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گرایش های بنیادگرایانه 
در میان دانشجویان در محیط های دانشگاهی افغانستان

مطالعات  انستیتوت  توسط  که  تحقیق  این  یادداشت: 
استراتژیک افغانستان به نشر رسیده است، در نوع خود، یگانه و 
تازه ترین پژوهش معیاری در رابطه به گرایش های بنیادگرایانه در 
میان دانشجویان افغانستان است. این پژوهش هم برای نهادهای 
علمی و مدنی و هم برای نهادهای حکومت و پالیسی سازی، درک 
بهتری از زمینه های رشد بنیادگرایی در محیط های دانشگاهی، 
دالیل گرایش دانشجویان به برداشت های بنیادگرایانه از اسالم 
و چگونگی نفوذ گروه های بنیادگرا؛ مانند حزب اسالمی حکمت یار، 
طالبان و القاعده در میان دانشجویان فراهم می کند. با توجه به 
را  افغانستان  جمعیت  بزرگ تر  بخش  جوانان  که  واقعیت  این 
تشکیل می دهند و مراکز علمی و دانشگاهی در سراسر کشور در 
حال گسترش اند، ظرفیت  بزرگی برای توسعه و پیشرفت کشور 
وجود دارد. اما اگر به خواست ها و نیازهای جوانان توجه نشود و بر 
مراکزی که آنان در آن جا آموزش و مهارت کسب می کنند، نظارتی 
وجود نداشته باشد، تهدیدهای تازه تری برای توسعه و امنیت 
کشور ایجاد می شوند. روزنامه ی اطالعات روز، با درک اهمیت 
موضوع و سرنوشت ساز دانستن مسئله ی جوانان و دانشجویان 

کشور، این تحقیق را ترجمه و نشر می کند.

تاریخ نشر ترجمه ی این تحقیق در اطالعات روز:
۲۶ عقرب ۱۳۹۳ 
Nov 07/ 2014

1



گرایش های بنیادگرایانه 
در میان دانشجویان در محیط های دانشگاهی افغانستان 2

چکیده ی تحقیق
هدف این تحقیق، بررسی موج های گرایش های 
بنیادگرایانه در میان دانشجویان هشت دانشگاه 
افغانستان است. این تحقیق از سروی دیدگاه های 
تحلیل  و  دانشگاه ها  کارمندان  و  دانشجویان 
محیط های  در  آنان  اعتراض ها  ویژگی های 
گستره ی  که  می کند  نتیجه گیری  دانشگاهی 
بنیادگرایی در دانشگاه های کشور، متفاوت است. 
دریافت  سه  به  تحقیق  این  مشخص،   به طور 
قابل ذکر دست یافت. نخست،  اکثر دانشجویان 
شغلی شان  آینده ی  نگران  بیش تر  دانشگاه ها 
هستند، تا رسیدن به خواست های ایدیولوژیک. 
دانشجویان  اکثر  که  دریافتیم  ما  آن که  با  دوم، 
خشونت آمیز  و  رادیکال  دیدگاه  استادان  و 
دانشجویان  میان  در  می کنند،   نکوهش  را 
دانشگاه های کابل،  قندهار و ننگرهار واکنش های 
حکومت  سیاست های  مقابل  در  خشم آلود 
افغانستان و دخالت نیروهای مسلح بین المللی 
مشاهده شده اند و این نشان دهنده ی گرایش های 
این  است.  دانشگاهی  محیط های  در  متفاوت 
تحقیق اشاره می کند که در دانشگاه های کابل، 
قندهار و ننگرهار تمایل قوی تری به دیدگاه های 
رادیکال وجود دارد و یافته ی آخری این است که 

دانشگاه به حیث یک نهاد، نقش قوی در بنیادگرا 
شدن دانشجویان بازی نمی کند. اما بیش تر از آن، 
فضای سیاسی و فرصت آماده برای بسیج سریع 
باعث می شود که دانشجویان خیلی راحت برای 
یافته های  حال،  این  با  بکشند.  اعتراض صف 
آسان  بسیج  همین  که  می دهند  نشان  تحقیق 
باعث می شود که گروه های  دانشجویان ظاهرا 
بیرونی مانند القاعده، طالبان و شاخه ی نظامی 
حزب اسالمی حکمت یار به ترتیب با بیرق های 
آنان حضور  میان  در  و سبز خود  سیاه، سفید 
یابند. در کنار آن، این تظاهرات ها باعث می شوند 
بیش تر  نفاق ها  آن،  پی  در  و  قطب بندی ها  که 
شوند که به طور روز افزونی، شکل عملی تکفیر 
را به خود می گیرد. تکفیر اعالم طرد یک مسلمان 
توسط مسلمان دیگر به دلیل ترک اسالم است که 
در مخالفت مستقیم با آموزه های متساهل و ماهیتا 
دولتی  دانشگاه های  آموزشی  برنامه های  لیبرال 
قرار دارد. در حالی که تظاهرات بنفسه یکی از 
است،  مترقی  دموکراسی های  عام  ویژگی های 
شواهد نشان می دهند که بعضی از تظاهرات های 
دانشجویی نفاق  فرقه ای  یا سرکوب حقوق زنان 
در  شعارها،  این  هردوی  که  می دهند  شعار  را 

مخالفت با اصول دموکراتیک اند و برای ثبات 
افغانستان تهدید ایجاد می کنند. با در نظرداشت 
این که بیش تر از ۶۳ درصد نفوس افغانستان را 
جوانان زیر ۲۴ سال تشکیل می دهند، بی توجهی 
به این گونه نفوذها، احتمال و ظرفیت گسترش 
آن را افزایش می دهد که پیامدهای جدی ای برای 
توسعه و امنیت افغانستان خواهد داشت. همزمان 
با این که افغانستان به سوی مرحله ی جدیدی از 
برای  ویژه  توجه  می کند،  دولت سازی حرکت 
به صورت  و  کشور  جوانان  نیازهای  برآوردن 
خاص، دانشجویان دانشگاه ها، از تالش ها برای 
آن  حفظ  و  آرامش  و  پایدار  ثبات  به  رسیدن 

جدایی ناپذیر است.
از  سلسله ای  بخش  نخستین  تحقیق  این 
کارهای تحقیقی ادامه دار است که گرایش های 
بینادگرایانه را در بخش ها و نهادهای گوناگون 
افغانستان مورد مطالعه قرار می دهد. به صورت 
مشخص، این مطالعه در اواخر سال ۲۰۱۳ آغاز 
و در ماه اکتوبر ۲۰۱۴ تکمیل شد. تحقیق های 
بعدی، گرایش های بنیادگرایانه را در مدرسه ها در 
سراسر افغانستان و نیروهای امنیتی کشور مورد 

مطالعه قرار خواهد داد.

یافته های مهم
در  قوی  نقش  نهاد،  یک  حیث  به  دانشگاه 
بنیادگرایی دانشجویان بازی نمی کند. اما بیش تر 
از آن، فضای سیاسی مشبوع و فرصت آماده برای 
بسیج سریع باعث می شود که دانشجویان خیلی 
راحت برای اعتراض صف بکشند. با این حال، 
یافته های تحقیق نشان می دهند که همین بسیج 
آسان دانشجویان ظاهرا گروه های بیرونی مانند 
القاعده، طالبان و شاخه ی نظامی حزب اسالمی 
حکمت یار را به ترتیب با بیرق های سیاه، سفید و 

سبز شان به سوی آنان می کشاند.
دانشگاه ها  اکثر  در  دانشجویان  پاسخ  آن که  با 
میان  در  بود،   معتدل  دیدگاه های  نشان دهنده ی 
قندهار  کابل،   دانشگاه های  دانشجویان  پاسخ 
دیده  قوی تری  بنیادگرایانه ی  لحن  ننگرهار  و 
تمام  در  موارد  دیگر  این که  وجود  با  می شود. 

هم  با  حدودی  تا  مطالعه  مورد  دانشگاه های 
مشابه  اند، این سه دانشگاه به حیث سه جایی 
شناخته شدند که در آن بیرق  های سیاه القاعده،  
بیرق سفید طالبان و پرچم سبز شاخه ی نظامی 
حزب اسالمی حکمت یار، بلند می شوند و نشان 
می دهد که این گروه های بیرونی منبع بالقوه ی 

بنیادگرا شدن دانشجویان اند تا خود دانشگاه.
به جز از دانشگاه بامیان، اکثر استادان دانشگاه های 
دیگر مطابق برنامه ی درسی توصیه  شده توسط 
وزارت تحصیالت عالی پیش نمی روند و مطالب 
بر  اسالمی(  )ثقافت  مذهبی  مطالعات  درسی 
اساس برداشت ها و خواست های ایدیولوژیکی 
این  این که  احتمال  نتیجه،  در  می شوند.  تهیه 
برنامه ها و مطالب درسی از لحن معتدل به سوی 

افراطیت انحراف یابد، افزایش می یابد.

رد  را  دیدگاه  این  استادان  و  دانشجویان  اکثر 
برای  شیوه ای  عنوان  به  خشونت  که  می کنند 
اعتراض توسط اسالم توجیه شده است. یکی 
از ویژگی های اکثر اعتراض های دانشجویان، سر 
تلفات  و  جاری  ضد خشونت  شعارهای  دادن 
غیرنظامیان در کشور بوده است و نه تفاوت های 

مذهبی یا فرهنگی. 
اکثر دانشجویان دانشگاه ها بیش تر نگران آینده ی 
خواست های  به  رسیدن  تا  هستند،  شغلی شان 
از  دانشجویان  نگرانی  این  ایدیولوژیک. 
درخواست های آنان برای برنامه های دانشگاهی 
بهتر و حمایت در دوران بعد از فراغت آشکار 

می گردد.
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مقدمه
پیشینه ی تظاهرات های مردمی در افغانستان به 
میالدی می رسد.  اواخر دهه ی ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ 
مقابل  در  مذهبی  گروه های  زمان،  آن  در 
ایدیولوژی های رقیب سوسیالیستی که با حمله ی 
شوروی به اوجش رسیده بود، ایستادند. با اعالم 
بنیادگرایانه از  جهاد، اکثر آنان به برداشت های 
اسالم به حیث راهی برای مقاومت روی آوردند. 
بعد از سرنگونی اتحاد شوروی و به دنبال آن، 
جنگ  داخلی ای که افغانستان را فراگرفت، بار 
دیگر طالبان به برداشت های بنیادگرایانه به عنوان 
راهی برای به دست گرفتن کنترول و حکومت 
بر افغانستان رو  آوردند. با آن که هم مجاهدین و 
هم طالبان اقدامات تندروانه ی زیادی را مرتکب 
مهاجمان  دادن  شکست  دیدگاه  طرح  شدند، 
خشونت های  کردن  خاموش  و  خداناباور 
به سوی  را  مردم  بعضی  داخلی  جنگ های 
با  داد.  سوق  طالبان  ایدیولوژی  و  جهادگرایان 
 ،۲۰۰۱ سال  خزان  در  طالبان  رژیم  سرنگونی 
برخی عوامل، به شمول حضور دوام دار ایاالت 
متحده در افغانستان، فساد در درون حکومت و 

توزیع ناعادالنه ی فرصت های اقتصادی بار دیگر 
باعث شده است که بعضی از شهروندان دست 

به اعتراض بزنند.
چند رویداد در محیط های دانشگاهی در سراسر 
افغانستان در جریان پنج سال اخیر، نگرانی هایی 
بنیادگراشدن  برای  بالقوه  ظرفیت  به  رابطه  در 
در  می تواند  دانشگاه  که  نقشی  و  دانشجویان 
تشویق آنان بازی کند، ایجاد کرده اند. در سال 
دانشگاه  دانشجوی  از سه هزار  بیش تر   ،۲۰۰۹
ننگرهار در اعتراض به عملیات ایاالت متحده 
تظاهرات کردند. آنان شاهراه کابل-جالل آباد را 
بستند، پرچم ایاالت متحده را به آتش کشیدند 
و اجساد قربانیان غیرنظامی عملیات  را با خود به 
پیش خانه ی والی بردند )کاکر، ۲۰۰۹(. بار دیگر 
در سال ۲۰۱۱، دانشجویان دست به تظاهرات 
لویه    به تصمیم  اعتراض  اما،  در  بار  این  زدند، 
با  استراتژیک  همکاری  از  حمایت  در  جرگه  
ایاالت متحده )شینهوا، ۲۰۱۱(. در یک رویداد 
دیگر، یک دانشجوی دانشگاه کابل در جریان یک 
برخورد خشونت آمیز که باانگیزه های فرقه ای به 

میان آمده بود، کشته شد. این اتفاق زمانی روی 
داد که دانشجویان شیعه می خواستند روز عاشورا 
را در خوابگاه دانشگاه کابل گرامی بدارند؛ اما با 
مخالفت دانشجویان سنی مواجه شدند )احمد، 
هزار  پنج  به  نزدیک   ،۲۰۱۲ سال  در   .)۲۰۱۲
به  اعتراض  در  کابل  دانشگاه  استاد  و  دانشجو 
تهیه شده  در خارج  که  فیلمی ضداسالمی]۱[ 
بود، تظاهرات کردند. بار دیگر در ماه می سال 
۲۰۱۳، دانشجویان دانشگاه کابل در اعتراض به 
قانون منع خشونت علیه زنان تظاهرات کردند 
)هوج و طوطاخیل، ۲۰۱۳(. آن چه در بعضی از 
بلند  است،  بوده  نگران کننده  گردهم آیی ها  این 
 )۲۰۱۲ )عثمان،  سفید  سیاه،  بیرق های  کردن 
شاخه ی  و  طالبان  القاعده،  ترتیب،  به  سبزِ  و 
نظامی حزب اسالمی حکمت یار بود. بر اساس 
گزارش ها، تظاهرات ها به طور فزاینده ای توسط 
این گونه جناح های سیاسی حاشیه ای و فعاالن 

بنیادگرا سازمان دهی می شوند ) ُکل، ۲۰۱۲(.
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سوال تحقیق

چارچوب نظری

هدف این تحقیق ۱( مطالعه ی گرایش های بنیادگرایانه در میان دانشجویان در محیط های دانشگاهی افغانستان؛ ۲( مقایسه ی ویژگی های اعتراض های 
دانشجویی دانشگاه های کشور  و ۳( مشخص نمودن این که در کجا و چگونه دانشگاه ها می توانند خود را در مقابل بنیادگرا شدن دانشجویان تجهیز و نفوذ 

بنیادگرایان را محدود کنند.
]۱[ فلم بی گناهی مسلمان )Innocence of Muslim( یک فلم ۱۳ دقیقه ای بود که در سال ۲۰۱۲ توسط یک مصری-امریکایی به نام نکوال باسیلی 
نکوال در یوتیوپ گذاشته شد. این فلم با آنکه با هزینه ی اندک ساخته شده بود باعث تظاهرات مسلمان در کشورهای پاکستان، افغانستان، استرالیا و برخی 

جاهای دیگر شد.

گفته می شود که خوارج، جنبشی که پیشینه ی آن به دوران خالقت عثمان بر می گردد، 
کار  تکفیر  از  آنان،  به زعم  پالیسی های غیرعادالنه ی خلیفه ی سوم،  به  واکنش  در 
گرفتند؛ آنان به خلیفه ی سوم اتهام وارد می کردند که او نزدیکان خانوادگی خویش 
را بر دیگران ترجیح می دهد و ثروت را عادالنه تقسیم نمی کند )تیمانی، ۲۰۰۸(. در 
پاسخ به آن، خوارج »متصلب ترین  و تنگ نظرانه ترین هرمنوتیک« را به وجود آوردند که 
»اعالن تمام  عیار تکفیر در مقابل مسلمانان پارسایی که از سوی آنان حتا کوچک ترین 
نقض« برداشت های خوارج از اسالم مشاهده می شد، تشویق می گردید )حسین، 
۲۰۰۲، ص.۲(. مهم تر آن که برای گریز از سلطه ی سیاسی، آنان به یک »ناب گرایی 
مصنوعی از طریق هرمنوتیک هایی روی آوردند که دکترین های مصالحه ناپذیر تکفیر 
را مطرح می کردند« و این دکترین ها به آنان صالحیت بی چون و چرا می داد تا هر کسی 
را که به قدر کافی پاک نمی دانستند، از بین ببرند )حسین، ۲۰۰۲(. این یگانه استفاده 
از تکفیر  به حیث ابزار سیاسی نبود. بر اساس دیدگاه ابوخلیل )۱۹۹۴(، تکفیر به حیث 
سالحی برای بی اعتبار ساختن رقیبان سیاسی استفاده می شد؛ در حالی که  موسلی 
پاک سازی  برای  تکفیر  از  خانواده ی شاهی سعودی  که  می کند  استدالل   )۲۰۰۹(
جمعیت و توجیهی برای مجبور کردن مردم به وفاداری به قدرت مطلقه ی شاه استفاده 
فرقه ی فرعی اسالمی در شهر  ازارقه، یک  در درون جنبش خوارج، گروه  کردند. 
بصره، از روش مشابهی استفاده کردند و تمام مسلمانان دیگر را کافر اعالن کردند تا 

کشتارهای بعدی شان را توجیه کنند )فشبین، ۱۹۹۲(. 

از دانشگاه انتظار می رود که برای دانشجویان 
تفکر  ضروری  مهارت های  پرورش  فرصت 
انتقادی برای بیان معقوالنه ی افکار شان را فراهم 
نماید. دانشگاه جایی است که در آن دانشجویان 
با برداشت های گوناگون از یک واقعیت روبه رو 
مساعد  را  فضایی  چنین  استادان  می شوند. 
می سازند و دانشجویان در باره ی آن به بحث و 
مناظره می نشینند. در دانشگاه، افکار دانشجویان 
برای  آماده ای  آنان فضای  و  انکشاف می یابند 
بحث روی آن پیدا می کنند. با آن که بحث ها و 
مناظره های دانشجویی بخش  ارزشمند زندگی 
شده  پذیرفته  عموم،  به صورت  و  دانشجویی 
است، تاریخ نشان داده است که این بحث های 
مسالمت آمیز چگونه به چابکی پیش از تبدیل 
شدن به بنیادگرایی،  به عمل گرایی تغییر شکل 
می دهند )وایت، ۱۹۸۹؛ سسفیریدز و جانستن، 
در  وضعیت  موریس، ۱۹۹۱(.  و  فری  ۲۰۱۲؛ 
مورد افغانستان این گونه است. تعداد زیادی از 
مجاهدین که در مقابل شوروی جنگیدند،  در 
دهه ی ۱۹۷۰ فعاالن دانشجویی بودند، به شمول 
حکمت یار  گلبدین  مانند  بدنامی  چهره های 
همین  در  نیز  و   .)۲۰۱۳ طوطاخیل،  و  ) هوج 
ایدیولوژی  که  بود  دانشگاهی  محیط های 
را  دانشجویان  از  گروهی  رقیب،   کمونیستی 
به سوی خود کشاند. فعالیت ها و گفتمان ایجاد 
شده توسط هردو گروه، قطب بندی را تقویت 
کرد که آنان را تعریف و از یک دیگر متفاوت 
می ساخت )عمادی، ۲۰۰۱؛ کاکر، ۱۹۹۵(. این 
توصیف  ملحد  را  کمونیست ها  تنها  نه  منطق 
کرد، بلکه با لحن مشابه، هر مسلمانی را که با 
یکی از اصول آن موافقت نشان می داد، کافر و 
بی باور اعالم می کرد. در نتیجه، شگاف ها   میان 
قشرهای مختلف مسلمانان رشد یافتند )خولت 
وجنسن، ۱۹۹۸؛ روبین، ۲۰۰۲(. این شگاف ها 
نشان دهنده ی احساسات و تمایالت افراطی بود 
که خود یکی از ویژگی های بنیادگرایی است. 
مرور  طریق  از  را  بنیادگرایی  مفهوم  ما  دوم، 

نوشته ها و ادبیات موجود در این رابطه، روشن 
تکفیر  مفهوم  تحقیق  این  می سازیم. سر انجام، 
را به حیث ابزاری برای عملی ساختن مفهوم 

بنیادگرایی توضیح می دهد.
تمام محیط های  در  معمول  امر  عنوان یک  به 
تقویت  برای  شیوه ای  مباحثه  دانشگاهی،  
و  گفت وگو  برای  زبان  ظرفیت  از  استفاده 
است  بیرون  دنیای  از  ما  درک  شکل دهی 
)میچل، ۱۹۹۸(. این کار وقتی ممکن است که 
ما در خود اعتماد به نفس،  مهارت های سخنرانی 
و ظرفیت رهبری را بپرورانیم. بعضی استدالل 
توانایی  که  انتقادی  افکار  پرورش  که  می کنند 
وظیفه ی  باشند،  داشته  را  مناظره  و  مباحثه 
لپکو،  )فریلی،  ۲۰۱۳؛  دانشگاه هاست  اصلی 
 ۲۰۰۹(. اما  از نگاه تاریخی، نظام سلسله مراتبی 
و روش های آموزشی در افغانستان به استادان 

اکثر  انکاری داده است که  صالحیت غیرقابل 
را  آزادی ها  این  از  شدن  برخوردار  وقت ها 

سرکوب می کند.
در  عمل گرایی   اندیشمندان  دیگر،   سوی  از 
محیط دانشگاهی  را که  بین مباحثه و مناظره ی 
اکادمیک و بنیادگرایی واقع شده اند،  یک حرکت 
ویس،  ۱۹۶۷؛  )سمپسون،  دانسته اند  اجتماعی 
تامپسون، ۲۰۱۲(. برخالف فردمحور  اسپنال و 
بودن بحث و مناظره،  عمل گرایی بر بستری از 
دیدگاه های مشترک شکل می گیرد که با استفاده 
از نمادها،  گفتمان و عمل )ویکتوروویچ، ۲۰۰۴( 
مانند بیرق، آگهی های تبلیغاتی )بیلبورد( و نطق 
و بیان که بعضی از گردهم آیی ها گواه آن اند، 
خود را سازمان دهی و حمایت جلب می کند. 
قدرت این حرکت ها در تشویق متقابل فعاالن 
از یک دیگر نهفته است که هم اعضای قدیمی 
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که  می کند  ترغیب  را  جدید  اعضای  هم   و 
خود  را شریک و متعهد به آن سیستم احساس 
کنند )ازی، کریسوچوک،  کلندرمانز، سیمون و 
این جنبش ها،  نتیجه،  استکلنبرگ، ۲۰۱۱(.  در 
دوام  اعضای شان،  درونی  انسجام  دلیل  به 
می آورند. چنین شرایطی بود که به  جنبش های 
دانشجویی در ایاالت متحده ی امریکا در دهه ی 
۱۹۶۰ میالدی  الهام بخشید و آنان را تشویق 
زمان،  این  در   .)۱۹۹۰ کوهن،  و  )الباچ  کرد 
دانشجویان دانشگاه کالیفرنیا به خاطر برخوردار 
در  و  کردند  تظاهرات  بیان،  آزادی  از  شدن 
اطراف یک موتر پولیس که می خواست یکی 
از فعاالن هم قطار آنان را به زندان انتقال دهد، 
دست به تحصن زدند. به شکل مشابه، با عین 
حس هم بستگی بود که با وجود تهدید برخورد 
دموکراسی خواهانه  تظاهرات  خشونت آمیز، 
در میدان تیان آنمن بیجینگ در سال ۱۹۸۹ به 
وقوع پیوست. )داوس و وگل، ۱۹۹۰(. نخستین 
نشانه های فعالیت های دانشجویی در افغانستان، 
به دهه ی ۱۹۶۰ میالدی باز می گردد که شمار 
فزاینده ی فارغان دانشگاه ، به خاطر روبه رو شدن 
با دشواری های زیاد  برای یافتن کاری متناسب 
مشترک  نگرانی های  تحصیالت شان،  سطح  با 
ناامیدی   .)۲۰۰۷ شرودر،  و  )گریتزنر  داشتند 
آنان از دست کم گرفته شدن مهارت های شان و 
خشم عمومی از قوم  و خویش پرستی که توسط 
نافرمانی  سبب  می شد،  اعمال  حاکم  نخبگان 
مدنی عمومی شده بود که به بحران و سپس 
تغییر رژیم در سال ۱۹۷۳ انجامید )گیوستوزی، 
بود  فضایی  چنین  در  تاریخ،  گواه  به   .)۲۰۱۰
که احزاب سیاسی اسالمی افغانستان و مهم تر 
را  فرصت  آنان  بنیادگرای  شاخه های  همه،  از 
غنیمت شمردند تا خود را قوی تر مطرح کنند. 
حمله ی شوروی که به دنبال چنین فضایی رخ 
داد، فقط باعث جسورترشدن و بنیادگراترشدن 
این جنبش ها گردید که بیش تر وقت ها تشویق 
با خود  نیز  را  بین المللی  پشتیبانی جامعه ی  و 
داشتند )گدسن، ۲۰۰۱؛ ارنولد، ۱۹۸۵؛ امستوتز، 

.) ۱۹۸۶ 
مفهوم  سپتامبر،  ماه  یازدهم  رویداد  از  پس 
رفته  طفره  به  فزاینده ای  شکل  به  بنیادگرایی 
است.]۱[ برداشت ها و تفسیرها از این مفهوم 
پیش فرض ها گم  پیش داوری ها و  غبار  که در 
شده است،  اکنون حالت تصورات کلی و قالبی 
به طور  بودن  است. مسلمان  به خود گرفته  را 
است  شده  همراه  بودن  بنیادگرا  با  روز افزون، 
تعریف  در  ایستایی   .)۲۰۱۱ دیگران،  و  )ازی 
بنیاگرایی با پرسش مواجه شده است و سبب 
شده است که برخی به این باور برسند که ما 
باید »استفاده از ›بنیادگرایی‹ به حیث یک مفهوم 

 .)۲۰۱۰ )سیدویک،  گوییم«  ترک  را  مطلق 
موافق با این توصیه و با پذیرش ماهیت نسبِی 
بنیادگرایی،  ما آن را در محیط های دانشگاهی 
کشور به مطالعه گرفته ایم، نه به مفهوم مطلق 
آن. در یک تعریف کلی، بنیادگرایی یک روند 
پویا است که از طریق آن یک فرد یا گروه برای 
رسیدن به اهداف و مطلوبات سیاسی، مذهبی 
به  فزاینده ای،   شکل  به  خویش،  اجتماعی  یا 
به  نزدیک  اقدامات  و  خشونت  از  استفاده 
خشونت رو  می آورد )مک کولی و موسکالنکو، 
می کنند  استدالل  برخی  حال،  این  با   .)۲۰۰۸
بنیادگرایی  الزم  ویژگی  تنها  خشونت  که 
استدالل می کنند  نیست؛ در حالی که   دیگران 
که تکنیک ها و شیوه هایی که توسط گروه های 
ماهیت  اصال  می شوند،  گرفته  به کار  بنیادگرا 
اساس  بر  )اشور، ۲۰۰۹(.  دارند  خشونت آمیز 
 ،)۲۰۰۹( ادگر  و  ریجنز  اسپرینگر،   دیدگاه 
بنیادگرایی ممکن است یا به شکل یک رویکرد 
ریشه ای از پایین به باال آغاز به رشد کند که 
در آن احساسات فردی تبدیل به دیدگاه ها و 
روی کردهای بنیادگرایانه می شود، یا به به شکل 
یک روی کرد از باال به پایین عرض اندام کند 
که در آن گروه های بنیادگرا افراد مورد نظرشان 
را سربازگیری و مغزشویی می کنند. در هر دو 
استدالل   )۲۰۰۷( بات  و  سلبر  چنان که  مورد،  
اتفاق  مرحله  چهار  در  گذار  این  می کنند، 
می افتد که شامل مرحله ی پیش از بنیادگرایی/ 
 ،)pre-radicalization( بنیادگراشدن 
 ،)Self-identification( خودشناسی 
و   )indoctrination( مغزشویی  و  تلقین 
می شود.   )jihadization( جهادی ساختن 

در  عین زمان، ازی )Azzi( و تعدادی دیگر 
)۲۰۱۱(، برای توصیف تحول روانی پی در پی و 
در نتیجه ی آن، بنیادگراشدن افراد و گروه ها آن 
را به نردبان/ راه پله تشبیه می کنند. دقیقا همین 
مراحل سنجش پذیر بنیادگرایی اند که نشانه های 
نخستین از جهت دهی و انکشاف تظاهرات های 

دانشجویی را به ما نشان می دهند.

تندروی خشونت آمیز شکل نمونه ای بنیادگرایی 
است که در آن افراد از مسیر باور به فعالیت های 
به  را  تروریزم  و  می شوند  دور  خیلی  معمول 
حیث ابزاری برای رسیدن به آرمان ها و اهداف 
تندروی خشونت آمیز  به کار می بندند.  خویش 
که  می گیرد  سرچشمه  روندی  »از  رادیکال 
نه  که  می پذیرند  را  باورهایی  افراد  آن  توسط 
را  آنان  بلکه  را توجیه می کنند،  تنها خشونت 
مجبور به استفاده از خشونت می کنند« )موسلی، 
۲۰۰۹(. برعالوه، بر بنیاد دیدگاه ویکتور وویکز 
کردن  محدود  برای  که  جدی  »قیود   )۲۰۰۵(
استفاده  جنگ و خشونت در اسالم کالسیک 
او  شده اند.  مواجه  فرسایش«   با  می شدند، 
دینی  اندیش مندان  اندیشه های  یادآوری  با 
مودودی،  عبداالعال  موالنا  قطب،  سید  مانند 
و  الدمیاتی  نُحاس  ابن  تیمیه،  ابن  تقی الدین 
محمد ابن عبدالوهاب، استدالل می کند که از 
بین رفتن تدریجی  میکانیزم های محدود کننده، 
زمینه برای تعریف ارتداد را باز می نماید که در 
نتیجه   ی آن جامعه را تقسیم و تعدادی زیادی 
را به موضوع و هدف خشونت تبدیل می کند. 
را  کسانی  دینی  اندیشمندان  تاریخی،  نگاه  از 
مرتد دانسته اند که دین اسالم را ترک و خود 
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را غیرمسلمان اعالن می نمایند، یا اصول اسالم 
را رد می کنند. با این حال، بنیادگرایان امروزی 
اغلب استدالل می کنند که هر کس که مطابق به 
برداشت خاص و فردی آنان از اسالم خود را 
عیار نساز د، مرتد است و نیز آنان باور دارند ، 
به آن دعوت می کنند که جهاد در  را  دیگران 
مقابل هر کسی که به تفسیر و برداشت آنان از 
الهی است.  اسالم تسلیم نشود، یک وظیفه ی 
پذیرفته شده ی  عموما  اصل  یک  مثال،  برای 
غیرنظامیان  جنگ  در  که  است  این  اسالمی 
نباید هدف قرار بگیرند. اما بر اساس باورهای 
غیرنظامی  افراد  تمام  القاعده،  بنیادگرایانه ی 
می کنند،  زندگی  غربی  دموکراسی های  در  که 
طبق دکترین پاسخ متناسب القاعده که باید به 
همان اندازه که در جنگ افغانستان و عراق به 
مسلمانان آن کشورها تلفات وارد شده است، 
 SRS )گزارش  بگیرند  قرار  حمله  هدف 
وجود،  این  با   .)۶ ص   ،۲۰۰۷ گانگرس،  به 
اسالمی  بنیادگرایی  با  خشونت آمیز  تندوری 
از  یکی  تنها  مذهبی  باور  نیست...  »مترادف« 
مثال های ایدیولوژی های توجیه کننده  است که 
می کند«  کمک  خشونت آمیز  فعالیت های  به 
نارضایتی های  نتیجه،  در   .)۲۰۱۳ )سوترز، 
سیاسی و اجتماعی، به شمول فساد و آزادی های 
فردی، می تواند شعله ی خشونت های تندروانه 
با این که  را روشن کند. به این دلیل، هم زمان 
بنیادگرایی ایدیولوژیکی می تواند به خشونت و 
تروریزم بینجامد، ما باید بپذیریم که خشونت 
می تواند در نبود بنیادگرایی مذهبی نیز رخ دهد.
این مطالعه بنیادگرایی را شکل خشن و افراطی 
اعتراض می داند که از نگاه اجتماعی، ناشی از 
قوم  و خویش پرستی،  از  دانشجویان  تجربه ی 
سیاسی  دیدگاه  و  مذهبی  و  قومی  تبعیض 
نیز این عوامل سبب تقویت  متفاوت است و 
بنیادگرایی  برداشت،  این  مطابق  می شوند.  آن 
تقریبا همیشه در حالت پویا قرار دارد که با هر 
با گذشت  تغییر وضعیت می دهد و  رویدادی 
بعد  دوره ی  تا  دانشگاه  اول  از سال  هر سال، 

کار  دنبال  تحصیالن  فارغ    آنان  که  فراغت  از 
هستند، بر رفتار دانشجویان تأثیر می گذارد . در 
نتیجه، می توان انتظار داشت که سطح بنیادگرایی 
با گذشت زمان و با افزایش فشار رقابت، باال 
برود. با این وجود، خود تفاوت ها در باورها و 
رسوم سبب بنیادگرایی نمی شوند؛ اما استفاده از 
این تفاوت ها به حیث ابزار تفرقه، بیگانه سازی 
با یک دیگر و خشونِت بالقوه، می تواند به شکل 
یک اقدام بنیادگرایانه متبلور شود. اعمال تکفیر 
که در آن یک مسلمان اعالن می کند که مسلمان 
دیگری اسالم را ترک کرده است، در انجام این 
طیف قرار دارد؛ چون  منجر به تفرقه افگنی و 
تفاوت گذاری خشونت آمیز می شود. برای درک 
و سنجش همین مفهوم است که می توانیم از 

شاخص های بنیادگرایی استفاده کنیم.

گفته می شود که خوارج، جنبشی که پیشینه ی 
در  بر می گردد،  عثمان  خالقت  دوران  به  آن 
خلیفه ی  غیرعادالنه ی  پالیسی های  به  واکنش 
آنان  گرفتند؛  کار  تکفیر  از  آنان،  به زعم  سوم، 
او  که  می کردند  وارد  اتهام  سوم  خلیفه ی  به 
دیگران  بر  را  خویش  خانوادگی  نزدیکان 
تقسیم  عادالنه  را  ثروت  و  می دهد  ترجیح 
آن،  به  پاسخ  در   .)۲۰۰۸ )تیمانی،  نمی کند 
تنگ نظرانه ترین  و  »متصلب ترین   خوارج 
»اعالن  که  آوردند  به وجود  را  هرمنوتیک« 
پارسایی  مسلمانان  مقابل  در  تکفیر  عیار  تمام  
نقض«  کوچک ترین  حتا  آنان  سوی  از  که 
برداشت های خوارج از اسالم مشاهده می شد، 
ص.۲(.   ،۲۰۰۲ )حسین،  می گردید  تشویق 
سیاسی،  سلطه ی  از  گریز  برای  آن که  مهم تر 
طریق  از  مصنوعی  »ناب گرایی  یک  به  آنان 
دکترین های  که  آوردند  روی  هرمنوتیک هایی 
و  می کردند«  مطرح  را  تکفیر  مصالحه ناپذیر 
و  بی چون  صالحیت  آنان  به  دکترین ها  این 
چرا می داد تا هر کسی را که به قدر کافی پاک 
نمی دانستند، از بین ببرند )حسین، ۲۰۰۲(. این 
یگانه استفاده از تکفیر  به حیث ابزار سیاسی 

نبود. بر اساس دیدگاه ابوخلیل )۱۹۹۴(، تکفیر 
به حیث سالحی برای بی اعتبار ساختن رقیبان 
موسلی  که   حالی  در  می شد؛  استفاده  سیاسی 
که خانواده ی شاهی  می کند  استدالل   )۲۰۰۹(
پاک سازی جمعیت و  برای  تکفیر  از  سعودی 
به وفاداری  برای مجبور کردن مردم  توجیهی 
در  کردند.  استفاده  شاه  مطلقه ی  قدرت  به 
درون جنبش خوارج، گروه ازارقه، یک فرقه ی 
فرعی اسالمی در شهر بصره، از روش مشابهی 
استفاده کردند و تمام مسلمانان دیگر را کافر 
اعالن کردند تا کشتارهای بعدی شان را توجیه 
کنند )فشبین، ۱۹۹۲(. در دوره های متأخر، برای 
توجیه جهاد در برابر مسلمانان و غیر مسلمانان 
به طور یک سان، بعضی از گروه ها از تکفیر به 
حیث شیوه ای برای تقویه ی جهاد شان در مقابل 
می پنداشتند،  کافر  آنان  که  گروه هایی  و  افراد 
بینادگرای  استفاده کردند. به طور مثال، جنبش 
مصری در دهه ی ۱۹۶۰ به نام التکفیر والهجره 
وجود  از  جهان  پاک سازی  را  خود  هدف  که 
مسلمانان  اکثر  بود،  کرده  تعریف  ›رافضیان‹ 
متعصبانه ی  برداشت های  از  بیرون  را  جهان 
در  می دانستند.  کافر  و  اسالم  از  سلفی شان 
مقایسه با اسالم معتدل که کثیر مسلمانان به آن 
باور دارند، وهابیسم )وهابیت( اعمال تکفیر را 
و  ترویج می کند  اصل محوری  عنوان یک  به 
در نتیجه برخی به آن به دیده ی اسالم بنیادگرا 
و تندرو می نگرند )موسلی، ۲۰۰۹(. از قضا و 
به عنوان یک جنبش  کنایه ، وهابیت  با  همراه 
اصالحی بنیان گذاری شد که هدف آن بازگشت 
به ارزش های سنتی اسالمی با ممنوع قرار دادن 
زیارت رفتن، کشیدن تصویر و گرفتن عکس از 
انسان و گوش دادن به انواع خاص موسیقی بود. 
اطاعت جدی از نظام حقوقی اسالمی به جای 
نظام حقوقی سکوالر هدف دیگر وهابیت بود. 
دولت اسالمی عراق و شام )داعش( تازه ترین 
نمونه ی عینی نظامی گری و بنیادگرایی تکفیری  

است.

به عنوان یک امر معمول در تمام محیط های دانشگاهی،  مباحثه شیوه ای برای تقویت استفاده از ظرفیت زبان برای 
گفت وگو و شکل دهی درک ما از دنیای بیرون است )میچل، ۱۹۹۸(. این کار وقتی ممکن است که ما در خود اعتماد 
به نفس،  مهارت های سخنرانی و ظرفیت رهبری را بپرورانیم. بعضی استدالل می کنند که پرورش افکار انتقادی که 
توانایی مباحثه و مناظره را داشته باشند، وظیفه ی اصلی دانشگاه هاست )فریلی،  ۲۰۱۳؛ لپکو،  ۲۰۰۹(. اما  از نگاه 
تاریخی، نظام سلسله مراتبی و روش های آموزشی در افغانستان به استادان صالحیت غیرقابل انکاری داده است که 

اکثر وقت ها برخوردار شدن از این آزادی ها را سرکوب می کند.
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روش تحقیق   
از  تن   ۵۰ ( دانشجو   ۴۰۰ تحقیق  این  برای 
دانشگاه  از هشت  اتفاقی  به طور  دانشگاه(  هر 
نمونه گیری  یک  توسط  افغانستان  سراسر  از 
سیستماتیک انتخاب شدند. بر عالوه، نشست ها 
با گروه های تمرکز که هر کدام از ۱۵ دانشجو 
انتخاب  دانشگاه های  در  بودند،  شده  تشکیل 
انتخاب  از آن جایی که  برگزار می شدند.  شده 
آنان  که  بود  آن  بر  ما  فرض  بود،  اتفاقی  آنان 
جمعیت  مذهبی  و  قومی  ترکیب  نماینده ی 
در  با  آن،  کنار  در  باشند.  نیز  والیت های شان 
نظرداشت این واقعیت که قومیت در جامعه ی 
افراد  سازمان دهی  در  کلیدی  نقش  افغانستان 
بازی می کند، تالش ورزیدیم که از میان اقوام 
مثال،  برای  شوند.  انتخاب  کشور  مختلف 
دانشجویان دانشگاه کابل به طور مناسبی از اقوام 
مختلف کشور نمایندگی می کنند؛ در حالی که 
اکثر دانشجویان در دانشگاه ننگرهار و قندهار 
عدم  این  بردن  بین  از  برای  هستند.  پشتون 
تعادل، دانشگاه هرات و بدخشان به این دلیل 
انتخاب شدند که اکثر دانشجویان آن ها تاجیک 
هستند. بر عالوه ی گروهی از میان دانشجویان، 
دو استاد مطالعات عمومی، دو عضو دانشکده  ِی 
ثقافت اسالمی و یک مبلغ مسجد دانشگاه از 
هر دانشگاه، به استثنای قندهار که دانشکده ی 
تحقیق  این  انجام  برای  کرد،  رد  را  آن  ثقافت 
این  دومی  اولیه ی  اطالعات  شدند.  انتخاب 
تحقیق بر اساس مصاحبه با مدیران خوابگاه های 
دانشجویی،  انجمن های  نمایندگان  دانشگاه ها، 
تحلیل گران  و  اجتماعی  علوم  نظران  صاحب  

سیاسی جمع آوری گردید.
برعالوه ی تحلیل آماری اولیه ی یافته ها،  ماهیت 
اظهارات  مطالعه ی  با  است.  کیفی  تحقیق  این 
مصاحبه شونده ها، ما معین نمودیم که آیا آنان 
عمال روی کرد ›ما علیه دیگران‹ را دارند یا آن 
را ترویج می کنند و اگر دارند، این گرایش در 
آنان تا چه حد قوی است. داشتن روی کرد ›ما 
علیه دیگران‹ یکی از ویژگی های اعمال تکفیر 
و نشانه ی داشتن ایدیولوژی بنیادگرا و تندرو 
داخلی،  سیاست  با  مرتبط  سوال های  است. 
زندگی و ارزش های محیط دانشگاه و توقعات 
آنان از آینده طوری طراحی شده بودند که بتوان 
از روی پاسخ های آنان سطح تحمل و مدارا، 
مخالفت و خصومت شان را سنجید. شواهدی 
که نشان دهنده ی تحمل و مدارا بودند،  احتمال 
بنیادگرایی را کمتر گوشزد می کردند. در عین 
و  تکفیر  نشان  دهنده ی  دیگر  شواهدی  حال،  
تمام  بودند.  بنیادگرایی  برای  بالقوه  ظرفیت 

پاسخ ها دسته بندی گردیدند تا موضوع اصلی 
تحقیق روشن شود. هم چنان، در جریان تحلیل 
مفهومی  نقشه ی  ترسیم  روش  از  ما   کیفی، 
اولیه  اطالعات   )concept mapping(

استفاده کردیم.
گروه تحقیق میدانی ما از ده تن که تحصیالت 
عالی شان را در رشته های علوم انسانی، به شمول 
منازعه  مطالعات  و  سیاسی  علوم  ژورنالیزم، 
تکمیل کرده بودند، تشکیل شده بود. هر کدام 
آنان در یک برنامه ی آموزشی گروهی سه روزه 
اشتراک کردند که موضوع آن را آشنایی با این 
تحقیق، روش تحقیق میدانی و فنون مصاحبه 
می داد.  تشکیل  تمرکز  گروه های  مدیریت  و 
تأکید ویژه بر آن بود که این تحقیق به صورت 
هم سان صورت بگیرد که شامل بررسی منظم 
کارکردهای گروه تحقیق میدانی و جریان پیاده 
آن  کیفیت  تا  متن می شد  به  کردن مصاحبه ها 

تضمین گردد.
گروه تحقیق میدانی با بعضی محدودیت ها و 
مشکالت نیز مواجه بودند. با آن که این گروه 
پا بند به رهنمودهای اخالقی  به صورت جدی 
ماندن  محرم  از  را  مصاحبه شوندگان  و  بودند 
هویت و نظرات شان اطمینان می دادند، بعضی 
از آنان متقاعد نمی شدند. گروه تحقیق میدانی 
ما به دلیل حساسیت بعضی مصاحبه شوندگان 
مورد نظر به اصل موضوع، با مقاومت مواجه 
یا حتا جواب رد می شنیدند. بعضی  می شدند 
از مصاحبه شوندگان مورد نظر، تالش می کردند 
خود را در قالب آن چه از نگاه اجتماعی قابل 

پاسخ های  دادن  از  و  نگه دارند  است،  پذیرش 
بحث برانگیز پرهیز می کردند و فقط جواب های 
از نگاه سیاسی درست ارائه می کردند. هم چنان، 
بعضی از استادان به خاطر مواجه شدن با عواقب 
دانشگاه،  اداره ی  از سوی  انتقادی شان  نظرات 
مورد،  یک  در  کردند.  خودداری  اشتراک  از 
رییس دانشگاه بدخشان گروه تحقیق میدانی ما 
را تهدید کرد که اگر ساحه ی دانشگاه را ترک 
نکنند، به اداره ی امنیت ملی زنگ خواهد زد. 
امنیت نیز یک مانع و نگرانی جدی، به ویژه  در 

سفر به قندهار و ننگرهار بود.
در  میدانی  تحقیق  گروه  آن که  عالوه ی  بر 
در  می گرفت،  قرار  دشوار  وضعیت های 
برخی موارد حفظ تماس با مصاحبه شوندگان 
امنیتی،  وضعیت  شدن  خراب  با  بود.  دشوار 
مصاحبه شوندگان مجبور می شدند که برنامه ی 
دلیل  به  سر انجام،  کنند.  لغو  را  دیدار شان 
زن،  اشتراک کنندگان  تعداد  فوق  مشکالت 
ننگرهار  و  قندهار  دانشگاه های  در  به ویژه  
محدود بود. در نتیجه ، یافته های تحقیق بیش تر 
با  است.  مردان  دیدگاه های  دهنده ی  بازتاب 
تأیید  و  نمونه گیری  که  داریم  انتظار  ما  آن که 
اطالعات با کسانی که اشتراک کرده بودند، به 
قدر کافی پاسخ های معمول باشند و تخمینی از 
دیدگاه های آنان فراهم کند؛ اما محدودیت های 
با این وجود،  یافته های خویش را می پذیریم. 
مطالعات مشابه در آینده که چنین گرایش ها را 
بررسی کنند، با محدودیت های کمتری مواجه 

خواهند شد.

گروه تحقیق میدانی ما از ده تن که 
تحصیالت عالی شان را در رشته های علوم 
انسانی، به شمول ژورنالیزم، علوم سیاسی و 
مطالعات منازعه تکمیل کرده بودند، تشکیل 
شده بود. هر کدام آنان در یک برنامه ی 
آموزشی گروهی سه روزه اشتراک کردند که 
موضوع آن را آشنایی با این تحقیق، روش 
تحقیق میدانی و فنون مصاحبه و مدیریت 
گروه های تمرکز تشکیل می داد. تأکید ویژه 
بر آن بود که این تحقیق به صورت هم سان 
صورت بگیرد که شامل بررسی منظم 
کارکردهای گروه تحقیق میدانی و جریان 
پیاده کردن مصاحبه ها به متن می شد تا 
کیفیت آن تضمین گردد.
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یافته های تحقیق

ویژگی های تظاهرات  دانشجویی در افغانستان

این تحقیق سه یافته ی مهم دارد. نخست، اکثر 
از  آینده ی شغلی شان پس  دانشجویان نگران 
ایدیولوژیک.  خواست های  تا  هستند  فراغت 
همین دانشجویان، طرفدار ارزش های بین المللی 
با این حال،  دموکراتیک و حقوق بشر هستند. 
نظامی  عملیات  کاهش  برای  دانشجویان  این 
ایاالت متحده در افغانستان و تلفات غیرنظامیان 
نظامیان نیز تظاهرات می کنند. دوم، در حالیکه 
استادان  و  دانشجویان  اکثر  که  دریافتیم  ما 

دانشگاه های  دانشجویان  اکثر  افغانستان،  در 
فراغت  از  پس  شان  شغلی  آینده ی  نگران 
به  ایدیولوژیک.  بلندپروازی های  تا  هستند 
اعتراض های  ویژگی سیکوالر  با  مشابه  شکل 
دانشجویی از نگاه تاریخی به خاطر نگرانی های 
سیبولت  مسون،  )شفیق،  اقتصادی  و  سیاسی 
 ،)۱۹۹۱ واسراستروم،  ۲۰۱۴؛  دی لوکا،   و 
)مک کورمیک، ۲۰۰۰؛  ضدجنگ  انگیزه های 
حقوق  کوکسن، ۱۹۸۲(،   گارفینکل، ۱۹۹۵؛ 
رایت، ۲۰۰۱(،  ۲۰۰۰؛  )مسون،  آزادی ها  و 

و خشونت  افراطی  و  بنیادگرایانه  دیدگاه های 
را نکوهش می کنند،  پاسخ نسبتا خشم آلودتری 
نیز  و  افغانستان  به سیاست های دولت  نسبت 
افغانستان  در  بین المللی  مسلحانه ی  دخالت 
دانشگاه های  کارمندان  و  دانشجویان  توسط 
کابل، قندهار و ننگرهار مشاهده شد که داللت 
بر خصوصیات متفاوت محیط های دانشگاهی 
در سراسر کشور دارد. پاسخ ها در سه دانشگاه 
به  قوی تری  تمایل  بازتاب دهنده ی  شده،  ذکر 

اعتراض های دانشجویی در افغانستان اغلبا برای 
جلب توجه برای بهبود خدمات به دانشجویان 
در  تبعیض  علیه  اقدام  و   )۲۰۱۳ )سلطانی، 
که  غیرنظامیان  تلفات  دانشگاهی،  محیط های 
شورش جاری در کشور و عملیات های نظامی 
که به رهبری نیروهای ایاالت متحده سبب آن 
فساد  بردن  بین  از  و   ،)۲۰۰۹ )ولیزاده،  است 
بوده   )۲۰۱۳ )ودسم،  پرستی  قوم وخویش  و 
برای  دانشجویان  دارد  احتمال  آنکه  با  است. 
جریان  در  شان  مدعای  برای  حمایت  جلب 

بنیادگرایی بود. سرانجام، دانشگاه به مثابه یک 
بنیادگرایی/بنیادگراشدن  در  قوی  نقش  نهاد، 
دانشجویان بازی نمی کند، اما گروه های بیرونی 
از بسیج دانشجویان برای گسترش تبلیغات و 
پروپاگندای گروهی شان استفاده می کنند و در 
دانشجویان  بنیادگرایی/بنیادگراشدن  به  نتیجه، 

سهم مساعدت می کنند.

اعتراض از مذهب استفاده کنند، خصوصیات 
و انگیزه های که در عقب برخی اعتراض ها قرار 
دارد، نشان می دهد که آنان به همان اندازه بر 

ابزارهای سیکوالر نیز تأکید دارند.
نزدیک به ۷۵ درصد مصاحبه شوندگان، طرفدار 
در  بودند  دموکراتیک  نورم های  و  ارزش ها 
حالیکه  ۲۵ درصد دانشجویان مصاحبه شده که 
اکثر شان از دانشگاه کابل، قندهار، ننگرهار و 
نظام  یک  که  بودند  باور  این  به  بودند  قندوز 
داشته  اسالم  در  عمیق  ریشه ی  که  سیاسی 
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باشد، برای کشور ضروری است. دانشجویان 
دانشگاه بامیان که طرفدار عملی شدن نورم های 
داشتند  اظهار  بودند،  بین المللی  پذیرفته شده ی 
که علی رغم اینکه »ما حقوق بشر و دموکراسی 
تصمیم گیری  که  کنیم  قبول  و  بپذیریم  را 
شود،  واگذار  مردم  به  حکومت  درباره ی 
مشکل از آنجا می خیزد که این }مقوله ها{ در 
افغانستان چگونه برداشت و تفسیر می شوند.« 
کسانی که با تطبیق نورم های بین المللی مخالفت 
ننگرهار،  دانشگاه  دانشجویان  مانند  دارند، 
استدالل می کردند که این نورم ها »ارزش های 
جنسی  آزادی  و  کرده...  نقض  را  خانوادگی 
زنان را مشروعیت بخشیده« تا در نهایت آنان 
دانشگاه  از  دانشجوی دیگر  را منحرف سازد. 
آزادی ها  این  پیامدهای  که  کرد  ادعا  ننگرهار 
نشان می دهد که دموکراسی »فرهنگ کافران« 
دارند،  قرار  وسط  در  که  دانشجویانی  است. 
استدالل  بامیان،  دانشگاه  از  دانشجویی  مانند 
می کنند که نورم های بین المللی مکمل شریعت 
هستند. او تأکید می کند که با وجود آنکه »به 
دموکراسی و حقوق بشر احترام دارد، اما وقتی 
به نقطه ای برسد که پذیرش آن نورم ها به سنت 
و ارزش های مذهبی ما، زیان برساند احترام او 

محدود خواهد شد.«
دانشجویان دانشگاه های کابل، قندهار، ننگرهار 
و قندوز مخالفت قوی تری در مقابل نهادینه تر 
نشان  دموکراتیک  ارزش های  و  نورم ها  شدن 
کردن  وزن  حال  در  هم چنان  اما  می دهند، 
خوبی ها و بدی های آن هستند تا بهتر تشخیص 
به  که  دانشجویانی  مشابه،  صورت  به  دهند. 
طرفداری از نورم ها و ارزش های دموکراتیک 

استدالل می کردند، نیز، منتقد بودند.
از میان دانشجویانی که باور دارند دلیل اصلی 
اساسا  غرب،  و  متحده  ایاالت  از  نارضایتی 
سیاست خارجی آن کشور است، تعداد زیادی 
به طالبان اشاره داشتند که ظهور آنها نتیجه ی 
سیاست خارجی ایاالت متحده در دهه ی ۱۹۸۰ 
است. دانشجویانی از دانشگاه بامیان ادعا کردند 
که این )حمایت از طالبان( »کثیف ترین سیاست 
ایجاد  اینکه  و  بود  متحده  ایاالت  خارجی« 
وحدت میان مردم افغانستان الزاما برای ایاالت 
دانشجویان  از  برخی  ندارد.  اولویت  متحده 
ادعا  که  رفتند  پیش  آنجا  تا  هرات  دانشگاه 
شوروی،  اتحاد  مانند  متحده  »ایاالت  نمودند، 
می خواهد افغانستان را اشغال نماید... و از منابع 

طبیعی آن استفاده کند.«
در قندهار که نزدیک به ۳۰ درصد دانشجویان 
اعتراض  خانه ها  تالشی  عملیات های  علیه 
را  متحده  ایاالت  فزاینده ی  طور  به  دارند، 
در  جنایت کارانه  فعالیت های  و  فساد  مسئول 

باور  این  به  دانشجویان  این  می دانند.  کشور 
متحده   ایاالت  دوامدار  حضور  دلیل  که  اند 
جستجوی منافعش در افغانستان و دنبال کردن 
جامعه ی  ساختار  کردن  ویران  برای  هدفی 
با تلفات ملکی  با اشاره  افغانستان است. آنان 
ادعا می کنند که این کشتارهای بی هدفانه دلیل 
اصلی خشم و نارضایتی آنان است. احساسات 
اکثر  آن  در  که  دانشگاه جالل آباد  در  مشابهی 
دانشجویان توافق داشتند که تلفات غیرنظامیان 
تا حدود زیادی دلیل نارضایتی آنان است، به 

مشاهده می رسید.
درصد  هفتاد  از  بیشتر  دیگر،  طرف  از 
دانشجویان بامیان در رابطه به حضور دوامدار 
ایاالت متحده در افغانستان خوش بین بودند و 
باور داشتند که حضور آنان در حفظ صلح و 
ثبات دوام دار حیاتی است. اکثر آنان باور دارند 
که ناآگاهی عمومی در میان مردم و تأثیرپذیری 
آنان از فضای تبلیغاتی کشورهای همسایه، به 
که  می شود  پاکستان، سبب  و  ایران  خصوص 
دیدگاه و موضع شان نسبت به حضور دوامدار 
ایاالت متحده در افغانستان تغییر کند. برعالوه، 
آنان استدالل می کنند که باوجود تالش ایاالت 
متحده برای ساختن یک افغانستان متحد، مردم 

هنوز هم پارچه پارچه و قطب بندی شده باقی 
اعتماد  ناآگاهی مردم و  آن  دلیل  اند که  مانده 
آنان به منطق تبلیغاتی کشورهای همسایه است.
به  باور  که  دانشجویانی  عده  آن  نگاه  در 
به  نسبت  تنفر  نوعی  دارند  دینی  تفا ت های 
آمریکا و غرب نیز دیده  ی شود. عده زیادی 
این دسته دانشجویان اشاعه و ترویج فرهنگ 
غربی را نوعی تهدید تاریخی به فرهنگ بومی 
دانشجوی  یک  باور  به  می پندارند.  افغانستان 
نوعی  غرب  فرهنگی  سیاست  بلخ،  دانشگاه 
تهدید در برابر سنت افغانی است. این در حالی 
است که دانشجوی دیگری در دانشگاه هرات 
با استناد به آیه قرآن می گوید: یهود و مسیحی 
هیچگاهی دست دوستی به مسلمان نمی دهد. 
این  به  قندهار  دانشگاه  در  دیگری  دانشجوی 
باور است که دلیل بیزاری او از غرب این است 
فهم  و  درک  به  قادر  هیچگاهی  ها  غربی  که 
سنت اسالمی نیستند. این دانشجو به این باور 
بی توجی  این  دلیل  خانه ها  بازرسی  که  است 

غربی ها به سنت های مردم افغانستان است.
محیط  در  آنان  زندگی  درباره ی  که  زمانی 
باور  دانشجویان  اکثر  شد،  پرسیده  دانشگاه 
آنان  به  دانشگاه  محیط  گوناگونی  که  داشتند 
اجازه داده است که فراتر از باورهای قبلی و 
گروه های  به  نسبت  شان  تبعیض آلود  دیدگاه 
دیگر گام بردارند. روابط آنان با دوستان محیط 
دانشگاهی شان باعث تشویق آنان شده است 
ببرند. دانشجویان  تا سطح تحمل شان را باال 
دانشگاه کابل ادعا می کنند که خوابگاه مشترک 
که در آن تا شش دانشجو از گروه های قومی 
مختلف و پس زمینه های مذهبی متفاوت یکجا 
آموزشی  تجربه ی  آنان  برای  می کنند،  زندگی 
دانشگاه  از  دانشجو  یک  است.  بوده  مثبت 
از  که  منفی  دیدگاه های  که  کرد  ادعا  بامیان 
کودکی در او ایجاد شده بود، اکنون که او در 
محیط دانشگاه روزانه با دانشجویان از قوم ها و 
مذهب دیگر تعامل دارد،  از بین رفته است. با 
آنهم، این احساسات و انگیزه ها در محیط های 
که دانشجویان احساس می کنند گروه  خاصی 
تناقض همراه  با  آنان ترجیح داده می شود،  بر 
می شود؛ مانند دانشگاه کابل که این احساسات 
است.  گردیده  خشونت  بروز  به  منجر 
دانشجویان کابل استدالل می کنند که هنگامی 
که این »نزاع ها و برخوردها در میان دانشجویان 
دیدگاه  می گیرد،  اوج  مختلف  های  فرقه های 
دانشجویان  میان  می کند... خشونت  تغییر  من 
تعداد  دیدگاه  خوابگاه،   در  سنی   و  هزاره 
زیادی از دانشجویان را تغییر داده است.« اکثر 
فساد،  که  اند  نظر  هم  یکدیگر  با  دانشجویان 
پرستی فضای  قوم وخویش  به شکل  ویژه،  به 

در نگاه آن عده دانشجویانی که 
باور به تفا ت های دینی دارند نوعی 

تنفر نسبت به آمریکا و غرب نیز 
دیده  ی شود. عده زیادی این دسته 
دانشجویان اشاعه و ترویج فرهنگ 

غربی را نوعی تهدید تاریخی به 
فرهنگ بومی افغانستان می پندارند. 
به باور یک دانشجوی دانشگاه بلخ، 

سیاست فرهنگی غرب نوعی تهدید 
در برابر سنت افغانی است. این در 

حالی است که دانشجوی دیگری در 
دانشگاه هرات با استناد به آیه قرآن 
می گوید: یهود و مسیحی هیچگاهی 
دست دوستی به مسلمان نمی دهد. 

دانشجوی دیگری در دانشگاه قندهار 
به این باور است که دلیل بیزاری 
او از غرب این است که غربی ها 

هیچگاهی قادر به درک و فهم سنت 
اسالمی نیستند. این دانشجو به این 

باور است که بازرسی خانه ها دلیل 
این بی توجی غربی ها به سنت های 

مردم افغانستان است.
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تبعیض  را تقویه می کند که نتیجه ی آن چنین 
برخوردهای نامنصفانه است که سرانجام، آنان 
را به اعتراض می کشاند. دانشجویانی که ادعا 
گروه های  به  نسبت  شان  احساس  در  داشتند 
قومی و مذهبی دیگر تغییری نیامده است، اکثر 
شان دارای گذشته ی متغیر و گوناگون بوده اند 
که محیط رنگارنگ و گوناگون را پیش از این 

تجربه کرده اند.
نگرانی  فراغت  از  پس  شغل  که  آن جایی  از 
آنان  بیان  و  زبان  است،  دانشجویان  اصلی 
حدود  تا  دارد،  تأکید  اعتراض شان  بر  که 
می دهد.  بازتاب  را  خواست ها  این  زیادی 
به  اعتراض  در  آنان  که  هنگامی  مثال،  برای 
بین  از  و  دانشجویان  به  بهتر  خدمات  ارائه ی 
و  قوم   با  مرتبط  فسادهای  به ویژه   فساد،  بردن 
آنان  هدف  می کنند،  تظاهرات  خویش پرستی 
کار  بازار  به سوی  را  راه شان  که  است  این 
گسترده ی  پشتیبانی  هم چنان،  سازند.  هموار 
آنان از ارزش های دموکراتیک و دیدگاه  شان در 

حمایت از حضور ایاالت متحده در افغانستان 
به اطمینان دانشجویان به این موضوع ربط دارد 
ایاالت  حضور  و  دموکراتیک  ارزش های  که 
متحده، برای آنان فرصت های بیش تری را بعد 

از فراغت فراهم خواهد کرد.
پیشینه ی  و  دانشجویان  پاسخ  بررسی  با 
آشکار  دانشگاهی،  محیط های  در  اعتراض ها 
دانشگاه  از  بیش تر  دیگر  عوامل  که  می شود 
نقش  دانشجویان  بنیادگراشدن  بنیادگرایی/  در 
با  مقایسه  در  قندهار  و  ننگرهار  کابل،  دارند. 
سطح  بلخ  و  جوزجان  قندوز،   بامیان،   هرات، 
در  کرده اند.  تجربه  را  خشونت  باالتر  خیلی 
در  اعتراض  و  مخالفت  قوی تر   حس  نتیجه، 
برابر حضور دوام دار ایاالت متحده در افغانستان 
آنان  افغانستان از سوی  و سیاست های دولت 
قابل پیش بینی است. با این حال، اعتراض های 
دیگر؛ مانند اعتراض علیه صدور فرمان حقوق 
اند  تند و قوی  بسیار  مناطق  این  نیز  در  زنان  
و  محافظه کارانه  دیدگاه های  می دهد  نشان  که 

باورهای بالقوه  ی تندروانه/ بنیادگرایانه در این 
یک جا  واقعیت  دو  این  دارند.  وجود  مناطق 
حفظ  برای  که  خشونتی  که  می دهند  نشان 
این ارزش ها به کار گرفته می شود و مهم تر از 
به  خشونت  طرف  به  دانشجویان  بسیج  آن، 
مثابه وسیله ای برای حفظ این ارزش ها، ریشه 
به صورت  دارد.  دانشگاه   محیط  از  بیرون  در 
دانشجویان  انگیزه ی  ما  که  هنگامی  خاص تر، 
از  دانشگاه  که  مواردی  در  کردیم،   ردیابی  را 
می ماند،  ناکام  آنان  انتظارات  ساختن  برآورده 
آن  به دنبال  دیگر  جاهای  در  دانشجویان 
می گردند. این پدیده به ویژه زمانی تکان دهنده 
می شود که منافع دانشجو با منافع تظاهرات های 
گروه های بیرونی یکی می شود. در نتیجه، بین 
آنان یک ائتالف به خاطر منافع مشترک شکل 
که  است  این  بحث  قابل  موضوع  می گیرد. 
این روابط است که لحن معتدل اعتراض های 
دانشجویی را به ارتفاعات جدید خشم و منطق 

بنیادگرایانه می کشاند.

گستره ی بنیادگرایی نهادمند در محیط های دانشگاهی

دانشگاه به مثابه یک نهاد، نقش قوی در تشویق 
نمی کند،  بازی  بنیادگرایی  به سوی  دانشجویان 
استادان در  این مطالعه دریافته است که  بلکه  
اکثر دانشگاه ها تالش دارند که بین مکلفیت های 
مذهبی و ماهیت سکوالر مطالعات عمومی به 
توازن دست یابند و در عین زمان، تنوع جنسیتی، 
قومی و مذهبی را در تمام جنبه های زندگی در 
همین  برعالوه،  کنند.  تشویق  دانشگاه  محیط 
تنوع  فزاینده   در جست وجوی  به طور  استادان 
و نوآوری از طریق برنامه های تبادل علمی و 
بازدید محققان هستند. با این حال، این موضوع 

در تمام محیط های دانشگاهی صدق نمی کند.

وقتی که پرسیده شد، آیا مخالفت مسلحانه ی 
دید  از  افغانستان  حکومت  برابر  در  طالبان 
دانشگاه  استادان  است،  توجیه  قابل  اسالمی 
کردند  استدالل  ننگرهار  و  قندهار  کابل، 
هر  از  باید  اسالم  از  دفاع  برای  مسلمانان  که 
وسیله ای کار بگیرند و در مقابل فساد بایستند، 
به شمول گرفتن سالح. استادان دانشگاه بامیان، 
مخالف  اکثرا  بلخ  و  جوزجان  قندوز،   هرات، 
مخالفت مسلحانه بودند و در حمایت از راه حل 
می کردند.  استدالل  گفت وگو  و  صلح آمیز 
همین استادان باور دارند که اسالم هم زیستی 
برای حل  را  شیوه های صلح آمیز  و  صلح آمیز 

این  با  می دهد.  ترجیح  بحران ها  و  منازعات 
حال، در میان استادان دانشگاه جوزجان نگرانی 
غیراسالمی  دولت های  نفوذ  که  داشت  وجود 
مذهبی  مطالعات  گسترش  فزاینده ای  طور  به 
دانشگاه  استادان  می کند.  تهدید  را  سنتی 
بامیان و هرات به این نگرانی با این استدالل 
پاسخ دادند که برنامه های تبادل و بازدید بین 
دانشگاه ها و مدرسه های محلی ایجاد شود. با 
دانشگاه های  از  کوچکی  گروهی  وجود،  این 
قندوز، جوزجان و بلخ باور داشتند که مخالفت 

مسلحانه علیه فساد دولت ضروری است.
حدود  تا  دانشجویان  احساسات  و  تمایالت 
زیادی آیینه ی دیدگاه های کارمندان دانشگاه ها 
بود. در جالل آباد، اکثر دانشجویان با استراتژی ها 
و اهداف طالبان موافق هستند، با آن هم، آنان با 
خشونت کورکورانه ی طالبان که در آن جاده ها 
قربانی  غیرنظامی  افراد  و  ویران  خانه ها  و 
دانشجویانی  کابل،  در  اند.  مخالف  می شوند، 
که با استراتژی طالبان موافق هستند، خواستار 
مذهبی ترشدن حکومت هستند و ادعا می کنند 
افغانستان  در  حکومت داری  برای  طالبان  که 
سوی  در  آورد.  خواهند  بیش تری  مشروعیت 
قندوز،  هرات،  بامیان،  دانشجویان  دیگر، 
جوزجان و بلخ با طالبان مخالف اند و استدالل 
می کنند که خشونت های آنان غیراسالمی است.
سیاسی  فضای  باره ی  در  آنان  نظر  که  زمانی 
این  به  استادان  اکثر  شد،  پرسیده  افغانستان 



باور بودند که دموکراسی به تنهایی نمی تواند 
بر افغانستان حکومت کند ، بلکه  نظامی که در 
آن دستورهای قرآن به کار بسته شود، هم برای 
به دست آوردن اعتماد مردم ضروی است و هم 
برای تطبیق عدالت. با این حال،  همین استادان 
مرکزی  حکومت  توسط  که  دموکراسی ای  بر 
به اجرا در می آید،  انتقاد دارند و آن را فاسد و 

متظاهر می دانند.
این  به  استادان  اکثر  زنان،  به حقوق  رابطه  در 
جامعه ی  بخش جداناشدنی  زنان  که  اند  باور 
اند و حق دارند که در حکومت و  افغانستان 
جاهای دیگر کار کنند،  به شرطی که قوانین و 
نظر  در  کارکردهای شان  در  را  اسالم  مقررات 

بگیرند. با این حال، استادانی از دانشگاه کابل،  
ننگرهار و بامیان باور دارند که زنان نباید کار 
کنند و از چشم مردم به دور بمانند. با این وجود، 
تنها دانشگاه بامیان است که برنامه و مواد درسی 
عالی  تحصیالت  وزارت  توسط  تهیه  شده 
افغانستان را تطبیق می کند و این نشان دهنده ی 
آن است که درس گفتارهای استادان در صنف، 
جدا از دیدگاه های شخصی آنان است. با آن که  
جزو  مثابه  به  مذهبی  مطالعات  مدغم سازی 
دولتی  دانشگاه های  درسی  برنامه ی  اجباری 
اسالمی  کشورهای  و  افغانستان  به  مختص 
نیست،  اما بدون نظارت از آن، احتمال دارد که 
دیدگاه ها و محتوای بنیادگرایانه در صنف های 

درسی منتشر شوند.
دانشجویانی از دانشگاه هرات یادآوری کردند 
دانشجویان  و  سنی  استادان  که  جایی  در  که 
در  است؛  حتمی  نزاع  و  تنش  باشند،   شیعه 
که  گفتند  کابل  دانشگاه  دانشجویان  که   حالی 
استادان ثقافت تالش می کنند از بروز تنش میان 
جلوگیری  آنان  کردن  سانسور  با  دانشجویان 
کنند و فقط می خواهند دانشجویان درس  او را 
بشنوند. بر اساس ادعای تعدادی از دانشجویان 
دانشگاه کابل، در چنین شرایط، استادان بدون 
زبانی شان  گفتاری/  استفاده ی  سوء  به  چالش 
ادامه می دهند، پرسش های دانشجویان را نادیده 
می گیرند، دیدگاه های آنان را مسخره می کنند و 
هر گونه تحلیل انتقادی از مطالعات مذهبی را 
بامیان، بعضی  سرکوب می نمایند. در دانشگاه 
به جای  که  می دهند  ترجیح  دانشجویان  از 
در  بمانند.  ساکت  استاد،  با  بحث  و  استدالل 
در  که  کردند  ادعا  دانشجویان  کابل  دانشگاه 
دیپارتمنت هایی که در تسلط سنی ها هستند، به 
شکل غیرمتناسب، به دانشجویان سنی بر شیعه 
برتری قایل می شوند که در برخی موارد منجر 

به خشونت مذهبی شده است.
گرایش  گستره ی  مقایسه ی  و  بررسی  هنگام 
داخل  در  دانشجویان  میان  در  بنیادگرایانه 
محیط های دانشگاهی که نتیجه ی نفوذ از داخل 
سیستم دانشگاهی باشد،  ما دریافتیم که سرشت 
کابل،  دانشگاه های  استادان  محافظه کارانه ی 
بنیادگراشدن  در  فی نفسه  ننگرهار  و  قندهار 
دانشجویان خیلی تأثیرگذار نیست؛ اما دعوت 
برای گرفتن سالح در دفاع از اسالم، بنیادگرایانه/ 
دادن  تغییر  که  است  آشکار  است.  تندروانه 
کار  باالرتبه  استادان  این  کهنه ی  دیدگاه های 
آسانی نیست، اما اجازه دادن به آنان که برنامه ی 
برنامه ی  نظرداشت  در  بدون  را  درسی شان 
درسی تهیه شده توسط وزارت تحصیالت عالی 
و رهنمودهای این وزارت تدوین کنند، خطر 
گسترش ایدیولوژی بالقوه ی بنیادگرایانه ی آنان 
را افزایش می دهد. در دانشگاه بامیان، با آن که ما 
با دیدگاه محافظه کارانه ی مشابه برخوردیم، اما 
از آن جا که آنان از رهنمودهای برنامه ی درسی 
عالی  تحصیالت  وزارت  توسط  تهیه  شده 
پیروی می کنند،  نسبتا خطر گسترش ایدیولوژی 
استادان کمتر است. به صورت خاص، مسئله  ی 
اکثر صنف های درسی وجود  حساسی که در 
دارد، تفاوت های مذهبی است و این که استادان 
رعایت  می آیند.  کنار  تفاوت ها  این  با  چگونه 
بالقوه ی  خطرهای  کتابی‹  ›شدیدا  درس گفتار 
تأثیر دانشگاه به مثابه یک نهاد در بنیادگراشدن 

دانشجویان را کاهش خواهد داد.
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که  جایی  در  که  کردند  یادآوری  هرات  دانشگاه  از  دانشجویانی 
حتمی  نزاع  و  تنش  باشند،   شیعه  دانشجویان  و  سنی  استادان 
است؛ در حالی که  دانشجویان دانشگاه کابل گفتند که استادان 
ثقافت تالش می کنند از بروز تنش میان دانشجویان با سانسور 
کردن آنان جلوگیری کنند و فقط می خواهند دانشجویان درس  او 
را بشنوند. بر اساس ادعای تعدادی از دانشجویان دانشگاه کابل، 
در چنین شرایط، استادان بدون چالش به سوء استفاده ی گفتاری/ 
نادیده  را  دانشجویان  پرسش های  می دهند،  ادامه  زبانی شان 
آنان را مسخره می کنند و هر گونه تحلیل  می گیرند، دیدگاه های 
دانشگاه  در  می نمایند.  سرکوب  را  مذهبی  مطالعات  از  انتقادی 
بامیان، بعضی از دانشجویان ترجیح می دهند که به جای استدالل 
و بحث با استاد، ساکت بمانند. در دانشگاه کابل دانشجویان ادعا 
کردند که در دیپارتمنت هایی که در تسلط سنی ها هستند، به شکل 
غیرمتناسب، به دانشجویان سنی بر شیعه برتری قایل می شوند 

که در برخی موارد منجر به خشونت مذهبی شده است.
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گستره ی نفوذهای بیرونی بر بنیادگرایی/ شدن دانشجویان
که  می دهد  نشان  پژوهش  این  یافته های 
جناح های بیرونی از دسترسی شان به دانشگاه ها 
اعتراض های  بسیج  قدرت  از  و  می برند  سود 
پیشبرد  برای  وسیله ای  مثابه  به  دانشجویان 
منافع شان استفاده می کنند. به ویژه  این گروه ها 
با حمایت از دانشجویان و تمویل انجمن های 
مناسبات  فراغت،  از  بعد  کار  وعده ی  و  آنان 
آن،  بدل  در  می کنند.  ایجاد  حامی-مشتری 
به  اعتراض ها  و  تظاهرات ها  در  دانشجویان 
لقمه های دهان آنان تبدیل می شوند. در اغلب 
به  تحریک  دانشجویان  مناسبات  این  موارد، 
قوم و مذهب می کنند  اساس  بر  تجزیه  شدن 
که پرخاش گری در میان دانشجویان را ترغیب 
می کند. برعالوه، محیط های دانشگاهی که حس 
قوی تر اعتراض های بنیادگرایانه را از خود به 
نمایش می گذارند، در نزدیکی حوزه هایی قرار 
دارند که از نگاه تاریخی خیلی سیاسی بوده اند. 
در این مناطق احزاب سیاسی، جنگ ساالران و 
محافظه کارانه  شکل  به  حدودی  تا  مدرسه ها 
بر آن مناطق حکم می رانند. یک قضیه ی این 
آن  در  که  شد  مشاهده  جالل آباد  در  چنینی، 
مدرسه ی دارالعلوم مسئولیت بسیج دانشجویان 
در  متحده  ایاالت  علیه حضور  اعتراض  برای 
امریکا،  )صدای  داشت  عهده  به  را  افغانستان 
۲۰۱۳(. مورد دیگر در کابل گزارش داده شد 
که در آن جمعیت اصالح تظاهرات دانشجویی 
را علیه الیحه ی قانون منع خشونت علیه زنان 

سازمان دهی کرد  )عثمان، ۲۰۱۳(.
با  اصالح  جمعیت  گزارش ها،  اساس  بر 
وارد  هم  و  تکنیکی  فنی/  امکانات  از  استفاده 

شدن مستقیم در بسیج دانشجویان، بیش تر از 
علیه  تظاهرات  در صف  را  دانشجو  صد  سه 
اصالح  جمعیت  بود.  کرده  حاضر  الیحه  این 
که یک نهاد خیریه )حبیبی، ۲۰۱۳( و جنبش 
دانسته   )۲۰۱۲ )هاشمی،  اجتماعی  اصالح 
می شود و شباهت خیلی نزدیکی با ایدیولوژی 
اخوان المسلمین )الرسن، ۲۰۰۹( دارد، در صدد 
برقراری حکومت قوی تر اسالمی است. با آن که 
میالدی  دهه ی ۱۹۸۰  به  این جنبش  پیشینه ی 
می رسد، فقط در سال ۲۰۰۳ بود که در وزارت 
در  تقریبا  گروه  این  آن که  با  شد.  ثبت  عدلیه 
سراسر افغانستان حضور دارد، اکثر اعضای آن 
از کابل و ننگرهار هستند. بر اساس گزارش ها، 
روند  یک  گروه،  این  در  عضویت  گرفتن 
زمان گیر و دشوار است که شامل سپری کردن 
کالس های هفته وار برای سال ها زیر نظر دیگر 
اعضای گروه می شود. اما در تظاهرات های آنان 
هر کس می تواند اشتراک کند. در مورد تظاهرات 
بعضی  در  و  کابل  دانشگاه  در   ۲۰۱۳ سال 
جاهای دیگر در اعتراض به کنار زدن محمد 
مرسی، رییس جمهور اخوان المسلمینی مصر، 
بعضی  )عثمان، ۲۰۱۳(.  بود  همین گونه  قضیه 
تفرقه افگنانه ی  استدالل های  کلیدی ترین  از 
آنان،  شامل حذف زنان از حوزه ی عمومی و 
رد کردن  و  نقش های سنتی  به  آنان  بازگشتن 
حقوق بشر و ارزش هایی می شوند که آنان الهام 
آن ها  آن،  به جای  می پندارند.  غرب  از  گرفته 
طرف دار ارزش های سنتی اسالمی ریشه دار در 

سلفی گرایی اند.
دانشجویان،  میان  از  سربازگیری  برعالوه ی 

تالش  در  گروه ها  این  گزارش ها،  اساس  بر 
فراهم کردن بستری برای حضور دوام دار شان 
سال های  در  اند.  دانشگاهی  محیط های  در 
در  دانشجویی  انجمن های  از  تعدادی  اخیر، 
دانشگاه های افغانستان شکل گرفته اند. استادان 
مذهبی  انجمن های  تأسیس  بلخ  دانشگاه  در 
دانشجویی و دیگر انجمن ها را مثابه یک حق 
بیان  آزادی  به سوی  مثبت  گام  و  دموکراتیک 
آنان  این حال،  با  می دانند.  دانشگاه  در محیط 
بنیادگرایانه  دیدگاه های  بذر  که  دارند  ترس 
را  انجمن ها  این  که  بیرونی  جناح های  توسط 
تشکیل و تمویل می کنند، در میان دانشجویان 
کاشته شود. از آن جایی که وزارت تحصیالت 
دانشجویی  انجمن های  برای  افغانستان  عالی 
حمایت مالی فراهم نمی کند، دانشگاه ها مجبور 
بگردند.  دنبال پول  می شوند در جاهای دیگر 
انجمن های  بیرونی برای  نتیجه، جناح های  در 
دانشجویی خط مشی تعیین می کنند. در هرات 
انجمن های  که  می کنند  ادعا  استادان  کابل،  و 
قوم تشکیل شده اند؛ در  اساس  بر  دانشجویی 
انجمن های  گزارش ها،  اساس  بر  که   حالی 
جنگ ساالران  توسط  جوزجان  در  دانشجویی 
حمایت می شوند. تا زمانی که این گروه ها به 
حیث دروازه بان برای فرصت های شغلی بعد از 
فراغت حضور داشته باشند، دانشجویان مجبور 
مثابه   به  حامی-مشتری  مناسبات  به  که  اند 
وسیله ای برای اطمینان بخشیدن به آینده ی شان، 
تن بدهند و نتیجه ی این روند، شاید پذیرفتن 

ایدیولوژی بنیادگرایانه ی آن گروه ها باشد.
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نتیجه

توصیه های این پژوهش برای ساختن پالیسی

گرایش های  بررسی  پژوهش،  این  هدف 
دانشجویان  میان  در  تندروانه  بنیادگرایانه/ 
این  به  ما  بود.  افغانستان  دانشگاه  هفت  در 
در  بنیادگرایانه  گرایش های  که  نتیجه رسیدیم 
قندهار  کابل،  در والیت های  که  دانشگاه هایی 
و جالل آباد موقعیت دارند، آشکارتر است. با 
این وجود، دانشگاه به مثابه یک نهاد نقش قوی 
بازی  دانشجویان  بنیادگراشدن  بنیادگرایی/  در 
نمی کند. اما بیش تر از آن، فضای سیاسی مشبوع 

بین المللی  اداره ی توسعه ی  اساس گزارش  بر 
به  متحده  ایاالت   ،)۲۰۱۴( متحده  ایاالت 
تنهایی از سال ۲۰۰۱ به این سو،  بیش تر از ۱۹ 
بیلیون دالر را در کمک به توسعه ی افغانستان، 
به شمول بخش آموزش، مصرف کرده است. در 
سال ۲۰۱۴، تخمینا باالتر از ۱۰ میلیون شاگرد، 
به شمول ۲.۵ ملیون دختر، از این کمک ها بهره 
این در  اکنون شامل مکتب هستند.  برده اند و 
 ۹۰۰۰۰۰  ،۲۰۰۲ سال  در  که  است  حالی 
برای  تقریبا مکتبی  به مکتب می رفتند و  پسر 
دختران باز نبود. همزمان با این که این آمارها 
مثبت  جنبه های  نشان دهنده ی  و  امیدوارکننده 
بین المللی  جامعه ی  و  متحده  ایاالت  دخالت 
اند، نظارت از ادامه ی این برنامه ها حیاتی است 
تا اطمینان حاصل شود که این کمک ها بیهوده 
عقب گرد  به  پیشرفت  و  نمی گردند  مصرف 
تبدیل نمی شود. خطر باالقوه ی دست برد در این 
باالست؛ در حالی که  هزینه ی  پروژه ها خیلی 
مصئون نگه داشتن این دست آوردها در مقایسه 

به مصارف انجام شده، خیلی اندک است.
با آن که یافته های ما نشان می دهند که دانشگاه 
در بنیادگراشدن دانشجویانش نقش قوی بازی 
افغانستان  عالی  تحصیالت  وزارت  نمی کند، 
از  دانشجویان  نگه داشتن  دور  برای  می تواند 
بردارد.  عملی  گام های  آینده،  در  بنیادگرایی 
پولیس  شدن  به کار  دست  گزینه ی  این که  با 
خشونت آمیز  تظاهرات های  با  برخورد  برای 
روی میز باقی است، از آن جایی که بسیاری از 
تظاهرات های دانشجویی علیه استفاده از نیرو 
صورت  بین المللی  نیروهای  و  دولت  توسط 

و فرصت آماده برای بسیج آسان و سریع سبب 
صف  در  زود  خیلی  دانشجویان  که  می شود 
هر حال،  به  بایستند.  اعتراض  و  تظاهرات 
یافته های این تحقیق  نشان می دهند که همین 
بسیج آسان دانشجویان، گروه های بیرونی مانند 
طالبان، القاعده و شاخه ی نظامی حزب اسالمی 
حکمت یار را به طرف آنان می کشد تا در روز 
سبز شان  و  سیاه  سفید،   بیرق های  با  تظاهرات 
به نظر می رسد که  یابند. در کنار آن،  حضور 

می گیرد، یک روی کرد نرم گزینه ی مناسب تری 
باید  روی کرد  این  بود.  خواهد  دراز مدت  در 
نهادهای  از  سازمانی  یا  ائتالف  تشکیل  شامل 
جامعه ی مدنی گردد که از کارکردها، معیارها و 
کیفیت مواد درسی تحصیالت عالی افغانستان 
نظارت  باید  آنان  به طور خاص،  کند.  نظارت 
تهیه  در  را  بیرونی  دخالت های  جلو  تا  کنند 
تطبیق  و  درسی  مواد  و  برنامه   انکشاف  و 
بنیادگرانه  ایدیولوژی  ترویج  باعث  که  آن  
حفظ  منظور  به  برعالوه،  بگیرند.  می شود، 
این  کشور،  در  شده  انجام  سرمایه گذاری های 
نفوذ  باعث دل سردی و محدود شدن  اقدام ها 

ایدیولوژی های بنیادگرا خواهد شد.
ساختن  و  تمویل  از  عبارت  دیگر  گزینه ی 
انجمن های دانشجویی متنوع و گوناگون است 
تا مکمل انجمن های دانشجویی تشکیل شده ی 
مذهبی باشند. در کنار فراهم کردن فعالیت های 
دانشجویان،  برای  آموزشی  برنامه ی  فوق، 
غیر مذهبی،   فعالیت های  بر  مبتنی  برنامه های 
از  فراتر  میان گروهی  اشتراک  تشویق  سبب 
می گردد و شرط  مذهبی  و  قومی  تفاوت های 
در  نباشد.  مذهب  و  قوم  نیز  آن  در  عضویت 
نتیجه، این برنامه ها نه تنها باعث دل سردی از 
ایدیولوژی بنیادگرایانه که بر جدایی مذهبی و 
قومی بنا شده است، می گردد، بلکه انسجام و 
اجتماعات  و  دانشجویان  بین  قوی  هماهنگی 

آنان را تشویق می کند.
شغل  نگران  دانشجویان  اکثر  که  آن جایی  از 
بعد از تحصیل هستند، وزارت تحصیالت باید 
کاریابی، کارآموزی و برنامه های کاری تحقیقی 

همین تظاهرات ها سبب قطب بندی و تفرقه در 
میان دانشجویان در محیط دانشگاه می شود که 
به طور روزافزونی شبیه دست  یازیدن به تکفیر 
می شود. اگر از این وضعیت نظارت نشود، این 
تفکر تفرقه انگیز به بیرون از دانشگاه نیز سرایت 
می کند. از آن جایی که بیکاری در افغانستان در 
حال افزایش است، دانشجویان بعد از فراغت 
با  را  جاده ها  تا  داشت  خواهند  کافی  وقت 

تظاهرات های تندروانه  ی شان بند بیندازند.

را برای دانشجویان نهادمند بسازد و آن را بر 
اساس شایستگی و با تأکید بر از بین بردن قوم 
 و خویش پرستی و استثنا قایل شدن نسبت به 
باید  دانشگاهی  برنامه های  کند.  عملی  کسی، 
به ویژه،  کند.  باز  جا  دانشجویان  زندگی  در 
مهم است که دانشجویان در دانشگاه به اعتماد 
به نفس دست یابند و به آن به مثابه یک شریک 
تفاوت های  دلیل  به  که  بنگرد  اعتماد  قابل 
آموزش  از  روند حمایت  در  مذهبی  یا  قومی 
و فعالیت های بعد از آن، علیه او تبعیض قایل 

نمی شود.
موفقیت در مصئون کردن دانشجویان در برابر 
در  معیارها  این  نهادینه ساختن  در  بنیادگرایی 
تمام  داخل  در  و  دانشگاهی  محیط های  تمام 
وزارت  برعالوه،  است.  نهفته  دانشکده ها، 
آموزش  کردن  فراهم  با  باید  عالی  تحصیالت 
مداوم برای کارمندان و استادان، حفظ و بهبود 
در  ناکامی  نماید.  تضمین  را  ارزش ها  این 
عملی کردن این معیارها، عقب گرد و انحطاط 
تمام  نتیجه،  در  و  می سازد  اجتناب ناپذیر  را 
مصارف و تالش ها را که در این راستا انجام 
که  دلیل  این  به  داد.  به باد خواهد  است،  شده 
هدف این پژوهش یک دهه ی اخیر بوده است، 
توصیه ی ما این است که تغییرات و گرایش ها 
بعدی  تحقیق های  دنبال شوند.  زمان  مرور  به 
دهند  قرار  کاوش  مورد  را  زمینه هایی  باید 
بسیح  به  آن  طریق  از  بیرونی  گروه های  که 
دانشجویان دست می زنند و بر انکشاف برنامه  و 
مواد درسی و نیز شیوه ی تدریس نفوذ می کنند.
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توصیه ها
به منظور محدود کردن تأثیرگذاری گروه های بیرونی بر دانشجویان، توصیه می شود که  ائتالفی از جامعه ی مدنی یا نهاد نظارتی برای نظارت از کارکردهای 
وزارت تحصیالت عالی،  معیارها و کیفیت آموزش و تدریس تشکیل گردد. آنان به ویژه   از دخالت های بیرونی در ساختن برنامه  ی درسی و محتوای آن 

و تطبیق شیوه های تدریس و معیارهایی که باعث تقویه ی ایدیولوژی بنیادگرایانه می شوند، نظارت کنند.

به منظور مقابله با تفاوت های قابل  پیش بینی در برنامه ی درسی و محتوای آن و کارکردهای دانشگاه ها در سراسر کشور، وزارت تحصیالت عالی باید 
معیارهای ملی برای همه ی دانشگاه ها و تمام دانشکده ها ایجاد کند. برعالوه، این وزارت باید آموزش دوام دار را برای کارمندان و استادان به منظور بهبود 

و حفظ معیارهای تعیین شده فراهم نماید.

از آن جایی که شغل بعد از فراغت دغدغه ی نخستین دانشجویان است، وزارت تحصیالت عالی باید برنامه های کاریابی، دوره های کارآموزی و کار در 
کنار تحصیل را برای دانشجویان و فارغان آینده دار بر اساس شایستگی فراهم کند و با تمرکز ویژه،  برخورد سلیقه ای، جانب داری و قوم  و خویش بازی 

را که باعث روکردن دانشجویان به سوی بنیادگرایی می شود، از میان ببرد.

به منظور تشویق فعالیت های میان گروهی بزرگ تر و بیرون شدن از مرزهای معمول قومی و مذهبی، وزارت تحصیالت عالی برای انجمن های دانشجویی 
منابع مالی فراهم کند و این انجمن ها را متنوع بسازد تا متمم انجمن های ایجادشده ی مذهبی باشند.


