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 1سلفيت بر علماي ديوبند تأثير

  * تيغ جهان حسين
  4/12/1392 :تاريخ دريافت
  28/1/1393 :تاريخ تأييد

  
  چكيده

ها  پرسش اصلي مقاله اين است كه چگونه در دوران معاصر، علماي ديوبند بر سلفي
اند؟ فرضيه اصلي اين است كه در دوران استعمار بريتانيا و بعد از شكست  تأثير گذاشته

م ارتباط علماي بزرگ ديوبندي شبه قاره با علماي 1857انقالب مسلمانان هند در سال 
باعث شد تا تأثيراتي را از قبيل بهره علمي ـ مكرمه و مدينه منوره مكه  ـحرمين شريفين 

ها، ترويج تصوف و  در مراكز دانشگاهي، فروكاستن افراط عقيدتي و غرور علمي سلفي
هاي جماعت تبليغ و موارد ديگري را  عرفان در دو اماكن مقدس، اجازه فعاليت به گروه

ها و مراكز ديني مانند نمازهاي جمعه و  انشگاهمانند حفظ و تجويد قرآن، پذيرش استاد در د
جماعت، مساجد، اسكان رايگان علماي ديوبندي، سهميه حج رايگان و تعامل درستي از 

  .در زندگي ديني خود به كار ببندند روحيات علماي ديوبندي را
  

  علماي ديوبند، شبه قاره، سلفيت، اهل حديث، جماعت تبليغ :كليدي هايواژه
  

    

                                                      
الني به اي طوگفتگو و سفره( اين مقاله متشكل از تحقيقات ميداني ارچوب تئوريچ اطالعات خام و. 1

تجارب كه  اي بوده و كتابخانه) ، پاكستان، بنگالدش، تركيه و امارات متحده عربيعربستان سعودي، هند
را Mysticists) ) (عارفان و متصوفان(گرايان  باطني ،گرايي در بحث فرقه يشناخت مذهبي را با روش جامعه

) Fundementalists) (نيادگرايانب(گرايان  گرايان را در فرقه اصول و سلفي» ديوبنديت«در موضوع 
 .پيوند زده است

  .و پژوهشگر امور اهل سنت) هاي سياسيانديشه(دكتراي علوم سياسي  ∗
Hosseinjahantigh@yahoo.com 
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  مفاهيم
  شبه قاره . 1

منظور از شبه قاره در اين مقاله انديشه ديني حاكم بر هند، پاكستان، بنگالدش، 
باشد؛ البته اگر شبه قاره با پسوند  افغانستان، كشورهاي آسياي ميانه و جنوب شرق ايران مي

   .هند ذكر گردد منظور كشور فعلي هندوستان است
  مكتب يا علماي ديوبند. 2

  شهر ديوبند) الف
ايالت « در قسمت شمالي هندوستان از توابع واليت سهارانپور جزو »ديوبند«شهر 
اين . پايتخت هند واقع گرديده است »دهلي«مايلي شمال شرقي  90هند و در  »اتراپرادش

از قداست و و  آيد مذهبان اهل سنت به شمار مي ترين مراكز علمي حنفي شهر ديوبند از مهم
تاريخي از آثار  )114: 1415عدنان، (. باشد مي زرگ حنفي برخورداراحترام زيادي نزد علماي ب

  )89ـ  90: 2ج  عثماني،(. داردقدمت بيش از هزار سال  آيد كه اين شهر برمي ديوبند
  ديوبندي) ب

هاي علمي تأثيرگذار از سه متفكر و مجدد اهل سنت  منظور از علماي ديوبند، چهره
 دهلوي و سيد احمد عرفان بنيانگذار جنبش محمديه اهللا يعني شيخ احمد سرهندي، شاه ولي

به عنوان مباني  1،اهللا دهلوي و تعاليم شاه ولي افكار. يا احياگر اهل حديث در شبه قاره است
، يك نهضت احياگري اسالمي در نهضت آزادي هندوستان از زير يوغ استعمار انگليس

ديني مدرسه «از » تب ديوبندمك«عنوان  )192: 1366 صافي،(. چشمگيري ايفا كردنقش 
توسط موالنا محمدقاسم  1283دارالعلوم ديوبند در محرم  .استاخذ شده  »ددارالعلوم ديوبن

عالمه اقبال الهوري درباره  )13: 1866 رضوي،( .تاسيس گرديد »ديوبند«در شهر نانوتوي 
. و عقل باشد شود كه دوستدار فطرت ديوبندي به متديني گفته مي«: گويد علماي ديوبند مي

   )89: 2ج عزيزالرحمان،(
  :نويسد موالنا عبيداهللا اسعدي قاسمي نيز در اين باره مي

كسي كه تمسك ...ترين حركت اصالحي و تجديدي است مهم »ديوبندي«
به كتاب و سنت صحيحه ثابته نمايد و از بدعت و خرافات دوري گزيند و 

طور خصوصي بپردازد، هطني بتمامه به ظاهر شريعت عمل كند و به تزكيه با به

                                                      
گر، متفكر او دانشمند پژوهش. شاه ولي اهللا دهلوي شخصيتي بارز و برجسته در تاريخ هند اسالمي است. 1

 )42: 1383شيال،(. قي و مصلحي قاطع بوداي مت و فقيهي روشنگر و صوفي
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را نشناسد و يا  »قريه ديوبند «ه است ولو اينك »ديوبندي«اين شخص حقيقتاً 
چيزي از آن نشنيده باشد و كسي كه بر خالف موارد مذكور عمل نمايد 

  )همان(. باشد »ديوبند« نيست ولو محل والدتش در »ديوبندي«او
شيخ مجدد « چشمه فكري آنها از فكرجميع علمايي هستند كه سر ديوبندي،مراد از  

امام شاه « ق و پس از آن به فكر1034ي امتوف» الف ثاني احمد بن عبداالحد سرهندي
شود به فكر بنيانگذار  ق و سپس متصل مي1176ي امتوف »اهللا احمد بن عبدالرحيم ولي

يه رشيد شيخ الفق«ق و1297ي امتوف» امام محمد قاسم نانوتوي«دارالعلوم ديوبند  دانشگاه
ق و فرقي 1304متوفاي  »شيخ محمد يعقوب نانوتوي« ق و1232متوفاي  »احمد گنگوهي
و  »مظاهر العلوم سهارانپور« التحصيل شده باشند يا ازفارغ »دارالعلوم ديوبند« هم ندارد كه از

ز قاره و غير از آن، ا يا غير از اين دو، از مدارس زيادي كه در هند وجود دارد، بلكه در شبه
 .بالد غرب و شرق؛ از مدارسي كه در پوشش مسلك و مذهب و منهج آنها قرار دارند

بودند اطالق  »قريه ديوبند« در ابتـدا به كساني كه ساكن »ديوبندي« خالصه اينكه لفظ
و در آخر و زمان حاضر لقب هر سني  »دارالعلوم ديوبند« التحصيالن و سپس به فارغ شد مي

يعني عامل به سنت » ديوبندي« عامي، يا د يا شافعي، عالم باشدمذهبي است كه حنفي باش
48: قاسمي(). ناپسند( و پرهيز از بدعت شنيعه) پسنديده( هسني(  
 دارالعلوم ديوبند) ج

ترين مركز ديني و عربي در هند وكشورهاي  دارالعلوم ديوبند در حال حاضر بزرگ 
فقه اسالمي، روش  قبيل حديث، تفسير،آسياي شرقي است كه در آن بيشتر علوم اسالمي از 

اصول فقه، كالم، فلسفه، ادبيات و حتي علومي مانند نجوم، رياضيات، طب  قضايي در اسالم،
به نجوم، ) مانند ساير كشورهاي اسالمي(هاي اخير  البته در دهه .شود و تاريخ تدريس مي

 )48: قاسمي(. شود رياضيات، طب و تاريخ كمتر توجه مي
داشت، در حضور سال رياست دارالعلوم ديوبند را برعهده60طيب قاسمي كه قاري محمد

  :نمايد گونه توصيف ميناعظم دولت افغانستان، دارالعلوم فوق را اي خان صدر سردار هاشم
يگانه دانشگاه مذهبي شبه قاره هند با ساختار تشكيالتي و نظم عمومي شبيه 

دايره عمل آن، به لحاظ تشكيالت حوزه علم و . به ساختار نظام سلطنتي است
دارالعلوم يك مركز معنوي و . اساسي خود غيرمعمول و بسيار فراگير است

هاي  عرفاني است كه جمعيت عظيمي از قاره آسيا و آفريقا را در قالب حلقه
ده هزار عالم و روحاني . دهد ه ميئيك زنجير و به صورت منظم ارا

ن و كشورهاي مجاور مانند افغانستان و التحصيل دارالعلوم در هندوستا فارغ
 الهند،آفريقا، انگلستان، اوگاندا،جزاير شرق سوريه، ايران، حجاز، قدس، فلسطين،
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تركستان چين و تركستان روس، روسيه، قازان،  جزاير جاوه، سوماترا،
تاتارستان و ديگر كشورهاي مشغول اصالح نفوس، تبليغ ديني و تنظيم امت 

وه بر اين ده هزار عالم و روحاني كه از اين مركز اسالمي اسالمي هستند؛ عال
مندان و پيروان مكتب ديوبند و  هاند، آمار عالق التحصيل شدهتاكنون فارغ

 )6 :1382طيب قاسمي،(. ها نفر تجاوز نموده استمسلمانان تحت نفوذ آن از ميليون

  گري سلفيت و انديشه سلفي. 3
 تعريف لغوي سلفيت) الف 

پردازد كه گويا برتر از آنها  اي به تعريف از خود مي اي به گونه ، مذهب و نحلههر فرقه
وجود ندارد در تعاريف اين مقاله هم پيروان هر مكتب به تعريف بدون نقص از خود 

سلفيت منتسب به سلف، يعني گذشته و قوم متقدم و : در باره سلفيت گفته شده. پرداخته اند
هست و در بين  خلف يعني آينده و جانشين و قوم متأخرگيرنده است و عكس آن پيشي

مسلمانان عبارتنداز مسلمانان صدر اسالم كه عبارتنداز اصحاب، تابعين و پيروان تابعين از 
سلفي يعني «: گويد در تعريف آن مي) ق 562متوفاي (سمعاني . ياران قرون خير و برتر
  )273: 3سمعاني، ج(» منتسب به سلف صالح

  اصطالحي سلفيتتعريف ) ب
سلفيت علَم است بر اصحابي كه اقتدا به راه و روش سلف صالح از صحابه و تابعين و 
هر كسي كه از امامان چهارگانه و سفيان ثوري و سفيان بن عيينه و ليث بن سعد و اوزاعي 

هاي سنن پيروي نمايد و شامل  و ابن مبارك و بخاري و مسلم و ساير صاحبان كتاب
ه بر راه و روش آنها با دوري زماني مانند ابن تيميه و ابن قيم و محمد بن كساني نيز ك

هاي سلفيت معاصر در شبه جزيره عربستان و شبه قاره هند،  عبدالوهاب و اغلب جريان
آيد در حالي كه به دستورات خدا و  و هر كسي كه بعد از آنها مي... شمال آفريقا و سوريه 

. ن به عقيده و ملتزم به راه و روش آنها دارد، سلفي استكند و ايما عمل مي )ص(پيامبر
 )1072: 2، ج2003جهني، (

  تعريف محتوايي سلفيت) ج
سلفيت آينه و مجسمه روش اسالم صحيح و محافظ مضمون اصلي و جوهر ذاتي آن 
يعني توحيد پاك است و مانع ورود هر گونه شرك به ساحت آن است كه موجب ضعف 

در حالي كه نگهدارنده مصدر، عقيده، عبادات، . حفاظت از آن گردد ها براي اراده انسان
معامالت و نظم آن نيز كه معتمد بر كتاب و سنت مطابق فهم سلف صالح در مقابل 
هرگونه تحول، نقص و تأويالت كالمي، تخريجات فلسفي و تفسيرات رمزي باطني عصور 



 

  

127 

  سياست متعاليه
  دومسال  
  چهارمشماره  
  93 بهار 

  تأثير علماي ديوبند
  بر سفليت

  )138تا  123(
 

سامي شرعي ديگري نيز مترادف است سلفيت با ا. )1073: 2، ج2003جهني، (. باشد گذشته مي
سكجها،  :رك(. اهل الحديث، اهل األثر، طايفه پيروز و فرقه ناجيه ،الجماعةمانند اهل سنت و 

1999(    

  گري يا بنيادگرايي سلفي 
در مقابل تعاريف ارزشي فوق، تعاريف مخالف آنها نيز وجود دارد؛ از جمله مفهوم 

  تر خواهد هاي بنيادگرايي، فهم سلفيت آسان ويژگي بيانبا شناخت و . است» بنيادگرايي«
  .دبو

هاي بزرگ اسالمي  هاي دولتي از ايجاد طبقه روحاني، تسلط بر مدرسه هدف دستگاه
تواند بر فتواها نظارت كند و آنها را  االسالم رسمي مياست؛ زيرا بدين ترتيب مفتي و شيخ

 و رها مانند تونس، مغرب، مصردر بعضي از كشواز اين رو  .در دست خود داشته باشد
  )33 ـ 34: روآ(. شاهد اين طبقات روحاني هستيم... و )1941سال در ( شوروي

علما و ماليان پيش از آنكه چگونگي نظام سياسي را مطرح كنند، خواستار تطبيق آن با 
ن شود، نتيجه اي به طوري كه مشاهده مي. ناميم مي» بنيادگرايي«اين عمل را . شريعت هستند

اي براي  گريزي يا الئيك است و اين زمينههاي دين بنيادگرايي، فضاي باز براي فعاليت
له قدرت را به مذهب مربوط كنند، آن را ئبه عبارت ديگر علما بدون آنكه مس ؛قدرت است

بدين ترتيب اگر تفكر كالسيك اسالمي . شوند كنند و خواستار تطبيق با شريعت مي رها مي
گويد، با چگونگي و ذات سياسي تماس ندارد، بلكه هدف  سخن مي... وحكومت، شورا  از

خواهد با داستان و پند و اندرز و  آن صرفاً ايجاد حكومت و حاكم مطلوب است و مي
ت گرفته ئمشورت آن را كمك كند كه اين از اخالق و فلسفه سياسي اسالم كالسيك نش

شريعت تالش ورزد و از جامعه چارچوب كلي اين است كه حاكم بايد در تطبيق . است
دهد، خاصه در  اين امر اساس مشروعيت قدرت حاكم را تشكيل مي. مسلمانان دفاع كند

ها و شكل نظام دولت شرط الزم براي كسب  ميان اهل سنت؛ زيرا به نظر اهل تسنن نسبت
توان گفت كه علما خواستار نوعي حق سانسورند، نه  مشروعيت نيست و در حقيقت مي

  .اين بنيادگرايي سنت گرايانه علما، باور بيشتر مالها و روحانيون است. كومتحق ح
  )34: همان(

  از اورنگ زيب ؛اي به نام روحاني را نديده است حكومت طبقه ،اساساً جهان اسالم
  تا ژنرال ضياءالحق رئيس دولت پاكستان) م1707- 1657( مغول پادشاه هندوستان

يا رئيس جمهوري يا  سلطان و غيرروحاني حكام همه دسعو آل سلسله و )م1988 ـ 1977(
هاي علماي بنيادگرا تالش  اند، نه يك عالم؛ اما به هر حال در تطبيق برنامه ژنرال بوده
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  در بنيادگرايي كه تا به حال از آن سخن گفتيم، دو گرايش وجود )35: همان(. كردند مي
  :دارد
وم شيوه دستيابي به نصوص اصلي از گرايان، طرفداران تدا سنت :گرايي سنت) الف 

گونه اين گروه هيچ. طريق تفسير مذاهبي مانند شافعي، مالكي، حنبلي و حنفي است
گرايان با تصوف  شيوه سنت. پذيرند و اصل اساسي نظريه آنان تقليد است نوآوري را نمي

 )35: روآ(. ها در پاكستان كه شكل عاميانه دارند همراه بوده است؛ مانند بريلوي
طلبان  بر خالف بنيادگرايان، اصالح ):سلفي(و عرب ) ديوبندي(طلبي عجم  اصالح) ب 
خواهند  دانند و مي را بدعت مي... گرا، تصوف و تقدس افراد و برگزيدن پير و مريد و سنت

هاي مشهور اين گرايش در قرن  از شخصيت. مستقيماً از طريق نصوص به هدف برسند
در عربستان » عبدالوهاب) محمد بن(«در هند و » اهللا دهلوي وليشاه «توان از  هجدهم مي

. هاي هندي و مصري تفاوت جوهري اصيلي وجود دارد در ميان انديشه )38: روآ( .برد نام
مذهب هندي جديد نوعي انديشه اعتزالي است، زيرا هنديان در طول زماني كه تحت تسلط 

زادگونه آشنا شدند و از طرف ديگر همين نوع هاي آ اند با اين نوع انديشه اروپائيان بوده
گرايانه آورند و اين نيز تحت  هاي اصالح ها باعث گرديد تا آنان روي به انديشه انديشه

توان گفت انديشه ديني علت دوم و ثانوي اين حركت  تأثير اروپائيان بوده است و بلكه مي
 )299: گلدزيهر(. اصالحي بوده است

، »احياگرايي«؛ »گري وهابيت و وهابي«يا » تسلف«، »ييبنيادگرا«، »گري سلفي«
توان  اصطالحاتي جديد و معاصرند كه مي» الدعوة السلفية«و» مذهب فرهنگي وهابي«

هاي آن را برشمرد تا مشخص گردد كه اين  سلفيت حقيقي را ازآن تفكيك كرد و ويژگي
 .ارمغان آورده است اصطالحات كينه، دشمني، تفرقه و تكفير را در جامعه مسلمين به

. اند هايي از سلفيت براي تندخويي ستانده اين افراد در واقع سلفي نيستند، بلكه تنها وام
آشنايي با روش سلفي و قوانين آن براي هر كسي كه خود را منتسب به سلف دانسته و در 

كند، امري ضروري است و انتساب محض به سلفيت كافي نيست و  مسير آن حركت مي
هاي نيكو بدون درك مفاهيم و معاني  نكه تصور كندسلفي است، زيرا چسبيدن به ناملو اي

شود  آنها امري است نكوهيده، آشنايي دقيق و صحيح با روش و ديدگاه سلفي موجب مي
  )9: لبيب(. كه شما و اهل حق را بهتر شناخته و از تخطي و اشتباه در امور نجات پيدا كنيد

 سلفيت تأثير علماي ديوبند بر  
اند يا  ها، مراكز ديني و فرهنگي و احزاب شبه قاره هند كه ديوبندي ابتدا به جنبش

وابسته به ديوبندند و يا از ديوبندي منشعب شده و يا داراي اشتراكاتي با برخي از شعبات و 
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بر هاي تأثير علماي ديوبند  ها و شيوه گاه به راه كنيم و آن هاي آن دارند، اشاره مي يا انديشه
 . سلفيت خواهيم پرداخت

 چگونگي تأثيرگذاري علماي مكتب ديوبند بر سلفيت) الف
كند و از طريق  ترين داليلي كه تأثير انديشه ديوبنديان را بر سلفيت اثبات مي از مهم

 :استقرا به آنها دست يافتم، موارد ذيل هستند

  حج و اماكن مقدسه حرمين شريفين. 1
) 1266ـ 1217(ت سعودي اول از قرن سيزدهم هجري زمانيكه حجاز تحت پرچم دول

قرار گرفت، فرصتي براي حجاج ديگر كشورهاي اسالمي فراهم شد تا از نزديك با دعوت 
سلفي و مالقات با داعيان آشنا شوند و باالترين امتياز امنيت مكه و مدينه است كه با 

. گشتند و به كشورشان بازمياي دعوت را پذيرفته  استقرار و تطبيق با تعاليم اسالم، عده
هدف اين داعيان در هر مكاني محاربه با فساد، بدعت و تصحيح عقيده اسالميه در آن بالد 

شان زير بار  اما علماي هند با فقر و كمبودهاي فراوان مردم )79: 1988عبداهللا بن سليمان، (. بود
سعودي طبق ادعاي  كامل آن دعوت نرفتند و در دوراني كه يكي از پادشاهان عربستان

ها و خرافات و توحيد خالص اقدام به  پيروي از محمد بن عبدالوهاب و جهت زدودن بدعت
نمود، علماي بزرگ كشورهاي  جنة البقيعهاي مخصوصاً  ها و بارگاه ها، قبه تخريب زيارتگاه

  .اسالمي از جمله شبه قاره هندوستان خصوصاً ديوبنديان، رفتن به حج را تحريم نمودند

  تأسيس مراكز ديني و علمي.  2
 – 1165( 1ها توسط محمد حيات سندي اولين جرقه تأثير علمي ديوبنديان بر سلفي

وي از نخستين اساتيد  )70:ناصر بن ابراهيم(. عالم حنفي مذهب هندي صورت گرفت) 1751
از  ها اهتمام به حفظ قرآن بعد از حديث نزد سلفي. رود محمد بن عبدالوهاب به شمار مي

قرآن در حجاز نازل، در «در ميان عالمان شبه قاره معروف است كه . اهميت زيادي دارد
مولوي عبدالرحمن مالزهي، امام جمعه شهرستان چابهار . »مصر قرائت و در هند عمل شد

اولين «: گويد در زمينه حفظ قرآن مي 1390ماه  دي 26استان سيستان و بلوچستان، در تاريخ 
تحفيظ القرآن را در ممالك عربي زده است يك نفر عالم هندي بود كه كسي كه استارت 

 هديه پرداخت به حافظان قرآن چندين هزار درهم ملك فهد لجنة تحفيظ القرآنتوسط 
                                                      

 از پور عادل شهر نزديك يروستاي در ق1080 سال حدود سندي عبدالرحمن بن ابراهيم بن تمحمد حيا. 1
 سرزمين بهپس از تحصيل در مراكز علمي منطقه سند، در جواني  ايشان .به دنيا آمد) جاجار( سندي قبيله
پرداخت  تدريس و تعليم و مختلف علوم كسبمكه به  دراو . داد انجام را حج مناسك و نموده سفر حجاز

 .گرديد تدريس مشغول آنجا در حيات آخر تا و رفت منوره مدينه بهو سپس 
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برخي از علماي هند موفق شدند كه در شهرهاي مقدس حجاز مدارس علميه . »شود مي
ها  س سلفي است و مذهب هنديكه مذهب غالب اين شهرهاي مقدتأسيس نمايند؛ درحالي

كه شيخ است در مكه مكرمه » مدرسه ديني صولتيه«: از جمله اين مدارس است. حنفي
ترين مدارس محلي در حجاز  مدرسه صولتيه از قديمي. تأسيس كردرحمت اهللا كيرانوي 

 108اندونزيايي و طلبه  156طلبه حجازي،  106 وق تأسيس شد  1332است كه در سال 
مدارس ديگر عبارت است از  .)79: 1988السلمان، محمد عبداهللا بن سليمان، (ي داشت هندطلبه 

برادر شيخ حسين احمد (در مدينه منوره كه شيخ احمد فيض آبادي » مدرسه علوم شرعي«
در مكه مكرمه كه شيخ » مدرسه فخريه عثماني« )11- 12: 1358انصاري، (ساخته شد، ) مدني

سومين مدرسه در مكه مكرمه است كه در سال » سة الفائزينمدر«عبدالحق بنياد گذاشت، 
) از شاگردان شيخ رحمت اهللا كيرانوي(ق توسط شيخ عبدالحق محمد حسين بنگالي 1304

   )143ـ  158اسعدي قاسمي، (. تأسيس گرديد
  هاي عرفاني طريقه. 3

ر قرن ترين فرقه د ترين و گسترده طريقت نقشبنديه در بخش خاوري جهان اسالم، مهم
شيخ احمد سرهندي، بنيانگذار فكري فرقه ديوبنديه و مروج اين طريقه در . هجدهم است

 )253: 1387حوراني، (. نقشبنديه توسط زائران هندي به حجاز رفت. گرفت» قطب«هند، لقب 
عرفاي بزرگي بعد از استعمار شبه قاره توسط بريتانيا به حرمين شريفين مهاجرت كردند، 

. داداهللا مهاجر مكي كه به تعبير عالمه ابوالحسن ندوي مهاجركبير نام داشتمانند حاج ام
العلما و شيخ العرب و العجم و  موالنا حسين احمد مدني اولين رئيس جمعيت )139: 1380ندوي،(
: گويد مولوي عبدالرحمن مالزهي، امام جمعه چابهار، در اين باره مي. ها عارف ديگر ده
اج امداد اهللا مهاجر مكي ـ از عرفاي بزرگي بود كه در مكه رفت شيخ علماي ديوبند ـ ح«

در جوار حضرت خديجه كبري مدفون ) طالب قبرستان ابي(و بعد از وفات در جنت المعلي 
  . »گرديد
از مؤسسات با نفوذ و ثروتمند عربستان سعودي است كه متعلق به » وقف المبروكات«
اين . هاي ذكر دارند ها در مدينه منوره حلقه دريهباشد و قا هاي نقشبندي و قادري مي صوفي

. نمايد هاي هنگفتي را صرف اطعام رايگان حجاج كشورهاي مختلف مي وقف ساالنه هزينه
اي از علماي صوفي توسط وزارت اوقاف عربستان به مهماني رسمي و اقامت و ويزاي  عده

اما . ن مطلب را نشان مي دهدكه ظاهر امر خالف اياند؛ درحالي دائم و موقت پذيرفته شده
حقيقت اين است كه دولت و بعضي از اعضاي خاندان پادشاهي در اين زمينه گوش به 

 .دهند حرف علماي سلفي نمي
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 جماعت دعوت و تبليغ .4

ها را آزاد گذاشته بود تا اينكه در  در ابتدا عربستان سعودي وجود و تبليغ اين گروه
اي  توسط جهيمان العتيبي، افراد دستگير شده اسامي 1358جريان اشغال خانه كعبه در سال 

هاي تبليغ داشتند و به گمان ارتباط با جريان  مشابه با اسامي برخي از اعضاي جماعت
محل . اند اخوان، حركت آنها رسماً ممنوع اعالم شد؛ اما مخفيانه به تبليغ خود ادامه داده

زير زمين مسجد الحرام، مكاني را به نام  در .1تجمع آنها در مسجد مدرسه صولتيه مكه هست
در حال حاضر در اكثر . اند هاي مذكور در نظر گرفته جهت استراحت گروه 2البدروم

گيرد و در بين اعضاي دولت، پليس و  ها صورت مي مساجد عربستان، تبليغ اين گروه
 .برخي از علماي سعودي آشنا دارند

  مناظره . 5
علم مناظره در . مناظره است» سلفيت«بر » مكتب ديوبند«از ديگر عوامل تاثيرگذاري 

بعضي از مدارس ديني هند و پاكستان جزو دروس اصلي است كه بايد تدريس شود و 
هاي عالم ديوبند، سخنراني  يكي از مناظره. علماي شبه قاره متخصص در علم مناظره هستند

الدين تحت عنوان  اضي شمسموال ق. شبير احمد عثماني در كنگره مكه مكرمه است موالنا
  :نويسد مي» معركه مكه مكرمه«

  :ايراد سخن پرداخت و گفت  سلطان ابن سعود در جمع علماي ديوبند به
كنيم، لكن از اصل  گيري نمي ما در فروغ اختالفي ائمه اربعه سخت) الف

تواند ما را جدا سازد، چه  توحيد و تمسك به كتاب و سنت، هيچ قدرتي نمي
  .راضي شوند يا ناراضي مردم دنيا
زيرا آنها غيراهللا را پرستش  ما چرا يهود و نصارا را كافر مي گوئيم؟) ب

 »مانعبد هم اال ليقر بونا الي اهللا زلفي«گويند كه  كنند و با اين همه چنين مي مي
كنيم كه ما را به خدا نزديك و مقرب يعني ما آنها را به اين منظور پرستش مي

كنند  پرستند و به سوي آنها سجده ميكه قبور بزرگان را ميپس كساني . سازند
  .اند پرستان كافر و مشرك همانند بت

اي مردم در وادي  اطالع پيدا كرد كه عده) رض(چون حضرت عمر) ج
خوانند، دستور داد آن درخت را  حديبيه رفته در كنار شجره الرضوان نماز مي

                                                      
از موده و در سخنراني موالنا طارق جميل، از نزديك تجمع آنها را مشاهده ن 1381نگارنده در سال . 1

  .ركت كردمدر مكه شاعضاي بزرگ جماعت تبليغ پاكستان را 
بدروم؛ در لسان انگليسي به معني اتاق خواب و محل خواب هست كه در اينجا الف و الم عربي به آن . 2

 .افزوده اند
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. و پرستش آن درخت را آغاز نكنندبريدند تا بعدها مردم خداي ناكرده عبادت 
منظور سلطان از استدالل به اين واقعه اين بود كه منهدم كردن قبرها نيز همانند 

 .بريدن درخت رضوان است
االسالم عالمه شبير احمد هيئت علماي هندوستان پس از شور مقرر نمودند كه شيخ

ابن سعود به ايراد سخن  به نمايندگي آنها در جواب سخنان سلطان )ره(عثماني ديوبندي
نوازي گرم سلطان تشكر نمود و  موالنا عثماني در آغاز از نحوه پذيرايي و مهمان. پردازد

  :سپس ارشاد فرمود
به اتباع كتاب  سنت هندوستان با بصيرت كامل تصريح نموده علماي اهل

د سازن بندند و واضح مي كار مي همه نيروي خود را به) ص(اهللا و سنت رسول اهللا
  لكن، است) ص(كه هر گونه كاميابي منحصر در پيروي كامل رسول خدا
كاري درخور ) ص(درك و فهم مواضع استعمال كتاب اهللا و سنت رسول اهللا

به رأي صائب و اجتهاد  هر كس و ناكس نيست، بلكه براي رسيدن به آن
  .شود نياز پيدا مي صحيح شديداً

خود در آورد و  به نكاححضرت زينب بنت جحش را ) ص(رسول اهللا. 1
اما . به اين مطلب كه مردم از آن چه برداشتي خواهند كرد هيچ التفات نفرمود

از اينكه كعبه مشرفه را منهدم نموده مطابق نقشه ابراهيمي از نو بناء فرمايد، 
هاي مردم جديد االسالم را مورد توجه قرار داده امتناع ورزيد  جذبات و برداشت

بديهي . كعبه را منهدم نمود) ص(گويند كه ببينيد محمدتا مردمان مغرض ن
است مالحظه تفاوت در اين دو قضيه بر اجتهاد مبارك آن حضرت عليه السالم 

  .موقوف است
با كافران و منافقان جهاد كن و بر آنها «: خداوند متعال دستور فرمود. 2
فار و ؛ از يك سو مقتضاي اين فرمان الهي آن است كه بر ك»گير باشسخت

بر جنازه رئيس  )ص(منافقان سختي معمول داشته شود، ولي رسول خدا
پيشنهاد  )رض(المنافقين عبداهللا بن اُبي نماز خواند و هنگامي كه صحابه كرام

خشية أن «قبول نفرمود  )ص(نمودند كه بايد منافقين كشته شوند، پيامبر خدا
 )ص(ادا مردم بگويند محمد؛ از بيم آنكه مب»يقول الناس أن محمداً يقتل اصحابه

و اغلظ «در حالي كه اين هر دو موضوع به ظاهر با مفهوم . يارانش را مي كشد
پس براي فهميدن اين تفاوت نيز به نظر مجتهدانه نياز . مطابقت ندارد» عليهم

شود كه كاري درخور من و شما نيست، براي اظهار نظر در چنين موارد  پيدا مي
هدانه مورد نياز است تا دانسته شود كه به مقتضاي چه تفقه عميق و بصيرت مجت

  .نصي كجا و چگونه عمل مي شود، اين امري است مربوط به تفقه و اجتهاد
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درباره فرق ميان سجده عبادت و سجده تعظيمي چنين  )ره(موالنا عثماني
اگر شخصي قبر يا هر چيزي غيراهللا را سجده عبادت كند قطعاً  :بيان داشت
اي حتماً سجده عبادت باشد كه  د، اما ضروري نيست كه هر سجدهكافر مي شو

شرك حقيقي و شرك جلي است، زيرا اين امكان هم وجود دارد كه آن 
سجده، سجده تحيت باشد كه مقصود از آن رعايت تعظيم فرد ديگري است و 
اين نوع سجده تعظيمي در حكم شرك جلي نيست، البته در شريعت ما قطعاً 

توان چنين شخصي را  توان مرتكبش را مجازات نمود، اما نمي ينارواست و م
در خود قرآن كريم جريان سجده . الدم و المال قرار داد مشرك قطعي و مباح

را و سجده كردن برادران و والدين حضرت  )ع(كردن فرشتگان حضرت آدم
را ذكرشده است و اكثريت قاطع مفسرين از اين سجده، سجده  )ع(يوسف

اند و آن را سجده تعظيمي  ي پيشاني را بر زمين نهادن مراد گرفتهمعروف يعن
خالصه اينكه اگر شخصي يك چيزي غيراهللا را سجده تعظيمي . اند قرار داده

توان او را مشرك،  شود، اما نمي كند در شريعت ما حتماً مجرم و گناهكار مي
طرفداري  كافر و مهدورالدم و المال قرار داد، و مقصود من از اين توضيح

دانند نيست، بلكه مقصود من بيان امتياز و  كساني كه سجده تعظيمي را جائز مي
  .فرق بين اين دو نوع سجده است

هاست كه ما هدم قباب را  مسئله ديگري كه بايد بيان شود موضوع هدم قبه
به ) اموي( اميرمؤمنان وليد بن عبدالملك عبشمي. دانيم هم كار درستي نمي

هاي امهات  دستور داد كه حجره )ره(ضرت عمر بن عبدالعزيزحاكم مدينه ح
را  )رض(المومنين حضرت عايشه صديقه المؤمنين را منهدم كرد، چون حجره ام

و  )ص(نيز منهدم ساخت كه بر اثر آن قبرهاي مقدس حضرت رسول خدا
ظاهر و منكشف  )رض(و حضرت فاروق اعظم )رض(حضرت صديق اكبر

بن عبدالعزيز چنان به گريه درآمد كه هرگز با چنين  در آن موقع عمر. شدند
ها را نيز خودش داده بود  وضعي گريه نكرده بود با اينكه دستور هدم حجره

با . پس از آن دستور داد تا حجره سيده عايشه ساخته شود و دوباره ساخته شد
اين توضيح نيز هدفم ترغيب براي ساختن گنبد بر قبرها نيست، بلكه مقصودم 

يان اين مطلب است كه موضوع قبور عالم در قلوب الناس تأثير و ارتباط دارد، ب
اختيارانه حضرت عمر بن عبدالعزيز در آن موقع و از  چنانكه از گريه بي

  .عالي در اين موقع اين مطلب ظاهر است ناراحتي مردم جهان اسالم از جناب
ع بعد المسجد الحرام انفس البقا«را  )ص(در حالي كه طبراني مقام مولد النبي

قرار داده است، يعني در مكه مكرمه بعد از مسجد الحرام مقام والدت  »في مكه
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باشد، چون در مسكن  ترين بقعه كائنات ارض مي نفيس )ص(نبي اكرم
تقاضا شد،  )ص(گزين شده بود، از پيامبر پناه )ع(حضرت موسي )ع(شعيب

غار ثور، جايي كه رسول خدا آنجا دو ركعت نماز نفل بخواند، پس اگر ما در 
عليه السالم به مدت سه روز آنجا پناه برده بود، دو ركعت نماز نفل بخوانيم، آيا 

 شود؟  قيامت به پا مي
بر دربار شاهي سلطان ابن سعود  )ره(با اين جواب باصواب و مفصل موالنا عثماني

را نجات داد كه  در آخر سلطان ابن سعود با اين سخن خود. سكوت مطلق جاري شده بود
عالي رفعت زياد و بلندي علمي  حد ممنون شما هستم و در سخنان و نظرات جناب من بي«

بهترين جواب اين تفاصيل را تنها . لذا من قدرت جواب اين سخنان را ندارم. وجود دارد
 جلد الهور، ،مدينه انوار ماهنامه(. توان اين مسائل را حل كرد توانند بدهند و با آنها مي علماي ما مي

 )24 تا 20 ص ،.م1986 ژوئيه/  ه 1406 قعده ذي ماه ،2 شماره 15
  و) ره(توان به مناظره موالنا خليل احمد سهارانپوري از ديگر مناظرات مهم مي

االسالمِ حكومت آل سعود، عبداهللا بن بلهيد، در حضور سلطان ابن سعود در مسجد نبوي شيخ
  .اشاره كرد

  ديدهاها و باز سفرنامه. 8
ها را تحت تأثير ديوبنديان قرار داده، سفرنامه و  ترين عواملي كه سلفي از مهم

گذاران  بازديدهاي علماي سلفي از مراكز مهم ديني شبه قاره است؛ عالمه رشيد رضا از بنيان
  :گويد سلفيت معاصر در بازديد از دارالعلوم ديوبند مي

است ديدم، نهضت » الهندازهر «آنچه من در مدرسه ديوبند كه ملقب به 
علمي جديدي است كه اميدوارم نفع بزرگي داشته باشد، هيچ چيزي چشمانم را 
مانند ديدن دارالعلوم ديوبند روشن نكرد و هيچ چيزي مرا مانند آنجا خوشحال 
نكرد؛ آنچه كه مجسم شده بود از غيرت و اخالص در علماي اين مدرسه، خدا 

كوشند  را كه علما در رغبت به اصالح ميگويم كه فوق آنچه  را سپاس مي
خودم ديدم و شكي نيست كه اثر و نتيجه اصالح در ديوبند قبل از االزهر ظهور 

  .و بروز يافته است
دكتر محمد محروس مدرس اعظميه بغداد كه قبالً در دانشگاه االزهر نيز تدريس داشته 

روزي كه از نادرترين روزها حساب امروز به نسبت : گويد در بازديد از دارالعلوم ديوبند مي
كنم و روزي كه مانند آن وجود ندارد و آن دخول در كعبه است وقتي كه سه بار وارد  مي

خانه شدم در مرتبه اول احساس عجيبي به من دست داد كه انسان امكان ندارد كه آن را 
ا كه آن امروز وارد دانشگاه شما شدم، اگر نبود قداست خانه خد. وصف و بيان نمايد

گفتم كه خوشي من مانند خوشي ورود به  ترين بقعه در روي زمين است هر آينه مي پاك
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آوازه دانشگاه شما آفاق زمين را پر كرده . است، اما آن قداست ديگري دارد» اهللا كعبة«
است و ذكر آن به دو عالم رسيده است و به خدا قسم ظلم كرده است كسي كه آن را به 

در . »ديوبند عرب«: د بلكه بايد االزهر را به آن تشبيه كرد و گفتتشبيه كن» ازهر«
  .االزهر تدريس كردم اما آوازه بزرگي از آن ديدم

و » ندوة العلماء«افراد زيادي از علماي سلفي كه از مراكز مهم ديني شبه قاره مانند 
اند به شدت  شتهبازديد دا» مظاهرالعلوم سهارانپور«و » رحيميه دهلي«، »دارالعلوم ديوبند«

رابطة ناصر العبودي، دبير . اند تحت تأثير اين مراكز، شيوه درسي و علماي آنها قرار گرفته
اي  عربستان، و از علماي سلفي از كساني است كه در اين زمينه سفرنامه العالم االسالمي

  .نوشته است» رحالت في الهند«تحت عنوان 
  جهاد افغانستان. 9

زمينه حضور پيروان  1357فغانستان توسط شوروي سابق در سال اشغال كشور مسلمان ا
هاي اهل سنت به خصوص اعراب از كشورهاي مختلف اسالمي جهت جهاد با  و شخصيت

هاي  ها وابسته به احزاب و جريان برخي از اين شخصيت. كفر در افغانستان را فراهم ساخت
ي اخوان المسلمين كه در پايان سياسي معارض با دولتمردان كشورشان بودند، مانند اعضا

جهاد افغانستان و خروج نيروهاي شوروي زمينه بازگشت به كشورشان فراهم نبود، زيرا 
رسيدند و يا  شان بودند كه پس از بازگشت يا بايد به قتل مي هاي متبوع تحت تعقيب دولت

و مقيم آنجا گرديدند كه  شان باقي مانده اين افراد در افغانستان با خانواده. افتادند به زندان مي
حكومت طالبان كه مدتي در افغانستان، قدرت را به دست . مشهور شدند» عرب افغان«به 

هاي مهم اهل سنت  گرفت، چتر حمايتي مناسبي براي كليه فرق، مذاهب و شخصيت
هاي علميه  گرديد، زيرا اكثر حكام و دولتمردان طالبان، روحانياني بودند كه در حوزه

ها درس خوانده بودند و با اعراب افغان كه بعداً القاعده نيز به  متعلق به ديوبندي پاكستان
آنها پيوست و بحث مبارزه با آمريكا، مسيحيت و صليبيت مطرح يا دوست دورانِ جهاد 

لذا . هاي علميه با هم و سر درس يك استاد حاضر شده بودند بودند و يا اينكه از حوزه
تشبيه كرد كه در اين بين » عرفات اهل سنت«طالبان مي توان به افغانستان را در دوران 
طالبان دست پرورده مدارس ديني احزاب بزرگ پاكستان مانند . يكديگر را شناختند

توانست  العلما و جماعت اسالمي بودند كه مكان و جريان ديني و تبليغي ديگري مي جمعيت
جمع نمايد و ميعاد آنها در پاكستان در به راحتي آنها را به هم پيوند داده و در يك جا 

تاكنون مركز اجرايي ) 1947(است كه از زمان استقالل پاكستان » رايوند الهور«منطقه 
هاي جماعت تبليغ بودند كه به  اين گروه. باشد هاي تبليغ كشورهاي اسالمي مي جماعت

هاي سياسي و  انها در اكثر كشورهاي اسالمي خود را به همه جري عنوان سفيران ديوبندي
ها نيز آنها را به رسميت شناختند و عالوه بر مخالفت با صوفيان و  مذهبي شناساندند و سلفي
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اهل ذكر و دعا، در بعضي از اجتماعات با آنها همراه و عملكرد آنها را مورد تاييد و 
ترين موقع براي گسترش  جنگ و جهاد افغانستان بهترين و مناسب. پذيرش قرار دادند

هاي بشردوستانه را براي  اخوان المسلمين هم كمك. ها بود ها و وهابي ري بين اخوانيفك
خواستند در جهاد شركت كنند،  كرد و هم داوطلبان عرب را كه مي مجاهدين جمع مي

دفتر اخوان المسلمين در پيشاور به دست يك اردني . كرد جذب و سازماندهي مي
هاي مالي عربستان سعودي را به  عزّام كمك. شد اداره مياالصل به نام عبداهللا عزّام  فلسطيني

در . در نتيجه سوءقصد، جانش را از دست داد 1989وي در سال . مجاهدين مي رساند
گرايان افغاني را به  كوشيدند اسالم هاي سعودي در اوايل بسيار مي عربستان سعودي شاهزاده

المسلمين و از رهبران  هبران اخوانكرده االزهر و از رتحصيل(دور عبدالرب رسول سياف 
مجاهدين . دادند جمع كنند و در وهله دوم گلبدين حكمتيار را ترجيح مي) جهادي
وابسته به حزب اسالمي (هايي را براي تربيت داشتند كه در آن مبارزان كشمير  اردوگاه
 .شدند ، مبارزان جبهه مورو در فيليپين و مبارزان فلسطيني تربيت مي)كشمير

  يجه گيرينت
مكتب «هاي اسالمي معاصر شبه قاره هند ـ كه منجر به تأسيس  وجه اشتراك جنبش

، جماعت اسالمي، و جمعيت ندوة العلماءاي مانند  گرديد ـ با مراكز ديني و سياسي» ديوبند
اهل حديث اين است كه سه جريان اخير حلقه واسط و اسباب ارتباط مكتب ديوبند با 

آنها در وهله اول تأثير مكتب ديوبند بر سلفيت و در مرحله دوم بر سلفيت است كه نتيجه 
المسلمين،  اي مانند اخوان ها و احزاب ديني سلفيت معاصر است كه از اشتراكات جريان

تر  هاي كوچك العلماء و احزاب و حركت جهاد اسالمي افغانستان، جماعت اسالمي، جمعيت
اشغال اين كشور توسط شوروي به شدت فعال كه در جهاد اسالمي افغانستان در دوران 

اين تأثيرگذاري را با مطالعه و دقت در آثار برجاي مانده از علماي ديوبند . باشد بودند، مي
توان مالحظه نمود، به نحوي كه تا چهل سال قبل علماي سعودي به شدت  در قرن اخير مي

ولي امروزه براي نجات از كردند،  هاي جماعت تبليغ علماي ديوبند مخالفت مي با گروه
   .گرايي خواهان پيوستن بسياري از اعراب كشورشان به اين جنبش هستند افراط

  
  منابع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  منابع فارسي) الف

سيدعلي ) اهللا آيت( ، مسلمانان در نهضت آزادي هندوستان، ترجمه)ش1374( النمر، عبدالمنعم .1
 .تهرانچاپ دوم،  اي، خامنه
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چي و حسين مطيعي امين،  ، تجربه اسالم سياسي، ترجمه محسن مدير شانه)ش1378( اليويه، روآ .2
 . المللي هدي، تهران انتشارت بين

، رويدادهاي سياسي جماعت اسالمي پاكستان، انتشارات )1381ش( باركزهي، عابد حسين .3
 .احسان، تهران

 .تهران ،رجه، انتشارات وزارت امور خا)ش1361( بوازار، مارسل .4
 .، هند، انتشارات وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي ايران، تهران)1379( بهروزان، گيله گل .5
شناسان، شناسي كشورهاي اسالمي، انتشارات جامعه، جامعه)ش1389( جمعي از نويسندگان .6

 . رانته
ات انتشار چاپ چهارم، هاي ديني سياسي معاصر، ، تاريخ نهضت)ش1390( حلبي، علي اصغر .7

  .، تهرانزوار
انتشارات پژوهشكده  ، اسالم در تفكر اروپايي، ترجمه حميد نساج،)ش1387( حوراني، آلبرت .8

  .مطالعات فرهنگي و اجتماعي، تهران
هاي سياسي در جهان عرب، ترجمه عبدالرحمن عالم، چاپ  ، گرايش)ش1366( خدوري، مجيد .9

  .ه، تهرانچاپ و انتشارات وزارت امور خارج مؤسسه، اول
 ، عقايد اهل سنت و جماعت در رد بدعت و وهابيت، ترجمه)ش1371( سهارانپوري، خليل احمد .10

 .عبدالرحمان مالزهي، انتشارات شيخ احمد جام، تربت جام
تيغ،  ، نهضتهاي اصالحي شبه قاره هند، ترجمه غالمحسين جهان)ش1383( الدينشيال، جمال .11

  .ناشر مترجم، قم
 .پاكستان، انتشارات كلمه، تهران ، سفرنامه)ش1366( صافي، قاسم .12
 .، شناخت اديان و مذاهب معاصر، انتشارات افغاني، كويته پاكستان)ش1380( ط.عطايي، م .13
  .، تهرانشركت سهامي انتشار ،، سرآغاز نو انديشي معاصر)ش1374( فراستخواه، مقصود .14
الدين  حهاي علميه، ترجمه صال، تحليلي دقيق از اوضاع حوزه)ش1379( قاسمي، محمدطيب .15
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 .، قم)ع(بيت
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