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 چكیده

 يایآس افغانستان، معاصر یاسیس تاریخ در مهم هايپدیده از كیی 1331 سال در طالبان ظهور

 پاکسازي و وحدت يمناد نخست که طالبان. است اسالم جهان و انهیخاورم ،یغرب جنوب

 افغانستان در ثبات و نظم ایجاد و خودسر يهاگروه دنیبرچ خودکامه، محلی حاکمان از کشور

 اعالم سنت و شریعت بر مبتنی ینظام ایجاد را خود هدف ه،یاول يهايروزیپ کسب از پس بود

 امارت کابل در و تصرف را افغانستان مناطق شتریب توانست یکوتاه مدت در گروه نیا. کرد

 به را یافراط يها اقدام و نیقوان از يامجموعه قدرت، کسب از پس طالبان. کند ایجاد اسالمی

 در رگذاریتأث عوامل نیترمهم شناخت به معطوف نوشتار نیا یاصل پرسش. اشتگذ اجرا

 یداخل طیشرا طالبان دنیرس قدرت به در. است افغانستان در طالبان عمل و شهیاند يریگشكل

-گروه و هاشهیاند از يقدرتمند و قیعم نهیشیپ نبود به توجه با اما ؛ه استبود مؤثر افغانستان

-شكل در یخارج يها دولت نقش یبررس به شتریب پژوهشگران کشور، نیا در ادگرایبن يها

 که است آن نوشتار نیا یاصل یۀفرض اما. اندپرداخته قدرت به آن یابیدست و طالبان يریگ

 را ریتأث نیشتریب خود یمذهب يهاآموزش و ها رسهمد راه از پاکستان در اسالم علماي  جمعیت

 .تاس داشته افغانستان در طالبان يها اقدام و مواضع اندیشه، گیري،شكل بر
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 مقدمه
 متشكل افغانستان غرب جنوب در ینید هاي رسهمد يهاطلبه از یگروه ستمیب قرنآخر  دهه در

 يآور جمع با که پاکستان ینید هاي رسهمد در آنها. کردند آغاز را خود یاسیس يهاتیفعال و شده
 خوانده درس شدند،یم اداره پاکستان داخل و خارج از کمک افتیدر و زکات  یشرع اتوجوه
 5111 سال در داشت؛ را افغانستان در مرج و هرج و یعدالتیب رفع يادعا که طالبان. بودند

 امارت. کند جادیا یاسالم امارت کابل در و تصرف را افغانستان خاک درصد نود از شیب توانست
 که بود یمدع که طالبان. شدیم اداره امارت ریام مالعمر، لهیوسبه قندهار از ستانافغان یاسالم
 .گذاشت اجرا به و وضع را يارانهیگسخت نیقوان است، نهاده بنا عتیشر اساس بر را دولت

 از يامجموعه که خواستند مردم از اقدام نینخست در 1331 سال در قندهار تصرف از پس آنها   
 بدون خیابان در زنان ندهند اجازه نتراشند، را خود ریش آنكه جمله از. دهند انجام ار رفتارها

 منع را پیكرتراشی و زندگان نقاشی اسالم که ادعا این با .شوند ظاهر خود محرم مردان همراهی
 و مسجد به را قندهار شهر سینماي آنها. تعطیل کردند را سینماها و هاخانهعكاس ،است کرده

 (.25.ص ،1932 مهدوي،) کردند لیتبد خود هايدادگاه احكام اجراي مرکز به را قندهار هورزشگا
 خانواده اعضاي از یكی بدون توانندنمی افغان زنان که کرد اعالم کابل شهر بر تسلط از بعد طالبان 

 در و دشدن محروم هادانشگاه و ها رسهمد در تحصیل از دختران و زنان. بیایند بیرون خانه از خود
 یا و حجاب بی برهنه، روي با که هرزنی: »پوشاندندمی برقع با را خود باید خانه از خروج صورت

 یا شود، داده الزم جزاي شوهرش براي و کرده نشانی را منزلش شود، بیرون منزل از چادري بدون
 .«کنند تهدید جابه جا حالت نظرداشت با را زن
. بود حرام موسیقی شنیدن و پخش آنان نظر از. کردند تعطیل را ملی تلویزیون و رادیو طالبان   

 نوارهاي مشاهده و کشف صورت در. شدند بسته زین تصویري و صوتی هايفروشگاه تمام
 وسایل نوع این هايشنونده یا و هوتل مالكان ، هوتل یا مغازه در» ویدئویی هاي فیلم یا موسیقی
 عیسی، مالعمر) «شوندمی زندانی روز بیست تا یک از مكان و موقعیت درنظرداشت با موسیقی،

 ،داشتند دسترسی آن به روز شبانه يها ساعت از ايپاره در مردم که يارسانه تنها(. 11.ص ،1931
 و اخبار پشتو و دري زبان به ساعت دو مدتبه شب هر رادیو این از. بود شریعت صداي رادیو

 . شدمی پخش طالبان گروه ماسیح و جمعی دسته سرودهاي موسیقی جاي به
 یک از دندیتراشیم را خود ریش که یمردان. شد بیشتر طالبان هايگیريسخت زمان گذشت با  

 با ينهاد عمر مال حكم براساس(. 59.ص ،1931 هاشمی،) شدندمی زندانی ماه یک تا روز
 نهاد این. بود آنها اياجر و «شرعی دساتیر»از حراست آن ۀوظیف که شد تشكیل گسترده هاياختیار

 منع و معروف ۀاقام شریعت، تطبیق ۀوظیف و گرفت  نام «منكر از نهی و معروف به امر وزارت »
 (.3.ص ،1931 عیسی، مالعمر) داشت عهده به را منكرات
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 بنیادگرا قدرتمند يهاجریان آن استیس نهیشیپ در اما. دارد یمذهب و یسنت ياجامعه افغانستان  
 نید. ستین افغانستان در آن انیمتول و نید یتیاهمیب يمعنا به البته ییادگرایبن نبود. ندندار حضور

 عمومی بسیج به روحانیون ،يموارد در. اندبوده رگذاریتأث همواره افغانستان معاصر تاریخ در علما و
 بر اد،جه آغاز و افغانستان به يشورو اتحاد حمله با. اندزده دست خارجی تجاوز ضد بر مردم

 اریاخت در ادعاي گاههیچ آنها ن،یا وجود با. شد افزوده افغانستان جامعه در علما نقش و اهمیت
 و اسالم تیاهم ،ییگرا سنت وجود رو نیا از. نداشتند را یاسیس نظام کی ییبرپا و قدرت گرفتن

 جوزهیست و یاسیس يادگرایبن انیجر کی يریگشكل به خود يخودبه افغانستان در یمذهب يعلما
 زمینۀ اما باشند؛ یمذهب ییادگرایبن رشد يبرا یمناسب ۀنیزم توانستندیم نهایا البته. دینجامین
 و هند قاره شبه در يوبندید مكتب از نهیزم نیا. شدینم افتی افغانستان یسنت جامعه در ییادگرایبن
 نتیجه رسید به آنچنان یخارج يها کمک با و شد تیتقو و وارد افغانستان به پاکستان در آن روانیپ

 پاکستان در اسالم يعلما تیجمع. شدند تندورتر زین خود یپاکستان انینیشیپ از يموارد در که
 و یمذهب يهاآموزش با و وجود آورد به طالبان انیم در خود هاي رسهمد راه از را شهیاند نیا زمینۀ

 . داد پرورش را آن خود یاسیس يهایهمراه
 در طالبان گروه و پاکستان در اسالم يعلما تیجمع همبسته روابط نییتب تارنوش نیا هدف  

. هستند وابسته ریمتغ افغانستان طالبان و مستقل ریمتغ علما، تیجمع روابط نیا در. است افغانستان
 یعنی يرگذاریثأت نیا هاي راه به طالبان بر علما تیجمع يرگذاریثأت یچگونگ شناخت يبرا
 به يرگذاریثأت نیا يهانهیزم دادن نشان يبرا و آنها در جیرا یمذهب يهاشآموز و ها رسهمد
 شده پرداخته طالبان يهاکنش و اندیشه در آن يهمانند و انعكاس و علما جمعیت يهاشهیاند

 گریكدی از آنها متقابل يهاتیحما گروه، دو نیا مشترک مواضع و شهیاند به توجه با سپس. است
 .اندشده یبررس

 
 طالبان دنیرس قدرت به و يریگشكل در ثرؤم واملع

 انیم در. دان هداشتن ریثأت یخارج و یداخل متعدد عوامل طالبان دنیرس قدرت به و يریگشكل در
  کرد: اشاره موارد نیا به توانیم یداخل مهم عوامل

 یقوم يهاتیلاق متوازن حضور با یمل و ریفراگ دولت کی لیتشك از نیمجاهد رهبران یناتوان. 1  
 ، قدرت در
 سال تا و آغاز 1335 سال در نیمجاهد يسو از کابل تصرف از پس که ینظام يهايریدرگ. 5  

با  طلب انحصار یقوم رهبران هاجنگ نیا در. افتی ادامه ،کردند تصرف را کابل طالبان که 1331
 قدرت ۀدوبار گرفتن دست هب دنبال به خشونت به توسل با و يجهاد يهاگروه و احزاباستفاده از 

 ،بودند
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 تواندیم طالبان از تیحما با که کردیم تصور یربان. بود طالبان از یربان دولت تیحما .9  
 کیشر درباره سپس و بردارد رو شیپ از را خود سرسخت و پشتون نهیرید بیرق اریحكمت نیگلبد
 ،1931 اندیشمند، و 59-51.،ص 1955 دیونز،) برسد توافق به آنان با قدرت در طالبان کردن

 (. 95.ص ،1955 سیقل، و 921.ص
 هیهمسا يکشورها. بودند ثرؤم طالبان دنیرس قدرت به و يریگشكل در زین یخارج عوامل  

 لیتبد خود يهارقابت و منافع شبردیپ ابزار به را آنها ،يجهاد يهاگروه در نفوذ با افغانستان
 در. شد فراهم طالبان دنیرس قدرت به يبرا الزم يهانهیزم از یكی هاگروه نیا فیتضع با. کردند

 قدرت به و يریگشكل در همه از شیب يسعود عربستان و پاکستان یخارج يکشورها انیم
 يروهاین تجمع مرکز به افغانستان اشغال از پس ژهیوبه که پاکستان. داشتند نقش طالبان دنیرس

 که هایپاکستان. داشت افغانستان در مهمی یتیامن ـ برديراه منافع گذشته از بود شده لیتبد يجهاد
 بدون ،بودند ناخرسند کابل در قدرت میتقس شكل از نیمجاهد دولت لیتشك نخست يهاسال در

 يبرا خود هايمهره از و پرداختند مجاهدین دولت امور در دخالت به تردیدي و مالحظه هیچ
 ،1931 اندیشمند،) کردند استفاده نیمجاهد دولت فروپاشی و افغانستان یداخل امور در دخالت

 که حكمتیار، گلبدین به تسلیحاتی ـ مالی هايکمک با پاکستان ارتش اطالعات سازمان(. 911.ص
 تختیپا در امنیت و ثبات ایجاد مانع نیترمهم داد،می قرار خود امانبی حمالت مورد را کابل

 را کابل شهر از قسمتی توانست مكرر هايبمباران با حكمتیار 1331 سال پایان تا. بود افغانستان
هاي  اشتباه(. 21.ص ،1955 سیقل،) برساند قتل به را آن شهروندان از زیادي تعداد و کند ویران

 شد پاکستان يسو از او طرد سبب سرانجام گفته، روا اولویه که گونههمان حكمتیار، سیاسی

 (.33.ص ،1931 طنین،) بود پاکستان يبرا او نجایگزی نیروي طالبان(. 91.ص ،1935مژده،)
 مجاهدین حامیان از یكی افغانستان به شوروياتحاد  ۀحمل زمان از که زین سعودي عربستان   

 و ییگراافراط به کمک و دینی مدرسه هزاران تأسیس يبرا خود یمال يهاکمک با بود افغان
 از آنكه از پس عربستان. داشت نقش البانط دنیرس قدرت به در( 15.ص ،1939 رشید،) بنیادگرایی

 يهاکمک تمرکز به شد دیناام مسعود ـ یربان دولت برانداختن در افیس عبدالرسول و اریحكمت
 با ايمصاحبه در بوتو نظیربی کابل شهر بر طالبان تسلط از بعد روز شش. آورد يرو طالبان به خود

 را آن ما و گرفت بدوش عربستان را طالبان مالی پشتوانه: گفت 1331 اکتبر چهارم در سی. بی. بی
 (.3.ص ،1935 انصاري،) کردیم ایجاد

 توجه و تمرکز فقط اما ؛است یقطع طالبان دنیرس قدرت به و يریگشكل بر یخارج عوامل ریثأت  
 تیواقع شناخت در اشتباه و تیواقع يساز ساده به ینظام و یتیامن يهاسازمان و هادولت نقش به

 يهادولت اراده با کهاست  بودهن با مقداري سالح ینظام سازمان کی تنها طالبان. شودیم منجر
 آنها عرب نیمتحد یمال يهاکمک با و پاکستان یتیامن -ینظام يهاسازمان ياریدست به ،یغرب
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 رقیب بی باًیتقر سال پنج حدود مسلط شود. افغانستانبر  یکوتاه مدت دراست  شده موفق و جادیا
 االتیا حمله با القاعده، از طالبان تیحما و سپتامبر 11 دادیرو با سپس انی کند. مرحك آن بر

 .است شده دهیرکشیز به قدرت از نشیمتحد و متحده
 از یآگاه يادعا با البته و انگارانهتوطئه و یكیمكان یاتیادب قالب در انهیگرالیتقل كردیرو نیا   

: نمونه يبرا. است شده آورده تكرار به ها ابکت و ها همقال از یبرخ در یپنهان و پرده پشت لیمسا
 يآ .اس ي.آ و ایوجود ندارد که طالبان و القاعده، محصول مشترک سازمان س یشك»

...طالبان در کرد رشد ایپاکستان و س یاطالعات يهاسازمان يهاتیهستند...طالبان ابتدا با حما
 و ایس سازمان و گرفت شكل سرد، جنگ دوران درتق ابر دو انیم يافغانستان در عرصه باز

طالبان را به  سئلهم یپرسش که چه کس نی...اکنون اداشتند یاساس نقش آن جادیدرا ي.اس.آيآ
مشخص دارد: طالبان محصول مشترک  یپاسخ يمردم عاد یها و حت رسانه يافغانستان آورد، برا

 (.191-193.ص ،1939 زاده،)نجف «است ي.اس.آيآ و ایدو سازمان س
 کسب و یداخل يهاجنگ در يروزیپ يبرا طالبان به کمک و یسازمانده در یخارج عوامل البته   

 در بلكه یكیلجست و یمال يهاکمک در نه عوامل نیا يادیبن و یاساس ریثأتاما  ؛داشتند نقش قدرت
از  شینقش ب نیا يفای. در ااست نهفته طالبان يفكر و ينظر يهاانیبن به یده شكل در آنها نقش

 پاکستان يهادولت با خود که داشتند نقش ییهاگروه يموارد در و یردولتیغ يهابخش ها،دولت
 هاگروه نیا نیترمهم شماردر  پاکستاندر  اسالم يعلما تیجمع. دارند يناسازگار سر عربستان و
 .ستا

 
 پاکستان در اسالم علماي  جمعیت

 سنت اهل علماي 1335 سال در. گرددیبازم نوزدهم قرن به اسالم علماي جمعیت لیتشك نهیشیپ
 به هندي سرشناس عالمان از ايعده هاتیفعال نیا ادامه در. آمدند گردهم هند مرادآباد شهر در هند

 سیسأت را هند علماي جمعیت 1313 دسامبر در الهند شیخ به معروف ،الحسن محمود شیخ رهبري
 هند سیاسی صحنه در دیوبند مكتب رسمی صداي تیجمع نیا(. 59.ص ،1932 شفیعی،) کردند

 در که شده گرفته هند سهارنپور شهر در دیوبند دارالعلوم معروف مدرسه از مكتب این نام. بود
 رشید شیخ کمک و نناتوي قاسم محمد شیخ وسیله به( 1315)1531 سال الحراممحرم پانزدهم

 .دش تأسیس آن معنوي حامی عنوان به گنگوهی احمد
-مهم مصر االزهر دانشگاه از بعد و دارد يادیز احترام قاره شبه مسلمانان میان در دیوبند مدرسه   

 اهللولی شاه يهاشهیاند در دیوبندي جنبش. است قاره شبه سنت اهل انیم در آموزشی نهاد نیتر
 بود گیفرهن - فكري نهضت یک آغاز در اهللولی شاه نهضت. دارد شهیر( 1519-1515) دهلوي

. کرد اعالم هند مسلمانان زندگی از زداییخرافات و دینی افكار اصالح را خود اساسی هدف که
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 ،1951 ،یموثق) بودند ثرأمت هیمیت ابن از دو هر و دوره هم عبدالوهاب بن محمد با يدهلو
 مذهب حنفی فقه، در و مذهب ماتریدي ،باورها در دیوبند دارالعلوم مدرسه بزرگان. (131.ص
 ،یکالم دیعقا در و شیاندجزم و ریگسخت اریبس باورهاي در که مدرسه نیا انگذارانیبن. ندهست

 ،یفیشر) کردند حذف خود هاي رسهمد یدرس مواد از را دیجد يهادانش بودند، مذهب ياشعر
 از شیعیان با آنها دشمنی عمق. دارند دشمنی انیعیش و یعیش دیعقا با هايوبندید(. 51.ص ،1933

 آنان ریتكف و انیعیش با روابط از ینه در دیوبندي علماي از احمد مسعود و حسین صادق توايف
 (.511. ص ،1951 پسندیده،) شودمی آشكار

 میان هماهنگی ایجاد يو هدف و اسالم علماي جمعیت رئیس نینخست عبدالباري موالنا  
 گروهاي و هاانجمن اندازي راه و مذهبی و اسالمی هاي هرسمد تأسیس راه از هند مسلمانان
 هايآزادي از يبرخوردار خواستار تیجمع نیا (.2.ص ،1935 عارفی،) بود سیاسی مختلف
 از پس ژهیو به دانند،می تشكیل را هند جامعه اکثریت که و هند جامعه کنار در سیاسی -مذهبی

 نگران هند مسلمان هبرانر از یبرخ کنگره، حزب قدرت شیافزا با اما. بود بریتانیا از هند استقالل
 هايگرایش با مقابله براي متعددي هايجلسه آنها. شدند استقالل از پس مسلمانان جامعه تیوضع
 دچار اسالم علماي جمعیت هافعالیت این جریان در .دادند تشكیل هند در کنگره حزب گرایانهملی

-ملی هاي هدف تأثیر تحت آزاد ابوالكالم موالنا مانند آن نفوذ با عناصر از بعضی. شد اختالف

 علما از دیگر یبرخ اما. کردند مخالفت پاکستان تشكیل با و گرفتند قرار هند گنگره حزب گرایانه
 تشكیل از عثمانی احمد شبیر موالنا و علی شوکت موالنا مانند جمعیت تأثیرگذار هايشخصیت و

 زین تیجمع نیا پاکستانی شاخه هند از پاکستان جدایی از بعد. کردند حمایت پاکستان کشور
 . (Robinson, 1988, P.6) گرفت نام اسالم علماي  جمعیت

 ملتان شهر انوارالعلوم مدرسه در بزرگی گردهمایی در جمعیت رهبران پاکستان، استقالل با  
 در. کردند تأسیس پاکستان در را اسالم علماي جمعیت و منحل را هند علماي سراسري تشكیالت

 سید عالمه و جمعیت رئیس اولین عنوان به قادري احمد محمد ابولحسنات موالنا ان،ملت اجالس
 نیا(. 3.ص ،1935 عارفی،) شدند برگزیده( اعلی ناظم) کل دبیر عنوان به کاظمی سعید احمد

 ـ سیاسی حزب یک به عثمانی احمد شبیر موالنا خود، بنیانگذار رهبري به 1313 سال از جمعیت
 (.51.ص ،1933 شریفی،) شد تبدیل پاکستان هاينديدیوب براي مذهبی

 همواره که آنان. شد جدیدي مرحله وارد اسالم علماي جمعیت فعالیت پاکستان استقالل از پس  
 در سكوالر هايجریان نفوذ افزایش از نگران بودند، نید حاکمیت يبرقرار يبرا تالش در

 جدید، مناسب فضاي از استفاده با زمان هم و دیتشد را خود آموزشی و قرآنی هايفعالیت پاکستان،
 در مشارکت مسیر سیاسی ـ مذهبی متعدد گروهاي قالب در پرداخته، خود طرفداران سازماندهی به
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 ایجاد ۀزمین در بیشتر اوایل در حزب این(. 52.ص ،1935 عارفی،) گرفتند پیش را قدرت
 .کردمی فعالیت مذهبی يهاآموزش و دینی هاي رسهمد

 مهمی نقش اسالم علماي جمعیت کردن سیاسی در کهاست  يفرد نینخستموالنا مفتی محمود،    
 پایان به هند مرادآباد قاسمیه ۀجامع و دیوبند دارالعلوم در را خود مذهبی تعلیمات که او. داشت
 نقش حزب این در 1321 ۀده از و شد اسالم علماي جمعیت وارد 1391 ۀده در بود رسانده

 علماي جمعیت پشتون، اقوام حمایت از گیري بهره با وي(. 51.ص ،1932 شفیعی،) کرد یفااساسی ا
. کرد تبدیل توجه قابل سیاسی وزنه یک به بلوچستان سرحد نشینپشتون مناطق در ویژه به را اسالم

 يبرا آنان از و فرستاد پاکستان سرشناس علماي براي اينامه محمود مفتی 1321 ژوئن در
 ،دین بر وارده هايخطر برابر در مسئولیت احساس. کرد دعوت حزب گردهمایی رد مشارکت

 یاسیس حزب کی عنوان به تیجمع ،نشست نیا دنبال به. شد اعالم آییگردهم این انگیزه ترینمهم
 .دش یاسیس مبارزات وارد

 اسیسی هايفعالیت در شرکت خود، تشكیالت بازسازي با 1321سال  از اسالم علماي جمعیت  
 و کودتا دنبالبه و 1323 سال در اما. داد قرارخود  کار دستور در را انتخابات در حضور جمله از

 غیرقانونی مذهبی و سیاسی احزاب خان، ایوب ژنرال و میرزا اسكندر نظامی حكومت يبرقرار
 النامو و محمود مفتی انتخابات يبرگزار و احزاب فعالیت آزادي با بعد سال چهار. شدند اعالم
 سال در اسالم علماي جمعیت. یافتند راه پارلمان به جمعیت رهبران از تن دو هزاروي غوث غالم

 این اما. شدند جدا آن از هزاروي غوث غالم موالنا رهبري به اي عده و شد انشعاب دچار 1315
 در تیتغییرا با توانست محمود مفتی موالنا. نداشت جمعیت هايفعالیت بر يزیاد تأثیر انشعاب

 (.111.ص ،1953 رشید،) درآورد پسند عامه سیاسی حزب یک شكل به را سازمان این جمعیت،
 سال در. ردیگ اریاخت در را پارلمان کرسی هفت توانست علما جمعیت 1351 سال انتخابات در 

 «مصطفی نظام نهضت» نام به را بزرگی اتحاد راست و چپ از ،ملی و اسالمی مهم احزاب 1355
 علماي جمعیت رهبر محمود، مفتی عهده بر ائتالف نیا ریاست. دادند تشكیل مردم زبح علیه

 به متهم داشت، دست در را قدرت زمان آن در که بوتو، علی ذولفقار و مردم حزب. بود اسالم
 شكست، نیا درپی. کند غلبه مردم حزب بر نتوانست ائتالف این اما. شدند مسسوسیالی از پیروي
 و انتخابات در تقلب يادعا با آنها،. گرفت يبیشتر شتاب مردم حزب با گرایان اسالم مبارزه

 ،1935 عارفی،) دندکر فراهم را ضیاءالحق نظامی کودتاي زمینه بوتو، علی ذوالفقار دولت تضعیف
 گیريچشم رشد پاکستان در گرایی اسالم( 1355ـ 33) ضیاءالحق حكومت دوران در (.115.ص
 او. کرد حمایت آنان از و عریفت اسالمی هايگروه از که بود نظامی رهبر نینخست ضیاءالحق. کرد
 فراهم شوروياتحاد  با جنگ و افغان مجاهدین براي را زیادي مالی منابع و اسلحه 1331 سال در

 با سویی از. داشت پاکستان ارتش با سویه دو ايرابطه اسالم علماي جمعیت دوره نیا در. کرد
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 استخدام با دیگر سوي از و دریافت ارتش از زیادي هايکمک افغانستان ادجه از خود حمایت
-یم کمک ارتش هاي هدف به خود، هاي رسهمد شبكه راه از افغانستان، جهاد براي تازه نیروهاي

 از علما  تیجمع نتیجه، در. شد حزب ياعضا انیم در ییهااختالف بروز سبب روابط این. کرد
 که الحقعیسم يرهبر به تیاقل و الرحمنفضل يرهبر به تیاکثر روهگ دو به 1331 دهه انهیم

 با خود گسترده روابط به آنها وجود نیا با. شد میتقس ،داشت االحقیض با يترکینزد روابط
 .دادند ادامه طالبان و افغانستان يهاپشتون

 يبرا او. شد ماسال علماي جمعیت رئیس الرحمنفضل موالنا پسرش محمود، مفتی موالنا از پس  
 ،1953 د،یرش) داد انجام هاي زیاديتالش پاکستان در مطرح تشكل یک به حزب این تبدیل

 چهره بوتو نظیربی. شد انتخابات ۀبرند که درآمد ائتالفی تیعضو به 1339 سال در وي(. 111.ص
 به نستتوا موقعیت این از استفاده با الرحمنفضل. داشت دست در را قدرت ائتالف این مطرح

 موجب قدرت، به اسالم علماي جمعیت دسترسی. برسد مجلس خارجی سیاست کمیته ریاست
 مسئولیت با کشور وزارت و پاکستان ارتش اطالعات سازمان ارتش، با نزدیكی هايپیوند يبرقرار
 هادرانی به مرکزي دولت هاينگرش توانست اسالم علماي جمعیت. شد بابر نصراهلل ژنرال

 زمانهم. دهد قرار خود نفوذ زیر را طالبان و( ارزگان و قندهار استان در هاپشتون قبیله بزرگترین)
 پیدا اسالمی متحد یک بودند، او مخالفین از که لیگمسلم و اسالمی جماعت با مبارزه در نیز بوتو
 (. 111.ص ،1955 رشید،) بود کرده

شرکت در  با هدف تیجمع شاخه هردو مشرف زیپرو يجمهور استیر زمان در 5115سال  در  
 این. شدند گرا اسالم احزاب از متشكل ائتالفی امل، متحده مجلس عضوانتخابات پارلمانی پاکستان 

دست  به را کرسی 25 ملی، شوراي کرسی 915 از توانست 5115 سال انتخابات در ائتالف
 اعضاي از یكی اسالم علماي جمعیت زین 5115 سال انتخابات در.  (Wilson, 2011, P.393)آورد
 ملی شوراي از بیشتر سهم و قدرت آوردن بدست يبرا که ائتالف این. بود امل متحده مجلس مهم

 قدرت غربی شمال سرحدي ایالت در توانست درانی خان اکرم ریاست با بود شده تشكیل پاکستان
 نینخست در. (Ashutosh, 2003, P.199)  آورد در اجرا به را مذهبی قوانین و بگیرد دست هب را

 اعالم حرام ،هابانک از سود دریافت آن در و صادر اياطالعیه قدرت، گرفتن دست هب از پس اقدام
. شود بازگردانده جمعه به یكشنبه از باید هفته آخر تعطیلی روز که بود آمده اطالعیه این در. شد
 «اسالمی ایدئولوژي شوراي» نام به شورایی محلی، حكومت مذهبی، قوانین کردن پیاده راستاي در

 نفري چهارده شوراي شورا، این کنار در. کردمی اجرا را سنگسار و اعدام مجازات که کرد ایجاد
 بود اسالمی ایدئولوژي شوراي هايفیصله و دستورات انجام آن فهیوظ که شد ایجاد شریعت نفاذ

(Ashutosh, 2003, P.200.) 
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 اما است؛ بوده مهمی آثار منشأ پاکستان در خود یاسیس حیات طول در اسالم علماي جمعیت  
 جماعت اشدیرینه رقیب و لیگ مسلم مردم، احزاب همانند ینقش است نتوانسته متعددي دالیل به

 شناخت در یناتوان موجب که است اسالم علماي جمعیت ساختار دلیل، ترینمهم. کند ایفا اسالمی
 از بدور و دشمنی روحیه شدن حاکم همچنین و آن انپیرو شمار نیافتن افزایش سیاسی، شرایط

 متفاوت افكار و باورها ساختار، نیا در(. 2.ص ،1931 شفیعی،)است شده آن درون در خردگرایی
 ایدئولوژیک، ۀبست فضاي حاکمیت دلیل به و گیردمی قرار توجه مورد کمتر گیريتصمیم ندیفرا در

 حزب قدیم و جدید اعضاي بین دلیل همین به. شودمی مشاهده آن در یاندک انعطاف و تساهل
 گروه این هايتندروي.  (I.C.G, 2002, P.11)نیست برقرار مختلف سطوح در یمستحكم ارتباط

 مخالفینتا  است شده سبب يافرقه -مذهبی منازعات بر تمرکز و اسالمی قوانین اجراي در
 تمامی شامل و است گسترده بسیار تجمعی هايگیري سخت. کنند سربلند آن برابر در بیشتري
 زبان آموزش با مخالفت ضمن تیجمع منشور در. شودمی فرهنگی و سیاسی اجتماعی، نهادهاي
 در» : است آمده آموزشی هاي نمت محتوایی اصالحات ۀدربار ،مختلط آموزشی نظام و انگلیسی

 تاریخ ،)ص(رسول سنت ر،تفسی و معنا با کریم قرآن آموزش آخر، تا ابتدا از آموزشی هاي نمت
 اجازه آموزشی برنامه در. شد خواهد اضافه شرعی ضروري و اساسی مسائل اسالف، و صحابه
 نخواهد داده سنت اهل مسلک و نبوت ختم باور اسالمی، باورهاي خالف بر کالمی نوع هیچ ورود

 (.15.ص ،1955 حقانی،) «شد
 سنت، قرآن، را آن فكري منابع. است اسالمی احزاب بنیادگراترین شمار در اسالم علماي جمعیت  

 و اسالم از جمعیت تعریف. دهدمی تشكیل ابوحنیفه امام ویژه به گذشته علماي و خلفا سیره
 ،1935 عارفی،) است متفاوت اسالمی جماعت ویژه به اسالمی احزاب دیگر با  بودن مسلمان

 شده بیان تیجمع منشور قالب در اسالم علماي جمعیت اعتقادي و سیاسی هايدیدگاه(. 113.ص
 داشته ایمان سنت و قرآن به که است کسی مسلمان: است آمده منشور این از قسمتی در. است
 و نبوت هیچ به معتقد اسالم از بعد و بداند حجت کرام صحابه تشریح پرتو در را آن و باشد

 باید وزیرنخست و ورجمه رئیس و شریعت اساس بر باید اسالمی ۀجامع اداره. نباشد شریعتی
 شكل هیچ به هستند مملكتی قوانین جزء سنت و قرآن مبناي بر که اسالمی قوانین. باشند سنی

 حكومت معیار بر سیاسی نظام. است ممنوع قوانین این تبدیل و تغییر هرگونه و نیستند تغییرپذیر
  د.ش خواهد تعیین پیامبر صحابه و راشدین خلفاي

 حكومت از مسلمانان رهایی پاکستان تشكیل براي قیام علت است معتقد اسالم علماي جمعیت  
 از. است بوده اسالمی مساوات و برادري مبناي بر قوانینی ایجاد نیز و مسلمانان غیر ظلم و بریتانیا

 زمامدار و باشد اسالم شریعت مبناي بر خالص حكومت یک پاکستان نظام که است ضروري رو نیا
 اسالمی ۀنمون کشور یک به را پاکستان تبدیل شایستگی که باشد معتقد نیمسلما باید پاکستان
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 عنوان به را صحابه باشد، داشته ایمان حدیث و قرآن به که است کسی ،کامل مسلمان». دباش داشته
 پیامبري به قائل( ص)محمد حضرت کائنات، سرور از بعد و باشد داشته قبول دین معیار و حجت
 (.11.ص ،1332 اسالم، علماي جمعیت منشور)«نباشد دیگري

 
 طالبان بر علما تیجمعهاي مذهبی و آموزش ها رسهمد ریثأت
 .اندبوده پاکستان در اسالم يعلما تیجمع هاي رسهمد طالب از طالبان پایه بلند اعضاي شتریب

 حاضر درحال. هستند پاکستان آموزشی ساختار در غیررسمی شتریب و اصلی عناصر از دینی مدارس
 هاآن تا از هزار دوازده حدود که است رسیده ثبت به پاکستان در مذهبی مدرسه هزار سی حدود

 این از المللیبین مالی هايحمایت(. 33.ص ،1931 جمالی،) دارند گرایانهافراط هايگرایش
 ینا شترازیب استقبال موجب و کرده فراهم را آنها در رایگان و روزيشبانه تحصیل امكان ها رسهمد
 سالح، و نظامی هايآموزش و جهادي دروس افغانستان در جهاد دوران در. است شده ها رسهمد

 که ها رسهمد این درسی ۀبرنام و آموزش. دادمی تشكیل را ها رسهمد این هاي سدر از یبخش
 مذاهب و هافرقه جهان، قبال در نظرانهتنگ هايدیدگاه و متعصبانه هايگرایش گسترش موجب

 (.52.ص ،1931 جمالی،) است اندیشه و اسلحه پیوند حاصل شود می دیگر

 کشور به نفر میلیون سه از بیش شوروياتحاد  ارتش علیه افغانستان مردم جهاد جریان در  
 به پاکستان افغانستان، مقاومت نهضت از حمایت دلیل به 1331 ۀده در. کردند مهاجرت پاکستان

(. 591.ص ،1935 عارفی،) شد تبدیل کمونیسم ضد يهانیروي سازماندهی و تدارکات مرکز
 وسیع حمایت با ملل سازمان و پاکستان دولت طرف از که یهایاردوگاه در شتریب افغان مهاجرین

 يتندرو احزاب طیشرا نیا در. افتندی اسكان ،بود شده تأسیس عربی و غربی کشورهاي مالی
-انگیزه تأثیر تحت حدیث اهل جمعیت و میاسال جماعت اسالم، علماي جمعیت مانند پاکستانی

 آموزشی مراکز و ها رسهمد شتافته، مهاجرین کمک به( گراییپشتون)نژادي هاي اشتراک و دینی هاي
 انیم نیا در. ندکرد جذب خود به وابسته هاي رسهمد به را آنها یا تأسیس آنها فرزندان براي متعددي

 خود به را افغان جوانان بودند، شده گذارده بنیان اسالم علماي جمعیت وسیله به که زین مدرسه هاده
 به يموارد در بلكه گرفتندینم هیشهر تنها نه ها رسهمد این(. 15.ص ،1955 رشید،) کردند جذب
 در مهاجرین نوجوانان و کودکان. (Roy, 2002, P.24)  پرداختندیم نیز نهیهز کمک آموزان دانش

 شدند دینی علوم فراگیري مشغول آنها در و ها رسهمد نیا جذب پاکستان شهرهاي و هااردوگاه

 خاطره کرد کمک ها رسهمد نیا به هاافغان شتریب جذب به آنچه(. 31.ص ،1933 زاده، حسن)
 خود از کشور این شهروندان میان در افغانستان دولتی هايدانشگاه و ها رسهمد که بود ناخوشایندي

-گروه تسلط از پس ژهیو به ی،ستیالیسوس سپس و غربی هايگرایش وجود. بودند گذاشته یادگار به

 افغانستان یسنت جامعه در ردینییغ هاي اندیشه نماد به را دولتی هاي رسهمد افغانستان، بر چپ يها
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 که داشت وجود تصور این مهاجرین هايخانواده از یبرخ میان در رو نیا از. بود کرده لیتبد
 (.91.ص ،1935 مژده،) شودمی دین از آنان دوري و جوانان یگمراه موجب عصري تعلیمات

 و حكمتیار گلبدین اسالمی حزب دو اسالم علماي جمعیت رهبران تالش درپی و 1353 سال در  
 افغانستان اسالمی انقالب حرکت نام به مدتی کوتاه ائتالف ربانی الدینبرهان اسالمی جمعیت

-یم انتظار گروه نیا لیتشك با. داشت عهده بر نبی محمد يمولو را آن رهبري که آوردند وجود به
 محمد مولوي زیرا. کند برقرار افغانستان جهاد با ترينزدیک رابطه اسالم علماي جمعیتکه  رفت
 حكمتیار، و ربانی ائتالف شكست با. بود خوانده درس اسالم علماي جمعیت هاي رسهمد در نبی

 شودمی گفته. کرد حفظ سیاسی حزب یک عنوان به را «یاسالم انقالب حرکت» نبی محمد مولوي
 ايشاخه عنوان به حزب این تا گرفت صورت اسالم علماي جمعیت رهبران تشویق به اقدام اینکه 
-یم التحصیلفارغ جمعیت هاي رسهمد از که علمایی و دکن فعالیت افغانستان در علما جمعیت از

 (. 95.ص ،1935 مژده،) باشندداشته  سیاسی حزب شوند،
 فرماندهان از یكی محمد نیک مال فرمان ریز مدتی جهاد دوران در طالبان، رهبر عمر محمد مال  

 از او. بود آن فرماندهان از یكی سپس و ربانی الدینبرهان رهبري به اسالمی جمعیت حزب
 مدرسه در او نزد نیز را دینی هاي سدر و اسالمی انقالب حرکت رهبر نبی، محمد مولوي شاگردان
 جمعیت حزب از او که بود مدرسه همین در. بود فراگرفته قندهار والیت میوند ولسوالی سنگسار
 در که بود حزبی تنها اسالمی حرکت. پیوست اسالمی انقالب حرکت حزب به و شد جدا اسالمی
 ابطهر این. داشت پاکستان در اسالم علماي جمعیت با یكینزد رابطه 1331 ۀده در جهاد دوران
 (.115.ص ،1955 حقانی،) دش افغانستان جهاد از پس گروه دو این هماهنگی سبب

 حرکت ياعضا از گرید تن متقی سه خان امیر مال و احسان اهللاحسان مولوي ،عبدالجلیل مال   
 عبدالجلیل مال ، هستند.اندکرده فعالیت طالبان گروه باالي هايرده در که نبی محمد مولوي اسالمی

 اهللاحسان مولوي. بود خارجه وزارت معین زین مدتی و طالبان تدارکات و مالی مسئول زیادي مدت
 فرهنگ وزیر مدتی براي متقی خان امیر مال .کرد کار مرکزي بانک رئیس عنوان به مدتی ،احسان
 شوراي سرپرست نداشت حضور کابل در عبدالكبیر مولوي که موارد از ايپاره در وي. بود طالبان
 ،1931 اندیشمند،) داشت عهده به را طالبان دولت سخنگوي سمت مدتی براي و بود کابل عالی
 (.192.ص

 سبب پاکستان به جنگجویان بازگشت و جهاد پایان افغانستان، از شوروياتحاد  نیروهاي خروج  
 تحرک مانند مذهبی سیاسی، هاي گروه قالب در مذهبی هاي دوباره مدرسه فعالیت و سازماندهی
 ضد و غربی ضد رویكرد با که شد طیبه لشكر و محمد جیش اسالمی، جهاد حرکت المجاهدین،

 همچنان ها رسهمد این از یبرخ. (I. C. G, 2002, P.24) پرداختند طالبان از حمایت به خود هندي
 مانند افغانی اسالمی هاي گروه اختیار در زین بعضی و شدندمی اداره اسالم علماي جمعیت توسط
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-جنگ شروع با 1331 دهه آغاز در. بودند خالص یونس مولوي رهبري به اسالمی انقالب حرکت

 طالبان جنگجویان سازماندهی و آموزش يبرا مذهبی هاي رسهمد از افغانستان، در داخلی هاي
 رشید،) داشت 1331 سال در طالبان اندازيراه در اساسی نقش ها رسهمد این وجود. شد استفاده
 (. 25.ص ،1953

 افغانستان اسالمی انقالب حرکت حزب راه از جهاد دوران در که بودند کسانی شتریب طالبان سران  
 يهارده در و شده الحتصیل فارغ ها رسهمد این از اینكه یا و داشتند ارتباط علما جمعیت سران با

 مولوي به معروف احمداهلل مال طالبان سرشناس افراد از یكی .گرفتند قرار طالبان تشكیالت باالي
 افراد از او. تحصیالت خود را به پایان رساند ختک اکوره در حقانیه دارالعلوم در وي. است نانی

 در احمداهلل مال. است کرده سپري ارزگان در را جهاد هايسال و عمر محمد مال اعتماد مورد
 که حقانی محمد سید مال. شد هرات استاندار عمر محمد مال جانب از طالبان حكومت اواخر
. است حقانیه مدرسه التحصیل فارغ و قندهار متولد داشت را طالبان کابینه در فرهنگ وزیر سمت

 (. 15.ص ،1932 مهدوي،) داشت سن سال 53 فقط ،دش تعین فرهنگ وزیر عنوان به که یزمان وي
 مال هک بود قندهار در طالبان کلیدي و محوري شخصیت از گرید یكی رحمانی حسن محمد مال

 طالبان سقوط زمان تا قندهار بر طالبان تسلط ابتداي از او. داشت اعتماد او به کسی هر از بیش عمر
 براي و است خوانده درس بلوچستان ایالت در هاافغان دینی ۀمدرس در او. بود قندهار فرماندار

 فوزي اهللحبیب مولوي (.112.ص ،1955حقانی،) کرد سفر کراچی به باالتر مراتب در لیتحص ادامه
 دوستانه روابط پاکستان اسالم علماي جمعیت با ما: دیگویم عربستان در طالبان پیشین سفیر

 خود مدرسین به ما. بودند خوانده درس جمعیت هاي رسهمد در که بودند کسانی ما افراد. داشتیم
 اسالم علماي عیتجم رهبران با ما رهبران کهدلیل  این به شک بدوناشتیم.  گذ می خاصی احترام

 (. 1931 فوزي،)  بودیم هماهنگ کامالً فكري نظر از ،بودند خوانده درس مدرسه یک در
 نیا از یكی الحقسمیع شاخه اسالم علماي جمعیت رهبر ،الحقسمیع موالنا حقانی دارالعلوم  

 از نفر زاره پنج از بیش 5111 تا 1331 ازسال. است یالمللنیب گسترده يهاتیفعال با ها رسهمد
 این از بنگالدش و سومالی  یمن، کیانگ، سین منطقه و چچن ترکمنستان، ازبكستان، افغانستان،

 چهار براي حقانیه دارالعلوم1333 فوریه در(. 31.ص ،1931 جمالی،)شدند التحصیلفارغ مدرسه
 از حقانیه هاي رسهمد. کرد دریافت درخواست هزار پانزده از بیش وارد تازه داوطبان سهمیه صد

 حقانیه هاي  رسهمد از طالبان کابینه وزیر هشت از بیش. روندمی شمار به طالبان سربازگیري مراکز
 در افغانستان از طلبه چهارصد از بیش سال هر الحقسمیع اظهارات اساس بر. اندشده التحصیلفارغ
 نظامی عملیات در فرمانده انعنو به افغانستان به بازگشت در آنها شتریب. خوانندمی درس مدرسه این

 عمر، مال کمک خواست در و شریف مزار اول جنگ در طالبان شكست از بعد. اندکرده شرکت
 شهر تصرف از بعد. فرستاد افغانستان به را آنها شاگردان و لیتعط را حقانیه هاي رسهمد الحقسمیع
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 سرحد سوبه ایالت در دینی ۀمدرس دوازده میان را دیداري ،الحقسمیع 1333 سال در شریف مزار
 به طلبه 311 حدود و بسته دینی هاي رسهمد درهاي دیدار این از بعد. داد بیترت طالبان سران و

 .(Kamran, 2010, P.36) شدند فرستاده افغانستان
 االسالمیهالعلومجمعیت  ،داشته يثرؤم نقش طالبان حمایت و سازماندهی در که دیگري مدرسه  

العلومجامعه هاي مدرسه در. است واقع کراچی شهر حومه در بنوري شهرک در سهمدر این. است
 مدارس از طالبان وزراي از تن چند. هستند تحصیل مشغول ای خوانده درس طالب صدها االسالمیه

: است گفته مدرسه این مدرسین از یكی جمیل مفتی. اندشده التحصیلفارغ االسالمیهالعلومجامعه
 طالبان از ما رو نیا از. است مردم هايکمک و شرعی وجوهات کنیممی دریافت ما که پولی

 در را شرعی قوانین توانستند تا( طالبان)آنها که کنیممی افتخار ما. کنیمنمی دریافت شهریه مدارس
 به االسالمیهجامعه هاي رسهمد از طالب صد شش از بیش 1335 سال در .ندکن تطبیق افغانستان
 تن سه مرگ خبر طالبان، فرستادن از بعد ماه سه. جنگیدند مخالف نیروهاي علیه و رفتند نافغانستا

 بزرگی تظاهرات خبر نیا دریافت از بعد. رسید کراچی به االسالمیهجامعه هاي رسهمد تادهاياس از
 شدند کشیده آتش به دولتی يهااداره و هامغازه از زیادي تعدادي و برگزار کراچی شهر در
(

 
. (Tariq, 2010, P.9  

 
 طالبان مواضع و شهیاند بر علما تیجمع ریثأت

نظر جمعیت علماي اسالم دستورات و قوانین در چارچوب حاکمیت مطلق خداوند یكتا محدود  از
(. طالبان نیز 39.،ص1935)عارفی، و اختیارات مردم مسلمان پاکستان نیز در این محدوده است

گوید: حكومت اسالمی می طالبانحمد داود سدوزي از رهبران فكري دارد. سید م يادیدگاه مشابه
ان : گویدمی داست. چنانكه خا بدین معنی است که تمام اوامر در هر موردي مطلق از آن خدا

کس حق تشریع ندارد. درست عكس نظام  و هیچ تخدا مصدر اساسی حكومت اس .الحكم اال هلل
کند. این افراد را انتخاب می انست و آنها به اراده خودشکه حاکمیت در دست مردم ا مردم ساالري

 (.195.ص ،1955)حقانی،  دندهو حكومت را تشكیل می هستندمردم  ۀافراد نمایند
قرآن و سنت قانون برتر است و تمام قوانین زندگی بر اساس آن  ،نظر جمعیت علماي اسالم از  

ستاي دین اسالم و تكمیل کننده دستورهاي خاتم د. قوانین رایج مملكتی باید در راشوباید تدوین 
داري خلفاي راشدین و پیامبران حضرت محمد)ص( باشد. جزئیات روش زندگی و مملكت

)عارفی،  باید معیار و الگوي مردم و جامعه قرار گیرد ،یک نظام اسالمی است ۀصحابه که نمون
. کندجاد قانون اساسی احساس نمیاعالم کرد که هیچ ضرورتی براي ای زینطالبان  .(33.ص ،1935

هاي د و دولت به قانون اساسی دیگري که انسانهستن قانون اساسی دولت اسالمی ،قرآن و سنت
. مال محمد هستندن وخدا و پیامبر از اشتباه مص اتنه رایزد، نیاز ندارد. نعادي آن را تصویب کن
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دارد که رفتار فردي و اجتماعی  در جهان قانون اساسی ویژه خود را یگوید: هر دولت حسن می
راي ایم، چون قیام ما بد. ما اسالم را قانون اساسی خود برگزیدهشومردم بر اساس آن تنظیم می

 گیردگونه اقدامی براي ایجاد قانون اساسی جدید صورت نمی. بنابراین هیچاستاسالم بوده 

 (.111.ص ،1955 ،)حقانی
که به اصول بنیادي اسالم مانند ختم نبوت  داندیمغیراسالمی  را هایی فرقهجمعیت علماي اسالم   

انحراف از دین  .خالف شرعی انجام دهند کارهايحضرت محمد)ص( اعتقاد نداشته باشند یا 
. هر نوع انتقاد یا ابراز عقیده بر خالف قوانین باشدالتعزیر واجب اًشرع کارهااسالم و انجام این 

لفظی یا کتبی علیه این قوانین تبلیغ کنند.  شكل جازه ندارد بهاسالمی ممنوع است و هیچ کس ا
اي کسانی که در زمین ساکن هستید نماز را به پا دارید و »که  هاانسان به خطابقرآن کریم  فرمان

باید الگوي نظام قضایی پاکستان باشد. مردم  ،«زکات بدهید و امر به معروف و نهی از منكر کنید
د و هرکس بدون عذر شرعی نماز جماعت را ترک کند نجماعت پایبند باش مسلمان باید به نماز

 طالبان در مورد نماز جماعت کامالً دیدگاه(. 31.ص، 1932)شفیعی،  مجازات شرعی برسد بهباید 
شبیه به جمعیت علماي اسالم است. پلیس مذهبی امر به معروف و نهی از منكر طالبان که مجري 

کرد. مغازه داران و ا براي خواندن نماز جماعت در مساجد جمع میبه جبر مردم ر بودشریعت 
د. دیدگاه جمعیت کننشان را بسته و در نماز جماعت شرکت در هر شرایطی مغازه دیبا هاکاسب

نماز جماعت  ترک کنندهشده براي  بینیعلماي اسالم در مورد نماز جماعت و مجازات پیش
 (.919.ص ،1955 ،)رشید ه طالبان اجرا شدوسیل صورت عملی در افغانستان به به
 زیاديجمعیت علماي اسالم اهمیت  ۀنام که امر به معروف و نهی از منكر در مرام گونه همان  

مال عمر آمده است: وزارت امر به  هاي مان. در فربود، در دولت طالبان نیز یكی از ارکان مهم دارد
شریعت محمدي و فقه حنفی در کشور  بنابرکه  استمعروف و نهی از منكر اداره مرکزي امارتی 

(. 51.ص ،1935 عیسی، عمر)مال  عهده دارد راز منكرات را ب کردنمعروف و منع  به دعوتوظیفه 
د شوهاي اداره امر به معروف و نهی از منكر مشاهده میت دوم وظایف و صالحیتسمبا مطالعه ق

در دستور کار این اداره قرار  هکید داشتأآن تهرآنچه جمعیت علماي اسالم پاکستان بر اجراي که 
تفسیري  بهشد  ختهیوالی آمبا حال و هواي پشتون یوقتاز اسالم  العلماتیتفسیرجمع .گرفته است

 . جمعیت علماي اسالم هرگونه نقش سیاسی زنان را منعدش مبدلافراطی و بدوي  شدت به
 .کردندممنوع  نآناطالبان آموزش و کار را نیز براي  اما کرد؛ می

هاي رهبران جمعیت علماي  متأثر از اندیشه زینهاي طالبان در قبال شیعیان گیريو موضع دشمنی   
 ؛هددمورد حمله قرار می لفظی صورت بهرا  انیو شیع نایرا ،است. جمعیت علما ترسخت امااسالم 

به قتل  ،ده بودش آنهاتسلیم که  یحالدر ،اما طالبان، عبدالعلی مزاري رهبر شیعیان افغانستان را
هشت  ،که براي دومین بار بر شهر مزار شریف مسلط شدند یزمان 1333 وتا. طالبان در ندرساند



   221                     افغانستان در طالبان بر پاکستان در اسالم علماي جمعیت ریتأث

 

بیش  آنها. به موازات این کشتار، نددنبه شهادت رسا راهاي ایرانی مقیم مزار شریف  از دیپلمات تن
 ،ولسوالی یكاولنگ 1333زمستان  در. شتندک ،از قوم هزاره و شیعه بودند شتریبکه  رااز هزار نفر 

 دوبارهبود،  شده زیتجهوالیت بامیان از طالبان پس گرفته شد. یک ماه بعد لشكر بزرگی که از کابل 
 .کردندقتل عام  راصدها نفر  ویكاولنگ را تسخیر 

 نیا يهاارتباط و العلماتیجمع هاي رسهمد يهاآموزش با يوبندید مكتب انهیادگرایبن افكار  
 که پیش رفت آنجا تا افغانستان در طالبان دوران در آن، از منشعب و مشابه يگروها و حزب

 اسالم يعلما تیجمع نامه مرام که یدرحال. بودند شده لیتبد آن روانیپ به اکنون طالبان انیحام
 يادگرایبن رهبران ؛است نشده اجرا کشور نیا در تاکنون پاکستان در یاسالم جامعه جادیا يبرا

 اعظم رو نیا از. بودند افغانستان در خود مواضع ياجرا شاهد طالبان دنیرس قدرت به با یپاکستان
 طالبان حكومت يو. ستا راهنما چراغ ما يبرا طالبان عملكرد: دیگویم صحابه سپاه رهبر طارق

 طالبان از يریذالگوپ درباره زین الحق عیسم. است دهینام اسالم جهان در یاسالم یآرمان حكومت را
 ست،ا ما یاصل يالگو افغانستان. میبخشكان پاکستان در را فساد و کفر شهیر دیبا: است گفته

 (.513-551.ص ،1931 ،یعارف) کردند حاکم آن در را نظم طالبان که ییجا
 

 طالبان و العلماتیجمع متقابل يهاتیحما
 در که طالبان اعضاي کرد اعالم و تحمای آنها از طالبان تیفعال آغاز از اسالم علماي جمعیت

 .هستند افغانستان در اسالمی شریعت اجراي ستارخوا ،اندخوانده درس حزب این هاي رسهمد
 نزدیک از را عمر مال: گویدمی الحقسمیع شاخه اسالم علماي جمعیت رئیس الحقسمیع موالنا
 من با بار چندین آنها. بودند حقانیه دارالعلوم شاگردان مالعمر دوستان و همكاران اما ،شناختمنمی

 نباید که گفتم آنها به بارها من. کردند نظر تبادل سیاسی جدید گروه تأسیس مورد در و مشورت
 هاي گروه بینتا  کرد خواهد تالش آي.اس.آي که بود این تصورم. کنند ایجاد جدیدي حزب

 با. کنند ایجاد را طالبان گروهکه  گفتم آنها به. نشوند متحد هم با تا بیندازد تفرقه ،یافته تشكیل
 در خود کنترل در را افغانستان طالبان بگذارید که گفتم 1332 سال در آي.اس.آي به طالبان ظهور
 او که کنممی افتخار. کردم مالقات قندهار در 1331 سال در مالعمر با بار نیاول این، از بعد. بیاورد

 ،1955 حقانی،) است طالبان اعضاي همه اعتماد مورد و شده انتخاب منینؤامیرالم عنوان به
 ما هاي رسهمد شاگردان آن سران که گروه این گفتم آي.اس.آي به: دیگویم الحقسمیع(. 21.ص

 (.33.ص ،1935 مژده،) باشند ثرؤم افغانستان در ما منافع حفظ راستاي در توانندمی ،هستند
 رأس در 1333 ژوئن 51 در طالبان با همسویی و حمایت ابراز يبرا زین الرحمنفضل موالنا   

 جانبه همه حمایت او. کرد دیدار طالبان رهبر عمر محمد مال با و رفت قندهار به بزرگی گروه
 کرام، علماي جمعیت، افراد که داد اطمینان عمر محمد مال به و داشت اعالم طالبان از را خویش
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 اسالمی حكومت راه در مبارزه و استحكام  ا،بق براي همواره نوجوانان و مجاهدین طالبان،
 و مریكاآ اگر. دکر خواهند کمک بیشتر آینده در اند  یاري کرده گذشته در که گونه همان افغانستان،

 طلبه  روحانی، هزار صدها و ما افراد صورت آن در دکنن تالش افغانستان به حمله يبرا آن حامیان
 وارد اينقطه هر در آمریكا ضد بر شما دوشادوش دیگر نمسلما هامیلیون و پاکستان نوجوان و

 (.112.ص ،1935 عارفی،) دش خواهند جنگ
 زین یالمللنیب سطح در طالبان، به کمک به آي.اس.آي تشویق بر افزون العلماتیجمع رهبران  
 یخارج کمیته ریاست به الرحمنفضل موالنا که هنگامی. کردند پا و دست یانیحام گروه نیا يبرا

 کشورهاي و واشنگتن يهاتیحما کسب يبرا موقعیت این از شد منصوب پاکستان ملی مجلس
 خلیج حوزه کشورهاي و سعودي عربستان از دیبازد هنگام به او. جست بهره طالبان از اروپایی
 دیدار از پس که ییهاتالش. بگیرد نظامی و مالی کمک طالبان براي آنها ازتا  کرد تالش فارس
 به 1331 ژانویه در پاکستان از عربستان امنیت سازمان رئیس سعود الفیصلترکی شاهزاده مانهمحر

-فضل(. 111.ص ،1935 عارفی،) شد تبدیل طالبان مالی حامی ترینمهم به عربستان و دیرس جهینت

 بعر هايشاهزاده براي را قندهار در باز شكار تورهاي 1332 فوریه و ژانویه هايماه در الرحمن
 و طالبان میمستق هايتماس نینخست بیترت این به و دید تدارک فارس خیلج حوزه کشورهاي

 قندهار به بزرگ يبار پیماهاياهو با عرب شكارچیان و شاهزادگان. کرد برقرار را عرب حكام
. گذاشتند جاي بر خود میزبانان براي را مجلل جیپ هاده شكار يتورها اتمام از پس و پرواز

 طرفدار ترینصریح عنوان به نیز 1331 نوامبر در بوتو دولت سقوط از پس اسالم لمايع جمعیت
 دولت عنوان به طالبان شناختن رسمیت به يبرا را شریف نواز وزیر نخست و ماند باقی طالبان
 (.195.ص ،1953 رشید،) داد قرار فشارزیر  افغانستان قانونی

-اصلی از یكی را اسالمی هايجنبش از دفاع و غرب و آمریكا با مبارزه اسالم علماي جمعیت  

 در 1333 ژوئیه 91در الرحمنفضل موالنا. است داده قرار خود خارجی سیاست محورهاي ترین
 به او. کرد صادر را هامریكاییآ علیه جهاد حكم ،آباد اسالم در مسجد الل در عمومی سخنرانی یک

 خواهند حمله آنها منافع به  شوند عمل وارد غانستاناف در طالبان علیه اگر که داد هشدار مریكاآ
 دیدار به اوت سوم در مریكاآ سفارت ۀنمایند وقتی جهاد اعالم از پس روز چهار. کرد

 کرد پافشاري خویش قبلی موضع بر وي، رفت خان اسماعیل دیره در منزلش در الرحمن فضل

 (.113.ص ،1935 عارفی،)
 و پاکستان مالی حمایت با افغانستان داخل در که آموزشی مراکز ،طالبان گروه دنیرس قدرت به با  

 منشعب نظامی گروهاي به بود حكمتیار گلبدین اسالمی حزب اریاخت در و ایجاد عربی کشورهاي
 و عربستان سرمایه با که بدر کمپ 1331 سال در. گرفت تعلق اسالم علماي جمعیت از شده

 االنصارحرکت نظامی سازمان به بود شده ساخته افغانستان رد جهاد دوران در عربی متحده امارات
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 جمعیت از شده جدا گروهاي از یكی االنصارحرکت. شد سپرده خلیل الرحمنفضل رهبري به
 افغانستان، در سازمان این جنجگویان. دارد شهرت گراییافراط و تندروي به که است اسالم علماي
 هدف 1333 سال در نظامی مرکز این. اندداده انجام یستیترور هايفعالیت بوسنی و چچن کشمیر،

 (.195.ص ،1955 رشید،) شد نابود و گرفت قرار مریكاآ موشكی حمله
 در. دادند پناه کابل در علما جمعیت یانشعاب گروهاي از صحابه، سپاه رهبران به نیهمچن طالبان   

 ملتان، در ایران کنسولگري فرهنگ هخان و شیعیان به صحابه سپاه گروه حمالت از بعد 1333 سال
 به کابل شهر در طالبان و کردند فرار افغانستان به ترور اصلی متهم دو بسرا ریاض و اسحاق ملک
 کابل شهر داراالمان منطقه در المجاهدین لشكر و صحابه سپاه تروریستی گروهاي. دادند پناه آنها

 آن در گذار و گشت اجازه نظامی غیر افراد منطقه این اهمیت دلیل به. کردند ایجاد بزرگی مرکز زین
 (.1931، مژده) شد نابود کلی به مرکز این 5111 سال در مریكاآ هوایی حمالت درپی. نداشتند را
 

 نتیجه

-بوده مهم يمتعدد یخارج و یداخل عوامل افغانستان در طالبان دنیرس قدرت به و يریگشكل در

 يکشورها آشكار يهاکمک و افغانستان گذشته در انهیادگرایبن يهاگروه و هاشهیاند نبود. اند
 قدرت به هاي تعل نییتب هنگام به پژوهشگرانتا  است شده سبب يسعود عربستان و پاکستان

 ندیفرا نیا در یاطالعات و یتیامن يهاسازمان و هادولت نقش حیتوض به شتریب طالبان دنیرس
 از غفلت به تواندیم یخارج يهادولت به هیسو کی نگاه اما ؛ستندین نادرست ها تبیین نیا. بپردازند

 ینادرست جینتا به مجموع در و طالبان يریگشكل در یخارج یردولتیغ يهاسازمان و هاگروه نقش
 .نجامدیب

 خواهد روشنگر یزمان طالبان یابیقدرت و يریگشكل در یخارج عوامل نقش به دادن تیاولو   
 و شهیاند و یپاکستان يادگرایبن يهاگروه شناخت به آنها بر مقدم یحت و هاتدول بر افزون که بود

 پرداخته يرگذاریثأت نیا يهانهیزم سپس و طالبان بر  يرگذاریثأت يمجار آنها، يفكر يهاانیبن
 علماي جمعیت 1331 دهه در طالبان شهیاند يریگشكل بر ثرؤم یخارج انیجر نیترمهم. شود

 در است پاکستان در يوبندید مكتب یرسم ۀندینما که گروه نیا. است بوده نپاکستا در اسالم
 یمذهب يهاآموزش و خود هاي رسهمد در مهاجرین فرزندان جلب با افغانستان جهاد هايسال
 والی، پشتون روحیه از استفاده با علما جمعیت. داشت آشكاري نقش طالبان گروه ایجاد در ،یافراط
 ـ یمذهب گروه یک قالب در را شرقی و جنوبی مناطق هايپشتون توانست مشترک مذهب و زبان

 گروهاي دیگر و اسالم علماي جمعیت دینی هاي رسهمد از که طالبان رهبران. کند متحد یاسیس
-گیرانهسخت قوانین دنیرس قدرت به از پس ؛اندشده التحصیل فارغ پاکستان در یاسالم يادگرایبن

غرب. بودند خود کشور در آنها تحقق يآرزو در ،یپاکستان نیمدرس هک اجراگذاشتند به را يا
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 و نقش به ییاعتنایب بار، خشونت و یستیترور هاي اقدام از تیحما و خشنونت به توسل ،يزیست
 حق سلب ،یمل تیحاکم با مخالفت خود، سرنوشت نییتع در آنها حق و حكومت در مردم أير

 شده، شناخته یالمللنیب يهاهیرو و نیقوان به ییاعتنایب نها،آ ندگانینما و مردم از يقانونگذار
 در يزیست عهیش و عتیشر ظاهر به توسل فقط و يگريقشر زنان، حقوق و بشر حقوق با مخالفت

 و کوچک يها گروه گرید و اسالم يالعلما تیجمع توسط که هستند ییبذرها یهمگ عمل و نظر
 یافغان طالبان مستعد نیزم در یمذهب يها آموزش و ها رسهمد راه از پاکستان در ادگرایبن بزرگ
 پنج يبرا که بود آن یاجتماع و یاسیس يرفتارها و هاهیرو و طالبان دولت آن، محصول. شد کاشته
 ریز به قدرت از یخارج تهاجم و ینظام اتیعمل با طالبان دولت. کرد حكومت افغانستان در سال
 و يامنطقه يهاقدرت متعارض منافع و نفوذ انهیادگرایبن يهاشهیاند که یزمان تا اما .شد دهیکش

 .رودیم زین آنبازگشت  احتمال، دارند وجود يافرامنطقه
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