
 

  
  پاکستان یها یلویبر ینهضت یسنج تیظرف

  1اسماعیل باقري
  
  

  
  10/09/1400پذیرش نهایی:  تاریخ                  20/08/1400تاریخ دریافت: 

  چکیده  
اگرچه پاکستان از نظر استقالل پیشینه زیادی ندارد، اما در چند دهه گذشته بر تحوالت منطقه بسیار تأثیرگذار 

به رهبری محمدعلی جناح از هندوستان جدا و مستقل شد، با تکیه  ١٣٢٦ت. این کشور که در سال بوده اس
بر دین اسالم شکل گرفت. کشور اسالمی پاکستان از یك سو به دلیل قرار گرفتن در ژئوپلیتیك حساس میان 

از جایگاه بسیار مهمی  های متعدد مذهبی ها و گروه هند، چین، افغانستان و ایران و از سوی دیگر وجود فرقه
میلیونی پاکستان ظرفیت عظیمی اسـت کـه مـورد توجـه  ٢٠٠برخوردار است. جمعیت مسلمان نزدیك به 

ها، اهـل  های افراطی و مـذهبی پاکسـتان نظیـر دیوبنـدی کشورهای غربی و حتی عربی است. اغلب گروه
ه خدمت گرفته شده و ابزاری برای ها و جماعت تبلیغی و ... توسط کشورهای معارض اسالم راستین ب حدیث

ـ مذهبی بریلوی به عنوان جریان معتدل اهل سنت جایگاه  اند. در این میان مکتب فکری شده  توسعه خشونت
رسد، اما واقعیت این است که این مکتب به طور  می  ای در پاکستان دارد که هر چند مکتبی آشنا به نظر ویژه

هـا، اهـداف و  شناسـی بریلوی ت و در خصوص مبانی اعتقـادی، ماهیتشایسته مورد توجه قرار نگرفته اس
های آنان و غیره در ایران، تحقیـق  مسلک، ساختار سازمانی و وضع تشکل های صوفی رویکردهای آن، گروه

   پردازیم. سنجی نهضتی این مکتب می که در نوشتار پیش رو به ظرفیت درخور توجهی صورت نگرفته است

  واژگان کلیدی 

  سنجی، پاکستان، بریلوی، مقاومت فیتظر

                                                                                                                                         
  . کارشناس ارشد مسائل افغانستان ـ پاکستان ١

  5ـ 36؛ صفحات 1400زمستان  ،88یاپی ، پ4، شماره بیست و دومفصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم، سال 
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  مقدمه

شوند که برخی از این  پیروان دین اسالم از دیدگاه فقهی و کالمی به مذاهب گوناگونی تقسیم می
های اسـالمی از لحـاظ عقایـد،  اند. مذاهب و فرقه  های مختلف تقسیم شده مذاهب خود به فرقه

شوند: سنی، شیعه، صوفیه و مـذاهب شـبه  یآداب و رسوم و مقتدی به چهار گروه عمده تقسیم م
شـوند کـه  های فکری اهل سـنت بـه چنـد گـروه عمـده تقسـیم می اسالمی. در این میان جنبش

هـای متعـدد و  هـا خـود گروه اند از: سلفیه، دیوبندی و بریلوی کـه هریـك از ایـن جنبش عبارت
  های مختلف دارند. فرقه

مسلک و علمای بریلـوی از  های صوفی زجار گروه، نگرانی و انبریلوی علت عمده ایجاد مکتب
ترین دالیل خصـومت  توسعه و نفوذ تفکرات وهابیت و مکتب دیوبندی بود؛ به ویژه که یکی از مهم

جمعیـت علمـای «مکتب دیوبندی با مکتب بریلوی، تعلقات مذهبی آن است و در ترکیب رهبـری 
ب دیوبنـدی از مفـاهیم توحیـد و شـرك و شود. تفسیرهای تندروانه مکتـ به خوبی دیده می» اسالم

های نو و مذاهب دیگر، از خصوصیات دیگر مکتب دیوبنـدی اسـت کـه  مواجهه خصمانه با پدیده
شده است. شاید به همـین علـت شـناخت مکتـب  ها نیز  ها از سوی دیوبندی موجب تکفیر بریلوی

هـای مـذهبی آن  سـتان و گروهمـان بـا پاک های نهضتی آن، ما را در نحوه تعامالت بریلوی و ظرفیت
ها، ارتباطات نزدیکی  رسان باشد؛ به ویژه که مکتب دیوبندی به عنوان رقیب سرسخت بریلوی یاری

جمعیت علمای اسـالم (شـاخه فضـل ١٣٧٣های افراطی از جمله طالبان داشتند و در سال  با گروه
صـحنه سیاسـی کردنـد و از آن گروه طالبان را در افغانسـتان وارد  الرحمن) با کمک ارتش پاکستان،
هـای تنـدرو، بـه نـوعی امنیـت و ثبـات افغانسـتان و منطقـه را بـا  زمان تا کنون با حمایـت از گروه

  اند.   تهدیدهای جدی مواجه کرده
تواننـد  ها و جریـان وهابیـت می ها بـه عنـوان دشـمنان دیوبنـدی با توجه به این مطلب، بریلوی

  های گذشـته بـه نـوعی مغفـول مانـده داشته باشند که طی سال ای در امور نهضتی های ویژه ظرفیت
انـد، حامیـان  شده عمل کرده ها کمتر سازماندهی ها در مقایسه با دیوبندی است؛ به ویژه که بریلوی

توان هسـتند و بـه همـین  های سیاسی بریلوی معدود و کم قدرتمند خارجی ندارند و احزاب و گروه
ین فرصـت بـرای تولیـد نهضـت اجتمـاعی و حتـی سیاسـی مخـالف علت زمینه برای استفاده از ا

هـا  درصِد جمعیت سنی پاکسـتان را بریلوی ٧٠های تندرو وجود دارد. عالوه بر این بیش از  جریان
 در ایالت پنجاب ساکن هستند. در این ایالت فرقـه دهند. بریلوی تشکیل می

ً
گرایی چنـدان  ها عمدتا
گرایـی  آباد افراط های صنعتی گجرانواله و فیصـل و حومه شهرک ١رونقی ندارد، اما در جنوب پنجاب

                                                                                                                                         
. زیرساخت افکار دینی مکتب بریلوی، اندیشـه موالنـا احمدرضـاخان بریلـوی و دیگـران اسـت. بـر اسـاس یـك ١
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ها اغلب در ایالت خیبر پختونخواه و نیز ایالت بلوچستان و مناطق قبـایلی آزاد  وجود دارد. دیوبندی
های افراطی تندرو متعدد سازماندهی و بـا وهابیـت بـه نـوعی عجـین  متمرکزند و به شدت در گروه

هـا از حمایـت کشـورهای عربـی بـه ویـژه  ها و وهابی ارس دینی دیوبنـدیاند. به طور حتم مد شده
ها نیز مشترکات زیادی با مذهب تشیع دارند. البته طی چنـد  عربستان سعودی برخوردارند. بریلوی

ها نیز افزایش بدهد که تا حـدودی  سال گذشته آل سعود سعی کرده است نفوذ خود را  میان بریلوی
  هم موفق بوده است. 

توان از ظرفیت اهل سنت بریلوی که مشرب فکری نزدیکـی بـه  ئله اصلی این است که چگونه میمس
  شیعیان دارد، در پیشبرد اهداف نهضتی جمهوری اسالمی ایران در پاکستان استفاده کرد؟

  چارچوب نظری. ١

های اجتماعی و سیاسی به امـری عـادی تبـدیل شـده اسـت. جوامـع غربـی و امروزه وجود جنبش
 به طور مسـتمر بـا انـواع جنـبشغیر

ً
هـای اجتمـاعی از قبیـل غربی در طول چند سده گذشته تقریبا

انـد. بیشـتر رو بـوده گرایی، ضداستعماری، جنـبش زنـان و... روبـهجنبش دهقانی، کارگری، اسالم
هـایی بـا عمـل هماهنـگ و  هـا را گروههای اجتماعی بر این باورند کـه جنـبشپژوهشگران جنبش

شان دگرگونی یـا مقاومـت در برابـر کنند که هدف های مشترک ایجاد می فته و دارای ارزشیاسازمان
دگرگونی در نهادهای اجتماعی یا در نظم اجتماعی است. در نتیجـه ایجـاد دگرگـونی اجتمـاعی یـا 

هاست. بدون تردیـد عوامـل متعـددی از قبیـل آرمـان و  های اساسی جنبش تغییر، بخشی از ویژگی
بنـدی مشـخص، رهبـری و ایـدئولوژی معـین، سـازماندهی و... را  برنامه و زمان اهداف مشخص،

های اجتماعی بین ملـل اسـالمی و ملـل غربـی یکسـان  توان نام برد که در ایجاد و تداوم جنبش می
هـای دهد، تفاوت عمیقـی بـا جنـبش هایی که میان مسلمانان رخ می است. اما به طور کلی جنبش

نشـین را ذیـل  هـای منـاطق مسلمانگران غالب جنبشت بسیاری از تحلیلغربی دارد. به همین عل
طلبانه مردمـی و  های اصـالحها نوعی از حرکتکنند. این جنبش بررسی می» های اسالمی جنبش«

یافته هستند که خواهان تغییر وضع موجود به وضعی مطلـوب، مطـابق احکـام و  کم و بیش سازمان
های  تلف فکری، اعتقـادی، سیاسـی و اجتمـاعی، از طریـق شـیوهدستورهای اسالمی، در ابعاد مخ

های اسالمی این است کـه  ترین هدف جنبش آمیز هستند. در واقع مهم آمیز و غیرمسالمت مسالمت

                                                                                                                                        
رود کـه در برابـر مکتـب اهـل  به شمار مـی» اهل السنة و الجماعه«ر، وابسته به نحله فکری بندی مذهبی دیگ تقسیم

گیرد؛ چون اینها اجماع را یکی از منابع معتبر پـس از قـرآن و سـنت  شهرت یافته، قرار می» اهل السنة«حدیث که به 
دهند. پیروان عقاید  وی اهمیت نمیدانند؛ در صورتی که اهل حدیث به اجماع خلفا و صحابه به عنوان یك منبع ق می

قاره، راه مخالفـت و مبـارزه بـا اسـتعمار را پـیش  در اواخر دوران حاکمیت استعمار انگلیس بر شبه» سنت و اجماع«
 از استقالل پاکستان حمایت کردند. ١٩٤٠گرفتند و در دهه 
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» حکومـت اسـالمی«امکانات و منابع معنوی، فکری، مادی و انسانی خـود را در جهـت تأسـیس 
  . )٨٥: ١٣٨٥(صبوری،بسیج کنند

هـای اسـالمی را ای جنبش های اسالمی باید گفت که عدهگیری جنبش کلدر خصوص علل ش
کنند و برخی دیگر جریان اسالمی را نـوعی  واکنشی در برابر استیال و استعمار دنیای غرب تلقی می

دانند. اما واقعیت این است کـه نـاتوانی، شکسـت و قطـع مخالفت در برابر فرهنگ مدرن غرب می
های لیبرال جانبدار غرب از عوامل  های مارکسیستی و گروه نالیستی، جریانهای ناسیو امید از جنبش

خواهی سیاسـی و تشـکیل  گرایی بـوده اسـت. هرچنـد اسـالم گیری و رشد اسـالم درخور در شکل
های اسالمی بود، اما استبداد و وابسـتگی سیاسـی،  حکومت اسالمی عامل اصلی تحرکات جنبش

ها، فقدان عدالت اجتماعی، فساد مالی،  های سیاسی، انواع تبعیض ها، نبود آزادی ناکارامدی دولت
ها و مسیر مقاومـت قشـرهای  بین جوامع مسلمان، شکل و نوع جنبش  فقر و شکاف طبقاتی گسترده

بـه رهبـری امـام  ١٣٥٧مختلف مـردم را تغییـر داد. بـا پیـروزی انقـالب اسـالمی ایـران در سـال 
حله جدیدی از حیات سیاسی خود شدند و به سمت مبارزه های اسالمی وارد مر خمینی(ره) جنبش

های وابسته به غرب و برپایی حکومـت اسـالمی حرکـت کردنـد. هـم  با استبداد داخلی، حکومت
های اسالمی، شعارهای انقالبی ایران مانند جهاد، شـهادت و ایثـار را بـه عنـوان  اینک غالب جنبش

  . )١٠٧: ١٣٧٥، (صدیقیاند اصول اساسی مبارزاتی خود پذیرفته
های یـك  های متعددی در این باره  که مبنای سیاسـت ) به بعد نظریه١٦٤٨از قرارداد وستفالی (

ای  مطـرح شـد؛ گرچـه عـده»  دولت ـ ملـت« هکشور چه بنیادی داشته باشد، مطرح و سرانجام اید
ی دارد. اگر ما دولت ـ ملت برتر ه) بر ایدNation-State» (ملت ـ دولت« همعتقدند که امروزه اید

کنـد و اگـر  در تعریف خودمان دولت ـ ملت بگوییم، در واقع دولت است که منافع ملت را بیان می
تر  درسـت هرسـد واژ کند. بنابراین بـه نظـر می ملت ـ دولت بگوییم، ملت منافع دولت را تعیین می

ها به شمار  ملت هنمایند الملل، ها به عنوان بازیگران اصلی در نظام بین باشد. دولت» ـ دولت ملت«
باشند. به همین علت این بحث  منافع همان دولتی هستند که بر آن حاکم می هکنند آیند و تضمین می

ها  ها باید ملت باشد؛ دوم اینکه دولت سازی ها و تصمیم گیری دو پایه دارد: یکی اینکه مبنای تصمیم
وگو  زنی، مـذاکره و گفـت گران حکومتی به چانهگذارند و با سایر بازی اجرا می هها را به مرحل تصمیم

  پردازند. یا نبرد و ستیز می
هـای انقـالب اسـالمی، از  دیدگاه فوق، جمهوری اسالمی ایران بر اسـاس منـافع و آرمانطبق 
به » نهضت«کند.  بخش ضداستبدادی، ضداستعماری و ضداسالمی حمایت می های آزادی نهضت

). ٧٢: ١٣٩٤یه وضـع نـامطلوب تعریـف شـده اسـت(بهمن، معنای حرکت و خیزش برای قیام عل
حمایـت  ههای نهضتی، سیاستی است که یك نظام در مورد حمایت، عدم حمایت و یا نحو سیاست
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کنـد. بـه  های اجتماعی یا سیاسی که ظرفیت نهضتی دارنـد؛ اتخـاذ می (مادی یا معنوی) از جریان
یه حاکم مستبد و یا علیه کشـوری اسـتعمارگر توانند درونی و عل های اسالمی می طور مسلم نهضت

 تکفیری باشند.  -های افراطی  یا جریان
بخش، اعـم  های آزادی های نهضتی جمهوری اسالمی ایران ناظر به حمایت از نهضت سیاست

از اسالمی و غیراسالمی است؛ اما با توجه به اولویـت برقـراری روابـط بـا جهـان اسـالم و تـوان و 
اول اهمیـت قـرار دارد و  ههای جهان اسالم در درجـ طور قطع حمایت از نهضت امکانات مالی، به
امکانـات و منـابع مـادی و مـالی، در   بخش، با توجـه بـه محـدودیت های آزادی حمایت از نهضت

مـدت و  مـدت، میان ها بایـد اهـداف کوتاه اولویت بعدی است. بدون شك در حمایـت از نهضـت
های ملی هستند که به تمامیت ارضی و حفظ  مدت، هدف کوتاه درازمدت را در نظر گرفت. اهداف

ای مـرتبط  مدت به شکوفایی اقتصادی و داشتن نقشی منطقـه شوند. اهداف میان استقالل مربوط می
بخش جهـان بـا اتخـاذ  های آزادی است و اهداف بلند یا درازمدت به داشتن جایگاهی میان نهضت

ها اهـداف بلندمـدت بـر  براین باید در حمایت از نهضـتشوند. بنا های نهضتی مربوط می سیاست
های نهضتی را پیش  ای سیاست های اسالمی اتخاذ کرد و به صورت تدریجی و مرحله اساس آرمان

ای و شـکوفایی  توانیم در تأمین منافع منطقه تأمین منافع ملی موفق شویم، می هبرد؛ زیرا اگر در زمین
 بخــش بپــردازیم های آزادی تــوانیم بــه حمایــت از نهضــت اقتصــادی موفــق باشــیم و ســرانجام می

  )١٣٩٠(دهشیری، 

توانند به جنبش اجتماعی و سیاسی تبـدیل شـوند،  ها در چه شرایط و وضعیتی می اینکه بریلوی
هاسـت. بـدون  های فرهنگی، اجتماعی و سیاسـی بریلوی نیازمند شناخت دقیق مختصات و ویژگی

یك جنبش فکری و اجتماعی نیـاز بـه ایـده و هـدف مشـخص،  ها برای تبدیل شدن به شك بریلوی
رو  هـا حمایـت از اسـالم میانـه ساختار سیاسی معین و عملکرد سیاسی دارند. ایـده اصـلی بریلوی

در پاکسـتان حمایـت  ای است و کمتر به دنبال خالفت اسـالمی هسـتند. اینـان از نظـامی سیاسـی
ته باشد که به طور مستقل و آزادانه و دور از فسـاد های یك کشور اسالمی را داش کنند که شاخصه می

هـا هـر  های اصلی بریلوی اداری و ارتشا فعالیت کند. جریان طاهر القادری به عنوان یکی از جریان
زد و دارای ساختار حزبی یعنی تحریك  چند از ایده ایجاد انقالب شبیه انقالب اسالمی ایران دم می

 
ً
شرایط سیاسی و اجتماعی الزم برای ظهور جنبش اجتمـاعی مهیـا عوامی پاکستان است، اما عمال

بـه گفتـه ای نشـان نـداده اسـت.  نبوده و رهبری آن یعنی شخص طاهر قادری فرد مستقل و با برنامه
قادری بیش از آنکه به دنبال انقالب باشد، به نوعی عامل سرویس اطالعات پاکسـتان  برخی، طاهر

  وزیر بود. شریف نخستبرای تحت فشار قرار دادن نواز 
ها به عنوان یك جنبش فکری و فرهنگی، هنوز به یك جنبش اجتماعی و سیاسی  در واقع بریلوی
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فرهنگی را بـه  –هایی که بتوان براساس آن یك جنبش فکری  ها و شاخص اند و چارچوب تبدیل نشده
رسـد  می یك جنبش اجتماعی و سیاسـی تبـدیل کـرد، کمتـر قابـل شناسـایی اسـت. امـا بـه نظـر

اکستان، دارای ظرفیت نهضتی از جمله برای مقابله با جریانات افراطی و تکفیری بوده های پ بریلوی
هـا و بکـارگیری آنـان در  و به لحاظ فکری و عقیدتی به اهل تشیع، نزدیك هستند، توجه بـه بریلوی

امــور نهضــتی در طــوالنی مــدت دارای اهمیــت و ضــرورت اســت و بــه همــین جهــت شــناخت 
های آنـان، بایـد  هـا و تشـکل ای بریلوی های فرهنگی، اجنماعی، اقتصادی، سیاسی و رسانه فیتظر

  های نهضتی ایران قرار گیرد.  مورد توجه سیاست

   مکتب بریلوی  .٢

است، یکی از سه جریـان مهـم و تأثیرگـذار در  ٢که رهبر آن احمدرضاخان بریلوی ١مکتب بریلوی
هـای فکـری بریلـوی،  شود. چنان که گفته شد، جریان سوب میروند تحوالت سیاسی پاکستان مح

ها و جریان موالنا ابواالعلی مودودی، هـر یـك بـه نحـوی  دیوبندی، جماعت تبلیغی، اهل حدیثی
 بـه افکـار شـاه 

ً
ریشه در افکار علمای مسلمان هند در دوران تحت سلطه بریتانیا داشتند کـه عمـدتا

هـای متعـدد و  اللـه منشـأ پیـدایش گرایش اصـالحی شـاه ولـیهای  شد. اندیشه الله مربوط می ولی
داد، نـوعی  اللـه را تشـکیل مـی قاره شد. اما آنچه پایه واقعی اندیشه دینی شـاه ولـی مختلف در شبه

ــ  اللـه، یـك نهضـت فکـری حال نهضت شاه ولی گری یا بنیادگرایی شبیه وهابیت بود؛ با این  سلفی
زدایـی را از زنـدگی جامعـه مسـلمانان هنـد، هـدف  و خرافـاتفرهنگی بود که اصالح افکار دینی 

                                                                                                                                         
ه شود کـه شـما بریلـوی هسـتید، اعتـراض ها کلمه بریلوی را دوست ندارند، و اگر به بزرگان آنان گفت . خود بریلوی١

ها و احزاب سیاسی نیز خودشـان را بریلـوی  گویند از اهل سنت و الجماعه یا حنفی هستند. سازمان کنند و می می
 گویند که از اهل سنت و الجماعه هستند. دانند و می نمی

ق در  ١٢٧٢برابـر  ۱۸۶۵ژوئـن  ۱۴در ایالت اوتراپـردش هندوسـتان در » بریلی«احمدرضاخان بریلوی در شهر  .٢
انـد. پـدر وی  شـان شـهرت یافتـه ای علمی چشم به جهان گشود و به همین دلیل این طایفه به نام شهر امام خانواده

رونـد. وی متـون درسـی  از علمای مشهور حنفی در هندوستان به شمار می» رضا علی«و پدر بزرگش » نقی علی«
ریـق او معـارف حـوزه فرنگـی محـل بـود، آموخـت و از ط وهابیـان را نزد پدرش، که از مخالفان علوم اسالمی و

 متکی بر آثار فرهنگی ایرانیان بود، فراگرفت. مانند پدر،
ً
یا را  طریقـت (خاندانی از متکلمان و عرفای هند) را که قو

روی سید آل« از
ْ
ه
ِ
ـ اخذ کرد و  داشت زیز دهلویعبدالع از حدیث ـ که اسنادق)  ۱۲۹۶(متوفی  »رسول حسینی مار

ه کـه از مخالفـان شافعیان مفتی ،»احمد زینی دحالن« اسناد حدیث را از
ّ
سلسـله  و اجـازه بـود، وهابیـان در مک

ه
ّ
) اخذ کرد و در چهارده سالگی تحصیل خـود را حجاز در فرقه شافعیان امام( »شیخ حسین بن صالح« را از قادری

  به اتمام رساند. 
در بزرگ میـرزا غـالم احمـد ق به زیارت مکه مکرمه رفت و آنجا نزد میرزا غالم قادر بیگ، برا   هـ۱۲۹۵وی در سال    

سالگی به منصب افتا دست یافت و بعد از  ۲۲قادیانی و سید احمد دحالن مکی، شاگردی کرد و درس خواند. در 
هوچهـوی«های زیـادی نگاشـت.  اتمام دروس به تدریس و تألیف روی آورد و کتاب

ْ
چ
َ
از  »سـیدمحمد محـدث ک

، مجموعه فتاوای وی است که در هشت جلد به چـاپ »ضویةالفتاوی الر«ترین کتب وی  شاگردان اوست. از مهم
  رسیده است. 
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اش، شـاه  ) و نـوه١٨٢٤ـ ١٧٤٦اساسی خود قرار داده بود؛ اما پس از او، پسـرش شـاه عبـدالعزیز (
ـ سیاسی تبدیل کردند و علیه سـلطه انگلسـتان  ) آن را به جنبشی اجتماعی١٨٣١ـ  ١٧٨١اسماعیل (

  موضع گرفتند.
کننـد و بنـابر نظـر عزیـز  مکتب بریلوی از سلسـله قادریـه پیـروی می ای از پیروان بخش عمده

تـرین بزرگـان  قاره هند در عصـر حاضـر اسـت. از مهم احمد، این سلسله فراگیرترین طریقه در شبه
میـان «توان از محمد میر یاد کرد که به  سلسله قادریه در هند که مورد توجه بسیار بریلویه است، می

عربی است. طریقه قادریه بـا   ن میر وحدت وجودی و سخت تحت تأثیر ابنمشهور است. میا» میر
کنند. بریلویه نیز به دست احمدرضـاخان بریلـوی کـه  سعه صدر بیشتری با غیرمسلمانان رفتار می

گـذاری شـد. ایـن  قاره هند، ایالت اوتراپرادش در قرن نوزدهم بنیـان است، در شبه» میان میر«پیرو 
  . )١٣٩٥(صادقی، های انگلیس و همچنین وهابیت داشت علیه سیاستگروه مواضع مخالفی 

ها مخالف ورود انگلیس به خاک هندوستان و خواهان شکست سلطه استعمارگری آنان  بریلوی
ای از تسنن و تصّوف اسـت  گران بودند. این مکتب آمیزه و ایستادگی رهبر مسلمانان در مقابل سلطه

ت. مکتب بریلوی تا حدود زیادی بر آرای شیخ عبـدالحق محـدث تر اس که وجه اخیر در آن نمایان
شـود. ایـن مکتـب  های احمدرضاخان به آثار او بسـیار اسـتناد می دهلوی متکی است که در نوشته

جان هندی آثار وی، مانند شاه اسـماعیل   برای مقابله با آرای ابن
ّ
تیمیه، محمد بن عبدالوهاب و مرو

تیمیـه را   کنـد. احمدرضـاخان، ابـن ی آنها را به شدت تخطئه میدهلوی، تأسیس شده است و مباد
» 

ّ
 و مضل

ّ
  شمارد.  می» کفریات«و کتاب او را » هالنجدی هطاغی«و اسماعیل دهلوی را » ضال

های دیگـر را  دانند، اما سعه نظر دارنـد و فرقـه ها خود را اهل سنت واقعی می هم اکنون بریلوی
فوذ را بین غیرمسلمانان دارند و بـا فعالیـت روزافـزون خـود و ایجـاد دانند. آنها بیشترین ن کافر نمی

رود، در ترویج اسالم در همـه  رو و معتدل به شمار می های میانه که از گروه» دعوت اسالمی«گروه 
  کشورهای غیر اسالمی فعالیت می

ً
اسـت؛ آنهـا بـه » پـذیر انعطاف«کننـد. مکتـب بریلـوی تقریبـا

ر فقه پیرو یکی از چهار امام ابوحنیفه، حنبل، شـافع و مالـک هسـتند. البتـه روند و د ها می زیارتگاه
) ١٨٦٥-١٩٢١کنند. نام بریلوی به امام احمدرضاخان بریلوی ( اغلب آنان از امام حنیفه پیروی می

ـ دیوبندی با موفقیت رهبری  های وهابی شود که در هند جنبشی را علیه تعالیم مکتب نسبت داده می
   ).١٣٩١دی  ٧یوز، فارس ن(کرد

مبـارکپور  هبریلویان مدارس دینی پرشماری در هند و پاکستان دارند؛ از جمله دارالعلـوم اشـرفی
) و دارالعلـوم غریـب نـواز ١٩٤٠ش / ١٣٢٩حبیبیه (تأسیس  ه)؛ جامع١٣٢٦/١٩٠٨هند (تأسیس 

 هاد؛ جامعـنعیمیـه در مرادآبـ ه)؛ جامع٩٩ـ٩٦آباد (ثبوت، ص  ) در الله١٩٦٥ش / ١٣٤٤(تأسیس 
تأسیس کرده است (محمد مسـعود احمـد).  ١٣٢٢منظراالسالم در بریلی که احمدرضا در  هرضوی
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مدرسـه داشـتند (حـافظ نـذر احمـد و  ١٢٤در پاکستان حدود  ١٩٧٢ش / ١٣٥١بریلویان در سال 
جاهای متعدد دیگـر) و مراکـز پژوهشـی معروفـی نیـز در کراچـی، الهـور، مبـارکپور، منچسـتر و 

های فکری و مـذهبی زیـادی  ، جریان١٩٨٠های اخیر، به ویژه پس از دهه  ل دارند. طی سالاستانبو
در پاکستان و هند بروز و ظهـور یافتنـد. در حـوزه سیاسـی، عمـده تالشـی کـه بـرای سـازماندهی 

رهبـری شـاه  بـه » جمعیت علمای پاکستان«های پاکستان انجام گرفت در چارچوب حزب  بریلوی
وزیری ذوالفقـارعلی بوتـو نقـش فعـالی در  اگرچه وی توانست از زمـان نخسـت احمد نورانی بود.

های پاکستان دچار پراکندگی و  صحنه سیاسی این کشور ایفا کند، اما پس از درگذشت وی، بریلوی
حـزب «ای تشکیل دادنـد کـه نمونـه آن  های جداگانه طلب گروه انزوا شدند و برخی رهبران فرصت

ویـژه   هرچند این گروه در انتخابات پارلمانی اخیر، بـه .)١٤٣: ١٣٨٢(عارفی،است» سنی تحریک
انتخابـات   های بریلوی موفقیتی در یک از گروه گیری داشت، اما هیچ های چشم در کراچی، فعالیت

به دست نیاوردند. عالوه بر این صاحبزاده فضل کریم، از رهبران فعال بریلوی، چند روز قبل  ١٣٩٢
هـا در انتخابـات اخیـر  درگذشت که تـأثیر مسـتقیمی بـر تضـعیف نقـش بریلویاز انتخابات اخیر 

داشت. در حال حاضر احزاب جمعیت علمای پاکستان، تحریک سنی و شورای اتحاد سنی نماینده 
  ها هستند.  بریلوی

قسمت زیادی از جمعیت بریلوی متعلق به ایالت پنجـاب و سـپس سـند پاکسـتان هسـتند کـه 
شوند. در مقابل پیروان دیوبندی بیشتر از قسمت  های این کشور محسوب می ترین ایالت پرجمعیت
جویی در  هستند و دلیـل سـتیزه» خیبر پختونخواه«ای و ایالت  مانند نواحی قبیله» پشتو«کمربندی 

علـت  های کشور بـه فرقـه دیوبنـدی بی ای نیز همین است. تعلق بیشتر جمعیت پشتون نواحی قبیله
  .)٢٥: ١٣٧٦نیا،  (فرزین نیست

  ها فقه و مبانی اعتقادی بریلوی  .٢ـ١

های کلی اعتقادی آنها مطالبی بیـان  ها باید درباره شاخصه قبل از پرداختن به مبانی اعتقادی بریلوی
های فقهی جدی نیـز بـا آنهـا دارنـد کـه  ها حنفی هستند؛ اما تعارض ها مانند دیوبندی کرد. بریلوی

این تعارضات را مشاهده کرد. گاهی در برابر فتوای یـک دیوبنـد، توان در رسائل احمدرضاخان  می
رسد که در پاسخ به همین مسائل است. مشکالت فقهـی مـانع از  ها به چاپ می ای از بریلوی مقاله

ها این است که  ماتریدی  ها ماتریدی هستند. ویژگی بروز اختالفات کالمی آنها نشده است. بریلوی
و عینیت ذات و صفات الهی اعتقاد دارند و در مسـلک و فرقـه صـوفیانه  به حسن و قبح عقلی افعال

ها غلبه  ها در گذشته در اکثریت بودند، ولی بعدها قادری ها هستند. اگرچه چشتی خود مانند قادری
کردند. اکنون دعوای میان فقها و متکلمین در صوفیه، کمتر بروز و ظهـور دارد و آنـان اهـل تسـاهل 
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ها نیـز خصوصـیت نیمـه  یگرچه دیوبند ؛هاست طه اختالف جدی آنها با دیوبندیهستند. اینجا نق
گری  صـوفی مصادیقتصوفی دارند، اما آنچه باعث ایجاد نقطه افتراق جدی میان این دو گروه شده، 

است. ما از این امر در پاکستان غافل شدیم، اما ترکیه با زیرکی به عنوان پایتخـت تصـوف جهـان از 
  ).١٣٩٥ت(صادقی، کرده اس آنها استفاده

ترین عقاید آنها در باب صفات و رابطه آنها با ذات این است که صفات نه عین ذات هستند  مهم
و نه غیر ذات و معتقدند که خداوند متصف به تمام صفات کمال اسـت. آنـان مقـام پیـامبر(ص) را 

م خالیق خلق شده و علمـش علـم دانند و بر این باورند که نور پیامبر(ص) قبل از تما بسیار بلند می
ها علم غیب دارد. از دیـد  ها و در تمام مکان ماکان و مایکون است و پیامبر(ص) نسبت به تمام چیز

توانـد هـر کـاری در  ها، همۀ عالم برای وجود پیامبر(ص) به وجود آمده اسـت و ایشـان می بریلوی
هی جایز است، زیـرا پیـامبر(ص) بالهـا را عالم بکند. استغاثه و استعانت از ایشان و سایر اولیای ال

کند. قبر ساختن و نذر کردن برای آنها و زیارت و بزرگداشـت آنهـا جـایز  ها را عطا می دفع  و نعمت
   ١.)http://sozimihrab.org(یك حرام و بدعت نیست است و هیچ
نوع خالفت هستند: خالفت ظاهری که ابوبکر خلیفه اول ها در باب خالفت قائل به دو  بریلوی

است و خالفت باطنی که حضرت علی(ع) امام اول است. آنها ائمه شیعه از امام علـی(ع) تـا امـام 
دانند. بریلویه برای اهـل بیـت پیـامبر(ص) احتـرام بسـیار  های عالم می حسن عسکری(ع) را غوث

اند؛ به خصوص اصحاب کسا نزد ایشـان از  یاری نقل کردهاند و درباره آنها فضایل و مناقب بس قائل
   .)١٣٨٩(رضوی، احترام خاصی برخوردارند. آنها به مهدویت نیز اعتقاد راسخ دارند

  ٢اند از: ها عبارت ها در مقایسه با سایر فرقه برخی از اعتقادات بریلوی
و وجـود مقـدس آن عقیده نور و بشر: در اعتقاد بریلوی، پیامبر(ص) افضـل مـن البشـر اسـت 

اللـه تعـالی قـد خلـق قبـل  ان «اند:  دانند؛ زیرا پیامبر اکرم(ص) در سؤال فرموده حضرت را نور می
  دانند. های عادی می ها ایشان را انسانی همچون انسان ؛ اما دیوبندی»االشیاء نور و نبیک من نوره

 ٤٦و  ٤٥های  دالل به آیهنقی احمدیارخان نعیمی درباره عقیده بشریت پیامبر اکرم(ص) با است

                                                                                                                                         
. از دید مخالفین مکتب بریلوی، آنها از حیث اصل در زمره اهل سنت و ملتزم به مذهب ابوحنیفه هستند، اما عقاید ١

والدت اند که آن عقاید مأخوذ از نصرانیت است؛ مثـل جشـن گـرفتن روز  خویش را با عقاید دیگری مخلوط کرده
شـد. همچـین  ها برگـزار می هایی است که در اول سال میالدی از طـرف نصـرانی پیامبر(ص) که به تأسی از جشن

برد تا با خرافاتی که  به شخصیت عیسـی مسـیح نسـبت داده شـده  مکتب بریلویه شخصیت پیامبر(ص) را باال می
مختلـف در ایـن کشـور، از عقایـد هنـدوها و ها به دلیل زندگی در هنـد و وجـود ادیـان  است، برابر شود. بریلوی

بریلـوی یکـی از «اند (اسماعیل امینی،  اند و برخی عقاید اسالمی را با عقاید آنان خلط کرده ها تأثیر پذیرفته بودایی
  »!های گمراه اهل سنت فرقه

 ن حوزه است.ها در مقایسه با سایر رقبا، اطالعات دریافتی از مرتبطین ما در ای . بخش اعتقادات بریلوی٢

http://sozimihrab.org
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قـل «گوید: قـرآن در کنـار بیـان  قرآن می ٢٦سوره فصلت از جزء   ٦و آیه  ٢٣سوره احزاب از جزء 
(ای پیامبر، بگو من هم مثل شما یک بشر هستم) در جایی درباره شـأن پیـامبر » انما انا بشر مثلکم

هـایی  و با اشـاره بـه خطاب» و سراجا منیراشاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه «فرماید:  می
فرماید: ای پیامبر، ما جایگاه و شوکت شما را  و غیره می» یا ایها المدثر«، »یا ایها المزمل«همچون 

  افزایش خواهیم داد.
عقیده شاهد و ناظر: بریلوی معتقد است پیامبر اکرم(ص) در این دنیـا، عـالم غیـب را مشـاهد 

گاهنـد. در  شان هم از همه جریان شتند و بعد از وفاتکردند و از آن اطالع دا های صـلواه و سـالم آ
علمای ایـن تفکـر اظهـار ». یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا«کنند:  این زمینه به این آیه استدالل می

دارند که پیامبر اکرم(ص) قبل از رسیدن مرگ حضـرت زیـد، حضـرت جعفـر و حضـرت ابـن  می
را به مردم داد و سپس فرمود: االن پرچم در دست حضرت زید است و او بـه رواجه، خبر فوت آنها 

الله یعنی خالد بن ولید، پرچم را در دست گرفت و خداونـد متعـال بـه  شهادت رسید و حتی سیف
  ایشان پیروزی عنایت فرموده است.

علقـات عقیده توسل: بریلوی نه تنها توسل به ذات گرامی پیامبر اکـرم(ص)، بلکـه توسـل بـه مت
 شرعی می

ً
  دانند.  مادی ایشان مانند موی سر و نعلین شریفین را نیز قبول دارند و این امر را کامال

انـد کـه توسـل بـه  احادیث مبارکه و نظر صحابه کرام و بزرگان دین نیز این موضوع را ثابت کرده
 مشروع است و در این  رسول

ً
موضـوع (توسـل)، الله(ص) و اهل بیت اطهار(ع) و بزرگان دین کامال

صحابه کرام و اهل سنت و الجماعت، عقیده مشابهی دارند و به طور کلی روش بزرگان همین بـوده 
  اند. جسته است که در هر مشکلی به پیامبر(ص) توسل می

الله: برای اولیاءالله دور و نزدیک یکسان است. وقتی اینـان دور و نزدیـک  اعتقاد به ذکر یا رسول
شـنوند. آیـا ایـن شـرک  ده کنند، در آن صورت صداهای دور و نزدیـک را نیـز میتوانند مشاه را می

است؟ این صفت از سوی خداوند متعال بـه آنهـا عنایـت شـده اسـت. اولیاءاللـه صـداهای دور را 
تواننـد صـدای هـر کـس را بشـنوند؛ پـس ایـن  شنوند. انبیای کرام با نیرو و قدرت خدادادی می می

  شرک است!؟ الله چگونه صدای یا رسول
الله(ص)، این حسـین(ع) اسـت کـه در  الله علیها): یا جدا یا رسول ندای حضرت زینب (سالم

قطعـه شـده اسـت، دختـرانش بـه اسـارت گرفتـه  میان دشمنان در خون افتاده، اعضای بدنش قطعه
  مد.اند و باد روی آنان غبار نشانده است یا محمد، یا مح تان به شهادت رسیده اند، فرزندان شده

ها معتقدند آغاز تصوف از ذات پیـامبر اکـرم(ص) ظهـور کـرده اسـت. ایشـان  تصوف: بریلوی
بردند و در آنجا درباره وجود خداوند متعـال  بیشتر اوقات خارج از شهر مکه به غار حرا تشریف می

گونه  چو با سایر امور دنیوی هی کردند  به تفکر و عبادت مشغول بودند و روزها در غار حرا اقامت می
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  گرفت. ارتباطی نداشتند و در همان مکان (غار حرا) نزول وحی بر ایشان صورت می
عالوه بر این، در ذات مبارکه صحابه کرام نیز رنگ تصوف آشکار بوده است. بیشتر صحابه کرام 

 ٧٠٠، نزدیک مسجدالنبی، مدت زیادی اقامت داشتند. تعداد این صحابه به »صفه«ای به نام  در تپه
بردند و مشغول یـادگیری علـوم دینـی  رسید. آنها از همنشینی با پیامبر اکرم(ص) استفاده می میتن 

های دنیوی و امور دیگر زندگی را ترک کرده بودند و حتـی بعضـی از آنهـا از امـور  بودند و گرفتاری
بـه اصـحاب صـفه » صـفه«کردند. این صحابه به علـت نشسـتن روی تپـه  خانوادگی نیز دوری می

  اند. وف شدند و بعدها همین امر را تصوف نامیدهمعر
بعد از صحابه کرام، در تابعین و سپس تبع تابعین عنصر تصوف واضح بوده است. در این جرگه 
نام اویس قرنی و حسن بصری بسیار روشن است که آنها بزرگان معروف و از تابعین بنام بودنـد کـه 

دها همین سلسله طوالنی تصوف در سراسر مستقیم از اصحاب رسول(ص) کسب فیض کردند. بع
  ها به این مرام اعتقاد و محبت زیادی دارند. جهان اسالم گسترش یافت و بریلوی

هـا معتقدنـد پیـامبر اکـرم(ص)، اولیـا و بزرگـان دیـن پـس از مـرگ  زیارات و مزارهـا: بریلوی
های معنوی ببرند و  د و بهرهتوانند از این مزارها کسب فیض کنن ماند و مردم می شان باقی می نورانیت
شان را با ایشان در میان بگذارند و پاسخ بگیرند که از میان این مزارهای منور، ضریح پیـامبر  حوایج

اکرم(ص)، حضرت ابوبکر صدیق و عمر (رض) داخل مسجد نبوی (در مدینه منـوره) در درجـات 
ه، ترکیه، هند و پاکستان قرار دارنـد اوالست و عالوه بر این، مزارهای دیگری از بزرگان دین در سوری

الدین چشتی اجمری و شیخ عبدالقادر گیالنی  الدین اولیا، خواجه معین که در هند مزار خواجه نظام
  ترند. و در پاکستان حضرت داتا گنج بخش الهور و سخی شه بخش قلندر سند معروف

های  ای دارد. در محلــه االول اهمیــت ویــژه عیــد مــیالد النبــی(ص): در اعتقــاد بریلــوی ربیــع
ها، اماکن مقدس، مساجد و محافل، به مناسبت والدت با سعادت پیامبر اکـرم(ص)  مختلف، خانه

پردازنـد. در شـهرهای مختلـف پاکسـتان شـامل کراچـی، الهـور،  سخنرانان به نعت و منقبت مـی
بریلـوی برگـزار هـای مـذهبی تفکـر  هایی از طرف انجمن ها و جشن آباد و پیشاور، راهپیمایی اسالم
های درود و سالم برپـا  ها (بریلوی) از اماکن مقدس، بازدید و برنامه شود. از سوی همین انجمن می

  شود. و چراغانی می
محافل نعت، درود و سالم: در تفکر بریلوی برگزاری مراسم نعت و منقبت یک ارتباط نزدیک و 

گونـه محافـل در  شـود. ایـن نسـته مینوعی ابراز محبت و عشق به ذات مقدس پیامبر اکـرم(ص) دا
شـود. شـعرا و  االول مراسـم ویـژه برگـزار می شـود، امـا در  ربیـع های دیگر سال نیـز برگـزار می ماه

کننـد و هـر جمعـه  ویژه در بارگاه مقدس پیامبر اکرم(ص) ابراز محبت و عقیـده مـی خوانان به نعت
ها در اهـل تسـنن و الجماعـت مرسـوم  قرن شود و این از االول مجالس درود و سالم برگزار می ربیع
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ها،  هـا، دیوبنـدی های جدید شـامل وهابی کنند؛ اما گروه  بوده و علمای امت آن را ثواب قلمداد می
  دانند. ها و غیره برگزاری مراسم مذکور را بدعت می سلفی

شرک و توحید: براساس تفکـر بریلـوی، غلـو و مبالغـه در وصـف یـا سـتایش زنـدگانی پیـامبر 
شـود و آن را شـرک  اکرم(ص)، احترام به ذات مقـدس ایشـان اسـت و موجـب سـعادت انسـان می

دانند. در قرآن مجید در سوره اخالص به سه نوع شرک اشاره شده که در غیر آن شـرک نیسـت و  نمی
  اند از: آن سه عبارت

  . مخلوقی را خالق دانستن یا کسی را حاکم بر خداوند متعال دانستن؛١
  فرزند خداوند متعال تلقی کردن یا خداوند را فرزند کسی دانستن؛. کسی را ٢
  . صفت ازلی را برای کسی قائل شدن یا قرار دادن یک صفت خداوند متعال به انسان.٣

بنابراین اگر میزان مبالغه کمتر از ذات خداوند متعال باشد، شرک نیست. بـا توجـه بـه ایـن سـه 
اده ذات پیامبر اکرم(ص) که یکسان یا بیشتر از خداوند الع شرط، ستایش، وصف ادب و تعظیم فوق

  شود. نیست، در تفکر بریلوی شرکت محسوب نمی
یعنی احسن » بدعت خوب یا حسنه«بدعت: براساس تفکر بریلوی، بدعت دو نوع است: یکی 

االسـالم سـنه  مـن سـن فی«در حدیث نبوی بیان شـده اسـت: ». بدعت غیرحسن یا بد«و دیگری 
ها بعده کتب له مثل اجر من عمل بها بعده کتـب علیـه مثـل وزر مـن عمـل بهـا و ال حسنت فعل ب

کند،  کسی که در اسالم یک کار خوب ترویج و سپس آن را رعایت می»: «ینقص من اوزارهم شییی
کننـده آن  شود کـه بـه رایج کنند، به همان اندازه به آنها پاداش و اجر داده می افرادی که آن را اجرا می

کنندگان نیز کاسته نخواهد شد. کسی که در اسالم کار بدی را طرح کنـد  شود و از اجر عمل می داده
 مردم آن را دنبال کنند، همه آن گناهان به طراحان آن نیز خواهد رسید و از گناه پیـروان آن نیـز 

ً
و بعدا

  ».کاسته نخواهد شد
ایر مبانی اساسـی شـریعت براساس این حدیث، در تفکر بریلوی، یک فعل خوب که در دین مغ

طور کـه حضـرت عمـر فـاروق در رمضـان  نباشد، نه تنها مشروع بلکه فعلی مستحب است؛ همان
؛ یعنـی ایـن یـک بـدعت »نعم البدعت هذا«المبارک نماز تراویج به جماعت را آغاز کرد و گفت: 

  خوب است.
) وجـود نداشـت و در افعال بسیاری مانند نمونه یادشده را که در حیات طیبـه پیـامبر اکـرم(ص

نامند. برای مثال در خالفـت  اند، بدعت می زمان اصحاب او یا بعد از آنها در امت اسالم رایج شده
آوری شد و پس از آن در دوران حجـاج بـن  حضرت ابوبکر صدیق قرآن به صورت یک کتاب جمع

م، ایمان مفصـل، گذاری قرآن صورت گرفت. فقه، نحو، عید میالد النبی، درود و سال یوسف اعراب
ایمان مجمل، شش کلمه مناره، گنبـد و محـراب در مسـاجد، تصـوف، طریقـت، معرفـت، سـوم، 
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های دینی، یازدهم شریف و غیره افعـالی هسـتند کـه در امـت، بعـدها اجـرا  چهلم، ختم، جشنواره
 اند و به دلیل مغایرت نداشتن با حکم شرعی، این افعال بـا توجـه بـه حـدیث نبـوی در ردیـف شده

  شوند.  بدعت حسنه محسوب می
تقلید: تقلید در دیدگاه بریلوی بر دو نوع است: تقلید شرعی و تقلید غیر شرعی. تقلیـد شـرعی 
همان پیروی از احکام شرعی مثل روزه، نماز، حج، زکات و غیره است کـه در ایـن مسـائل بایـد از 

وفیان کرام در وظایف، از قـول و ائمه دین اطاعت کرد و تقلید غیرشرعی دنباله روی دنیاست، اما ص
توان تقلید دینی گفت اما تقلیـد شـرعی نیسـت، بلکـه  کنند که به آن می عمل مشایخ خود تقلید می

تقلید فی الطریقت (تقلید از راه و روش بزرگان) است؛ بنابراین اگر تقلید علیه شریعت باشد، حـرام 
  شود. أیید این موضوع ارائه میو اگر علیه اسالم نباشد، مشروع است. یک حدیث برای ت

کس بیعـت نکـرده  کسی که فوت کند و از هـیچ«در باب اول کتاب االماره مشکواه آمده است: 
این بیعت به معنی تقلیـد از امـام و اولیاسـت. بشـر در جهـان ». باشد، در جهالت فوت کرده است

ینکه بشر در هر عمـل مقلـد دهد. خالصه ا هیچ عملی را بدون تقلید و پیروی از دیگران انجام نمی
کـس از دو نفـر  است. نباید فراموش کنیم که در همه این موارد، تقلید شخصـی وجـود دارد و هـیچ

کنـد و  حضرت احمدرضاخان بریلوی نیز از شیخ عبدالقادر گیالنی پیروی می اعلی کند. تقلید نمی
  نامد. خود را قادری می

نویسـد: خداونـد متعـال  تـاب جـاء الحـق میعقیده علم غیب: نقی احمدیارخان نعیمی در ک
بخشی از علوم غیبی را به حضرت محمد(ص) و انبیای دیگر عنایت فرمود؛ به همین علـت علـم و 
دانش پیامبر اکرم(ص) از تمام مخلوقین بیشتر است. حضرت آدم(ع) و حضرت خلیـل(ع)، ملـک 

  است:الموت و شیطان نیز جزء مخلوقین هستند. وی در این زمینه آورده 
  اند. . اولیای کرام از طریق انبیا برخی به علوم غیبی رسیده١
. خداوند متعال به پیامبر(ص) علم و دانش بیش از پنج علم غیب آموخته و هر کـس آن را رد ٢

  کند.  کند، منحرف، گمراه و بدمذهب است؛ زیرا در این موارد صدها حدیث را رد می
آینده را در لوحی محفوظ قرار داده و از آن و بلکه بیشـتر . خداوند متعال کل اتفاقات گذشته و ٣

  از آن علوم به ایشان عطا کرده است.
. به پیامبر اکرم(ص) کلیه مشـابهات قـرآن و واقعیـت روح داده شـده اسـت و رد هـر یـک از ٤

  باورهای فوق کفر است.
روع است به عقیده کمک خواستن از غیر خدا: کمک خواستن از غیر خدا طبق نظر بریلوی مش

شرطی که پیروان این عقیده در نظر داشته باشند که کمک واقعی فقط از طرف خداوند متعال است. 
غیر از نبـی(ص) و  «آمده است: » زیارت القبور«از طرف دیگر در حاشیه مشکواه شریف و در باب 
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از فقهـا و صـوفیان انبیای دیگر کمک خواستن از سایر اهل قبور را بیشتر فقها رد کرده، اما تعـدادی 
  اند. کرام و مشایخ آن را تأیید کرده

  فرماید: مزار حضرت امام موسی کاظم(ع) برای استجابت دعا، تریاقی آزموده است. امام شافعی می
  توان کمک خواست. توان از کسی در زندگی کمک خواست، بعد از فوت او نیز می امام غزالی: اگر می

بین کمک خواستن از پیامبر اکرم(ص) و سـایر انبیـای کـرام  پس از این امر ثابت شده است که
  اند.  گونه اختالفی وجود ندارد و صوفیان و فقهای اهل تحقیق آن را مشروع اعالم کرده هیچ

شـود.  ها فاتحه، روز سوم، دهم و چهلـم برگـزار می فاتحه و مستحبات برای اموات: بین بریلوی
. فاتحه تنها قرائت قرآن است کـه عبـادتی معنـوی اسـت و داند بریلوی این اقدامات را مستحب می

  شود. صدقه نیز عملی مستحب محسوب می
ها با اعمالی نظیر دعا کردن بعد از نماز میت، نهادن گل بر سر مزار، پهن کردن چـادر  دیوبندی

دهنـد کـه  ای و چراغانی کردن آن (چراغانی بر سر قبور اولیاءالله را نیز به این دلیل انجـام می پارچه
ها معتقدنـد کـه چراغـانی کـردن در  عظمت صاحب مزار را ابراز کنند) مخالف هستند؛ اما بریلوی

موارد ضروری، برای مثال در طول تدفین، هنگام شب و غیـره مشـروع اسـت؛ اذان دادن بعـد از بـه 
 خاک سپردن میت مسلمان که از نظر اهل سنت مشروع است؛ برگزار کردن جشن سـالگرد بزرگـان
دین و اولیاءالله، مسافرت برای زیارت قبور که مشروع و مستحب است؛ ذکـر بـا صـدای بلنـد کـه 

های مکتـب بریلـوی بـا دیوبنـدی  برای فهم بهتر تفاوت مشروع و بلکه در بعضی مواقع الزم است.
  شود. نیز اشار می های آن و ویژگی هیوبندید دیعقابطور مختصر به 

 های آن یو ویژگ هیوبندید دیعقا ـ ٢ـ٣

های مسلمانان هند در دوران استعمار انگلـیس، ریشـه در حرکـت اصـالح  ها و حرکت از جنبش بسیاری
طلبانه و احیاگرانه شاه ولی الله دهلوی دارد که هم زمـان بـا آغـاز سـقوط قـدرت سیاسـی مسـلمانان در 

ردم هند را که متـأثر از ها قیام م . پس از آنکه انگلیسی)١٥- ١٦: ١٣٦٧(عزیز احمد، هندوستان ظهور کرد
م) سرکوب کردنـد، اغلـب علمـای مسـلمان از مبـارزه ١٨٥٧(١٢٧٣شاه ولی الله بود، در  انحرکت پیرو

مستقیم با استعمار دست کشیدند و به رفع انحطاط داخلـی پرداختنـد؛ از جملـه محمـد قاسـم نـانوتوی 
ی از مدارس مذهبی زیر نظر علمـای ا تأسیس کرد و به دنبال آن، شبکه ١٢٨٤مکتب مذهبی دئوبند را در 

  ).١٨٩- ٢١٤: ١٣٧٨(موثقی،  مکتب در بسیاری از مناطق هندوستان به وجود آمد ینا
 ١٨٦٧ق/١٢٨٤در  ،یدهلـ یشمال شرق یلیما ٩٠در حدود  وبندیدر شهر د وبندید یدارالعلما

 یفرنگ یاز علما بود که »یدرس نظام« ژهیبه و یگام، انتقال علوم مذهب نیگذاشته شد. نخست انیبن
بــر گرفتــه از  یسـازمان یهــا از روش یریـگ شـده بــود و بــا بهره یمحـل ســاکن لکهنـو الگــوبردار



ت
رفی
ظ

 
وي
ریل
ی ب
ضت
 نه
جی
سن

 
ان
ست
پاک

ي 
ها

  
 

 

 19  

در دوران حکومـت  ینـید میمؤسسـه حفـظ تعـال نی. هدف اگرفت یانجام م ایتانیبر های آموزشگاه
و مطلـوب و  حیساختن مسلمانان به انجام صح بندیبا پا یمعتنابه اجتماع رییتغ جادیو ا یراسالمیغ

 یهـا از علمـا بـود کـه از آموزش یا طبقـه جـادیهـدف، ا نیبخش ا نیتر یبود؛ اساس ینیفرائض د
  .برخوردار بودند یمردم یها تیو حما یرسم
  ّی در مقام امام، ول انیوبندید

ّ
انجـام  یو ناشر آثار مـذهب سندهیها، واعظ، نو مساجد و آرامگاه یو متول

غـان مسـ نیکه در پاسخ به نخست یرات عمومبه مناظ ی. برخکردند یم فهیوظ
ّ
در قـرن  ییحیاقـدامات مبل

از  یجـدا ،یشـرع وعاتدر موض ینیمشاوره و ارشاد د یبرا یاری. بسوستندی/ نوزدهم آغاز شد، پزدهمیس
 نیدانش آموختگان نخسـت نینامدارتر انیمدّرس بودند. در م یاریدادند. بس ییفتواها ،یحکومت ینهادها

س، موالنـا اشـرف علـ سـندهیمدرسه، نو نیا
ّ
- ١٢٤٣م/١٩٤٣- ١٨٦٤( یتهـانو یپرکـار و مرشـد مقـد

شـد،  فیمسلمان تأل دخترانارشاد  یبرا دیقرن جد لیکه در اوا ور،یز یبهشت ،یش)، بود. کتاب و١٣٢٢
 یوس

ً
  .ترجمه و منتشر شد یمحل یها از زبان یاریبه زبان اردو و به بس عا
 تیـاول، فعال یاز جنـگ جهـان شینداشـتند، در دوره پـ یاسیس تیکه در ابتدا فعال انیوبندید

از  یاریقـدرت گرفـت، بسـ یـیگرا یجنـبش ملـ یشـروع کردنـد و وقتـ یرا به طور انفـراد یاسیس
جنـبش بـا  نیـش نقش داشتند. ا١٢٩٨م/١٩١٩هند در  یالعلما تیجمع یدر سازمانده انیوبندید

 در ن د،حزب کنگره همراه ش
ً
 هیـاتحاد لیظر داشت، تـا آنجـا کـه بـه تشـکاما استقالل خود را کامال

بـه  یابیدسـت یمشترک انـدک، منجـر شـد. وقتـ یو اجتماع یاسیس یها تیبا فعال ،یجوامع مذهب
 یروهـایبا تقسم هند مخالفت کردنـد و پاکسـتان را سـاخته ن انیوبندید شتریشد، ب کیاستقالل نزد

 یاز جملـه مفتـ ان،یوبنـدیاز د یتینها اقلبازداشت نفوذ مسلمانان دانستند. ت یبرا یگرا و عامل غرب
ش)، ١٣٤٨م/١٩٦٩ی(متـوف یبداؤن دیو موالنا عبدالحم یموالنا احتشام الحق تهانو  ع،یمحمد شف

 گیـش)، از خواست مسـلم ل١٣٢٨ـ ١٢٥٦م/١٩٤٩ـ ١٨٧٧( یاحمد عثمان ریموالنا شبّ  یبه رهبر
اسالم را  یالعلما تیکلکته جمعش در ١٢٣٤م/١٩٤٥کردند؛ آنان در  تیپاکستان حما جادیا یبرا
   ).١٣٨٨(اسپوزیتو، خود ادامه داد تیدر پاکستان به فعال یاسیکردند که به عنوان حزب س سیتأس

همـراه بـا  ،یـ نقشـبند یتصـوف چشـت ،یـ اشـعر یدیـکـالم ماتر ،یبا فقه حنفـ ه،یوبندید از
 ،یدهلو لیو شاه اسماع یدهلو زیشاه عبدالعز ،یالله دهلو یشاه ول ،یسرهند یاز سو یاصالحات

از  یا به رشته یا ژهیدارند و هرکس عالقه و یخاص یفکر شیو با داشتن هزاران عالم که هر کدام گرا
 یقیدارد،  یاسالم ومعل

ً
از اعتقـادات  یبعضـ توانـد یمـ یداشت، ول یخاص یانتظار مش تواند ینم نا

 نجـایهمه آنان دانست، کـه در ا دیعقا رد،یگ ینشأت م یـ صوف یدیـ ماتر یرا که از فکر حنف شانیا
  :میپرداز یآنها م انیبه ب

 هیاز طرق صوف یاریشد، نزد بس یفلسف نیتبب یابن عرب لهیوجود که به وس وحدت :ـ وحدت وجود١
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احمـد  دیرشـ خیو شـ یبه عنوان استاد موالنا قاسم نـانوتو یامداد الله مک خیشده است. ش رفتهیپذ
   .داند یم یعرب ابن وضاتیداشته و آن را از فوحدت وجود را قبول  یگنگوه
 دیـبا شـود، یکه مشغول ذکر م یاست که سالک هنگام نیا انیاز اعمال صوف یکی :آداب صوفیان .٢
و  دیـمرشد خود را در ذهنش تصـور نما ای قهیبزرگ طر خیکرده و ش دایآرام، تمرکز حواس پ یدرجا

 شـهیهم خیدر ذهنش ملکه شود و احساس کند ش خیر شهمراه با آن تصور به ذکر او  بپردازد تا تصو
 یامداد الله به مدت سه سال در قلـبم جـا خیصورت ش ،یاحمد گنگوه خیش گفتهناظر اوست. به 

  دادم یرا به اذن او انجام م میداشت و تمام کارها
ّ
و آله  هیالله عل یو بعد از آن صورت رسول الله(صل

م) در قلبم بود و اعمال را بدو
ّ
  .دادم یانجام نم امبرین اذن پو سل
 نیو شش سؤال درباره مسائل مطرح بـ ستیجواب ب» المفند یالمهند عل« کتاب :در باب زیارات .٣
و از اعتبـار  دهیرسـ وبنـدید ینفـر از علمـا ٥٠حدود  دییاست که به تأ هیلویو بر هیوبندید ت،یوهاب
 امبریپ ارتیز یسفر برا ایاست که آ نیسؤال ا نیبرخوردار است. اول یخاص

ّ
و آله و  هیالله عل ی(صل

م) جا
ّ
  امبریپ ارتیز یسفر برا دیآن با تین اینه؟ و  آ ایاست  زیسل

ّ
م)  هیـاللـه عل ی(صـل

ّ
و آلـه و سـل

گونـه  نیـا یاحمد سهارنپور لیسوال موالنا خل نیدر پاسخ به ا ؟یرفتن به مسجد النب یبرا ایباشد 
 ارتیاست که ز نیا هیو طرق صوف یدیماتر ،یاشعرو مسلک  یحنف یکه نظر علما دهد یجواب م

  ).١٣٩٢(شفیعی، کند یم  کیاست که انسان را به خدا نزد یاعمال نی(ص) از بزرگترامبریقبر پ
  امبریـدر باب توسل بـه پ یسهارنپور :در باب توسالت .٤

ّ
م) و اول هیـاللـه عل ی(صـل

ّ
 اءیـو آلـه و سـل

 «جمله  انیو ب ز،یجا اءیاول و اءیما توسل به انب خی: نزد مشاسدینو یم
ّ
، »بفالن کیاتوسل ال یاللهم ان

بـر آن  یرادیـاسـت و ا حیاحمد، صح دیرش خیامداد الله و ش خیش ،ینزد شاه محمد اسحاق دهلو
  .ستیوارد ن
اما  م،یدار مانیقرآن ا اتیما به آ«که  ندیگو یآن م ریو غ یدر صفات خبر هیوبندید: یصفات الهـ .٥

را  »همیدیـفـوق أ داللـهیو  ،یالعـرض اسـتو یالـرحمن علـ«فات هـم چـون از صـ یبعض تیفیک
و بـه   م،یسـتیقائل ن یو یبرا یدانسته و نقص و حدوث نی. خداوند را منزه از صفات مخلوقمیدان ینم
 یرادیـا نیاذهان قاصر بیتقر یبرا الءیاست یقدرت، استواء به معنا یبه معنا دی نهم چو یالتیتاو

آنهـا بـه  کـردیامـا رو  انـد، مذهب یدیـماتر انیوبنـدیاگر چه د یاز دید سهارنپور.» میدان یوارد نم
 در بحث ا شتریاشاعره ب

ً
دارنـد و  یاشعر یکردیرو شود، یاز خدا کذب صادر م ایآ نکهیاست؛ مثال

اشـاعره، و  دگاهیـد یاند، حال آنکـه حسـن و قـبح شـرع به مسئله جواب داده یو قبح شرع نبا حس
  .است هیدیماتر دگاهید یحسن و قبح عقل

  امبریپ تیقائل به افضل هیوبندید :امبریـمقام پ .٦
ّ
م) نسـبت بـه تمـام  هیـاللـه عل ی(صـل

ّ
و آلـه و سـل

   امبریـپ اتیو قائل به ح دانند، ینم امبریپ هیهمپا یکس را در مقام قرب اله چیاند و ه خالئق
ّ
 ی(صـل
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م) در بعـد از مـرگ و در قبرانـد و هیالله عل
ّ
. ینـه برزخـ داننـد، یمـ یویـدن یاتیـآن را ح و آله و سل

اشـرف  شـانیمعتقدنـد ا سـتند،یقائل ن امبریپ یبرا ییکه شأن و علم باال تیدر مقابل وهاب هیوبندید
اند نـه  و آنچه در سرادقات است دارند و قائل یذات و صفات اله هیاند و علم به اسرار خف مخلوقات

 هـا ینکه بعضیو ا رسد، یمرسل ـ به مقام او نم یال نبـ الملک مقرب و  مرسل یملک مقرب و نه نب
 مـانیدر رساله حفـظ اال یتهانو یاشرف عل خیتر است، کفر است. ش عالم امبریاز پ سیاند ابل گفته

  امبریپ یبرا ستین زیجا بیلفظ عالم الغ یاعلم الخالئق است، ول امبریگفته است: اگرچه پ
ّ
 ی(صـل

م) استعما هیالله عل
ّ
از خدا عـالم  ریکه غ ودهل شود؛ چرا که موهم شرک است، و قرآن فرمو آله و سل

  .خبر نداشته باشد بیاز غ امبریکه پ شود ینم لیدل نیاما ا ست،ین بیالغ
از یك ائمـه از اربعـه اهـل سـنت را واجـب  دیتقل یاحمد سهارنپور لیخل موالنا :دیاجتهاد و تقل .٧

 دگاهیـدن در زندقـه و الحـاد اعـالم کـرده اسـت. امـا در دزمان را باعث افتا نیدانسته و اجتهاد در ا
ـ قائل به اجتهادند و  غیالتبل هـ سازمان جماع ثیو همچنین اهل حد یالله دهلو یول و شاه تیوهاب
  .رندیپذ ینم ار دیتقل

  امبریکه ذکر تولد پ کند یخود نقل م دیاز اسات یسهارنپور :دیـبزرگداشت موال .٨
ّ
 و آله هیالله عل ی(صل

م) را جا
ّ
اند، به شرط آنکه منجر به اعمال خـالف شـرع نشـود و مخـالف  و مستحب دانسته زیو سل

به  کردند، یم یریجلوگ دیموال یبرخی بزرگان دیوبندی از بزرگداشت بعض نکهیسلف نباشد. ا رهیس
ف موضوعه، اخـتالط زن ومـرد، اسـرا اتیمثل ذکر روا شد؛ یبود که در آنها انجام م یاتخاطر منکر

 و لعن هر کس که در آن مجالس شرکت نکند؛ ول ریو تکف نات،یدر تزئ
ّ
 یاگر مجالس خـال یو سب

با طواف دور قبر،  هیوبندی. اما دستیو امثال آن ن امبریکس مخالف ذکر تولد پ چیاز منکرات باشد ه
 هیـمرشـد، مراسـم تعز یسـجده در جلـو اء،یـبزرگان و اول ارتگاهیدر وقت ورود به ز میتعظسجده 

از عـالم ارواح بـه عـالم شـهادت در زمـان مجـالس  امبریهندوستان، اعتقاد به قدوم روح پ انیعیش
  امبریپ الدیبزرگداشت م

ّ
م) مخالفت کرده و آنها را بدعت در د هیالله عل ی(صل

ّ
 یمعرفـ نیو آله و سل

  .)١٣٨٨(فرمانیان، ندینما یم

   ها بریلوی در میان . طبقه پیشرو اجتماعی فعال٣

 مشـابهی بـه سـر ی ها های اجتماعی، افراد و گروه ی از الیهجمع
ً
بریلوی در شرایط اجتماعی تقریبـا

های بریلوی اغلب در بافت سنتی جامعه پاکستان بیشتر است و به همین دلیل  برند. نفوذ گرایش می
فـراد شود. ا زیاد دیده می  های بریلوی در ایالت سند و مناطق روستایی و شهرهای کوچک آن گرایش

تـوانیم  های بریلوی دارند. درباره طبقه نخبگـان می تر پنجاب هم گرایش در شهرهای کوچکزیادی 
عنوان کلیت طبقه نخبگان بریلوی در  را به   مشایخ، علما و مدرسان مدارس دینی و استادان دانشگاه
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آن بوده اسـت  های اخیر در پاکستان که طاهر القادری مسبب نظر بگیریم. با توجه به تحوالت سال
گاهی الزم رسیده است  هایی که از این جریان شد، به نظر می و حمایت رسد که این جریان به خودآ

تر ماننـد  و انگیزه و توان ایجاد جنبش اجتماعی در این جریان وجود دارد؛ اما در حوزه طبقات پایین
گـاهی الزم وجـود شـوند، شـاید  خرده مالکان و روستاییان که اغلب بافت سنتی را شـامل می خودآ

نداشته باشد و این طیف به عنوان بدنـه اجتمـاعی بریلـوی، آمـادگی و کیفیـت الزم را بـرای ایجـاد 
کید و به طرق مختلـف در بدنـه  جنبش اجتماعی گسترده و عمیق ندارد. باید روی بحث نخبگان تأ

گاهی و بیداری به آنها تزریق کرد    )١٣٩٥الی، (جماجتماعی تغییراتی ایجاد؛ سپس نوعی آ
سـازد.  ها متمایز می ها و وهابی ها صوفی بودن است که آنها را از دیوبندی شاخصه مهم بریلوی

شناسـند  سعود خیلی جدی است و آنها را با عنوان طاغیان اهل نجد می دشمنی آنها با وهابیت و آل
سـت. از طـرف دیگـر، کنند. بنابراین درگیری آنها با وهابیت و دیوبندیسم خیلی جدی ا و تکفیر می

تـرین  توان براساس آن مهـم گری برای آنها ساختار اجتماعی ایجاد کرده است که می شاخصه صوفی
  ها را به ترتیب زیر شرح داد: طبقات مرجع بریلوی

  ها و مزارات  متولیان دربارها یا زیارتگاه .٣ـ١

  شوند: ه چند دسته تقسیم میها هستند که خود ب ها، متولیان دربارها یا زیارتگاه بخشی از صوفی
بخشی از آنها علمای واقعی و اهل کرامت هستند که تعدادشان بسیار انـدک اسـت؛  :ها نشین سجاده

دهند. علت آن موروثی بودن جایگـاه  سواد تشکیل می به عبارت دیگر، اکثریت این طیف را افراد کم
به عنوان صـوفی و متـولی زیارتگـاه  رسد و نشین است که از پدر به پسر به ارث می متولی یا سجاده

  شوند: ها خود به چند طبقه تقسیم می نشین شود. سجاده تعیین می
روز، مـدرن و دارای  این طبقه روشنفکر به علوم جدید توجه زیادی دارنـد، بـه پیشرو و روشنفکر:  طبقه

د مکـان های اجتماعی فعال و ساختار اجتماعی مخصوص خویش هستند. این طیف را در چن ایده
زیارتگاه سلطان باهو است. سلطان بـاهو یکـی از سـادات   ها توان پیدا کرد که یکی از این محل می

 در  ٤٠٠موسوی است که حدود 
ً
مدفون بود، سـپس جسـد » سیالکوت«سال قبل از دنیا رفت. قبال

انـد،  کرده شر در پنجاب منتقل کردند. براساس آماری که متولیان این زیارتگاه منت» برغانه«وی را به 
میلیون زائر و وفادار در هند و پاکستان دارند. سلطان باهو حدود صد اثر مکتوب دارد کـه  ١٠حدود 
شود کـه وی دارای تفکـر  اند. گفته می درصد آن به فارسی و بقیه به عربی و سرائیکی نوشته شده ٩٠

  باشد.  دت وجود رسد که دارای اعتقادات مبتنی بر وح وحدت شهودی است، اما به نظر می
روز هسـتند کـه دارای نشـریه،  فکر علمـی و بـه متولیان این زیارتگاه از افراد دانشگاهی و خوش

کنند  المللی برگزار می های بین مجله، مؤسسات پژوهشی، آموزشی و خدماتی هستند. آنها کنفرانس
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ه دارای ایده برای امت روند ک فکر به شمار می و نگاه اجتماعی پیشرو دارند و جزء طقبه نخبه خوش
های این طیـف ماهیـت درباریـان را  اند. فعالیت اسالمی هستند و در فضای مجازی نیز بسیار فعال

میلیون پیرو و جذب نذورات زیـاد از وضـع مـالی خـوبی نیـز  ١٠دهد. با توجه به  به کلی تغییر می
   .)١٣٩٥(صادقی، برخوردارند

یان دربارها به مسائل اجتماعی توجه دارند و دارای ساختارهای دیگر از متول  دسته درباریان اجتماعی:
 توسـط ژنـرال

ً
هـای  اجتماعی هستند، اما مثل دسته اول عمـق کـافی ندارنـد. ایـن دربارهـا عمـدتا

بـری «آباد اسـت.  در اسالم» (بزرگ) امام بری«شود که نمونه آن  بازنشسته ارتش و نظامیان اداره می
قرار دارد. » پاره آب«آباد در محله  است که مزار پدرش داخل شهر اسالم نیز از سادات موسوی »امام

  اند.  سپاه صحابه نیز در این محله هستند و بدین دلیل صدمات و حمالت زیادی به آنها وارد کرده

  مراکز زیارتی فرقه بریلوی.٣ـ٢

صحابه کرام، اولیاء  بزرگان فرقه بریلوی معتقدند که در مزار پیامبر بزرگ اسالم(ص)، اهل بیت(ع)،
توانند از این انوار مطهره کسـب فـیض کننـد.  الله و سایر بزرگان دین انواری وجود دارد که مردم می

این مراکز زیارتی که در کشورهای مختلف از جمله عربستان، سوریه، ترکیه، هند و پاکستان وجـود 
د، زیرا سـالیانه تعـداد زیـادی از شون ترین امکانات فرهنگی فرقه بریلوی محسوب می دارند، از مهم

هـا و مـزارات  کنند. بزرگان فرقـه بریلـوی در ایـن زیارتگاه پیروان این فرقه را به طرف خود جلب می
کنند. مردم نیـز نـذر و  گذارند و اعتقادات خود را تبلیغ می های مختلف فرهنگی را به اجرا می برنامه

شـود.  کنند که باعث تقویت مالی ایـن فرقـه مـی یهای مقدس م نذورات زیادی را تقدیم این آستان
  اند از:  ها عبارت ترین این مزارها و زیارتگاه مهم

 الدین اولیا در هند ـ مزار خواجه نظام
 الدین چشتی اجمیری در هند خواجه معین ـ 

 ـ شیخ عبدالقادر گیالنی در هند
 مزار داتا گنج بخش در الهور ـ 
 سندلعل شهباز قلندر در ایالت  ـ 
 بهاءالدین ذکریا در ملتان ـ 
 شاه شمس تبریز در ملتان ـ 
 شاه رکن عالم اولیا در ملتان ـ 

 ـ شاه عبداللطیف در اسالم آباد
 عبدالله شاه غازی در کراچی ـ  
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 ـ رحمان بابا در پیشاور
  ـ سخی شاه مردانی در پیشاور

 پیر مانکی شریف در نوشهره ـ 
 شاوربابا غفور در باالحصار پی   ـ 
  خواه. مکه شریف و مخدوم شریف بلوت در دیره اسماعیل خان در خیبر پختون ـ 

  های سیاسی و اجتماعی بریلوی تشکل .٣ـ٣

هـای  تـرین تشـکل ها زیاد نیست بلکه خیلی محدود اسـت. مهـم های سیاسی بریلوی تعداد تشکل
ن و جمعیت علمـای ها را حزب تحریك عوامی (جنبش مردمی) پاکستا سیاسی و اجتماعی بریلوی

های بریلـوی را  تـوان تشـکل دهند که پیشتر به آنها پرداخته شد. اما در زیـر می پاکستان تشکیل می
  گونه بررسی کرد: این

گروه استثنایی و منحصر به فردی که باید بـه آن بـه عنـوان یـک جریـان  :القرآن و طاهر القـادری منهاج  .١
سیاسـی آن شـناخته   ت که عوامی تحریک به عنوان شـاخهمستقل نگاه کرد، گروه طاهر القادری اس

دهـد و  القرآن نیز بخش فکری، اعتقادی، علمی و فرهنگی این گروه را تشکیل مـی  شود و منهاج می
خانه و غیره دارد. در مجمـوع  دارای بخش خدمات عمومی و اجتماعی است که پلیس امدادی، یتیم

  زد:پردا این طیف به سه نوع فعالیت عمده می
 ـ سیاسی و حزبی از جمله حزب عوامی تحریک؛

کادمیک: منهاج القرآن؛  ـ علمی، مذهبی، فرهنگی و آ
  ها، پلیس امدادی و غیره. ها، خیریه خانه ـ خدمات عمومی اجتماعی نظیر یتیم

هـای نـورانی و  تشـکل ١) JUPطیف دوم از جمعیت علمای پاکسـتان ( :های نورانی و نیـازی . تشکل٢
ها میل به تجزیه و انشعاب و تشـکیل  گیرند. در میان پاکستانی ند که در این گروه قرار مینیازی هست

توانـد آنهـا را دور  های جدید بسیار زیاد است. اگر کسی بین آنها محبوبیت داشـته باشـد، مـی گروه
  یکدیگر جمع کند.

  ـ علمی های دینی ـ تشکل٣ـ٤

نه تکنوکرات و افسران دولتی ارتباطات خوبی دارنـد، های دینی و علمی با بد با توجه به اینکه تشکل
ها یـک دسـته مـدارس  تشکل  ـ سیاسی نیستند، اما کارکردهای اجتماعی و مذهبی دارند. این حزبی

دینی در دربـار  باشند و در کنار مدرسه  دینی بریلوی هستند که برخی از آنها صاحبان دربارها نیز می
ای دولتی و رسمی ارتباط دارند و به لحـاظ سیاسـی تأثیرگذارنـد. هم هستند. آنها همچنین با نیروه

                                                                                                                                         
١. Jmeyat Ul-Ulamae Islam  
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االسالم  الحسنات، مدرسه نعیمیه، منظر  مدارس بهیره شریف، امین   توان به مجموعه برای نمونه می
  بریلی، دارالعلوم عالی حضرت، جمعیت امجدیه رضوی کراچی و... اشاره کرد.

اللـه از  یر امور مذهبی در پاکستان است. پـدرش پیـر کـرمالحسنات وز امین  :مجموعه مدارس بهیره ـ 
علمای بزرگ بریلوی است که آثار ارزشـمندی دارد. برخـی از کتـب وی از منـابع درسـی مـدارس 
بریلوی است. وی صاحب مجموعه مدارس بهیره در کل پاکسـتان اسـت کـه غیـر از دروس دینـی 

هـا نیـز  ود. بخش پاسخ به استفتائات و سؤالش دروس جدید (نظیر کامپیوتر) نیز در آنها تدریس می
آنهـا بـا   شـود. رابطـه دارند. همچنین بخش خدمات اجتماعی که در آن به نیازمندان رسـیدگی مـی

داشتی نظیر تغییر  گونه چشم ها) نیز بدون هیچ ویژه طیف ذاکری  شیعیان خوب است.  به شیعیان (به
های علمی و حوزوی و ارائه خدمات رفاهی  عالیتدهند. عالوه بر ف مذهب خدمات رفاهی ارائه می

   د.در تحوالت سیاسی نیز تأثیرگذارند. آنها حزب سیاسی نیستند اما کارکردهای سیاسی دارن

راغب نعیمی، پسر شهید سرفراز نعیمی، مسئول این مدرسه است. این مدرسه شبیه  :مدرسه نعیمیه ـ
  تری دارد. رکردهای سیاسی ضعیفتر است و کا مدرسه بهیره است، اما از آن کوچک

  های دانشگاهی و جوانان تشکل .٣ـ٥

های سیاسی و اجتمـاعی  ویژگی این گروه مرجع، جوان و صوفی بودن آن است. به شدت حساسیت
هـا ضـدیت بـا  مند حضور در تحوالت اجتمـاعی هسـتند. ویژگـی عمـومی بریلـوی دارند و عالقه

به مقاصد تشکیل پاکستان (اسالم، اسـتقالل و دشـمنان گرا هستند،  وهابیت و عربستان است، ملی
هـای  اند و در مورد آمریکا و اسرائیل نیز حساسیت دارنـد. هماننـد سـایر تشـکل پاکستان) حساس

گرایی دانشگاهی و جوان بودن، به تشکیل امـت اسـالمی و حـل  جوان و دانشگاهی، به دلیل آرمان
این حال، ظرفیت تشکل آنها متناسب با این اهداف  دهند؛ با مسئله فلسطین نیز حساسیت نشان می

و آروزها نیست. برای نمونه به انجمن طلبای اسالم و انجمن جوانان صوفی اشـاره و سـپس اسـامی 
  شود. تعدادی از مراکز تحقیقاتی و تبلیغی بریلوی بیان می

  ATIیـا  ١ای اسـالمها، انجمن طلبـ ترین تشکل دانشگاهی بریلوی مهم: ATIانجمن طلبای اسالم یا ـ 
های فوق را در  است؛ اما به دلیل اینکه قبل از استقالل پاکستان شکل گرفته است، اهداف و خواسته

ترین شعارشان نظـام مصـطفی و تـرویج عشـق مصـطفی  اند. مهم  بینی نکرده اساسنامه تشکل پیش
ص) و اهل بیت ترین فعالیت آنها معطوف این است که جوانان را محب حضرت رسول( است. مهم

و صحابه تربیت کنند؛ با وجود این عمق سیاسی الزم را ندارند. چون تشکلی دانشجویی هسـتند و 
 جدا مـی پس از فارغ

ً
شـوند، مجموعـه فعالیـت آنهـا محـدود بـه انجـام مجموعـه   التحصیلی عمال

                                                                                                                                         
١. Anjuman Talabe-e- Islam 
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ن دیـ های سطحی صوفی و معنوی است تا دانشجویان سکوالر و بـی های مشخص در حوزه فعالیت
  نشوند، محبت و عشق به حضرت رسول(ص) کم نشود و نمازشان را بخوانند.

آنها در یک حوزه بسیار فعال هستند و آن حوزه توحید و رسالت اسـت. در ایـن حـوزه بـه یـک  
شـان  ــ اجتمـاعی نگر که تمـام فهـم سیاسـی گروه مرجع دیگر یعنی گروه علمای ظاهربین سطحی

شوند. در واقـع آنهـا در حـوزه توحیـد و رسـالت بـه  وصل میمناسک دینی ظاهری بریلوی است، 
دهند.  نظام آنها را تشکیل می آی نیز پیاده تی افتند و ای شوند. آنها جلو می علمای ظاهربین وصل می

  آی به شدت فعال بودند.  تی آخرین نمونه از همکاری آنها، موضوع ممتاز قادری بود که ای
انـد،  ها مرتبط ها و طیف گروه  روه دانشجویان این است که با همههای گ به طور کلی یکی از ویژگی

رس و سماع به شدت مخالفت مـی
ُ
شـوند. بـه  کننـد و بـا مخالفـان آن درگیـر مـی با مخالفان مراسم غ

المللی و امت اسالمی نیز عالقه زیادی دارند اما تا کنون بیشترین ارتباط آنهـا بـا ترکیـه  موضوعات بین
الله گولن فعال بودند. نکته مهم این اسـت کـه آنهـا کمتـر بـا  از آنها در مدارس فتحبود. حتی گروهی 

الله گولن ارتبـاط داشـتند؛ بنـابراین  تشکیالت رسمی دولت ترکیه مرتبط بودند و بیشتر با تشکالت فتح
گیـری و جـدا کـردن آنهـا از  در کودتای اخیر بسیار ضربه خوردند و االن فرصت مناسبی برای ارتبـاط

  اند.  ترکیه است. آنها پس از کودتای اخیر ترکیه به شدت سرخورده شده

 انجمن جوانان صوفی  ـ

  علما و خطبا .٣ـ٦

نشین هستند. آنها تشکل سیاسی ندارنـد، امـا دارای  این طیف نه دانشگاهی، نه درباری و نه سجاده
 کار علمی و دینی انجام می

ً
نیـز دارنـد. بـه حـوزه  دهند. آنهـا حتـی رسـانه مخاطب هستند و صرفا

شوند، چون تأثیرگذار نیستند. برای نمونه موالنا الیـاس در  ـ اجتماعی وارد نمی  های سیاسی فعالیت
دهنـد،  کراچی رسانه، تلویزیون، حوزه و پول و کتابخانه دارند و کار تبلیغ مذهبی و دینی انجام مـی

  شوند.  های سیاسی و اجتماعی نمی اما وارد حوزه

  ها در پاکستان رین علمای بریلویت مهم ـ 

ترین منابع دینی و فرهنگی هر فرقه و مکتبی، علمای آن فرقه هستند؛ زیـرا آنهـا بـا تحصـیل،  از مهم
های خـود را در قالـب کـالس و درس و  انـد و یافتـه مطالعه، تحقیق و تعمق، مسائل دینی را دریافته

دهنـد. علمـای فرقـه  و عامه مـردم قـرار می همچنین سخنرانی و خطابه در اختیار طالب علوم دینی
های خود در سراسـر پاکسـتان از  بریلوی در انتشار معارف الهی نقش پررنگی دارند. آنها با فعالیت

جمله تدریس در مدارس دینی، برگزاری مراسم مـذهبی، سـخنرانی در محافـل مختلـف، نگـارش 
های  های دینـی فرقـه ها و هجمـه های مختلف، پاسخگویی به شبهه کتب مختلف، حضور در رسانه
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های شرعی پیـروان فرقـه بریلـوی، برپـایی نمـاز جماعـت در مسـاجد،  دیگر، پاسخگویی به سؤال
های مذهبی و ... باعـث نشـر و گسـترش عقایـد فرقـه بریلـوی در پاکسـتان  تشکیل احزاب و گروه

ر فرقـه بریلـوی در تـرین علمـای عصـر حاضـ اند. برای آشنایی بیشتر، اسامی تعدادی از مهـم شده
پاکستان برگرفته از کتاب تذکره اکـابر اهـل سـنه نوشـته موالنـا محمـد عبـدالحکیم شـرف قـادری 

، انتشارات نوری الهور) و همچنین با کمک عالمه مفتی محمـد صـدیق هـزاروی، موالنـا ١٣٨٤(
  شود:  مفتی گلزار احمد نعیمی و سایر علمای بریلوی ارائه می

ر القادری، رئیس منهاج القرآن الهور و رهبـر تحریـک عـوامی؛ موالنـا موالنا دکتر محمد طاه
زاده فضـل کـریم، رهبـر قبلـی  ابوالخیر محمد زبیر، رهبر جمعیت علمای پاکستان؛ موالنا صاحب

جمعیت علمای پاکستان؛ سـید احسـان الحـق شـاه، موالنـا احمـد منیـر نـورانی، موالنـا الطـاف 
زاده  ، موالنـا حبیـب احمـد نقشـبندی، موالنـا صـاحبالـدین، موالنـا جـان محمـد نعیمـی محی

حمیدالدین برکتی، موالنا سید ریاض حسین شاه، موالنا صـابر نـورانی، موالنـا حـافظ ضـیاءالحق 
هزاروی، موالنا سید ظفر علی شاه، موالنا عبدالرزاق بتهرالوی،  موالنـا مفتـی عبـدالعلیم سـیالوی 

موالنا سید عظمت علـی شـاه، موالنـا ابـوداوود صـادق (الهور)، موالنا مفتی عرفان حفیظ مدنی، 
(گوجرانواله)، موالنا احمدرضا رضوی، موالنا سید ارشد سعید کاظمی، موالنـا شـاه تـراب الحـق 
قادری، موالنا جی.ای حق محمد، موالنا حسین الدین شـاه، موالنـا دکتـر راغـب حسـین نعیمـی، 

تر صدیق علی چشتی، موالنـا ضـیاءالله، موالنـا زاده ساجد الرحمان، موالنا دک موالنا دکتر صاحب
ــا  صــاحب ــا عبدالمصــطفی هــزاروی، موالن ــر عبداللــه، موالن ــا مفتــی می ــدالمالک، موالن زاده عب
زاده عطاء المصطفی نوری، موالنا عمر فاروق سعیدی، موالنا عون محمد سعیدی، موالنـا  صاحب

م رسول سعیدی، موالنا غـالم محمـد غالم سرور هزاروی، موالنا غالم مصطفی رضوی، موالنا غال
سیالوی، موالنا فضل جمیل رضوی، موالنا فیض احمد اویسی، موالنا گل رضـا عطـاری المـدنی، 
موالنا گلزار احمد نعیمی (اسالم آباد)، موالنا محبوب حیات قادری، موالنـا سـید محفـوظ الحـق 

یالنی، موالنـا قاضـی محمـد مشهدی، موالنا مفتی محمد ابراهیم، موالنا سید محمد اجمل شاه گ
احسان الله، موالنا محمد اسحاق ظفر، موالنا دکتر محمد اشـرف آصـف جاللـی، موالنـا محمـد 
اشرف سیالوی (سرگودها)، موالنا محمد الطاف حسین، موالنا محمد الیاس قـادری امیـر  دعـوت 

تور)، موالنـا مفتـی زاده بدرالزمان قادری (الهور)، موالنا محمد بشیر (اسـ اسالمی، موالنا صاحب
محمد جمیل نعیمی، موالنا محمد حیات قادری، موالنا مفتی محمد خان قـادری، موالنـا محمـد 

زاده محمـد ریحـان  ذوالفقار المدنی العطاری، موالنا مفتی محمدرحیم سکندری، موالنا صـاحب
دیق امجد نعمانی، موالنا محمد شریف رضوی (بهکر)، موالنا محمد شـعبان، موالنـا محمـد صـ

هزاروی، موالنا محمد ظاهر شاه قادری، موالنا محمد ظفر عطاری، موالنا حافظ محمد عبدالستار 
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زاده مظهـر  سعیدی، موالنا محمد محب الله نوری، موالنا محمد وزیـر القـادری، موالنـا صـاحب
نورالحق فرید، موالنا مفتی منیب الرحمان،  موالنا نظیر احمد، موالنا سید نظیر حسین شاه، موالنا 

قادری، عضو اسبق مجلس ملی پاکستان، موالنا سید وجاهت حسین گردیزی، موالنا مفتی هدایت 
  الله پسروری و غیره.

  ها ای و فرهنگی بریلوی . امکانات رسانه٤

  مطبوعات و رسانه  .٤ـ١

کـه کنند. بـا توجـه بـه این های زیادی منتشر می اهل سنت بریلوی پاکستان جراید، رسائل و روزنامه
های مطبوعاتی پاکستان غیربریلوی هستند، ارتش  ها و صاحبان امتیاز رسانه تعداد زیادی از روزنامه

کند. برخی از ایـن  ها حمایت می پاکستان از اعطای مجوز و انتشار جراید و مجالت توسط بریلوی
و مشـایخ ها  ها و مراکز وابسته به صوفی رسائل مختص موضوع تصوف است و برخی زیر نظر آستان

ها گـاهی منتشـر و گـاهی نیـز  شوند. برخی نیز وابسته به مدارس دینـی هسـتند. روزنامـه منتشر می
شوند. برخی از ایـن نشـریات بـه صـورت محـدود و محلـی و برخـی دیگـر در سـطح  مسدود می

شوند. تعدادی از رسائل و جرایـد مهـم فرقـه بریلـوی کـه در پاکسـتان منتشـر  تری منتشر می وسیع
ماهنامه سـلطان  ،ماهنامه منهاج القرآن در الهور به سرپرستی دکتر طاهر القادری شامل:ند، شو می

ماهنامه بصیر، ماهنامه المجلـس،  ،المشایخ الهور به مدیریت سید عبداللطیف شاه لطیف چشتی
 ،ماهنامه سهرورد در الهور به مدیریت اویس سـهروردی ،ماهنامه تاج در کراچی  خاتون پاکستان و

 ،ماهنامـه نـور اسـالم، شـرقپور شـریف ،لنامه مدینه العلم، جامعه غوثیه رضویه در اسـالم آبـادسا
الفریـد، جامعـه  ،ماهنامه رضای مصطفی در گوجرانواله به مدیریت موالنا ابو داوود محمد صـادق

 ،ماهنامه فیض، خانقاه فضلیه در شیرگره به مدیریت قاضی محمد حمیـد فضـلی ،فریدیه، ساهیوال
ماهنامه دختران اسالم در الهور بـه سـردبیری قـره  ،اهر در حیدرآباد به مدیریت حبیب الرحمانالط

 سیالکوت به مدیریت ابوالنور محمد بشیر ،العین فاطمه
ِ
  و ... . ماهنامه ماه طیبه در کوتلی لوهاران

  ها های تلویزیونی وابسته به بریلوی شبکه.٤ـ٢

جار طـالی معـروف پاکسـتان عبـدالرحمن یعقـوب اسـت کـه نام یکی از ت: ARYشبکه تلویزیونی  ـ 
مخفف انگلیسـی نـام وی اسـت. ایـن شـبکه  ARYصاحب این شبکه تلویزیونی است. در واقع، 

کند؛ با وجـود ایـن بـه  ها حمایت می های خود از تفکر بریلوی و بریلوی تلویزیونی در خالل برنامه
د به صورت مستقیم عقایـد بریلویـه را تـرویج توان علت پخش نشدن برنامه از داخل پاکستان، نمی

کند یا پاسخ علمای بریلوی به مخالفان عقاید این فرقه را که از فـرق دیگـر هسـتند، در ایـن شـبکه 
  پخش کند. 
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 مذهبی است و فقط برنامه :Q-TVشبکه تلویزیـونی  ـ 
ً
های تبلیغی ایـن فرقـه را پخـش  این شبکه کامال

های حمد و نعت و سخنرانی علمای بریلـوی را  ز صبح تا شب برنامهکند. این شبکه تلویزیونی ا می
  کند.  پخش می

هـای  این شبکه نیز تحت پوشش تشـکل دعـوت اسـالمی اسـت و تنهـا برنامـه شبکه تلویزیونی مدنی چنل: ـ
هایی نظیر حمد و نعت، قـوالی، سـؤال و جـواب و  کند. در این شبکه برنامه مذهبی فرقه بریلوی را پخش می

تأسیس شد. دفتر این شبکه در کراچـی بـه ایـن آدرس  ١٣٨٧سپتامبر  ١١شود. شبکه مذکور در  . پخش می..
ــه آدرس: ٣rd floor Andheri East chintamani plazaاســت:  . ایــن شــبکه یــک وب ســایت ب

MadaniChannel.com .دارد. مدنی چنل دارای یک شبکه اینترنتی آن الین نیز هست  
های تبلیغـی  دهـد در داخـل ایـن کشـور برنامـه ومت پاکسـتان اجـازه نمیبا توجه به اینکه حک

تصویری مختص یک فرقه خاص پخش شـود، مراکـز دو شـبکه اخیـر در دبـی اسـت و از امـارات 
ها، عقاید فرقه بریلـوی  کنند. بنابراین در این شبکه متحده عربی برای مردم پاکستان برنامه پخش می

های  های مردم و شبهه در این دو شبکه، کارشناسان مذهبی به سؤالشود.  به صورت آشکار تبلیغ می
شود کـه  های مذهبی پخش می گویند. عالوه بر آن، آگهی فروش کاست و سی.دی وارده، پاسخ می

 . )١٣٨٩(ثاقب اکبر، رسند این محصوالت در سراسر دنیا به فروش می

  مساجد و ائمه جماعات .٤ـ٣

محل مراجعه عمومی هستند؛ بدین علت مساجد از اهمیت زیادی  مساجد این گروه شبیه دربارها،
برخوردارند. در مسجد جنبه شریعت خیلی قوی است و همه متشرع هستند، امـا در دربـار ممکـن 
است کسی نماز نخواند یا دارای انحرافات فکری باشد. نکته مهم این است که در طول زمان کنتـرل 

ها افتاده است؛ زیرا آنها از وضع مالی خـوبی  دست دیوبندیها خارج و به  مساجد از دست بریلوی
های مساجد از جملـه ائمـه جماعـات را دارنـد. بـا وجـود ایـن،  برخوردارند و توان پرداخت هزینه

مساجد ظرفیت عظیمی دارند و محل مراجعه طیف عظیمی از مردم هستند و جـزء طبقـات مرجـع 
با مراجعه مردم به مسـجد، ائمـه جمعـه بـه عنـوان ترین نکته این است که  شوند. مهم محسوب می

شوند. آنها نه تشکل دانشگاهی هستند، نـه علمـای صـرف و نـه بـه دنبـال اعمـال  مرجع مطرح می
 از سـالمت نفـس برخوردارنـد، امـا بیـنش  صوفیان

ً
اند. آنها اهل خطابه و وعظ هسـتند کـه عمـدتا

  سیاسی بسیار پایینی دارند. 
هـای  ا، به جای اجرای شعائر و مناسـک صـوفیانه، مراسـم و برنامـهدر مساجد برخالف درباره

هـا در مسـاجد اسـت. قبـل از اذان، در  خوانی شود؛ به طوری که پایگاه عمده نعت دیگری اجرا می
دهنـد.  های مربوط به آن انجـام مـی خوانند. جلسات ختم، آموزش قرآن و فعالیت مساجد نعت می
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هـای محـدودی در  شود. البته فعالیـت در مساجد انجام میهای حدیثی  حتی ختم بعضی مجموعه
حوزه اجتماعی دارند، اما ائمه جمعه و جماعت باید به طور ویژه مورد توجه قـرار گیرنـد. توجـه بـه 

ها محـدود اسـت، زیـرا  خطبا برای انتقال مطلب و مفهوم خود بسیار مهم است. در دربارها فرصت
هـا روزمـره اجـرا  شـود، امـا در مسـاجد برنامـه انجام مـی در طول سال چند برنامه و مراسم خاص

ها در تبیین  شوند. با وجود این، مساجد فعالیت سیاسی بسیار اندکی دارند. به طور کلی، بریلوی می
  اند و برنامه ندارند. سیاسی بسیار ضعیف و به هم ریخته

  سنجی نهضتی بریلوی ظرفیت .٥

کید کرد که مکتب بریلوی بالـذات یـك  یلویسنجی نهضتی بر در تجزیه و تحلیل ظرفیت ها باید تأ
ای و نداشـتن نظـام  های ساختاری، ضعف ایده جنبش فکری و فرهنگی است، اما با توجه به ضعف

فکری منسجم، هنوز جنبش بریلوی نتوانسته است به یك جنبش سیاسی و اجتمـاعی تبـدیل شـود. 
هایی هسـتند. بـدون  ها و ضعف دیدها، قوتها، ته ها در ذات خود دارای فرصت بدون شك بریلوی
تـوان  هـا، نمی های سیاسـی بریلوی ای، اجتمـاعی و تشـکل های فرهنگی، رسـانه شناسایی ظرفیت

  درباره ظرفیت نهضتی آنان سخن گفت.
های ارزشمند جهموری اسـالمی ایـران در پاکسـتان  ها از پتانسیل واقعیت این است که بریلوی

ـ مذهبی ندارد. البته عملکرد نامنسجم آنـان در  و کافی از این فرقه فکری  و ایران شناخت دقیق بوده
ها رفتارهای متناقض و گاهی سینوسی از خـود  این عدم شناخت دقیق مؤثر بوده است؛ زیرا بریلوی

ها در رفتارهـای  بسیاری از بریلویبه عبارتی وجود ندارد. کافی و در بدنه آنها هم انسجام  ادهنشان د
کنند؛ اما قدرت بسیج مردمی و بسیج منابع خوبی دارند و  خود به صورت سکوالر عمل میسیاسی 

  شان نیز افراد شاخصی هستند.  برخی از رهبران
. یان پاکستان باشـدبرای شیعی راه تنفس تواند به نوعی میها  بریلوی  بدنه اجتماعی قوی بنابراین

یاسی پاکستان اعتراض داشـته از جملـه کشـتار برخی مسائل سبه  عیانها در مقاطعی که شی بریلوی
اطهـار  بیـت و ائمـه هـا، دوسـتی اهـل  . گرایش اعتقـادی بریلویه استاز آنها حمایت کردشیعیان 
در مورد حمایت از شیعه و روابـط آنها ارزشمند است.  برای توسلالسالم) است و زیارت و  (علیهم
هـا  گیرند؛ امـا بریلوی صراحت موضع می شیعه به ها علیه ها با شیعه باید گفت که دیوبندی بریلوی

زمینه ارتباط با شیعه را دارند و این عالقه هم در آنها وجود دارد. البته نکته ظریف اینجاست که باید 
هـا نیـز  دهـد و بریلوی ها را تحـت تـأثیر قـرار می را در نظر گرفت که بریلوی ١تبلیغات شیعه لندنی

                                                                                                                                         
ترین هدف  شوند که مهم های جاسوسی انگلیس هدایت و کنترل می شیعه لندنی شیعیانی هستند که توسط دستگاه. ١

است دارند و ها بین شیعیان و اهل سنت است. اعتقاد به جدایی دین از سی آن ایجاد تفرقه و اختالف و افزایش تنش
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لندنی قائل نیستند که باید برای این مشکل کاری کرد. درباره ارتباط  تمایزی میان شیعه ناب و شیعه
بیت(ع) باید گفـت کـه آنهـا هـیچ ابـایی از آشـکار شـدن ایـن  ها به اهل  با شیعیان و عالقه بریلوی
ها این عالقه را پس از رشد سلفیت و تکفیر در پاکستان در معابر خود ابـراز  موضوع ندارند. بریلوی

بیـت عالقـه  م مصطفی رضوی در کتاب خود به صراحت اشاره کرد کسی که به اهل کردند. غال می
هـا وجـود دارد، در شـرایط  نداشته باشد، مسلمان نیست. بـا وجـود همـه پتانسـیلی کـه در بریلوی

هـا و  امروزی با وجود جمعیت زیاد، خود را بیشتر غرق در همـان دنیـای تصـوف و برگـزاری غوث
اند. نقـش  ها دور شده اند و به مقدار زیادی از شرایط روز مسلمان رم کردههای نبی اک مراسم و جشن

تری ماننـد  تر اسـت و گـرایش متعـادل های موجـود در هنـد و پاکسـتان قـوی ها در تشکل دیوبندی
ها دارنـد. از ایـن رو، گرچـه  جماعت اسالمی در پاکستان و صبغه سیاسی بیشتری نسبت به بریلوی

پاکستان قوی بودند، نتوانستند کرسی زیادی در پارلمـان بـه دسـت بیاورنـد. آنان در میدان سیاسی 
  تر عمل کردند.  ها قوی ها در این زمینه نسبت به بریلوی دیوبندی

الحق نسبت به جمعیت علمای پاکستان (شاخه نورانی) به مقـدار  الرحمن یا سمیع جریان فضل
ها، سـازمان و شـکل دادن  های بریلوی از ضعفاند در سیاست اثرگذار باشند. یکی  بیشتری توانسته

اند جایگاه خود را در جامعـه  طور که باید نتوانسته قاره هند است که آن  به قالب این جمعیت در شبه
ها در اعتقادات به شیعیان نزدیک هستند، اما بـا شـیعیان  هند و پاکستان تثبیت کنند. هرچند بریلوی

اه احمد نورانی در الهور، مخالف جدی برقراری خط لوله صلح اختالفاتی هم دارند. برای نمونه ش
ایران و پاکستان و هند بود و علت این مخالفت، ضدیت آنها با هند بود. آنان نام خـط صـلح را کـه 

  . )١٣٩٥(زمانی، هند در آن شریک باشد، قبول ندارند
ه ایران و شیعیان ایران ها را به طور مضاعف دربار رفتارهای نادرست شیعیان پاکستان نیز ذهنیت

رو آنها نگاه چندان خوبی به جمهوری اسالمی ایران ندارند. مـردم عـادی  منفی کرده است؛ از این 
این کشور اطالعات چندانی درباره کشور و مردم جمهوری اسـالمی ایـران ندارنـد؛ امـا نخبگـان و 

گیـرد. ایجـاد  آسـانی صـورت میعلمای آنها نگاه منفی به این مقوله دارند که اصالح این نگـاه بـه 
اما دیپلماسی عمومی  ،دهد ارتباط با شناخت قبلی اهمیت بسیاری دارد و راه دیپلماتیک جواب نمی

تر هستند تا ایـران.  ها درباره مسئله قدس و فلسطین به قرائت ترکی نزدیک بخش است. بریلوی نتیجه
شـوند تـا از آنهـا اسـتفاده کنـیم،  یهای دانشگاهی ظرفیت بسیار نزدیکی برای ما محسوب م تشکل

های مختلف حضور دارند و از ماهیـت ضـد اسـتکباری محکمـی  کرده در رشته چون افراد تحصیل
برخوردارند. آنان به شـدت ضـد غـرب و ضـد اسـتکبار هسـتند و ضـدیت راسـخی بـا وهابیـت و 

                                                                                                                                        
 کنند. باورهای غلط و ... را ترویج می
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نتقاد بـه جمهـوری شناسند و ضمن ا صهیونیسم دارند. آنها کم و بیش جمهوری اسالمی ایران را می
هـای آن  های قدرت جهان اسالم است و باید از ظرفیت کنند که ایران یکی از قطب اسالمی فکر می

کادمیک با تشکل مند هستند و بـه دلیـل  های دانشگاهی ایران عالقه استفاده کرد. آنان به ارتباطات آ
 برداری دارند.  ساختاریافتگی، ظرفیت بهره

  ها در امور نهضتی یلویهای بر ها و ضعف . آسیب٦

های  های جدی در حوزه بریلوی در پاکستان این است کـه بـه سـبب پراکنـدگی وزنـه یکی از آسیبـ 
های تأثیرگذار بریلوی، قدرت بریلوی در پاکستان بسیار رقیق شـده اسـت. ایـن امـر در  اجتماعی و کانون
 به چشم می ها به مقایسه با دیوبندی

ً
  ها باعـث رقیـق شـدن گـروه د. تکثر کانونخور ویژه نسل جوان کامال

شده است. اگر سازماندهی دقیقی حول یک فرد مشخص یا کانون اجتمـاعی انجـام گیـرد کـه بتوانـد بـه 
  ها امیدوار شد.  توان به آینده جنبش عنوان پیشران جنبش اجتماعی عمل کند، می

کنـد.  صحنه آنها را هـدایت می  شتها نفوذ دارد و پ ـ دولت انگلیس به معنای واقعی کلمه در بریلوی
    .وآمد زیادی با سفارت انگلیس دارند اند و رفت بیشتر افراد این گروه در لندن دفاتری تأسیس کرده

ها دچـار ضـعف سـاختاری و فاقـد سـاختار فکـری و مرکزیـت قـوی  رسد بریلوی ـ به نظر می
 مراکز تصمیم

ِ
ری و ساختار سازمانی مناسـب گی هستند. ضعف بنیادین و ساختاری به علت نداشتن

عدم حمایـت  ١نما و حامی داشتن بوده است. برای رسیدن به ساختار قدرت و همچنین نیاز به قطب
خارجی از آنان باعث شده است که به سمت شیعیان و حامی شیعیان یعنی ایران روی آورند. آنها از 

بیننـد وگرنـه  در قالـب ایـران میکنند. آنها شـیعه را  شان به وهابیت احساس خطر می جذب جوانان
ها نباید به معنی رها  البته ضعف ساختاری بریلوی شود. صرف شیعه برای آنها فرصت محسوب نمی

ها توان بسیج دینی، اجتماعی و فرهنگی دارند، امـا در عملـی کـردن  ها باشد. بریلوی کردن بریلوی
   های خود ناتوان هستند. سیاست

هـای جریـان  دهند، ناشـی از حمایت گرایی را ترویج می که افراط وجود مدارس دینی گسترده ـ 
های افراطی شـکل گرفتنـد و  وهابیت از آنها بوده است. از زمان حمله شوروی به افغانستان، جریان

هـای افراطـی تولیـد و بـازآفرینی شـوند و بـه  ها، به نـوعی گروه این مسئله موجب شد طی این سال
قاره و جنـوب  ن زده شود. با توجه به اینکه جمعیت عظیم مسلمانان در شبهگرایی در منطقه دام  افراط

آسیا متمرکزند، این تهدید برای آینده همچنان وجود دارد که تروریسم به مناطقی مانند جنوب آسـیا 
  شود. گرایی مانند داعش نیز دیده می هایی از نفوذ افراط و آسیای مرکزی سرایت کند یا حتی رگه

                                                                                                                                         
شود که به رغم تبلیغات و تظاهرات گسترده، موفق به انجام کار  القادری مشاهده می . نمونه این کار در جریان طاهر ١

 سیاسی منسجمی نشد و اقداماتی را به صورت مقطعی انجام داد که اثرگذار نبود.
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لیگ نواز و حزب مردم و نیز جمعیت علمای  صورت مشخص حزب مسلم اب و به برخی احز ـ 
هـای بریلـوی  و جماعت علمای پاکستان شیرانی با جریـان MQMاسالم، جماعت اسالمی مانند 

هـای  ها بـا گروه نظیر جریان قادری ناهمسو و مخالف هستند. همین امر موجب شده است بریلوی
  رو شوند. مخالف داخلی روبه

های جریان بریلوی، قائم به شخص بودن آن است؛ به ایـن معنـی کـه  ترین آسیب یکی از مهمـ 
های رهبران بریلوی محدود به شخص و بـه طـور متمرکـز  های سیاسی و سیاست گیری اکثر تصمیم

شـود.  های بریلوی توسـط رهبـران آن مشـخص مـی  های حزب یا جریان ها و برنامه است. سیاست
شود نهادهای اطالعاتی و  یژگی مرید و مرادی و خصوصیات صوفیسم موجب میهمین امر همراه و

های مادی یا سیاسی  نهادهای قدرت در داخل، به رهبران بریلوی تأثیر بگذارند و حتی با ارائه کمك
  آنان را هدایت و استخدام کنند. 

  گیری نتیجه

بندی و سـپس وهابیـت تشـکیل ها و علمای آن، مکتب بریلوی را در مخالفت با مکتب دیو بریلوی
بـه   های متعدد و گاه متعارض فکری اهـل سـنت حنفـی، مسـلمانان سـنی دادند. با توجه به گرایش

برند که بـه حـاد شـدن فضـای تعصـبات  نوعی در تنازع و مناقشه علمی و فکری شدیدی به سر می
مـذهبی و سیاسـی  های مذهبی و فکری افزوده است و همین امر خود زمینه را برای ظهـور سـازمان

یافته اقدام به فعالیت کند. البته واضـح  کند تا هر جناح مذهبی و فکری به صورت سازمان فراهم می
گرایانه از دین دارند و از طریق جریـان وهابیـت،  ها، قرائت افراط ها و اهل حدیثی است که دیوبندی

حـزب جمعیـت علمـای «نظیـر  ها با ایجـاد احزابـی شوند.  بنابراین بریلوی جانبه می حمایت همه
، حزب تحریك عوامی، حزب تحریك سنی، جماعت اهل سنت و چندین حـزب دیگـر، »پاکستان

ها، به دنبال ترویج عقایـد بریلـوی و  حدیثی  ها و اهل های دینی بریلوی در کنار پاسخگویی به شبهه
  ها هستند.  تفکرات احمدرضاخان، و حمایت از حقوق سیاسی و اجتماعی بریلوی

ها در پاکستان پیرو فقه حنفی هستند.  ها و دیوبندی بر این اصل اتفاق نظر وجود دارد که بریلوی
تـوان بـین آنهـا و شـیعه مشـترکات  انـد و می مذهب سنت در پاکستان و افغانستان حنفی  عمده اهل

ید روی ایـن های علمیه با ها را در این دو کشور دید. حوزه زیادی پیدا کرد یا خطوط قرمز با تکفیری
موضوع کار کنند و متون آموزشی مدارس دینی و سـنی را کـه فاقـد تفکـرات افراطـی اسـت، مـورد 

سـنت را استانداردسـازی کـرد. مـا   توان دروس مدارس اهل کار می  بررسی مجدد قرار دهند. با این
  خواهیم سنی سنت به تشیع بپیوندند؛ اما می خواهیم اهل  نمی

ً
سـنی واقعـی  های واقعی باشند. قطعا

نیز با تفکرات افراطی مشکل دارد. حتی موضوع تکفیری میـان علمـای بـزرگ دیوبنـدی هـم دارای 
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اشکال است. بنابراین باید اصل مسئله و اعتقاد واقعی شیعه را تبیین کرد. آنهـا حتـی تـا چنـد سـال 
 اگر ما قرآن را  پیش باور نمی

ً
تحریف کـرده باشـیم، کردند که قرآن شیعیان با آنها یکی است. مسلما

شده اسـت،  حکم به تکفیر ما خواهند داد. سجده کردن ما برای امام حسین(ع) با تکفیر آنها مواجه 
اما اینکه شیعه کافر است در اعتقادات آنها وجود ندارد و آنها فقط به برخی از اعمال شیعه حسـاس 

در ایالت سند » اعجاز قادری«ترین گروه بریلوی است. آقای  تحریک، بزرگ هستند. مجموعه سنی 
کنـد؛ امـا متأسـفانه  نیز از افراد قدرتمندی است که به شیعه تمایل دارد و این مجموعه را هدایت می

  شود. ارتباطی با وی برقرار نمی
تواند مشکالت پاکستان را حل کند، ایجـاد یـک جنـبش به کتحول اسالمی و دینی در پاکستان 

های دیوبنـدی در نهایـت بـه عربسـتان  ست؛ چون خاستگاه جریاندینی به رهبری بزرگان بریلوی ا
ها  ها در پاکسـتان قـدرت بگیرنـد. همچنـین دیوبنـدی دیوبندی نیست که ایران گردد و به نفع  برمی

هـای  و گروه تفرقـهاجتماعی زیاد یا جایگـاه اجتمـاعی محکمـی ندارنـد، چـون در ایجـاد  سرمایه 
برای ایجـاد تحـول  ی افراطیها جتماعی پاکستان از اقدام این گروهند؛ اما بدنه اتاثیرگذارتروریستی 

حاکمیت دیوبندی در پاکستان به نفع ایران نیسـت. بنابراین کند.  اسالمی در این کشور استقبال نمی
در حال حاضر زمینه برای ایجاد تحولی مانند انقالب اسالمی ایران در پاکستان فراهم نشده اسـت؛ 

نقـش بتواننـد  بریلـویب سازوکارهایی مانند انتخابات امیـدوار بـود کـه احـزاب توان در قال می اما
  ند. سیاسی خود را ایفاکن



ت
رفی
ظ

 
وي
ریل
ی ب
ضت
 نه
جی
سن

 
ان
ست
پاک

ي 
ها

  
 

 

 35  

 و مآخذ منابع

  جلسات صورت
  موسسـه ، »ها در موضوعات نهضتی ای بریلوی ـ رسانه های فرهنگی  شناسایی حساسه«، )١٣٩٥(باقری، اسماعیل

  سازان نور. اندیشه
  موسسـه ، »های آن سایی طبقه پیشرو اجتمـاعی فعـال بریلـوی و شناسـایی حساسـهشنا«، )١٣٩٥(جمالی، جواد

 اندیشه سازان نور.

 موسسـه ، »هـا و وضـع تشـکل فعلـی آنـان بریلوی  پذیری بررسـی شـکل«، )١٣٩٥(عبدالحسـین ،السادات رئیس
  سازان نور. اندیشه

 های آن ریلوی و شناسایی حساسهشناسایی طبقه پیشرو اجتماعی فعال ب«، )١٣٩٥(السادات، عبدالحسین رئیس« ،
  سازان نور. موسسه اندیشه

  سازان نور. موسسه اندیشه، »ها و وضع تشکل فعلی آنان بریلوی  پذیری بررسی شکل«، )١٣٩٥(زمانی، مسعود 

 سازان نور. موسسه اندیشه، »ها و وضع تشکل فعلی آنان بریلوی  پذیری بررسی شکل«، )١٣٩٥(صادقی، تقی 

  ،مؤسسـه مطالعـات »ها در موضـوعات نهضـتی ای بریلوی ـ رسانه های فرهنگی  شناسایی حساسه«صادقی، تقی ،
  .ساران نور اندیشه

 سازان نور. موسسه اندیشه، »ها و وضع تشکل فعلی آنان بریلوی  پذیری بررسی شکل«، راشد، )١٣٩٥(عباس نقوی  

 موسسـه ، »هـا عـات در خصـوص بریلویهـا و اطال آوری داده بیان مسئله و نحـوه جمـع«، )١٣٩٥(فیاض، عباس
  سازان نور. اندیشه

  
  مصاحبه

 سازان نور شعبه مشهد ، در موسسه اندیشه»طبقه اجتماعی پیشرو بریلوی«، )١٣٩٥(مصاحبه با تقی صادقی.  

 مؤسســه مطالعــات »های نهضــتی منــافع ملــی و سیاســت«، )١٣٩٥(مصــاحبه بــا دکتــر محمدرضــا دهشــیری ،
  .سازان نور اندیشه

 سازان نور ، سخنگوی جریان طاهر قادری، مؤسسه اندیشه)١٣٩٥(با عمر ریاض عباس مصاحبه.  
  

  منابع فارسی
   مسالک دینی پاکستان (به زبان اردو)، چاپ اول، البصیره، اسالم آباد)٢٠١٠( اکبر، ثاقب ،.  
 قابل دسترس در:»!های گمراه اهل سنت بریلوی یکی از فرقه«، )١٣٩٤(امینی، اسماعیل ،  

http://sozimihrab.org/ 

http://sozimihrab.org


فصلنامه مطالعات راهبرد
 ي

جهان اسالم، سال 
ت و دوم

بیس
، شماره

 4
پ،  
اپی

 ی
88

، زمستان 
1400

  
 

 

 36  

   انداز آن جایگاه شیعیان در ساختار سیاسی اجتماعی پاکستان و چشم«، )١٣٩٣(٦٨پژوهش راهبردی«. 

  های مذهبی پاکستان ها و فرقه نگاهی به گروه«، )٣٠/٧/١٣٩١(خبرگزاری فارس«.  
 »١٠المعارف اسالم، ج  ه، ترجمه دایر»دانشنامه ایران و اسالم.  

 دو، آزاد دائره المعارف، سایت ویکی پدیا، ار  http://ur.wikipedia.org/  
  استاد راهنما: حجت االسالم دکتر مهدی فرمانیان، اسـتاد »تاریخ و عقاید بریلویه«نامه  سید حسین رضوی، پایان ،

مشاور: حجت االسالم محمد باقر قیومی، مقطع: کارشناسی ارشد، دانشـگاه : مجتمـع عـالی امـام خمینـی(ره)، 
  .١٣٨٩اع : تاریخ دف

  فصـلنامه »ساختار قدرت در پاکستان و علـل ناپایـداری سیاسـی آن)«١٣٩٠(  یزدی، غالمرضا و دیگران، صراف ،

  .١٥ش   علوم سیاسی،
   ،١٣٩١دی ٧فارس نیوز.  

  شناسی سیاسی، تهران: نشر سخن ، جامعه)١٣٨٥(صبوری، منوچهر. 

 هادی خسروشاهی، انتشارات مؤسسه اطالعات تهران های اسالمی، ترجمه سید ، مسائل نهضت)١٣٧٥(صدیقی، کلیم.  

 قابل دسترس در:»ای تشکیل گردد بلوک منطقه«، محمد، )١٣٩٢(طاهر القادری ،  
http://www.khaama.com/persian/archives/١٦٩٨ 

 فصلنامه خاورمیانـه، »راهبردی ـ   های ساختاری جنبش اسالمی پاکستان و چالش«، )١٣٨٠(عارفی، محمد اکرم ،

  .، دوره سوم٢٧، ش ٨س 
 قـم: ١، جنبش اسالمی پاکستان؛ بررسی عوامل ناکامی در ایجاد نظـام اسـالمی، چ )١٣٨٢(عارفی، محمد اکرم ،

  .نشر بوستان
  ،قابل دسترس در:»نگاهی به تاریخ و عقاید و بزرگان دیوبندیه و بریلویه«فرمانیان، مهدی ،  

http://mazaheb.com/ 

 های داخلی و خارجی، تهران: نشر مرکز تحقیقات استراتژیك کستان، چالش، پا)١٣٩٠(واعظی، محمود.  
  

http://ur.wikipedia.org/
http://www.khaama.com/persian/archives/
http://mazaheb.com

