
  :اشاره

خـوريم آـه امـروزه آن را      اگر با دقت به نقشه آسيا بنگريم در قلب آن به نام سرزميني بر مـي   

اي آـه بـه پـيش از ظهـور زردشـت بـاز                نامند سرزميني آهن و باستاني با سـابقه         افغانستان مي 

  .گردد مي

شــده چــه اينكــه بــا مــرور نامهــاي  افغانــستان قــسمت اعظــم خراســان بــزرگ را شــامل مــي

هاي بزرگ خراسان قديم مانند بلخ، هرات، آابل ، جوزجان، تخار، سمنگان و بدخـشان پـي                 شهر

  .بريم اين نامها اآنون در حوزه جغرافيايي افغانستان قراردارد مي

جغرافيــايي افغانــستان _ ي سياســي  متاســفانه در طــول چنــد قرنــي آــه از تــشكيل حــوزه  

ست آه به طـور محـسوسي در صـدد از بـين     گذرد تاريخ پردرد و رنجي را پشت سرگذاشته ا        مي

بردن افتخار و سربلندي تاريخ اين مرز و بوم بوده است، در اين نوشتار سعي شده تا حد توانايي          

  . اي از تاريخ تصوف در افغانستان پرداخته شود نويسنده به گوشه

يم آـه  بـر  با مراجعه به متون آهن تاريخي و تورق و دقت در آنهـا بـه ايـن نكتـه مهـم پـي مـي                      

شـده اسـت خاسـتگاه        سرزمين فعلي افغانـستان آـه روزگـاري جـزء ايـران بـزرگ محـسوب مـي                 

می توان از آن جمله اي داشته است آه  آساني است آه در تصوف و عرفان نقش قابل مالحظه 

به نام بزرگاني چون موالنا جالل الدين بلخي، ابـراهيم ادهـم، سـنايي  غرنـوي، شـقيق بلخـي،        

  .اشاره آرد... نصاري، خواجه احمد چشتيه وخواجه عبداهللا ا

  

  تصوف در افغانستان معاصر

در جامعه سنتي افغانـستان و در تقـسيم بنـدي سـاختار طبقـاتي آن هنگـامي آـه بـه نـام                        

خوريم بر طبق باور عمومي مردم        شود، برمي   صوفي آه معموال با عنوان پير ياعارف خوانده مي        

پير يا عارف به آن علت به درجه تقدس نائل شده آه            . ورندآ  آن را از طبقه روحاني به شمار مي       

  .يابي به تقرب به خداوند است و غالبا به يكي از فرق صوفيه تعلق دارد در پي دست

فرق صوفيه از جايگاه و نقش وااليي در تـاريخ افغانـستان مخـصوصا در نهـضت مقاومـت ايـن        

چـشتيه     نقـشبندي  تصوف در اين آشور در سـه فرقـه           i.آشور داراست  قادريـه و  متجلـي   ii  ه،

شده است آه در بين طبقات متوسط شهرها و اطراف شهرها نفوذ دارد آابل و هرات دو مرآـز     

انـد؛ هـر مريـدي        بزرگ تصوفند اما تمام شمال آشور و ناحيه قندهار از اين مكتب تـاثير پذيرفتـه               

ه بـر  حـسب فـرق        براي اينكه به شناخت حق نائـل آيـد بـه انجـام اعمـال روحـاني نيـاز دارد آـ                     

) ذآر(اين اعمال عموما عبارتند از اورادي حاوي تكرار يكي از اسماء خدا             . مختلف متفاوت است  

  .و اعمالي از اين قبيل

آننـد    اند ولي تظاهر بـه آن نمـي         هاي شناخته شده داراي يك زندگي شديدًا روحاني         صوفي

آه غالبا به يك مدرسه متصل ) خانقاه(هاي آوچك و در مكاني دورتر از اغنيا  آنها عمومًا در گروه

هـاي بـارز ايـن عمـل در      از نمونـه . پردازند  آيند و به رهبري پير خود به ذآر مي          است گرد هم مي   

توان به مجامع صوفيه هـرات در آنـار مـدفن خواجـه عبـداهللا انـصاري                   عصر حاضر افغانسنان مي   

  .اشاره آرد

قيد آرده است آه اين نظم فكري بـدون         صوفي در زندگي روزمره خود را به يك نظم فكري م          

آن آه او را از ديگران جداسـازد از ديگـران متمـايز سـاخته اسـت پيونـد ميـان ادبيـات فارسـي و                   



تــصوف در افغانــستان پيونــدي بــسيار قــوي اســت و ايــن بــه خــصوص بعلــت وجــود نويــسندگان 

  iii.محبوبي چون خواجه عبداهللا انصاري، جامي و مولوي بلخي است

گرا يا همان رابطه مريد و پير و نوع دوم            تان دو نوع تصوف داريم، يكي تصوف سنت       در افغانس 

متابعات جمعي يك قبيله از يك پير آه معموًال پيران طريقت را در اين نـوع بجـاي مريـد، مخلـص                      

  .نامند مي

از نكات جالب توجه در افغانستان اين است آه تصوف در ميان قبايل پشتون تبلور سياسـي                 

سـت امـا در سـاير منـاطق افغانـستان تـصوف تاييـدي اسـت بـر پيـروي دقيـق از اسـالم                   يافته ا 

گرا، بي چون و چرا بـراي فقيـه و شـريعت اسـالمي احترامـي        راستين آه اين نوع تصوف سنت     

. افتـد آـه پيـر يـك عـالم دينـي نيـز اسـت         خاص قائـل اسـت و در ايـن مـوارد بـسيار اتفـاق مـي        

را در افغانستان از تبعات اصالحات شيخ احمد سر هندي گ ديدگاهي وجود دارد آه تصوف سنت    

  .و شاه ولي اهللا دهلوي است) مجدد الف ثاني(

  

  قادريه در افغانستان

. است آه در بغـداد مـدفون شـده        ) قرن ششم (موسس سلسله قادريه، عبدالقادر گيالني      

ونها را بسوي   اين فرقه در قرن شانزدهم ميالدي در هند مستقر شد و از همانجا برخي از پشت               

  . خود جذب نمود

ي قادريـه پيـروان بـسياري         در ميان قبايل پشتون آه در افغانستان از اآثريت برخوردارند فرقه          

 حـضرت نقيـب صـاحب پـدر سـيد احمـد             iv.دارد آه رهبري آن بـه دسـت خانـدان گيالنـي اسـت             

 رهبري اين   گيالني در دهه بيست قرن نوزدهم ميالدي در حومه جالل آباد در شرق افغانستان             

افتـاد آـه او همـراه بـا         ) احمـد گيالنـي   (فرقه را بر عهده داشت آه پس از او به دست فرزندش             

رهبري فرقه قادريه به آارهاي سياسي و تاسيس حزب محاذ ملي افغانستان پرداخـت آـه در                 

خانـدان گيالنـي از     . هاي جهادي در جنـگ عليـه روسـها نقـش فعـالي داشـت                آنار ساير تنظيم  

  .باشند بي محمد ظاهر شاه مياقوام سب

  

  نقشبنديه در افغانستان

جداي از قبائل پشتون آه همانگونه آه گذشت اآثريت آن به فرقه قادريه متمـسك هـستند             

در ميان اقليتي از قبائل پشتون و ديگر مردمان افغانستان فرقـه نقـشبنديه از احتـرام و جايگـاه                    

  .خاصي برخوردار است

-٧١٨(وب بـه خواجـه بهـاء الـدين محمـد نقـشبند بخـارايي                نقشبنديه طريقتي اسـت منـس     

توان مؤسس طريقت شمرد زيرا سنگ بناي اين طريقت توسط            ولي بهاءالدين را نمي    ) هه٧٩١

و خواجــه ) ٥٣٥-٤٤٠(خواجگــان نهــاده شــده طريقــه و ســلوآي آــه خواجــه يوســف همــداني  

لــدين خــود از شــاگردان  بيــان نهــاده بودنــد خواجــه بهاءا ) ٥٥٠متــوفي (عبــدالخالق غجــدواني 



جانشينان خواجه عبدالخالق بوده آه محيي و مصلح طريقت خواجگان شدو طريقت نقشبندي             

  .در اندك مدتي در ماوراالنهر و خراسان رواج يافت

توان در پيروي از سـنت و   تصوف نقشبندي سنتي معتدل وميانه رو است آه اصول آن را مي      

آه در آن نه خلوت است نه عزلت و نه ذآر جهـر             .  آرد حفظ آداب شريعت و دوري از بدعت بيان       

 همين آساني و سادگي و اعتدال سلوك نقشبندي يكـي از علـل رواج آن شـد آن                   vو نه سماع  

چنان آه اين طريقه به سرعت از اياالت مسلمان نشين غرب چين و هنـد تـا مـصر و شـام و از                        

  .بلخ تا بصره و بغداد انتشار يافت

نقشبنديان در افغانستان آابل و هرات است آه سـعدالدين آاشـغري و             از مراآز مهم تجمع     

  .عبدالرحمان جامي اين طريقه را در هرات براي اولين بار رواج دادند

  :در افغانستان اين فرقه شعب زيادي پيدا آرده است ول دو تمايل آن پررنگ تر است

 بـا مهـد فرقـه       و_ آـه بـه خواجـه احـرار شـهرت دارد          _ ي غربي و شمالي آشور        شاخه .١

  .يعني آسياي ميانه ارتباط دارد

 .اند ها وابسته اين شعبه مستقيمًا به خانواده مجددي: شعبه شرق و قندهار .٢

دانند آه در قرن شانزدهم در جنوب         ها خود را از اوالد شيخ احمد فاروق آابلي مي           مجددي

ن ديار مسافرت نمود    ي مغوالن هند به آ      آابل زاده شد و در زمان سلطنت اآبرشاه از سلسله         

 آه نسبشان به عمر viها ايشان خود را منسوب به حضرت    . و در طريقت صوفيه مشهور گشت     

ملقـب بـه مجـدد الـف      (ر هندي   شود شيخ احمد س     ضمنا گفته مي  . دانند  رسد مي   خطاب مي 

  از همين خانواده است و آه خانواده مجددي نام خـود را از لقـب همـين شـخص گرفتـه                    ) ثاني

در قرن نـوزدهم مـيالدي اعـضايي از ايـن خـانواده بـه آابـل بازگـشتند و يـك مدرسـه و                         . است

 خانقــاه در شــوربازار تاســيس نمودنــد آــه بعــدها مرآــز تــاثيرات مهــم مــذهبي و سياســي در 

  .افغانستان شد

  چشتيه در افغانستان

اي در  اسـت و چـشت قريـه   ) ه هـ ٣٥٥متـوفي  (اين فرقه منسوب به خواجه ابدال چـشتي       

 تجمـع چـشتيه در حومـه هـري رود           vii.چـشتيه در شـبه قـاره پيـروان زيـادي دارد           . هرات است 

ايــن فرقــه بــه طــور . ي خــوبي هــستند اســت و در چــشت شــريف داراي مدرســه و آتابخانــه

آند و از نظر سازماندهي داخلي از نظم خـوبي             از دخالت در امور سياسي پرهيز مي       واضحي

  .برخوردارند

  

  پراآندگي جغرافيايي تصوف

و تعـداد   . اين شهر داراي پراآندگي و گوناگوني بسيار جالبي از فرق صوفيه اسـت            : هرات

  در اين شهر گوياي اين مطلب است ) ها زيارت(زياد مقابر صوفيه و پير ها 

ــروه   : شــمال ــزار شــريف گ ــدوز و م ــاب و قن ــه در فاري ــواحي اطــراف ميمن ــزرگ   در ن هــاي ب

  .نقشبنديه حضور دارند



اياالت شرقي پشتون نشين افغانستان مخصوصا وردك، پكتبا، ننگرهار و اقوام آوچ            : شرق

  .نشين تحت تاثير قادريه هستند

اآنـدگي و تنـوع فـرق       در اين نواحي به مرآزيت قنـدهار شـاهد پر         : جنوب و جنوب غربي   

تـر    صوفيه هستيم ولي حضور نقشبنديه و قادريه در اين نـواحي در آنـار فـرق آـوچكتر پررنـگ                   

  .است

در ايـن منـاطق تـصوف بـا سـادات رابطـه تنگـاتنگي دارد                 ): جـات   هـزراه (مناطق مرآزي   

هـاى ورود سـادات بـه افغانـستان را جـستجو آنـيم               هنگامى آه ما بخـواهيم از اولـين نـشانه         

 الـى    ٧٣٧اهيم يافت آه ايشان اغلب بعد از سرآوب قيام سربداران در حد فاصل سـالهاى                خو

هـاى بـزرگ سـادات         خـانواده    viii.انـد   از سبزوار به سوى ديگر مناطق مهـاجرت نمـوده          هه٧٨٨

اين سادات  . سبزوار در شهرهاى باميان، سنگالخ، وردك و شمال قندهار اقامت اختيار نمودند           

اللهيــه از  ســيد يــخ ســوز و ديگــران اغلــب وابــسته بــه شــاخه نعمــت   همچــون ســيد قلنــدر،  

 .باشند هاي شيعي تصوف مي شاخه

  

اي از نقـش      آنچه گذشت مختصري از آشنايي با فرق صوفيه در افغانستان معاصر و گوشـه             

اآنـون نيـز آماآـان ايـن فـرق بـه حيـات خـود ادامـه                  . آنها در بازيهاي سياسي اين آـشور بـود        

اند ولي با گذشـت زمـان و دخالـت            هاي سابق را براي خود حفظ آرده        ايگاهدهند و همان پ     مي

آيـد از نفـوذ ايـشان         عناصر و فاآتورهـاي جديـد در وضـعيت سياسـي افغانـستان بـه نظـر مـي                  

  .آاسته شده است

نكته قابل توجه و بي نظير در افغانستان عدم خصومت علماي دينـي و رهبـران صـوفيه  بـا                 

و حتـي در بـسياري از مـوارد         _ معمول اين دو جريـان      تاریخی و   امل  بر خالف تع  _ يكديگر است 

  .اي با يكديگر دارند برادرانه رابطه بسيار نزديك و

هاسـت آـه ايـشان را داراي آرامـت و             مورد ديگر احترام شايان توجه مردم عادي به صوفي        

ود واجـب   هـا را بـر خـ        دانند و بـه همـين لحـاظ احتـرام و تكـريم صـوفي                منشاء خير و برآت مي    

  .به همين علت تصوف از قدرت فراواني در ميان مردم برخوردار است. دانند مي

  طالبان و تصوف

مـورد    جـا و بـي      شايد در نگـاه اول بـه نظـر آيـد آـه بحـث از طالبـان و تـصوف موضـوعي بـي                        

نمايد ولي بايد گفت جريان طالبان بعنـوان يـك جريـان فكـري مطـرح در جامعـه افغانـستان                       مي

هـاي    و حتي به مرحله اجراي حكومتي افكار خود نيز رسيد و از آنجا آه از شاخـصه                ظهور آرد   

ي سـنتي افغانـستان ايـن       هاي فكري مخـصوصا بـا ايـن خـصوصيات و آن هـم در جامعـه                  جريان

شوند و شواهد هم حاآي از آن است آه در افغانستان      است آه به سادگي طرد و محو نمي       

ي سياسـي     روي طالبـان قـدم در عرصـه         ن قرآن جريان ميانه   بعد از طالبان نيز تحت حزب خادما      

بجاسـت در ابتـدا مختـصري بـه پايگـاه فكـري و ايـدئولوژيك طالبـان                  . افغانستان گذاشته است  

  .پرداخته شود



پايگاه ايدئولوژيك طالبان عبـارت اسـت از شـكل افراطـي جنـبش ديوبنـدي، ديوبنديـسم در                   

  .استاي طوالني برخوردار  افغانستان از سابقه

ي يك جنبش پيشرو در هند سـر         فرقه ديوبندي نه بعنوان يك حرآت ارتجاعي بلكه به مثابه         

جنگيد؛ در اصالح جامعه اسالمي و متحـد          برآورد و همانطور آه با حاآميت غير مسلمانان مي        

و شيخ  ) م١٨٧٧-١٨٣٣(نظريه پردازان اصلي آن موالنا قاسم نانوتوي        . آوشيد  آردن آن نيز مي   

شان را با شاگرداني آمتر از بيـست نفـر در      بودند آه اولين مدرسه   ) لكنهويي(گوهي  احمد گن 

مؤسـسان هـدف    . اي آـه بعـدها نـامي جهـاني يافـت            مدرسـه . م تاسيس نمودند  ١٨٦٧سال  

  .اصلي تأسيس اين مدرسه را تقويت مباني اسالم بر اساس مذهب حنفي اعالم آردند

  :نويسد زمينه مينويسنده آتاب مسلك علماء ديوبند در اين 

انـد و   بزرگان مدرسه دارالعلوم ديوبند، در اعتقادات، ماتريدي مذهب و در فقه حنفي مذهب      

ي چشتيه را طريقه      هاي صوفيه و طرق آن ها را قبول دارند، ولي طريقيه            اگرچه تمام سلسله  

 ولـي اهللا    آنـان شـاه   . اند و به طرق نقـشبنديه، قادريـه و سـهرورديه ارادت دارنـد               خود قرار داده  

دانند و در اصول عقايـد از شـيخ محمـد نـانوتوي و در فـروع از                    دهلوي را بزرگ طريقت خود مي     

  .آنند شيخ رشيد احمد گنگوهي تقليد مي

هاي خود راه افراط را در پيش گرفته و بدنه طالبان             اما طالبان همانطور آه ذآر شد در آموزه       

 انجام اعمال شريعت به صورت خـشك و صـوري   دادند بر آه اآثريت را در اين گروه تشكيل مي       

ولي به هر حـال در دوران طالبـان         . ها و ظرايف تصوف تأآيد داشتند       بدون در نظر گرفتن لطافت    

داد ولي از ميان فرِق مختلِف صوفيه، چشتيه بيـشتر از ديگـران               تصوف به حيات خود ادامه مي     

شريفات صـوفيانه ايـشان همـراه بـا       مورد آزار طالبـان قـرار گرفتنـد چـه اينكـه مراسـم ذآـر و تـ                  

موسيقي و آواز دستجمعي است آه طالبان به شدت با آن مخالف بودند علت آن هم اين بود        

دانستند بـه همـين علـت پيـروان چـشتيه در دوران طالبـان در                  آه اصوًال موسيقي را حرام مي     

  .دادند خفا و پنهاني مراسم خود را انجام مي

دادنـد حتـي نظـري     ن مشكل خاصي بـه حيـات خـود ادامـه مـي           اما دو فرقه عمده ديگر بدو     

  ١.گويد خود مال عمر رهبر مذهبي طالبان از اعضاي فرقه نقشبنديه است وجود دارد آه مي
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