آمده بر بنیاد آمارهای

ها های مختلف با تبلیغ و دعوت جریانها به گونهآن ٪۴3: اندهشدهای فعال مواجه با جریان اشکال

های مسلحانه با فعالیت ٪۴؛ اندهها تهدید و تکفیر شداز سوی اعضای جریان ٪33 ؛اندهمواجه شد

 اتها و جلسها، نشستعضویت داشته باشند، در برنامه کهاینبدون  ٪3 و ؛اندهها مقابل شدجریان

های فعال را شان عضویت جریانکه دوستاناند هگفتهم ها دهندهپاسخ ٪۱ اند.ها اشتراک کردهجریان

یک نفر از  .اندهها شدهای مختلف متوجه فعالیت جریانونهبه گ گاهکه در دانشاند هدیگر گفت ٪۱ .دارند

زیر  یبان شده است که از لحاظ محاسبهگر بهها هم گفته که با اعضای حزب اسالمی دست دهندهپاسخ

اما در  اندهدیگر را انتخاب کردۀ ها هم گزیندهندهپاسخ ٪۴گیرد. یک درصد با تقرب به صفر قرار می

 اند.کردهه خود را مشخص نهمقابل آن نوع مواج

های فعال در محیط دانشگاه تا چه حد در موافقت یا مخالفت با نظام به نظر شما جریان پرسش هفتم:

 حاضر افغانستان قرار دارند؟

به شدت مخالف، مخالف، نظری ۀ است و دارای پنج گزین شده یحاطر «لیکرت»روش  سؤال بهاین 
ۀ گزین ٪25 نظری ندارم،ۀ گزین ٪29. بر بنیاد آمار به دست آمده، ندارم، موافق و به شدت موافق است

 اند.به شدت موافق را انتخاب کردهۀ گزین ٪۴به شدت مخالف و ۀ گزین ٪۱5موافق، ۀ گزین ٪2۴مخالف، 
 اند.ها هم به این پرسش پاسخ ندادهآن ٪۱و اند هدانم را انتخاب کردنمیۀ ها گزینکنندهاشتراک 2٪

 ٪2۸ ،های موافق و به شدت موافقو مجموع گزینه ٪۴۰ ،های مخالف و به شدت مخالفینهمجموع گز
 .شودمی

 های دانشگاهی با نظام حاضر افغانستانهای فعال در محیط: درصد موافقت/ مخالفت جریان27نمودار 

به شدت مخالف
۱5%

مخالف
25%

نظری ندارم
29%

موافق
2۴%

به شدت موافق
۴%

عدم پاسخ
۱% نمی دانم

2%

مخالفت جریان های فعال در محیط دانشگاه ها با نظام حاضر/ موافقت

به شدت مخالف

مخالف

نظری ندارم

موافق

به شدت موافق

عدم پاسخ
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نظر به  گاه با نظام حاضر افغانستانشهای فعال در محیط دانسطح و درصد موافقت و مخالفت جریان

های رو داده د، متفاوت است. از ایننشودانشجویان هر دانشگاه که شامل نمونه آماری پژوهش می

دهد دانشجویان نتیجه نشان می د که درشوتواند تحلیل نیز می« دانشگاه»پرسش هفتم بر بنیاد متغیر 

با نظام حاضر قرار  کمتربیشتر یا  های فعال در موافقت یا مخالفتکنند جریانکدام دانشگاه فکر می

 دارد.

 دانشگاه کابل

موافقت یا  اهای فعال در این دانشگاه در پیوند بنگاه دانشجویان دانشگاه کابل نسبت به فعالیت جریان

مخالفت،  ٪35به شدت مخالف،  ٪27است:  گونهاینها با نظام حاضر افغانستان مخالفت آن جریان

 ٪2و اند هرا انتخاب کرد« دانمنمی»ۀ گزین ٪۱شدت موافق.  به ٪6موافق و  ٪۱۰نظری ندارم،  ۱9٪

های و مجموع گزینه ٪62 ،های مخالف و به شدت مخالفمجموع گزینه اند.نیز به این پرسش پاسخ نداده

 شود.می ٪۱6 ،موافق و به شدت موافق

 ان از نظر دانشجویان دانشگاه کابلهای دانشگاهی افغانستهای فعال در محیط: درصد موافقت/ مخالفت جریان2۸نمودار  

 

 

 

به شدت مخالف
27%

مخالف
35%

نظری ندارم
۱9%

موافق
۱۰%

به شدت موافق
6%

عدم پاسخ
2%

منمی دان
۱%

دانشگاه کابل به شدت مخالف

مخالف

نظری ندارم

موافق

به شدت موافق

عدم پاسخ

نمی دانم
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 دانشگاه هرات

های فعال در این دانشگاه در پیوند به موافقت یا نگاه دانشجویان دانشگاه هرات نسبت به فعالیت جریان

 ٪29مخالف،  ٪6دت مخالف، به ش ٪3است:  گونهاینها با نظام حاضر افغانستان مخالفت آن جریان

نیز به این پرسش  ٪۱و « دانمنمی»که اند هگفت ٪6به شدت موافق.  ٪۸موافق و  ٪۴7نظری ندارم، 

های موافق و به و مجموع گزینه ٪9 ،فهای مخالف و به شدت مخالمجموع گزینه اند.پاسخ نگفته

 شود.می ٪55 ،شدت موافق

 هرات دانشگاه انیدانشجو افغانستان از نظر یدانشگاه یهاطیفعال در مح یهاانیدرصد موافقت/ مخالفت جر: 29نمودار 

 
 

 دانشگاه بلخ 

های فعال در این دانشگاه در پیوند به موافقت یا نگاه دانشجویان دانشگاه بلخ نسبت به فعالیت جریان

 ٪53مخالف،  ٪2۰به شدت مخالف،  ٪2است:  گونهاینها با نظام حاضر افغانستان مخالفت آن جریان

و  ٪22 ،های مخالف و به شدت مخالفمجموع گزینه موافق.به شدت  ٪2موافق و  ٪23نظری ندارم، 

 شود.می ٪25 ،های موافق و به شدت موافقمجموع گزینه
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 بلخدانشگاه  انیافغانستان از نظر دانشجو یدانشگاه یهاطیفعال در مح یهاانیدرصد موافقت/ مخالفت جر: 3۰نمودار 

  
 

 

 دانشگاه بامیان

های فعال در این دانشگاه در پیوند به موافقت ان نسبت به فعالیت جریاننگاه دانشجویان دانشگاه بامی
 ٪3۱، مخالف ٪2۱به شدت مخالف،  ٪7است:  گونهاینها با نظام حاضر افغانستان یا مخالفت آن جریان

مجموع  اند.را انتخاب کرده« دانمنمی»ۀ نیز گزین ٪۱۰. به شدت موافق ٪۰موافق و  ٪3۱رم، نظری ندا

 شود.می ٪3۱ ،های موافق و به شدت موافقو مجموع گزینه ٪2۸ ،های مخالف و به شدت مخالفگزینه

 بامیاندانشگاه  انیافغانستان از نظر دانشجو یدانشگاه یهاطیفعال در مح یهاانیدرصد موافقت/ مخالفت جر: 3۱نمودار 
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 دانشگاه ننگرهار

های فعال در این دانشگاه در پیوند به موافقت ریاننگاه دانشجویان دانشگاه ننگرهار نسبت به فعالیت ج

مخالف،  ٪3۸به شدت مخالف،  ٪۱6است:  گونهاینها با نظام حاضر افغانستان یا مخالفت آن جریان

 ،های مخالف و به شدت مخالفمجموع گزینه به شدت موافق. ٪2موافق و  ٪2۰نظری ندارم،  2۴٪

 شود.می ٪22 ،موافقهای موافق و به شدت و مجموع گزینه 5۴٪

 ننگرهاردانشگاه  انیافغانستان از نظر دانشجو یدانشگاه یهاطیفعال در مح یهاانیدرصد موافقت/ مخالفت جر: 32نمودار 

 
 

 دانشگاه البیرونی

های فعال در این دانشگاه در پیوند به موافقت نگاه دانشجویان دانشگاه البیرونی نسبت به فعالیت جریان

 ٪۱6مخالف، ٪36به شدت مخالف،  ٪32است:  گونهاینها با نظام حاضر افغانستان ن جریانیا مخالفت آ

و  ٪6۸ ،های مخالف و به شدت مخالفمجموع گزینه به شدت موافق. ٪۰موافق و  ٪۱6نظری ندارم، 

 شود.می ٪۱6 ،های موافق و به شدت موافقمجموع گزینه
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 البیرونیدانشگاه  انیافغانستان از نظر دانشجو یدانشگاه یهاطیفعال در مح یاهانیدرصد موافقت/ مخالفت جر: 33نمودار 

 
 

 دانشگاه قندهار

های فعال در این دانشگاه در پیوند به موافقت نگاه دانشجویان دانشگاه قندهار نسبت به فعالیت جریان

مخالف،  ٪27خالف، به شدت م ٪2۱است:  گونهاینها با نظام حاضر افغانستان یا مخالفت آن جریان

 ،های مخالف و به شدت مخالفمجموع گزینه به شدت موافق. ٪۰موافق، و  ٪۱5نظری ندارم،  37٪

 شود.می ٪۱5 ،های موافق و به شدت موافقو مجموع گزینه ۴۸٪

 قندهاراه دانشگ انیانشجودافغانستان از نظر  یدانشگاه یهاطیفعال در مح یهاانیدرصد موافقت/ مخالفت جر: 3۴نمودار 
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تان های فعال در محیط دانشگاهآیا شما تصمیم دارید که در آینده به یکی از جریان پرسش هشتم:

 بپیوندید؟ 

ت. این پرسش تالش اس« نخیر»و « بلی»ۀ دارای دو گزین ،«دانمنمی»گزینۀ  عالوه برپرسش هشتم 

بررسی را در آینده های فعال ز جریاندارد تا تصمیم و یا عدم تصمیم دانشجویان برای پیوستن به یکی ا

 ؛بپیوندندها ز جریاندانشجویان تصمیم دارند در آینده به یکی ا ٪35 دست آمدهکند. بر بنیاد آمار به 

. اندرا انتخاب کرده« دانمنمی»گزینۀ دانشجویان هم  ٪5د و نرا ندار جریانیتصمیم پیوستن به  56٪

 .اندچ پاسخی ندادههیاین پرسش به نیز  هندگاندپاسخ ۴٪

 های فعال در آینده: درصد تصمیم/ عدم تصمیم دانشجویان برای پیوستن به یکی از جریان35نمودار 

 
 

دند، بیشتر دانشجویان کدام نیوهای فعال بپکه تصمیم دارند در آینده به یکی از جریان یهایو اما آن

خواهند در آینده ویانی که میمجموع دانشج انمی دهد که ازبه دست آمده نشان می؟ ارقام نداهدانشگا

 ٪۱6.3انشجویان دانشگاه کابل، د ٪۱7.7دانشجویان دانشگاه بلخ،  ٪22.3 ،ها بپیوندندبه یکی از جریان

نشگاه ننگرهار، دانشجویان دا ٪۱2.3دانشجویان دانشگاه بامیان،  ٪۱2.3دانشجویان دانشگاه هرات، 

ین بنیاد، بیشترین اند. بر هست دانشجویان دانشگاه قندهار ٪۸.۴ی و دانشجویان دانشگاه البیرون ۱۰.7٪

ین تصمیم کمترهای فعال در دانشجویان دانشگاه بلخ و ی و تصمیم برای پیوستن به جریانمندعالقه

 ی در دانشجویان دانشگاه قندهار است.مندعالقهو 

 

35٪

56٪

۴٪
5٪

ی در آیندهتصمیم و عدم تصمیم دانشجویان در مورد پیوستن به یکی از جریان های فعال سیاس

بلی

نخیر

عدم پاسخ

نمی دانم



 

78 

 

 های فعال در آیندهپیوستن به یکی از جریان: درصد تصمیم/ عدم تصمیم دانشجویان هر دانشگاه برای 23جدول 

 ٪2۳ دانشگاه کابل

 ٪2۱ دانشگاه هرات

 ٪2۹ دانشگاه بلخ

 ٪۱۱ دانشگاه قندهار

 ٪۱۶ دانشگاه ننگرهار

 ٪۱۶ دانشگاه بامیان

 ٪۱۴ دانشگاه البیرونی

 

زده یا مت است، نام جریان را عال« بلی»اگر پاسخ شما به پرسش باال )پرسش هشتم(  پرسش نهم:

 بنویسید.

تصمیم دارند  قبلی یادآور شدند است که در پرسش یهایکنندهاین پرسش، متمرکز بر آن عده از اشتراک

پرسش به دست آمده، نشان  ها و ارقامی که از اینهای فعال بپیوندند. دادهیکی از جریاندر آینده به 

به حزب  ٪۱9 بپیوندند:های فعال جریانکه تصمیم دارند به یکی از  از میان آن دانشجویانی دهدمی

به حزب  ٪۱5به جمعیت اصالح،  ٪۱6به حزب همبستگی افغانستان،  ٪۱۸جمعیت اسالمی افغانستان، 

به  ٪5، التحریرحزببه  ٪5به حزب وحدت و وحدت اسالمی مردم افغانستان،  ٪۱۱اسالمی افغانستان، 

به حزب  ٪2نستان، به حزب جنبش ملی افغا ٪3، به گروه گفتمان تساهل و مدارا ٪۴، ملتافغانحزب 

خواهند بپیوندند. در این میان هیچ یک از به گروه طالبان می ٪۱به حزب دعوت و  ٪۱کنگره ملی، 

 دانشجویان تصمیم ندارند به گروه داعش بپیوندند.
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 ال در آینده بر بنیاد تفکیک نام جریانهای فع: تصمیم/ عدم تصمیم دانشجویان برای پیوستن به یکی از جریان36نمودار 

حزب تحریر
5%

تانحزب همبستگی افغانس
۱۸%

حزب جمعیت اسالمی
۱9%

انحزب اسالمی افغانست
۱5%

جمعیت اصالح
۱6% نگروه طالبا

۱%
تانحزب جنبش ملی اسالمی افغانس

3%

یحزب کنگره مل
2%

گروه داعش
۰%

حزب وحدت اسالمی مردم افغانستان و حزب
وحدت اسالمی

۱۱%

حزب دعوت 
۱%

حزب افغان ملت
5%

داراگروه گفتمان تساهل و م
۴%

2۱٪

تصمیم پیوستن دانشجویان به یکی از جریان های فعال در آینده
حزب تحریر

حزب همبستگی افغانستان

حزب جمعیت اسالمی

حزب اسالمی افغانستان

جمعیت اصالح

گروه طالبان

تانحزب جنبش ملی اسالمی افغانس

حزب کنگره ملی
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« نام جریان»و « نام دانشگاه»های به دست آمده را بر بنیاد تفکیک دو متغیر برای شرح بیشتر، داده

 کنیم. بندی مینمودارطرح و 

که هر جریان در هر دانشگاه در  شودمیبررسی وضوع ماین  ها بر بنیاد متغیر نام جریان،ر تحلیل دادهد

های فعال خواهند به یکی از جریانمورد نظر دانشجویانی است که در آینده میۀ سطحی گزینچه 

 بپیوندند.

 طالبان

های فعال در آینده بپیوندند، فقط یک نفر از میان تمام دانشجویانی که تصمیم دارند به یکی از جریان

 ل است. ن دانشگاه کابدانشجویاپیوستن به گروه طالبان را دارد که از  تصمیم

 : درصد تصمیم پیوستن دانشجویان به طالبان با تفکیک نام دانشگاه37نمودار 

 
 

 التحریرحزب

قرار به این بنیاد نام دانشگاه  بپیوندند، بر التحریرحزبدرصد دانشجویانی که تصمیم دارند در آینده به 

ز دانشگاه البیرونی. ا ٪۴۰هار و از دانشگاه ننگر ٪2۰از دانشگاه بلخ،  ٪2۰از دانشگاه هرات،  ٪2۰است: 

 است. ٪۰های کابل، بامیان و قندهار سهم دانشگاه
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 نام دانشگاه کیبا تفک التحریرحزببه  انیدانشجو وستنیپ میدرصد تصم: 3۸نمودار 

 
 

 حزب جمعیت اسالمی افغانستان

به یاد نام دانشگاه بندرصد دانشجویانی که تصمیم دارند در آینده به حزب جمعیت اسالمی بپیوندند، بر 

میان، دانشگاه با ٪۴.۱دانشگاه بلخ،  ٪33.3دانشگاه هرات،  ٪29.۱دانشگاه کابل،  ٪۴.۱قرار است: این 

ست. بر این اساس ا ٪۰دانشگاه البیرونی است. سهم دانشگاه قندهار  ٪۱6.6دانشگاه ننگرهار و  ۱2.5٪

ین کمتریت اسالمی پیوندند، از دانشگاه بلخ و معجخواهند در آینده به حزب بیشترین دانشجویانی که می

 از دانشگاه قندهار است.

 نام دانشگاه کیبا تفک حزب جمعیت اسالمیبه  انیدانشجو وستنیپ میدرصد تصم: 39نمودار 
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 حزب همبستگی افغانستان

به این ام دانشگاه ندرصد دانشجویانی که تصمیم دارند در آینده به حزب همبستگی بپیوندند، بر بنیاد 

انشگاه بامیان و د ٪27.2دانشگاه بلخ،  ٪۱۸.۱دانشگاه هرات،  ٪۴.5دانشگاه کابل،  ٪36.3قرار است: 

است. بر این اساس بیشترین تعداد  ٪۰ندهار های البیرونی و قدانشگاه ننگرهار. سهم دانشگاه ۱3.6٪

ین از کمتر وکابل اه ند از دانشگبپیونددانشجویانی که تصمیم دارند در آینده به حزب همبستگی 

 های البیرونی و قندهارند.دانشگاه

 نام دانشگاه کیبا تفک حزب همبستگیبه  انیدانشجو وستنیپ میدرصد تصم: ۴۰نمودار 

 
 

 حزب اسالمی افغانستان

قرار به این ام دانشگاه درصد دانشجویانی که تصمیم دارند در آینده به حزب اسالمی بپیوندند، بر بنیاد ن

ه بامیان و دانشگا ٪22.2دانشگاه بلخ،  ٪۱6.6دانشگاه هرات،  ٪22.2دانشگاه کابل،  ٪5.5است: 

ه دانشجویانی ک درصدبیشترین  ،. بر این بنیاد٪۱۱.۱و قندهار هر کدام  های ننگرهار و البیرونیدانشگاه

 از دانشگاهرصد دین کمترهای هرات و بامیان و انشگاهداز  ،خواهند به حزب اسالمی بپیوندنددر آینده می

 .کابل است
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 نام دانشگاه کیبا تفک حزب اسالمیبه  انیدانشجو وستنیپ میدرصد تصم: ۴۱نمودار 

 
 

 جمعیت اصالح

به این قرار ام دانشگاه نبپیوندند، بر بنیاد  اصالحدرصد دانشجویانی که تصمیم دارند در آینده به جمعیت 

دانشگاه  ٪25، اندانشگاه بامی ٪۱5دانشگاه بلخ،  ٪۱۰دانشگاه هرات،  ٪۱5دانشگاه کابل،  ٪25: است

ترین شمار بیش ،ساسااست. بر این  ٪۰دانشگاه قندهار. سهم دانشگاه البیرونی  ٪۱۰ننگرهار و 

های کابل و ننگرهار و از دانشگاه ،دانشجویانی که تصمیم دارند در آینده به جمعیت اصالح بپیوندند

 ی است.ها از دانشگاه البیرونین آنکمتر

 نام دانشگاه کیبا تفکجمعیت اصالح به  انیدانشجو وستنیپ میدرصد تصم: ۴2نمودار 
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 احزاب وحدت و وحدت اسالمی افغانستان

ردم افغانستان درصد دانشجویانی که تصمیم دارند در آینده به حزب وحدت اسالمی و وحدت اسالمی م

 ٪2۱.۴انشگاه بلخ، د ٪35.7دانشگاه کابل،  ٪۱۴.2: به این قرار استبپیوندند، بر بنیاد نام دانشگاه 

رین بیشت ،. بر این اساس٪7.۱های بامیان، هرات، ننگرهار و البیرونی هر کدام دانشگاه قندهار و دانشگاه

ها از ین آنکمتر واز دانشگاه بلخ  ،دانشجویانی که تصمیم دارند در آینده به این دو حزب بپیوندند

 ن، ننگرهار و البیرونی است.های هرات، بامیادانشگاه

 نام دانشگاه کیبا تفک احزاب وحدت و وحدت اسالمی افغانستانبه  انیدانشجو وستنیپ میدرصد تصم: ۴3نمودار 

 
 

 حزب دعوت

به این قرار دانشگاه  درصد دانشجویانی که تصمیم دارند در آینده به حزب دعوت بپیوندند، بر بنیاد نام

بیشترین دانشجویانی  است. بر این اساس ٪۰ها ه دانشگاهیو از بق ٪۱۰۰ : سهم دانشگاه ننگرهاراست

 هاست.ین آن از بقیه دانشگاهکمترانشگاه ننگرهار و ند از دبپیوندخواهند در آینده به حزب دعوت که می
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 نام دانشگاه کیبا تفک دعوتبه  انیدانشجو وستنیپ میدرصد تصم: ۴۴نمودار 

 
 

 ملتافغانحزب 

به این قرار نیاد نام دانشگاه بپیوندند، بر ب ملتافغانشجویانی که تصمیم دارند در آینده به حزب درصد دان

 ٪۰ها قیه دانشگاهباز دانشگاه قندهار. سهم  ٪۴2.9دانشگاه بلخ و  ٪۱۴.2دانشگاه کابل،  ٪۴2.9: است

از  ،بپیوندند ملتانافغبیشترین دانشجویانی که تصمیم دارند در آینده به حزب  ،است. بر این مبنا

 های هرات، بامیان، ننگرهار و البیرونی است.ین از دانشگاهکمترهای کابل و قندهار و دانشگاه

 نام دانشگاه کیبا تفک ملتافغانبه  انیدانشجو وستنیپ میدرصد تصم: ۴5نمودار 
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 حزب جنبش ملی افغانستان

م دانشگاه بر بنیاد نا بپیوندند، ش ملی افغانستانجنبدرصد دانشجویانی که تصمیم دارند در آینده به حزب 

 ٪۰ها در این میان هدانشگاه ننگرهار. سهم بقیه دانشگا ٪25دانشگاه بامیان و  ٪75: به این قرار است

از  ،خواهند در آینده به حزب جنبش بپیوندندبیشترین شمار دانشجویانی که می ،است. بر این اساس

 های کابل، هرات، بلخ، البیرونی و قندهار است.دانشگاه ین ازکمتردانشگاه بامیان و 

 نام دانشگاه کیبا تفک حزب جنبش ملی افغانستانبه  انیدانشجو وستنیپ میدرصد تصم: ۴6نمودار 

 
 

 حزب کنگره ملی

به این د نام دانشگاه درصد دانشجویانی که تصمیم دارند در آینده به حزب کنگره ملی بپیوندند، بر بنیا

های هرات، م دانشگاهدانشگاه البیرونی. سه ٪33.۴دانشگاه بلخ و  ٪5۰دانشگاه کابل،  ٪۱6.6است:  قرار

ارند در آینده به دبیشترین دانشجویانی که تصمیم  ،است. بر این اساس ٪۰بامیان، ننگرهار و قندهار 

 و قندهار است. رهای هرات، بامیان، ننگرهاین از دانشگاهکمتراز دانشگاه بلخ و  ،کنگره بپیوندند
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 نام دانشگاه کیبا تفک حزب کنگرهبه  انیدانشجو وستنیپ میدرصد تصم: ۴7نمودار 

 
 

 گفتمان تساهل و مدارا

به بنیاد نام دانشگاه  بر :درصد دانشجویانی که تصمیم دارند در آینده به جریان تساهل و مدارا بپیوندند

اساس بیشترین  دانشگاه بلخ. بر این ٪2۰هرات و دانشگاه  ٪۴۰دانشگاه کابل،  ٪۴۰است:  قرار زیر

 های کابل و هراتگاهاز دانش ،دانشجویانی که تصمیم دارند در آینده به جریان تساهل و مدارا بپیوندند

 های بامیان، ننگرهار، البیرونی و قندهار است.ین از دانشگاهکمترو 

 

 نام دانشگاه کیبا تفک هل و مداراگفتمان تسابه  انیدانشجو وستنیپ میدرصد تصم: ۴۸نمودار 
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چند درصد  ،که در هر دانشگاه شودمیبررسی موضوع این « انشگاهنام د»ها بر بنیاد متغیر در تحلیل داده

 بپیوندند.در آینده ان فعال خواهند به کدام جریدانشجویان تصمیم دارند و میاز 

 دانشگاه کابل

های فعال ز جریانانی که تصمیم دارند در آینده به یکی ااز میان آن عده دانشجوی دانشگاه کابلدر 

ه حزب اسالمی، ب ٪۴.۱به حزب همبستگی،  ٪33.3به جمعیت اسالمی،  ٪۴.۱به طالبان،  ٪۴.۱ :بپیوندند

المی مردم به دو حزب وحدت و وحدت اس ٪۸.3به حزب کنگره ملی،  ٪۴.۱به جمعیت اصالح،  2۰.۸٪

سهم  .خواهند پیوستساهل و مدارا به جریان ت ٪۸.3و  ملتافغانبه حزب  ٪۱2.۴افغانستان، 

از میان دانشجویان  ،سبه صفر است. بر این اسا نزدیکو یا  ٪۰، داعش، جنبش و دعوت التحریرحزب

تمایل به پیوستن میزان ین مترکو بپیوندند به حزب همبستگی دارند ها تمایل دانشگاه کابل بیشترین آن

 .است، جنبش و حزب دعوت التحریرحزبروه داعش، به گ)صفر درصد( مربوط 

 ها بر بنیاد تفکیک نام جریان: درصد پیوستن دانشجویان دانشگاه کابل در آینده به یکی از جریان۴9نمودار 
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 دانشگاه هرات

 ٪5.2 :ها بپیوندندیاناز میان آن دانشجویانی که تصمیم دارند در آینده به یکی از جر دانشگاه هراتدر 

 ٪۱5.7ب اسالمی، به حز ٪2۱به حزب همبستگی،  5.2به جمعیت اسالمی،  ٪36.۸، التحریرحزب به

به جریان  ٪۱۰.5به حزب وحدت اسالمی و وحدت اسالمی مردم افغانستان و  ٪5.2به جمعیت اصالح، 

 های، جنبش و گروه، دعوت، کنگرهملتافغاناحزاب میزان تمایل به تساهل و مدارا خواهند پیوست. 

به حزب دارند  بیشترین دانشجویان تمایلدانشگاه هرات در  ،است. بر این مبنا ٪۰داعش و طالبان 

 ،داعش ،لبانبه طامربوط  کمترین میزان تمایل به پیوستن )صفر درصد(و بپیوندند جمعیت اسالمی 

 .است، دعوت، کنگره و جنبش ملتافغان

 انینام جر کیتفک ادیبر بن هاانیاز جر یکیبه  ندهیدر آ هراتدانشگاه  انیدانشجو وستنیدرصد پ: 5۰نمودار 

 
 

 دانشگاه بلخ

 ٪3.5 بپیوندند:های فعال از میان دانشجویانی که تصمیم دارند در آینده به یکی از جریان دانشگاه بلخدر 

به حزب اسالمی،  ٪۱۰.7به حزب همبستگی،  ٪۱۴.2به حزب جمعیت اسالمی،  ٪2۸.5، التحریرحزببه 

به حزب وحدت اسالمی و وحدت اسالمی  ٪۱7.۸به حزب کنگره ملی،  ٪۱۰.7به جمعیت اصالح،  7.۱٪

به جریان تساهل و مدارا خواهند پیوست. سهم گروه  ٪3.5و  ملتافغانبه حزب  ٪3.5مردم افغانستان، 

 ،بیشترین دانشجویان دانشگاه بلخ ،است. بر این اساس ٪۰داعش و طالبان و احزاب جنبش و دعوت 
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مربوط  کمترین میزان تمایل به پیوستن )صفر درصد(و بپیوندند به حزب جمعیت اسالمی  دارندتمایل 

 است. جنبش و دعوت ،داعشطالبان، به 

 انینام جر کیتفک ادیبر بن هاانیاز جر یکیبه  ندهیدر آ بلخدانشگاه  انیدانشجو وستنیدرصد پ: 5۱نمودار 

 
 

 دانشگاه بامیان

به  ٪5.5 :ندبپیوندهای فعال از میان دانشجویانی که تصمیم دارند به یکی از جریان یاندانشگاه بامدر 

الح، به جمعیت اص ٪۱6.6به حزب اسالمی،  ٪22.2به حزب همبستگی،  ٪33.3جمعیت اسالمی، 

واهند خبه حزب وحدت اسالمی و وحدت اسالمی مردم افغانستان  ٪5.5به حزب جنبش، و  ۱6.6٪

و  التحریرزبح، حزب دعوت، حزب کنگره، ملتافغانتساهل و مدارا، حزب  هاینپیوست. سهم جریا

شگاه بامیان بیشترین دانشجویان دان ،اساساست. بر این  ٪۰از این موضوع گروه داعش و طالبان 

مربوط به  صد(کمترین میزان تمایل به پیوستن )صفر درو بپیوندند تصمیم دارند به حزب همبستگی 

 .استل و مدارا و جریان تساه ملتافغانطالبان و احزاب تحریر، کنگره، دعوت،  داعش و گروه
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 انینام جر کیتفک ادیبر بن هاانیاز جر یکیبه  ندهیدر آ بامیاندانشگاه  انیدانشجو وستنیدرصد پ: 52نمودار 

 
 

 دانشگاه البیرونی

 :دهای فعال بپیوندنریانه به یکی از جاز میان دانشجویانی که تصمیم دارند در آیند دانشگاه البیرونیدر 

به حزب کنگره  ٪۱۸.۱به حزب اسالمی،  ٪۱۸.۱به جمعیت اسالمی،  ٪36.3، التحریرحزببه  ۱۸.۱٪

م گروه طالبان به حزب وحدت اسالمی و وحدت اسالمی مردم افغانستان خواهند پیوست. سه ٪9ملی، و 

 ٪۰عیت اصالح جریان تساهل و مدارا و جم ،ملتافغانو داعش و احزاب همبستگی، جنبش، دعوت، 

زب جمعیت اسالمی بیشترین شمار دانشجویان دانشگاه البیرونی تصمیم دارند به ح ،است. بر این اساس

و داعش و احزاب  انهای طالببه گروهکمترین میزان تمایل به پیوستن )صفر درصد( مربوط و بپیوندند 

 است.تساهل و مدارا و جمعیت اصالح  ، جریانملتافغانهمبستگی، جنبش، دعوت، 
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 انینام جر کیتفک ادیبر بن هاانیاز جر یکیبه  ندهیدر آ البیرونی دانشگاه انیدانشجو وستنیدرصد پ: 53نمودار 

 
 

 دانشگاه قندهار

 بپیوندند:های فعال اندر دانشگاه قندهار از میان دانشجویانی که تصمیم دارند در آینده به یکی از جری

زب وحدت حبه دو  ٪3۰و  ملتافغانبه حزب  ٪3۰به جمعیت اصالح،  ٪2۰به حزب اسالمی،  2۰٪

داعش و احزاب  سهم گروه طالبان وهمچنین اسالمی و وحدت اسالمی مردم افغانستان خواهند پیوست. 

ت. بر این اس ٪۰تحریر، جمعیت اسالمی، همبستگی، جنبش، کنگره، دعوت و جریان تساهل و مدارا 

دو حزب وحدت و  ملتافغانبیشترین دانشجویان دانشگاه قندهار تصمیم دارند در آینده به حزب  ،اساس

ن )صفر درصد( اسالمی و وحدت اسالمی مردم افغانستان بپیوندند و کمترین میزان تمایل به پیوست

، دعوت و گروه طالبان و داعش و احزاب تحریر، جمعیت اسالمی، همبستگی، جنبش، کنگره مربوط

 .استریان تساهل و مدارا ج
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 انینام جر کیتفک ادیبر بن هاانیاز جر یکیبه  ندهیدر آ قندهاردانشگاه  انیدانشجو وستنیدرصد پ: 5۴نمودار 

 
 

 دانشگاه ننگرهار

 بپیوندند:های فعال یاناز میان دانشجویانی که تصمیم دارند در آینده به یکی از جر دانشگاه ننگرهاردر 

ه حزب اسالمی، ب ٪۱۱.7به حزب همبستگی،  ٪۱7.6به جمعیت اسالمی،  ٪۱7.6، حریرالتحزببه  5.۸٪

حدت وبه دو حزب  ٪5.۸به حزب کنگره و  ٪5.۸به حزب جنبش،  ٪5.۸به جمعیت اصالح،  29.۴٪

احزاب کنگره  اسالمی و وحدت اسالمی مردم افغانستان خواهند پیوست. سهم گروه طالبان و داعش و

ان دانشگاه ننگرهار تصمیم بیشترین دانشجوی ،است. بر این بنیاد ٪۰ان تساهل و مدارا و جری ملتافغانو 

به  درصد( مربوط بپیوندند و کمترین میزان تمایل به پیوستن )صفردارند در آینده به جمعیت اصالح 

 است.و جریان تساهل و مدارا  ملتافغانگروه طالبان و داعش و احزاب کنگره و 
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 انینام جر کیتفک ادیبر بن هاانیاز جر یکیبه  ندهیدر آ ننگرهاردانشگاه  انیدانشجو وستنیرصد پد: 55نمودار 

 
 

های یکی از جریان تصمیم دانشجویان را برای پیوستن به بعدی که تصمیم یا عدمهس ینمودار

نشان  زمانهمبه صورت « نام دانشگاه»و « نام جریان»فعال در آینده بر بنیاد هر دو متغیر 

 دهد، به صورت زیر است.می
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 ها در آینده بر بنیاد تفکیک نام جریان و نام دانشگاه: درصد تصمیم/ عدم تصمیم دانشجویان برای پیوستن به جریان56 نمودار

 

 

دانشگاه کابل

دانشگاه بلخ

دانشگاه ننگرهار

دانشگاه قندهار

۰
۱
2
۳
۴

۵

۶

۷

۸

نمودار ی سه بعدی ترکیبی از هر دو عنصر نام دانشگاه و نام جریان

دانشگاه کابل دانشگاه هرات دانشگاه بلخ دانشگاه بامیان دانشگاه ننگرهار دانشگاه البیرونی دانشگاه قندهار
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 کنید؟تان را به صورت کلی چگونه ارزیابی میهای فعال در محیط دانشگاهفعالیت جریان پرسش دهم:

یان است. این ها توسط دانشجوآخرین پرسش در پی بررسی کلی فعالیت جریان ه عنوانپرسش دهم، ب

نظری « »مثبت« »مثبتکامالً »های گزینه« دانمنمی»ۀ لیکرت در کنار گزین شیوۀ استفاده ازپرسش با 

دهد. این پرسش نظر نهایی دانشجویان دهنده قرار میدر اختیار پاسخرا « منفیکامالً »و « منفی« »ندارم

 کند.و مطالعه مینشگاه بررسی های فعال در محیط دارا در مورد فعالیت جریان

، «مثبتکامالً »ها در محیط دانشگاه خود فعالیت جریان ،دانشجویان ٪7 :بر بنیاد آمارهای به دست آمده

اند هفتها هم گدهندهپاسخ ٪2۱ اند.ارزیابی کرده« منفیکامالً » ٪۱7و « منفی» ٪23، «مثبت» 32٪

های منفی جموع گزینهو م ٪39 ،بت و مثبتمثکامالً های مورد نظری ندارند. مجموع گزینهاین که در 

 است. ٪۴۰ ،منفیکامالً و 

 ها توسط دانشجویان: ارزیابی فعالیت جریان57نمودار 

 
 

به صورت آید که می« نام دانشگاه»ر دانشجویان بر بنیاد متغیۀ ها به وسیلبررسی فعالیت جریان ،در ادامه

 :به قرار زیر استتر موردی

تکامال مثب
7%

تمثب
32%

نظری ندارم
2۱%

منفی
23%

یکامال منف
۱7%

ارزیابی فعالیت جریان ها توسط دانشجویان

کامال مثبت

مثبت

نظری ندارم

منفی

کامال منفی
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 دانشگاه کابل

، «مثبت» ٪2۴.۴، «مثبتکامالً »ها را ها فعالیت جریانآن ٪3.3 ،از میان دانشجویان دانشگاه کابل

مورد این که در اند هها گفتدهندهپاسخ ٪۱2.2 اند.ارزیابی کرده« منفیکامالً » ٪۴۱.۱و « منفی» ۱5.5٪

 اند.را انتخاب کرده« انمدنمی»ۀ ها گزینآن ٪2.2هم این پرسش را پاسخ نداده و  ٪۱.۱نظری ندارم. 

 است. ٪56.6 ،منفیکامالً های منفی و و مجموع گزینه ٪27.7 ،مثبت و مثبتکامالً های مجموع گزینه

 ها توسط دانشجویان دانشگاه کابل: ارزیابی فعالیت جریان5۸نمودار 

 
 

 دانشگاه هرات

، «مثبت» ٪3۰.3، «مثبتکامالً »ا را هها فعالیت جریانآن ٪۱۰.۱ ،از میان دانشجویان دانشگاه هرات

مورد  این که دراند هها نیز گفتآن ٪27.۸ اند.ارزیابی کرده« منفیکامالً » ٪6.3و « منفی» ۱۸.9٪

نیز این پرسش را بدون پاسخ  ٪2.5و اند هدکر را انتخاب« دانمنمی»ۀ ها گزینآن ٪3.۸نظری ندارند. 

 ،منفیکامالً های منفی و و مجموع گزینه ٪۴۰.۴ ،بت و مثبتمثکامالً های مجموع گزینه اند.گذاشته

 است. 25.2٪
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 هراتدانشگاه  انیتوسط دانشجو هاانیجر تیفعال یابیارز: 59نمودار 

 

 دانشگاه بلخ

، «مثبتکامالً »ها را در محیط دانشگاه خویش فعالیت جریان ٪۱۱.۱ ،دانشگاه بلخاز میان دانشجویان 

که در اند هها گفتآن ٪2۴.3 اند.ارزیابی کرده« منفیکامالً » ٪۰و « منفی» ٪۱6.6، «مثبت» ۴6.2٪

مثبت کامالً های مجموع گزینه اند.هم این پرسش را بدون پاسخ گذاشته ٪۱.۸مورد نظری ندارند و این 

 است. ٪۱6.6 ،منفیکامالً های منفی و و مجموع گزینه ٪57.3 ،و مثبت

 بلخدانشگاه  انیتوسط دانشجو هانایجر تیفعال یابیارز :6۰ نمودار
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 دانشگاه بامیان

کامالً »های فعال در محیط دانشگاه خود را فعالیت جریان ٪3.۴ ،دانشگاه بامیاناز میان دانشجویان 

اند هها گفتآن ٪۱7.2 اند.ارزیابی کرده« منفیکامالً » ٪6.۸و « منفی» ٪3۱، «مثبت» ٪3۱، «مثبت

 مثبتکامالً های مجموع گزینه اند.را انتخاب کرده« دانمنمی»ۀ نیز گزین ٪3 که در مورد نظری ندارند و

 است. ٪37.۸ ،منفیکامالً های منفی و و مجموع گزینه ٪3۴.۴ ،و مثبت

 بامیان دانشگاه انیتوسط دانشجو هاانیجر تیفعال یابیارز: 6۱نمودار 

 
 

 دانشگاه ننگرهار

کامالً »های فعال در محیط دانشگاه خود را فعالیت جریان ٪۱.6 ،ردانشگاه ننگرهااز میان دانشجویان 

دانشجویان  ٪۱۴.5 اند.ارزیابی کرده« منفیکامالً » ٪2۰.9و « منفی» ٪3۸.7، «مثبت» ٪2۴.۱، «مثبت

و مجموع  ٪25.7 ،و مثبت مثبتکامالً های مجموع گزینه مورد نظری ندارند.این که در اند ههم گفت

 است. ٪59.6 ،منفیکامالً  های منفی وگزینه
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 ننگرهاردانشگاه  انیتوسط دانشجو هاانیجر تیفعال یابیارز: 62نمودار 

 

 دانشگاه البیرونی

های فعال در محیط دانشگاه خود را ها فعالیت جریانآن ٪۱2 ،دانشگاه البیرونیاز میان دانشجویان 

ها نیز آن ٪2۰ اند.ارزیابی کرده« یمنفکامالً » ٪۱2و « منفی» ٪2۸، «مثبت» ٪2۸، «مثبتکامالً »

های و مجموع گزینه ٪۴۰ ،ثبتممثبت و کامالً های مجموع گزینه مورد نظری ندارند. این که دراند هگفت

 است. ٪۴۰ ،منفیکامالً منفی و 

 البیرونیدانشگاه  انیتوسط دانشجو هاانیجر تیفعال یابیارز: 63نمودار 
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 دانشگاه قندهار

 را خود دانشگاه محیط در فعال هایجریان فعالیت هاآن ٪۱۱.7 ،دانشگاه قندهارن انشجویاز میان دا

 هاآن ٪32.3 اند.ارزیابی کرده« منفیکامالً » ٪۰ و «منفی» ٪۱۴.7 ،«مثبت» ٪35.2، «مثبتکامالً »

 اند.کرده را انتخاب« دانمنمی»ۀ گزین هاآن درصد ٪5.۸مورد نظری ندارند و این که در اند هگفت نیز

 .است ٪۱۴.7 ،منفیکامالً  و منفی هایگزینه مجموع و ٪۴6.9 ،مثبت و مثبتکامالً های مجموع گزینه

 قندهاردانشگاه  انیتوسط دانشجو هاانیجر تیفعال یابیارز: 6۴نمودار 

 
 

ورت مفصل های تحقیق است که به صکنندههای اشتراکشده در این بخش برآمده از پاسختمام آمار ارائه

های مشخصی است که حکایت یافتهۀ دهندد. هر بخش از آمارهای فوق، نشانارائه شو مشرح در باال 

و  یآمار هاییلبا تحلدارد.  های دانشگاهی افغانستانها در محیطجریان حضور و فعالیت یگاز چگون

شد که همه در  ییازگشروشن و با ،مختلف مسئله یهاو گوشه یااکه در باال صورت گرفت، زو اییکم

 پژوهش بود. یهاپاسخ به سؤال یپ
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 ها بر بنیاد چهارچوب نظریتحلیل یافته

رح آن رفت، به چگونگی شتا بر بنیاد آمار و نتایج به دست آمده که در باال  شودمیدر این بخش تالش 

ها یک این جریانهای دانشگاهی و چیستی محتوایی و ایدئولوژدینی در محیطـ  ماهیت کار سیاسی

ر قالب چهارچوب نظری تا آمار به دست آمده د شودمیدر این بخش تالش  ،پرداخته شود. به بیان دیگر

که چگونگی  استاین  ربتمرکز که در بخش اول این پژوهش آمده است، شرح داده شود. در این بخش 

سازمانی، ـ  ، تشکیالت سیاسیهای دانشگاهی و پیوند آن با شدت عملفعالیت هر جریان فعال در محیط

 بینش نظام سیاسی، و روایت دینی هر جریان بازنمایی و بررسی شود.

تحلیل کیفی در این بخش است، ۀ ش که الزمپژوهۀ های عمدنگاهی به یافتهنخست نیمۀ در مرحل

غانستان حزب های دانشگاهی افبر بنیاد آمار به دست آمده، بیشترین فعالیت را در محیطشود: خته میااند

حزب  و، حزب وحدت اسالمی مردم افغانستان صالحجمعیت اسالمی، سپس حزب اسالمی، جمعیت ا

، گروه ملتافغانمبستگی، حزب ه، داعش، حزب التحریرحزبهای دیگری چون وحدت دارند. گروه

در  هایی دارند.، حزب دعوت، گروه گفتمان تساهل و مدارا و حزب جنبش ملی نیز فعالیتطالبان

این در  .ردهای کابل، هرات، البیرونی، بلخ و بامیان بیشترین فعالیت را حزب جمعیت اسالمی دادانشگاه

الیت را حزب اسالمی دارد. در دانشگاه بیشترین فع ،های ننگرهار و قندهارحالی است که در دانشگاه

عالیت را دارند. بیشترین فننگرهار پس از حزب اسالمی، جمعیت اصالح و در دانشگاه قندهار، طالبان 

های های اول و دوم(. بر همین بنیاد بیشترین دانشجویان دانشگاه)رجوع شود به نتایج آماری پرسش

اصالح و  جمعیت افغانستان عضویت حزب جمعیت اسالمی افغانستان را دارند. پس از حزب جمعیت،

از  لبانطادرصدی  5سهم  ،ندعضو را از میان دانشجویان دار ینحزب اسالمی افغانستان بیشتر

د به نتایج آماری پرسش )رجوع شو، جالب توجه است را دارند های فعالجریانکه عضویت  یدانشجویان

 چهارم(. 

دینی در محیط ـ  های فعال سیاسیدر حال حاضر بیشتر دانشجویان نسبت به فعالیت و حضور جریان

 ٪۱۴دهد که فقط ندارند. نتایج آماری نشان می ها چندان اعتماددانشگاهی خود برای پیوستن به آن

در که اند هها گفتآن ٪۸6 حالی کهدینی را دارند، در ـ  های سیاسیدانشجویان عضویت یکی از جریان

ندارند. در این میان اما دانشجویان دانشگاه کابل بیشتر از هر دانشگاه دیگری در  عضویتجریانی هیچ 
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این در حالی است که دانشجویان دانشگاه  اند.و از این منظر بیشتر فعالهای فعال عضویت دارند جریان

تواند با عناصری دینی دارند که این مورد میـ  های فعال سیاسیین عضویت را در جریانکمترننگرهار 

سیاسی دانشجویان رابطه داشته باشد. از این لحاظ ـ  چون بیداری سیاسی و سطح رشد شعور مدنی

و ند دار هاتری نسبت به دانشجویان دیگر دانشگاهسیاسی فعالـ  شعور مدنی ،نشگاه کابلدانشجویان دا

)رجوع شود به نتایج اند های اجتماعی، سیاسی و دینی بیشتر اظهار نگرانی دارند و فعالمسئلهنسبت به 

 آماری پرسش سوم(. 

های متفاوتی، ورد نظر خود فعالیتمبرای جریان ، اندهها را داشتی از جریاندانشجویانی که عضویت یک

 در این میان درصد اند.دعوت و تبلیغ را انجام داده ها،ها و جلسهها، نشستاندازی برنامههمچون راه

های مسلحانه آمیزی چون تهدید و تکفیر دیگران و فعالیتهای خشونتی از دانشجویان در فعالیتکم

دانشگاهی افغانستان  فضاهای ،آماری پرسش پنجم(. بر این بنیاد )رجوع شود به نتایج اند.نیز دخیل بوده

ـ  پرهیز سیاسیهای خشونتدر عین حالی که برای دانشجویان فرصتی برای کسب دانش و فعالیت

ست. از همین ههای مسلحانه نیز م با فعالیتأآمیز و تومساعد ساخته است، در سطحی خشونترا دینی 

، مورد تهدید اندههای فعال را داشتدانشجویانی که عضویت یکی از جریان دانشجویان از سوی ٪33 ،رو

شود  رجوع)اند هاین دانشجویان مقابل شدۀ های مسلحانالیتها نیز با فعآن ٪۴و اند هو تکفیر قرار گرفت

 به نتایج آماری پرسش ششم(.

ام حاضر افغانستان و های دانشگاهی با نظدر محیط هایا مخالفت فعالیت جریاننسبت موافقت 

های های فعال در محیطکه از سوی جریان یهایسازوکارهای موجود سیاسی متفاوت است. بیشتر فعالیت

گیرد )رجوع شود به نتایج در مخالفت با نظام کنونی افغانستان صورت می ،شوددانشگاهی انجام می

ـ  های فعال دینیجریانۀ ای گستردهفعالیتۀ آماری پرسش هفتم(. این به معنی آن است که در نتیج

های مخالف نظام ها و تربیونتوانند به پایگاههای دولتی افغانستان به صورت عملی می، دانشگاهسیاسی

ـ  های دینی. در این میان اما بیشترین موافقت با نظام حاضر در فعالیت جریانشوندحاضر در آینده بدل 

 یگوناهای البیرونی و کابل است. عوامل گوندر دانشگاه ،الفتسیاسی در دانشگاه هرات و بیشترین مخ

هی نقش داشته های دانشگاسیاسی در محیطـ  های فعال دینیتواند در چرایی مخالفت فعالیت جریانمی

عواملی که باعث از  هد: یک دستکرتوان به دو دسته تقسیم در سطح کالن میرا  باشد. این عوامل

های افغانستان ظهور کنند، به نوع کارکرد در مخالفت با نظام حاضر در دانشگاه های فعالجریان شودمی
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های دارد. این عوامل در زمینهبستگی کالن کشوری  مسائلو برخورد آن با  ،ویژه حکومتدولت، به

باشند و  یاز حکومت ناراض ،های فعال و به تبع آن دانشجویانتا جریان شودمیمختلف اجتماعی باعث 

استخباراتی است که  حکومتی و در سطحدوم این عوامل بیشتر برونۀ بنیاد آن فعالیت کنند. دستبر 

نظام حاضر قرار  اکه به صورت عملی و فعال در جنگ ب شودمی یهایها و گروهشامل فعالیت جریان

 دارند.

با سطح عضویت  های فعال در آینده در مقایسهاما نسبت تصمیم پیوستن دانشجویان به یکی از جریان

خواهند در های فعال خیلی متفاوت است. نسبت دانشجویانی که میکنونی دانشجویان در یکی از جریان

بر دانشجویانی است که اکنون عضویت برا 2.5نزدیک به  های فعال بپیوندند،آینده به یکی از جریان

ابل اول و دانشجویان دانشگاه ک رتبۀر ر این میان دانشجویان دانشگاه بلخ ددها را دارند. یکی از جریان

. به بیان قرار دارند های فعال در آیندهی برای پیوستن به یکی از جریانمندعالقهدوم بیشترین رتبۀ در 

های مسئلهبیشتر در مورد  هادانشگاه دیگر دانشجویان دانشگاه بلخ و کابل در مقایسه با دانشجویان دیگر

رند )رجوع شود به نتایج آماری سیاست داۀ به صحنشدن رای عمل و واردب اندیشند و تصمیمسیاسی می

 پرسش هشتم(. 

در آینده  سیاسیـ  های فعال دینیی دانشجویان برای پیوستن به هر یک از جریانمندعالقهسطح 

بیشترین دانشجویان  ند.هست فعال بیشتر رو به رشدسیاسی ـ  دینیهای دهد که کدام جریاننشان می

نستان، جمعیت اصالح و حزب خواهند در آینده به حزب جمعیت اسالمی، سپس حزب همبستگی افغامی

خواهد در می از دانشگاه کابل فقط یک دانشجوشونده، از مجموع دانشجویان مصاحبهبپیوندند.  اسالمی

ت اسالمی خواهند در آینده به حزب جمعیآینده به گروه طالبان بپیوندد. بیشترین دانشجویانی که می

بپیوندند از  التحریرحزبخواهند به که می دانشجویانیبیشترین  اند.های هرات و بلخاز دانشگاه ،بپیوندند

خواهند به حزب همبستگی بپیوندند از دانشگاه کابل، دانشگاه البیرونی، بیشترین دانشجویانی که می

های هرات و بامیان، بیشترین ز دانشگاهخواهند به حزب اسالمی بپیوندند ابیشترین دانشجویانی که می

های کابل و ننگرهار، بیشترین خواهند که به جمعیت اصالح بپیوندند از دانشگاهدانشجویانی که می

)رجوع هستند  دانشگاه بلخ و...خواهند به احزاب وحدت و وحدت اسالمی بپیوندند از دانشجویان که می

ها هر کدام دهد که از یک طرف جریاننشان می ار و ارقامآم این .شود به نتایج آماری پرسش نهم(
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ها هر کدام فضاهای ها دارند و از طرف دیگر هم دانشگاهدر هر یک از دانشگاه یمتفاوت رو به رشدح وسط

 سیاسی دارند. ـ  های دینیجریانهر یک از برای فعالیت  یمتفاوت

دهد که نشگاهی از سوی دانشجویان نیز نشان میهای داهای فعال در محیطارزیابی کلی فعالیت جریان

ها به انگاری دانشجویان نسبت به فعالیت جریانانگاری و منفیی و بدبینی و یا مثبتبینخوشسطح 

های ن دانشگاهصورت تقریبی همسان است. اما در سطح هر دانشگاه این نسبت متفاوت است. دانشجویا

و  بیشتر منفیهای دانشگاهی های فعال را در محیطعالیت جریانف ،کابل، بامیان، ننگرهار و البیرونی

 آماری )رجوع شود به نتایجاند هیابی کردهار بیشتر مثبت ارزهای هرات، بلخ و قنددانشجویان دانشگاه

 پرسش دهم(.

های دانشگاهی های فعال در محیطهای مهم این است که ماهیت و چیستی جریاناما یکی از پرسش

ن عضو را از میان دانشجویان که اکنون بیشتری یهایجریاناز ماهیت آن دسته  ویژهبهنه است؟ چه و چگو

و یا هستند  رو به رشدکه  یهایریانجاز ن آن دسته یها دارند و همچنو بیشترین فعالیت را در دانشگاه

 برای رسیدن به .ستاونی قرار دارند، مهم که در جنگ و مخالفت با نظام کن یهایجریاناز آن دسته 

 ها،این جریان ایبه اسناد پایه کهاینارد: یکی ها دو راه وجود دبررسی ماهیت این جریانو مرام  این

ها کدام آرمان سیاسی و این جریان ببینیمتا  کنیمها رجوع نامهها و مرامنامهها، آییننامههمچون اساس

چه  ،سیاسیۀ ها به صورت عملی در عرصاین جریان دریابیم کهاینکنند. دوم اجتماعی را دنبال می

به صورت معمول دهد. ها را شکل میآن کنند که مبنای عملکردختیار میا یهایها و موقفتصمیم

ها که جریان آنچهای و سیاست نشان داده است که میان اسناد پایهۀ تمرین کار سیاسی و تحلیل عرص

و  شودمیها اعالن از سوی جریان آنچهمیان  به بیان دیگر کنند، تفاوت وجود داشته است.عمل می

ها ال و اصول جریانمهم دیگر این است که اعمۀ نکتله بوده است. ، تفاوت و فاصشودمیاعمال  آنچه

باشد.  متفاوتتواند کنند، میگاه که برای رسیدن به قدرت مبارزه میو آنهستند  گاه که در قدرتآن

در  آنچهت متفاوت از به قدر از رسیدن ها پساسی نشان داده است که گاهی جریانسیـ  تاریخیۀ تجرب

این  آنچهای و هم به پایه مهم است که هم به اسناد همین رواز  کنند.، عمل میاندهگذشته عمل کرد

 دهند، توجه شود.یرون میبها در قالب عمل از خود جریان
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های دانشگاهی های فعال در محیطجریان ،پژوهش نظرداشت به نکات باال و چهارچوب نظری با

بندی و توان دستهافغانستان را می سیاسی و مدنیۀ های موجود در عرصافغانستان و به تبع آن جریان

ـ  های فعال موجود دارای سطح شدت عمل، تشکیالت سیاسیبر بنیاد آن بررسی کرد. هر یک از جریان

 ند.هستدینی خاص خود  سازمانی، بینش نظام سیاسی و روایت

، اندههای آماری این پژوهش به دست آمدگردآوری دادهۀ های فعالی که در نتیجها، احزاب و گروهجریان

ها، احزاب شامل آن عده از جریان ند: یک دستهشواز منظر حیات سیاسی خویش به دو دسته تقسیم می

جهانی به افغانستان در ۀ ها و جامعد آمریکاییکه در بیست سال اخیر و پس از ورو شودمی یهایو گروه

رو های فراوان، از افراطی گرفته تا میانهونهگها دارای این جریان اند.میالدی، شکل گرفته 2۰۰۱سال 

توان را می روند سبز و شماری دیگر ،چون داعش، گفتمان تساهل و مدارا یهایند. از جمله جریانهست

ۀ است که دارای سابق یهایها، احزاب و گروهدیگر شامل آن عده از جریان ۀ. دستشامل این دسته کرد

یالدی دارند. م 2۰۰۱که از منظر حیات سیاسی، عمر بیشتر و پیشتر از سال  ندهست یتاریخی بیشتر

ها با درنظرداشت تغییر وضع بیشتر این جریان اند.های بارز این دستهها و احزاب جهادی نمونهجریان

 ۱3۸2وب )مص و اصول سیاسی خویش را پس از تصویب قانون اساسی حاضر هانامهاساسسیاسی 

 وجود دارندنیز  یهایو در مطابقت با آن تغییر و تعدیل کردند. در این میان اما جریان هجری شمسی(

ین در ا توان نام برد.را می« طالبان»ه از این جمل که نداهکه به اصول قبلی خویش متعهد باقی ماند

 های دستهجریاناز میالدی آن عده  2۰۰۱پس از ۀ ارنامن کیها و همچننامهمرام ،هانامهاساسپژوهش 

رام غانستان و با احتذیل قوانین اف و اکنون ندهست یمیالد 2۰۰۱تاریخی قبل از ۀ دارای پیشین دوم که

ها حیات سیاسی این جریان نگاریاین سویهالبته مدنظر است.  فعالیت دارند، به قانون اساسی حاضر

ها در حیات سیاسی ابتدایی زیرا شماری از این جریان شود؛انجام میبرای این پژوهش از روی ناچاری 

میالدی این  2۰۰۱پس از  حالی کهشوند، در حسوب میمهای رادیکال و تندرو خود مشمول جریان

 ند.شورو سیاسی های میانهیانل در رفتار و اصول خود مشمول جرها توانستند با تعدیجریان

به های آماری دادهۀ که در نتیج پردازیممی یهایها، احزاب و گروهاکنون به بررسی شماری از جریان

 ند.دار بیشتر فعالیت ونقش برجسته  ،انهای افغانستفضای سیاسی دانشگاهۀ در عرص ،دست آمده
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 حزب جمعیت اسالمی افغانستان

های دانشگاهی یطنستان که بر بنیاد نتایج آماری بیشترین فعالیت را در مححزب جمعیت اسالمی افغا

های دانشگاهی افغانستان است، از جمله احزاب سیاسی در محیط رو به رشدافغانستان دارد و جریان 

ششم  ۀمادفعالیت دارد.  افغانستان سیاسی جهادی است که اکنون ذیل چهارچوب حقوقی دولت

 ن جریان معرفی کرده است:ت اسالمی، اصول زیر را به عنوان اهداف کلی اینامه حزب جمعیاساس

واالی های ارزش تعالیم و بر اساساجتماعی جامعه  جانبۀ حیات فردی وتنظیم همه (۱

 اسالم؛

تمامیت ارضی افغانستان و پاسداری از افتخارات  دفاع از آزادی، استقالل، حاکمیت ملی، (2

 مقاومت؛ تاریخی، جهاد و

 ن عدالت، برادری و برابری میان کلیه اقوام جهت تحکیم وحدت ملی؛ تأمی (3

 مشارکت ملی؛ اقتصادی و تأمین رفاه اجتماعی، توسعۀ سیاسی و (۴

 مردم؛ حق انتخاب و رأی بر تأکیداسالم با  مبانیتشکیل نظام سیاسی مبتنی بر  (5

 گانه؛و استقالل قوای سه ایجاد دولتی مبتنی بر تفکیک (6

 مرد؛ نسان اعم از زن وحمایت از حقوق ا (7

ات برادری انسانی، مشترک بر اساسجهان های حفظ و گسترش روابط با همه ملت (۸

، امنیتی و عالیق اقتصادی و آمیزی مسالمتزیستهمفرهنگی، سیاسی، اصول  دینی،

 نظایر آن؛

 و امثال آن؛ مذهبی مبارزه با تبعیض نژادی، لسانی، (9

و  ومی و خصوصی، آزادی تشکیل احزابعمهای مبارزه در راستای تحقق آزادی (۱۰

 قانونی؛ جامعۀ مدنی و اصالحات سیاسی وهای نهاد

، )ماده ششم علمای اسالم. اعتقاد به مرجعیت شریعت اسالمی با بینش جمهور (۱۱

 حزب جمعیت اسالمی افغانستان(ۀ ناماساس

ات فردی و اجتماعی حی خواهدو می این حزب شریعت اسالمی را به عنوان مرجع اعتقادی در نظر دارد

ها و ساختارهای بر شماری از ارزش زمانهم .های اسالمی تنظیم کندجامعه را بر اساس تعالیم و ارزش

های عمومی و آزادی مبارزه در راستای تحققگانه و دموکراتیک، همچون تفکیک و استقالل قوای سه
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که مبتنی بر مبانی تشکیل دهد ا خاصی از نظام سیاسی ر خواهد نوعنظر دارد. این حزب می خصوصی

رسد این حزب در تالش ی مردم است. از این منظر به نظر میأبر حق انتخاب و ر تأکیداسالم و با 

 ساالر است.های مردمترکیب اسالم سیاسی و شماری از ارزش

دو  سیاست را درۀ های این حزب در عرصخود، برنامه« نامهمرام»حزب جمعیت اسالمی در فصل اول 

این پژوهش بیشتر با سیاست  ،ز منظر محتواییابندی کرده است. قسمتسطح سیاست داخلی و خارجی 

 داخلی حزب پیوند دارد که شامل این موارد است:

ثبات  وحفظ استقالل و حاکمیت ملی، وحدت ملی و پاسداری از تمامیت ارضی، صلح  (۱

ا راست داخلی جمعیت اساسی سیهای ملی پایه هویت اسالمی و دایمی، فرهنگ و

 دهد؛می تشکیل

یاسی، سورزد، تا اقتدار ملی را از راه توسعۀ می جمعیت در وضیعت کنونی تالش (2

 سالم و احکامای معنوی در پرتو تعالیم هاارزشو تعمیم  اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی

های شکلبا ت جمعیت به منظور تحقق این اهداف مندرج در قانون اساسی تأمین کند.

 دهد؛می دیگر مشارکت فعال را مورد توجه قرار

ردم محقوق  اجتماعی، همگرایی و وفاق ملی و فردی ومشروع های جمعیت از آزادی (3

کند و به این باور است می عدالتی مبارزهنماید و بر ضد هر نوع تبعیض و بیمی دفاع

 که تأمین وحدت ملی بدون برقراری عدالت اجتماعی ممکن نیست؛

داند و برای می کن نظام سیاسی و اجتماعیتباههای فساد اداری را از آسیبجمعیت  (۴

 کند؛می آن با تمامی امکانات مبارزهکردن کنریشه

ی، تشکیل دولت گذارقانونو باور به مرجعیت شریعت اسالمی در امر  تأکیدجمعیت با  (5

ام هستی، ر نظمعتقد است که انسان به عنوان موجودی مکرم د داند ومی را حق مردم

استفاده  هرا مکلف برای تنظیم حیات اجتماعی خویش است. از نظر جمعیت بهترین آزاد و

 از این حق مراجعه به آرای مردم است؛

شده باشد،  ارادۀ مردم تشکیل بر اساساز نگاه جمعیت تنها دولتی مشروعیت دارد که  (6

 گی دارد؛مشروعیت چنین دولتی به رضایت مردم و کفایت آن بستدوام  و
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نظام حقوقی  انسانی را درهای آزادی استفاده از حقوق وهای جمعیت فراهم نمودن زمینه (7

 داند؛می قانون اساسی و حقوق بشر از وجایب دولت ،اسالم

ب به اهلیت از نظر جمعیت شهروندان افغانستان بدون هر گونه تبعیض حق دارند متناس (۸

 ؛شایستگی خویش در امور کشور سهم بگیرند و

 ی وایمان، تقو بر اساستالش برای ایجاد محیط مساعد جهت رشد فضائل اخالقی  (9

 ؛مبارزه بر ضد کلیه مظاهر فساد از اهمیت ویژه نزد جمعیت برخوردار است

وهی را گر فردی وهای اعمال سلیقه استبداد رأی و انحصار طلبی و هر گونهجمعیت  (۱۰

 داند؛می ها مردودگیریدر تصمیم

مشروع های کند و از تعمیم آزادیمی گویی را نکوهشزور ع خشونت وجمعیت هر نو (۱۱

 کند؛می یتمشارکت ملی حما تفاهم وهای اندیشه و ایجاد زمینه مانند آزادی بیان و

 تواند حاکمیت ملیهیچ قدرتی نمیو ناپذیر است از نظر جمعیت حاکمیت ملی تجزیه (۱2

 دار نماید؛افغانستان را خدشه

 داند. برای نیل بهمی ری پارلمانی را نظام مناسب برای افغانستانجمعیت نظام جمهو (۱3

 ورزد؛می شدۀ قانونی تالشتعریفهای این هدف از راه

فهوم مجمعیت  نگاه از نماید؛ حزب مخالفمی جمعیت از تعدد احزاب سیاسی حمایت (۱۴

زب حۀ ناممرام)فصل اول،  نظام را دارد. همکاری در جهت اصالح نظارت و احتساب و

 جمعیت اسالمی افغانستان(.

از  سیاسی،ـ  نیبه عنوان یک جریان دی حزب جمعیت اسالمی افغانستان، ،باال آمددر  آنچهبر اساس 

 محور؛ از منظر بینش نظام سیاسی،رو؛ از منظر تشکیالت سازمانی، حزبمنظر شدت عمل، میانه

ل است. جایگاه حزب جمعیت اسالمی در ر روایت دینی دارای روایت معتدساالر دینی؛ و از منظمردم

 ته است.میالدی این حزب صورت گرف 2۰۰۱به حیات سیاسی پس از  توجه شناسی باگونهاین

 حزب اسالمی افغانستان

های افغانستان است. دینی در دانشگاهـ  سیاسیۀ های برجستحزب اسالمی افغانستان از دیگر جریان

های زیر نامه آن، اهداف و ویژگی، سه و چهار فصل اول اساسحزب اسالمی افغانستان در بندهای دو

 کند:را برای خود تعریف می
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ان برای صف مشترک آن افراد باایمانی است که به حکم ایم افغانستانحزب اسالمی  (۱

، از منظر اندهی دادستقل و آزاد به همدیگر دست برادراسالمی، مۀ ساختن یک جامع

اد زندگی رهنمود د و شریعت اسالمی را برای تنظیم تمام ابععقیدتی به اسالم باورد دارن

 دانند.و راهنمای خود می

 .شودمینامه حزب و مراحل مختلف مبارزه در روشنایی اسالم تعیین مرام (2

داند ا اسالم میچیز و حالل و حرام ر حزب و اعضای متعهد آن معیار روایی و ناروایی هر (3

کند خالفت میممقرراتی  و راردادها و احکام و دساتیرو به صورت جدی با تمام اعمال، ق

حاالت و با  که با رهنمودهای اسالم تضاد دارد. در زندگی فردی و اجتماعی، در تمام

المللی به صورت کامل از احکام و اوامر اسالم، بدون همه کسان در سطوح ملی و بین

نامه ند. )فصل چهارم، اساسکاز آن چیزی زیاد یا کم کنند، اطاعت و پیروی می کهاین

 حزب اسالمی افغانستان(

دهد و از این منظر یرا مبنای تنظیم تمام ابعاد زندگی قرار م« شریعت اسالمی»حزب اسالمی افغانستان 

ۀ بخشی بر مبنای شریعت اسالمی شامل هم. این نظمشودمیسیاسی محسوب ـ  یک جریان دینی

ـ  . حزب اسالمی افغانستان با تشکیالت سیاسیشودمیاسی های زندگی و سطوح اجتماعی و سیحوزه

است. حزب اسالمی  بنیادگرایانه از دینـ  سازمانی ساختار حزبی دارد و بیشتر معتقد به روایت سلفی

ر ددهد. این حزب های زندگی تشخیص میبخشی حوزهرا تنها مرجع برای نظم« اسالم»افغانستان 

ورزد که نظام سیاسی باید به صورت می تأکیداما  ،دهدوضیح روشن نمیخود تایدئال مورد نظام سیاسی 

در مورد نظام سیاسی  نظری این حزبایدئال  ،کامل بر بنیاد احکام و اوامر اسالمی باشد. بر این بنیاد

 بیانجامد.فت و یا نوعی خاصی از حکومت اسالمی تواند به امارت، خالمی

 حزب وحدت اسالمی افغانستان

الیت آن حکایت اسالمی افغانستان از دیگر احزابی است که نتایج آماری از برازندگی فع تدحزب وح

هفت تا  وادزب در مححزب وحدت اسالمی افغانستان، مرام و اهداف این ۀ نامدر فصل دوم اساسدارد. 

 چنین آمده است: یازده
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 ماده هفتم

، تاریخ و فرهنگ گذاری تمدننی که در بنیاداسالم به عنوان دیاز نظر حزب وحدت اسالمی افغانستان، 

ی گذارقانونی بشری و در زندگی فردی و اجتماعی مردم کشور نقش اساسی داشته است، از منابع اصل

 باشد.ی در نظام سیاسی کشور میروایحکمو 

 ماده هشتم

المللی مربوط به آن مورد قبول و احترام حزب ی بینهامیثاقاصول اساسی حقوق بشر و  (۱

 باشد.می

کار  های عمومی و حقوق اساسی ملت بهحزب همه توان خود را برای تأمین آزادی (2

 بندد.می

 ماده نهم

نماید. آن تنظیم می 35حزب با حمایت از قانون اساسی افغانستان، فعالیت خود را مطابق به احکام ماده 

 باشند.کلف میمنافذه کشور  همه اعضا و منسوبین حزب به رعایت احکام قانون اساسی و سایر قوانین

 ماده دهم

انتخابات  سیاسی ویسم دموکراسی، پلورال بر اساسقبول حزب، سیستمی است که  موردنظام سیاسی 

 رقابتی عمومی و آزاد بن نهاده شده باشد.

 ماده یازدهم

 قوام ساکناتحقق وحدت ملی و عدالت اجتماعی، نفی خشونت، رفع تبعیض، تأمین برابری بین همه 

ناپذیر مرام سیاسی کشور و انکشاف متوازن اقتصادی و فرهنگی در تمام مناطق افغانستان، جزء انفکاک

 نامه حزب وحدت اسالمی افغانستان(.)فصل دوم، اساس باشدحزب می

بر اصول اساسی حقوق بشر،  زمانهمداند، اما ی میگذارقانونرا از منابع اصلی « اسالم»این حزب 

می، حقوق اساسی ملت، رعایت احکام قانون اساسی، دموکراسی، پلورالیسم سیاسی و های عموآزادی

 ،سیاسیـ  حزب وحدت اسالمی افغانستان به عنوان یک جریان دینی ،دارد. بر این بنیادتأکید انتخابات 

 :محور؛ از منظر بینش نظام سیاسیحزب :رو؛ از منظر تشکیالت سازمانیمیانه :از منظر شدت عمل
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جا که به اصول حقوق بشری و دموکراتیک احترام ساالر دینی؛ و از منظر روایت دینی، از آندممر

 گذارد، دارای روایت معتدل است.می

 

 حزب همبستگی افغانستان

ا در آینده پس حزب همبستگی افغانستان، پس از حزب جمعیت اسالمی بیشترین سطح رشد را دارد. زیر

حزب همبستگی افغانستان، بر بنیاد حزب بپیوندند.  خواهند به اینیان میاز حزب جمعیت، بیشتر دانشجو

 دارای اهداف ذیل است: ،نامه این حزباسناد رسمی و اساس

 هگونهیچدون مردم ب ۀه در آن همک ریناپذمیو تقس کیراتکافغانستان مستقل، آزاد، دمو (۱

و  یتگهمبس هیروحبا  یو منطقو یلسان ،یمذهب ،ینید ،یقوم ،یجنس ،یتیمل ضیتبع

 .نندک ستیاحساس آرامش، ز

ار بسپارد کار را به اهل کداشته،  یو مردم یمل تیه ماهکای یاسیس تیمکحا یبرقرار (2

 .ده باشدو در برابر مردم حساب

 هیاز اعالم ل مؤثر؛ دفاعکو دفاع از آن به هر ش یراسکدموهای هیپا میکو تح استقرار (3

 .ریعزنوع ت منع آزار، شکنجه و هر ملل متحد؛حقوق بشر و منشور سازمان  یجهان

های هیو جلب سرما یملهای هیکه متضمن رفاه عامه، رشد سرماای یاقتصاد ستمیس (۴

 .نباشد استقالل کشور یکه مناف یشرطه بوده ب یرونیب

ان کشزحمت یامو دفاع از حقوق تم یفرهنگ ،یه اقتصادماندعقبمناسبات  برانداختن (5

 .یصنفهای هیو اتحاد

انستان تمام مردم افغ یبه معتقدات مذهب حالی کهدر  «افغانستان یهمبستگ حزب» (6

ز معتقدات ه اسوءاستفادتعصب و  هر گونهبه  دنیبخشانیگذارد، خواهان پامی احترام

 یمه تمامکمسلح و محای هاگروهۀ نانیخاهای جنگ یمردم، ختم فور یمذهب

 یکودتا ن که ازفراوان آناهای ثروتمصادره و ضبط و  یمل نانیخا و یجنگ انکارجنایت

 د.باشمی ،اندهگرد آورد سونیاه ب۱357هفت ثور  نیننگ
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حافظ  یمل سیپول اردو و جادیا مسلح،ی هاگروهشرط  و دیبدون ق یسراسرسالح خلع (7

 .باشد یوحدت مل یکه مناف یمناسبات هیاز کل یعار و یارض تی، تمامیاستقالل مل

و  آمیزمسالمت یزیستهمکشورها بر اساس اصول  ریستانه با سامناسبات دو میتحک (۸

در  گرید یهر نوع مداخله کشورها شمردن مردود انه وطرفبی یخیتار تیحفظ موقع

اخت غرامت را مکلف به پرد هیکشور روس« افغانستان یهمبستگ حزب». خود یامور داخل

 .ددانمی شده در افغانستانکشتهای نیما یکارو پاک یجنگ

ور بر کش یتجاوز کشور هر گونهمخالف  حالی کهدر « افغانستان یحزب همبستگ» (9

 فیاز وظاشان ییرها یها را براملتۀ انخواهآزادیهای باشد، دفاع از جنبشمی گرید

 د.دانیخود م

ن دست کردهوتاکالش و کاش هیلک، با هر جادر یسم تروربر ضد ریگیو پ یادیمبارزه بن (۱۰

 .کشور مان از آ یخارج انیحام

 .حق زن و مرد یتساو هیدفاع از حقوق زن بر پا (۱۱

 .مخدر و استعمال مواد جیقاچاق، ترو د،یشت، تولککردن کنریشه (۱2

 التیتحص و یثانو ماتیتعل ،یاجبار ییابتدا هیو ترب میمناسب تعل طیشراکردن مساعد (۱3

ردان مو  اطفال، جوانان، زنان یو روح یجسم شیار و آساکپرورش،  گان،یرا یعال

 .ه اطفالشاق یارهاکقاچاق و  ،یه و خشونت جنسسوءاستفاد هیعل یهمچنان مبارزه جد

 تشیمناسب مع طیشراکردن مردم؛ مساعد یبرا یصح یمجانهای نمودن سهولتایمه (۱۴

 .کارگران و نیرتبه دولت، معلمپایین نیمورأم یبرا

و  قی؛ تشوهنرمندان یندگبهتر ز طیشراکردن هنر بالنده و آماده ییشکوفا یتالش برا (۱5

کاران ورزش یامکانات الزم برا هیته قینمودن ورزش در تمام کشور از طرجیرا

 .دختران و پسران جوان خصوصهب

 یورآجمع ر،یپذبیآثار آس میموجود، ترم یحفظ آثار باستان« افغانستان یحزب همبستگ» (۱6

 .نددایخود م فیاز وظا را یخیشده تارو برگرداندن آثار غارت



115 

 

به صحت، آموزش و اسکان  یدگیها، رسیکوچ یبرا یمناسب زندگ طیاز شرا تیحما (۱7

آنان تا سرحد  یاقتصاد تیحل منازعات و حما شدگان،جایآنان؛ توجه به اسکان مجدد ب

 .شدنخوده ب یمتک

و  نیبویمع ن،یمعلول یار براکو  گانیرا لیو تحص میمناسب تعل طیاز شرا تیحما (۱۸

 .شورک سرپرستیزنان و اطفال ببازماندگان شهدا، 

داخت ان و پرسالمندو  نیمتقاعد یبه وضع زندگ یجد جانبه واز توجه همه تیحما (۱9

  .حقوق آنان

نستان با افغا یخود را در چهارچوب قانون اساسهای تیافغانستان فعال یحزب همبستگ (2۰

فغانستان، ا)اسناد و مدارک حزب همبستگی  .دینمایم میآن، تنظ نیمعهای تمام کمبود

 اهداف حزب همبستگی افغانستان(

رسد آن، به نظر میۀ شدحزب همبستگی افغانستان به عنوان یک حزب چپی، بر بنیاد اهداف تعریف 

بینش نظام سیاسی سکوالر )مراجعه  محور،سازمانی حزبـ  رو، تشکیالت سیاسیدارای شدت عمل میانه

محور چپ و روایت غیردینی همبستگی افغانستان( وبسایت رسمی حزب« ماۀ دربار»ۀ شود به صفح

های افغانستان فعالیت دارند، حزب همبستگی افغانستان در میان احزاب برجسته که در دانشگاه است.

 گرایانه است. تنها حزب سکوالر، با روایت غیردینی چپ

 التحریرحزب

به  کهاینبدون  فعالیت دارد،انونی در افغانستان از جمله احزابی است که به صورت غیرق التحریرحزب

این حزب که در وبسایت رسمی ۀ نامباشد. در بخشی از معرفی ثبتصورت رسمی در دولت افغانستان 

یک حزب  التحریرحزب»آن قابل دسترس است، در مورد چیستی و هدف ایجاد آن چنین آمده است: 

ش اسالم بوده؛ در میان امت أسیاست و مبدباشد، لذا کارش می آن اسالم أسیاسی است که اساس و مبد

خالفت  سوی برپایی کند تا اسالم را قضیه مهم امت گردانیده و مسلمانان را بهمی و با امت کار و فعالیت

هدف  ..رهبری کند.و تعالی نازل کرده است، سوق داده  چه اهلل سبحانه وبه صفحۀ هستی و حکم به آن

رهانیدن  ، واندشدهانحطاط هست که دچار آن  هاض( امت اسالمی از)ان از ایجاد این حزب بلندکردن

باشد. هدف فعالیت استعمارگر میهای ها و احکام کفر و سیطره و نفوذ دولتامت از افکار، نظام

« بما أنزل اهلل»حکم  برای برپایی خالفت اسالمی بر منهج نبوت به صفحۀ هستی است تا التحریرحزب
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وجوب قیام احزاب سیاسی از جمله  ،این حزب در ادامه .(التحریرحزبۀ نام)معرفی« اعاده گردد

 دارد: را از نظر شرع در راستای اقدام به این دو کار نیک بیان می التحریرحزب

 ت.اسالم اس ها درنخست؛دعوت به سوی خیر و صالح یعنی دعوت به اسالم، چون همه خوبی»

 .(التحریرحزبۀ نام)معرفی« )کارهای زشت( هی از منکر)کارهای نیک( و ن دوم؛ امر به معروف

 حزبکه در قالب یک  نی صورت رادیکال داردسیاسی بیروـ  به عنوان یک جریان دینی التحریرحزب

سازمانی ـ  سیاسی ا تشکیالت، بدر افغانستان به صورت رسمی ثبت باشد کهاینجهانی بدون ـ  اسالمی

طلب اسالمی است که در پی تشکیل مجدد خالفت احزاب خالفتفعالیت دارد. این حزب از جمله 

 هابی است.ووایت سلفی و اسالمی در سطح جهان اسالم است. روایت دینی مورد نظر این حزب نیز ر

 جمعیت اصالح

از  یهدف اساس»کند: تعریف می گونهاینهدف اصلی خود را  ،های فعالاصالح از دیگر جریان جمعیت

 قامه وتالش در جهت ا و یاخرو یو رستگار یاله یاصالح، کسب رضا تیجمعتالش  و یتمام سع

 یت که انسان در اموراس نیاصالح ا تیدر نزد جمع نید ۀمراد از اقام «.باشدمی اسالم نیمب نید ییبرپا

که  ردیرا چنان بپذ العاهلل مت تیحاکم نظام و ش،یاو قرار دارد، به رضا و رغبت خو اریاخت ۀریکه در دا

 اند.رفتهیپذ فطرت یاز رو نات،یکا ۀهم

باشد، چه به جانب می نید ۀهم قیاز آن نه، بلکه تطب یبخش یو اجرا قیاسالم، تطب نید ۀاز اقام مقصد

حج باشد،  چه نماز، روزه، زکات و ؛یو یزندگ یمربوط باشد، چه به جانب اجتماع انسانی زندگ یفرد

دارد به  فهی. مؤمن وظستین یضرورغیراسالم  نیجزء د چیه رای. زاستیس چه اقتصاد، اجتماع، تمدن و

ای عمل، به گونه دانیدر م نید میتقس و هینموده، از تجز تالش و یاسالم سع ۀجانبهمه قیخاطر تطب

 نیترک کند، اجتناب ورزد. آن بخش احکام د را گرید یو برخ دیاز احکام آن عمل نما یکه به شمار

شود؛ و آن بخش از  قیتطب یو یشخص یدر زندگ دیبا رد،یگمی ارتباطمسلمان  یفرد یکه به زندگ

« .دیدرآاجرا معرض  منظم به یکار اجتماع قیاز طر دیباشد، بامی او یاجتماع یاحکام که مربوط به زندگ

« ییهاوهیش و لیاز وسا شیخو یبه خاطر تحقق اهداف واال»دارد که جمعیت اصالح در ادامه اذعان می
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استفاده « خدمات اجتماعی»و « نصیحت و ارشاد» ،«ی و تربیتدهسازمان»، «و تبلیغ دعوت»چون 

 کند. )اهداف جمعیت اصالح(می

محور وهسازمانی گرـ  سیاسی دارای تشکیالت سیاسیـ  جمعیت اصالح به عنوان یک جریان دینی

میان  یجاهایدر  ،کندین نمصراحت بیا رد نظر خود را باروایت دینی مو کهایناست. این جریان با وجود 

یاسی بینش نظام ساین جریان ن یی قرار دارد. همچنهای سلفی و وهابروایت معتدل از دین و روایت

 ه است.کردروشن ن خود راایدئال و مورد نظر 

 حزب جنبش ملی

 محور فعال است. دیدگاه این جریانرو و تشکیالت حزبی افغانستان با شدت عمل میانهحزب جنبش مل

هرچند این  چون دین و دموکراسی خیلی واضح نیست، ینسبت به نظام سیاسی و پیوند آن با مباحث

ن جمعیت و میالدی خود با شماری از احزاب جهادی دیگر همچو 2۰۰۱حزب در حیات سیاسی قبل از 

 این حزب متشکل ازۀ نامساساداشته است.  یها و برخوردهایهمکاری در مقاطع مختلف حزب اسالمی

ها این حزب به ترتیب، در قالب این فصل نامههای اساسویک ماده است. فصلهفت فصل و چهل

های محلی جنبش ، مقامات مرکزی، سازمانشرایط عضویت، حقوق و وظایف اعضا سامان یافته است:

حزب جنبش ملی اسالمی ۀ نام)اساس ملی اسالمی، واحدهای اولیه، بودجه حزبی و مکافات و مجازات.

زب نسبت حی دورنمای گدر محتوای این هفت فصل نکاتی به صورت واضح در مورد چگون افغانستان(

، دموکراسی، کالن کشوری همچون ساختار نظم سیاسی، پیوند سیاست و دین در افغانستان مسائلبه 

 بشری و حقوق اساسی شهروندان نیامده است.های حقوقمسئلهو  انتخابات

 طالبان

محور، بینش نظام سیاسی سیاسی رادیکال دارای تشکیالت گروهـ  ن یک جریان دینیطالبان به عنوا

ایی و تحکیم روفرمانطالبان روایت سلفی خویش از اسالم را معیار  .اندیطلب و روایت دینی سلفامارت

چهارچوب نظری این  «طلبیامارت»ند )مراجعه شود به بخش دانشرعی میۀ ایی را فریضروفرماناین 

 نوعی حکومت میالدی 2۰۰۱تا  ۱996از سال ژوهش(. طالبان به صورت عملی در دوران حاکمیت خود پ

، اعمال کردند )رجوع شود به را که ریشه در اسالم سیاسی دارد« امارت اسالمی» دینی زیر نامۀ بست

لت که میالدی، طالبان تبدیل شدند به یک گروه مخالف دو 2۰۰۱تاریخ حکومت طالبان(. پس از سال 
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ئولیت شمار زیادی از حمالتی به صورت مسلحانه تا هنوز با دولت افغانستان در جنگ است. این گروه مس

طرف را هدف قرار داده است )رجوع شود دار شده که به صورت گسترده شهروندان ملکی و بیعهدهرا 

 های مطبوعاتی طالبان در وبسایت این گروه(. به اعالمیه

 داعش

 محور، بینشوهال دارای تشکیالت گرسیاسی رادیکـ  به عنوان یک جریان دینی البان،همچون ط داعش

م با أیز برآمده از اسالم سیاسی توداعش ن داعیه طلب و روایت دینی سلفی است.نظام سیاسی خالفت

و در راستای آن  ستا یافراطیت، تندروی و خشونت است. این گروه در پی احیای خالفت اسالم

 .دجنگمی

 گفتمان تساهل و مدارا

های افغانستان سیاسی در سطح دانشگاهـ  گفتمان تساهل و مدارا، به عنوان یک جریان فعال دینی

محور و روایت روشنفکری دینی است. رو، تشکیالت گروهمیانهۀ گرایاندارای شدت عمل کثرت

نگاه خاصی به صورت واضح، و دینی است ۀ تمرکز بر مبارزه روشنفکرانهای این جریان بیشتر مفعالیت

این های ها و آموزهاد فعالیتشک اما بر بنی کند. بدونارائه نمینسبت به نوع و چگونگی نظام سیاسی 

گفتمان تساهل و مدارا در راستای  ساالری دینی است.مردم دارطرفاستنباط کرد که  توانجریان می

ها کند و در سطح دانشگاهاندازی میهایی را راهرنامهبویژه تساهل دینی، سلسلهایجاد فرهنگ تساهل، به

 فعالیت دارد )رجوع شود به وبسایت گفتمان تساهل و مدارا(.

ملی افغانستان، جمعیت ۀ ب کنگرسیاسی چون حزـ  های سیاسی و دینین شماری دیگر از جریانیهمچن

شناسی های خاصی از نمودار گونهتو در موقعی و... نیز در پژوهش آمده ائتالف مشارکت، حزب وطن فکر،

، در قالب این پژوهشنیست که  هگستردها به حدی این گروه های، اما نتایج آماری فعالیتاندهقرار گرفت

 مساعد باشد. هاپرداختن به آن رصتف
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 گیریبندی و نتیجهجمع

تا ماهیت این  کردش تال های افغانستانهای فعال در دانشگاهاین پژوهش با مطالعه و بررسی جریان

ها را در قالب فعالیت آنۀ ها، و سطح و گونهای متفاوت این جریانها، گونهها را در سطح دانشگاهجریان

ژوهش به د. برای رسیدن به این مرام پس از کلیات، بخش اول این پکنیک گزارش مفصل ارائه 

ها ماهیت که بیشتر آنت پرداخنستان های سیاسی فعال در افغاوایی جریانشناسی تئوریک و محتگونه

و نوع فعالیت  شناسی و تحلیل سطحدوم با استفاده از آمار و ارقام، به گونه سیاسی دارند. در بخشـ  دینی

 های دانشگاهی پرداخته شد. ها در محیطن جریانای

، اسی همچون حزب جمعیت، حزب اسالمیسیـ  های دینیدهد که جریاننشان می پژوهشنتایج 

اندازی ها با راهاین جریان اند.و جمعیت اصالح بر فضای دانشگاهی افغانستان حاکم التحریرحزب

عالوه هدهند. بهای افغانستان انجام میهای متفاوتی را در سطح دانشگاهون فعالیتاگهای گونبرنامه

ها ر دانشگاهد همچون حزب همبستگی افغانستان نیز در سطحی چپی سکوالرهای شماری از جریان

که داعیه و غایت  «تساهل و مدارا»چون  یهایفعالیت جریان در این میان اند.حضور دارند و فعال

ت تبلیغ های اجتماع و سیاسگرایی را در حوزهروی دینی و کثرتروشنفکری دینی، اعتدال و میانه

و داعش که به صورت عملی های افراطی چون طالبان مل است. شماری از جریانأقابل ت نیز کنند،می

 ند.هست دانشگاهی افغانستان هایگسترده در فضا و محیطدر حال فعالیت نیز در میدان نبرد حضور دارند، 

تمایل  ،هاالح که بنا بر گزارشو جمعیت اص التحریرحزبهمچون  های دیگراز جریان ن تعدادییهمچن

های دانشگاهی در محیط ت گستردهارند نیز به صورهای افراطی دفکری و ایدئولوژیک به شماری از گروه

 ند.هست فعالیت دارند و در پی جلب و جذب دانشجویان افغانستان

های دانشگاهی افغانستان سیاسی در محیطـ  های دینیاصلی تحقیق: کدام جریان بر این اساس پرسش

های دانشگاهی افغانستان محیطسیاسی در ـ  های دینیاند؟ و پرسش فرعی تحقیق: فعالیت جریانفعال

ها از منظر نظری و یابند. سطح نخست پاسخ به این پرسشچگونه است؟ در دو سطح متفاوت پاسخ می

ارد که بر داست. سطح دوم پاسخ اما صورت کمی  شدهمحتوایی است که در بخش نخست تحقیق ارائه 

 .شودمیوم تحقیق دکه شامل بخش است  شدهارائه  ،شوندگاناز مصاحبه دست آمدهبنیاد آمار به 
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. شودمی تأییدشده نیز در نسبت باال های طرحهای تحقیق، فرضیهشده به پرسشهای ارائهبر بنیاد پاسخ

ی چون شدت عمل، تشکیالت یهاون از منظراگهای گونبر وجود جریان تأکیدنخست که ۀ فرضی

دهد که ها نشان مییافته .شودمی تأیید ،ام سیاسی و روایت دینی داشتسازمانی، بینش نظـ  سیاسی

که  دومۀ فرضی اند.های دانشگاهی افغانستان فعالدر محیط متفاوتدر سطوح  یهای مختلفجریان

با شرح آمارها و ارقام به صورت  ،ها داشتسیاسی جریانـ  های مختلف دینیمتمرکز بر نسبت فعالیت

 د. ش تأییدکمی در بخش دوم تحقیق 

یک  اظ فکری و ایدئولوژیککه از لح زمانهمها دانشگاهی افغانستان با حضور این جریان هایمحیط

های گذشته نیز به ها در سال. این تنشداردهایی نیز و تنش هایگ، پیچیدفضای متنوع را شکل داده

روی  چون برخورد دانشجویان یهایگزارش ؛فته استهای افغانستان بازتاب یاصورت گسترده در رسانه

دستگیری شماری از دانشجویان و استادان متهم به حمایت  ایدئولوژی و قومیت، چون مذهب، یمباحث

سوی دانشجویان دیگری که عضویت  ، و آزار و اذیت شماری از دانشجویان ازو تندروهای افراطی از گروه

 ست.شده اهای ارائههای گزارشنهموهای فعال را داشتند، از بارزترین نجریان

 :بندی ارائه کردتوان به صورت موردی به عنوان جمعنکات زیر را میعموم به صورت 

 اندیسیاسـ  های دانشگاهی افغانستان دینی و یا هم دینیهای فعال در محیطبیشتر جریان. 

 ری دینی در برجسته، تنها یک جریان سکوالر و یک جریان با روایت دینی روشنفک به صورت

 اند.اهی افغانستان فعالهای دانشگمحیط

 ای در اسناد پایه کهاینان با وجود های دانشگاهی افغانستهای فعال در محیطبیشتر جریان

 اند.پرور نیز داشتهل سیاسی خشونتاهی اعماهگ، گاندهرو معرفی کردبیشتر خود را میانه ،خود

 ای افراطی و تندرو چون هن گروههای دانشگاهی افغانستاهای فعال در محیطدر میان جریان

ز به صورت طالبان و داعش که به صورت بالفعل با دولت در جنگ مسلحانه قرار دارند نی

 گسترده حضور دارند. 

 به صورت  کهاینوجود  اهای دانشگاهی افغانستان بهای فعال در محیطشماری از جریان

که  ایایی و روایت دینیهای مسلحانه و سیاسی ندارند، از نظر فکری و محتوعملی فعالیت

 های افراطی سنخیت دارند.کنند با گروهتبلیغ می
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 بیش از یک بر سه درصدده است که شفغانستان باعث اها در فضای دانشگاهی فعالیت جریان 

 کفیر شوند. ها تهدید و تدانشجویان از طرف اعضای این جریان

 های مسلحانه در داخل ن در فعالیتهای دانشگاهی افغانستاهای فعال در محیطاعضای جریان

 اند.ت مستقیم دخالت و نقش داشتهها به صوردانشگاه

 های دانشگاهی های فعال در محیطکه از سوی جریان یهایبه نظر دانشجویان بیشتر فعالیت

 گیرد.در مخالفت با نظام کنونی افغانستان صورت می ،شودانجام می

 ها بپیوندند، در مقایسه با دانشجویانی به یکی از جریان خواهند در آیندهدانشجویانی که می

 های فعال را دارند، بیشتر از دو برابر است.که اکنون عضویت یکی از جریان

 دانشجویان  بیشترکه  یهایکه اکنون بیشترین عضویت را دارند با جریان یهایفهرست جریان

 اوت است. ، در سطحی متفهای بپیوندنددر آینده به آن خواهندمی
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 هاپیشنهاد

 :شودمیارائه  سازیسیپالی پژوهشی وـ  کاین پژوهش در دو سطح اکادمی پیشنهادهای

ـ  اجتماعی و سیاسیـ  تصویر سیاسیاز کالن هکار پژوهشی، این گزارش تصویر یک گوش سطح در

های مختلف ت جریانشناسی و فعالیگونهۀ ان دیگر در زمینگرپژوهشالزم است تا این رو دینی است. از 

بازتر و ادبیات بیشتری در این  مسئله تربزرگبعاد های بیشتر انجام دهند تا اسیاسی و دینی پژوهش

 . شودزمینه تولید 

است که بتواند فضا را برای  یهاینیاز به طرح و تدوین پالیسی دانشگاهیسازی و کار در سطح پالیسی

روی اقداماتی باید  ،گرا بسازد. از طرف دیگرشتر معتدل و کثرتسیاسی دانشجویان در دانشگاه بی فعالیت

تشدید خشونت و کشتار  ،یجادبه صورت عملی در اکه های افراطی دست گرفته شود که از فعالیت گروه

بر بنیاد احترام به همدیگر و باید  های افغانستانجلوگیری شود. نظم کار سیاسی در دانشگاه اند،دخیل

دینی در سطح ـ  های سیاسینی، سیاسی و ایدئولوژیک باشد. از طرفی هم فعالیت جریانگرایی دیکثرت

های اجتماعی باشد نه برعکس در شکافکردن د که بیشتر باعث غیرفعالشودانشگاهی طوری تنظیم 

 ها.این شکافسازی بیشتر راستای فعال

ست، که بدون شک اه مورد نظر بوده عنوان یک پایگاه فعال سیاسی برای دانشجویان همواربه  دانشگاه

 نشگاهی یا اکادمیکنیاز است کار دا زمانهماما  ؛سازی آن ناممکن و نامناسب استانکار و محدود

قادی باشد. هر و انت گفتمان مسلط بر دانشگاه، باید گفتمان آموزشی غیرسیاسی شود. به بیان دیگر

یاسی نیز از این سد. کار سیاسی و فعالیت شوطرح م و انتقادی باید ذیل گفتمان آموزشی گفتمان دیگر

 ،ی باشد. اکنون نظر به وضع موجودگفتمان آموزشۀ نماید تا زیرمجموعو الزم می نبوده یمستثنامر 

گاهی افغانستان گفتمان مسلط بر فضای دانشگاهی افغانستان بیشتر سیاسی است. در فضا و محیط دانش

طلبی باشد، آموزش به صورت شدید سیاسی شده است. و عدالت سیاست برای آموزش کهاینبیشتر از 

ی کار دانشگاهی در گزدی و سیاستگشدهمین سیاسی به نخشی هاتنشها و تشنجیک بخش از 

 های مختلف ریشه دوانده است.الیه که در شودمربوط میافغانستان 

های ی کار آموزشی در محیطسازترین پیشنهاد این تحقیق غیرسیاسیمهم ،طرح شد آنچهبر بنیاد 

دینی را به عنوان یک ـ  سیاسی اتتوان تهدید اختالفدانشگاهی است. تنها از این مسیر است که می
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گرایانه و با احترام به فرصت برای پرورش فکری، سیاسی و ایدئولوژیک دانشجویان به صورت کثرت

 کرد. تبدیلتنوع فکری و رفتاری، 
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 و مآخذ: منابع

( فرهنگ علوم سیاسی، چاپ دوم، ویرایش ششم، ۱3۸6راد، مینو )علی و افشاری آقابخشی، -

 تهران: چاپار.

های اسالمی معاصر )اسالم و دموکراسی(، ( جنبش۱397اسپوزیتو، جان ال و وال، جان اُ ) -

 .شجاع احمدوند، چاپ هفتم، تهران: نشر نیۀ ترجم

ۀ سالم، ترجمشرق و غرب جهان اوگوی ( گفت۱392الجابری، محمد عابد و حنفی، حسن ) -

 بهرام امانی، چاپ اول، تهران: نگاه معاصر.

 فغانستان.اکابل: حزب اسالمی  تاریخ()بی حزب اسالمی افغانستانۀ ناماساس -

 عیت اسالمی افغانستان.کابل: حزب جم تاریخ()بیحزب جمعیت اسالمی افغانستانۀ ناماساس -

افغانستان.  کابل: حزب جنبش ملی (۱۴۰۰) تانحزب جنبش ملی اسالمی افغانسۀ ناماساس -

 قابل دسترس در:
 www.jjaf.blogfa.com/post/5 

 فغانستان.اکابل: حزب وحدت اسالمی  (۱3۸3) حزب وحدت اسالمی افغانستانۀ ناماساس -

قابل  ان.کابل: حزب همبستگی افغانست (۱۴۰۰) اسناد و مدارک حزب همبستگی افغانستان -

  دسترس در:
www.hambastagi.org/new/fa/docs/statute.html 

 اهداف جمعیت اصالح، کابل: جمعیت اصالح. قابل دسترس در: -
 www.eslahonline.net/2009/10/28/-205-2-2/ 

شناسی سیاسی؛ نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی، ( جامعه۱392، حسین )بشیریه -

 ویکم، تهران: نشر نی.چاپ بیست

 .( سلف و سلفیت معاصر، چاپ اول، کابل: جمعیت فکر۱396جمعی از نویسندگان ) -

هران: تچاپ چهارم،  سیاسی معاصر،ـ  های دینی( تاریخ نهضت۱39۰) اصغرعلیحلبی،  -

 انتشارات زوار.

های اسالمی معاصر، کابل: سرور ( سرنوشت جنبش۱39۴بختیاری، محمد قاسم )دانش -

 سعادت.

مترجمان: حسن  جستارهایی در الهیات اجتماعی،؛ ( دین و ساختن جامعه۱3۸7) دیویس، چارلز -
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 .الحوائجی، چاپ اول، تهران: نشر یادآورانحسین باب محدثی و

شارات ( سنت و سکوالریسم، چاپ ششم، تهران: انت۱392سروش، عبدالکریم و دیگران ) -

 .صراط

اهلل حبیبی انعام مفتیۀ ( امارت اسالمی به ما چه داده است؟، ترجم۱399سعید، حافظ نوراحمد ) -

 .ص نیست(سمنگانی: نشر کمیسیون امور فرهنگی طالبان. )مکان چاپ و نشر این اثر مشخ

 .( نظام سیاسی اسالم، چاپ اول، هرات: انتشارات قدس۱396صمیم، عبدالمجید ) -

 شر علم.( فرهنگ جامع سیاسی، چاپ سوم، ویرایش جدید. تهران: ن۱3۸5طلوعی، محمود ) -

 ( بنیادهای علم سیاست، چاپ هجدهم، تهران: نشر نی.۱3۸7عالم، عبدالرحمن ) -

 ان.( بنیادگرایی، چاپ اول، تهران: نشر کانون اندیشه جو۱393علی )غالمی، نجف -

 شناسی؛ مبانی علم سیاست، چاپ سوم؛ تهران: سمت.( سیاست۱39۱قوام، سید عبدالعلی ) -

کابل:  چاپ اول، زش عالی،یابی رادیکالیسم دینی در نظام آمو( ریشه۱39۸کمانگر، رامین ) -

 .توت مطالعات استراتژیک افغانستانانستی

 (. قابل دسترس در:۱۴۰۰ل و مدارا )های گفتمان تساهگزارش -
 www.tolerancediscourse.com  

 قابل دسترس در: (۱۴۰۰) التحریرحزبنامه معرفی -
 http://www.hizb-ut-tahrir.info/pe/ 

 .تهران: سمت چاپ یازدهم، های اسالمی معاصر،( جنبش۱3۸9موثقی، سیداحمد ) -

 .ینتهران: نشر  چاپ سوم، ( اسالم و دموکراسی مشورتی،۱393میراحمدی، منصور ) -

ۀ ، ترجمعمو دو اسی سیاسی، جلد اولشنهنمای جامعها( ر۱3۸۸نش، کیت و اسکات، آلن ) -

 .محمد خضری و فرزاد پورسعید، چاپ اول، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی 

 ومس.قنفوذ، چاپ سوم، تهران: نشر های ذی( احزاب سیاسی و گروه۱397زاده، احمد )نقیب -

 .سمتشناسی سیاسی، چاپ یازدهم، تهران: (. درآمدی بر جامعه۱392زاده، احمد )نقیب -
 قابل دسترس در: ان،رهبر انقالب اسالمی ایر خمینی، اهللسید روحوبسایت رسمی  ،۱ وبسایت -

http://www.imamkhomeini.ir/fa/n25530/%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D

9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9_%D8%B1%D8

%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86/%D9%85%D9%82

http://www.tolerancediscourse.com/
http://www.tolerancediscourse.com/
http://www.hizb-ut-tahrir.info/pe/
http://www.hizb-ut-tahrir.info/pe/
http://www.imamkhomeini.ir/fa/n25530/%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9_%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86/%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_%D8%A7%D8%B2_%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DA%86%D9%87_%D8%A8%D9%88%D8%AF
http://www.imamkhomeini.ir/fa/n25530/%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9_%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86/%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_%D8%A7%D8%B2_%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DA%86%D9%87_%D8%A8%D9%88%D8%AF
http://www.imamkhomeini.ir/fa/n25530/%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9_%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86/%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_%D8%A7%D8%B2_%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DA%86%D9%87_%D8%A8%D9%88%D8%AF
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%D8%B5%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%D

B%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_%D8%A7%D8%B2_%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8

%B1_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DA%86%D9%87_%D8%

A8%D9%88%D8%AF 

 قابل دسترس در:  نامه کمبریج،وبسایت واژه ،2 وبسایت -
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/secular 

 قابل دسترس در:وبسایت ویکی شیعه، ، 3 وبسایت -
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA#cite_note-1 

 ل دسترس در:قابوبسایت ویکی شیعه، ، ۴ وبسایت -
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA 

  قابل درسترس در:یاب، آنالین واژهۀ ناموبسایت واژه، 5 وبسایت -
https://www.vajehyab.com/amid/%D8%AD%D8%B2%D8%A8 

- Armajani, Jon, Modern Islamist Movements; History, Religion, and Politics, 

Sussex: Blackwell Publishing, 2012. 

 

  

http://www.imamkhomeini.ir/fa/n25530/%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9_%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86/%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_%D8%A7%D8%B2_%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DA%86%D9%87_%D8%A8%D9%88%D8%AF
http://www.imamkhomeini.ir/fa/n25530/%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9_%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86/%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_%D8%A7%D8%B2_%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DA%86%D9%87_%D8%A8%D9%88%D8%AF
http://www.imamkhomeini.ir/fa/n25530/%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9_%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86/%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_%D8%A7%D8%B2_%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DA%86%D9%87_%D8%A8%D9%88%D8%AF
http://www.imamkhomeini.ir/fa/n25530/%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9_%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86/%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_%D8%A7%D8%B2_%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DA%86%D9%87_%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/secular
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA#cite_note-1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://www.vajehyab.com/amid/%D8%AD%D8%B2%D8%A8
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 ایم:ضم

 هنامپرسش: ۱ ضمیمه

 «هاشگاههای فعال در دانشناسی جریانگونه»ۀ پژوهش نامپرسش

 :کنید آغاز ذیل اردمو توضیح با را مصاحبه لطفاً :باشند داشته به خاطر باید گرانپرسش که هایینکته
 های فعال در پیرامون جریان علمی تحقیقی نگارش برای اطالعات کسب غرض از انجام این مصاحبه

 های دانشگاهی است. محیط
 نامی هیچ گیرد،می صورت مصاحبه هاآن با که کسانی از نهایی گزارش در و است محرمانه مصاحبه این 

 .شودنمی ذکر
 بار سؤاالت تا آخر مرور شده و بعد یک  که برخی از سؤاالت مرتبط به هم هستند، ترجیحاً جاییاز آن

 پاسخ داده شود.
  .گروه تحقیق از شما خواهشمند است با دقت و صداقت تمام به سؤاالت پاسخ دهید 
 شده، خط بکشید.شده عالمت بزنید و یا دور جواب انتخابها، لطفاً در محل تعییندر بخش پاسخ 

 هاپرسش

توانید چند گزینه را انتخاب نموده و ها در محیط دانشگاه شما فعال است؟ میبر بنیاد مشاهدات؛ کدام جریان ۱
 شد، بنویسید.ها نیامده باشناسید که نام آن در گزینهدر پایان اگر جریان دیگری را می

o . التحریر حزب 

o   حزب همبستگی افغانستان 

o  حزب جمعیت اسالمی افغانستان 

o   حزب اسالمی افغانستان 

o  جمعیت اصالح 

o   گروه طالبان 

o حزب جنبش ملی اسالمی افغانستان 

o حزب کنگره ملی 

o  گروه داعش 

o   وحدت اسالمی مردم افغانستان و وحدت اسالمی افغانستان 

o حزب دعوت 

o  ملتنحزب افغا 

o  گروه گفتمان تساهل و مدارا 
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o   :دیگر 
 عدم پاسخ دانم               نمی                                                                 

 توانید تا پنج گزینه انتخاب کنید(ها در محیط دانشگاه بیشترین فعالیت را دارد؟ )میبه نظر شما کدام جریان 2

o . یر التحرحزب 

o   حزب همبستگی افغانستان 

o  حزب جمعیت اسالمی افغانستان 

o   حزب اسالمی افغانستان 

o  جمعیت اصالح 

o   گروه طالبان 

o حزب جنبش ملی اسالمی افغانستان 

o حزب کنگره ملی 

o  گروه داعش 

o   وحدت اسالمی مردم افغانستان و وحدت اسالمی افغانستان 

o حزب دعوت 

o  ملتحزب افغان 

o  و مدارا گروه گفتمان تساهل 

o   :دیگر 
 عدم پاسخ          دانم          نمی                                                                 

 آیا شما در جریانی عضویت دارید؟  3

o  بلی 

o نخیر 
 عدم پاسخ               دانم         نمی                                                                 

ضویت چند جریان را عاست، نام جریان را عالمت زده یا بنویسید. )اگر « بلی»اگر پاسخ شما به پرسش باال  ۴
 نتخاب کنید(اتوانید بیشتر از یک گزینه را دارید می

o . التحریر حزب 

o   حزب همبستگی افغانستان 

o  حزب جمعیت اسالمی افغانستان 

o   حزب اسالمی افغانستان 

o  جمعیت اصالح 
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o   گروه طالبان 

o حزب جنبش ملی اسالمی افغانستان 

o حزب کنگره ملی 

o  گروه داعش 

o   وحدت اسالمی مردم افغانستان و وحدت اسالمی افغانستان 

o حزب دعوت 

o  ملتحزب افغان 

o  گروه گفتمان تساهل و مدارا 

o   :دیگر 
 عدم پاسخ              دانم           نمی                                                                 

دهید؟ در مقابل هایی را انجام میاست، به عنوان عضو جریان چه فعالیت« بلی»اگر پاسخ شما به سؤال سوم  5
توانید بیشتر از یک گزینه را انتخاب های سؤال چهارم بنویسید. مینوع فعالیت، نام جریان را نظر به گزینه

 کنید.

o ( کردن و یا تبلیغ )نام جریان:                                       دعوت 

o ها )نام جریان                    (ها و جلسهها، نشستاندازی برنامهراه 

o های مخالف )نام جریان:                   (تهدید و تکفیر افراد و گروه 

o                     :(                           فعالیت مسلحانه )نام جریان 

o              :(     دیگر:                                          )نام جریان 

های زیر تجربۀ مواجهه و درگیری با یکی از است، آیا به یکی از طریقه« نخیر»اگر پاسخ شما به سؤال سوم  6
های موجود نیست، لطف نموده آن را مقابل گزینۀ ل گزینهظر شما شامنها را دارید؟ )اگر پاسخ مورد این جریان

 بنویسید(« دیگر»

o ها مقابل شدمدعوت شدم و یا با تبلیغات جریان 

o  )عضویت داشتم )در گذشته 

o ها اشتراک داشتم )بدون عضویت داشتن(های آنها، و جلسهها، نشستدر برنامه 

o تهدید و تکفیر شدم 

o :دیگر 

نظام حاضر افغانستان قرار  فعال در محیط دانشگاه تا چه حد در موافقت یا مخالفت با هایبه نظر شما جریان  7
 دارند؟

o به شدت مخالف 
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o مخالف 

o نظری ندارم 

o موافق 

o به شدت موافق 
 عدم پاسخ            دانم            نمی                                                               

 تان بپیوندید؟ های فعال در محیط دانشگاهدارید که در آینده به یکی از جریان آیا شما تصمیم ۸

o  بلی 

o نخیر 
 عدم پاسخ             دانم           نمی                                                                 

 ا بنویسید.است، نام جریان را عالمت زده ی« بلی»اگر پاسخ شما به پرسش باال  9

o . التحریر حزب 

o   حزب همبستگی افغانستان 

o  حزب جمعیت اسالمی افغانستان 

o   حزب اسالمی افغانستان 

o  جمعیت اصالح 

o   گروه طالبان 

o حزب جنبش ملی اسالمی افغانستان 

o حزب کنگره ملی 

o  گروه داعش 

o   وحدت اسالمی مردم افغانستان و وحدت اسالمی افغانستان 

o حزب دعوت 

o  ملتحزب افغان 

o  گروه گفتمان تساهل و مدارا 

o   :دیگر 
 

 کنید؟تان را به صورت کلی چگونه ارزیابی میهای فعال در محیط دانشگاهفعالیت جریان ۱۰

o کامالً مثبت 

o مثبت 

o نظری ندارم 
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o منفی 

o کامالً منفی 
 عدم پاسخ              دانم          نمی                                                               

 

 های اداری: پاسخ2ضمیمه 

                                                                        
 . ریاضیات، انجینری، زراعت، کامپیوتر ساینس و...۱
 ت، هنر، فلسفه، تاریخ و...های ادبیا. رشته2

 شماره مشخصات ها پاسخ

شماره  

 نامهپرسش
۱ 

 2 گرنام پرسش 

 3 تاریخ مصاحبه روز/ ماه/ سال      /      /     /

 ۱ کابل 

 ۴ نام دانشگاه

 2 ننگرهار 

 3 هرات 

 ۴ بلخ 

 5 بامیان 

 6 کاپیسا 

 7 قندهار 

علوم  

 ۱ساینسی

 5 رشته ۱

 2 2علوم بشری 
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 شونده: معلومات عمومی مصاحبه۳ضمیمه 

 هاپاسخ مشخصات شماره

 جنس ۱
  مرد  .۱

  زن  .2

 مذهب 2

  حنفی  .۱

  جعفری  .2

 )                             ( دیگر   .3

 محل رشد و پرورش 3
  شهر  .۱

  قریه  .2

 قومیت ۴

  (۱ ترکمن  .۱

  (2 هزاره  .2

  پشتون  .3

  ازبک  .۴

  تاجیک  .5

                                                                        

امعه. رشته1 ای ج اریه ، خبرنگ ، حقوق اسی ، تعلیم و تربیه و...شن اد  ، اقتص

علوم  

 ۱اجتماعی

3 
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 (  )                                               دیگر  .6

5 

مکتبی که از آن 

 ایدفارغ شده

 نام: 

موقعیت: والیت )                      ( شهر/ ولسوالی )                       ( 

 ناحیه/ قریه )                      (

6 
تعلقات سیاسی پدر 

 و مادر
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 ن نویسندگا معرفی

 رت یس  ریشه

  ینفغاست  ا  و انسش  و  کیمطالعات نس  رنژژ   وتیپژوهش رر هکاا  نست   رتیس  ی آقا

 ت و یا  انسش را  رر  م  یاس یس  ی  یو سظر ی نت  یمقا  ی هااس  ین ش   س   یکا ش ااس 

(GMU) س  س ا     ی ان ا و ان ن یاس ین ش   لوو  س  یو کا ش ااس   یکا ش ااس   ی . وباش  یم

  ینلکوو نیو ب  یمو ی هاو کا  ا  س امما   یپژوهش   ،یانسش راه  ،ی ن س اس    یفعال  ی ژ رب 

رامع  و فرهاگ، و آمومش و پرو ش    اس  ،یس  ی ها  ا یا  مم  ی و یپژوهش  قینس  . لا

ا  سص ا    یایا  ت  یاالی نا یابیش  ی»  یپژوهش  ی  س ال   ت ا  یسو رتیس  ی نس  . آقا

و  یپژوهش  ا  م ات    ی نو  ومسام  ی( و مقاالت م ع ا لوک۱۳۹۹معا ف نفغاست   ا )  

ککاسرر، ژح  لاون   ی ک ا  مش  ر  با آقا  ،ی ک ا  و  نیکش و  نس  . آ ر ی ها ومسام 

 .نس    یب  سشر  س ۱۳۹۹نل رنض و ق  ت) ا  ممت ا   ابا ؛ی» 

 کمانگر  نیرام

  ینفغاست   ا  و انسش   و  کیمطالعات نس   رنژژ   وتیککاسرر پژوهش  رر هکاا  نست    ی آقا

  ی. وباش  یم  (SAU) یراوب  یاس یا  انسش را  آس   یش ااس ن ش   رامع    یکا ش ااس 

  ،ی انسش راه   یفعال  ۱۳۹۴ان ا و نم س ا     یاس ین ش   لوو  س   یو کا ش ااس   یکا ش ااس 

  اس   ،یس    ی هاا یککاسرر ا  مم ی اآق یپژوهش    قیانش     نس   . لا  ی و نان  یپژوهش  

 یپژوهش     ی  س   ال  ا  ت   ی. نو سوباش    یو ق  ت، و آمومش و پرو ش م  یرامع  م س

و  ی( و مقاالت م ع ا لوک۱۳۹۸  )یا  سظا  آمومش لال یایا ت   یاالی نا  یابیش   ی» 

ک ا  مش  ر    ،ی ک ا  و نیکش و  نس  . آ ر ی هاو  ومسام  یا  م ات لوک ی ن ومسام 

    یب  سشر  س  ۱۳۹۹نل رنض و ق  ت) ا  ممت ا     ابا ؛یژح  لاون  »   رت،یس  ی قابا آ

.نس 
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Typology of Active Political Trends at Universities 

 

Abstract 

This research studies the typology of active trends, most of which 

are religio-political, at the universities in Afghanistan. Based on 

the collected statistical data, the active trends across universities 

have been identified and investigated using a theoretical 

framework. The theoretical framework studies active trends across 

universities in Afghanistan through investigating their views & 

perspectives on the political order, their organizational structure, 

their intensity of action, and the religious narrative they carry. The 

theoretical framework conceptualizes the political order and 

religious narrative as the variables of opinion and the intensity of 

action and organizational structure as the variables of action. 

The findings of this research show that different trends are active 

across universities in Afghanistan at different levels. The 

statistical analysis of this report reveal that Jamiat-e Islami of 

Afghanistan1, Wahdat-e Islami of Afghanistan2, Hizb-e Islami 

Afghanistan3, Solidarity party of Afghanistan4, Jamiat-e Islah5, 

Hizb ut-Tahrir6, the tolerance discourse7, Hizb Dawat8, Tahrik 

 
 حز  رکعی  نسامی نفغاست ا   1
 حز  وح ت نسامی نفغاست ا  2
 حز  نسامی نفغاست ا  3
 حز  هکبت ری نفغاست ا  4
 رکعی  نصاح  5
 حز  نل حریر  6
 گف کا  ژتاهل و م ن ن  7
 حز  الوت  8



۱۳۶ 
 

Taliban9, Junbesh Milli Afghanistan10, ISIS11, Kangara Milli12, 

Afghan-Millat13, and Hizbe Watan14 are active trends across 

universities of Afghanistan. 

 
 طالبا   9

 حز  رابش موی نفغاست ا  10
 انلش  11
 حز  کارر  موی نفغاست ا  12
 حز  نفغا  مو   13
 حز  وطن  14
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