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 معرفی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان

با هدد    6936که در میزان سال ی است ( یک نهاد مستقل پژوهشAISSانستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان )

المللدی  ای و بدین ی علمی و اکادمیک پیرامون موضوعات استراتژیک افغانستان در سدطو  منطقده  سازی زمینهفراهم

های مستقل، ترجمه و تاسیس شده است. انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان تالش دارد با انجام دادن پژوهش

المللدی بده رشدد و بهبدود دموکراسدی،      های ملی و بدین ها و کنفرانسبرگزاری همایشها و مقاالت علمی، چاپ کتاب

 داری خوب و ... در جامعه کمک کند.امنیت، صلح، حکومت
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 سخنِ انستیتوت

های مختلفی گذر کرده است و همواره راهسیاسی، از کوره-سازیِ دینیورزی و گفتمانهرات در درازنای تاریخِ اندیشه

های یهودیان، اماکن گون از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب بوده است. وجود کنیسهگونه هد توجه ادیانِم

های صوفیان همه گواه بر منزلت سپاری هندوان ) هندوسوزی(، معابد مسیحیان، مساجد مسلمانان و خانقاهآتش

ی چون خواجة انصار، فخر رازی و موالنای شناسان بزرگورزی دینی است. این شهر عارفان و دینهرات در اندیشه

جام را در دامان خود پرورده است و در راستای تولید اندیشة دینی نقشی ارزنده و سازنده ایفا کرده است. یکی از 

های مختلف دینی و مذهبی در این شهر های هراتِ کهن، گشودگیِ فکری بوده است. پیروان و هواداران نحلهویژگی

اندیشی را گرایانه داشتند و تعصب و جزما، عقاید و افکار همدیگر رویکردی مداراجویانه و تسامحنسبت به باوره

شود، فرزند ناخلفی است که پنداشتند. آنچه امروزه به نام بنیادگرایی دینی شناخته مینکوهیده و ناپسندیده می

 . ای داشته است و نه هم سهمی گرفته استهرات در پروردن آن نه تجربه

ای را روی دست گرفته است تحت عنوان وارهسو، طر انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان از چندی بدین

اندیشی، واره، انستیتوت تالش دارد تا از طریق برگزاری جلسات همدر چارچوب این طر «. هرات و سیاست»

اندیشی تحت دهد. تا کنون دو نشستِ همورزی را مورد بررسی و بازشناسی قرار های هرات در سیاستپتانسیل

برگزار شده است. نشستِ سوم که به زودی « جایگاه تاریخی هرات در سیاست»و « انزوای سیاسی هرات»های عنوان

های اسالمی باشد و جریانسیاسی متمرکز می-های دینی و پیوند آن با تحوالت اجتماعیشود، بر گفتمانبرگزار می

دهد. پژوهش حاضر در آستانة برگزاری این نشست شناسانه قرار میورد بررسی ناقدانه و آسیبموجود در هرات را م

های دینی موجود در هرات را فراهم آورد. مطالب شود تا بستر تضارب آرا و هماوردی افکار پیرامون جریانمنتشر می

وجه از موضع رسمیِ باشد و به هیچها و حاصل کندوکاوهای نگارنده میمندرج در این نوشتار، بیانگر دیدگاه

 کند. ( نمایندگی نمیAISSانستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان )

مشاور رئیس جمهور جمهوری اسالمی افغانستان،  قژیک افغانستان از آقایان محمد محانستیتوت مطالعات استرات

وهشگر انستیتوت مطالعات استراتژیک عمر صدر پژ ه، سیدمهدی افضلی استاد دانشگاه،پژواهلل راجی دینعزت

کند که نسخة ابتدایی این پژوهش را از نظر افغانستان و بانو سحر رحمتی ماستر علوم اسالمی سپاسگزاری می

-گذراندند و در جهت غنامندیِ آن، نکاتی ارزنده و شایانِ توجه خاطرنشان کردند. امید است که پژوهش و پژوهش

 اندیشی احیا شود. اش را باز یابد و در برایندِ آن، فرهنگ گفتگو و همرفتهز دستگری در این سرزمین، رونق ا

 

 هرات -انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان

 ۶۹۳۱حوت 
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 گفتارپیش

های تاریخی، شود. بر پایة گزارشاز زمان ورود اسالم به هرات حدوداً هزار و چهارصد و بیست سال سپری می

 مردانِ عصرکه یکی از سلحشور« اَحنَف بن قیس تمیمی»ودوم هجری به سرکردگیِ ان در سال بیستسپاهیان مسلم

بار و پرکشتار، شهرهای این سرزمین را یکی پس خون هایاندازی جنگآوردند و با راه به خراسان یورش 1پیامبر بود،

با زور شمشیر و سرنیزه به روی سپاه اسالم های آن از دیگری تصر  کردند. هرات یکی از این شهرها بود که دروازه

 2.گشوده شد

دیدند و با ها تازیانِ مسلمان را به چشم نیروی متجاوز میتا مدت 3اهالیِ هرات که پیرو آیین زردشتی بودند،

ها گذشت تا سرانجام هراتیان چیرگیِ سال 4زدند.بخش، دست به شورش و نافرمانی میهای آزادیاندازی جنبشراه

ها سلمانان بر سرزمین شان را پذیرفتند و آهسته آهسته با این آیین جدید و نوپدید خوی گرفتند و برخی از آنم

منقاد و گرویدة آن شدند و برخی دیگر به کیش نیاکانِ خویش وفادار ماندند و با پرداخت جزیه و خراج، در کنار 

 مسلمانان به زندگیِ خود ادامه دادند.

تر ها و معار  کیش جدید خویش را هرچه بهتر و عمیقات از همان آغاز تالش ورزیدند تا آموزهمسلمانانِ هرتازه

بفهمند؛ تالشی که به خوبی به ثمر نشست و آنان نه تنها به فهمی دقیق و عمیق از اسالم نائل آمدند، بل در راستای 

 5درخشنده ایفا کردند. ، تدوین و گسترش علوم  عقلی و نقلیِ اسالمی نیز سهمی ارزنده وتکوین

رفت و شمار میهای مهم فرهنگ و تمدن اسالمی بههای دوم تا دهم هجری، هرات یکی از کانوندر فاصلة سده

پژوهی و مطالعة علمی اسالم در محافل و مجامع دینیِ این شهر رونقی فراوان داشت. فضاهای علمی هرات دین

تلف فقهی، کالمی و عرفانی نظیر حنفیه، شافعیه، حنبلیه، امامیه، های مخآکنده از تنوع گفتمانی بود و جریان

اللهیه در این شهر حضور و اریه، حروفیه، قادریه، چشتیه، نقشبندیه و نعمتاسماعیلیه، معتزله، خوارج، کَرّامیه، نجّ

ماری دیگر در گذر اند و شبه حیات خود ادامه دادهدر این شهر ها تا کنون فعالیت داشتند. شماری از این جریان

اند و جای خود را برای ظهور اجتماعی پس از قرن دهم، به انقراض یا هجرت روی آورده-رویدادهای سیاسی

 اند.های جدید و نوپدید خالی کردهگفتمان

ها از دینیِ مختلف هستیم که برخی از آن شاهد فعالیت و حضور حداقل ده جریان ،به این ترتیب، ما در هرات معاصر

حاضر بر آن است که از  پژوهشای چندصدساله برخوردار اند و برخی دیگر بیشتر از چند دهه قدمت ندارند. پیشینه

                                                           
نگاران او را در زمرة گاه توفیق دیدار آنحضرت را نیافت. به همین دلیل، عموم تاریخکه احنف در زمان پیامبر مسلمان شد، هیچبا آن 1

، ألصحاباإلستیعاب فی معرفة اتابعین برشمرده اند، اما ابن عبدالبرّ وی را در شمار صحابیان ذکر کرده است. بنگرید به: ابن عبدالبر، 

  .655، ص6ج
 .6338، ص3، ترجمة ابوالقاسم پاینده، جتاریخ طبریمحمد بن جریر طبری،  2
 .2، ص تاریخ افغانستان بعد از اسالمعبدالحی حبیبی،  3

، ترجمة تاریخ طبری، و محمد بن جریر طبری، 6137، ص5، ترجمة دکتر سیدحسین روحانی، جتاریخ کاملعزالدین ابن اثیر،  4

 .36و  58، صتاریخ خراسان در سده نخست هجریالسادات، . نیز بنگرید به: سیدحسین رئیس2613، ص3م پاینده، جابوالقاس
 .717، ص تاریخ افغانستان بعد از اسالمعبدالحی حبیبی،  5
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مورد بررسی ناقدانه و  -ویژه در هراتبه–ها را آن کنونی ها گزارشی کوتاه ارائه کند و کارنامةسیر تاریخی این جریان

 شناسانه قرار دهد. آسیب

های دینیِ هرات را نگارنده، تا کنون کسی زحمت بررسی و بازشناسیِ پیشینه و کارنامة جریان بر بنیاد کندوکاوهای

بار است و این نخستین نیاورده استخود هموار نکرده است و کتاب یا رسالة مستقلی در این زمینه به نگارش در  بر

شناسانه و آسیبگیرد. فقدان نگاه ار میگرانه قرشناسانه و پژوهشهای گونهدستمایة تالش ،گفتهپیش که موضوعِ

ها و ها به دیدة قداست بنگرند و کاستیمردم به آنهای دینی باعث شده است که ناقدانه نسبت به جریان

ها را های این جریانها و نارساییکژیپژوهش حاضر تالش دارد تا . دور نگه دارند را از دایرة التفاتهای شان ناراستی

 ها را از سپهر قداست به زیر آورد. کند و از این رهگذر، آنبر آفتاب بیف

بندی های زیر تصنیف و دستهبر بنیاد سرشت متفاوت شان، تحت سرفصلرا  دینی هرات یِهاجریانپژوهش این 

 :کندمی

 کار سنتی به شمول: حنفیت سنتی، تشیع سنتی، جماعت تبلیغ و طرق صوفیانه.های محافظه( جریان6

، (تشیع انقالبیخمینیسم )، (دیوبندی حنفیتِدیوبندیسم )های اسالم سیاسی به شمول: ن( جریا2

 التحریر.المسلمین، سلفیت و حزباخوان

 .( جریان نواندیشیِ دینی9

 

ای است. البته در مواردی، مشاهدات نگارنده نیز کتابخانه های این پژوهش عمدتاً مبتنی بر مطالعاتِها و تحلیلیافته

اگر نگارنده در فرایند پژوهش به های دینی قرار گرفته است. ی تحلیل و توصیفِ سرشت و کارنامة جریانمبنا

برای شد. نگارنده درازای بیشتری برخوردار می و بود، این نوشتار از ژرفا، پهنامواجه نمی ی زمانیو تنگنا محدودیت

 ،ای از مواردت و همین امر باعث شده است که در پارهرسانیدن این پژوهش کمتر از دو ماه فرصت داشته اسبه ثمر

 ای شایسته و بایسته ادا نشود. به گونه حق مطلب

های آن ها و کژیمندان قرارگیرد و به همتِ ناقدان ناصح، کاستیهرود که این تالشِ اندك مورد قبول عالقامید می

 رفع گردد. 

 

 عبدالکبیر صالحی

 کابل-6931حوت
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 فصل اول

کار سنتیهای محافظهجریان  
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های جریان

کار سنتیمحافظه  

 

 طرق صوفیانه

 

 

غجماعت تبلی  

 

 

 تشیع سنتی

 

 

یحنفیت سنت  

 کار سنتیهای محافظهجریان

شود که بر مرجعیت و حجیت بی چون و چرای هایی از مسلمانان اطالق میکار سنتی به گروههای محافظهجریان

هرگونه رهیافت نه و متصلبانه از تقلید گذشتگان، فشارند و با دفاع متعصباسنت یا میراث فکریِ پیشینیان پای می

های مهمترین دغدغه و دلمشغولی جریان پندارند.نظریِ فراسنتی به نیازهای نوین جامعه را بدعت و نامشروع می

داعیة سیاسی ندارند و در  سنتی، تطبیق بایدها و نبایدهای شرعی در زندگی شخصی و خانوادگی است. آنان اصوالً

های دینی و مذهبی شان ای که نسبت به آیینباشند و با هر نظام سیاسییابی به قدرت و حکومت نمیستی دتقالّ

آیند و عموماً از توسل به خشونت و نگردد، کنار می آنانهای عبادی و تبلیغی احترام قائل شود و متعرض فعالیت

 ورزند. تندروی اجتناب می

ار ذیل مورد در هرات حضور پررنگی دارند، به ترتیب نمود کار سنتی را کهما در این نوشتار چهار جریان محافظه

  .گیریممیو پیشینة تاریخی و وضعیت فعلی شان را به بحث  دهیممیبررسی و بازشناسی قرار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سنتیکار های محافظه: جریان2نمودار  
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  حنفیتِ سنتی

گذاری هد.ق( پایه635-85ه )شود که توسط امام ابوحنیفای اطالق میفقهی به سازمانوارة حنفی مذهبِحنفیت یا 

ابوحنیفه، پیشوای است.  گردیدهچیره  یاسالم هایتمادی، بر گسترة فراخی از سرزمینهای مشده و در طول سده

قلمداد « اهل رأی»و نیای نامدارِ مکتب « فقه عقالنی و عقالنیتِ فقهی»توان پرچمدار حق میمذهب حنفی، را به

  1کرد.

نُمود « اهلِ حدیث»های نخستین تاریخ اسالم و در تقابل با اصطال  در سده« هل رأیا»مفهوم راستین اصطال  

اهل »و « اهل رأی»دو گرایشِ  گیریِهای شکلها و نشانههای تبارشناسانه حاکی از وجود ریشهبررسییابد. می

شان یکردهای متفاوتکه با روهدانِ صحابه نخستین کسانی بودند مجت 2.استدر زمان صحابیانِ پیامبر « حدیث

 سپس 3را فراهم نمودند.« اهل حدیث»و « اهل رأی»نسبت به مسائل جدید و نوپدید، بستر پیدایش دو مکتب 

دینی، به تضارب اندیشه -های فقهیهبه گزار شناختی عقل در فرایند رهیابیفقهای تابعین بر سر وضعیت معرفت

رأی فقهی، پرچم دفاع از عقل را به عنوان یک فاعلِ شناسا برافراختند و  نهادنِ، گروهی با ارجمیانپرداختند و در این

محصور و منحصر « ضرورت»گرایی را درچنبرة قاعدة گروهی دیگر با تأکید بر خودبسندگی نصوص دینی، رأی

« رأی اهل»تابعین به ایجاد مرزبندی روشن بین مکتب  اجتهادیِ-ساختند. رویارویی این دو رویکرد در محافل فقهی

  4انجامید و در نتیجه، مهمترین محورهای چالش بین این دو گرایش تئوریزه گردید.« اهل حدیث»و 

ابوحنیفه که در عراق زاده شد و در آنجا بالید، از  5حجاز.« اهل حدیث»عراق بود و مرکز « اهل رأی»پایگاه نمادین  

سلیمان اشتراك اد بن ابییجده سال در حلقة درس حمّه حدوداًگفتمان اجتهادی حاکم بر آن متأثر گردید. نامبرده 

جنبان مکتب اهل رأی، یافتة خوانِ دانش سلسلهاد پرورشحمّ 6های فراوان چید.او خوشه و از خرمن دانشِ ورزید

اهل »بردار ب، علمسیِّدر عراق، همتای سعید بن مُ« اهل رأی»بود. ابراهیم نخعی به عنوان پرچمدار  نخعیابراهیم 

در ترازوی نقدِ متن کاوید و احادیث نبوی را می از منظرِ عقلیاو نصوص شرعی را  7شد.در حجاز قلمداد می« دیثح

های بنیادین قرآن و سنت رهگزادر دل  را سنجید و با رویکردی مقاصداندیشانه، اهدا ِ راستین شریعتو محتوا می

لمذ بر تاد بن ابی سلیمان زانوی تمّه در حلقة درس حَزمان طوالنی کابوحنیفه طی این مدت 8.کردوجو میجست

 ختیشنامبانی روش» یا «اجتهادُالرأی» سازوکارزمین می نهاد، فقط مشغول فراگیریِ گزاره های فقهی نبود؛ بلکه 

 را نیز فرا گرفت. «گرایان در استنباط فقهیمکتبِ رأی

                                                           
تهذیب لمزی، ؛ جمال الدین ا555، ص 63، ج تاریخ بغداد؛ خطیب بغدادی، 557ص  6، ج تاریخ ابن خلدونبنگرید به: ابن خلدون،  1

 . 568، ص 23، ج الکمال

 .89، ص ابوحنیفه؛ حیاته و عصره، آراءه و فقههبنگرید به: ابوزهره,  2

 . 636-635، صص التشریع االسالمی؛ مصادره و اطوارهبنگرید به: شعبان اسماعیل،  3
، همچنین به: 255-635ع پیشین، صص برای آگاهی بیشتر در مورد مکتب اهل رأی و اهل حدیث بنگرید به: شعبان اسماعیل، مرج 4

 . 39-89، صص ابوحنیفه؛ حیاته و عصره، آراءه و فقههابوزهره, 
 . 551، ص 6بنگرید به: ابن خلدون، مرجع پیشین، ج  5
: همچنین به ؛ 527، ص 23، ج تهذیب الکمالجمال الدین المزی، ؛ همچنین به: 555، ص 63, جتاریخ بغداد ،خطیب بغدادیبنگرید به:  6

 . 25، ص تبییض الصحیفة فی مناقب االمام أبی حنیفةسیوطی، 
 .633و  636بنگرید به: شعبان اسماعیل، مرجع پیشین، ص  7
 .255، ص ، ابوحنیفه؛ حیاته و عصره، آراءه و فقهههابوزهربرای آگاهی بیشتر در این باره بنگرید به:  8
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مقامِ پیشوایی  ،و با درگذشت او 1ین جهان برچیدخت از ار هجریابراهیم نخعی در واپسین سالهای سدة نخست 

به مدت تقریبی   هجری 625تا سال  31که از سال  ادحمّ 2سلیمان محول گردید.اد بن ابیمّگرایی به حَمکتب رأی

رایی اهل رأی را از مرحلة تأسیس به مرحلة تدوین و نیم دهه متصدی این مقام بود، توانست که بسترِ گذارِ فقه دِدو 

هایی سازنده و ارزنده بردارد. او که خود گام ،سازوکارهای اجتهادی مکتبِ رأی پذیریِو در راستای سامان آورداهم فر

 گزینی اجتهادِپروردة خوانِ دانش ابراهیم نخعی بود، به میراث استاد خود وفادار ماند و در راستای گسترش شیوه

مند به یاران و آنها را به نحوی سیستمیک و نظام و 3ی نموداو را در قالب یک کتاب گردآور یوی، اقوال و آرا

 شاگردان خویش منتقل کرد.

با و  4گرایان دست یازیدابوحنیفه به مسند پیشوایی رأی، شاگرد ارشد او هجری 625اد در سال با درگذشت حمّ

دیگر فقیهان  های فقهیه دیدگاهتا جایی ک 5گردید؛ از جایگاهی بارز و پایگاهی متمایز برخوردارگذشت زمانی کوتاه، 

بدینگونه فقه از قبیل ابن ابی لیلی و ابن شُبرُمه تحت شعاع نظام فقهی ابوحنیفه رنگ باخت و کوفه و کالً عراق 

 6، پرچم شهرت و مرجعیت خویش را برافراخت.آن روزگار ترین گفتمان فقهیِحنفی به عنوان چیره

اجتهادی مکتبِ اهل -اد، سرآغاز تحولی عمیق و ژر  در رویکرد فقهیمّقرارگرفتن ابوحنیفه بر منصب جانشینی ح

یافتة رأیگرایان، در مرز میراث پیشینیان خود متوقف نگردید ترین نُمادِ فقه نظامابوحنیفه به عنوان شاخصرأی بود. 

ساختنِ بستری فراهمو با روحیة ابتکار و نوآوری برای پویاسازی، بالندگی و دینامیزم الگوی اجتهاد اهل رأی و 

های شرعی، نامبرده در فرایند استنباط آموزه 7فراوان ورزید. هایتالشریک برای فهم عقالنیِ نصوص شرعی، تئو

را تدوین نمود و برای زدودن نقاب از رخِ مفاهیم ژر  وحیانی، قواعدی منسجم « فقه اهل رأی»شناختیِ مبانی روش

ار از تنگنای لفظ به فراخنای محتوا را در قالب اصولِ فقه خویش تئوریزه ساخت ارائه کرد. او همچمنین سازوکارِ گذ

شناختیِ حدیث، شروطی چندگانه وضع کرد و در روشنایی این شروط، کثیری از و برای پذیرش حجیت معرفت

یاس و استحسان ای از قهای فقهی، به نحو گستردهیابی به گزارهره جهتدر نیز احادیث را غیرقابل استناد شمرد و 

 عقلی بهره برد.

توان حکم شدرع  آن میذر لیل فرایندی عقالنی است که از رهگمبتنی بر استدالل و تحلیل است و به همین د ،قیاس

 کانونیِدر چارچوب این دو منبع همواره مستقل از کتاب و سنت نیست و وجه به هیچاما این فرایند  را تشخیص داد.

گیری قیاس مستلزم وجود دهد. شکلمشابه سرایت می به مسائلِ ،های شان را تکثیر نمودهکند و الگواسالم عمل می

باشدد.  مدی « فدرع »و « اصدل »و نیز مستلزم همخوانی معنایی و مشابهت بین « اصل»نصی از کتاب یا سنت به عنوان 

تواندد  ماندد و او نمدی  مدی تالش عقالنیِ مجتهد در چارچوب الگوی نص محصور و منحصدر   ،بنابراین، در فرایند قیاس

                                                           
عمر روزگار خالفت ولید بن عبد الملک در کوفه به ق. و در  31اهیم به سال که ابر( گزارش میکند 285، ص 1ابن سعد در طبقات )ج  1

 ه است. چهل و نه سالگى درگذشت
هامان را از بعد از تو، پاسخ پرسش»کند که از ابراهیم پرسیدند: . ابن سعد گزارش می999، ص 1بنگرید به: ابن سعد، مرجع پیشین، ج  2

احمد بن عبداهلل « معرفة الثقات»(، به نقل از 277-271، صص 7، )ج تهذیب الکمالنین مزی در ؛ همچ«چه کسی بجوییم؟ گفت: از حماد.

 خواند. ترین یارِ ابراهیم نخعی میالعجلی، حماد را فقیه
 .992، ص 1بنگرید به: ابن سعد، مرجع پیشین، ج  3
 .98، ص مدخل الی مذهب االمام أبی حنیفة النعمانال؛ سعیدحوی، 72-75، صص 6، ج مناقب االمام األعظم أبی حنیفةنک: المکی،  4
 .19-12، صص ابوحنیفة النعمان امام أئمة الفقهاءبنگرید به: وهبی سلیمان غاوجی،  5

؛ همچنین به: احمد پاکتچی، 551، ص 6، ج تاریخ ابن خلدون؛ ابن خلدون؛ 618، ص 6، ج تذکرة الحفاظبنگرید به: ذهبی،  6

 .2695ر  بزرگ اسالمی، مقاله شماره ، دائرة المعا«ابوحنیفه»
 .255 -637صص ابوحنیفه؛ حیاته و عصره، آراءه و فقهه، در این باره بنگرید به: ابوزهره،  7
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  1 دست به اجتهاد بزند. ،بیرون از این چارچوب

 شدددده توسدددط قدددرآن و سدددنت متنددداهی و محددددود انددددامدددام ابوحنیفددده ملتفدددت بدددود کددده الگوهدددای ارائددده

پذیر نیست و در و مسائل جدید و نوپدید نامحدود و الیتناهی، و محصورماندن در چارچوبِ الگوهای نص، عمالً امکان

بسدت، سدازوکارِ   انجامد. او به همدین دلیدل و بدرای عبدور از ایدن انسدداد و بدن       مدت به انسدادِ دروازة اجتهاد میدراز

 استحسان را ابداع کرد. 

. چنانکه از این تعریف بر 2«وانهادنِ قیاس جلی به واسطة قیاسِ خفی»استحسان در نظرگاه ابوحنیفه عبارت است از: 

یاس کاوشی عقلی در فرایند استنباط احکام شرعی می باشد؛ با این تفاوت که در آید، استحسان نیز مانند قمی

کند؛ بلکه بیرون دادن آن به مواردِ مشابه تکثیر نمیفرایند استحسان، مجتهد الگوی کتاب و سنت را به خاطر سرایت

مصالح ط، اوضاع و احوال و اشت شرایزند و با درنظردمیدست از چارچوب نص، به کاوش عقالنی و اِعمال رأی و نظر 

 دهد.حکمِ مسألة مورد نظر خود را تشخیص میو مفاسد، 

سازد؛ زیرا مجتهد در فرایند استحسان، قیاسی را که گرایانة امام ابوحنیفه را نمودار میاستحسان اوج فقاهت عقل

. به همین خاطر است که برخی از کاودنهد و با استمداد از عقل، حکمِ مسأله را میبرگرفته از الگوی نص است وا می

فقها، از جمله شافعی، تمسک ابوحنیفه به استحسان را نکوهش کرده اند و آن را به مثابة دخالت در ارادة تشریعی 

 .3خدا دانسته اند )مَن إستحسَنَ فَقَد شَرَّعَ(

 زیر برخوردار بود:های از شاخصهگرایانة امام ابوحنیفه فقاهت عقل

را از یک تالش فکریِ فردی به صحنة دیالوگ تحول آفرید و آن ،ابوحنیفه در شیوة اجتهادمعی: تکیه بر خردِ ج (6

اجتهاد را به  شورا پیوند  ،گونهپدید آورد و بدین «مجلس شورای اجتهاد»و  کردگروهی و خردورزیِ جمعی تبدیل 

یخ، علم الرجال، و . . . عضو این مجلس شش تن از کارشناسانِ و متخصصان تفسیر، حدیث، نحو، ادبیات، تاروزد. سی

بنا به روایتی، این مجلس تا زمانِ رحلتِ ابوحنیفه  4نمودند.شورا بودند و در فرایند اصدارِ فتوا تشریکِ مساعی می

سیاسی را و های مختلف حقوق فردی، خانوادگی، اجتماعی، مدنی، اقتصادی، هشتاد و سه هزار مسئلة فقهی در حوزه

 مسألهشیوة اجتهادیِ ابوحنیفه در این مجلس چنین بود که ابتدا  5بررسی قرار داد و به تصویب رساند. مورد بحث و

با دلیل بیان کنند. سپس او  آنیافتند تا رأی و نظر خود را در مورد کرد و هرکدام فرصت میرا نزد حضار مطر  می

ها و دالیل مختلف مورد غور و بررسی قرار گاهپرداخت و در ادامه، دیدخود به بیان دیدگاه و دالیل خویش می

 6رسید.ین شورا به تصویب میا ی دراتا اینکه مسأله گردیدگرفت و چه بسا که روزها سپری میمی

اهل »ساز تمایز مکتب رویکرد تعلیلی به احکام شرع: یکی از مباحث اصولیِ عمده در روزگار ابوحنیفه که زمینه (2

فه منحیثِ در احکام شرع بود. ابوحنی« اصالت تعلیل»و « اصالت تعبد»، چالش میان گردید« اهل حدیث»و « رأی

                                                           
  .653، ص تکوین العقل العربیبنگرید به: محمد عابد جابری،  1

 .77، ص2بنگرید به: التوضیح علی التنقیح، ج 2

 .157، ص2، جاالعتصامبنگرید به: شاطبی،  3 

 . 612-616، صصالخالفة والملکبنگرید به: مودودی،  4 

 همان 5
 .15، ، صابوحنیفة النعمان امام أئمة الفقهاءوهبی سلیمان غاوجی،  6
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هایی رو معتقد بود که احکام شرع در ذات خود به علتباور داشت، و از این 1«صالتِ تعلیلا»پیشوای اهلِ رأی به 

« معقول المعنی»فقه،  تکیه دارند و برای جلبِ مصالح و دفع مفاسدی وضع شده اند و به تعبیر رایج در اصول

دانست و می« المعنیمعقول»هستند. او البته برای این قاعده استثناهایی نیز قائل بود و برخی از احکامِ عبادی را غیرِ 

 کرد. ناپذیر قلمداد میتشخیص علل آن را دشوار و یا امکان

که هر حکم در اصل علتی دارد مگر اینکه قاعدة اصالتِ تعلیل از نظر ابوحنیفه بر دو ضابطه استوار بود: نخست این

باشد، بدین شر  که اگر علت خال  آن ثابت شود، و دوم اینکه وجود و عدمِ حکم منوط به وجود و عدم علت می

 گردد. موجود باشد، حکم هم قابل تطبیق است و هرگاه علت رفع شود، حکم نیز مرفوع می

علت حرمتِ شراب، سُکر و مستی است و هرگاه این علت رفع شود و بر بنیاد ضوابط فوق، ابوحنیفه معتقد بود که 

گردد و کنندگیِ خود را از دست بدهد و مثالً به سرکه تبدیل شود، حرمتِ آن مرفوع میشراب خاصیتِ مست

  2باشد.نوشیدنش جائز می

گرفت و در فرایند نظر می های زمان و مکان در اجتهاد: ابوحنیفه بسترِ عقالیی احکامِ شرع را درتوجه به مؤلفه (9

داشت. به تعبیر امروزین، او معتقد بود که هر حکم های زمان و مکان توجهی ویژه مبذول میبه مؤلفه ،استنباط

مایة حکمِ شرعی عبارت است از فُرم، شکل و باشد. برونمی« مایهدرون»و « مایهبرون»متشکل از دو عنصرِ  یشرع

 ایة حکم شرعی عبارت است از مقصد، هد  و محتوای آن. مو درون ،چگونگیِ انجامِ آن

مایه )شکل و آنکه برون)مقصد و هد ( حکم شرعی ثابت و تغییرناپذیر است، حال مایةبه باور امام ابوحنیفه درون

را  گردد که هد ِ حکمای اجرا میشود و به شیوهفُرمِ( آن قابلِ تغییر است و به فراخورِ زمان و مکان دگرگون می

 3«شاةٌ فِی کُلِّ أربَعِینَ شَاةً»بهتر تأمین کند. بر بنیاد همین قاعده، او حکمِ فقهیِ زکاتِ گوسفند را که در حدیثِ 

مایه تحلیل کرد و اظهار داشت که مقصدِ این حکم تأمین نیازهای فقرا و مایه و درونبیان شده است، از لحاظ برون

شیوة اجرای آن عبارت است از دادن یک گوسفند به عنوان زکات. او معتقد  ساختنِ مال اغنیاست، و شکل وپاکیزه

تعبیر شده است ثابت نیست و در شرایط « به دادنِ یک گوسفند»بود که شیوة اجرای حکم که در حدیث از آن 

تر زمانی و مکانیِ مختلف، دگرگون و متحول شود؛ در جایی ممکن است دادنِ گوسفند، هد  و مقصود حکم را به

شود و در شرایطی دیگر امکان دارد که پرداختِ قیمت گوسفند مفیدتر تشخیص تأمین کند، پس گوسفند داده می

 4گردد.داده شود، بناءً قیمت آن پرداخت می

گرایی چون شافعی که مقارن به زمان او داد که فقیهانِ نقلگفتنی است که ابوحنیفه در حالی چنین فتوایی می

شده توسط پیامبر را دانستند و معتقد بودند که ما باید حکم فقهیِ بیانختِ قیمت را جائز نمیزیستند، پردامی

 5متعبدانه و بدون چون و چرا بپذیریم و از هرگونه اِعمال تغییر در آن بپرهیزیم.

                                                           
 . 582، ص6، جردالمحتار، و ابن عابدین، 56، صتخریج الفروع علی األصولبرای تفصیالتِ بیشتر بنگرید به: زنجانی،  1

 . 25، ص25للسرخسی، ج لمبسوطا، و 51، صتخریج الفروع علی األصولبنگرید به: برای تفصیل این موضوع  2

 .6318حدیث شمارهزکاة السائمة، )از چهل گوسفند، یک گوسفند به عنوان زکات داده شود( سننِ أبی داود، باب  3 
 .292، ص نوراالنوار فی شرح المناربرای تفصیل بیشتر بنگرید به: مالجیون,  4

 .53، صروع علی األصولتخریج الف 5
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اره ثابت مقاصداندیشی: پیشتر اشاره رفت که احکام شرع از نظر ابوحنیفه عمدتاً مقاصد و اهدافی دارند که همو (5

گرایی بود. تعلیل« اصالتِ تعلیل»پذیرند. این هم اشاره شد که ابوحنیفه از پرچمدارانِ اند و در گذرِ زمان تحول نمی

 شدنِ فقه او را فراهم نمود. ابوحنیفه افقِ فراخ مقاصداندیشی را به روی اجتهادِ او گشود و بسترِ تئوریک عقالنی

تنها فقیه مقاصداندیش تاریخ اسالم نبوده است و فقیهانِ پرشماری به مقاصد درخور یادآوری است که ابوحنیفه 

سازد این است که رویکرد شریعت توجه جدی مبذول داشته اند. اما آنچه ابوحنیفه را بارز و متمایز می

شود، ه عبادات میوارد عرصة فق ،گیرد و با عبور از دائرة فقه معامالتتری را در بر میمقاصداندیشانة او گسترة فراخ

ماند. از نظر فقهای مذکور، فقه عبادات عرصة آنکه مقاصدگرایی سائر فقها در حوزة فقه معامالت محصور میحال

چون و چرا آنها را بپذیرد و کندوکاوهای مقاصداندیشانة عقل نیست و مسلمان مکلف است که متعبدانه و بی

دانست و در حنیفه دخل و تصر  مقاصداندیشانه در عبادات را جائز میگونه دخل و تصرفی در آنها نکند. اما ابوهیچ

 کرد. شکل و فرمِ شان تغییراتی اعمال می

را به زبان آوریم، بلکه « أهلل اکبر»داد که برای شروع نماز الزم نیست که حتماً عبارت میاو به همین دلیل فتوا 

استفاده کنیم. استداللِ « خدا بزرگ است»حتی جملة فارسیِ و یا « اهلل الکبیر»آن از عبارت  به جایتوانیم می

ابوحنیفه این بود که هد  و مقصود تکبیر تحریمه، تعظیم خداوند است، لذا گفتنِ هر کلمه و عبارتی که همین 

 زبانان جائزاو نمازخواندن به زبانِ فارسی را برای فارسی ،به همین مِنوال 1مقصود را برآورده کند، درست است.

دانست؛ زیرا از نظرِ او، هد  نماز مناجات و راز و نیاز با خداست، و این هد  با ادای نماز به زبانِ مادری بهتر می

 2شود.برآورده می

اش، عراق، پا فراتر زادبومِ اصلیهای باعث شد که مذهب حنفی بسیار آسان و شتابان از مرز 3گفتهی پیشهاشاخصه

که مذهب حنفی  هاییی اسالمی رهروان و هواداران فراوانی پیدا کند. یکی از سرزمینهابگذارد و در دیگر سرزمین

هراتیان و دیگر مذهب حنفی برای بود.  خراسانپهناورِ سرزمین هرات و به صورتِ عموم، پذیرفت،  باز را با آغوش

در زیر فشارهای اقتصادی، سرانجام  روایی و هجومِ فرهنگی تازیان،ها مبارزه با ستمکه پس از سالخراسانیان 

این بود که این مذهب  اشمهمترین جاذبهداشت.  یجاذبة فراوانبه پذیرش اسالم داده بودند، تن و سیاسی اجتماعی 

های دینی به زبان پارسی اقرار و به امکان برگزاریِ آیینشناخت را به رسمیت می زمینساناخرهای فرهنگی ارزش

 کرد. می

ولی شواهد است،  نشدهت زمان دقیقی ثبهرات خراسان و مشخصاً مذهب حنفی به  ورودِ برای هنمنابع کدر چه اگر 

در این سرزمین  هجری، سدة دومنیمة اخیر از ابوحنیفه  4و هراتیِ خراسانی شاگردانِاین است که حاکی از تاریخی 

های درس و فتوا تصر  کرسی 5اند. تردد داشته اند و در ترویج و گسترش میراث فکریِ وی سهمی ارزنده ایفا کرده

                                                           
 .631. بیروت: دارالفکر, ب ت. ص 6، جبدائع الصنائعالکاسانی, ابوبکر بن مسعود,  1

 .98، ص6، جالمبسوطبنگرید به:  2
های در منظومه فقه حنفی بنگرید به: عبدالکبیر صالحی، بازنگری شیوه قربانی در منظومه فقه حنفی، روزنامه درباره تفصیل این شاخصه 3

 .1-3، صص6935سنبله  96، 333عه باز، شمارهجام

ق( یکی از شاگردان هراتی ابوحنیفه بود که بنا به گزارشهای تاریخی در هرات مجالس درس و  677هیّاج بن بسطام هروی )متوفای  4

 (.625، ص61، جتاریخ بغدادکرده است )ر.ك: سخنرانی برگزار می
 .859-733ان بعد از اسالم، صصبنگرید به: عبدالحی حبیبی، تاریخ افغانست 5
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چیره بدل شود و هرات به جریانی مسلط و  حنفیت در هجریدر سدة سوم باعث شد که  توسط فقهای حنفی 1و قضا

 رهروان و هواداران فراوانی پیدا کند.

-مجامع علمی خردبنیاد معتزله نیز راه خود را به سوی ابوحنیفه در هرات، کالمِ بنیادِهمزمان با گسترش فقه رأی

گرانة ساز رونق مکتب اعتزال در هرات شد، سیاست حمایتشاید یکی از عواملی که زمینهدینی این شهر باز کرد. 

وگوی ادیان کرسیِ خالفت را از آنِ خود ساخت، به گفت قمری 638او که در سال  مأمون از این مذهب کالمی بود.

وگوها بسیار بارز بود و قوتِ نقش متکلمان معتزلی در این گفت 2شد.فراوانی قائل میاهمیت و مناظراتِ بینامذهبی 

سال  و سپر به زمین بیفکنند و از مجالسِ مناظره  ،شد که مکاتب رقیباستدالل آنها در بسا موارد باعث می

ه شد و با یافت، گرویدة افکار معتزلخورده بیرون بیایند. مأمون که گاه در این مجالس حضور میسرافگنده و شکست

این حمایت در روزگارِ معتصم و واثق نیز ادامه یافت و کالم معتزلی بیش از  حمایت کرد. هاتمام توش و توان، از آن

 3سه دهه از تمام امکانات دستگاه خالفت عباسی به نفع گسترش مکتب فکریِ خود استفاده کرد.

که از سال حنفی  فقهایبا  را آنها نزدیکِ همکاری تزلی در دستگاه خالفت عباسی زمینةنفوذ گستردة متکلمان مع

این  فراهم ساخت. 4را به خود اختصاص داده بودند، نظام قضاییِ حکومتسرتاسریِ یریتِ مد سوبدین هجری 675

فقهای حنفی گرایش پیدا کردند و  معتزلی به فقهِ بسیاری از متکلمانِ و منتهی شدفکری همکاری سرانجام به هم

 حنفیتِ»جریانی به نام  ،هجری گرویدة کالم معتزلی شدند و در نتیجه در سدة سوم ،نوبة خود حنفی نیز به

شماری  ،هجریدر سدة چهارم  این جریان بعدها چنان گسترش یافت که 5شکل گرفت. «معتزلة حنفی»یا  «معتزلی

 مشهور به جصاص و ابوبکر رازی 6ق( 955)متوفای حنفی مانند أبوالحسنِ کرخی ترین فقهایاز برجسته

 درآمدند.  حنفیانِ معتزلیلکِ به آن گرایش پیدا کردند و در سِ 7ق( 975)متوفای

زمین گسترش پیدا کرد. یکی از کسانی خراسان دراش، عراق، پا فراتر نهاد و معتزلی به زودی از زادبوم اصلی حنفیتِ

خود ابوالحسن کرخی به و که به اشارة استاد . امعتزلی به خراسان باز شود، جصاص بود که باعث شد پای حنفیانِ

شواهد تاریخی  8های علمی شد.ها در آن شهر ماند و مشغول تدریس و تألیف و دیگر فعالیتآمده بود، سالنیشابور 

در دیگر شهرهای حنفیانِ معتزلی ساز گسترش افکار حاکی از این است که حضور دیرپای جصاص در نیشابور، زمینه

خواند که در را یکی از شهرهایی می هرات ق( 977)متوفای  شافعی طیِلَمَمله هرات، نیز بوده است. خراسان، از ج

                                                           
های سوم، منصب قضای هرات به دست حنفیان بوده است )ر.ك: ذهبی، تاریخ االسالم، های سدهکند که در نیمهذهبی گزارش می 1

 (.955،ص1ج
 .595کوب، تاریخ ایران بعد از اسالم، صزرین 2
 .39،ص9، جاإلسالمضحیاحمد امین،  3

 .552، صآراءه و فقهه-یاته و عصرهابوحنیفه؛ حمحمد ابوزهره،  4

 .121، صحنیفةاصول الدین عنداإلمام أبیبنگرید به: الخمیس،  5

 .529، ص23، جسیرأعالم النبالءاإلعتزالِ(. بنگرید به: ذهبی، کند که کرخی از سران معتزله بوده است )کانَ رأساً فیذهبی گزارش می 6

 .933، ص96، جسیرأعالم النبالءبی، گرایی جصاص بنگرید به: ذهدربارة اعتزال 7

، الفوائد البهیة فی تراجم الحنفیةزیسته است )ر.ك: عبدالحی اللکنوی، در نیشابور می 953تا  923های ظاهرا جصاص در فاصلة سال 8

 (.28ص



15 
 

این احتمال بعید نیست که افکار جصاص و دیگر  1معتزلیان در آن چیره و غالب بوده اند.مری ق سدة چهارم

 حنفی بدل کرده باشد.  لی معتزلیانِهرات را نیز به یکی از کانونهای اص، مرزهای نیشابوربا عبور از  فکرانشهم

 ستیزِمشرب و معتزلهخلفای حنبلی معتزلی در دستگاه خالفت عباسی چنان عمیق و گسترده بود که نفوذ حنفیانِ

 939در سال است که باری گزارش شده  آنان بیرون کنند.قضا را از تصر   ها بعد نتوانستند نظامِعباسی تا سال

 یو فقیه را که یکی از فقهای شاخصِ حنفی بود، صادر کرد القضاتقاضی فرمانِ برکناریِ باهللخلیفه القادر قمری

مقرر نمود. حنفیان در واکنش به این فرمان دست به شورش  ویرا به عنوان جانشینِ  به نام محمدِ بارزی شافعی

القضاتِ ازنگری قرار دهد و قاضیزدند و چندان بر خلیفه فشار آوردند که سرانجام مجبور شد فرمانِ خود را مورد ب

و در پی  های نخستین سدة پنجمدیری نپایید و در دهه نفوذ و چیرگیاین البته  2حنفی را بر مقام خویش ابقا کند.

وضع به نفع حنابله و اهل حدیث که با حنفیان معتزلی/معتزلیان حنفی سر ستیز داشتند،  3انتشار اعتقادنامه قادری،

 متحول گردید. 

جریانی دیگر به نامِ  (النهردر فرارود )ماوراءیافت، معتزلی در عراق و خراسان گسترش می حنفیتِجریانِ تی وق

را  ق.( بود که خود 999گذارِ این جریان ابومنصور ماتریدی )متوفای بنیان. گرفتن بوددر حال شکلحنفیتِ ماتریدی 

برقراریِ پیوند بین رهگذر از  تا بسیار کوشید و اشتغال ورزید تدریس و تألیفاو به  4دانست.وارث برحق ابوحنیفه می

پس از  5قرائتی تازه از حنفیت ارائه کند. خطّ سومی را پی ریزد و ،در کشاکشِ نزاع حنبلیان و معتزلیان عقل و نقل

و فقهی  گسترده زدند و با نگارش منابع تفسیری، کالمی، اصولیدست به تألیفاتی  رحلت ابومنصور، شاگردان او

 6ماتریدی را تبیین و تدوین کنند. تالش کردند تا مبانی معرفتیِ حنفیت

برای ترویج و گسترش حنفیت ماتریدی، که از زادبومِ آنان سر برآورده بود،  7روایی خوددر دورة حکم امیرانِ سامانی

که  ابوالقاسم سمرقندیحکیم  سازی مذهبی، ازگرفتنِ سیاست یکسانآنان با در پیش 8تالش و هزینة بسیار کردند.

بنگارد تا به عنوان  کتابی را، خواستند های عارفانه داشتگرایش یکی از شاگردانِ نامور ابومنصور ماتریدی بود و

به « السواداألعظم»جریان حنفیت ماتریدی از سوی حکومت ترویج شود. این کتاب که با عنوان مانیفست رسمیِ 

و  معرفیساز و زمینه 9به فرمان امیرِ خراسان به پارسی ترجمه شد قمری 759ا در سال نگارش درآمد، حدود

 ماتریدی در این سرزمین گردید. حنفیتِ شناخت

                                                           
 .99، صاألهواء والبِدعِالتنبیه والرد علی أهلملطی،  1

 204-202آراءه و فقهه، صص-ابوحنیفه؛ حیاته و عصرهه، و ابوزهر 999،ص2، جالخطط المقریزیةمقریزی،  2

(، 528هجری توسط بیست و ششمین خلیفه عباسی، القادر باهلل )متوفای 525شود که در سال اعتقادنامه قادری بر فرمانی اطالق می 3

المنتظم فی تاریخ ن باره بنگرید به: ابن جوزی، صادر شد. انگیزه اصلی صدور این اعتقادنامه دفاع از عقائد حنابله در برابر معتزله بود. در ای

  .637، ص63، جالملوک واألمم

 .15-33، صصهای اسالمیفرقهدرباره تکوین و پیدایش حنفیت ماتریدی بنگرید به: ویلفرد مادلونگ،  4

 .76، صابومنصورالماتریدی؛ حیاته و آراءه العقدیةبلقاسم الغالی،  5

 .  36-53همان، صص 6
 ق. در ماوراءالنهر و خراسان حکم راندند. 983تا  216از سال  سامانیان 7
 .33، صهای اسالمیفرقهمادلونگ،  8

 .63و 62، صص السواد األعظمبنگرید به: حکیم سمرقندی،  9
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بر خراسان  قمری 332تا  523دورة سالطین سلجوقی که از سال  در یهای حکومتی از حنفیت ماتریدحمایت

حنفیت معتزلی در هرات و برخی دیگر از شهرهای خراسان  این دوره هنوزآغازِ در  راندند، نیز ادامه یافت.میحکم 

فگانِ عباسی باعث شد که سالطین سلجوقی از حنفیت ماتریدی که یلستیزانة خهای اعتزالاما سیاست چیره بود.

آن را به و  1انگیخت، حمایت کنندکرد و حساسیتِ کمتری بر میرا بر تاركِ خود حمل می« سنت و جماعت»بَرندِ 

وزیر قدرتمند امپراطوری سلجوقی که طوسی،  الملککیش رسمی حکومت معرفی نمایند. هرچند خواجه نظام عنوان

خود را در کنار مذهب حنفی رسمیت برگزیدة گرای متعصبی بود، تالش کرد تا کیش مذهب و اشعریخود شافعی

های در ظلّ حمایتماتریدی ند و حنفیت نتیجه مابیاو های ببخشد و از امتیازاتی یکسان برخوردار سازد، اما تالش

این اجتماعی، به -بسیاری از حنفیان معتزلی برای فرار از فشارهای فزایندة سیاسی و 2گسترش پیدا کرد ،حکومتی

 جریان گرویدند.

را در بر گرفت، سیاست مذهبی در هرات ق.(  162تا  359)دودمانِ غوری که حدوداً هفتاد سال  حکمرانیدر دورة 

وجه مانع رشد روزافزون حنفیت ماتریدی نشد و اما این وضعیت به هیچ 3فع اشاعره و کرّامیه دگرگون گشت،به ن

اندیشی و مناظره، در راستای پیوسته از طریق تدریس، تألیف و برگزاریِ محافل همهای این جریان تئوریسین

ودند بر هرات مسلط ب .ق 789تا  159ی هااز سیاست مذهبی آلِ کرت که در فاصلة سال گسترش آن تالش کردند.

  4اند.مذهب بودههای تاریخی، بیشتر مردم این شهر حنفیبنا به گزارشاما  اطالعات زیادی در دست نیست،

، حنفیت ماتریدی در این شهر به به دست گرفتندهرات را زمام امور  قمری 857در سال  تیموریوقتی سالطین 

و  های رقیب را از صحنه بدر کرده بود. تیموریان نظامیة هراتجریانده بود و تبدیل شچیره دست و جریانی یک

را شان و مدیریت  6، بازسازی کردندندمسلک بوداصلیِ شافعیانِ اشعری هایپایگاهرا که روزگاری از  5مدرسة غیاثیه

 های حنفیتِچهره چنان مدارس متعدد دیگری اعمار کردند و مشهورترینآنان همبه فقیهانِ حنفی سپردند. 

النهر در آمد و پیوسته بین هرات و ماوراءماتریدی  دانشمندان 7ماتریدی در آن روزگار را به کار تدریس گماشتند.

رس دینی در مدارس هرات و د 8این دو دیار فعال بود کز آکادمیکِمرا وستد علمی بینای دادهکانالشد بودند و 

کردند و در ب استعداد از خاك ایران و قلمرو عثمانی قصد این شهر میداشت که ارباب ذوق و اصحا چنان رونق

 9ی تتلمذ به زمین میگذاردند.وورانِ آن زانمحضر دانشمندان و اندیش

                                                           
-26، صص6932، پاییز62، فصلنامه خراسان بزرگ، سال چهارم، شمذهب در خراسان سده پنجم و ششم هجریعلیرضا روحی،  1

93. 
 .13-15، صصهای اسالمیفرقهدلونگ، ما 2
الدین غوری به اشاعره گرایش داشته است و دیگر اُمرای غوری از هواداران کرامیه بودند. در این زمینه بنگرید ظاهرا شخص سلطان غیاث 3

 .295، ص3، جالکامل فی التاریخاثیر، به: ابن

 . 31، ص6973، زمستان 15و  33ها، شبررسی، مقاالت و هرات از طاهریان تا تیموریاننوراهلل کسائی،  4
ها پایگاه درس و بحث امام فخر الدین غوری در هرات ساخته شد. این مدرسه سالمدرسة غیاثیه در قرن هفتم هجری توسط سلطان غیاث 5

 کند.رازی بود در عهد تیموریان بازسازی گردید و تا کنون در هرات فعالیت می
 .21، ص2ج، روضات الجناتاسفزاری،  6

 .52-93، صصهای علوم و ثقافت اسالمی در افغانستانکانونمحمدیوسف ازرق،   7

 .683-687، صصرشحات عین الحیاة. نیز نک: واعظ کاشفی، 985-997، صص5، جالسیرحبیبدر این زمینه بنگرید به: خواندمیر،  8

 .1، ص6، جالتواریخأحسنبیگ روملو، حسن 9
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آهسته آهسته از شد، حنفیت ماتریدی تیموریان سپری می که از روزگار سامانیان تا عصرِ سدهشش  حدودا در مدتِ

در بسا شهرهای این سرزمین، از جمله و هر، پا فراتر نهاد و مرزهای خراسان را در نوردید زادبومِ اصلی خود، مارواءالن

های رقیب را یکی پس از دیگری به تصر  خود درآورد و دینی جریان-های علمیپایگاه گسترش پیدا کرد وهرات، 

های حمایتبدون شک  .راز آمدفاقتدار و شکوفایی  سپهر اوج عنوان یکی از مهمترین مکاتبِ کالم اسالمی، به به

. اما گیری داشتتأثیر چشمدر راستای بالندگی و تعالی این جریان  ،سامانیان و سلجوقیانبه ویژه در دورة  ،حکومتی

رشد و گسترش آن  ر محركِوبرخوردار بود که به مثابة موت یهایکه خود این جریان نیز از ویژگی کردنباید فراموش 

مراحل تکوین و تدوین دو عامل درونی باعث شد که این جریان، برخال  حنفیت معتزلی،  کرد. در واقععمل می

پیدا کند و رقیبان خویش را به اسالمی حضوری دیرپای  اندیشةدر گسترة خویش را موفقانه پشت سر بگذارد و 

 نشینی وا دارد. سپرافکنی و عقب

تا  چهارمای قائل بودند. در فاصلة قرن لید فکر اهمیت ویژههای این جریان به تواولین عامل این بود که تئوریسین

های تفسیر، کالم، فقه و اصول به منظور تبیین مبانی معرفتیِ این جریان در زمینههجری، صدها کتاب  دهمِقرن 

ها چنان عمیق و ژر  بودند که در محافلِ توسط اندیشمندان ماتریدی به نگارش درآمد. شماری از این کتاب

امروز در مجامع  تا هاشدند. برخی از این درسنامهاستفاده می آموزیِ خراسان و ماوراءالنهر به مثابة درسنامهدین

آموزی افغانستان، پاکستان، هند، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ایران، ترکیه، مالزی و اندونزی رائج و دین

 باشند. متداول می

توسط « عرضه به تناسبِ تقاضا»گسترش حنفیت ماتریدی شد، رعایت قاعدة  ساز رشد وکه زمینه یعامل دیگر

های عینیِ جوامع پیرامونیِ خود تعامل های و چالشمتفکران ماتریدی با پرسش .بودجریان این های تئوریسین

های تالش نگری و هوشیاری، مسائل و مشکالت موجود در محیط خود را دستمایةبا واقعکردند و سازنده برقرار می

 زدند.ساختند و از این رهگذر بین تئوری و عمل پل میمی خویش شناختیدین

النهر مسدود های مراوداتِ علمی بین هرات و ماوراءکانال اوائل قرن دهم هجری،با برافتادنِ سلسلة تیموریان در 

قافلة تکاپو و رشد معرفت سده، پس از این  زمین به افول گرایید.در هریستارة اقبال حنفیت ماتریدی  گردید و

محافل علمی پژوهانه روی به تنگی و انقباض نهاد و های دیندینی در هرات از حرکت باز ایستاد و بستر نظرورزی

و از تولیدِ فکر و تحوالت سیاسی، اجتماعی و مذهبی دچار ضعف و ناتوانی شدند با تأثیرپذیری از حنفیانِ ماتریدی 

نهادند که ما در ی ای پادر سراشیبی زمانه در نتیجه، وها و استلزاماتِ زمان عاجز ماندند یشدن با دگردیسگامهم

 کنیم. یاد می «حنفیت سنتیجریان » این نوشتار از آن به عنوان عصر چیرگیِ

ی ماترید میراثِ فکریِ اندیشمندان متقدمِبر خوان سو بدینیعنی حنفیتی که از قرن دهم منظور از حنفیت سنتی 

سرشت و کند. ، در محافل علمی خود تکرار و نشخوار میبررسیِ ناقدانهنشسته است و آثار پیشنیان را بدون 

از آنجایی که این جریان قادر نیست که از مشکالت سرنوشت حنفیتِ سنتی با جمود و ایستایی گره خورده است. 

و بدون چون و چرای سنت )میراث گذشتگان( گشایی کند، ناگزیر بر مرجعیت و تقدیس مطلق امروزین جامعه گره

 پندارد.فشارد و هرگونه رهیافت نظریِ فراسنتی به نیازهای نوینِ جامعه را بدعت و نامشروع میپای می
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دهیم که این دوره را به به خود حق می ،اگر به کارنامة ضعیف و نحیف حنفیان از سدة دهم تا امروز نگاهی بیندازیم

، در سراسر الدین سلجوقیدیدة استثنایی صال از پ نظرصر ِدیشة دینی در هرات قلمداد کنیم. عنوان عصر زوال ان

هرات به نگارش درآمده باشد و  حنفیِ اندیشمندانِتوسط که  گرفتسراغ  تواننمیای را هیچ اثر جدی این دوره،

دهم بین های هفتم تا که در سده یهاینگاریها و حاشیهنویسیحتی از تعلیقهساز یک تحول فکری شده باشد. زمینه

انتظار کسی است که بیاید و پیوسته چشماندیشة دینی و  یستدر این دوره خبری ن حنفیان این خطه رائج بود نیز

 در مصا ّ تمام مخاطرات، جان به کف گیرد و آن را از مغاك تاریک انحطاط نجات دهد. 

سی مدرسه و برپایة آمار وزارت معار ، بیش از اوانی در اختیار دارد. امروزه حنفیت سنتی در هرات مراکز آموزشی فر

 هاده 1کنند.علم فراهم میهزار طالب 23آموزی را برای دارالعلوم رسمی در هرات مشغول فعالیت اند و زمینة دین

دقیقی در دست کنند که از شمار شاگردان شان آمار مدرسه و دارالعلوم غیررسمی نیز در این والیت فعالیت می

های د. افزون بر این، دانشکدهنباشدر تصر  حنفیت سنتی می هاو دارالعلوم اکثریت مطلق این مدارسنیست. 

این جریان قرار دارند. اما از در خدمت های خصوصی جامی و الغیاث نیز شرعیاتِ دانشگاه دولتی هرات و دانشگاه

در زمینة تبیین، تکوین و تدوین علوم دینی توانند برند و نمینج میهای فراوانی راین نهادها از آسیب که جاییآن

 باشد.حالی آرمیده است و فاقد رونق و رمق مینقشی مؤثر ایفا کنند، اندیشة دینی در هرات در بستر سستی و بی

ل تصنیف و باشند در چند محور ذیل قابهای شرعیات هراتِ میگیر مدارس دینی و دانشکدههایی که گریبانآسیب

 اند:بندی دسته

اکثریت مطلق منابع درسیِ عقاید، تفسیر، فقه، اصول فقه، علوم قرآن و . . . که توسط  :محور یکم( متون آموزشی)

شوند، دارای قدمتی چندصد ساله اند و به فراخورِ نیازهای دیار و های شرعیات تدریس میدینی و دانشکدهمدارسِ

شده اند، دینی جامعة ما استفاده می-. با آنکه این منابع از دیرباز در مجامع و محافل علمیروزگار ما تدوین نشده اند

امروزه کارایی و اثربخشی مطلوبِ آموزشیِ خویش را از دست داده اند و دیگر یارای آن نیستند تا بارِ گران 

ی و عقیدتی جامعة ما را پاسخی آموزی را به طور شایسته و بایسته به دوش کشند و نیازهای معرفتی، اخالقدین

گاه به معنای انکار ارزش و اهمیت درخور ارائه کنند. البته روشن و مبرهن است که اقرار به ناکارایی این متون هیچ

دهندة بخشی از میراث معرفتیِ عظیم و فخیمی اند که تاریخ، افتخار آفرینش گمان این منابع تشکیلآنها نبوده و بی

به دالیل  مذکور رغم برخوداری از این جایگاه رفیع، منابعدانشمندان مسلمان ثبت کرده است. اما علی آنها را به نام

 آموزی استفاده شوند: ذیل دیگر شایستگیِ الزم را ندارند تا منحیث درسنامة دین

ین است. چنانکه از جدول آموزانِ امروزاز عوامل ناکارایی این منابع فاصلة زمانیِ شان با دینالف( فاصلة زمانی: یکی 

دهیِ ذهنیت که قطعاً در شکل درسیِ عقاید، تفسیر، فقه و اصول فقهزیر پیدا و هویداست، اکثریتِ مطلق متون 

کنند، زادة قرون چهارم تا هشتم هجری بوده و هرکدام در افق ایدئولوژیک طُالب علوم دینی نقشی مؤثر ایفا می

 تدوین گردیده اند.  ،به نیازهایی متفاوت ای خاص و در مقام پاسخگوییتاریخی

                                                           
علمان شان افزوده شده های رسمی و طالبرود که تا کنون بر تعداد مدارس/دارالعلوماست و احتمال می 6939این آمار مربوط به سال  1

های والیت هرات، باشد. در این باره بنگرید به: وزارت معار  افغانستان، گزارش پیشرفت اجراآت ساالنه از تطبیق پالن عملیاتی برنامه

 . 68-61، صص6939سال
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 1های شرعیاتمتون آموزشی تفسیر، عقاید، فقه و اصول فقه در مدارس دینی و دانشکده

 
 تاریخ تقریبی نگارش مؤلف نام کتاب

 199هد.ق( و جالل الدین سیوطی )م 468جالل الدین محلی )م الجاللین

 هد.ق(

نیمة دوم قرن نهم و نیمة اول قرن 

اواخر قرن هفتم و اوائل قرن هشتم  هد.ق( 097عبداهلل بن احمد النسفی ) مدارک التنزیل هد.ق دهم

 نیمة دوم قرن هفتم هد.ق هد.ق( 646عبداهلل بن عمرالبیضاوی )م  أنوار التنزیل هد.ق

 نمیة اول قرن دوم هد.ق هد.ق( 967منسوب به امام ابوحنیفه )م  فقه اکبر

ئد العقا  شرح

 النسفیة

 نیمة دوم قرن هشتم هد.ق هد.ق( 017سعدالدین التفتازانی )م 

 نیمة اول یا دوم قرن هشتم هد.ق( 407الحنفی )مشمس الدین الرومی حاشیه الخیالی 

ة شرح العقید

 الطحاویه الطحاویة

 نیمة دوم قرن هشتم هد.ق هد.ق( 017ابن أبی العز الدمشقی )م 

 نیمة اول قرن پنجم هد.ق هد.ق( 874)م  أحمد بن محمد القدوری مختصر القدوری

 نیمة دوم قرن هفتم هد.ق هد.ق( 097عبداهلل بن احمد النسفی )م  کنزالدقائق

الهدایة فی شرح 

 البدایه

 نیمة دوم قرن ششم هد.ق هد.ق( 615علی بن أبی بکر المرغینانی )م

 د. قنیمة اول قرن چهارم ه هد.ق( 588نظام الدین الشاشی )م  اصول الشاشی

 نیمة اول قرن دوازدهم هد.ق هد.ق( 9957مالجیون الحنفی )م  نور االنوار

 نیمة اول قرن هفتم هد.ق هد.ق( 688حسام الدین األخسیکثی )م  منتخب الحسامی

التلویح علی 

 التوضیح

 نیمة دوم قرن هشتم هد.ق هد.ق( 017سعدالدین التفتازانی )م 

توانیم از رهگذرِ فراگیری و آموزش شان با شرایط کنونی ما امتزاج ندارد، ما نمی از آنجایی که افق زمانیِ این منابع

رغم کهنگی و نیازهای معرفتی، اخالقی و عقیدتیِ امروزین خود را برطر  سازیم. اما واقعیت این است که علی

را در مدرسه و سپس در آموزشی، طالب علوم دینی در جامعة ما ناگزیر اند نخست این متون ناکارآمدیِ این متون

کاری و دروس تکراریِ این دو نهاد کنند. و وقت ارزشمند خویش را فدای مُوازی 2دانشکدة شرعیات مکرر بخوانند

ها و درسنامهتمام بار هر دهه یک ،های دیگر کشورهای جهاندانشگاهمدارس و  ،القاعدهاین درحالی است که علی

سازند تا بتوانند با کاروان پیشرفت زمان و ازنگری و ارزشیابی قرار داده، روزآمد میهای آموزشیِ خود را مورد ببرنامه

 جهانِ خود همسویی و همپایی کنند.نیازهای زیست

الذکر با مخاطب امروزین فاصلة زبانی نیز دارند و این خود عامل دیگری برای ناکارایی منابع فوقب( فاصلة زبانی: 

گان این منابع عمدتاً محتوای موردِ نظر خویش را در قالب کلماتی غریب، عباراتی شود. نویسندشان قلمداد می

های علوم معانی و نامأنوس، جمالتی مغلق و نثری متصنع ریخته اند و معار  دین را چنان با تعقیدها و پیچیدگی

همة تالش  ،و تربیتی دین شوند به جای تمرکز بر فهم ابعاد معرفتی، هدایتیبیان آمیخته اند که طُالب مجبور می

الذکر، عبارات به های فوقخود را در راستای درك عبارات پیچیدة متنِ موردنظر به کار بندند. در برخی از کتاب

راهه شوند و بیای پیچیده و متصنع اند که گاه استادان زبده و زبردست در تبیین مرادِ مؤلف دچار مشکل میپیمانه

گردند و وقت ارزشناكِ خویش را در خوانشِ ، به حواشی چندالیة متن درسی متوسل میروند و از سر ناگزیریمی

                                                           
مجموع مفردات درسی »و « نصاب تعلیمی و مضامین درسی صنو  اول تا چهاردهم مدارس تعلیمات اسالمی»بنگرید به: در این زمینه  1

 در تهیه این جدول از این دو منبع استفاده شده است.«.  6935های افغانستان مصوب جوزای سال پوهنحی های شرعیات پوهنتون
س دینی و سپس در سمسترهای سوم و چهارم دانشکده شرعیات به صورت تکراری جاللین نخست در صنو  یازدهم و دوازدهم مدار 2

 شود.تدریس می
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دهند. نتیجة روشن و مبرهنِ فراگیری این متونِ پیچیده آن است که نویسان هدر میمایة حاشیههای بیقیل و قال

های دینی، با ار  و آموزهاز رهگذرِ معتوانایی ندارند که  ،آموزیاکثریت طالبِ علوم شرعی پس از چندسال دین

های خویش در راستای های اجتماعی و سیاسی جامعة خود فعاالنه وارد تعامل شوند و از اندوختهرویدادها و پدیده

 برداری کنند.برند، بهرهدر آن بسر میما جهانی که پاسخگویی به نیازهای زمان و زیست

های شرعیات، ضعف رایج در مدارس دینی و دانشکدهدرسیِ  یکی دیگر از عوامل ناکارایی متونج( ضعف محتوایی: 

ای را به روی دین گشوده و های تازه، افقهای جهان مدرندگردیسی محتوایی شان است. واقعیت این است که

های سنگین و سهمگینی مواجه نموده است. به عنوان نمونه، پژوهی را به چالشای از اصول و مبانی سنتیِ دینپاره

های خود قرار داده و وثاقتِ تاریخی، خاورشناسانِ غربی قرآن را در کانون مطالعات و مداقه ،ند دهة اخیرطی چ

شناختیِ آن را به پرسش و چالش گرفته اند. این مایی زباننپذیریِ هرمنوتیکی و واقع، فهمشناختیحجیتِ معرفت

یک از توانند به هیچپایه اند که نمیمایه و بیمدرحالی است که منابع آموزشیِ رایج از لحاظ محتوایی چنان ک

های نظریِ سخته و های فکریِ موجود، رهیافتهای فوق پاسخی درخور ارائه نمایند و به تناسب چالشپرسش

 ای پیشکش کنند. سنجیده

های شرعیاتِ افغانستان هنوز در فضای مدارس دینی و دانشکده :محور دوم( موضوعات و مباحث درسی)

باشند و کشند و در زندانِ گذشته محصور مینفس می 1«هد.ق»های هفتم و هشتم اریخی، فرهنگی و اجتماعیِ سدهت

گیرند، روزآمد و کارا ای که در این نهادها مورد مُداقه قرار میرو، بسیاری از موضوعات دینی و مباحث درسیاز این

ها و سامانیها، نابهگی. جامعة ما در حال حاضر با آشفتنبوده و در وضعیت کنونیِ جامعة ما موضوعیتی ندارند

های نامیمونی چون گونِ اجتماعی و فرهنگی مواجه است. در بُعد اجتماعی، پدیدههای روزافزون و گونهچالش

ورزی، فساد اداری، غصب ثروت ریزی و خشونتگری، خونعملیات انتحاری، حمالت انفجاری، تندروی و افراطی

گریزی، محاکمة صحرایی، زوال اخالق انسانی و . . . گلوی مافیاگری، کشت و تولید مواد مخدر، قانونعمومی و 

محوری، هایی چون تبعیض نژادی و جنسیتی، قومفشارد و در بُعد فرهنگی، جامعة ما از پدیدهجامعة ما را می

ی، بددادن، محرومیت زنان از میراث  و . . . رنج آزاری، خشونت علیه زنان، ازدواج اجبارگرایی، کودك، فرقه2نارواداری

 برد. می

پژوهانِ ما مسائل و مشکالت امروزین کند که عالمان و دینها در جامعه اقتضا میها و نابسامانیگیوجود این آشفته

 نگری و هوشیاری، در عرصة موضوعات و مباحث درسی، طرحی نوواقعهای خود سازند و با را دستمایة تالش

های فرهنگی و اجتماعیِ فوق الذکر های قرآن، به تبیینِ اخالقی و دینیِ پدیدهگیری از رو  آموزهدراندازند و با بهره

پرورِ! جامعة ما مورد بررسی و ها توسط نهادهای عالِمیک از این پدیدهبپردازند. اما واقعیت این است که تا کنون هیچ

های بنیادین قرآن و اهدا  و مقاصد کالنِ دین تبیین است و در پرتو آموزهبازشناسیِ جدی و علمی قرار نگرفته 

متمرکز  ،ضیات زمانتاهمیت و بریده از مقالذکر همواره بر تبیین مباحثی کمنشده است و دروس دینیِ نهادهای فوق

   3بوده است.

                                                           
 21به این دلیل که متون درسی رایج در این دونهاد عمدتاً در قرن هفتم و هشتم هد.ق تولید شده اند. البته چنانکه در جدول صفحة 1

 د.ق نیز به نگارش درآمده اند.های چهارم، پنجم و ششم همشهود است، برخی از منابع در سده
2 intolerance 

، بیروت، دارالفکرالمعاصر «أزمة التعلیم الدینی فی العالم اإلسالمی»در این زمینه بنگرید به: د. خالد الصمدی و د. عبدالرحمن حللی،  3

 . 699(، ص 2557)
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است که از  1«فقر عقالنی»را نیابند،  گفتههای پیشیکی از عواملی که باعث گردیده این نهادها توفیق تبیین پدیده

های سوز، نهادهای مذکور توانایی ندارند که علل اصلیِ پدیدهجة این فقر معرفتباشد. درنتیدیرباز گریبانگیر شان می

شان را بازاندیشی کنند تا شناختیجدید و نوپدید جامعه را بازشناسی و از این رهگذر، موضوعات و مباحث دین

 های روزافزون جامعه پاسخی شایسته و بایسته ارائه نمایند. های گوناگون و چالشپرسشبتوانند به 

های شرعیات موجب شده است این دو نهاد در مدارس دینی و دانشکده« فقر عقالنیِ»نکتة شایان توجه این است که 

های که مدارس دینی و دانشکدهنگری یعنی اینفقر تاریخینیز فرو افتند. « نگریفقر تاریخی»و « سنتگرایی»ورطة 

کنند که گیرند و فراموش میهای دینیِ پیشین را نادیده میگسستِ تاریخی میان نیازهای امروزین و آموزهشرعیات 

توان با تمسک و توسل به منابع های دیروز نیست و نمیها و چالشهای امروز از جنس پرسشها و چالشپرسش

گیری از نوین را رفع و رفو کرد، چه این کار به مثابة این است که ما با بهرههای معرفتی دینیِ کهن، چالش

جویی چاره« سرطان»و « HIV»های جدید و نوپدیدی چون های طبیِ جالینوس و بوعلی سینا برای بیماریآموزه

 کنیم. 

ی عمدتاً فاقد دانش های شرعیات و مدارس دیناستادان و مدرسان دانشکده :ها و فنون تدریسروش محور سوم()

باشد و مدار نمیهای آموزشیِ الزم برخوردار نیستند. تدریس در این دو نهاد امری تخصصتخصصی اند و از مهارت

یابند که مضامین مختلفی را تدریس کنند بدون اینکه در آن زمینه از سواد آکادمیک برخوردار اساتید مجال می

است.  2«لکچر و قرائت نص»و مبتنی بر  (based-textمحور )ا به شدت متنرایج در این نهاده روش تدریسِباشند. 

ورزد تا پردازد و کوشش میمیو تفهیم مطلب  تبیینبه شر  و  ،متن درسی تمرکز بردر این روش، استاد با 

یکی از آموزان روشن سازد. نخست متن درسی توسط استاد یا های مبهم و زوایای دشوارفهم متن را برای دینگوشه

دهد و به تفسیر آن را توضیح می« الفاظ و کلمات غریب» ،شود و سپس مدرسمحصالن به خوانش گرفته می

گمارد. در فرایند آموزش علوم شرعی، های عقیدتی و فقهیِ مندرج در متن همت میاجمالیِ آیات و توضیح آموزه

در نهادهای  3بنیادشود و نظام ارزشیابیِ حفظنمیرویکردهای انتقادی، عقالنی و تحلیلی به متون درسی برتافته 

های دینی، تمام تالشش را در راستای به دارد تا به جای عنایت و توجه به فراگیریِ آموزهمحصل را وامی ،الذکرفوق

گفتارهای مدرس معطو  نماید. در این نظام آموزشی، هر وارِ متن آموزشی و درسسپاری و یادگیریِ طوطیحافظه

گرانه بنگرد، آموزشی ناقدانه و چالش های استادش را به چالش گیرد و نسبت به مطالب متنِصلی که دیدگاهمح

تر های رشدنمودن بر وی تنگ و تنگهای بالیدن و فرصتگردد و در نتیجه، مجالگستاخ و هنجارشکن قلمداد می

 شود.می

های شرعیات از مزایا و محاسنی چون آشنایی و دانشکده محوریِ حاکم بر مدارس دینیتردیدی وجود ندارد که  متن

های این روش بسی بیشتر و با متون کهن و یادگیریِ نثر دشوارفهم پیشینیان برخوردار است، ولی معایب و آسیب

 کنیم:باشد که ما در ذیل به شماری از آنها اشاره میافزونتر می

                                                           
 األمیة العقلیة 1

 5، ص 6935مصوب جوزای « های افغانستانهای شرعیات پوهنتونمجموع مفردات درسیِ پوهنحی»این عبارت عیناً از کتابِ  2

 نقل شده است.
3 memorization-based 
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 بهصرفاً اثرِ یک مؤلف خاص در حوزة موردِ نظر  محور،متن آموزیِدین در روشنظری: باوری و تنگالف( تقویت جزم

بررسی  1ایهای مؤلفان مختلف به صورت تطبیقی و مقایسهگیرد و دیدگاهعنوان درسنامه مورد استفاده قرار می

ند و با های دینی بنگرگردد که طُالب تنها از نظرگاه نویسندة متنِ درسی به آموزهو این امر باعث می دشونمی

موجب تقویت  ،های مختلف و متخالف در حوزة دینهای دیگر در زمینه آشنا نگردند. عدم آشنایی با دیدگاهدیدگاه

شود؛ به این دلیل که آنان متن موردِنظر را به عنوان یگانه منبع معتبر و نظری در طالب میباوری و تنگروحیة جزم

 شمارند. و رویکردهای متفاوت با آن متن را باطل و نادرست می پندارندباور در موضوع مورد بحث میقابلِ

نمای حقایق های نگارندة متن درسی آیینة تمامدیدگاهمحور، متن آموزیِدینروش در نگری: ب( تشدید فقر تاریخی

 شناختی، وجامعه شناختی،معرفتشود و شرایط تاریخی و عوامل فرهنگی، سیاسی، و معار  دین قلمداد می

گیرد و در نتیجة این غفلت، ها را فراهم آورده است، مغفول قرار میگیری این دیدگاهای که بستر شکلروانشناختی

های معرفتی، پندارد و تمام چالشاش را فراگیر، فرازمان و فرامکان میهای مندرج در متن درسیدانشجو آموزه

 دارد.متن ارجاع میعقیدتی، اخالقی و عملی جامعة پیرامون خود را به آن 

همة تالش استاد  محور،متن آموزیچنانکه پیشتر اشاره رفت، در روش دینهای دین: ج( غفلت از فراگیری آموزه

شود و در نتیجه، دانشجو به جای اهتمام به فراگیریِ سازی زوایای پنهان و پیچیدة متن میصر  واکاوی و روشن

 دگیریِ عبارات مغلق و پیچیدة متن، خود را برای امتحان آماده سازد.ورزد تا با یاهای دین، تالش میآموزه

رو ( هستند و از اینmulti-originsچندتباری ) ،های دینیبسیاری از مسائل و آموزه ای:رشتهد( فقدان نگاه میان

شناسی، تاریخ، رفتشناسی، معشناسی، روانهایی چون جامعهگیری از دانشای و با بهرهرشتهبایستی به صورت میان

مطالعات روزافزون به اقبال رغم شناسی، فلسفة دین، و . . . مورد تحقیق و بررسی قرارگیرند. اما علیانسان

این رویکرد در مجامع آکادمیک افغانستان تاکنون  ،پژوهیِ دیگر کشورهای جهاندر مراکز دین ایرشتهمیان

های این رویکرد در های شرعیات در کشور ما از پتانسیلو دانشکده رو مدارس دینیناشناخته مانده است و از این

 گیرند.ای نمیبهره ،راستای فهم روشمند دین

های شرعیات وضعیت پژوهش و نگارش در مدارس دینی و دانشکده: ظرفیت نگارش و پژوهش (محور چهارم)

که در این نهادها مشغول نتیجه، کسانی ورزند و دربار است. این دو نهاد به پژوهش و نگارش اهتمام نمیاسف

ما طی چند دهة اخیر به ندرت شاهد محققان و  ،روگیرند. از اینهای الزم در این زمینه را فرا نمیتحصیل اند مهارت

 ایم که از این دو نهاد سر بر آورده باشند. نویسندگان زبده و زبردستی بوده

ن طالب و محصالن این دو نهاد شایع و مشهود نیست، بلکه اساتید و های پژوهش و نگارش تنها در میاضعف مهارت

ای نویسند، و عدهمدرسان این مجامع نیز در این زمینه فاقد توانایی اند. شاید به همین دلیل است که آنان کمتر می

ی، از لحاظ های فاحشِ دستورهای شان ضمن برخورداری از اشتباهبرند، نوشتهاندك هم که گاه دست به قلم می

سازد. تجربه پایه است؛ به حدی که کمتر کسی زحمت مطالعة آنها را بر خود هموار میمایه و بیمحتوایی نیز کم

مندی و شیوایی نثرِ خویش نغز، و از ناحیة محتوای خود پرمغز نباشد، نشان داده است که نوشته تا از لحاظ قاعده

های اندرکارانِ مدارس و دانشکدههایی که توسط دستها و نشریهوشتهشود. از این منظر، نموجبِ جذب مخاطب نمی

 ای ندارند، زیرا که عمدتاً نه نغز اند و نه هم پرمغز. شوند، برای مخاطبانِ مورد نظر خود جاذبهشرعیات منتشر می

ر این جریان های جریان حنفیت سنتی در هرات اند. اگهای شرعیات مهمترین پایگاهمدارس دینی و دانشکده

اش را بازآفرینی روی رهایی یابد و پویایی و شکوفایی گذشتهتقلید و دنباله ،وارگیسنگ ،بخواهد که از چنبرة تحجر

گیرِ این دو نهاد را شناسایی و رفع نماید و در تعامل گریبان ها و آفاتِگریز و گزیری ندارد جز اینکه آسیبکند، 

 شناسی را یکسره دگرگون سازد.آموزی و اسالمن، منابع و مبانیِ دینسازنده با سپهر معرفتی جهان مدر

                                                           
1 comparatively 
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گیریِ آن به سدة نخست هجری های شکلهای اسالمی است که ریشهفرقهترین قدیمیاز گری یکی تشیع یا شیعی

« شیعه»دهد که واژة تبارشناختی نشان می هایبررسی. شوندنامیده می« شیعه»پیروانِ این فرقه گردد. باز می

های بر سر جانشینیِ پیامبر سر برآورده است. بنا به گزارش صحابیان های سیاسیِبار از دل کشمکشنخستین

و روابط  صحابیان گردید سبب نزاعِرحلت پیامبر اسالم، مسألة جانشینی آنحضرت  روزهایدر نخستین تاریخی، 

های خالفت خود این نزاع را مدیریت کردند و از آلود ساخت. ابوبکر و عمر در دورهتنش متقابل آنان را تا حدودی

به بحرانی بزرگ و گسترش آن جلوگیری نمودند. اما در اواخر دورة عثمان، آتش این نزاع دوباره جرقه زد و 

دانستند، انحصاری علی می پیامبر را حقِ ای از مسلمانان که جانشینیِعده ،و در این میان ی منتهی شدنشدنمهار

با درنظرداشت  1حقانیت خالفتِ وی را بلند کردند. داعیة دند ویعنی پیروان و یاوران علی نامی« شیعه علی»خود را 

از همة  او را دانند ومیپیامبر علی را جانشینِ برحقّ شود که این نکته، شیعه به گروهی از مسلمانان اطالق می

 2.خوانندصحابیان برتر می

را از  خود تعالیم دینیشان، با عامة مسلمانان تفاوتی نداشتند و رویکرد سیاسیاز  شیعیان در طول سدة نخست، جدا

شد، شیعیان دست به در آغاز سدة دوم، وقتی خطوط کلی مذاهب اسالمی ترسیم میگرفتند. منابعی یکسان فرا می

، افکار گونهبدین 3شان را پاسخ گوید.های فقهیشاید و پرسششان را بگهای شرعیباقر شدند تا دشواری دامنِ محمد

 گیری و تکوین فقه شیعه را فراهم کرد.باقر زمینة شکل و آرای محمد

باقر، را به عنوان امام  بخشی از شیعیان زیدبن علی، برادر محمد 4،مریق 665باقر در سال  محمد گذشتِبا در

را اساس گذاشتند. چون زید از « شیعة زیدیه»و مکتبی جدید بنام  پذیرفتند و از بدنة اصلی تشیع جدا شدند

باقر از او  محمد ترزد، پیروانِ تندرومینکوهش و سرزنش دو خلیفة نخست به عنوان غاصبانِ خالفتِ علی سر باز 

با رهبریِ را فعالیتِ خویش گونه، بدنة اصلی تشیع روی برگرداندند و داعیة امامتِ جعفر صادق را بلند کردند. بدین

  5.پی گرفتجعفر صادق 

یک گروه که . متفرق و چندپاره شدند ، پیروان او بر سر جانشینی ویِمریق 658پس از وفات جعفر صادق در سال 

درگذشته بود، به عنوان امام قلمداد  ، فرزند بزرگتر او اسماعیل را که قبالًاندشدهه خوانده یاسماعیلدر درازنای تاریخ 

هریک راه افتراق برگزیدند و دیگری نیز  هایگروه 6انتظار بازگشت او به مثابة مهدی موعود نشستند. درکردند و 

زیر اصلی تشیع از امامت موسی کاظم حمایت کرد و پیکرة  ،دار کیش و بینش مختلفی گردیدند. در این میانداعیه

 7.تِ خویش ادامه دادبه حیا ، مذهب جعفری و مذهب اثناعشریامامیهشیعه،  عناوین مختلفِ

                                                           
 .28-29، صصالمذاهب اإلسالمیةتاریخمحمد ابوزهره،  1

 .33، صتاریخ تشیع در افغانستانعبدالمجید ناصری داوودی،  2
 .628، صهای اسالمیفرقهمادلونگ،  3

 .23، صآراءه و فقهه-اإلمام الصادق؛ حیاته و عصرهزهره، محمد ابو 4
 .628، صهای اسالمیفرقهمادلونگ،  5
 . 653، صهای اسالمیفرقهدرباره تفصیل آن بنگرید به: مادلونگ،  6

 ، مدخل إمامیه.دائرة المعارف بزرگ اسالمیاحمد پاکتچی،  7
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که خود یکی اعتقادیِ خود را مدیون جعفر صادق است. او های فقهی و صورتبندی تعالیم امامیه تدوین آموزه شیعة

آنها را از رهگذرِ تدقیق، فتاوا و آرای فقهی پدرش، محمد باقر، را گرد آورد و  1از فقهای نامور عصر خویش بود،

عصر  های جعفر صادق در زمینة مسائل اعتقادیِدیدگاه 2ای جامع تبدیل کرد.نوارهتدوین و تبیین، به سازما تفصیل،

او در زمینة مسائل مختلفی چون صفات باری، قضا و قدر و مرتکبِ کبیره اظهار  3گرایانه بود.روانه و اعتدالوی میانه

 سهم گرفت. ،یِ میراث کالمیِ مسلمانانسازنظر کرد و در غنامند

بین سنیان و شیعیان تفاوتی نیست. آنچه صفّ شیعه را از  ،از قبیل توحید و نبوت و معاد دین اعتقادیِدر مسائل بنیا

این  4دهد.شیعی از اسالم را تشکیل می ترین اصلِ قرائتِاست که کانونی« امامت»کند باور به اهل سنت جدا می

، امامت همانند نبوت منصبی الهی است. دوم، عبارتند از: یکمکه  دارداصل چند آموزة مهم را در دل خود نهفته 

. چهارم، امامان قادر به اقامة معجزه انداإلطاعه امامان معصوم اند. سوم، امامان برخوردار از صالحیت تشریع و واجب

هیچ زمانی بدون وجود غیراکتسابی اند و علم شان بر هرچیز احاطه دارد. ششم،  اند. پنجم، امامان حائز علم لدنّیِ

روزی  و برددر جایی نامعلوم بسر میواپسین امام است که زنده و غائب مهدی موعود مام قابل تصور نیست و هفتم، ا

 5کند.به اذن خدا ظهور می

 اما محسن کدیور، که از اندیشمندانِ 6گفته، دانسته اند.برخی جعفرِ صادق را مبدع اصل امامت، با تفصیالتِ پیش

سره مردود ، این دیدگاه را یک«علمای ابرار»شیعی است، با طر  و تدوین نظریة در حوزة کالم و فقه مطر  

بعد از سدة چهارم هجری وارد دستگاه کالم  که هیچ مستندِ قرآنی ندارد، شود که این اصلشمارد و مدعی میمی

د که فاقد هرگونه دانستنهای پرهیزگاری میائمة خویش را انسان ،اغلبِ شیعیان ،شیعی شده است و تا آن زمان

مستند و ی، عصمت و نصب بوده اند. به باور کدیور، ترویج اوصا  فرابشریِ ائمه که از قبیل علم لدنّ ویژگی فرابشریِ

سو رونق گرفته و به تدریج بر دستگاه کالم شیعی چیره شده ، از قرن پنجم بدینباشدمیروایات فاقدِ اعتبار به  متکی

 7گردیده است.ای رسمی بدل و به اندیشه

های امروزین از آموز رسد که تشیعِبکاویم، به نظر می« علمای ابرار»انداز نظریة اگر تاریخ مذهب امامیه را از چشم

 اول درسدة  از دل رویدادهای سیاسیِ نخست تشیع که انداز،. از این چشمکندداری نمیاش آیینهپیشوایان نخستین

و  8کالمی بدل شد-آهسته آهسته به مکتبی فقهیسپس  یک رویکرد سیاسی بود و ، در آغاز صِرفاًحجاز سر برآورد

                                                           
 .232، صفقههآراءه و -؛ حیاته و عصرهاإلمام الصادقمحمد ابوزهره،  1

 .628، صهای اسالمیفرقهمادلونگ،  2

 .227، صآراءه و فقهه-؛ حیاته و عصرهاإلمام الصادقمحمد ابوزهره،  3

 .16، صتاریخ تشیع در افغانستانعبدالمجید ناصری داوودی،  4
 .812، صن بعد از اسالم، تاریخ افغانستا. همچنین نک: عبدالحی حبیبی35-57، صصالمذاهب اإلسالمیةتاریخمحمد ابوزهره،  5
 .628، صهای اسالمیفرقهمادلونگ،  6
 www.kadivar.com: 6983، اردیبهشت بازخوانی نظریة علمای ابرار؛ تلقی اولیة اسالم شیعی از اصل امامتمحسن کدیور،  7

 www.kadivar.com: 6983هر نیز بنگرید به: محسن کدیور، تأملی در منابع اعتقادی، م

 
 بندی کرده اند. نک: سیدحسین محمدجعفری،به همین دلیل برخی از نویسندگان شیعه تشیع را به تشیع سیاسی و تشیع مذهبی دسته 8

 .625، صتشیع در مسیر تاریخ

http://www.kadivar.com/
http://www.kadivar.com/
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های آن دستخوش ، آموزههای بعدیدر سده 1های کوفه و قم و خراسانهمزمان با گسترش در سرزمین

 اش هیچ شباهتی ندارد.که شِمای امروزینِ آن با سیمای نخستینتا جایی ؛های بنیادین گردیددگردیسی

شواهدی وجود البته در دست نیست.  مؤثقیاطالعات  زمین، به ویژه هرات،خراسانبه تشیع ورود دقیق  زماندربارة 

رویدادهای سیاسی، از اند و در خلق برخی به هرات تردد داشتهشیعیان از سدة نخست هجری  کهدارد حاکی از این

رنگ بوده است و تعداد شان نسبتاً ش شان کمکه نقاما از آنجایی .انداجتماعی و فرهنگی این شهر نقش آفریده

در مقاطع تاریخیِ این در حالی است که همین منابع  د؛برشناسی از آنها نامی نمیرقهمنابع تاریخی و ف 2اندك،

 د.کنهرات اشاره میدر  7مشبهه 6حنفیه، شافعیه، 5کرّامیه، 4معتزله، 3هایی چون خوارج،گروهحضور به مختلف 

و تنها با روی کار آمدن تیموریان در قرن نهم  8شیعیان در هرات تا قرن هشتم هجری ادامه داشترنگِ حضور کم

 تر شد.تر گردید و زمینه برای رشدِ تشیع فراهمدینیِ هرات پررنگ –هجری بود که نقش آنان در محافل علمی

آکادمیک هرات را به روی  اکزدرهای مر ،با سعة صدرهرچند سالطین تیموری گرویدة تسنن و حنفیت بودند، ولی 

دینی این -از دانش و استعدادهای آنان در راستای شکوفایی محافل علمیدانشمندان و اندیشوران شیعی گشودند و 

 یکی از واعظانِ فراخ گردید که حتی باری شیعیان چناندر این دوره مجال فعالیت برای  9شهر استفاده کردند.

به سرزنش و نکوهش اهل سنت گشود و با واکنش حاضران زبان منبرِ مُصالّی هرات شیعی در روز عید قربان از فراز 

  10سلطان حسین بایقرا از فعالیتِ بیشتر باز ماند. به دستوردرنتیجه، مواجه شد و 

در صفویان رشد تشیع در این شهر آغاز شد.  دورة طالییِ 11مری،ق 361با تصر  هرات توسط صفویه در سال 

شیع را مذهب رسمیِ هرات معرفی کردند و عرصه را بر اقامة شعائر مذهبی اهل سنت تنگ ، تاقدام نخستین

 مردم را به مسجد جامع فراخواند ووقتی نمایندة شاه اسماعیل صفوی با لشکرِ قزلباش وارد هرات شد،  12نمودند.

امه به لعن خلیفگان راشد و دیگر نسپرد تا قرائت کند. چون بخشی از فتح زیارتگاهیالدینِ به حافظ زین را نامهفتح

الدین احمدِ تفتازانی، سیفاز محضرِ ای در خواندانِ آن متردد شد و پیامبر اختصاص یافته بود، حافظ لحظه صحابیانِ

حافظ فتنه میانگیز و خون خالیق را مریز و هرچه »اإلسالم به او گفت: ، کسب تکلیف کرد. شیخاإلسالم هراتشیخ

 او را مجالی بیشتر ندادند و نامه برآشفته شده بودند،حافظ در خواندنِ فتح صفویان که از تردیدِاما  «.گویند بگویمی

                                                           
 .693-623، صصهای اسالمیفرقهبه: مادلونگ، ها بنگرید درباره نحوه گسترش تشیع به این سرزمین 1
 .676-675، صص تشیع در خراسان عهد تیموریانعبدالمجید ناصری داوودی،  2

 .52، صاألهواء والبِدعِعلی أهلالتنبیه والرد بنا به گزارش ملطی، خوارج در سدة چهارم در هرات حضور داشته اند. نک: ملطی،  3

 .99دهد. نک: همان، صن در هراتِ سده چهارم خبر میملطی همچنین از حضور معتزلیا 4
 .73، صهای اسالمیفرقهکرّامیان در سدة پنجم اکثریت بودند. نک: مادلونگ،  5
 .295، ص3، جالتاریخالکامل فیاثیر، دربارة حضور حنفیه و شافعیه در هرات بنگرید به: ابن 6

 .38، صتبصرةالعوام فی معرفة مقاالت األنام. نک: حسنی رازی، ظاهراً مشبهه در قرن هفتم در هرات حضور داشته اند 7

 .212-255، صص تاریخ تشیع در افغانستانعبدالمجید ناصری داوودی،  8
، فصلنامه نقش اجتماعی و فرهنگی سادات در عصر سلطان حسین بایقراوند، نک: مجتبی گراوند، اکرم کرمعلی و فاطمه یوسف 9

 .37، ص35، زمستان2ل، ش های فرهنگی، سال اوپژوهش
 .923، ص2، جالجنات فی أوصاف مدینة هراةروضاتاسفزاری،  10

 .365، ص5السیر، جخواندمیر، حبیب 11
، بهار و 2های محلی ایران، سال اول، ش ، پژوهشنامه تاریخشدنِ تشیع در خراسانِ عصر صفویرسمیساسان طهماسبی،  12

 .657، ص32تابستان
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ای بزرگ در مسجد به پا شد و مردم در نتیجه، همهمه .سرش را بریدندبه او یورش بردند و در آستانة محراب و منبر 

ها تند، فراریان را کشتند و سرهای کشتگان را بر نیزههراسان و پریشان پا به فرار گذاشتند و صفویان هم تا توانس

به آرامگا موالنا عبدالرحمن  صفویانهمچنین  «!سگانِ خارجی عبرت گیریدینّای سُ»برافراشتند و اعالم داشتند که: 

 1د.عظیم برافروختند و قبرستان وی را سراسر سوختنجامی حمله بردند و با گردآوردنِ هیمه و هیزم فراوان، آتشی 

ها که بسیاری از آنپیروان اهل سنت را در تنگنایی شدید قرارداد تا جایی ،های صفویانورزیها و خشونتخونریزی

کردند. پنهان میاز بقیه بردند و هویت خود را برای در امان ماندن و جان به سالمت بردن، در استتار به سر می

مالهای تبرّائی را  ،اسماعیل شاهبه فرمانِ  شدند ومبتکرانه فند صفویان هم برای شناسایی سنیان، متوسل به یک تر

در مساجد و بازارهای هرات به کار گماشتند. آنان وظیفه داشتند به مردم تلقین کنند تا از خلیفگان راشد و دیگر 

هویتِ سنیِ وی  ورزید،صحابیان پیامبر بیزاری جویند و بر آنان لعن و نفرت بفرستند. هرکس از این کار امتناع می

  2شد.های برافراختة صفویان میطعمة شمشیرهای آخته و نیزهگردید و تثبیت می

را به شدت اجرا یان سازیِ اجباری سنّشیعه صفویه برای گسترش تشیع در هرات اهمیت فراوانی قائل بودند و پروژة

خورد. یکی از این موانع، وجود وانعی بر میرفت و به مکردند. البته این پروژه در آغاز بر وِفق مراد پیش نمیمی

و گسترش کردند و جلمقاومت می ،دانشمندانی زبردست در صفّ سنیان بود که در مقابل اقداماتِ صفویان و شیعیان

الدین احمد تفتازانی، نواسة عالمه سعدالدین تفتازانی، در رأس این سیف گرفتند.را می تشیع در میان جامعة سنّی

اإلسالمِ خراسان ایفای وظیفه کرده بود، با تبحر و تسلط بر سال در مقام شیخقرار داشت. او که حدودا سی دانشمندان

صفویان برای  3شد.یگانة عصر خویش پنداشته می علومی چون تفسیر و فقه و حدیث و سائر فنون عقلی و نقلی،

آنان سپس در حضور شاه اسماعیل در باغ  نتیجه بود.اسکاتِ تفتازانی متوسل به تهدید و تطمیع شدند که بی

الدین محمدحسین ، امیر جمالالدین عبدالباقیبین تفتازانی و علمای شیعه از جمله امیر نظام 4آرای هراتجهان

صدر و قاضی عبدالرحمنِ ساوه جلسات بحث و مناظره تشکیل دادند که به شکست آنان منتهی شد و چیرگی 

 5تفتازانی را آفتابی ساخت.

 شکست علمای شیعه در برابر تفتازانی برای صفویان ناگوار و دشوار تمام شد. آنان برای جبران این شکست از شیخ

کرکی  6، دعوت کردند تا جهت مناظره با تفتازانی وارد هرات شود.رکیدالعال، مشهور به محقق کَبعلی بن ع

عطفی نقطهدر بابِ والیت فقیه، ود که آرا و افکارش باسماعیل و شاه طهماسب  نامورترین روحانی شیعه در دوره شاه

البته پیش از کرکی، برخی از فقهای دیگر نیز به صورت جسته و مهم را در تاریخ اندیشة سیاسیِ تشیع رقم زد. 

                                                           
، 953-958، صص، فتوحاتِ شاهی، امینی هروی235-257، صص2، جبدائع الوقائعا بنگرید به: واصفی، برای تفصیل این ماجر 1

 . 363، ص5، جالسیرحبیبخواندمیر، 
2 Said Amir Arjomand, Sociology of Shiite Islam, p.311. 

 .953، ص5، جالسیرحبیبو خواندمیر،  619، صالتواریخأحسنبیگ روملو، نک: حسن 3
 . 141، ص2، حبیب السیر،  جمراد است. نک: خواند میرور باغمنظ 4
، 32، بهار و تابستان2های محلی ایران، سال اول، ش، پژوهشنامه تاریخشدنِ تشیع در خراسانِ عصر صفویرسمیساسان طهماسبی،  5

 .657ص
 همان. 6
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پرداخته بودند، اما این کرکی بود که نظریة والیت فقیه را برای نخستین بار به صورت گسترده  به این بحث گریخته

 1.و از ضرورتِ دخالتِ فقها در امر حکومتداری دفاع نمود ین و تبیین کردتدو

حیات  وقتی به این شهر رسید تفتازانی دیگر در قیدِکرکی دعوت صفویان را پذیرفت و بالفاصله عازم هرات شد، اما 

رمان قتل او را صادر کرده تفتازانی در میدان مناظره، قبالً ف پذیریِنبود. در واقع شاه اسماعیل با نومیدی از شکست

گوش داده  3،«پذیر نیستمادام که او در حیات باشد این مذهب ترویج»و حر ِ مشاوران خود را که گفته بودند:  2بود

     بود.

د. راه برای گسترش تشیع در هرات هموار ش ،قتلِ اوبعد از  و 4به قتل رسید مریق 361سال تفتازانی در رمضان 

حسین بن عبدالصمد، پدر شیخ بهائی، واگذار کردند و او طی هشت  زالدینالسالمیِ هرات را به عِاصفویان مقام شیخ

یان هراتی را به مذهب تشیع جذب کند. سپس، خودِ شیخ سال اشتغال در این سِمت، توانست شمار زیادی از سنّ

در راستای گسترش تشیع در هرات  پدر، در این سِمت ایفای وظیفه کرد و با تداوم راهِ سال بهائی نیز مدت پنج

   5سعی و تالش فراوان ورزید.

از  به تدریج این شهرتشیع در این سلسله، با سقوط حکمرانیِ صفویان در هرات حدودا دو سده به طول انجامید و 

تعبیر « تشیع سنتی»صفویه اجتناب کرد و منِشی را انتخاب کرد که ما از آن به عنوان  ستیزانةسنّی میراثپبروی 

های مذهبیِ بر سنتاز زمان سرنگونی دولت صفویه تا امروز،  میکنیم. منظور از تشیع سنتی یعنی تشیعی که

هویتیِ تولیّ و تبرّی و سبّ و لعن -های سیاسیو از داعیه ه استزنی متمرکز گردیدخوانی و سینهعزاداری و روضه

است و از توهین علنی به مقدساتِ جامعة سنی دوری ورزیده  هبه تدریج کنار کشید شوم صفویه بود، ، که میراثِخلفا

سنت هرات پاك گردد و صفویان از اذهان اهل آهسته خاطرات تلخ رژیمِ کشتارِکه آهسته است و این باعث شده است

آمیز را تجربه کنند و حقوق مذهبی، اجتماعی و بستری فراهم شود که شیعیان و سنیان در آن همزیستی مسالمت

 هنگی همدیگر را به رسمیت بشناسند و به عقائد و باورهای یکدیگر حرمت قائل شوند. فر

 

 

 

 

 جماعتِ تبلیغ

                                                           
 .36، ص85، بهار69سال چهارم، شمارهزاده، محقق کرکی و دولتِ صفوی، فصلنامه علوم سیاسی، سید محمدعلی حسینی 1
، 32، بهار و تابستان2های محلی ایران، سال اول، ش شدنِ تشیع در خراسانِ عصر صفوی، پژوهشنامه تاریخساسان طهماسبی، رسمی 2

 .658ص
 .915-933، صصفتوحاتِ شاهیامینی هروی،  3
 .953، ص5ج السیر،، و خواندمیر، حبیب619التواریخ، صبیگ روملو، أحسنحسن 4
امامی، دوفصلنامه ادیان و عرفان، سال چهل استاد و رمضان رضایی، نقش مدارس عصر صفویه در گسترش تشیع دوازدهالرضا بخشیموسی 5

 .221، ص6939، پاییز و زمستان2و هفتم، ش
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و گسترش  آموزشهای معاصر اسالمی است که در راستای ترین و پرنفوذترین جریانجماعت تبلیغ یکی از گسترده

 1هجری قمری از شهر دهلی سر برآورد های سدة چهاردهماین جریان نخست در نیمه کند.دینی فعالیت می فضائل

قارة هند و ژاپن و ایاالت متحده و بسیاری از کشورهای اسالمی و غیراسالمی گسترش و به تدریج در سراسر شبه

   2پیدا کرد.

چشم به جهان هند در شهر کاندهلة  مریق 6959در سال این جریان موالنا محمدالیاس کاندهلوی بود که بنیانگذارِ 

دیوبند پیوست و در محضر درسِ مفتی محمودحسن،  مبعد از فراگیریِ معار  ابتدایی دین، به دارالعلو او 3گشود.

 4احمد سهارنپوری و شاه عبدالرحیم رائیپوری به شاگردی نشست.علی تهانوی، شیخ خلیلمفتی اشر 

و دیگر معار  شرعی را به اطفال و هایی تأسیس کرد تا قرآن خانهمدارس و مکتببعد از فراغت از دیوبند،  کاندهلوی

های دینی در میان مسلمانان هند، که تا حدودی از فرهنگ نوجوانان مسلمان بیاموزند و در راستای گسترش آموزه

به اسالم آگاهیِ کافی نداشتند، فعالیت کنند. او بعد از مدتی به این نتیجه رسید که هندوئیسم متأثر شده بودند و 

های مسلمان هندی چنان گسترده است که از طریق فعالیت در در میان تودهدینی هی به معار  دامنة جهل و ناآگا

آموزیِ کودکان و خانه صِرفاً زمینة دینمکتبتواند از حجم آن بکاهد؛ زیرا که مدرسه/خانه نمیمدرسه و مکتب

  5باشد.سال مؤثر نمیسال و بزرگمیانهای جوان، افزایی دینی در میان تودهکند و برای آگاهیجوانان را فراهم می

تغییر داد و جنبش جماعت تبلیغ را تأسیس ، موالنا محمدالیاس روش فعالیت خود را گفتهنکتة پیشبا التفات به 

تبلیغ طبق بازنمایی موالنا  های مسلمان ترویج کند. جماعتِفضائل دینی را در میان توده ،آن کرد تا از طریق

بر شوند و تبلیغی خود را متقبل می سفرِ زمانی و مادیِهای از افراد که هزینه یهایاز گروه است، عبارت الیاسمحمد

تا در  گردندمیزمانی مشخص به بیرون یا داخل میهنِ اصلیِ خویش اعزام برای مدت ،جماعت مراکز دیدِحسب لزوم

 دینی فعالیت کنند.  فضائلراستای تبلیغ و آموزش 

تبلیغی »تحت عنوان  زکریا کاندهلویمحمدتوسط موالنا که شود انجام می کتابیبر بنیاد تبلیغ جماعت های فعالیت

باشد. در حاوی دو جلد مینام گرفت، « فضائل أعمال»این کتاب که بعدها  ، تدوین شده است.یا برنامة تبلیغ «نصاب

ذکر، فضائل قرآن، فضائل رمضان و مسائلی چون حکایت صحابه، فضائل نماز، فضائل تبلیغ، فضائل  جلد اول آن

 بحث قرار گرفته و جلد دوم آن به مباحثی چون فضائل صدقات، صلة رحم، فضائل حج، فضائل فضائل درود محورِ

حتمی و بر رهروان جماعت تبلیغ  این کتابخوانش  6و فضائل مدینه اختصاص یافته است.عمره، آداب زیارت 

 7آن اختصاص دهند. مطالعة بخشی از اوقات خود را بهروزانه د مکلف انکه آنها تا جاییاجباری است 

                                                           
 .88، ص؛ دراسة و تقویمالهندجماعة التبلیغ فیمحمدجنید عبدالمجید،  1

 .23، ص89، پاییز63، مجله ندای اسالم، سال پنجم، شماعت تبلیغ؛ آثار و نتائج آنجنصیراحمد سیدزاده،  2
 .58، صموالنا محمدالیاس اور ان کی دعوتنک: ابوالحسن ندوی،  3

 .656، ص؛ دراسة و تقویمالهندجماعة التبلیغ فیمحمدجنید عبدالمجید،  4

 . 88-87ص، صموالنا محمدالیاس اور ان کی دعوتنک: ابوالحسن ندوی،  5
 تألیف موالنا محمد زکریا کاندهلوی.  فضائل اعمالبنگرید به فهرست جلد اول و جلد دوم  6

 .685-689، صص؛ دراسة و تقویمالهندجماعة التبلیغ فیمحمدجنید عبدالمجید،  7
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نیز یاد « صفاتِ ششگانه»ها به عنوان چرخد که گاهی از آنزندگی اعضای جماعت تبلیغ در محورِ شش اصل می

بر . این صفات عبارتند از کلمة طیبه، برپایی نماز، علم و ذکر، اکرامِ مسلمان، اخالص و خروج برای تبلیغ 1شود.می

 بنیاد این اصول، اعضای جماعت تبلیغ مکلف اند که انجام اعمالِ ذیل را سرلوحة زندگی خود قرار دهند:

و اقتدای ظاهری و باطنی به پیامبر  «إالاهللالإلهَ » اهلل به مقتضای کلمة طیبة ذاتِ یقین به( لبریزساختنِ دل از 6

 خدا.

 .و بدون فوتِ وقت و خشوع ( برپایی نمازهای واجب و نافله با کمال خضوع2

 زدایی از دل.به منظور غفلتنیایش ذکر و به پایبندی ( فراگیری علم فرائض و فضائل و 9

 .همة مسلمانانو عزت  مت و حفظ آبرورعایت حر( 5

 سازی نیت و انجام هر کاری به خاطر رضایت خدا.( خالص3

 2های تبلیغی.برای مأموریت اختصاص بخشی از وقتخروج در راه خدا برای نشر دعوت و ( 1

 

فردی شوند، در آغاز کند. وقتی گروهی برای تبلیغ تشکیل و اعزام میهای تبلیغی از نظم خاصی پیروی میمأموریت

تقسیم وظائف اعضای گروه را به عهده دارد.  مسئولیت رهنمایی، سازماندهی وگزینند. امیر بر می« امیر»را به عنوان 

باری متشکل از لباس و لف اند توشة سفرِ خویش را با هزینة شخصی تهیه کنند و با کولهتمام اعضای گروه مک

وظائف در میان تمام برند. هرگروه یک دوره از کتاب فضائل اعمال را نیز با خود میعازم مقصد شوند.  ،خوابرختِ

ای نظافت مسجد را به عهده عدهشود. بعد از رسیدن به مقصد، اعضای گروه، به شمولِ امیر، مساویانه تقسیم می

یا « بیان»شوند و مردم را به استماعِ گردی مشغول میبرای جذبِ مخاطب به محلهای دیگر، گیرند و عدهمی

ای همگانی است که تمام اعضای گروه به نوبت و با خوانش فضائل اعمال، آن را خوانند. بیان وظیفهسخنرانی فرا می

کنند. تشکیل یعنی تعیین « تشکیل»شود که خود را ن هر بیان، از حضار خواسته میکنند. پس از پایااجرا می

تواند یک روز یا سه روز یا یک هفته یا این تشکیل میزمانی مشخص برای پیوستن به صفو  جماعت تبلیغ. مدت

 گذرانیِخوابی و وقتچهل روز و یا هم چهار ماه را در بر بگیرد. در دورانِ تشکیل، اعضای جماعت از پرگویی و پر

     ورزند تا اصول ششگانة فوق را مو به مو در زندگی خود پیاده سازند. تالش میپرهیزند و می بیهوده

 

جماعت تبلیغ رهروانش گزینی از سیاست است. اجتناب و دوری گفته،پیش تمسک به اصول مثبتِ یکی از پیامدهای

 خواند.الت حزبی و قضایای سیاسی را اموری بیهوده میرود به تشکدارد و واست برحذر میاز پرداختن به سیرا 

یابد تا حدی که در سراسر دنیا گسترش  و خیلی سریع رشد کند همین امر باعث شده است که فعالیت این جریان

 ت اند. آزادانه و بدون هیچ مانعی مشغول فعالی ییو آمریکاو اروپایی  ییاکنون در بسا کشورهای آسیارهروانِ آن هم

های وارد هرات شد. در آغاز، گروه ،جماعت تبلیغ در آغاز دهة هفتاد شمسی و بعد از پیروزی حکومت مجاهدین

روزه در مساجد مختلف این شهر، مأموریت خویش را گردیِ سهشدند و با دورهتبلیغی از پاکستان عازمِ هرات می

انی، جماعت تبلیغ به تدریج در هرات گسترش یافت و رهروان و های پاکستدادند. در اثر رفت و آمد تبلیغیانجام می

 هوادارانی را از میان ساکنان این شهر جذب صفو  خویش کرد و در نتیجه، به جریانی سراسر بومی تبدیل شد.  
                                                           

 .65، مکتبة سعیدیه، صزادالداعیاهلل جان قاسمی، نک: إکرام 1

 .21تا  65، صزادالداعیاهلل جان قاسمی، به: إکرامبرای شر  تفصیلی این اصول بنگرید  2
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های بومی طی سالیانِ اخیر رشد و موفقیت چشمگیری را برای جماعت تبلیغِ هرات به ارمغان آورده فعالیت گروه

شود و دارای مخاطبان های اجتماعی هرات محسوب میست. در حالِ حاضر این جماعت یکی از تأثیرگذارترین گروها

، بیش گردیدتوسط این جماعت در هرات برگزار  2567در ماه اکتبرای که روزهباشد. در آخرین کنگرة سهفراوانی می

 هوش گوشِ شد،ای که توسط رهبرانِ آن ایراد میدینیگفتارهای وپنج هزار نفر اشتراك ورزیدند و به درساز سی

طی چند سال اخیر بزرگ و بزرگتر گردیده و در هرات  جماعت تبلیغحلقة مخاطبان دهد که سپردند. این نشان می

   سازی اجتماعی به نحو قابل توجهی افزایش یافته است.پتانسیل و ظرفیتِ آن در بسیج
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ورزی است که سیر باطنی، سلوك روحانی، معرفت شهودی، ریاضت معنوی، تربیت اخالقی و ای از دینو  گونهتص

پیشینة تکوین تصو  به سدة اول هجری و به روزگار  1دهد.طهارتِ قلبی را در کانون اهتمام و توجه خود قرار می

دگرایانه و دنیاگریزانة شماری از صحابیان که گردد. در آن روزگار، تصو  در مشی و منش زهپیامبر اسالم بر می

 یافت. شدند، نمود مینامیده می 2«اصحاب صفه»

ق( پیشتازترینِ شان 665زهدگراییِ اصحاب صفه در میان تابعین نیز هوادارانی پیدا کرد که حسن بصری )متوفای 

گریزی و پیروی از بایدها و نبایدهای ذتپرهیزی، لخوابی، خوارشماری دنیا، شهوتبود. او با تأکید بر خداترسی، کم

میراث معنوی اصحاب صفه را از طریق حلقات درس خود گسترش داد. پس از حسن بصری، زُهّادی چون  3قرآنی،

( که اصحاب اراده خوانده 635ق( و شقیق بلخی )متوفای683(، رابعه عدویه )متوفای616ابراهیم ادهم )متوفای

را در سراسر سدة دوم هجری زنده نگه داشتند. اصحاب اراده بسان سلف خود، غرق شدند، آمدند و این میراث می

کوشیدند که از طریق سیر و سلوك باطنی، به آرمان نمودند و میپردازی رغبتی نمیریاضت معنوی بودند و به فلسفه

 4خود واصل شوند.

های عرفانی شد. شاید معرو  ش مشربای معرفتی به خود گرفت و آبستنِ پیدایصبغه ،از آغاز سدة سومصو  ت

ق(، نخستین کسی بود که با آمیزش زهد و معرفت، تصو  را به مثابة منفذی برای دریافت 255کرخی )متوفای

پس از او، کسانی چون حارث محاسبی، بایزید بسطامی، ابوسعید خراز، حکیم ترمذی و  5حقائق الهی معرفی کرد.

این وادی قدم گذاردند و با نگارش چندین رساله و کتاب، ادبیات صوفیانه را تدوین الطائفه جنید بغدادی نیز به شیخ

عطفی مهم را در تاریخ گونه، نقطهکردند. در این میان، بایزید بسطامی شطحیات را وارد ادبیات صوفیانه کرد و بدین

 تصو  رقم زد.

پیدا کرد و مشربهای عارفانة متعددی چون ای گسترش در فاصلة سدة سوم تا پنجم هجری، تصو  به نحو فزاینده

های اصلی رشد و توسعة تصو  در این دوره بود. از دل آن سر برآورد. خراسان یکی از کانون« سکر»و « صحو»

صوفیان خراسانی که عمدتا از شهرهای هرات و بلخ و نیشابور و ترمذ و طوس سر برآورده بودند، در راستای ترویج 

ترین معانیِ های پارسی و عربی، ژر بلیغ ورزیدند و با نگارش آثاری منظوم و مسجع به زبان معار  صوفیانه جهدِ

 عرفانی را تولید کردند و بستر تئوریک تصو  خائفانه، عاشقانه و فیلسوفانه را فراهم آوردند.

گوناگونی انشعاب های ها و گرایشهای فراوانی گردید و به طریقهاز سدة ششم به بعد، تصو  دستخوش دگردیسی

روردیه، خلوتیه، بکتاشیه، سه هایی نظیر قادریه، رفاعیه، نقشبندیه و چشتیه،گیریِ طریقهیافت. در این میان، شکل

ها و جانبة گرایشحال تصو  شد. بررسی همه هایی بود که عائدِو مولویه یکی از مهمترین دگردیسی شاذلیه

طلبد و این نوشتار صِرفا سه طریقة قادریه، نقشبندیه و چشتیه را که میگفته مجال و مقالی دیگر های پیشطریقه

 گیرد.در هرات حضوری پررنگ دارند، به صورت کوتاه و گذرا به معرفی می

 6گذاری شد.ق( پایه316( طریقة قادریه: قادریه از نخستین طرق صوفیانه بود که توسط عبدالقادر گیالنی )متوفای6

مذهب بود که در بغداد بالید و با برگزاری مجالس وعظ و اندرز، شهرة آفاق گردید و حنبلی گیالنی شیخی متشرع و

                                                           
المنشأ التصوف؛ الهی ظهیر، به: احسانباره بنگرید . در ایناصطالحی تصو  تعاریف بسیار گوناگونی ارائه شده است ایدربارة ماهیت و معن1

 .63-63، صصوالمصادر

 .998-997، صص6، جألصفیاءحلیة األولیاء و طبقات ادرباره اصحاب صفه بنگرید به: أبونعیم،  2
 .615-696، صص2درباره حسن بصری بنگرید به: همان، ج 3
 . 38، صسیر فلسفه در ایراندرباره نحله اصحاب اراده بنگرید به: اقبال الهوری،  4
 .38، صسیر فلسفه در ایران، و نیز: اقبال الهوری، 655، صالتصوف اإلسالمیمدخل الیبنگرید به: ابوالوفا التفتازانی،  5

 .291، صالتصوف اإلسالمیمدخل الینک: ابوالوفا التفتازانی،  6
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های اسالمی رواج یابد. دربارة زمان ورود طریقة های صوفیانة او در بسیاری از سرزمینهمین امر موجب شد تا آموزه

طریقه مذکور در دیار ما قدمتی  قادریه به هرات، اطالعات مؤثقی در دست نیست، اما قدر مسلم این است که

 چندصدساله دارد.

هواداران این  1های پسین، طریقة قادریه در والیات مشرقی همواره با سیاست عجین بوده است،با آنکه طی دهه

طریقه در هرات از فعالیت سیاسی بر کنار مانده اند و به مناسک صوفیانة خود اهتمام ورزیده اند. مهمترین شاخصة 

 ها و مساجد است. در برخی خانقاه« ذکر جهری»ادریه در هرات، برگزاری حلقاتِ طریقه ق

ق( است. پیش 726های بهاءالدین نقشبند )متوفای( طریقة نقشبندیه: نقشبندیه نام و شهرت خود را وامدار تالش2

کرد. خواجگان نام می را بر تاركِ خود حمل« خواجگان»نام نقشبندیه شناخته شود، عنوان از اینکه این طریقه به

ق( به ظهور رسید و با  393یوسف همدانی )متوفای های خواجهای زهدگرایانه بود که از بستر اندیشهطریقه

گویی، خوری، کمخوابی، کمکمتأکید بر ق( تدوین گردید.  373وانی )متوفایهای خواجه عبدالخالق غُجدَتالش

 3در سدة هشتم، بهاءالدین نقشبند 2های خواجگان بود.همترین آموزهستیزی از مگریزی و شهرتگزینی، جمعخلوت

معار  خواجگان را در ماوراءالنهر و خراسان ترویج و تبلیغ کرد و از این پس، این طریقه به نام نقشبندیه معرو  

 شد. 

ن کاشغری، موالنا طریقه نقشبندیه در زمان تیموریان در هرات گسترش یافت و خواجه محمد پارسا، موالنا سعدالدی

های این سلسله در آن زمان بودند. هوادران این ترین چهرهعبدالرحمن جامی و  خواجه عبیداهلل احرار از برجسته

و ذکر خفی اهتمام « خلوت در انجمن»ای دارند و برخال  پیروان قادریه، به طریقه تا کنون در هرات حضور گسترده

  4.پرهیزندورزند و از ذکر جهری میمی

هایی دارد که شاخة مشرقی به زعامت خانوادة حضرات شوربارزا و طریقة نقشبندیه در والیات دیگر نیز شاخه

کشور  اهلل مجددی، مهمترینِ آنهاست. در حالی که شاخة مشرقی این طریقه در رویدادهای سیاسی سدة اخیرِصبغت

 ورود به دنیای سیاست اجتناب نموده است. شاخة هرات آن همواره از 5نقشی عمدتاً مخرب ایفا کرده است،

گذاری شده است. این طریقه بیشتر در ق( پایه327( طریقة چشتیه: چشتیه توسط خواجه مودود چشتی )متوفای2

رنگتری دارند. در حال حاضر، قارة هند رائج است و پیروان آن در هرات در اقلیت اند و حضور کممیان مسلمانان شبه

تیه در هرات به عهدة سید احمدشاه چشتی مودودی است. وی با پیروی از پدر مرحومش زعامت خانقاه چش

سیدعثمان چشتی مودودی، دروس منظم فتوحات مکیة ابن عربی، مکتوبات امام ربانی و مثنوی معنوی موالنا را در 

های ذکار صوفیانه را با نغمهورزد و اکند. طریقة چشتیه به موسیقی عرفانی اهتمام فراوانی میاین خانقاه برگزار می

 آمیزد. عارفانه می

                                                           
باشند، پاین این طریقه را به سیاست باز آباد و دیگر والیات مشرقی میدار این طریقه در جاللخانواده پیر سیداحمد گیالنی که داعیه 1

 . 76، صرایی سیاسیافغانستان، اسالم و نوگکردند. در این باره بنگرید به: اولیور روا، 
 . 33-55، صصالحیاةرشحات عیندرباره سلسله خواجگان بنگرید به: واعظ کاشفی،  2
 .39درباره او بنگرید: همان، ص 3
 .39ظاهراً بهاءالدین نقشبند از مخالفان سرسخت ذکر جهری بوده است. در این باره بنگرید به: همان، ص 4
 .72، صافغانستان، اسالم و نوگرایی سیاسیدر این باره بنگرید به: اولیور روا،  5
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 های اسالم سیاسیجریان

اه خوخوانند، گفتمانی است توتالیتر و تمامیتنیز می« گراییاسالم»نظران آن را که برخی از صاحب اسالم سیاسی

ای جامع برای ساماندهیِ تمام شئون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و که اسالم را دارای طرحی فراگیر و برنامه

ها و کند که چارة تمام چالش، ادعا می«اإلسالمُ هُوالحَلّ»داند و با برافرشتن پرچمِ فرهنگیِ جوامع بشری می

به این ایدئولوژی  اسالم سیاسی خواهانةصلتِ تمامیتهفته است. خهای اسالمی نمشکالتِ فراروی بشر در آموزه

تحلیل کند « دوری از اسالم»عاملِ های موجود در جوامع بشری را در روشنایی تکبخشد تا تمام نابسامانیجرئت می

تکا به با ا اسالم سیاسیها قلمداد نماید. گفتمان حل برای رفع این نابسامانیو برپایی حکومتِ اسالمی را یگانه راه

کند. بر ، مسیر تاریخ جهان از درازنای گذشته تا ژرفنای آینده را مشخص می«پیکار مستمر حق و باطل»فراروایتِ 

، سرنوشتِ «شر»بر « خیر»یابد و سرانجام، چیرگیِ پیوسته ادامه می« باطل»با « حق»بنیاد این فراروایت، پیکار 

المی وظیفه دارد که با رهبری و گردانندگی این پیکارِ مقدس، باشد و در این میان، حکومت اسمحتوم تاریخ می

 این چیرگی را فراهم آورد.  مینةز

المسلمین، های مختلفی نظیر دیوبندیسم، سلفیت، اخوانجریاندست نیست و ای یکاسالم سیاسی ایدئولوژی

نخست به منظومة الهیاتِ اهل  یانجر چهاراز این میان، دهد. التحریر و خمینیسم را در زیر چتر خود جای میحزب

الهیاتِ شیعی  ایم، ازخمینیسم که ما در این نوشتار آن را تشیع انقالبی نامیدهآنکه باشند؛ حالسنت وابسته می

هایی کم و بیش به نسبت– شود کهباعث میها جریانهای بنیادینِ موجود بین این گیرد. تفاوتسرچشمه می

، ویژگی مشترکی است رویکرد معطو  به قدرت و سیاستاما  .را بر نتابند دینیهای گزارهقرائتِ یکدیگر از  -مختلف

ی هاجریاندر واقع تمام . دهددر صفی واحد کنارِ یکدیگر قرار می« سیاسیاسالمِ »زیر چترِ را ها تمام آنکه 

ورزند تا از هر طریقِ ممکن، بر می دانند و با این داعیه تالشای سیاسی میاسالم را دارای نظام و نظریه گفتهپیش

  1فرمایی کنند.مسند حکومت بنشینند و به نام دین، حکم

های اسالم سیاسی وجود دارد، رهیافت موافق آنان نسبت به کاربست ویژگی مشترك دیگری که در تمام جریان

شمارند مید مُجاز و مشروع برای رسیدن به اهدا  و مقاصدِ عُلیای خوآنان توسل به خشونت را  همةخشونت است. 

 های حکومت دینی، ابایی ندارند.هافروزی به منظور تحکیم پایریزی و جنگو از خون

گفته در هرات حضوری پررنگ دارند، ما در نوشتار حاضر، پیشینة تاریخی و های پیشاز آنجایی که تمام جریان

های ایدئولوژیک و کنیم و مهمترین شاخصهناسی میکارنامة کنونی شان را به ترتیبِ نمودار زیر بررسی و بازش

 گیریم. های تئولوژیک شان را به بحث میویژگی

 

 

                                                           
، روزنامه هشت صبح، گرایی و آیندة افغانستانپسااسالمدرباره کارنامه اسالم سیاسی در افغانستان بنگرید به: عبدالکبیر صالحی،  1

 . 1، ص6931اسد 23و  25، 2181و  2183های شماره
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های جریان
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 حنفیت دیوبندی

منش فکری و مشی است که  اسالمیهای معاصر دیوبندیسم یا حنفیتِ دیوبندی یکی از تأثیرگذارترین جریان

دینی در کشورهای جنوب آسیا، از جمله افغانستان، شده است. گرایی ساز پیدایش و گسترش افراطسیاسیِ آن زمینه

این دهکدة دیوبندِ شهر سهارنپور است که در نزدیکی دهلی، پایتخت هند، موقعیت دارد.  زادبومِ اصلی این جریان

ای که به مرور میالدی از یک مدرسة کوچک آغاز کرد؛ مدرسه 6837جریان نخست فعالیت خود را در سال 

به دارالعلومی  6817در سال موالنا محمدقاسم نانوتوی و شیخ رشیداحمد گنگوهی، های با تالش فت وگسترش یا

  1بزرگ تبدیل شد.

ها هند مدارس دینیِ متعددی وجود داشت که در آنقارة شبهانِ یمیان حنف، در پیش از تأسیس دارالعلوم دیوبند

الدین سِهالوی )متوفای مال نظام تدوین توسط که به دلیلِ وزشیآماین برنامة شد. یکسانی تدریس می آموزشیِبرنامة 

در زمینة صر ، نحو، بالغت،  درسیهای متداول فهرستی از کتاب، گردیدمییاد « درسِ نظامی» نامبه (6758

 این بود که به« درسِ نظامی»کرد. ویژگی کلی فقه، اصول فقه و حدیث را احتوا میمنطق، فلسفه، حساب، کالم، 

حدیث به میان، این در  2شد.اهمیت کمتری قائل می به علوم نقلیورزید و نسبت اهتمام فراوانی میعقلی علوم 

ترین اهمیت، کم«المصابیحمشکوة»نام تری داشت و با تدریس یک کتاب بهایتناسبِ دیگر علوم نقلی جایگاه حاشیه

 3.گردیدقلمداد می« درس نظامی»علم در برنامة آموزشیِ 

                                                           
1 Farhat Tabassum, Deoband Ulema’s Movement for the Freedom of India, p42-43. 

2 Moh. Tariq Moj, Deobandi Madrassa Movement, p11. 
3 Shazia Ramazan, Madrassa Education in the Sub-continent, pp35-36. 
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قارة هند حضور پررنگی داشتند، قرار داده اهل حدیث، که در شبهسلفیانِ این امر حنفیان را در معرض انتقاد شدید 

و به جای  1حنفی با سننِ نبوی سر سازگاری ندارد که مذهبِ کردندادعا می بود. آنان با غوغاساالری و هیاهوگری

 فشارد.پای میمحور بنیاد و قیاسهای رأیزنیحدیث، بر گمانه

هویتی تبدیل شده بود، -حیثیتی قاره به موضوعیشبه برای حنفیانِکه  هااین انتقاد کشاکشِدارالعلوم دیوبند در 

تأسیس گردید. یکی از اهدا  تأسیس دارالعلوم این بود که از حیثیت مذهب حنفی در برابر مکاتبِ رقیب دفاع کند 

شاه  ةگرایانهای حدیث، که از اندیشهگذارانِ دارالعلومبنیان 2اثبات رساند.به سنتِ نبوی و سازگاری کامل آن را با 

با جویی برآمدند و از پی چارهبرای تحقق این هد   اهلل دهلوی و پسرش شاه عبدالعزیز دهلوی متأثر بودند،ولی

 اهتمامآموزش حدیث  به، لومدارالعاین  درسیِبرنامة سازیِ تدریسِ کاملِ صِحا ِ سته و مؤطای امام مالک در اجباری

دیری نگذشت که این اهتمام به ثمر نشست و  3نشان دادند و در مقابل، علوم عقلی را به حاشیه راندند.ای ویژه

پژوهانِ معاصر را به جامعة اسالمی تقدیم کرد؛ حدیثبزرگترین دارالعلوم دیوبند در ظر  چند دهه، شماری از 

سنن نبوی تألیفاتی گسترده رقم زدند و از این رهگذر، اتِ سازگاری مذهب حنفی با پژوهانی که در راستای اثبحدیث

 گذاری کردند. را پایه« گرایانهحنفیتِ حدیث»پارادایم 

شناختی از تودیک و معرفتمِ انحرا کامل  مصداقِشد،  گذاریپایهای که توسط دیوبندیان گرایانهحدیث حنفیتِ

چنانکه پیش از این نیز اشاره رفت، ابوحنیفه پرچمدار فقه عقالنی و عقالنیتِ فقهی . فکری امام ابوحنیفه بود سنتِ

پذیرش داوریِ عقل و با  خوبی نداشت گرایان میانةگرایی و حدیثدیثبود و به عنوان پیشوای مکتب اهل رأی، با ح

روزگار ابوحنیفه شناسانِ همحدیثکه روش در حالی کرد.و روشی ناقدانه نسبت به احادیث اتخاذ می بر نقل، رویکرد

این روش را به خاطر خود او  4آن بود، در سنجش صحت و سقامت حدیث، عمدتاً متمرکز بر بررسی سندِ

پسندید و با وضع قواعدی سختگیرانه در احراز صحتِ احادیث منتسب به پیامبر، در راستای اش نمیناکارآمدی

  ید.زورتالش می ،پردازانعلِ دروغتنقیح و پاالیش این میراث گرانسنگ از ج

و عدم « ارزیابیِ سند»الحدیث با اعتماد بیش از حد به گزینیِ رایجِ علمبه خوبی عنایت داشت که شیوه ابوحنیفه

، یارای آن ندارد که صحت و سقامتِ سخنان منسوب به پیامبر را عیان و نمایان سازد. «و محتوا متن نقدِ»اهتمام به 

از منظر قرآنی و  منتسب به پیامبر را  احادیث، مکانیزمی نو سامان داد و روایاتِ آزماییِراستیو در راستای ا ،رواز این

شمردند، ضعیف شناسان صحیح میدر ترازوی نقد نهاد و درنتیجه، بسیاری از احادیثی را که دیگر حدیثعقالنی، 

شناختی از احادیثی که در روشناییِ معیارهای حدیث بسیاری قلمداد کرد و تعدادی اندك را  صحیح به حساب آورد.

حدیثی درج گردید و  هایالبخاری و دیگر کتابصحیحدر رفت، بعدها به شمار می اعتبارو بی امام  ابوحنیفه مردود

 بر صحت و وثاقتِ آنها مهرِ تأیید گذاشته شد.

                                                           
1 Moh. Qasim Zaman, Makers of the Muslim World; Ashraf Ali Thanawi, pp15, 30, 31.  
2 Ibid, 15. 
3
 Jeffry Halverson, Theology and Creed in Sunni Islam, p117.  

 . 37-33، ص 6، جالموطّأ مِن المعانی واألسانیدالتمهیدُ لِما فیبنگرید به: ابن عبدالبر،  4
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اعتبار پنداشته شد و سپس وثاقتِ آن توسط  به عنوان نمونه، یکی از احادیثی که توسط ابوحنیفه مردود و فاقدِ

القَمیصُ. .  خلعُاإلیمانُ مِن رَأسِهِ کَمَا یُ عَلِإنَّ المُؤمِنَ إذَا زَنَی خُ»شناسانِ پسین مورد تأیید قرار گرفت، روایتِ حدیث

شبیه همین این حدیث را حاکم در مستدركِ خود با اندکی تفاوت نقل کرده است. بخاری و مسلم نیز بود.  1،.«

لَا یَزْنِی الزَّانِی حِینَ یَزْنِی وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا یَسْرِقُ السَّارِقُ حِینَ یَسْرِقُ وَهُوَ »با عبارتِ ذیل گزارش نموده اند: را حدیث 

 2«.مُؤْمِنٌ وَلَا یَشْرَبُ الْخَمْرَ حِینَ یَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ

شدند که مدعی میراندند و از دایرة مسلمانی بیرون میرا تکفیر کرده، گنهکار  مؤمنانِخوارج با استناد به این حدیث 

بیرون  3گردد.زوال ایمان می پیامبر نیز کفرورزی گنهکاران را تأیید کرده است و گفته است که ارتکاب کبیره موجبِ

مسلمانی در قبال داشت. وقتی  بار درشدن از دایرة مسلمانی توسط خوارج تبعاتی ناگوار و پیامدهایی خشونترانده

داد و نامش در لست سیاه خوارج شد، امنیت و مصونیت جانی خود را از دست میاثر ارتکابِ گناه به کفر محکوم می

 4گردید.رسید و همراه با زن و فرزندش سزامندِ کشتن قلمداد میبه ثبت می

را زیر سوال برد و آن  از اساس این حدیث رابار اعت ،شناختی موردنظر خودعمال معیارهای حدیثبا اِابوحنیفه 

بن باطل است؛ بیخ و و راویِ آن را تکذیب کرد و گفت که انتساب چنین سخنی به پیامبر از  مردود شمردسره یک

گاه چشمارد، مخالفت دارد و پیامبر هیکه زناکار را مؤمن می 5«واللّذَانِ یأتِیانِهَا مِنکُم»زیرا که محتوای حدیث با آیة 

 6گوید.سخنی برخال  قرآن نمی

گرایانی چون سفیان ثوری، نقالنی توسط ابوحنیفه، خشم حدیث منابع پیشینةبیکاربست گستردة رأی عقالنی و نقد 

سفیان بن عیینه، عبدالرحمن بن مهدی، شریک بن عبداهلل، ایوب سختیانی، اوزاعی و . . . را برانگیخت. آنان از اینکه 

های کالمی و یابی به گزارهمدارانه دارد و در فرایند رهحنیفه با احادیث نبوی برخوردی دِرایی و رأیدیدند ابومی

پرده و عریانِ او روی بی رو، به نکوهش و سرزنشدهد، سخت ناخشنود و غضبناك بودند و از اینفقهی، عقل را بار می

و در نتیجه،  7مشربی متهم نمودندانگیزی و یهودیتفتنهستیزی و سوزی و اسالمآورده، وی را به کفر و جهل و دین

 سامان دادند. اهل رأی  گرانه را علیهو ستیزه نبردی دشمنانه

ای از فقهای حنفی به منظور مصونیت از طرد های بعدی، عدهبا گسترش دامنة نفوذ و اقتدار اهل حدیث در سده

گرایانه از ابوحنیفه، زمینة آشتی ای حدیثگذاشتنِ چهرهنمایش تالش ورزیدند تا با برساختن و به ،سیاسی-اجتماعی

بین مکتب اهل رأی و اهل حدیث را فراهم سازند. اما آنان در این راستا به توفیقی چشمگیر دست نیافتند، تا اینکه 

پارادایم کردند و  شناختیِ ابوحنیفه، بستر تئوریکِ این آشتی را فراهمبا عدول از معیارهای حدیث دیوبندیان آمدند و

 را اساس گذاردند.« گرایانهحنفیت حدیث»

ین دیوبندیسم با تأسیس ا. بودعطفی مهم در تاریخ مذهب حنفی نقطه «گرایانهیت حدیثحنف»تأسیس پارادایم 

نقل قربانی  ان چیرگی و تسلطِحنفی فاصله گرفت و عقل را در آستاز سنت فکریِ نیای نخستینِ مذهب  پارادایم

                                                           
 «. هِأسِرَن مِ یصَمِالقَ اإلنسانُ لعَكما خَ اإليمانَ نهُمِ اهللُ زعَنَ مرَالخَ بَرِو شَ ینَمن زَ»عبارت موجود در مستدرك چنین است:  1
 . 2573البخاری، حدیث شماره صحیح 2

 .25، صالعالم والمتعلمدر این زمینه بنگرید به: ابوحنیفه،  3

  .635-683، ص 5، جالملل واألهواء والنِّحلالفِصل فیهمچنین به: ابن حزم، ؛ 661، ص تلبیس ابلیسبنگرید به: ابن جوزی،  4

 61نساء، آیه  5 

 . 23، صالعالم والمتعلمبه: ابوحنیفه، در این زمینه بنگرید  6 

 . 383-395، صص63، ج، تاریخ بغدادخطیب بغدادی 7
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؛ اشتراکاتی که معرفتیِ فراوانی پیدا نمود ، با جریان اهل حدیث اشتراکاتِی و اصولیمسائل کالمو در زمینة کرد 

 امروزه مرزبندیِ دقیق بین آن دو را به شدت دشوار ساخته است.

های بومهای فرعیِ دارالعلوم دیوبند را در دیگر دیوبندیسم به زودی از زادبومِ اصلی خود پا فراتر گذاشت و شاخه

بدین مشی فکری و منش ایدئولوژیک خود تالش ورزید. اسالمی فعال ساخت و از این رهگذر، در راستای گسترش 

 1کردند.قارة هند فعالیت میمدرسة مربوط به دیوبندیان در سراسر شبه پنجاهبیش از  ایان سدة نوزدهمدر پترتیب، 

با ندی نخستین کسی بود که یز باز شد. شاید موالنا عبیداهلل سِدر اوائل سدة بیستم پای دیوبندیان به افغانستان ن

یکی از فعاالن جنبش  به محافل دینی و سیاسی این شهر گشود. او کهدیوبندیسم را هجرت خود به کابل، پای 

 خان اهلل خان و سردار نصراهللبا امیر حبیبوارد کابل شد و  ،به فرمان استاد خود موالنا محمودالحسنبود،  2خالفت

تا دولت و ملت افغانستان را برای جهاد علیه قوای انگلیس بسیج  و تالش فراوان به خرج داد 3ارتباط برقرار نمود

 ایرادکرد و با های علمی میندی طی مدتی که در کابل اقامت داشت، بخشی از وقت خود را صر  فعالیتسِ 4کند.

در راستای ترویج و گسترش دیوبندیسم تالش  5شوربازار، در کوچة حضرتِ «تفسیر سیاسیِ قرآن»گفتارهای درس

 وماند ر افغانستان ایانِ عمر دبود که تا پموالنا منصور انصاری ندی در این هجرت، یکی از همراهان سِ ورزید.می

 6های متعددی در جهت ترویج اندیشة دیوبندیه تألیف کرد.، کتابسیاسی فعالیتِ ضمن

خان طر  رِفُرم  اهللامان امیر تر گردید. وقتیانستان پررنگغضور مالهای دیوبندی در افحنقش و  ،های بعدیر دههد

و اصالحات فراگیر افغانستان را در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و دینی روی دست گرفت، 

عَلم مخالفت برافراختند و گرایانة او های اصال مالهای دیوبندی نخستین گروهی بودند که در برابر طرحواره

اهلل برنامة اصالحی خود را با امان 7های منبری خود را عمدتاً بر نکوهش اصالحاتِ امانی متمرکز ساختند.خطابه

های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اداری، نظامی و قضایی شروع های گسترده و فراگیر در عرصهقانونگذاری

وین نخستین قانون اساسیِ افغانستان پرداخت و با این ابتکار، در نظام حقوقی میهنِ ما کرد. او در اولین گام، به تد

مدار و فتوامحور بود. قُضات و فقها به طرحی نو درانداخت. تا پیش از این ابتکار، نظام حقوقیِ افغانستان یکسره فقه

که  8األحکامپرداختند. سراجدعاوی می ساختند و بر بنیاد آن به حل و فصلهای فقهی فراهم میاشارة شاه مدونه

ها بود که به فرمان امیرحبیب اهلل چاپ شد اهلل استمرار یافت، یکی از این مدونهاجرای آن تا اوایل زمامداری شاه امان

تا مبنای قضاوت و اصدار حکم قرار گیرد. این مدونه که سراسر مقتبس از کتابهای کهن همچون درالمختار، 

الفتاوی بود، با شرایط اجتماعی و سیاسی تاوای عالمگیریه، فتاوای قاضیخان، بحرالرائق و خالصةردالمحتار، ف

 توانست پاسخگوی نیازهای عینی جامعة افغانی باشد.افغانستانِ پس از استقالل سازگاری نداشت و نمی

                                                           
1 Moh. Tariq Moj, Deobandi Madrassa Movement, p16. 

( توسط علمای دیوبند به منظور جانبداری از خالفت 6325-6368های پس از جنگ جهانی اول )جنبش خالفت جنبشی بود که در سال 2

 اندازی شد.هعثمانی را

3 Farhat Tabassum, Deoband Ulema’s Movement for the Freedom of India, p127. 
4 Senzil Nawid, Aman-Allah and the Afghan Ulama, p59. 

 .695-699، صصخاطرات ظفرحسن ایبک 5
 .86روطیت در افغانستان، صعبدالحی حبیبی، جنبش مش، و نیز: «ط»، صفحه گزارش سفرافغانستاننک: محمدطیب قاسمی،  6
 .235، صاهلل خانافغانستان در عهد اعلیحضرت امانغنی مجددی، فضل 7
الملة األحکام )منسوب به لقبِ رسمی عبدالرحمن خان که ضیاء این کتاب که در زمان امیر عبدالرحمن خان تهیه شد، قرار بود به نام ضیاء 8

امیر از دنیا رفت و در زمان حکمروایی پسرش امیر حبیب اهلل، تحت عنوان سراج األحکام فی  والدین بود( چاپ شود. اما قبل از چاپ آن،

 الملة والدین بود( به چاپ رسید. اهلل که سراجمعامالت اإلسالم )منسوب به لقب رسمی امیر حبیب
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کرد. انزوای ت و پنجه نرم میمانده بود که با مشکالتی فراوان دسافغانستان پس از استقالل کشوری منزوی و عقب

گریزی داری و مالی، مالیاتمذهبی و جنسیتی، فساد ا نظام اجتماعی، تبعیض فراگیر قومی والمللی، گسیختگی بین

 سوادیِ گسترده و . . . بخشی از این مشکالت بودند.بودنِ ارتش، جهل و بیاشرا  و قبایل، طبقاتی اعیان و

امحور یارای آن نداشت که در برابر هجمة سنگین و سهمگین این مشکالت به یاری دولت مدار و فتونظامِ حقوقیِ فقه

دم کسب استقالل، در نظر داشت که بر انزوای نوپای امانی بشتابد و راهی به رهایی بگشاید. دولت امانی در سپیده

رآمد و مؤثری را تدوین کند و و سیاست خارجی کا آیدالمللی افغانستان که میراث دوران استعمار بود، فائق بین

مشی تعاملِ سالم با کشورهای همجوار و سائر دول دور بادرنظرداشت مصالح عُلیای داخلی، اصول، اهدا ، ابزار و خط

اهلل همچنین مصمم بود که آموزش ابتدایی را اجباری سازد، تحصیالت عالی را تسهیل و نزدیک را تدارك ببیند. امان

قومی و مذهبی، تحکیم بخشد، فرصتهای اشتغال و آموزش را  پارامترهایدون درنظرداشت ، وحدت ملی را بکند

های گستردة قلدران و زورگویان را گریزیبرای بانوان فراهم آورد، تجارت فرامرزی را گسترش دهد، جلو مالیات

بودجة ملی، ایجاد بگیرد، خدمتِ عسکری را فراطبقاتی و همگانی سازد و با تأسیس بانک، چاپ پول، تدوین 

 ها تجارتی و توسعة نظام گمرکی، بنیادهای اقتصاد افغانستان را تقویت کند.های صنعتی و شرکتکارگاه

رایج که از دل  ها جز با پشتوانة الزام و تأیید نظام حقوقی میسور و میسر نبود. اما نظام حقوقیِسازی این طر اجرایی

کهن و پیشامدرن سر برآورده بود، ظرفیت و صالحیت الزم را برای تأمین  سنتی و متکی به منابع دستگاه فقاهتِ

مدار در زهدان و دامان پارادایمِ سنت زاده و پرورده شده بود؛ پارادایمی نداشت. نظام حقوقی فقه ایچنین پشتوانه

ن را در سر داشت، بیگانه اهلل سودای آکه امان ایهای کالنِ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگییسازکه با نظام

 آمد.بود و صِرفاً از پسِ مدیریت روابط دو یا چند انسان در محیط کوچک خانواده یا محله بر می

اهلل به منظور تسهیل فرایند اصالحات کالن حکومتی، نظام حقوقیِ افغانستان را از بیخ و بُن در این سیاق، امیر امان

در دستور کار خویش  شدند،می نامه خوانده، که در آن روزگار نظاممختلف را دگرگون کرد و تصویب و تدوین قوانینِ

 صدنگاران، حدوداً که توسط دولت امانی وضع شد بسیار پرشمار بود و بنا به گزارش تاریخ هایینامهنظامقرار داد. 

  1گرفت.عنوان را در بر می

نامة جزای آنان بیش از همه مخالف نظام 2نشان دادند. ها واکنش سختینامهمالهای دیوبندی در برابر این نظام

در نظر آنان، وضع قانون توسط شاه به معنای اعالم جنگ  3نامة معار  بودند.نامة نکا  و عروسی و نظامعمومی، نظام

فوذ و ای جدی مواجه شده و دکان ندیدند که دستگاه فقاهت به مخاطرهبا اقتدار چندصدسالة روحانیت بود. آنان می

قوانین موضوعة امیر  در برابرآنان  ،روفروغ گردیده است. از اینرونق و بیای کمسابقهتأثیرگذاری روحانیت به نحو بی

نُمایی مخالفت خود به شریعت متوسل شدند و از تناقض قوانین اهلل عَلمِ مخالفت بلند کردند و برای مشروعامان

ستیزی مالهای دیوبندی به خشم آمده بود، با اهلل هم که از اصالحاتامانامیر  وضعی با احکام شرعی سخن گفتند.

 تا حدی که حتی 4؛شان را محدود کرد هایفعالیتو صدور فرمانی شاهانه تمام آنان را در مکانی واحد گرد آورد 

 5.اجازة تدریس و امامت نداشتند

                                                           
 .251، صحاکمیت قانون در افغانستانر.ك: امیر امان اهلل خان،  1

2 Senzil Nawid, Aman-Allah and the Afghan Ulama, p160. 
 .615-665، صص6959محمد کاتب، رویداد دارالسلطنة کابل نک: غالم 3

4 ibid, 205. 
 .33، صعیاری از خراساناهلل خلیلی، خلیل 5
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حکمرانیِ  دورةو در  1اهلل کلکانی حمایت کردندمیر حبیباهلل، مالهای دیوبندی از اسرنگونی حکومتِ امیر امان در پی

و دامنة نفوذ خود را در شهرهای مختلف، از جمله هرات، گسترش  برخوردار شدند سابقهز اقتداری بیا 2یحیی، آلِ

ارالعلوم د عمومیِ رئیسبر حمایت و همکاریِ متقابل استوار بود. تا پایان روابط دیوبندیان و حاکمانِ آل یحیی . دادند

 ،بالمقابل 3مورد استقبال گرم حکومتِ ظاهرشاه قرار گرفت.و  طی سفری رسمی به کابل آمد 3639دیوبند در سال 

رئیس  سفر 4به دارالعلوم دیوبند رفت و با مدیران و اساتید برجستة آن دیدار کرد. 6338ظاهرشاه نیز در سال 

های جذب کمکسازی برای زمینه ضمناو ریزی شده بود تا به این هد  برنامه دارالعلوم دیوبند به افغانستان

های همکاری متقابل آن با دارالعلوم را بررسی کند و زمینهظاهرشاهی، نیازهای آموزشیِ دارالعلوم کابل  حکومتِ

با  ،های بلندپایة دولتیبا ظاهرشاه و دیگر مقامضمن مالقات او در این سفر  5دیوبند را مورد شناسایی قرار دهد.

و از  6دیدار کردنیز  شده بودند، هرات رهسپار پایتختفارغانِ دیوبند که از شهرهای بلخ، قندهار، غزنی، بدخشان و 

 های دیوبندیسم در افغانستان سخن گفت.اهمیت ترویج آموزه

ند را در پیش جمع کثیری از طالّب افغانی راه ه کهآل یحیی از دارالعلوم دیوبند باعث شد گرانة های حمایتسیاست

های ، فرصت6357پاکستان در سال  تشکیلِبا گیرند و در محضر علمای دیوبندی زانوی تتلمذ به زمین بگذارند. 

د اکثراً رهسپار پاکستان آنان به جای هن، از این پسدیوبند محدود گردید و دسترسی طالّب افغانی به دارالعلوم 

، بود بر پا شدهزمان قبل از استقالل در شهرهای کراچی، الهور و پشاور دارالعلوم که از  های فرعیِشدند و در شاخه

اهلل مولوی جلیلهای پاکستانی آموزش دید، محضر دیوبندیکه در  بمشغول آموزش گردیدند. یکی از این طالّ

د و را تأسیس کر سعدیهمدرسة ی، سشم 6955دهة  اوایلدر زاده بود که پس از فراغت و برگشت به هرات مولوی

 گرایانه و خردگریزانة حنفیت دیوبندی روی آورد. های نقالنی، حدیثبه تدریس آموزه

 نظامیِ-کارزارهای سیاسیورزانه برخوردار شد و از منشی تندروانه و سرشتی خشونت دیوبندیسم در پاکستان

که  یراحمد عثمانینخست، موالنا شبدر گام . گردیدهای فراوانی مختلفی را تجربه کرد و دستخوش دگردیسی

ی را به عهده داشت، در همکاری نزدیک با مفتی محمدشفیع، ظفراحمد عثمانی و های پاکستاندیوبندی یرهبر

را در کراچی تأسیس کرد. علمای نامبرده مشتاقانه در پی « ای اسالمجمعیت علم» حزبِ ،الحق تهانویاحتشام

باعث شد که آنان از تب  6353بیراحمد عثمانی در دسامبر شاسالمی در پاکستان بودند، اما مرگ تأسیس حکومتی 

  7و تاب بیفتند و برای تحقق اهدا  خود تالش چشمگیری به خرج ندهند.

جمعیت علمای اسالم از رونق و رمق افتاد و در نتیجه، شماری دیگر از علمای دیوبند به شمول  ،با مرگ عثمانی

جمعیت »حزبی جدید زیر نام  6331در سال اروی گرد هم آمدند و مفتی محمود، احمدعلی الهوری و غالم غوث هز

این حزب به زودی وارد کارزارهای سیاسی شد و در رژیم  گذاری کردند.را در پنجاب پایه« پاکستان علمای غربِ

 8نظامیِ ایوب خان روابط پرتنشی را با حکومت تجربه کرد.

رفت، نیز ادامه قدرت را به دست گ 6375لی بوتو که در سال آلود حزب با حکومت در دورة ذوالفقار عروابط تنش

سازیِ نظام حکومتی، با اسالمیکه رهبری حزب را به عهده داشت، بوتو را تحت فشار قرار داد تا  یافت. مفتی محمود

                                                           
1 Senzil Nawid, Aman-Allah and the Afghan Ulama, p244. 

 منظور دوره حکمرانی نادرشاه و ظاهرشاه است. 2

 .63، صگزارش سفر افغانستانیب قاسمی، محمدط 3

 .95همان، ص 4

 .65-69همان، صص 5

 .2همان، ص 6
7 Moh. Tariq Moj, Deobandi Madrassa Movement, pp131-133. 
8 ibid, pp134-135. 
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شی زمینة تطبیق کامل شریعت را فراهم کند. مقاومت بوتو در برابر این درخواست، حزب را به شورش واداشت؛ شور

 6377سرانجام به کودتای نظامی جنرال ضیاءالحق در جوالی شروع شد و « نظام مصطفی» برپاییِ با داعیة که

 1.گردیدمنتهی 

الحق که از طریق سازوکاری نظامی به ضیاء بود. مهم در تاریخ دیوبندیسم پاکستان عطفیکودتای ضیاءالحق نقطه

ش ورزید تا برای حکومت خود مشروعیتی دینی تدارك ببیند. او در قدرت رسیده بود و مشروعیت قانونی نداشت، تال

سیاست  2اندازی کرد و بسیاری از مطالبات دیوبندیان را برآورده نمود.را راهسازیِ نظام راستا کمپین اسالمیاین 

 ندیانِمشی فکریِ دیوب ،. در این دورهرا در پی داشتگسترش فزایندة اقتدار دیوبندیسم ، کارانة دولتسازش

 شماری از مفتیانِ .گرا و تکفیری بدل گردیدپاکستانی دچار تحولی عمیق شد و دیوبندیسم به جریانی افراط

 3ای را در پاکستان دامن زدند.ای گستردهفرقه هایخشونتدیوبندی فتوای تکفیر شیعیان را صادر کردند و 

به بهانة من، پسر مفتی محمود، محول گردید. او الرحرهبری جمعیت علمای اسالم به موالنا فضل، 6385در دهة 

 هایفعالیت ،های سرشارِ خیرین عربکمکاستفاده از گیری در جهاد افغانستان علیه اشغالِ شوروی و با سهم

نیز  (USAID)از منابع مالی  ،های جمعیت علما در این دورهبخشی از فعالیتهزینة . البته را گسترش دادجمعیت 

جمیعت با استفاده از این منابع، هزاران نسخه کتاب در پیوند به جنگ و جهاد و شهادت را به شد. أمین میت

صدها مدرسة جمعیت همچنین  4های مهاجران افغان توزیع نمود.های پشتو و فارسی چاپ کرد و در اردوگاهزبان

وزش و اسکان رایگان را برای طالب و زمینة آم افتتا  کردکمربند پشتونستان در امتداد  ،را یکی پس از دیگری دینی

های پیکارطلبانة اسالم را به بود و آموزهبرنامة آموزشی این مدارس عمدتاً جهادمحور . پاکستانی و افغان فراهم آورد

طالب این مدارس در  .کرد تا بتوانند در جهاد افغانستان نقشی مهم و ارزنده ایفا کنندذهن و ضمیر طالّب تزریق می

  گرفتند.شدند و در جهاد علیه اشغالگران شوروی سهم میالت به جبهات جنگ اعزام میایام تعطی

عمدتاً توسط حزب حرکت انقالب اسالمی، به رهبری مولوی محمد نبی محمدی،  سازماندهی طالب در جبهات

ران آیندة نزدیک داشت و بسیاری از رهب عمیق وپذیرفت. این حزب با جمعیت علمای پاکستان پیوندی صورت می

کردند. اهلل در زیر لوای آن فعالیت میهِبتو مولوی  ، مال اخترمحمد منصورطالبان به شمول مال محمد عمرجنبش 

جبهة »یا  «العلما جمعیت»از آنجایی که بیشتر رهروان و هواداران این حزب طالب و اساتید مدارس بودند، احیاناً 

 گردید. نیز بر آن اطالق می «باطُلَ

اعتبار سیاسی و محبوبیت مردمی به بار آورد. این  ،گیری در جهاد افغانستان برای جمعیت علمای پاکستانسهم

سهم گرفت و در پی پیروزیِ  6339الرحمن، در معادالت و معامالت انتخاباتی سال جمعیت به رهبری موالنا فضل

دسترسی پیدا  پاکستان های قدرتِار به داالنبشد و برای نخستینتبدیل ، به بخشی از ائتال  حاکم نظیر بوتوبی

سازمان اطالعات جنگیدند. بر سر منابع قدرت با یکدیگر می در کابل های متخاصمِ افغاندر این زمان، گروهکرد. 

پروژة  مشغول طراحیِشورای نظار،  یابیِقدرتبا نگرانی از  کرد ووضعیت را رصد می ناکانههراس( ISI) پاکستان

را « کمیتة امور خارجیِ مجلس ملی»ریاست  ،الرحمن که به عنوانی بخشی از ائتال  حاکمموالنا فضلود. طالبان ب

وگو با دولتمردان آمریکایی، انگلیسی، نمود و در گفتاین پروژه نقشی مهم ایفا  سازیِاجراییدار شده بود، در عهده

کلیک خورد موفقانه ترتیب، پروژة طالبان  بدین 5اهم کرد.سعودی و اماراتی، برای طالبان پشتیبانیِ مالی و سیاسی فر

آموزی بودند، به بِنُّوری و کراچی مشغول دین کویته، ختک، پشاور،و هزاران نفر که در مدارس دیوبندیِ واقع در اکوره

طالبان عمدتاً  مسئولیت اجرا و تطبیق پروژة رهسپار افغانستان شدند. 6335در نوامبر  این پروژه در آمدند و خدمتِ

                                                           
1 ibid, pp135-136. 
2 ibid 
3 ibid, pp149-151. 
4 Michael Adamski, The Evolution of the Deoband Madrasa Network, p33. 

 .635-683، صصطالبان؛ زنان، تجارت مافیا و پروژه عظیم نفت در آسیای مرکزیاحمدرشید،  5
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الرحمن آنها را از دوران جهاد و از زمان همکاری نزدیک با حزب هایی قرار گرفت که موالنا فضلبه عهدة چهره

 شناخت. می ،حرکت انقالب اسالمی

به زودی  پیروزی قاطع آنان را در پی داشت. طالبان ،ای از پروژة طالبانالمللی و منطقههای بینحمایت قدرت

حاکم نمودند. در کشور را غانستان را یکی پس از دیگری تصر  کردند و قرائت تندروانة خود از شریعت شهرهای اف

ها زشتیو رأس هرم قدرت در یک کشور را به دست گرفت  ،بار در تاریخبرای نخستینبا پیروزیِ طالبان، دیوبندیسم 

 گرایی،آزاری، نارواداری، تبعیض نژادی، قومستیزی، کودكورزی، زنریزی، خشونتهای فراوانی چون خونو پلشتی

 .نمایش گذاشتخود به حکومتداریِ  رنامةمافیاگری و کشت و تولید مواد مخدر را در کا

بار خطر ایدئولوژیِ تندروانه و کشتارجویانة ، آمریکا برای نخستین2556سپتامبر  یازدهمِدر پی حمالتِ مرگبار 

ها و ریزیدرونِ خود حِس نمود. تا پیش از آن تاریخ، این کشور خونجان و ژرفای  طالبانی را در عمقِ

دید، اما چون مستقیماً از این ناحیه های طالبان را عیان و نمایان میستیزیها و زنگریزیها و مدنیتورزیخشونت

کا دریافت که اگر جلو های دوقلوی نیویورك، آمریورزید. با فروریزی برجشد، بدان اعتنا و اهتمامی نمیمتضرر نمی

اش را به نوردد و منافعبنیادِ طالبان را نگیرد، گسترة خطرآفرینی آن مرزهای افغانستان را در میایدئولوژیِ جنون

 را بهانه قرار داد و در« حقوق زنِ افغان»روی، این کشور دفاع از اندازد. از اینصورتِ مستقیم به مخاطره می

 های پیگیر و گسترده،نامید، به مصا ِّ طالبان شتافت و با یورشمی« المللیبین جامعة»هماهنگی با آنچه که خود 

 شکست شتابانِ آنان را فراهم ساخت. زمینة

به عنوان مدارس دیوبندی ایدئولوژی دیوبندیسم به حیات خویش ادامه داد. رژیم طالبان به زودی سرنگون شد، اما 

ز فضای دموکراتیک دورة با استفاده اِ آمریکاییان در امان ماندند و گزندِ یورشهای ترویج این ایدئولوژی، از کانون

به خدمتِ نظام طالبان را سامانی تازه بخشیدند. بسیاری از علمای دیوبندی که  های خویشپساطالبان، فعالیت

لوژی دیوبندیسمِ طالبانی را درآمده بودند، دوباره به این مدارس روی آوردند و با اتکا بر مسند تدریس و فتوا، ایدئو

 زنده نگه داشتند. 

مدتی برای به عنوان سرپرستِ دادگاه عالی و دادستانیِ کل،  زاده بود کهاهلل مولویعلما مولوی جلیلاین یکی از 

و طر ِ  شداه قضایی طالبان را به عهده داشت و در عین حال، از مراجع معتبر صدور فتوا شناخته میرهبریِ دستگ

با  1،به عنوان یکی از اعضای ارشد حزب حرکت انقالب اسالمیاو . گرفتة سران و رهبرانِ طالبان قرار میمشور

گشت. آشنایی به دورة جهاد بر میاین پیشینة دیرینه داشت و بقة آشنایی های برجستة طالبان سابسیاری از چهره

مدرسة  دربازگشت و خود در مسجد عالمه تفتازانی  بعد از فروپاشی نظام طالبان، به پایگاه اصلیِاهلل مولوی جلیل

  تدریس را از سر گرفت. نامیده شد،« دارالعلومِ عالی هرات» سعدیه که بعدها

کاپیِ برابرِ اصلِ برنامة آن برنامة آموزشی  و شوداصلی دیوبندیسم در هرات محسوب می زادبوم و کانونِاین دارالعلوم 

و اهلل خود بر فعالیت این مدرسه اشرا  دارد و مدیریت مولوی جلیلباشد. مدارس دیوبندی در پاکستان می

اهلل زاده، مولوی رفعتاهلل مولویوی، از جمله مولوی صبغتبه عهدة فرزندان های مختلف آن گردانندگیِ بخش

 باشد. زاده، میاهلل مولویو مولوی محب زادهاهلل مولویمولوی حشمت زادهاهلل مولویزاده، مولوی مطیعمولوی

های تخصصیِ حدیث و فقه اختصاص یافته است. صدور فتوا نیز باالترین سطو  آموزشیِ دارالعلوم به برگزاری دوره

ها جان و ایمانِ انسان احیاناًشود صادر می آنفتاوایی که توسط دهد و را تشکیل میهای دارالعلوم بخشی از فعالیت

شده  از آدرس دارالعلوم منتشرکند. یکی از این فتاوا که اخیراً آنان مجوز صادر میرود و برای تکفیر را نشانه می

دارالعلوم باشد. فتوای تکفیر احمدضیا رفعت، شاعر سرشناس هراتی و استاد دانشکدة ادبیات دانشگاه کابل، می ،است

                                                           
اهلل از دهد که مولوی جلیلپیشتر یادآور شدیم که مال محمد عمر و سائر رهبران طالبان نیز متعلق به این حزب بودند و این نشان می 1

 همکاری داشته است. دیرباز با کادر رهبری طالبان آشنایی و 
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ته است و با تحلیل و تفسیر را به بررسی گرف« رفتن رسیدن نیست»مجموعة شعری رفعت تحت عنوان  ،در این فتوا

   1یی کرده است.خی از اشعار، او را متهم به کفرسرابر

 ،به دیوبندیسم و متصلبانه حاکی از این است که این نهاد با تمسک متعصبانههرات عالیِ  رالعلومادمشی تکفیرگرانة 

بذر تندروی  نه تنها خود مشیعلوم با این دارال. داردها فاصله فرسنگابوحنیفه  بنیادِرأی های عقالنی مکتبِهاز آموز

افگنان نیز ، بلکه النه و پناگاه امنِ طالبان و هراسپاشدورزی و خونریزی را در هرات میگری و خشونتو افراطی

  2باشد.می

شود و این جریان دارای مراکز و مدارس خالصه نمی اهللمولوی جلیل فعالیت دیوبندیسم در هرات به دارالعلومِ

افزاید و دولت ها و مراکز خود میباشد. طرفه آنکه دیوبندیسم روز به روز بر میزان پایگاهدیگری نیز در این شهر می

کند و در زمینة نظارت و ارزیابیِ عملکردِ آن، هیچ تالشی به خرج پوشی میهای آن چشممنفعالنه از فعالیت

 دهد. نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تشیع انقالبی

های سرنگونی آن شیع انقالبی در این نوشتار، تشیعی است که پس از مبارزة موفقانه با رژیم پهلوی، زمینهمنظور از ت

از امور ایران را به دست گرفت.  زمامِبا تأسیس نظام جمهوری اسالمی، هم کرد و افرشمسی  6937در سال را 

                                                           
 .8، ص1235سرطان11، 3562، روزنامه هشت صبح، شمارهخشم بر غزلدرباره جزئیات این رویداد بنگرید به: حسن کریمی،  1
توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد. بنگرید به:  3112آگست  31گزین در این دارالعلوم، در افگنانِ پناهیکی از هراس 2
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نظران و ، برخی از صاحباهلل خمینی بودید رو اهلل سگذار و تئوریسین اصلیِ تشیع انقالبی آیتبنیانجایی که آن

 نیز تعبیر کرده اند. « خمینیسم»از آن به  نویسندگان

ش( در شهر خمینِ ایران چشم  6286) 6352که در سال شیعه در سدة بیستم بود  تأثیرگذارترین روحانیِ خمینی

عازم قم شد و با ای ادامة تحصیل تحصیالت مقدماتی خود را در زادگاهش تکمیل کرد و بربه جهان گشود. او 

از روحی سرکش و  خمینی 1نمودن بلندترین مدارج علمی در این شهر، بر مسند اجتهاد و مرجعیت تکیه زد.سپری

، سیاستاکتفا نورزد و با ورود به دنیای  علمی هایبه فعالیتاو که شد اعث بمهارناپذیر برخوردار بود و همین امر 

 جویانة مختلفی را علیه رژیم پهلوی، رهبری و سازماندهی کند.ستیزه گرانه واقداماتِ شورش

های که از فعالیترژیم پهلوی شدت گرفت.  6955آغاز شد و در دهة  6925 دهةمبارزات سیاسی خمینی در 

 به عراق ،خمینی بعد از تبعید 2به تبعید فرستاد. 6959خمینی به ستوه آمده بود، او را دستگیر کرد و در سال 

های خمینی در این بخشی از فعالیتهای علمی و سیاسی خویش ادامه داد. منتقل شد و در شهر نجف به فعالیت

والیت »او در این راستا دکترین  3دوره معطو  به تدوین نظریة حکومت اسالمی با تکیه بر سنت فقه شیعی بود.

 شود، تدوین کرد.جمهوری اسالمی ایران محسوب میرا که امروزه به مثابة زیرساختِ ایدئولوژیک نظام « مطلقة فقیه

ای را علیه رژیم پهلوی دامن زد و سرانجام منجر به پیروزی اعتراضات مردمیِ گسترده ،های سیاسیِ خمینیفعالیت

، خمینی زعامت ایران را به و استقرار نظام جمهوری اسالمیبا پیروزی انقالب  شد. 6937انقالب اسالمی در سال 

او که شیعة متعصبی  گیری در این کشور را قبضه کرد.ت و به عنوان امام و رهبر، باالترین مرجع تصمیمدست گرف

های بلند تشیع را به عنوان مذهب رسمی این کشور اعالم کرد و مقام ،بود، در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

 سنتیکی از عالمان سرشناس اهلآن روزگار  زاده که دراحمد مفتیلشکری و کشوری را به شیعیان اختصاص داد. 

؛ ورزید، نسبت به این اقدام خمینی اعتراض کردایفای وظیفه می «مجلس بررسی قانون اساسی»عضو  بود و به عنوان

 های جمهوریِ اسالمیدر زندان و شکنجة مرگبار وی طوالنی اعتراضی که نه تنها سودی نبخشید، بلکه به حبس

سنت دامن زد و مانع ای را علیه اهلو خشونت گسترده ، ناروادارییافتن مذهب تشیع تبعیضترسمی 4منجر گردید.

را در  و عیدین ندارند شعائر نمازجمعهاجازه  حتی امروزه آنانشد تا حدی که  یانسنّهای مذهبی برگزاری آیین

 . کنندتهران بر پا 

دکترین والیت فقیه خود را که پیش از این در عراق پیروزی انقالب اسالمی برای خمینی فرصتی فراهم آورد تا 

این دکترین را به عنوان یکی از ارکان قانون اساسی  ،تدوین کرده بود، به منصة اجرا بگذارد. او در نخستین اقدام

 برخی از فقها 5الشرائط قلمداد نمود.های انحصاریِ فقیه جامعو بر بنیاد آن، زمامداری را از صالحیت تصویب کرد

حسن اهلل و آیت اهلل  محمد حسینیِ شیرازیاهلل محمدصادق روحانی، آیت، آیتشریعتمداری کاظم اهللنظیر آیت

در این میان، علم مخالفت برافراختند و  در نتیجه، تاوان سختی پرداختند. در برابر این اقدام خمینی قمی طباطبابی

از سوی جامعة مدرسین حوزة علمیه قم از مقام بود. او  ترینو سهمگ ترپرداخت بسی سنگینشریعتمداری تاوانی که 

                                                           
 . 632-636، صص6، جخاطرات حسینعلی منتظرینک:  1
 .692، صاهلل خلخالیخاطرات آیتنک:  2
 .633، ص6، جخاطرات حسینعلی منتظرینک:  3
 .589، ص6، جخاطرات حسینعلی منتظریزاده نک: درباره حبس مفتی 4
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گردید و تا پایان عمر در حصر خانگی به سر برد و حتی در پی ابتال به  و مهدورالعِرض اعالم 1مرجعیت خلع شد

   2سرطان، اجازة درمان نیافت.

او بود.  «های انقالباز آرمانوجوب حفظ نظام و دفاع »شدت برخورد خمینی با مخالفان برخاسته از اصلِ فقهی 

گونه تعرض نظری یا عملی نسبت به و هیچ 3کردتر از نماز قلمداد میحفظ نظام را از اوجبِ واجبات و حتی مهم

کرد و به بر بنیاد این اصل، خمینی مخالفان نظام را با قاطعیتی تمام سرکوب میتافت. جمهوریِ اسالمی را بر نمی

داد. قاطعیت او در این زمینه چنان توفنده و کشنده بود که حتی یاران و ر برآوردن نمیزدن و سها مجال دمآن

او در یک داریِ بیشتر او شدند. همراهان نزدیک او نسبت به این امر واکنش نشان دادند و خواستار رأفت و خویشتن

سابقه در تاریخ ایران معاصر اری بیصادر کرد و کشت 6917مورد، فرمان اعدام هزاران زندانی سیاسی را در تابستان 

ود، نسبت به این فرمان ترین یار وی بمقام خمینی و نزدیکاهلل حسینعلی منتظری که تا آن زمان قائمرا رقم زد. آیت

بسیاری از  4ریزانه اجرایی گردید.ورزانه و خوند. اما اعتراض وی سودی نبخشید و فرمان مذکور، خشونتاعتراض کر

گوش به فرمان خمینی سپردند  ،های منتهی به انقالب اسالمیگرایانی بودند که در سالاسالم عدام شدندکسانی که ا

  و دوشادوشِ او برای سرنگونی رژیم پهلوی مبارزه کردند.

شد و در همین سیاق میتی ویژه قائل میخمینی در کنار اهتمام به حفظ نظام، نسبت به صدور انقالب نیز اه

و  کنیم؛ چرا که انقالب ما اسالمی است و تا بانگ الَإلهَ إالاهللمان را به تمام جهان صادر مینقالبِما ا»گفت: می

   5«.اهلل بر تمام جهان طنین نیفکند، مبارزه هست و تا مبارزه علیه مستکبرین هست، ما هم هستیمرسولدمحم

ترین والیت فقیه در بیرون از مرزهای ایران بود. منظور خمینی از صدور انقالب، گسترشِ تشیعِ انقالبیِ متکی به دک

گفتمانی ؛ بلکه به مثابة بماندنباید در جغرافیای ایران محصور و منحصر انقالب اسالمی ورزید که تأکید می او

تأکید  بایست مرزهای تمام کشورها را درنوردد و در سراسر کرة خاکی طنین بیفکند.می، شمول و فرامکانجهان

سازان جمهوری اسالمی، سیاست خارجی ایران را در محور این اصل باعث شد تا کارگزاران و استراتیژیخمینی بر 

مرزیِ جمهوری های سیاست برونتدوین کنند. بدین ترتیب صدور تشیع انقالبی در صدر اولویت« صدور انقالب»

 جویانه و پیکارطلبانة خود از اسالمی شیعیقرائت ستیزهاسالمی قرار گرفت و رژیم والیت فقیه تدابیری اتخاذ کرد تا 

 در سائر کشورها بگسترد. را 

از  دفاعسپاه پاسداران ایران به بهانة افغانستان یکی از نخستین کشورهایی بود که پای تشیع انقالبی به آن باز شد. 

و برای حمایت  یدگردوارد تعامل شیعی افغان  روحانیون و سیاسیونِبا اشغال شوروی،  علیهجهاد افغانستان 

در راستای صدور انقالب و مشروط بر اینکه  ،از آنان ابراز آمادگی کرد سیاسی، تسلیحاتی و عملیاتی جانبههمه

و با  های مختلفی شکل گرفتندجبهات، احزاب و گروهدر همین سیاق، . کنندگسترش دکترین والیت فقیه فعالیت 

                                                           
 .99، صفراز و فرود آذری قمیکدیور، محسن  1
 .23-25، صصشدن ناموس انقالباسنادی از شکستهمحسن کدیور،  2
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بخش برگزیدند و در راستای یت فقیه را به عنوان دکترین رهایی، وال«پیروی از خط امام»داری و ادعای داعیه

 گسترش و امتداد انقالب اسالمی ایران در افغانستان به فعالیت آغاز کردند. 

با ابتکار عبدالعلی مزاری و یارانش در شهر قم  6938هایی بود که در تابستان سازمان نصر یکی از نخستین گروه

داری البته داعیه 1های خود قرار داد.خط امام )خمینی( و والیت فقیه را سرلوحة فعالیتعرض وجود کرد و پیروی از 

شکل گرفتند و به منظور در همان آوان جبهات دیگری نیز منحصر نماند و احزاب و نصر از خط امام به سازمان 

نقالب به افغانستان شدند. از کنِ صدور اصا های تسلیحاتی و اپراتیفی سپاه پاسداران، جادهبرخورداری از کمک

 3پاسداران جهاد اسالمی افغانستان، 2جبهة متحد انقالب اسالمی افغانستان،توان به جملة این جبهات و احزاب می

اشاره  7و مجمع آموزشی پیروان والیت فقیه 6جبهة فجر اسالمی 5اهلل افغانستان،حزب 4نهضت اسالمی افغانستان،

 کرد. 

، به زودی مرز را درنوردیدند و جهت ایجاد شدند و زیر نظر جمهوری اسالمی ایران تاً درعمدکه  هاگروهاین 

این میان، در شهرهای مختلف افغانستان وارد عمل گردیدند. در  ،بسترسازی برای رشد و گسترش تشیع انقالبی

را در خود روی از خط امام داران پیداعیهشهری بود که  اولینهرات به دلیل برخورداری از مرز مشترك با ایران، 

 .شد بدلهای مهم تشیع انقالبی و رفته رفته به یکی از پایگاهجای داد 

و در پی این دهه  در آغازادامه داشت. در هرات بیش وخط امام تا اواسط دهة هفتاد کمپیرو  هایگروهفعالیت 

پیرو های گروهروی دست گرفت و را  عتشیبه نفع اهل« بافت جمعیتی هراتتغییر »طر  پیروزی مجاهدین، ایران 

حومة هرات را در زمرة نشین در شیعههای و ایجاد شهرك خط امام را ترغیب و تمویل کرد تا خریداری زمین

را بگیرد، اما موفق نشد.  ایران آمیزهای توطئهتالش سعی کرد جلوخان امیر اسماعیل های خود قرار دهند. اولویت

از تب و تاب افتادند و فرار را بر قرار ترجیح  اجراکنندگان این طر هرات را تصر  کردند، که طالبان شهر زمانی

 دادند. 

نظام های تشیع انقالبی فراهم کرد. سرنگونی رژیم طالبان در اوائل دهة هشتاد، فرصتی تازه برای از سرگیری فعالیت

هواداران بار دیگر اش نگران شده بود، زهای شرقینیروهای آمریکایی در مر نظامیِ-که از توسعة نفوذ سیاسیایران 

برای  صحنه راتا  اعزام کردپیروی از خط امام را به شهرهای افغانستان، از جمله هرات،  دارانِداعیهوالیت فقیه و 

ر تغیی»طر  اجرای ، در نخستین اقدامو  با آمادگی بیشتری وارد عمل شدندبار اینآنان نقالب آماده سازند. صدور ا

الحسنة کمیتة امداد امام های قرضهای عمرانی و وامکمک طریقاز گرفتند و  از سررا  «جمعیتی هرات بافتِ
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این شهر فراهم کردند. سیدحسین انوری که در آن زمان تازه بر بومی را در شیعیانِ غیرزمینة اسکان  1خمینی،

این طر  یاری کرد و در نتیجه، سازیِ اجراییدر  داران تشیع انقالبی رامسند والیت هرات تکیه زده بود، داعیه

شیعیانِ در غرب، شرق، شمال و جنوب هرات احداث شد و هزاران خانواده از  متعددینشین های شیعهشهرك

شیعیان به تصر   سو حومة شهر هرات از چند، گفتهپیش ة طر ِموفقاناجرای با  2ها اسکان یافتند.در آن غیربومی

کنند و از طریق عمل می صدور انقالبنظامِ به مثابة پیاده، سوبدین ونیم دههاز حدود یک اینک آنان. درآمد غیربومی

زمین فراهم را در هریو تشیع انقالبی های فرهنگی و سیاسی، زمینة گسترش روزافزون قدرت نرم ایران فعالیت

 آورند. می

اولین بومی هرات جاری و ساری است، تفاوت دارد.  عیانِتشیع انقالبی از چند جهت با تشیع سنتی که در میان شی

نگرد و در نتیجه، مراسم خود را به اماکن تشیع انقالبی عزاداری را به مثابة کنشی سیاسی می که این استتفاوت 

د فرض نمایی و زورآزمایی خوخیابان را صحنة قدرتهای سوگوارانة سیاسی، اندازیِ کارناوالبا راهکشاند و عمومی می

پندارد و مراسم و محافل خود را در حصار مساجد و عزاداری را امری عِبادی میکه سنتی  کند، برخال  تشیعِمی

 پرهیزد. های ریاکارانة خیابانی میکند و از نمایشها برگزار میخانهتکیه

یان و شیعیان را در هراتِ سن آمیزِانگارانة عزاداری در تشیع سنتی، همزیستی مسالمتکه رویکرد عبادتدرحالی

های سازِ درگیریانگارانة عزاداری در تشیع انقالبی همواره زمینهپساصفوی به ارمغان آورده است، خصلتِ سیاست

در آن سال،  3تجربه کردند. 6985ها را هراتیان در عاشورای اوج این تنشهای مذهبی بوده است. ای و تنشفرقه

دریغ سیدحسین انوری، والی وقتِ هرات، و با استفاده از منابع های بیگرمی به حمایتتهواداران تشیع انقالبی با پش

ای آذین بستند. سابقهسرشار کمیتة امداد امام خمینی، شهر را  از چند روز قبل از آغاز دهة محرم به نحو بی

های سبز و سرخ و سیاه در پرچمبندی شهر هرات به آن نحو، یادآور مراسم عاشورایی در شهرهای ایران بود و آذین

کرد. چهرة هرات چنان دگرگون شده بود که اکثریتِ سُنی این والیت، هویت خود را هر کوی و برزن خودنمایی می

های فعال سنی، با سازی برآمدند. انجمنِ اخالق و معرفت به عنوان یکی از گروهدر معرض تهدید دیدند و از پی چاره

حصار و حوالیِ مسجدجامع خرقه نصب کرد و مراتبِ تأثر و سفیدرنگ را در نزدیکی پایاقدامی واکنشی یک بنر 

ابراز « شهادت حضرت عمر در روز اول و شهادت حضرت حسین در روز دهم محرم»تسلیت خود را به مناسبت 

های دسته ،عاشورا تة آزمایش قرار داد. آنان در روزداشت. این بنر آستانة تحمل هواداران تشیع انقالبی را در بو

حصار، بنر های هرات هدایت کردند و در منطقة پایهای حومة شهر به داخل خیابانزنی خود را از شهركسینه

پیمایی خود را کانه لگدمال نمودند و سپس راهبامذکور را به زیر کشیدند و با برش نام خلیفة دوم، آن را هتاکانه و بی

زنی شدند. مه دادند و خواستار ورود به آن به منظور تداوم سوگواری و سینهبه مقصد مسجدجامع بزرگ هرات ادا

دار شده بود، توهین به مقدسات خود را تاب یان هم که عواطف شان از ناحیة هتکِ حرمتِ خلیفة دوم جریحهسنّ

 ای شد ونیاوردند و واکنش نشان دادند و در نتیجه جنگی سخت درگرفت و هرات دستخوش خشونت فرقه

 گونه، تشیع انقالبی هزینة انسانیِ سنگینی را روی دست هراتیان گذاشت.بدین

                                                           
، نشریه امداد امام خمینی نفوذ ایران در افغانستان: کمیتةهای کمیته امداد بنگرید به: احمد مجیدیار و علی آلفونه، درباره کمک 1

 .2565چشم انداز خاور میانه، جوالی 

 .2565جنوری  26جرمن آنالین، -، سایت افغاننفوذ آخندهای ایران در افغانستانجلیل غنی،  2

3 Home Office, Country of Origin Information Report: Afghanistan, April 2006, p68.  
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در گفتمان  باشد.به منافع ملی میآن اعتنایی کند، بیخصلتِ دیگری که تشیع انقالبی را از تشیع سنتی جدا می 

های رز ارزشهای ایدئولوژیک، متشیع انقالبی، هویت مذهبی بر هویت ملی ارجحیت و تقدم دارد و گرایش

شوند و فاطمیون می نوردد. به همین دلیل است که هواداران تشیع انقالبی به راحتی جذب گروهجغرافیایی را در می

جنگند و برای تأمین منافع ایران از تمام توش و توان خود مایه با مخالفان رژیمِ بشاراسد میدر زیر لوای والیت فقیه 

 ورزند.تأمین منافع افغانستان کمترین اهتمامی نمی گذارند و در مقابل، نسبت بهمی

چنانکه پیش از این نیز اشاره رفت،  نیز با تشیع سنتی تفاوت دارد. پروریخشونت پتانسیلتشیع انقالبی از لحاظ 

 متمرکز داخل تکایا و مساجد رد زنیخوانی و سینههای مذهبیِ عزاداری و روضهبر سنتهرات از دیرباز  تشیع سنتیِ

هویتیِ تولیّ و تبرّی و سبّ و لعن خلفا، که میراثِ شوم صفویه بود، به تدریج -های سیاسیگردیده است و از داعیه

است که تشیع با سنیان را برگزیده است. این در حالیآمیز همزیستی مسالمتگونه، راه بدینکنار کشیده است و 

، «تولّی/تبرّی»کند و با تمسکِ افراطی به اصلِ صفوی تکیه می یانِصفویانِ تبرّائی و تبرّائ ثانقالبی تا کنون به میرا

گیرد و در گستری را در پیش میپروری و خشونتپراکنی و کینکوبد و راه نفرتای میهای فرقهبر طبلِ درگیری

 شود. گریزانه متوسل میورزانه و مدنیتریزانه و خشونتهای خونوار به کنشصورتِ توان، داعش

هایی دهد؛ جریانگرای اسالم سیاسی قرار میهای افراطرا در کنار سائر جریانتشیع انقالبی ها و خصائل فوق، ژگیوی

تندروانة شان در  ملی را از گزند بینش، منش و کنشِ امنیت و منافعِکه دولت افغانستان بایستی تدابیری بسنجد تا 

 .امان نگه دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سلفیت

ها و بخش خشونتدینی است که در طول سه دهة اخیر انگیزه ترین جریان معاصرگری، رادیکالسلفیسلفیت یا 

سیاسی فراوانی در جهان اسالم بوده است. رهروان این جریان بر حجیت انحصاری و قدسیتِ -تحوالت اجتماعی
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را از مصادیق کژروی و انحرا   و عدول از روش، منش و بینش پیشینیانفشارند فکار سلف پای میاسرتاسری آثار و 

 پندارند.می

های زایش ای دیرینه برخوردار بوده و ریشهگری حاکی از آن است که این جریان از پیشینهبررسیِ تبارشناسانة سلفی

هجری باز  سوم اواخر سدة دوم و اوائل سدةق( در 256های فکریِ احمد بن حنبل )متوفایتالشو پیدایشِ آن به 

گرایی و مذمت در جهت تحکیم بنیادهای نقل ،حدیثبه عنوان یکی از پیشوایان مکتب اهل ابن حنبلردد. گمی

 گری را اساس نهاد. گونه، سلفیهای فراوانی به خرج داد و بدینگرایی تالشعقل

و  رن هفتمقاواخر حنبل متکی بود تا اینکه در احمد بن بدویِساده و  افکار و آثاربه  مدیدیهای گری سدهسلفی

در زمینة عقیده، تفسیر، حدیث،  آمد و با تألیفاتی گسترده ق(728)متوفای تیمیة حرّانیابن ،هجری اوائل قرن هشتم

در آن را به سازمانوارة فکریِ کاملی بدل کرد. و تفصیل داد و  شر را  این نحله مبانیِ تئوریکفقه و اصول فقه، 

 ،بسط و گسترش یافت و در قرن دوازدهم هجریتوسط شاگردان و رهروانش  تیمیهابنهای بعدی، میراث فکریِ سده

به منصة اجرا و تطبیق گذاشته  دینی-در قالب نظامی سیاسی( ق 6251 )متوفای محمدبن عبدالوهابشیخ از سوی 

 شد. 

شد و در ای فکری شناخته میوارهگری صِرفاً به عنوان سازمانسلفی ،محمدبن عبدالوهابشیخ تا پیش از ظهور 

محمد بن سعود، امیر این او بود که از طریق ائتال  با عرصة سیاست، اجتماع و فرهنگ حضور پررنگی نداشت. 

و زمینة اجرای تندروانة  کرد گری را به مانیفست حکومتی بدلپدید آورد و سلفی ینیرومند دینیِ-جنبش سیاسی

 . تیمیه را فراهم آوردافکار ابن

به که شیخ سو، از یک 1عبدالوهاب و امیر محمد بن سعود بر پایة نیاز متقابل شکل گرفت.ائتال  شیخ محمد بن 

گرانة های حمایتخود به کمک داعیةبرای گسترش  علمای دینی قرار گرفته بود، مغضوبِاش خاطر مواضع تندروانه

داعیة خودمختاری و استقالل در  عثمانی که در سایة ضعف روزافزون امپراتوریامیر . از سوی دیگر، نیاز داشت امیر

 .کردتکیه می برای تأمین مشروعیت خود به فتاوای همدالنة مرجعیت دینی پرورید،سر می

سلفیتِ وهابی شکل با تکیه به ایدئولوژی شد و این دولت دولت سعودی ائتال  شیخ و امیر آبستنِ بدین ترتیب، 

حجاز  خیزِمناطق نفتپس از تصر  و  از سر گذراندهای فراوانی را سده بعد، فراز و نشیب ونیمگرفت و در طول یک

 با پیروزی رژیم خمینیو  گردیدبرخوردار ای ویژه موقعیتاز  ایاالت متحدهکالن  راهبردهایدر یافتن نفت، اهمیتو 

ر خاور میانه را از آنِ داین کشور  ترین شریک استراتژیکمهمجایگاه و تحریم آن از سوی آمریکا،  6373در سال 

 خود کرد.

ای گرفت. این گری اوج فزایندهجریان سلفیاقبال ، ستارة 6373در سال  یوافغانستان توسط شوراشغال  در پی

جهان عرب را بسیج کرد تا عازم مشربِ گرا و اخوانیجوانان سلفی، جریان به مثابة بازوی ایدئولوژیک دولت سعودی

پرچم جهاد در برابر بزرگترین دشمن قرن را بلند نگه دارند. در نتیجه، هزاران عرب به افغانستان  وند وافغانستان ش

کشور دست یاری و همکاری دادند و به دلیل حضور در شهرهای مختلف کشور به احزاب جهادی سرازیر شدند و 

  معرو  گردیدند. « افغان-عرب»ماندگار در این دیار، به عنوان 

                                                           
 . 62-66، صصالسعودیةدیة فیالسلفیة الجهافؤاد ابراهیم،  1
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آموختة األزهر رب بود که به قافلة جهاد افغانستان پیوست. او به عنوان دانشهای عترین چهرهعَزَّام از شاخص عبداهلل

سعودی تدریس کرده بود، از مرجعیتی کاریزماتیک اردن و های که مدتی در دانشگاه اسالمی و متخصص فقه

زمان در راستای تبیین هماو به عهده گرفت.  را« هاافغان-عرب» رهبری و سازماندهیِ و به زودی 1برخوردار شد

« هاافغان-ربع»را به نگارش درآورد و از این طریق، به تغذیة ایدئولوژیکِ  2ها و رسائل متعددیاهمیت جهاد، کتاب

. با او وارد همکاری شد 6385یکی از کسانی بود که از افکار عزام متأثر گردید و در سال الدن اسامه بن دست زد.

در پیشاور به  6383 فبروریکه عزام در شان تا زمانیهمکاریند، ولی کردد آن دو اهدافی متفاوت را دنبال میهرچن

   3.صورت گرفت 6388آورد این همکاری، تأسیس سازمان القاعده بود که در سال آخرین رهادامه داشت.  ،قتل رسید

به کشورهای متبوع خود « هاافغان-عرب»اری از ، بسی6383وزی جهاد افغانستان و شکست شوری در سال با پیر

در پی تجاوز عراق به کویت روند.  هتا شمشیر پیکار خود را علیه او نشان جدید نشستند دشمنی انتظاردر بازگشتند و 

در  4،«هیئت کِبارِ علما» به منطقة خلیج لشکرکشی کرد و با توافق دولت سعودی و فتوایآمریکا ، 6335در سال 

و با اعزام دیری نپایید « هاافغان-عرب»بدین ترتیب، انتظار  های مقدس دست به ایجاد پایگاه نظامی زد.سرزمین

که اینک در « هاافغان-عرب»بسیاری از دشمن جدید به زودی متولد گردید. سربازان آمریکایی به سعودی، 

دادنِ راهخاطر و دولت سعودی را به ، در برابر این امر واکنشی سخت نشان دادندبردندکشورهای خود به سر می

در این میان، اسامه بن الدن، رهبر القاعده،  .کردند و سرزنش نکوهشبه سرزمین حرام،  «نیروهای صلیبی»

ترك گفت و رژیم سعودی  6336ای بود که در واکنش به این رویداد، خاك عربستان را در سال ترین چهرهشاخص

الکواشفُ الجَلِیَّة »کتاب  انتشار در پیچندی بعد، گروهی از سلفیان  مشروع اعالم کرد.نا ،را به خاطر همدستی با کفار

. وقوع این رویدادها یکی پس فتوای کفر دولت سعودی را صادر و علیه آن اعالمِ جهاد کردند« فی کُفرِ دَولةِ السَّعُودِیة

از دلِ آن سر  «گری جهادیسلفی» ریاندستخوشِ انشعاب گردد و ج «گریِ وهابیسلفی» از دیگری موجب شد تا

 .برآورد

های باشد. فعالیتشان میهای مختلف فعالیتِهکند، شیوگری را از یکدیگر جدا میآنچه این دو نوع سلفی

ها و عمدتاً در محور تبلیغ و ترویج اندیشه ،های دولت سعودیسویی با سیاستبه دلیل هم «گریِ وهابیسلفی»

. هرچند این جریان کاربرد خشونت علیه مخالفان را به لحاظ چرخدمییمیه و محمد بن عبدالوهاب تابنهای آموزه

با کوشد تا کند و میپرهیزی پیشه میتابد، ولی در عمل با تن دردادن به پراگماتیسم سیاسی، خشونتتئوریک بر می

 . در جهان بگستردویش را جمعی، نظامِ اندیشگیِ خز تکنولوژیِ مدرن و وسائل ارتباطوری ابهره

                                                           
1 John Adamson, Global Jihad; Al-Qaeda and its Implications for the Global System, p16. 

هایی بود یکی از کتاب« األعیان أهم فروض ؛المسلمینفاع عن أراضیالدِّ»یا « ترین فرض عینیهای اسالمی؛ مهمدفاع از سرزمین»کتاب  2

انی توسط عزام به نگارش درآمد. او در این کتاب فتوا داد که جهاد در افغانستان بر هر مسلمانی که توان جنگیدن دارد، که در آن برهة زم

 .696، صسبتمبر 11الی  البروج المشیدة: القاعدة والطریقواجب است. ر.ك: لورانس رایت، 

، سبتمبر 11البروج المشیدة: القاعدة والطریق الی د به: لورانس رایت، دربارة جزئیات همکاری عزام و اسامه در تأسیس سازمان القاعده بنگری 3

 .617-615صص

اعظم گذاری شده است و مفتیپایه 6376پراقتدارترین نهاد دینی سعودی است که در سال « شورای علمای برجسته»هیئت کِبارعلما یا  4

صدور فتاوای شرعی پیرامون مسائل مختلف عقیدتی و فقهی وسیاسی و  این کشور رهبری آن را به عهده دارد. مهمترین مأموریت این نهاد

 باشد. اجتماعی می
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با باور به پندارد و نامشروع میرا  «وهابی گریِسلفی»جویانة شیوة فعالیت مسالمت گریِ جهادیدر مقابل، سلفی

شناسی آورد. نشانهرا به اهتزاز در می های حاکم در جهان اسالمعلیه کفار و نظام پرچمِ جهادتقدم خشونت، 

الجاهلیة ) جاهلیتِ مدرنِریشه در دکترین  به لحاظ تئوریکن است که این جریان حاکی از ای «گریِ جهادیسلفی»

که جهانِ امروز در چنبرة جاهلیتی همانند  کندتأکید می در این دکترین سیدقطبسیدقطب دارد.  1(الحدیثة

و بینش مردم، عم از نگرش ا ت؛هرچه در پیرامون ماستر از آن گرفتار است و یا خطرناك جاهلیتِ قبل از اسالم

ای از آنچه که ما فرهنگ، فلسفه حتی بخش عمدهشان، و ی و حقوقیهنری آنان، منابع فرهنگی، هاها و سنتعادت

جاهلیت مدرن به باور سیدقطب  2.باشدمیخوانیم، همه و همه زائیده و آفریدة همین جاهلیت و اندیشة اسالمی می

 ،گردد؛ بدین شر  که حاکمیتنمودار می« طلق خدا در روی زمینتجاوز و تعرض به حاکمیتِ م»بیشتر در بستر 

کس حقِ حاکمیت ندارد. اما  جاهلیتِ مدرن این حق را باشد و بنابراین، جز خدا هیچترین ویژگیِ الوهیت میشاخص

عی پدید اجتما-سیاسیو نظامِ  وضع کند دهد که قانونبخشد و با نقضِ حقِ مطلق خدا، به وی اجازه میبه بشر می

برای تثبیتِ حاکمیتِ خدا و تحکیم الوهیت یزدان در سراسر جهان، دست  کهد نوظیفه دار انمسلمان ،رواز این 3آورد.

در کشورهای  نشاندة شانهای استعمارگر و حاکمانِ دستقدرتعلیه  د و با جهاد فراگیر و مبارزة پیگیرنبه سال  ببر

 د.نحاکم سازدر جهان و نظام الهی را  4دنزبنیاد حاکمیتِ بشر را بر اندا ،اسالمی

وجوی دشمنی جدید بودند به سازمان که در جست« هاییافغان-عرب»گریِ جهادی، اکثر در پی ظهور جریان سلفی

، مقر 6335الدن در اواسط دهة الدن، فعالیت خود را از سر گرفتند. بنالقاعده روی آوردند و تحت رهبری بن

جانبة رژیم طالبان، مانیفستِ جهادیِ را به افغانستان منتقل کرد و با برخورداری از حمایت همهفرماندهی القاعده 

 را او در این مانیفست، ضمن اشاره به اشغال حرمین توسط نیروهای صلیبی، جهاد علیه آمریکاخود را منتشر نمود. 

نیا و تانزانیا یکآمریکایی در  اهدا بر ضد  ای راو بر بنیاد آن، حمالت گسترده کردترین اولویت خود قلمداد مهم

 .نمودسازماندهی  م(۰۲۲۹م( و عربستان سعودی )۰۲۲۶م(، ایاالت متحده )۰۲۲۲م(، یمن )۶۳۳۱)

بیشترین صدمه را بر ، از سوی القاعده سازماندهی و اجرا شد 2556یازدهم سپتامبر  ی که درحمالتدر این میان، 

با ضرباتی توفنده و کوبنده، ت، آمریکا به مواضع القاعده در افغانستان یورش آورد و آمریکا وارد کرد. در پی این حمال

القاعده این فرصت را ، 2559سال  از سوی آمریکا دراشغال عراق دو سال بعد و در پی ومار کرد. تارشبکة آن را 

بسیج « گرانِ صلیبیاشغال»علیه  تا شبکة خود را سامانی دوباره ببخشد و سلفیانِ جهادی را برای تداوم پیکار یافت

شکل گرفت و ابومصعبِ زرقاوی به « القاعِدَة فِی بِالدِالرَّافِدَین»سازمان  2555در اکتوبر سال ترتیب،  بدینکند. 

به عراق  عرب جهادگرایانهزاران تن از ، گردید و در نتیجهدار عنوان نمایندة رسمی بن الدن، رهبری آن را عهده

  5اندازی کردند.یک جهاد ضدآمریکایی گسترده را راهو ی گرد هم آمدند ودر زیر سایة تشکیالت زرقا وسرازیر شدند 

                                                           
 . 862و  552، 555، 538، صفحات 3، ج625و  665، صفحات 1، ج فی ظالل القرآندر این زمینه بنگرید به: سید قطب،  1

 . 12، ص معالم فی الطریقبنگرید به: سید قطب،  2

  .8همان، ص  3
 . 63همان،  4
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 جهادیِ-سلفیهای با گروه «القاعِدَة فِی بِالدِ الرافدَین»سازمان  ،۰۲۲۱سال  جنوریِدر یک سال و اندی بعد، یعنی 

 وعراق باقی ماند؛  ةس از آن زرقاوی رهبر القاعدپ 1را تشکیل دهد.« مجلس شورای مجاهدین»کوچکتر ادغام شد تا 

، اما دیری نگذشت که زرقاوی به دست ریاست مجلس شورای مجاهدین را بر عهده گرفت« ابوعمر البغدادی»

 به میراث گذاشت. رزمانش را برای همپارچه، نیرومند و پرهوادار سازمانی یکو نیروهای آمریکایی به هالکت رسید 

ابوحمزة مهاجر  درنگبی «القاعِدَة فِی بِالدِ الرافدَین» ، کادر رهبری سازمان2551زرقاوی در ماه جون شدنِ با کشته

را به جانشینیِ وی برگزید، اما هنوز بیش از چهار ماه از این رویداد نگذشته بود که مهاجر از تغییر نامِ سازمان به 

دار را عهده «مجلس شورای مجاهدین»یش از این ریاست خبر داد و از ابوعمر بغدادی که پ« دولت اسالمی عراق»

 و خودش در سِمتِ معاون و وزیر جنگِ بغدادی آغاز به کار کرد. 2بود، به عنوان رهبر این تشکیالت جدید نام برد

آن عطفی مهم در رویکردهای استراتژیکِ سازمان و هواداران این تغییرِ نام، رویدادی عادی نبود و در واقع از نقطه 

به این باورِ جزم رسیدند یارانِ زرقاوی با این اقدام خود از پیکرة اصلی سازمان القاعده جدا شدند و کرد. حکایت می

روانِ مرتدِ شان، اینک زمان تأسیس نخستین سال و اندی مبارزة پیروزمندانه با صلیبیان و دنبالهپس از سه»که 

شود و عمدة احکام الهی رپایی آن زمینة اجرای شریعت فراهم نمیدولت اسالمی فرارسیده است؛ دولتی که بدون ب

 3«باشد.گذاریِ چنین دولتی از اوجبِ واجبات شرعی میرو، پایهماند و از اینمعطل می

های شان در عرصة نظامی محصور و منحصر بماند؛ به خواستند تمام فعالیتنمی« دولت اسالمی عراق»رهبرانِ 

اش را با تعیین ده وزیر به شمول وزیر صحت نخستین کابینه 2557غدادی در اپریل سال همین لحاظ ابو عمر ب

رهای بغداد، االنبار، دیاله، شه« دولتِ اسالمی عراق»سازمانِ  4)بهداشت(، وزیر نفت، وزیر زراعت و . . . تشکیل داد.

ترین هد  عمده .را پایتخت خود اعالم کرد «االنبار»والیتِ الدین، نینوا و کرکوك را هد  نفوذ خود قرار داد و ال ص

با گسترش دامنة چیرگی و تسلطش بر شهرهای مختلف عراق، حکومتی مبتنی بر شریعت  کهاین دولت نوپا این بود 

دولت »ورزانة حدود توسط سازمانِ گیرانة شریعت و تطبیق خشونتاما اجرای سخت 5در آن سرزمین بر پا کند.

هایی مسلح به ایل و عشایر ساکن در مناطق تحت تصر  آن گرد هم بیایند و با تشکیل گروهباعث شد تا قب« اسالمی

 6نشینی وادارند.به مبارزه علیه سازمان اقدام کنند و آن را به عقب ،نام مَجالِسُ الصَحَوات )شوراهای بیداری(

سازمانِ دولت اسالمی عراق  ،یی دیگراز سو افزایش شمار نیروهای آمریکاییسو و گیریِ شوراهای بیداری از یکشکل

تن از سران و رهبران سازمان یا دستگیر شدند و یا به قتل  95بیش از  2565تا  2557را تضعیف کرد. طی سالهای 

                                                           
1 Aaron Y.Zelin, “The War Between ISIS and al-Qaeda for Supremacy of the Global Jihadist Movement” (Washington 

Institue for Near East Policy, June 2014) 

http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/ResearchNote_20_Zelin.pdf  

2 Muhammad al-‘Ubaydi and others, “The Groups That Calls Itself A State: Understanding the Evolution and Challenges of 

the Islamic State,” Combating Terrorism Centre, December, 2014, p.14, www.ctc.usma.edu. 

  .ws/r1?i=6770&x=436zeuhbhttp://www.tawhed ،«إعالم األنام بمیالد دولة االسالم»بنگرید به: کتابِ 3 

4 Muhammad al-‘Ubaydi and others, “The Groups That Calls Itself A State: Understanding the Evolution and Challenges of 

the Islamic State,” Combating Terrorism Centre, December, 2014, p.14, www.ctc.usma.edu. 

5 Clarion Project Special Report on the “Islamic State”, page 8, (November 2014) 

http://www.clarionproject.org/sites/default/files/islamic-state-isis-isil-factsheet-1.pdf 

6 Aaron Y.Zelin, “The War Between ISIS and al-Qaeda for Supremacy of the Global Jihadist Movement” (Washington 

Institue for Near East Policy, June 2014) 

http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/ResearchNote_20_Zelin.pdf 

http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/ResearchNote_20_Zelin.pdf
http://www.ctc.usma.edu/
http://www.tawhed.ws/r1?i=6770&x=436zeuhb
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بودند که در اپریل سال  یشدگانابوعمر بغدادی و معاونش ابوحمزة مهاجر از جملة کشته ،رسیدند. در این میان

 ی آمریکایی قرار گرفتند. در تیررسِ نیروها 2565

های آن را بازسازی کرد و قابلیت 1شدن ابوعمر بغدادی، ابوبکر بغدادی رهبریِ سازمان را به دست گرفتپس از کشته

ها در سوریه، به دنبال آغاز نا آرامیسامان داد. ها ها و آمریکاییها حمله را علیه عراقیاهانه دهم 2569و تا سال 

حکومت بشار را درنوردند و برای رویارویی و مبارزه با  مرزهای عراقرزمان و هوادرانش دستور داد تا به هم  البغدادی

را به دولتِ اسالمی عراق و « دولت اسالمیِ عراق»، رهسپار آن کشور شوند. او در پی عبور از مرزهای سوریه، نامِ اسد

 وهشِ رهبران القاعده را متوجه خود ساخت. شام )داعش( تغییر داد و با این اقدام، تیغ تیز سرزنش و نک

بار دیگر توجه  ،۰۲۶۹در دسامبر  عراق هایهای سیاسی بین دولت شیعه نوری مالکی و سنیاختال  افزایشبا 

دیری نگذشت که داعش به کمکِ  قبایل سنی، کنترل شهر فلوجه در مرکز عراق  .معطو  شد آن کشوربه  داعش 

، شهر موصل در شمال آن کشور را نیز تصر  کرد. به دنبال آن و همزمان 2565جون را به دست گرفت و سپس در 

دولتِ »به « دولتِ اسالمی عراق و شام»ها شهر بزرگ و کوچکِ دیگر، ابوبکر بغدادی نامِ گروهش را از با تصر  ده

 3سالمی را اعالم کرد( تأسیس خالفت ا2565جون  28هد.ق ) 6593و در روز اول ماه رمضان  2تغییر داد« اسالمی

 4و از تمام مسلمانان خواست تا توشة هجرت برگیرند و با تمام اهل و عیال رهسپار دیار خالفت شوند.

های عراق های موجود در صحنهگریِ جهادی به مقتضای واقعیتجریان سلفی، 2565تا  2559های در فاصلة سال

ای که امروزه با نگاهی به این جریان ؛ به گونهای گردیدردههای فکریِ گستردیسی، دستخوش تحوالت و دگو سوریه

دست و متجانس نبوده و در دو سوی مرز تکفیرگرایی و وجه گروهی یکیابیم که پیروان و هواداران آن به هیچدر می

ن امر به طور داعش به جبهة تکفیرگرایی تعلق دارد و در ای ،در این میان 5تکفیرپرهیزی، رویاروی یکدیگر قرار دارند.

وار داعش در تکفیرِ مخالفان باعث شده است که سه تن از مشهورترین ورزد. افراط دیوانهآسایی افراط میجنون

نسبت به آن واکنش نشان دهند و از این رهگذر، داعش را مصداق خوارجِ  6گریِ جهادیپردازان جریانِ  سلفینظریه

   7نوین بشمار آورند.

های مختلف از دایرة مسلمانی بیرون کند و تمام مسلمانان را به بهانهکس رحم نمیهیچ تکفیرگرایی داعش به

کند که بسیاری از کسانی که امروزه شهادتین را های ایدئولوژی تکفیریِ داعش تصریح میراند. یکی از تئوریسنمی

تشریع و قانونگذاری( قرار دارند.  آورند، در زیر لوای انواع شرك )به شمول شرك در حاکمیت و شرك دربه زبان می

سازد که مردمانِ امروز مؤظف و مکلف اند که به داعش به کشتیِ نو ، خاطرنشان می« دولتِ اسالمی»او با تشبیهِ 

به  ،شوند، و اال در طوفان هولناكِ کفر و نفاق و جاهلیت و انحرا سوار « دولت اسالمی»بپیوندند و به کشتی نجاتِ 

  8.رسندهالکت می

                                                           
1 Dabiq, Issue 1, Page 40.  

2 “What is Islamic State” http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29052144 
3 Dabiq, Issue 1, Page 40. 
4  Dabiq, Issue 2, page 3.  
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 این سه شخصیت عبارتند از: ابومحمد مقدسی، ابوقتاده فلسطینی و ابوبصیر طرسوسی. 6
 .52، ص (2565)6، العدد مجلة الذواتبنگرید به:  7

8 Dabiq, Issue 2, p. 10.  
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کند و تقسیم می« کفر و نفاق»و اردوگاه « اسالم و ایمان»هرمنوتیکِ تکفیر داعش، جهان کنونی را  به دو اردوگاه 

های شود و تمام سرزمینبندی، اردوگاه اسالم به مناطق جغرافیایی تحت سیطرة داعش اطالق میدر این تقسیم

سازیِ ایدئولوژیک جهان، داعش تمام ردد. بر پایة قطبیگبیرون از این جغرافیا، جزو اردوگاه کفر قلمداد می

خواهد تا همراه با پدر و مادر و خواهر و کند و از همة مسلمانان میکشورهای اسالمی را به اردوگاه کفر منتسب می

کتة ن 1هجرت کنند و در آزادسازیِ مکه و مدینه سهم بگیرند.« دولت اسالمی»برادر و زن و فرزندِ خویش به قلمرو 

آورد و برای آزادسازی حرمین درخور توجه این است که داعش مکه و مدینه را نیز بخشی از اردوگاهِ کفر به شمار می

 کشد.  نقشه می 2«حاکمانِ طاغوتی و مرتد»از سیطرة به اصطال  

شان « یِهای طاغوتحاکمیت»دهد های کفری قرار میلک سرزمینآنچه کشورهای اسالمی را از نظر داعش در سِ

های حاکم بر کشورهای اسالمی را یکسره جوید و رژیمهای سیدقطب تمسک میاست. داعش در این زمینه به آموزه

کند. در همین سیاق، این سازمان جوامع اسالمی را در کلیتِ شان جوامع جاهلی مرتد و طاغوتی محسوب می

های تکفیر در نظام فکری داعش داند. بهانهختلف جائز میهای مجمعیِ مسلمانان را به بهانهدستهخواند و تکفیر می

 3بودن،هایی چون شیعهها و نشانهشود. به عنوان نمونه وجود هریک از ویژگیها را شامل میطیف وسیعی از نشانه

 المسلمین، کارکردن در ارتش و پولیس و اشتغال در سایر ادارات دولتی کافیهایی همچون اخوانگرایش به جنبش

شود و عواملی های کفر به موارد فوق خالصه نمیاست تا داعش فردی را به خاطر آن کافر قلمداد کند. فهرست نشانه

های حقوق، تحصیل در رشتة خواندن در دانشکدهچون شرکت در انتخابات، پذیرفتن و تطبیق قوانین وضعی، درس

از منظر داعش موجب خروجِ شخص از دایرة مسلمانی شریعت و قانون، ایفای وظیفه به عنوان معلم و . . . نیز 

  4گردد.می

داعش بسی سهمناك و خطرناك است. هرکس از منظر این سازمان کافر  یتکفیرپیامدهای هرمنوتیکی سلفیت 

ترین شیوه، یعنی سربریدن و زنده باشد. داعش در کشتنِ کافران خشنقلمداد شود، خونش مبا  و مالش حالل می

گوید که ریختنِ خون مخالفان کند. ابوعلی مهاجر، مفتی و مرجع فقهی داعش، میدن، را انتخاب مییزنده سوزان

ریزی و نه تنها خونمهاجر با این سخن  5تر است.تر باشد، به همان پیمانه نزد خدا و رسول محبوبهرچه خشن

، کند. در نظرگاه داعشدسیتش را بلند میق ةو داعیداند میدیانت  عینِآن را ، بلکه دکنورزی را تجویز میخشونت

 7است. شمشیر نماد خونریزیو  است شمشیر دین اسالم زیرا که 6؛جویانه با مخالفان جواز نداردتعامل مسالمت

آمیز با کافران بپرهیزد و تواند از رابطة صلحیازد، مگر اینکه تا میمسلمانی به ایمان راستین دست نمی بنابراین هیچ

 استطاعت خونِ آنان را بریزد. به قدر 

                                                           
1 Dabiq, Issue 1, )p.10-11), and Issue 2 (p. 3).  

 . 55خواند؛ از جمله در شمارة ششم دابق، صفحه داعش در مواردی بسیار حاکمان سعودی را مرتد می 2
 در بارة تفکیر شیعه از نظر داعش بنگرید به: 3
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6 http://www.youtube.com/watch?v=JKuEAPD4y9A  

7  Islam is the Religion of the Sword, Not Pacifism (Dabiq, Issue 7, p.20)  

http://www.dawaalhaq.com/?p=12828
http://www.twhed.com/vb/t5702/
http://www.twhed.com/vb/t3485/
http://www.aljazeera.net/
http://www.youtube.com/watch?v=JKuEAPD4y9A
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است که در حال حاضر افغانستان با آن های امنیتیترین چالشیکی از مهمپدیدة داعش با وصفی که از آن رفت، 

های به دلیل موقعیت استراتژیک و وضعیت ژئوپلیتیک خود برای داعش جاذبه کند. کشور مادست و پنجه نرم می

گردد. در آن سال داعش با تشکیل بر می 2563عالیت داعش در کشور به سال پیشینة حضور و ففراوانی دارد. 

داعش در آغاز از محدودة  . فعالیتوالیت خراسان، افغانستان را به مثابة بخشی از قلمرو فعالیت خود در نظر گرفت

به شکست  و سوریه قدر عرا 2567این سازمان در سال  رفت. اما زمانی کهولسوالی اچین والیت ننگرهار فراتر نمی

-جهادی سلفیتِو دیگر شهرهای تحت تصر  خود را از دست داد، صدها تن از نیروهای  و رِقَّه مواجه شد و موصل

ای، فعالیت المللی و منطقههای ژئوپلیتیکیِ بازیگران بینتکفیری به افغانستان سرازیر شدند و زیر تأثیر کشمکش

  ریاب و جوزجان، گسترش دادند.خود را در والیات شمالی، از جمله فا

که به خاطر  داعشیانتکفیری قرار داد. -، هرات را نیز در تیررسِ سلفیان جهادیگسترش فزایندة داعش در شمال

راه خود را به هرات گشودند و در  2567در آگست شکست در سوریه از گروه فاطمیون کینه به دل گرفته بودند، 

شیعیان بومی این شهر که در تشکیل گروه مذکور هیچ نقشی از جوادیه،  مسجدای خونین و مرگبار به حمله

 .انتقام گرفتندنداشتند، 

با این حال،  موجود نیست، تکفیری در هرات-نگِ سلفیان جهادیدر حال حاضر شواهدی مبنی بر حضور پرراگرچه 

سازد؛ زیرا که به مساعد می آنان تر شدنِ حضورپررنگزمینه را برای  در این شهر وهابی فعالیت گستردة سلفیانِ

 تکفیری عمل کرده است. -گریِ جهادیکنِ سلفیصا گری وهابی همواره به مثابة جادهگواهیِ تجربه، سلفی

اولین عناصر سلفی در هرات، گردد. بر می 6385و به اوائل دهة  پیشینة ظهور سلفیتِ وهابی در هرات به دورة جهاد

جبهات  با جبهات افضلی وارد این شهر شدند. ظاهراً هماهنگیِ و همکاری ق هماهنگیهایی بودند که از طریعرب

که به سعودی آمد  1ها توسط حاجی عبداهلل ایوبی، حاجی عبدالمجید وثیق و محمد ابراهیم بهیجافضلی با این عرب

میان را نیز در ضمن اشتراك در جهاد، مبانی فکری سلفیت  ی مذکورهاعربو شد داشتند، تسهیل شده بود. 

قلمرو فعالیت خود دامن های فراوانی را در و حساسیتمناقشات کردند و با این کار احیاناً مجاهدین ترویج می

 زدند.می

عرب از هرات کوتاه شد، اما ایدئولوژی سلفیت که در میان  ، پای سلفیان6335ِبا پیروزی مجاهدین در اوائل دهة 

مدافعان اصلی سلفیت در این دوره، هراتیانی بودند ه بود، به حیات خود ادامه داد. برخی از مردم بومی ریشه دوانید

گری وهابی را با خود به های سعودی به دیار خویش عودت کردند و ایدئولوژی سلفیکه پس از تحصیل در دانشگاه

نس و ، تأسیس دانشگاه سایدایرة نفوذ و اقتدار سلفیت را در هرات گسترش داد در این برهه، آنچهارمغان آوردند. 

های مالی عربستان سعودی با کمک 6332ها، بود. این دانشگاه که در سال عربتکنالوژی، مشهور به پوهنتون 

فراهم کرد. اساتید برجستة این دانشگاه  را مجاری آکادمیکاز طریق  سلفیتو گسترش گذاری شد، زمینة ترویج پایه

التحصیل از مجامع آکادمیکِ سعودی نیز در این دانشگاه تدریس های فارغعمدتاً عرب بودند. برخی از افغان

روزیِ چندساله در روی آوردند و طی بودوباشِ شبانهدر این دانشگاه به تحصیل ها دانشجوی هراتی کردند. دهمی

 لیلیة آن، از اصول و مبانی فکریِ سلفیت متأثر شدند.

                                                           
ها به این جبهات را سازماندهی های مالی عربسه شخص نامبرده از اعضای جبهات افضلی بودند که ضمن تحصیل در سعودی، کمک 1

  آوردند. کردند و در عین حال، پیکارجویان عرب را با خود به هرات میمی
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اند، در التحصیل شدههای سعودی فارغشگاهالذکر و یا دانانشگاه فوقبسیاری از سلفیانی که از ددر حال حاضر، 

همت گرانه سلفی هایانگارهترویج  بهاین شهر اشتغال دارند و  آموزشیِ-دینی امعدیگر مجدانشکدة شرعیات هرات و 

های ها و نحلهفرقه پنداریِ دیگرانگاری و گمراههای بدعتگرانه مملو است از آموزهسلفیهای انگاره .گمارندمی

های کالمیِ مشهور اهل سنت اسالمی. سلفیان حتی برخی از مبانی عقیدتی اشاعره و ماتریدیه را، که از نحله

ناپذیری و آشتی دانند. خصلتهای الهیاتی آنان را آمیخته با بدعت میتابند و شماری از آموزهباشند، بر نمیمی

یروان این نحلة رادیکال به تضلیل و تفسیق مخالفان فکری خود دست بیازند شود که پدگرستیزیِ سلفیت باعث می

ای، های فرقهورشدنِ آتش درگیریرو، شعلهاز اینای، دیگران را از دائرة مسلمانی بیرون اندازند. و به اندك بهانه

 .خیزدجویانة سلفیت وهابی بر میستیزه هایانگارهکمترین پیامدی است که از دل ترویج 

 از این ترفندهاکند. یکی از ترفندهای مختلفی استفاده می ،خود در هرات های تندروانةانگارهسلفیت برای گسترش 

دار دار مکتب اهل رأی، پاسدار و آیینهبه عنوان میراث حنفیتمشربانه از حنفیت است. ارائة روایتی سلفی

گرایی، رویکرد ناقدانه به احادیث و تکفیرپرهیزی، ای عقلهبا برخورداری از ویژگیباشد و می «شناسی عقالنیدین»

نفوذ خود در میان حنفیان  دامنة به منظور گسترش سلفیتشناختی و میتودیک دارد. با سلفیت فاصلة معرفت

و تاریخ  جعل تاریخ باکند و میتحریف را  حنفیمذهب  اپستمولوژیکِهای های تئوریک و پشتوانهانگارهپیشهرات، 

 به نمایش بگذارد. مشرب تکفیری و گرا، خردستیزای نقلد تا از ابوحنیفه چهرهورزتالش می ،یجعل

مقاومت در هرات بود و  بزرگسلفیتِ وهابی در حدودِ دو دهه قبل یکی از تابوهای ، نگارنده به خاطر داردکه تا جایی

قباحتِ  های پسین،در سالمخفیانه عمل کنند. اما داشت تا را وامی این نحله، رهروانشمتعصبانة اجتماعی در برابر 

در نتیجه، ه است و کاهش یافتدر برابر آن مقاومت اجتماعی و  ه استگریِ وهابی در انظار عمومی فروریختسلفی

های متمایل به سلفیت برخی از مشهورترین منابرِ هرات را به اشغال خود درآورده اند و در راستای چهرهامروزه 

 مشغول به کار شده اند. ،گرایانه از اسالممنوتیک تکفیر و ارائة تفسیری تندروانه و افراطترویج هر

به باشد. وهابی در آمده است، منبر مسجد جامعِ گازرگاه می سفلیتِهای پسین به اشغال یکی از منابری که در سال

او که از سواد دینیِ یفا کرده است. گری نقشی اساسی ادر تسهیل این اشغالالرحمن مولوی مجیبرسد که نظر می

و برای  نمودترش واگذار را به برادر جوانمسجد جامع گازرگاه  قبل سمتِ خطابتچند سال اندکی برخوردار بود، 

های او با تلویزیون در حال حاضر،سلفیت قرار گرفت.  تأثیر جا تحتآن درادامة تحصیل عازم سعودی شد و 

اندازی شده اند، همکاری دارد و با حضور در برای ترویج سلفیت تمویل و راه زبانی که توسط سعودیفارسی

آید و با هر از چند گاهی به هرات می نامبرده کند.آموزی دینی فعالیت میهای مختلف، در راستای خشونتبرنامه

احساسات و عواطف  ریزد و، آب به آسیاب دشمن میگازرگاهبار و آتشین از فراز منبر های خونارائة سخنرانی

های وی گوییپریشاناز هرات دور است، برادرش  ویانگیزد. در اوقاتی که اهلل را علیه منافع و امنیت ملی بر میخلق

در ذهن مخاطبان خود را گری تندروی و افراطیبذر  شناختیِ سلفیت،های دینبا ترویج انگاره بخشد ورا تداوم می

 .پاشدمی

هرات مایة نگرانی است. آنچه بر حجم این نگرانی  به مساجد، مراکز آموزشی و محافل فرهنگیِرخنه و نفوذ سلفیت 

های گذارد و در راستای جلوگیری از فعالیتدولت تماشاگرانه دست روی دست میافزاید این واقعیت است که می

 دارد.هیچ گامی بر نمی ،وهابی سلفیتِ خطرناك

 



59 
 

 المسلمیناخوان

باشد که در طول نود سال گذشته، چندین جریان معاصر می 1گراین بزرگترین جنبش اسالمالمسلمیاخوان

، یعنی چهار سال بعد از فروپاشی 6328گرایانة دیگر را در دلِ خود پرورش داده است. این جنبش در مارچ اسالم

رفتة مسلمانان را دوباره دست ترین هد ِ خود، هویت ازگذاری شد تا در بلندپروازانهدستگاه خالفت عثمانی، پایه

  احیا کند.

در شهرستان محمودیه واقع در استان بُحیرة مصر، چشم به  6351البنَّا بود که در سال گذارِ این جریان حسنبنیان

ای مذهبی متولد گردید و در جوی کامالً دینی بالید. پدرش، احمد عبدالرحمنِ ساعاتی، او در خانواده 2جهان گشود.

البنا حفظ و قرائت را در کودکی نزد پدرش فرا گرفت و بعد از ای دینی و متخصص علم حدیث بود. حسناز علم

و با اتمامِ این دوره، برای ادامة  3سرای مقدماتی معلمان در شهر دمنهور شدفراغت از مکتبِ ابتدایی، وارد دانش

 لعلوم قاهره دست یازید.، به سندِ فراغت از دارا6327تحصیل عازم پایتخت گردید و در سال 

بنیاد، ای سنتدعوتی سلفی، شیوه»المسلمین را به مثابة البنَّا جنبش اخوانیک سال بعد از فراغت از دارالعلوم، حسن

 4«ای اجتماعیفرهنگی، شرکتی اقتصادی و اندیشه-حقیقتی تصوفی، انجمنی سیاسی، تیمی ورزشی، کانونی علمی

سلمین از بدو تأسیس، معطو  به سیاست بود و رهبران و رهروانِ این جریان، سودای المتأسیس کرد. فعالیت اخوان

 کردنِ قدرت و برپایی حکومت اسالمی را در سر داشتند. قبضه

های حکومتِ اسالمی موردِ ها و شاخصهورزید تا ویژگیگفتارهای خود تالش میالبنا در تمام نوشتارها و درسحسن

بلندپروازانه در تکاپوی آن بود تا از طریق برپایی حکومت دینی، مرزهای موجود بین  نظرش را تبیین کند. او

شدة شان را باز پس های غصبرفتة مسلمانان را احیا کند، سرزمینکشورهای اسالمی را برچیند، عظمت از دست

ختی را برای تمام بشریت های اسالم را در پهنة گیتی بگسترد و سعادت و خوشبگیرد و با اعالی پرچم جهاد، آموزه

 به ارمغان آورد. 

های ایدئولوژیکِ اخوان یک دهة کامل را در بر گرفت. وقتی این جریان در تکوین و تدوین مبانی فکری و زیرساخت

کرد، ادبیات غنامند و پرباری در اش تجلیل مینخستین دهة تأسیس خود را در پنجمین کنگرة سازمانی 6398سال 

در معادالت  6358به سرعت رو به گسترش نهاد و تا سال  6393گرفته بود. این جریان از سال  پیرامون آن شکل

یا شاخة  5«دستگاه مخفی»البنَّا ، حسن6355سیاسی و تحوالت اجتماعیِ مصر نقشی مهم ایفا کرد. در اوائل دهة 

اهتزاز درآورد. عضویت در دستگاه  گذاری کرد تا به مثابة ارتشی مسلمان، پرچم جهاد را بهنظامی اخوان را پایه

  6یافتند.ای بود و تنها اعضای طرازاول و قابل اعتمادِ اخوان به این حلقه راه میگیرانهمخفی تابع شرایط سخت

                                                           
 الحركات اإلسالمیة المعاصرةكبری 1

 .689، ص2، جاألعالمزرکلی،  2

 .69-62، صصوالداعیةالدعوة ذکراتمالبنا، حسن 3

 .63-65، صصمن خطب حسن البنانک:  4

 الجِهازالسِرِّی 5

 .257-259، صصالمسلمین؛ بزرگترین جنبش اسالمی معاصراخوانالحسینی، درباره دستگاه مخفی اخوان بنگرید به: اسحاق موسی 6
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ریزی گرایش ورزی و خونالمسلمین دستخوش تغییر رویه شد و به خشونتدر پی تأسیس دستگاه مخفی، اخوان

المسلمین بود. ریزانة اخوانورزانه و خونوزیر مصر، اولین قربانیِ اقدامات خشونتنخستپیدا کرد. احمدماهر پاشا، 

در پارلمان مصر مشغول ایراد سخنرانی بود که هد  تیراندازیِ یکی از پیکارجویانِ  6353فبروری  25نامبرده در 

های بعد ز اخوان المسلمین در سالآمیهای خشونتدرنگ جان داد. اقدامات و فعالیتدستگاه مخفی قرار گرفت و بی

، دولت چندین انبار بزرگ سال  و مهمات مربوط به دستگاه مخفی را 6358تا  6351گسترش یافت و در فاصلة 

ای را در جامعة مصر های گستردهگرایانة خود، نگرانیهای خشونتالمسلمین با فعالیتکشف و ضبط کرد. اخوان

فرمان انحالل این جریان را صادر کند و بسیاری  6358دولت در هشتم دسامبر  دامن زد و همین امر موجب شد تا

 نماید.  از رهبران و رهروانِ آن را روانة زندان

آمیز اخوان را شدت بخشید و خشمی گسترده را در میان های زیرزمینی و خشونتصدور حکم انحالل، فعالیت

گین اخوان دست به سال  برد و م، یکی از رهروانِ خشمروز بعد از صدور این حکاعضای آن دامن زد. بیست

البنّا که کنترل حوادث از دست او دررفته بود، سخت در راستای وزیر مصر، را ترور کرد. حسنپاشا، نخستنقراشی

در نخستین اقدام، با نشر یک اعالمیه قتل نقراشی را تقبیح کرد و برای  ویورزید. سازی اوضاع تالش میعادی

کره با دولت ابراز آمادگی نمود. دولت اما پیشنهاد او را نپذیرفت و در راستای انهدام شاخة زیرزمینی اخوان تدابیر مذا

رو، او در واپسین البنَّا را سرخورده و نومید ساخت. از اینحسن اعتنایی دولتسری و بیشدیدتری اتخاذ کرد. خیره

زدایی از اخوان و تقبیح انحالل آن، با به نگارش درآورد و ضمن اتهام« لالفصالقول»اقدام، نامة کوتاهی تحت عنوان 

 6353فبروری  62اش را دریابد؛ زیراکه وی در دولت اتمامِ حجت کرد. اما پیک اجل او را امان نداد تا پاسخ نامه

 هد  اصابتِ گلوله قرار گرفت و جان به حق سپرد.

های آن را از رونق و رمق المسلمین وارد کرد و فعالیتر پیکرة اخوانالبنَّا صدمة سنگین و سهمگینی بترور حسن

اجتماعیِ مصر گردید. رهبران اخوان به -انداخت. اما این وضع دیری نپایید و اخوان دوباره وارد کارزارهای سیاسی

وشیارانه مترصد البنَّا برگزیدند. هضیبی که هالهضیبی را به جانشینیِ حسنزودی اوضاع را سامان دادند و حسن

المسلمین تالش ورزید و در نتیجه، فعالیت های سیاسی مصر بود، در جهت الغای حکم انحالل اخواندگردیسی

 دوباره علنی و قانونی گردید.  6336سازمان در اکتوبر 

رهبریِ  اش را از سر گرفت و با جمال عبدالناصر و دیگر اعضای کادرهای سیاسیدرنگ فعالیتالمسلمین بیاخوان

های که طر  انقالب علیه نظام سلطنتیِ مصر را ریخته بودند، به تفاهم رسید. تالش 2«افسران آزاد» 1جنبش

سرنگون شد. در  6332به زودی به ثمر نشست و رژیم سلطنتی در جوالی « افسرانِ آزاد»مشترك اخوان و 

های اخوانی را رفت. شورای انقالب زندانییش میالمسلمین پدم پیروزی انقالب، همه چیز بر وفق مراد اخوانسپیده

البنَّا، از جایگاه بردند، آزاد کرد و با برگزاریِ سومین یادوارة شهادت حسنسر میکه از زمان ملک فاروق در حبس به

گیری بود، شورای شامخ او تجلیل به عمل آورد. افزون بر این، وقتی نخستین حکومت جمهوریِ مصر در حال شکل

                                                           
عبدالناصر و شماری دیگر از نظامیان مصر به منظور  سط جمالتو 6332شود که در سال جنبش افسران آزاد به انقالبی اطالق می 1

 اندازی شد.  براندازیِ نظام سلطنتی راه
 الضُبَّاطُ األحرَار 2
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الب از هضیبی خواست تا سه تن را برای شرکت در کابینه معرفی کند و در تشکیل نخستین جمهوریِ مصر، سهم انق

 بگیرد. 

تحلیل اوضاع مصر در دورانِ پساانقالب، رهبران اخوان را به این نتیجه رسانده بود که بستر برپایی یک نظام اسالمی 

زمینة سازی نظام، را تحت فشار قرار دادند تا با اسالمی« ن آزادافسرا»در مصر فراهم شده است. آنان کادر رهبریِ 

که از پایه بااین طر  مخالف بودند، در برابر خواستة اخوان « افسران آزاد»اما  1تطبیق کامل شریعت را فراهم کنند.

هروانِ اخوان هبران و ررای را در میان مقاومت کردند و به آن وقعی ننهاند. این امر خشم و سرخوردگی گسترده

های انقالب بود. با نسبت به آرمان« افسران آزاد»دامن زد. خشم و سرخوردگی آنان بیشتر ناشی از احساس خیانتِ 

سوءقصدی  6335های تندرو که خشمش طغیان کرده بود، دست به سال  برد و در اکتوبر این حال، یکی از اخوانی

 جمهوری مصر، انجام داد. نافرجام را علیه جمال عبدالناصر، معاون رئیس

های این سوءقصد برای اخوان هزینة سنگینی به باور آورد. دولت مصر بار دیگر تشکیالت اخوان را منحل و فعالیت

آن را غیرقانونی اعالم کرد و به سرکوب گستردة این سازمان دست زد. جمال عبدالناصر که از این سوءقصد جانِ 

اش را علیه گرانه، سیاست سرکوب6331جمهوری در سال ز کرسی ریاستسالم بدر برده بود، پس از احرا

المسلمین شدت بیشتری بخشید و رهبران طرازاول آن را به زندان افگند. سیدقطب، نامورترین تئوریسین اخوان

و در زندان های سیدقطب شد. اشدنِ  اندیشهساز رادیکالیزهاخوانی، نیز در میان زندانیان بود. تجربة زندان زمینه

های زیرساخت 3،«جاهلیتِ مدرن»و با تدوین دکترینِ  2سیاسیِ خود را به نگارش درآورد-مهمترین آثار دینی

 ایدئولوژیک پیکارجویی اسالمی را تئوریزه کرد. 

گریِ های سیدقطب از پیکرة این سازمان جدا شدند و کنشالمسلمین با تمسک به اندیشهرهروانِ تندروتر اخوان

تا از گسترش  4اعدام کرد 6311آمیزِ دینی را پیشة خود ساختند. جمال عبدالناصر سیدقطب را در آگست نتخشو

ای معکوس داد و روند ترویج پارادایم فکری او را سرعت و های او جلوگیری کند، اما این اقدام نتیجهروزافزون اندیشه

های عربی را درنوردید و در کشورهای قطب، مرز سرزمینهای سیدالمسلمین سوار بر بال اندیشهشدت بخشید. اخوان

 زبان، از جمله افغانستان، مطر  گردید. اسالمیِ غیرعرب

ای از اساتید دانشکدة شرعیات دینی افغانستان گشودند، عده-نخستین کسانی که پای اخوانیت را به محافل فکری

های کردند، جذب اندیشهدر مصر تحصیل می 6315دهة  و اوائل 6335دانشگاه کابل بودند. آنان که در اواخر دهة 

شدند و پس از بازگشت به افغانستان، برای ترویج این ایدئولوژی برنامه چیدند و به همین منظور، سازمانی را  اخوان

کرد و های آکادمیک فعالیت میاساس گذاردند. در آغاز، سازمان عمدتاً در پهنه« جمعیتِ اسالمی افغانستان»به نامِ 

الرحمن، گلبدین حکمتیار، احمدشاه مسعود و دیگر انجینر حبیب 5های آن توسط عبدالرحیم نیازی،بیشترین فعالیت

شد. رهبران سازمان به تغذیة فکری این جنبش نوپا مشغول بودند و با اعضای شاخة دانشجویی جمعیت اجرا می

                                                           
 .221همان، ص 1
 .32-35، صصالسیاسی والحداثةاإلسالمبنگرید به: ابراهیم أعراب،  2

 ام.این دکترین را در بخشی از همین نوشتار توضیح داده 3
 . 33و  32صص همان،  4
 شاگردی نداشته است. -ظاهرا عبدالرحیم نیازی با غالم محمد نیازی نسبتی جز پیوند استاد 5
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المسلمین را برای مخاطبانِ گرایانة اخوانلوژی اسالمورزیدند تا مرزهای ایدئوتالش می 1ترجمة آثار سیدقطب،

کردند تا ضمنِ ترسیم مواضع ایدئولوژیکِ خود، افغانستانی آن تبیین کنند. آنان همچنین مقاالتی منتشر می

   2های چپیِ رائج در کشور را به چالش بکشند.های رقیب، به ویژه اندیشهاندیشه

محمد نیازی، رئیس دانشکدة شرعیات کابل، بود. نامبرده بعداً به ه عهدة غالمب 6375رهبری سازمان تا اوائل دهة 

الدین ربانی گذاشته شد. ربانی تدوین گیری کرد و این مهم به عهدة برهاندالئل امنیتی از رهبریِ سازمان کناره

اد این برنامه، تصمیم بر آن نامه و برنامة استراتژیک جمعیت اسالمی را در اولویت کار خویش قرار داد. بر بنیاساس

شد تا سازمان در گام نخست از محدودة دانشگا و در گام دوم از محدودة کابل پا فراتر بگذارد و مخاطبانِ عالقمند به 

های سیاسی، نظامی و اجتماعی سراسر کشور شناسایی کند. در همین راستا، سید افکار اخوان را به تدریج در محیط

زمین المسلمین به هریگونه پای اخواندار شد و بدینت شاخة والیتی سازمان در هرات را عهدهنوراهلل عماد مسئولی

های هرات نظیر مولوی عبدالصمد یوسفزی، حفیظ اهلل افضلی، سیدمحمد خیرخواه، سید اسحاق باز گردید. اخوانی

ی، سید عبدالرحیم رحمانی و غالم نبی اهلل افضلصفی پرور، قاضی فاروق،دلجو حسینی، بهاءالدین ضیایی، عثمان دین

های چپی وارد درگیریِ خاموش در دارالمعلمین، فخرالمدارس، مدرسة جامع و لیسة جامی النه کردند و با گروه

 فکری و احیاناً فزیکی شدند. 

ر ورزید. در همین راستا انجینبرنامة استراتژیک جمعیت بر گسترش دامنة نفوذ در ارتش تأکید فراوانی می

الرحمن و فرمانده احمدشاه مسعود مأمور شدند در میان ارتشیان فعالیت کنند و زمینة آشنایی و عضویتِ حبیب

طلبانه و بلندپروازانة جمعیت اسالمی، بوی انقالب و کادرهای نظامی به سازمان را فراهم نمایند. از اقداماتِ توسعه

(، عرصة 6932)سرطان  6379ز کودتای سردار محمدداود در سال رو، پس ااز این. رسیدبراندازیِ نظام به مشام می

ها احساس گرانة اخوانیتر شد. داود خان که نسبت به اقداماتِ انقالبیگرایی در افغانستان تنگِ جنبش اسالمفعالیت

ر های حکومت خود دستگیری گستردة اعضای جمعیت را در دستور کار خویش قراخوبی نداشت، در نخستین ماه

و در پی تشدید  6375و  6379های ی سالداد و برخی از دستگیرشدگان را بدون درنگ اعدام کرد. در فاصله

الدین ربانی و گلبدین حکمتیار، به پاکستان فرار ها، شماری از سران و ارکان جمعیت، از جمله برهاندستگیری

 ه دادند. گرایانة خویش را در آن سرزمین ادامهای اسالمکردند و فعالیت

های فراری را ترغیب کرد تا علیه حکومتِ داودخان دست به حکومت پاکستان با استفاده از این فرصت، اخوانی

شورش بزنند و زمینة براندازی آن را فراهم کنند. ربانی که معتقد بود جمعیت اسالمی هنوز ظرفیت و توانایی الزم 

ها مخالفت کرد فغانستان را کسب نکرده است، با طر  پاکستانیهای مسلحانه علیه حکومت ابرای سازماندهی شورش

و دستِ رد به سینة آنان زد. اما حکمتیار به آسانی تطمیع شد و با دریافت کمک مالی و  تسلیحاتی از حکومت 

                                                           
را ترجمه نمود. پس « اإلسالم والعدالة اإلجتماعیة»اولین کسی که به ترجمه آثار سیدقطب همت گمارد مولوی یونس خالص بود که کتاب  1

 را ترجمه کرد. در این باره بنگرید به: اولیور روا، افغانستان،« الطریقمعالم فی»و « فی ظالل القرآن»هایی از الدین ربانی بخشاز او، برهان

   .662، صاسالم و نوگرایی سیاسی

 .  668-662، صصافغانستان، اسالم و نوگرایی سیاسیهای سازمان بنگرید به: اولیور روا، درباره تکوین و فعالیت برای معلومات افزونتر 2
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، شورش مسلحانة نافرجامی را علیه اولین جمهوریِ افغانستان رهبری 6373پاکستان، دست به سال  برد و در سال 

 و سازماندهی کرد. 

رو، حکومت به آسانی آن را مهار کرد و ریزی شده بود. از اینسرانه طراحی و برنامهگرانه و سبکشورش بسیار ناشی

ای از شورشیان، که عمدتاً دانشجویان دانشگاه کابل بودند، بدون درنگ شورشیان را به سزای اعمال شان رساند. عده

ر به زندان افتادند و انواع تعذیب و شکنجه را به جان خریدند. در این میان، آن عده ای دیگسر به نیست شدند. عده

   از شورشیانی که از گزند اعدام و زندان جان به سالمت بردند، به پشاور فرار کردند.

المسلمینِ ، اختالفات بین رهبران جنبش اخوان6378تا  6371های در پی شکست شورش و در فاصلة سال

ان باال گرفت و در نتیجه، حکمتیار با انشعاب از جمعیت، حزبِ اسالمی را تأسیس کرد. پس از این انشعاب، افغانست

های رادیکال به حزب اسالمی پیوستند و عموم گرایی از هم جدا شدند، پشتونهای افغانستان در مرزهای قوماخوانی

ای داشتند، در زیر چتر جمعیت اسالمی به رهبری هروانهایی که مواضع میانهها و شماری اندك از پشتونتاجیک

 الدین ربانی، باقی ماندند.برهان

دار بود که حتی بعد از رویایی با دشمن مشترك در های افغانستان چنان عمیق و ریشهگروهیِ اخوانیاختالفات میان

ال افغانستان توسط شوروی، رفت که آنان در واکنش به اشغپی کودتای کمونیستی نیز پایان نیافت. انتظار می

ای واحد تشکیل دهند و با تشریکِ مساعی به مصا  دشمن مشترك خویش بروند. اما هیچ وقت این اتفاق جبهه

ور ماند و بعد از فروپاشی ها در اوج جهاد با نیروهای شوروی، شعلهگروهیِ اخوانیهای میاننیفتاد و آتش کشمکش

 عیار سوق داد.افغانستان را به سوی یک جنگ داخلی گسترده و تمام نظام کمونیستی شدت بیشتری گرفت و

هایی که نسل اول اخوانِ افغانستان بر سرِ تصاحب منابع قدرت و ثروت به سر و کلة یکدیگر در تمام سال

 چندان درخشان نسل اول موجببالیدند. کارنامة نهکوبیدند، نسل دوم این جریان با خلق و خویی متفاوت میمی

کسوتانِ خود فاصله بگیرند و به منش و کنش متفاوتی روی آورند. زادبوم اصلیِ نسل شده بود تا نسل دوم از پیش

دوم اخوان افغانستان دیار هجرت یعنی ایران و پاکستان بود. مهاجران اخوانی در این دو کشور، نسل اول اخوان را به 

ای متفاوتی ورزیدند تا چهرهکردند و تالش میصیل قلمداد نمیهای فاحش شان، اخوانی اها و ناراستیخاطر کاستی

المسلمین به نمایش بگذارند. فعالیت مهاجران اخوانی در ایران و پاکستان تابع شرایط یکسانی از نظریه و عمل اخوان

های مقیم انیکردند، اخوهای فراوانی دست و پنجه نرم میهای مقیم ایران با محدودیتکه اخوانینبود. در حالی

، پیوسته در تکاپوی «مرکز فرهنگی اسالمی افغانستان»نمودند و با ایجاد تشکیالتی به نام پاکستان آزادانه فعالیت می

المللی در کشور را از آن خود سازند و نسل اول را به لحاظ نمادین، آن بودند تا افتخار نمایندگیِ انحصاری اخوان بین

 دازند.از حلقة اخوانیت بیرون ان

پاکستان های مقیم رو، اخوانیدر پی فروپاشی نظام کمونیستی، کابل دستخوش آشوب و جنگ داخلی گردید. از این

های خود را در پشاور های جاری در کابل، فعالیتبه وطن اجتناب ورزیدند و به خاطر خشونت )نسل دوم( از بازگشت

درنگ های مقیم ایران بینسبتاً سرتاسری برقرار بود، اخوانی تداوم بخشیدند. اما از آن جایی که در هرات امنیت

های خود را به داخل این شهر منتقل کردند. محمد محق در رأس این گروه قرار داشت. او که در ایران به فعالیت

امة نسل اول، سو با اظهار برائت از کارنوارد هرات شد تا از یک 6972ایدئولوژی اخوان گرایش پیدا کرده بود، در بهار 



64 
 

نفس را المسلمین را در جامعة افغانی بازسازی کند و از سوی دیگر، زمینة جذب نیروهای تازهچهرة مخدوش اخوان

 به این جریان فراهم نماید. 

ها و مبانی کرد، فهم عمیقی از زیرساختبا آنکه محمد محق در زمان ورود به هرات عنفوانِ جوانی خود را سپری می

های عربی و فارسی مطالعه کرده المسلمین داشت و تقریباً تمام ادبیات مطر ِ این جریان را به زبانخوانایدلوژیک ا

بود. مدتی طول کشید تا محق در هرات استقرار پیدا کند. او بعد از عبور از این مرحله، برنامة استراتژیک فعالیت 

ود که نخبگان و استعدادهای برتر هرات را در دانشگاه، تدوین کرد. اولویت وی این ب« گرایینخبه»خود را در محور 

مکاتب و مدارس این شهر شناسایی کند و زمینة جذب و سازماندهی آنها را در حلقات اخوانی فراهم نماید. این 

–ساالن، جوانان و نوجوانانِ هرات ها تن از میان، ده6975تا  6972های استراتژی موفقانه اجرا شد و در فاصلة سال

 شناسایی شدند و بعد از طیّ مقدمات، به جرگة اخوانیت درآمدند. -شمول نگارندة این نوشتاربه

نمود. او با نفس کاری گروهی بود. اما محق در این میان، مهمترین نقش را ایفا میشناسایی و جذب افراد تازه

ها و و فروتنی، درك دغدغه هایی نظیر توانایی علمی، فصاحت و صالبت سخن، تواضعبرخورداری از ویژگی

گذاشت و آنان را وا شناسی و آراستگیِ ظاهری بر مخاطبانش تأثیر شگرفی میهای جوانی، نظم و وقتدلمشغولی

ها هایش دل ببندند و پا به پای او در راستای تحقق این آرمانداشت تا به سخنانش گوش فرا دهند و به آرمانمی

 حرکت کنند.

کرد و می کوچک سازماندهی 1«هایاُسرَه»شدند، محق آنان را در قالب نفس جذب تشکیالت میزهزمانی که افراد تا

آورد. در آغاز، تمام وار، یک برنامة آموزشی، تربیتی، اخالقی و عبادیِ منظم را به اجرا در میبا برگزاری جلساتی هفته

تشکیالت گسترش یافت، او از میان کسانی که  دادند. اما بعداً کهها زیر نظر شخص محق تشکیل جلسه میاسره

را به آنان « هااُسره»برگزید و مسئولیت برخی  2«نقیب»مراحل پیشرفتة تربیتی را پیموده بودند، افرادی را به عنوان 

 واگذار کرد. 

پیوند  از بدو فعالیت در هرات این بود که راهی برای برقراریِ قهای محمد محقمشغولیها و دلیکی از دغدغه

و از خاللِ آن دریافت  3ها و مطالعات مختلفی انجام داداو در این راستا، بررسی المللی پیدا کند.سازمانی با اخوان بین

ای اخوانِ های منطقهقبالً این مسیر را پیموده است و با یکی از شاخه« مرکز فرهنگی اسالمی افغانستان»که 

آزماییِ این مطلب چندین نوبت به پشاور سفر نمود و رده است. محق برای راستیالمللی، ارتباطِ ارگانیک برقرار کبین

 کرد. « بیعت»با مرکز فرهنگی  6971بعد از حصول اطمینان، سرانجام در سال 

                                                           
شود که با تمسک به باشد. در نظام تربیتی اخوان، اسره بر گروهی از هوادران اخوان اطالق میای عربی و به معنای خانواده میاُسره واژه 1

، یک برنامه «نقیب»وار زیر نظر دهند و با برگزاری جلساتی هفتههای مشترك، یک خانواده کوچک عقیدتی را تشکیل میها و ارزشآرمان

 التربیةوسائلکنند. برای معلومات افزونتر در این باره بنگرید به: عبدالحلیم محمود، تربیتی، اخالقی و عبادیِ منظم را دنبال می آموزشی،

 .632-665، صصالمسلمینعنداإلخوان

التربیة مود، وسائلعبدالحلیم محشود که مسئولیت یک اسره را به عهده دارد. ر.ك: نقیب در نظام تربیتی اخوان به کسی اطالق می 2

 .268-639، صصالمسلمینعنداإلخوان

المللی ارتباط برقرار کند.  اما به دلیل المسلمین در میان سنیان ایرانی، با اخوان بیناو قبالً نیز کوشش کرده بود که از طریق شاخه اخوان 3

ق این هد  توفیق نیافت و به جستجوی راه های بدیل هایی که بر اخوان آن کشور اعمال می شد، در تحقفضای پلیسی ایران و محدودیت

 افتاد. 
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بیعت در گفتمان سیاسی اخوان عبارت است از آیین انعقاد پیمان وفاداری و فرمانبرداری. در آیین بیعت که اخوان 

شود تا در جهت می« متعهد»ة پیامبر و شیوة خلیفگان راشد وام گرفته است، شخص طی مراسمی ویژه آن را از سیر

های سازمانی تحت هیچ شرایطی سر نتابد، منافع برپایی خالفت اسالمی و تطبیق شریعت الهی تالش ورزد، از فرمان

 افشا ننماید. سازمان را بر منافع خود ترجیح دهد و اسرار تشکیالتی را پاسداری کند و

درآمد و بدین ترتیب، بین نسل دوم « مرکز فرهنگی»بعد از بیعتِ محمد محق، اخوانِ هرات رسماً در زیر چتر 

های افغانستان که در ایران و پاکستان تحت شرایطی متفاوت بالیده بودند، پیوندی سازمانی برقرار شد. از این اخوانی

های تشکیالتی و نامههای خویش را با آیینداد تا فعالیتج میپس، اخوان هرات همة تالش خود را به خر

 عیار و سازگار سازد. « مرکز فرهنگی»های ایدئولوژیک نامهاصول

شد کاری بود و به تمام رهروانِ این جریان توصیه میو مخفی« سِرِّیت»فعالیت تشکیالت اخوان در هرات تابع اصل 

باورانِ شان سخن نگویند. اهتمام به اصل های سازمانی خود با کسی جز همیگرهای فکری و کنشکه دربارة گرایش

های متفاوتی نظیر مسجد، پارك، دوکان، و وار خود را در مکانهای هفتهها نشستشد که اُسرهموجب می« سِرِّیت»

 المقدور مانع جلب توجه و افشای تشکیالت شوند.های همدیگر برگزار کنند تا حتیخانه

 ، فعالیت اخوان گسترش و تعداد رهروان آن افزایش یافت.6975پی تصر  هرات توسط طالبان در تابستان در 

ساز افزایش رهروان اخوان شد، که زمینه عاملی عوامل مختلفی در این گسترش دخیل بود. در این میان، ممهترین

گردید. جامع اویس قرنی برگزار می واری بود که عصرهای جمعه توسط محمد محق در مسجدتفسیرگفتارهای هفته

گرانة کرد و تلویحاً، قرائت افراطیای از قرآن ارائه میگرایانهروانه و اعتدالمحق در این تفسیرگفتارها خوانش میانه

شد تا دائرة مخاطبان وی روز به روز وسعت یابد و بر تعداد کشید و همین امر باعث میطالبانی را به چالش می

 او افزوده شود. هواداران 

به اتهام  6985کردند، محق را در اوایل سال طالبان که این تفسیرگفتارها را از دور و با نگرانی دنبال می

پروری بازداشت نمودند. بازداشت محق دیری نپایید و نامبرده چند روز بعد با پادرمیانی گستری و ضاللتبدعت

های علمی، دینی او را از سخنرانی، تدریس دانشگاهی و دیگر فعالیت بزرگانِ هرات از حبس رها گردید، ولی طالبان

ای جز هجرت به نشینیِ اجباری، عرصه را چنان بر او تنگ گرفتند که چارهو اجتماعی محروم کردند و در فضای خانه

ناکانه به ها محتاطانه و هراسای در فعالیت اخوانِ هرات پدید نیاورد و اسرهپیشاور ندید. هجرت محق وقفه

 های مخفی و زیرزمینیِ خود ادامه دادند. گریکنش

دم این فصل، ، فصلی دیگر از فعالیت اخوان در هرات شروع شد. در سپیده6985با فروپاشی نظام طالبان در سال 

، «ق و معرفتانجمن اخال»گذاریِ های فراوان عزم را جزم کردند تا با پایهاندیشیها و همسرانِ اخوان بعد از رأیزنی

درنگ آغاز های آن بیمسجل شد و فعالیت 6986فعالیت خود را علنی و قانونی سازند. تأسیس انجمن در میزان 

نیز با تمام کادر اداری و ایدئولوژیک خود از پیشاور رهسپار کابل شدند و « مرکز فرهنگی»سال بعد، سران  1گردید.

                                                           
میزان همان سال گشایش یافت. ر.ك: مجله  63از دولت مجوز رسمی دریافت کرد و روز  6986میزان  69انجمن اخالق معرفت در روز  1

 . 6986معرفت، سال اول، شماره اول، حوت
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سال، انجمن رسماً در پس از مدت قریب به یک 1گذاری کردند.پایهرا « جمعیت اصال  افغانستان»، 6982در خزان 

 زیر چتر جمعیت اصال  درآمد و به عنوان شاخة والیتی آن در هرات معرفی گردید. 

ماهیت دموکراتیک دورة پساطالبان به اخوان این فرصت را داد که آشکارا در محوطة دانشگاه، مکاتب دخترانه و 

الیت و یارگیری کند. جمعیت اصال  که نسبت به انجمن از امکانات افزونتری برخوردار پسرانه و مدارس دینی فع

های جدیدی های راهبردیِ خود قرار داد. در نتیجه، اسرههای مختلف را در فهرست اولویتگاهگذاریِ آموزشبود، پایه

ختلفی نیز در سطح کشور های مپیشینه یافت. نشریهشکل گرفت و محافل و مجالس اخوان رونق و رمقی بی

یکی از این « معرفت»های ایدئولوژیک اخوان را در جامعه بگسترد. ماهنامة ها و روساختاندازی شد تا زیرساختراه

آغاز به کار کرد و بعد از نشر « انجمن اخالق و معرفت»به عنوان ارگان نشراتی  6986ها بود که در حوت نشریه

 قرار گرفت. این نوشتار مت مدیرمسئولی آن به عهدة نگارندةسردبیری و سپس سِچند شمارة آغازین، نخست سِمت 

به رغم آنکه دورة پساطالبان برای اخوان فرصتِ آزادی عمل را میسور و میسر ساخته بود، آنان عمدتاً نسبت به این 

ای نسبت به خصمانه هایگیریهای کوچک و بزرگ خود، موضعدوره نظر مساعدی نداشتند و در برخی از گردهمایی

گرانه نسبت به وضع جدید، کردند. کانون و خاستگاه اصلیِ رویکرد ستیزهاجتماعی ابراز می-ساختار جدید سیاسی

های باالیی و میانیِ اعضای انجمن نیز هوادارانی داشت. یکی از عوامل جمعیت اصال  بود. البته این رویکرد در رده

ها و نهادهای مدرنی نظیر حقوق بشر، دموکراسی، پلورالیسم، دید که ارزشاین رویکرد این بود که ساختار ج

گرایانة های اسالمانتخابات، حاکمیت قانون و مشارکت سیاسی زنان را با خود به همراه داشت، در تقابل با ارزش

کیشانه و های راستگفته را با تمسک به آموزهها و نهادهای پیشهای اخوان، ارزشگرفت. ایدئولوگاخوان قرار می

، «اإلسالمُ هُوالحَلّ»شتن پرچمِ اآوردند و با برافرشمار میبنیادگرایانة سیدقطب، از مصادیق کفرآلودِ جاهلیت مدرن به

 کردند. های افغانستان قلمداد میحل برای رفع نابسامانیبرپایی حکومت دینی و تطبیق شریعت اسالمی را یگانه راه

جمعیت/انجمن در برابر نهاهای مدرن گاهی چنان تندروانه بود که ایجاد مرزبندی روشن بین گرانة واکنش ستیزه

سره خال ِ شریعت و فاقدِ نمود. آنان حکومت افغانستان را یکبینش اخوانی و کنش طالبانی بسی دشوار می

دند که هرکس در انتخابات نامزد داباورانِ خود را اخطار میکردند و همخواندند، انتخابات را تحریم میمشروعیت می

 گردد.شود، از عضویتِ جمعیت/انجمن محروم می

شمول نگارنده و به های هرات، بههای مدرن، گروهی از اخوانیهای جمعیت/انجمن با ارزشگریدر گیرودار ستیزه

های تند و با مرجعیتکیشانه و بنیادگرایانة اخوان فاصلة انتقادی گرفهای راستسرکردگی محمد محق، از انگاره

های پارادایمی شدند. ضرورت آشتی و تعامل سازنده با ارزشوگوهای درونرادیکال و ایدئولوژیک آن، وارد گفت

گیریِ شد که موضعداد و از سوی هواداران گفتمان انتقادی تأکید میوگوها را تشکیل میمحور این گفت ،مدرن

ای آزادی، برابری، رفاه، آرامش و آسایشِ افغانستان را بیش از پیش به مخاطره هها، مؤلفهخصمانه در برابر این ارزش

 بخشد.اندازد و چرخة جنگ، خشونت و محرومیت و فقر و مهاجرت را تداوم میمی

فلسفة »پارادایمی بود. این ماهنامه با نشر مقاالتی در زمینة وگوی درونهای این گفتماهنامة معرفت یکی از مِدِیوم

پرورانة دین تأکید گسترانه و معنویتانگیزانه، اخالقبر نقش ایمان 2،«نقد قرائت ایدئولوژیک از دین»و  1«دین

                                                           
 . 6، صنستانبرنامه اصالحی جمعیت اصالح افغانصیراحمد نویدی،  1
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ورزی تعالیِ کرد که جانمایة دینهای اسالم سیاسی، خاطرنشان میشناختی از انگارهورزید و با گسستی معرفتمی

 طلبی و برپایی حکومتِ دینی.جویی و اقتدارگرایی و جاهمعنوی و اخالقی است؛ نه سلطه

اعتنایی همراه بود. اما بعد از آنکه منتقدان بر های گفتمان انتقادی با بیدر آغاز، واکنش جنا  رادیکال در برابر انگاره

پنداری طر ِ مقابل، وضعیت را نمودند و با منحر پراکنی را پیشه ها تهمتهای خود پافشاری کردند، رادیکالانگاره

پارادایمی را وگوهای درونن انتقادی ادامة گفتسوق دادند. هنگامی که هوادران گفتما« وگوامتناع گفت»بستِ به بن

با جمعیت/انجمن مقاطعه کردند و شمار قابل توجهی از جوانان اهل  6983محال و ناممکن یافتند، در تابستان 

تری رسیده بودند، برائت اشتند و اینک به نگاه گشودههای این گروه دای نسبتاَ طوالنی در فعالیتمطالعه که سابقه

 خود را از ایدئولوژی اخوان علنی نمودند. 

شدنِ جمعیت/انجمن شدت این کار عرصه را کامال برای عناصر رادیکال خالی کرد. در فردای مقاطعه، روند رادیکالیزه

های آن اجتماعی کشور در فعالیت-سیاسیها و فرایندهای ای گرفت و رویکردِ خصمانه نسبت به ارزشفزاینده

رود که مشی کند و تصور نمیهای این رویکرد تا کنون بر تارك اخوانِ افغانستان خودنمایی میاستمرار یافت. نشانه

 ای نزدیک، پذیرای تحولِ پارادایمیک شود. گرانة این جریان در آیندهتندروانه و ستیزه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التحریرحزب

                                                                                                                                                                      
 (. 6985ماهنامه معرفت، سال سوم، شماره دوم، )حمل  جستاری در فلسفه دین،بنگرید به: عبدالکبیر صالحی،  1
های هشتم، نهم، دهم و ، ماهنامه معرفت، سال سوم، شمارهقرائت ایدئولوژیک از دینبنگرید به: عبدالکبیر صالحی، سلسله مقاالت  2

 (. 6985و جدی  یازدهم، )میزان، عقرب، قوس
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سیاسی است که در راستای احیای نظام خالفت -بخش اسالمی، جریانی دینیر اإلسالمی یا حزب آزادیالتحریحزب 

( در 6339بار در نیمة دوم سدة بیستم )کند. این جریان نخستیندر جهان اسالم و سراسرِ گیتی فعالیت می

 می گسترش یافت.و آهسته آهسته در دیگر کشورهای اسالمی و غیراسال 1فلسطین اعالنِ موجودیت کرد

در شهر حیفای فلسطین چشم به  6365یا  6353که در سال  2الدین نبهانی بودگذارِ این جریان شیخ تقیبنیان

عثمانی را از مسند حکمرانی به زیر آورد و خلیفة  6325ال آتاتورك در مارچ که مصطفی کمهنگامی 3جهان گشود.

ساله بود. فروپاشیِ جدید را اعمار کرد، نبهانی جوانی حدوداً پانزده یةنظام خالفت، جمهوریِ مدرن ترکهای بر ویرانه

دار نظمِ سیاسی در جهان اسالم بود، مسلمانان را به شوکی عمیق فرو برد و آشفتگی و دستگاهِ خالفت، که سُکّان

 ای را دامن زد.بحران گسترده

ك و آشفتگی و بحران را تجربه کرد. او بعد از حفظ نبهانی که در آن زمان مشغول فراگیریِ علوم شرعی بود، این شو

از دانشکدة شرعیات  6392قرآن و فراگیریِ علوم مقدماتیِ شریعت، برای ادامة تحصیل عازم مصر گردید و در سال 

التحصیل شد. پس از اتمام تحصیالت، نبهانی دوباره به فلسطین بازگشت و نخست به عنوان معلم دانشگاه األزهر فارغ

 4پس به عنوان قاضیِ شرع، مشغول به کار گردید.و س

دولت صهیونیستیِ اسرائیل در سرزمینِ فلسطین پا گرفت، نبهانی هنوز به قضاوت ، 6358که در سال هنگامی

اشتغال داشت. اشغال فلسطین برای نبهانی به مثابة زخمی ناسور، گران و سنگین تمام شد. او که در اثر این رویداد، 

گیر، حزب التحریر را جویی برآمد و پس از غور و رأیزنیِ فراوان و زمانیگر شده بود، به فکر چارهدچار شوکی د

 تأسیس کرد.

ای که مشغول غور و رأیزنی بود، رویکردها و راهبردهای مختلفی را مورد بررسی قرار داد و سرانجام نبهانی در دوره

ی نظام خالفت است؛ نظامی که اگر احیا شود، دیوارة ستبر به این باور رسید که سرنوشت مسلمانان در گرو احیا

ها سامان گریزد، تمام نابسامانیریزد، فالکت و بدبختی از جغرافیای جهانِ اسالم میمرزهای جغرافیایی فرو می

فرهنگ و گردد، شود، صلح و امنیتِ سرتاسری برقرار میگیرد، فقر و فاقه ناپدید میپذیرد، اقتصاد رونق و رمق میمی

ساید، فضائل اخالقی در ذهن و ضمیر آید، معرفت و معنویت سر به سپهر شکوفایی میتمدن بر قلة بالندگی فراز می

 کشاند.های اخالقی را به حضیضِ نابودی میدواند و تخم رذیلتجامعه ریشه می

ها و ری داشته و به کاستیرسد که نبهانی نسبت به کارایی و اثربخشیِ نظام خالفت خوشبینیِ وافبه نظر می

های آن در درازنای تاریخ اسالم ملتفت نبوده است. او با خوشبینی مفرط سرنوشت مسلمانان را به احیای ناراستی

رشته از »دستگاه خالفت گرِه زد و کامالً از یاد برد که این دستگاه پس از خلیفگانِ راشد به تعبیر اقبال الهوری، 

و به نظامی سراسر توتالیتر و خودکامه تبدیل شد و زمینة انحطاط « را زهر اندر کام ریخت حُرِّیت»و « قرآن گسیخت

 اخالقی، فرهنگی و تمدنیِ مسلمانان را فراهم کرد.

                                                           
 .61، صالتحریرمعرفی حزبنک:  1
 . 21همان، ص 2
 .22، صثقافته و منهجه فی إقامة دولة الخالفة اإلسالمیةالتحریر؛ حزبمحمدمحسن راضی،  3

 .23و  29همان، ص 4
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های اخالقی، آموزشی، های اسالمی را که در حوزهعده از جریانهای نبهانی، آنالتحریر با تمسک به آموزهحزب

کند ای قلمداد میسازترین قضیهگیرد و احیای خالفت را سرنوشتدارند، به باد انتقاد می فرهنگی و معرفتی فعالیت

 1های مسلمانان به آن معطو  گردد.که باید تمام فعالیت

پیماید. این مراحل با الهام از سیرة ای را میگانهالتحریر در راستای احیای نظام خالفت مراحل سههای حزبفعالیت

مشی آنحضرت در التحریر در آغاز با پیروی از خطحزب 2اند.بندی شدههای مکی و مدنی صورترهپیامبر در دو

ورزد و نیروی مورد نیاز برای تشکل حزبی را شناسایی و جذب سال نخستِ دورة مکی، به دعوت فردی اهتمام میسه

 3دهد.رار میهای خود قکند و آموزش و پرورش ایدئولوژیکِ آنها را در کانون اولویتمی

شدنِ دعوت پیامبر شود که به دورة علنیحزب وارد مرحلة دومِ خود می پس از اجرای مؤفقانة مرحلة نخست، فعالیتِ

کند، افکار باطل و ناروا رود، فراخوانِ خود را آشکار میها میدر مکه شباهت دارد. در این مرحله حزب به میان توده

دهد، با کفایتِ موجود در جهان اسالم را در ترازوی سنجشِ ناقدانه قرار میپرور و بیمهای ستگیرد، نظامرا به نقد می

گفتارهای مسجدی، گوید و از طریق درسمردم عیان و عریان دربارة ضرورت احیای نظامِ خالفت سخن می

سالمی افزایش ساز خالفت اای، آگاهیِ عمومی را دربارة نقش سرنوشتهای رسانهسیمینارهای علمی و کمپین

 4دهد.می

 5گمارد.در مرحلة سوم که به دورة مدنی دعوتِ پیامبر شباهت دارد، حزب به تأسیس حکومت اسالمی همت می

شود و جز آن، هیچ نظامی دیگر در منظومة التحریر فقط در نظام خالفت متبلور میحکومتِ اسالمیِ موردِ نظر حزب

های سلطنتی، جمهوری و دموکراتیک های حزب رژیمر است که تئوریسنفکریِ آن مشروعیت ندارد. از همین رهگذ

 6های اسالم در تناقض و تقابل کامل قرار دارند.کنند که با آموزهقلمداد می یهای کفرآمیزرا نظام

باشد و هنوز فرصتِ اجرای التحریر تا کنون مشغول اجرای مرحلة دومِ فعالیت خویش میرسد که حزببه نظر می

شود که این فرصت، بنا به معیارهای ایدئولوژیکِ حزب، وقتی میسر می 7لة سوم میسور و میسر نیفتاده است.مرح

شدن به داراالسالم ابراز های اسالمی به داعیة حزب گردن بنهند و برای پذیرش نظام خالفت و تبدیلتمام سرزمین

ها نظام اسالمی برقرار شود که در آنهایی اطالق میآمادگی کنند. داراالسالم، طبق بازنماییِ حزب، به آن سرزمین

ای بنابراین، چون در حال حاضر هیچ کشور اسالمی 8آید.است و احکام شرعی در تمام شئونِ زندگی به اجرا در می

 9گردند.شود که احکام شرعی در آن جاری باشد، همگی دارالکفر محسوب مییافت نمی

                                                           
 . 27تا  69و همچنین صفحات 1التحریر در آوردنِ تغییر، صمنهج حزب 1

 .21، صالتحریرمعرفی حزبنک:  2

 .52-55، صصدر آوردنِ تغییر التحریرمنهج حزببرای تفصیل بیشتر بنگرید به:  3

 .58-52برای تفصیل این مطلب بنگرید به: همان، صص 4
 .53همان، ص 5
 .52، صدیموکراسی نظام کفر استعبدالقدیم زلّوم،  6
 .21، صالتحریرمعرفی حزبنک:  7
 . 2، ص2، مادهدستور خالفتنک:  8
 .88، صالتحریرمعرفی حزبنک:  9
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خواند. این قانون که حاوی می« دستورِ خالفت»اش را تدوین کرده و آن را اسینویس قانون اسالتحریر پیشحزب

یا فقه حکومتی اسالم اقتباس شده است و نکتة جدید و بدیعی ندارد. « السیاسة الشرعیة»ماده است، سراسر از  635

ن، استصحاب، سدّ ذرائع های استنباطی نظیر قیاس، استحساای از روشبا ابداع پارهمسلمان  نهایفقگفتنی است که 

زمانه و های ها و چالشهجری، فقه حکومتیِ اسالم را در پاسخ به پرسشسه قرن نخست و مصلحت مرسله طی 

نویس قانون پیش. نهادند« السیاسة الشرعیة»شاخ و برگ فراوانی دادند و پس از تبیین و تدوین، نامش را  خود ةزمین

عُقالیی خود  کارایی، اثربخشی و بسترِکه امروزه « السیاسة الشرعیة»های آموزهگیری از التحریر با بهرهاساسی حزب

 دهد. است، مسائل مختلفی را مطر  بحث قرار می را از دست داده

مواد یکم تا پانزدهم این قانون به بیانِ احکام عمومی اختصاص یافته است. طبق این احکام، شریعت اسالمی 

در  1گردد.استثنا، در تمام شئون زندگی تطبیق میدهد و مو به مو و بیا تشکیل میزیرساختِ نظام حکومتی حزب ر

شود که عبارتند داریِ حزب، سیزده رکنِ دولت به تفصیل توضیح داده میمشی حکومتمواد بعدی ضمن تبیین خط

( امور خارجی، 7منیت داخلی، ( ا1( امیر جهاد، 3( والیان، 5( معاونان تنفیذی، 9( معاونان تفویضی، 2( خلیفه، 6از: 

 2( مجلس امت.69( مطبوعات و 62المال، ( بیت66( مصالح مردم، 65( قضاء، 3( امور صنعت، 8

شود و غیرمسلمانان در گزینش او نقشی ندارند. برای خلیفه توسط بیعتِ مستقیم زنان و مردانِ مسلمان برگزیده می

د، باید از هفت ویژگیِ مردبودن، مسلمانی، آزادی، بلوغ، عقل، این که یک شخص بتواند بر مسند خالفت تکیه زن

عدالت و کفایت برخوردار باشد. خلیفه از صالحیتِ تعیین و عزل معاونان، والیان و قضات برخوردار بوده و فرماندة کلّ 

 3باشد و حق اعالم جنگ و برقراریِ صلح را دارد.قوا و مسئول امنیت داخلی و سیاستِ خارجی می

القضات، قاضیِ مظالم و امیر جهاد توانند به عنوان خلیفه، معاون، والی، قاضیبنیاد قانون اساسی حزب، زنان نمی بر

فعالیت بانوان به عنوانِ عضو مجلسِ امت  4باشد.ایفای وظیفه کنند، اما فعالیت آنها در سائر مناصب دولتی بالمانع می

شوند. این شورا از ورایی که اعضای آن توسط رأی مردم برگزیده مینیز مانعی ندارد. مجلس امت عبارت است از ش

صالحیتِ بازخواست و محاسبة خلیفه، معاونان و والیان برخوردار بوده و در امور لشکری، کشوری، امنیت داخلی و 

 5باشد.سیاست خارجی، طر  مشورة خلیفه می

استِ خارجی نظام خالفت در محور دعوت اسالمی نویس قانون اساسی، دستگاه دپلماسی و سیبنا به تصریح پیش

کند و با هر گروه رویکردی بندی میاین دستگاه کشورهای موجود در کرة خاکی را به چهارگروه دسته 6چرخد.می

 نماید.متفاوت اتخاذ می

خارجی  گروه اول، کشورهایی اند که در جغرافیای جهان اسالم قرار دارند. این کشورها اساساً موضوعِ سیاست

سازیِ شان در پارچهشود و در راستای ادغام و یکباشند و با آنها به مثابة بخشی از قلمرو خالفت تعامل مینمی

                                                           
  .3-2، صصدستور خالفتنک:  1
 .29، ماده7همان، ص 2
 .13، ماده22و ص 91، ماده62همان، ص 3

 .661و  663، مواد 91همان، ص 4

 .666تا  653، مواد 93-92همان، صفحات  5

 .687، ماده35همان، ص 6
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گیرد. گروه دوم، کشورهایی اند که با دولت خالفت پیمان همکاریِ اقتصادی، ضمن دولتی واحد، تالش صورت می

 گردد. گروهشورها مراتب حسنِ همکاری و همجواری رعایت میاند. با این گروه از کتجاری و فرهنگی منعقد کرده

شوند. دولتِ خالفت با سوم، کشورهای استعماریِ آمریکا، انگلیس، فرانسه و روسیه اند که بالقوه محارب پنداشته می

هارم پرهیزد. گروه چها میکند و از برقراری روابط دپلماتیک با آناین گروه از کشورها محتاطانه تعامل می

شوند، لذا روابط دولت با این کشورها کامالً تابع کشورهایی مثل اسرائیل اند که بالفعل با دولت خالفت وارد جنگ می

از هرگونه همکاری با  همچنین دولتِ خالفت ،نویس قانون اساسیپیشبنا به تصریح  1باشد.شرائط جنگی می

المللی پول، بانک المللی عدالت، صندوق بینحد، دادگاه بینای نظیر سازمان ملل متالمللی و منطقهنهادهای بین

  2.شودوارد تعامل نمیها پرهیزد و تحت هیچ شرائطی با آنجهانی و اتحادیة عرب می

کند. این تعالیم که در دینیِ این جریان را احتوا می-التحریر چکیدة تعالیم سیاسینویس قانون اساسیِ حزبپیش

اند، منشِ تندروانه و تکفیرگرانة این جریان را به های حزب به تفصیل بیان شدهدیگر تئوریسینهای نبهانی و نوشته

التحریر با هیچ نظام و جریانی در جهان سرِ سازگاری ندارد و آید، حزبگذارند. چنانکه از این تعالیم بر مینمایش می

 کند. های اسالمی را تخطئه میهمة جریان انگارد و به همین منوال،تمام کشورهای اسالمی را دارالکفر می

های سرکوبگرانة حکومتی در بسیاری از کشورهای اسالمی را در پی داشته واکنش ،تحریرالرویکردهای تندروانة حزب

دهد و دامنة نفوذ خود را پیوسته های خود ادامه میحال، حزب در زیر تمام فشارها به فعالیت است. با این

کشور اسالمی، از جمله افغانستان، حضوری فعال دارد. پیشینة  25حزب در حال حاضر حدوداً در گسترد. این می

التحریر در گردد. پیش از این تاریخ، حزببر می 2559و  2552های التحریر در افغانستان به سالنفوذ حزب

بنابراین، ظاهراً تعالیم  3ده بود.کشورهای آسیای میانه گسترش یافته بود و رهروان و هواداران فراوانی را جذب کر

بار از طریق کشورهای آسیای میانه وارد والیات بدخشان و تخار شده است و به تدریج در دیگر التحریر نخستینحزب

 ها، از جمله هرات، گسترش یافته است. والیت

التحریر جاذبة فراوانی زباش، از همان آغاز برای حِ جامعة دانشجوییهرات به دلیل جایگاه فرهنگی و گستردگی

های حزب به مجامع آکادمیک و محافل فرهنگی این شهر توجهی ویژه نشان دادند و با رو، هستهداشت. از این

های استفاده از هر فرصتی به جذب عضو و رهرو اهتمام ورزیدند. در حال حاضر، دانشگاه هرات به یکی از کانون

ها گواه بر این است که طی چند سال اخیر، فعالیت ست. تمام نشانهشده ا بدلالتحریر اصلیِ فعالیت حزب

التحریر در هرات روند رو به رشدی را پیموده است و در نتیجه، شمار رهروان و هوادارانِ آن رو به فزونی نهاده حزب

از  4ج کرده است،های تروریستی درالتحریر را در فهرست سازمانرغم آنکه امنیت ملی افغانستان نام حزباست. علی

 های آن برداشته نشده است.روند رو به رشدِ آن پیداست که هیچ گام مهمی در راستای جلوگیری از فعالیت

                                                           
 .688، ماده35همان، ص 1
 .635، ماده31همان، ص 2
 .52، ص36، زمستان5، فصلنامه مطالعات سیاسیِ جهان اسالم، سال اول، شگرا در آسیای میانهجریانات اسالمیحیی فوزی،  3
 .2، ص6932، قوس68گاهنامه خالفت، سال دوم، ش 4
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 نواندیشی دینی

های دین و کوشد تا بین آموزهمیکشد و نواندیشی دینی رهیافتی نظری است که فهم رائج از اسالم را به چالش می

پیشینة ظهور نواندیشیِ دینی در جهان اسالم به نیمة دوم سدة استلزاماتِ دنیای نوین پیوندی سازواره برقرار کند. 

 . گرددبر می نوزدهم

لمداد جنبانِ نواندیشیِ دینی قر و سلسلهگذا( بنیان6837الدین افغانی را )متوفاینظران، سید جمالعمومِ صاحب

بازخوانی »در محور نشد و عمدتاً   2«متون بنیادین دینی»متعرضِ های نواندیشانة سیدجمال انگاره 1کرده اند.

باور داشت ضمن تأکید بر سازگاری کامل بین متون بنیادین دینی و خردِ انسانی، . او متمرکز گردید« شریعتعقالنیِ 

استبداد  چنبرةو برای اینکه جهان اسالم از  ،رسای اسالم استمانیِ مسلمانان ناشی از فهم و تفسیر ناکه عقب

رهایی یابد و به پیشرفت و شکوفایی نایل آید،  اجتماعی-های سیاسیبختینگونداخلی، استعمار خارجی و دیگر 

 3بین دین و علوم نوین تعامل برقرار گردد و نقل در پرتو عقل بازتفسیر شود.بایستی 

آفاق ( نیز به حیطة نواندیشی دینی قدم گذاشت و 6838هندی )متوفای سیداحمد خانِ همزمان با سیدجمال، سِر

 به منظور صورتبندیِ« کالم جدید»او نخستین کسی بود که از ضرورت تدوین  تری را در این عرصه پیمود.گسترده

جهانی که ما در ان و زیستاو معتقد بود که کالم رائج با زمچارچوبی عقالنی و انتقادی برای فهم اسالم، سخن گفت. 

تواند ما را در مواجهه با نیازهای امروزین یاری کند و به رو، نمیاز این بریم گسستِ تاریخی دارد وآن بسر می

  4های برخاسته از سپهر معرفتیِ جهان مدرن پاسخی درخور و کارآمد ارائه نماید.ها و چالشپرسش

های تمام آموزهطبیعی داشت. او با تکیه بر این پایبست، -عقالنیعمدتاً ی رویکرد نواندیشانة سیداحمد خان، پایبست

اعتبار و حجیت بیرون انداخت. در  ةرا از دائر «طبیعت»و « عقل»با ناسازگار  تفسیری، و فقهیِ حدیثی، ،کالمی

ظیر معجزه و ناسخ و شماری از مسلمات عقیدتی و اصولی، نو  5بسیاری از احادیث، به ویژه احادیث تفسیری،نتیجه، 

 رحمانة سیداحمد خان قرار گرفتند و مورد تشکیک و تردید واقع شدند.در معرض نقد بی 6منسوخ،

استمرار یافت.  ،در سدة بیستم متجدد های نواندیشانة حامالن اسالمِهای تابوشکنانة سیداحمد خان در جستارهانگاره

ه با تأثیرپذیری از آرای سیداحمد خان، پرچم نواندیشی دینی را یکی از کسانی بود ک (6398)متوفای اقبال الهوری

او تالش ورزید تا به اتکا به سنت فلسفی . در سپهر بازخوانی انتقادی اسالم، طرحی تازه درانداختبلند ساخت و 

  7را بازسازی کند.« فلسفة دینی اسالم»آوردهای دانش بشری، ترین رهاسالم و نیز با اعتنا به تازه

برای بود. او باور داشت « ایمانِ دینی»و « عقلِ فلسفی»ام آرای نواندیشانة اقبال معطو  به ایجاد هماهنگی بین تم

های ایمانی بیاویزد و گزاره« پیرِ خِرد»که دین بتواند مأموریتش را درست به انجام رساند، بایستی دست به دامانِ این

های دینی تبیین که آموزهگونه، آنها را باورپذیر سازد؛ زیرا تا زمانیبدینعقالنی بیامیزد و  علمی و خود را با براهین

 8کند.روی کسی زحمت تمسک به آنها را بر خود هموار نمینماید و ازاینعقالنی نشود، تردیدآمیز جلوه می

                                                           
1 Muahmmad Khalid Masud et al, Islam and Modirnity; Key Issues and Debates, p241.  

 منظور از متون بنیادین دینی قرآن و سنت است. 2
و  38-37، صصالدین األفغانی و إشکالیات العصرجمالدرباره تفصیل آرای سیدجمال در این باره بنگرید به: مجدی عبدالحافظ،  3

656-659.  
4  Muhammad Khalid Masud, Iqbal’s Approach to Islamic Theology of Modernity, Al-Hikmat, Volume 27 (2007), pp 1-36. 

و نیز  673-613، صص2، جتهذیب األخالقدیث تفسیری و دیگر احادیث توسط خان بنگرید به: سیداحمد خان، درباره نقد احا 5

 .911-913صص
 . 28-21، صص6ج تفسیرالقرآن،درباره نقد معجزه و ناسخ و منسوخ بنگرید به: سیداحمد خان،  6
 95، ص بازسازی اندیشة دینی در اسالم، محمداقبال الهوری،  7

 .92همان، ص 8-
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به میراث فکری و با نگاهی ناقدانه  1سخن گفت« کل دستگاه مسلمانی»از ضرورت بازخوانی  اقبالدر همین راستا، 

 علم الهی، قدرت باری، خلقت آدم، ها و مفاهیم کلیدی اسالم، نظیر خدا، وحی،ها، آموزهپیشینیان، بسیاری از گزاره

 شناسیِ سنتی را به لرزه در آورد.را بازتفسیر کرد و ارکان دینقضا و قدر، نبوت، قیامت، بهشت، دوزخ، و . . . 

گاری بین دین و علم مدرن، میراثی غنی برای پرچمداران نواندیشی دینی بر جای اقبال برای ایجاد ساز تالش فکریِ

ایران و افغانستان به حیطة  ترکیه، مصر،، قارة هنددر شبه مسلمان از متفکران شمار زیادیگذاشت. بعد از او، 

به  های نواندیشانهنگارهاورود های آن قلم زدند. در راستای تبیین و تدوین انگاره نواندیشی دینی قدم گذاردند و

را های مدیدی سال سلجوقی 2.به انجام رسید( ش6953)متوفایالدین سلجوقی از طریق آثار و افکار صال  افغانستان

یانة اسالمی را در افکار تجددگرافرازهایی از ، مسلمان نواندیشانسر برد و ضمن کسب آشنایی با بههند و مصر در 

مجال  دینی گراییدجوانة تجد در پی وفات سلجوقی،م انسان و افسانة فردا، منعکس کرد. آثار خود، به ویژه در تقوی

سود گسترشِ به  شرایط سیاسی و اجتماعی افغانستانِدر طول چند دهه بعد، رهرو ماند و راه او بیرشد نیافت و 

 تجددستیزانه رقم خورد.  بنیادگرایانه و افکار

، عموم تا آن زمانوارد فاز دیگری شد.  ، از طریق آرای محمد ارکون،دة بیستمس های پسینِدر دههنواندیشی دینی 

اول دینی با براهین متون دست دربارة امکان تعامل 3پردازانه،دفاعیه نواندیشان دینی تالش ورزیده بودند تا از موضعی

از رهگذرِ  از خود را به چالش کشد ونواندیشانِ پیش  پردازیِتجربی و عقالنی، سخن بگویند. اما ارکون آمد تا دفاعیه

مورد بازاندیشی متون بنیادین دینی را  4،«شناسی کاربردیاسالم»و « نقد عقل اسالمی»گذاریِ پروژة نواندیشانة پایه

  انتقادی قرار دهد.

که به صورت  او باور داشت که وحی قرآنی، پیامی مقدس و الهی بودارکون پروژة فکریِ خود را با نقد قرآن آغاز کرد. 

های گاه به نوشتنِ آن اقدام نکرد. اما بعد از رحلت پیامبر، صحابیان یادداشتگفتاری بر پیامبر نازل شد و او خود هیچ

پراکندة خود را گردآوری کردند و با تحویل آن به شورای تدوین قرآن که توسط خلیفه سوم تشکیل شده بود، 

ها و ناسخ و گیری دربارة آرایش محتوایی قرآن، چیدمانِ سورهتصمیممُصحف را پدید آوردند. شورای تدوین با 

در  قرآن رو،. از اینمنسوخ، شماری از آیات را از قید قلم انداخت و شماری دیگر را از سیاق نزول شان جدا ساخت

د و به متنی فرایند دگردیسی از پیامی گفتاری )وحی( به متنی نوشتاری )مصحف(، جایگاه قدسی خود را از دست دا

 شناسی مورد بررسیشناسی اجتماعی و نشانهتاریخمند و نامقدس بدل شد که امروزه باید با روش نقد تاریخی، زبان

 5بازاندیشی قرار گیرد. و

او باور داشت که باوری برهاند. اسالمی را از حصار فروبستة جزم عقلزدایی از قرآن تالش ورزید تا ارکون با تقدس

دینی شکوفا، بالنده و سرزنده بود که  اسالم. تا پیش از این زمان، شد زمان سلجوقیان بر اسالم تحمیل ردباوری جزم

 همه اما با ظهور سلجوقیان ،تافتبرمی را مختلف و متکثر اندیشگی و عقیدتی رویکردهای و مخالف هاینظرورزی

 بخشیدند و جریانی رونق را مدرسی و لیدیتق آموزش شیوة ،«مدرسه» تأسیس با و یز پایان یافت. آنان آمدندچ

 روزی که اسالمی اندیشة سرزندگی درنتیجه،. آوردند قرون وسطا را پدید اروپای بر حاکم اسکوالستیکِ جریان شبیه

 پرورده خود زهدان در را دیگر بسیاری وجاحظ  سینا،ابن فارابی،حیان توحیدی، مسکویه، ابن چون بزرگ متفکرانی

                                                           
 .673همان، ص 1
 .25-63، صصالدین سلجوقیروح دانا؛ یادنامة عالمه صالحهای فکری او بنگرید به: نصرالدین سلجوقی، درباره سلجوقی و تالش 2

3 Apologetic  
ر نقد عقل خواهد از رهگذنامیده است. او می« شناسی کاربردیاسالم»و نیز « نقد عقل اسالمی»ارکون پروژه فکری خود را همزمان  4

 شناسی کاربردی دست یابد.اسالمی به اسالم
 .619-612، ترجمه مهدی خلجی، صصاز اجتهاد به نقد عقل اسالمیمحمد ارکون،  5
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ورزی به مثابة جرمی نابخشودنی و قابل پیگردِ قانونی به اندیشه 1،نهاد حالیبی و سستی به رو هستهآ آهسته بود،

بر روی هم انباشته شد تا  3هاهر روز بزرگتر و بزرگتر گردید و نیندیشیده 2ناپذیرحساب آمد، دایرة مسائل اندیشه

مسلمان در عصر کالسیک پیرامون آن به بحث و  جایی که امروزه تأمل و نظرورزی دربارة مسائلی که اندیشمندان

باوری در هم نشکند، به باور ارکون، تا زمانی که حصار فروبستة جزم پرداختند، مقدور و ممکن نیست.تبادل نظر می

 شود.های اسالمی بر چیده نمیدامن بنیادگرایی و خشونت از سرزمین

های خود از فلسفی بود. او در راستای تبیین انگاره-پیچیدة علمیهای مغلق و آرای نواندیشانة ارکون حائز درونمایه

 جک بوردیو، پیر دریدا، ژاك میشل فوکو، الکان، ژاك برودل، فِرنان فور، و متفکرانی چون لوسین افکار فیلسوفان

پرشمار به آثاری  ،«نقد عقل اسالمی»و برای تدوین پروژة  4ژرار بهره گرفت رُنه و کاستوریادیس کورنلیوس گودی،

های اسالمی از قبیل عربی، فارسی، ترکی و اندونزیایی ترجمه شدند و نگارش درآورد؛ آثاری که به مهمترین زبان

 5بسیاری از نواندیشان مسلمان را تحت تأثیر قرار دادند.

پروژة فکری ابوزید  6بود. (2565)متوفای ارکون متأثر گردید، نصر حامد ابوزید آثار و افکاریکی از نواندیشانی که از 

چرخید. او نخست کار خود را به عنوان مدافعِ می شناختی قرآنبازشناسیِ تاریخی، هرمنوتیکی و زباندر محور 

 از طریقشناختی مصحف را های تاریخی و زبان، جنبه«النصمفهوم»آغاز کرد و در کتاب « متن به مثابةقرآن »

اش رد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که قرآن در ذات و جوهرهمو ،کالسیک بازخوانی انتقادی علوم قرآنیِ

زمان نزول شکل گرفته  اجتماعیِ-های تاریخیال، در بستر واقعیتسبیست بیش از محصولی فرهنگی است که طی 

  8رو، نباید با آن به مثابة متنی فراتاریخی و فرابشری تعامل شود.و از این 7است

با ستای تبیین و تکوین پروژة فکری خود تالش ورزید، اما او در فرجام به این نتیجه رسید که ها در راابوزید مدت

های از پیام ایقرآن تا پیش از اینکه به متن درآید، رشته 9رفته است.انگاری قرآن، تا کنون راه را اشتباه میمتن

 و ه استداشت مشخص مخاطبانی و گوینده و زنده سرشتی ؛ه استآمد تاریخی پدید سیاقی در کهبوده است  گفتاری

قرآن اما از هنگامی که . ه استدادمی پاسخ انسانی و واقعی نیازهایی به و ه استشدمی گفته خاص رویدادی بستر در

شود این کتاب هایی که موجب می؛ ناسازگاریپیدا کرده استهای درونی فراوانی ، ناسازگاریمتن در آمده استبه 

و تفسیر تعبیر  خود سود و میل برابر معنایی به را آن ایفرقه هر سیاسی و ایدئولوژیک قرار گیرد و اغراض بازیچة

پندارد امکان انجامد که میانگاری قرآن هماره به هرمنوتیکی توتالیتر و اقتدارگرا میتنبه باور ابوزید، م 10.کند

  11دستیابی به حقیقت مطلق وجود دارد.

زدایی از قرآن در اواخر هزارة دوم و اوائل هزارة سوم، دل در گرو ایدئولوژی یبنیادگرایی اسالم گرفتنِابوزید که با اوج

ها تتبع و تأمل به این نتیجه قرآن کرد. او بعد از سال« گفتارانگاریِ»های فکری خود را معطو  به داده بود، تالش

                                                           
 .956-233، صصقضا فی نقدالعقل اإلسالمیدر این زمینه بنگرید به: محمد ارکون،  1
 التفکیرمستحیل 2
 المفکر فیه 3
 .616، ترجمه مهدی خلجی، صعقل اسالمی از اجتهاد به نقدمحمد ارکون،  4
 .625، ترجمه یاسر میردامادی، صاصالح اندیشه اسالمینصر حامد ابوزید،  5
 .285، صاإلسالمصوت من المنفی؛ تأمالت فیإستر نیلسون و نصرحامد ابوزید،  6

 .693، ترجمه یاسر میردامادی، صاصالح اندیشه اسالمینصر حامد ابوزید،  7
 .273-278، صص، نقد گفتمان دینیبوزیدنصر حامد ا 8
 .693، ترجمه یاسر میردامادی، صاصالح اندیشه اسالمینصر حامد ابوزید،  9

 .63، مقدمه مترجم، صابوزید، نوآوری، تحریم و تأویلنصر حامد  10
 .667همان، ص 11
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به باور ابوزید، اگر بخواهیم اندیشة فتاری آن است. زدایی از قرآن، بازشناسی سرشت گرسید که تنها راه ایدئولوژی

خویی برهانیم، باید قرآن را با هرمنوتیکی گشوده، به آموزی، اقتدارگرایی و دشمناسالمی را از چنبرة تکفیر، خشونت

مبر جاری ای از گفتارها بخوانیم؛ گفتارهایی که در شرایط گوناگون و بنا به اقتضائات مختلف بر زبان پیامثابة رشته

 گذاریِ جاودانی و فرازمانی نبودند. شدند و در پی قانون

شناختی او برای نخستین بار در اوائل دهة نود میالدی، تئوری قرآنای جنجال برانگیز بود. وقتی ابوزید همواره چهره

ین امر موجب های دینی و قضایی مصر تکفیر شد و امطر  کرد، از سوی مرجعیت« النصمفهوم»کتاب در خود را 

مسلمان را در کشورهای اسالمی  دد و افکارش اندیشمندان تجددگرایگردید تا شهرتش مرزهای زادبومش را درنور

 بان تحت تأثیر قرار دهد. ززبان و غیرعربعرب

، متفکر و کرد، عبدالکریم سروشتدوین میتبیین و شناختی خود را های قرآندر همان زمانی که ابوزید انگاره

 روژة نواندیشانه سروش در محورپ .به زبان پارسی بود ،هایی مشابهنیز مشغول طر  انگاره ،یلسو  بلندآوازة ایرانیف

سروش این بود که اصلی  مدعای، «تجربة دینی»در سرفصل  .چرخیدمی« معرفت دینی»و  «تجربة دینی» تبیین

های اشراقی و آفاقی و و عقل فعّال و تجربه خالق لِتخیّ دل باشد و این کتاب از پیامبر میقرآن تجربه و تألیف 

را به نگارش  1«بسط تجربة نبوی». سروش در راستای تبیین مدعای فوق، کتاب محمد سر برآورده استانفسی 

های مدیدی از نگارش این کتاب گذشت تا اینکه سروش در مجال و مفروضات خود را اثبات کرد. سالدرآورد و 

بسط تجربة »سروش در . نمودابداع « تجربة نبوی»ل تئوری را به مثابة مکمِّ« رؤیای رسوالنه» مقالی جدید، نظریة

بودن «بصری-رؤیایی»از او « رؤیای رسوالنه»آنکه در ورزید، حالقرآن تأکید می بودنِ«سمعی-کالمی»، بر «نبوی

 و رؤیا خویشتنی و استغراقو بی به حالت ناهشیاریسخن گفت و مدعی شد که پیامبر در مقام دریافت وحی، قرآن 

نوشتند و یا به میکرد. یاران آنها را شنید که پس از بازآمدن، برای یاران بازگو میدید و میچیزهایی میو  رفتمی

از . گذاردندبر آن  «مصحف»سپردند و بیست سال پس از وفاتش، آنها را در دفتری گرد آوردند و نام میحافظه 

  2.ناهشیاری است و قهراً محتاج خوابگزاری است خواب و زبان عالم ،محمّد مصحفِزبان  رو،این

برانگیزترین اندیشمندان معاصر ایرانی بدل کرد. سروش افزون های سروش در باب وحی او را به یکی از جنجالانگاره

و در متمرکز نمود های فکری خود را بر تبیین ماهیت اپستمولوژیک معرفت دینی تالش از شناسی، بخشیبر وحی

به نگارش درآورد و با تأکید بر نقدپذیریِ معرفت دینی و  را« قبض و بسط تئوریک شریعت»همین راستا، نظریة 

ای را در این نظریه نیز مناقشات گسترده 3گرایانة اسالم دفاع کرد.زدایی از آن، از تفسیر پلورالیستیک و کثرتتقدس

روش را در معرض ضرب و شتم و تکفیر قرار داد. در گیرودار این مناقشات که در میان متدینان ایرانی دامن زد و س

ای برخوردار شد و آثار و افکار او از مرزهای ایران های دهة نود میالدی اوج گرفته بود، سروش از شهرت فزایندهنیمه

 ر گرفت. دیگر کشورهای اسالمی، از جمله افغانستان، قرافرهنگیان فراتر رفت و مورد اقبال 

خود را به روی  زیرزمینی دینیِ-دروازه محافل علمیکه در دورة طالبان، ظاهراً هرات نخستین شهر افغانستان بود 

از فرهنگیان بعد از حضور در  شماری 6978کند، در ثور تا آنجا که ذهن نگارنده یاری میآثار و افکار سروش گشود. 

مدارا و »، «تر از ایدئولوژیفربه»، «ایدئولوژی شیطانی»روش نظیر های ساز کتاب برخینمایشگاه کتاب تهران، 

نتشر کردند دند و در میان دوستان اهل مطالعه مرا با خود به هرات آور« قبض و بسط تئوریک شریعت»و « مدیریت

                                                           
 .6978، تهران، مؤسسه فرهنگی صراط،بسط تجربه نبویبنگرید به: عبدالکریم سروش،  1
 «.محمد: راوی رؤیاهای رسوالنه»مقاالت عبدالکریم سروش تحت عنوان رای تفصیالت افزونتر بنگرید به سلسلهب 2
 .6976، تهران، مؤسسه فرهنگی صراط،قبض و بسط تئوریک شریعتبرای معلومات بیشتر در این باب بنگرید به: عبدالکریم سروش،  3
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در پی به جان آنان انداخت. نواندیشی دینی را  تبگیرند. زبان شیوا و منطق رسای سروش تا به نوبت به خوانش 

محمدعابد جابری و عبدالمجید شرفی به و ارکون ابوزید و و  یافتن آثار شبستری و ملکیانبا راهسرنگونی طالبان و 

تری را جمع افزونبازار کتاب هرات، این تب شدت گرفت و به دیگر والیات گسترش یافت و آهسته آهسته 

 د. مند و گرفتار خود کرمشغول و دغدغهدل

شود، تا کنون نواندیشی بیست سال سپری می احدود کشور، به ویژه هرات،در ستین جرقة نواندیشانه آنکه از نخبا 

بر قامت آن موزون « جریان»چنان قوت و نشاط نگرفته است که اطالق واژة و  است نداشته های بلندی برگامدینی 

از  هدارند و عمدتا در جزائری جداافتادهای روشنفکرانه نانداز روشنی برای کنشگریچشم کشور بیفتد. نواندیشان

به مسائل عینی جامعة افغانی اهتمامی نشان  1گرایی،و با سیر در سپهر انتزاع کنندو از یکدیگر، فعالیت می جامعه

  دهند. نمی

از  ،کشندبه قهقرا میرا های تندروانة خود کشور گریدر شرایطی که بنیادگرایان و هواداران اسالم سیاسی با کنش

ورزند تا در پذیری بیشتری وارد عمل شوند و تالش و مسئولیت یمندرود که با رسالتنواندیشان دینی انتظار می

را در افغانستان فراهم سازند. « بخش اسالمیالهیات رهایی»گذاری زمینة پایه پرتو بازخوانی متون بنیادسازِ دینی،

ورزی را به ریزی و خشونتهانیدنِ جامعه از چنگال هیوالی خونر که است الهیاتیبخش، منظور از الهیات رهایی

تعمیم عافیت، تحکیم عدالت، و تقلیل مرارت را در کانون اهتمام  گیرد،در نظر میخود ترین هد  عنوان راهبردی

به  ،دکشمیورزی در اسالمِ سیاسی را به نقد خشونت تئوریکبنیادهای دهد، های تئولوژیک خود قرار مینظرورزی

 معرفت و معنویتورزانة خود را بر دینهای و تالششناسانه اسالمهای جای اهتمام به قدرت و سیاست، کنکاش

با گذارد و می اجتماعی و سیاسی را به خردِ جمعی و عقلِ بشری وا ةمدیریت امور مربوط به حوزکند، متمرکز می

از اسالم،  نوینبا تکیه بر فهم و قرائتی و گمارد، می مته «خدا –انسان »معنوی ة به ساماندهی رابط تمام توان

 زیستیپرهیزی، همپویی، مهرورزی، خشونتجویی، معنویتباوری، عدالتمداری، انساناخالق دینیمبانی 

 سازد.در کشور تئوریزه میگرایی را آمیز و پیشرفتمسالمت

 نوع این پذیر نیست.امکان« انتقادی-ی کاربردیشناساسالم»جز از رهگذر  ،بخشگذاری الهیات رهاییپایه

، واقعی و اگزیستانسیالِ جامعه را در محسوسشود که مشکالت خوانده می« کاربردی»شناسی به این دلیل اسالم

که متون کانونیِ دین را ناقدانه بازخوانی شود نامیده می« انتقادی» از آن جهتدهد، و کانون اهتمام خود قرار می

  .کندمی

نگارنده به خوبی وقو  دارد که بازخوانی انتقادی متون کانونی اسالم کاری است دشوار. اما تا زمانی که این کار در 

نواندیشیِ دینی در افغانستان قرار نگیرد، رهایی جامعه از چنگال هیوالی خشونت و  های راهبردیِزمرة اولویت

اند که پایبست  یهایپیام حاویِست که متون کانونی اسالم واقعیت این ا افتد.گری میسور و میسر نمیافراطی

ها را در سازد که این پیامانتقادی ما را قادر می-شناسی کاربردیاسالم بخشند.دینی را تحکیم می ورزیِخشونت

ر رابطة در بست هابسیاری از این پیامو به این درك نائل آییم که  کانتکست تاریخی شان مورد بازاندیشی قرار دهیم

 سلوك تنظیم منظور بههای تاریخی، اجتماعی و فرهنگیِ عصر نبوت شکل گرفته اند و  با واقعیت دیالکتیک

 . اند نشده نازل ادوار، و اعصار تمام در مسلمانان

تواند که وضعیت امروز ما را از اسارت شرایط دیروز نجات با چنین درکی از متون کانونی اسالم، نواندیشی دینی می

هایی که از ناحیة کژخوانیِ دین توسط هواداران اسالم سیاسی بر ما تحمیل ها و شرارتهد و از حجم مرارتد

 شود، بکاهد. می

                                                           
1 abstractionism 
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های دینی در هرات معاصر، گزارشی کوتاه و کار این دفتر به پایان رسید و از پیشینة تاریخی و کارنامة کنونیِ جریان

های زیر های دینی هرات را تحت سرفصلجریانجامع، نسبتاً گذرا ارائه گردید. این گزارش با ترسیم نموداری 

 کند:بندی میتصنیف و دسته

 کار سنتی به شمول: حنفیت سنتی، تشیع سنتی، جماعت تبلیغ و طرق صوفیانه.های محافظه( جریان6

، (تشیع انقالبیخمینیسم )، (حنفیت دیوبندی) دیوبندیسمهای اسالم سیاسی به شمول: ( جریان2

 التحریر.المسلمین، سلفیت و حزباخوان

 ( جریان نواندیشیِ دینی9

 

های فراوانی پیدا پذیریهای اسالم سیاسی، آسیبآید، هرات از رهگذر فعالیت جریانچنانکه از نوشتار حاضر بر می

کیشانة خود به تشدید واگرایی اجتماعی و فرهنگی دامن ستها با مشی تندروانه و منش راکرده است. این جریان

 بخشند. های امنیتی شهر ما را وسعت میزنند و با کژخوانی ایدئولوژیک و اقتدارگرایانة قرآن و سنت، شکا می

های امنیتی والیت هرات گذاریکند که محدودسازیِ فعالیت اسالم سیاسی در کانون سیاستاین واقعیت ایجاب می

های اسالم سیاسی ایجاد کند و با پیگیری جریان رار گیرد. بایستی دولت سازوکاری را برای نظارت و ارزیابیِ فعالیتق

قرمزهای قانونی را مورد بررسی قرار دهد و با مداوم و منظم، میزان التزام و پایبندی آنان به منافع ملی و خط

 ی را مسدود نماید.    های امنیتبرخوردی قاطع در برابر متخلفان، شکا 

های اسالم سیاسی در هرات رونق و رمقی روزافزون بیابد، ضعف و یکی از عواملی که باعث شده است فعالیت جریان

از عهدة  ،کاران در اثر این ناتوانیباشد. محافظهکار سنتی میهای محافظهگیر جریانناتوانی عمیقی است که گریبان

های اسالم سیاسی با استفادة بهینه از این آیند و جریانی و اخالقیِ متدینان بر نمیاشباع نیازهای روحی، معرفت

اندازند و خویانة خود میگرانه و دشمنهای ستیزهنشینند و آنان را به دام ایدئولوژیباوران میفرصت، در کمین دین

سازند. در ذهن و ضمیر شان نهادینه می ورزی راریزی و خشونتبا تفسیر نارسا و قرائت باژگونة دین، میل به خون

ها و آموزی و تبلیغی خود تجدید قوا نمایند و  بر ضعفهای دینهای سنتی باید از طریق اصال  برنامهجریان

 های اسالم سیاسی بربایند. های خویش فائق بیایند و گوی سبقت و سکّوی مرجعیت را از چنگ جریانناتوانی

ها کاری است که جز برد. واکاوی ناقدانة این تناقضای تئوریک و معرفتی فراوانی رنج میهاسالم سیاسی از تناقض

نگرانه و شود. نواندیشان دینی بایستی با تکیه بر فهمی مداراجویانه، تاریخیبه همت نواندیشان دینی انجام نمی

ها و جش بگذارند و از رخ کژیهای تئوریکِ اسالم سیاسی را در ترازوی سنگرایانه از دین، زیرساختپیشرفت

 های آن پرده بردارند. ها و تناقضکاستی
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 جداً نهاد این کتبی موافقت بدون افغانستان، استراتژیک مطالعات وتیانستیت نشرات تمام از تجاری استفادة

 .است ممنوع

 

 

 

 

 

 

 

  رسمی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستانبه نویسنده بوده و موضع  متعلق مندرج در این نوشتارمطالب 

(AISS) .نمی باشد 


