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  دهيچك

است.  «یوبندیمکتب د» در شبه قاره هند، یگریسلف ریتحت تأث یفکر یهااز مکتب یکی
 راساسب یاهلل دهلویشاه ول یهاشهیدر قرن نوزدهم با الهام از اند ه،یوبندید یمکتب فقه

در  ایتانیاستعمار برمبارزه با  ، بهدر برابر کفار «ییگراجهاد» بر هیو با تک یضد استعمار یمش
 دیدر شبه قاره هند پد یاسالم ینهضت جیتوانست به تدر، رونیاز ا ؛پرداختهندوستان 

در  مکاتب دارالعلوم قیو از طر یاسیو س ینید یهاشهیکه با نشر و گسترش اند آورد
 نیپژوهش با مفروض گرفتن ا نیباشد. ا رگذاریثأطالبان ت رینظ ،یافراط یهاگروه پیدایش

در شبه قاره هند  یاسالم یادگرایبن یهاانیجر نیتراز مهم یکی ،«یوبندید» نیینکته که آ
 -ت را بر طالبان داشته اس یکیدئولوژیو ا یمذهب ریثأت نیترو عمده شودیمحسوب م

به  -ادعاست نیبر ا یگواه یوبندیبزرگان طالبان در مدارس د یمذهب ماتیتعل چنانکه
و  یااز منابع کتابخانه فادهاست جنبش طالبان با یکیدئولوژیو ا یفکر یهاشهیر یبررس
 پردازد. یم یلیو تحل یفیروش پژوهش توص و به یاسناد
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 ینید ییگراافراط یریگدر شکل هیوبندید ینقش مدارس مذهب

 مقدمه
است که در  یو فکر یمتنوع اعتقاد یمبان یدارا ی،گرید کیولوژئدیمانند هر گروه ا طالبان

تداوم داشته است. به علت آنکه اصول  وستهیفراز و فرود، به طور پ یگذر زمان با اندک
حلول کرده و در روح و سطوح  ی آنهاطالبان در عمق اعتقادات و باورها یو مذهب یفکر

، ی طالبانرفتارها یتمام ده است،کرنفوذ  فیو طوا لیقبا یاجتماع یهاها و سمبلسنت
: 1395 ،یدارد)صفار یو وهاب یریتکف ،یوبندیاعم از د ی،سلف یدر تفکرات واردات شهیر

از نژاد پشتون  اغلبمناطق جنوب افغانستان که  ینیطالب علوم دشامل  طالبان، .(15
از  یریرپذیآموخته و با تأث یوبندید یرا در مدارس مذهب یریتکف یگریسلف شهیهستند، اند

 هیو عل دهیدست کش فهیامام ابوحن یاز مکتب فقه «تیوهاب» ثیاهل حد یافراط یفکر یمبان
 رانیو قبور مردان صالح و مقدس آنها را و هاارتگاهیوارد جنگ شده و ز تیتصوف و حنف

در مدارس اهل  شهیر، فغانستانطالبان در ا یریتکف شهیاند. (95:1390 ،آرو هیویلاکردند)
به صورت خزنده و  یریکه سران تکفجایی  رد،پاکستان با افغانستان دا یمرز ینواح ثیحد
و مکتب  انیوهاب یریتکف شهیاند جیافغانستان مشغول به ترو یاز انقالب اسالم شیپ یپنهان

از تعهد و  یبخش مهم .(55:1393 ان،ی)فرمان مردم و جوانان منطقه بودند انیدر م هیوبندید
 نیاستفاده آنها از اصول و مضامسوءخاطر به ،یافراط یهابه گروه انیگراافراط یدلبستگ
ارائه خالص یها مدعیوبندیو د ونیاعم از وهاب ،هایاز سلف یفیاست. ط یو مذهب یاعتقاد

افراط فلسفی-یرو، شالوده فکرنیهستند؛ از ا« سلف صالح» هیپا بر ینید نیمضام نیتر
 امبریها، دوران پیبه باور سلف .(40:1376 )رنشون، بنا شده است یسلف یاورهابر ب ییگرا

 خیاساس، تار نیبوده است. برا یملل اسالم خیتار یهاتر از همه دوره)ص( خالص اسالم
مشاهده  فیط نیبه گذشته در ا دیشد شیاست و گرا ینگرمشحون از گذشته ییگراافراط

 یرفتار یهاوهیو ش یفکر یاعتقاد به خلوص مبان کشش نیا شهیر قت،یشود. در حقیم
آن نوع  ،در شبه قاره هند یاسیاسالم س .(40:1395 ی،)صفار )ص( استامبریپ ییعصر طال

به  شده وظاهر  یاسالم یهاشیاز گرا یااست که عمدتاً به صورت مجموعه ییگرااسالم
به اهداف  یابیدست یدرپ یرهنگو ف یاجتماع ،یاسیشده س رفتهیپذ یهاکمک روش

شامل  انیگراروها را در مقابل افراطانهیگسترده از م یفیاست و ط شیخو یاعتقاد-یاسیس
 سیشبه قاره در دوره استعمار انگل یاسیاسالم سی، خیاز منظر تاررسد به نظر میشود. یم

زمام  سلمانانکه پادشاهان م در شبه قاره یسی. تا قبل از حضور استعمارگران انگلافتیظهور 
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حضور پادشاه مسلمان به منظور  تیبا تصور کفا یاسالم یت داشتند، باورهاامور را در دس
کرده بود.  تیآن تقو یاجتماع -یاسالم را غالباً در حوزه فرهنگ ،یاسالم یهاارزش یاجرا
پادشاهان مسلمان و کاهش نفوذ  یاسیها و زوال حکومت سیسیانگل یباورهابا گسترش اما 
هم زمان در برابر هندوها و  ی و اسالمیاسیس یهاشیمسلمانان، گرا یماعاجت -یاسیس

عنصر  .(43شد)همان:  تیو تقو افتیآنها نضج گرفت و به سرعت رشد  یاربابان خارج
 یهامنطقه، تعهد و تعصب آنها نسبت به آن دسته از آموزه نیدر ا ییگراافراط یاساس

 دیتاک «یاله یهاها و آرمانتحقق ارزش» و« خدا هجهاد در را»است که بر  اعتقادی-ینید
را « یجهادگر یدئولوژیا» یعنی ،عصر حاضر یهاسالح نیتراز بُرنده یکی ،امر نید. اکنیم

شهیعالوه بر ر ،«جهاد یهاآموزه»ذکر است که  الزم بهدهد. یقرار م انیگراافراط اریدر اخت
به  اساس آن که ،بوده فرهنگی -یخیتار یهاسرچشمه ی، دارااعتقادی -یمذهب یها
 بایدرا  هیوبندید یفلسفی و فکر یهاشهیگردد. ریقاره هند باز مدر شبه سمیوبندید شیدایپ

 تاًیماه ،«سمیوبندید»وجو کرد. جست ایتانیمسلمانان شبه قاره، در زمان استعمار بر طیدر شرا
 یجهاد یهاشیحاکم با گرا طیشرا یاست که از آغاز به اقتضا یدتعقی -یفرهنگ یجنبش

به عنوان « جهاد»کردن زهیخود به تئور یتکامل ریمکتب در س نی، اگرید ریهمراه شد. به تعب
در گفتمان  .(73: 1384 ،ی)مالزهمسلمانان شبه قاره اقدام کرد یماندگراه جبران عقب گانهی

 یو معنابخش تیهو یابر یدر تمام ابعادش همچنان به عنوان منبع یدئولوژیا ،ییگراافراط
در  انیگراافراط کیدئولوژیا تیعقالن ی،کل طوررود. بهیدر جهان متجدد و آشفته به شمار م

 یکند که انطباق معناداریم جیبرداشت خود را ترو ،یجوامع اسالم یاسیس خیتار یبازخوان
 دارد.  ییگراافراط تیو در نها یتنفر، تظلم، انتقام، همدرد دیبا بازتول

 
  فیتعار. 1

  طالبان 1-1

 یهمه پشتون و سن باًیتقر ،یتبار دگاهیها از دها)طالب( است. طلبهطلبه یبه معنا طالبان
 ،یو عموم یمذهب یهاعالوه بر پرورش ی،نیدر مدارس د لیو به هنگام تحص هستند مذهب

که  شودیگفته م ی. طالبان در افغانستان و جهان عرب به کسانرندیگیفرام زیرا ن یامور نظام
 .(97:1391و شاه قلعه،  یدی)رشرندیگیرا فرا م یاسالم میتعال ی،نیمدارس د ودر مکاتب 

با  سمیوهاب یوبندید سمیکالیراد بیکه از ترک است یادهیطالبان پد ،یگرید دگاهیاز د
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و  یوبندید یاعتقاد یهاعالوه بر رگه و در شبه قاره شکل گرفته یگریسلف یهاشهیر
به   امیاال میقد  از طالبان ،گرید منظریک از  همچنین مند است.بهره زین یاز توان رزم یوهاب
مشغول  ینیعلوم د لیبه تحص ژهیو یتتربی -تیمایتعل ستمیشود که در سیاطالق م یکسان
است میقابل تعم زین ینید یو علما انیواژه طالبان به مال تر،یعموم اسیاند و در مقبوده
 .(55؛1395 ،یدو)مه
 
  هيوبنديد 1-2

مسلمانان شبه قاره، در زمان استعمار  طیدر شرا بایدرا  هیوبندید یفلسف -یفکر یهاشهیر
است که از آغاز، به  یدتیعق -یفرهنگ یجنبش تاًیماه ،«سمیوبندید»وجو کرد. جست ایتانیبر

 ریمکتب در س نیا گر،ید ریهمراه شد. به تعب یجهان یهاشیحاکم با گرا طیشرا یاقتضا
مسلمانان شبه یماندگجبران عقب هرا گانهیبه عنوان « جهاد»کردن زهیبه تئور دخو یتکامل

در فقه، تابع  ،انداهل سنت و جماعت ه،یوبندیمکتب د .(73:1384 ،ی)مالزهقاره اقدام کرد
 رویپ یدتیهستند و از لحاظ عق یصوف ،یدر سلوک و مسائل اخالق ،هستند یفقه حنف

قاره شبه یمهم اسالم یهااز نهضت هیوبندید. (9:1419 اسامه،یب)ای هستنددیابومنصور ماتر
کامل  ی( است که خواهان اجرایالدی)نوزدهم میهجر زدهمیدوم سده س مهیهند در ن

 یریگدر شکل ییسزاهبود و نقش ب ایتانیاستعمار بر هیو جهاد عل یاسالم عتیشر
در قرن  یجنوب شرق یایو آس یمرکز یایکستان، افغانستان، آسگرا در پااسالم یهانهضت

 یاز شهرها وبندیاز شهر د هیوبندیکرد. نام نهضت د فای( ایالدیم ستمی)بیچهاردهم هجر
 ینیمدرسه د دلیل گرفته شده و شهرت آن عمدتاً بهی دهل یواقع در شمال شرق ،کهن هند

در  یاتهبرجس گاهیکه جا ،است «وبندیدارالعلوم د»آن با نام  رگذاریتأث اریبس هیحوزه علم ای
اسالم در هندوستان  یرسم انتید دارعهیقاره هند دارد و همواره طلشبه یتفکر اسالم خیتار

)اهل یمهم علوم اسالم یهااز مدارس و حوزه یکیکه ی نیمدرسه علوم د نیبوده است. ا
ا ب «یموالنا محمد قاسم نانوتو»و  «نیمحمد عابد حس» توسط قاره است،سنت( در شبه

ه نهاد ادیوبند بنیدر شهر د (1866ی م 30)محرم 5هند در  یاز علما یگروه همکاری
 .(78: 1375)ثبوت، شد
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 یچارچوب نظر .2
که قادر به  یشمول و واحدجهان هینظر توانینم رسدیبه نظر م ،های موجودبراساس یافته

تنوع و تفاوت  دیباشد، مطرح و به کار گرفت. شا ییگراانواع خشونت و افراط حیتشر
در  یمانع ذات نیترمهم شوند،یم یو خشونت تلق ییگراکه مظهر افراط ییرفتارها یجد

درک و فهم رفتار  یدگیچیموجب پ ،امر نیبوده است. ا یلک هینظریک ارائه  مسیر
عالوه بر عناصر و  ییگراافراط رایز شود،یم از خشونت یبه عنوان شکل انیگراافراط

که شناخت  ،خوردهگره زین ینییرشته علل مقوم و تب کیبا  یسیو تأس یجابیا یهامحرک
و طالبان به عنوان  هیوبندیمکتب د یهاشهیر یعلم نییتب یاست. برا یآنها ضرور یتمام

به  یابیاند. دستشده یابیارز یمختلف با اتکا به ابعاد خاص یهایگرا، تئورافراط یهاگروه
 و خشونت است. یپرخاشگر یشناسسبب ازمندین ،ییگراروشن از طالبان و افراط یدرک

 یخشونت، برخ یو ذات یزیغرهای ریشهدر کنار  ،«یاعماجت یریادگی هینظر»براساس 
 ی،تئور نی. در واقع اآموزندیخشن را به فرد م یرفتارها زین یرونیب یاکتساب یبسترها

اطراف  طیاز مح دیمشاهده و تول قیکه فرد آن را از طر داندیم ییهارا پاسخ یپرخاشگر
و  یریشگیل پبهم قابل آموزش و هم قا ییگراو افراط یپرخاشگر ،اساس نی. براآموزدیم

تهاجم به عنوان  نییناظر بر تب اتیبرخالف نظر نجا،یدر ا .(210:1384 ،یمیکنترل است)کر
: شودیوجو مافراد جست یمیتعل طیرفتارها در مح شهیر ها،تیدر برابر محروم یواکنش

مدل،  نیطبق ا. »کندیارائه م هینوع نظر نیا حیرا در تشر «یاجتماع یریفراگ»مدل « باندورا»
و ممکن است  ردیگیانجام م یفرد یهاو مشاهده میمستق طیمعموالً تحت شرا یریفراگ

به  هینظر نیافراد باشد. ا ریمترتب بر رفتار سا جیبرگرفته از نتا ایفرد  یتجارب شخص جهینت
دارد  هتهاجم اشار نییتب یبرا یطیمح یهاو مؤلفه تیشخص نیب ،یرابطه پاندولیک وجود 
فهم  یبر چگونگ رامون،یپ طیافراد با مح تعامل ه،ینظر نیطبق ا .(52-49: 1387 ،ی)افتخار
 یاسیس -یاجتماع طیاز مح ریاست. لذا افراد با تأث یآن مبتن یو رخدادها طیاز مح ریو تفس

 یتصورات به جا نیو ا سازندیخاص در ذهن خود م یچارچوب ذهن یاطراف، نوع
 هیطبق نظر .(Borum,2007:14)کندیم نییرفتار آنها را تع ،یرونیب ینیع اتیواقع

ممکن است  ،یاز جمله اصالح نظام آموزش یطیمح یهاتیدر موقع راتییتغ ،یریادگی
 ،آنکه براساس  یاجتماع یریادگی هیخشونت شود. نظر دیتشد ایباعث خشونت 

 یریگشکل یو تعامل با افراد است برا یاسیو س یمیتعل طیاز مح ریحاصل تأث ییگراافراط
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و  میتعل هیوبندید یکه رهبران طالبان در مدارس مذهب اشده است؛ چر طرحجنبش طالبان م
و تعامالت آنان با بزرگان  یهاو رفتارها و عملکرد آنان حاصل آموزش انددهیآموزش د

 نییتب «یاجتماع یریادگی هینظر»براساس  یرگذاریتأث نیاست که ا هیوبندید یمدارس مذهب
 . شودیم

 
  طالبان یو نظام فکر یدئولوژیا. 3

  يگريطالبان و سلف 3-1

مختلف، در کنار  یمذهب یهاخرده گفتمان شامل یمجموعه فکر کیبه عنوان  «یگریسلف»
طرفدار را  نیشتری(، بتیشده از سلف فیتحر یا)شاخه تیو وهاب سمیوبندید یدئولوژیدو ا

 ت،یرفتار آنها داشته است. سلف ژهیبه و ،یبر نظام فکر یمعنادار ریطالبان دارد و تأث انیم
اعتقاد  امبریبه آنچه صحابه پ هایاست. سلف)سلف( با گذشته وندیپ یتالش برا ینوع

 یمذهب یهانهیاند. زمکه صحابه انجام داده دهندیرا انجام م یداشتند، اعتقاد دارند و کار
از اسالم  دیجد یکه قرائت« حنبلامام احمدبن» یاعتقاد یهارا در واقع آموزه یگریسلف

را  ینیجنبش اصالح د «هیمیت نبا» زی. پس از او ناستفراهم کرده  داد،یم تبه دس جیرا
از مسلمانان شبه قاره هند به خصوص  یادیشمار ز نیهم اکنون در ب یکرد. تفکر سلف ایاح

 نینش. مناطق پشتوندهدیخود ادامه م اتیدر پاکستان و افغانستان رواج دارد و به ح
قرابت  لیبه دل تیقرار گرفته است. سلف تیسلف دیر شدیپاکستان و افغانستان تحت تأث

قوم پشتون که تحت  انیداشت، توانست م سمیوبندیو د تیوهاب یدئولوژیکه با ا یاریبس
 نیدر تکو یسلف یباورها ژهیکارکرد و کند. دایپ یبودند، طرفداران یدئولوژیدو ا نیا ریتأث
مناطق  انیجنگجو یکه وقت ،بوده نیا «طالبان کیتحر» یرفتار یمبان تیو تقو «سمیطالبان»

 بیترک سمیوبندیو با د هرفتیآن را پذ جیآشنا شدند و به تدر یسلف یهابا آموزه یلیقبا
و متعصابه  هیسوکیبه شدت  گرانیآنها از افکار و رفتار د یابیکردند، نوع قضاوت و ارز

را که در  یو ساختار یفکر یهاتیموانع و محدود شدند قیآنها تشو تیوضع نیشد. در ا
عملکرد خشونت  نیاهداف آنها وجود داشت، با خشونت و زور کنار بزنند. بارزتر ریمس

طالبان حضور  کیتحر انیم هایریاز تکف یفی. طدهدیرخ م «یریتکف یهایسلف»توسط 
یمخالف خود را به ب یهاگروه «مانیداراال»و « دارالکفر»چون  ییهایبندو با جبهه دارند

در  ییادگرایبن شهیر .(86-85: 1395،سازان نور شهی)اندکنندیوجه نابود م نیتررحمانه
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به  هی)قبل از تجز آن هند بزرگی تندرو پاکستان که مبدأ اصل اناتیدر جر دیافغانستان را با
 یوجو کرد. با ورود استعمار به شبه قاره هند، علما، جستاست هند، پاکستان و بنگالدش(

 انیجر، که در این میان چند جریان شکل گرفت بودند ینیفکر د دیدر تالش تجد سلمانم
یاهلل دهلویشاه ول یهاشهیدر افکار و اند شهیاست که ر یافراط ییادگرایبن انیاول، جر

بود که  فرهنگی -ینهضت فکر کیاهلل در آغاز  یشاه ول نهضت. دارد(م1762–1703)
خود  یجامعه مسلمانان هند، هدف اساس یرا از زندگ ییزداو خرافات ینیاصالح افکار د

لاسماعی شاه اشنوه و( م1824– 1746)زیقرار داده بود. اما پس از او، پسرش شاه عبدالعز
سلطه انگلستان  هیکرده و عل لیتبد یاسسی -یجنبش اجتماع کیم( آن را به 1781-1831)

 .(38: 1395 ،ی)صفارموضع گرفتند

 لیکه تا امروز به افراد تحص ،شد ژهیو یمکتب فکر کیه ب لیتبد جیبه تدر یوبندید مدرسه
 نیا انگذارانیشود. بنیاطالق م «یوبندید»، عنوان وابسته به طرز تفکر آن ایکرده در آن و 

 دیعقا رویپ ،یشیو جزم اند یمیتعل یبودند و در مباد قیو دق ریگسخت هایفیمدرسه، حن
در هند  یعلوم کالم اتیح دیبودند. مدرسه آنها تجد هیدیو ماتر هیاشعر یکالمو مذاهب 

خود حذف کرد یرا از مواد درس دیجد یهارا وجهه همت خود قرار داد و دانش یاسالم
 تیمدرسه را تقو نیا سیتأس یهدف اصل ،مؤسسان. (100: 1391، و شاه قلعه یدی)رش
اسالم متعلق به مکتب  یعلما تیکردند. جمع ماعال یاسالم براساس مذهب حنف یمبان

شده است و در دوران  لیتشک« سرحد»و « بلوچستان» التیا یهاعمدتاً از پشتون ،یوبندید
پشتون افغانستان برقرار کرده بودند. پس  یهابا گروه یکینزد اریجهاد افغانستان، روابط بس

 یعلما تیجمع ،یداخل یهاجنگ روز( و بم1992)1371مجاهدان افغان در بهار یروزیاز پ
را به وجود « جنبش طالبان»، یعرب یکشورها یدولت پاکستان و برخ تیاسالم با حما

 ،مسائل افغانستان یمحقق و کارشناس غرب« آرو هیویلا». (271-270: 1380 ،ی)عارفآورند
 هیبعد از تجز :سدینویمی، ستیکشور قبل از انقالب کمون نیدر ا یوبندیدرباره نفوذ تفکر د

سرحد  التیآنها در ا کیکه در نزد یبه مکاتب یاز طالب افغان یاری، بس1947هند در سال 
بودند.  یو بدخشان یشده بود، رفتند. آنها عمدتاً پشتون و بعضاً نورستان جادیا یشمال غرب

 قابلو هنگام بازگشت به افغانستان در م دندیگرو ثیاهل حد یدئولوژیاز آنان به ا یبرخ
یدند. حنفکریم بیرا تخر یمحل یهاگاهارتیمبارزه کردند. مثالً ز یب حنفتصوف و مذه

 ،آروالیویه ) خواندند یم یلکن آنها خود راسلف ،دندینامیم «یوهاب»ها معموالً  آنها را 
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طالبان  یریگاسالم پاکستان در شکل یالعلما تیبر نقش جمع زین «زیوید یآنتون». (55:1396
 یالعلما تیجمع یهااز مدرسه ونیتوسط کام از طالبان، یتعداد» سد؛ینویم و شتهدا دیتاک

ی، )عصمت اله «بودند ییجابه داخل افغانستان در حال جابه اسالم در بلوچستان،
ها، علل ظهور و شهیطالبان، ر»اش تحت عنوان در مقاله «یاحمد دیدکتر حم». (96:1378

 : سدینویم« عوامل رشد

این  یعیضد ش یهااز گروه یکیپاکستان،  یالعلما تیالرحمان رهبر گروه جمع فضل»
در مقاله خود  سندهینو نیهم ،«گروه طالبان بوده است یاصل و هیاول انیحام از جمله، کشور

پاکستان،  یها در مدارس مذهبآموزش ریو تأث یمذهب یهاشود که تداوم سنتیم یمدع
و  «یوبندید»فرقه  همچنینو  گرید یمذهب دارساسالم و م یالعلما تیبخصوص جمع

 یمولو»: دیگویم یطالبان بوده است. و دهیعوامل ظهور و رشد پد نیتراز عمده «یلویبر»
جامعه  النیاز فارغ التحص ،طالبان در قندهار یرهبر یشورا یمحمد عمر و سه تن از اعضا

برجسته  یاز اعضا یکی یبن نور وسفیموالنا محمد  استیتحت ر هیالعلوم االسالم
مدرسه فارغ  نیاز هم زیطالبان در سازمان ملل ن ندهی. نماهستنداسالم،  یالعلما تیجمع

 لیفارغ التحص یدر کراچ هیطالبان در پاکستان از جامعه المحمد ندهیشده و نما لیالتحص
 تیابسته به جمعو یمدارس مذهب نیاز فرماندهان طالبان از هم یاریبس ، همچنینشده است

در این  احمد دیرش نی( همچن28:1380 ،ی)احمد «اند.شده لیاسالم، فارغ التحص یالعلما
 تندرو( و ی)مولو الرحمنموالنا فضل یدر مدارس تحت سرپرست طالبان»: دیگویم زمینه

 ینیتفکر د یطور کلبه(. 52:1379 د،ی)رش «انداسالم، درس خوانده یالعلما تیحزبش جمع
قاره هند به در شبه یگریاست که نسخه بدل وهاب یوبندیهمان تفکر د قتیطالبان در حق

در  هیوبندید یفکر یکننده مبانغیبه عنوان تبل یمذهب سنقش مدار ،رونیرود. از ایشمار م
 تحوالت طالبان  بارز و مشخص است.

 
 طالبان ييگراافراط يريگدر شكل ينينقش مدارس د 3-2

قاره هند در شبه یوبندیبا مدارس د یانهیرید یخیافغانستان، رابطه تار ینیعلوم د طالب
م، اکثر 1947به نام پاکستان در سال  یهند و به وجود آمدن کشور هیقبل از تجز ،اندداشته

رفتند. پس از یدر هند م هیوبندیبه مدارس د لیادامه تحص یطالب اهل سنت افغانستان برا
خود را از هند به  ریطالب اهل سنت افغانستان ، مس نیشتریکشور پاکستان، ب دنبه وجود آم
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 التیافغانستان عمدتاً با مدارس ا یو شرق یجنوب یهاالتیدادند. ا رییپاکستان تغ بریخ التیا
کشور با  نیو غرب ا یجنوب غرب اتیکه والیدر حال، دودنارتباط بدر سرحد پاکستان 

مدارس  یزمان به بعد، نفوذ فرهنگ نی. از اکردندمیتباط برقرار ار انبلوچست التیمدارس ا
وارد و به  یاز عرب یوبندیبزرگ د یپاکستان در افغانستان، کامالً محسوس است. آثار علما

 نیاز مترجم «یفیس زالرحمانیعز» .دیرسیپشتو ترجمه شده و در افغانستان به چاپ م
او  یهاامر داشته و ترجمه  نیدر ا ینقش مهم ،ینعمان یو شبل یندو مانیمعروف آثار سل

 ،ی)صفار افتیدر کابل انتشار « پشتوتولنه» لهیبه وس (ش)هـ.1350و1340هایدر دهه
 یدولت ،یدر شبه قاره، حاکم است: مذهب ی، سه نوع نظام آموزشیطور کلبه .(39-40: 1395

رود یشمار م هبخش ساختار آموزش و پرورش ب نیمشهورتر ،ی. مدارس مذهبیو خصوص
اند. نظام آموزش اقشار جامعه وابسته نیرتریکه به فق شده لیتشک یآموزانو عمدتاً از دانش

 یمدارس نیدر چن لیتحص طیبه زبان اردوست و شصت درصد کودکان واجد شرا یدولت
متوسط و  یاقتصاد -یعبه اقشار اجتما ،یکنند، اکثر دانش آموزان مدارس دولتیم لیتحص

اقشار ثروتمند، نظام آموزش و پرورش  یهاتر از حد متوسط تعلق دارند. خانوادهنییپا
زبان  یسیو فرزندان خود را انحصاراً به مدارس انگل کنار گذاشته یرا به طور کل یدولت

آموزش،  ینظام سه بعد نیدهند. ایباال ارائه م تیفیبا ک یفرستند که آموزشیم یخصوص
مدارس شده  نیدر نوع نگرش دانش آموزان ا یریچشمگ یهاتفاوت یریگباعث شکل

یبا مخالفان مدارا م شتریب یحدود زبان، تا اردو یآموزان مدارس دولتاست؛ از جمله دانش
حال، نسبت به دانش آموزان مدارس  نیدارند، اما با ا شیگرا یکنند و کمتر به افکار جهاد

 یاز آنها به شکل یاریکه بسدارند، چنان عطافان دهیپد نیدر مقابل ا شتریب ،یخصوص
 یضدغرب کردیرو لیرا به دل نیهمچون اسامه بن الدن و صدام حس یکسان ر،یناپذاجتناب

را  یخود در مدارس دولت انیهمتا ،یآموزان مدارس خصوصکنند. دانشیم شیشان ستا
 ،یآموزان مدارس مذهبشدان ان،یم نیدر ا ستندین انییقبول ندارند و حاضر به تحمل روستا

و او  رندیپذیم شتریاسامه بن الدن را ب یهادگاهیدر خصوص جهاد دارند آنها د ینظر مثبت
آنها اغلب به افغانستان تحت  نیپندارند که بر غرب فاسد تاخته است. همچنیم یرا قهرمان

 نگرندیالگو میک وان ، به عنی آنضدغرب یهااستیس لیبه دل حکومت طالبان،
  .(117 -112:  1388،یخانی)عل



 
 
 
 
 
 

10 
 

 ینید ییگراافراط یریگدر شکل هیوبندید ینقش مدارس مذهب

 یزمان بر مدارس مذهب طیواحد و مناسب با شرا یحاکم نبودن نظام آموزش دیگر، طرف از
 یمدارس را به سو نیگوناگون، ا یهاانیجر یآنها در کنار اختالفات فکر یاقهیو اداره سل

، روسا و طالب رانیهدف عمده مد رایسوق داده است، ز یو مذهب یدرون یگریافراط
است. به  یاسالم لیاست که از نظر آنان رفتار اص یزیچ شاعهو ا جی، ترویمدارس مذهب

 فیاز وظا یرا در عرصه داخل یاسالم یدئولوژیمدارس، گسترش ا نی، اغلب ادلیل نیهم
 اززیادی بخش  ر،یدر طول سه دهه اخ رواز این .(192: 1390،یدانند)جمالیخود م

مرتبط با آنها به وجود  ای انپاکست یمدارس مذهب النیاز فارغ التحص یریتکف هاییافراط
فرقه دیشد یهاشیبا گرا ،یاز آنان، مانند سپاه صحابه و لشکر جهنگو یاند و برخآمده
از  یاند)جمعآورده یرو ع،یمسلحانه، از جمله ترور اهل تش ناکدهشت یهاتیبه فعال انهیگرا
موزهثر از آأمت شتریخشونت طالبان بتوان گفت، براین اساس می .(148:1390سندگان؛ینو
  . یاست تا قوم یمذهب یها

هستند که به هنگام  یاسالم، جوانان یعلما تیجمع یوبندید یهاشهیطرفدار اند طالبان
ئل را فراگرفته و عالوه بر مسا ینیآموزش د ،الرحمانموالنا فضل یهامهاجرت در مدرسه

نسبت ، افغانستان یو جنوب یمناطق شرق تعلق به اند که به رغمشده تیترب یبه نحو ،ینید
 ینیمدرسه د یعلما یبه فتواها یشتریب یو سرسپردگ بوده گانهیب این کشور یایبه جغراف

 تیطالبان در مدارس جمع یانسان یرویاز ن یبخش قابل توجه .(40:1395،یدارند)صفار
 تیجمع»بود.  همنشعب شد یوبندیکه خود از بدنه مکتب د، افتهی تیپاکستان ترب یعلما

 گاهیپاکستان پا یسرحد در شمال غرب ینواح یالهقبی -یسنت طیکه در مح« االسالم یالعلما
 ریتأث تیوهاب یهاسرحد و آموزه نینشپشتون ینواح یپختونوال یهابه شدت از سنت ،دارد

تمام  باًیرفتار طالبان داشته است. تقر وهیرا بر نوع نگاه و ش یرگذاریتاث نیشتریب و رفتهیپذ
بوده  ی اسالمعلما تیدانش آموخته مدارس جمع میخود به صورت مستق ای انرهبران طالب

-100:1395ی، )مهدو اندرفتهیپذ ریتاث تیجمعاین  ماتیاز تعل میرمستقیبه صورت غ ایو 
 ،یفرمانده نظام ،)استاندار(یوال ستیاز ب شیطالبان و ب نهیکاب ریدست کم هشت وز (.101
موالنا  متعلق به «هیدارالعلوم حقان» در، م1996ارشد طالبان در سال  یادار یهاو مقام یقاض
: 1395 ،ی)صفار است هیوبندیکه از شعبات مکتب د ،کرده بودند لیتحص 1الحق عیسم

                                                           
و دانش آموزان  یو نیکه ب یرابطه استاد و شاگرد لیدل به .شودیطالبان شناخته م یالحق به عنوان پدر معنو عیسم1 

دولت امارت  ریام . محمد عمر، رهبر گروه افغانستان وشناسندیطالبان م یرا عنوان پدر معنو ی)طالب( وجود دارد و
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است وی از دارالعلوم حقانیه در «مالاحمد اهلل».برای مثال یکی از افراد سرشناس طالبان(37
است و سال های  «مالعمر» او از افراد مورد اعتماد فارغ التحصیل شده است.«اکوره ختک»

که سمت وزیر  «مال سید محمد حقانی» سپری کرده است.همچنین؛« ارزگان» جهاد را در
حصیل شده فرهنگ در کابینه طالبان را داشت،متولد قندرها و از مدرسه حقانیه فارغ الت

یکی دیگر از مدارس دینی دیوبندی است که  «مدرسه الجامعه االسالمیه» (62)همان؛ است.
صدها طلبه افغانی و پاکستانی در آنجا درس خوانده اند و تعداد زیادی از رهبران طالبان از 
این مدرسه فارغ التحصیل شده اند.منابع مالی این مدارس از طریق وجوهات شرعی و 

از معلمان این « کشورجهان تامین می شود.نمفتی جمیل 45مسلمانان بیش از کمک های 
 منابع مالی را که ما دریافت می نمائیم از لطف خداوند متعال است.»مدرسه دینی ابراز نمود

کنیم که طالبان را تعلیم دادیم و آموزش دادیم وهمیشه برای پیروزیشان دعا می افتخار می ما
 Rashid-1999-12 )کنیم.)

 
 یهاشهیاند یریگآن بر شکل ریثأو ت یمذهب یهاو آموزش لیمحل تحص یبررس. 4

 رهبران طالبان یافراط

 
 مال عمر 4-1

و  1994، از آغاز جنبش طالبان در کرد اریرا هم اخت نیرالمومنیکه لقب ام« عمر مالمحمد»
آن را برعهده  یرهبر 2001سال  در میرژ نیا تیحاکمتا پایان  1996تصرف کابل در بعد 

پدرش را از  یقندهار است. او در کودک تیدر وال 1962 ای 1959زاده  . محمد عمر،داشت
و استاد  سیالحق رئعینزد موالنا سم« محمد عمر»شد.  دهدست داد و تنها نان آور خانوا

نفوذ  و باتندرو  ونیاز روحان یکیکه به عنوان  ،«هیدارالعلوم حقان»مدرسه بزرگ و مشهور 
 یشود، درس خوانده است. در مورد چگونگیشناخته م یو افغان یطالبان پاکستان انیدر م

گو و کم حرف، نرم یبه عنوان فرد شتریاما ب ،ارائه شده یکمتر معلومات او یفرد تیشخص
 رایز ،در دسترس استاز او  محدود ریچند تصوتنها تاکنون  .شده است به زیر معرفیسر

: دیگویم یزوسفیاهلل میدانست. رحیاو عکس برداشتن را روا نم ی،نید یبراساس باورها

                                                                                                                                               
که  یوبندید ینیمدرسه د کیکه  ه،یدارالعلوم حقان سیالحق رئ عیسم .الحق بود عیافغانستان از شاگردان سم یاسالم

 کرده بودند بود سیمطرح طالبان در آن تدر یهااز چهره یاریبس
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 نداشت. یعالقه چندان نینو یمرد خاموش باشد و به فناور کیدوست داشت  او
و  کیبار یلیخ دیباور است که او د نیکتاب جنگ اشباح به ا سندهینو ،«وکولیست»
جهاد افغانستان  لیکه در اوا دیگویم «مشرف» .(53:  1393رزاد،ی)ش داشت یاانهیادگرایبن
به  یاسفر دو هفته ،نیمجاهد یو عاد ادهیپ بازسر کی عنوانمالعمر به  ی،شورو هیعل

 یگریپس د یکیرا  نیمجاهد میتنظ نیچند تیعضو ،جهاد انیپاکستان داشت. در جر
از » افغان در کتاب سندگانیاز نو «یحقان یمولو» .(326:  1385)مشرف،  دست آوردبه

طالبان در  رهبر، عمر مال؛ سدینوینامه مال عمر میدر باب زندگ «نیمومن امارت تا مال خاب
به  یاسالم تیاز فرماندهان حزب جمع یکیمحمد  کیفرمان مال ن ریز یمدت ،دوران جهاد

شاگردان او از  .تبدیل شداز فرماندهان آن  یکی به سپس ی بود وربان نیبرهان الد یرهبر
در  وینزد  زیرا ن ینید یهادرس ی بود کهرهبر حرکت انقالب اسالم ،یمحمد نب یمولو

او از حزب  ،مدرسه نیدر هم فرا گرفته بود. رقندها تیوال وندیم یمدرسه سنگسار ولسوال
 یتنها حزب یحرکت اسالم .وستیپ یجدا و به حزب حرکت انقالب اسالم یاسالم تیجمع

 یهاگروه از» اسالم یعلما تیبا جمع یکیرابطه نزد 1980هاد در دهه بود که در دوران ج
دو گروه پس از  نیا یهماهنگ ببرابطه س نیا .داشت «یوبندیمنشعب شده از مکتب د

 .(122؛1377؛ی)حقان جهاد افغانستان شد
 متوكل احمد ليوك يمولو 4-2

 یمولو»دارد.  ینقش مهم یو عادات انسان یخو یریگدر شکل یدوران کودک دیترد بدون
و  میدر شرح تعل است، طالبان بوده یخارجه امارت اسالم ریکه سخنگو و وز« متوکل

 : سدینویخود م یو زندگان تیترب

 نیرا فرا گرفتم. معلم نیآموزش د ،هاها و روسستیدوره جهاد بر ضد کمون در»
 فیضعر ان قندهانقوماندا یدر اثر انحصارطلبکه بودند  ینیآن مجاهد ینیعلوم د

مبدل  ینیاز آنان جبهه خود را به مدرسه د یرانده شدند و بعض هیو به حاش هشد
و  ینیمدارس د ایپاکستان  ینیمدارس د بودند که در یغانجوانان اف ،دند. طالبانکر

 یکم نبودند کسان ها،آن انیمساجد در داخل کشور به آموزش مشغول بودند. در م
فتوا  ینید یکردند. علمایشرکت م زین اتیدر عمل یگاهگاه ،که در دوران جهاد

 انیظلم را از م عتیشر مطابقت با ی کهجهاد یحرکت اصالح کیدادند تا یم
 ییدر مورد آشنا «متوکل یمولو » .(20 -16: 1384)متوکل،  «بردارد، آغاز شود
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 استاد شناخته شده کی من : از آنجا که پدردیگویطالبان م کیتحرگروه  خود با 
 یمدرسه بزرگ یرهبر مهاجرت به پاکستان ،بود و من هم در دوران  علوم دینی

به محصالن دینی آموزش علوم مذهبی را عهده داشتم و هچون نورالمدارس را ب
در ادامه به  یو تعلیم می دادم در همان مدارس دینی با رهبران طالبان آشنا شدم.

 تیجمع انی: مدیگویو م پرداختهم  پاکستان و طالبان اسال یالعلما تیارتباط جمع
ی، حقان نیالدجالل یبود. مولو یشتریب یفکر یکیاسالم و طالبان نزد یالعلما

وابسته به مکتب ) «خالص یمولو یحزب اسالم»وابسته به  هقوماندان مشهور ک
امکانات با  نیا ،دشدر دوران جهاد از امکانات فراوان برخوردار  بود، (یوبندید
 .(44 -30طالبان شد)همان،  شتریبه طالبان موجب قدرت ب یو وستنیپ

 
 جنبش طالبان و یوبندیمکتب د یاشتراکات فکر.  5

 یایاز جمله طالبان، اح ادگرایبن یهاگروه ریو سا یوبندید یاسیس شهیاصل در اند نیمهمتر
 یهایژگیاز و یکی ،اهللیکه شاه ولنیاسالم است. جالب ا یاسیاصل خالفت در نظام س

طالبان که خود را  یامر با تفکر امروز نیکه ا ،دانسته «یو قوم یشرافت نسب»را  فهیخل
: 1393)امان، دارد یدانند، کامالً سازگاریم« پشتون» یعنی برتر یگروه قوم کیب به سمنت

قاطع در  یروزیبه هر نوع پ یابیقبل از دست ،طالبان با اعتقاد به اصل خالفت .(187
ده و با کر نییتع رخود را در قندها ندهیآ یدولت احتمال فهیعجوالنه خل ،افغانستان

 را«یاسالم امارت»ی تئور ،هند یعلما تیجمع هایینسیتئور از از ابوکالم آزاد یریالگوپذ
 .در افغانستان به اجرا گذاشتند

 انتخاب رهبر شيوه 5-1

انتخاب رهبر جامعه  وهیدر مورد ش« هیوبندید»مکتب  شمندانیاز اند« یتهانو یعل اشرف»
 نیرالمومنیام ای فهیانتخاب خل است که نیمسئله ا نیو مهمتر نی...اما نخست»: دیگویم

یانتخاب اهل حل و عقد صورت م لهیبلکه به وس ،یستفشار ن یهاوراثت و اهرم براساس
باشد که بدون وجود  یاساس یهاتیصالح یدارا فهین انتخاب الزم است خلیا یبرا رد؛یپذ

بودن مقام  زیحا شخص منتخب عالوه بر .یستنداهل حل و عقد مجاز به انتخاب او ن آنها،
داشته  زین یکاف یدر اجرا از توان مطلوب برخوردار بوده و صالبت را دیبا مناسب، یعلم

 یاز سو زیقهرآم وهیخالفت به ش لیتشک ورددستا نینخست .(43؛1382،ی)تهانو «باشد
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اهل و  یشورا قیاز طر یاسالم فهیعمر به عنوان خل مال نییبود. تع یدر عرصه داخل طالبان،
جامعه  یرهبر یبرا یالزم و کاف یاسیس تیدرا از رهبران طالبان یکه بنابر ادعا، عقد

مکتب  شهیاند یبان زآنان ا یریپذریثأدر جهان امروز برخورداراست، نشانگر ت یاسالم
» در کتاب هیوبندیمکتب د یاهلل به عنوان پدر معنویشاه ول نهیزم نیدر هم است. هیوبندید

باشد و از راه قهر و غلبه بر مردم  طیکه جامع الشرا یکس» »1»گفته است: » الحجه اهلل البالغه
سزاوار  فهیاست و مخالفت با خل فهیخل )ص(؛ امبریپس از پ یهمچون خلفائ ابد؛ی الیاست

و مفاسد مخالفت  ستین سریموارد بدون جنگ و مشکالت م شتریچون خلع او در ب ست،ین
اصول منبعث  نیطالبان هم با تمسک بر هم. «درویاست که انتظار م یاز مصلحت شیبا او ب

خواند و هرگونه شورش و مخالفت با یم یاغیعمر را  مخالفان مال اهلل،یشده از شاه ول
 د.وشیم یتلق نیحکم خروج از د دری اسالم رهبر جامعه مالعمر به عنوان

غرض از  .گردآمدند رعلما در شهر قندها ،ش.هـ 1357)حمل(  نیفرورد مچهار خیدر تار 
 نیالدحکومت وقت برهان هیاعالم جهاد عل یبرا یراه شرعیک  یجستجو ییگردهما نیا

صادر کردند  یاو قطعنامه هیفتوائ ،نشست انیدر پا .جمهور وقت افغانستان بود سیرئ ،یربان
با حکومت وقت و به  دنیتغلب، جنگ هینظر روایی -یفقه یانکه در آن با استفاده از مب

 .(90:1380، ی)هاشم زور، واجب شمرده شده بود قیدست گرفتن قدرت و حکومت از طر
 نیالدبرهان» حکومت وقت ،اهل حل و عقد طالبان یبود که شورا نیا ییگردهما نیعلت ا

 د و با حکمکریم ریتفس نیاز د خارج ،یالماس یهافاصله گرفتن از آموزه لیرا به دل «یربان
جهاد م اعالدر برابر حاکم وقت ، «یجهاد در برابر حاکم کافر و برعهده گرفتن امارت اسالم»

یم خود یاسیس یهاشهیدر کتاب اند «یتهانو یعل اشرف» نهیزم نیدر هم، ... دکر یعلن
 کفر بواح، حکمران ازاست که اگر  نیا، شودیباط متناستخراج و اس ثیاز احاد آنچه»: دیگو

 .(99:1382ی، )تهانو بر حق است زیآن جا هیاقدام عل صادر شود،( کفرواضح)
  انتخابات يممانعت از برگزار 5-2

 دکنیاشکال را عنوان م نیا یحکومت فرد درباره ،یوبندیبزرگان د از «یتهانو یعل اشرف»
حال ، خواهد انجام دهدیاو هر چه مکه  شودینفر سپرده م کیتمام نظم و انتظام به  که؛

                                                           
کسائر الخلفا بعد  همیالناس و تسلط عل یرجل جامع للشروط عل الءیتنعقد الخالفه باست1 

 تصوریالمخالفه الن خلعه ال یال بادویان  ینبغیالشروط ال جمعیمن الم  یالنبوه ثم إن استول
 من المصلحه یرجیمن المفسده اشد مما  هایو ف قاتیغالب االبحر و بر مضا
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نفر  کی یهمه نظام را به را دیپس نبا او اشتباه باشد، یاوقات را یآنکه ممکن است گاه
طالبان همواره . (46:1382 ،ی)تهانو دکراداره  یامور را با آرا جمع دیبا کهبل کرد،واگذار 
 دیتقل کیچون انتخابات  ،که در افغانستان انتخابات برگزار نخواهد شد ،کرده استاعالم 

از مردم است.  یانتخابات و نظرخواه ینف ،قهر و تغلب ستمیس ندیبرآ و است یراسالمیغ
اعتراف کرده خود تیحاکم ندهیبه نبود انتخابات در آ تاًرهبران طالبان صراح ن،یبرا عالوه

ش از مصاحبه با .ـه 1374)عقرب(  آذر14چاپ جده  تایوزنامه الحکه ر یدر گزارش .اند
در افغانستان انتخابات برگزار »آمده است: ، چند از رهبران طالبان به چاپ رساند یتن

 چنانکه، .(107:  1380،ی)هاشم «است یراسالمیغ دیتقل کینخواهد شد چون انتخابات 
 تیبه رسم یمقامات طالبان برا بیدر سفر به افغانستان خواستار ترغ یچچن تیأه وقتی

خود  جمهور سیرئ ،یانتخابات عموم یچچن شدند و اعالم کردند که ط یشناختن جمهور
 وهیش دیگفتند: در اسالم نبا ،کار نیاند، طالبان با خالف اسالم خواندن ارا انتخاب کرده

 نینبوده و ا نیچن نیا نیراشد یدر مورد خلفا هکاز قبل مشخص شود، چنان ریانتخاب ام
)مژده،  در تضاد است ،و عمر با آن انتخاب شده نیراشد یکه خلفا یبا اصول وهیش

که به  یادر مرامنامه یوبندیاسالم وابسته به مکتب د یعلما تیحزب جمع .(56:1382
 میعلما اسالم( تنظ تی)استاد منبع العلوم پاکستان متعلق به جمع شاهیعل ریدست دکتر ش

طبق آن  و است یاسالم عتیهمان اصول شر تیچارچوب حاکماعالم کرد که شده، 
خود را به مردم  یبلکه باورها ،مشارکت مردم در اداره امور جامعه مورد توجه قرار نگرفته

 .(35-22: 1378 ،ی)عصمت اله کنندیم لیتحم
  عهيبا ش تيضد 5-3

نهاد، در کتاب  ادیرا بن هیوبندیمکتب د یکه شالوده فکر یبه عنوان کس یاهلل دهلویول شاه
 نیپرداخت. همچن عیبه مبارزه با رشد و گسترش مذهب تش« ء عن خالفه الخلفاخفاازاله ال»

ها و مذاهب شیها، گرامربوط به ارتداد و شرک گروه ی، بخشوبندید یعلما یدر فتاوا
مجموعه  نیا انیاست که در م یاز موارد یکی زین عهیو ش عیتش ریتکف همختلف است. مقول

یم وبندیدارالعلوم د یمفت ،«بیمسعود احمد نا»شود. به عنوان مثال یم دهیوفور دبه ییفتوا
 ی،خود، خارج از اسالم و کافر هستند، لذا در مقام مراسم اسالم دیها بنا به عقاعهیش»: دیگو

 یکه به امضا یجمع یفتوا کیدر  نیهمچن «.متارکه و قطع رابطه الزم و واجب است
 است:  دهیرس وبندیدارالعلوم د یشانزده نفر از مدرسان و علما
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 ری. تکفهستندگوناگون باطله  دیعقا یهستند و دارا یمتعدد یهاها و روافض، فرقهعهیش»
 .(179: 5ج وبند،یدارالعلوم د ی)فتاوا«واجب است هیمانند اثنا عشر یبعض

اهلل یدارد. شاه ول یانهیریسابقه د یوبندیمکتب د خیدر تار عهیبا ش یدشمن یبه طور کل
حضرت  تیو از ذر»کرده است:  یابیارز نیرا چن عهیش یالدیمدر قرن هجدهم  یدهلو
اگر  ،)ص(یمحمد نینکردند در به هم زدن د ریتقص چیسه فرق ضاله برآمدند که ه یمرتض

قرآن  شان،یا کیکه نزد هیامام عهی. از آن جمله شیملت نبود نیشامل حال ا یحفظ او تعال
 .(15:1426 ،3ی)دهلو«اندگرفته شیو در ختم نبوت زندقه پ ...ستینقل ثقات ثابت نبه 

 ی. به ادعا«کفار و مسلمانان هستند نیب یزیچ انیعیش» :کند کهی)ابوطالبان( اعالم ممالعمر
شان مورد آزار و یمذهب دیعقا یآنان را براتوان یهستند که م یگذارانبدعت انیعیطالبان، ش

 .(1377،عتیشر هی)نشرقرار داد تیاذ
  (يزيست)غرب مبارزه با غرب 5-4

 یهاگروه یاممت یاساس یاز شعارها یکی ،در کل یبا مفاسد فرهنگ و تمدن غرب مخالفت
یجدا م یاسالم یهاگروه هیاز نوع طالبان را از بق یافراط ییادگرایاست؛ اما آنچه بن یاسالم

با هر نوع  لیدر اوا یوبندیآنهاست. مکتب د لهیبه وس یغرب تیمطلق مدن یسازد، نف
 لیتما یکارمحافظه یبه سو جیمخالفت برخاسته و سپس به تدر هب یدستاورد تمدن غرب

 یاقتصاد یو حت یاسیس ،یفرهنگ یهایاکثر نابسامان، معتقدند انیگراکنند. اسالمیم دایپ
 د،ی)رشدارد یغرب یهاتوسط طرح یاسالم یهادر کنار زدن برنامه شهیجوامع آنها ر

در نقاط مختلف افغانستان و  یغرب یفرهنگ کزطالبان به مرا یحمالت انتحار. (188:1382
اما  ،هستند یکه به ظاهر حقوق بشر یغرب یردولتیغ یو نهادها یمبلغان مذهب یریگروگانگ
 یاصل لیاز دال یکیاند، همواره راهبرد طالبان بوده است. یو فرهنگ غرب تیحیمبلغ مس

که به  ،است دیجد سپسران و دختران، حضور آنان در مدار لیمخالفت طالبان با تحص
 یوبندیجهادگران مکتب د تیتقو .(33 -32: 1395 ،ی)صفارشودیاداره م یروش غرب

 یقدرت خارج کی لهیافغانستان به وس م،1979در سال بوده است. یخیمحصول روند تار
جهاد را بر اساس آموزه ی،نید یعلما به وجود آمد. یدیکافر اشغال شد و دارالحرب جد

برابر غرب  اعالم جهاد در. (88-69: 1386ی، )مالزهدانستندیم واجب یوبندیمکتب د یها
 دارد. وبندید یمذهب -یعلم یفتاوا ریشه در ،طالبان یتوسط امارت اسالم
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 زنان يمخالفت با حضور اجتماع 5-5

زن  یتیو ترب ینسبت به نقش اجتماع شانخشن و خشک طالبان با زنان و نوع نگرش رفتار
 یکنون یزندگ اتیکه با ضرور ،آنها دارد یوبندیو د یگریدر روح سلف شهیدر جامعه، ر

 نیآن و همچن یطالبان پس از تصرف قندهار و نواح .(189:1393است)امان،  گانهیکامالً ب
 یخواستند که در انظار عمومیاز زنان م شیخو یهافرمان نیدر اول ،شهرها ریتسلط بر سا

 از خانه خارج گردند که پوشش کامل داشته باشند)هاچ، یظاهر نشوند و فقط زمان
عالوه بر وادار کردن زنان به استفاده از پوشش  ،هر شهر ریطالبان پس از تسخ .(207:1377

و از ورود  هده، مدارس دخترانه را بستکرممنوع  اکامل، کارکرد زنان در خارج از منزل ر
 کردند. می یریبه شدت جلوگ یها و ادارات دولتزنان به دانشگاه

و حدود محصل دختر  250هزار و  2با تسلط طالبان بر کابل : »سدینویزن م امیپ مجله
، تنها به یاسیدانشکده حقوق و علوم س سیرئ ،ل محبوبه حقوقمل، شاماستاد زن کصدی

محمد عمر رهبر  مال .(177:1377، زن امی)ماهنامه پ دانشگاه اخراج شدند علت زن بودن از
بر  ینسبت به درخواست سازمان ملل متحد مبن نانهیالعمل خشمگعکس کیگروه طالبان در 

با کفر و  یرا مساو آن، طالبان یچون حقوق بشر و حقوق زنان از سو یمسائل تیرعا
و آموزش در  لیزنان به تحص یابیدست» رابطه گفت؛ نیدر ا یو فحشا دانست. جیترو

 و فحشا در افغانستان است یعفتیو ب جیکفر و ترو استیاعمال س یمعن بهی لیمراکز تحص
را  یردولتیو غ یدولت یهاغال در سازمانو اشت لیطالبان هرگز به زنان اجازه تحص ...

وابسته به مکتب  یاز علما «یتهانو یاشرف عل». (133؛1378،یالهنخواهد داد)عصمت
از مردم قابل اعتماد و  یمعدود بهکرد که حلقه حشر و نشر خود را  هیبه زنان توص یوبندید

و طلب راه حق اشتغال ورزند و  ینید فیپارسا محدود کنند، در خانه بمانند و به انجام تکال
واضح است که : »سدینویم یکنند. و تیها هداوهیش نیهم یرا در راستا گرانیکنند د یسع

هم طراز  یچه کار اگرکه  ی،را بسنج تیواقع نیا دیبا ،ستیزنان ن ستهیرفتن به مساجد شا
. پس دیآیمقصود، درست به شمار نم نیا یبرا یشدن از خانه حت رونیباما  ست،یعبادت ن
 دیمرسوم واقعاً با یهانییآ یاجرا ای فیاجتماعات سخ یرفتن از خانه برا رونیمسلماً ب

 .(93: 1381 ه،یسر«)بد باشد... اریبس
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 «از منكر يبه معروف و نه امر»مشترک از  ريتفس  5-6

این  که طالب یابه گونه ،است یوبندیمهم مدارس د یهااز آموزه یکیموضوع  نیا
حق طالب  نیحکومت ندارند و ا تیدارند رهبران جهان اسالم صالح دهیعق مدارس

 .رندیکه بتوانند زمام حکومت افغانستان را به دست بگ یاست به هر روش ینیمدارس د
درس  «هیوبندیوابسته به مکتب د» یکه در مدرسه حقان یافغان باز طال یک، ی«اهللقیصد»
که  یشخو یکنم تا به آرزویجهاد در راه خدا آماده م یخود را برا من»: دیگویم ،خواندیم

 .(159: 1392،یمی)کر «جامه عمل بپوشانم ،است یانقالب اسالم یهمانا برقرار

 داند؛یم یاسالمریرا غ ییهافرقه، وبندیاز مکتب د یاشاخه اسالم به عنوان یعلما تیجمع
 ایاعتقاد نداشته باشند  اسالم مانند ختم نبوت حضرت محمد)ص( یادیکه به اصول بن

واجب اً کارها شرع نیاسالم و انجام ا نیانحراف از د خالف شرع انجام دهند. ییکارها
کس چیممنوع است و هی اسالم نیبرخالف قوان دهیابراز عق ایانتقاد  وعهر ن .است ریالتعز

خطاب به  میفرمان قرآن کر کند. غیتبل نیقوان نیا هیعل یکتب ای یبه شکل لفظ اجازه ندارد
و امر به  دیو زکات ده دیرا به پا دار نماز د؛یساکن هست نیکه در زم یکسان یا» که، هاانسان

مردم  پاکستان و افغانستان باشد. یینظام قضا یالگو دیبا، «دیاز منکر کن یمعروف و نه
نماز جماعت را  یباشند و هر کس بدون عذر شرع بندیبه نماز جماعت پا دیمسلمان با

طالبان در مورد نماز  دگاهید. (81:1385 ،یعی)شف برسد یبه مجازات شرع دیترک کند با
به معروف  امر یمذهب سیپل اسالم است. یعلما تیبه جمع هیشب کامالً جماعت در مساجد،

خواندن نماز جماعت  یبه جبر مردم را برا ،بود عتیشر یکه مجر از منکر طالبان، یو نه
شان را بسته و در مغازه یطیدر هر شرا دیبا ها،داران و کاسبمغازه کرد.یدر مساجد جمع م

اسالم در مورد نماز جماعت و مجازات  یعلما تیجمع دگاهید نماز جماعت شرکت کنند.
 لهیفغانستان  به وسدر ا یبه صورت عمل ،ترک کننده نماز جماعت یشده برا ینیبشیپ

نامه از منکر در مرام یگونه که امربه معروف و نههمان. (313؛1377د؛ی)رش طالبان اجرا شد
وزارت »از ارکان مهم  یکی زیدر دولت طالبان ن دارد؛ یادیز تیاسالم اهم یعلما تیجمع

امر به وزارت اعالم شد؛  «مال عمر»حکومت  در زمان بود.« از منکر یامر به معروف و نه
 دری( حنف فقهی )محمد عتیاست که بنابر شر یامارت یاداره مرکز از منکر، یمعروف و نه

ی، سیدعوت به معروف و منع کردن از منکرات را بر عهده دارد)مال عمر ع فهیوظ ر،کشو
 .(1382؛ 221
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 نتیجه گیری
و مراکز   یفکر یهانهیتوجه به زم ی،ریو تکف یسلف یهاجنبش یو بررس لیتحل یبرا

ضرورت دارد.  ،اندکرده لیها در آنجا تحصآن جنبش انگذارانیکه رهبران و بنی آموزش
بود که خود را  یگروه شیدایافغانستان شاهد پ یغربحوزه جنوب شیدهه پ به دو کینزد

و از آن زمان تا امروز منطقه و جهان را سخت  دهینام ینید مورآموزان ادانش یعنی «طالبان»
در رابطه با  یادیسخنان ز ،طالبان تا امروز سیاند. از بدو تاسمشغول نگه داشته به خود

و  وبندیبه مکتب د یو زمان یآنها به مذهب حنف یگاه گروه گفته شده، نیا یمذهب اعتقاد
زمان با تحت در قرن نوزدهم هم ی،خیلحاظ تار هاند. بنسبت داده شده تیهم به وهاب یگاه

 یهاشهیبا الهام از اند «یمحمد قاسم نانوتو» ا،یتانیهندوستان توسط برگرفتن  سلطه قرار
این در تاسیس  لید که به دلکر سیتاس یامدرسه وبندید یروستا در یاهلل دهلویشاه ول

یشاه ول یهابا مطالعه کتاب «یمال قاسم نانوتو». افتی شهرت «وبندیدارالعلوم د» روستا به
گرفتن جهاد  دهیسلف و ناد رهیبر هند را دور شدن از س ایتانیعلت تسلط بر ،یاهلل دهلو

مسلمانان سه  صحابه و یروش زندگ جیترو هدف را با هیوبندیدانست و دارالعلوم د فیبالس
 یوبندید مدارس یو اعتقاد یفکر ید. مبانکر سیو جهاد با استعمار تاس یقرن اول هجر

اهل  یبه شورا اعتقاد خدا، ریشفاعت از غانکار توسل و  جهاد در برابر حکام ظالم،» مثل
ضد  هیبا تهاجم غرب و روح مقابله عه،یبا ش تیضد جامعه، یرهبر نییحل و عقد جهت تع

از  یریپذریثأطالب با ت نیا و شودمیآموزش داده  یوبندیبه محصالن مدارس د «یاستعمار
هب« یجنبش طلبگ» شدند؛ لیفارغ التحص وبندیاز دارالعلوم د یوقت ،یمذهب یهاآموزش نیا

قدرت اسالم در تقابل  یایو با هدف اح هیوبندیمدرسه د یدئولوژینام طالبان را برا اساس ا
زمانی که  ،یاشغال افغانستان توسط شورو  دورهدر  گرید یدادند. از طرف لیبا غرب تشک

ی آوارگان جنگ نیا پاکستان از یرهبران فکر رفتند،به پاکستان  یافغان جهت پناهندگ مردم
و جوانان  کرده به آنها ارائه یالتیو تسه یامکانات رفاه یی کردند،رایپذ یوبندیمدارس د در

 ییهایمولو مدارس، نیدند؛ مدرسان اکر لیمشغول به تحص یوبندیافعان را در مدارس د
به  را یو جهاد یفکر دیشده بودند و همان عقا لیالتحصفارغ وبندیکه از دارالعلوم د دبودن

 یفکر براساس مبانیجوانان  نیدادند و امی میتعل یافغان در مراکز پناهندگ یآوارگان جنگ
را « طالبان»جنبش  هیبعدها هسته اول ه بودند،دیمدارس آموزش د نیکه در ا یاشهیو اند

در  «جهاد»مقوله همانا ،یوبندیو د یگریسلف ختنیآمهم در نهیزم یبه عبارت شکل دادند.
 رود.یثمره آن به شمار م نیترمهم «طالبان»افغانستان بود که جنبش



 
 
 
 
 
 

20 
 

 ینید ییگراافراط یریگدر شکل هیوبندید ینقش مدارس مذهب

 منابع
 التیدر ا ینیمدارس د نیدارتراز سابقه« مدرسه طالبان»مشهور به  هیدارالعلوم حقان -

 نیمال محمد عمر در ا شاملبلند رتبه طالبان  یدر پاکستان است. اعضا تونخواخپ بریخ
 .انددرس خوانده «مدرسه جهاد»

 یاهلل البالغه را به عربخود حجت یاجتماع -یاثر گران سنگ علم یاهلل دهلویشاه ول -
فرهنگ و علوم  هیو بازگشت به خلوص اول یاگریاحبه کتاب  نینوشت است. در ا

حل  یبرا یاجتماع یهایشیچاره اند زیو ن  ثیبر قرآن و حد دیبا تاک یاسالم
 .پرداخته شده استمعضالت مسلمانان 

، شیعیان را به دلیل عدم «ازاله الخفاء عن خالفه الخلفا»اهلل دهلوی در کتاب ولیشاه  -
اهلل، خلفای راشدین واسطه میان نامد.در نگاه شاه ولیپذیرش سقیفه، فرقه ضاله می

اهلل و امت در درک قرآن هستند و انکار مسئله خالفت، انکار تمام معارف دینی رسول
د، دین اسالم و معارف آن را منکر است... فتاوای است و هر کس آن را منکر شو

 .4دارالعلوم دیوبند، جلد دوم ص

: اضیر ،تهادیو عق هافیتعر ه؛یوبندیالد(. 1419)طالب سید  اسامه یاب ،الرحمن -
 ی.میدارالصم

نشر  :در افغانستان و پاکستان، کابل ییادگرایو بن هیوبندیمکتب د (.1393)الیامان، سه -
 .وزارت خارجه افغانستان

 .دینشر سف ؛خشونت و جامعه، تهران(. 1387)اصغر ،یافتخار -

 ،یاقتصاد ،یاسیاطالعات س ،«ها و عوامل ظهورشهیطالبان، ر» (.1380)دیحم ،یاحمد -
 .131-132شماره 

در  رانیفرهنگ ا گاهیو جا خیتار گاهیدر هند در جا یمدارس اسالم(. 1375)ثبوت، اکبر -
 .رانیا یفرهنگ زنیرا: نویآنها، دهل

: کابل ،یصاف اهللمیرح ترجمهاز خاب موال تا امارت مومنین،  ،1377)اهلل ظیحف ،یحقان -
 .وندینشرم

 بهیبه اهتمام ط ،«و پاکستان رانیا یمناسبات راهبرد» (.1390)سندگانیاز نو یجمع -
 ی.پژوهشکده مطالعات راهبرد :تهران ،یواعظ
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 :عملکرد و چشم انداز(، تهران ،یدر پاکستان )مبان ییگراافراط (.1390)جواد ،یجمال -
 .سازان نور شهیاند

 .لیسعم یچاپ آکادم :ازاله الخفاء عن خالفه الخلفا، الهور (.1426)اهللیشاه ول ،یدهلو -
: مشهد محقق، ترجمه تحت حکومت طالبان، زنان افغان(. 1377)هاچ ی، نانسیدوپر -

 نشر ترانه.

ترجمه ابوالحسن سرو قدم  ،یاسیس ییافغانستان، اسالم و نوگرا (.1369)هیویول، اآرو -
 ی.آستان قدس رضو :مقدم، مشهد

 ،ی کرمانیعالم یترجمه عل ،یداخل یهاافغانستان از جهاد تا جنگ .(1390)هیویروآ، اول -
 .تهران، نشر عرفان

 .رضا ینشر هوا :تهران نلو،ارویا لدایکابوس طالبان، ترجمه گ (.1383)احمد، دیرش -

و صادق  ییترجمه اسداهلل شفا د،یبزرگ جد یاسالم نفت و باز (.1379)احمد ،دیرش -
 .ینشر دانش هست :تهران ،یباقر

 ،«انیعیبا ش سمیطالبان تیضد یفکر یمبان(. »1391)اهلل شاه قلعهیو صف احمد ،یدیشر -
 .2ش  ،1س  جهان اسالم، یاسیمطالعات س نامهفصل

مجدد و رد تصوف در  یبررس ،: دفاعانیو ضد صوف انیصوف (.1381)زابتیال ه،یسر -
 نشر مرکز. :تهران ،یوانیک نیترجمه مجددالد ،دیجد یایدن

 .دینشر سع: طالبان در پشت نقاب،کابل(. 1393)مسلم رزاد،یش -

نامه فصل ،«و حکومت پاکستان استیدر س سمیوبندید نقش(. »1385)نوذر ،یعیشف -
 .28ش جهان اسالم، یامطالعات منطقه

 .سازان نورشهیموسسه مطالعات اند :طالبان، تهران (.1395ی)غالمعل ،یصفار -

 .ابرار معاصر :القاعده، تهران ژهیو یالمللنیب تیامن (.1388ی)عل ،یخانیعل -

 یعبدالغن ترجمه ،یتهانو یاشرف عل یاسیس یهاشهیاند(. 1382ی)تق محمد ،یعثمان -
 .یقیصد انتشارات: زاهدان ،یجام خیش

 بوستان کتاب. :پاکستان، قم یجنبش اسالم (.1380)محمد اکرم ،یعارف -

 ی.انتشارات الهد: پرشتاب طالبان، تهران انیجر(. 1378)محمد هاشم ،یاللهعصمت -
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: در جهان، قم تیو وهاب یگریسلف یبر پراکندگ یدرآمد(. 1393ی)مهد ان،یفرمان -
 .یمذهب انیموسسه مطالعات بن

 .ارسباران :چاپ پانزدهم، تهران ،یاجتماع یروان شناس (.1384)وسفی ،یمیکر -

 .دینشر سع :طالبان، کابل یاسیس یجامعه شناس (.1395)جعفر ،یمهدو -
 .ینشر ن :افغانستان و پنج سال سلطه طالبان، تهران (.1382)دیمژده، وح -
 .وندینشر م :کابل ،یونسیهارون  دیس ترجمهدر خطه آتش،  (.1385)زیمشرف، پرو -

 :در پاکستان، تهران یافراط یهاانیجر (.1395)سازان نور شهیموسسه مطالعات اند -
 .سازان نور شهیاند

 .هنینشر م :مژده، کابل دیافغانستان و طالبان، ترجمه وح (.1384)احمد لیمتوکل، وک -

نامه مطالعات ، فصل«در پاکستان یمکاتب اسالم یبررس» (.1384)رمحمدیپ ،یمالزه -
 .24 ش، 6جهان اسالم، س 

جهان اسالم،  یاهقنامه منط، فصل«در پاکستان یگریسلف» .(1386)رمحمدیپ ،یمالزه -
 .30-31ش

طالبان  ینامه ها نییو آ نیمجموعه قوان :مال عمر نیقوان(. 1381)صالح ،یسیمالعمر ع -
 ز.نشر نگاه امرو: در افغانستان،تهران

 .5ش  ته،یچاپ کو (.1377)زن امیماهنامه پ -

 .1س طالبان،  یارگان انتشارات (.1375)عتیشر هینشر -

 .نیثقل یموسسه فرهنگ :طالبان، تهران ینیتفکر د(. 1380)محمود ،یهاشم -

- Borum, Randy)2004). Psychology of Terrorism, university of 
South Florida,  

- Rashid ahmad-1999-The Taliban Exporting Extremism 
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