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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 ششمشماره هشتاد و  ،دومو  یستسال ب

 0011 تابستان

 

 در پنجاب پاکستان  یوبندیهبا د یلویهبر یاروییرو

یآن بر اوضاع اجتماع یره.ق.( و تأث7961 -7611م./5172 -7491)

 

 71/5/7411 تاریخ تأیید:                                        8/4/7931 تاریخ دریافت:
  1 عباس یصرق 

 
بهیللل ا در اوایللق نللها دهللهردی  یرللها ندللهاخ ا د ر لله  للها 

ه.ق.( مکتب ج ی ا به نهم بهیل ا را در تقهبق بله م رهله   1431م./1291)د.

پیهواا این مکتب در پنرهب پهکستهاخ به وجل د   دی بن  در ین  تأهیس کهد.

یه در هتیز عقیل ت  ب دنل  و ایلن     داشتن اشتهاکهت زیهدا به دی بن یه به آا

هتیزخ فهینگ آا منطقه را تحت تأثیه   د نهار داد. ی ف اصل  این مقهللهخ  

آشنهی  به دگ نگ  رویهروی  فکلها و عقیل ت  بهیل یله بله دی بن یله در      

 و تأثیه آا به این جهمعه اهالم  اهت. پنرهب پهکستها 

گیلها از منلهب     این مقهله به اهتفهده از روش وصف  ل تحلیل  و به بهلهه  

تصل یه   ک شل   یها اردوخ انگلیس خ فهره  و عهبل  مل   دهت اول به زبها

یها رویهروی  فکها و عقی ت  بهیل یه به دی بن یله در دوره  روشن  از زمینه

ه.ق. نشها دی . نتهیج این مقهله نشلها  1343 -1433م./ 9112-1231تهریخ  

                                              

در  یار اگاب  دانشگااه هرگرا ا ااگتاد ار گا  و ااگتاد      یو علوم انسان یاتدانشکده ادب یدکتر یلفارغ التحص. 1
ااگگگگبم )بادستاکسگگگگتا      یدر دانشگگگگااه دفگگگگا  الگگگگ   یابخگگگگا ااالاگگگگات ااگگگگ  و نگگگگااا    
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یها دین  یها مسهج  و م رههیها علده و مفت یه و ن شتهدی  هخنهان  م 

یها عتبهت ص فیها در این دورهخ نقش مهدل  در هلتیز بلین    نشین و هرهده

گهای  و درگیها بین مسللدهنها پنرلهب    بهیل یه و دی بن یه و در نتیره فهنه

  .داشته اهت
 

 های یریپنجاب پاکستان، درگ بریلوی،احمدرضا خان  یوبندیه،د یلویه،بر :کلیدواژگان

 .یمذهب

 مقدمه. 7

 با هند قاره شبه در سنت اهل عالمان از بعضی قمری، هجری چهاردهم قرن اول نیمه در

 نتیجهه  در که 1کردند مخالفت هند در دیوبند العلوم دار اساتید و عالمان هاینوشته و افکار

 و 5شدند جدا دیوبند مدرسه از بریلوی خان احمدرضا از پیروی با سنت اهل از گروهی آن،

 شهده  شروع خان احمدرضا از قبل که عقیدتی اختالفات 3کردند. تأسیس را بریلوی مکتب

 درباره 2المستند و المعتمد نام به کتابی بریلوی، که طوری به یافت. شدت او زمان در 4بود

 عالمهان  علیهه  کتهاب  ایهن  در او کرد. مشخص را جدیدی مرز و حد و نوشت موضوع این

                                              

 اؤاسگا   و دیوب گد  الالوم دار از بیشتر اطبعات برای ؛11ص ااسالکدی ی یک تاکستا اکبرا . 1

 .به باد124ص ا4شاتاالیها  ایاات ا«الفیت بر دیوب د عل ای هأثیر» ر.ک  هیغا ) ا
2. See: Andreas, The Shias of Pakistan (An Assertive and Beleaguered 

Minority) p380. 
 .11ص      ااسالکدی ی یک تاکستا  اکبرا ؛33ص اشیایا  تاکستا  اکرم عارفیا اح د. 3

 االی گا   هقویگ   به نگام   م.1632سد.  دهلوی اا اعیل کتاب بر ا ت اهل عال ا  نخست ؛ه ا      . 4

 االی گا ا  هقویگ   کتگاب  چاپ از باد ؛ 46ص اکرانی کی )زادی )بادیا الیحر.ک  س کردند اعتراض

  . 106ص ا11ج اانوارالباری بج وریاس شدند هقسیم گروه دو بی ح فی  اسل انا 

 .10ص اجراد قل ی کا حضرتاعلی اویسیا. 5
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 احمهد  رشهید  ه.ق.(،1549م./ 1333 )د. نهانوتوی  قاسهم  محمهد  چهون  ههم  دیوبند، برجسته

 دیگهران،  و ه.ق.( 1335م./ 1943 تهانوی)د.  علهی  اشهر   ه.ق.(،1353م1992 )د. گنگوهی

  قادیههانی احمههد غههالم علیههه ،زمههان هههم و 1کههرد اعههالم را خههوی  رسههمی موضهه 

  5داد. فتوا ه.ق.( 1353م./ 1993 )د.

 نهدد  مدینهه،  و مکهه  در را خهود  فتهاوای  .ق.ه1354 سال در خان احمدرضا بعد، مدتی

 حسهام  نهام  بهه  کتهابی  سهسس  او 3کردنهد.  تأییهد  را آن ها، آن و برد حرمین عالم وپنج سی

 آوری جمه   را حرمین علمای تقریظات آن، در و نوشت المین و الکفر منحر علی الحرمین

 نوشته آن به جواب در دیوبند عالمان سوی از هایی کتاب کتاب، این نشر با 4کرد. منتشر و

  2بود. سهارنسوری احمد خلیل اثر المفند علی المهند نام به ای  رساله ها آن از یکی که شد

 در که دارد جریان گروه دو این میان در عقیدتی و فکری رویارویی تاکنون، زمان آن از

 اجتماعی مذهبی، هایتن  و گرایی فرقه دچار پاکستان پنجاب اسالمی فرهنگ آن، نتیجه

هد  مقاله حاضر، شناخت وجوه تماید و تشابه فکری و عقیدتی این  است. شده سیاسی و

د، به دلیهل تقابهل   رسد با وجود اشتراکات زیا می به نظر .در پنجاب پاکستان است گروهدو 

بنیادین این دو گروه، تعامل چندانی بین آنان وجود نداشته است و ایهن رونهد در حهواد     

انتخاب تأثیرگذار بوده است. دوره زمانی این مقاله به این دلیل،  مذهبی و سیاسی آن دوره، 

                                              

 .11صا      گویی هاریخ کی اعلیحضرت توریا شاهجرا . 1

 . 11ص اجراد قل ی کا حضرتاعلی اویسیا. 2

 .9-8 ا ص     گویی هاریخ کی اعلیحضرت توریا شاهجرا  .3

 .9ص اه ا      . 4

  عقایگد  قگادریا  اقداگه؛  ا ج اعگت  و اگ ت  اهگل  عقایدس ال  فد علی ال  رد ارارانیوریا  ر.ک. 5

 .40ص انظریات و
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ههای  ای به اوج خهود رسهیده بهود و گهروه    های فرقهدرگیری ،این زمان درکه  شده است

 های تروریستی را افدای  داده بودند.فعالیت ،تکفیری

 . پیشینه تحقیق5

 هایی از تفکر بریلوی به وسیله محققان بررسی شده است. آثاری ماننهد  پی  از این، جنبه

اعلهی حضهرت پهر ایه  سهو پ ها         نوشته مفتهی عبهدالقیوم ههداروی،    عقاید و مسائل

 نوشهته  الدیوبنهدیت محمهد جههانگیر نقشهبندی،     نوشهته  اعتراضات کی منه تور جوابهات 

 پاکسهتان ابونعمان زبیر صادق آبهادی،   نوشته آئینه دیوبندیتعبدالعدید محد  مرادآبادی، 

 احمهدی  محمهد  نوشته پاکستان در سیاست و اسالم اکبر،  ثاقب نوشته مسال  دینی یک

 و عقایهد  گهمهن،  الیها   محمد نوشته جائده تحقیقی کا هند و پاک بریلویت فرقه من ،

 الهرحمن  شهکیل  نوشهته  کهون   حضهرت  اعلهی  قادری، عبدالحکیم محمد نوشته نظریات

هها بها   رویارویی عقیدتی و فکری بریلوی حال، این با اند. شده نوشته باره این در مصباحی

چنهان،   میالدی، موضوعی است که ههم  5912تا  1941ها در پنجاب پاکستان از دیوبندی

 پردازیم. دارد و در این مقاله به آن مینیاز به واکاوی 

 . مفهوم شناسی6

مستقیم یا درگیری احساسی ی  یا چند فهرد   رویاروییرویارویی: رویارویی در این مقاله،  

 آرایی، معارضه تقابل، صفهای متراد  آن است که واژه با فرد یا افراد دیگر در ی  گروه

 1طرفینی در این واژه نهفته است.که معنای دو  استو در مواردی، تعامل 

 ههای پاکسهتان اسهت.   ترین، ایالت جغرافیای مذهبی پنجاب: پنجاب یکی از پرجمیعت

ها،  و بیشتر آن 5ها است که بین فرق مختلف تقسیم شده استاسالم، دین رسمی پنجابی

                                              

 ا واژه رویارویی.لغت ااه دهخدا؛ دهخداا  دهخداا 485ا صاردو-فیروزاللغات فارایبدخشانیا  .1

 .149ص ااابم و ایاات در تاکستا  ا اا اح دیر.ک  . 2



 699   0011 ششم، تابستانو دوم، شماره هشتاد و  یستسال ب             

 مسلمانان پنجاب برای پیهران )سهادات و امامدادگهان( و صهوفیان    بیشتر  1.بریلوی هستند

و امیرالمؤمنین حضهرت علهی   )اولیاءاهلل؛ اعم از سادات و غیر سادات( مانند پیامبر

جایگاه  5کنند.ها روابطی، مانند رابطه صحابه و پیامبر برقرار می احترام قائل هستند و با آن

 توان  درست درک کهرد کهه در تهارین پنجهاب      از این نکته می مذهب را در این سرزمین

ههها تهها پایههان حکومههت انگلیسههی م.( 1253-1593 /ق.935-395) از سههلطنت دهلههی

های پاکستان به دنبال کسب حمایت و پس از تقسیم هند، همه دولتم.( 1941./ق1353)

 اند.  بوده 3ها نشین سادات و سجاده

هها، نماینهدگان مجلهس     تأثیر فراوانی دارند و بسیاری از آن ها در مجلس پاکستان  آن

های پاکستان، یوسف رضا گیالنی تأثیر تصو  در دولت های مشهور نمونه هستند. یکی از

م. وار  سلسهله قادریهه   5915ژوئهن   19م. تها  5993مهار    52نخست وزیر پاکستان از 

، نعت خوانان، قاریان، حافظان، نوحهه  3این علما، قواالنبر عالوه  2است. 4گیالنی در ملتان

برخور دارنهد   ویژهمذهبی در جامعه پنجاب از جایگاهی  های   خوانان، ذاکران و دیگر چهره

 اهمیت مذهب در جامعه پنجاب پاکستان است. که این امر نشان دهنده

                                              

1. Andreas, The Shias of Pakistan. (An Assertive and Beleaguered 

Minority) p389 . 
 از نقگل  بگه . ق 1423 شگابا   قگما  نقوىا حسی  افتخار اید االابم حج  با شخصى اصاحبه. 2

 .469 صا اتاکستا  شیایا  عارفیا

 اات. ارقدش احافظ و خلیفه صوفیا رحلت از باد که کسی ) . 3

 بگرای س گوی گد  ای االولیاء ادی   را التا  دلیلا ه ی  به ش ارند و بی اولیاءاهلل ازارات التا ا در. 4

 . 202-216ص ااُرقع اُولتا       ر.ک  گیبنیا بیشتر اطبعات

 .13ص اصدا ای یواف چاه گیبنیا. 5

 که بیشتر در کشور تاکستا  رواج دارد.  هست د عرفانیاوایقیهای  یکی از شاخه خوان دگا . 3

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86
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 گیری بریلویه و دیوبندیه های شکل   . مروری بر تاریخچه و زمینه9

ه.ش./ 1399-1532) بریلهوی  خهان  احمدرضها ، 1بریلویهت  فرقه صوفی مشهرب  گذار بنیان

 او 3است. قاره هشب مؤلفان و دانشمندان ،عرفا از عبدالمصطفی به ملقب 5م.(1323-1951

 جها  همهان  و آمهد  دنیها  به هند شمال در اُتراپرادش ایالت بریلی، در و 4داشت افغانی یتبار

هها از نظهر فقههی    بنابر این، بریلهوی  3بود. قادری هطریق و حنفی مذهب پیرو او 2.درگذشت

 3و به گفته بعضهی از منهاب ، ماتریهدی هسهتند.     1کالمی اشعری هستند حنفی مذهب و از نظر

                                              
1. See:Andreas T. Rieck, The Shias of Pakistan (An Assertive and 

Beleaguered Minority) p xvii. 

 از نقگل  بگه  ا1ص ا1 ج احضگرت  اعلی حیات ؛12ص ارضویه فتاوای اح درضاخا ا بریلویا. 2

 .12ص ااحکام شریات بریلویا؛ 26ص ابریلویت سهاریخ و عقاید ظریرا 

 کتاب جلد هزار از بیا که اات ه د اابای هاریخ در برجسته و بارز شخصیتی اح درضاخا ا .3

 گگرا  تگووها  دانشگ  دا  او  ؛40ص ا8ج اال گواظر  و ال سااع برج  و الخواطر نزه  نوشت سندویا

 هگاریخ  کی اعلیحضرت توریا شاهجرا س بود قاطع اصلحی و صوفی اتقی گرا روش  فقیری ااتفکر

 البستویا نسیم القادری به باد؛13ص ااااشره اصبح اور رضا اح د ااام اصباحیا ؛18 صا گویی

بگود و   هگا  برطانوی نوکر اوا که ااتقدند اح درضاخا  اخالفا  البته  ؛32ص ابریلوی اابم اجدد

  .33ص ابریلویت سهاریخ و عقاید  ظریرا ر.ک سک د تیدا اختبف اسل انا  بی  خواات ای

 .31-30ص      افرقه بریلویت تاک و ه د کا هحقیقی جائزه گر  ا. 4

 .10ص اکو  حضرت اعلی اصباحیا ر.ک . 5

 .403 - 401 ص      اه د کا هحقیقی جائزهفرقه بریلویت تاک و  گر  ا. 3

 .36ص      ااسالکدی ی یک تاکستا  اکبرا. 6

 اختبف بریلوی دیوب دی عبداهللا ؛40 ص اباکستا  فی االهلی  الدی ی  ال دارس واقع عبدالباقیا. 8

 .8ص احل کا
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و  1های کالمهی نیسهتند   کشی ها که حنفی مذهب هستند، خیلی به دنبال خط عالوه بر این، آن

 های ماتریدی و اشعری ندارند. بندی چندان اعتقادی به تقسیم

کهه در   5اسهت  گرفتهه شهده   وبنهد یالعلوم د از مدرسه داردیوبندیت فرقه  امچنین، ن هم

قرار  3در مسجد چتههند  اتراپردی  التیاز شهر سهارنسور در ا یبخش ،وبندیبه نام د یمحل

  لهیبهه وسه   .م1331ق./ 1533در پهانددهم محهرم سهال    ی روز  مدرسه شهبانه  نیداشت. ا

  یگنگههوه حمههدا دیرشهه نیو بههه کمهه  شهه   4ه.ق.(1591م./ 3913)د.  قاسههم نیشهه

یکی از اهدا  سهاخت   3د.ش سیآن، تأس یمعنو یبه عنوان حام 2ه.ق.(1353م./ 1992)د. 

 1ایستادگی در برابر هجوم فرهنگی استعمار بود. ،مدرسه نیا

                                              

 .36ص      ااسالکدی ی یک تاکستا  اکبرا. 1

 دار؛ ادرویا 10ا صهاریخ دارالالوم دیوب گد برای اطبعات بیشترا ر.ک  رضویا اید احبوبا . 2

 .25ا صتاکستا  اور عل ای دیوب د؛ بخاریا 10ا صهحریک اابم کی عظیم دیوب د احیاء الالوم

3. Chatah.  

ایری در قاام نانوهویا ر.ک  گیبنیا  های اح د نااه و فاالیت برای اطبعات بیشتر از زندگی. 4

 چ ی ا ر.ک   ؛ هم15 ا صزندگی حضرت ااام اوالنا قاام نانوهوی

https://ur.wikipedia.org  

 https://pnb.wikipedia.org             ر.ک  ایشا ا نااه زندگی از بیشتر اطبعات برای. 5

ا بگه نقگل از   65ا ص هگاریخ دیوب گد  ؛ اید احبوب رضگوىا  203 ا200ا ص اوج کوثر. اکراما 3

؛ اح د قاام نانوهوی و رشید اح د گ اوهی هحت هگأثیر اکتگ    31ا صشیایا  تاکستا عارفیا 

برراگی اکاهگ  و احگزاب    اهلل دهلوی قرار داشت د و از عل ای هراز اول بودند سابزهگیا   شاه ولی

  .52ا صاابای در تاکستا 

تیگدایا هفکگر دیوب گدی در    ؛ تیگری و درانگیا   95-94ص       ااسگالک دی گی  یک تاکستا اکبرا  .6

 .22ا صه دواتا  و هأثیر )  بر بلوچستا  ایرا 
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 ولهی در شهبه قهاره،    5و در کالم، اشعری و ماتریدی هستند 1ها در فقه، حنفی دیوبندی

  اهلل دهلههوی ولههی شههاه ه.ق.( و 1933م./ 1354)د.  شههین احمههد بههن عبداالحههد سههرهندی

  تیمیهه  مجهذوب ابهن   اهلل ولی شاه 3دانند. می خود روحانی رهبر ه.ق.( را 1112م./ 1193)د. 

 ه.ق.( یه   1543م./ 1331)د.  اهلل ولهی  نوه شاه اسماعیل، شاه 4ه.ق.( بود. 153م./ 1353)د. 

گهران   اشهغال به شدت به دسهت  انداخت که  راه به استعماری های قدرت علیه مردمی قیام

در  را خهود  دینهی  ههای  دیدگاه سیاسی، عقاید بر عالوه او توانست 2انگلیسی سرکوب شد.

دهد کهه در نتیجهه آن، مدرسهه دیوبنهد تأسهیس گردیهد و عالمهان و         قاره هند رواج  شبه

 شدند. آموختگان این مدرسه، دیوبندی نامیده دان 

 مناب ، از بعضی گفته به و دارد وجود گروه دو حنفی، سنت اهل میان هند قاره شبه در

 علمهای  آرای آن، مهورد  در کهه  نامندمی بریلوی را جماعت و سنت اهل گروه ترینبدرگ

 عناصهر  از یکهی  بریلهوی  عنهوان  کهه  گویندمی عالمان از بعضی است. متفاوت سنت اهل

 لاوایه  در سهنت اههل  کهه  طور همان و مفتخریم 3عنوان این داشتن به و است ما شناخت

                                              

 .24ص ا ج اعت و ا ت اهل عقایدس ال  فد علی ال  ردارارانیوریا . 1
اوالً باید دانست که اا و اشایخ اهل ا ت و ه ه ج اعت اا بح د اهلل در گوید   ارارانپوری ای. 2

در اصول و فروعات اقلد حضرت ااام اعظم ابوح یفه نا ا  ب  ثابت رضی اهلل هاالی ع ه هستیم و 
 ؛ 13ص اه ا      هستیم ساهلل ع ر ا  عقاید تیرو ااام ابوالحس  اشاری و ااام ابو ا صور ااهریدی رضی

؛ 13ا صتیدایا هفکر دیوب گدی در ه دواگتا  و هگأثیر )  بگر بلوچسگتا  ایگرا       درانیا تیری و 
 تووهگی  انسگا  ا «بررای هابیقی هحلیل خل  افاال عباد در کبم ااهریدیه و دیوب دیگه »فراانیا ا 

 ا چکیده.38ش  ادی ی
 .39ا صعل ای دیوب د و ا راجه؛ قاا یا 111ا ص ج با طالبا  از ظرور ها افولارافرازا . 3
کبم اب  هی یه به داگت عبگدالازیز اردبیلگىا    ؛ 16ا صاهلل کی ایاای اکتوبات شاه ولیر.ک  نظاایا . 4

 . 10ص  اهاریخ هفکر ااباى در ه دعزیز اح دا یکى از اریدا  اب  هی یه به ه د وارد شد س
 .52ا صبررای اکاه  و احزاب اابای در تاکستا ابزهیا  .5
 .13-12ص ا      اسالکدی ی یک تاکستا  اکبرا. 3
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 برای هند قارۀ شبه در ما کردند، اضافه خود با را «حنفی» پسوند خود شناخت برای اسالم

 پسوند سنت، اهل حق در خان احمدرضا احسانات از سسا  برای و اصیل سنت اهل شناخت

 دیگر بعضی ولی هستند، تکلیف بال آن مورد در ها بعضی البته .1ایم کرده اضافه را بریلوی

 و سهنت  اهل همان ما معتقدند، ها آن 5ندارند. قبول را عنوان این سنت اهل دانشمندان از

 دیوبنهدی  پسهوند  دربهاره  را برخهورد  چنهین  و ایم بوده تارین طول در که هستیم 3جماعت

  4یافت. مختلف مناب  از توان می

  . وجوه تمایز و توافق دو فرقه بریلویه و دیوبندیه2

های زیادی در ایهن  ها کتاب تصو  استوار بوده است و آنعقاید بریلویه بر محور تسنن و 

هها بها    ها، نشان دهنده تعصهب و اخهتال  آن   هایی از این کتابکه بخ  2اند حوزه نوشته

گفته محمد فیض اویسی، احمدرضا خان بی  از دویست جلد کتهاب در   دیوبندیه است. به

                                              

 .39ا ص     اعلی حضرت تر ایک او تچاس اعتراضات کی ا ه هور جواباتنقشب دیا . 1

  .13-12ص       ااسالکدی ی یک تاکستا  اکبرا؛ م2018)وریل  3 انقوی عباس راشد دکتر از اصاحبه. 2

 اگه  و هفتگاد  در ااتم ا ا از باد فراودند  خدا راول وقتی ااتقدندا ج اعت و ا ت اهل. 3

 فرقگه  )  اهلل راول یا ترایدند  صحابه. اات برشت اهل )نا ا از یکی که شد خواهد هقسیم فرقها

 و الس   بی  صوافاس بود خواهد ا  صحابه و ا  راه بر که اات کسی   ) فراود حضرت کیست؟

 . 24ص اج اعت  و ا ت اهل عقایدس ال  فد علی ال  رد ارارانیوریا ؛53-52 ص االشیا 

 .98ص      ااسالکدی ی یک تاکستا اکبرا . 4

؛ عبگدالقیوم  جگاءالح  ؛ اح گدیارخا  نای گیا   هک یگل االی گا   اان د  عبدالح  احدث دهلویا . 5

؛ عبوه ای ا  بالراالت؛ طاهرالقادریا ح  تر کو ؟؛ اح د ظفر عااریا الاقاید وال سائلهزارویا 

های عقیدهی و ا اظراهی بریلویها ر.ک  اایت ای ترنتگی بگه نگام     کتاببر ای  برای ااالاه و دانلود 

  اعلیحضرت نیت ورک 
http://www.alahazratnetwork.org/modules/worksonalahazrat/category.

php?categoryid=1 
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هها بهرای دفهاع از     ز این کتهاب رد عقاید دیوبندیه و اهل حدیث نوشته است. او در بعضی ا

برای تبیین  1آورد. عقاید خود و رد عقاید دیوبندیه و اهل حدیث، بی  از دویست دلیل می

ههای   فرقه در پنجاب مناسب اسهت از برخهی کتهاب    عقیدتی و فرهنگی این دو رویارویی

 اعلیحضرت پر ایه  سهو   نوشته مفتی عبدالقیوم هداروی، عقاید و مسائل چون، معاصر هم

  الدیوبنهدیت محمهد جههانگیر نقشهبندی،     نوشهته  جوابهات  پ ا  اعتراضات کی منه تهور 

ابونعمهان زبیهر صهادق آبهادی      نوشته آئینه دیوبندیتعبدالعدید محد  مرادآبادی و  نوشته

 استفاده شود.

 5های معاصر   پس از آشنایی با گرای  فقهی و کالمی فریقین که در بسیاری از نوشته

 توسل، ،پیامبر قبر زیارتمشخص شد ایمان به توحید، رسالت، معاد،  بررسی شده است،

و رسهول   نبهی  بهه  اعتقهاد  ،پبامبر بر امت اعمال عرضه قبر، در پیامبر حیات شفاعت،

  3.های عالمان دیوبندیه استترین عقیده اساسیتقلید،  و قبر در اکرم بودن پیامبر

هسهتند و    با نام حیاتی، حامهل عقایهد بهاال   ها، دو گروه وجود دارد. یکی بین دیوبندی

بهاور  هها   آن 4داننهد.  می دیگری مماتی هستند که بیشتر عقاید بیان شده را شرک و بدعت

 در هر مکان نیست؛ زیهرا حاضهر و نهابر بهودن را صهفتی الههی        دارند، حضور پیامبر

                                              

 .3ص اجراد قل ی کا حضرتاعلی اویسیاا به نقل از 139ا صالدولته ال کیه. 1

 ادی گی  تووهگی  انسگا  ا «بررای هابیقی هحلیل خلگ  افاگال عبگاد   »ر.ک  فراانیا  و نیاکوشا . 2

تیگری و   ؛13ص ا ج اعگت  و اگ ت  اهگل  عقایگد س ال  فد علی ال  ردارارانیوریا ا چکیده؛ 38ش

اصگافائی و  ؛ 13ا صتیدایا هفکر دیوب دی در ه دواتا  و هأثیر )  بر بلوچسگتا  ایگرا   درانیا 

 .115ا ص از دیدگاه دیوب دیه هوالفراانیا ا 

ا ا یگر  اراج وهابیتا نقد نااه تووها ا«دیوب دی عل ای عقائد رااله نقد از گزارشی»کاظ یا  .3

 .163ا ص21ش

 .3ا صا اهی فت ه سعل ای دیوب د کی نظر ای  اح  اهلل و خا  اح دا . 4
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 و قهرآن و حهدیث را تنهها مرجه  احکهام دیهن       1کننهد  مهی  دانند، معجدات انبیا را انکارمی

هها بهه   ها، اصل دیوبنهدیت همهین اسهت؛ زیهرا دیهدگاه ممهاتی      به گفته بریلوی 5دانند. می

در ادامه تشابهات و تمایدات دو ایهن فرقهه را در    3تر است. گذاران این مکتب نددی  بنیان

 کنیم. می ترین، عقاید اسالمی بررسی اساسی

 . توحید2-7

توحید، تعامل و تقابهل  عقیده دهند، هر دو فرقه در  معتبر این دو فرقه نشان می مناب  

خدا یکهی  هند از نظر فکری و عقیدتی معتقد هستند قاره  های شبهمشهود دارند. دیوبندی

ها و عالمات نقص و حهدو  مبهرا اسهت.     است، او از اوصا  مخلوق منده است و از نشانه

توان به پیامبران و قدیسین نسبت     یچ ی  از صفات او را نمیو ه 4بنابراین، او جسم نیست

توان به آنهان متوسهل شهد یها از آنهان          توانند شفی  باشند، ولی نمی می ها تنها داد؛ زیرا آن

ها، اسا  عقیده دینی، قرآن و حدیث است و سایر منهاب ، جنبهه    استمداد نمود. در باور آن

ها توسل به اولیا و شفاعت را  آنهایی معتقد هستند که    تفاوت اما بریلویه با، 2تکمیلی دارند

دانند،کسی که ههیچ چیهدی بهر او واجهب      می ها خداوند را مختار کل آن 3دانند.    شرک نمی

 . 1نیست، حتی فرستادن انبیا و رسوالن برای هدایت بشر

                                              

 .24ا صحل کا اختبف بریلوی دیوب دیا به نقل از عبداهللا 43ا ص20ا جزء هفسیر اب  کثیر. 1

 .19ا صحل کا اختبف بریلوی دیوب دی؛ عبداهللا 139ا 132 ا صعل ای دیوب د و ا راجهقاا یا . 2

 11ا صالدیوب دیتاراد )بادیا . 3

ا اگؤال اگیزدهم و   26ا صعقاید اهل ا ت و ج اعگت در رد وهابیگت و بگدعت   ارارنپوریا . 4

 چراردهم.

 .15ص ااابمهاریخ فلسفه در  شریفا. 5

 .23ا صعقاید و اسائلهزارویا . 3

 .25ا صه ا      . 6
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هها،   کهه یکهی از آن   های متفاوتی با بریلویهه دارنهد  دیوبندیه درباره عقیده توحید، دیدگاه

گویند که یکی از عالمان برجسته دیوبندیه به  می هابریلوی 1امکان دروغ گفتن خداوند است.

بر این باور است که از خداوند قدو ، امکان  براهین قاطعهرشید احمد گنگوهی در کتاب نام 

ته است ها و خطاهایی داشدر زندگی خوی ، لغدش که پیامبر و یا این 5کذب ممکن است

ها با داشتن بریلویه عقیده دارند که دیوبندی 3که روز دهم محرم، خداوند آن را بخشیده است.

در مقابل دیوبندیه، بریلویهه را در   4اند. چنین عقایدی در مورد توحید و رسالت دچار خطا شده

 2.دانند عقیده به توحید و رسالت، گرفتار شرک  و فاصله گرفتن از توحید خالص می

 . نبوت2-5

بیشترین اخهتال  ایشهان در موضهوع نبهوت     دهند،  نشان میهای  این دو فرقه    نوشته

ریشه اصلی ایمهان اسهت کهه     های پنجاب اعتقاد دارند، عشق مصطفیبریلویاست. 

بعد از  را مقام پیامبر ،بریلویه با رویکردی صوفیانه 3کند. می همه دیانت، گرد او طوا 

و اسهت  خلهق شهده    همه قبل از نور پیامبر ها معتقدند، . آندندانمی تربلند خدا از همه

علم ماکان و مایکون  پیامبرم عل. ها داردها در تمام مکانعلم غیب به تمام چید یشانا

عکس و سهایه   ،قیدانند که تمام خال می را تنها موجود مرتبه ایجاد ها پیامبر است. آن

                                              

؛ اراد )بادیا 8ا ص     اعلی حضرت تر ایک او تچاس اعتراضات کی ا ه هور جواباتنقشب دیا  .1

 .11ا صالدیوب دیت

؛ البته ارارنپوری در تااخ یک اؤال گفت  اا 12-11ا صه ا      ا به نقل 51ا صبراهی  قاطاه. 2

  . 42ا صعقاید اهل ا ت و ج اعت در رد وهابیت و بدعتای نداریم سارارنپوریا  چ ی  عقیده

 .28ا صشرادت حسی عبدالستارا  .3

 .3ص اجراد قل ی کا حضرتاعلیاویسیا . 4

 .10ا ص     هور جواباتاعلی حضرت تر ایک او تچاس اعتراضات کی ا ه نقشب دیا . 5

 .32ا ص عقاید و اسائل؛ هزارویا 6ص اه ا      . 3
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مظهر صهفات الههی و محیهی اروا      ند. پیامبرهست و مالئکه شررهای نور او ستآن ا

حهق   بنهابراین، پیهامبر  عرش و کرسی به وجهود آمهده اسهت.     ،انس ،جن است و از او

 1.وجود او به وجود آمده است سببعالم به  هتصر  در کون را دارد و هم

اسهت؛  جهاید  ندد ایشهان  و تمام اولیای الهی  استغاثه و استعانت از پیامبربنابراین،  

گذار  محمد قاسم نانوتوی، بنیان 5و خاتم انبیا است. داف  بال، معطی عطا چرا که پیامبر

است، اگرچه بعد  مدرسه دیوبند در کتابی آورده است که خاتم انبیا فقط حضرت محمد

و  بریلویه داشتن چنین عقایدی،  اعهالم تحقیهر پیهامبر   ندد   3از او، نبی هم وجود داشت.

 گوینهد کهه   نیسهتند و مهی   دیوبندیه با بیشتر عقاید ایشهان متفهق   4بوت او است.انکار ختم ن

 2احمدرضا خان، عقایدی افراطی داشته است و حتی مرگ انبیا را انکار کرده است.

همان گونه کهه در   و سایر انبیا پیامبر اکرماند که  بعضی از مناب  دیوبندیه آورده

دنیا و حیات باهری نبی و رسول بودند، بعد از وفات و در قبور مبارکهه خهود ههم نبهی و     

  3شود. می عرضه و اعمال امت بر پیامبر 1خوانند می نماز 3رسول هستند.

                                              

ااام اح درضا اور عش  ؛ نجم القادریا 328ا 101- 100ص ابریلویت سهاریخ و عقاید  ظریرا. 1
 .124ا ص عقاید و اسائلهزارویا ؛ 328ا صاصافی

 .100ا صه ا      . 2
 .215-214ص ابریلویت سهاریخ و عقاید  ظریرا. 3
 . 14ص      اج اعت اهل ا ت تاکستا قادریا . 4
 . 10ا ص     اعلی حضرت تر ایک او تچاس اعتراضات کی ا ه هور جواباتنقشب دیا . 5
ا تااخ اؤال 22-21ا صعقاید اهل ا ت و ج اعت در رد وهابیت و بدعتر.ک  ارارنپوریا . 3

 اگراج  وهابیگتا  نقد نااه تووها ا«دیوب دی عل ای عقائد رااله نقد از گزارشی»ت جم؛ کاظ یا 
 .112صا      اسالکدی ی یک تاکستا ؛ اکبرا 180ا ص21ا شا یر
 .3ا صا اهی فت ه سعل ای دیوب د کی نظر ای  اح  اهلل و خا  اح دا . 6
ا ا یگر  اراج وهابیتا نقد نااه تووها ا«دیوب دی عل ای عقائد رااله نقد از گزارشی»کاظ یا . 8
 .180صا 21ش
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در پنجاب پاکستان به دلیل وجود چنین اختال  عقایدی دربهاره توحیهد و رسهالت، ایهن دو     

. اسهت.  م1921در سال های آن که یکی از نمونهاند تن  عقیدتی و فکری بوده گروه همواره در

 ننهد تقاضها ک  پاکستان از دولتبا هم همه که پیشنهاد دادند ها بریلویبه  هدیوبندی در این سال،

  :گفتند در پاسن هابریلویشود، اما تعطیل رسمی اعالم ، که روز تولد خلیفه دوم در کشور

 شرری   عرر   ،روز تولد پیامبر سالداشت  بزرگدیوبندیه، وقتی طبق عقاید 

مسرتب    عمرر روز تولرد   سالداشت  بزرگ چگونه پس ،بدعت استو ... )جشنواره( 

  1؟کنید می تالشانجام کاری که طبق عقیده شما بدعت است،  چرا برایشده است و 

بها نمهای  توحیهد     ای مهاجم است کهه همهواره   بر اسا  باور بریلویه، دیوبندیه فرقه

خالص در پنجاب در حق اهل سنت و جماعت ستم روا داشته است تا استفاده نادرسهتی از  

در  های آن، تأسیس دوباره سازمان سواد اعظهم  که یکی از نمونه 5سنت کنندشناخت اهل

 بود. فعال هاهمین اسم از طر  بریلویسازمانی با  پی  از آن،که  . استم1931سال 
3  

، 4افضلیت، اعلمیت و خاتمیت پیامبراز دیگر مباحث اختالفی در میان این دو فرقه 

، تکفیهر  حاضر و نابر بودن پیامبر، 2، حیات برزخی پیامبرنور یا بشر بودن پیامبر

                                              

1. Andreas, The Shias of Pakistan (An Assertive and Beleaguered 

Minority) p97. 
طب  دیدگاه برویلویها اهل ا ت حقیقی و اصلی فقط بریلویگه هسگت د کگه در جاااگه ااگبای      . 2

ت جاب تاکستا  دارای عزت و احترام زیادی هست دا ولی دیوب دیه درحالی که اهگل اگ ت اصگلی    
 ح ایت اردم را جل  ک  د. که ک  د ها ای  باز هم ادعای اهل ا ت ای نیست دا

3. Ibid, p 232. 

ا ا یگر  اراج وهابیتا نقد نااه تووها ا«دیوب دی عل ای عقائد رااله نقد از گزارشی»کاظ یا . 4
 .182-181ا ص21ش
 گزارشی»؛ کاظ یا 11ا 4ا ص ا اهی فت ه سعل ای دیوب د کی نظر ای  اح  اهلل و خا  اح دا . 5
؛ 168ا ص21ا شا یگر  اگراج  وهابیگتا  نقگد  نااه تووها ا«دیوب دی عل ای عقائد رااله نقد از

 .23ا صحل کا اختبف بریلوی دیوب دیعبداهللا 
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شهنیدن انبیها در   ، 4، شفاعت پیامبر3پیامبر، توسل به 5، علم غیب پیامبر1مسلمانان

 ،1ههای مخهتص صهلوات و زیهارت پیهامبر        خواندن کتاب، 3اولیا زیارت قبور انبیا و، 2قبر

جشهن مولهد   ، 3عتبات صوفیا و اولیاء اهلل را کم  مالی کردن،  گسترش معار  کتاب و سنت

و بوسهیدن انگشهتان هنگهام شهنیدن اسهم       19، خواب و رؤیای پیامبر اکهرم 9النبی

 است. 11پیامبر

                                              

الگویا دیوب گدی و وهگابی    ڑطب  فتوای اح درضا خا ا شیاه رافضیا قادیانیا ا اف ا نیچریا چک. 1
عل گای  ؛ قااگ یا  45ا 33اسگلله  ا احکام شریاتبریلویا ه ه کافر ارهد و از کفار بدهر هست د سر.ک  

  .19ا صحل کا اختبف بریلوی دیوب دی؛ عبداهللا 139ا 132 ا صدیوب د و ا راجه
 اهل عقایدس ال  فد علی ال  رد؛ ارارنپوریا 36ا صعقایدها  -الدیوب دیه سهاریفراطال  الرح  ا . 2

 .48 -41ا ص ج اعت و ا ت
 .139ا صاسائل شرک و بدعت سقر)  و حدیث کی روش ی ای  قاا یا  .3
ا ا یگر  اراج وهابیتا نقد نااه تووها ا«دیوب دی عل ای عقائد رااله نقد از گزارشی» کاظ یا. 4
 .23-19ا ص حل کا اختبف بریلوی دیوب دی؛ عبداهللا 165ا ص21ش
ا ا یگر  اراج وهابیتا نقد نااه تووها ا«دیوب دی عل ای عقائد رااله نقد از گزارشی» کاظ یا. 5
 . 165ا ص21ش
 .103ا صهوال از دیدگاه دیوب دیهاصافائی و فراانیا ا . 3
 .39-38ا صال بیوفاتال سائیا . 6
ا ا یگر  اراج وهابیتا نقد نااه تووها ا«دیوب دی عل ای عقائد رااله نقد از گزارشی»کاظ یا . 8
 .200ا صاسائل شرک و بدعت سقر)  و حدیث کی روش ی ای  ؛ قاا یا 182ا ص21ش
ا 21ا شا یگر  اراج وهابیتا نقد نااه تووها ا«دیوب دی عل ای عقائد رااله نقد از گزارشی»کاظ یا . 9

   .120ا صالدیوب دیت؛ اراد)بادیا 51ها  49ا صحل کا اختبف بریلوی دیوب دی؛ عبداهللا 183ص

 اگراج  وهابیگتا  نقگد  نااگه  تووها ا«دیوب دی عل ای عقائد رااله نقد از گزارشی»کاظ یا  .10

 .183ا ص21ا شا یر

 .129ا ص عقاید و اسائلهزارویا  ؛42اسللها 122ا صاحکام شریاتبریلویا . 11
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 . مهدی و مهدویت2-6

مهدی، وحدت وجود و تصو  از موضوعات اختالفی در میان این دو فرقه جایگاه صحابه، امام 

دانند،  می بریلویه و دیوبندیه تمامی صحابه را متقی، عادل، مورد احترام و حجت خدا است.

و کسی که صحابه را کهافر بدانهد از اههل     1دهند می ها را معیار سنج  افراد قرار رفتار آن

 هر دو فرقه، یکدیگر را به توهین کهردن بهه صهحابه مهتهم     با این حال، 5دانند. سنت نمی

، امها  3بندنهد  مهی  کنند. بریلویه معتقد هستند که دیوبندیه هنگام نیاز بهه صهحابه دروغ   می

پندارنهد؛   مهی  ها، احمدرضا خان را باالتر از صهحابه دیوبندیه بر این باور هستند که بریلوی

گویند که آن ه خوبان همه دارند، تو تنهها داری. دیوبندیهه ایهن     می زیرا به احمدرضا خان

 4دانند. می نخستیناحترامی در شأن صحابه و خلفای  نگاه را نوعی بی

به اعتقاد بریلویه و دیوبندیه، مهدویت و امام مهدی از عقاید قطعی است و مههدی در  

طور که قبل از آن با بلم و جور  آخر الدمان، دنیا را با عدل و انصا  پر خواهد کرد، همان

متولد خواهد شد و حکومت خود را از ها معتقدند که او از نسل فاطمه پر شده است. آن

بهاور دارنهد، امامهت     هابریلوی 2عربستان آغاز خواهد کرد و در جهان گسترش خواهد داد.

کت، وجهود  ترین نیازهای جامعه بشری است و برای هدایت بشر و انتظام ممل یکی از مهم

امام ضروری است. با این توضیح که امام باید در جامعه حضور داشته باشد و امهام غایهب   

ها متعقدند که امامت مخصوص به خاندان  عالوه بر این، آن 3ای ندارد.  برای جهانیان فایده

 1قری  است.

                                              

 .136-164ا ص حل کا اختبف بریلوی دیوب دیعبداهللا  .1
 .31ا ص عقاید و اسائلهزارویا ؛ 110ا صالدیوب دیتاراد)بادیا . 2
 .53-52ا ص)ئی ه دیوب دیت)بادیا  صادق. 3
 .63ص ابریلویت سهاریخ و عقاید  ظریرا. 4
 .116ا 42اکبرا ص . 5
 .26ا ص عقاید و اسائلهزارویا . 3
 .28ا ه ا      . 6
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 . وحدت وجود یا وحدت شهود2-9

 الحهاتمی  العربهی  ابهن  محمد دینشین اکبر محی الها نظریه وحدت وجود ندد بریلوی

هها معتقدنهد، ابهن     دارای اهمیت بسهیار اسهت. آن  ه.ق.(  239م./ 1132)د.  االندلسی الطائی

آورده است و آن  فصوص الحکماین نظریه را در کتاب  عربی به توصیه مستقیم پیامبر

در مرتبهه وجهود    معتقد است احمدرضا خان 1را برای عالمان و خواص تشریح کرده است.

.ندهسهت  عکس و سایه آن وجهود  ،غیر از ذات حق وجودی نیست و تمام خالیق
ایهن در   5

صورتی است که بعضی از عالمان بدرگ دیوبندیه به جای وحهدت وجهود، نظریهه وحهدت     

  3شهود شین احمد سرهندی را قبول دارند.

 . فاتحه و خیرات بر مردگان2-2

بود هرگاه افراد از دنیا روند، هرچه ورا  از خوردنی یا نوشهیدنی،   معتقداحمدرضا خان 

رسهد.   مهی  هها  کننهد بهه آن   مهی  فرستند و درخواست ثواب برای ایشان می همراه با فاتحه

ها تهاکنون   گفت که برای من فاتحه بخوانید و به رو  من برسانید. بریلوی بنابراین، او می

 4هها، ایهن کهار بهدعت اسهت.      که ندد دیوبندی درحالی کنند. می بر این وصیت ایشان عمل

عالوه بر این، فاتحه خواندن در ایام و اوقات خاص برای انبیا، امامهان و غیهره از دیهدگاه    

 2ها بدعت است. دیوبندی

                                              

 .219ا صعقایدها  -الدیوب دیه سهاریفراطال  الرح  ا . 1
2. http://theory.blogfa.com/post-92.aspx. 

نظریه وحدت وجود ای  اات که هیچ چیز جز خدا وجود ندارد و نظریگه وحگدت شگرود ایگ      . 3

تیدایا هفکر دیوب دی در ه دواتا  و اات که ه ه چیز از خدا اات نه خود خدا ستیری و درانیا 

  .15ا صهأثیر )  بر بلوچستا  ایرا 

اسائل شرک و بدعت سقگر)  و حگدیث کگی    ا به نقل از قاا یا 194ا ص3ا جفتاوای رحی یه. 4

 .152ا صروش ی ای  

 .43ا صحل کا اختبف بریلوی دیوب دیعبداهللا . 5
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 . اجتهاد و تقلید2-1

 تهرین نیهاز دیهن    بریلویه و دیوبندیه از لحاظ فقههی مقلهد هسهتند و تقلیهد را اساسهی     

احمدرضا بریلوی فتوایی دارد که در آن، نماز خواندن پشت سر غیر مقلدین و  1پندارند. می

کننهد و در   می دیوبندیه جواز تقلید و ضروری بودن تقلید را اثبات 5ها ممنوع است. رافضی

ها معتقدند که ترک تقلید و تبعیهت از ههوای    دانند. آن می این زمان، آن را بسیار ضرروی

و به همین جهت، تمام مشهاین دیوبندیهه در کلیهه     3گمراهی و ضاللت است نفس موجب

  4ه.ق.( هستند. 129م./ 131)د.  اصول و فروع، مقلد ابوحنیفه

 . عرفان و تصوف2-1

 هها،  آن اسهت.  تهر نمایهان  آن در تصهو   کهه  است تصو  و تسنن از ای  آمیده بریلویه

 در باشهد  داشته ایعقیده چنین هرکس و دانند    نمی افضل الهی انبیای از را اولیا و صوفیان

ها چنهین اسهت کهه بعهد از تحصهیل       در ندد دیوبندی تصو  ولی ،2است کافر بریلویه ندد

رغبهت، طالهب   عقاید، بیعت کردن با شین طریقتی که در شریعت راسن العقیده، به دنیا بی

 3باشد، الزم است.های نفس را پیموده    ها و فراز و نشیبآخرت باشد  و گردنه

 ها و عزاها . جشن2-8

 51شهعبان،   12چهون   هایی هم   ها، چراغان کردن کوچه و بازار در شباز نظر دیوبندی

رمضان و غیره، بدعت و موجب اسرا  است. عالوه بر این، رفتن بهه قبرسهتان در چنهین    

                                              

 .439ا ص)ئی ه دیوب دیتصادق )بادیا . 1

 .30ا ص عقاید و اسائل؛ هزارویا 52اسللها 100ا صاحکام شریاتبریلویا . 2

 ا اؤال هشتم ها دهم.24ا صا ت و ج اعت در رد وهابیت و بدعتعقاید اهل ارارنپوریا . 3

ا ا یگر  اراج وهابیتا نقد نااه تووها ا«دیوب دی عل ای عقائد رااله نقد از گزارشی»کاظ یا . 4

 .184ا ص21ش

 . 32ا صعقاید و اسائلهزارویا . 5

 .184ا صه ا      . 3
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د بریلویه، این کار که ند درحالی 1ها بدعت است. ها و غیره، ندد آن روزهایی و جاروکردن قبر

عهداداری شههیدان    هها در مراسهم  بریلهوی  3چنین، بیشتر عامه هم 5پسندیده و ثواب است.

کنند، اما ندد دیوبندیه، چنین مراسمی مخصهوص  کنند و نذری تقسیم می می کربال، گریه

 4روافض، حرام، شرک و بدعت است که باید جلوی آن گرفته شود.

 با دیگر فرق اسالمی  رویارویی .1

، 2ها در بعضی مباحث اعتقادی مانند عصمت تمهامی انبیها و چههارده معصهوم    بریلوی

 3و زیهارات عتبهات  بها شهیعیان پنجهاب اشهتراک عقیهده دارنهد.         حیات برزخی پیامبر

و  1فرقهه شهیعه  کهه دو   گرا هستند افراط ،و به نظر برخی گیر سخت ها دیوبندیکه  درحالی

های برخی از دیوبندیه، کمی برعکس این  ها و گفته ، اما در نوشته3دانند فر میبریلوی را کا

  9است.
                                              

اسائل شگرک و  ا به نقل از قاا یا 162ا ص1ا جنظام الفتاوای؛ 129ا ص8ا ج)پ کی اسائل. 1
 .193ا صبدعت سقر)  و حدیث کی روش ی ای  

 .23اسللها 120ا صاحکام شریاتبریلویا . 2
 کسانی که عالم و افتی نیست د.. 3
 .191-186ا صه ا      ا به نقل از 201ا ص12ا جفتاوای اح ودیه. 4

5. https://t.me/andeshamutaallim 
6. See: Arif Rafiq,Sunni Deobandi-Shi`i Sectarian Violence in 

Pakistan, p14. 

م. بگه نخسگت وزیگر وقگتا     1991در  هگاریخی داگتاویزات  صفحه به نام  628دیوب دی ها کتابی با . 6
هری  هدف ) ا کافر قگرارداد  شگیایا  در تاکسگتا      نوازشریف در اجلس تاکستا  هقدیم کردند که ارم

 ا اقداه کتاب .هاریخی داتاویزات سشیاه کافر یا اسل ا ؟ فیصله )پ کری  بود سر.ک  فاروقیا 
  .1396شرریور  8ا «تاکستا های اذهبی ها و فرقهنااهی به گروه»ا خبرگزاری فارس. 8

اختبف ایا  وهگابیو  و  فرا  ؛ ص دانی130ا صهوال از دیدگاه دیوب دیهاصافائی و فراانیا ا . 9

  blogfa.com/post/23                                                                           ادیوب دیه
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در بعضی از مسائل ها در مورد شیعیان منفی است و احمدرضا خان البته دیدگاه بریلوی

ولهی   5هایی است که علیه شیعه نوشتها در کتاب ترین آن که مهم 1با شیعیان افتراقاتی داشت

ها معتقدند که بریلویه در برخی از موارد، مقلد شیعیان هستند کهه یکهی از   دیوبندیباز هم 

و زمان صهحابه،   اهللگویند که در زندگی رسول می ها آنان شعارهای اعتقادی است. آن

فقط ی  شعار اهلل اکبر بود، اما بعد از آن، شیعیان نعره حیدری، یاعلی را اضافه کردند کهه  

نعره رسالت، یا رسول اهلل و نعره غوثیه، یها غهو  اعظهم را اضهافه      ها، بریلویه در تقلید آن

 3ترین موارد شرک است. کردند که یکی از واضح

هها را تکفیهر    و آن 4احمدرضا خان مخالف جهدی وهابیهت، سهلفیت و دیوبنهدیت بهود     

شود کهه بعهد از تأسهیس پاکسهتان،      از روابط فرق در جامعه پنجاب برداشت می 2کرد. می

                                              

 ابریلگوی  ااگبم  اجگدد القگادریا  ر.ک   شگیاها  و بریلگوی  اختبفگات  و اشتراکات دید  برای. 1

 .360ص

اعالی االفگاد  فگی هازیگ      ا ه.ق.1303س االدل  الااع  فی اذا  ال بع   ؛ ه.ق.1320س رد الرفض اان د  . 2

 به ایشا  هاا کتاب ای  در . ه.ق.1316س جزاء اهلل عدوه با بائه ختم ال بو   و ھ1321س الر د وبیا  الشراد 

با ا ت تیاابر  اغایر که را خود راواات و برگردند استقیم صراط اوی به که داد تیش راد شیایا 

گفت و  ؛ او شیاه را رافضی ای 11ص اجراد قل ی کا حضرتاعلی ر.ک  اویسیاس ک  د هرک ااتا

دانسگت   را در ایام احرما حرام ای 6اشارکت در اجالس و احافل ایشا  و اوگواری ااام حسی 

ها جلد کتاب در شأ  خلفای راشدی  عبوه برای ا او ده ؛ 49ا اسلله99ا صاحکام شریاتسبریلویا 

 به باد . 30ص اجائزه ه قیدی اور هحقیقی کا البریلویه قادریابه ویوه شیخی  نوشته اات س

 .26ا صحل کا اختبف بریلوی دیوب دیعبداهللا . 3

 .513 -468ص      اجائزهفرقه بریلویت تاک و ه د کا هحقیقی  گر  ار.ک  . 4

 ظریگرا ؛ 30ا ص     اعلی حضرت تر ایک او تچاس اعتراضات کی ا گه هگور جوابگات   نقشب دیا . 5

  .32ص ابریلویت سهاریخ و عقاید 
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اما درباره فرق دیگر، معتقدین احمدرضها   1یدتی شیعه و بریلوی کمی کاسته شد،تقابل عق

  5خان تاکنون بر صراط ایشان قائم هستند.

 شبیه هستند مانند عقاید مشترک درباره جهاد ،از بسیاری جهاتدیوبندیه با اهل حدیث 

تان، سهساه صهحابه پاکسه    ،های نظامی لشکر طیبه، حدب مجاههدین  که نمود آن در گروه

معنای وهابیت در ندد دیوبندیهه،  . شود لشکر جهنگوی و تحری  طالبان پاکستان دیده می

 3اطاعت خالص دین خدا است که سبب اشتراک در عقاید دیوبندیه و وهابیت شهده اسهت،  

 از: اسهت  عبهارت  این مهوارد از  یبرخ هستند. اما از جهات دیگری دارای تفاوت و اختال 

چنین وضعیتی موجب شده  2.اختال  درباره تصو ، مذهب و غیره، 4عقل گرایی، طریقت

ههای  نمونهاز  یهای بسیاری در رد عقاید وهابیت بنویسند. یک    کتاب ،ها است که دیوبندی

است که به قلهم عهالم بهدرگ    عقاید اهل سنت و جماعت در رد وهابیت  ی به نامکتاب آن،

 3است. شده شتهواحمد سهارانسوری نموالنا خلیل  دیوبند،

                                              

-وحگدت   )ای  ش اای نقا شیایا  در تاکستا  سبا هأکید بگر حگزب اجلگس   »ر.ک  باقریا . 1

و بریلویگه از  شگیایا  »ا اسگل ی  وحدتاجلس؛ 161ا ص3ش اای ا اقه های   تووهاا «اسل ی  

  م.2018 اارچ ا«ک  د یکدیار ح ایت ای

 ؛ 1ص ا« بریلویساح اف وج اعت ا ت اهل اعتقادات» اعورکیحوزه عل یه . 2
See: MEI Report, Sunni Deobandi -Shi`i Sectarian Violence in 

Pakistan, p83. 

 .154-152ا ص الدیوب دیتاراد)بادیا . 3

)اوزش فقه را شریات و ع ل بگه )  را طریقگت و راگید  بگه اغگز و اا گای )  را حقیقگت        . 4

ناا د. برای اثالا یادگرفت  داروا شریات؛ خورد  ) ا طریقت و شگفا یگافت  بگدا  را حقیقگت      ای

 ناا د. ای

 .131ا 126 ا4ش ااتاالیه ایاات ا«الفیت بر دیوب د عل ای هأثیر» هیغا. 5

 .عقاید اهل ا ت و ج اعت در رد وهابیت و بدعتارارنپورا . 3
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 . تأثیر اجتماعی اختالف آرای این دو فرقه در پاکستان1 

عقیدتی و فکری دیوبندیه و بریلویه، وحدت اسالمی در پنجاب پاکستان  رویاروییبه دلیل 

انهد و مجبهور بهه     گرایی شده تحقق نیافته است و در نتیجه، ساکنان این منطقه دچار فرقه

 خواهنههد مسههلمانان، سههیره  در پنجههاب مههی بریلویهههانههد.  تحمههل مصههائب مختلههف گردیههده

کهه بهر اسها  سهخن      را اسوه حسنه قرار دهد و طبق آن زندگی کنند. در حالی رسول اهلل

ها در این حوزه دارای چند نوع عقاید هسهتند   بریلویه، برخی از دیوبندیه آن را قبول ندارند و آن

 5اند. ها به مقابله برخاستهالبته در مقابل دیوبندی 1کنند. می که هنگام ضرورت از آن استفاده

بریلویهه   مکتهب  برابر در چال ترین   بنابراین در تارین پاکستان، مکتب دیوبندیه بدرگ

 نبهودن،  سیاسی دلیل به اما اکثریت هستند، پاکستان در در جمعیتى نظر از است. بریلویه

 نظهر  از نید دیوبندیه مکتبکه  آن جالب .ندارند مذهبی و سیاسی عرصه در چندانی قدرت

 اگر و کنند می نکوه  کفر حد تا ها را بریلویان آن اما است، ابوحنیفه مکتب پیروی فقهى

 3دهند.مى شو شست را محل آن بخواند، نمازها  آن مساجد در دیوبندیان از یکى

 سنت حنفی. آغاز کننده اختالفات بین اهل8

کهه   سنت حنفی در هند نبوده اسهت، مگهر ایهن   اختالفی بین اهلها معتقدند، هیچ  بریلوی

ها به خدا و پیامبران  هایی نوشتند که در آنها کتاب اند. آن عالمان دیوبند، آن را آغاز کرده

 4سنت حنفی، اختال  رخ داد.جسارت کردند و در نتیجه، میان اهل به ویژه پیامبر آخر

عقاید و افکار غیرمنطقی ایشان سبب شده است که این اختالفات شدیدتر شود. برخهی از  

                                              

 .5ا صه ا      . 1

 .36ا صعقایدها  -الدیوب دیه سهاریفراطال  الرح  ا . 2

  .155ا صروابط اهل ا ت شبه قاره با شیاه در حوزه ایاات و اندیشهاواویا  زاده . علی3

 .11ا صالدیوب دیتاراد)بادیا . 4
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ها عبارت است از: دشمنی و عداوت با اولیاءاهلل، خهوردن غسهاله پهای تههانوی )عهالم       آن

ها است، خهوردن غهذای نجهس از    مقتدای دیوبندی دیوبند( ذریعه نجات است، پیامبر

دیوابی هندوها، تکفیر مخالفان علمای دیوبند، سهوزاندن   دست هندوها در جشواره هولی و

مرثیه شهیدان کربال و تشهیر مرثیه رشید احمد گنگوهی )عالم دیوبند(، شهری  دانسهتن   

به ویژه رحمت عالمین بهودن ایشهان،    های مخصوص پیامبر عالمان دیوبند در ویژگی

ادن سهبیل و آب دادن در  اسالم حقیقی در غالمی رشید احمد گنگوهی است، حرام قرار د

ماه محرم، گنگوهی مخدوم عالم است و همتای بانی اسالم است، گنگوهی یوسهف ثهانی   

کهه او در   است و قبله حاجات است که مسیحایی او از حضرت عیسی بیشتر است، یها ایهن  

 واق  مربی خالیق است.

حهدیث کهی   مسائل شرک و بدعت قرآن و هایی، مانند در مقابل آن، دیوبندیه درکتاب

ها و کمی باالتر از آن، عقاید بریلویه را به کفر، شهرک و بهدعت   با این حر  روشنی مین

فرق اسالمی پنجهاب   رویاروییمداران را در  توان نق  سیاستالبته نمی 1دهند. می نسبت

مداری قادر به نادیده گرفتن نق  اسهالم   هیچ سیاستر پاکستان، دنادیده گرفت؛ چرا که 

علمای مذهبی را  ،دهند می مداران ترجیح سیاسی کشور نیست و بیشتر سیاست در تحوالت

گرایهی و   کهه در نتیجهه آن، فرقهه    5نهد کنحمایتی به سهوی خهود جلهب     یبه عنوان اهرم

  شود. می بین فرق اسالمی تقویت رویارویی

  . نتیجه4

 تها  ه.ق.1333م./ 5912 تها  م.1941 از پاکسهتان  پنجهاب  در دیوبندیهه  و بریلویه رویارویی

 بهه  نیاز که است معاصر مهم موضوعات از یکی اجتماعی، اوضاع بر آن تأثیر  و ه.ق. 1433

                                              

 .139ا صسقر)  و حدیث کی روش ی ای   اسائل شرک و بدعتر.ک  قاا یا . 1
 ؛1390 خگرداد  10 انیگوز  شگیاه  ا«تاکسگتا   طالبگا   ای فرقگه  و اگذهبی هگای      ریشه» رنجبرا. 2
 .1390خرداد9 اروزنااه کیرا  ا«تاکستا  طالبا  ای فرقه و اذهبیهای     ریشه»
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بریلویهه و دیوبندیهه دو مکتهب     پاکسهتان،  پنجاب ایالت در دارد. پژوهشی و علمی بررسی

حنفی هستند که پی  از تقسیم هند بر اسا  اختالفات اعتقادی و نظری از یکدیگر جدا 

 ند و همواره در ستید فقهی و کالمی بودند. شد

ههای فرهنگهی و سیاسهی، ایهن دو گهرای          در نتیجه فعالیتپس از تأسیس پاکستان 

تأثیر قرار دادند. این امر سهبب شهد    فکری و عقیدتی را در جامعه پنجاب، تحت  رویارویی

ستید عقیدتی در آن که جامعه پنجاب درگیر مسائل داخلی شود و در نتیجه، فرقه گرایی و 

توان یافت کهه بیشترشهان    می های زیادی از این جدال را در تارین پنجاب   رشد یابد. نمونه

های اسالم ندارند. هر دو گروه برای اثبات خهود و رد     خیلی ساده هستند و ربطی به آموزه

دنهد تها    دا هایی درباره فرق و مهذاهب انجهام مهی   ها، آثار و پژوه طر  مقابل، سخنرانی

توجه مردم را جلب کنند. این موضوع سبب رواج مناقشات مذهبی و از بهین رفهتن روابهط    

 گردید. خوب در میان پیروان ایشان می

 و مذهبی تمایالت کنار در دیوبندیه با بریلویه رویاروییدهد که  می این پژوه  نشان

ین دو مکتب تهاکنون  به همین دلیل، ا است. داشته اقتصادی و سیاسی ای ریشه فرهنگی،

 و فکهری  رویهارویی گرایانهه و   در جامعه پنجاب پاکستان به جای تعامل دارای روابط فرقه

است. بهه   پاکستانرشد فرهنگی و اجتماعی  ترین موان  هستند که یکی از اساسی عقیدتی

رسد، مناسب است عالمان هر دو مکتب به جای تأکید بر اختالفات، بها تأکیهد بهر     می نظر

رکات عقیدتی و فکری، توجه پیروان خود را جلب نمایند و به کم  باورههای دینهی،   مشت

 وحدت اسالمی را در جامعه پنجاب رواج دهند و برای پیشرفت مل  و ملت تالش کنند.
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