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  چکیده
از سده هجدهم میالدی به سبب آغاز دوره استعمار و با توجه   مسلمانان شبه قاره هند

مواجهه با مسائل جدید جامعه، بیشتر بر ر به شرایط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، د
بدین منظور با تأسیس مدارس دینی به . های فرهنگی متمرکز شدند انجام فعالیت

از مجموعه .  جدید، موجب ایجاد تحولی چشمگیر در میان مسلمانان شدندسبک
مدارس اسالمی هند، مدرسه دارالعلوم دیوبند که از نیمه سده نوزدهم میالدی فعالیت 

طراحی نظام ر بنیانگذاران  این مدرسه د. ای دارد های برجسته خود را آغاز کرد، ویژگی
، ارائه آموزش به زبان اردو و نیز ساختار های تدریس آموزشی، برنامه درسی، شیوه

با این حال، . اداری و مالی مستقل مدرسه، به مدارس جدید انگلیسی نظر داشتند
های درسی تماماً همان متون کالسیک اسالمی بود و علما از  محتوای آموزشی و کتاب

ه در مدارس دیوبندی. تدریس دروس جدید و نیز آموزش زبان انگلیسی خودداری کردند
طی چند دهه گستره جغرافیایی وسیعی را در هند فراگرفت و شمار زیادی از فارغ 

های مختلف اجتماعی و سیاسی،  التحصیالن آن، به عنوان علمای دینی در عرصه
 های این طبقه اجتماعیِ جدید، تعریف نوینی بود از جمله کارکرد. فعاالنه حضور یافتند

ای در حال گذار از سنت به   جامعه- نان هند برای هویت فردی و جمعی مسلماکه
علمای مدارس دیوبندیه با مراجعه به کتاب و سنت از یک سو با .  ارائه دادند-تجدد

لحاظ شرایط جدید از سوی دیگر، هویت فردی و اجتماعی خویش را باز تعریف کردند 
 .و بر رغم پایبندی به سنت، اصالح و تحول در آن را نیز پذیرفتند
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 مقدمه
های  در دوره تسلط بریتانیا بر هند، مسلمانان و هندوان، برای دستیابی به حقوق و خواسته

های زیادی کردند و بر رغم دشمنی با یکدیگر، حاضر شدند علیه سلطه  خویش، کوشش
با این حال، ناکامی در قیام سراسری سال .  از قیامها با هم متحد شوندبریتانیا، در برخی

م علیه سلطه بریتانیا، موجب شد تا در موقعیت کلی خود، بیش از گذشته 1857/ ق1274
توانست صرفاً نتیجه برتری نظامی  ها در این قیام نمی مسلماً پیروزی بریتانیایی. تأمل کنند
های گوناگون اقتصادی، اجتماعی،  جامعه هند از جنبه. های پیشرفته آنها باشد و سالح

از این رو متفکران مسلمان و هندو، . فرهنگی و اعتقادی به شدت ضعیف و ناتوان شده بود
در این میان علما و متفکران مسلمان، به . در صدد اصالح جامعه و چاره اندیشی برآمدند

ور مدارس دینی جدیدی را بنیان اصالح نظام آموزشی پیشین همت گماشتند و بدین منظ
 ).Nizami, 99,108؛ 998؛ الپیدوس، 350فاروقی،  (نهادند

پیش از این در شهرهای مختلف چون دهلی و لکنهو مدارسی وجود داشت که در 
اما مسلمانان در دوره استعمار و با توجه شرایط . شد آنها آموزش به شیوه سنتی ارائه می
های  موزش عالی تأسیس کردند که هر یک گرایشجدید، چندین مدرسه و مرکز آ

توان به  از جمله می. خاصی در مسائل اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی داشتند
مدرسه . مدارس بریلوی، اهل حدیث، ندوه العلما، دانشگاه علیگره و دارالعلوم اشاره کرد

آغاز به کار . دنددارالعلوم را گروهی ازعلما در شهر دیوبند در شمال هند تأسیس کر
تّا بود1867 /ق1283مدرسه در سال  این مدرسه، به سبب . م و در مسجد قدیمی چَ

 مناسب و مدیریت موفق بنیانگذاران آن، به سرعت گسترش یافت، به یموقعیت مکان
قاره هند و نیز کشورهای مختلف چون ه ای که امروزه دانشجویانی از سراسر شب گونه

 و آفریقا و اروپا و ی مرکزی آسیایان سعودی و برخی از کشورهاافغانستان، یمن، عربست
دارالعلوم دیوبند را بزرگترین مدرسه . آمریکا در دارالعلوم مشغول به تحصیل هستند

شمار اند و چون دومین مدرسه جهان اسالم پس از االزهر به  مرکز آسیا دانستهیاسالم
دانشجویان دارالعلوم در آغاز، چند ده نفر و تعداد .  نام گرفته است"االزهر آسیا"آید، مي

در .  شد4000در اواخر قرن نوزدهم چند صد نفر بود و پس از یک سده افزون بر 
 شمار دانش آموختگان به 1الهند - های اخیر بنا به گزارش سایت دارالعلوم دیوبند سال

راسر شبه قاره تعداد مدارس دیوبندیه نیز امروزه در س.  نفر رسیده است40000بیش از 
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-Metcalf, Islamic Revival,110 ؛233،ی؛ هارد33نمر،( باب است 900هند، 

111,125-126;Smith, 320 .( دراین مقاله، بیشتر به عملکرد و برنامه آموزشی این
های آن در دوره جدید و پس  های نخستین پرداخته شده و به فعالیت دارالعلوم در دوره

 .ز اشاره شده استاز تجزیه شبه قاره هند نی
 

 های آموزشی و تربیتی برنامه درسی، شیوهـ 1
برنامه درسی دارالعلوم دیوبند عمدتاً برگرفته از مدارس سنتی اسالمی درهند چون 
فرنگی محل در لکنهو، به اضافه برخی از مواد علمی جدید است، با این تفاوت که 

ید از نظام آموزشی بریتانیایی های سنتی، در قالب نظام جدید آموزشی و به تقل آموزش
 بیشتر اعضاء یک خانواده بودند، در ،در نظام آموزشی سنتی، معلمان. شود ارائه می

شد و  گیری این مدارس، آموزش اغلب در منازل افراد ارائه می های نخست شکل دوره
در این مدارس، دانش آموز صرفاً کتابی . بعدها بناهای مستقلی بدین منظور ساخته شد

ی به نشانه اتمام آن "سند"خواند و دست آخر گواهی یا به اصطالح  را با استادی می
کرد و اگر به ادامه تحصیل عالقمند بود، باید نزد استادی دیگر  کتاب از استاد دریافت می
در کل مدارس سنتی، سازمان اداری خاص و بنای . گرفت کتاب جدیدی را فرامی

ها و شاهزادگان و نیز از راه  های مالی حاکمان ایالت ایتمستقلی نداشتند و عمدتاً با حم
  ).Metcalf, Islamic Contestations,35(شدند  های مردمی اداره می وقف و کمک

دارالعلوم دیوبند، تربیت دانش آموختگانی بود که در مقام امام جماعت،  هدف از تأسیس
رویج اسالمِ مبتنی بر کتاب و سنت مبلغ، واعظ، معلم و نویسنده آثار دینی، خود را وقفِ ت

خالف مدارس بر. بدین منظور، پذیرش دانشجویان، از همان آغاز شرایط خاصی داشت. کنند
در دو سال . سنتی، برنامه درسی مدونی در سطوح مختلف به همراه امتحان، تعریف شد

 در برگزاری. شد نخست، امتحانات به صورت شفاهی و پس از آن مکتوب، برگزار می
ها اجباری بود  شد و برخالف مدارس دولتی، پاسخ به همه پرسش امتحانات سخت گیری می

از همان آغاز، معیار تعریف هر واحد، یک کتاب بود و اگر در . و سؤال اختیاری وجود نداشت
کرد فقط همان کتاب را دوباره  امتحان آخر ترم، شاگرد از درسی نمره الزم را کسب نمی

 ..(Metcalf, Islamic Contestations,35,38-39)؛118-115 ؛ رضوی،83احمد،(خواند  می
 چون فقه و  امروزه مدرسه دارای سه سطح مقدماتی، متوسط و عالی است، در برخی از رشته

که  برنامه دروس عربی .تفسیر و حدیث نیز دوره تحصیالت تکمیلی در نظر گرفته شده است
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 ساله تعریف شده 8ای  د آن را شروع کند در دورهتوان فرد پس از اتمام دوره مقدماتی می
  نیز دروس جدید جغرافیا و تاریخ گنجانده شده استپنج و چهارهای  در برنامه سال. است

  .)www. Darululoom-deoband.com؛718 طاووسی،(
های آموزشی مدارس دهلی، لکنهو و فرنگی  بنیانگذاران دارالعلوم کوشیدند، برنامه

در مدرسه دهلی منقوالت چون حدیث و . رسه خود، یکجا ارائه دهندمحل را در مد
برنامه . شد تفسیر و در مدرسه لکنهو معقوالت چون منطق، فلسفه، فقه و اصول ارائه می

 مشهور بود که در سده هجدهم در تمامی "درسِ نظامی"درسی فرنگی محل نیز به 
 در دارالعلوم، تغییراتی در دروس البته). 84-83؛ احمد، 77 ،60ثبوت، (هند رواج داشت 

داده شد و بویژه بر دو ماده درسی یعنی حدیث و فقه تأکید بیشتری شد و این دو 
شد،  در فقه فقط بر آموزش احکام تاکید نمی. درس، اساس آموزش عمومی قرار گرفت

، "درس نظامی"در حدیث، در برنامه . شد بلکه اجرای درست تکالیف دینی نیز لحاظ می
شد، در حالی که در  فاً کتاب مشکاه المصابیح اثر امام محمد غزالی تدریس میصر

از نظر متولیان دارالعلوم، حدیث . شد دارالعلوم، صحاح سته به طور کامل آموزش داده می
مبنای عمل و باور صحیح و اشرف علوم بود و از این رو باالترین مرتبه در میان مدرسان، 

 تنها شاگردان زبده اجازه داشتند در رشته حدیث تحصیل از آنِ شیخ الحدیث بود و
توان وجه  های عقلی اهمیت کمتری داشتند، این موضوع را می در دارالعلوم، دانش. کنند

 Metcalf, Islamic( شمار آورد  به"درس نظامی"های دارالعلوم با  تمایز برنامه

Contestations,36; Zaman, 226,228-231 .(ویقاسم نانوتمحمد )یکی )1877 متوفی ،
 اما ،دانست از بنیانگذاران دارالعلوم، فلسفه را از تعالیم یونانیان و آموزش آن را غیر الزم می

رشید احمد . غرب را بیاموزند معتقد بود که دانشجویان، باید فلسفه جدید رایج در
زش علوم ، که پس از محمد قاسم مدیر مدرسه شد، کالً با آمو.) م1905متوفی ( گنگوهی

از نظر وی فراگیری این دانشها، اتالف وقت بود و تنها به . عقلی در مدرسه مخالفت بود
او فلسفه را در تضاد با شریعت و در مقابل مطالعه . قصد ردّ علوم عقلی باید آنها را آموخت

با این همه بسیاری از متولیان مدرسه تمایل داشتند، . دانست حقیقت وحیانی دین می
از این . ان منطق و فلسفه بخوانند تا برای یافتن شغل، کمتر با مشکل مواجه شونددانشجوی
های حذف شده در این حوزه، به تدریج و به صورت حداقلی به برنامه درسی  رو کتاب

، منطق، فلسفه، فقه، یبدین ترتیب دروس صرف و نحو، ادبیات، علم معان. برگردانده شد
 و نیز زبان و ادبیات فارسی در یطب، هیئت، ریاضاصول فقه، حدیث، تفسیر، کالم، 
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های کنونی مدرسه، منطق در پنج سال نخست و فلسفه  در دوره. شددارالعلوم تدریس مي
شود و حدیث همچنان در مرکز توجه قرار دارد، چرا که  فقط در سال ششم تدریس می

 بیشتر به عنوان رو مدرسه دارالعلوم از این. تعلیم عمومی مردم، مبتنی برحدیث است
 ).Metcalf, Islamic Contestations,36؛135 رضوی، (مرکزی حدیثی مشهور است

زبان رسمی آموزش اردو بود و . آموزش زبان در دارالعلوم اهمیت زیادی داشت
مدرسه دیوبند همانند دانشگاه علیگره، در استفاده از اردو به عنوان زبان مشترک همه 

استفاده از اردو به جای فارسی، موجب شد که . داشتمسلمانان هند نقش مؤثری 
هند و  دانشجویانی که از سراسر.  واحدی شوندای مسلمانان دارای زبان علمی و محاوره

پیوستند، پس از بازگشت به دیار خویش، زبان اردو را  نیز خارج از هند، به دارالعلوم می
 برای تقویت پیوند میان علما مناطق در واقع زبان اردو، ابزار مهمی. دانستند به خوبی می

؛ Metcalf, Islamic Contestations,37(مختلف با یکدیگر و نیز میان علما با مردم شد 
های فارسی و عربی نیز در برنامه درسی مدرسه  با این حال زبان). 1011 الپیدوس،

فارسی یکی از شروط پذیرش دانشجویان بومی این بود که با زبان . گنجانده شده بود
کید بر زبان فارسی بدین سبب بود که در دوره بابریان، زبان علمی و ادبی أت. آشنا باشند

مسلمانان فارسی بود، به عالوه بسیاری از مدرسان از جمله محمد یعقوب نانوتوی، به 
ـ 134، 109، یرضو(نهادند  را ارج ميیپیروی از صوفیان، سنت عظیم شعر فارس

نیز الزم  دانشجویان عرب زبان).  Metcalf, Islamic Revival,100-101,209-210؛135
زبان عربی نیز . بود حدوداً در سه ترم، زبان فارسی را در حد  گلستان سعدی فراگیرند

برای . ای در برنامه درسی دارالعلوم داشت به عنوان زبان قرآن و متون دینی، جایگاه ویژه
نخست بر ایجاد مهارت . گرفتند ا به کار میآموزش عربی، روش آموزش زبان بریتانیایی ر

 . شد در ترجمه از عربی به اردو و سپس از اردو به عربی تأکید می
برخی چون . درباره آموزش زبان انگلیسی، موضع بنیانگذاران و مدرسان یکسان نبود

کردند برای  محمد قاسم نانوتوی با آموزش زبان انگلیسی مخالف نبودند، اما پیشنهاد می
، )تحت مدیریت بریتانیا(رهیز از همپوشانی برنامه درسی مدرسه دیوبند با مدارس دولتی پ

دانشجویان پس از اتمام دوره آموزشی در دیوبند، برای یادگیری ربان انگلیسی به مدارس 
 سال کاهش شش سال بود و سپس به دهدوره آموزش در دارالعلوم، نخست . دولتی بروند

توانست به مدارس دولتی  طول دوره تحصیل نیز کمتر کسی میکاهش  حتی پس از. یافت
در کل، مدرسه دیوبند، برای آموزش زبان انگلیسی، استادان توانایی جذب نکرده . بپیوندد

 ).Metcalf, Islamic Contestations,35-37؛ 105-104رضوی، (بود
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ان نیز در مدرسه دیوبندیه عالوه بر آموزش، بر تربیت اخالقی و دینی دانشجوی
بنیانگذاران و مدرسان بر رشد شخصیت شاگردان و ایجاد روحیه تعامل . شد پافشاری می

و خیرخواهی در آنها، اطاعت از معلم و تالش مستمر و شدید برای فراگیری علوم و 
بیشتر دانشجویان نیز، خود را وقف فراگیری دانش کرده .  تأکید زیادی داشتند،ها مهارت
های خویش یا در مساجد، ساکن بودند،  نوزدهم دانشجویان در خانهپیش از قرن . بودند

های دانشجویی، زندگی دانشجویان تحت  اما از آغاز قرن نوزدهم با تأسیس خوابگاه
زندگی در این محیطها، سبب ایجاد پیوندهای . نظارت بیشتر کارکنان مدرسه قرار گرفت

های  ای که گاه بر علقه  گونهشد به عمیق عاطفی و عقدیتی در میان دانشجویان می
به عالوه در این مراکز، دانشجویان برای همکاری در . آمد خانوادگی و محلی فائق می

 . شدند های دینی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی آماده می فعالیت
عامل مهم دیگر در تعمیق فضای معنوی مدرسه و پیشرفت آن، حضور استادان فاضل و 

رغم  اغلب این استادان، به. زد بسیار اندک به تدریس مشغول بودندعالم بود که با دستم
امکان اشتغال در ادارات دولتی یا والیتی و دربارهای حاکمان، تدریس در مدرسه را ترجیح 

زد مبرخی از این استادان، در هنگام تنگناهای مالی مدرسه، از دریافت همان دست. دادند می
صوفیانه بیشتر مدرسان و رابطه شیخ و مریدی میان آنها، سلوک . کردند اندک نیز پرهیز می

رشید احمد گنگوهی و محمد . از دیگر عوامل مهم حاکم شدن فضای معنوی در مدرسه بود
ترین استادان مدرسه بودند دست ارادت به حاجی امداد هللا  قاسم نانوتوی دو تن از برجسته

ایزانلو و هوشنگی، جاهای ( آمدند میچشتی داده بودند و خود از مشایخ صوفیه به شمار 
 ). Metcalf, Islamic Revival,180-192؛106-103، 44متعدد؛ گیالنی، 

از بزرگان و فعاالن سیاسی دیوبندی،  ،)1957( های حسین احمد مدنی یادداشت
 12او در . تواند اندکی فضای کلی مدرسه را ترسیم کند درباره تحصیالت خود، می

او .  برادرش از مدینه به هند و رفت و به مدرسه دیوبند پیوستسالگی به همراه دو
رو مورد توجه بیشتر استادان  نسبت به دیگر شاگردان سن و سال مکتری داشت و از این

بود، حتی همسر محمد حسن یکی از استادان مدرسه به او محبت خاصی داشت تا 
برادرانش در حجره با او در حالی که . دوری از خانواده مانع ادامه تحصیل وی نشود

کردند، محبت اطرافیان و روابط دوستانه هم کالسی ها مشوق وی برای ادامه  تندی می
های امتحان و  حسین احمد مدنی درباره سختی دروس و دلهره شب. تحصیل بود

وی وبرادرانش . های خود برای فراگیری دانش نیز مطالب جالبی نوشته است کوشش
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های وی نشان  نوشته. نه نیز ارتباط خود را با مدرسه قطع نکردندپس از بازگشت به مدی
دهد که مدرسان و فضای آموزشی مدرسه در شکل دادن به شخصیت وی، بسیار  می

 ).Metcalf, Islamic Contestations,40-41(مؤثر بوده است 
های عملی و گنجاندن آن  های مدرسه دیوبند توجه به آموزش مهارت از دیگر ویژگی

های درسی بود، هرچند که مدرسه، در این زمینه موفقیت زیادی به دست  ر برنامهد
متولیان مدرسه به این امید که دانشجویان پس از تعلیم بتوانند ضمن ارائه . نیاورد

خدمات دینی به مردم در روستاها و شهرهای کوچک، با دسترنج خود زندگی کنند، 
اما دانشجویان، از . ا در مدرسه به آنها بیاموزندکوشیدند برخی از حرف و صنایع و فنون ر

این طرح استقبال نکردند و در نهایت تعلیم خوشنویسی و طب یونانی در مدرسه رایج 
استنساخ کتب دینی و معالجه مسلمانان بیمار، یکی از دالیل توجه به این دو فن . شد

 ندالف بودبود، هر چند کسانی چون رشید احمد گنگوهی با آموزش طب نیز مخ
 ).Metcalf, Islamic Contestations,52؛ 130-127رضوی، (

 
 ساختار اداری و مالی مدرسه و ثمرات فرهنگی آنـ 2

 .آن بوداستقالل مالی های آن تأثیر داشت،  یکی از ویژگیهای بارز مدرسه که بر سایر فعالیت
اساس سیها در مدرسه، در با توجه به سیطره بریتانیا بر هند و برای جلوگیری از نفوذ انگلی

هیچ کمک مالی از حکومت دریافت نگردد و از موقوفات نیز استفاده   مقرر شده بود کهنامه
 این رویه به الگویی برای دیگر مدارس .های مردمی اداره شود نشود، و مدرسه تنها با کمک

یز به های مردمی عالوه بر ارزش مالی، حرکتی نمادین ن کمک.  تبدیل شد در هندجدید
رفت و برخی از ثروتمندان، کمک به مدرسه را راهی برای افزایش اعتبار و جایگاه  شمار می

هایی به  با این حال برخی از حاکمان مسلمان نیز گاه کمک. دانستند اجتماعی خود، می
 به درخواست سید جمال الدین ، برای نمونه عبدالحمید دوم عثمانی.کردند مدرسه می
 ).11 ؛ قاسمی،45-32،44نمر،  (هایی ارائه کرد رسه، کمک، به مداسدآبادی

  نظام مالی، مدرسه مرتبط با اداره قواعد از در دومین مجموعه نانوتویمحمد قاسم
.  اختصاص دادامور مالیاز هشت اصل پیشهنادی را به پنج اصل ارائه داد و جدیدی را 

 سرپرست، .یسی پیروی شدموجود در مدارس انگل سازمان اداری برای اداره مدرسه از
 رئیس  وصدر مدرسان، مدیر امور مالی و اداریمهتمم،  ،رئیس و متولی امور مدرسه

 نیز به این افراد  مفتی1892 در سال .ترین مناصب موجود در مدرسه بود  مهممعلمان
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شد ل یت امنا تشکأ سپس هی.بود  بر امور مدرسهنظارت کلی اش وظیفه که اضافه شد
هدف بنیانگذاران  .بوداز مدرسه خارج عضو هفت  و االشاره هفت فرد فوق که مرکب از
این نوع که   در ساختار مدرسه روابط خانوادگیِ صرف حاکم نشود، چرااین بود که

 ).45-44قاسمی،  (دانستند مناسبات را مانع رشد مدرسه می
 سال  درنخست. انگیز روبرو شد  مناقشهمدرسه با دو مسئله ،پس از گذشت چند سال

این پیشنهاد، مخالفانی . ه شودساختشد برای مدرسه، بنایی جدید  پیشنهاد  که1876
مورد ساختار اداری مدرسه رخ داد که  1895در سال مناقشه دوم  .سرسخت داشت

 نانوتوی از جمله کسانی بود که بنای  محمد قاسم.اعتراض برخی از اعضاء قرار گرفت
 با این همه، وی در سال . باور داشتوی. لف بودساختمان مستقل برای مدرسه مخا

 آغاز کردبنای جدید مدرسه را  نپوری ساختِهارَ احمدعلی سَاستاد خودترغیب   با1876
ساخت بناهای جدید برای مدارس دیوبندیه در  .و پس از پنج سال این بنا تکمیل شد

سلمان و تقویت دیگر شهرهای هند نیز رواج یافت و این عمل در دوره ضعف حاکمان م
 ).127-123رضوی، (نفوذ انگلیسیها، به نماد فعالیت مسلمانان تبدیل شد 

رهبران محلی برخی از  .به چالش کشیده شدمدرسه ، چگونگی اداره 1895در سال 
اما براساس طرح ارائه شد از سوی نانوتوی، .  دست گیرنددر مدرسه را اداره قصد داشتند

 به اصطالح  یارسه باید از علما باشند نه معتمدان محلیمشاوران مدمقرر شده بود که 
 و مدرسه به آسیب نبیندمدرسه های  فعالیت دینی بدین ترتیب جنبه، تا "ارباب وجاهت"

الدین   رفیع. محلی باشد درگیر مشکالت و تنگناهایتنهاای محلی تبدیل نشود که  موسسه
 حتی .نند بر کارمندان و روسا نظارت ککه در مقام مهتمم بود به هیات امنا اختیار داد که

تمام همه او نیز کاهش یافت و اختیار و مقدار پول در ) مسئول امور مالی( قدرت مهتمم
بر  ، با موافقت شورا گنگوهیرشید احمد. شدمنا واگذار أت أ به هیگیریهای کلی تصمیم
خارج از مدرسه  الزم بود که همگی  را عضو جدیدهفت و افزودمنا أت أ هیءاعضاتعداد 

به این ترتیب، مدرسه با . به ترکیب هیأت أمنا اضافه کرد، از عالمان باشنددیوبند و 
رضوی، ( از زیر نفوذ و تأثیر اشخاص و مناسبات خانوادگی خارج شد ،مناأت أ هیمحوریت

با این حال، مدرسه همیشه درگیر ). Metcalf, Islamic Contestations,31-50؛ 83-88
ان آنها، فارغ از این که سا، فرزندؤهر یک از ردرگذشت پس از خاب مدیر بود و مسئله انت

 سبب معضلهمین . کردند می ریاست ادعای صالحیت ریاست مدرسه را داشتند یا نه،
تحت سرپرستی فرزندان محمد (شد تا مدرسه به دو قسمت دارالعلوم و دارالعلوم وقف 

 ).168رحیمی، ( تقسیم شود) طیب قاسمی
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 اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آنان های فعالیتظهور طبقه جدید علما و  ـ3
. تسلط برتانیا بر هند از سده هجدهم، موجب انزوای مسلمانان و رهبران دینی شد

بسیاری از مسلمانان از حضور در مدارس انگلیسی و اشتغال در مراکز حکومتی پرهیز 
ها، هویت دینی خود را  ه انگلیسیکوشیدند با این شیوه، ضمن اعتراض ب داشتند و می
علما مسلمان چون شاه ولی هللا  از این رو برخی از متفکران و). 276موثقی، (حفظ کنند

و پسرش شاه عبدالعزیز و نیز سید احمد خان، برای ایجاد ) 1762متوفی (دهلوی 
تأسیس دانشگاه . اندیشی پرداختند اصالحات در دین و در جامعه مسلمانان به چاره

 محمد قاسم نانوتوی، رشید .لیگره و نیز کالج دهلی برای دستیابی به این اهداف بودع
در این کالج تحصیل کرده بودند  از بنیانگذاران مدرسه دیوبندیهاحمد گنگوهی 

)Jain,273-274 .( شکست قیام سراسری مسلمانان و هندوها علیه استعمار انگلستان در
مسلمانان افزود و نفوذ و اقتدار علما مسلمان آسیب  بر انزوای 1 مشهور به موتینی1857

 ، حتی کناره گرفتند سیاسیهای نخست بعد از این قیام، علما از هر فعالیت  درسال.زد
، حضور علما وابسته به این سیس مدرسه دارالعلوم دیوبند نیزأت آغازین  در دهه های

  به بود که1920 از دهه شد و تنها مدرسه در قیام سراسری، چندان برجسته نمی
 در پی همین سیاستِ .برجسته سازی حضور علما در موتینی توجه بیشتری شد

 از شهرهای خود علما، دهلی را ترک کردند و به  برخی ازهای بعد از موتینی بود که سال
علما دریافته بودند  .جمله دیوبند و سهارنپور بازگشتند تا از نفوذ بریتانیا به دور باشند

 ).37؛36-34گیالنی، (  فرهنگ و جامعه مسلمانان باید شکلی جدید یابدکه
 برای حضور فعال ودر نیمه سده نوزدهم میالدی، این خود علما بودند که باید 

 رهبران مسلمان با تاسیس رو از این. کردند مستقل خود در جانعه هند چاره اندیشی می
 به تربیت علما و نیروهای عهده دار مدرسه دارالعلوم دیوبند و توسعه روزافزون آن،

، دولت به مرور با افزایش تعداد مدارس. های مختلف دینی و فرهنگی پرداختند مسئولیت
این مراکز به عنوان رهبران دینی، توجه بیشتری کرد و این افراد فارغ التحصیالن نیز به 

 نیز  وبراد و مق معلم، نویسنده، ناشر، امام جماعت، متولی مساجهایی چون در جایگاه
دانش آموختگان دیوبند که . ، اهمیت زیادی در جامعه یافتندمدافعان دین و مذهب

 ایدئولوژی دینی واحدی ،هند و خارج از آن بودنددر  مناطق مختلف و پراکنده متعلق به
مشترک اعتقادی  بر پیوندهای ای، های محلی ومنطقه  بیش از علقهکردند که را تبلیغ می

                                                                                                                                        
1. Mutiny 
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 سبکی دارای به عنوان مرکزی کهنام دیوبند، بدین ترتیب  .کید داشتأانان تمیان مسلم
رواج فراوان یافت و علما دینی به منزله طبقه  ، بودمتمایز و مکتب فکری شناخته شده

 اجتماعی خاص با اهداف و رویکردهای مشخص، در جامعه هند شناخته شدند
)Metcalf, Islamic Revival,250-253.( 

کسانی که نسب خود را به پیامبر یا صحابه  (وبندیه برای اشرافتعالیم دی
، که اکثریت شهرنشین بودند، صورت بندی خاص و قابل قبولی از اسالم را )رساندند می
علمای دیوبند، نه . دست می داد که با شرایط سیاسی آن دوره همخوانی داشته ب

ت را در شبیه شدن به آنها انگاشتند و نه موفقی حاکمان بریتانیایی را آرمانی می
دیدند، بلکه همان استراتژی سنتی مسلمانان را در هند در پیش گرفتند، به این معنا  می

های حاکم مدارا کنند تا در امنیتِ حاصل از آن، مسلمانان به حیات دینی و  که با نظام
رفتن گونه بود که به تدریج به دست گ این.  قوام و ثبات بخشند،اجتماعی مستقل خود

مشاغل دولتی از سوی مسلمانان کمتر مورد تردید قرار گرفت و علمای دیوبند تالش 
 بیشتر ،کردند تا ضمن برطرف کردن ضعف و فتور خود در موقعیت های مختلف سیاسی

  عقده حقارت به مرور از میان رفت، ها مسلمان  برای میلیوندر نتیجه. مجال رشد یابند
) .(Metcalf, Islamic Contestations, 252- 255 

از  برخی .استختالف ا سیاسی های فعالیتدرباره حضور علمای دیوبندیه در 
برخی از علما را در سیاسی های  وهشگران اساساً دیوبندیه را غیر سیاسی و  فعالیتژپ

 مداخله در امور  و باور دارند کهدانند هایی شخصی می  صرفاً فعالیت،هایی خاص برهه
 این موضع را می توان در تفاوت .نبوده استمدرسه بنیانگذاران  یف اصلسیاسی از اهدا

 ه کردشاهدم علیه انگلیسی ها نیز 1857ها در باره حضور بزرگان مدرسه در قیام  گزارش
)Metcalf, Islamic Contestations, 14( .های گسترده سیاسی  البته با توجه به فعالیت

 متوفی (یعثمان ، شبیر احمد)1920متوفی (ن محمودحسبرخی از علما دیوبندیه چون 
 .توان این نظر را پذیرفت به سختی می ،)1957متوفی(و حسین احمد مدنی  )1949

چگونگی مواجهه و علما دیوبندیه عمدتاً درگیر دو مسئله مهم سیاسی بودند، نخست 
گرایی  ملیمسلمانان هند از سر آیا  و دیگر این که یها در هندحاکمیت انگلیسمقابله با 

حسن   محمود؟ کشوری مستقل تشکیل دهندخود شوند یا این که هندوها متحد ید بابا
 یها و علیه حاکمیت انگلیسی در حجاز به نفع خالفت عثمان"الهندشیخ"معروف به 
العلما جمعیت" سازمان 1919 از وی در ی از علما دیوبند به پیرویکرد، جمعفعالیت مي
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 از پیروی به این گروه.  تشکیل دادند،در امور سیاسی داشت فعال ی را که نقش"هند
بودند و تشکیل کشوری پاکستان تجزیه هند و تشکیل کشور  مخالف ،ابوالکالم آزاد

پنداشتند تشکیل چنین  دانستند و می اسالمی را موجب کاهش قدرت مسلمانان می
). 733یدوس، ؛ الپ21ـ20عزیزاحمد،  (یها علیه مسلمانان استغرب توطئهکشوری، 

 به مخالفت جدی با محمد اقبال الهوری ،گرا ملي به عنوان فردیحسین احمد مدنی
او با تأکید بر هویت دینی و ملی هند، با جدایی پاکستان از هند مخالفت کرد و . پرداخت

بسیاری از .  همکاری نزدیکی با حزب کنگره داشت،در مقابل برای تشکیل هندِ متحد
رسد برای علمای دیوبندیه  به نظر می. کردند اتحاد هند حمایت ميعلمای دیوبندی از

تر از آزادی سیاسی بود و آنان بیشتر به آزادی هند از   مهم،آزادی دینی مسلمانان
بدین سبب . )Metcalf, “Deobandis”, (MIW) ؛83فرمانیان،( داشتندتوجه  ،استعمار

 به مناسبت صدمین سالگرد 1967 هند، در  وقتوزیرکه ایندرا گاندی، نخستبود 
 از  نیز و تمبر یادبودی، در این مرکز علمی حاضر شدتأسیس مدرسه دارالعلوم دیوبند

 از یدر مقابل، گروه ).,Metcalf, Islamic Revival 15-14(مدرسه به چاپ رسید 
العلما جدا شدند از جمعیت1945 در سالیعثمان  شبیر احمدی به رهبری دیوبندیعلما

پرداخت و لیگ ميوجود آوردند که به دفاع از اهداف مسلم را به"العلما اسالمیتجمع"و 
). 105ـ104، ی ؛ عارف21-20احمد، (خواستار تشکیل کشور مستقل پاکستان بود 

العلما اسالم در پاکستان، و طالبان در افغانستان تحت تأثیر مدرسه جمعیتامروزه 
 دارد ی از طالبان نقش اساسیدر پشتیبانالعلما اسالم  و جمعیتهستند یدیوبند

، در دهه ی سیاسیها رغم این فعالیتبه). 20، 1 ب، ،، مقدمه صی؛ قاسم206مارسدن، (
 یا جماعت تبلیغ، در دیوبند شکل گرفت "تبلیغی جماعت" ی جریان غیرسیاس1920

 ).Metcalf,  “Deobandis”, (MIW) ، فعال استهای مختلف در سرزمینکه امروزه نیز 
های حیات اجتماعی  گیری جهت عمالً کنترلی بر  سده نوزدهم، مسلمان در هندعلما

ت   ارزشءبا این حال برای احیا. و عمومی نداشتند های فرهنگی و باز تعریف آن همّ
 ، متمرکز شدند تا بواسطه آن"خصوصی" و "قومی"های  حیطه گماشتند و بیشتر بر

بدین سان کوشیدند تا در . از نو تعریف کنندحیات اجتماعی و فرهنگی مسلمانان را 
 علما دیوبندیه، از یک سو، با .به معرفی فرهنگ اسالمی بپردازند ییبرابر فرهنگ بریتانیا

ایجاد روحیه مقاومت در مقابل فرهنگ بریتانیایی و از سویی دیگر، مقابله و مناظره 
 فهم  که کنندء افراد القا تا بهکوشیدند  دیگر،های دینی و مذهبی جدی با مدافعان سنت
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نو و عمل شخصی آنان، یعنی همان حیات دینی فردی آنان است که به حیات اجتماعی 
دیوبندیه در پیش برد اهداف خود مبنی بر تطهیر و تصفیه . بخشد شکلی جدید می

رسوم دینی و گسترش شریعت در میان مسلمانان هند به نقش زنان وتحصیل آنان توجه 
 و  برای پاالیش آداب و رسوم خانه داریا دیوبند باور داشتند که زنان باید علم.ویژه کرد

های  شریعت و افزایش تقوای فردی، آموزشاحکام التزام به  دینی و های  آگاهیءارتقا
برجسته مدرسه  علما از  ،)1943متوفی(  موالنا اشرف علی تهانوی.الزم را دریافت کنند

ای مفید فراهم آورد تا هم راهنمای  ی زنان مجموعهدیوبندیه، در صدد بر آمد تا برا
او در کتاب بهشتی  . به سوی زندگی پرهیزکارانه باشد آنهاآموزشی و هم هدایت کننده

سالهاست که شاهد فروپاشی دین زنان هندوستانم و قلبم از آن به درد ": نویسد زوار می
 زیرا این ویرانی به دین ،انمبه این جهت در تالش هستم تا درمانی بیابم و نگر. آید می

از طریق زنان به کودکانشان و .کند ماند، بلکه به همه اجزا زندگی سرایت می محدود نمی
اگر برای آن عالجی نیابیم، با ) مخصوصاً( حتی تا حدودی به شوهرانشان خواهد رسید و

رف علت این اضمحالل چیزی جز جهل زنان به معا. سرعتی که دارد العالج خواهد شد
دینی نیست و این نقیصه، اعتقادات، اعمال، رفتار آنها با دیگران، شخصیت آنها، و تمامی 

بنابراین کامالً ضروری است که زنان در علوم . کند زندگی اجتماعی آنها را فاسد می
). Minault,1998,pp142-143 ("دینی آموزش ببینند، ولو این آموزش به زبان اردو باشد

نقش فرد در خانواده و جامعه و نیز اهمیت وی درباره  آگاهی هندهنشان داین سخنان 
 تصویر اصالح برای  نیزعلما دیوبندیهبرخی دیگر . است زنان در خانواده و جامعه نقش

عمومی از حقوق شرعی اقدام کردند و بویژه درباره محدود کردن حقوق والدین نسبت به 
 ه با برخی از آداب و شعائر صوفیانین همچنعلما. صادر کردندکودکان فتاوای جدیدی 

رس و زیارت مقابرچون در عین . نوع ارتباط میان شیخ و پیر با مرید مخالفت کردند و  عُ
تعالیم صوفیه و نیز برگزاری مراسم ازدواج و تولد و مرگ  سنت و حال، به طور کلی با

 در هند استمذهب حنفی دیوبندیه، که مذهب رایج مسلمانان اهل سنت . موافق بودند
 استقبال  از این تلقی و برداشت دینی هندهمهرویه محافظه کارانه آنان باعث شد کنار 
 ,Bashiruddin,243,250-251  Metcalf ;ایزانلو و هوشنگی، جایهای متعدد؛(شود 

Islamic Contestations,253-258 .(توان در فتاوای  مواجهه علما دیوبندیه با سنت را می
نشان رسد  های چند جلدی به چاپ می  در مجموعهکه یفتاواین . ردایشان بررسی ک

از . استاختالف صحیح شرعی درباره عمل میان علما دینی وابسته به دیوبند،  دهد که می
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 تصلب و مدارا کردن توان چند نظر را همزمان صائب دانست و این یعنی دوری از  میاین رو
 )..(Metcalf, Islamic Contestations,17,268رغم اختالف در نظر و عمل با دیگران به

 حال الگویی از با این ،دین را در حوزه خصوصی و جدا از سیاست تعریف کردند، علما
برای پیروان خود آنها کوشیدند  .داشت که کارایی ارائه کردندتجدید حیات فرهنگی 

 این که در بدون توانمندسازی فردی،  که ضمنسازند زمینه تحقق آرزوهایی را مهیا 
 در .زندگی اجتماعی متعالی دست یابندبه سطح ملی و جهانی، با سیاست درگیر شوند، 

 رکیدی بر مخالفت و مقاومت علیه غیر مسلمانان یا غرب وجود ندارد و اصالً بأاین الگو ت
 بیرون از خود تمرکز نمی کند، بلکه بیشتر بر مباحث میان خود و دیگر " دیگری"

دانستند   می"دارالکفر" سرزمین هند را نه آنها. های ایشان نظر دارد غهمسلمانان و دغد
شاید بتوان از این منظر، . شمردند می واجب باید از آن هجرت کرد و نه جنگ را که

 چرا که تقلید کورکورانه از گذشته را جایز  ،انه انگاشتیگر روش علما دیوبندیه را اصالح
ر شرایط کنونی را با معیارهای متون مقدس، قرآن و ندانستند و زندگی و اعمال دینی د

های فرهنگی   در این مواجهه و مقابله"سنت"باید توجه داشت که . حدیث، سنجیدند
، از این رو نقش علما را باید با توجه به این  معنایی جدید یافت وتعریف شد بارها باز

 ). (Metcalf, Islamic Contestations,279 د  تبیین کرمهم،
های اعتقادی، فرهنگی و   در عرصه موضع علما دیوبند راتوان  میاز منظری دیگر،

 این علما در مباحث اعتقادی به پیروی از شاه ولی هللا .محافظه کارانه دانستسیاسی، 
بزرگان برخی از رغم مخالفت  البته به. دهلوی بر حدیث و منقوالت بیشتر تکیه دارند

. گنجانده شدمدرسه  در برنامه درسی عقلی علوم ،سالهای نخست تأسیسمدرسه در 
 علوم را به دینی و دنیوی تقسیم کردند و دروس جدید را دنیوی ، مدرسهبنیانگذاران

  منفیپیامدهای  مفسده انگیز بودن و جدید را به سببعلومند که  دار آنها باور.خواندند
زش زبان انگلیسی ممانعت همچنین از آمو.  نباید در برنامه آموزشی مدرسه جای دادآن،
آموزش داده شوند مدارس دولتی  باید در "دنیویات"این علما، علوم جدید یا به نظر . شد
). Hasan,60; Sikand,271( عهده دار علوم دینی هستندتنها  مدارس دینی و علما و

مخالفت ایشان با جدایی   محافظه کارانه علمای دیوبند در مسائل سیاسی، درمشی
 استقالل پس از. یافت گرایانه ظهور های ملی ن از هند و طرفداری از سیاستمسلمانا

مسلمانان و ایجاد کشور پاکستان، مدارس دیوبندیه در پاکستان به کار خود ادامه دادند 
در پاکستان از نظام دیوبندیه  مدارس  کهبه رغم این .سیس شدأ نیز تجدیدیو مدارس 
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های  کنند، عمالً بیشتر بر آموزش ارزش ی میآموزشی مدارس دارالعلوم هند پیرو
سر گری   نوعی اصول گرایی همراه با افراطیاز این رو. متمرکز هستندانحصارگرایانه 

 .استهایی از قبیل طالبان   پدید آمدن فرقه،در افغانستان ثیر آنأ تبرآورده است که
، سبب به همین ثیر مدارس دیوبندیه پاکستان هستند وأطالبان در افغانستان تحت ت

عوامل و دانش آموختگان آن و  درباره این مدارس، 2001 سپتامبر 11پس از حادثه 
 در یکی از این .های زیادی صورت گرفت پژوهش ،گری در میان نسل جدید ظهور افراطی

ثیر آموزش عمومی در تحصیالت متوسطه و نقش مدارس دینی  در أ به تها پژوهش
.  پرداخته شده است،ه دست دادن تعریفی از خود و جامعهجوامع مدرن امروزی برای  ب

هایی درباره جایگاه و نقش دین پاسخ  های دینی به پرسش آموزشارائه در این مدارس با 
با این حال برخی از علما منتقد . تعریف کننداز نو شود تا هویت دینی افراد را  داده می

 از توجه به انحصار طلب،موزشی منزوی  نظام آنظام آموزشی دیوبندیه بر این باورند که
تواند   می، غافل است و این امرهای فرهنگی دیگر و تنوع آنها  سنت وتغییرات فرهنگی

 برخالف علما ، از علماگروه این . دامن زنددیگران و تعصب نسبت به  به سوء فهم
ارس در مد خواهان تدریس علوم جدید، آموزش رایانه و زبان انگلیسی ،محافظه کار

 ).Khalid Masud,245؛  45-41وارث مظهری،( هستنددیوبندیه 
 
 گیری نتیجه

های   جنبش، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هند در اواسط سده نوزدهم پیچیده شرایطدر
. شکل گرفت برای باز تعریف هویت فرهنگی ، و مسلمانانانمتعددی در میان هندو

های جدید فرهنگی زدند  ت به فعالیتاندیشمندان این دو سنت دینی بزرگ و کهن، دس
در این شرایط که .  باشندی حفظ فرهنگخود برایهای پیروان  تا پاسخگوی دغدغه

ای با   طراحی نظام آموزشی در قالب موسسه،مسلمانان گرفتار بحران هویت شده بودند
نامه مدرسه دارالعلوم دیوبند در طراحی بر. نظام نوین از ابتکارات علمای دیوبندیه بود

ساختار .  بودو مستقل،رس غیرحکومتی امدایجاد  پیشتاز ،های تحصیلی درسی و دوره
های  ، از ویژگیاداری و مالی مستقل و نیز تعیین بنایی خاص و جداگانه برای آموزش

های   فضای تربیتی خاصی که براساس اصول و ارزش. بودمنحصر به فرد دارالعلوم 
بدین  .کرد لعلوم را از دیگر مراکز آموزشی متمایز می ایجاد شده بود نیز دارااسالمی

 طبقه اجتماعی صاحب نفوذ و دارای  را به عنوان شماری از علماترتیب دارالعلوم
،  به دارالعلومای از مدارسِ وابسته شبکهپس از ایجاد  .، تربیت کردانهیاگر دیدگاهی اصالح
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در این میان، تاکید بر زبان . افتتعالیم مکتب دیوبندیه به سرعت پذیرفته شد و رواج ی
اردو به مثابه زبان مشترک مسلمانان هند، وحدت زبانی را برای تبلیغ تعالیم در جامعه 

 در جامعه . ایدئولوژیک شدی خود زمینه ساز وحدت که کردفراهممتکثر و متنوع هند 
 و تاکید بر مذهب حنفیمتعدد، های  بندی  مذاهب مختلف و دستهبامسلمانان هند 

و نیز ارائه تفسیری جدید از  اعتقادات اشعری که میان توده اهل سنت هند اکثریت دارد
 مدارس دیوبندیه را از این رو .ایدئولوژیک شود وحدت زمینه ساز این توانست ، دینیءآرا
سسات دینی سنتی دانست که در جامعه نوین ؤای موفق از اداری سازی م نمونهتوان  می

مدارس دیوبندیه نماد نوسازی اسالم گرایان سنتی و چالش . اند افتهحضوری تاثیرگذار ی
پیروان این جنبش آن را ارج نهادند، زیرا از اسالم دفاع . رود میاسالم و مدرنیته به شمار 
 و  ویژه عرضه داشت، سبک آموزشییکید بر مشترکات دینأکرد، اصالح متعادلی را با ت

 .  حفظ کرد نیز همچناناط خود را با حکومت و ارتبایجاد کردنهادی سازمان مند 
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