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نظر گذرا بھ تاریخِ  فراز و فرود  امپراتوری عرب

- از ظھور پیامبر اسالم تا جنبش "بھار عربی" –

. پیش گفتار: "امپراتوری معاصر"  در تضاد با ساختار  "دولت-ملت" ١

.  اوج و زوال امپراتوری ھای ساسانی و بیزانس: دو امپراتوری مقتدر زمان٢

. زیرساخت مادی و پیوند ھای اجتماعی عربھای بادیھ نشین ٣

. شھر مکھ، زادگاه پیامبر اسالم  در واحھای پھناور حجاز۴

. ھجرت پیامبر  اسالم، ساختار  "دولت-شھر مدینھ" ۵

-  نخستین سنگبنا ھای امپراتوری عرب _

. "پیامبر اسالم، بانی تیوکراسی و پایھ گذار امپراتوری عربھا۶

. "غارت و باج گیری" بھ مثابھ زیرساختھا برای گسترشِ "حاکمیت الھی مدینھ" ٧

. فتیشیسم "بکارت" و تبعیض جنسیتی ٨

. توجیھ قرآنی "تیوکراسی اسالم" – رابطھ "حاکمیت الھی" با شمشیر  ٩

. بحران جانشینی پیامبر اسالم: جدال زعامت میان «مھاجران و انصار» ١٠

. امپراتوری اموی ھا: نظام موروثی "اشرافیت قریش"  - دمشق محور –١١

. امپراتوری عباسی ھا: انتقال قدرت سیاسی در درون  قبیلھ قریش -بغداد محور-١٢

. فروپاشی امپراتوری عرب: "فرسودگی تاریخی"، اوج فرقھ گرایی و  فساد١٣

. امپراتوری اسالم در رویارویی با تضاد ھای درونی و تھدیدھای خارجی ١۴

. فروپاشی امپراتوری عثمانی و تاثیر آشکار آن بر جھان اسالم١۵

. روند مسخ شده فرماسیونِ «دولت–ملت» در جھان عرب١۶

. گفتمان جنبش ھای پرخاشگری١٧

. ابعاد فرایند تراژیدی تاریخی جھان عرب١٨

. بھار عربی: از یک جرقھ حریق بر میخیزد ١٩

"تیوکراسی در رویارویی آشکار با دموکراسی.٢٠

. رویکرد ھا٢١
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بخش ھفدھم

ریگرخاشپجنبش ھای گفتمان . ١٧

 طوری کھ در بخش ھای گذشتھ بھ تفصیل ارزیابی گردید، پس از رحلت پیامبر اسالم، در امر توجیھ

 امارت و اداره امپراتوری اسالم - از دور خلفا تا اولیای امور امپراتوری ھای اموی و عباسی - تشتت

 و پراکندگی ویژه نافذ دیده میشد. از این جھت، عده ای از علما و نظر پردازان "آیین اسالم" از گذشتھ

 ھای دور و  فراتر از گستره ای چھار مذھب بزرگ تسنن علیھ این باور قیام کردند کھ آیین اسالم گویا

 درھم ریختھ ای از افکار پراکنده و روش ھای رفتاری نا مرتبط می باشد؛ این عده از اسالم گرایان –

ویژه در ـبخش ـمشروعیت زمان و ـمکان – تالش ـکردند تا آـیین  اسالم را، بھ  داشت شرایط   با در نظر 

 اداری و در مبارزه با انواع مختلف حکومت ھای  سکوالر،  بھ مثابھ آمیزه از یک نظام کامل و استوار

بر اصول و روش مشخص پیشکش نمایند. 

 با در نظر داشت ھمین نکتھ، اکنون در این بخش جنبش ھای کھ زیر ساخت رفتاری پرخاشگری دینی

 امروز تلقی میگردند، بھ ترتیب ذیل مختصر  مورد بررسی قرار میگیرند؛ در این ردیف بندی برخالف

شاخص ثابھ  بھ ـم امر پرـخاشگری امروزی  ھا در  این جـنبش  یک از  ھر  گذاری  تاثیر  تاریخی،   قدامت 

مھم در نظر گرفتھ شده است:

 جنبش اخوان المسلمین، اول:

 مدرسھ دیو بندی،دوم:

 اسامھ بن الدن بھ مثابھ الگوی جھاد معاصر،سوم:

 جنبش محمد ابن عبدالوھاب، چھارم:

 تصورات سلفیون در وجود الماواردی و ابن تیمیھ    پنجم:
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اول: جنبش اخوان المسلمین

 "این طبیعت اسالم است کھ - بدون غلبھ پذیری - بر دیگران غلبھ کرده، تا قوانین و دستورات الھی را

بر تمام ملت ھا تحمیل کند و قدرتش را بر تمام جھان گسترش دھد." 

حسن البنا، بنیان گذار حزب اخوان المسلمین  

 بدون آشنایی بیشتر از یک طرف با پس منظر تاریخی ظھور جنبش اخوان و از سوی دیگر بدون درک

 و فھم خوانش اوضاع سیاسی و قرائت دینی پیشکسوتان این جنبش، بھ مشکل میتوان بھ کنھ راه کار و

ستین نـھضت اخوان نـخ بش  برد. جـن پی  درستی   بھ  امروزی  کن  ھای دـھشت اـف گروه  رخورد   ژرفای ـب

اسالمی – اسالمی  فت  کھ در بـرھھ انحـطاط خال اینبـخوان بود   امپـراتوری عثـمانی و اعالم انحالل 

سال   اتاتورک در  وسط  راتوری ـت راتوری ١٩٢۴امـپ حاکم امـپ جو  با  بارزه  اسالم در ـم ھای  آموزه  بر   - 

با بـانگ بلـند "سیـاسی" دوباره و  اسالم را گـویا  غرب انگـشت انتـقاد گـذاشتھ و آیـین  استعماری   ھای 

 ساخت؛ از این نگاه جنبش اخوان در پیوند محکم و تسلسل ملموس تاریخی، ارشادات و راھنمایی ھای

غانی،  الدین اـف مال  اسالمیسید ـج حاد  شھ اـت لغ اندـی سوتانمـب ثابھ پیشـک بھ ـم اسی  بارز سـی بده، ـم مد ـع   و مـح

 جنبش ضد استعماری را، اگر از یک سو از آن خود کرده، از سوی دیگر در راستای  شعار  "راه کار

 اسالم بھ مثابھ راه حل از بحران حاکمیت در جھان اسالم " گام ھای عملی سازمانی نیز برداشتھ است.

ناوری، با ـف اسالمی  جامعھ  وافق  طابق و ـت رنده ـت بده در برگـی الدین و ـع سید ـجمال  رایی  اصالح ـگ  ـگستره 

 ساختار اجتماعی و حتی شیوه زندگی غرب بوده؛ تنھا بار جامھ ای این رفرم گویا بایست اسالمی باشد.

اندگی" بھ "ـعقب ـم ظر  کھ ـن یزد  یھ ـم ایدئولوژی تـک این  بر  امر  بدو  اسالمی"  از  رفرم  بش  نانچھ "جـن  ـچ

a[جھان اسالم، جامعھ اسالمی  بایست مدرنیزه شده و آیین اسالم نیز بایست ر فرم پذیر گردد.   ١١٠[ 

 ار این طریق گویا میتوان  "حیثیت، صالبت و ھیبت اسالمی" را دوباره احیا کرد. بھ این ترتیب جنبش

 اخوان در عین فاصلھ گرفتن از "جنبش رفرم اسالمی" در اواخر قرن نوزدھم و اوایل قرن بیستم، در

تداوم فکری ھمین جنبش تولد و بزرگ گردیده است. 

 پس از ده ھا سال مطالعھ و تدریس علوم اسالمی بھ این نتیجھ میرسد کھ "راه نجاتغزالی در حالی کھ 

است رآنی  ضد ـق ترک خـرافات  قرآن و  بھ  شت  تادگی در بازـگ راھی و عـقب اـف اسالمی از گـم  [".امت 

 سید جمال الدین افغانی بھ مثابھ نخستین متفکر اسالمی قرن نوزدھم در جھان اسالم  "نسبت بھ] ١١١

یغ میکرد. ابل قدرت ھای غربی، اسالم گرایی را تبـل  بـیماری ھای جوامع اسالمی ـھشدار داده، و در مـق
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 رفتم بھ غرب اسالم را دیدم ولی مسلمان ندیدم. برگشتم بھ شرقاز  گفتار مشھور محمد عبده است کھ "

دیدم".  اسالم ـن اما  دیدم  سلمان  کھ]١١٢[ـم بود  ظر  این ـن بھ  گر، محـمد عـبده  رایان دـی یاد ـگ برخالف بـن   

 را از سنت جدا میدانست. از ھمین نگاهاسالم مردم را تشویق بھ تفکر می نماید". او  تقلید کورکورانھ "

مخالفین بھ او حتی مھر "کفر" را نیز زده اند. 

 در شھر اسماعیلیھ مصر تحت١٩٢٨اخوان اامسلمین یک جنبش بنیاد گرای اسالمی است کھ در سال 

کار محـمد الغـزالی ( پذیری از اـف تاثیر  با  بش  این جـن گذاری گـردید.  پایھ  نا  تا١٩١٧رھبری حـسن الـب   

 مبلغ اندیشھ اتحاد، )١٨٩٧ تا ١٨٣٨ (، صاحب نظر در علوم  اسالمی، سید جمال الدین افغانی)١٩٩۶

 ، نظریھ پرداز)١٩۶۶  تا١٩٠۶ (  و سید قطب، مبارز سیاسی )١٩۴۴ تا ١٨٨٧(  ، محمد عبدهاسالمی

 بنیاد گرایی در پاسخ بھ "انحطاط جھان اسالم و سلطھ ای بیگانگان" پدید آمده، رشد کرده و بھمشھور 

]١١٣[زودی در سرتاسر "جھان اسالم" گسترش یافت. 

  در دھکده ای محمودیھ مصر چشم بھ جھان١٩٠۶حسن البنا، بنیانگذار اخوان ا لمسلمین  کھ در سال 

جوکـشود بزرگ گـردید، مـتاثر از  کبیر  یای   استعماری بریتاـن ضد  اسی  ماعی-سـی یک محـیط اجـت  ، در 

  رسمی علوم دینی، گویا او از آموزشبود – و تدریس الجامع األزھرخانوادگی – پدرش تحصیل یافتھ 

 ،خطاب بھ ملک فاروقرسمی  در نامھ ١٩٣۶دینی از گھواره تا مدرسھ برخوردار بود. البنا در سال 

سال  گر در  نامھ دـی شده و در  اسالمی"  ظام  استقرار "ـن ادشاه مـصر خـواھان   حاکم١٩٣٨ـپ بازھم از    

aزمان خواست تا احزاب غیر اسالمی را کھ متھم بھ فساد و تجزیھ بودند، منحل سازد. [ ١١٣[

  پس از یک دور ھمکاری بی ثمر در درون نظام با اولیای امور، البنا در راه کار سیاسی جنبش اخوان

سلحانھ" بارزه انقالب ـم برای "ـم حاکم   اوضاع  راستای دیگـرگونی  تا در  کرد  اقدام  کرده و   بازنگری 

 زمینھ سازی کند. نظر بھ ھمین بازنگری و ایجاد  بازوی نظامی،  جنبش اخوان فعالیت ھای مسلحانھ و

 این منجر بھ دستگیری و قتل ١٩۴٩ پرخاشگری را آغاز کرد، تا این کھ این روش پرخاشگری در سال

بارزه در اخوان ـپرسش "ـم ین جـنبش  سو، در ـب این  بھ  زمان  ین رھبر جـنبش اخوان ـگردید. از ـھمان   اوـل

اسخبار باردرون و یا خارج از ـنظام" ھمـیشھ و  بھ دیـگرگونی اوضاع - طرح ـگردیده است. ـپ   – ـنظر 

توان بارزه مـی شیوه ـم کدام  با  کھ  است  خورده  گره  شاخص  این  با  یادی  رسش بـن این ـپ بھ  اخوان  بش   جـن

این یھ زد؛ در  قدرت تـک بر ـکرسی  تا  کرد  وجھ اـحسن ـبسیج  بھ  قدرت  برای ـکسب  روھای انقالبی را   نـی

تا "ھمـکاری پارلـمانی" را در برگرفـتھ و از اخوان از "انقالب قـھر آمـیز" و "کـودتا"  کار   راستا راه 

آشوب و انات   حتی ـمساجد از ـھمھ امـک ھا و  جاده  نار  ھا ـک گذاری  تا ـبمب  ھای انـتحاری   دـھشت افـکنی 

 خون ریزی استفاده ابزاری کرده است:  درست ھمنوا با دستور ماکیاولی کھ "ھدفِ دسترسی و ایجاد

حکومت قدرتمند، وسیلھ را توجیھ میکند". 
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با ـقابلھ  اسالمی" و در ـم جامعھ ای  ـماری  مورد "بـی ـاسی در  کار سـی ـثابھ راه  بھ ـم ـسلمین   اخوان الـم

 تبلیغاتی-سیاسی"استعمار"، «اال سالم ھو الحل»، یعنی "راه حل، اسالم است" را تبلیغ میکرد. شعار 

 این گروه را حسن البنا چنین خالصھ میکند: "خدواند ھدف ما، پیامبر الگوی ما، قرآن قانون اساسی ما،

]١١۴"  [جھاد راه ما و مرگ در راه خدا، واالترین آرزوی ماست.

سقوط ، نھضت  اـخوان المسلمین عد از  رستاخیزامپراتوري عثمانیکھ ـب ھدف آن در  شکیل گـردید،    ـت

 "خالفت اسالمی" خالصھ گردیده،  کھ روی دیگر این سکھ مبارزه با الگوی نظام سیاسی سکوالر، کھ

شکیل ھدف ـت بھ  رسیدن  برای  نا  گردد. الـب قی مـی اشد،  تـل می ـب حث  دولت مـوضوع ـب دین و  جدایی   در 

کاری رنامھ  یک ـب مام ـبشریت"  برای "ـت کھ  اسالم، بـل یا ـجھان  برای ـمصر و  ھا  نھ تـن اسالمی"   "خالفت 

 "چھار مرحلھ ای" پیشکش کرده بود: تبلیغ و دعوت، جذب و سازماندھی، ایجاد خالفت در سطح ملی

 ]١١۵[و در اخیر ایجاد خالفت در سطح جھانی. 

بھ ھدف  بھ  رسیدن  برای  کھ  کرده، بـل یام و انقالب" مـخالفت  "اعتراض، ـق با  اوایل  اخوان در  بش   جـن

مورد تاریخی در  جارب  پس از ـت کھ  بارزه ای  شیوه ـم داشت،  باور  سنھ"  وعظ ـح  "ـنصیحت، حـکمت و 

 ھمکاری با حکومت ھای سکوالر دیگرگون گردیده و بھ گزینش راه  و رسم پرخاشگری منتھی گردید.

  – برخالف نظراتش – گفت کھ اگر رھبران و احزاب در سازمان و یا١٩٣٨چنانچھ البنا خود در سال 

یچ بدون ـھ اسالمی  ند، ـجماعت  قدرت و عـظمت آن تالش نکـن یای  اسالم و اـح یاری  برای   خارج از آن، 

سازی و مالحظھ ای با آنھا مبارزه میکند. 

 پرداز بزرگ بنیاد گرایی نظریھ ،)١٩۶۶ُ-١٩٠۶پس از قتل البنا، افکار و راه کار سیاسی سید قطب (

 بر جنبش اخوان از ھمھ بیشتر  تاثیر گذار بوده است. سید قطب در سال ھای پنجاه و شصت قرن بیستم،

ً در زندان چندین اثر  وزین سیاسی-اسالمی نوشتھ و  بھ نظرات البنا روحیھ انقالبی بخشیده است.  قسما

"جاھلیت اصطالح  بھ  سو علـیھ بازگـشت  یک  مدرن" از  "جاھلیت  اصطالح  برد  با بـکار   از جمـلھ 

 باستانی" در عصر این ھمھ مؤلفھ ھای فرھنگی و رشد علم و انکشاف اقتصادی موقف اختیار کرده و

ھر دو  دارای مدرن،  چھ  استانی و  چھ ـب جاھلیت  کھ  است  ذاشتھ  صحھ ـگ این نکـتھ  بر  گر  سوی دـی  از 

طب، سید ـق ظر  بھ  ـن است.  بھ خـداوند  عی"  مان واـق تن "اـی یان رـف یانگر از ـم بوده،  و ـب شترک  ژگی ـم  وـی

 "حکومت ھای اسالمی" کھ زاده ای نظرات انسان ھای ارضی می باشند،  فاقد مشروعیت آیین آسمانی

 بوده، پس مقاومت علیھ این حکومت ھا و براندازی رژیم ھای "ساخت و بافت قوانین ارضی"  وجیبھ

سید ـقطب راه (شریعت)،  آسمانی  ین  کردن آـی یاده  برای ـپ ھاد  یری ـج شانھ ـگ با ـن گردد.  نی مـحسوب مـی  دـی

aگشای راه کار پرخاشگری دینی  تلقی میگردد. [ ١١۵[
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 ، افکار پرخاشگری او بیشتر گسترش یافتھ و بھ ویژه زمانی کھ١٩۶۶پس از اعدام سید قطب در سال 

 بـخشی از رھبران اخوان مصر بھ عرـبستان سعودی فراری گردیدند، افکار اخوان با چاشنی از عقاید

ھای رژیم  با  بارزه  سعودی در ـم ستان  رایان عرـب مامیت ـگ زمان ـت ردید. در آن  وھابیت آمیـختھ ـگ  سلفی و 

سکوالر عربی - ناصریسم، بعثیسم و پان عربیسم – سخت در تضاد و مبارزه قرار داشت. 

 پس از مرگ حسن البنا و سید قطب  در کنار سازمان "اخوان المسلمین" بھ مثابھ یک "گروه ارشاد و

 تبلیغ" گروه ھای کوچک و بزرگ دیگر بروز کرده، از جملھ "جماعت جھاد اسالمی" کھ در رد کثرت

 گرایی برآمده و "جھاد" را بھ مثابھ یگانھ راه کار مبارزه تبلیغ میکرد.  نظریھ پردازان بزرگ اخوان

کثرت راسی و  اصوال "دموـک کرده و  عبیر  کافران" ـت اسالمی را "ـتصویب  ھای  حاکم در ـکشور   قوانین 

 گرایی" را خالف شرع میدانستند. از ھمین نگاه آنھا حکومت زمان مصر را "تکفیر" کردند. اخوانی ھا

 در کل اصطالح "ملت" را یک مفھوم وارد شده از غرب دانستھ، "تبار گرایی و ملی گرایی"  را نشانھ

  اسامھ بن الدن در زمان اقامتش در سودان در سال ھای نود قرن بیستماز "جاھلیت نو" تعریف میکنند.

ب  ، برادران عقیدتی اش سخت ـتحت تاثیر آرا و نظرات "جھادی" سیدشت  در کنار طالیانگ از برلو ـق

ساخت.   شدیدتر  سعودی  ستان  ھای عرـب وھابی  با  ضاد او را  امر ـت ین  تھ و ھـم قرار گرـف طب   اخوانـق

  شمار زیادی از وھ مبارزه پرداخت،بالمسلمین جھت رسیدن بھ اھداف در مصر در زمینھ ھای مختلف 

ھار عـربی"  -  بل از "ـب ھای ـق سال  ولی در  شدند.  اعدام  یا  دستگیر و   شاخھ ای – ٢٠١١اعـضای آن 

 ، نظام مسخ شده پارلمانی  آن کشور را پذیرفتھ و در پارلمان چندین نمایندهاخوان مصرسیاسی حزب 

فرستاد. 

  ملک فاروق، جمال عبدالناصر، انور سادات وس از سرکوبی متواتر رھبران جنبش اخوانی در زمانپ

 حسنی مبارک بسیاری از رھبران این جنبش بھ کشور ھای دیگر عربی و حتی اروپا فراری گردیدند.

فوذ در پر ـن احزاب  کی از  بارزاتی ـی کار ـم یر راه  تاریخی و تغـی شھ  با رـی صر  اخوان در ـم بش   ولی جـن

 رویداد ھای مصر باقی ماند. در واقع جنبش اخوان در طول تاریخ و در ھر کشوری کھ رد پای عقیدتی

تا وعظ ـحسنھ  اسی – از  انات سـی مام امـک کھ از ـت است  کرده  است، تالش  شده  دیده  سازمانی آن   و تـفکر 

زمام اداری یھ زده و  قدرت تـک رسی  بر ـک تا  کرده  استفاده  تا انقالب –  ودتا  ابات و از ـک  شرکت در انتـخ

ظامی ھای ـن ودتا  با ـک طھ تنگاـتنگ  این جـنبش در راـب تاریخچھ  ھم  وجود آن  با  یرد.  دست ـگ  دولت را در 

 پیوند خورده است. ولی نکتھ مھم در مورد این جنبش را بایست در عدم داشتن برنامھ ھای اقتصادی و

"رستگاری برای  کھ  رنامھ ای  کرد، ـب سراغ  اسالمی  رامونی  ھای پـی شور  اوضاع ـک خور  ماعی در   اجـت

 امت اسالم"، بخوان رفاه ھمگانی مطابق بھ موازین اسالمی آنھم نظر بھ قرائت دینی خود ھمین گروه

اشد.  سرـب کھ  مذھبی  وشھ ای  ھر ـگ شان و از  نام و ـن ھر  بھ  اخوان،  نوع  نی  ھای دـی بش  مھ جـن با ـھ  تقرـی

 برآورده است، فاقد یک استراتژی بزرگ در مبارزه با تیوری ھای رشد و انکشاف جریان حاکم بوده،
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 برنامھ ای اخوان در رد شرایط حاکم بدون ارایھ بدیلِ مشخص بوده و از حیطھ کلی گویی و شعار ھای

عام پسند و عوام فریب گامِ فراتر بر نداشتھ است.

نا -  طرف الـب شده از  طرح  لی  شعار ـک بدیل،  قدان  ین ـف بھ ھـم ظر  ما،ـن گوی  یامبر اـل ما، ـپ ھدف  دواند   "ـخ

 قرآن قانون اساسی ما، جھاد راه ما و مرگ در راه خدا، واالترین آرزوی ماست" –  زینت بخش برنامھ

ً ھمھ جنبش ھای بنیاد گرا گردیده است.  ھای تقریبا

یا اسالمی" و  دولت  "گروه  یل  بزرگ از قـب صلبی  ھای ـت گروه  مورد  ھا در  نھ تـن وضوع  این ـم نانچھ   ـچ

حزب طالب" و  قاطی  "گروه الـت یل  گر ار قـب ھای پرخـاشگر دـی سازمان  کھ  صدق میکـند، بـل اعده"   "الـق

 افراطی اسالمی گلب الدین حکمت یار نیز بر این شعار صحھ میگذارند. ویژگی مھم این شعار در ساده

 فھمی و عوام فریبی و در عین حال در جامع بودن آن نھفتھ بوده، و صاحب شعار – نظر بھ ھر علتی

 ھم کھ باشد –  بھ توجیھ و تشریح بیشتر در مورد جزییات "نظام اسالمی" و ارایھ راه کار مبارزه کھ

 در "جھاد" خالصھ میگردد، نیاز نمی بیند. نظر بھ ھمین دلیل اخوان بھ مثابھ راه یافت کلی بھ این شعار

پناه میبرد: "ھر گاه ھر ملتی بھ قرآن و سنت پیامبر اقتداء بکند، ھرگز گمراه نمیگردد."

 نھضت اخوان المسلمین کھ تا حال در دامان قرائت دینی و راه کار سیاسی گروه ھای پرخاش گر و

 تروریستی پرورش یافتھ اند،  کشور ھای اسالمی را بھ خاک و خون کشانده و خسارات جبران ناپذیری

مادی و معنوی بر "امت اسالم" تحمیل کرده است. 

 "مدرسھ دیوبندی"  دوم:

  بھ این معنی کھ وقتی فرمان صریح خدا و پیامبر وجود داشتھ تیوکراسی است،روش جکومت اسالم"

 باشد، ھیچ رھبر یا قانونگذار مسلمان و نھ حتی قاطبھ مسلمانان جھان حق ندارند کھ کوچکترین تغییری

در آن ایجاد کنند." 

ابواالعلی مودودی 

 بازی کرده،را گیادنوه ھای بگربا وجود نقش بسزای کھ جنبش اخوانی مصر در قیام ھا و مقاومت ھای 

گرای یاد  صلبی بـن شابھ ـت ریان ـم دوستان ـج سرزمین ھـن عرب در  ھان  بدور از ـج اخوان و  بش  بل از جـن  ـق

"مدرسھ دیو بندی" در فرماسیون تاریخی نیم قاره ھند نقش مھم بازی کرده است.

ولی هللا   شاه  رھبری  بھ ـعرفان ـتحت  ایل  اسالمی متـم دوستان جـنبش  راتوری ـمغل در ھـن سقوط امـپ (با 

]١١۶ [.مبدل گردید ) ١٨٣١1تا ١٧٧۶( بھ حرکت پرخاشگر سید احمد برلوی ) ١٧۶۴تا  ١٧٠٣
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ادگذار  رلوی، بنـی مدی" ـب قھ مـح ند اعالم " طرـی کبیر در ـھ یای  استعمار بریتاـن یھ  ھاد"عـل مود" ـج اینـن بھ   . 

] ١١٧ [ترتیب او تھداب   مبارزه ای ضد استعماری را در نیم قاره ی ھند گذاشت.

  منجر بھ تاسیس "مدرسھ  دیو بند" در شھرک دیو بند در جوار١٨۶٧ جنبش "طریقھ محمدی" در سال 

بھ این بنـیاد را  دیو بـند"  نا محـمد قـسیم ننـوتوی، بنیانـگذار "مـدرسھ  بزرگ دھـلی گـردید. موال  شھر 

 آموزشگاه نخبگان مذھبی پرخاشگر تبدیل نمود. وی با برچسب "بدعت" بھ ھر نوع "نوآوری" مخالفت

پس از بود.  اسالمی  یھ  اصول اوـل بھ  قد و متـعصب  رایی - و معـت ناب ـگ ند ارتدـکسی –  سخت پاـب مود و   ـن

یدا کرد و مـنجر بھ ند" از اسالم  در پاکستان ادامھ ـپ  تجزیھ نیم قاره ای ھند، قرائت دینی "مدرسھ دیو ـب

 عالی دینی،  ازجملھ "دارالعلوم دینی حقّانی" در "اکوره ختک" گردید. ارستاسیس یک سری از مد

ھای اردوگاه  نی و  بزرگ دـی بھ ـیکی از ـمراکز  پایتخت پاـکستان  آباد،  اسالم  اکوره ـختک، در نزدـیکی    

ظام ـمصطفی یغ "ـن با تبـل شده،  اسی و ایدیولوژیک  اسالم سـی است.  ردیده  بدل ـگ  "یآـموزشی پرـخاشگری ـم

با با پـشتیبانی عربـستان و در تـبانی  گرا و نـظامی پاکـستان،  ضیاالحق، ریـیس جمـھور اقـتدار   تـوسط 

ویایی بش و ـپ کھ در منطـقھ از جـن ستان بـل شور پاـک خود ـک ھا در  نھ تـن کا،   حده امرـی ایاالت مـت  استراتژی  

یاد گرا  در ـنظام اداری و اردوی پاـکستان روز ھای بـن قھ  ھا و حـل گروه  فوذ   ـخاصی ـبرخوردار ـگردید. ـن

 افزون گردید. گرچھ کھ در رابطھ با جنبش مقاومت افغانستان، بھ ویژه در قبال ھمکاری با گلب الدین

رھبری ـقاضی اسالمی پاـکستان و بـخصوص "ـجماعت اسالمی پاـکستان"، ـتحت  ھای  یرو   حـکمت یار ـن

مای یت العـل طالب، "جمـع گروه  سامان دادن  سر و  با  طھ  ولی در راـب اند،  داشتھ  سزای  بھ  سھم   حـسین 

 . سمیع الحق "پدر معنوی" وکردپاکستان" تحت رھبری موالنا سمیع الحق نقش تعیین کننده بازی می 

 رھبر دینی طالبان خوانده می شود. آن رھبران طالبان کھ از "آموزش عالی دینی" برخوردار اند، مانند

امیر خان متقی و خیر هللا خیرخواه در قطار فارغ التحصیالن این مدرسھ محسوب می شوند

ولی دھد،  می  شکل  طالب را  رھبران  یدتی  نای عـق ند" زیرـب دیو ـب درسھ ی  شیوه ی ـفکری "ـم کھ   ـگرچھ 

 نظر بھ یک رشتھ از مالحظات منطقھ ای و نفوذ روز افزون "وھابیت"، بویژه "جنبش سلفیون" عقاید

 دینی و بخصوص بخشی از سیاست ھای طالبان، سخت در گرو این شیوه دیرینھ  مذھبی محافظھ کار

 شکل عنعنوی در افغانستان با دید شک و تردید نگریستھ شده، بعضیھ قرار گرفتھ است. بھ "وھابیت" ب

 کردھای  ناشی از آن، مثال منع احترام بھ مزار اولیا و قبور نیاکان، با اسالم نرمش پذیر توده ھای عمل

مسلمان افغانستان در رویاروی قرار میگیرند. 

آسیا از ـنظرات ابواال ندی" اسالم ـگرایی در ـجنوب  نار "ـمدرسھ دیوـب زیاد تاثیرولی در ـک  علی مودودی 

شم ھی" ـچ "حاکمیت اـل رابر  حاکمیت در ـب نوع  ھر  ست از  لتی باـی ھر ـم ظر او  بھ ـن شود.  وانده مـی  پذیر ـخ

 بپوشد. مودودی رستگاری ملت را در رھاکردن از خود مختاری در مورد انتخاب نوع حکومت دانستھ

آمده، خالصھ میکـند. او اسالم   سنت پـیامبر  قرآن و  کھ در  ھای  امت را طـبق رھنـمود  کرد   و عـمل 
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 "حاکمیت الھی" را حکومت عقیدتی خوانده کھ میتواند بھ شکل "حکومت جھانی" درآید. بھ این ترتیب

بھ ـنظر گذارد.  صحھ مـی تام  صراحت  با  اخوان ـمصر  ند  اسالم" ماـن شمولی  ادعای "ـجھان  بر   مودودی 

اند".  داشتھ  رپا  یامبران ـب کھ ـپ است  ماعی و اخالقی  ظام اجـت پایھ ـن حور و  قاد "ـم a[مودودی اعـت ١١٧[ 

 گوید گھ انسان ھا – چھ بھ صورت فرد و چھمودودی عصاره حکومت اسالمی را خالصھ کرده و می

یچ  کھ ـھ زاید  می اـف ردارند. او  دست ـب گذاری  قانون  ودسرانھ  وضع ـخ اید از  صورت جـمعی – ـب  سکبھ 

 بجز هللا مجاز نیست کھ قانون بتراشد. این گفتھ مودودی   (مانند سید قطب)  کھ ھیچ کس مجبور نیست

  ھای اسالمی کھ در پارلمانحکومتکھ قانون ساختھ و بافتھ بشر را  بپذیرد، بھ قیام و پرخاشگری علیھ 

میخواند.  ھای ملی قوانین وضع میکنند، فرا 
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