تبارشناسی جریانهای تکفیری
بررسی موردی جنبش طالبان در افغانستان
مازیار کریمی حاجی خادمی
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چکیده
طالبان را میبایست یکی از مصتادیه بتارز جنتبش هتای ستلفی و تکفیتری معا ردانستت و جهتت
شناخت و تحلیل دقیهتر این جنبش ،میبایست به تحلیل و بررسی مبانی فکتری آن پرداختت .ایتن
مبانی را میتوان در سه محور کالم (پیشینه تاریخی؛ ،سیاست و قومیت پشتون مورد ارزیابی قرار
داد.
مبانی کالمی و پیش زمینهها ی تتاریخی تفکتر طالبتان را بایتد در جریتان فکتری اهتل حتدی
جستجو نمود که با بلوغ نسبی در اندیشه امام احمد حنبل ،بعدها توستط ابتن تیمیته و بته خصتو)
محمد بن عبدالوهاب به ورت یک مکتب فکری مشخص درآمد .در این میان مکتتب دیوبندیته
که تجلی آیین وهابیت در شبه قاره هنتد محستوب متیشتود بواستطه متدارس متذهبی (عمتدتا در
پاکستان؛ و گروههای بنیادگرای اسالمی همچون القاعده و جمعیتۀ العلمتا االستالم (بتا حمایتهتای
مادی و معنوی پاکستان ،عربستان و امارات متحده عربی؛ ،مجرای تحقه آموزههای جریان فکتری
اهل حدی

)وهابیت(در طالبان بودند .هرچند نبایتد از نظتر پنهتان داشتت آشتفتگیهتای سیاستی،

اقتصاد ی و اجتماعی افغانستان که حا ل دوران سخت نبرد بتا شتوروی ستابه و حکومتت  4ستاله
مجاهدین میباشد نی نقش مهمی در هجوم طالبان به سوی این مدارس دینی داشت.

 .1دانشجوی دکتری تاریخ اسالم دانشگاه پیام نور قشم
karimi1293@yahoo.com

از سوی دیگر روند جهانی شدن و جهانی سازی که در رأس آن آمریکا قترار دارد و آمتوزههتای
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بیدا ری  اسالم   

فکری و ارزشی قوم پشتون که مهمترین بستر اجتماعی جنبش طالبان است را باید بخش دیگری از
مبانی فکری طالبان محسوب داشت.
کلید واژگان :طالبان ،وهابیت ،جمعیۀ العلما اإلسالم ،سَلََفی ،پشتون

مقدمه
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از مصائب ب رگ امت اسالم دوری از منبع زالل ،الی ال و پر برکت علوم و معارف اسالمی یعنی اهل بیت
عصمت و طهارت میباشد .آنانکه به شهادت قرآن اهل ذکرند (أنبیا 3/؛ و راسخ در علم (آل عمران3/؛ و البته
مطهََّّر (اح اب77/؛ و ادق (توبه119/؛.
در تاریخ اندیشه سیاسی اسالم یکی از نتایو زیانبار و اسفناک " اسالم منهای والیتت " ظهتور فترق
انحرافی و تعصبات مذهبی کور و جاهالنه است .فرقی که از گذشته تا به امروز هم درحوزه اندیشه وهم در
عملکرد ،چهره بسیار منحط و خشنی از ارزشها و احکام متعالی و حیات بخش اسالم و قترآن را در زمتان
خود به تصویرکشیدهاند.
در این میان طالبان یا همان عرب افغانها از مصادیه بارز این جریتان فکتری و سیاستی و از ستردمداران
گروههای سلفی و تکفیری دوران معا ر هستند که البته چند باحی بته دالیتل مختلتف موفته بته کستب
قدرت در افغانستان شدند.
دوگانگی میان حرف و عملکترد طالبتان و گتروههتای ستلفی و تکفیتری و چنتین فجتایع و ترورهتای
خونباری سؤاالت زیادی را مطرح میکند:
آیا «امت وسط»(بقره« ،)341/بهترین امت»(آل عمران )331/ویا تعابیری از این دست که قترآن در و تف
امت اسالم به کار برده ،با عملکترد اینتان و حامیتان فکتری ،نظتامی و اقتصادیشتان یعنتی القاعتده و برختی
حکومتهای عربی و در درآن آل سعود تطبیه دارد؟
آیا دعوت قرآن به جهاد و تجلیل از فرهنگ شهادت جهتت مقابلته بتا فتنت  ،کفتر و شتر

استت

یاکشتن مسلمانان بیگناه و بیپناه عراق ،افغانستان ،پاکستان ،بحرین ،یمن ،سوریه و سایر بالد اسالم؟
آیا همه همّ و تالش یک مسلمان میبایست جهت مقابله با دشمن ا لی اسالم و قرآن یعنی یهتود ()1

شود یا رف سربریدن انسانهای بیگناه و مثلهکردن آنها و حتی خوردن اعضای بدن ایشتان؟! انستانی کته
شاید تنها جرمش دلدادگی به مکتب اهل بیت و یا ایستادگی درجبهه مقاومت است .چطور استت کته ایتن

مجاهدان شجاع یتک قطتره ختون از بتدن هیونیستتهای وحشتی و ستربازان جبهته کفتر بته زمتین جتاری
نمیسازند؟!
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آیا «جهاد النکاح» امروز و حضور زائدالو ف زنان در این فتنه ،عکس العمل و نتیجته طبیعتی انت وا و دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج   

محدودیت افراطی زن در بینش و منش سلفیها نیست؟!
آیا یاران پیامبر که أشدا

علی الکفارند و با آن تعابیر واال در قرآن مورد تجلیل قرار گرفتهاند (فتح)92//

و عباد الح خدا که وارث حکومت زمین هستند (انبیاء )311/و یاران حضرت حجتت (فتراهم کننتده زمینته

مطالعات   

بیدا ری  اسالم   

لذا واکاوی اندیشه طالبان و زمینهها و مؤلفههای ا لی شکلگیری تفکر ایشان ،مسئلهای است بااهمیت
و میبایست به طور دقیه و در ابعاد گوناگون آن مورد بررستی قترار گیترد .رشتد روز افت ون ایتن قرائتات
اسالم و بلکه امنیت و لح جهانی را تهدید میکند و البته مواجهه تمام قد این جریان با مکتب تشیع و نظام
والیی جمهوری اسالمی ایران و همه مسائلی کته در دکتترین دفتاعی ،نظتامی و امنیتت ملتی کشتورمان در
مواجهه با همه نوع تهدیدهای نرم و سخت اقتضا میکند ،اهمیت این بررستی را بتیش از پتیش جلتوهگتر
میسازد.
پژوهش حاضر بر آن است تا با نگاهی جامع و در نظرگترفتن بستترهای مختلتف تتاریخی ،اجتمتاعی و
البته سیاسی ،منشأ و مبانی تفکر طالبان به عنوان نمونه بارز چنین جنبشهایی در عصرحاضر را مورد مطالعته
قرار دهد .وَ اهللُ المُوَفِِّّق ُ المُبِِین...

 -1سیر تاریخی اندیشه تکفیر (مبانی کالمی تفکر سلفیگری)
تحلیل اندیشه طالبان در وهله نخست نیازمند بررسی سیر تاریخی تفکتر ستلفیگری متیباشتد .طالبتان ختود
وارث تفکری هستند که در طول تاریخ اسالم در قالتب جنبشها ،مذاهب و گروههتای مختلفتی ظهتور
کرده است و مطالعه چهارچوب نظری این گروههتا ،متا را در بررستی مبتانی فکتری طالبتان نیت مددرستان
خواهد بود.
الزم به توضیح است که اختالف آرای مذهبی از همان قرن نخست هجری پدید آمد .در این میان اگر
گرایشهای ح بی و تعصبات قبیلهای ،نخستین عامل پیدایش مذاهب و فرق بود ،جمود فکری و کو اندیشی
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انحرافی از اسالم و قرآن در منطقه که حتی دایره آن به اروپا وآفریقتا (2؛ نیت رستیده وخطتری کته جهتان
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ظهور ،پیرومکتب عاشورا ،اهل اخال) و...؛ ،اینها هستند؟!

در فهم حقایه دینی ،عامل دوم است .لذا به تدریو فرقه های مذهبی بر اساس اختالفات سیاستی و در کنتار
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آن ،اختالف در زمینههای اعتقادی ،فقهی و تاریخی پدید آمدند7( .؛
در این میان یک تلقی و فهم مشخص از قرآن و سنت قابل ردیابی است که عالقه چندانی به استفاده از
عقل و استدالل در فهم متون دینی نداشت و به ظواهر قرآن (و سنت؛ اکتفا میکرد .هر چند ایتن تفکتر در
گذر زمان دچار تغییراتی شتده و متناستب بتا شترایط زمتانی و مکتانی و موقعیتت مخالفتانش بته شتکلهای
گوناگون درآمده ،اما جلوههای مختلف این تفکر یعنتی عدالت صحاب و لزوم تبعیت از آنان ،برداشت
سطحی و قشری از متون دینی ،مکفی دانستن قرآن (و بعضاً سنت) و عدم دخالتت علتل دف فهت
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مبانی دین ،در قالب مذاهب و جنبشهای مختلف دیده میشود .این تفکر در سیر تطور ختود و در عبتور
از گذرگاههای تاریخی دچار افراط و تفریطهایی شده و گاه ممکن است شباهتی به ورت نخستت ختود
نداشته باشد ،چنانچه در برخی از جلوههای آن جنبه سیاسی و در برخی دیگر جنبه فقهی و یا کالمی رالب
است.
شاید بتوان نخستین جرقهها و جلوه های این تفکتر را در عصتر رستالت مشتاهده نمتود .جملته معتروف
«حَسبُنَا کحاب اهلل» که نقل آن از سوی حابی پیامبر در منابع تاریخی مشهور است ،همین مفهوم را در ذهن
تداعی میکند یعنی حتی در میان برخی ا حاب نی نوعی کو فهمی و مطله انگاری در برختورد بتا متتون
دینی دیده میشود .البته به دو دلیل عمده یعنی عدم آگاهی مردم و مشکالت داخلی و خافجی مسلمین
در زمان پیامبر و خالفت خلفای راشدین ،مجتال پترداختن بته مباحت

کالمتی کمتتر وجتود داشتته استت.

(ولوی )1:1713،اما چنانچه گفتیم به تدریو در قرون دوم ،سوم و چهارم هجری این دیدگاه در قالب مذاهب
کالمی ،فقهی و سیاسی خود را نمایان نمود .البته ما بررسی خود را از قرن اول آراز متیکنتیم و مهتمتترین
جنبشها و فرقههای مطابه با این نظام فکری را برمیشمریم و به تطبیه آن با نظام فکری طالبان میپردازیم:

 -1-1خوارج
خوارج را می توان اولین گروهی دانست که با کو فهمی و برداشت سطحی خود از قرآن ،از جاده اعتتدال
خارج شدند و با مشرک و کافر خواندن دیگر مسلمانان حتی ریختن خون زنان و فرزندان مخالفان ختود را
نی جای دانستند( .شهرستتانی91:1421،؛ استالم طالبتان ازایتن جهتت شتباهت زیتادی بته استالم ختوارج دارد
(مژده14:1732،؛ که به پارهای از این وجوه اشتراک اشاره میکنیم.

عدم بصیرت دینی :طالبان از مایههای فکری و تئوریک قوی در زمینه اندیشه سیاسی اسالم ،حکومت
دینی و دیگر مسائل مربوط به حکومت دینی بی بهره بودند .با مطالعه اندیشه دینی طالبان آنچه که بتیش از
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شریعت اسالم است.
در حقیقت مشکل ا لی طالبان عدم توانایی در طرح یتک نظتام استالمی منطبته بتا متوازین شترعی و
متناسب با مقتضیات سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی قرن حاضر بود .پر واضح است کته پیچیتدگیهای سیاستی

مطالعات   
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شریعت و برداشت ظاهری از آیات قرآن نشان میدهد که هر دو جنبش را میتوان در یک جریتان فکتری
مالحظه و تحلیل نمود.
در فهم و اجرای احکام اسالمی ایجاد دوگانگی در موضعگیریها ،اهداف و عملکرد استت .ختوارج بتدون
در نظر گرفتن این ا ل بدیهی که هیچ جامعه ولو گروه اندکی بدون رهبتر و پیشتوا قتادر بته ادامته حیتات
نیستند ،هرگونه حکومت و زعامت فردی را نفی نمودند (مفتخری1739:21،؛ و حتی مطابه با آنچه که طبتری
آورده ،بعد از تجمع در «حروفاء» گفتند« :ما با خداوند بیعت میکنیم»( .طبری71-19 :1979 ،؛ اما به زودی از
این اعتقاد خود عدول کردند و در همان اجتماع حرورا « ،شبث بن فبعی» را بته ستمت فرمانتده نظتامی و
عبداهلل بن کواء را به عنوان امام جماعت برگ یدند( .ابن أثیر442:؛
طالبان نی در رفتار و گفتار خود دچار تضادهای زیادی شدند .چنانچه گفتیم طالبان ا وال بتا تحصتیل
زن و حضور وی در اجتماع نظر مساعدی نداشتند اما جالب اینجاست که مأل محمد روث یکی از رهبتران
طالبان بعدها گفت :اینکه می گویند طالبان مخالف تحصیل زن هستند حقیقت ندارد متن ختودم آرزو دارم
که همسر آیندهام دکتر باشد!(متژده ،ش 11؛ و یا اینکه متوکل از وزرای قدرتمند طالبان تلوی یون ختود را از
ترس اداره امر به معروف و نهی از منکر در زیر زمین وزارتخانه مخفی مینماید!! (مژده11:1732،؛
خشونت :طالبان بهترین وسیله برای زعامت انحصاری قوم پشتون و به زعم خود اسالم ناب محمدی را
توسل به خشونت و خونری ی یافتند .طالبان در اجرای سیاستها و اهداف جنبش ،خود را مکلف میدانستند
که از هر طریقی و به هر قیمتی حتی زور ،اجبار و خونری ی ،دین را از دریچه خود در جامعه حاکم کنند.
عمل گرایی مفرط :یکی از اساسی ترین ا ول ایدئولوژیک خوارج ،امتر بته معت روف و نهتی از
منکر بود ،تا جاییکه در اولین اجتماع خود در «حروفاء» به عنوان اولین پیمان بر انجام امر به معروف
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تضاد ففتافی و ایدئولوژیکی :یکی از طبیعیترین نتایو قشریگری در دین و عتدم بصتیرت و تعقتل
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قرن حاضر را نمی توان با ظرف زمانی دوران خوارج قیاس نمود اما پایبندی شدید هتر دو گتروه بته ظتواهر

و نهی از منکر تأکید کردند( .ابن أثیر442:؛ اما از آنجا که خوارج از بصیرت دینی و بصیرت در عمتل
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برخوردار نبودند و از سویی انجام این دو فریضه را در هر زم ان و شرایطی بر خود فرض می دانستتند،

مطالعات

و عبادات اسالمی بود و به بیان علی ( علیه السالم؛ با وجود اینکه خواستار حه بودند ،در راه باطل افتادند.

دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج    به نوعی عمل زدگی گرفتار شدند ( مفتخری1739:23،؛ که نتیجه آن سختگیری بیش از اندازه در طاعات

بیدا ری  اسالم   

(نهو البالره174 :1733 ،؛
طالبان نی که در حوزه های اعتقادی ،عبادی و اخالقی ،انگاره هتای ثابتت ،جامتد و دگتم را بته عنتوان
انگاره های دینی خدشه ناپذیر باور داشتند و برای منطه ،عقل ،علم و تجربه بشری هیچ گونه اعتباری قائتل
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نبودند (طالبانیسم بن بست گفتمان عقالیی31/1/71 :؛ به گونهای دچار این عملگرایی افراطی شدند .طبیعی استت
که در چنین شرایطی کارکردها و کارایی دین در حوزه زندگی اجتماعی تنها به تحدید آزادیهای فردی و
به خدمت گرفتن اجباری انسانها در مقوالتی مثل «جهاد»« ،امر به معروف و نهی از منکر»« ،نماز و زکات»
و «سنت و تسبیح» خال ه میشود و فقدان پشتوانههای خردورزی و اندیشهگری ،طالبان را به ستمت عمتل
گرایی رف سوق میدهد.
البته ذکراین نکته ضروری است که نمیتوان خوارج را به عنوان سرشتاخه ا تلی و اولیته ایتن جریتان
تو یف کرد اما از آنجاکه عقاید و عملکرد طالبان در بسیاری از موارد بتا ختوارج قابتل تطبیته استت ،در
بررسی روند تاریخی جریان فکری مد نظر ما ،می توان خوارج را اولتین متذهب سیاستی – کالمتی در ایتن
رهگذر خواند.

 -2-1اصحاب حدیث (اهل حدیث)
مذهب تسنن در دوره های مختلف تاریخ خود شاهد چند تحول و دگرگونی مهم بوده است .در ایتن میتان
عامه مردم در طول قرن اول پیرو مذهب حاکم بودندکه چیت ی جت عقایتد امویتان و شتماری از تحابه و
تابعین نبود و در قرن دوم «عثمانی» یا «عثمانی » نی نامیده میشد4( .؛ دیدگاههتای تتاریخی – سیاستی ایتن
مذهب ،بخش مهمی از معتقدات اهل سنت در دوره های بعد را تشکیل داد .بخش مهمتی از همتین جریتان
مذهبی در نیمه نخست قر ن سوم به عنوان ا حاب حدی

بتا بتار معنتایی پیتروان ا تحاب حتدی

نبتوی،

مفهومی افتخارآمی یافت( .پاکتچی114 :1739 ،؛
از ا ول عقاید اهل حدی

میتوان این موارد را بتر شتمرد :الت)) اطاعتت از ستلطان جتائر و تحتریم

براندازی نظامهای جائرانه ب) عدالت سلف و باألخص حابه ج) ل وم ایمان بته امامتت خلفتای راشتدین

د) قضا و قدر و جبر الهی هتت)

تفات خبتری و مستأله تجستیم و تشتبیه خداونتد (ستبحانی :1733 ،ج 117،1؛

و) پایبنتتدی بتته ظتتواهر قتترآن و احادی ت ) نگتتاه منفتتی بتته تعقتتل و اندیشتته در برختتورد بتتا مستتائل کالم تی
(پاکتچی121-121 :1739،؛

.

میتوان گفت اهل حدی  ،نخستین بار ،چی ی را که بعتدها مذهب تسنن ،نامیتده شتد و در قترن دوم
شامل چند فرقه با تمای فرقه ای اندک بود ،به ورت یک فرقه با عقاید ویژه درآورد( .جعفریتان1733:212،؛
از اینرو در بررسی پیش زمینههای تاریخی تفکر طالبان میتوان متذهب اهتل حتدیث را نخستتین مبنتای
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دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج   
مطالعات   

بیدا ری  اسالم   

قی و محمد بن عبدالوهاب و در قرون اخیر متودودی و فشتید فاتا ،کته در بلتوغ اندیشته کالمتی و
سیاسی اهل سنت نقش مهمی را ایفا نمودند ،اساس تفکر خود را بر مبنای بنیانها و چهارچوبهای فکتری
پرداختند .بنابراین بهتر است اهل حدی

را «جریان فکری اهل حدیث» بنامیم1( .؛

البته از آنجا که مذاهب کالمی اسالمی را به طور کلی میتوان به دو گروه سیاسی – کالمی و کالمی

خالص تقسیم نمود (ولوی1713:13،؛ ،تفکر طالبان با متذاهب و جنتبشهتای کالمتی – سیاستی ایتن جریتان
فکری انطباق بیشتری دارد .از اینرو بعتد از بررستی ستیر تفکتر اهتل حتدی

تتا ظهتور وهابیتت بته تتأثیر

آموزههای فکری این مذهب در تفکر و عقاید طالبان میپردازیم.
-1-2-1حنابل  :پیروان احمد بن حنبل فقیه ومتکلم شهیر قترن ستوم (م 241؛ .احمتد بتیش از همته بتر
پیروی از حدی

و ترک قیاس ورأی – ج در موارد ضروری – پای میفشرد (پاکتچی113 :1739،؛ و عقایتد

دینی درباره خدا و مسائل کالمی مربوط به الهیات را از روی ظواهر قرآن و حدی
راه استدالل و بح

حجت میدانست نه از

و منطه (فضایی173:؛ .وی در مورد علم کالم میگوید« :با متکلمان مجالست مکنید ،هر

که به آن علم پردازد ،دین خود را برای دشتمنان هتدف قترار داده استت»( .ابتن جتوزی111:؛ احمتد داللتت
ظواهر احادیث را حجت میشمرد .مثال بر پایه ظاهر حدی

«بَینَ العَبت و بََتینَ الکفتر أوِ الشِِّّترک تََترک

الصَّالة»(ترمذی 17 :1411،وابن ماجه ق وینی ، )742:آنکس را که با اعتقاد به وجوب نماز ،آنرا از روی کتاهلی یتا
تهاون ترک کند ،واجب القتل دانسته! چنانچه مأل عمر نی دستور داده بود :هر مستلمانی کته دیتن ختود را
ترک کند محکوم به مترگ خواهتد بتود .حتا ل آنکته ایتن دستتور متأل عمتر ختالف نظتر ابوحنیفته استت
(مژده1732:94،؛.

مازيار کريمي حاجي خادمي

و نظری اهل حدی

قرار دادند و اساسا از منظتر فکتری اهتل حتدی

بته تحلیتل مستائل کالمتی و سیاستی

تبارشناسي جريانهای تکفیری ،بررسي موردی جنبش طالبان در افغانستان

نظری و فکری نامید ،زیرا بسیاری از ب رگان اهل سنت همچون احمد بن حنبل ،اشعری ،ابن تیمی  ،ابن

جالب اینکه قرنها قبل ،مشابه اقدامات وزارت امربه معروف و نهی از منکتر طالبتان را حنابلته در بغتداد
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انجام میدادند! اینان در قرن چهارم بعد از اینکه تا حدودی مذهبشتان رونته یافتت (1؛ ،در کوچته و بتازار

مطالعات

زن و شوهری در شهر با هم راه میرفتند ،ممانعت کرده و بعضا به دست شرطه متیدادنتد و شتهادت دروغ

دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج    میگشتند ،اگر آلت موسیقی مییافتند احب آنرا میزدند و آنها را میشکستند و یا اینکه اگر متیدیدنتد

بیدا ری  اسالم   

میدادند که آنها به طرف فحشا میرفتنتد( .ابتن اثیتر93 :1799،؛ پطروشفستکی متینویستد …« :حنابلته حتتی
کوچکترین تجلی آزادی عقیده را در مسائل دینی جای نمیشمارند ،ایشان از پیروان دیگر فترق و متذاهب
اسالمی متعصب ترند و ارتجاع عقیدتی ایشان ،همواره آنان را در بالد استالمی در اقلیتت قترار داده استت».
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(پطروشفسکی149 :1717 ،؛.
-2-2-1اشاعره :پیروان ابوالحسن علی بن اسماعیل اشعری (م 724؛ .مذهب اشعری در دهههای اول
قرن پنجم هجری جای خود را در تفکر کالمی اهل سنت و جماعت به طتور جتدی بتاز کترد و بته عنتوان
مذهب کالمی رسمی ایشان مطرح شد (3؛ و میتوان گفت که جریان فکری اهل حدی

بعد از امام احمد

تا ظهور ابن تیمیه به واسطه کالم اشعری ادامه یافت با این تفاوت که اشعری با وجود پذیرفتن تمتام عقایتد
امام احمد ،عقل را نی در زمینه عقاید به کار می گرفت و در حقیقت مکتبی میانته رو بتین معتزلت و اهتل

حدیث ایجاد نمود( .سبحانی :1733،ج  72-77 ،2و جعفری 111 :1731،و 273؛.
در مورد کنارهگیری اشعری از مکتب اعت ال باید گفت که اختالف تاریخی میان معتزل و اهل سنت

(اهل حدی ؛ در آراز قرن چهارم به نقطه بسیار حساسی رسیده بود .پس از قریب به دو قرن جدال سیاستی
و عقیدتی ،از سویی مکتب اعت ال به جایی رسیده بود که دیگر تاب تحمل ضربات سیاسی پی در پی اهتل
سنت و حدی

را که متکی به اقتدار سیاسی حاکم بودند ،نداشتت و از طترف دیگتر ،اهتل ستنت آنچنتان

خشک و بی روح شده بود که نیاز به دمیدن روح جدیدی داشت .اشتعری ایتن هتر دو را از خطتر نتابودی
قطعی رهانید .معت له را از نابودی سیاسی کامل و اهل حدی
اهل حدی

را از فقتر عقیتدتی و ایتدئولوژیکی ،چنانچته

نی توانستند تا حدودی حالوت استفاده از روش استتدالل عقالنتی را در ا تول متذهب ختود

بچشند( .ولوی1731:231،؛.
 -3-2-1ابن تیمی  :وی در دفاع از عقاید مذهب حنبلی (اهل حدی ؛ سخت متعصب بود و مانند امام
احمد حنبل و بلکه بیشتر از او با هر عقیده و آداب و رسوم تتازهای کته در متذاهب استالم بوجتود بیایتد،
مخالف بود و از آن انتقاد مینمود( .فضایی143:؛ از محورها و مبانی مهم تفکر ابن تیمیه میتوان متوارد زیتر
را بر شمرد (سبحانی :1733،ج  21-21 ،7وپاکتچی133 :1719،؛:

ال)) حمل فات خبری خدا بر معانی لغوی .مقصود فاتی است کته قترآن و حتدی

از آنتان خبتر

داده ولی خرد توانایی درک آنان را ندارد .مثل «ید»« ،وجه» و «استوا بر عترش» و نظتایر آنتان ب) بطتالن
عقلیات حکما و متکلمان در ورت تعارض با نقل و سنت
ج) عقل درست ،حیح وخالص با اقوال حکمتا و متکلمتان مختالف استت و موافته قترآن و حتدی
است.
د) کاستن از مقامات پیامبر اسالم وی معتقد بود سفر برای زیارت پیامبر حترام استت ،هتر نتوع پنتاه و
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مطالعات   

بیدا ری  اسالم   

مراسم جشن و شادی در تولد پیامبر ،بدعت به شمار میرود.
هت) انکار فضایل اهل بیت :مثال قائل بود که آیه (قُل ال أسئَلُکم عَلَیهِ أجرًا إلَّا المَوَدَّةَ فِی القُربی :شوری /

و) ضدیت با تشیع :وی کتاب «منهاج السن » را در رد بر کتاب «منهاج الکرام » عالم حلی نوشتت و
در این کتاب انواع تهمتها و افتراها را نثار شیعه کرد و مطالبی از قول دیگتران دربتاره شتیعه نقتل کترد کته
دروغ محض است( .زریاب خویی111 :1713 ،؛ مثال میگوید« :یهود بر این باورند که خداوند  11رکعت نماز
واجب کرده و شیعه نی چنین میگوید» .یا میگوید« :یهود بر زنان عده روا نمیدارند و شیعه نی همینطور».
(ابن تیمیه :1411،ج  21،1و  71و 77؛ ابن تیمیه کتابی پیرامون فضایل معاویه نوشت و فتوی داد که لعن بتر ی یتد
جای نیست( .ابن شاکر کتبی ،ج 33 :1؛ او در تمامی کتب و فتاوی خود به وفور و به شتکل چشتمگیری در رد
گفتههای معت له  ،جهمیه و رافضه به اقوال احمد بن حنبل استناد کرده استت (پتاکتچی322 :1737،؛ و ختود را
پیرو سلف یعنی حابه و تابعین میداند .به عقیده او سلف ،قرآن و سنت را بهتر از مدعیان علم و متکلمان
ادوار بعد درک میکردهاند چنانچه میگوید« :چگونه ممکن است که ا حاب رستول ختدا ایتن نصتو)
روشن را نفهمیده باشند اما ایرانیان ،یونانیان ،یهود ،نصارا و فالسفه ،عقیده حیح را دریابنتد و بترای امتت
اسالمی بیان کنند»( .پاکتچی139 :1719،؛
ابن تیمیه نقش بسیار مهمی در انتقال آموزههتای اهل حدیث و حنابل بته محمتد بتن عبتدالوهاب

داشت و در واقع باید او را معماف اصلی وهابیت بنامیم.
 -4-2-1وهابیت :محمد بن عبدالوهاب در سال  1147هت دعوت خود را در «نجتد» عربستتان آشتکار
کرد و به یاری آل سعود (محمد بن سعود و پسترش عبتدالع ی و نوادگتانش ستعود و ستلطان عبتدا ؛ کته
خاندان حاکم بر نجد بودند توانست مذهبی جدید که بر پایه اندیشهها و آرا ابن تیمیه استتوار بتود را پایته

مازيار کريمي حاجي خادمي

27؛ در مورد اهل بیت نازل نشده است( .ابن تیمیه :1411،ج  21 ،4و 113؛.

تبارشناسي جريانهای تکفیری ،بررسي موردی جنبش طالبان در افغانستان

سایبان برای قبور حرام است ،هرگونه توسل به پیامبر بعد از وفات ایشان ،بدعت و شرک است و برگت اری

گذاری نماید( .سبحانی :1733،ج  21 ،7و فضتایی113:؛ البته ابن تیمیه بذر خود را در محیطی افشاند کته مملتو از
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دانشمندان اسالمی بود که هر یک به تنهایی می توانستند تبلیغ وی را خنثی نمایند .محیط شام و مصر در آن

دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج    زمان محل تجم ع محدثان ،محققان و متکلمان ب رگی بود که به آسانی قادر بودند با مباح

مطالعات

بیدا ری  اسالم   

و ادلته علمتی،

دعوت ابن تیمیه را بی اثر سازند (3؛ ولتی محمتد بتن عبتدالوهاب در نجتد و در میتان اعتراب بیابتانگردی
می زیست که از هر علم و دانشی به دور بودند و کوچکترین اطالعتی دربتاره شترک و توحیتد نداشتتند و
دعوتهای اینچنینی در محیطی رشد می کند که مردم آگاهی حیحی از دین نداشته باشند و از ایتن لحتا
بستر اجتماعی محمد بن عبدالوهاب بر خالف ابن تیمیه ،کامال مساعد و هموار بود.
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طالبان و وهابیت
اندیشه اهل سنت در تطور و سیر تاریخی خود بعد از قرون اول و دوم که مذهب عامه و حاکمیت بتود ،در
قرن سوم در قالب اندیشه «اهل حدی » تجلی نمود .اندیشه اهتل حتدی
چهارم به بلوغ بیشتری رسید .اما اشعری با ورود به مباح

در قالتب متذهب حنبلتی در قترن

عقلتی ،ضتمن اینکته اندیشته اهتل ستنت را تتا

حدودی تعدیل نمود ،آنرا به دو جریان جداگانه تقسیم کرد .یتک جریتان بعتد از وی توستط شتاگردانش
همچون باقالنی ،ایجی ،امام محمدغزالی و بغدادی ترویو شد و میتوان آنرا اندیش غالب اهل سنت

نامید که تا به امروز نی اندیشه کالمی اکثر علمای اهل سنت بر پایه بنیانهای کالمی اشعری قترار دارد .امتا
جریان دیگر که مد نظر ماست بعد از حنابله توسط ابن تیمیه ادامته یافتت و ستپس آرا و اندیشتههتای ابتن
تیمیه توسط محمد بن عبدالوهاب در قالب یک مذهب کالمی و سیاسی درآمد که آبشتخور ا تلی تفکتر
طالبان و تمام جریانهای تکفیری وسلفی معا ر به شمار میرود:
ال)) الگوی ادافه حکومت :الگتوی اندیشته سیاستی طالبتان همچتون جریتان فکتری اهتل حتدی ،
خالفت خلفای راشدین است.
ب) وجوب امر ب معروف و نهی از منکر :یکی از کارکردهای مهم حکومت طالبان امر به معروف و
نهی از منکر بود و ارراق نیست اگر بگوییم پرکارترین بخش و فعتالتترین وزارت طالبتان ،وزارت امتر بته
معروف و نهی از منکر بوده است .ابن تیمیه نی یکی از وظایف ا لی حکومتت استالمی را اجترای امتر بته
معروف و نهی از منکر میداند و این دو فریضه ج ا ول عقاید وهابیت نی
91-92؛.

متیباشتد( .مشتکور 33 :1731،و

ج) حذف علالنیت و دف نتیج تضاد ففتافی :امام احمتد از دخالتت دادن عقتل و استتدالل در فهتم
دین به شدت پرهی میکرد و تنها به معنای ظاهری آیات و روایات بسنده متیکترد .وهتابیون نیت بته دلیتل

03

برداشت سطحی از نصو) دینی دچار تضادهای فکری و رفتتاری زیتادی شتدند .چنانچته مالعمتر نیت در
دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج   
پاسخ به نماینده یونیسکو مبنی بر خودداری از تخریب آثار باستانی افغانستتان و پیتروی از سیاستتی عاقالنته

گفت« :ما ب علل کافی ندافی و آنچ انجام میدهی خواست اسالم است»( .دهقان11 :1739 ،؛
د) تخریب مراکز زیافتی و میراث فرهنگی با شعاف مبافزه با بت پرستی :وهابیان زیارت قبور اهل

مطالعات   

بیدا ری  اسالم   

با بت پرستی و شرک و با استناد به ظواهر آیات قرآن (فضتایی 113 :و  131و 139؛ بته خرابتی آنهتا پرداختنتد.
طالبان نی با شعار جلوگیری از رواج بت پرستی به نابودی میراث فرهنگی افغانستتان (مجستمههتای بت رگ
بودا و...؛ پرداختند( .بربریت فرهنگی طالبان21:؛ امامان برخی از مساجد عربستان در محضتر نمتازگ اران اقتدام
هت) پایبندی ب ظواهر شریعت :در مباح
مباح

مطرح در مورد فات باریتعالی ،جبتر و اختیتار انستان ،و

کالمی از این قبیل ،اهل حدی  ،حنابله ،ابن تیمیه و وهابیت با این استدالل که عقل انستان توانتایی

درک چنین مسائلی را ندارد و ستؤال از ایتنهتا «بتدعت» متیباشتد (9؛ ،بتا برداشتت ظتاهری از آنهتا اوج
ظاهرگرایی و عقل گری ی در دین را به نمایش گذاشتند که نتیجه عملی ایتن تفکتر را در عقایتد وهتابیون
میبینیم .چنانچه عملکرد طالبان در مسائل مستحدثه و یاکیفیت حضور زن در جامعه منبع

ازهمان دیدگاه

و با نگاه «اصالة الحرمة» بود.
و) ادیت و دشمنی با تشیع و محبان اهلبیت «

علیه السالم»

ز) قتل عام مسلمانان :وهابیون ،خون مسلمانان ج خود را حالل میدانستتند و کشتورهای استالمی را
سرزمین کفر معرفی کردند و با حمله های خونین به مدینه ،مکه ،طائف ،جده ،نجف و کربال ،خون بسیاری
از مسلمانان بیگناه را به زمین ریختنتد (جعفریتان131-197 :1733،؛ و در حملته بته طتائف حتتی بته کودکتان
شیرخواره نی رحم نکردند( .موسویان1733:11،؛.
ح) آلت دست و بازیچ نظام سلط  :یکی از نقاط مشترک و در واقع آسیبهای جدی تفکر وهابیتت
و طالبان این است که این دو تفکر به علت عدم بصیرت دینی و سیاسی ،به خدمت استعمار و سیاستمداران
درآمده و در واقع نظام سلطه همواره از این تفکتر کته بته علتت کنتار گتذاردن علتل ،فاقتد پشتتوانههتای
خردورزی و بلوغ سیاسی میباشد ،در جهت منافع خود استفاده نموده است..

مازيار کريمي حاجي خادمي

طالبان در تخریب مجسمههای بودا را تأیید نمودند (مژده1732:92،؛.

تبارشناسي جريانهای تکفیری ،بررسي موردی جنبش طالبان در افغانستان

بیت (علیهم الستالم؛ و ب رگان دین را بدعت و شرک خوانده ،تقدیس و تعظیم ریر خدا دانستند و به نام مبارزه

در این میان دشمنان اسالم از وهابیت جهت ایجاد اختالف و فتنههای مذهبی وتحقته نقشتههتای شتوم
11

ختود (ماننتد بهتره بترداری بریتانیتا و فرانستته از وهابیتت در جنت

جهتانی اول علیته امپراطتوری عثمتتانی؛

دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج    استفادههای فراوانی بردهاند و مسلما در رشد ف اینده وهابیتت ،حمایتت استتعمار و پشتتیبانیهای همته جانبته
انگلیس نقش مهمی داشته است( .موسویان1733:11،؛.

مطالعات

بیدا ری  اسالم   

طالبان نی ملعبه سیاستبازان پاکستانی و البته جهان ررب شده و هر یتک از کشتورهای ذینفتع در قضتیه
طالبان ،با فراهم آوردن مقدمات تشکیل حکومت طالبان ،از آن در جهت منتافع سیاستی و اقتصتادی ختود
استفاده کردند.

سال پنجم ،شماره نهم ،بهار و تابستان 0931

 -1-1سلفیه
در مورد سلفیه (11؛ و زمان شکلگیری این مذهب به عنوان یک فرقه کالمی مشخص ،در منابع اتفاق نظر
و قول واحدی دیده نمی شود و تعابیر گوناگونی در مورد ا ول عقاید و رهبران این مذهب ارائه متیشتود.
چنانچه از آن با عبارات مختلفی چون «سل)»« ،سلفی »« ،سلفیون»« ،طائفة الستل » و «ستل) صتال » یتاد
شده است.
با بررسی روند شکلگیری تفکر سلفیه ،میتتوان دو جریان متفاوت را در تفکتر ایتن گتروه مشتخص
نمود که به لحا تاریخی فا له زمانی زیادی با هم دارند و هر چند در برخی از مبانی فکری با هم شباهت
دارند اما باید آنها را در دو طیف جداگانه تحلیل و بررسی نمود.
-1-3-1یک جریان از تفکر سلفیگری را می توان منطبه با جریان فکری اهتل حتدی

خوانتد کته بته

اجمال اشاره آن رفت .پیش زمینه های تاریخی این جریان سلفیگری به قرن اول هجری برمیگردد .در میان
مسلمانان اهل سنت ،نخستین تجلیات ا الح طلبی در دفاع از ستنت علیته بتدعت بتروز کترد کته متدافعان
سختگیر آن ،مدعی دفاع از قرآن و سنت شدند( .موثقی111 :1731،؛ در قرون بعد اشخا ی به عنتوان مجتدد
دین و سنت شناخته شدند که خواهان احیای اسالم و سنت و بازگشت به «سل) صتال » یعنتی ا تحاب و
تابعین بودند .طرفداران این اندیشه را میتوان «سلفی » خواند که ا ول عقاید ایشان تطابه بستیار زیتادی بتا
اندیشه جریان فکری اهل حدی

دارد.

این جریان از تفکر سلفیه در هر برهه تاریخی مجتددانی داشتته استت یعنتی در مقتاطع مختلتف تتاریخ
همواره گروهی ندای بازگشت به اسالم راستین و زدودن بدعتها و انحرافات را از شریعت ستر دادهانتد .بته
همین دلیل است که برخی ،اهل حدی  ،برخی ،حنابله و برخی ابن تیمیه و وهابیت را به عنوان پرچمداران

تفکر سلفیگری معرفی کردهاند 1.امروزه نی تالش زیادی از سوی حکومت آل سعود برای احیتا و تترویو
این تفکر ورت می گیرد و حمایت همه جانبه از حکومتت و تفکتر طالبتان نیت در همتین راستتا تورت
گرفت.
اکنون چند سالی است آثار اهل حدی

که تاکنون مورد بی اعتنایی بود ،تحقیه و نشر میشتود .شتمار

زیادی از این آثار که از قرن  1و  1از سوی اهل سنت حتی استنساخ نشده بتود بته عنتوان پایتان نامته فتوق
لیسانس و حتی دکتری توسط دانشجویان دانشگاه اسالمی مدینه و دانشگاه أم القرای مکه تحقیه شده و بتا

دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج   
مطالعات   

بیدا ری  اسالم   

استت.

(جعفریان242 :1739،؛.
 -2-3-1جریان دوم از تفکر سلفیگری بیشتر زاییده تحوالت سیاسی جهان اسالم در یکتی ،دو قترن
عظمت گذشته اسالم را احیا کرد .البته این جریان از سلفیگری نی تا حدودی متأثر از جریان اول است امتا
بر خالف جریان اول ،به عقل و اندیشه و بصیرت دینی نی اهمیت میدهد .ایتن تفکتر ستلفیگری بتا ظهتور
چهرههای برجستهای همچون عبدالرحمن کواکبی ،محمد عبده ،محمتد فشتید فاتا و ستید قطتب

مرحله تازهای از حیات خود را پشت سر گذاشت و هنوز هم ایتن تفکتر در جهتان استالم بته خصتو) در
کشورهایی همچون مصر طرفداران زیادی دارد .این جریان از تفکر سلفیگری بر این باور است کته ستلفی

یکی از مهمترین پلهای گذار از مرحله عقب ماندگی و انحطاط به سوی شکوفایی علمی و فرهنگی استت،
پلی که تفکر ررب با عبور از آن و رسیدن به فرهن

و تمتدن درخشتان استالمی ،زمینته پویتایی و تحتول

شگرف خود را بعد از اوضاع اسف بار آن در قرون وسطی ،پدید آورد( .رفعت21 -1 :2112،؛.
در مجموع باید گفت که هر چند جریان دوم سلفیگری نی متأثر از جریان اول میباشد چنانچته رشتید
رضا به عنوان مبتکر و متفکر ا لی این جریان بعد از پیوستن به آل سعود در نشر افکار ابتن تیمیته کوشتش
فراوانی نمود و مجل المناف مروج تفکر سلفیگری گردید ،اما باید بتین ایتن جریتان کته مرکت خیت ش آن
محیط علمی مصر می باشد با جریان اول که متأثر از محیط خشک و جت م انتدیش عربستتان استت تفتاوت

 .1فرهن

عقاید و مذاهب اسالمی ،ج  149 ) ،1و فقیهی ،علی ا غر ،وهابیان ،تهران ،کتابفروشی تفا 1712 ،ش) ،

 .211-2و ابن تیمیه 139 ) ،و جنبشهتای استالمی معا تر 119 ) ،و الکاتتب ،احمتد ،الفکتر السیاستی الوهتابی ،دارالشتوری
للدراسات و االعالم ،الطبعۀ الثانیۀ 1424 ،هت 11-11 ) ،و ابراهیمی ،محمدحسین ،تحلیلی نو بر عقاید وهابیان ،قم ،دفتتر تبلیغتات
اسالمی ،چهارم17 ) ،1739 ،

مازيار کريمي حاجي خادمي

اخیر است زیرا هجمه سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی ررب به جهان اسالم این تفکر را به وجود آورد که باید

تبارشناسي جريانهای تکفیری ،بررسي موردی جنبش طالبان در افغانستان

سرمایه ناشرین سعودی به چاپ میرسد که روی هم رفته احیای همان سلف و گرایش اهل حدی

10

قائل شد .جریان اول که جلوه روشن آن مذهب وهابیت میباشد به عنوان مبارزه با شرک ،بدعت ،خرافات
11

و انحرافات و با نگاهی متعصبانه برمبنای ا ل «اصالة الحرمة» به مسائل و پدیدههای جدید بشری و با توسل

دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج    به خشونت ،جریان «بنیادگرایی اسالمی» را به راه انداخت.

مطالعات

بیدا ری  اسالم   

جنبش طالبان نی یکی از محصوالت جریان اول سلفیگری و بنیادگرایی اسالمی میباشد که بته لحتا
کالمی و فکری محصول همین جریان ا ست و به همین دلیل است که طالبان به سبب مخالفت بتا هتر گونته
تغییر و نی عدم آمادگی ذهنی و فکری در برخورد با پیشرفتهای علمی دنیای جدیتد و شتناخت ضتعیف از

سال پنجم ،شماره نهم ،بهار و تابستان 0931

مقتضیات زمان ،به ررم تمام شعارهای ا الحی مبنی بر تأمین امنیت افغانستان و تحقه شریعت استالمی ،از
حل نابسامانیهای داخلی و خارجی این کشور و تأسیس یک دولتت مناستب و تشتکیالت حکتومتی عتاج
ماندند .شهید مطهری نی دلیل افول جریانهای بنیادگرا را گرایش شتدید بته وهتابیگری و گرفتتار شتدن در
دایره تن

اندیشههای محدود این مذهب میداند و مینویسد« :روح انقالبی مبتارزه بتا استتعمار و استتبداد

تبدیل شد به مبارزه با عقایدی که خالف معتقدات حنابله و ابن تیمیه بود»( .مطهری11:؛

 -0گروهها و جریانات سیاسی مؤثر در شکلگیری تفکر طالبان
اول :جمعیتها و گروههای سیاسی – مذهبی :آمتوزههتای فکتری طالبتان تحتت تتأثیر جریانتات
وگروههای سیاسی مذهبی که میتوان آنها را در ردیف گروههای بنیادگرای اسالمی محستوب داشتت ،بتا
تفکر این جنبش آمیخته شده و گروههای فوق به طرق مختلف که شاید یکی از مهمترین و مؤثرترین آنان
«مدافس مذهبی» میباشد ،در قوام و شکلگیری تفکر دینی و سیاسی طالبان ایفای نقش نمودهاند.

 -1-0دیوبندیه
آئین «دیوبندی»(11؛ که امروزه یکی از مهمترین جریانهای بنیادگرای اسالمی در شبه قاره هنتد محستوب
میشود ،عمدهترین تأثیر مذهبی و ایدئولوژیکی را بر طالبان داشته است12( .؛ دیوبندیه ادامه جریان وفیه
ا الح طلب بویژه «شاه ولی اهلل دهلوی» محسوب می شود و مؤسسین مکتب دیوبندیه یعنی محمد قاسم
نانوتوی و رشید احمد گنگتوهی تحتت تتأثیر شتدید مکتتب شتاه ولتی ا

دهلتوی قترار داشتتند( .رحیمتی،

عبدالحمید11:؛ ولی ا موضع خصمانهای در قبال تشیع داشت .وی کتاب «ازالة الخلفا» را علیه شیعه نوشت .با

توجه به شباهت افکار وی با محمد بن عبدالوهاب ،برخی معتقدند این دو دوره طلبگی را در یتک زمتان و
در حجاز گذرانیدهاند( .عصمت الهی42 :1733،؛
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دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج   

دیوبندیه و وهابیت

مطالعات   

هر چند دیوبندیها به ظاهر وهابی نیستند اما ارتباط تنگاتن

و فشردهای که این دو مکتب در حوزه اندیشته

بیدا ری  اسالم   

وهابیان میگویتد« :کسی ک از محمد بن عبدالوهاب پیروی کند ،وهابی نامیتده متیشتود علایتد
وهابیها صحی و شایست است ،از این فو بیشتر کسانیک از محمد پیتروی متیکننتد انستانهتای

مذهب حنبلی و حدیث ،با بدعت و شر

مبافزه میکرده استت»( .استعدی قاستمی 2111:773 ،و -371

371؛.
علمای دیوبند در ستایش از محمد بن عبدالوهاب تا آنجا پیش رفتنتد کته «محمتد منظتور نعمتانی» (از
مورخین برجسته دیوبندی؛ کتابی در تمجید و دفاع از محمد بن عبدالوهاب با عنوان «دعایات مکثف اتد

الشیخ محمد بن عبدالوهاب» به رشته تحریر درآورد .وی در این کتاب مینویسد« :مطالعه تألیفات شتیخ
محمد بن عبدالوهاب این حقیقت را روشن میکند که هتدف از جنتبش وی دعتوت بته توحیتد حقیقتی و
تمسک به سنت پیامبر و جهاد فراگیر علیه انواع شرک و بدعت و ارائته استالم در همتان شتکل و تورت
حقیقی و اولیه آن بوده است»( .اسعدی قاسمی2111:13،؛ البته علمای وهابی نی کوشش کردهاند تا بته علمتای
دیوبند ن دیک شوند ،چنانکه «شیخ عبداهلل بتن صتال الصتلر» نماینتده وزارت امتور استالمی و اوقتاف
عربستان در بازدید از مدرسه دیوبند تأکید می کند کته کشتور عربستتان بترادر شماستت و ختادم الحترمین
الشریفین – ملک فهد – و برادرش امیرعبدا و بقیه آل سعود از شما هستند( .رحیمی ،عبدالحمید114:؛.

مازيار کريمي حاجي خادمي

شایست ای هستند» .وی در مورد محمدبن عبدالوهاب نی میگوید« :او مردی صال است ک با اعتنا بت

تبارشناسي جريانهای تکفیری ،بررسي موردی جنبش طالبان در افغانستان

با هم دارند ،بسیاری از عقاید ایندو را منطبه با هم ،جلوه میدهد .رشتید احمتد گنگتوهی در متورد عقایتد
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 -0-0جمعیة العلماء اإلسالم

دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج    در سال  1941جمعی از علمای (وهابی؛ دیوبندی به رهبری موالنا «بشیر احمد عثمانی» ،این جمعیت را در

مطالعات

بیدا ری  اسالم   

پاکستان تأسیس کردند( .امامی 99 :1733،وذبیحی فرد 1739:37،و شفایی3 :1731،؛ ایشان در مسائل فقهی از مذهب
حنفی پیتروی متی کننتد ولتی در ا تول عقایتد پیترو آرا ابتن تیمیته و محمتد بتن عبتدالوهاب متیباشتند.
(امامی93 :1733،؛ جمعیة العلماء در زمان جن

افغانستان با شوروی سابه چندان مورد توجه نبود امتا پتس از

سال پنجم ،شماره نهم ،بهار و تابستان 0931

اشغال افغانستان توسط ارتش شوروی سابه ،رهبران جمعیت متدارس متذهبی بتیشتماری در شتمال رربتی
پاکستان در ایاالت مرزی افغانستان و نی در بلوچستان بر پا کردند و ه اران مهتاجر و آواره افغتانی جتذب
این مدارس میشدند17( .؛
احمد رشید (14؛ می نویسد« :طالبان با ارتباط محدودی که با جهان داشتند ،به مدارس جمعیة العلماا
پاکستان وارد شدند و متأثر از دانش مالهای تن

نظر این مدارس به دیوبندیهتایی سرستخت و متعصتب

مبدل شدند .نتیجه آنکه جنبش طالبان از طریه این جمعیت با خط دیوبندی آشنا شتده و بته شتدت تحتت
تأثیر گرایشهای مذهبی این مکتب قرار دارد»( .ستجادی11 :1731،؛ البتته نتوع حمایتت آنهتا از طالبتان متنتوع
است .این پشتیبانی گاهی ایدئولوژیک است و جهاد طالبان را تالش برای برقراری نظام استالمی واقعتی در
افغانستان معرفی میکنند و گاهی نی حمایت نظامی ورت میگیرد( .امامی111 :1733،؛.
الزم به توضیح است که دیوبندیه در پاکستان به شاخههتای گونتاگون تقستیم شتده و جمعیاة العلمااء
االسالم سرچشمه مشترک همه آنها به شمار میرود .مهمترین شاخههای این جمعیت و مدارس مذهبی آن
عبارت است از:
الف) شاخه موالنا فضل الرحمن
موالنا فضل الرحمن رهبر جمعیة العماء در منطقه پشتونستان که از وی میتوان به عنوان یکی از حلقتههتای
اتصال مهم میان طالبان و مکتب دیوبندی یاد کرد( .رشید49 :1737 ،؛ فضل الرحمن مدیریت مدرسته «فتی

العلوم» در ن دیکی حیدرآباد را به عهده دارد که یکی از مراک عمده پرورش طالبتان استت و تعتدادی از

رهبران طالبان در این مدرسه تحصیل کردهاند و از این طریه با آموزههتای فکتری مکتتب دیوبندیته آشتنا
شدند( .عصمت الهی73 :1733،؛

ب) شاخه موالنا سمیع الحق
یکی دیگر از دو شاخه ا لی جمعیة العلماء .سمیع الحه را میتوان رهبر فکری مأل عمر و بانی ایده جنبش
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بیدا ری  اسالم   

تماس دائم با مالعمر داشت و در مسائل مهم و تصمیمگیریها وی را کمک میکرد .وی در  21کیلومتری
شرق پیشاور در منطقه ای به نام «آکوره ختک» (آکورا شاتک؛ مدیر مرک مذهبی عظیمی به نام «دارالعلوم

احمد رشید میگوید« :موالنا سمیع الحه به من گفت که مدرسهاش همتواره  411جتا بترای طلبتههتای
افغان رزرو میکند»( .رشید121 :1737 ،؛

ج) جامعة (جمعیة) العلوم اإلسالمیه
یکی از ب رگ ترین مدارس مذهبی جمعیة العلماء که در شهر بینوری در ن دیکی کراچی قرار دارد.
این مدرسه که مردم آنرا « مسجد بینوری تاون» می خوانند و توسط « متأل محمتد یوستف نتوری» اداره
می شود ،دومین مدرسه مذهبی پاکستان ( بعد از مدرسه حقانی موالنا سمیع الحه؛ محسوب می گتردد
(رشید121 :1737 ،؛ و جوانان مسلمان از کشورهای گوناگون ( 41کشور؛ برای تحصیل به آنجا می آیند.
(احمدی23 :1733،؛.
مفتی جمیل یکی از مدرسان این مدرسه بته احمتد رشتید متیگویتد« :متا از ایتن کته طالبتان را تربیتت
میکنیم به خود می بالیم و چون آنها موفه به اجرای قوانین اسالم شدهاند همیشته بترای موفقیتت آنهتا دعتا
میکنیم( .رشید121 :1737 ،؛.

مازيار کريمي حاجي خادمي

حقانیه» (مدرسه حقانی؛ میباشد( .مقلد19 :1739،؛

تبارشناسي جريانهای تکفیری ،بررسي موردی جنبش طالبان در افغانستان

طالبان به شمار آورد .سمیع الحه که رهبر جمعیة العلماء در ایالتهای بلوچستتان و ستند محستوب متیشتود

د) سپاه صحابه
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بیدا ری  اسالم   

یکی از خشنترین و افراطیترین شاخههای جمعیة العلماء اإلسالم محستوب متیشتود کته در ستال 1934
برای مقابله با رشد روز اف ون و نفوذ سیاسی – اجتماعی شیعیان پاکستان بوجود آمد.
اسدا شفایی نویسنده و پژوهشگر افغانی یکی از مشاهدات خود را در اینباره بیان مینماید:
« در حمله ناموفه طالبان به م ار شریف شاهد حنه بودم .در اثر شکست طالبتان تعتداد زیتادی نیتروی
عرب و پاکستانی از جمله افراد سپاه حابه نی به اسارت درآمدند که مدارک پاکستانی به همتراه داشتتند.

سال پنجم ،شماره نهم ،بهار و تابستان 0931

روی یکی از سربرگ های رسمی مربوط به سپاه حابه ذیل عنوان این گروه به زبان اردو نوشته شده بتود:
«فرق شیع  ،کافر و کشتن آن حالل است»( .شفایی3 :1731،؛
در نتیجه چنین پیوند مستحکم فکری میان مکتب دیوبندیه با طالبان ،مأل عمر در پیام خود در تمجید از
خدمات دارالعلوم دیوبند میگوید:
« بر کسی پوشیده نیست که دارالعلوم دیوبند چه خدمات شایانی را برای استالم انجتام داده استت .ایتن
دارالعلوم نقش ب رگی در حفظ فرهن

و علوم اسالمی در شبه قاره داشته و علمای ب رگی به امتت استالم

تقدیم کرده که خدمات آنها هرگ فراموش نخواهد شد( .رحیمی119-11:؛.

 -1-0القاعده
این گروه براساس اندیشهها ،تمهیدات وامکانات مالی و نظامی اسامه بن الدن و دکتتر ایمتن الظتواهری در
سال  1933تشکیل شد .در این سال عبدا ع ام از اسامه خواست تا با تأسیس گروهکی از مجاهدین عرب،
حرکت آنها را در جهاد علیه کفر ،سازماندهی کند و عبدا ختود ،عنتوان «اللاعتده» را بترای ایتن گتروه
برگ ید .بدین ترتیب گروه القاعده موفه شد در اندک زمانی گروه کثیری از مسلمانان اقصی نقتاط جهتان
را گرد هم جمع نماید و با هدف مشترک جهاد و شهادت ،به ستاماندهی اعتقتادی و نظتامی آنهتا بپتردازد.
(علی :2111 ،ج 11 ،1؛.

سردمداران القاعده بر این باورند که «إرهاب» (ترور؛ بر هر مسلمان فرض است و با استناد به آیته  11از
سوره مبارکه انفال ،ارهاب علیه دشمنان خدا را یک فریضه تلقی نموده و رسول خدا را بتدین معنتا ،اولتین
إرهابی میخوانند( .علی :2111،ج 14 ،1؛ عبدا ع ام میگوید:

«باکی نداریم اگر یهود و نصارا ما را إرهابی بخوانند زیرا قرآن میگوید( :ت ُرْهِبُُتونَ بِِتهِ عََت وَّ اللتهِ
وَعَ ُوََّّکمْ؛ ،پس إرهاب ،فریضهای بر ماست»( .مژده19 :1732،؛
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حلقه اتصال القاعده و طالبان را باید اندیشه بنیادگرایی اسالمی و مکتب وهابیت دانست .لذا بن الدن بیشتر

داد( .رشید134 :1737 ،؛
بن الدن در کنفرانسی که با شرکت ه اران تن از علمای دیوبندی در سال  2111در شهر پیشتاور
برگ ار شد ،با ارسال پیامی به ایتن کنفترانس از آنهتا خواستت کته بتا متأل محمتد عمتر بیعتت کننتد.
(رحیمی111:؛ پیوند فکری سران طالبان و بن الدن تا آنجا تنگاتن

و حیرت انگی استت کته یکتی از

فرماندهان ارشد طالبان به هنگام ورود اسامه به افغانستان ،خطاب به وی گفت « :ای شیخ! سرزمین متا
سرزمین افغانها نیست بلکه سرزمین ا است و جهاد ما نی جهاد افغتان نبتوده ،بلکته جهتاد مستلمانان
است… تو اکنون میان خانواده و قوم و قبیله خودت هستی و ما خاکی را که تو روی آن قدم می زنی
متبرک می دانیم»( .قراگوزلو47 :1731،؛.

آموزههای فکری القاعده
مهم ترین تأثیر فکری و عقیدتی القاعده بر طالبان را باید در ترریتب ،تشتویه و هتدایت ایتن جنتبش بته
جهادی جهانی علیه کفر و در رأس آن آمریکا ،دانست .شاید زمانی مهمترین دردره طالبان تأمین امنیت
افغانستان بود و در سطح جهانی نی باالترین تقاضای طالبان این بود که حکومتشان بته رستمیت شتناخته

مازيار کريمي حاجي خادمي

ثروت و کمکهای دولت سعودی را به توسعه پروژه های نشر و ترویو وهابیت در میان افغانهتا اختصتا)

تبارشناسي جريانهای تکفیری ،بررسي موردی جنبش طالبان در افغانستان

بن الدن و طالبان

شود .اما با پیوستن بن الدن ،ادبیات طالبان نسبت به آمریکائیها کامال تغییر کرد و حتی بعدها به آمریکتا
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اعالن جن

نمودند.

توضیح اینکه در جریان جهاد مجاهدین افغان علیه نیروهای اشغالگر ،ه اران تن از مستلمانان از اقصتی
نقاط جهان شامل خاورمی انه ،آفریقای شمالی و شرقی ،آستیای مرکت ی و ختاور دور بته مجاهتدین افغتانی
پیوستند (رشتید219 :1739،؛ و در عین حال گروههایی چون اخوان المسلمین ،مجمع جهانی اسالم (مستتقر در
عربستان؛ و مسلمانان تندروی فلسطینی نی نیروهایشان را ستامان داده و خواهتان جهتاد در کنتار مجاهتدین

سال پنجم ،شماره نهم ،بهار و تابستان 0931

افغانی شدند .سرمایه الزم برای این پروژه عظیم از سوی عربستان تأمین میشد( .رشید217-214 :1739،؛ احمد
رشید خود خاطرهای را در این مورد نقل میکند که در آوریل  1939هنگام بازگشت از کابل به پاکستتان،
کامیونی پر از مجاهدین را دیده که هیچ یک افغانی نبودهاند …« :سرنشینان کامیون ،عربهتایی بودنتد بتا
پوست سفید ،مردانی از آسیای مرک ی با چشمان آبی و چینیهای گندمگون که همگی عمامههای ب رگ و
شلوارهای بدقواره به تن و مهمات و کالشینکف بر دست داشتند .آنها از کشورهای خود (الج ایر ،مصر،
عربستان ،کویت ،چین و آسیای میانه؛ بتدینج ا آمتده بودنتد تتا همتراه مجاهتدین در جهتاد شترکت کننتد.
(رشید119 :1737،؛
در حقیقت مهاجرت جنتبشهتای استالمی عربتی بته افغانستتان بتا هتدف مبتارزه بتا استتکبار جهتانی و
آموزشهایی که در آنجا داده میشود پدیدهای به نام «اعراب افغانی» یا «افغان العرب» به وجود آورد کته
همتتین گتتروههتتا متتوجی از خشتتونت گرایتتی تروریستتتی را آرتتاز کردنتتد( .قراگوزلتتو74-71 :1731،؛ ستتاموئل
هانتینگتون میگوید « :این نهادهای اسالمی خواهتان ارتقتای استالم در مقابتل تمتام نیروهتای ریتر مستلمان
بودند» .سخن وی نمی تواند گ اف باشد چرا که بیشتر این مسلمانان تندرو ،جهاد افغانستان علیته شتوروی
را جهاد اسالم با جهان کفر و قابل تکرار در برابر آمریکا تلقی میکردند( .رشید132 :1737،؛

 -4-0اخوان المسلمین و جماعت اسالمی
انحطاط و عقب ماندگی داخلی مسلمین و هجوم گسترده استعمار ررب به جهتان استالم ،اقشتار گونتاگون
جامعه اسالمی اعم از سیاستمدار ،روشنفک ر ،عالم و متفکر را بته واکتنش واداشتت .ایتن واکتنش در قالتب
جریان احیا (Revival؛ و بازسازی (reconstruction؛ تفکر دینی (ا الح طلبی دینی؛ جریانات مختلفی

را به وجود آورد .یک جریان که از ب رگان آن می توان به سید جمال الدین اسد آبادی ،شیخ محمد عبده،
عبدالرحمن کواکبی ،اقبال الهوری ،امام خمینی (ره؛ ،شهید مطهری و دکتر شریعتی اشاره کرد ،با تکیه بتر
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بیدا ری  اسالم   

(موثقی97-173 :1731،؛.
اما جریان دیگر با وجودیکه تحت تأثیر آرا افرادی چون سید جمال و عبتده قترار داشتت ،بته جریتان

پررن

تر بود که جنبش اخوان المسلمین و جماعت اسالمی مودودی را بایتد در قالتب همتین جریتان

از همین رو جلوههایی از تفکر اخوان را میتوان در طالبان متجلتی دیتد .یکتی از ایتن وجتوه اشتتراک
جهاد مسلحانه در مبارزه با کفر داخلی و سپس کفر خارجی با اعتقاد رف به قانون شرع و تأکید بر لت وم
انتخاب یک رهبر است11( .؛
جنبش اخوان در دهه  41و  11میالدی به شدت درگیر مبارزه و فداکاری برای آرمانهایی مثل آزادی
فلسطین و مبارزه با استبداد داخلی مصر بود .خشونت علیه نظام سیاسی که برای سرنگون کتردن حاکمیتت
موجود ورت میگیترد ،بته لحتا تتاریخی ریشته هتایی در شتبکه مخفتی اختوان المستلمین دارد کته بتا
اندیشه های سید قطب آراز شد .سید قطب در کتتاب «معال علتی الطریت » وجتود شتبکههتای مخفتی و
نیروهای پیشتاز مبارز جهت جایگ ینی نظام اسالمی را تجوی کرده بود( .قراگوزلتو74 :1731،؛ اساسا بته دلیتل
همین دیدگاه بود که اخوان المسلمین با سازماندهی نیروهای خود بته جنت

بتا اشتغالگران کمونیستت در

کنار مجاهدین افغانی پرداختند( .رشید217-214 :1739،؛.
ورای مسئله فوق ،تفسیر طالبان با تفسیر اخوان از حرکت و مبارزه تفاوتهای چشتمگیری دارد .چنانچته
در نظام فکری طالبان ،پان اسالمیسم که یکی از مهمترین شعارهای اخوان بود ،جایی ندارد و عنصر ملیتت
و قومیت در طالبان خیلی شدید است .به لحا سطح اندیشه و فهم دینی و سیاسی نی  ،اخوان با طالبتان کته
اکثرا رزمندگانی بیسواد بودند و حتداکثر ستواد و آگتاهی ایشتان از ستطح دروس دینتی متدارس متذهبی
پاکستان فراتر نمیرفت ،قابل مقایسه نیستند.

مازيار کريمي حاجي خادمي

تحلیل کرد.

تبارشناسي جريانهای تکفیری ،بررسي موردی جنبش طالبان در افغانستان

موسوم به بنیادگرایی ن دیکتر است و در واقع تأثیر آموزه های سلفیگری و بته خصتو) رشتید رضتا درآن

از سوی مقابل رهبران ط البان نی بر این باور بودنتد کته رهبرانتی چتون برهتان التدین ربتانی و گلبتدین
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حکمتیار که تحت تأثیر افکار اخوان المسلمین و مودودی قرار داشته اند (به علت تلقی و تفسیر بته روز و

لمی
دو  فصلناهم     –  رتوج    جدید این اح اب از اسالم و در نظر گرفتن مقتضیات زمانی عصتر حاضتر از ستوی ایتن دو گتروه؛ گمتراه
مطالعات

بیدا ری  اسالم   

شدهاند( .مژده71-71 :1732،؛
وحید مژده (11؛ خاطره جالبی را در این مورد نقل میکند:
«زمانی که از طرف وزارت اطالعتات و فرهنت

طالبتان در جلستهای کته بترای سانستور و یتا

سال پنجم ،شماره نهم ،بهار و تابستان 0931

حذف برخی کتب موجود در افغانستان ،حضور داشتم با کمال تعجب دیتدم کته کتتب ابتوالعال
مودودی و کتب اخوان المسلمین ج کتب ممنوعه است و یا اینکه کتاب «حالل و حرام» دکتتر
قرضاوی نی به دلیل اینکه قرضاوی در آن اعتراف نموده که مقلد مذهب خا ی نیست ،توسط مأل
نورالدین ترابی وزیر دادگستری طالبان ،ج کتب ممنوعه اعالم شد( .مژده71 :1732،؛

دوم :جهانیشدن و جهانیسازی:
جهانیشدن ()Globalization
تحوالت دو دهه اخیر در عر ه اختراعات ،توسعه ،اکتشافات علمی ،رشد تکنولوژی فضایی و ماهوارهای،
فراگیرشدن فنآوریهای علمی ،تنعتی ،آزادستازی تجتارت و ...رونتد جدیتدی را در عر ته تحتوالت
جهانی ایجاد کرده است13( .؛ این انقالب تکنولوژیتک شتیوه اندیشته ،تولیتد ،مصترف ،زنتدگی ،مترگ،
جن

 ،امنیت ملی ،اج ای تشکیلدهنده قدرت ملی و روشهای حکومت را دگرگتون ستاخته و بتا ایجتاد

پیوند میان متردم سرتاستر جهتان ،مفهتوم «جهتانی شتدن» را در عر تههتای مختلتف مطترح کترده استت.
(کاستل  :1731،ج  17،1و واعظی1731:111،؛.
جهانیشدن به طور اعم در سه عر
.)11 :1737

ه تأثیرگذار است -1 :اقتصاد  -2فرهنگ و  -7سیاست( .رحیمتی،

جهانیسازی ()Globalism
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البته روند جهانیشدن مورد سو استفاده قدرتهای سلطه گر و ظالم جهان بترای تستلط مطلته بتر جهتان و

حاکمیت بر ملتهای مستضعف است .در حقیقتت در کنتار جهتانیشتدن کته فرآینتدی نتاگ یر در جهتان دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج   
مطالعات   
کنونی است ،فرآیند دیگری به نام «جهانیسازی» توسط قدرتهای استکباری در حال شتکلگیتری استت
که اهدافی همچون تسلط بر منابع انرژی و ذخائر مواد خام ،نابودی فرهن

ملی و دینتی کشتورها ،تبتدیل

بیدا ری  اسالم   

ساختن حکومتها [ ،ایجاد اختالفات مذهبی و طایفهای] و تسلط بالمنازع بر سازمانهای بتینالمللتی را دنبتال
میکند( .واعظی1731:113،؛.

از نظر مانوئل کاستل ( 13؛ ،اقتصاد جهتانی بته هتم پیوستته ،در عتین پیونتد متردم منتاطه متمتول جهتان بته
یکدیگر ،جمیعتها و سرزمینهایی را که از لحا پویایی سرمایهداری جهتانی فاقتد ارزش و فایتده بودنتد ،از
شبکههای خود بیترون رانتد( .کاستتل  :1731،ج 413 ،7؛ و واضتح استت کته از نظتر ستنتگرایتان ،در پروسته
جهانی سازی مسئله به حاشیه راندهشدن هویت دینی مطرح است (گفتگوهایی با مانوئل کاستتل 149 :1734،؛ و در
این میتان کنافکشیدن مردم کشوفهای اعی) و فلیر ،یک علتبنشتینی صتل آمیتز نخواهتد بتود

(کاستل  :1731،ج 473 ،7؛.
بنیادگرایی یک واکنش سخت فرهنگی – نظامی در برابر جهانی شدن است کته جوانتان عصتبانی و از
خود بیگانه در جوامع اس تعمارزده نسبت به فرسایش هویت و امنیت خود نشان میدهند( .قراگوزلتو71 :1731،

و وندانا3:؛.
طالبان را نی میتوان از یک منظر به عنوان یک جنبش بنیادگرای اسالمی ،حا ل ترکشتها و عتوارض
منفی جهانیشدن و جهتانی ستازی دانستت .طالبتان بته ختاطر تفاوتهتا و تضتادهایش بتا مدرنیتته ،در قالتب
گفتارهای ایدئولوژیک کینهتوز ،عقده ای و تعصب ضدمدرن بته بیتان مواضتع ختود متیپتردازد( .ابتاذری و

فرهادپور31-37 :1731،؛.

مازيار کريمي حاجي خادمي

جهانیسازی و طالبان

تبارشناسي جريانهای تکفیری ،بررسي موردی جنبش طالبان در افغانستان

کشورها و ملتها به بازار فروش محصوالت ،تحریف ادیان و نفی بعد حکومتی و اجتماعی آنها ،ستکوالر

دکتر بشیریه در این باره میگوید« :اسالم در طی قرن  21در بسیاری از کشورها در واکنش به مدرنیسم
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و لیبرالیسم رربی ،گرایشهای سیاسی و ایدئولوژیک پیدا کرد و در بسیاری از موارد در قالب جنبشهتای

مطالعات

درازمدت ،نفرت و دشمنی با ررب را در دیدگاه طالبتان توجیته متیکنتد و ایتن ایتدئولوژی ستنت گترا و

لمی
دو  فصلناهم     –  رتوج    سیاسی به مرام و ایدئولوژی سیاسی تبدیل شتد(».بشتیریه279 :1731،؛ در واقتع رفتاه جوامتع رربتی و استتثمار
بیدا ری  اسالم   

ضدرربی برای بیان نهایت دشمنی و کینه توزی خود با امپریالیسم رربتی ،بته خشتونت و اعمتال تروریستتی
متوسل میشود.

سال پنجم ،شماره نهم ،بهار و تابستان 0931

در تحلیل مبانی فکری طالبان ،بسیاری از خشونتها و تندرویهای ایشان در تقابل با مظاهر تکنولوژی
و اختراعات و اکتشافات جدید بشری را میتوان زاییده همین دیدگاه طالبان نسبت به جهانیسازی آمریکتا
و رترب دانستت .در نگتاه طالبتان چتون آمریکتا و رتترب ،دشتمن متیباشتد لتذا وستایل ارتبتاط جمعتتی و
محصوالت تکنولوژی که نتیجه تفکر و اندیشه ررب و متأثر از فرهن

و تمدن آن میباشد ،نی خطرناک

تلقی می شود و از آنجا که زن ،در جامعه رربی به عنصر ابتذال و فساد تبدیل شتده ،در جامعته استالمی نیت
باید تحت محدودیتهای شدید اجتماعی قرار گیرد .در این باره طالبان میگفتند« :وقتی کشورهای رربی بتا
پروگرامهای تلوی یونی منحرفکننده در دد انحراف اخالقی جوانان مسلمان هستند ما نیت حته داریتم بتا
آنان مقابله به مثل نماییم( ».مژده121 :1732،؛
یا در مسئله کشت و تجارت مواد مخدر ،استدالل ایشان در جواز این عمتل ریرانستانی و ختالف شترع
این بود که با چنین رویه ای ،جامعه رربی را مستأ ل نموده و جوانان آنان را که دشمن اسالم میباشتند بته
ورطتته هالکتتت متتیکشتتانیم( .رشتتید131 :1739،؛ .در نتیجتته چنتتین تفکتتری در  27فوریتته  ،1993القاعتتده و
متحدانش (طالبان؛ بیانیهای را برای جهاد علیه یهودیان و لیبیان منتشر میکنند که در آن آمده:
«هر مسلمان وظیف دافد دف صوفت امکان ،آمریکائیها و متحدان آنها ،نظامی و غیرنظتامی فا
دف هر کشوفی ک میتواند ،بکشد »(فشید)171 :1333،

 -1طالبان و قومیت پشتون
 -1-1جامعه افغانستان و طالبان
به لحا قومی کشور افغانستان را می توان ترکیبی از ملل و اقوام کشورهای همسایه شرقی ،رربی ،جنوبی و
شمالی دانست .در کنار چهار قوم عمده و تأثیرگذار بر زندگی سیاسی جامعه افغان یعنی پشتون ،تاجیک،
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دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج   
مطالعات   

بیدا ری  اسالم   

ازبک و هزافه ،اقلیتهای قومی متعددی چتون ایماق ،قزلباش ،ترکمن ،قرقیز ،بلتو و نوفستتانی در

قبایل محصور میماند و با از بین رفتن مشارکت سیاسی و اجتماعی سایر اقوام ،کشمکشهتا و چتالشهتای
قومی متعددی رخ خواهد داد( .سجادی213 :1733،؛.

برای موفقیت نیاز به یک بستر اجتماعی و جامعته ای متناستب بتا افکتار ختود داشتت و جامعته افغانستتان و
قومیت پشتون که خاستگاه ا لی طالبان است ،به ورت بالقوه این ظرفیت را در خود جای داده بود.

 -0-1طالبان و پشتونیزم
طالبان جنبش خود را از قندهار یعنی یکی از مراک ا تلی قومیتت پشتتون آرتاز نمودنتد و اساستا حضتور
طالبان در قندهار یعنی تأکید بر خصلت قومی طالبان .در واقع جامعه افغانستان و جنبش طالبان یتک تعامتل
دوسویه و متقابل را با هم برقرار ساختند به گونهای که جامعه افغانستان به عنوان بستری مناسب برای تحقه
افکار طالبان درآمد و طالبان نی با تکیه بر قومیت پشتون ،مدعی برقراری امنیت و عدالت این جامعه گشتند.
تفسیر خشک طالبان از اسالم در مناطه جنوبی افغانستان ]مناطه پشتوننشین[که هنوز تسلط مردان بتر
زنان امری عادی و حتی نیکو بود میتوانست جذاب باشد (پهلوان243-249 :1733،؛ و طالبان با استفاده از ایتن
بستر اجتماعی مناسب و بهرهگیری از درگیتریهتای قتومی – قبیلتهای توانستت بته تجهیت و تقویتت ختود
بپردازد( .امیری12 :1731،؛.

مازيار کريمي حاجي خادمي

هر چند جریاناتی سیاسی در روی کارآمدن طالبان و شکلگیری تفکتر ایشتان متؤثر بودنتد امتا طالبتان

تبارشناسي جريانهای تکفیری ،بررسي موردی جنبش طالبان در افغانستان

این کشور سکونت دارند .در چنین جامعهای طبیعی است که گردش قدرت سیاسی در تار و پود قومیتت و

هستههای رهبری و اولیه تشکیلدهنده طالبان را یکسره افغانان پشتون تشکیل متیدادنتد و بتا توجته بته
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اینکه پشتونها به طور سنتی از قرن  13به بعد قدرت را در افغانستتان در دستت داشتتهانتد ،طالبتان ختود را

لمی
دو  فصلناهم     –  رتوج    وارث قدرت پشتونها و شایسته آن میدانند( .امامی 91 :1733،و احمدی29 :1733،؛.
مطالعات

بیدا ری  اسالم   

نکته دیگر اینکه جنایات و عملکرد نامطلوب طالبان در قبتال ملتت افغانستتان از قبیتل کوچانتدن قبایتل
برای از بین رفتن یکپارچگی مناطه محل سکونت ایشان ،قتلعام ،فروختن زنان شوهردار ،دختران جوان و
حتی اطفال معصوم به تاجران عرب و پاکستان و ،...تماما شامل اقتوام ریرپشتتون از قبیتل هت اره ،تاجیتک،

سال پنجم ،شماره نهم ،بهار و تابستان 0931

ازبک ،ترکمن ،تاجیتک و متردم بامیتان متیشتد( .قراگوزلتو41-47 :1731،؛ از اینترو احمتد رشتید و کتریس
جانسون (تحلیلگر برجسته مسائل خاورمیانه؛ بر این موضوع تصریح دارند که برداشت متعصتبانه و قشتری
طالبان از شریعت اسالمی ،بیشتر با پشتونوالی (رمت و قتوانین قبیلتهای پشتتون؛ مطابقتت دارد تتا بتا قترآن.
(عصمت الهی 44 :1733،و جانسون13:؛.
در قسمت پایانی این پژوهش به بخشی از تأثیرات و آموزه هتای قومیتت پشتتون بتر تفکترات و عقایتد
طالبان اشاره میکنیم:
قدفت طلبی :در اینمورد باید گفت که بخشی از انگی ههای طالبان در کسب قدرت ،تحقته آرزوی
همیشگی قوم پشتون مبنی بر قرار گرفتن در رأس قدرت افغانستان بود .طالبان با راحت اعالم میکردنتد:
افغانستان یعنی پشتونستان ،به بیان دیگر افغانستان سرزمین پشتونهاست و با دیگران چون بیگانه و برده رفتار
خواهد شد( .قراگوزلو47 :1731،؛
مردساالفی و نگاه منفی ب زن :جهانبینی پشتونی م با اتکا به شیوههای پدرساالرانه عمل میکند و بتا
جهان مدرن و حقوق شهروندی بیگانه است .ا وال در نگتاه پشتتونوالی ،زن در مقایسته بتا مترد موجتودی
پست و حقیر محسوب میشود .چنانچه پیتر مارسدن مینویسد :در جامعه پشتون ،زنان حه ارث ندارنتد در
حالیکه قرآن مقرر میدارد که سهم زن از ارث ،نصف سهم مرد است( .مارسدن123 :1739،؛.
پیغوف :این ا طالح در فرهن

پشتونوالی به معنای «اجماع» یا «شیوع عام» است( .عصتمت الهتی:1733،

41؛ و طالبان نی آنرا به عنوان یک مبنای عرفی در تصمیمگیریهای شرعی پذیرفتند هر چند که در برختی
موارد در تضاد با قرآن و سنت قرار گیرد( .مارسدن123 :1739،؛

«رضوانی بامیانی» که با شخصیتهای برجسته طالبان از جمله مالعمر از ن دیک مالقات کرده ،میگوید:
«دو هفته پس از تصرف پکتیا در استان «ر نی» بودیم که طالب جوانی اعالم کرد مولوی احسانا ...استاندار
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ر نی ،زن و مردی را به جرم زنا سنگسار نموده است .وقتی به اوگفتم از نظر فقه اسالمی اثبات این جرم به دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج   

 4شاهد نیاز دارد ،در جوابم گفت :این موضوع به پیغور ثابت شده است»( .عصمت الهی41 :1733،؛
لوی جرگ (جرگ سران قبایل) :مجمع ب رگی از سران قبایتل پشتتون کته در آن تصتمیمات مهمتی

مطالعات   

بیدا ری  اسالم   

اتخاذ می شود .قانون و امر پذیرفته شده توسط لویته جرگته را نتر متینامنتد و مجموعته ایتن تصتمیمات

عنتتوان هیئتتت تصتتمیمگیتتری مناستتبی بتته خصتتو) در روستتتاها پذیرفتنتتد (مارستتدن112 :1739،؛ هتتر چنتتد از

چنانچه براساس نرخ ،زن از ارث محروم است و یا اینکه ازدواج زن پشتون با مرد ریرپشتون ممنتوع استت.
(عصمت الهی11-13 :1733،؛
نظام اندیوالی« :اندیوال» در زبان پشتو مفهومی باالتر از دوست یا رفیه دارد .کسانی کته در جامعته
پشتون با هم کار میکنند با هم اندیوال خوانده میشوند .وقتی فردی از ردههای پایین به یکی از افراد سطح
باال مراجعه میکرد که با وی آشنایی قبلی نداشت بتا ایتن ستؤال مواجته متیشتد کته «انتدیوال چته کستی
هستی؟» .وقتی کسی به عنوان وزیر ،والی و یا رهبتر نظتامی بته جتای شخصتی دیگتر مقترر متیشتد ،همته
اندیواالن خود را به پست جدید منتقل میکرد و به این ترتیب یک جابجتایی کامتل در آن اداره بته وقتوع
میپیوست.
نظام اندیوالی طالبان هیچ نوع سازگاری با نیازهای حکومتی و ساختار یک دولتت بته شتیوه معمتول را
نداشت و بر آشفتگی اداری طالبان میاف ود و این به روشنی نشان میدهد که طالبان طرح روشتنی از یتک
نظام حکومت را در ذهن نداشتند( .مژده42-44 :1732،؛
طالبان و تصوف :طریقه های وفیه عمدتا از هندوستان وارد افغانستان شد و در میان قبایل پشتون نفوذ
کرده و به مرور زمان در جامعه قبیله ای پشتون رن

و بوی سنتی به خود گرفت( .عصمت الهی41-41 :1733،؛

میتوان افراط طالبان در کناره گیری از جامعه و ان وای مفرط ایشان در قبال تحوالت استالم و منطقته را تتا
حدودی متأثر از آئین تصوف دانست.

مازيار کريمي حاجي خادمي

ویژگیهای پشتونوالی این است که در برخی موارد بتا دستتورات و احکتام استالمی دچتار تضتاد متیشتود.

تبارشناسي جريانهای تکفیری ،بررسي موردی جنبش طالبان در افغانستان

پشتونوالی نامیده می شود و کسانی که از آن سرپیچی کنند ،مجازات متیشتوند .طالبتان ایتن سیستتم را بته
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مطالعات

بیدا ری  اسالم   

نتیجهگیری
در شکلگیری تفکر طالبان جدای از کنشها و جریانات سیاسی ،آموزههتای کالمتی نقشتی تعیتین کننتده
دارند و تحلیل مبانی فکری طالبان بدون در نظر گرفتن پیش زمینههای تاریخی آن نمیتواند تحلیل جامعی
باشد .قضیه طالبان را نباید بیش از حد سیاسی جلوه داد .جلوههایی از تفکر طالبتانی را متیتتوان در تتاریخ
اسالم در خوارج ،حنابله و وهابیان مشاهده کرد .این تفکر از آنجا که از توان کافی برای سنجش و تحلیتل
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مسائل و مصالح زمان خود برخوردار نیست و نگاهی مطلته بته حقانیتت مبتانی ختود دارد ،بتا تکفیتر ستایر
گروهها و فرق اسالمی ،ناخودآگاه به سمت عملگرایی مفرط کشیده میشود و تمام توان و دردرته ختود
را متوجه ظواهر شریعت مینماید .نکته قابل توجه این است که این تفکر هرگاه در تدد ایجتاد حکومتت
برآمده و با نهاد قدرت و سیاست پیوند خورده به دلیل ساختار ابتتدایی ختود ،اوال " آلتت دستت سیاستیان
زمان قرار گرفته ثانیا" موجب خشونت و خونری ی شده و در این میان تنها خون انسانهای بیگناه بر زمین
ریخته شده است ،زیرا تفکر طالبان از کشتن مخالفان خود به نام دفاع از دین و مبارزه بتا بتدعت ،شترک و
کفر هیچ ابایی ندارد و آن را افتخاری ب رگ محسوب میدارد .طالبان با الهام از این تجربههای تاریخی در
مواجهه با چالشهای پیچیده سیاسی قرن بیستم روی کار آمدند .رشد تفکرات افراطی اسالمی که در قالب
گروههای بنیادگرایی چون القاعده و جمعیة العلماء االسالم جلتوهگتر شتده بتود و بتا حمایتت کشتورهایی
همچون پاکستان و عربستان (مهد وهابیت؛ رو به رو بود ،میتوانست بهترین الگتوی فکتری و نظتری بترای
طالبان باشد .از اینرو اندیشه طالبان در یک سیر تاریخی بعد از گذار از اندیشههای اهل حدی  ،حنابله ،ابن
تیمیه و وهابیت ،در یک بستر سیاسی به رهبری پاکستان و عربستان و بواستطه مکتتب دیوبندیته کته تجلتی
وهابیت در شبه قاره هند و پایه فکری جمعیة العلماء االسالم محسوب متیشتود ،در تفکرطالبتان راه یافتت.
طالبان در ادامه در پیوند فکری با گروه بنیادگرای القاعده و تشکیل نیرویی به نام "عرب افغانها" پرچمتدار
مبارزه با جهان کفر شدند.
در عین حال تفکر طالبان در چالش با مناستبات و تحتوالت سیاستی و فرهنگتی جهتان ،عکتس العمتل
شدید و شتاب ده ای در تقابل با جهانی شدن و جهانی سازی از خود بتروز داد و بته جتای نقتد مبتانی تفکتر

ررب و یک مواجهه عاقالنه با شناخت دوست و دشمن حقیقی ،در ضدیت و عداوت بتا تمتدن و فرهنت
رربی ،تمام مظاهر تکنولوژی را حرام دانست و زن را تا پایینترین سطح اجتماعی تن ل داد.
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همچنین جامعه افغانستان و مشخصا قوم پشتون که مهمترین بستر اجتماعی طالبتان محستوب متیشتود ،دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج   

تأثیر قابل توجهی در عقاید طالبان داشت و به عنوان مثال بخشی از خشونت و روحیه مردساالرانه طالبان را
باید متأثر از نظام قبیلگی و عشیرهای قوم پشتون دانست.

مطالعات   

بیدا ری  اسالم   

در مجموع باید گفت که تفکر طالبان در پیوند با قرآن ،سنت ،سیره حابه ،جریان فکری اهل حدی

تفکر دینی رسید که قرائتی نو و بدعت گونه از اسالم محسوب میشد و در مواجهه با تمدن ررب ،خود را

سادهترین راه ممکن یعنی حذف فی یکی بود .الیویه رُی (پژوهشگر ارشد مرک ملی تحقیقات علمی فرانسه
و کارشناس مسائل افغانستان؛ میگوید:
«طالبان آنقدرها که به نظر میرسید بیگانه نبودند ،آنها ثمره عصر ما بودند».
والسالم علی من اتبع الهدی

یادداشتها:
 - 1لَتَجِدَنَّ أشَدَّ النََّّاسِ عَدََاوَةً لِّلَّذِِینَ آمَنُُواْ الْْیهُُودَ :مسلما یهودیان را دشمنترین متردم نستبت بته مؤمنتان
خواهی یافت .مائده32/
 -2همچنان که میبینیم بسیاری از افرادی که به طرفداری از اندیشته تکفیتر در گتروههتای تروریستتی
همچون جبهۀ النصره یا داعش در حال جن

در سوریه و عراق هستند ،تبعه کشتورهای اروپتایی همچتون

انگلیس ،فرانسه ،هلند ،ایتالیا ،آلمان ،بلژیک و ...میباشند یا اخیرا گروهک «بوکتوحرام» در نیجریته همتان
اعمالی را مرتکب میشود (قتل شیعیان یا مخالفت با تحصیل زنان؛ که طالبان در افغانستان انجام میدادند.
( -7جعفری تان213 :1733 ،؛ وستتبحانی 1733:13 ،آیتتت ا ستتبحانی در کنتتار دو عامتتل فتتوق ،عوامتتل
دیگری را نی در پیدایی فرق و مذاهب اسالمی برمیشتمردند کته عبارتنتد از ستوم :جلتوگیری از تتدوین

مازيار کريمي حاجي خادمي

احیاگر سنتهای اسالمی و تنها مدافع حقیقی اسالم و قرآن دانسته و بته دنبتال نتابودی کامتل جهتان کفتر از

تبارشناسي جريانهای تکفیری ،بررسي موردی جنبش طالبان در افغانستان

و و هابیت ،گروههای ی چون القاعده ،اخوان المسلمین و تصوف و عقاید پشتونی م ،به بازتولیتدی ختا) از

احادی
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مطالعات

بیدا ری  اسالم   

پیامبر ،چهارم :اخبار یهود و راهبان مسیحیان یا قهرمانان میدان اساطیر ،پنجم :برخورد با فرهنگهای

بیگانه و ششم :اجتهاد در برابر نص( .وسبحانی :1733 ،ج  33 ،1و  93و  113و 121؛
 -4تعبیر «عثمانیه» از نظر تاریخی ،در ست در برابر شیعه ساخته شده بتود و ستابقه آن بته جنت

تفین

میرسید .مهمترین شاهد برای بیان عقاید این مذهب ،کتاب «العثمانیه» جاحظ استت کته درآن بته دفتاع از
عقاید عامه در برابر شیعیان پرداخته است( .جعفریان219 :1733 ،؛
 -1ازاین جهت آنرا در این مقاله «جریان فکتری» متینتامیم کته تفکتری بتا مؤلفتههتا و مبتانی یکستان
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ومشخص است و قرنها در طول تاریخ اسالم تا به امروز استمرار دارد و در قالب نحلههای مختلف کالمی یا
سیاسی به ظهور رسیده است.
 -1یکی از عوامل مهم قدرت گرفتن حنابله در بغداد ،مغلوب شدن مکتب عقلی و استتداللی «معت لته»
بود که از زمان متوکل (277-243؛ آراز شد.
 -3ولوی . 219 :1731 ،مدارس نظامیه نیشابور و بغداد که تعلیمات آن به دستور نظام الملک بتر استاس
مذهب اشعری بود ،نقش مهمی در ترویو مذهب اشتعری داشتت و از آن تتاریخ متذهب اشتعری ،متذهب
رسمی اهل سنت شد( .مشکور41 :1731 ،؛
 -3دانشتتمند ب رگ تی همچتتون تتفی التتدین هنتتدی (311-144؛ در مجلتتس منتتاظره بتتا ابتتن تیمیتته در
دارالسعاده دمشه او را شکست داد و ابن تیمیه و دار و دسته او از وظایف دولتی برکنار شدند( .ستبکی-4 :
112؛
 -9الکیفیة مجهولة و السؤال بدعه( .پاکتچی139 :1719،؛ و (پتاکتچی323 :1737،؛ و (ستبحانی،1933،
ج  117-113 ) ،1و 113 -111؛
«-11سلف» در معنای مصطلح ،سه قرن نخست حیات امت رسول خدا میباشد و منشأ این واژه فرمتوده
پیامبر است که بنا به روایت ابن مسعود فرمود« :بهترین مردم ،مردمان امت من هستند ،سپس کسانیکه در پی
ایشان میآیند و سپس دیگرانی که در پی آنان میآیند( .البوطی 21 :1731،و 19؛
 -11موالنا «محمد قاسم نانوتوی» ( 1293 -1243هت؛ و موالنا «رشید احمد گنگوهی» ( 1244-1721هت؛
به همراهی گروهی از علمای هند مدرسهای مذهبی در دهکده «دیوبنتد» در «لکنهتو» واقتع در شتمال هنتد،
تأسیس نمودند و فارغالتحصیالن این مدرسه دینی به عنوان علمای «دیوبندی» معروف شدند.

دیوبندیها به علت تشابه عقیدتی با وهابیان ،وهابی خوانده میشوند اما در فقه پیرو متذهب «ابوحنیفته»
میباشند و در تصوف نی بیشتر از طریقت «چشتیه» تبعیت میکنند .به نوشته عالمه محمتد تقتی عثمتان از
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ب رگان دیوبندی و قاضی دادگاه پاکستان ،هر کتاب موثقی که در ا ول عقاید اهل سنت و جماعت نوشته دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج   
شده ،مذهب علمای دیوبند است( .اسعدی قاسمی443-411 :2111 ،؛ و (رحیمی ،عبدالحمید24:؛
 -12شفایی 3 :1731 ،و ریشه یابی طالبتان ،3 :1731 ،مهتاجرانی وزیتر ستابه فرهنت

در کتتاب ختود

مطالعات   

بیدا ری  اسالم   

«اسالم و ررب» می نویسد :در دیداری که در  32/1/19با برهان الدین ربانی رئیس جمهور ستابه افغانستتان

دیوبندی پاکستان است( .مهاجرانی 113 :1732،و 111؛

اندیشههای چپ گرا و کمونیسم در نظر مردم ،پیشاهن

شدن روحانیت در هدایت جهاد و بالطبع پررن

جلوه کردن نقش مدارس دینی ،از مهمترین علل جذب مهاجران و آوارگان افغتان در ایتن متدارس دینتی
بود .البته طالب علوم دینی افغانستان رابطه تاریخی دیرینهای بتا متدارس دیوبنتدی داشتتهانتد .ع یت احمتد
هندی در اینباره متیگویتد « :از سراستر هنتد و از جنتوب آفریقتا ،آستیای مرکت ی ،ایتران و بته خصتو)
افغانستان محصلینی به مدرسه دیوبند میآمدند :احمد .34 :1711،رژیم پاکستان (ضیا الحه؛ نی با توجه به
منافعی که به عنوان اهداف دراز مدت در افغانستان جستجو مینمود ،حمایت همه جانبهای از ایتن متدارس
نمود .قبل از پیروزی کمونیستها در افغانستان کمتر از  1111مدرسه دینی در سراسر پاکستان وجتود داشتت
اما تا پایان دوره ضیا الحه بیش از  71111مدرسه رسمی و ریر رسمی در نقاط مختلف این کشور فعالیتت
میکردند( .شفایی3 :1731 ،؛
 -14خبرنگار پاکستانی که  21سال به عنتوان روزنامته نگتار در افغانستتان فعالیتت نمتود و بتا برختی از
شخصیتهای سیاسی افغانستان نی از ن دیک به گفتگو پرداخته است.
 -11مارسدن 113-113 :1739،به عنوان مثال اخوان ،انور سادات و طالبان ،نجیب ا رئیس جمهور دو
کشور مصر و افغانستان را به جرم خیانت به قتل رساندند( .همان113:؛
 -11وی سالها در بخشهای مختلف فرهنگتی ،نظتامی و سیاستی نهضتت مقاومتت افغانهتا علیته تجتاوز
شوروی فعال بود .کتاب افغانستان و  1سال سلطه طالبان را حا ل تجارب ،مشاهدات و برداشتهای خود از

مازيار کريمي حاجي خادمي

 -17رشید .127 :1737 ،مشکالت اقتصادی ،متتأثر بتودن متدارس و دانشتگاههای دولتتی افغانستتان از

تبارشناسي جريانهای تکفیری ،بررسي موردی جنبش طالبان در افغانستان

داشتم ،ایشان گفت که یکی از شیوههتای شتناخت اندیشته و مشتی طالبتان ،شتیوه شتناخت علمتای ستلفی

دوران حاکمیت طالبان بر افغانستان میداند .خود میگوید« :در  1سال سلطه طالبان بر کابل (1991-2111؛
11

این فر ت را داشتم تا با بسیاری از دست اندرکاران این نهضت آشتنا شتوم .جریانتات مهتم ایتن دوران را

لمی
دو  فصلناهم     –  رتوج    یادداشت برداری کردم به این امید که روزی امکان انتشار آن فراهم آید.
مطالعات

بیدا ری  اسالم   

 -13واعظی . 111 :1731،برای جهانی شدن تعاریف گوناگونی ارائه شده است از جمله :الف؛ تلقیتات
مشابه و ن دیکی از حوادث و جریانات واحد میان انسانها .ب؛ کم رنگی تمای ات سابقا برجسته که منتهی
به تنازع و درگیری می شد .ج؛ تأکید بر هویتهای مشترک که تمای ات بیشتری را تحت پوشتش درآورد.
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(رحیمی.3 :1737 ،؛
 -13متولد  9فوریه  1942در المانچای اسپانیا و دکترای جامعه شناسی از پاریس ،وی هماکنتون استتاد
برجسته دانشگاه برکلی کالیفرنیا در آمریکاست و از مشهورترین جامعهشناستان جهتان محستوب متیشتود.
«عصر اطالعات» وی را به لحا عظمت و اهمیت بتا «سترمایه» متارکس و «اقتصتاد و جامعته» وبتر مقایسته
کردهاند( .گفتگوهایی با مانوئل کاستل 1734،؛

منابع
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 -1فارسی:
 اباذری ،یوسف و فرهادپور ،مراد (1731؛ ،نشان شناسی  11سپتامبر تهران :طرح نو. -ابراهیمی ،محمدحسین (1739؛ ،تحلیلی نو بر علاید وهابیان قم ،دفتر تبلیغات اسالمی.

مطالعات   

بیدا ری  اسالم   

 احمدی ،دکتر حمید (1733؛« ،طالبتان :ریشتههتا ،علتل ظهتور و عوامتل رشتد» ،اطالعتات سیاستی واقتصادی .شماره .171 – 172
 امیری ،مهدی (1731؛ ،زمین های ظهوف طالبان دف صحن سیاستی افغانستتان اطالعتات ،متورخ  11و.31/3/11
 امین ،سید محسن (1713؛ ،کش)اإلفتیاب ترجمه و نگارش سید ابراهیم سید علوی ،تهران :امیرکبیر. «بربریت فرهنگی طالبان» ،ترجمه احد البرز ،ترجمان سیاسی .شماره .14 بشیریه ،دکتر حسین (1731؛ ،جامع شناسی سیاسی تهران :نی. البوطی ،محمدسعید رمضان (1731؛ ،سلفی بدعت یا مذهب ترجمه حستین تابری ،مشتهد :آستتانقدس رضوی.
 -پتتاکتچی ،احمتتد (1739؛« ،ا تتحاب حتتدی

» ،دائِرةالمعتتا

بتتزفا استتالمی .ج  ،9تهتتران :مرک ت

دائِرةالمعارف ب رگ اسالمی.
 -پتتاکتچی ،احمتتد (1737؛« ،احمتتد بتتن حنیتتل» ،دائِرةالمعتتا

بتتزفا استتالمی .ج  ،1تهتتران :مرکتت

دائِرةالمعارف ب رگ اسالمی.
 -پاکتچی ،احمد (1719؛« ،ابن تیمیه» ،دائِرةالمعا

بزفا اسالمی .تهران ،ج .7

 پطروشفسکی (1717؛ ،اسالم دف ایران ترجمه کریم کشاورز ،تهران :پیام. -پهلوان ،چنگی (1733؛ ،عصر مجاهدین و برآمدن طالبان تهران :قطره.

مازيار کريمي حاجي خادمي

 -امامی ،حسامالدین (1733؛ ،افغانستان و ظهوف طالبان تهران :شاب.

تبارشناسي جريانهای تکفیری ،بررسي موردی جنبش طالبان در افغانستان

 -احمد ،ع ی (1711؛ ،تافیخ تفکر اسالمی دف هند مترجمان نقی لطفی و محمدیاحقی ،تهران :کیهان.

 جانسون ،کریس ،افغانستان کشوفی دف تافیکی ترجمه دکتر نجلته خنتدق ،تهتران :مؤسسته فرهنگتی11

دو  فصلناهم  لمی   –  رتوج   
مطالعات

بیدا ری  اسالم   

آیه.
 -جعفری ،یعقوب (1731؛ ،مسلمانان دف بستر تافیخ تهران :دفتر نشر فرهن

اسالمی.

 جعفریان ،رسول (1733؛ ،ملاالت تافیخی دفتر ششم ،قم ،الهادی. جعفریان ،رسول (1739؛ ،ملاالت تافیخی دفتر دوم ،قم ،دلیل. -دهقان ،دکتر محمود (1739؛ ،اسالم انلالبی فودففو با افتجاع طالبانی اطالعات ،مورخ .39/12/13

سال پنجم ،شماره نهم ،بهار و تابستان 0931

 ذبیحی فرد ،هانیه (1739؛« ،طالبان ادرکننده افراطگرایی» ،دیدگاهها و تحلیلها .شماره .179 -رحیمی ،سردار محمد (1737؛،

بعد سیاستی جهتانی شتدن و تت آیر آن بتر تحتول جامعت متدنی دف

افغانستان مدفن پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
 رحیمی ،عبدالحمید ،برفسی مکتب دیوبند پایتاننامته کارشناستی ارشتد ،دانشتکده ادبیتات دانشتگاهتهران.
 رشید ،احمد (1737؛ ،کابوس طالبان ترجمه گیلدا ایروانلو ،تهران :هوای رضا. رشید ،احمتد (1739؛ ،طالبان؛ اسالم ،نفت و بازی بتزفا جدیتد .ترجمته استد ا شتفایی و تادقباقری ،تهران :دانش هستی.
 فیش یابی طالبان حیات نو ،مورخ .31/1/27 زریابخویی ،مرحوم دکتر عباس (1713؛ ،بزمآوفد .تهران :علمی. سجادی ،سید عبدالقیوم (1733؛« ،طالبان دین و حکومت» ،علوم سیاسی .شماره اول ،سال اول. سجادی ،سید عبدالقیوم (1731؛ ،ماهیت دینی – سیاسی گروه طالبان پگاه حوزه ،مورخ .31/3/21 سبحانی ،جعفر (1733؛ ،فرهنگ علاید و مذاهب اسالمی قم :توحید. شفایی ،اسدا (1731؛ ،ظهوف و سلوط طالبانیس انتخاب ،مورخ .31/9/11 -طالبانیس بنبست گفتمان علالیی

دای عدالت ،مورخ .31/1/71

 عصمت الهی ،محمد هاشم (1733؛ ،جریان پرشتاب طالبان تهران :الهدی. فضایی ،یوسف ،تحلی دف تافیخ و فلسف مذاهب اهل سنت تهران :مؤسسه فرخی. -فقیهی ،علیا غر (1712؛ ،وهابیان تهران :کتابفروشی فا.

 قراگوزلو ،دکتر محمد (1731؛« ،افغانستان پایان همایش بنیادگران» ،اطالعتات سیاستی و اقتصتادی.شماره .137-134
 -کاستل

 ،مانوئل (1731؛ ،عصر اطالعات :اقتصتاد ،جامعت و فرهنتگ
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خاکباز ،تهران :طرح نو.
 گفتگوهایی با مانوئل کاستلز ( ،)1734ترجمه حسن چاوشیان و لیال جوافشانی ،تهران :نی. -مارسدن ،پیتر (1739؛ ،طالبان؛ جنگ ،مذهب و نظام جدید دف افغانستتان ترجمته کتاظم فیروزمنتد،

مطالعات   

بیدا ری  اسالم   

 مژده ،وحید (1732؛ ،افغانستان و  5سال سلط طالبان تهران :نی. مژده ،وحید ،نگاهی از دفون ب پدیدهای بیگان باجهان امروز اعتماد :شماره .11 -مطهری ،مرتضی ،نهضتهای اسالمی دف صد سال اخیر

 مفتخری ،دکتر حسین (1739؛ ،خوافج دف ایران تهران :مرک بازشناسی اسالم و ایران. -مقلد ،دیانا (1739؛« ،مدرسه حقانی خاستگاه علمی و دینی گروه طالبتان» ،ترجمته م .بتاهر ،ترجمتان

سیاسی .شماره .79
 موثقی ،سید احمد (1731؛ ،جنبشهای اسالمی معاصر تهران :سمت. موثقی ،سید احمد (1731؛ ،استراتژی وحدت دف اندیشت سیاستی استالم .قتم :مرکت انتشتارات دفتترتبلیغات اسالمی.
 موسویان ،سید عبدالمجید (1733؛ ،جریان وهابیتت دف شتریان طالبتان جمهتوری استالمی ،متورخ.33/1/3
 مهاجرانی ،سیدعطا ا (1732؛ ،اسالم و غرب .تهران :اطالعات. نهجالبالغ ترجمه استاد حسین انصاریان ،تهران :پیام آزادی ،اول.1733 ، واعظی ،حسن (1731؛ ،تروفیس تهران :سروش. ولوی ،دکتر علی محمد (1713؛ ،تافیخ عل کالم و مذاهب اسالمی تهران :بعثت. ولوی ،دکتر علی محمد (1731؛ ،دیانت و سیاست دف قرون نخستین اسالمی تهران :دانشگاه ال هرا. -وندانا ،شیوا ،جهانی شدن وطالبانیس ترجمه شروین معظمی ،ایران ،شماره .1932

مازيار کريمي حاجي خادمي

 -مشکور ،دکتر محمدجواد (1731؛ ،سیر کالم دف فرق اسالم تهران :شرق ،اول.

تبارشناسي جريانهای تکفیری ،بررسي موردی جنبش طالبان در افغانستان

تهران :نشر مرک .

 -2عربی:
11
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مطالعات

بیدا ری  اسالم   

 ابن اثیر ،الکامل فیالحا یخ .اعتنی به ابوصهیب الکرمی ،بیتاالفکار الدولیه. ابن تیمیه ( 1411ه؛ ،منهاجالسنة النبویة .تحقیق د .محمد رشاد. ابن جوزی ،عبدالرحمن ،مناقب امام حنبل .بیروت :مکتبةالخانجی ،الطبعة الثانیة. ابن شاکر کتبی ،فوات الوفیات .بیروت :دار صادر. -ابن ماجه ق وینی ،سنن .قاهره :دارالکتاب المصر .

سال پنجم ،شماره نهم ،بهار و تابستان 0931

 اسعدی قاسمی ،عبیدا ( 2111م؛ ،دا العلوم دیوبن  .هند :آکادیمیه شیخ الهند ،دارالعلوم دیوبند. ترمذ ( 4141ه) ،سنن .بیروت :داراحیاء التراث العربی. رفعت ،دکتر سید احمد ( 2112م؛ ،قرآن و سی  .قاهره :مکتبة مدبولی. سبکی ،تاجالدین ،طبقات الشافعیة الکبری .تحقیق الطناحی و عبدالفتاح محمد. شهرستانی ( 1421ه؛ ،الملل و النحل .بیروت :دارالفکر. طبری ،محمدبن جریر ( 1979م؛ ،تا یخاالمم و الملوک .قاهرة :مطبعة االستقامة. -علی ،عبدالرحیم ( 2111م؛ ،حل

اإل هاب .قاهرة :مرکز المحروسه للنشر و الخدمات الصحفیه.

 -الکاتب ،احمد ( 1424ه؛ ،الفکر السیاسی الوهابی .دارالشور للدراسات و االعالم

