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 چکیده 
استتتامام مهاهتتمز  از یمتتامی رهتتان در    با حمله شوروی به افغانستتتان و بتته دنبتتا    ن 

گیتتری نه تته القا تتمه  رهتتان بتتا پمزتتمه رمزتتمی موارتته و شتتنا ت  ا  و  نهازتتت شتت   
های اقماما  از  گروه به اولوزتی رمی یبمز  شم. از  نوشتار در پی شتتنا ت رونتتم  رزشه 
گیری  هتتا بونتتوان رزشتته شتت   افغان   -گیری و یحو  هوزت  گروهی موسوم به  تتر  ش   

  -باشم. با یمرکز بتتر ستتیر فرازنتتم اقتتماما   تتر  های بنیادگرای اسالمی می ا مه و گروه ق ال 
 متتاده شتتمن بتترای مقابلتته بتتا    -2رهاد  لیه اریش سرخ شوروی     -1ها در سه مرحله:  افغان 

حامیان غربتتی ازشتتان و رهتتاد رهتتانی  هم نتتی  بتتا   -3های کشورهای اسالمی و ح ومت 
وزتی در ستته ورتته : اهتتماا، هنهارهتتای مشتتتر  و هتتم  هتت های  متتمن ر قتترار دادن مول تته 

رسم مراح  گتترار در رهتتاد مقتتمت و دستتتورکار القا تتمه،  ها  به ن ر می ی او   -ها ارزی 
باشتتم. در راستتتای  متاثر از دگردزسی هوزتی و یغییتتر هنهارهتتا بایورتته بتته یغییتتر شتتراز  می 

هتتا و  افغان   -ر   تت گیری و یحتتو  هتتوزتی  پاساگوزی به پرستتش،  وامتت  متتوثر بتتر شتت   
گیری راموتته  ارززابی از  فرضیه مورد یوره قرار گرفتتته استتت کتته رهتتانی شتتمن و شتت   

گیری  هتتای مستتلمان بتته شتت   ای بونوان متغیر مستق  و  مم یوره بتته باورهتتای گروه شب ه 
 ها منهر شمه است. افغان   -هوزت مقاومت در بی   ر  
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 مقدمه

در طو  چهار دهه گرشته همزمان با رشم پمزمه رهانی شمن، موضوع بنیادگرازی مرهبی به 

راموه  ساحت  در  اصلی  مسائ   از  رلوه ز ی  بی   در  و  شمه  یبمز   سیاسی  متومد شناسی  های 

رلو  سازرز   از  بیش  اسالمی  بنیادگرازی  مرهبی،  است.    ه بنیادگرازی  داشته  سپتامبر   11سیاسی 

بی    2001 به  نوان نقهه  ه ی در یارزخ رواب   از پیش در کانون م.  المل ، از  پمزمه را بیش 

یورها  بسیاری از دانشمنمان و کنشگران  رصه سیاست در سهوح ماتلف قرار داد. چرا که 

سپتامبر و مقابله   11از    س متهم اصلی در ررزان حمال   ن روز، گروه موسوم به القا مه بود. پ

پیمانانش با پمزمه القا مه و قرار گرفت  از  گروه در کانون یورها ، ن امی ازاال  متحمه و هم 

به شیوه بسیاری از گروه  بنیادگرا در دنیای اسالم  القا مه های رهادی  به  های گوناگون  ود را 

های بنیادگرای اسالمی در سهح ه ای از گرو متص  کردنم. به طوری که امروزه القا مه به شب ه 

اطالق می  اه  سنت  یاکتیك رهان  از  که  با دشمنان شود  بر ورد  برای  مسلحانه  مبارزا   های 

می  بهره  ماتلف  سهوح  در  گروه  ود  احیای برد.  زونی  مشتر   هما  زك  که  ز   هازی 

دزمگاه در   رغم ا تالا انم و به حاکمیت اسالم بر سرنوشت مسلمانان به ز مزگر پیونم  ورده 

ای دهنم. همی  امر مهالوه پمزمه های ماتلف، امروز ایحاد یاکتی ی منسهمی را نمازش می زمینه 

پی یمه می  را مش   و  القا مه  مهالوه یحت  نوان  به رای  بر  ن است  پژوهش  از   لرا  سازد. 

پمزمه  مهالوه  بر  افغانالقا مه،  » ر   با  نوان  پمزمه ای  بپردازد.  بها«  که  رزشه ی ای  شك 

می ش    القا مه  دهه  گیری  در  افغانستان   1980باشم.  اشغا   و  ازران  اسالمی  انقال   وقوع  م. 

ا تیار  در  را  الزم  فضای  و  انگیزه  همزمان  طور  به  شوروی  رماهیر  ایحاد  سرخ  اریش  یوس  

مبنای  موزه بر  مسیر رهاد  در  قمم  بتواننم  یا  داد  قرار  اه  سنت  اسال رهادگران  ر   ی مهای 

های ززادی از سراسر رهان  ر   ود را به پاکستان  ود بگرارنم. در از  دوران افراد و گروه 

زمینه  در  که  ود  ازشان  باشنم.  ک ر  رهاد  لیه  در  افغان  ود  برادران  زارزگر  یا  های رسانمنم 

نامگراری  افغان  واحم  ر   یحت  نوان  مرور  به  داشتنم  ز مزگر  با  ا تالفا  رمی  ماتلف 

های هوزتی واحمی را برازشان یورزف کرد. الزم به یوان با اغماض مول ه  به طوری که می م شمن 

های انسانی در سهح شاصی و گروهی محسو   کر است که هوزت رهت دهنمه یمام فوالیت 

گرازی پیش  واهم ها را به سمت سهحی های هوزتی، قضاو شمه و  مم شنا ت صحیح مول ه 
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در سهوح ماتلف فردی، رموی و حتی ملی و فراملی، یحت یاثیر  وام    تبرد. هم نی ، هوز

چه در بی   ل  و  وام  متومد، شود  اما  نماتلف و در طو  زمان ش   گرفته و متحو  می

هوزت گروه مورد ن ر از  پژوهش را در مراح  اولیه ش   داده، م هومی یحت  نوان »هوزت 

بیان ضرور  از  مقاله، الزم به  کر است که از  پژوهش بر  باشم. بمز  یرییب  در مقاومت« می 

شب ه  راموه  ن رزه  از  قالبی  کارگیری   به  با  یا  است  بر  ن  موثر  کاستلز،  وام   مانوئ   ای 

 ها را یحلی  و یبیی  نمازم. گیری و یحو  هوزت از پمزمه  ر  افغان ش   

ای گردزمه است اد راموه شب ه ه رهانی شمن منهر به ازفرضیه اصلی پژوهش از  است که  

یواننم هوزت  ود را ح ظ کرده و انم نمی هازی در سهح رهان احسات کرده که طی  ن، گروه 

روی  رهانی  غالب  ررزان  برابر  در  مقاومت  به  لرا  دارد.  قرار  یهمزم  مورض  در  باورهازشان 

ن رزئی از دنیای اسالم یوس  اها، اشغا   ا  افغانستان به  نو افغان   -انم. در مورد  ر  ورده 

گیری هوزت از  گروه به  نوان زك گروه رهادی در برابر اشغا   اریش شوروی منهر به ش   

ازاال  متحمه در دهه  سرزمی   میالدی در  لیج فارت،   1990های اسالمی شم. حضور ن امی 

رار داد. اما پس ق بوزژه سرزمی   ربستان  نها را در برابر دنیای غر  و حاکمان کشورهای  ر   

 ربی،  نها   -رانبه محور غربی سپتامبر و احسات ضوف از  گروه در برابر حمال  همه  11از  

یوده  گروه متوره  و  شمنم  مسلمان  مل   به  نوان های  را  شیویان  بوزژه  با  ود  غیرهمسو  های 

 »غیرزت/دزگری« یورزف کردنم. 

و ش    شمن  شب ه رهانی  راموه  ) گیری  گروه             (   xای  باورهای  به  یوره  های  مم 

 (.    yها ) افغان  -گیری هوزت مقاومت در بی   ر  ش             (        zمسلمان ) 

های بررسی شمه، از زك سو اثرا   به طور کلی، باورود یشابها  در پیشینه بر ی پژوهش 

ای در اقماما  ی رابهه ها های ارتما ی و رهیافت مهرح در زمینه مباحث ن ری، بیشتر بر رنبش 

داشته اشاره  مهالوا   رموی  زمینه  در  پژوهشی  اثرا   سو  دزگر  از  نیز، گروه   و  اسالمگرا  های 

یبیی   ش    به  پردا ته افغانگیری  ر  صرفا  یرورزستی  نها  اقماما   و  القا مه،  پمزمه  انم. ها، 

 ای  ل  رزشه   بازنمازی    ودر   های پیشی ، درپژوهش با پژوهش   لی   وره یمازز و نوز  بودن 

ززرسا ت از  گرفته  درون نشا   در  اریباط  نها  و  یحو   هوزتی،  بنیادگرای گروه   های  های 

بیرون کشیمن  هوزتی رابهه  نیز گروهاسالمی و  افغان و  گرا های افراط ای در ظهور پمزمه  ر  
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 باشم.می 

 

  شدن و هویت جهانی 

ر  ی سیرها،  بر ی  بر  بنا  به  ش هانی اگرچه  نمی من  دارد،  اقتصادی  ماهیت  از طور  ممه  یوان 

مؤل ه  ابواد رهانی سازر  و  پوشیم، چراکه رهانی ها  ابواد شمن چشم  شمن فر زنم  امی است که 

می  دربر  را  انسانی  حیا   ارتما ی ماتلف  و  اقتصادی  فرهنگی،  سیاسی،  نمودهای  با  و  گیرد 

 چهار حوزه  به شمن مومواًل ر زنم رهانی ن به ف زسنمگا در  ثار نو  (. 252: 1386)بیا ، همراه است 

 فنی را پنهمی  حوزه   اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ارتما ی یوره شمه است. بوضی هم حوزه 

اما در ززر شا ه   (. 10:  1380)نش،  انم که به انقال  صنوتی سوم ناظر است  شمن دانسته رهانی 

قا  بیشتر  ازنها  در  که  شمن  رهانی  از  یام فرهنگی  است،ب   از  نشانه      هوزت هازی   بحران 

یوان گ ت که می وفور رو به افزازش است، چنان  صوص در مهالوا  ارتما ی و فرهنگی به به 

ممرنیسم و  صر اطال ا  و ی نولوژی، به سمت رلو شمن، پست امروزه که ما از طرزق رهانی 

 است. ز  شمه  از یبم س مش   کنیم، م هوم هوزت بیش از پیش به موضو ی پی یمه و  حرکت می 

ا یر دو یوان گ ت، در دهه های محلی می شمن و فرهنگ در مورد نسبت رهانی   هم نی   های 

داشته  همززستی  رهان  سهح  در  موازی  و  رهانی   -1انم:  فر زنم  سو  زك  از  فرهنگ   -2شمن 

هوزت  همگ  بازیولیم  با  نوان  که  فر زنم  دو  هر  دزگر.  سوی  از  ماتلف  فرهنگی  زی ساهای 

مر فره رهانی نگی  به  مومواًل  و  هستنم  شمه یب   لینك  دربرگیرنمه شمن  برای   ،  یهمزمی 

هوزت فرهنگ  بوزژه  محلی،  دست های  از  یرت  نتیهه،  در  هستنم.  و ها  فرهنگی  منابع  دادن 

. از  (Castells, 2010: 89)  ای ظاهر شمه است ها حو  هوزت محلی زا منهقه ها و  واسته درگیری 

بح  دزگر،  هو سوی  به  ران  سیاسی سازش درگیری زت  و  فرهنگی  گروه های  میان  در  و ناپرزر  ها 

قهبی دسته  می   شمههای  مبارزه  ملی  هوزت  یورزف  سر  بر  ز مزگر  با  می که  اشاره  کنم. کننم، 

ها به هازی از طرزق یشوزق درگیری ن ا داشت  یأثیری قاب  یوره در چنی  بحر   منزله شمن به رهانی 

یوان چنی  های بحران هوزت را می ست. در از  زمینه شا ص شمه ا   گرفته   رای مصالحه در ن ر 

کلیتی   -3   سازش مم   -2   های فرهنگی شمن  ی او  زدگی به مونای سیاسی سیاست   -1برشمرد:  

 بمز  یرییب   . (Kaul, 2012: 341)  ها نتازج سیاسی مبهم از از  درگیری   -4و    از اد اهای هوزتی 
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شمن امری غیرمم   بر م هوم هوزت در دوران رهانی   یوره  بمون   زنی   های ارتما ی فهم رنبش 

یوان گ ت، از  نوع رنبش بیش از هر گرازی اسالمی می است. در همی  راستا، در اریباط با بنیاد 

از   امتماد  و  رهانی  برابر  ناصر  در  مقاومت  است   مقاومت  هوزت  نوع  زك  دربردارنمه  چیز 

منهقه  سهوح  در  و  نصرها  ملی  صور  مقاوم   محلی    ای،  به  بازگشت  برای  اریها ی  های تی 

 هوزتی گرشته.

 

 تبیین مفهوم هویت مقاومت از منظر کاستلز  -الف 

: نوع دوم هوزت چیزی است که م  گونه یورزف کرده است کاستلز هوزت مقاومت را از  

ات نامم. از  همان هوزتی است که در  ن زك گروه انسانی که احس ن را هوزت مقاومت می 

ها بر از  است که از لحاظ فرهنگی طرد شمه زا از لحاظ ارتما ی و سیاسی در حاشیه قرار  ن 

قالبگرفته  یوس   زافت   سا ت  بواسهه  نشان انم  واکنش  یارزای  ود  های  ودشناسازی 

لحاظ می  به  را  که  نها  سیستمی  با  مقابله  رهت  در  را  کنش،  نها  از   که  طوری  به  دهنم. 

سازد. از  هوزتی   ته است که یا پیش از  ن ار داده است، قادر می دست قرزا ززر سا تاری یابع 

زنم. چراکه از  نوع  ود را با یمام قمر  ابراز و نمازان نسا ته و اکنون دست به از  کار می

شمگی سا تار زافته است. رونمی که هوزت به  نوان زك مقاومت در برابر رونم به حاشیه رانمه 

زابم. لزوما رهانی شمن به صور  ها سا ت می نوع  اصی از هوزتی شمن  ا رهاندر  ن صرف 

های ارتما ی  اصی را کنم. لی   از  فر زنم گروه مستقیم هوزت و کنش مقاومتی ازهاد نمی

می  برمی مقاوم  مقاومت  به  دارنم  که  با  ن ه  نتیهه  نها  در  و  به  نوان سازد  که  چرا   یزنم. 

 .(Castells, 2010: 95)انم  نم که حق ابراز و نمازنمگی نماشته هست   هازیت ها اقلی شهرونم،  ن 

ای، دو نوع مت او  از مقاومت را شب ه   های  ود از راموه پردازی مانوئ  کاستلز در ن رزه 

 کنم گیرد که در  ن، یوصیف می   می ا وی نش  هوزت« قمر  و  » برد. اولی  نوع، از کتا  نام می 

زك   چارچو   در  ارائه شب ه   راموه چگونه  بازنمود  ن ه  و  حاکمیت  میان  ابهام  رهانی،  ای 

ز ی   بههای ماتلف به از  ش اا در هوزت  شود. گروه شود، به ی  یك فرهنگی منهر می می 

مقاومت و هوزت پروژه دهنم: هوزت مشرو یت ، پاسخ می از  سه روش از   زا باش، هوزت  ای 

ماال ت با دولت و شناسازی  ود )یویی  دولت،  رییب،  های ایاا شمه به ی دار. از  هوزت برنامه 
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موناسازی   ازهاد  برای  را  کردنم. م هوزت  ود(  وی     هرح  بیان   مشرو یت به  را هوزت  باش 

مى  ازهاد  راموه  غالب  سلهه نهادهاى  یا  و  ن   کننم  دهنم  گسترش  ارتما ى  کنشگران  بر  را  ها 

ازهاد   هوزتى  چنی   به  وابستگى  پیامم  کننم.  هوزت   است.ممنى    راموه  قالنى  کاستلز،  نزد 

ن رگرفت    هازی که در راموه به حاشیه رانمه شمه بودنم، مسلم است. با در مقاومت یوس  گروه 

انم، قادر به مقاومت در هازی که بر هوزت مقاومت ش   گرفته هوزت بر مبنای ماال ت، گروه 

 انم. داده  ت قرار ززردس   ها را یابع و هازی هستنم که  ن شمن یوس  سیستم برابر رر  

گیرد. وی موتقم است   می ا نش   1پردازی دوم کاستلز از مقاومت، از »قمر  اریباطا « ن رزه 

راموه  در  قمر   که  می شب ه   سا تارهازی  یش ی   از  ای  هستنم.  مقاومت  مستوم  دهم،  ایًا 

به دست  ممه است: »دستورکار شب ه  ی مقاومت زا ضم قمر ، از طرزق دو سازوکار  غییر ها و 

ها هستنم که اغلب یوس  سازنمگان زك ها، قوا م حاکم بر شب ه ها«. برنامه ضویت بی  شب ه و 

می  یموز   شب ه شب ه  بی   نیز  وضویت  یغییر  و  می شونم  ماتلف  م   رهت کننم.  های  یغییر 

ز  . یمرک ای الزم است شب ه به ظرفیت برای یولیم  ارزش مبادله بستگی دارد و در رواب  بی   زافت ، 

می روی   دو سازوکار  ارتما ی در راموه یوانم رنبش از   قراردادن شب ه   های  را در هما  ای 

برنامه   ، هامقاومت  ن  در  به هم  در  هم  و  شب ه  مهمد  یغییر  ن دست رززی   زا  و  اهماا   وردن 

 های ارتما ی رنبش   های ماتلف در اریباط هستنم، زاری کنم و با مما له اهماا که در شب ه 

 (.Hayes, 2012: 8)   یواننم ررزان قمر  را به ن ع  ود یغییر دهنم ها می کار،  ن   سازو در از

است،   به  کر  الزم  نهازت  است در  مم    مقاومت  اسات  بر  هوزت  است  موتقم  کاستلز 

ش الی از مقاومت رموی را در برابر سازی در راموه ما باشم. از  هوزت ا  یرز  نوع از هوزت مهم 

 . (Hayes, 2012: 17)م  کن می   ازهاد  ظلم و ستم
 

 گرایی روایتی از هویت مقاومتبنیاد   -ب 

بر ی پژوهشگران از اصهالح »مقاومت« رهت اشاره به انواع مت اویی از یماززا  بنیادی زا 

چه با ا تالا ن ر، فاصله، انتقاد، ماال ت، ا تراض و زا شورش کننم   ن دگرسازی است اده می 

شنا تی سنتی از لحاظ مونای مقاومت مت او  از ی سیرهای راموه زشان، ن ر ا  در اریباط است. از

است   سلهه  و  سا ته هوزت   . (Bunt, 2012: 129)قمر   »دزگری«  و  » ود«  بی   یماززا   از  ها 
 

1. Communication Power 
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یواننم ها می کننم که در  ن گرازی مرزهای مح می ازهاد می های موناساز بنیاد شونم و سیستم می 

های » و « و  ناصری برای شم  میان گروه ی گروهی به هاوزت هنم. ه هوزت  ود را ش   د

ها شونم و بازم در برابر  ن هازی که »شر« زا »دزگری« نامیمه می ها در راموه و گروه شناسازی  ن 

می  قائ   یمازز  کرد،  قرار مقاومت  از   بر  را  فرض  دوگانگی  چنی   فردی،  سهح  در  شونم. 

بی    ی یمازز   :گرارد می  ازشان 2« غیرحقیقی »    ود زك    -2و    1« حقیقی »د   و  زك    -1  دقیق   .

حس   ود   می  قائ    واقوی   حقیقی/پنمارنم  یمازز  و  مثبت«  » ودشناسی   طرزق  با از  شمن 

وساز هوزت، دو الگو ورود دارد  زابم. در نتیهه، در از  رونم از سا ت یوسوه می   غیر / دزگری 

مون  ن ام  مقاومت.  مسیر  و  مثبت  ودشناسی  بمسیر  هر گ نیاد ازی   برای  مسیرها   رازی  از   از  زك 

مرزهای روشنی را در سهح فردی، برای هوزت  ود و در سهح گروهی برای هوزت گروهی 

« منابع دزنی برای شناسازی و از سوی دزگر، با صحیح  »   کنم. از زك سو، با ارائه  ود، ین یم می 

بحران هوزت   مرکز یا  در   یهرب مومواًلها دوری کننم که  اشاره به  ناصر »غل « که بازم از  ن 

دهنمگان اریموکس، رادز ا  و افراطی همگی از  مسیرها را دنبا  گیرد. پاسخ ها را دربرمی  ن 

پاسخ می  لی    )هوزت کننم.  مثبت  سمت  ودشناسی  به  بیشتر  اریموکس  و دهنمگان  شناسی( 

)هو پاسخ  مقاومت  به سمت مسیر  بیشتر  افراطی  و  مقا دهنمگان رادز ا   ی زت   مرکز دارنمومت( 

 (Bunt, 2012: 103-104 .)   رمع فر زنم  طرزق  از  مثا ،  پیام برای  یحلی   و  یهززه  و  ها،  وری 

رهانی، از رهادگران  یصاوزر و وزمئوها از القا مه و دا ش، از  احتما  ورود دارد که ب همیم  

هوزت  چگونه  استرایژزك  القا کرده   یصوزر های  ود  گروه   برای   ین ر  درانم.  س    مه  ها ا  طو  

نمر  های یرورزستی  دزگر به  نوان زك گروه مقاومت در  شود، اگرچه گروه یالش کرد به 

یرورزستی  کرده سازمان  بودن   به  ا تراا  دارد، القا مه  اهمیت  القا مه  هوزت  برای  انم.  ن ه 

را   د و  ن ا ازها زك قربانی است. از  گروه با داشت  از   قیمه هوزت  ود ر  منزله موقویت  ن به 

کنم. به  باریی، با اریباط  اقماما   دشم  اصلی القا مه زونی از طرزق احسات همملی یوریه می 

 شان  میزانم که پاسخ  شو  ا  ان کرده  نها     مسلمانان   ی  به همه ئ ازاال  متحمه امرز ا و اسرا 

کام  هوزت  به طورقا مه است. در نتیهه، البوده  مسلمانان و در زك حالت دفا ی  به  اطر همه 

یرورزستی  ود را پرزرفته و از ن ر استرایژزك از از  هوزت دفا ی و یرورزستی در رهت یوریه 
 

1. Authentic Self 
2. Unauthentic Self 
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است اده می  نقش   . (Hartshorne, 2015: 40)کنم  اقماما   ود  مقاومتی و  اما در یوضیح هوزت 

از  زمینه می  القا مه در  مقاومتی زك هوزتگروه رهادی  و  دفا ی  یوان گ ت، هوزت   است 

بنیاد یوس  رنبش  یحرکا   و  گروه ها  هم ون  مرهبی  و گرازی  امرز ا  در  مرهبی  راست  های 

می  داده  نمازش  بهتر  اسالم  رهان  در  یرت القا مه  و  با  شم  هوزت  ممیًا  از  نوع  از   شونم. 

در  نیز در رهان  ر ، هوزت مقاومت 2011 یوان گ ت، از ژانوزه شود. چنان ه می برانگیاته می 

  . (Hendriks, 2012: 2-3) تایورهای منهقه افزازش زافت  ابر دز بر 

 
 تیساخت هو  اِنی مقاومت در جر  ر ی و مس  ی خودشناس  ر ی مس: 1  شکل 

 

 ها و ظهور القاعدهعرب افغان 

افغان  از  ر   هوزتی  مبحث  شمن  روش   ابتما  رهت  دزنی،  بنیادگرازی  ررزان  یحو   و  ها 

افغان  از  ر   به  کر می ش     نها در نقش     ها و یورزف ماتصری  القا مه الزم    در   باشم. گیری 

به افغانستان   محاصره   یحت  کمونیستی  رژزم   زك   به   کمك  برای   شوروی   رماهیر  ایحاد  ، 1979  سا  

  به   رنبش   از  .  باشیم   قو    مقاومتی   رنبش   زك   به (  شوروی ) کشور     ن   حضور   اما   کرد،   حمله 

  به   را   رنگ   از    دوباره   موفقیت   با   که   انی س ک   زونی   شم،   گرفته   به دست   گرازان اسالم   یوس    زودی 

دور   اسالمی    راموه   زك   برای   ای مبارزه    نوان  و  -1984  سا    از .  کردنم   یهمزم   فساد   از    الص 



 289 ها افغان -جهانی شدن و سیر تحول هویت عرب
 

یمرزهی   ، 1989   ماموران   از   ز ی - زام     بمالل   شیخ   از   الهام   با   داوطلب   افراد    ی    از   ههومی 

  به   مواصر   یارزخ   در   افغانستان   در   رنگ (  نتیهه   در . ) داشت   ورود   -افغانستان   رهاد   برای   گیری  ضو 

  دفا ی   رهاد   پرچم   ززر    ارری،   مسلمان   رنگهوزان   از   ن ر   هزاران   رر    برای   ضمنی   حادثه   اولی  

با  (Duyvesteyn et al, 2015: 6)گردزم   یبمز   کلی  طور  به    شورشی  لیه   گروه   چنمز    ازن ه   . 

  دادنم  چراکه برای می   ارراع   مز  اه مه    نوان   به   را    ود   مهموع   در    نها   کردنم،   مبارزه   ها شوروی 

  مسلمان  داوطلبان   یورهی،   قاب   طور  به  هم نی  .  بود   مقمت  رهادی  مقاومت،  رهت   در   رنگ    نها 

  افغان نقش   های  ر    در مهموع از  .  کردنم    ممت   رهاد   از    در   کنارشان   در   رهان   سراسر   از 

 :Martin, 2013)   کردنم   از ا   م اسال   رهان   سراسر   در   ممرن   رهادی   ازمئولوژی   گسترش   در   مهمی 

  الدن،  ب    اسامه   سوودی،   سوی یبوه  از  دوره   از    اسالمی پان   انقالبی  یش یال   یرز  بررسته اما  .  ( 148

  بر ی   در  اسالمی  بنیادگرای  های یرورزست   و  انقالبیون   القا مه از . کرد  رززی پازه  را   القا مه   که   بود 

  از   ن ر   هزاران   برای    موزشی   و   مالی   منابع   ز ا   یورهی   ب  قا   منبع   زك   و   بود   گرفته   الهام   کشورها   از 

  رادز الیسم   برای   دولتی غیر   دهنمه   شتا     ام    زك   اساسا   شب ه،   از  .  گردزم   رهادی   نیروهای 

 . ( Martin, 2013: 150) گردزم     میز  شونت   و   فراملی   مرهبی 

 
 ها و هویت مقاومت: جهادگراییعرب افغان   -الف 

دنبا   ن شمن و به ضم رهانی   هایت و رنبش ن هوزت مقاومهازی چو اگرچه ازهاد هوزت 

ای و فرهنگی در های محلی، منهقه های رادز ا  و بنیادگرا در رهت ح ظ وزژگی ازهاد رنبش 

های  ود هستنم  شازم بتوان گ ت با ورود شمن بر هوزت صمد دوری از پیاممهای من ی رهانی 

ها بوده است، امروزه بش حرکا  از  رن مبارزا  و ی   غازز    ای پازه شمن به گونه که رهانی  ن 

ازمئولوژی اسالم اما  ها م یم واقع شمه است.  ها و  قازم  ن ابزاری برای گسترش فوالیت   منزله به 

ش اا زك  از  بر ورده   ، رادز ا   اد ای  زك  رهانی بی    از  ارزش نشمه  و کردن  غربی  های 

و   1شمن سا تارهاانی رییب، بی  ره ست. به از  ی   گرفته ا ا شمن سا تاری نش ای از رهانی درره 

شمن د که رهانی شو شوزم. بر اسات از  یمازز، استنباط می یمازز قائ  می   2هاکردن ارزش رهانی 

از  چنمپارگی و    برابر است زا به موازا  هم هستنم. در ادامه   3سا تارها با چنمپارگی  فرهنگی
 

1. Globalization of Structures 
2. Universalization of Values 
3. Cultural Fragmentation 
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رهانی هستنم، نادزمه گرفته  مم ی ا تبار المللی را کههای بی  گسیاتگی، هنهارها و ارزش ازهم 

به  را  بمز   ود  ن م  و  را که شرزوت  اسالمی سیاسی  به رای  ن  اسالمی» زك    مثابهو   1« ن ام 

باززگران   د شو دهم. در از  میان، رهان با زك گروه اپوززسون رمزم مواره می ، یروزج می د دار 

مرهب زك سیستم فرهنگی   ، ه از  یرییبکننم. بزه می های غربی مبار ضم ارزش   غیردولتی که بر

باززگران غیردولتی شمه هم در سیاست یوبیه  نامن م رنگی رمزم از طرزق  ها و هم در  ملیا  

هرچنم بازم به از  ن ته یوره کرد که اسالم سیاسی در مرحله بلوغ و  . (Tibi, 2008: 14-15) است

من ر هوزت  از  و  اسالم  و نم  یوا سازی میدر سهح دا لی رهان  مقاومت  بور کرده  از هوزت 

برنامه  هوزت  رنبش نو ی  با  اساسی  ن  ی او   که  حسا   زم  به  اسالمی دار  بنیادگرای  های 

واقع باشم.  می  رهت   2« رهادگرازی «   ،در  غیردولتی  باززگران  یوس   نامن م  رنگی  ازمئولوژی 

از    لمللی است. در ا ی امنیت بی  مبارزه با یممن غربی است. از  ش   از رنگ، زك یهمزم برا 

شمن  مرهب رهانی اسالم برای زك انقال   رهادی در رهت بسیج پیروان اسالم دوره از سیاسی 

می  همه شو در واست  که  باورنم  از   بر  رهادگرازان  راموه   د.  زك  ز مزگر  با   مسلمانان 

از  بازسازی ی القا مه نیز  دهنم. چنان ه در ازمئولوژ را یش ی  می   3زونی امت اسالمی  ،ملیتی چنم 

به یص اسالم  طرزق  از  امت  زك زمینه   منزله وزر  از   و  شمه  گرفته  کار  به  سیاسی  بسیج  برای  ای 

ظهور   پیونم اریباط میان   برای .  (Tibi, 2008: 21)  در ازمئولوژی رهادی اسالم است   اساسی مسئله  

ببی  سه مرحله از وره به شراز  مورود، به یگرازی با ی پمزمه  ر  افغان و یغییر ازمئولوژی رهاد 

 شود. وزت و رفتار رموی از از  رگنهوزان  ارری پردا ته می ی ام  ه 

یر در  انمازی رادز ا  یر به رهاد و چشم با  روج شوروی از افغانستان، مهاهمز  با یوهمی قوی 

ه  ای که در نهازت بازگشت ب نشانه   از  پیروزی به  نوان یهربیا   ود افغانستان را یر  کردنم.  

شم. بمز  یرییب، ش ست ایحاد رماهیر  داد، در ن ر گرفته می ا امیم می ش وه گرشته مسلمانان ر 

شوروی نه ینها منو س کننمه ا تقاد واقوی مهاهمز  بود بل ه در رهت  بر ی از اهما یاکتی ی  

نیز مورد بهره  به ن س  هاهمز  و در نتیهه ا تماد  برداری واقع شم: او : از  روزماد قمر  م  نها 

رهاد یقوزت کرد  دوم: از  رونم یصوری را در  نها ازهاد    پیروزی در مراح  بومی   نها را رهت 

 کرد مبنی بر  ن ه یهربه مرکور،  نها را در استامام ا ضای رمزم زاری  واهم کرد.  
 

1. Nizam Islami 
2. Jihadism 
3. Islamic Umma 
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های زافتنم. بر ی به  انه با پازان رهاد افغانستان، مهاهمز   ر  در رها  ماتل ی  مادگی 

با    مردم ود  با  دزگر  بر ی  و   زا   پاکستان   در  گرفتنم   یصمیم   و   کرده   ازدواج   محلی   زگشته 

 هما  نها است اده  که داشت ورود  بزرگ  گروه   زك  لی   در میان  نها .کننم   زنمگی  افغانستان

  فرازنم، بر ی از بود. در از  رهاد   شوله   زنمه نگاه داشت    برای    ود  رمزم  یهربیا   و   دانش   از 

داشتنم،    ر    هایدولت   با   مبارزه   در   قبلی  یهربه  که  کسانی  بوزژه  رهادگرازان  برای   را 

زافتنم    ود   کشورهای   به   رهاد   بازگردانمن   مهاهمز    کردنم که می  استمال    دزگران   اما   . یماز  

 . م س ر کننم بودن   ستم   یحت   مسلمانان غیر   یوس    مسلمانان    نها   در   که   های دزگری م ان   به   بازم 

های  زام در رابهه با  زنمه رهاد مهابقت بیشتری دارد. از  رسم با ازمه می   روز رد دوم به ن ر 

، -ز ی با یمرکز بر یغییر در کشورهای  ربی و دزگری یالش برای گسترش رهاد -دو روز رد

 را مشاص و یا پازان از  دهه، ش ست رهاد محلی، یواد  به سمت 1990رنبش رهادی دهه  

 میان  ا تالا   از  رلوگیری  برای   الدن ب  دار کرده بود. متواقبا  رهانی شمن را به زك سمت شیب 

من ور،  از    برای  . کرد  اقمام  بود  شمه   ازهاد   رنگ  طو  در که المللی بی   ایحاد  ح ظ   مهاهمز  و 

کرد. از    یاسیس  را با زك گروه بسیار کوچ ی از مهاهمز ، القا مه   1988   گوست  ماه   در   وی 

  ن  ازمئولوژزك  گیریرهت   اما   بود    مت ی   مما   تبم   هایززرسا ت  بر  رمزم   سازمان

 .نماشت   ورود  یقرزبا   ن    ملیایی  های قابلیت   و   نبوده  مهمئ  
 

 پیش   اسالمی    میز شونت   های ماال ت   از   ش    یرز  شازع   محلی   های رهاد   :ی محل   جهاد 

ر  .بود   افغانستان  در  رنگ  از  پازان  با  که  گونه  حیاییبمز   یهمزم  از   نگ، کشورهای  ربی  

یوانمنم متوصب   انگی اسالمی را مشاهمه کردنم، چنان ه مهاهمز     شونت  از   یر و  بازگشته 

رهت  در  رژزم   افغانستان،  افغانیضویف  چراکه  ر   کردنم.  اقمام  محلی  را های  ها  ود 

اسالم  رژزمرادز الترز   ناصر  برای  بودنم.گرا  زافته   یرز  سات   و   س ت   به   نها     های  ر  

بوده و رهت   ازمئولوژی  بمون   پازبنم  از زور و  شونت  پیشبرد هماا   است اده  من ور  به  یردزم 

بازگشته  در کشورهای مصر و الهزازر بود. در   ود یماز  داشتنم. بیشترز  یاثیر از از  مهاهمز  

بتا موتم  اسالمی به نام زك رنبش نس  الهزازر از  وضویت شروع به گرم شمن کرد  زمانی که 

 میز ظهور کرد که از  ای موفقیت در دور او  انتاابا   مومی به گونه   1المی،ربهه نها  اس

 
1. The Islamic Salvation Front (FIS) 
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به دست   1992رونم منهر به  ن شم که اریش، دور دوم انتاابا  را لغو و قمر  را در ژانوزه  

به از  وضویت   -1هزازراغلب ا ضای گروه مسلح اسالمی ال  -هاگیرد. بمز  یرییب،  ر  افغان

 دا لی   رنگ   سمت  زك   به   کشور    ن،   از   پس   زودی   وحشیانه پاسخ دادنم. به   ی ا با زك مبارزه 

گردزم   مرگبار  طرا   طور   به   اما  طرا،   دو   هر    ن   در   که   سراززر   رادز ا ،  شونت    ممه 

که   ایسابقه بی  برد  کار  به   . دزم گر   1990  دهه   در   ن ر   100/ 000به    نزدزك   مرگ   به   منهر   را 

  اسالمی را در  ن بازگشته به  انه مهمدا رنبش رادز ا های  هم نی  در مصر نیز  ر  افغان 

ستون و  کرده  یقوزت  یالش   اسالمی   میز شونت   اپوززسیون   فقرا    کشور   ناکام   هایگشتنم. 

 حمود   ام   قت    و   1995  سا    در    بابا    دزس   از   بازدزم   طی   در   مبار    حسنی   یرور   برای    نها 

 و   را ارزشمنم   رادز ا    های ز  رنبش  مومی ا   ، حمازت 1997  سا    در   اقصر   در   شگر گرد   شصت 

سا ت   را   رژزم  وادار  سا ت    نها  متوقف  کسانی  . برای  یرییب،   مبارزه   ادامه   رهت   که   بمز  

 اما   شونم  رمع   هم  گرد  مهمدا  یا  کننم  یر   را  کشور  شمنم   مهبور   قصم داشتنم،   میز شونت 

 مالی  مش ال   و  رژزم  یفشارها  .بود   مصر   از   ارج  در  حتی   نها،    دنبا   به   هم نان  مصر  رژزم 

 در   . باشم   ارتنا    غیرقاب    مصر،   دا     در   رمزم    میز  شونت   زك اردوگاه   که  شم   با ث   مماوم 

الدن و در نتیهه یغییر رهت   ب    با  نیروها  به   پیوست    و  استرایژی  یغییر  برای  ال واهری  شراز ،  از  

 یم گرفت.به سمت  اردوگاه رهانی یصم 

 

رهاسالم   جهان  ه ی حاش  در   جهاد    لیه   مبارزه  از   کمتر  مسلمان غیر   حاکمان   لیه   اد: 

از   رصه  . بود   برانگیز   بحث    ربی   های رژزم  در  اسالم  نام  با  مبارزه  پی یمه چراکه  مسائ   ها، 

انما ت  رهاد  لیه  ن حاکم مرهبی از حقوق زك حاکم مسلمان و وظازف و شرازهی که به راه 

بر نمی ریه می را یو  با از   سازد، در  مسلمانی مسلمانان را سرکو  و غیر   حا ، زمانی کهگیرد. 

می  اشغا   را  مسلمان  سرزمینی  از  کافرانی  یرییب  بمز   نمارد.  ورود  مالحضایی  چنی   کننم، 

به  ماهیت  هوزت  گاهی  بر واست،    ود و  افغانستان  رنگ  از  که  رهانی  رهادی  رنبش  از 

  ملیایی  های مهار    مبارزایی،   چنی    ر د   شرکت   از ،  بر    الوه   دوم از رهاد بود. متضم   از  نوع  

مرهبی دغمغه  و   بهبود  را   مهاهمز   یقوزت   رنبش   بنابراز    و  افزازش   را   نها  های  را  رهادی 

بحث  بل ه  بهنگنم،  مبارزا   از   در  بازم  مسلمانان   زا  که  نبود  از   سر  بر  بحث  در نتیهه،  . کرد می 
 

1. The Armed Islamic Group of Algeria (GIA) 
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 که  بود    ن   رهت،   یغییر   در از    اصلی   ف لی   ضو  . را حاص  کننم   اولوزت   بازم   نها     از  بود که 

 ززادی   یوماد   بسیج  برای   کانونی  نقهه   زك   به  یبمز   در رهت  رهاد   ها از رصه   از    از  زك  هیچ 

 حمازت  از   کردنم، می  حمازت   هما   از   از   مسلمانان  گرچه در نتیهه  . موفق نگردزم  از مسلمانان 

از رهاد  کنار   در   و   ه ودنب   مونی بی   رهاد   نوع   از    اگرچه   ک  در.  نپیوست    م   به  مسیرها   دزگر 

بمز  یرییب با   . باشم   رهادی   رنبش   اصلی و پیشرو برای  ازمئولوژی  یوانستنمی   اما  زافت،  ادامه

 یوره به یغییر در اهمیت اهماا، نوع دزگری از رهاد نیز مهرح گردزم. 

بر  :ی جهان   جهاد  ز   غلبه  دور«:  که»دشم   لب ر   در  مسلمانغیر   حاکمان    لیه  رهاد   مانی 

 نشمنم،   ر    س والر   های رژزم   سرنگونی   به   موفق   محلی  رنگهوزان   و   حمازت ش ست  ورده 

 رهانی   یوان گ ت  رهاد می   . دوانمن نمود   رزشه   به   شروع   رهانی،   رهاد   رازگزز  از   راهبرد   زك 

رهانی  دستور   از   یرکیبی زك  محلی  مبارزا   به  وابسته  کاری  هم نی   و   کانونی  نقهه   بود 

در   شم.    واهنم   همگام   نهازت   در  رهادی   ماتلف   های رنبش    ن   در   داد که رمزمی را ارائه می

شناسازی  رونم،   در   مماوم   قمر    مبارزا    پریو   در   نیز   هما   زك    نوان   به   متحمه   ازاال    از  

 .بود   م یم   رهادی   اردوگاه

یغییر گرازشا  از رهاد،  سه دوره  به  یوره  میا   با  در  رفتار رموی  و  هوزت  مهاهمز  در  ن 

پازه به دنبا   ن  افغان، رهاد در فرازنم رهانی شمن و  افراط  ر   گرازی اسالمی را ش   های 

یا  از رهاد  ممرن  در کاربرد  نقهه  ه ی  افغانستان  در  رونم، رنگ  از   در  می داد.  باشم. کنون 

مقاومت،  و از هوزت  بنیادی  مبانی  بر   اقتصادی،  ارتما ی،   امنیتی،   سیاسی،  ام هم نی   الوه 

یوان (. بمز  صور  میMendelsohn, 2009: 37-62انم ) ادراکی نیز موثر بوده  و  شاصی  مرهبی، 

مهاهمز   ر  افغان و گروه القا مه با یوره به شراز  مورود در   گ ت  در نتیهه یغییر موضع 

ماالف در قاومتی است که به باور کاستلز  هر مرحله از رهادگرازی، هم قاب  یهابق با  ن رونم م

دهم و هم به نو ی همان یغییر وضویتی است که کاستلز حاکم را نشان می   برابر قوا م و شراز  

با دستور رابهه  شب ه در  در درون  از  کار  است  چنان ه  نموده  مهرح  شراز ،  دادن   یغییر  و  ها 

ابی به ها رهت دستی مبحث به  ر  افغان  های ارتما ی و  لی الاصوص در از  یغییر به رنبش 

از  نها که هوزت زك سا ت رسانم.  اهماا  ود و یغییر ررزان قمر  به ن ع  ود زاری می

نامم، رزشه « می 1هاگیرد که در  ن ه کاستلز »ی ثر هوزتهای  ایی را دربر می است، بر ی ینش 
 

1. Plurality of Identities 
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هم نی  به هازی گردزمه و   ازهاد  مغازر  ساز ها، در درون  فرد، سبب دارد که از  ی ثر از هوزت 

می شنا ته  هوزت  بحران  زك  که ( Mansoor, 2012: 15) شود   نوان  کاستلز  گ ته  به  یوره  با   .

موانی ماتلف هوزت کاوش  با  اگر در رابهه  برای مردم است«،  مونا و یهربه  از  منبوی  »هوزت 

و   ه مریب  با مردم، از احسات یولقرسم که هوزت،  واه مریب  با اهماا و  وا شود، به ن ر می 

یوسوه می  بر ی ماارج مشتر ،  دلی  ورود  به  زا مهمو ه  و  با زك گروه  زابم. در وابستگی 

 مواقوی از به که  است  دزگر  مورودزت  زك  از  م هوم مت او  بودن  هم نی  بر   ی  حا ، هوزت

ای مستح م در هر دو ززربنای گردد. بنابراز ، هوزت به گونه منهر می  1شمزم  شنا تی مشتاقانه و 

مانم. از  اریباطی است بر مبنای  اریباط زك فرد باقی می   نی )درونی( و رموی از مورودزت  ه

)حیهه   2میان  »م  و دزگری«، »ما« و »دزگران« و  ود را از طرزق اقمام و  م  بر بافت ارتما ی

 ر سو، از  نهازی که هوزت ناشی از. اما از دزگ ( Mansoor, 2012: 14)سازد  ارتماع(،  ش ار می 

 از  نهادهای   در   یغییری   درونی شمن  نهادهای ارتما ی  مسل  و در واقع »سا ته شمه« است، هر 

 های برج   سقوط   . نیاز دارد   ای  ممه   یغییرا    چنی    زمینه، پیش   در    ود   م هوم   اصالح   به   ارتما ی 

زما   . بود   یغییرا    از    از   ز ی   درواقع   دوقلو  یرییب،  سا تارهایبمز   و  ارتما ی  یویی   که   نی 

می قرار  یغییرا   یحت  در سهح فرهنگی  هم  و  در سهح رموی  هم  نیز  هوزت  م اهیم   گیرنم، 

سپتامبر نیز ز ی از چنی  یغییرایی بود که نه   11کننم.  فردی زك دگردزسی  شمزمی را یهربه می

بی  را  مورود  دزرزنه  ن م  ناام ینها  ازهاد  با ث  بل ه  سا ت،  پی یمگی ثبا   و  و  نی  )نارضازتی 

گردزم    گمراهی  افراد  زنمگی  در  هوزت(  از ( Mansoor, 2012: 16) در  ررزان  از   ادامه  در   .

یغییرا ، م هومی از رازگززنی،  گاهی هوزتی و هوزت مقاومت بوزژه در میان افرادی به حاشیه 

 ازهاد   بحران هوزت، به گردد. چنان ه از  نوع از  رانمه شمه و ناراضی از وضع مورود ش وفا می 

 در   پاکستان  را شمه مهارر/بی  راموه  مهاررز ،  میان  در   باصوص  هوزت  از   ی اص   ش    زك 

از  نوع هوزت، به  نوان »هوزت مقاومت«   .سپتامبر منهر گردزمه است   11پس از    متحمه   ازاال  

 . ( Mansoor, 2012: 18)کاستلز شنا ته شمه است  

 
1. Intense Recognition 
2. Social Canvas 
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 زکاستل   مقاومت   هویت   بر   تاکید   با  ا ه افغان   عرب   هویتی   تحول :  2  شکل 

 

 2000تا    1980های  ها طی دهه فاکتورهای هویتی عرب افغان   -ب 

ها، در رمو   ززر به در ادامه رهت یهابق مباحث مهرح شمه با رونم یغییر هوزت  ر  افغان 

هم   -3 هنهارهای مشتر  و  -2اهماا،   -1فاکتور هوزتی در    3نقهه  هف یارزای و  کر    8

 شود:  میای ماتصر  و ی او   نها اشاره ارزی  

 دوره
فاکتور هویتی در  

 هدف 
فاکتور هویتی در  

 هنجار مشترک 
 هاها و تفاوت هم ارزی 

، دوره 1979-1983
 حضور 

بیرون رانمن نیروهای  
شوروی از  ا  

 افغانستان

یالش برای کمك به 
 مهاهمز  افغان

دشم  مشتر   ام  هم 
ارزی و اهتمام به رهاد به 

 ن  ام  ی او  نوا 
، دوران 1984-1987

یوام ، شنا ت و 
 شناسازی 

حرکت از بیرون رانمن 
متهاوز به رسیمن به 
 راموه اسالمی مورد ن ر

 رهاد در برابر کافران
-ش   گیری گروه سوودی 
مصری  ر  محور و 
 هارمازی از  زام و افغان 

، دوره 1988-1989
 گیری القا مهش   

سردرگمی دریویی  
 سامه و  زام هما بی  ا 

افزازش  شونت به 
 های غیرن امی ه گرو 

یالش در رهت ز مست  
سا ت  القا مه و مرزبنمی با 

ها و ررزانایی ن یر ح ومت 
 حمات و حز  الل
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، دوره 1990-1995
یوسوه ف ری و 
 رغرافیازی 

ضربه زدن به غر  و 
منافع  مرز ا در هر 

سهحی در سراسر رهان 
برای رلوگیری از ضربه  

 مانانبه مسل 

ضربه زدن به غر  
انوت از در رهت مم 

ضربه زدن به 
 مسلمانان

قرار گرفت  در ربهه القا مه 
به  نوان نماد کمك به 
ها مسلمانان در برابر ح ومت 

 و غر 

، شروع 1996-1997
 یقاب  رسمی با غر 

  شونت و یرور ها از منهقها راج غربی 
اسالم در برابر ک ر و هم 

ه  نوان پبمانی با القا مه ب 
 زك نماد

رززه ، یئو 1998-2000
کردن یقاب  و یالش  
 برای رر  حماکثری 

ضربه زدن به منافع 
 مرز ا در سراسر رهان 
برای مهبور سا ت  به 
 روج از منهقه و ورود 

 م هوم انتقام

یوریه و مهاز بودن 
 حمله به غیرن امیان

 مرز ا در برابر رهان 
های ملی و اسالم/پیونم گروه 

 گرالمللی اسالم ا بی  

ش  ، یال 2001-2002
 برای باززابی 

ضربه زدن به منافع ازاال   
متحمه و بیرون رانمن 

ها از طرزق ازهاد غربی 
 ر ب 

ضربه زدن به 
غیرن امیان و یغییر 

ها و مم   شونت 
حرکت به سمت 

 ر ب 

یبمز  از سازمان به 
ازمئولوژی به  نوان مبنای 
بازنمازی/یاکیم بر  زادسازی 

مقمت به  نوان زك اماک   
 نشانه

، یبمز  به  2003-2010
زك ررزان سیا  
  ملیایی ازمئولوژزك

ضربه زدن به دشم  در 
 ا   ود و یالش برای 

ها از طرزق ا راج غربی 
 ازهاد ر ب

 کشتار و انتحار
یالش برای رر  یمام 

های هم راستا/ ها  گروه 
 قرار دادن مسلمانان  ر  

 

 مراح   در   که   ها افغان    ر    نام   به   ارتما ی   هوزت،   بحران   هور ظ  با   گ ت   یوان می   ادامه   در 

 به  را  رمزم   مقاومتی  و(  شوروی   برابر  در  رهاد)حاکم    شراز   برابر   در  را   یمافوی  هوزتی  اولیه،

 و (  شمگان  حرا  دست  به   کننمگان   حرا   حرا ) کردنم    پمزمار   هوزت  منابع    نوان 

 است،   بوده   بیرونی   صمانه   دنیای   برابر  در   حمازت   و   پناهگاه   یأمی    و   انسهام   ازهاد   کارکردشان 

 قاب    فرهنگی   مصالح   و   مواد   هرگونه   از   است اده  با   و   یهارمی   هوزت   ایاا    با   بومی   های گام   در 

 از    به   و   سا ته  یورزف   نو  از  راموه  در   را   نان  موقویت  که   سازنم می   رمزمی   هوزت   دسترسی،

 اضع، مو   یغییر   و   هوزتی  گرار   از    نان ه چ.  هستنم   ارتما ی   سا ت   ک    ش    یغییر   پی   در   یرییب 



 297 ها افغان -جهانی شدن و سیر تحول هویت عرب
 

 نها در  اقماما   و  ها-بیانیه  روز ردها، در یوانمی را  ها افغان    ر    ارتماع  در  اهماا   و  هنهارها

 کرد: مشاهمه   ( 2010-1990دهه مورد ن ر )   سه طی   قالب گروه القا مه 

  موزش  اه پازگ  یاسیس   هم ون   یحوالیی   و   اقماما    : شاهم 1990  یا  1980  از   او    * دوره 

 در  حاضر   ر    مهاهمز    به   غر    هایکمك  ، 1986  سا    در   الدن  ب    یوس    المساده  ن امی 

  غاز  چنان ه وی در   1984  در    زام    بمالل   یوس    ممت   م تب   پاکستان، یاسیس   و   افغانستان

  ر   مهاهمز    یههیز   و   پشتیبانی    موزش،   هما   با   را    ممت«   »م تب   دفتر   افغانستان،   در   رهاد 

 پیشاور  از   مصر   االسالمیة   الهما ة   نیروهای  وان داد، هم نی  فرا    یش ی    شوروی  با  رنگ   برای 

 مونا،  بمز  .  هستیم 1988  در   الدن   ب    اسامه   یوس    القا مه   یاسیس   نهازت   در   و   1989  مصر در   به 

از    وضع   با  ماال ت   و  دفا ی   های کنش   رززی پی  نیروهای شوروی در  با  مقابله  مورود رهت 

 .ت اس  مشاهمه   قاب    دوره 

  ود  به  گرازانه  شونت  ورهی   ها افغان   ر    اقماما   و   باورها:  2001  یا   1990  از   دوم  * دوره 

 26  در   گراری بمب   زم ،    من   در   1992  دسامبر   29  در   گراری بمب   اقمامایی هم ون   گیرد، می 

 اکتبر   4-3  در   موگادزشو   در    مرز ا   کوپتر هلى   سرنگونى   رهانی،   یهار    مرکز   در   1993  فورزه 

بمب 1993  بمباران  ،1996  ژوئ    25  در   سوودی   ربستان  هران،ظ  ُ بر،   های برج   گراری ، 

 ناو  به   حمله  ، 1998  او   7  در   یانزانیا   داراالسالم،  و   کنیا  نازروبی،   در    مرز ا  های انهس ار 

 11  در  رهانی   یهار    مرکز  های برج   به   حمله   نها  مهمترز    و   2000  اکتبر  12  در  کو   ات ات زو 

 .2001  بر سپتام

 در   القا مه  سا تار  در   یحولی  و  ی ام   شام   که   2010  یا  2001  از  سوم  دوره   نهازت  * در

 که  زمانی  کرد،  یغییر   2001  سپتامبر   11  از  پس   القا مه  پوزازی   گ ت،  یوانمی .  بود   رهان  سراسر 

متحمه   ال  ازا   استبماد   و   ظلم   از   اسالم   دفاع   برای    ملیایی   انهام   به  کوچك   های گروه   زا   / ها سلو 

ن  غیر  قرار دادن  -بمب   هم ون   یرورزستی   اقمامایی   در   یحو   از  .  کردنم   اقمام   امیان و هما 

 برای  و یالش  2005  ژوئیه   7  در   لنمن  هایگراری بمب   ، 2004  مارت  11  در  مادرزم   هایگراری 

 قاب  مشاهمه است.   2009  دسامبر   25  در  کرزسمس   روز   گراریبمب 
 

 گرایی و ظهور افراط   هویتی در جهان عرببحران  

می  کلی  طور  رهانی   یوان گ تبه  هوزت فر زنم  مبانی  یارزب  و  یهمزم  با  ملی، شمن  های 



 ( 65)پیاپی  99 ستانزم، 35شماره  ، نهم دورهاست،  های راهبردی سیپژوهش فصلنامه 298
 

نامم   می هوزت  بسیار دشوار و حتی  پمزم سازی را  مونا  بحران هوزت و  نو ی  بنابراز ،  کنم. 

می می  گرززناپرزر  هوزت،  بازسازی  و  و زم  افراد  بر ی  بحرانی،  شراز   از   در  ها گروه   شود. 

 وزشت  را بازسازی کننم   ، ساز م با یوس  به منابع و شراز  نسبی هوزت کوشن ن یر بنیادگرازان می 

برابر رهانی  مقاومت در  برای  مونا را  و  بحران هوزت  افراد دچار  الگوزی و  سازی و همگونگی 

به  بنیادگرازی دزنی  به  ن، رر  و بسیج کننم. پمزمه  انو اسی در   یرز  ررزان مهم   منزله من م 

: 1387شهرکی،  )روان   شمن در دنیای مواصر، پیش روی ماست یته و رهانی یقاب  و یوام  با ممرن

شمن و فشارهای شمن است. رهانی پیونم اسالم رادز ا ، یرورزسم و رهانی   القا مه نقهه   (. 261

واکنش همگون  و  مقاومت  بروز  مورب  از  ن،  ناشی  رادز    گرازانههای  اص ساز  الیسم ن یر 

ام ان د. از سوی دزگر، همی  ررزان همگون شوگرازی می اسالمی و  شونت  با  پرزرکردن ساز 

های نوز  اطال ا  و اریباطا ، از  رنبش یرورزستی را بیش از پیش یقوزت دسترسی به فناوری 

  اما در رابهه با رونم یحو   (. 269:  1387شهرکی،  )روان   کنم و به  بار  بهتر  ن را رهانی می 

 اص و رنگهوزان ) ارری( در رهان اسالمی به طور  ام، ها به طور  هوزتی میان  ر  افغان

 ثبایی هوزتی در رهان  ر  اشاره کرد. یوان به  للی از بحران و بی بنمی کلی میدر زك رمع 

فشار  ارری« دو  ام  کلی در بی پرزری » سیب  »یهمزما  و  و  در های دا لی«  ثبایی هوزتی 

 :نمود موارد ززر بررسی  رزئی در   به صور  یوان  نها را  می هستنم که   رهان  ر  
 

 ثباتی در دین و مذهببی   -الف 

زك شا ص    مثابه دز  و مرهب به   به نقش بررسته   1990  یحقیقا  از دهه  مشاهما  روزافزون 

در میان  کاهش ارزش همگانی و یحقیر اسالم و مسلمانان    . انم هوزتی در میان مسلمانان اشاره داشته 

هم  افزازش  به  درون  وام   ارری،  شناسازی  و  منهر  بستگی  مرهب  پازه  بر  است.  ش گروهی  مه 

در میان مردان روان مسلمان اهمیت    1یوانم در یورزف حس مردانگی هوزت اسالمی هم نی  می 

 نوان راهی برای مقاومت در برابر یصورا   هوزت مسلمان  قوی را به زك  افرادی که      داشته باشم 

از  ق  ان وا  » البی  و  می   2« ضوف  هم نی  ازهاد  رهت  گ تمان   کننم.  هوزت،  و  مرهب  های 

می  است اده  دا لی  یرییب یوانمنمسازی  از   به  می سیاست   ، شونم.  مسلمانان  هوزتی  یوانم  های 

که در  باشم  می ای  رو برای هوزت نقهه و سازی و ادغام را یشوزق و حمازت کنم. رست ز پارچه 
 

1. Masculinity 
2. Weakness and Passivity 
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دولت هلنم    از سوی شمه  نم. یحلی  انهام قرار گیر   « گرازی افراط » د در مورض    ن مم   است افرا 

   رونم فردی   -1کننم:  گرازی نقش از ا می مهم در فر زنم افراط   سه رنبه   ، دهم در از  زمینه نشان می 

لی  ز ی از نتازج احتما   منزله فردی، به   گرازی در رونم یأثیر شراز . افراط   -3فردی و    پوزازی بی     -2

گرفته  و رست  ن ر  در  هوزت  برای  رست می رو  روانان،  بوزژه  افراد  برای  هوزت و شود.  ،  روی 

د،  شو گرازی منهر بمون  ن ه به افراط    ود با رهان است که مومواًل باشی از فر زنم یورزف رابهه 

 زنم  گرازی به زك یوام  بی  فردی با دزگر باززگرانی که فر گیرد. به از  یرییب، افراط صور  می 

 . (Choudhury, 2007: 5)  ازمنم است گرازی را یحرزك کننم، نی افراط 

 

 شدنجهانی  -ب 
و رهانی  گرفته  ش    رغرافیا  و  یارزخ  زا  م ان  و  زمان  از  انسان  مبنای  بور  بر  که  شمن 

می  پیش  به  حقیقت هم نان  در  متزلز    ، رود،  هوزت، با  و  فرهنگ  بستر  و  دو  ام   از   کردن 

شمن به رو کرده است. هرچه رهانی روبه های  میقی  ا را با ینگناها و بحران ه ها و یممن فرهنگ 

رهانی  صبغسمت  و  رود  پیش  بحران   ه سازی  بگیرد،  به  ود  نیز یهارمی  فرهنگی  بزرگ  های 

می  بروز  وا بیشتر  مااصمه  حتی  و  مقاومت  به  را  فرهنگ  سنتی  ارزای  و  از   .دارد می کنم  ز ی 

به شیوه  افراد  در  ن  که  می   هازی  پاسخ  هوزتی  که   دنبا   ،دهنم سردرگمی   است  کردن گروهی 

دستورالوم  ازمئولوژی  و  مسیر  از  سات هازی  نحوه هازی  رهت  ارائه   گیرانه  رفتار  و  ی  ر 

ازمئولوژی می  افراطی دهنم.  و  ینمرو  م  های  رابهه  از   در  پازه ؤبوزژه  بر  چراکه  هستنم،  نوع   ثر 

ءهای هوزتی م یم که رهت پرکردن چنی   ال   انمه مبتنی گیرانهای سات دقیقی از دستورالوم  

که افراد درگیر   نمده می هازی قالب مناسب و راحتی ارائه  نم. به از  یرییب، چنی  ازمئولوژی هست 

 افراد از بار مسئولیت انتاا  و از  مم   ،نم. در نتیههشو یواننم با  ن هماهنگ در بحران هوزتی می 

یصمی  به  نیاز  از  که  می م قهویتی  نا ا گیری  متضاد  هوزتی  اد اهای  می ن  رهازی  است،  به شی  زابنم. 

افراد هوزت    یثبیتنقاط مررع  مونادار را رهت یبیی  و    ،  باریی زمانی که بافت ارتما ی مورود 

 واهنم کرد.  الوه بر ساز  هوزت دزگر  پی مرارع  رو در  و به رست شروع    ازشان دهنم،  ارائه نمی 

که به طور فزازنمه در را  ات یولقی  های افراطی احس ازمئولوژی از  بسیاری  گرازانه  از ، روح  رمع 

 . (Raffie, 2015: 4)   واننم شمن ورود نمارد به  ود فرامی  صر رهانی 
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 ها«ای و قومی و »برخورد تمدن های فرقه تنوع هویت   -پ 

اقلیت در های  نابرابری در منهقه هستنم. گروه   های  ممه ای و قومی شا ص های فرقه هوزت 

در سودان، ا را    2در شما  افرزقا، دزن ا  1 ماززق زا بربرها  ماننم   -کشورهازی در سراسر منهقه  

اسرازی  و سرزمی   فلسهینی، کردها در  راق  صمام حسی  و سورزه در  امروز، شیویان در   های 

زم   ربستان سوودی و حوثی  به   -ها در  و   شمن مشتر    رانمهحاشیه در زك حس محرومیت 

سیا به  مسائ   از   از  باشی  از ست هستنم.  واقوی  یحمی    شمن  ربی  های  موارد،  بر ی  در  زا 

های مشترکی که به اصهالحا  و باش دزگر به نارضازتی  ای هنهارهای مرهبی زا امتیازا  فرقه 

پرستی گرازی و میه  رغم  زك موج قوی از ملی نم. به هست ، مریب   شود ای ی سیر می قومی زا فرقه 

را فرقه و  های قومی، مرهبی  ملت هوزت   -دولت   ، هوزت 1960و    1950های  لتی در دهه دو  ای 

های دولت   از سوی قرارداد سیاسی و ارتما ی پیشنهادشمه    ، ک  ن رده است. به از  یرییب رزشه 

از  ش ست از  ودشناسازی  افراد   ، طرفه بوده و از حرکت بازازستاده است. در نتیهه  ربی زك 

ای ا ضای زك گروه قومی زا مرهبی ممانوت  نوان شهرونمان زك دولت به ر   به او   در درره 

ی او  ک  با  ماتلف  کشورهای  داشته رد.  بر ورد  متنو ی  ارتما ی  بر ی کشورها های  در  انم. 

زم  و  ماننم هازی هستنم، کرد: لبنان و  راق چنی  نمونه ای، وحم  دولت را یهمزم می ینوع  قبیله 

بنابراز   شهرو سودان.  و  ملی  هوزت  به ضوف  یوره  با  هوزت ،  گروه نمی،  ، 3ملی  فرو های  های 

 . (Salem, 2010: 14-15)  چالشی رمی برای کشورهای  ربی باقی مانم 

کلی   طور  گروه به  سیاسی  استرایژی  و  ازمئولوژی  در   برای  م یم  چارچو   های زك 

نم، از طرزق است اده هست سته  واب   به القا مه   هازی که هم ون گروه   گرای افراطی یرورزستی اسالم 

ن   است. اسالم   رزه از  ارتما ی  ارتما ی هوزت  یغییر هوزت  برای  ینمرو در حا  یالش  گرازان 

به  یممنی  وحم   رهت  در  )امت(  اسالم  گروه سراسر  الم  دزگر  برابر  در  مبارزه  های من ور 

ست زك کاربرد رهانی از ساموئ  هانتینگتون، مم   ا  « هابر ورد یممن »   نم. ن رزه هست یممنی  

های های بزرگ سیاسی از بر ی گروه استرایژی   ه باشم، لی   از  ن رزه به مهالوه داشته زا نماشت 

گرای رادز ا ، هم ون اسامه ب  الدن و های اسالم گرا مریب  است. رهبران گروه افراطی اسالم 

چنی  مناز ایی از ن ر هوزت انمونزی،  ش ارا از    های افراطیز ی از رهبران گروه ابوب ر بشیر،  
 

1. Amazigh 
2. Dinka 
3. Sub-national 



 301 ها افغان -جهانی شدن و سیر تحول هویت عرب
 

   ، از  استرایژی در پیروی از دو مرحله بود:کننم. در حالت ازمه یممنی حمازت می   ارتما ی

میانه سرنگونی دولت   ،او    مرحله   -1 به های مسلمان  برای   « دشم  نزدزك »  نوان  رو زا س والر 

سات  قانون  یحت  امت  اسالم   گیرانه متحمکردن  سیاسی  رهبری  و  یویالیتر.  شرزوت   -2گرای 

با پیروزی نهازی اسالم    « دشم  دور »  نوان  رهان به   امت واحم در مقابله با بقیه   زك   ، دوم   مرحله 

لی     رهانی.  مقیات  در  سا  افراطی  در  سوسیالیستی  شوروی  رماهیر  سابق  ایحاد  که  زمانی 

کرد   1979 افغانستان حمله  واژگون  ،به  زمانی  بزر   شم  از  رمو   استرایژی  یغییر و  سیاسی  گ 

ایحاد در   رادز الیزم و یهربه   ،« دشم  دور»   ،   لیه ایحاد رماهیر شوروی از  امر به حمال کرد.  

منهر   کشور  در  ن  شرکت   م. ش ش ست شوروی  افغانستان  رهاد  در  امت  سراسر  از  مسلمانان 

رنبش  اغلب  شوروی  ضم  رنگ  از  بازگشته  قمزمی  سربازان  بر ی  اسالم کردنم.  گرای های 

ی   با . لبرای مثا  ابو سیاا در فیلیپی     ازهاد کردنم  اطی را به محض  بازگشت به کشور  ود افر 

فروپاشی  ایحاد نیز  و استقرار نیروهای متحم در  ربستان سوودی و    1991حمله به  راق در سا   

گرفت.  قرار  دور  دشمنان  لیست  صمر  در  متحمه  ازاال   شوروی،  از    رماهیر  یرییب،  از   به 

اسالم استرا  بزرگ  مبت یژی  رادز ا ،  یماز   ن گرازی  بر  هوزت نی  ش    یغییر  رهت  از ها  ها 

 . (Macdonald, 2007 : 27)  سراسر رهان اسالم است 

 
 (Macdonald, 2007 : 24)  یی گرا اسالم   ی اس یس  بزرگ  ی استراتژ  از   آل ده ی: فرم ا 3  شکل 
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 گیرینتیجه 
 1990، 1980دهه مهرح در از  پژوهش )   یوان گ ت یمام  وام  زادشمه طی سه در پازان می 

ها یاثیر داشته است. رهانی شمن گیری هوزت رموی یحت  نوان  ر  افغان ( در ش   2000و  

)شما    رهان  ر   ززرمنهقه  سه  هر  در  از  ن  که  برداشتی  و او  رززره  ربستان  شبه  فرزقا، 

 ام   ارری قلمماد   شاما ( ورود داشته است، حضور و ظهور فرهنگی غر  را به  نوان زك 

در صمد  که  بنیان  کرده  به  زدن  می ضربه  مسلمانان  هوزتی  و های  سیاسی  یسل   و  بریری  باشم. 

از  دزمگاه کمك شازانی  یثبیت  و  به یوسوه  اسالم طی قرون گرشته  بر رهان  اقتصادی غر  

ی مقاومت گیری ررزان هوزت کرده است. از  امر در سازه دزمگاه سل ی درباره نوسازی به ش   

وه فرهنگ غربی در رهان اسالم منهر شمه است.  الوه بر از   ام  در برابر ررزان رهانی یوس 

به  نوان  ام  محوری ضوف حاکمان رهان  ر  در پاساگوزی به نیازهای اقتصادی، سیاسی 

ثبایی هوزتی روامع در سراسر رهان  ر ، و هوزتی  راموه روان مریب  با ررزانا  رهانی، بی 

یارهای اقتصادی و بیگانه با مویارهای اسالمی یروزج شمه در های ارتما ی مبتنی بر مو بنمی سته د 

در  صهیونیستی  رژزم  با  موارهه  ررزان  در  بوزژه  ا را   به  رهانی  ظلم  مالح ه  و  روامع  از  

  گاهی   افزازش   برای   فواالن،  انم. از  ها نقش و یاثیر رمی داشته گیری هوزتی  ر  افغانش   

 ملت   وحم    بر  یاکیم   با  را  اسالمی پان   هوزت   تمان گ  زك  زك مسلمان،   رهانی  مسائ   رباره د 

داشته  یهمزما   کردن  بررسته  و  مسلمان  ممن ر  گ تمان    انم.  ارری   از  بسیاری   ماننماز  

-و یوطئه  حاکی از یوطئه  قربانی کننمه،    ود   فرز ،رنها    دزگر  به نو ی   هوزت  هایگ تمان 

 از  متش     مونازی  ن ام  یوانمی  را گ تمان   ور کلی)به ط   .بوده است   هراسی بیگانه   بر سازی و مبتنی  

 زك  شام    ایمهمو ه   انم  بوده   غاف    ن  از   دزگر   هایگ تمان   که   دانست   هادا    از  ای مهمو ه 

 به   یوره   با   ها نشانه   مونازی   های من ومه   از    در .  دا    از    حو   شناور  های دا    و   مرکزی  دا  

 از .  است   فوا    و   پوزا   اریباطی  هوزت  زك   مان گ ت   هر   هوزت   هم نی  .  زابنم می   هوزت   یماززشان 

 ی او    و  ارزی هم   زنهیره   فر زنم   دو  حاص   گ تمان،   زك   گیری موا  ش     و  الکالو   من ر 

 دا    زك   به   رسیمن   و   ها ی او    شمن پوشانمه   به   سازی بررسته   طرزق   از   ارزی هم   زنهیره .  است 

 رانی، حاشیه   ضمزت،   ن هم و   م اهیمی  ی او    فر زنم   مورد  در  اما .  کنم می   کمك  مرکزی 

 من ور   گ تمان  زك   ورود  ضرور     نوانبه   که  م اهیمی  شود  می   مهرح  یقاب   و  دگرسازی 
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 در  اساسی  نقش   دزگر،  سوی   از   و   شونم می   هوزت   زك   یثبیت   مانع  سو   زك   از   و   شونم می 

اسالمی که ك رنبش هوزتی پان دارنم(. بمز  یرییب شازم بتوان گ ت ورود ز    ن  گیریش   

رو ظهور کرد، به واسهه سر وردگی ناشی از  مم موفقیت در قالب و فرمی میانه   1970  در دهه 

ررزان پیشی  و ههوم رسمی و  ش ار م هر  ماستیزی در رهان به زك کشور اسالمی در دهه 

انشوابی  شونت   1980 و  دا  شا ه  که  در حالی  بنابرز   ازهاد کرد.  را  او    گرا  مرکزی دوره 

« بود، رهاد به  نوان اولی  فرض پس از ازمانها، » ( برای  ر  افغان1983-1979یحو  هوزتی ) 

به مرور و در واکنش به یهربیا  میمانی شاهم یغییر گ تمان اولیه به نسبت موتم  و سوق زافت  

گ تمان  سمت   می های  شونت به  یحو  گرازانه  چهارم  دوره  در  چنان ه  هوزت  ر    باشیم. 

لزوم رهاد مسلحانه برای بازسازی امت اهم مهرح شمن  دا  مرکزی » (، ش 1995-1990ها ) افغان 

(، با دا  1997-1996پنهم )  ازم. هم نی  از دزگر سو دوره « بوده اسالمی و ظهور در نقش منهی

دوره ه تم باشم. در ادامه در  غر  می   با  رسمی   یقاب    مرکزی  »یوریه رهاد دفا ی«،  غازی برای 

رهاد 2001-2002)  رشم   با  یقاب ، (  کردن  یئورززه  و  حماکثری  رر   برای  یالش  و  گرازی 

بر » با دشم  دور/هر غیرمسلمان زك دشم  یمرکز  دا  مرکزی  در « می رهاد  نهازت  باشم. در 

 ( هشتم  » 2010-2003دوره  بر  یاکیم  با  نیز  شنوازی، (  گروه،  اسالمی:  دولت  ازهاد  شرط  پنج 

هه  رهاد اطا ت،  و  یغیی ر   شاهم  مرکزی،  دا   در  شراز  «  حسب  بر  روز ردها  و  هنهار  ر 

رو به سمت  شونت، بنیادگرازی و حتی اقماما  یرورزستی در مورود و گرار از رهادی میانه 

می  دشم   می ا   پازان  در  مراح  باشیم.  در  هوزتی  گ تمان  از   مرکزی  دا   گ ت  یوان 

زا دست ناستی  ش    متاثر  با گ تمان است بارستیزگیری،  -ی انقال  اسالمی می کم هم راستا 

های اسالمی با از  ررزان شاهم ا تالا و حتی باشم اما به مرور با ناامیمی از همراهی ح ومت

یضاد گ تمانی و هوزتی موناداری بی  از  ررزان سنی و ررزان شیوی انقال  اسالمی هستیم که 

گردد که  ود نیاز ی ح  مساله بی  شیوه و اه  سنت باز م  به طور  اص به روز ردهای ارتهاد و

 به مهالی دزگر برای بحث و بررسی دارد. 

 



 ( 65)پیاپی  99 ستانزم، 35شماره  ، نهم دورهاست،  های راهبردی سیپژوهش فصلنامه 304
 

 منابع 

 فارسی   -الف 

 .اسالم   فرهنگ   و   قم: انمزشه ، ها واژه   فرهنگ (،  1386)  بمالرسو ،   بیا ،   -

 گسترش  در   شمنرهانی   نقش :  القا مه   موردی   مهالوه(،  1387) مرزم،    شهرکی،روان   -
 . 274-249ص  ، 47ه  فصلنامه راهبرد، شمار  ، دزنی   گرازی د بنیا 

کیت،    - یهران:   دل روز،   محممیقی   یررمه   ، مواصر   ی اسی س  ی شناسراموه (،  1380) نش، 

 .کوزر  انتشارا  

 

 انگلیسی  -ب 
- Bunt, H. Van de, (2012), Purification and Resistance Glocal Meanings of 

Islamic Fundamentalism in the Netherlands, Roterdam: Erasmus University. 
 
- Brandt Christian & Hertel, Fabian, (2015), “German Ultras as Political 

Players? An Analysis of the Protest against the ‘Secure Stadium Experience”, 
Miscellanea Anthropologica et Sociologica, Vol. 16, No. 4. 

 
- Castells, Manuel, (2010), Globalization and Identity, Quaderns de la 

Mediterrania, Vol. 14. 
 
- Choudhury, Tufyal, (2007), The Role of Muslim Identity Politics in 

Radicalisation, London: University of Durham. 
 
- Duyvesteyn, Isabelle & Peeters, Bram, (2015), Fickle Foreign Fighters? A 

Cross-case Analysis of Seven Muslim Foreign Fighter Mobilisations (1980-
2015), Research Paper, The International Centre for Counter-Terrorism – The 
Hague (ICCT). 

 
- Hartshorne, Eric, (2015), Al Qaeda, the Islamic State and the Terrorist 

Identity, A Qualitative Comparative Case-study on the Strategic Self Presented 
Identities of the Global Jihadist Groups, Thesis (Bachelor of Social Science). 
Linnaeus University, Sweden. 

 
- Hayes, Bryan, (2012), Resistance and Community, A project Presented to: 

The Department of Planning, Public Policy & Management, Low-Power FM 
Radio (LPFM), School of Architecture and Allied Arts // University of Oregon. 

 
- Hendriks, H. Jurgens, (2012), “Contextualising Theological Education in 

Africa by Doing Theology in a Missional Hermeneutic”, Koers, Vol. 77, No. 1. 



 305 ها افغان -جهانی شدن و سیر تحول هویت عرب
 

- Kaul, Vineet, (2012), “Globalization and Crisis of Cultural Identity”, 
Journal of Research in International Business and Management, (ISSN: 2251-
0028), Vol. 2, No. 13. 

 
- Mansoor, Asma, (2012), “Post 9/11 Identity Crisis in H.M Naqvi’s Home 

Boy”, Pakistaniaat: A Journal of Pakistan Studies, Vol. 4, No. 2. 
 
- Macdonald, Douglas J, (2007), The New Totalitarians: Social Identities and 

Radical Islamist Political Grand Strategy, Publisher: Carlisle Barracks PA: U.S. 
Army War College. 

 
- Martin, Gus, (2007), Essentials of Terrorism: Concepts and Controversies, 

Chapter 6 Religious Terrorism, Publisher: SAGE Publications, 440 pages. 
 
- Mendelsohn, Barak, (2009), Combating Jihadism: American Hegemony and 

Interstate Cooperation in the War on Terrorism, University of Chicago Press, 
304 pages. 

 
- Raffie, Dina Al, (2015), The Identity-Extremism Nexus: Countering Islamist 

Extremism in the West, (GW Program on Extremism Paper; Countering Violent 
Extremism Series). 

 
- Salem, Paul, (2010), The Arab State Assisting or Obstructing Development? 

Washington DC: Carnegie Middle East Center, Number 21. 
 
- Tibi, Bassam, (2008), “Religious Extremism or Religionization of Politics? 

The Ideological Foundations of Political Islam”, The Journal of the Middle East 
and Africa, Volume 1. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


