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  در شبه قاره هند هیوبندیساختار د

  
   مهران شیرازي

  
  
  

  22/12/1396 تاریخ پذیرش نهایی:          10/11/1396تاریخ دریافت: 
  

  چکیده
 و جمعیـت  نظـر  از.  بریلـوي  و دیوبندیه. دارد پیرو عمده گروه دو قاره شبه در حنفی مذهب
 درسـی  مـنظم  برنامـه  و انسـجام  نظـر  از ولی هستند اکثریت در کامالً بریلویه پیروان کثرت

  تجزیه از پیش ي دوره در دیوبندي جریان برخوردارند. و انسجام بیشتري انتظام از ها دیوبندي
ره هنـد و  قـا  بود و علماي بزرگی را تربیت کرد. بعد از تجزیه شبه داري ریشه جریان قاره شبه

 تمرکز مسلمانان در پاکستان، مرکزیت اصلی ایـن جریـان بـه پاکسـتان منتقـل شـد و بـین       
شد. هر چند که میـان دیوبندیـه و وهابیـت از     برقرار تنگاتنگی ارتباط وهابیسم و دیوبندیسم

 تسـلیحاتی مـدارس   و مالی هاي کمک نظر اعتقادي اختالفات عمیقی وجود دارد اما دریافت
 چـه آن میـان ، ثر از وهابیت سـاخته اسـت  أدیوبندیه را مت،  دي از جریان وهابیتدیوبن مذهبی
 تأسـیس  از پیش که جریانی با است معروف دیوبندي جریان نام به پاکستان در ویژه به امروز

در حـال حاضـر    .دارد وجـود  هـایی  تفـاوت  شـد،  مـی  خوانده نام این به هند در کشور این
نماید  و به صورت سلسله مراتبی عمل می ز ادبیات سلفی تغذیها دیوبندیه در جامعه پاکستان

  که نوعاَ مذاهب و اقوام دیگر هستند، موضع خشن و یکپارچه دارد.» غیر«و در مقابل 
  

  واژگان کلیدي
  دیوبندیه، شبه قاره هند، پاکستان، سلفیت، وهابیت

                                                                                                                                        
 اي   پژوهشگر مسائل منطقه ،یاسیس يایجغراف يدوره دکتر يدانشجو 
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  مقدمه
 محمـد  توسط موالناش .ه1246 خرداد 10مطابق با  1867 می 30دارلعلوم دیوبند 
 مایلی نود در سهارنپور شهر از بخشی که» دیوبند« نام به محلی قاسم نانوتوي در

 علی ذوالفقار حسین، عابد سید گردید. حاجی تأسیسهند،  نو دهلی شرقی  شمال
 شـایانی  همکاري »نانوتوي« این دارلعلوم با تأسیسالرحمن نیز در  فضل موالنا و

 و هنـد  در ها سال آن. اند بوده شیعه رسد می نظر به اول نفر دو اسامی از .اند داشته
 کلیت حفظ براي تسنن اهل و شیعیان نزدیکی و اتحاد غیرمسلمان، جمعیت میان
 علیـه  قـاره  شبه مسلمانان مبارزات تاریخ در چنانکه بوده طبیعی موضوعی اسالم
 اتحـاد  از يمتعـدد  مـوارد  به بریتانیا مستقیم حاکمیت سپس و شرقی هند کمپانی

: گفتـه بـود   زمـانی  نـانوتوي  قاسـم  محمد موالنا جمله از. خوریم برمی مسلمانان
 ایجـاد  تفرقـه  مسـلمانان  بـین  که نیست آن وقت. است کافر بر  امروز زمانه غلبه«

 بـه  بایستی. شود می بیشتر ایشان ضعف کنند پیدا تفرقه مسلمانان چقدر هر. شود
 احتـرام  مورد تفکر این »  باشیم شدن وصل و دوختن فکر به کردن پاره فکر جاي

  . است بوده بعدي نیز هاي نسل در دیوبند بزرگان
 در بریتانیـا  امپراطـوري  مسـتقیم  حاکمیـت  سـال  یعنـی  مـیالدي  1857 از بعد

 قاره شبه مقدرات بر شرقی هند کمپانی سال صد از بیش طی آن از پیش( قاره شبه
 کشـورهاي  و فـارس  خلـیج  هاي نشین شیخ ،افغانستان از هایی بخش بر آنجا از و

 مکتـب . بـود  زوال بـه  رو هنـد  مسلمانان عظمت) بوده حاکم آسیا شرقی جنوب
 اخالقـی  روحیه بریتانیا، و هندوها فرهنگی تهاجم از مسلمانان حفظ براي دیوبند
 در را عبـادات  و اسـالمی  آداب و عـادات  معاشرت، باوري، دین محبت، و عشق
 روحیـه  نشر راه در تالش. کرد  می منتشر مسلمانان بین فرهنگی هاي فعالیت قالب

 آداب بـاوري،  دین دادن قرار محور و صرف گرایی فلسفه و عقل برابر در معنوي
 توانسـتند  مکتـب  این پیروان و شد واقع مؤثر واقعاً زمان آن در عبادات و اسالمی
 بعـدها  مانانمسـل  همـین  و کننـد  حفـظ  مسلمان اسم به را هندي مسلمان جامعه
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 داد ثمـر  1947 سـال  در که هند طلبانه استقالل هاي  نهضت در را نقش ترین بزرگ
  .کردند ایفا

 در فرهنگـی  قـوي  مرکز یک عنوان هب اش شکوفایی دوران در دیوبند دارالعلوم
 دارالعلوم همت به هند در فارسی زبان حفظ ادامه. بود فعال انگلیس استعمار برابر

 هند مختلف نقاط در مکتب این التحصیالن فارغ که هایی ارالعلومد دیگر و دیوبند
  .گرفت صورت کردند، تأسیس پاکستان و

 مدرسـه  بـاب  هـزار  یـک  حـدود  قـاره  شبه تمام در دیوبند هند،  تجزیه از قبل
 .کـرد  مـی  برگزار خودش را امتحانات و داشت را آنها سرپرستی که آورد وجود هب

 مدارسـی  مختلـف  نقـاط  در خودشـان  دارالعلوم لتحصیالنا فارغ و استادان سپس
 بعد از تجزیه شبه قـاره هنـد و تمرکـز    .کردند می اداره را آنها که آوردند وجود هب

 برنامـه  از پیـروي  بـه  این کشور مختلف نقاط دیوبند در پاکستان در مکتب اصلی
 پـرورش  همم بسیار مراکز جمله از آمد. وجود هب مدارسی دیوبند دارالعلوم درسی

 پاکسـتان  پیشـاور  نزدیکـی  در شـهري  ختک، اکوره در حقانیه دارالعلوم دیوبندیه
 افـراد  و کـرد  ایجاد را آن الحق سمیع موالنا پدر حقانی، عبدالحق موالنا که است

ـانی  اسـتاد  و حکمتیـار  الـرحمن،  فضـل  الحـق،  سمیع آقایان چون سرشناسی و رب 
 اغلـب  افغانستان نیز طالبان. هستند رالعلومدا این التحصیل فارغ عبدالحمید مولوي

در  هـا  این مقاله با هـدف بررسـی فعالیـت دیوبنـدي    .  یافتند پرورش مرکز این در
ـ ،  جامعه پاکستان لیف أنوع عملکرد و مواضع آنها نسبت به دیگر اقوام و مذاهب ت
  )105: 1385 طیب،. ( گردیده است

  
  دیوبند فکري اصول
 شـاه « آراي و هـا  هاندیشـ  از برگرفتـه  دیوبنـد،  مکتب دینی  اندیشه بنیان و شالوده
 دینـی  شخصـیت  تـرین  بـزرگ  تـوان  مـی  را اهللا ولی شاه. باشد می »دهلوي اهللا ولی

 دیوبند، دارالعلوم بنیانگذار دانست. نانوتوي، اخیر سده چند در قاره شبه مسلمانان
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 خـط  رد دیوبنـد  روایـت،  لحـاظ  از هـم  و مسـلک  لحـاظ  از هـم  گوید می خود
  .است عالم این به منسوب و »دهلوي اهللا ولی شاه حضرت«

 مـذهبی  هـاي  جریـان   همـه  میـان  در وي باورهاي نظام و عقاید تأثیر واقع در
 احیاي مکتب، این هدف ترین مهم. است نمایان بیش و کم هند، و پاکستان امروز
ـ  اهللا، ولـی  شاه رویکرد و تالش .بود دینی حیات تجدید و اسالم دین  ایجـاد  رايب
 و تصـوف  کالمـی،  فقهی، گوناگون هاي یشگرا  و مذاهب میان هماهنگی و آشتی

 زنـدگی  به دادن سامان براي منسجم فکري دستگاه یک آوردن وجود به همچنین
  .است ستودنی مسلمان جوامع و افراد معنوي و مادي
 فـاع د دیـن  از هـا  بخش و ها هزمین تمامی در که است معتقد دیوبند دارالعلوم 
 عدم اجتهاد، فکر، آزادي نام با و باشد عقل جانب از اگر اي فتنه: گوید می .کند می

 نشـر  یـا  بـدعت  رواج بـراي  تـالش  حقیقـت  در و تصـوف  یا و سلف از پیروي
 آن بـا  بایسـتد،  آن مقابـل  در دانـد  مـی  خـود  وظیفه مردم، بین در ضعیف روایات
 و کند می برداشت خود را آنچه دیوبند دارالعلوم .نماید دفاع دین از و کند مبارزه
ـه  و کوچـه  و گـذرگاه  آن از بیـرون  و دانـد  می» دین« دارد که را هایی برنامه  محلّ
ـر  فقـط  دیوبند از التحصیالن فارغ بنابراین. دین از انحراف و بدعت را فکري  تفکّ
 رتحج. است این دین از ما یا من برداشت بگویند اینکه نه و دانند می دین را خود

 ایـن  بارز خصایص از یکی کردن نفی را دیگران و انگاشتن مطلق را خود فکري،
ـ  را حکومت افغانستان در طالبان بنام آنچه. است گروه  آنچـه  و گرفـت  دسـت  هب
ه از برخاسته تفکّر دقیقاً داد انجام بود دیوبندی .  

تـاکنون کـه مرکزیـت آن در     دیوبنـد  دارالعلوم تأسیس هنگام از دیوبند مکتب
 و اهللا ولی شاه يها هاندیش وامدار را خود دیگري جریان هر از بیش پاکستان است

 امـارت « همـان  یـا  اسـالمی  یکپارچـه  حکومـت  تشـکیل . داند می آن هدهند ادامه
 يهـا  هگـرو  از بسـیاري  کـه  است اهللا ولی شاه سیاسی  اندیشه ها آرمان از »اسالمی
  .هستند آن کردن پیاده دنبال به دیوبندي
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 جمعیـت « دیوبنـدي  علماي پاکستان، و هند تشکیل و قاره شبه  تجزیه از پیش
 داشـت،  جریـان  هنـد  در »خالفـت  جنـبش « کـه  م1919 سال در را »هند علماي
 جـدایی  بـا  دیوبنـدي  علمـاي  کلی طور به و هند علماي جمعیت. کردند تأسیس

 محمـد « رهبـري  به1940ـ1930 يها هده در که مستقل کشور تشکیل و مسلمانان
  یشـه اند  هکـ  چـرا  بودنـد،  مخالف بود، جریان در »هند لیگ مسلم« و »جناح علی

 هـا  انگلیسـی  اسـتعماري  يهـا  هانگیـز  از را مسـلمانان  براي مستقل کشور تشکیل
  )1392 منش، احمدي. ( دانستند می

 بـود. در  داري ریشـه  جریان قاره شبه  تجزیه از پیش  دوره در دیوبندي جریان 
 پیروي عمده طور به و داشت دلبستگی رو میانه تصوف به دیوبند انجری دوره این

 هـاي  جریـان  بـا  معاصر دوران در دیوبند جریان که آن حال بودند؛ چشتیه مکتب
 آنچـه  .دارد سرسـختانه  دشـمنی  حتـی  و مخالفـت  بریلوي مکتب ویژه به تصوف
 از شپـی  کـه  جریـانی  بـا  اسـت  معروف دیوبندي جریان نام به پاکستان در امروز

 البته. دارد وجود هایی تفاوت شد، می خوانده نام این به هند در کشور این تأسیس
 میـان  در همـواره  کـه  گـري  صـوفی  آداب و هـا  آیین در روي زیاده با مخالفت در

 یکپارچـه  حکـومتی  تشـکیل  داعیه همچنین و است بوده رایج قاره شبه مسلمانان
 دوره دو هر در که هستند اموري گرایی، فرقه از ییها هرگ کنار در مسلمانان، براي
 علمـی  جایگـاه  و مرتبه دیوبندي جریان قاره، شبه تجزیه از پس. اند داشته وجود
 اهمیـت  اجتمـاعی آن  و سیاسـی  يها هجنب از تنها و داده دست از کلی به را خود
 هویـت  و استقالل تنها نه دیوبندي سلفی جریان این تا شد سبب امر همین. دارد
 نفـوذ  تحـت  اخیـر  يها هده در بلکه بدهد، دست از زیادي اندازه تا را خود ذاتی

 بـر  نیـز  ها غربی ویژه به خارجی جاسوسی هاي سازمان حتی و گرفته قرار وهابیت
  .کنند نفوذ دیوبندي سلفی هاي جریان

 عـالم  کـه  آن از بـیش  دارنـد،  وجود پاکستان در امروز که اي دیوبندي مدارس
 و جـذب  دیگـر  عناوین سایر یا و طالبان قالب در را جوانانی کنند، تربیت مذهبی



فصلنامه مطالعات 
راهبرد

ي جهان اسالم
، سال هجدهم،

 
شماره

 4
، پیاپی

72
، زمستان 

1396
  

 

 

 154  

 

 

 جهـادي  ـ سـلفی  يهـا  هگـرو  هـاي  آرمـان  و اهداف راستاي در که کنند می تربیت
 و نبـوده  دینـی  علـم  بـاالي  تراز از برخورداري نیازمند چندان که کنند می حرکت
 نجریـا  امـروزه  کـه  طوري هستند، جاسوسی ـ  اطالعاتی يها هدستگا نفوذ تحت

 و بـزرگ  عالمـان  نـام  بـا  نـه  پاکسـتان،  در آن به وابسته دینی مدارس و دیوبندي
 و افراطـی  نظـامی،  شـبه  يهـا  هگـرو  نـام  بـا  بلکـه  برجسـته،  علمی هاي شخصیت
  .شوند می شناخته جهادي ـ سلفی همان یا تکفیري ـ تروریستی هاي سازمان
 تربیـت  اي جستهبر علماي و بود هند دیوبند، مکتب اصلی خاستگاه زمانی اگر
) غربـی  شـمال  سـرحد  ایالـت ( پاکستان قبایلی مناطق به مرکزیت آن اکنون کرد،
 ايِ قبیلـه  مناطق از برخاسته دینی رهبران و علما بیشترین اکنون است؛ شده منتقل
. ندارند کاملی همخوانی دیوبندي قدیمی و اصیل جریان با که هستند نشین پشتون

 به شرك، و کفر با مبارزه راه تنها عنوان به جهاد یینآ ها، دیوبندي فعلی عقاید در
 ایـن  در کـه  شـود  مـی  شـناخته  مقـدس  اولیـاي  و شیعه مذهب با مبارزه در ویژه

  )1392شفیعی،. ( است مشترك گري وهابی و وهابیت منحرف جریان با خصوص
  

  دیوبند علماي مسلکی فکر طرز و دینی روحیه
 نقشـبندي،  ــ  چشـتی  تصوف اشعري، ـ ریديمات کالم حنفی، فقه با دیوبندیه، از

 دهلوي عبدالعزیز شاه دهلوي، اهللا ولی شاه سرهندي، سوي از اصالحاتی با همراه
 خاصـی  فکـري  یشگرا کدام هر که عالم هزاران داشتن با دهلوي اسماعیل شاه و

 تـوان  نمـی  یقینـاً  دارد، اسـالمی  علوم از اي رشته به اي ویژه عالقه هرکس و دارند
طیـب کـه بـه     محمد قاري موالنا داشت. با استناد به تقریرات خاصی مشی رانتظا

کتـابی بـه   ،  میالدي 1988و در سال  دیوبند بود دارالعلوم مدیر مدت شصت سال
ـ  »مزاج مسلکی) و( اور رخ دینی کا دیوبند علماء«زبان اردو به نام  لیف کـرد  أرا ت
 علماي عقاید شد. منشور شرمنت و چاپ پاکستان الهور اسالمیات که توسط اداره

  .)1988 (طیب، شود ماده اینگونه معرفی می هفت بر دیوبند
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  شریعت علم .1
 اسـتوار  وحـی  بر دین ساختمان. است استوار وحی بر شریعت علم اساس و بنیاد
 اجماع،  اهللا رسول سنت اهللا، کتاب. دارد رهگشا) و طریق و (راه دلیل چهار که شده
  .مجتهد قیاس ملت،
 تقریـر . 3 نبـوي  فعـل . 2 نبوي قول. 1: است ذیل موارد شامل اهللا رسول تسن
 این شریعت علم حصول شرط. نبوي اجتهاد. 5 صحابی عمل یا نبوي اثر. 4 نبوي
 مصـاحبت  تربیـت،  تـدریس،  واسطه به قلوب مربیان و مستند علماي از که است

 کـه  اي ونـه گ بـه  باشـد  گرفتـه  صورت) همراهی( معیت ،)وگو گفت و همنشینی(
  .باشد رسیده اکرم رسول به متوصل مستنداً ذوق و فهم عمل، و علم سلسله

  
  اشعریت با همراه ماتُریدیت کالمی بعد در .2

 کـردن  یکجـا  بـا  التقـاط  تنقیح، براساس الجماعت و السنت دیوبندیه همانند اهل
 و خبـري  فاتصـ  در دیوبندیه .پیماید می را خود کالمی راه اشعریت با ماتریدیت

 هم صفات از بعضی کیفیت اما داریم، ایمان قرآن آیات به ما« که گویند می آن غیر
 خداوند. دانیم نمی را »أیدیهم فوق یداهللا« و »استوي العرش علی« ،»الرحمن« چون

 بـه  و  نیستیم، قائل وي براي حدوثی و نقص و دانسته مخلوقین صفات از منزه را
 تقریـب  بـراي  اسـتیالء  معنـاي  بـه  استواء قدرت، معناي به ید چون هم ویالتیأت

 امـا   انـد،  مذهب ماتریدي دیوبندیان اگرچه.» دانیم نمی وارد ایرادي قاصرین اذهان
 صـادر  کـذب  خـدا  از آیا اینکه بحث در مثالً است؛ بیشتر اشاعره به آنها رویکرد

 بجـوا  مسـئله  بـه  شـرعی  قـبح  و حسـن  بـا  و دارند اشعري رویکردي شود، می
 عقلـی  قـبح  و حسـن  و اشـاعره،  دیـدگاه  شرعی قبح و حسن آنکه حال اند، داده

  .است ماتریدیه دیدگاه
  
  فقهی تقلید .3
 نمایند می مراعات را حنفی تفقه اصول اخالقیات، و دینی فرعیات فقهی، مسایل در
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 تنگ. شود گرفته نظر در حنفیت حدود باید گیرد می صورت که جزئی اجتهادات و
 دیگران از منظور ظاهراً( نیست روا هم دیگران علیه تمسخر و طعن تعصب، نظري،
کـه   حنفی، در برابر وهابیون فقه در دیوبند علماي ).است مالکی و حنبلی و شافعی
 کـه  کسـی  دارنـد  اعتقـاد  و هسـتند  أعظم حنفی امام مقلد پذیرند نمی را تقلید اصالً
  .شود می هوس و هوا تابع و گمراه باشد، نداشته تقلید

  
  طریقت پیروي .4
 بـراي  بایـد  فهمیـد  را دیـن  مسـلمان  اینکه از دیوبندیه بر این باور است که بعد 

 بـر  آن مبنـاي  کـه  گـردد  طریقت پیرو باطن سلوك و نفس تزکیه اخالق، تهذیب
  باشد. استوار سنت و قرآن

  
  ها گمراهی و فتنه ضاللت، مقابل در دین از دفاع .5

 کشـف  را آن باید بگیرد صورت بیرون از چه و سلمانانم داخل در چه تهاجمات
 دیگري نام هر...  و شرك خرافات، بدعت، نام با ها هفتن این. ایستاد آن مقابل در و

 مقابلـه  ایـن . کـرد  پیروي دین دفاعی سیاست از آن مقابل در باید و آیند می پدید
 فلسـفی،  ،سیاسـی  الزم هـاي  اسـتدالل  از و گیـرد  صـورت  احسن نحو به بایستی

  .نمود استفاده...  و اجتماعی
  
  اجتماعیت و جامعیت .6

 اضـافه  آن بـه  چیـزي  نـه  »دیـنکم  لکم اکملت الیوم. «است شده کامل اسالم دین
 ایـن . گیرد  نمی صورت آن در هم تفریط و افراط. گردد  می کم آن از نه و شود می
 رو ایـن  از. اسـت  هطریقـ  همـین  بر الجماعت و السنت  اهل و گویند  می اعتدال را

 طیـب،  موالنا گفته به دیوبند، علماي. دارد جامعیت دیوبندي مسلک شود  می گفته
. اسـت  شـده  بررسـی  مختلـف  يهـا  هزاوی از و جامع آن احکام که دارند مسلکی
 و اقتصـاد  و عـدل  شخصیت، و قانون عشق، و علم نقل، و عقل درایت، و روایت
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 و نماید  می تربیت اساس این بر را مسلمانان و کرده جمع را اینها تمام اخالقیات،
. دارد سـوءتفاهم  مـا  دربـاره  نـداریم  سیاسـی  و اجتماعی احکام بگوید کسی اگر

 رسیم؟ می جامعیت این به چگونه. است همین دیوبند علما نظر از جامعیت مفهوم
 يبـرا . شود می نامیده واحده امت باشد حق مسلک داراي که هر مسلمانان بین در

 و اخالق بدون. برد بهره نفس تزکیه و اخالق از بایستی واحده امت نمودن یکجا
 دیوبنـد  دارالعلوم خاطر همین به. برسند هدف به توانند نمی ها مجاهدت ریاضت،

 و کنـد   می استفاده مسلمانان نمودن جمع براي رشیدیه اخالق از خویش مسیر در
 اجتماعیت و جامعیت دیوبند دارالعلوم اساس و بنیاد در. گوییم  می جامعیت را آن
 جامعیـت  قاسـمیت  از) طیب موالنا( ما تعبیر و گردیده پیوست و هماهنگ دو هر

 دومـی  و جـامع  دیـن  فهـم  براسـاس  اولـی  که. است جامعیت رشیدیت از. است
  .است شده نهاده بنا دیوبند براي نیکو اخالق براساس

  
  ماکر رسول سنّت از پیروي .7

 حسـنه  اسـوه  مـا  براي اکرم نبی کردار و اعمال دیوبندیه براین باور است که تمام
 خطـرات  و بالها تمام است که از صورت این در. نمود پیروي آن از باید و است
 اند خالئق تمام به نسبت) ص(پیامبر افضلیت به قائل بود. دیوبندیه خواهیم مصون

 حیـات  بـه  قائـل  و داننـد،  نمـی  یـامبر پ همپایـه  الهی قرب مقام در را کس هیچ و
 نـه  داننـد،  مـی  دنیـوي  حیاتی را آن و هستند قبر در و مرگ از بعد در) ص( پیامبر

 نیستند، قائل پیامبر براي باالیی علم و شأن که وهابیت مقابل در دیوبندیه. برزخی
 و الهـی  صـفات  و ذات خفیه اسرار به علم و اند مخلوقات اشرف ایشان معتقدند؛

 الملـک  ـ مرسل نبی نه و مقرب ملک نه اند قائل و دارند است، سرادقات در آنچه
 از ابلـیس  انـد  گفته ها بعضی اینکه و رسد، نمی او مقام به ـ مرسل نبی ال و مقرب
 االیمـان  حفـظ  رساله در تهانوي علی اشرف شیخ. است کفر است، تر عالم پیامبر
 نیسـت  جایز »الغیب عالم« لفظ اما است، »الخالئق اعلم« پیامبر اگرچه: است گفته
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 غیر که فرموده قرآن و است، شرك موهم که چرا شود؛ استعمال) ص(پیامبر براي
 نداشـته  خبـر  غیـب  از پیامبر که شود نمی دلیل این اما نیست، الغیب عالم خدا از

  ق) 1170دهلوي،  اهللا ولی شاه. ( باشد
  

  اصحاب مورد در دیوبند نظریه
 و راضی القلب، تقی ترین، مقدس ترین، افضل اکرم رسول امت در اصحاب. 1

  .هستند اهللا مرضی
 حرف آنها شخصیت درباره و اند باطن پاك و متقن و عادل تماماً استثناء بال .2
  .شود نمی گفته زیاد و کم

 در کـه  است عشق بلکه نیست روایت و تاریخ لحاظ ارادت به اصحاب به .3
  .است شده توصیه آنها مورد در حدیث

 عالمـت  اختالفـات  آن مـورد  در گـرفتن  موضـع  و آنهـا  اختالفات بررسی .4
  .است ضاللت

 و اسـت  صـواب  و خطـا  بلکـه  نیسـت  باطل و حق بین تقابل آنها اختالف. 5
  .دگذار  آن بر معصیت نام توان نمی و دارد اجتهادي أمنش آنها اختالف

  
  دیوبند دارالعلوم مشاهیر

 مرکـز  عمـل،  و علـم  نمونـه  ملّت، امام دیوبند العلومدار نظر از که ییها شخصیت
 و تفسـیر  و روایت و حدیث پیرامون فهم صاحب و عام ص وخا هدایت و رشد

 سـوي  از کـه  نفرنـد  52 اند هرفت می شمار هب مصلح آن بر عالوه بوده؛ فقهی درایت
  :هستند ذیل قرار به آنها از تعدادي و اند هشد برگزیده دارالعلوم خود

  
 نانوتوي قاسم محمد موالنا االسالم تحج. 1

 فارسـی  زبان به. بود دهلوي اهللا ولی شاه خط پیرو و دیوبند دارالعلوم مؤسس وي
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مـیالدي   سـال  انقـالب  در و کـرد  می شرکت سیاسی هاي فعالیت در و نوشت می
 کتاب در وي زندگینامه. است کرده شرکت نظامی عنوان هب شخصاً قاره شبه 1857

 .است آمده» دیوبند دارالعلوم مسلک«
  
 گنگوهی   احمد رشید موالنا ارشاد قطب. 2

 نـه  و داشـته  شرکت 1857 سال انقالب در. بود برازنده تصوف و فقه حدیث، در
  .است داشته شرکت سیاسی هاي فعالیت در یعنی است بوده ها انگلیسی اسیر ماه
  
 دیوبندي الحسن محمود موالنا الهند شیخ. 3

 لقـب  وي. اسـت  مطـرح  زیـاد  دیوبنـد  محافل در علمی لحاظ از نوتوينا از بعد
 بارها حواشی این. است زده حاشیه او کتب بر و داده نانوتوي به را االسالم تحج

 و بخـاري  ابـواب  بـر  کـرده،  ترجمـه  را مجیـد  قـرآن . اسـت  شـده  چاپ تجدید
 شصت و هشتصد و داده  می حدیث درس نوشته، زیادي هاي  رساله آن هاي  ترجمه

ـ  را او عصرش هم علماي. است نموده جامعه تقدیم ورزیده شاگرد نفر  عنـوان  هب
 در. اسـت  بـوده  برخـوردار  زیـادي  نفوذ از افغانستان در. شناختند می محدث یک

 کـی  رومـال  ریشـمی « بنـام  سـازمانی  و داشـته  زیرزمینـی  فعالیت انگلیس مقابل
 کرده می رهبري بوده مخفی نسازما یک که را» ابریشمی دستمال جنبش ـ تحریک

ط سال پنج و است بوده زندانی ها انگلیسی توس.  
  
  امبیتوي عبداهللا موالنا. 4

 مسـئول  علیگر ملّی دانشگاه در احمدخان سید سر با و بوده نانوتوي داماد نامبرده
  .است بوده دینی دروس

  
  امروهوي حسن احمد سید موالنا. 5

 یعنـی  نـانوتوي  خـط  در ویژه صورت هب( ندیهدیوب فکر پیشبرد در و بوده محدث
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  .است بوده کوشا خیلی )قاسمیت
  
  عثمانی عزیزالرحمان مفتی موالنا. 6

 و بـود  نقشبندیه طریقت پیرو. گرفت رونق شخص همین توسط دیوبند داراالفتاء
ط هم درسی مسائل در   .کنند می یاد خوبی به وي از دیوبندي حلقات. داشت تسلّ
  
  آید) نمی در لفظ به اردو در دوچشم هـ ــ تانوي( تهانوي علی فاشر موالنا. 7
. شـود  می یاد بزرگ فقیه و باهللا عارف مشهور، محدث االمت، حکیم هاي عنوان با
 از. است بوده اردو زبان به مجید قرآن مترجم. دارد کتاب چند و بوده طریقت پیر
ط هم فارسی بر شود می معلوم ترجمه این  از بنـده  گمـان  بـه  و داشـته  کامل تسلّ

  .است برده سود بسیار خویش اردوي ترجمۀ در فارسی تفسیرهاي و ها هترجم
  
  امروهوي عبدالرحمن حافظ موالنا. 8

 مـدنی  حسـین  سـید  موالنا که هـ1362 سال در و بوده کالم امور در عالم نامبرده
  .بود دیوبند دارالعلوم در حدیث درس رئیس شد زندانی

  
  نابینا حکیم به معروف پوري یوسف بدالوهابع حکیم موالنا. 9

 اسـتاد  بـه  بـود  نابینا چون. بود طریقت پیرو آموخت را دینی علوم اینکه بر عالوه
 تشـخیص  را مـرض  »دست نبض« براساس تا کند دعا برایش گفت خود طریقت

  .شد چنین و دهد
  

  اهللا کفایت محمد مفتی موالنا .10
 تنهـا  و داشـت  هـم  سیاسـی  فعالیت. بود سنج نکته و مفتی محدث، فقیه، نامبرده
  .بود) گاندي حزب( کنگره حزب عضو که بود هند العلماء جمعیت رئیس
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  مدنی احمد حسین سید موالنا. 11
 بـه . کـرد  می تدریس و بود آنجا در سال 18 مدت و رفت مدینه به 1316 سال در
الیت در و بازگشت هند زنـدانی  هـا  انگلیسـی  را وي.  کـرد  شرکت سیاسی هاي فع 

 هـاي  کتـاب  تصوف و سیاست در. بود کنگره و العلماء جمعیت رهبران از.  کردند
  .شد العلماء جمعیت رئیس چندبار و بود الحدیث شیخ. دارد زیادي

  
  شفیع محمد مفتی موالنا. 12

 پیـر  و خلیفـه  خـودش  و طریقت پیرو نویسنده، شاعر، فقیه، مفتی، ادیب، نامبرده
 و سـرود  مـی  شـعر  دري لهجـه  و فارسی اردو، عربی، يها زبان به. بود ودخ زمان

 دارالعلـوم  کراچـی  در و آمـد  پاکسـتان  به استقالل از بعد. کرد می هم نویسندگی
  .کرد تأسیس

  
  طیب محمد موالنا .13

 حجـۀاهللا « مشـهور  کتـاب . دارد کتاب جلد یکصد از بیش. است نویسنده و شاعر
 سفر کشورها از بسیاري به. داشت هم طریقت و بود یبخط. است وي از »البالغه
ه. کرد داشت چیرگی وي بر علمی روحی.  

  
  بنوري یوسف محمد موالنا .14

 پاکسـتان  تشـکیل  از بعد. است افغانستان لغمان) استان( والیت اهل اصالً نامبرده
 تفسیر صاحب با مصر در. بود علوم در متبحر. کرد تأسیس کراچی در دارالعلومی
. نمـود  مـی  بررسـی  و نقد را او تفسیر و داشت مباحثه) طنطاوي عالمه( طنطاوي
 محمد موالنا که را اشتباهاتی و برد می نام »استاد« عنوانه ب وي از طنطاوي بعدها
 شـرح  ترمـذي  بـر  و دارد زیـادي  هـاي  کتـاب . فتپذیر بود کرده گوشزد یوسف
ط عربی و فارسی بر. نوشته   .کرد سفر زیادي کشورهاي به و داشت تسلّ
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  محمود محمد مفتی موالنا .15
 و اسـت  خـان  اسماعیل دیره منطقه پاکستان،) پختونخواه خیبر( سرحد ایالت اهل
 ایـران  اسالمی انقالب از بعد تا. سرود می شعر فارسی به. الرحمن فضل موالنا پدر
 چـون  کـرد  حمایـت  ایران اسالمی انقالب از باید بود معتقد و بود حیات قید در

 حکومـت  کـه  اسـت  بـار  نخسـتین  و است دین علماي دست در انقالب رهبري
ال سیاسی امور در او. است آمده بوجود علماء بود فع.  

  
  سلفیت ظهور و دیوبندي مکتب

 »میــروت « بــزرگ  قیــام از پــس  ســال  ده تنهــا دیوبنــد  دارالعلــوم   مدرســه
 ضد بر و هندوها و مسلمانان توسط که قیام این شد؛ گذاري پایه) ش1236/م1857(

 سـرکوب  انگلیسـی  مـزدوران  توسـط  بـود،  شـده  پا بر شرقی هند کمپانی حاکمیت
 شده کشته شورش در یا داشتند، آن برپایی در بیشتري نقش که مسلمانانی و گردید

 در. گردیـد  مصـادره  نیـز  بسیاري اموال سرکوب این در همچنین. شدند تبعید یا و
. شـدند  پراکنده کلی طور به و دیدند فراوانی آسیب مسلمان علماي قیام، این نتیجه
 وضـعیت  به ساماندهی هدف با دیوبند دارالعلوم مدرسه قیام، این از پس  سال چند
 بـا  مقابلـه  و غیرسیاسـی  اي عرصـه  در آن حفـظ  علمـا،  از کوچکی گروه کم دست
  .شد تأسیس »علیگره« مکتب رهبر هندي احمدخان سرسید سیاسی گفتمان
 »داراالسـالم « بریتانیـا  حاکمیـت  تحت هند هندي، احمدخان سرسید نگفتما در
 بـا  و آمیـز  مسـالمت  اي گونـه  بـه  توانند می مسلمانان بنابراین ؛»دارالحرب« نه است،
 هـا  بریتانیـایی  بـا  مقابله و جهاد براي دینی وظیفه هیچ و کنند زندگی آن در آرامش
 نیـز  و کننـد  نمـی  مخالفـت  سـلمانان م دینی اعمال انجام با ها انگلیسی چون. ندارند

 بـدتر  رفتاري شوند، چیره آنان بر هندو اکثریت اگر هستند، اقلیت هند در مسلمانان
 مسـلمانان  بـودن  »ملت دو« نظریه به »علیگره« مکتب. داشت خواهند ها انگلیسی از

 کشـور  مـیالدي  20 سـده  میانـه  در کـه  دیـدگاهی  ــ  داشـت  باور هندوها و هندي
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 دیـدگاه  ایـن  با دیوبند، دارالعلوم استادان و علما اما. شد ایجاد آن براساس پاکستان
 را مسلمان و هندو از اعم ها هندي همه احمدخان، سید برخالف آنها. نبودند موافق

 نـه  را قـاره  شـبه  در مسـلمانان  تهدیدکننـده  اصـلی  عامل و دانستند می »ملت یک«
 سیاسـی  موضـع  و تفکـر  کـه  بود محورها این .دانستند می ها انگلیسی بلکه هندوها،
  .نمود می متمایز احمدخان سید پیروان و »علیگره« مکتب از را ها دیوبندي اجتماعی
 از یکـی  رود، مـی  شـمار  بـه  سـنت  اهل يها هفرق از که دیوبندي مکتب امروزه

 گسـترش  و نفـوذ  کـه  اسـت  اسالم جهان در مذهبی ـ  فکري هاي جریان ترین مهم
 اهمیـت  داراي حتـی  و کـرده  پیـدا  آسـیا  جنـوب  مسلمانان میان در توجهی قابل

  .است شده یالملل بین سیاسیِ
 بـا  گـاه  و اي فرقـه  هـاي  جریـان  بسترسـاز  خود حیات طول در دیوبندي مکتب

 در اگـر . شـود  مـی  تقسـیم  دوره چند به خود که است بوده بنیادگرایانه هاي یشگرا 
 مذهبی، هاي جریان و مکاتب سایر با دیسمدیوبن بین عقیدتی اختالفات تنها گذشته
 توسـط  افغانسـتان،  اشغال از پس عمدتاً و سلفی جریان این اکنون اما بود، برجسته
 خشونت به دست خود هاي آرمان تحقق براي ،1980 در سابق شوروي سرخ ارتش
 اایفـ  اساسـی  نقش گرا افراط يها هگرو و ها یشگرا  از بسیاري پیدایش در و زنند می
 و خـروج  در سـنی  جهادي يها هگرو از حمایت با دیوبندي سلفی جریان. کنند می

 اسـتفاده سوء مـورد  جریان، همین بعدها اما بود؛ مؤثر بسیار شوروي ارتش شکست
 حتی و انگلیس آمریکا، سعودي، عربستان جمله از اي فرامنطقه و اي منطقه بازیگران

 مدارس ایجاد در دیوبندي مکتب از نبازیگرا این حمایت. شد پاکستان آي.اس.آي
 قالـب  در دیگـري  گونـه  بـه  نیـز  اکنـون  دادنـد،  مـی  ترویج را گرایی افراط که دینی
 اعـزام  سپس و افغانستان ویژه به منطقه، کردن ناامن جهت جهادي ـ سلفی يها هگرو
 نددیوب مکتب نام رو این از. گیرند می قرار برداري بهره مورد سوریه، و عراق به آنان
 یـادآور  اکنـون  اسـت،   بوده ضداستعماري و ضدغربی جویی ستیزه یادآور زمانی که

 لشـکر  القاعـده،  طالبان، است؛ اي فرقه هاي خشونت و تکفیري ـ افراطی هاي جریان



فصلنامه مطالعات 
راهبرد

ي جهان اسالم
، سال هجدهم،

 
شماره

 4
، پیاپی

72
، زمستان 

1396
  

 

 

 164  

 

 

 دیگر، افراطی گروه چندین و المجاهدین حرکت جنگوي، لشکر صحابه، سپاه طیبه،
 هاي جریان عنوان به اکنون و  برخاسته ديدیوبن مکتب تفکرات و عقاید از نوعی به

  .هستند مطرح جهادي ـ سلفی
 20جزء مذهب حنفی و عمدتاً بـا گـرایش بـه جریـان وهابیـت،      » دیوبندي«فرقه 

دهند، اما در برابر اکثریت اهل تسنن  درصد جمعیت اهل تسنن پاکستان را تشکیل می
و مـالی چشـمگیري    (بریلوي) و شـیعیان مخـالف وهابیـت، از قـدرت سـازماندهی     

 نقـاط  در متعـدد،  دینی مدارس ایجاد با که اخیر دهه چند در ویژه بهبرخوردار است، 
 هـاي  کمـک  بـا  عمـدتاً  کـه  آزاد قبـایلی  مناطق و پاکستان در خاصه قاره  شبه مختلف
 توسـط  زکات گرفتن. است گرفته صورت عربی کشورهاي سایر و سعودي عربستان
 مدارس ایجاد در تا شده موجب نیز مذهبی بزرگ مدارس رد ویژه به دیوبندي علماي
  .باشد باز شان دست دینی
 معنـایی  آن به »تقلید« حدیث اهل فقه و دیوبندي مکتب در که این به توجه با
 عـالم  هـر  شـود،  نمـی  مشـاهده  دارد، وجود شیعیان و بریلوي فقهی مکتب در که

 به ،»اجتهاد و قیاس اجماع، ،سنت قرآن،« یعنی خود فقه مبانی براساس دیوبندي،
 مکتـب  دلیـل  همـین  بـه  و افزایـد  مـی  آن بر نیز را خود خاص يها هدیدگا نوعی

 دچـار  و گرفتـه  فاصـله  خـودش  اصـلی  هویـت  آن از زیـادي  حدود تا دیوبندي
  .است شده دگردیسی

  
  حقانی دارالعلوم مدرسه
. دارد قـرار  ،پاکستان پختونخوا خیبر استان در ختک آکوره شهر در حقانی مدرسه

 علمـاي  تـرین  برجسته از یکی که) 1921 ـ1850( الحسن محمود موالنا دوران در
 دیوبنـدي  تفکر با زیادي دینی مدارس آید، می شمار به دیوبندي مکتب دوم نسل
 اهل به متعلق مدارس دوره، این با زمان هم. شد تأسیس پاکستان سرحد ایالت در

 بـر  غربـی  شـمال  سـرحد  ایالـت  در نیـز ) ددیوبنـ  به وابسته دیگر جناح( حدیث
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 و »کتـر  دره« ،»اتـرك « ،»ختـک  اکوره« در را مدارسی و افزودند خود هاي فعالیت
 يها همدرس از ختک اکوره حقانیه دارالعلوم دینی حوزه. کردند ایجاد مناطق سایر
 تربیـت  را زیادي افراد کنون تا که باشد می پاکستان از بخش این در معروف دینی
. اسـت  افـراد  چنین جمله از عمر مال محمد شخص و طالبان رهبران است؛ دهکر
 و کفـار  بـا  مبـارزه  براي سیاسی تعالیم مذهبی، دروس از گذشته دینی مدارس در

 آنـان،  بـا  جهاد و کفار با مبارزه ترتیب بدین. است طالب وظیفه نیز آنان با جهاد
  .شود می قلمداد خدا راه در جهاد

 ایجـاد  )افغانسـتان  در شـوروي  اشـغال  بـا  مبارزه( مقدس دجها هاي سال طی
 کشـورهاي  مالی هاي کمک دلیل به هم امر این. یافت افزایش بسیار دینی مدارس
 1979 سـال  در) دهـم  یک( عشر و زکات فرمان صدور خاطر به هم و بود عربی
 مدارس روساي و دیوبندي مذهبی علماي نظر زیر زکات يها هکمیت تشکیل به که
 روسـاي  اجتمـاعی  و سیاسـی  مـالی،  قـدرت  گسـترش  موجب امر این. شد ینید

 بـه  شـده،  آوري جمع هاي پول از که بخشید را امکان این آنها به و گردید مدارس
 جهـت  بـه  دیوبنـدي  مکتـب  رهبران که ویژه به. بزنند دست متعدد مدارس ایجاد
  .وشیدندک طالب حداکثري جذب به شیعیان، حتی و بریلوي مکتب با مقابله

 ایـن  در پاکستان استقالل زمان در مذهبی مدرسه باب 137 فقط آمار، براساس
 اوایـل  در و باب 500 به مدارس این تعداد 1960 دهه در اما داشت، وجود کشور
 صـعودي  سـیر  ،1988 تـا  1977 سـال  از. یافـت  افزایش باب 700 به 1970 دهه

 اي سـابقه  بـی  شتاب طالبان، حکومت دوران در و آغاز پاکستان در مذهبی مدارس
 تعـداد  ،2002 سـال  در پاکستان، مسائل امریکایی کارشناس استرن، جسیکا. یافت

 به 2006 سال در تعداد این که کرد اعالم باب هزار 10 را پاکستان مذهبی مدارس
 و پنجـاب  ایالـت . یافـت  افزایش مدرسه هزار 17 به 2013 در و هزار 12 از بیش
 مـدارس  تعـداد  بیشترین داراي پاکستان، غربی شمال مرزي هاي یالتا آن، از پس

 منـاطق  در دیوبندیسـم  دینی مدارس از یکی حقانیه دارالعلوم که باشند می مذهبی
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  .است پاکستان قبایلی
 و مشـهورترین  عنـوان  بـه  حقـانی  مدرسـه  پاکسـتان،  مذهبی مدارس میان در

   تفکـر  تقویـت  بـه  آن در هکـ  اسـت  پاکسـتان  مـذهبی  آموزش مرکز بنیادگراترین
 عقاید براساس ها تروریست پرورش و گرایی افراط مشی ترویج و جهادي ـ سلفی
 نامیـده  مدرسـه  اصطالح در که حقانی دارالعلوم. شود می اقدام دیوبندي ـ  وهابی

 ایجـاد  در توانسـت  اسـالمی،  قـوانین  از گرایانـه  افراط و خشن قرائت با شود، می
 الحـق   سمیع موالنا. باشد داشته بسزایی نقش افغانستان در »طالبان اسالمی امارت«
 این بر کند؛ می افتخار بدان نیز خود که است معروف  طالبان طالبان معنوي پدر به

 را حقـانی  مدرسـه  باشـد،  داشـته  جنگجـو  به نیاز طالبان گروه اگر که است باور
 دیدگاهی چنین. شد اهندخو اسلحه به دست ها هطلب تمام همراه به خود و تعطیل
  .است دیوبندي سلفی هاي جریان افراطی و متعصبانه افکار دهنده نشان
 در جهادي ـ سلفی جریانات با حقانی، مدرسه و ختک آکوره نام حال، هر در
 تنـدرو،  دینـی  مـدارس  ترین مهم از یکی عنوان به و است آمیخته درهم قاره شبه

 مذهبی مدارس پذیريتأثیر. است بوده طالبان يباال رده افراد از بسیاري گاه تربیت
 همـراه  هم تسلیحاتی و مالی هاي کمک دریافت با که وهابیت جریان از دیوبندي
  است. افزوده منطقه در جهادي  سلفی يها هگرو گراییِ خشونت روند بر است،

  
  القاعده و طالبان با حقانی مدرسه ارتباط
 سـال  در افغانسـتان  بـه  آمریکـا  حملـه  از پس کلی طور به پاکستان مذهبی مدارس
 در. شد منجر جهادي ـ  سلفی يها هگرو گسترش به و شد فعال پیش از بیش ،2001
 پاکسـتان  مـذهبی  مـدارس  از کـه  هستند دینی علوم يها هطلب طالبان؛ رایج، تعریف
 موجـب  طالبـان،  بـا  پاکستان مذهبی مدارس تنگاتنگ ارتباط. اند شده التحصیل فارغ
 مـذهبی  مـدارس  از آنها، اعضاي و کادر و طالبان رهبران درصد نود از یشب تا شده

 تروریسـتی  يهـا  هگـرو  رهبـران  از شـماري  بـی  تعداد. شوند التحصیل فارغ پاکستان
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 يهـا  هگـرو  و محمد جیش جهنگوي، لشکر صحابه، سپاه مانند شیعه ضد پاکستانیِ
  .اند شده التحصیل فارغ دینی مدارس از طیبه لشکر مانند هندي ضد تروریستی
 ویـژه  و مهـم  جایگاهی داراي پاکستان، مذهبی مدارس میان در حقانی مدرسه

 مالعمـر، . انـد  هشد التحصیل فارغ مدرسه این از طالبان رهبران بیشتر که چرا است
 افتخاري دکتراي) فرد آخرین و اولین عنوان به( حقانی مدرسه از طالبان، فرمانده
 افـرادي  جملـه  از نیـز  حقانی شبکه رهبر حقانی، لدینا جالل. است کرده دریافت
 از نیز حقانی مدرسه آموزان دانش. است کرده تحصیل حقانی مدرسه در که است
 عبـاي  مالعمـر،  اینکـه  از پـس  خصـوص  بـه  گوینـد،  مـی  مالعمر به خود ارادت

 یـاران  همـراه  بـه  و کرد خود برتن را قندهار در) ص(محمد حضرت به منصوب
  .نمود راهپیمایی شهر این هاي نخیابا در خود
 مبـارزه  بـراي  طالبان به کمک جهت نیرو هزاران حقانی، مدرسه از چنین هم 
 در طالبـان،  روحانی پدر به معروف الحق سمیع موالنا. اند هشد اعزام افغانستان در

 مـن  بـا  1997 سـال  در شخصـاً  عمر مال: کرد اعالم رشید احمد با خود مصاحبه
 بـه  را حقـانی  مدرسـه  محصـالن  اعزام اجازه که کرد استدرخو و گرفت تماس

 بیشتر آنها به افغانستان در مالعمر که این به توجه با هم من. کنم صادر افغانستان
 الحـق  سـمیع . کـردم  صـادر  را محصـالن  اعـزام  و درس ترك فرمان داشت، نیاز
 جهـت  تانافغانس به طالبان همراه به که را پاکستانی هزار هشتاد از بیش ولیتئمس

  .داشت عهده بر شدند، اعزام جهاد
 ارتباطـات  نیـز  الدن بـن  اسـامه  و القاعـده  بـا  طالبـان،  بر عالوه حقانی مدرسه
. کـرد  حمایـت  1998 سال در الدن بن فتواي از مدرسه این. است داشته نزدیکی

 و خـدا  پیـامبر  خـدا،  ضـد  بـر  آشـکارا  آمریکـا  کـه  موضوع این طرح با الدن بن
 بـا  فتـوا  ایـن . کـرد  صـادر  فتـوا  کشور این علیه است، شده جنگ وارد مسلمانان
 گیـري  شـکل  سـاز  زمینه آمریکا، تهاجم که کند می استدالل جهاد، اصل از استفاده
 تمام بر آمریکایی نظامیان و غیرنظامیان دادن قرار  هدف و است مسلحانه مقاومت
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 اسـالمی  جبهـه  يگیر شکل به چنین هم بیانیه این در. است واجب امري مسلمانان
 ائـتالف  بـا  متحـد  جبهـه  یک تشکیل و صلیبیون و یهودیان با جهاد براي جهانی

 و مصـر  اسالمی جهاد قبیل از منطقه اسالمی مبارز يها هگرو از شماري و الدن بن
. اسـت  شده اشاره) است الحق سمیع موالنا آن دبیرکل( پاکستان العلماي  جماعت
 کردنـد  می یاد مسلمان فرد ترین بزرگ عنوان هب الدن بن از حقانی، مدرسه طالب

  .کرد می حفظ کافران از دور به و خالص را اسالم که
 بـاور  ایـن  بـر  داراالسالم، و دارالحرب قسمت دو به دنیا تقسیم با الحق سمیع

 بـا  کـه  اسـت  آمریکـایی  امپریالیسـم  علت به دارالحرب به آمریکا تبدیل که است
 روسـیه،  اسرائیل، علیه جهاد که است معتقد او. خیزد می بر مقابله به اسالم دنیاي
 و) هسـتند  افغانسـتان  شیعیان و ها تاجیک عمدتاً که( شمال ائتالف و آمریکا هند،
 اینکـه  بـا . است مقدس جنگ یک شوند، می محسوب طالبان دشمن که کسی هر

 محـل  حقـانی،  مدرسه که کردند اعالم الحق، رشید فرزندش و الحق سمیع موالنا
 دهد می نشان مدرسه این در موجود تفکرات نوع اما نیست، ها تروریست موزشآ

 عادي امري جهادي ـ  سلفی هاي جریان از حمایت و تروریستی عملیات انجام که
  .شود می محسوب آن طالب براي مقدس حتی و

 بسیاري و »پاکستان طالبان و افغانستان طالبان« جریان که گفت باید نهایت در
 المجاهـدین،  حـزب  جهنگوي، لشگر طیبه، لشگر نظیر؛ دیگر افراطی ياه هگرو از

 طالبـان  اسـالم،  لشـکر  محمـدي،  شریعت نفاذ تحریک حقانی، شبکه رعد، لشگر
 در بهـادري  گـل  طالبـان  هـا،  محسـودي  طالبـان  مالنـذیر،  شـاخه  طالبان پنجابی،

 و راراالحـ  جماعـت  سـوات،  طالبـان  محمد، فقیر طالبان انصاراالسیر، وزیرستان،
 منطقـه  در جهـادي  ـ  سـلفی  يهـا  هگرو عنوان به که تروریستی هاي هک گرو سایر
 نفوذ و جایگاه نیز اکنون. هستند پاکستان دیوبندي مدارس محصول اند، شده فعال

کـه   اسـت  زیـاد  چنـان  الحق، سمیع رهبري به حقانی مدرسه ویژه به دینی مدارس
 انجام به را افغانستان طالبان کنند، می درخواست وي از مقامات سیاسی افغانستان
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  .کند ترغیب صلح مذاکرات
  

  ت بسیار میان وهابیت و دیوبندیهاختالفات و تعارضا
 میان اعتقادي تفاوت دیوبندیه، و وهابیت میان فکري هاي شباهت برخی وجود با

 صـورت  بـه  آنـان  که جایی تا است، آن هاي شباهت از بیشتر وهابیت و دیوبندیه
 بـه  دیوبندیـه . انـد  پرداختـه  یکـدیگر  تکفیـر  بسـا  چـه  و توهین و نقد به گسترده

 نفـرت  عبـدالوهاب  بـن  محمد شخص و وهابیت از نخستین، دیوبندیان خصوص 
 شـمار  بـه  قاره شبه در وهابیت انتشار برابر در اصلی مبارزان از و اند داشته زیادي

 بـا  وهـابی  مبلغـان  با و سوزاندند می را وهابیت بزرگان هاي کتاب حتی. فتندر می
  )13: 201 عبدالجلیل، بن أبوالمکرم. ( کردند می برخورد شدت
 از اسـت.  شـده  نقـل  وهابیت بزرگان علیه زیادي هاي دشنام بزرگان دیوبنداز 
 شخصـی : «انـد  بـرده  کـار  به را زیر تعابیر و عناوین عبدالوهاب ابن مورد در جمله
 سـلف  علمـاي  و مسلمانان از بسیاري قاتل« ،»باطل نظریات و فاسد عقاید داراي

  کننده سب« ،»نصارا و یهود از بدتر« ،»فاسق« ،»ظالم« ،»ثواب و اجر قصد به هم آن
 ،»خـوارج « ،»تکفیـر  حکم صدور در عجول« ،»جاهل« ،»عقل کم« ،»سلف علماي

 ،»المشـبهه  زعیم« ،»سنّت اهل و مسلمانان ناموس و مال و جان برابر در جنایتکار«
 بـه   تیمیـه  ابن از همچنین».  آنان اموال غارت مسلمانان و خون ریختن در افراط«
   انــد. کــرده یــاد »مــزاج تنــد« ،»تفــریط یــا اســت افــراط دچــار یــا کــه عجــولی«

 ،»گمـراه  فرقـه « ،»الخبثـاء  الخبیثه الوهابیه« به وهابیت از همچنین )27لبلیغ،ا (قول
 خواندن نماز« که اند کرده تعبیر »گمراهی و جهالت و تلبیسات و تشکیکات اهل«

 حتـی  .»اسـت  جائز همیت اکل باب از هم  آن و اضطرار حال در تنها آنان سر پشت
 بیـزاري  بـا  دیوبندیه بزرگان نامید، می وهابی را دیوبندیان نحوي، هر به کسی اگر

 اهللا  ولـی  شـاه  افکـار  از متأثر تنها را دیوبند مدرسه وهابیت، به انتساب از جستن
 حسودان اگر گفتند می آنها. دانستند می اسالمی صحیح اصول به بند پاي و دهلوي
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 نسـبت  هرگونه هایشان خانه در که مجازند ندارند، را حقیقت نای پذیرفتن تحمل
 هـا  نسـبت  ایـن  ولی بدهند، آنها به را مرتد یا کافر، یا ملحد، یا نجدي، یا وهابی،
  )23 (برکات دیوبند، .آورد نمی وجود به ها واقعیت در تغییري هیچ

 گفتـه  وهابیت، به دیوبندیان هاي بدگویی از مواردي بیان از پس سلفی، شمس
 افـراط  بسیار شوند، می نامیده وهابیت که توحید اهل با دشمنی در دیوبندیه است
 جـز  و گـردد  می آن بیان مانع حیا که اند پرداخته آنها شتم به اي گونه به و اند کرده
 المفند  علی المهند کتاب دو او. کند نمی توهینی چنین ترسد، نمی خدا از که کسی
 الکاذب المستشرق  علی الرد فی الثاقب الشهاب و يسهارنپور احمد خلیل نوشته
 .شـمرد  می بر وهابیت با آنها عداوت بر روشنی دلیل را مدنی احمد حسین نوشته

  )775 (شمس،
 از حجـاز  در اربعـه  مـذاهب  علمـاي  کـه  شد نوشته هنگامی نیز المهند کتاب
 24 ورمنظـ  بـدین  سـنی؟  یا هستید وهابی شما آیا که کردند سؤال دیوبند علماي
 داد پاسـخ  ها پرسش این به سهارنپوري. کردند طرح آنان براي را اعتقادي پرسش

 شـما  هاي نامه در آنچه با موارد، برخی در و جماعتیم و سنّت اهل ما که نوشت و
 علمـاي  امضاي به را جوابیه این او. مخالفیم است، شده شمرده وهابیت عقاید از

 چهـار  سـنّت  اهـل  علمـاي  آن، دریافـت  از پـس  و فرستاد حجاز به و رساند هند
 تأییـد  و گذاشـتند  صـحه  آن بر عراق و سوریه مصر، األزهر عربستان، در مذهب
  (همان) .کردند
 مورد تفصیل به وهابیان با دیوبندیان حضوري جلسه در که مسائلی ترین مهم از
 همتبرکـ  هـاي  تخریب بقعـه  در وهابی حاکمان رفتار به مربوط است، گرفته قرار نقد
 از و حجـاز  بـر  ق1343 سـال  در سعود بن سلطان تسلط از پس .است مدینه و مکه
 سـال  حـج  ایـام  در سـعود  ابن بقیع، ائمه حرم تخریب جمله از دینی، آثار بردن بین

. داد تشـکیل  بـود،  خود ناپسند رفتارهاي توجیه براي بیشتر که را اي کنگره ق1344
 احمـد  شـبیر  و اهللا کفایـت  محمـد  مفتی هندوستان، علماي طرف از جلسه، آن در
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 بـه  اسـتناد  با سخنانی ضمن سلطان ابتدا. بودند کرده شرکت دیگر برخی و عثمانی
 کیـد أت بـا  و بدعت و شرك مظاهر با مبارزه در خلفا برخی رفتار و روایات و آیات

 از را او توانـد  نمـی  مـانعی  هـیچ  کـه  اعتقادي اصل ترین اساسی عنوان به توحید بر
  .کرد دفاع متبرکه هاي بقعه تخریب در خود رفتار از دارد، باز اصل ینا به توجه

 سـخنان  بـه  پاسخ در دیوبند، بزرگان از عثمانی، احمد شبیر او، سخنان از پس
 اصـل  احیـاي  و سنّت و کتاب از پیروي ضرورت بر تأکید ضمن مسعود، سلطان
 کـار  نهـا آ از مناسـب  کـارگیري  به و سنت و کتاب درست درك که گفت توحید،
 مـواردي  چنـین  در اظهارنظر بلکه نیست، شما و من خور در و ناکسی و هرکس
 هـر  بـه  که دهد تشخیص درست تا است مجتهدانه بصیرت و عمیق تفقه نیازمند
 عنـوان  بـه  او کـه  را مسـائلی  یکایک سپس. شود می عمل چگونه و کجا در نصی
  )2 :1394 جمله: (سربازي، از کرد؛ نقد بود، برده نام شرك

 توجیـه  بـراي  دوم خلیفه سوي از رضوان بیعت درخت قطع به استدالل) الف
 چـرا  باشـد؛  تواند نمی شما رفتار توجیه برايکافی  دلیل متبرکه، هاي بقعهتخریب 

 آن تـا  و داشـت  وجـود  عمـر  خالفت اوایل تا بیعت زمان از پس درخت این که
 شرك و پرستش عامل را آن مسلمانان، از یک هیچ نه و) ص(اسالم پیامبر نه زمان

 مشـکلی  چنین آینده در است ممکن کرد فکر عمر آنکه تا بودند، نداده تشخیص
  .برد بین از را آن و آید وجود به

 حـدیث  در زیـرا  نیسـت؛  شـرك  باعث نیز متبرکه هاي بقعه در نماز اداي) ب
 قبـرا  از کرد پیشنهاد )ص(پیامبر به موضع چهار در جبرئیل که است آمده معراج
 ایـن  بـا . اللحـم  بیـت  و شعیب مسکن طور، کوه مدینه،: بخواند نماز و شود پیاده
 محـل  اولـین  کـه  النـور  جبل بر خواندن نماز منع بر ندارد وجود دلیلی هیچ حال،
) ص(پیامبر که خدیجه حضرت مسکن در یا بود، )ص(پیامبر بر الهی وحی نزول

  .حضرت آن والدت محل در یا کرد، زندگی آنجا در سال 28
 شدن حالل و حقیقی شرك باعث آنچه. دارد فرق عبادي سجده با تعظیم سجده) ج
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 حـرم  کنـار  در که تحیت و تعظیم سجده با اما است، عبادي سجده شود، می مال و جان
  .کافر و مشرك نه شود، می شناخته گنهکار و مجرم تنها شخص شود، می انجام بزرگان
 قلـوب  در اعـاظم  قبـور  زیـرا  است؛ اشتباه شما کار نیز موارد این از نظر قطع
 جنابعالی کار این از اسالم جهان مردم نارضایتی که چنان دارد ارتباط و تأثیر مردم
 من که گوید می مسعود سلطان سپس .است مطلب این روشن مؤید موقع، این در
  .کنم می واگذار خود علماي به را آنها پاسخ و عاجزم ها استدالل این به پاسخ از

 بـه  تـوان  مـی  سـادگی  به ها، دیوبندي و ها وهابی عقاید به گذرا نگاهی پس با
  :از عبارتند آنها از یبرخ اجماالً که برد پی دو این میان بسیار هاي تفاوت

 عقـل  اسـت،  تیمیـه  ابـن  اندیشـه  از متأثر که ها وهابی اندیشه در :گرایی عقل .1
 از کورکورانـه  پیـروي  بـا  هـا  ابیوهـ . شود می تأکید نقل بر تنها و ندارد جایگاهی

 اي، اندیشـه  و تعقل گونه هیچ بدون ـ  است گسترده بسیار نیز آن دایره کهـ  سلف
 الهـام  عنـوان  بـه  دهلـوي  اهللا ولـی  شاه که حالی در بندند؛ می عقل روي به را در

 عنصـر  وي. بـود  قائـل  نسبی اهمیت اجتهاد و عقل براي دیوبندي، اندیشه بخش
 را گذشـتگان  از اندیشـه  بدون و صرف روي پی و دانست می ضرروي را اجتهاد
  .پذیرفت نمی روز، شرایط گرفتن نظر در بدون
 مسلمانان تکفیر و گرایی فرقه بر را خود کار بنیان وهابی، گري سلفی :تقریب .2

 آنان خود مسلمانان، خواندن کافر با عبدالوهاب بن محمد آغاز، همان از. گذاشت
 در دهلـوي،  اهللا ولـی  شـاه  که یحال در پرداخت؛ ایشان کشتار به و شمرد مباح را

 چنـد  هـر  دهلوي، اهللا ولی شاه اما پرداختند؛ شافعی و مالک امام هاي بنیه تقویت
 حتـی  وي. شـمرد  جایز نیز را فقهی مذاهب دیگر امامان از تقلید بود، حنفی خود
ـ  ابـن  وجـود  وحـدت  فلسـفی  مشرب تا کوشید بیشتر، نزدیکی براي  بـا  را یعرب

  .دهد پیوند هندي سر احمد شیخ شهود وحدت عرفانی مشرب
 و دهلـو  اهللا ولـی  شاه. است دیوبندي مهم هاي اصل از یکی طریقت :طریقت .3

 ها دیوبندي. دانند می شریعت مکمل را طریقت و هستند طریقتی همه وي، پیروان
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 آنهـا  تـرین  ممهـ  کـه  دارنـد  نیـز  طریقتی هاي قطب دینی، رهبران داشتن بر افزون
 طریقـت  رئیس و مرشد عنوان به که »مکی مهاجر امداداهللا حاجی« نام به شخصی
  .شود می شناخته ها دیوبندي

 شـمار  بـه  صوفی فرقه یک دیوبند مکتب که حالی در :تصوف درباره اختالف .4
 از یکـی  را تصوف ها، وهابی. دارد جنگ سر تصوف با شدت به وهابیت رود؛ می

  .شمارند می مشرك و کافر را صوفیه هاي قطب و سلمانانم انحراف عوامل
 کـه  حـالی  در نامنـد،  مـی  حنبلی بن احمد پیرو غلط به را خود ها وهابی :مذهب .5

 دهلـوي  اهللا ولی شاه کالمی مکتب چنین، هم. هستند ابوحنیفه مکتب پیرو ها دیوبندي
 داننـد،  نمـی  کالمـی  هـاي  مکتب از یک هیچ پیرو را خود ها وهابی اما بود؛ »ماتریدي«

  .شمارند می کفر را کالمی مباحث به پرداختن و دانند می نقلی صرفاً را کالم علم
 رد در بسـیاري  هـاي  کتـاب  هـا  دیوبندي که است شده موجب وضعیتی چنین

 رد در جماعت و سنت اهل عقاید« کتاب آثار، این از یک. بنویسند وهابیت عقاید
 »سـهارانپوري  احمـد  خلیـل  موالنا« دیوبند، گبزر عالم قلم به که است »وهابیت
 را آن سنت به نام شیخ رحمان سربازي اهل بنام روحانیان از یکی و شده نگاشته

  .است کرده ترجمه فارسی به
 مکتـب  ولـی  دارد و داشـته  مثبـت  تعامـل ... و امریکا استعمارگران، با وهابیت

 مسـلمانان  دیگـر  با نه و تاس آمیز مسالمت جهانی استکبار با شان تعامل نه دیوبند
  .کنند می برخورد وهابیت حدت و شدت به پذیرند نمی را آنان عقاید و رفتار که

 بـدعت  را اینهـا  و اسـت  تضاد در کالمی و فقهی مذاهب با اساس از وهابیت
 از و داشـته  وجـود  کنون تا مذهب به دیوبند پایبندي مکتب که حالی در دانند می
 مهـم  هاي اصل از یکی طریقت. است ماتریدي کالمی اهنگ از و حنفی فقهی، نگاه

 مکمـل  را طریقـت  و هسـتند  طریقتـی  او پیـروان  و اهللا ولـی  شـاه . است دیوبندي
 باطـل  اسـاس  از را طریقـت  و تصـوف  وهابیـت  کـه  حـالی  در. دانند می شریعت

 روش در هـم  و اهداف نگاه از هم دیوبندیه مکتب و وهابیت فرقه بنابر. دانند می
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  )102: 1389 موسوي، علیزاده. ( دارند هم با بسیاري هاي تفاوت عقاید رد هم و
  

  گیري نتیجه
 انگلـیس  اسـتعمار  بـا  مبارزه هدف با و اسالم دین احیاي براي دیوبندیسم مکتب
  شـبه  در خاصـی  جایگـاه  خود، هاي کاستی و نقائص همه رغم علی. گرفت شکل
 مماا« چـون  بزرگـی  علماي قاره  هشب تجزیه از قبل تا که طوري. است داشته قاره

ــا« ،»گنگوهی حمدا شیدر لفقیها شیخ« ،»ينانوتو قاسم محمد  محمــد مفتــی موالن
 عـالم  صـدها  و »مـودودي  ابـوالعالء « ،»دیوبندي الحسن محمود موالنا« ،»محمود
مرکزیـت   بعد از تجزیه شبه قاره هند دیوبندیـه بـه پاکسـتان و   . کرد تربیت دیگر

   هـاي  جریـان  تربیـت  و تولیـد  در بسـزایی  نقـش  شود که می منتقل مدرسه حقانی
 ایـن  از اي نمونـه  پاکسـتان  طالبان و افغانستان طالبان است داشته جهادي ـ سلفی
 ها دیوبندي به وابسته يها هگرو از برخی امروزه. است جهادي ـ سلفی هاي جریان

 پاکسـتان  جمله از همنطق هاي دولت با مبارزه براي بلکه استعمار، با مبارزه براي نه
 آزادي جنـبش  یـا . دانست جمله آن از توان می را پاکستان طالبان اند، گرفته شکل
 ها هگرو این رسد می نظر به و است مخالف پاکستان دولت با که بلوچستان، بخش
  .شوند می حمایت ها غربی توسط خود

 امـا  آیند، یم شمار به حنیفه فقهی مکتب پیروان از عمدتاً پاکستان دینی جامعه
 گروه دو به تسنن اهل پیروان وهابیت، فرقه هاي فعالیت توسعه و گسترش از پس

 ظهور با آنها میان در همسویی و وحدت و شدند منشعب »حدیث اهل« و »مقلد«
 و  گـاه  خیـزش  چنـین  هـم . رفت بین از حنفی مکتب از دینی متفاوت هاي قرائت

 میـان  در تصـوف  مکتـب  گسترده ومهج نیز و اصالحی فکري هاي نهضت گاه بی 
  .شد پاشیده هم از کامالً جامعه مذهبی وحدت شیرازه آنها،

 آمریکـا،  هـاي  حمایـت  با تکفیري يها هگرو تشکیل و افغانستان به شوروي حمله
 بـا  مبـارزه  بـراي  پاکسـتان  در تکفیـري  جریانـات  از... و پاکسـتان  انگلیس، عربستان،
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 سـلفی  يها هگرو گیري شکل آغاز نقطه کمونیستی نظام و افغانستان در سابق شوروي
 مـدارس  کـه  بـود  بعـد  به زمان آن از. گرفت شتاب طالبان ظهور با که بود تکفیري ـ

 کنـار  در بـود،  واقـع  نشـین  پشـتون  مناطق در که حقانی مدرسه ویژه به دیوبندي دینی
 امـا . داد قـرار  خود کار دستور در نیز را نظامی و تکفیري هاي آموزش مذهبی، دروس
 مکتـب  بـه  وابسـته  تکفیـري  ـ  سلفی يها هگرو از بخشی دگردیسی در که مهمی نکته

 نفـوذ  تحـت  نوعی به که این است است، بوده گذارتأثیر بسیار و دارد وجود دیوبندي
  .اند گرفته قرار عربی ـ غربی کشورهاي اطالعاتی ـ جاسوسی يها هدستگا

 درآمیخته وهابیت با دیوبند، به وابسته سلفی تندرو هاي جریان از بخشی امروز
 همـین  بـه  و اسـت  شـده  جهـادي  ـ  سلفی يها هگرو عقیدتی و فکري آبشخور و

 در که ها دیوبندي. اند کرده پیدا همسویی همدیگر با مختلف موضوعات در جهت
 يهـا  هگـرو  و سـلفی  تندرو جریانات همانند اکنون کردند، می تکفیر کمتر گذشته
 ها دیوبندي همه نباید حال این با اما کنند؛ می تکفیر داعش و قاعدهال نظیر تکفیري

 شک بدون. است راهبردي خطاي اي ایده چنین که خواند تروریستی ـ  تکفیري را
 تکفیـري  و حـدیث  اهـل  تبلیغـی،  اصالحی، سلفیت نوع چند به خود ها دیوبندي
 تعامـل  آنهـا  با نوعی به و گرفت ارتباط توان می آنها از برخی با و شود می تقسیم
 رژیـم  و آمریکـا  هـاي  سیاسـت  مخالف آن دینی رهبران از برخی که ویژه به کرد؛

  .دارند همسویی ایران با نوعی به و هستند منطقه در صهیونیستی
 جریانـات  با تعامل ایجاد که گیرد قرار توجه مورد باید پایانی نکته این حال هر در
. باشـد  مـؤثر  توانـد  می شانیها هدیدگا تعدیل و ذنفو براي پاکستان در دیوبندي سلفی
. کـرد  شـروع  هنـد  در دیوبنـدي  جریانات با را تعامالت ابتدا توان می منظور این براي

 را تجزیـه  و بودنـد  قـاره   شـبه  تجزیـه  مخـالف  ابتـدا  همان از که هند در ها دیوبندي
 ایـن  اصـیل  راتتفکـ  به زیادي حدود تا دانستند، می استعمارگر هاي انگلیسی سیاست
  .  اند داشته را تکفیري ـ سلفی يها هگرو ایجاد فرصت کمتر و پایبندند فکري مکتب
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