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 روبنا و زیربنا  بان و داعش،طال

 

اند، یا دو جریان متفاوت؟ دوستند یا دارند؟ آیا دو روی یک سکهبان و داعش چه نسبتی با هم پرسند طالبسیاری می

 دشمن؟ اگر دشمنند اختالف شان زیربنایی است یا روبنایی؟ مشکل شان دقیقا در کجاست؟ 

کنم از ام، در این نوشته کوشش میهای این دو گروه پرداختهها و شباهتای دیگر به تفاوتاگر چه من در مقاله 

های روبنایی و زیربنایی هر یک را به صورت فشرده به مقایسه  ه این قضیه نگاه کرده و ویژگیای دیگر بزاویه

 .بگیرم

 رو بنا .۱

 الف( خاستگاه اجتماعی 

ها را فهمید و ای از روش و منش آن توان پارههای سیاسی مهم است، زیرا از روی آن میخاستگاه اجتماعِی جریان

ای داعش، به صورت غالب و عمده به طبقه متوسط شهری تعلق دارند، که به دلیل  شان آگاه شد. اعض بینیبه جهان

اند. البته عناصری از طبقات دیگر هم در میان شان یافت  اثرپذیری از سلفیت جهادی پای در وادی خشونت نهاده

وانان سلفی شهری و  تر کسانی که به داعش پیوستند جتر است. در عراق بیششوند، اما در صد آنان بسیار پایینمی

های نود میالدی، گرایش مذهبی بخشی از عناصر حزب بعث بودند که پس از جنگ کویت و شکست عراق، در سال 

تری پیدا کرد. در سوریه نیز اغلب کسانی که به داعش پیوستند از تحصیالت عصری بهتری شان قوت و شدت بیش

فتند. آن تعداد از اعضای شان که از کشورهای غربی به این  گربرخوردار بودند و در شمار طبقات شهری قرار می 

افزاری تمدن امروز  رسید، همچنان باسوادند و دست کم با سطح سختگروه پیوستند، و شمار شان به هزاران نفر می 

 .آشنایی خوبی دارند

های شهری سر  بان به صورت غالب و عمده، از عناصر فقیر روستایی تشکیل شده است که با ارزشگروه طال

بینند. از این رو، برای  های روستایی و صحرانشینی میناسازگاری دارند و آرامش خود را در بازگشت به ارزش 

بان از این  تر. به عبارت دیگر، طالبان مبهمتر است، و برای طالنیروهای داعش، اهداف و دورنمای کارشان روشن 

خواهند دولت و چه نمیخواهند. آن دانند که چه می خواهند، اما نمیی دانند که چه نمحیث که گروهی بدوی هستند می

خواهند برای خود شان هم چندان مشخص نیست، و چه میهای شهری عصر حاضر است، و آن ملتی مبتنی بر ارزش

برند. از این رو در زمینه حکومتداری و تعریف شان از آن، به اصطالحات کلی، گنگ، و فاقد معنای روشن پناه می

خواهد.  داندکه چه چیزی را میچنان می خواهد همداند چه چیزی را نمیبه عکِس طال بان، داعش همان گونه که می
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کند که شاید بتوانند اجندای خود را به این  خواهد بسیاری را وسوسه میچه می بان در آن این ابهام و سردرگمی طال

گرا که امیدوارند این گروه را به هسته سخت سلطه قومی خود تبدیل  گروه بفروشند، از بخشی از سیاستمداران تبار

کنند، تا کشورهای مختلف با رویکردهای متضاد، مانند روسیه، امریکا، پاکستان، هند و چین، که امیدوارند بتوانند این 

ه اگر موفق شوند نگرند کگروه را به خدمت بگیرند. آنان به این گروه به چشم دستگاه روباتیک حجیم و عظیمی می

توانند در راستای اهداف و منافع خود به کارش بگیرند. از این جهت است که  افزار آن را هک کنند به راحتی مینرم

همه برو و بیا با این گروه جریان دارد، در حالی که داعش از این نظر وسوسه برانگیز نیست و کسی خود را  این

اعش تجربه تاریخی القاعده و سلفیت جهادی را در حافظه خود دارد، و تصور  دهد. دبرای معامله با آن دردسر نمی

گذاران داعش مانند ابو مصعب زرقاوی، ابوحمزه ها در شرایط امروز است. بنیانکند که بهترین جانشین آن گروهمی

 .رسدیها ممهاجر و ابوعمر بغدادی و سپس ابوبکر بغدادی، تبار فکری و سازمانی شان به همان گروه

های بنیادگرا، به تر در میان گروهکند، عناصر متصلبها را شیفته خود نمیاما همین ویژگی داعش که قدرت

کنند  برد. آنان تصور می کشاند، و شمار اعضای بالقوه این گروه را بسیار باال میبان، را به سوی خود میشمول طال

هایش تمکین آید و به خواستهی اسالمی با هر قدرت سیاسی کنار میهاگر است که زیر شعارکه طالبان گروهی معامله

ها که پس از امضای موافقتنامه با امریکا به یک سرباز آن آسیب نرسانید و حتی کوشش کرد از کاروان کند، چنانمی

 .و تجهیزات آن حراست کند تا به سالمت به مقصد برسد

 :های سازمانیویژگی (ب

گرایان افراطی مانند الجهاد،  های زیرزمینی اسالمهای چپی و سازمانرکیبی از مدل سازمان مدل سازمانِی داعش ت

قرن گذشته از سوی اخوان المسلمین از روی مدل    ۱۹۴۰القاعده و.. است. این مدل سازمانی در نخست در دهه 

های دیگری مانند الجماعة  میالدی به گروه ۷۰و  ۱۹۶۰های برداری شد، و در دهه های چپی آن زمان کپیسازمان

االسالمیة، الجهاد االسالمی، و التکفیر و الهجرة انتقال پیدا کرد. در این مدل سازمانی، رهبر در رأس هرم تشکیالتی 

تر مسئوالن محلی با شعبات مختلف  ها و در رتبه پایینگیرد، و سپس اعضای شورای رهبری، و بعدا کمیتهقرار می 

های  های شان و سرکوب شدید از سوی آنان، شیوههای امنیتی و استخباراتی دولتی با سازمانآن. آنان به علت درگیر

ها را به کار ببندند. داعش آن میراث را  های آن دستگاهتر کردند و کوشیدند بخشی از مهارتسازماندهی خود را پیچیده

اشیده صدام حسین در هم آمیخت، و از این رو  های امنیتی و استخباراتی دولت فروپهای حزب بعث و دستگاهبا تکنیک

که دشمنان این گروه بسیار قدرتمندند، از کشورهای قدرتمند تبدیل شد. با آن  جان در برابر حمله به سازمانی سخت

دستگاه اطالعات و سپاه دولت ایران گرفته تا کشورهای عضو ائتالف به سرکردگی امریکا، اما این گروه توانسته 

چنان به حیات خود به اشکال مختلف ادامه بدهد. از این رو، ماهیت سازمانی و  رغم تلفات سنگین، هماست، علی 

های های کمونیستی، فاشیستی و بخشی از سازمان های مشابه در سازمانتوان از روی مدل تشکیالتی این گروه را می

 .گرای سیاسی شناسایی کرداسالم

ی دیوبندیان پاکستان سر بر آوردند، به استثنای شبکه حقانی، بقیه شان با  طالبان به عکس داعش، از مدارس دین

دهد که در  دهی مدرن چندان آشنایی ندارند، حقانی ها هم در آغاز فاقد تشکیالت منظم بودند اما قراین نشان می سازمان

های نند الگویی برای گروهتوااند و میدو دهه اخیر به خوبی زیر نظر افسران استخباراتی پاکستان آموزش یافته

ها و بقیه نیروهای مسلح بنیادگرا در منطقه بشوند. مدل سازمانی بدنه اصلی طالبان ترکیبی کشمیری، اویغورها، چچنی

طالِب ُخرد، و دیگری کالِن قبیله/ارباب  -طالِب کالن-تر، یکی ِهرم سلسله مراتبِی شیخ الحدیثاست از دو مدل جزئی

ها  های جوامع پیشامدرن دارد و متعلق به جهان رازآلود قدیمی است که با اسطورهل ریشه در سنتدهقان. این مد -قریه

خور است. در سلسله مراتب درون مدارس دیوبندی، استاد ارشد که غالبا شیخ  های پیشینیان مانوس و دمو افسانه 

شود، و شاگردان در مقام صحابه  میالحدیث است، به نحوی جانشین معنوی پیامبر و وارث میراث معنوی او تلقی 

هستند، و مردم عامه در مقام مشرکان که باید به سوی حق هدایت شوند. البته این آگاهی وجود دارد که شیخ الحدیث  

دقیقا پیامبر نیست، شاگردان او دقیقا صحابه نیستند، و مردم هم دقیقا مشرک نیستند، ولی در عین زمان شیخ الحدیث 

قدسی دارد، و شاگردان ارشد او بخت جانشینی او را دارند، و شاگردان کوچک باید معنوی و نیمه رتبه و جایگاهی

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 7تر 3 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

روی کنند. در این  کوشش کنند روش و منش شیوخ و استادان خود را، تا حد امکان به صورت طابق النعل بالنعل پی

صاحبان قدرت مشخص نیست، اما به  گیرد که هر چند حدود اختیارات مدل قدرت متمرکز به صورتی پنهان شکل می

صورت قانونی نانوشته، حکم و فرمانی که از سوی شیخ الحدیث صادر شود الزام اخالقی دارد، و مخالفت با آن گناه 

های نود میالدی در پاکستان اتفاق افتاد. است، حتی اگر او حکم به بستن مدرسه و اعالن جهاد بدهد، چنانکه در سال 

هاست، اما در نحوه اِعمال قدرت، با اقتدار  برداری از همین مدل رایج در آن مدرسه و بیش نسخه تشکیالت طالبان کم

که برای رهبر مرموز و دیده  شود تا هیبت معنوی با هیبت دنیوی در هم بیامیزد. این ارباب و کالن قبیله ترکیب می

قی بوده است یا به صورت آگاهانه چنین نام مستعاری  دانیم که اتفانشده طالبان نام هیبت هللا انتخاب شده است، ما نمی

رساند، که گویا اقتدار امیر المومنین تجسمی از هیبت و  انتخاب شده است، اما به گونه تلویحی چنین مفهومی را می

نبه هم جکنند، که به معنای موهبت الهی است، که آن شکوه الهی است. البته شماری دیگر نام او را هبة هللا تلفظ می

دانیم که آیا اساسا چنان کسی با همین نام و نشان در عالم واقع وجود داشته است یا خیر، و قدسیت دارد. ما اگر چه نمی

های صادر شده از  اگر وجود داشته، آیا او همان رهبر واقعی است، یا مثل خود مال عمر یک سمبول است که فرمان

های سازمانی، سبب سردرگمی در نحوه تعامل با طالبان شده وت در مدل شود. این تفاجایی دیگر از آدرس او پخش می

شود. به گفته موالنا: هر کسی از های سیاسی داخلی و خارجی از ظّن خود یار ایشان می است، و هر یک از طرف 

 .ظّن خود شد یار من/ و ز درون من نجست اسرار من

 :آجندای سیاسی (ج

گرداند تا در باره شان داوری شود،  گرداند، و این امکان را مساعد می بد می های سیاسی را خوب یاچه جریان آن 

خواهد دستگاه خالفت بیش از هر چیز دیگر اجندا و طرح سیاسی آنان است. اجندای داعش بسیار واضح است، و می

ها جاری کند، و یناسالمی را، به زعم خود، در سراسر جهان اسالم بگستراند، شریعت اسالمی را در تمام این سرزم

به زعم خود، عظمت از دست رفته مسلمانان را پس برگرداند. این تصور هرچند برای کسانی که دانش سیاسی دارند  

نیافتنی به شمار یابند، آرزویی محال و هوسی دستهای دنیای امروز با قرون وسطی را به روشنی در میو تفاوت

ن و به تاریخ است، اما در نظر پیروان داعش امری اساسی است. آنان در  رود، و حاکی از نگرش کودکانه به جهامی

های بنیادگرای مسلمان، مانند اخوان المسلمین، حزب  پردازی مفصل نیستند، زیرا دیگر گروهاین زمینه محتاج نظریه

کرده و خواب و  پردازیتر از داعش برای این ایده نظریهالتحریر، جماعت اسالمی و دیگران، از چندین دهه پیش

اند. تنها اختالفی که اند، و در واقع کار داعش را بسیار آسان کردهطلبی را در جان جوامع مسلمان دمیدهخیال خالفت

ها به صورت  چه را آنان سالهای بنیادگرا دارد در تعیین مصداق آن تئوری است، زیرا آن این گروه با سایر گروه

در عمل پیاده کرده و به تحقق رسانده است، و گوی سبقت را در میدان عمل از  گفتند داعش انتزاعی و فرضی می 

گام شود و آنان را در برابر عمل انجام شده  دیگران ربوده است. طبعا برای بقیه خوشایند نیست که یکی از رقیبان پیش

های دیگر با داعش بر سر اصل  روهقرار بدهد، تا آنان ناگزیر باشند به آن تن داده و به فرمانش گردن بنهند. اختالف گ

قضیه نیست، بلکه بر سر مصداق عملی آن است که هر کدام دوست دارد خودش مصداق آن باشد و بقیه با آن بیعت  

کرده و از آن فرمان ببرند. آجندای سیاسی داعش آجندایی بین المللی است و اختصاصی به یک منطقه ندارد، هرچند 

مدت آن گروه که واقعیت عینی همین بود، ولی طرح بلندمی عراق و شام گذاشت، چون نام دولت خود را دولت اسال

 .گسترش این حاکمیت به سرتاسر جهان اسالم بود، و همین نیز سبب دشمنی گسترده بقیه با آن گردید

ارد، به علت  پردازی را ندبرد، زیرا اوال توانایی نظریهگروه طالبان از این نظر از فقر تئوریکی عمیقی رنج می

های بنیادگرای دیگر که به صورت خودجوش ظهور  سوادی و روستایی بودن، و ثانیا این که بر خالف اغلب گروه کم

اند، این گروه به شکل طبیعی پیدایش نیافته است، و طرح اساسی آن در دستگاه استخباراتی پاکستان ریخته شده کرده

که  اند. اساسا این اند برای خالفت جهانی اسالم طراحی نکردهده است، و کسانی که آن را طراحی و دیزاین کر

نام را  گذاری بر روی احزاب جهادی سابق افغانستان دست کشید و گروهی از افراد گم استخبارات پاکستان از سرمایه 

عنا نیست که برای این هدف برگزید همین بود که این جریان از خودش آجندای سیاسی نداشته باشد. اما این به این م

طالبان هیچ گونه آجندای سیاسی ندارد، زیرا هر گروه نظامی که از نوعی قدرت برخوردار است، حتی اگر به 

شود که دارای منطقی صورت مصنوعی پیدایش یافته باشد، پس از زایش و بالیدن خود به بازیگری تبدیل می
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خواهد با برد، یکی آجندای قومی است که می به پیش می خودگردان است. از این منظر، این گروه دو آجندا را همزمان

یکدست ساختن دستگاه قدرت، با رنگ و بویی به ظاهر اسالمی، و تمرکز آن در دست قوم پشتون، سایر اقوام  

های قدرتش  که کرده است، و آجندای دوم آن این است که اگر پایهافغانستان را از عرصه قدرت سیاسی محو کند، چنان

اش را آغاز  های بعدیهای بنیادگرا در جهان اسالم سود برده و بلندپروازی اش با سایر گروهپیمانیگردید از هممحکم 

ای است، در مرحله اول ختم منازعه داخلی در افغانستان بر سر کند. در واقع آجندای سیاسی طالبان دو مرحله 

قدرتی فراتر از مرزهای افغانستان و به دست گرفتن   تصاحب قدرت و به چنگ گرفتن کامل آن، و دوم تبدیل شدن به 

 .های جهادی در منطقه و در جهان اسالمرهبری سایر گروه

موضوع به دست گرفتن رهبری جهان اسالم زیر نام دین، رویای شیرینی است که هواخواهان فراوانی دارد از  

و.. هرچند همه شان به صراحت بر زبان  جمهوری اسالمی ایران تا عربستان سعودی و پاکستان و ترکیه و قطر 

ترین قدرت دنیا را  کنند که آنان بزرگهای استراتژیک شان مبیّن همین امر است. طالبان تصور میآورند اما گامنمی

اند، در  اند، و مظاهر غیر اسالمی را از جامعه برچیدهاند، جامعه خود را یکدست به رنگ اسالم در آورده شکست داده

های اسالمی و از آن طریق رهبری کشورهای دیگر هستند. البته یش از هر نظام دیگری شایسته رهبری گروهنتیجه ب

کند، مستلزم این است که در مرحله  هایی که عمال احساس میتنگناهایی که طالبان برای حکومت خود دارد و چالش 

ان است و به فراتر از مرزهای این کشور نخواهد  کنونی وانمود شود که اجندای سیاسی این گروه تنها در سطح افغانست

داند که اگر از هم اکنون سخن از مرحله دوم اجندایش بگوید دشمنی همه کشورها را برخواهد  رفت. این گروه می

انگیخت و این به شکست این گروه خواهد انجامید. اما سرشت قدرت در تمام تاریخ این بوده است که هر گاه بخت 

رده به هیچ صورت از آن باز نایستاده است، و طالبان هم هرگز از این هدف باز نخواهد ایستاد، به ویژه گسترش پیدا ک

پیمانان آن در کشورهای دیگر حضور و فعالیت داشته باشند و افغانستان فکران و هم هنگامی که شمار وسیعی از هم

 .برای آنان پناهگاه مطمئنی باشد

ان داعش و طالبان نیست. تفاوت محدودی که وجود دارد این است که داعش اجندای  از این نظر تفاوتی بنیادی می

قومی ندارد و از روز اول درهایش را بر روی همه تبارها گشوده، و سرراست به سراغ برپایی خالفت رفته است،  

به بعد موکول کرده  ای خود نهاده و برپایی خالفت رااما طالبان در نخست تمرکز خود را بر قدرت و هژمونی قبیله

 .است

 زیربنا  .۲

 :الف( عقیده و الهیات

های  رسد، که در سده داعش از نظر عقیدتی متعلق به طیف گسترده سلفیت است. تبار سلفیت به اهل حدیث می

ترین اختالف میان این دو جریان در  گرایان مسلمان دشمنی شدیدی داشت. مهمنخست تاریخ اسالم با اهل رأی و عقل

نگی تفسیر قرآن، و چگونگی پذیرش روایات منسوب به پیامبر اسالم بود. اهل رأی به تفسیر خردپسند از قرآن و  چگو

ها گرایش داشت، اما اهل حدیث به عکس آن. این اختالف نظر، خود را بیش از هر  گیری در پذیرش روایتبه سخت

شد. علم کالم  و از سوی اهل رأی علم کالم نامیده می داد که از سوی اهل حدیث عقاید،چیز در امور الهیاتی نشان می

شمرد و بر های اعتقادی بود، در حالی که اهل حدیث این کار را ناروا میبندی عقالنی گزارهعبارت از صورت 

ترین موضوع عقیدتی که سبب اختالف نظر بندی امور اعتقادی بر پایه ظاهر آیات و روایات تاکید داشت. مهمصورت

شود. خداشناسی اهل حدیث مبتنی بر ظاهر  خداشناسی بود که در عصر حاضر زیر نام الهیات شناخته می شدمی

ها کشید که دارای دست، پا، انگشت، روی، چشم، و مانند این نصوص بود و خدا را به صورتی انسانوار به تصویر می

آمد،  شد، به خشم می های فرشتگان حمل میزد، بر روی شانهخاست، بر روی تخت تکیه مینشست، بر میبود، و می

کرد، پس از معلوم شدن نتایج یک کار نظرش را عوض  خندید، در کارهایش تجدید نظر میشد، میخوشحال می

شد.  کرد و… این تصویر از خدا صورت انتزاعی شده پادشاهان زمینی بود که فرافکنی و به خدا نسبت داده میمی

گرفت، و منتقدان شان آنان را مشبّهه و مجّسمه ته الهیات تشبیه و تجسیم قرار میخداشناسی اهل حدیث در دس
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پرستان نامیدند. شماری از پژوهشگران، مانند نصر حامد ابوزید، این نوع خداشناسی را از جنس خداشناسی بتمی

 .کشددانند که خدا را در قالب و هیئتی مجسم به تصویر میمی

ها در و احناف ماتریدی و شماری فالسفه و عرفاست، صرف نظر از برخی تفاوت اهل رأی که شامل معتزله

دهند که نقطه مقابل تشبیه است. در  تفصیل و جزئیات موضوع، نقطه کانونِی خداشناسی شان را بر پایه تنزیه قرار می

ها دسترسی مستقیم به که انساناین گرایش تاکید بر این است که عالم قدسی با عالم مادی از بنیاد متفاوت است، و چون

کند و عالم قدسی ندارند، حتی در سطح ادراک و تصور، هر گونه توصیفی از آن، حالت استعاری و مجازی پیدا می

 .های عالم قدسی تناسب داشته باشد و از دایره تنزیه بیرون نرودای فهمیده و تفسیر شود که با ویژگیباید به گونه

شناسی، پیامبری و وحی، نوعیت تری در باره انسان ینه خداشناسی پیامدهای الهیاتی گستردهاین اختالف نظر در زم

 .کالم الهی، ماهیت ایمان و کفر و غیره داشت که در منابع کالمی به تفصیل مسّجل گردیده است

داشتند، که این  می اند، علی القاعده باید به الهیات اهل رأی باورطالبان از این حیث که از محیطی حنفی برخاسته

انجامید. اما در عمل آنان، به رغم ادعای حنفیت، در خانه  قطعا به روش و منش متفاوتی در رفتار و برخورد شان می 

گیرند. این تحول عوامل متعددی داشته است که در صفحات تاریخ گم شده است، اما با  سلفیت و اهل حدیث قرار می 

فشرده آن عبارت است از شکست معتزله به عنوان مقدمة الجیش اهل رأی در   توان پیدای شان کرد، وپژوهشی می

های میانه اسالمی، های عقالنی در سدهنشینی ماتریدیان به سود اشاعره، سرکوب فلسفه و دانش برابر اهل حدیث، عقب

ر شاه ولی هللا دهلوی و  سیطره یافتن تفکر تقلیدی و منجمد در دوره عثمانی، فروپاشی مکتب حنفی ماوراء النهر، ظهو

گذاری مکتب اهل حدیث در درون منظومه حنفی، تاسیس مدرسه دیوبند، پیدایش پاکستان و تولید نسخه پاکستانی  پایه

های سلفی در دوران جهاد در میان مهاجران افغان در پاکستان. مجموع این عوامل  دیوبندیسم، و در نهایت گسترش ایده

أی و به ویژه از حنفیت اصیِل متعلق به خود امام ابوحنیفه، در این منطقه تنها اسم و سبب شد که از میراث اهل ر

رسمی نمادین باقی بماند و جایش را جریان خزنده سلفیت بگیرد. طالبان تجسمی از این نسخه تحریف شده از حنفیت  

ختگیرانه اهل حدیث را به پیش رسد و شیوه سهستند که تبارشان، به ویژه در زمینه عقیده، به مشبهه و مجسمه می

 .گرایان مسلمان در جنگندبرند، و با اهل رأی و عقل می

پیمانی طالبان و القاعده پی ببرد و مسافت این گروه با تواند به راز هم اگر کسی این سیر تاریخی را نفهمد نمی

 .داعش را تشخیص بدهد

 فقه (ب

کند، بلکه از  و خود را به مذهب فقهی معینی منسوب نمیداعش در امور فقهی کامال تابع گرایش سلفی است، 

تر است. داعشیان به مانند دیگر النظرگیرد و در این زمینه نسبت به طالبان وسیععموم مذاهب فقهی اهل سنت بهره می

روند  می سلفیان هستند که تمام میراث فقهی را دربست قبول ندارند، بلکه با معیارهای اهل حدیث به سراغ این میراث

گذارند، اما رویهمرفته از منابع سنتی مذاهب چهارگانه به شکل چه را خالف منهج اهل حدیث بیابند کنار میو آن 

های ابن حزم، ابن  برند از دیدگاهبرند. آنان به همان گونه که از نظرات ابن تیمیه و ابن القیم بهره مییکسان سود می

کنند، به جز در مواردی که با منهج سلفیت ابن الجوزی و دیگران نیز استفاده می الهمام، نووی، ابن قدامه، ابن حجر،

 .تر استها، و به تبع آنان داعش، در مقایسه با طالبان پیشرفتهناسازگار بیفتد. از این نظر، کار سلفی

را که از روش  طالبان با اجتهاد و نگرش نوآورانه در فقه به شدت مخالف هستند، و مشرب فکری احناف متاخر 

حنفیان متقدم فاصله گرفته و در عصر انحطاط تمدن اسالمی پیدایش یافته و بر تقلید کورکورانه و تحجر فکری 

متمرکز است، در پیش دارند. طبق این دیدگاه، هیچ مذهبی جز مذهب حنفی بر حق نیست، و انتقال از آن به مذاهب  

ق با وسعت فکری خود امام ابوحنیفه، بلکه مطابق با تنگنای  فقهی دیگر نارواست، اما مذهب حنفی را نه مطاب

های  اندیشگی کسانی که یک هزار سال بعد از وی ادعای حنفیت داشتند، قبول دارند. تنگناهایی که مذهب حنفی در سده

انحطاط و فروپاشی تمدن اسالمی گرفتار شان شد مخصوص این مذهب نبوده است، بلکه همه مذاهب اسالمی بدون 
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های فکری را در محاق برد. حنفیت این دوره حنفیتی منجمد و واپسگراست که از استثنا، و بلکه حتی عموم نحله

جان  و نیازهای آن گسسته شده و به فسیلی خشک و بی گردونه آگاهی جهانی فاصله گرفته، پیوندش با روح زمانه

توانست نقشی در گشودن گره از معضالت جامعه و نمیتبدیل یافته بود که توان نگرشی زنده به پیرامون خود نداشت 

کشند و فهم شان از شریعت بشری را به عهده بگیرد. طالبان در زمینه فقه چنین میراثی از حنفیت را با خود یدک می

و حتی کلیت دین در این چارچوب فقهی منجمد و ناکارآمد در جا زده است، و از همگامی با تحوالت تاریخ و پاسخ  

 .ن به نیازهای زمانه عاجز استداد

َرو تر از فقه طالبان است، بلکه فقه  این البته به این معنا نیست که فقه سلفی، که داعش به آن تعلق دارد، بسیار پیش

سلفی با تکیه بر ظاهر متن در نهایت به همان بن بستی می رسد که فقه طالبان گرفتارش است، و توانایی ندارد که بر 

توان دریافت که در دو صد سال  نیادی عصر حاضر گشوده شود. نازایی مکتب سلفی را از این جا می روی مسایل ب

اخیر که اوج شکوفایی آن در تمام تاریخ اسالم بوده است، حتی یک تن در قامت ابن تیمیه نیز در دامن این مکتب  

الدین محمد بلخی. فقه طالبان و فقه   ظهور نکرده است، چه رسد به غزالی و ابن رشد و ابن عربی یا موالنا جالل

و از کمک به حل مشکالت امروز بشریت ناتوان است، اما در سطح جزئیات، فقه   داعش، هر دو با روح زمانه بیگانه

 .کندتر تلخ میها بیشتر است و زندگی را در کام انسان تر و بدویطالبانی خشن

 :اخالق و عرفان (ج

هایی مستقل علم اخالق در تاریخ اسالم وجودی مستقل از تصوف و عرفان نداشته است. البته در تئوری کتاب

نوشته شده است، اما در عمل این صوفیان و عارفان مسلمان بودند که به ترویج اخالق حسنه پرداخته و در این کار به  

پایان بود یقی نیز به خرج دادند. در اثر این جد و جهد بیهای نظری عمها اکتفا نکرده، بلکه تالشتربیت عملی انسان

های اخالقی را در  های فراوانی را ربود و بخشی از ارزشکه چهره فقیهانه اسالم تلطیف یافت و چهره عرفانی آن دل 

می بدون رسد، و تمدن اسالها نهادینه و درونی ساخت. هیچ تمدنی بدون اخالق به کمال نمیمیان مسلمانان برای سده

 .ماندمیراث گرانسنگ عارفان مسلمان تمدنی معلول و معیوب می

های سلفیت با تصوف و عرفان سر ناسازگاری دارد، و تفسیر عارفانه از اسالم را تفسیری داعش مانند همه شاخه 

رسه دیوبند شمارد. طالبان که نسب فکری شان به مدشمارد، و صوفیان مسلمان را اهل بدعت و شرک میانحرافی می 

رسد، علی الظاهر، نباید دشمنی آشکاری با تصوف داشته باشند، زیرا بخشی از شیوخ برجسته دیوبندی مانند می

اند، و هنوز در میان دیوبندیان طرفداران تصوف وجود دارند. اما در عمل  مشرب بودهاشرف علی تهانوی صوفی

موم تصوف نیست، بلکه تصوف متشرعانه است، یعنی تصوفی چنین نیست، زیرا تصوفی که قابل قبول دیوبند باشد ع

که از سپهر اصلی عرفان بریده و در قالب فقه ریخته باشد. این گرایش یک قرن پیش از شاه ولی هللا در هندوستان به  

 .کرددست شیخ سید احمد سرهندی، مشهور به امام ربانی، آغاز یافت و به دست شاه ولی هللا و شاگردانش توسعه پیدا 

چه  طبق این گرایش، آن شاخه از تصوف که با عرفان نظری در آمیخته و مبانی عمیق تئوریکی دارد، از قبیل آن 

خوانی ندارد و در نتیجه مردود است. دیوبندیان اند، با ظاهر شریعت همابن عربی و سهروردی و دیگران مطرح کرده

دهند، و در نتیجه اسالم فقیهانه بر یعت را بر باطن آن ترجیح می شوند و ظاهر شرگاه با سلفیان یکجا میدر این منزل 

 .دهدمدار میداری ظاهری و شریعتمدار جایش را به دین چربد، و دینداری اخالقی و معنویتاسالم عارفانه می

در چند   های سلفیای ندارند، و در اثر گسترش افکار و سلیقه طالبان اما در حد شیوخ دیوبند هم با تصوف میانه

دهه اخیر، با صوفیان بر سر عناد و خصومتند. به همین علت، در دوره حاکمیت پیشین طالبان صوفیان زیر فشار  

های تکفیری  شد. در بیست سال اخیر، گرایشهای شان جلوگیری میمحسوسی قرار داشتند و تا حد امکان از فعالیت

تر از گذشته است. اگر روزی طالبان با  تصوف و عرفان تیره تری گرفته و میانه شان با در میان طالبان قوت بیش

پسندانه آن آشتی خواهند کرد نه با مشرب وسیع عارفان مسلمان و  تصوف آشتی هم بکنند تنها با نسخه متشرعانه و فقیه 

 .مبنای فلسفی آنان
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 7تر 7 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ربنایی که شامل موضوعات هایی دارند، هم در سطح زیبا توجه به نکاتی که یادآوری شد، طالبان با داعش تفاوت

های سازمانی، و آجندای  شود، و هم در سطح روبنایی که شامل خاستگاه اجتماعی، ویژگیعقیدتی، فقهی و عرفانی می 

رسند، از  ها جوهری و عمیق نیستند، و در ریشه بسیاری از مسایل به یکجا میسیاسی است، اما این تفاوت

ترین موضوع که برنامه سیاسی است. اگر بررسی  است تا روبنایی ترین موضوع که نوع خداشناسیزیربنایی

تری از اشتراکات و افتراقات این دو گروه صورت بگیرد به این نتیجه خواهیم رسید که اشتراکات شان هشتاد تفصیلی

ا تا  در صد و افتراقات شان در حدود بیست در صد است. در واقع اگر کسی به طالبان پیوست هشتاد در صد راه ر 

داعشی شدن پیموده و مسافت اندکی مانده است که با عضویت سازمانی و بیعت با رهبری آن تکمیل خواهد شد. اگر  

های کالمی و مبانی  ترین ریشهای راستین صورت بگیرد باید به سراغ عمیققرار باشد با داعش یا طالبان مقابله

 .اندیشگی آنان رفت
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