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چکیده
از سال شكست مسلمانانـ  1857مـ   در مقابل  استعمار بريتانيا و همچنين عوامل 
ديگری از جمله »سقوط خالفت عثمانی«، »خرافات و بدعت های متصوفه« و »اذيت 
و آزار بريتانيايی ها« باعث تشديد درگيری مسلمانان با هندوها شد و در همين راستا 
با ايجاد حرکت های تقابلی، نوعی جنگ نرم به نام تبليغ برای تقويت و انسجام بنيه 
دفاع دينی مسلمانان در قبال دو جبهه تبشير و هندو در بين مسلمانان شكل گرفت 
که »جماعت تبليغ« به سرپرستی محمد الياس کاندهلوی از علما و محدثين سنی 
حنفی وابسته به مكتب کالمی ماتريديه، يكی از آنان بود. اين حرکت که بيش از هر 
چيز دغدغه تغيير را در سر می پروراند، با الهام از ايدئولوژی سه مجدد و با استفاده از 
طريقه عرفانی، تجربه جديدی از تكنولوژی قدرت )اجرای شريعت، نهاد خودفرمانده 
و خودسازمان ده( را سامان داد. انديشه دينی اين جريان بر خالف ادعای خود  آميخته 
با سياست است که امر سياسی آنان نزديكی به قدرت با استفاده از ابزارها و روش های 

ساده همانند مسجد، نيروی انسانی رايگان و هزينه های شخصی است.
  جماعت تبليغی، از پرنفوذترين و فراگيرترين جريان های اسالمی معاصر در 
شبه قاره هند و کشورهای مجاور است که هدفی تبليغی دارد. اين جريان از منطقه ای 
در نزديكی دهلی آغاز کرد و به تدريج در سراسر هند و بعدها شبه قاره و ساير کشورها 
گسترش يافت. سؤالی که اين تحقيق در پی پاسخگويی به آن است، اين است که آيا 
سياست در جنبش جماعت تبليغ به معنای رايج امروزه، در کشورهايی مانند جهان 
سوم که اغلب فرآيند دولت ـ ملت سازی را به صورت ناقص طی کرده اند، مصداق 
دارد؟ در پاسخ به اين سؤال بايد گفت که تبليغ در کشورهای جهان سوم در طول 
فرآيند دولتـ  ملت سازی متأثر از رقابت و روابط مذهبی است. بر اين اساس، بعد 
سخت افزاری جماعت از قبيل ساختارهای گروهی و تأسيس مراکز و نهادهای وابسته 
به آن، نمود بيشتری داشته است؛ به ويژه پس از رويداد »11 سپتامبر 2001« و به 
دليل ارتباطات برون مرزی و پيوست با کشورهای بحران  ساز در امنيت بين المللی - به 
دليل همان رقابت مذهبی- ريشه در ساختار داخلی و عوامل خارجی و برخی موارد 

برخاسته از ذهن توهم نگر دارد.
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مقدمه
از سال 1920 و با زمزمه سقوط خالفت، همراه با خرافات و بدعت ها و اذيت و آزار 
استعمار  بريتانيا در هندوستان، در اسالم سنی حنفی وابسته به مكتب کالمی ماتريديه 
جريانی پا به عرصه وجود گذاشت که بيش از هر چيز دغدغه تغيير داشت و با ايجاد اين 
تغييرات، دنبال بازگشت به دوران رسالت اولی و خيرالقرون بود. اين جريان با الهام از 
جريانات علمی و فرهنگی مسلمانان شبه قاره، تجربه جديدی را به نام جماعت تبليغ 
از خود برجای گذاشت و با تأسی به انديشه های سه مجدد ديوبندی، ايدئولوژی آنان را 
سرلوحه کار خود قرار داد و با استفاده از طريقه عرفانی جمالی به جای جاللی از شاخه 
نظامی چشتيه در مقابل شاخه صابريه، تجربه جديدی از تكنولوژی قدرت را سامان داد.

جماعت تبليغی، از پر نفوذترين و فراگيرترين جريان های اسالمی معاصر در شبه قاره 
هند و کشورهای مجاور است که در 1355ق توسط موالنا محمد الياس کاندهلوی 
)متوفی 1362ق( تأسيس شد. اين جنبش، هدفی تبليغی دارد و به منظور تبليغ اسالم 
بر پايه مكتب کالمی ماتريديه و مذهب حنفی، از منطقه ای  به نام ميوات در نزديكی 
دهلی آغاز کرد و به تدريج در سراسر هند و بعدها شبه قاره و حتی ساير کشورها گسترش 

يافت، به گونه ای که امروزه در جهان شناخته شده است.
اين جماعت در اوضاع آشفته سياسی و اجتماعی جامعه مسلمانان هند، پس 
از پايان جنگ جهانی اول ظهور کرد. در آن زمان، ميان رهبران مذهبی و سياسی 
مسلمانان هند تفرقه وجود داشت. عده ای حفظ منافع مسلمانان را در عدم رويارويی 
با انگليسی ها می ديدند و برخی طرفدار مبارزه با انگليسی ها بودند. گروهی، هندوها را 
نيز خطر جدی برای مسلمانان می دانستند و عده ای در مبارزه با استعمار انگليس بر 

همكاری با هندوها تأکيد داشتند.
وضعيت اصالحات مذهبي و جنبش هاي سياسي در ميان مسلمانان هندوستان 
بدين گونه بوده که جنبش های مذهبی اسالمی در مراحلي، تمايل داشته اند در سياست 
دخالت کنند و جنبش هاي سياسي نيز نمي توانسته اند توده هاي مردم مسلمان را به 
خود جذب کنند، مگر اينكه رنگ و بوي مذهبي مي گرفتند. اما بنا بر ادعای جماعت 
تبليغ، اين مجموعه يک استثنا محسوب می شود؛ زيرا باني آن تالش کرده که يا به علت 
شرايط حاکم يا تحت تأثير عقايد خودش، آن را از نفوذ سياست به دور نگه داشته و با 
تعصب، جنبش را محافظت نمايد تا از آن به خاطر مقاصد سياسي، سوء استفاده نشود.

جنبش جماعت تبليغ  را به عنوان يک سازمان غيردولتی و بين المللی، می توان 
يكی از پيچيده ترين سازمان های غير دولتی بين المللی دانست که ذهن سياستمداران 
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و سياستگذاران را در سراسر جهان به خود مشغول کرده است؛ زيرا از يک طرف 
سياستگذاران می دانند که اين جنبش بين المللی، بدون مرز است و حوزه فعاليت آن 
جهانی است. از سوی ديگر، بی مكان بودن و پرهيز از سياست، کار شناخت و مواجهه 
با اين جنبش را بسيار دشوار کرده است. جماعت تبليغ  هرگز درون يک مرز خود را 
محصور نكرده و از يک دولت يا ايده خاص حمايت نمی کند بلكه خود را چتری می داند 
که هر کس اصولش را قبول کند، در زير اين چتر جا خوش نمايد و ورود و خروج از 
اين سايه هم آنقدر آسان صورت می گيرد که نه از ورود، دچار ذوق زدگی و نه از خروج، 

به مرگ مبتال می شود. 
جماعت تبليغ با اين رويكرد در پيگيری اهداف خود، ضمن برخورداری از امكاناتی 
با چالش هايی نيز روبه روست. بر اين اساس، به نظر می رسد با بررسی و تحقيق درباره 
جماعت، می توان  ضمن شناخت اين جريان، انتظارات مشخصی از آن داشته و برخورد 

و مديريت مناسبی در قبال آن اعمال کرد. 
هدف اين بررسي، طبق اصول پديدارشناسی، آشكار نمودن جايگاه سياست در اين 
جريان است که خارج از حلقه مسلمانان کمتر شناخته شده است. ميدان اين تحقيق، 

محدود به مطالعه تاريخي اين جنبش و سير تحول آن است. 
بر اين اساس، در اين تحقيق از داده های اسنادی استفاده شده که اکثر منابع از زبان 
اردو برگردانده شده اما پايه اصلی تحقيق، بر اساس تحقيقات ميدانی با روش مشاهده 
مشارکتی بوده است. اين تحقيق از نظر موضوعی به طور عمده به جماعت تبليغ و 
جايگاه سياست در آن پرداخته است. با توجه به محدوديت دسترسی به اطالعات و 
داده های مستند، يكی از کارهای درخور اين تحقيق، استفاده از منابع مستقيم و در 
دسترس متصديان جريان جماعت و کارگزاران آن بود تا از اين طريق اين نقيصه 
برطرف شود. اکثر منابع و مصاحبه ها توسط مترجم همراه تنظيم، مقوله بندی و سپس 

ارزيابی شده است.  
 روش جمع آوری داده ها بر اساس کمی و کيفی  بوده و در تحقيقات کيفی از روش 
مشاهده مشارکتی به صورت زندگی و همراهی با گروه های جماعت تبليغ  بهره گيری 
شده و منابع مكتوب اردو، عربی و انگليسی و اندك منابع فارسی نيز مورد بررسی و 
کنكاش قرارگرفته است و با رهبران اين جريان در هند، پاکستان، بنگالدش، ترکيه، 

امارات متحده عربی، عمان و  ايران مصاحبه شده است.
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چارچوب مفهومی تحقیق
نحوه کاربرد قدرت در اين پژوهش مطابق مدل »سنت خرد و کالن مسلمانان« شبه قاره 
است که با استفاده از راهبرد و استراتژی بيان فضايل به جای مسائل )اسالم مكی ـ 
فرهنگ و اسالم مدنیـ  سياست( با مفاهيم شورا، امارت، هجرت، رد تكفير و آگونيسم1 با 
تقويت ايمان و تقدم عمل به هجرت پرداخته و تحت رياست و امارت يک امير و وجوب 
اطاعت از او که توسط شورای اهل حل و عقد، شبيه لويی جرگهـ  مجلس نخبگان و 
خبرگان افغانستان ـ  انتخاب می شود، تن در دهند. افق ذهن و تفسير من از متن و 
ذهن الياس سياست و انديشه سياسی جديدی به نام دعوت و تبليغ است. اين حرکت 
از دهه پنجاه در ايران آغاز شد و از دهه شصت با بيداری اسالمی به خاطر انقالب و 
مذهب شيعه که هر چه بيشتر ثبات و قدرت گرفت، آنها نيز به موازات انقالب قدرت 

گرفته و دارای ساختار سياسی منسجمی گرديدند.
 برگر پديدارشناسی را تنها روش مناسب برای پـديـده های دينی می داند و معتقـد 
است که پديدارشناسی به فهم پديده ها از درون می پردازد و اين سخن به اين معنی 
است که عقايد و باورهای دينی را بايد از زبان معتقدان به يک دين خاص مطالعه 
کرد )برگر، 1979: 32(. پيتر برگر، همه توان خويش را صرف بنيادهای شناسايی زندگانی 
روزمره نموده است. او برای توضيح بنيادهای شناسايی در زندگانی روزمره، روش تحليل 
پديدارشناختی يعنی روشی مطلقاً تشريحی را بهترين روش می داند )برگر و الکمن،1375: 34(. 
روش پديدارشناسی برگر، دارای اصول بنيادين زير است: عنصر آگاهی، ميان ذهنيت، 

عنصر زبان، تعليق، داوری، تكيه بر عقل سليم.
با روش مفهومی پديدارشناسی، می توان اين گونه فهميد که جنبش جماعت 
تبليغ از دوره مقدماتی، ميانی و نهايی اسالم برای حرکت خويش دوره اُولی را انتخاب 
و اعالم نمود که فعاًل تالش و عمل برای بازتوليد ارزش ها و ارج های عصر نخستين 

اسالم ضرورت دارد.
الياس با مدل مفهومی »سنت ُخرد و کالن« که هر کدام از اين دو سنت از سه گروه 
علما، روشنفكران و طبقه پايين تشكيل شده است، می خواهد با راهبرد و استراتژی 
نرم افزاری فرهنگ و تبليغ )اسالم مكی( جامعه کوچک مسلمان را از طريق راهبرد 

سياسی )اسالم مدنی( به سياست، مشارکت در قدرت و صاحب نقش برساند.
مسلمانان هند، جامعه ای يكپارچه نيستند که دارای فرهنگ واحد و زبان واحد باشند 
و با نگرشی يكسان به زندگی بنگرند. اگر مجاز باشيم که به مفهوم سنت خرد وکالن، 
آنگونه که در انسان شناسی فرهنگی تعريف می شود )امتياز احمد،1976: 95( استنادکنيم، 

Agonism .1  : تفاهم، کوشش مقابل آنتاگونيسم که به معنای ضديت و غيريت آمده است.
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در مجموع، در سنت کالِن مسلمانان هند، سه گروه -که هر گروه سه زيرمجموعه 
دارد- ديده می شود:

الف( علمای دينی
ب( طبقه جديد تحصيلكرده که گرايش غربی دارند

ج( مسلمانان عقب مانده و فقير )همان: 97(
تحول، از اسالم مكی يعنی حرکت از فرهنگ به سياست که وجه بارز اين جريان 
است، با استفاده از نظريات محمد محمود طه، عبداهلل احمد نعيم و محمد شحرور شكل 
گرفته است و پيروان بعد از وی، تحول از اسالم مكی به مدنی را با استفاده از امكانات 
جديد و نو کردن ابزار قديمی و سنتی مانند مساجد مجلل، مراکز مجهز، مدارس دينی 
پر جمعيت، نماز جمعه و تورهای قدرت به نمايش گذاشتند. طبق اين نظريه، رسالت 
مدنی مناسب انسان قرن بيستم نيست بلكه الگوی شخصی حيات پيامبر اسالم )ص( 
و مناسب قرن هفتم )ميالدی( و شرايط آن زمان است )وائل بن حالق، 1386: 346(. آنچه در 
مدينه اتفاق افتاد، فرع و آنچه در اسالم مكه آمده، اصل است و بر خالف عرف جاری که 
الگوی مدنی را ناسخ الگوی مكی گرفته اند، اين نظريه الگوی مكی را ناسخ اسالم مدنی 
می داند؛ چون اصل، ناسخ فرع تواند بود نه بالعكس... طبق اين نظريه، رسالت اصلی 
اسالم، همان رسالتی است که در مكه ظهور کرد و آنچه در مدينه پديدار شد، در واقع 
رسالت ثانوی و فرعی اسالم بود. از اين رو، برای بنای شريعت و فقهی که اصلی و واقعی 
باشد، بايد به اسالم مكی بازگشت و آن را مبنای تأسيس شريعت و فقه دوران جديد 
قرار داد )رسالت مكی يا رسالت اصلی اسالم(  مناسب عصر کنونی است و )رسالت مدنی 
يا رسالت فرعی اسالم( مناسب عصر پيامبر )ص( بوده است )احمد النعيم،1381: 144(. اما 
مخالفان اين نظريه معتقدند که حتی اگر اين بازگشت درست هم باشد، ما انسان ها 
چنين اجازه ای نداريم و اين مهم، کار پيامبران و محتاج به پيامبر است و پيامبری 
نيز در اسالم خاتمه يافته است. محمد طه برای پاسخ به آنها يادآور می شود که آنچه 

خاتمه يافته نبوت است و نه رسالت )محمد طه: 8(.
محمد محمود طه در کتاب رسالت دوم خود چنين می نويسد:

تقسيم قرآن به سوره های مكی و مدنی، حاکی از تفكيک امت به مسلمين 
)با اسالم در ابتدايی ترين سطحش يعنی ِصرف پذيرش ظاهری آغاز می شود 
ـ که به لحاظ تاريخی منافقين را نيز شامل می شود ـ و پس از گذر از چند 
مرحله تكامل روحی به اسالم به عنوان تسليم کامل درونی در برابر خدا منتهی 
می شود( و مؤمنين است. تفاوت سوره های مكی و مدنی »نه به جهت زمان 
و مكان وحی آن که اساساً به دليل مخاطبينی که هر کدام از اين سوره ها، 
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هنگام نزول داشته اند« اگر چه سوره های مكی پيش از سوره های مدنی نازل 
شده اند، با وجود اين تجسم بخش »سطحی باالتر« از اسالم يا در سطح دوم پيام 
هستند؛ بنابراين گذر از مكه به مدينه، يک حرکت نزولی از سطح باالتر گروه 
مسلمين به سطح پايين تر گروه مؤمنين است... مردم نخست به پذيرش اسالم 
به صورت ]نهايی ترين معنا[ دعوت شدند و هنگامی که در انجام آن درماندند 
و به ويژه آشكار شد که آنان پايين تر از حد مطلوب هستند، بار ديگر به فراخور 
قابليت هايشان فراخوانده شدند. خدا با عرضه ميزان باالتر، حجت را بر مردمان 

تمام کرده است )جان کوپر، 1380: 127(.
بيان مشيرالحسن درباره جماعت نيز تا حدودی منطبق با اين راهبرد است. آنجا 

که می نويسد:
تجربه ای که الياس از کار در ميان ميواتی ها1 به دست آورده بود، او را متقاعد 
کرد که انتقاد صريح و مستقيم از عقايد، رسوم و اعمال غير اسالمی، مردم 
را از برنامه او متنفر و بيگانه می کرد؛ بنابراين به جنبش صدمه می زد. اگر در 
نخستين وهله، در ميان مردم آگاهی دينی به وجود می آمد، نتايج ثمربخشی 
به بار می آورد. اين امر، سر انجام به آگاهی عميق مؤمنان نسبت به فرايضی که 
شريعت بر آنان مقرر داشته است می انجامد و آنان با ميل خود و بر اثر کشش 
باطنی، به طور خودکار به آيين اسالمی می پردازند ) مشير الحسن،1367: 358-359(.

سياست و جماعت تبليغ
در اصطالح عالمان دين به جای واژه سياست، »تدبير و چاره انديشی« به کار رفته است. 
از به کارگيری بعضی واژه ها در دوران معاصر در فقه اسالمی معنای نامناسبی برداشت 
می شود که يكی از آنها کلمه »حيل« يا »حيله« است. در جايی که علما درباره موضوعی 
به بن بست می رسند، به دنبال برون رفت از آن می گردند. اين برون رفت، حيله شرعی 
يا تدبير ناميده می شود که به معنای مكر، فريب و نيرنگ يا ديگران را سرکارگذاشتن 
و کاله گذاری نيست. اشرف علی تهانوی کتابی دارد به نام »الحيله الناجزه للحليله 
العاجزه« يعنی تدبير قطعی برای زنی که به دليل مفقود شدن شوهرش به بن بست 
رسيده است. اين تدبير و چاره انديشی همان سياست است که امروزه در بخشی از 
کتاب های فقهی کتاب الحيله نام دارد. نگاه برخي از عالمان دين به سياست، پرهيز از 

دخالت در سياست بوده است. 
سياست، از نقشی اساسی در مشخص ساختن هدف ها و طرح برنامه ها برخوردار 

Maiwat .1   منطقه ای نزديک دهلی که حرکت جماعت از آنجا شروع شد.
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است و نيز در ترسيم روابط اجتماعی در داخل و نحوه همكاری با کشورهای ديگر 
دخالت دارد؛ ترسيم سياستی موفق که انديشه اخالقی و وجدانی آن را به وجود آورده 
باشد، اهميت خواهد داشت )سحمرانی:234(. چون سياست، مجموعه خواسته هايی نيست 

تا منحرف کردن آنها به آسانی عملی شود، چنين نتيجه می گيريم که واجب است:
سياست مادام که انگيزه های آن در وجدان های آگاه و انديشه های روشن و 
قلب های فهيم باقی است، منحرف نمی شود و هرگونه کوششی نيز برای منحرف 
کردن آن بی نتيجه است. به عبارت ديگر، تا وقتی که انگيزه های آن به انديشه ها 
مرتبط باشد، چنين خواهد بود. اما اگر اين انگيزه ها از اعضای دستگاه هاضمه 
برخيزد، استعمار خواهد توانست که در تمايالت تحت سلطه اين دستگاه دخالت 
نمايد تا کشورهای استعمار شده را از نظر سياسی و اقتصادی همچنان تحت سلطه 
خود نگه دارد. اعضا و جوامعی که استعمار بر آنها سوار می شود، پايه ها و اساسی 
هستند که فعاليت طبيعی انسان را در کشور به توقف می کشانند )ابن نبی، 1979 :26(.

بر اين اساس، مسير حرکت به سوی استقالل و رهايی از استعمار ترسيم می شود 
و بر عقل به عنوان عامل سياست تكيه می شود، نه بر جهاز هاضمه )معده(؛ زيرا معده، 
خانه بيماری هاست )ابن نبی، 1979 :26(. از اهداف سياست امروز، اين است که بررسی 
کند چگونه صلح به دست نمی آيد، نه اينكه چگونه جنگ افروخته می شود. )همان:320(.

امير
به رهبر، بنيانگذار و رئيس گروه يا مرکز جماعت تبليغ - چه مقيمی1 و چه بيرونی2- امير 
گفته می شود. در برخی از کشورهای عربی که امير به استاندار نيز اطالق می شود، به 

خاطر پرهيز از تشابه اسمی، امير را ذمه دار می گويند.

تعریف تبليغ
اصل تبليغ عبارت از دو چيز است و مابقی شكل ظاهری آن هستند؛ يكی امور مادی 
و ديگری معنوی است. منظور از امور مادی اين است که گروه ها و دسته هايی را برای 
پخش و نشر آنچه رسول اکرم )ص( آورده است، در مناطق و کشورهای مختلف بسيج 
نموده... و منظور از امور معنوی ترويج از جان گذشتن در راه احيای احكام خداوند 

است ) ندوی: 279ـ 278(.

1. شخصی که در محل سكونت خويش مشغول تبليغ است، به کسی که در بين عشيره خود تبليغ می نمايد، مقامی يا 
امير درون ُملكی گفته می شود.

2. به رهبر گروهی که در خارج از محل سكونت خويش مشغول تبليغ است و رهبری گروهی را برعهده دارد،   امير 
تبليغی بيرون ُملكی گفته می شود.
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چیستی جماعت
جماعت تبليغ عبارت است از گروهي از افراد که به عنوان تبليغ دين خداوند،  با هزينه 
شخصي مدتي از وقت خويش را در راه خدا گذاشته و به صورت دسته جمعي از وطن 
اصلي خود خارج شده و بنا به مدت زماني که در اين راه اعالم و ثبت نام کرده اند، طبق 
صالحديد مراکز جماعت تبليغ، به تبليغ اعزام مي شوند؛ جنبشی را که فريش نور از آن 
و اعضايش به مردان شجاعی که همه جا می روند و جماعت تبليغ که مرز نمی شناسد، 

ياد می کند )نور،2010 :25(.
به چهار نظريه درباره اهميت و مسئله جماعت توجه فرماييد:

الفـ  مسعود مدکالف )Masud Medkalf( در اين رابطه می نويسد:
اکنون يكی از بزرگ ترين جنبش های جهان اسالم، جماعت تبليغ هستند 
که قصد دارند ايمان را بار ديگر در ميان مسلمانان زنده کنند )مدکالف،2009: 84(.

بـ  پروفسور الطاف احمد اعظمی در کتاب »احيای ملت« خويش می نويسد:
...از اين جهت که هدف جماعت تبليغ، اصالح توده مردم بود، دعوتش را 
به چندين امر ابتدايی و بنيادی، مانند اصالح کلمه )تلفظ صحيح شهادتين(، 
اقامه نماز و غيره محدود نمود اما منظورش هرگز اين نبود که کل اسالم همين 
است و بس بلكه تصريح کرد که اين امور، ابجد و الفبای اسالم اند و مد نظرش 
اين است که بايد با عبور از اين مراحل و به صورت تدريجی به اصول و اعمال 
اسالم رسيد و مرحله نهايی اين سعی و تالش، »سياست نامه يا قدرت سياسی« 
است. بنيانگذار جماعت تبليغ، مانند موالنا ابواالعلی مودودی، حصول قدرت 
و حكومت را، اصل هدف و مطلوب تلقی ننمود بلكه آن را جايزه خداوند در 
برابر ايمان و عمل صالح می دانست. انديشه موالنا محمد الياس  هر چند که 
به جهاتی از نواقص خالی نبود ليكن به لحاظ کلی، درست و مطابق با قرآن و 

سنت بود )اعظمی،1385 :21-22(.
جـ  اکبراحمد، نويسنده مشهور پاکستانی ساکن انگليس از اين جنبش به محبوب ترين 

نهضت ياد می کند:
بی مناسبت نيست که از جماعت تبليغ نيز که در اوايل قرن حاضر )قرن 
بيستم( در دهلی شكل گرفت، ذکری به ميان آوريم. در نظر عده زيادی، اين 
گروه »محبوب ترين نهضت اصالحی در جهان اسالم« است. اعضای آن معتقد 
به برخورداری از روحيه تبليغ، نشر اسالم و کار با گروه های ديگر و توأم با عشق 

و هماهنگی دوجانبه اند... )اکبراحمد،1389: 343(.
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دـ  فريش.آ. نور در زمينه الگوهای رفتاری اعضای جنبش جماعت يادآور می شود:
منطقه و محله زيارتگاهی و تفريحی نظام الدين شهر دهلیِ نو هند و شهر 
رايوند الهوِر پنجاب  پاکستان، اکنون يكی از بزرگ ترين مراکز تردد گروه های 
انسانی مسلمان و گسترده ترين شبكه اجتماعی اين جنبش محسوب می شود... 
شبكه ای بودن، محلی بودن و استفاده از امكانات دم دست و حاضر، همانند 
مساجد، مدارس و ساير مراکز تبليغ با روحيه عمل گرايی، به هم آمده و نتايج 
بزرگی را به بار آورده است... اکنون ما می توانيم، دو وجه آرامش و صبر و فعال 
بودن در عين سكوت اين جنبش را بازشناسی کنيم و شخصيت جهانی امروز 
مسلمان را مديون اين گونه از الگوهای رفتاری بدانيم که توانسته است بر 
محدوديت های سياسی و عقالنی موجود در سرزمين های گوناگون غلبه کند و 
به سمتی برويم که زبان مردم بومی را فهم کنيم و اين جماعت بتواند، آنقدر به 
آنها نزديک شود و با آنها همدلی کند که از فرهنگ خود جداشده و به جماعت 

بپيوندند )پيشين: 8(.
اما سه شخصيتی که اين جنبش تحت تأثير آنان به وجود آمد، عبارتند از:

الفـ  شيخ احمد سرهندی )971– 1034ه/ 1564– 1625م.(
محل تولد شيخ احمد سرهندی1 يكی از شهرهای استان پتياالی پنجاب شرقی 
است که در حال حاضر مرکز آن دهلی می باشد )شيال،1383ش:36(. شيخ احمد پيرو 
مسلک نقشبنديه بود. او همانند سهرورديه، سياست وابستگي نزديک خود به دولت 
وقت را با اين نظر که دولت را اسالمي تر کند، دنبال مي کرد و همين نظر وی در نزديكی 
دولت های هند، پاکستان، بنگالدش، امارات متحده عربی، عمان، قطر و افغانستان تا 

کنون به طور جدی به تصوف عمل شده است.
هندوها را کافر تلقي مي کرد و هر نوع معاشرت و ارتباط با آنها را حتي در تجارت 
نهي مي نمود. اين حرکت مهمي جدا از عملكرد ساير  فرقه هاي تصّوف در هند بود. 
در اين زمان، مردم عادي و همچنين معتمدان، تحت نفوذ افكار و عقايد صوفيه قرار 
گرفتند. به هر حال، جوهر ناب عرفاِن روشن با ترکيب جهالت و بدعت ها آلوده شده 
بود. از طرفي، استقالل در حوزه عقايد وجود داشت و از طرف ديگر، بدعت هايي بود 
که در طي حكومت اکبر شاه آغاز و تمامي امپراطوري هند را در برگرفته بود. علماي 
دنياپرست اغلب مسئول شروع و ترويج اين بدعت ها بودند )بالچمن، 1873: حرفI(. در 
حالي که ساير علما در حوزه هاي علميه سرگرم تدريس بوده و آثار و تفاسير حجيمي 
مي نوشتند و فراميني مبني بر ابطال عقايد علماي دنياپرست امضا مي کردند، به نظر 
1- Sarhandi
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مي رسد که شيخ احمد کسي بود که عليه افكار ليبرالي زمان خود فرياد اعتراض را بلند 
نمود. او فرقه اي از تصّوف را تقويت و گسترش داد که از ساير فَِرق تصّوف در هندوستان 
به شريعت نزديک تر بود؛ بنابراين او براي شريعت در برابر طريقت، اهميت بيشتري 
قائل شد؛ آموزش الهيات و قوانين شرعي را برتر از تعاليم تصّوف مي دانست و اصحاب 
پيامبر )ص( را بهتر از تمامي بزرگان اسالم تلقي مي نمود... شيخ احمد از هندوها بسيار 
متنفر بود. او آنها را دهيميـ  بي ايمانـ  نمي ناميد بلكه آنها را اهل کفر خطاب مي کرد 
]جزيه از بي دينان اخذ نمي شود، فقط از اهل کتابـ  دهيميـ  گرفته مي شود. هنگامي 
که مسلمانان به هند آمدند، متوجه شدند که اکثر هندوها بت ها را مي پرستند اما 
روش هاي آنها با روش هاي کفار مكه در زمان پيامبر )ص( بسيار متفاوت بود. در ميان 
هندوها افراد زيادي وجود داشتند که طبق اعتقادشان فقط يک خدا را مي پرستيدند، 
با هندوان نيز چنان رفتار مي نمودند[. شيخ احمد خود را همان مجدد مي دانست و 
کوشيد تا اسالم روزگاران خودش را از تمامي بدعت ها و اعمال غير اسالمي پاك کند. 
او اجازه جزئي ترين انحراف از مسير اسالم را -که بر اساس قرآن و تعاليم پيغمبر )ص ( 
بود- نمي داد. حتي عقايد و اعمال صوفيه بايد با شريعت مطابقت مي کرد. او در تالش 
به منظور خالص کردن اسالم، رويكردي آشتي ناپذير را در قبال هندوها و... اتخاذ کرد 
و مسلمانان را در مسيري هدايت کرد که آنها به جامعه اي انحصاري و منزوي تبديل 
شوند. در حال حاضر، به خوبی می توان فرضيه دو مليتي را مشاهده کنيم که منجر به 

تجزيه هندوستان شد و سنگ بناي آن را شيخ احمد نهاد.
بـ  شاه ولي اهلل دهلوی

ابواالعلی مودودی درباره شاه ولی اهلل می گويد:
در اين شكی نيست که او يک محدث اجدادی و يک فقيه بوده است )حسابی: 102(. او 
در شبه قاره هند و پاکستان، اولين بنيانگذار انتشار دانش حديث بوده و هر گروهی 
از علمای ما برای نشر تعليمات حضرت رسول )ص( مديون سعی او می باشند. 
به جهت شخصيت قابل احترام و مقتدر او، هر مصلحی در اينجا سعی می کند 
که از نام او بهره برداری کند و از گفته های او در زمينه هايی استخراج می کند و 
تغييراتی در آنها به نفع عقيده خود می دهد و به اصطالح سوء استفاده می کند 
)حسابی:102(. همه کتاب های او به زبان فارسی و عربی است. شاه ولی اهلل هيچ گاه 

از برتری مسلک عقليون و اصالت عقل حمايت نكرده است... او يک طرفدار جدی 
هر چهار مكتب ارشادکننده فقه بوده است و قصد نداشته است که سيستم شرعی 
جديدی برای از بين بردن سابقين وضع و داير کند. هر چند در نتيجه مالحظه 
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سختگيری و خشونت و مخالفت بين مكتب های مورد احترام  زمان او آرزويی را 
بيان کرده است. که بهتر خواهد بود اگر بتوان با يک عمل ترکيبی سيستم شرعی 
جديدی مخصوصاً از فقه شافعی و حنفی بيرون آورد ولی او هيچ گاه در اين باره از 

حد يک نظريه دادن گامی فراتر ننهاده است.... )همان جا: 103(.
او در قرن هجدهم ميالدی تالش کرد تا گسستگي بين مشرب هاي تصوف را که با 
تعاليم شيخ احمد َسرهندي به وجود آمده بود، ترميم و يک بار ديگر آنها را به يكديگر 
نزديک تر کند. او کوشيد تا اختالفات بين اهل علمـ  علما و اهل بصيرتـ  صوفيان را 
حل و همچنين بين رويكردهاي فرقه هاي سني و شيعه تلفيق و آشتي برقرار کند. او 
منتهاي کوشش خود را البته بدون توفيق زياد انجام داد تا از موِج کاهِش امور سياسي، 
اداري، اجتماعي و ديني مسلمانان جلوگيری به عمل آورد... او هرگز ادعا نكرد که اصالح 
طلب يا مجدد اسالمي است اما با تعاليم و کارهايش جّوي را فراهم کرد که جانشينان 
و پيروانش اصالحات را انجام دهند و او را مجدد بخوانند. او در نوشته هايش خطاهاي 
اخالقي و معنوي جامعه را بيان مي کرد. قرآن مجيد را به فارسي آسان و روان ترجمه 
نموده و اهميت درك اين کتاب مقدس را مورد تأکيد قرار داد. او در جلسات درس 
احاديث پيغمبر)ص( مي کوشيد چشم توده هاي مردم را درباره عناصر غير اسالمي که 
در اعمال ايماني مسلمانان و همچنين آداب و رسوم اجتماعي رسوخ کرده بودند، باز 
کند. او بنياِد گروِه اصالحي ای را بنا نهاد که فعاليت هايشان تحت نظر شاه عبدالعزيز 

پسر و جانشين او ادامه داشت.
جـ  سيداحمد عرفان )جنبش اصالحی محمديه يا طريق نبوت( / سّيداحمد شهيد 
برالوي )1786ـ 1831م( پيروان شاه ولي اهلل تعاليم او را تحولي دگرگون بخشيدند؛ 
بدين معنا که تبديل به فعاالني شدند که هدفشان براندازي حكومت سيک ها در پنجاب 
و ايجاد کشوري اسالمي در مرز شمال غربي بود. رهبري آنها را سيد احمد شهيد اهِل 
راِي بريلی بر عهده گرفت که از همكاران فعال و نزديک پسران و خويشاوندان شاه 
ولي اهلل بود. اين نهضت که به عنوان جنبشي ديني و اجتماعي آغاز شده بود، به زودي 
رنگ و بوی سياسی گرفت و بعد ها ضد بريتانيايی شد. به نظر مي رسد که اولين نهضت 
عاّمه مردمي مسلمانان از مرز شمال غرب تا بنگال بود و سبب پيدايش جنبش هاي 
اجتماعي، ديني و اصالحي در ساير نقاط کشور گرديد. او در ِسن 22 سالگی مشرب 

نقشبندي را با بيعت کردن با شاه عبدالعزيز پذيرفت.
سيد احمد شهيد، نام جنبش و طريقه خود را »طريقه محمديه« يا »طريق نبوت« 
می ناميد که هدف آن به وجود آوردن ارزش های اسالمي بود )عندليب، 1758: 23(. او مانند 
شاه ولي اهلل دهلوي مي خواست که عرفان اسالمي و شريعت را به يكديگر نزديک تر سازد. 
در حالي که مريدان در طريقت او ثبت نام مي کردند، براي هر چهار مشرب تصّوف و 
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همچنين )فاروق،1943( به طريق محمديهـ  خواجه مير ناصر عندليب )1758م.( نوه خواجه 
بهاءالدين، بنيانگذار مشرب نقشبنديه که خودش به طريقه عرفان مجدد متعلق بود، 
مشرب محمديه را بنا نهادـ  )طريق نبوت( از آنها بيعت مي گرفت )فاروق،23(. طبق گفته 
او، چهار مشرب تصّوف به طرق غيرمستقيم يا مخفي به پيغمبر )ص( وصل مي شدند، در 
حالي که طريق محمديه به شيوه اي خارجي وصل مي شد؛ در نتيجه، اعمال خارجي بايد 
با شيوه محمدي با شريعت مطابقت داشته باشند. او احساس مي کرد که احياي مجدد 
روحيه و عزم براي جنگيدن در راه خدا به منظور ايجاد کشوري اسالمي در هندوستان 
ضروري بود؛ زيرا پس از تقريباً هشتصد سال حكومت اسالمي، اين حكومت داشت به 
سرعت از کنترل و تسلط آنان خارج مي شد )غالم رسول مهر،1945(. او قبل از هر نوع اقدام 
عملي در راستای اين هدف، تصميم گرفت به زيارت مكه برود. با قايق تا کلكته و از 
آنجا با کشتي عازم سفر حج گرديد. در اين سفر در هر شهر، چه بزرگ و چه کوچک، 
گروه زيادی از مسلمانان نزد او مي آمدند و در مشرب او ثبت نام مي کردند. گفته مي شود 
که تعداد افراد به چنان عددی در کلكته رسيد که سيد احمد به جاي دست دادن 
به منظور بيعت گرفتن عمامه خود را دراز مي کرد تا کساني که مي خواستند مريد او 
شوند،  آن را بگيرند و لمس کنند)محمد  حسين،1957: 563(. سيد احمد اين زيارت را به 
منظور احياي اعمال اسالمي انجام داد. سيد احمد مي خواست تصّوف را به روزهاي 
اوليه اسالم يعني زماني که فرد، منافع شخصي و دنيوي خود را به مشيت الهي تسليم 
مي کرد، برگرداند و به شدت خداوند را دوست داشته و در راه او جان فشاني کند. با در 
نظر گرفتن اين رويكرد، تصوف با اسالم متفاوت نخواهد بود. او عقيده وحدت  الوجود1 
مجّدد الف ثانی را به وحدت الشهود2 ابن العربي ترجيح  مي داد... او بر خالف شيخ احمد 
سر هندي، نه عليه دين هندو و نه مخالف هندوها بود. با هندوها رابطه خوبي داشت و 
حتي به خانه هاي آنها مي رفت. راجا هندو، وزير و برادر زن مهاراجه3  گواليوار4، روابط 
دوستانه اي با او داشت و به قيام او عليه سيک ها کمک کرد. سيد احمد شخصاً پيرو 
تعاليم فرقه حنفي بود اما آگاه بود که اين موارد غير قابل تغيير نيستند. موضع او در 
مورد اصول، آشتي ناپذير اما در مورد جزئيات، ميانه رو و ليبرال بود. به عنوان مثال، او 
مصّرانه از پيروان خود مانند  شاه اسماعيل می خواست که پتان هاي5 حنفي مذهب را 

مجبور نكنند هنگام اداي نماز، آمين بعد از حمد را جهر خوانده و رفع يدين کنند.6

1- او کل کامل است؛ همه چيز اوست و او در همه چيز است؛ من و او از يكديگر جدا نيستيم؛ من حقيقت هستم.
2- او راهنما است؛ همه چيز از اوست؛ من با او هستم و او با من است؛ من خدمتگزار او هستم )عاشق(.

Maharaja -3: به حاکمان هندو گفته می شود.
4- قلعه ای در شهر دهلی بوده است.

5- پَتان به معنی افاغنه يا عنوانی است که ديگران به مهاجران افغانی در کشورشان  خطاب می کنند.
6- پيروان مذهب حنبلي بعد از حمد، آمين را با صداي بلند مي خوانند و در رکوع رفع يدين مي کنند.
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سيد احمد در عقايد اساسي اسالم به شاه ولي اهلل نزديک تر بود تا شيخ احمد سرهندي 
)او در موارد جزئي با شاه ولي اهلل اختالف داشت( ولي در مورد عقيده وحدت الشهود 
که برخي از صوفيان به آن معتقد بودند، با شيخ احمد سر هندي اختالف داشت. او بعد 
از بازگشت از سفر حّج، عقايد خود را اعالم کرد و جنبشي را سامان داد که به گروه 
»کارگران« يا »جماعت« معروف شد. کارگران از ميان بخش هاي مختلف مسلمانان 
انتخاب مي شدند و قرار شد به عنوان دعوت کننده، واعظ و اصالح کننده خدمت کنند. 
شبكه اي از مراکز، به منظور اصالح و پاکسازي اسالم ايجاد شد. ائمه جماعات در 
مساجد به منظور آموزش اصول اساسي و اعمال اسالمي به مردم، تعيين گرديدند. 
کمک هاي نقدي گردآوري و در يک صندوق عمومي قرار داده و کنترل مي گرديد. 
دادگاه هاي اسالمي به منظور اجراي عدالت طبق موازين شرع اسالم تأسيس گرديد. 
چون کار اصالح و پاکسازي فقط در يک مملكت اسالمي امكان پذير بود، سيداحمد 
فكر ايجاد يک کشور اسالمي در قسمت شمال غربي هندوستان، جايی که جمعيت 
مسلمانان بيشتر بود را به وجود آورد. طبعاً اين امر منجر به درگيري با سيک ها شد 
که کشور و حكومتي را در پنجاب، تحت رهبري ران جيت سينگ ايجاد کرده بودند. 
اقدام مخاطره آميز سيد احمد مبنی بر ايجاد کشوري مسلمان در پنجاب موفقيت آميز 
نبود. او در ششم ماه می 1831م. در حالي که با سيک ها مي جنگيد با تعدادي زيادي 

از پيروانش در حمله باالکوت1 در منطقه هزاره کشته شد.

مکتب کالمی جماعت تبلیغ
اساس عقايد فكری جماعت تبليغ که مذهب حنفی دارند، قرآن و سنت است که اوالً 
در اعتقاد دارای مذهب ابومنصور ماتريدی هستند و ثانياً در فقه و فروع پيرو مذهب 
ابوحنيفه و ثالثاً تمسک به چهار طريقه مشهور عرفانی نقشبنديه، چشتيه، قادريه و 

سهرورديه می جويند )جهنی، ج1: 307(.
ماتريديه، فرقه کالمی بزرگی از اهل سنت و جماعت است که پايه گذار آن، ابومنصور 
محمد بن محمد بن محمود ماتريدی سمرقندی  )متوفای 333ق( است. اهل سنت و 
جماعت به لحاظ کالمی، از دير زمان به دو فرقه اشاعره و ماتريديه2 تقسيم می شوند 
که آغاز تأسيس هر دو فرقه به قرن چهارم هجری باز می گردد. ابوالحسن اشعری 
)متوفای 326ق(، پايه گذار مكتب اشاعره و ابومنصور ماتريدی، هر دو در عصر واحدی 

1- منطقه ای بين پاکستان و افغانستان در شمال پنجاب
2 . ماتريديان در فقه پيرو ابوحنيفه اند و عقايد خود را نيز منسوب به وی می دانند اما شكل کالمی  مدون و نظام مند اين 
فرقه به ابومنصور ماتريدی می  رسد. برای اطالع بيشتر از تاريخ و انديشه های اين مكتب کالمی رك. به تاريخ و عقايد 

ماتريديه از سيد لطف اهلل جاللی  )چاپ مرکز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب ، قم 1376(
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می زيسته اند و تاريخ وفات آنان بسيار نزديک به هم است؛ بنابراين پايه گذاران دو 
مكتب، شاهد جريان های واحدی در کل جهان اسالم بوده اند اما نكته درخور توجه، 
بعد مسافتی ميان دو شخصيت علمی جهان اسالم و به احتمال زياد، عدم اطالع يكی 

از وجود و دست کم فاز انديشه ها و افكار ديگری است.
به رغم اهميت فراوان ابومنصور ماتريدی، درباره زندگی و کيفيت برخورد او با 
انديشه ها و فرقه های گوناگون هيچ اطالع موسعي در دست نيست اما بی اطالعی از 
زندگی ابومنصور ماتريدی، چگونگی تالش او برای اصالح عقايد اهل سنت و جماعت، از 
اهميت و انديشه های او نمی کاهد. شخص ابومنصور ماتريدی در ميان علما و انديشمندان 
حنفی- ماتريدی ارزشی عظيم دارد و همگان به بزرگی پيشوايی او اذعان کرده اند. او 
پايه گذار مكتب منسجم کالمی بزرگی است که در کنار مكتب اشعری ادامه حيات 
داده و به نظر می رسد از حيث مبانی چارچوب فكری، مكتب او به مراتب از مكتب 
اشعری قوی تر و استوارتر است؛ بنابراين هرچند احوال زندگی شخصی او مورد بی مهری 
نويسندگان ملل  نحل و حتی طبقات نويسان حنفی قرار گرفته است، مكتب کالمی و آرا 
و افكار او پيوسته مورد توجه و اهتمام ماتريديان و حنفيان بوده است. کتاب التوحيد و 
نيز کتاب تاويالت اهل السنه  و ساير کتب او پيوسته مورد استفاده و استناد ماتريديان 
قرار گرفته است و در قرن حاضر، حرکت وسيع تری نسبت به شناخت او آغاز شده است.       
مكتب ماتريدی حدوداً نيمی از اهل سنت را پوشش می دهد و در جغرافيای جهان 
اسالم، سهم عمده ای دارد. از کشورهای استقالل يافته آسيای مرکزی که زادگاه اين 
مكتب است، تا چين و هند و ترکيه و جزيره بالكان و... تمام حنفيان  پيرو اين مكتب 
هستند و امروزه نيز در بسياری از دانشگاه های معتبر اسالمی، از جمله در االزهر مصر، 

مورد تحقيق و تدريس قرار دارد. 
ماتريديه درمقايسه با اشاعره و معتزله به لحاظ مبانی فكری، نزديک ترين گروه به 
شيعه اماميه و به لحاظ اعتقادات، نزديک ترين گروه به اشاعره است؛ هر چند که در 
عقايد بسياری نيز با اشاعره اختالف دارند. به طور مثال، ماتريديه در بحث از جايگاه 
عقل که امری مبنايی است، جايگاهی بس واالتری نسبت به اشاعره برای عقل قائلند. 
در عمده مباحث کالمی، ماتريديان از مباحث و استدالل های عقلی بهره می برند و 

درکنار آن از داليل نقلی نيز استفاده می کنند.
مذهب ماتريديه به تناسب کثرت جمعيتی و پراکندگی جغرافيايی، کانون های 
فكری و فرهنگی فراوانی در سراسر جهان دارد که اين کانون ها دارای رويكردهای 
گوناگون آموزشی، تبليغی، تربيتی، ترويجی و مانند آن است. در برخی از اين کانون ها 
نگرش های فقهی غالب است و در برخی ديگر، رويكرد های صوفيانه و در برخی نيز 
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تلقی های حديث گرايانه يا کالمی؛ اما نكته ای که درخور توجه است، ممزوج بودن اين 
نگرش ها و احياناً غلبه يكی از آنها بر ديگر نگرش هاست. عالوه بر نگرش های مختلف، 
از ميان مهم ترين کانون های فكری و فرهنگی ماتريديه می توان به دارالعلوم ديوبند، 

جريان بريلويه، سازمان ديانت ترکيه، االزهر مصر و جماعت تبليغ اشاره کرد .
 

زندگی، اندیشه سیاسی و شیوه کاری الیاس، بنیانگذار جماعت تبلیغ
فريضه دينی دعوت و تبليغ يا به قول موالنا محمد الياس، امر به معروف و نهی از منكر 
را تنها مسلمانانی به خوبی می توانند انجام دهند که علم صحيح از دين داشته باشند. 
واژه ای که برای علم صحيح دين در قرآن به کار رفته تفقه فی الدين، يعنی بينش صحيح 
دينی است؛ چون اگر مبلغ و دعوتگر دين، علم و بينش صحيح نداشته باشد، ممكن 
است از قلم و زبان او سخنان نادرستی بيرون آيد و حتی خود وی بر اين باور باشد که 
دارد کار دين را انجام می دهد. در آيه 125 سوره نحل که پيش تر نيز بدان اشاره شد، 

سه مطلب را درباره دعوتگران و مبلغان دينی مورد تأکيد قرار می دهد:
الفـ  دعوت به طرف دين خداوند همراه با حكمت؛ ادع الی سبيل ربک بالحكمه 

بـ  کمک گرفتن از سخنان زيبا در امر دعوت؛ والموعظه الحسنه
تـ  اگر نيازی به بحث و مجادله باشد، بحث به روش عمده و خيرخواهانه با مخاطب؛ 

و جادلهم بالتی هی احسن 
به جای آوردن اين موارد تأکيد شده از طرف قرآن برای يک فرد جاهل يا نيمه جاهل 
و بی سواد چگونه ممكن است؟ موارد تأکيدی که اشاره شد، بيانگر اين واقعيت است 
که کار بسيار حساس دعوت و تبليغ را کسی می تواند به خوبی انجام دهد که بينش 
صحيحی از دين داشته باشد. انجام اين کار توسط افراد نا آگاه مانند اين است که به 
يک نابينا امر شود تا ديگران را در مسير راهنمايی کند. از سيره نبوی چنين برمی آيد 
که رسول اکرم)صلی  اهلل  عليه  و  آله( آن عده از صحابه را در کار دعوت و تبليغ مأموريت 
می دادند که از بينش صحيح دين بهره مند بوده و در فهم دين از ديگران جلوتر بودند. 
با وجود اين راهنمايی های روشن و آشكار قرآن و سنت، جماعت تبليغ از افراد نا آگاه 
در کار دعوت و تبليغ استفاده می کند. موالنا اشرفعلی تهانوی در  اين باره نگران بود که 
چرا افراد ناآگاه، وظيفه تبليغ دين را انجام می دهند. موالنا ابوالحسن ندوی می نويسد: 
موالنا تهانوی از اين بابت نگران بودند که بدون علم، اينها چگونه فريضه تبليغ دين را 
انجام می دهند، اما وقتی موالنا ظفر احمد توضيح دادند که اين مبلغان به جز آنچه به 
آنها حكم شده، در سخنان خود چيز ديگری را عنوان نمی کنند، آنگاه موالنا تهانوی 

مطمئن شدند ) ندوی: 118(.
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 الياس کار خود را در ميان ميواتي ها آغاز کرد. در منطقه اي در جنوب دهلي، مئوها 
که به ميوات معروفند، ساکن هستند. مانند بسياري از ساير مناطق که مرزهايشان 
معين و ثابت نبود و بخش هايي از مناطق گورگئون بريتانيايي ها را شامل مي شد، تحت 
نظر کميسارياي منطقه اي امباال در پنجاب، اکثر اياالت هندو نشين الور و بهارات پور 
 )Meo( و بخشي از منطقه متواري ايالت اوتار پرادش اداره مي شدند. منشأ کلمه مئو
مشخص نيست. برخي مي گويند که معناي آن  مردان کوهستان  است و اين که اين 
قبيله از چهار تيره راجپوت، يعني تونورهاي اهل دهلي، جدون هاي اهل متورا، کچواهاي 
اهل جي پور و چوهان هاي اهل اجمير تشكيل شده است )روز،1911: 82(. ديگران آن را 
مشتق از ميوات  مي دانند که گفته مي شود تحريف عبارت سانسكرتي  mina-vati  به 
   Amina Meoاز  mina معناي سرشار از ماهي است )گزتير،1908:  105ـ 104(. گفته مي شود
يا مئوي خالص )پاك( اخذ شده و اصطالحي است که اشاره مي کند به کساني که 
مسلمان نشدند. گفته مي شود که مئوهاي بدوي همان ميناهاي راجپوتانا هستند. خود 
مئوها اين کلمه را از maheo مشتق مي دانند و کلمه اي است که در راندن گله هاي گاو 
مورد استفاده قرار مي گيرد. مئوهاي هندو ادعا مي کنند که راجپوت هستند، در حالي 
که مئوهاي مسلمان خود را ميواتي مي نامند. در عين اخبار مي خوانيم که راجپوت هاي 

جدون بعد از مشرف شدن به اسالم، ميواتي ناميده شدند )ابوالفضل، ج1: 252 و334(.
در اوايل حكومت مسلمانان در دهلي، ميواتي ها در قالب افراد زيادي که تقريباً تا 
نزديكي هاي شهر ادامه داشت، به دهلي حمله مي کردند. بَبلَن در 1249م مجبور شد 
که مردم آشوبگر ميوات را گوشمالي دهد. مئوها مجدداً در سال 1258م سر به شورش 
گذاشتند و در اوايل 1259م. بي نظمي هاي دوباره نياز به اردوکشي ديگري را ايجاب 
مي کرد )هيگ،1958،ج3: 72ـ  67(. در 1260م. مئوها تقاص يک رشته جنايت را با تنبيهي 
بسيار شديد پس دادند. آنها طي چندين سال گذشته، راه هاي اطراف پايتخت را ناامن، 
روستاهاي منطقه بيانه را عاري از جمعيت  و چپاولگري شان را به طرف شرق، تقريباً تا 
پاي هيماليا گسترده بودند. راهزني گستاخانه شترهاي ويژه حمل و نقل در شب، باعث 
خشم بَبلَن و نبردي برنامه ريزي شده گرديد. او در 29 ژانويه از دهلي حرکت کرد و در 
يک مرحله راهپيمايي، خود را به ميوات رساند و مئوها را غافلگير کرد. به مدت 20 روز 
کار کشتار ميواتي ها و غارت اموال آنها ادامه داشت، در حالي که روحيه نظامي گري با 
وعده يک تنگه )tonga( نقره براي قتل يک نفر و دو تنگه براي دو اسير زنده، بسيار زياد 
تقويت شد. ارتش در نهم مارس همراه با رئيس قبيله اي که شتران را به سرقت برده 
بودند، به پايتخت بازگشتند. ساير ريش سفيدان قبيله که 250 تن بودند، 142 رأس 
اسب و 2100000 تنگه نقره نيز جزو اسيران و غنائم جنگي بودند. دو روز بعد، اسيران 
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در مأل عام کشتار شدند. برخي از آنان زير لگد فيل ها لِه شدند، عده اي را قطعه قطعه 
کردند و بيش از يكصد تن را الشخور هاي شهر زنده پوست کندند. مدتي بعد در همان 
سال کساني که توانسته بودند فرار کنند و جان سالم به در برند، به خانه بازگشتند و 
جرئت پيدا کردند که با به هالکت رساندن مسافران، شاهراه ها را ناامن کنند. بَبلَن که 
از طريق گزارش جاسوسان خود، حرکات و محل اختفای راهزنان را شناسايي کرده 
بود، مانند دفعه قبل به طرف آنها شتافت، آنها را غافلگير کرد و دوازده هزار مرد و زن 
و کودك را از دم شمشير گذراند )هيگ: 73ـ  72  و نيز ر.ك به تاريخ فرشته، 1908،ج1: 56ـ  255(.

جنبش جماعت تبليغ به طور کامل در تقابل با فرهنگ اخالقی ضعيف هندوها 
و سيک ها قرار داشت که پس از ورود استعمار به شبه قاره و با کمک مذهب سلطه 
ـ مسيحيت ـ به اذيت و آزار مسلمانان پرداختند. نياز به رويارويی اشكال فرهنگ، 
روز به روز افزون می شود؛ چرا که فرهنگ همان است که زمينه سالم اجتماعی و تربيتی 
را فراهم می کند تا ذات انسان قوام گيرد و همانجاست که اين انسان جديد به دور 
از سلطه استعماری، هم سازنده تمدن آينده خواهد بود و هم هدايتگر؛ بنابراين حل 
مشكل فرهنگ، حل مشكل سياست نيز هست؛ چون فساد حكومت ها نشانه ای است بر 
فساد ذات انسان موجود در جوامع تحت سرپرستی اين حكومت ها )سحمرانی،1369: 303(.

ابتكار جماعت تبليغ، بر اين اساس بود که گونه های تبليغ، به راه و روش سال های 
1927م1. زمان شروع اين حرکت بازمی گردد؛ به اين نحو، مراحلی طی می شد که 
بعدها به سرعت فعاليت های ايمانی ها2، مرحله به مرحله در سراسر دنيا منتشر گرديد. 
در شرايط فعلی، ايمانی ها، فعاليتشان را به صورت آشكار و به صورت شبكه ای گسترده 
انجام می دهند و آنقدر توانسته اند خود را بسط دهند که در خارج از محل نشو و نمای 
خود به فعاليت می پردازند. اين درست است که گفته می شود در عمل، جماعت تبليغ 
به بسياری از اهداف خود رسيده است؛ چرا که جماعت تبليغ به خودی خود ايجاد 
نشده اما اکنون به چنان فرايند گسترش، سنگربندی و شكل گيری ای دست يافته است 

که می توان گفت گونه ای از مديريت خود شكوفا را شكل داده است )موساد،2009: 84(. 

شش حرف، شش اصل یا شش صفت جماعت
عنوان شش حرف را که اساس و پايه جماعت تبليغ است، حضرت جی انعام الحسن برای 
گروهی که عازم حجاز مقدس بودند، تحرير نمود تا اين کار به طور صحيح بنيانگذاری 

1. طبق اسناد و گفته های بنيانگذار سال 1926م صحيح تر است. 
2- به گروه ها  و اعضای  جماعت تبليغ که اوقات زيادی  را برای تمرين مبارزه با نفس، امر به معروف و نهی از منكر صرف 

می کنند، انسان های ايمانی يا ايمانی ها گفته می شود.
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شود )قادری، 1391: 55 به نقل از: الفرقان، حضرت جی، شماره 95(. موالنا مظفر احمد قادری از شش 
حرف به »اصول جماعت« ياد می کند و می نويسد:

اينها هستند اصول جماعت يا شش حرف يا شش شماره  يا هر نامی که 
می خواهيد بگذاريد )همان: 105(.

ايمان بذر دين است و براي القای آن در ميان مسلمانان ضرورت دارد که از مكاني 
به مكان ديگر سفر کرد. الياس کار خود را به شخم زدن و آماده کردن زمين و آب رسانی 
آن تشبيه کرد، درحالی که کارهاي بعدي، يعني تأسيس مدارس و حوزه های علميه، 
مانند باغ و بوستاني است که زمين آن قباًل آماده  شده و بايد در آن نهال درختان ميوه 

کاشت. او در نامه ديگري می نويسد:
مردمي که هنوز عبارت الاله اال اهلل را نمی دانند، اگر مقدمات خود را تصحيح 
نكنند، چگونه می توانند هدف نهايی خود را اصالح نمايند؟ هدف را پيش از 
اصالح مقدمات نمی توان به نحو شايسته ای معين کرد؛ بنابراين عقايد مياني و 
نهايي را حذف کرده ام. اگر مقدمات اصالح گردد و آنها در مسير مناسب  قرار 
داده شوند، خودشان به تنهايي به هدف نهايي دست خواهند يافت ولي فكر 
اصالح هدف نهايي و نپرداختن به مقدمه، چيزي جز شهوت نيست )ندوی: 259(.

موالنا محمد الياس، صفات شش گانه اي را به عنوان مرجع و منبع برای تمرين و 
بيان توده و عوام جماعت تبليغ که به آن اصول شش گانه يا صفات شش گانه گفته 
مي شود، وضع نمود )تويجری،1418: 150(. اين صفات شش گانه، اولين چيزي است که به 
مردم عرضه مي کنند و مردم را به سوي آنها دعوت کرده )طالب الرحمن: 379( و از آن به 

صفات الست ياد مي کنند )پيشين:152(؛ و آن صفات عبارتند از:

صفت اول؛ کلمه طيبه
صفت اول که به »کلمه« شهرت دارد و آن، شهادت الاله االاهلل و محمد رسول اهلل است و 
نيز کلمه تقوي و عروه الوثقي است که هر کس به آن تمسک کند، مسلمان است )پيشين(.

کلمهـ  اظهار شهادتينـ  اولين اصل جماعت و موضوع سياست است. گارده و آرکون 
در اين زمينه چنين می نويسند:

خصلت های دو گانه و درعين حال متحد امت اسالم عبارتند از:
الف( جنبه دينی و مذهبی که بنای آن بر توحيد پايه گذاری شده و با هرگونه 
بت پرستی مبارزه می کند و هر شرکی را نسبت به خداوند محكوم می نمايد. بر 
اساس نظريه فقهای اسالمی، نخستين فرمان صريح اسالم که از کتاب و سنت 

استنباط می شود، ايمان به يگانگی خداوند و پرهيز از هر گونه شرك است.
ب( جنبه اجتماعی و وحدت امت؛ زندگی در اجتماع با تمام ابعاد اجتماعی، 
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سياسی و اقتصادی اش بايد بر احترام و پذيرفتن و اشاعه اصل الوهيت واحدـ  
الاله االاهللـ  استوار باشد که فرع بر وجود خداوند است؛ زيرا اگر خدايی نباشد، 
وحدانيت هم متصور نيست. محمد)ص( برگزيده و پيامبر خداوند است و اين 
مفهوم به وسيله شعار و کلمه شهادت بيان می شود که متضمن اعتراف و ايمان 
به يگانگی خداوند و اطاعت از دستورات قرآنی است که ضمن آن، روابط بين 

انسان ها نيز تثبيت شده است. )گارده و ارکون: 44ـ  43(.
اين اصل، انگيزه عملي و احساسات عبوديت را در پرتو دستورات الهي براي بندگان 

به ارمغان می آورد )الهی،1361: 19(. ايشان در نامه ای چنين می نويسد:
قومی که انحطاط دينی آن در تلفظ کلمه ال اله اال اهللّ  نمايان است، بدون 
اصالح امور ابتدايی و مقدماتی دين ، چگونه می تواند شايستگی اصالح امور 
تكميلی آن را در خود به وجود بياورد؟ دسترسی به مرحله تكميلی دين بدون 
اصالح مراحل مقدماتی امكان پذير نيست؛ بنابراين برای درست شدن مراحل 
مقدماتی، تصور مراحل ميانی و نهايی را به طور کلی رها ساختم. وقتی در 
مسير دين افتاديم، خودبه خود وارد مراحل نهايی خواهيم شد. و بوالهوسی 
است اگر بدون طی مراحل مقدماتی دين، آرزوی رسيدن به مراحل نهايی را 

داشته باشيم)ندوی:284(.
همه دعوت کنندگان به تبليغ، حول مبادی شش گانه دور زده و از آن تجاوز نمی کنند 
و اين مبادی، صفات شش گانه نام دارد که اول آنها کلمه طيبه است »الاله اال اهلل و 
محمد رسول اهلل« و مقصود از اين کلمه اخراج يقين فاسد از دل بر اشيا و ادخال يقين 
بر ذات خداوند متعال است؛ يعنی کسی جز او خالق، رازق و مدبر نيست و مصلحت 
دعوت در نزد ايشان اين است که از هر چيزی که باعث تفرقه، اختالف و نفرت از 

جماعت می شود، درباره آن صحبت نمی کنند )حربی: 452(.

صفت دوم؛ برپایی نماز
منظور از اين صفت، نمازهای پنج گانه، نمازهاي جمعه، جماعت و عيدين است )پيشين:152(. 
اين اصل که به نماز مشهور است، باعث تمرين احكام الهي در همه شئون زندگي 

مي گردد )پيشين: 19(. منظور اقامه نماز با خشوع قلب است )حربی: 452(.
روايات متعددی درباره اين مطلب که تمام گناهان با خواندن نماز پاك می شوند 

و از بين می روند، نقل شده که در حديثی آمده است:
هر شخص برای خواندن نماز توجه کند، خداوند به پنج شكل او را اکرام و 
احترام می کند: 1ـ تنگی رزق از وی برداشته خواهد شد.2ـ عذاب قبر نخواهد 
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داشت. 3ـ نامه اعمالش در روز قيامت به دست راستش داده خواهد شد.4ـ از 
پل صراط به سرعت عبور خواهد کرد. 5ـ از حساب  و کتاب روز قيامت در امان 

خواهد بود )محمدزکريا،1379: 313ـ  312 (.

صفت سوم؛ علم و ذکر
علم و ذکر نزد جماعت تبليغ دو نوع است: »علم فضائل«؛ اين علمی است که در جلسات 
خصوصی و سخنرانی های عمومی از آن ياد می کنند. »علم مسائل«؛ علمی است که 
هيچ کدام از جماعتی ها يادآور آن نمی گردند بلكه پيروانشان را از تعليم آن بر حذر 
می دارند؛ زيرا باعث اختالف می شود )پيشين(. علم به ارکان پنج گانه اسالم )شهادت، 
نماز، روزه، زکات و حج(  عبداهلل تويجری آن را به شش رکن به نام ارکان سته ايمان 
يادآوری نموده است )تويجری: 152(. علم براي اين است که احكام الهي و طريقه اداي آنها 
فراگرفته شود و ذکر انگيزه و جذبه عبوديت را افزون می نمايد و عظمت خداوندي در دل 
جاي مي گيرد )الهی: 19(. بر مبناي احاديث معين، به نقل از پيامبر )ص(، ذکر يا عمِل ايثار، 
بزرگ تر، مهم تر و شايسته تر از زخمي شدن شخص هنگام نبرد در راه خداوند است. از 
نظر الياس، ذکر به معناي به يادآوردن خداوند، نقِل ستايش و عظمت او در تمامي ساعات 
بيداري است. او توصيه کرد که ذکر بايد در تمامي اوقات در حال ايستاده، نشسته يا دراز 
کشيدن انجام شود. به هر حال، الياس تأکيد کرد، مقداري از وقت بايد براي نيايش ها 
در صبح، عصر و بخشي از شب اختصاص يابد )فريدی،1967: 4ـ  33(. او احساس می کرد که 
ادعيه بايد به صورت انفرادي و نه گروهي انجام شود. ذکر را می توان آشكارا و زباني يا 
به سادگي در قلب يا بدون تسبيح انجام داد. الياس ترجيح می داد که ذکر بدون آواز 
و به آرامي و بسيار ماليم مانند فرقه نقشبنديه و برخالف فرقه قادريه که به صورت 
جمع و با صوت بلند می خوانند، تكرار شود. او توصيه کرد که بايد تمام آيه ها و اذکاري 
که طي نمازها خوانده می شود، با حداکثر توجه قرائت شوند. اين امر منجر به وصِل  
باطني يا رمزي با خداوند می شود، همان گونه که نماز، ارتباط بروني با اوست. عالوه بر 
ذکر، نيايش های توصيه شده ستايش خداوند، استغاثه و استدعاهايي است که در قرآن 
يافت می شود. الياس مانند سهرورديه، خواندن و تكرار قرآن را به ويژه عملي ثواب آميز 
تلقي می کرد. او تأکيد زيادي بر قرائت بخش اول )هاشمی،1996: 63ـ  58(. مقوله ايمان و 
بخش سوم ادعيه ای مانند: سبحان اهلل و الحمدهلل و ال اله اال هلل و اهلل اکبر، ال حول و ال قوه 
اال باهلل العلي العظيم، می کرد. از مريد خواسته می شود که اين ادعيه را در تمام اوقات، 

حتي هنگام دراز کشيدن بخواند )محمد زکريا: 1962(.
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صفت چهارم؛ اکرام مسلم
منظور از اکرام، احترام کل مسلمانان است )حر بی، 452(. هر کس اقرار به الاله االاهلل و 
محمد رسول اهلل )ص( داشته باشد، واجب است او را احترام و اکرام کنيم )پيشين: 208(؛ 

زيرا طريقه معاشرت و مشي با بندگان خدا را معلوم می نمايد )پيشين(.

صفت پنجم؛ اخالص
صفت پنجم، اخالص يا تصحيح نيت است که واجب است کارها فقط براي خدا و 
رضای او باشد )تويجری، 211(. و )مسلمانان( رضايت او را مدنظر داشته باشند و مقصد، 

فقط آخرت باشد )الهی: 19(. 

صفت ششم؛ تفریغ وقت یا تبليغ گروهي
تبليغی ها در راه خدا از منزل خارج می گردند که به عربی »نَفر« گفته می شود )حربی،452(. يا 
خروج با جماعت، براي تبليِغ اصول پنج گانه فوق الذکر و دعوت مردم به سوي آنها )پيشين، 214(. 
يک مسلمان آرامش، راحتي دنيا، کار و کسب را رها کرده برای اين دعوت، هجرت 
کند و اصول مذکور را تمرين نمايد و ديگران را نيز دعوت کند و از غفلت و کارهاي 

بيهوده پرهيز نمايد )پيشين(.
الياس خودداري از صحبت های دنيوي بيهوده و وارد نشدن در گفتگوي غيرضروری 
را ستون جنبش خود نمود )هاشمی،1996 ،142ـ141(. شيوخ صوفيه نيز اين امر را بر مريدان 

خود، به ويژه آنهايی که در خانقاه زندگي می کردند، تحميل می نمودند )نظامی:197(.

تحول جماعت1
جماعت، سياست را تكميل مبانی اسالم می داند و در اين دوران، اولويت را به فضايل 
دين که مشترك بين همه است، می دهد و برای اصالح فرد و جمع و ملكه شدن فضيلت 

در وجودش، سه نوع اصالح را پيشنهاد می دهد:
الف. اصالح فكر و انديشه با عنوان کاِر دل و تقويت ايمان

ب. دعوت و تبليغ در مناطق محروم و اقوام بدوی
ج. به جای اينكه مردم سراغ علما بيايند، علما با هجرت سراغ مردم بروند

الياس ضمن اينكه گروه های خويش را از ورود در عرصه های سياسی بی حاصل 
برحذر می دارد، در اين انديشه است که با تمسک به واژگان کليدی سياسی اسالم 
به تكميل آن بپردازد. وی مسائل اختالفی فقهی را که کار مفتيان و فقهاست به آنان 

1- در بحث قبلی به طور تفصيل در اين رابطه بحث شد.
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واگذار می کند و جماعت خويش را به شدت از ورود به مسائل فقهی اختالفی باز می دارد 
و برای اين امر، شش صفت مشترك بين همه مذاهب مسلمان را پيشنهاد می دهد تا 

هميشه به آنها عمل نمايند.
تحول و تغيير در جماعت را در سه دوره مورد بحث قرار می دهيم:

از امكانات دم دستی ساده  عصر سنت: اشرافيت فكری و ايدئولوژيک، استفاده 
مانند نيروی انسانی رايگان، زندگی در مسجد، عدم پذيرش هديه، دعوت و کمک غير 
اعضای جماعت، تكنيک صدر اسالم، خالفت، امارت. ويژگی های اين دوره عبارت بود 

از: واقع گرايی سنتی، عرفان، مذهب و ذکر فضايل.
عصر مدرن: مكانيكی، سازمان مستقل، ويزای رايگان، سهميه حج جهت ارتباطات 
و تشويق و تشكيالت حمل و نقل رايگان با تكنولوژی جديد. ويژگی های اين دوره 
عبارت است از: بيان فضايل با تكيه بر شش موضوع مدونه، تفهم متن و گوش دادن به 

جهان زيست های اطراف، آموختن بازی و ادبيات زبانی آنها.
و  پسامدرنيته  الكترونيک،  دولت های  به  شدن  نزديک  پسامدرنیته:  عصر 
آنالين  پخش  ديجيتال،  رسانه های  از  اعضا  استفاده  چندرسانه ای،  تكنولوژی های 
همايش های بين المللی، اينترنت، فضای سايبری. ويژگی های اين دوره عبارت است 
از: آرمان گرايی و توده گرايی، علم تكميلی دعوت و تبليغ با تفكيک امر به معروف و 

نهی از منكر، آرامش و بر هم نزدن امنيت مردم و دنبال دنيا نرفتن.
بنیانگذاران: سه دوره و تحول را می توان در بنيانگذاران مورد بحث قرار داد؛ دوره 
اول که شروع حرکت بود، بنيانگذاران آن از قداست خاصی نزد مريدان و پيروان 
خود برخوردار بودند که به هر سه شخصيت اول لقب »حضرت جی« يعنی حضرت 
آقا می دادند؛ لقبی که مردم به گاندی داده بودند و به وی »گاندی جی« می گفتند. 
و اين سه شخصيت سيستم سياسی اخالق، تقوا، مذهب، کاريزما، عدالت، فضيلت، 
غايت، اشراف و سادات را به خود اختصاص داده بودند. سه شخصيت دوم، نويسندگان 
و مؤلفان جماعت تبليغ بودند که لقب »امارت« داشتند و سه نفر سوم سمت های 
اجرايی در زمينه »شبكه ای شدن )شورا(، عصر اطالعات و جوامع شبكه ای« داشتند. 
سه نفر اول عبارت بودند از: محمدالياس، محمديوسف و انعام الحسن؛ سه شخصيت 
دوم: سيد ابوالحسن ندوی، موالنا منظور نعمانی و حاج عبدالوهاب، امير فعلی جماعت 
تبليغ پاکستان که سيستم آنان مبتنی بر شوراکراسی، تفكيک قوا، انتخابات، رأی، 
مديريت، تفكيک مشاغل، تخصص، قانون، مجلس، شهروندی و حقوق بشر بود؛ و 
گروه سوم: موالنا سعد، عضو شورای مرکزی جماعت تبليغ هند و نوه موالنا الياس و 
موالنا زبير، فرزند انعام الحسن و عضو شورای مرکزی جماعت تبليغ هند که چندماه 
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قبل فوت نمود و موالنا جمشيدعلی، معاون فعلی جماعت پاکستان که سياست آنان 
تعهد و سرمايه اجتماعی باال، جدال نكردن پارادايم های متفاوتـ  احترام به تفاوت ها 
ـ سكوت و جدل نكردن، اتصال به دولت الكترونيک، ديپلماسی ديجيتالی )آمادگی 
بهره گيری از امكانات دولت جديد، جامعه مدنی مجازی، شهروندخبرنگار، جنگ نرم 

و قدرت سازه ای( است.

آرمان و چشم انداز جماعت
اهداف، ايده آل و آرمان جماعت، گروه ها و مراکز وابسته به آن، رسيدن به مدينه فاضله 

زير است:
الف( گروه های ايدئولوژيک که در تقابل با ديگران خاموشی، سكوت، صلح و آرامش 

را در پيش گرفتند.
ب( تلفيقی از دولتشهر افالطون و فارابی:

ب.1. گفتمان آنان خالفت و امارت سنی است و حكايت از آرزوهای دولتشهر 
آرمانی دارد.

ب.2. آرمانشهرشان رجال بافضيلت دارد که گاه مدينه فاضله روحانيه و گاه دولت 
اهل خير، صفا و احبا ناميده می شود.

ب.3. هدف نهايی پيروزی دين و سعادت آخرت
ب.4. شبيه اخوان الصفا

ج( پيوند خوردگی و غربت نشينی
د( اجرای قانون و شريعت

نتیجه
تالش اين تحقيق ، نشان دادن چگونگی بازتاب سياست در جنبش جماعت تبليغ 
براساس مدلی بود که نويسنده در 10 سال فراگيری علم سياست در ايران و با مشاهده 
و مشارکت بيست ساله همراه اين جريان، بر آن تمرکز کرده است. الزم می دانم اشاره 
کنم که چنين مطالعه ای با توجه به حساسيت های منطقه ای انجام نشده و در منطقه 

به شدت مورد استقبال قرار گرفته است.
 نتيجه حاصل از پژوهش اين بود که:

نخست: سياست به معنای برگرفته از تفكر جمعی علمای مسلمان با تفكيک اسالم 
مكی و مدنی در اين جماعت بروز و ظهور جدی دارد و برخالف کسانی که اين جنبش 
را غيرسياسی می دانند، نگارنده بر اين باور است که جنبشی سياسی است؛ به اين معنا 
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که حامل انديشه سياسی است و اميدوار است محققان ديگر در تبيين ابعاد سياسی آن 
بكوشند. در برخی موارد، بعضی از اعضای آنان به دليل اتصال به مأخذ و ريشه اصلی 
خودـ  مكتب ديوبندـ  وارد خدمات جهادی به معنای جهادگرايی که گاهی منجر به 

افراط گرديده، شده اند. سجستانی می نويسد:
ديوبندی ها برای اسالم و مسلمين خدمات جهادی زيادی از جمله جهاد 
عليه بريتانيا، عليه ختم نبوتـ  قاديانی هاـ  همراهی با جهاد کشمير، حمايت 

از حرکت طالبان و... انجام داده اند )سجستانی: 44(.
دوم: سياست در اين جنبش، شكل واحدی نداشته بلكه دچار تحوالت اساسی 
شده که می توان به تحول آن در سه دوره سنت، مدرن و پسامدرن اشاره کرد که در 
دوره سنت شريعت، عرفان و مذهب حنفی توأم با تقليد تداوم يافته است. اين دوران 
که همزمان با شكل گيری مكتب ديوبند توسط دو مجدد مكتب حنفی، يعنی شيخ 
احمد َسرهندی و شاه ولی اهلل دهلوی بود، بيشتر به مسائل دينی مردم مطابق با فقه 
پرداخته می شد. در دوره مدرن که احساس مقابله جديدی بعد از اخراج استعمار با 
پوشش مدرنيته و سكوالريسم و روشنفكری دينی به علمای ديوبندی و به تبع آن 
جماعت تبليغ، دست داده بود با تمسک به بقيه مذاهب و ايجاد گفتگو و تعامل با 
فرق مسلمان، از تک بعدی حنفی ديوبندی خارج شده و به اعتدال و ميانه روی توأم با 
اجتهاد از بقيه مذاهب روی آوردند. در دوره پسامدرن عزم، اراده، شهادت و جهاد توأم 
با راديكاليسم به دليل حمايت از بعضی از جنبش های شبه نظامی همسو در عقيده و 

سلوك، نمود بيشتری داشته است.
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