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The purpose of this study is to investigate the political Islam of the
jurisprudential guardianship (Imami script) in Afghanistan. In this
way, we will explain the hypothesis that in Afghanistan, Islamists
following the theory of Velayat-e-Faqih in the last three decades of
the twentieth century, although succeeding in delegitimizing the
opposition, ultimately failed to legitimize it. The findings of the study,
conducted in the context of Hughes's "intellectual history" method of
analysis, show that the Islamists of Velayat-e-Faqih province in
Afghanistan have focused on the issue of legitimacy in historical,
religious, political and external fields. In the field of delegitimization
and legitimization, they followed certain trends. They had important
influences in the growth of Shiite intellectual consciousness and
increasing their political role, and took important steps in connection
with the "export of the revolution" and the introduction of the
"Velayat-e Faqih" in Afghanistan. At the same time, in some cases,
due to inexperience and self-centeredness, they engaged in intersectarian wars and failed to create lasting legitimacy.
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هدف از پژوهش حاضر ،بررسی اسالم سیاسی والیت فقیهی (خط امطامی رر افااستطنا
پیرو سظریهی والیت فقیه رر سه رههی پایاسی قر بیتنم ،هرچنطد رر مشطروتیتزرایطی از
مخالفا توفیقاتی راشنند ،اما رر امر مشروتیتسازی سهاینا ساکام ماسدسد .یافنههای پطژوهش
که رر چارچوب روش تحلیل «تاریخ فکری» هیوز اسجام مطیشطور ،سشطا مطیرهطد کطه
اسالمگرایا والیت فقیهی رر افااستنا  ،رر زمینههای تاریخی ،اتنقاری ،سیاسی و بیروسطی
معطططوف بططه متططالهی مشططروتیت قططد تلططم کررسططد و رر حططوز ی مشططروتیتزرایططی و
مشروتیت سازی روسدهای خاصی را پیمورسد .آسا رر رشد آگاهی فکری شیعیا و افزایش
سقش سیاسی ایشا  ،تاثیرات مهمی برجای گذاشطنند و رر رابططه بطا «صطدور اسقطالب» و
معرفی «والیت فقیه» رر افااستنا گامهای مهمی برراشنند .ررتینحطا ،،رر برخطی مطوارر
بهرلیل بیتجربگی و خورمحوری ،رر محاق جنگهای ررو فرقهای قرار گرفنند و رر خلق
مشروتینی پایدار ساکام ماسدسد.

کلیدواژهها :مشروعیت ،اسالم سیاسی ،اسالمگرایی ،خط امامیها ،افغانستان.

* استادیار ،دانشگاه رهنورد ،بلخ ،افغانستان (نویسنده مسئول) (.)aman.shafa@yahoo.com
** دانشیار ،جامعه المصطفی العالمیه ،قم ،ایران (.)alimir124@yahoo.com
*** استادیار ،دانشگاه مفید ،قم ،ایران (.)khanmohammadi@gmail.com

مسالهی «مشروعیت» در اندیشه و کارنامهی اسالمگرایانِ پیرو والیت فقیه در افغانستان

است .بهاینترتیب به تشریح این فرضیه خواهیم پرراخت که رر افااستطنا  ،اسطالمگرایطا
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تحوالت شتتابان نیمته ی دوم قترن بیستتم در افغانستتان ،بستترهای خیترو و رویت
جریانهای مختلفی را در این کشور فراهم آورد .در ایتن شترایط ،استالم سیاستی شتیعه
بهموازات اسالم سیاسی اهلسنت ،در شرایطی که پایههای نظام سلطنت سست شده بود،
تکوین یافت .دههی دموکراسی ( )9121-9161فرصت مغتنمی بود تا گروههای اسالمگرا
در رقابت با جریانهای دیگر ،بهویژه چپگرایان ،خویشتن را به عرصهی سیاست و اجتماع
عرضه کننتد .بتا سترنگونی نظتام ستلطنت و رویکارآمتدن جمووریتت در ستال ،9121
اسالمگرایان علیه این رژیم نیر دستبهکار شدند .جمووریت دیتری نااییتد و بتا کودتتای
حرب دموکراتیک خلت در  9129جتای ختود را بته نظتام مارکسیستتی داد .ازایتنپت
اسالم گرایان در ساور حمایتت کشتورهای عربتی ،یربتی و برختی کشتورهای همستایه،
علیه رژیتم مارکسیستتی وارد فتاز جوتاد شتدند و گتروههتا و ستازمانهتای متعتددی را
به راه انداختند.
هم زمان با این تحوالت ،در ایران انقالب اسالمی به پیروزی رسید و نظتام جموتوری
اسالمی برآمده از آن ،حول محور اصل «والیت فقیه» تاستی شتد .از منظتر روحتانیون
انقالبی ایران ،حکومتت مارکسیستتی در کشتور همستایه ،مصتدام رژیتم الحتادی بتود.
ازسویدیگر تعود به اصول «صدور انقالب» و «نه شرقی ،نه یربتی» از ستوی نوادهتای
انقالبی در ایران زمینهی حمایت جمووری اسالمی از اسالم سیاسی در افغانستان را فراهم
کرد .برایناساس برخی از روحانیون شیعهی افغانی که ایلب تحصیالت دینتی ختود را در
نجف ،قم و مشود ساری نموده بودند ،تحت حمایت نظام جمووری استالمی و نوادهتای
انقالبی ایران دست به ایجاد سازمانهتای سیاستی نظتامی زده و بتهمتوازات گتروههتای
اسالمگرای اهلسنت که در پاکستتان مستتقر بودنتد ،علیته رژیتم مارکسیستتی کابتل و
نیروهای اتحاد جماهیر شوروی به جواد پرداختند .جریانپژوهان از این گروهها بته «ختط
امامیها» و یا «پیروان والیت فقیه» یاد میکنند .در همین دوره ،استالمگرایتان شتیعهی
دیگری نیر بودند که خارج از اصل والیت فقیه متیزیستتند و نست ت بته مترام و آرمتان
امام خمینی (ره) تعودی نداشتند.
بهنظر میرسد برای اسالمگرایان پیرو والیت فقیه در افغانستان ،هیچ مقولهای در حتد
مسالهی مشروعیت نتوانسته است ورود ایشان را به عرصهی سیاست در افغانستان توجیته
کند .چراکه آنان با ذهنیت فقدان مشروعیت رژیمهای حاکم به پا خاسته بودند و بتهزعتم

خود برای ترسیم و ایجاد مشروعیت م تنیبر آموزههای دیتن و حکومتت استالمی اقتدام
مینمودند .نوشتار حاضر در پی آن است تتا در چتارچوب روو تحلیتل «تتاریخ فکتری»
استیوارت هیوز نشان دهد که اسالمگرایان پیرو الگتوی والیتت فقیته چترا و چگونته بته
مسالهی مشروعیت در افغانستان پرداختند و دستآخر چته نتتایو و پیامتدهایی بتر عمتل
ایشان مترتب گردید؟ براینپایه این فرضیه را میتوان بته آزمتون گشاشتت کته :والیتت-
فقیویهای افغانستان نگاه منسجم و راه ردی نس ت به مسالهی مشروعیت نداشتتهانتد و
بهریم موفقیت نس ی در مشروعیتزدایی ،نتیجه ی روشنی بر اندیشته و عمتل ایشتان در
حوزهی مشروعیتسازی مترتب نگردیده است.
 .1مفاهیم نظری
 .1.1اسالم سیاسی

1. political Islam.
2. Fundamentalism.
3. Islamic Radicalism.
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«اسالمگرایان» به کسانی اطالم میشود که در چارچوب «اسالم سیاسی» 9میاندیشند و
عمل میکنند؛ اما اسالم سیاسی چیست؟ اسالم سیاسی همچون بستیاری از اصتطالحات
سیاسی از آنسوی آبها آمده است و از بیقراری مفوتومی فراوانتی رنتو متیبترد .ایتن
اصطالح در ادبیات جریانپژوهان یربی و اسالمی بهوفور با واژگانی مانند «بنیادگرایی» 7و
«رادیکالیسم اسالمی» 1خلط میشود ( .)7001 ،Fullerدر رابطه با چیستی استالم سیاستی،
ع دالقادر عوده (9199م) بر این باور است که اسالم ،صرفا یک دین نیست؛ بلکته دیتن و
دولت است .از نظر او ،ذات اسالم بهنحوی است که هر آنچه در قرآن و سنت آمده ،بدون
وجود دولت اسالمی امکان تحق پیدا نمیکند (ص .)21 .ع داهلل حسین السدمی (7092م)
از دیگر جریانشناسان جوان عرب مینویستد« :استالم سیاستی مجموعتهای از افکتار و
اهداف سیاسی است که از شریعت اسالم سرچشمه گرفته است»(ص .)71 .نریه ایتوبی بتر
این باور است که اسالم سیاسی ،دکترین یا نوضتی استت کته اعتقتاد دارد استالم دارای
نظریهای مربوط به سیاست و حکومت است ( ،9119 ،Ayubiص.)22 .
در طول قرن بیستم ،انواع و گونههای فراوانی از اسالم سیاسی بتا موضتوع قتدرت در
کشورهای مختلف پیوند خورده است .این امر بهعقیدهی ادوارد ستعید در بتیضتابطگی و
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پیچیدگی معرفتی اسالم سیاسی سوم مومی داشته است ( ،9199 ،Saidص .)60 .بااینوجود
از مجموع تعاریف یادشده تعریف نریه ایوبی سادهتر ،گویاتر و فراگیرتر استت؛ چته آنکته
تمامی اندیشهها و کن گریهای معطوف به تعامل اسالم و سیاست را دربر میگیرد.
 .1.1والیت فقیه

سال بیست و سوم /شماره نود و یکم /پاییز 1911

والیت فقیه براساس تعریفهایی که فقیوان از آن ارایه دادهاند ،بهمعنای سرپرستی ،تسلط
و تصرف مجتود جامعالشرایط در امور دیگران استت (شتیخ انصتاری9291 ،م ،ج ،1ص.)121 .
درواقع ،والیتفقیه مدیریت جامعهی اسالمی بهمنظور اجترای احکتام استالمی و تحقت
ارزوهای دینی توسط فقیوی است که واجد شرایط خاصتی استت (منتظتری9201 ،م ،ج،9
ص 99.و جوادی آملی ،9129 ،ص .)971 .والیت محدود فقیه ،ازجمله در مواردی همچون :ح
قضاوت ،صدور فتوا ،اخش وجوهات شرعی و رسیدگی به امور حس یه از دیرباز در فقه امامیه
مورد بحث بوده و ارت اط نردیکی با نواد مرجعیت داشته است؛ اما نظریهی والیت سیاسی
فقیه که بی از همه توسط امام خمینی(ره) تشریح شده است ،اساس نظم سیاسی دورهی
در اجترای
یی ت را تشکیل میدهد .ط این نظریه ،فقیوان ،جانشینان امام معصوم
سیاستها و مسایل حکومتی و سایر امور مربوط به امام (بهجر جواد ابتدایی) محسوب
میشوند .پ از پیروزی انقالب اسالمی در ایران ،والیت فقیته ت تدیل بته نظریتهای در
راستای اعمال حاکمیت فقیه شده و نظام جمووری اسالمی ایران بر این نظریه قوام یافته
است .در زمان یی ت امام زمان(عو) ،حکومت برعودهی فقیه جامعالشرایط استت (فیرحتی،
 ،9196ص .)721 .ال ته این فقیه در فضیلت و شخصیت دینی و اخالقی و علمی مانند امتام
معصوم نیست؛ اما واجد صفاتی همانند عدالت ،تقتوا و پرهیرکتاری استت کته او را از
لغریدن به ورطهی است داد و خودرأیی بازمیدارد (امام خمینی ،9129 ،ص.)20.
 .1.1مشروعیت

«مشروعیت» 9که ریشه در واژهی «شرع» دارد ،از معنای لغویاو بسی فراتر رفتته و در
حال حاضر ،بهوفور در حوزههای حقوقی و سیاسی مورد استفاده قرار میگیرد .مشتروعیت
به ارزو اخالقی یک عمل ،نواد یا کل نظام اشاره دارد .از این مفووم ،اساسا برای بحتث
از فعتتاالن ،اعمتتال و نوادهتتای سیاستتی استتتفاده متتیشتتود (بتتیک  ،9191 ،ص.)196 .
بهع ارتدیگر ،مساله ی مشروعیت یعنی توجیه عقلی اعمال قدرت حاکم و اینکته حتاکم
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1. political Legitimacy.

برای اعمال قدرت خود چه مجوزی دارد و مردم چه توجیوی برای اطاعت از حتاکم ارایته
میکنند (وینستنت ،9129 ،صت .)69-62 ..راجترز استکروتون 9مولتف «فرهنت اندیشتهی
سیاسی» معتقد است که یک قدرت درصورتیکه هیچ حقی برای اعمال آن وجود نداشتته
باشد ،ییرمشروع خواهد بتود .بتهبتاور استکروتون مفتاهیم اساستی در فوتم مشتروعیت،
«قدرت» و «ح » است .او مینویسد« :مسالهی مشروعیت حکومت ...یعنی عواملی که به
یک حکومت ،ح اعمال قدرت بر مردم را میدهد» ( ،9196 ،Scrutonص.)761-762 ..
مشروعیت ارت اط وثیقی با مفوتوم «حقانیتت» پیتدا متیکنتد؛ تتا آنجتا کته یکتی از
اندیشمندان علوم سیاسی با مترادف دانستن این دو واژه مینویسد:
مشروعیت یا حقانیت ،هماهنگبودن چگونگی بهقدرترسییدن رهریر ن و امامید ر ن عامبیه بیا
نظریهها و باورهای کثریت مردم عامبه ست که نتیجهی یی بیاور ،ییشیرق حیم نرمیاند دن
بر ی رهرر ن و وظیفهی نرمانبری بر ی عضای عامبه یا شهروند ن ست ( .بو لحمد،3131 ،

 .1روش تحلیل؛ «تاریخ فکری»

روو «تاریخ فکری» 7با نام استیوارت هیوز - 1متفکر آمریکایی فرانسویت تار  -شتناخته
میشود .بهباور برخی محققان ،این روو ظرفیت بسیار خوبی در مطالعهی مسایل استالم
سیاسی دارد ،بهگونهای که میتتوان اندیشته و کارنامتهی جریتانهتای استالمگترا را در
چارچوب آن تحلیل کرد (خانمحمدی ،9119 ،ص .)922-912 ..هیوز به این روو پرداخت و
آن را در کتابهای سهگانهاو 2در بررسی آرای متفکران قرن نتوزدهم و بیستتم بتهکتار
بست .او در نظر داشت این نکته را روشن کند که چگونته در میانتهی دهتهی آختر قترن
نوزدهم و دههی سوم قرن بیستم میالدی ،برخورد اندیشههای گوناگون و تاثیرپتشیری از
جریانهای مختلف فکری ،زمینهساز تصور تازهای از آگاهی بشری شد و نگرو جدیتدی
در اجتماع و حیات اجتماعی ،روحی و سیاسی بشر شکل گرفت و مفووم جدیدی از علتوم
اجتماعی و یا علوم ط یعی پدید آمد که با آنچه پی از آن رایو بود ،تفاوت کلتی داشتت
1. Rogers Scruton.
2. Intellectual histoty.
3. Stewart Hughes.
« .2هجرت اندیشهی اجتماعی»« ،آگاهی و جامعه» و «راه فروبسته».
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ص)321 .
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(معصومی همدانی ،9120 ،ص .)21 .هیوز در جستوجوی «نمادهتای محتوری گتروهبنتدی»
جوانب ذهن است؛ یعنی خوشهای از تصورات و اندیشههتا و نگتروهتایی کته عصتارهی
دورهای خاص در تاریخ اندیشه و بازتاب مفووم نوینی است که در عصر ما از فرهن پدید
آمده است (هیوز ،9126 ،ص .)91-99 ..مفروض هیتوز آن استت کته اوالع عصتاره و جتوهر
تاریخ« ،تغییر» است و تغییر نیر باید الاقل جراع در نتیجهی فعالیت خودآگاه ذهتن حاصتل
شود؛ ثانیاع ،روح زمانه وجود دارد (هیوز ،9161 ،ص 1 ..و  .)6در اندیشهی هیوز« ،حرکت» نیر
اصل مومی در مطالعه ی تاریخ فکری است؛ حرکت از درون به برون و از برون بته درون،
از شعور یا خودآگاهی بهسوی جامعه و از جامعه بهسوی خودآگاهی (همان ،ص .)9 .ال تته او
واحد نوایی مطالعات تاریخی را شخ .میداند و نوضت یتا جریتان فکتری را ستاختهی
آدمی تلقی میکند (همان ،ص.)91 .
روو تحلیل تاریخ فکری این امکان را فراهم متیکنتد تتا در چتارچوب ایتن روو،
مراحل ستهگانته ی «تکتوین»« ،فراینتد» و «برآینتد» اندیشته و کارنامتهی متفکتران و
کن گران حقیقی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد .درمجموع ،روو وی را متیتتوان در
سه مرحله جمعبندی نمود :در مرحلهی نخست ،بررسی زمینتههتای سیاستی و اجتمتاعی
تشکیل یک مکتب فکری ،که هیوز از آن به «س ک تفکر» تع یر نموده استت ،چگتونگی
شکلگیری تفکر و جریان خاص را در زمان و جامعهی معین بیان متیکنتد .در مرحلتهی
دوم به ماهیت و چیستی مکتب و جریان متیپتردازد و شاخصتهای کته آن را از ستایرین
متمایر میکند ،بیان مینماید .در مرحلهی سوم ،نتایو و پیامدهای علمی و عملیای که از
یک جریان فکری یا مکتب ناشی میشود را برجسته میکند (خانمحمدی ،9119 ،ص.)927 .
 .1صورتبندی گروههای اسالمگرای شیعه در افغانستان
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هرچند ط قهبندی گروههای اسالمگرای شیعه در افغانستان بهدلیل مشابوتها در شتعار و
عمل قدری دشوار است ،اما شاخ.هایی میتوان یافت که مطاب آنها ،این گتروههتا را
بهویژه در دورهی جواد ( )9117-9129میتوان در دو دستهی کالن جتای داد .برختی از
پژوهشگران در ط قهبندی اسالمگرایان شیعه ،آنها را به دو دستهی «خط امامی» و «ییر
خط امامی» یا «خمینیگرا» و «مستقل» تقسیم نمودهاند (روآ ،9197 ،ص .)709 .مقصتود از
خط امامی /خمینیگرا اشاره به گروههایی است که توسط نوادهای انقالبی ایران تاستی
شدند و به اصل والیت فقیه اعالم وفاداری نمودند؛ درمقابل ،ییر خط امامیها /مستقلها

مسالهی «مشروعیت» در اندیشه و کارنامهی اسالمگرایانِ پیرو والیت فقیه در افغانستان

یا در خط مکتب نجف و ابوالقاسم خویی بودند ،یا ادعای استقالل داشتند .گروههای ختط
امامی به اصل «والیت فقیه» و زعامت امام خمینی(ره) اعالم وفاداری نمودنتد .در جمتع
این گروهها «سازمان نصر»« ،پاسداران جواد» و «حرب وحدت اسالمی» شتاخ.تترین
بودند .سازمان نصر ،پیرو امام خمینی(ره) بودند کته در همتان اوان کودتتای کمونیستتی،
توسط گروههای فعال نفوذی ایجاد شد (روا ،9161 ،ص .)779 .ادارهی پاسداران جواد را نیتر
علماى جوان تحصیلکرده در ایران بهعوده داشتند که در خط آیتاهلل خمینى و شعار «نه
شرقى ،نه یربى» حرکت میکردند .بهنظر مىرسد که این ستازمان مستتقیماع بته تشتوی
سااه پاسداران ایران ایجاد شده است (گروه پژوهشى سینا ،9199 ،ص.)9 .
در دههی  ،9190گروههای خرد و کالن شیعی برای کسب مشتروعیتی کته از اصتل
والیت فقیه تحصیل میشد ،با هم رقابت میکردنتد .بتهییتر از «پاستداران»« ،نصتر» و
«وحدت» ،گروههای کوچکتری مانند «نوضت»« ،رعد»« ،ج وه متحد» و «دعوت» نیر
اصل والیت فقیه را در نخستین بند مرامنامه/اساسنامهی خود گنجانده بودند .در اواخر این
دهه ،همین گروهها بودند که با تشوی ره ران ایران ،حرب وحدت را تشکیل دادنتد .ایتن
حرب که بخ بررگی از نیروهای سیاسی شیعه را در خود گرد آورده بود ،در متادهی اول
اساسنامهی خود به اصل والیت فقیه و شعار «نه شرقی ،نه یربی» اعتالم وفتاداری کترد
(موسوی ،9121 ،ص.)721 .
شاخ.ترین گروه در جرگهی گروههای ییر خط امامی« ،شورای اتفام» وابستته بته
سیدعلی بوشتتی ،و «حرکتت استالمی» تحتت زعامتت محمدآصتف محستنی و برختی
اسالمیستهای چپگرا مانند «مجاهدین مستضعفین» بودند که خارج از نظریهی والیتت
فقیه میزیستند .سیدعلی بوشتی در حکومت خودمختتاری کته بتر منتاط هترارهنشتین
تشکیل داده بود ،مدعی والیت مستقل بود؛ محمدآصف محسنی نیر کته آشتکارا بتا امتام
خمینی(ره) زاویهی فکری داشت (روآ ،9161 ،ص ،)717 .پیروان خاصتی را گترد ختود جمتع
کرده بود و در منظر آنان نایب امام زمان(عو) شناخته متیشتد .محستنی ،شتاگرد و پیترو
مکتب آیتاهلل خویی بود ،اما برخالف استتادو پتی سیاستت و قتدرت را گرفتت؛ امتا در
دورهی پساطال ان ،این مشی را رها کرد.
هرچند در دورهی پساطال ان ،والیت فقیهگرایی همانند دیگر ورژنهای اسالمگرایتی،
یا از صحنهی سیاست افغانستان یایب و یا استحاله شدهاند ،اما در پرشورترین دورانی کته
آنان فریضهی جواد را بهجای میآوردند ،پیروان والیت فقیه ،اندیشه و کارنامهی متفاوتی

101

در باب مشروعیت از خود بهجای گشاشتند .این گروهها دستپروردهی نظام والیت فقیه در
ایران بودند و مشروعیت خود را از اصلی اتخاذ میکردند که بهنحوی مشروعیت حکومتت
فقوا را منعک مینمود .اولیویه روآ ( )9192در رابطه با کارکرد اصل والیت فقیته بترای
شیعیان افغانستان در مقایسه با اهلسنت مینویسد:
وعود صل مامت و والیت نقیه در مشهب شیبه سیرب شیدا سیت ،حتومیت نقهیا مشیروعیت
دینی یید کند و ا طرنی شیبیان ر متقاعد کند که طاعت ا نقهیا و دسیتور ت سیاسیی آنهیا،
متد د تبالیم دینی بودا و گونه ی عرادت محسوب میشود .در مورد هلسینت وعیبیت کیام
متفاوت ست و در مشهب تسن  ،والییت سیاسیی نقهیا ناقید مشیروعیت سیت و مبیادلی بیر ی
مفهوم مامت در مشهب شیبه و یاپ در مسیحیت وعود ند رد .نرود مبادلی بر ی والیت نقییه در
میان هلسنت سرب شد تا مجاهدی نغان ،مشروعیت دینی ی کیه باعیش شیود سی

آنهیا

بدون چونوچر طاعت شود ،ند شته باشند (ص.)331 .
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 .4والیتفقیهیها و مسالهی مشروعیت

برای بررسی مسالهی مشروعیت در اندیشه و کارنامهی اسالمگرایان پیرو نظریهی والیت
فقیه در افغانستان میتوان به چارچوب مراحتل ستهگانته ی روو تحلیتل تتاریخ فکتری
استیوارت هیوز مراجعه کرد .بهاینمنظور ،سه گام یادشده باید تحلیل و بررسی شوند.
 .4.1زمینهها و بسترهای تکوین مسالهی مشروعیت

 .1.4.4زمینهها و بسترهای تاریخی

رشد و خیرو گروههای شیعه در افغانستان محصول انروای تاریخی آنان از قدرت استت.
شیعیان نهتنوا در تاریخ معاصر افغانستان سومی از حاکمیت را نداشتند ،بلکه در دورههای
مختلف متورد سترکوب قترار گرفتنتد .گششتته از آن ،شتیعیان در طتول تتاریخ از ستوی
حکومتهای خودکامه در انروای مطل قرار داشتند .هرچند حرکتهای مقطعی در میانهی
قرن بیستم در تاریخ تشیع افغانستان نقطهی عطف محسوب میشود ،اما سرکوب هدفمند
شیعیان در نظامهای سلطنتی ،جمووری و مارکسیستی ،عقدههای فروخوردهی شتیعیان را
نس ت به مشروعیت رژیمهای حاکم متراکمتر نمود (روآ ،9161 ،ص .)92 .در میانتهی قترن
بیستم ،با کاسته شدن از فضای اختنتام ،فرصتتی بترای شتیعیان پدیتد آمتد تتا بتا مترور
ناکتتامیهتتای گششتتته حرکتتتهایشتتان را ستتازماندهتتی کننتتد .در ایتتن دوره ،هتتمزمتتان
با جریانهای اهلسنت ،شیعیان نیتر دستتبتهکتار شتدند .گستترو آمتوزو عمتومی و

فضای باز سیاسی در پنو سال نخست صدارت شاهمحمودختان ( )9119-9126و دهتهی
دوم دموکراسی ( )9121-9161به شیعیان مجال رشد داد تا در شرایط فقدان اندیشمندان
و روشنفکران ،ره ران دینی به جمعیت شیعه جان تازهای ب خشند .اینان تحصیلکردگتان
حوزهی علمیهی نجف و قم بودند که پ از تحصیل به افغانستتان بازگشتته و عتالوهبتر
فعالیتهای مشه ی و ت لیغی ،در عرصه های اجتماعی و سیاستی نیتر وارد شتدند (شتفایی،
 ،9111ص .)729 .پ از کودتای مارکسیستی در افغانستان و پیروزی انقتالب استالمی در
ایران ،اینان بودند که مسالهی مشروعیت در افغانستان را در آیینهی اصول انقتالب ایتران
بهویژه اصل «والیت فقیه» میدیدند.
 .1.4.4زمینهها و بسترهای اعتقادی

و قبهی عاشور ر یهدهندای لگوی مطلوب تاری ی شیبیان سیت .نمیادی ا ظلیم و طغییان،
رنج و شهادت ،عهاد بر عد حتام خودسر و بیعد لتی عتماعی .ی نرردی ست میان ظیالم و
مظلوم .در ی نررد ،ستمدیدگان بر ی عنگ با بیعد لتی عتماعی و سیاسی بیه ییا خاسیته نید.
لگوی شهادت مام حسی به یدای نتظار نرج مام امان ییوند خورد .شیبیان ثنیعشری یک
خط دو ادا مامی ر بر ی رهرری سیاسی دینی عامبه ترسیم میکنند .عتقاد شیبه بیر آن سیت
که مام دو ادهم که در یس یردا غیرت قر ر د رد ،در آیندا با عنو ن مهدی ظهور خو هد کرد و به
قامهی عدل و د د قد م خو هد کرد (ص.)323 .

در افغانستان ،شیعیان علیریم محدودیتهتایشتان کوشتیدهانتد آمتوزهی عاشتورا و
فرهن عراداری را در محرم زنده نگه دارند .برای هراره ها ،محرم ماهی است کته در آن
یم و اندوه به اوج خود میرسد .حتی وقتی ع دالرحمن بترای متدت کوتتاهی آنهتا را از
برگراری مراسم محرم منع کرد ،مراسم عراداری در زیرزمین و بهصتورت مخفیانته انجتام
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آموزههای مشه ی بهویژه« :امامت»« ،عاشورا» و «مودویت» نق مومی در تحتر
سیاسی شیعیان و ورود ایشان به وادی مشروعیت در افغانستان داشتته استت .درحقیقتت،
نمای عاطفیگری ح خواهانهی شیعه دو پردهی اصلی دارد؛ در پردهی نخستت کته در
پ منظر سرخ اتفام میافتد ،واقعهی عاشورای سال  69قمری قرار دارد که عدهای قلیل
در برابر لشکری کثیر بر اهداف خود ماندند و جان دادند .پردهی دوم را در پ منظر ست ر
می بینیم .در این پرده ،تلخی یی ت طوالنیمدت حضرت مودی(عو) آخرین امام شیعیان،
به ظووری شیرین انجامیده و امید را در دل شیعیان زنتده نگته متیدارد .استاوزیتو و وال
( )9110کارکرد این دو پرده را چنین توصیف میکنند:
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میشد (پوالدی ،9192 ،ص .)722 .کما اینکه آموزهی مودویت نیر برای شیعیان افغانستان و
خیرو اسالم سیاسی در میان آنان عامل مومی بهشمار میرود .در حقیقت الگوی والیت
فقیه ازاینرو از سوی ایشان مورد استق ال قرار گرفت که صاحب این والیت در حکم نائب
مودی موعود(عو) پشیرفته شده بود .ضمن آنکه ولیفقیه در جریان انقالب ایران موفت
شده بود از ظرفیتهای قیام عاشورا بهصورت نیکو بورهبرداری کند.
 .1.4.4زمینهها و بسترهای سیاسی
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تحوالت سیاسی عمیقی که در دههی  9120با سقوط متوالی رژیتمهتای ستلطنتی و
جمووری اتفام افتاد ،نیر زمینهی اسالمگرایی بی تر را در میان شیعیان و دریلتیدن آنان
به دامان مشروعیتِ معطوف به نظریهی والیت فقیه فراهم نمود .در این زمانه ،جابهجایی
متوالی قدرت به تضعیف حکومتهای اقتدارگرا انجامیتد .سستتشتدن پایتههتای قتدرت
فرصت مغتنمی بود تا اسالمگرایان شیعه بتهمتوازات استالمگرایتان اهتلستنت بتا ستلب
مشروعیت از رژیمهای حاکم ،بهزعم خود برای تاسی حکومت اسالمی مشتروع تتالو
کنند .کودتای حترب دموکراتیتک خلت در  9129و رویکارآمتدن نظتام مارکسیستتی و
همچنین تواجم شوروی به افغانستان ،آت اسالمگرایی را در میان شتیعیان تیرتتر نمتود.
نیروهای اسالمگرای شیعه با استعانت از ظرفیتهای مشروعیتساز انقالب اسالمی ایران
موف شدند مناط شیعهنشین را از سلطهی دولت مارکسیستی آزاد کنند و حتی به ایجتاد
نظام اداری خودگردان دست برنند .سیدعلی بوشتی که ریاست «شورای اتفام» را برعوده
داشت ،با وجود آنکه به اطاعت از امامخمینی(ره) بهعنتوان ولتیفقیته جوتان تشتیع تتن
درنمیداد ،اما در جایگاه حاکم شرع نشسته بود و مستقال بهنیابتت از امتام زمتان(عو) بتر
مناط آزادشده حکومت میکرد .بنابراین تردیدی نیستت کته تحتوالت سیاستی شتتابان
دههی  9120در افغانستان زمینههای تکوین اسالم سیاسی شیعی را آماده نمتود؛ هرچنتد
متمایلشدن آن به الگوی والیت فقیه ،نیازمند زمینههای دیگری بود کته متیبایستت در
کشور همسایه تحق مییافت.
 .1.4.1زمینهها و بسترهای بیرونی
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در دههی  9110شمار زیتادی از طتالب علتوم دینتی بترای تحصتیالت تکمیلتی از
افغانستان به نجف ،قم و مشود عریمت نمودند .این روحانیون از طری رابطهی مستقیم با
آیتاهللهای ایرانی مستتقر در نجتف و قتم مشتروعیت بتهدستت متیآوردنتد (روآ،9191 ،
ص .)999 .درحقیقت وابستگی روحانیون افغانستانی به اندیشههای امام خمینی(ره) پیرامون

حکومت اسالمی و نظریهی والیت فقیه ،به دورهای بازمیگردد که امام مقیم نجف بودنتد
و نظریه ی والیت فقیه را شرح متیداد .قربتانعلتی عرفتانی ( )9169از پیشتگامان ختط
امامیها در افغانستان مینویسد:
یس ا نتشار درسهای مام دربارای حتومیت سی می ،بسییاری ا طی ب عیو ن و متبهید و
شیفتگان ر ا وی علیرغم مشت ت سیاسی ،قتصادی و ختناق حاکم بر ملتهیای مسیلمان،
حتومت س می ر در سطح وسیبی در میان مردم و عهان ی ش نمودنید و بیا سیتقرال یرشیور
قشار م تلف روبهرو گردید .ستقرال یرشور ملت مسلمان نغانسیتان ،بیهخصیوص د نشیجویان
مسلمان ا ندیشهی مام یتی ا آن نمونهها ست کیه در دور ن ظاهرشیاا میردور ،د نشیجویان
مسلمان حتومت س می ر روی دست گرنته ،شبار مید دند و نسرت به مام و آرمانهای وی
بر ا حساسات مینمودند(صص.)22-31 .

 .4.1ماهیت و روندهای پویش مسالهی مشروعیت

 .1.4.4والیت فقیهیها و مشروعیتزدایی

گروههای والیتفقیوی در افغانستان که یالب آنان محصول اواخر دههی  9120هستتند،
در سلب مشروعیت از رژیمهای مستقر ،بهویتژه جموتوری دموکراتیتک خلت  ،پابتهپتای
اسالمگرایان اهلسنت پی رفتنتد .در مترام ایشتان ستلب مشتروعیت از جانتب مقابتل،
مقدمتتهای بتترای اث تتات آن بتترای خویشتتتن بتتود .در ستتالهتتای جوتتاد ()9117-9129
اسالمگرایان والیتفقیوی در دو ج وه میجنگیدند؛ در ج وهی نخستت علیته روسهتا و
رژیم مارکسیستی کابل ،و در ج وهی دوم علیه جریانهایی که خودی انگاشته میشتدند.
به عنوان نمونه ،سازمان نصر از گروههای شتاخ .والیتت فقیوتی در جنت بتا حرکتت
اسالمی که منکر والیت فقیه بود ،این گروه را «مفسد» و «خائن» میخوانتد و در رابطته

مسالهی «مشروعیت» در اندیشه و کارنامهی اسالمگرایانِ پیرو والیت فقیه در افغانستان

بااینوجود اگر در ایران ،انقالب اسالمی به پیروزی نمیرسید و نظام م تنتیبتر اصتل
والیت فقیه تاسی نمیشد ،کتار استالم والیتتفقیوتی در افغانستتان بتهیایتت دشتوار
میگردید .انقالب اسالمی ایران در  9121به پیروزی رسید و متعاقب آن ،نظام جموتوری
اسالمی تاسی شد .رژیم جدید ،انقالبی بود و از آرمان «صدور انقالب» ت عیت میکترد.
افغانستان یکی از مقاصد اصلی این آرمان بود .زیرا برای بسیاری از گروههای اجتماعی در
افغانستان ،بهویژه هرارهها ،انقالب اسالمی یتک من تع الوتام و اعتمادبتهنفت محستوب
می شد .با برقراری حکومت اسالمی در ایران ،اسالمگرایان شیعه از پتی تحصتیل الگتوی
مشروعیت مشابه در افغانستان برآمدند (موسوی ،9121 ،ص.)710 .
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با آنان به این آیه استناد مینمود« :وَإِذَا قِیلَ لَوُمْ لَا تُفْسِدُوا فِتی الْتأَرْضِ قَتالُوا إِنََّمَتا نَحْت ُ
ن
مُصْلِحُونَ»(بقره()99 ،محق  ،9161 ،ص)1 .؛ کما اینکه «پاسداران جوتاد» نیتر در جنت بتا
«شورای اتفام» از چنین توجیواتی سود میبردند .این گروهها بهصورت متقابل یکدیگتر
را محارب و مفسد میخواندند.
رویکرد سل ی این گروهها نس ت به مسالهی مشروعیت ،یال ا در مواجوه با اشغالگری
روسها و رژیم مارکسیستی کابل بروز مییافت .در دارودستهی خط امامیهتای والیتت-
فقیوی ،گروه «دعوت اسالمی» در سلب مشروعیت از رژیم خلقی فعال بود .نشریهی این
حرب با استناد به آیهی «وَ ال تَرْکَنتوا إِلَتى الََّتشِینَ ظَلَمُتوا فَتَمَسََّتکُمُ النََّتار» ُ (هتود )991 ،از
نردیکشدن به حکومت کمونیستتی هشتدار داد (جوتاد و حماستهی استالمی ،9111 ،ص.)21 .
سازمان نصر مومترین گروه والیتفقیوی که در جامعهی شیعیان هواداران بسیاری داشت،
با استناد به آیات قرآن به روسها و دولت خلقی حمله میکترد .بتهعنتوان نمونته« ،پیتام
مستضعفین» در مقالتهای بتا تمستک بته آیتهی« :يَا أَييُّهََا أ َّيهانَيآيأنَُاا أ َّيا أَي يهَِان أ
عَدُّ هي َعَدُّ َهكمْأَي ََّْيَ ءَأَلْق نيأإَّييَْمْأب َّْمَ َدَهةأ َقيدْأكيفير أبمَ أجَ ءَكمْأَُآيأ َّْحَقه»(ممتحنه)9 ،
نوشت:
با توعه به آیهی ذکرشدا و آیههای مشابه ،آیا روسها ،ستمگر و تجاواگر و خر جگر نیستند و آیا
کمونیستها بر خلیم مسیلمان میا سیتم رو ند شیتندی و آییا دسیتهیای یلیدشیان ر بیه ظلیم و
بید دگری نیالودندی و( »...عهاد و مجاهدت در قرآن ،3111 ،ص.)321 .

سرور دان از تئوریپردازان سازمان نصر ،رژیم حترب دموکراتیتک خلت را مصتدام
رژیم طایوتی میانگاشت و در تنقی .آن به آیتات« :وَلَتا تُطِیعُتوا أَمْترَ الْمُسْترِفِینَ الََّتشِینَ
یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ»(شعرا )917-919 ،و «فَاصْ ِرْ لِحُکْمِ رَبَِّکَ وَلَا تُطِعْ مِنْوُمْ آثِمًا أَوْ کَفُتورًا»
(انسان )72 ،استناد مینمود (حقیقت اصل توحید در قرآن ،9169 ،ص.)29 .
مستندات فراوانی وجود دارد که گروههای مختلف والیتفقیوی با تکیه به منابع دینی
بهویژه قرآن به مصاف حضور نظامی شوروی در افغانستان در سالهای  9121تتا 9191
رفتند؛ استناد به آیهی« :وَلَنْ یَجْعَلَ اللََّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَ ِیلعا»(نساء )992 ،در ایتن
میان ،بی ترین فراوانی را دارد .سازمان نصر که پی از تشکیل حترب وحتدت یکتی از
مومترین گروههای شیعه در دورهی جواد بود ،با استناد به همین آیه مداخلهی کشورهای
یربی و ییرمسلمان را در مسایل افغانستان برنمیتابید .در یکی از بیانیههای این ستازمان
آمده است:

ا
َ
َ ََّ ْ َ
َ ْ ْ
َول ْ َی ْج َبل لل ُه ِللت ِان ِری َ َعلی ل ُمؤ ِم ِنی َ َس ِری  .ساامان نصر نغانستان بر ساس صول ایربنایی
عتقادی و سیاسی خود ،بینش سااقکاری و مبادالتی ر برخ ف س م و مصالح کلی نق ب
و مردم نغانستان و «نه شرقی ،نه غربی» ر شبار ستر تژیک برخاسته ا مت قرآن و عهانبینی
توحیدی مید ند» ( نق ب ما در خط نق ب مام حسی (ع) ست ،3111 ،ص.)33 .

پاسداران جواد نیر نگاه راه ردی به آیهی «وَلَنْ یَجْعَلَ اللََّهُ »...و اصل «نه شرقی و نه
یربی» که در حکم مانیفست سیاست خارجی جمووری اسالمی ایران بتود ،داشتت .ایتن
گروه در گرماگرم مشاکرات صلح ژنو ( ،)9199مشروعیت مشاکرات را ازآنرو که سرنوشتت
ملت مسلمان افغانستان را در دست ییرمسلمانان قرار داده بود ،زیر سوال برد و بتا انتشتار
بیانیهای مشارکت در آن را رد نمود (نه شرقی نه یربی ،شعار اسالم ،9162 ،ص.)72 .
 .1.4.4والیت فقیهیها و مشروعیتسازی

حکومت اسالمی

در انتوای دههی  9120گروههای انقالبی شیعه در گرماگرم م تارزه بتا رژیتم خلقتی،
آرمان حکومت اسالمی را همصدا با گروههای اهلسنت پتی متیبردنتد .آنتان تصتویر
م ومی از حکومت اسالمی داشتند؛ لشا مفاهیم را در بستههای کلی عرضه میکردند تا بتا
حکومت اسالمی مورد ادعای گروههای سنی راست بیایتد .از منظتر استالمگرایتان پیترو
والیت فقیه ،حکومت اسالمی مطلوب ایشان توسط امام خمینی(ره) در ایران محق شتده
بود .آنان باوجود آنکه میدانستند شیعیان در جامعه ی افغانستان وزن قابلتتوجوی بترای
تاسی حکومت اسالمیای که ولیفقیه در راس آن قرار داشته باشتد ،ندارنتد ،امتا بترای
آنکه تعودشان را به آرمانهای امام(ره) و انقالب اسالمی نشتان دهنتد ،شتعار حکومتت
اسالمی را در سطوح و فرصتهای مختلف تکرار میکردند.
ره ران سازمان نصر که نس ت به دیگر گروهها مکت یتر میاندیشیدند ،ایدهی تحقت
حکومت اسالمی را در افغانستان ،با شور و حرارت بی تری دن ال میکردند .کما ایتنکته
برای گروههای دیگر پیرو والیت فقیه ،بهویژه پاسداران جواد ،آرمان حکومت اسالمی آنان
را در جن با دشمن دلگرم مینمود .نشریهی پاسداران بتا اشتاره بته آیتهی «الََّتشینَ إِن
مَکََّنَّاهُم فِی األَرضِ أَقامُوا الصََّالةي»(حو )29 ،مینویسد:
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اندیشه و کارنامتهی گتروههتای ختط امتامی در بتاب مشتروعیتستازی ،نست ت بته
مشروعیتزدایی حجیمتر و متنوعتر است .ماهیت و روند مشروعیتسازی این گروههتا بتا
توجه به حوزههایی که به آن پرداختهاند ،در محورهای ذیل اهمیت بی تری دارد؛
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در ی آیه ،مسئولیت قدرت که یتی ا مصادیم بارا آن دستگاا حتومتی میباشد ،به نحو بسیار
روش بیان شدا ست .ی حتومتی ست که نق بیون خد عو ببد ا غلره بر نیروهای هریمنی
تشتیل میدهند(عهاد و مقاومت س می نغانستان ،3111 ،ص.)32.

اگرچه در جمع والیتفقیویها« ،دعوت اسالمی» گروه کوچکی محسوب میشد ،امتا
همین گروه که نیروی رزمی معتنابوی هم نداشت ،حکومت اسالمی را م تنتیبتر قترآن و
سنت میطل ید (خسروشاهی ،9120،ص .)12 .این گروهها توضیح نمیدادند کته در جامعتهی
چندمشه ی افغانستان ،حکومت اسالمی چگونه قابل تحق است و نوایتتا چته نست تی بتا
اصل والیت فقیه برقرار میکند؟
انقالب اسالمی
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اوج کن گری گروههای پیرو نظریهی والیت فقیه در افغانستان زمانی اتفام افتاد که
از یکسو در افغانستان ،مارکسیستها زمام امور را بهدست گرفتند؛ و ازسویدیگر در ایران
انقالب اسالمی به پیروزی رسید .بنابراین از سال  9129رفتهرفتته واژهی «انقتالب» وارد
ادبیات سیاسی آنان شد .از منظر ایشان ،انقالب اسالمی راهی برای رسیدن بته حکومتت
اسالمی محسوب میشد و درنتیجه مکانیسمی مشروعیتساز بود .پیتروان والیتت فقیته،
انقالب علیه مداخلتهی شتوروی و رژیتم کمونیستتی کابتل را معطتوف بته ارادهی امتت
میدانستند .از منظر ایشان پیروزی انقالب اسالمی در ایران نتیجهی پایمردیهای متردم
ایتتران در برابتتر رژیتتم ستتلطنتی بتتود .ج وتتهی متحتتد انقتتالب استتالمی در دارودستتتهی
والیتفقیویها گروهی بود که در عنوان خود «انقالب اسالمی» را گنجانده بود و ارگتان
نشریاتی این حرب مکررا به آیهی «إِنََّ اهللَ الَ یُغَیَِّرُ مَا بِقَوْمٍ(»...رعتد )99 ،استتناد متینمتود
(انقالب راه رهایی ،9162 ،ص .)69 .سازمان نصر که ره ران آن ،خطمشی سازمان را دقیقا بتا
انقالب اسالمی ایران تراز میکردند نیر در منشورات خود به آیات انقالبی قرآن مانند «إِنََّ
اهللَ الَ یُغَیَِّرُ مَا بِقَتوْمٍ »...و «أُذِنَ لِلََّتشینَ یُقتاتَلُونَ بِتأَنََّوُمْ ظُلِمُتوا(»...حتو )11 ،و  ...تمستک
میجست (جواد مقدس انقالب مقدس ،9161 ،صت .)992-910 ..ع تدالعلی متراری ( )9199از
بنیانگشاران این سازمان ،که بعدها به دبیر کلی حترب وحتدت رستید ،در اجتمتاع متردم
مرارشریف با توسل به آیهی «إِنََّ اهللَ الَ یُغَیَِّرُ مَا بِقَوْمٍ ،»...قیام علیه نظتام مارکسیستتی را
انقالبی مشابه انقالب اسالمی ایران خواند (ص.)791-799 ..
جهاد
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با تواجم نظامی شوروی به افغانستان بهمنظور حمایت از رژیم مارکسیستتی ،آمتوزهی

خمینی مروا نهتنها مامت نق بی و مسلمان یر ن ر به عهیدا د رد ،کیه رهریری نهضیتهیای
س می مباصر و تیوداهیای مستضیبف عهیان بهخصیوص رهریری نهضیت همگیانی و عهیاد
مقدس ملت قهرمان نغانستان علیه نظام شغالگر روسی و دستنشاندگان آن که سیتر تژی و
خطمشی کلی حرکت ق بر ساس رهنمودها و رشادهای آگاهانهی آن بیرر میرد لهیی سیت
(صص.)21-22 .
اتحاد

تکثر و تعدد گروههای اسالمگرای شیعه ،بهبتاور بستیاری ،موجتب هتدررفتن تتوان و
تضعیف آنان شده بود .ضمن آنکه در پارهای از دورهها اختالفات گروههای شیعه (بهویژه
میان خط امامیها و ییر خط امامیها) به جن های ویرانگر منجر گردیتد .جنت میتان
شورای اتفام و پاسداران جوتاد و حرکتت استالمی و ستازمان نصتر در منتاط مختلتف
شیعهنشین ،چوره ی ره ران احراب شیعه را مختدوو کترده بتود .ستازمان نصتر کته در
درگیریهای داخلتی ،یتک پتای متاجرا بتود ،در ستالهتای پایتانی دورهی جوتاد ،نگتاه
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جواد در کال د گروههتای نوظوتور استالمگترا روحتی تتازه دمیتد .در ستالهتای جوتاد،
اسالمگرایان متعود به آرمان والیت فقیه همانند گروههای اهلسنت در توستل بته اصتل
جواد چیری فرو نگشاشتند .مشی جوادی ،تقری ا در شعارهای تمامی گروههای شیعه دیده
میشد .آرم یالب این گروهها مرین به آیات قرآن مانند «وَقَاتِلُوهُمْ حَتََّى لَتا تَکُتونَ فَ ْايا أ»
(بقره« ،»)911 ،نَصرُ مِن اهللِ و فَتتح قریتب» (صتف« ،»)91 ،فَضََّتلَ اللََّتهُ الْمُجَاهِتدِینَ عَلَتى
الْقَاعِدِینَ أَجْرعا عَظِیمًا» (نساء )11 ،و «قُل هشِهِ سَ یلی أَدعو إِلَتى اللََّتهِ» (یوستف )909 ،نقت
بسته بود .سازمان نصر که در تعود به اصل والیت فقیه شتوره بتود ،حتتی در رقابتت بتا
حرکت اسالمی که چنین تعودی نداشت ،از آویختن بته آمتوزهی جوتاد چیتری فروگتشار
نمیکرد .نصریها خود را مکت یتتر و عمتلگراتتر از دیگتران متیپنداشتتند و در تفستیر

آموزهی جواد سعی میکردند آن را روزآمدتر ارایه کنند .ایدئولوگهای سازمان بعضا جواد
را به «خشونت مقدس» ترجمه میکردند (روایت انقتالب در افغانستتان ،9161 ،ص .)96 .گتروه
پاسداران جواد در جمع والیتفقیویها ،نیروی قتدرتمنتدی شتناخته متیشتد .ره تران
پاسداران که بعضا شاگرد روحانیون انقالبی ایران بودند ،مشروعیت جوتاد در افغانستتان را
مورد تایید ولیفقیه تلقی میکردند (حماسهپروان ،9111 ،ص .)71 .چنین رویکتردی در میتان
ره ران نصر نیر وجود داشت .نصریها وانمود میکردند که در امور جن و جواد از امتام
خمینی (ره) پیروی میکنند .قربانعلی عرفانی ( )9169از ره ران نصر مینویسد:
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مشروعیتساز به اتحاد گروههای شیعه داشت .تئوریپردازان این گروه با رویکرد فلسفهی
سیاسی ،وحدت میان جناحها را تحلیل میکردنتد و آن را بته اصتل قرآنتی توحیتد پیونتد
میزدند (جواد مقدس انقالب مقدس ،9161 ،ص.)12 .
سازمان نصر و پاسداران جواد در روند اتحتاد احتراب شتیعی در اواختر دهتهی 9190
پی گام بودند .ره ران این دو گروه ،راه هتای وصتول بته اتحتاد را بررستی نمتوده و بتا
فراخواندن دیگر گروههای شیعه ،حرب وحدت اسالمی را در ذیل شعار قرآنی «وَاعتَصِتموا
بِحَ لِ اللََّهِ جَمیعًا وَال تَفَرََّقوا»(آلعمران )901 ،تاسی نمودند .بنیانگشاران حرب وحدت برای
حراست از ارزوهای انقالب و پاسداری از آرمانهای شتودا« ،میثتام وحتدت» را امضتا
نمودند (عرفانی ،9127 ،ص .)920 .در چارچوب این میثام تقری ا تمامی گروههای شیعه ،حتی
شاخهای از حرکت اسالمی به حرب وحدت پیوستند؛ اما بدنهی اصلی حرکت که کماکتان
به محمدآصف محسنی وفادار بود ،از مدیمشدن در حربی فراگیر سرباز زد .ایتن در حتالی
بود که تشکیل حرب وحدت در آن دوره ،ضرورتی بود که هم ،نوادهای انقالبتی ایتران و
هم ،گروههای خرد و کالن شیعه آن را در کرده بودند« .ج وهی متحد» بتا استتناد بته
آیهی «وَال تَنازَعوا فَتَفشَلوا وَتَشهَبَ ریحُکُم»(انفال )69 ،از اختالفات موجود میان گروههتای
شیعه هشدار میداد (در افغانستان چه گششت ،9161 ،ص )92 .و «نوضت اسالمی» با توسل به
آیهی «أَنََّ الْأَرْضَ یَرِثُوَا عِ َادِىَ الصََّالِحُون» (ان یاء ،)901 ،حرکتهای محدود و جوتتدار را
بهویژه میان گروههای شیعه محکوم به شکست میدانست (خسروشاهی ،9120 ،ص.)10 .
 .4.1نتایج و پیامدهای اشتغال به مسالهی مشروعیت

حقیقت آن است که نمیتوان تمامی پیامدها و نتایجی را کته بتر دهتههتای کتن گتری
اسالمگرایان پیرو والیت فقیه پیرامون مسالهی مشروعیت در افغانستان مترتب شده است،
بهپای تعود ایشان به اصل والیت فقیه نوشت؛ اما مومترین نتایو و آثار (مث تت و منفتی)
اندیشه و کارنامهی والیتفقیویها حول مسالهی مشروعیت را میتتوان در چوتار محتور
بهشرح زیر بررسی کرد:
 .1.4.4رشد آگاهی و فکری شیعیان
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شیعیان در تاریخ افغانستان بهصورت متوالی در محرومیت بهسر بردهاند؛ درنتیجته هتر
حرکتی در راستای حضور آنان در صحنهی سیاستت ،بته آگتاهی و رشتد فکتری ایشتان
مساعدت کرده است .در دورهی جدید ،روحانیت بوده کته ره تری حرکتتهتای شتیعه را
برعوده داشته است .نوضتی که سید اسماعیل بلخی در دههی  9120بته راه انتداخت ،در

دههی  9120خود را در چورهی سازمانها و گروههتای استالمگترا نشتان داد .اینتان در
مصاف با جریانهای رقیب ،بهویژه رژیم مارکسیستی ،بهوفور به منابع دینی – و بتهطتور
خاص ،قرآن  -مراجعه میکردند .تاکید ایشان بر م احثی مانند عدالت اجتماعی ،مشتارکت
سیاسی ،جواد ،انقالب ،والیت فقیه و ...نق موثری در رشد فکری شیعیان برجای نوتاد.
آنان موف شدند با انگشتگشاشتن بر آیات سیاسی قرآن ،هوادارانشان را با م احث جدید
سیاست دینی آشنا کنند .اگر گروههای خط امامی ،اقدام بهمیانآوردن آیات سیاسی قترآن
در بین تودهها نمیکردند ،علما و روحانیون سنتی که همواره در ذیل اصل تقیه میزیستند،
توان انجام آن را نداشتند .لشا شعور و بین کنونی شیعیان در صحنهی سیاست و اجتمتاع
افغانستان را میتوان نتیجهی عمل والیتفقیویها دانست .سعادتملو تاب  ،ایدئولوگ
حرب اسالمی رعد ،مینویسد:
بهروشنی درمییابیم که وعود گرواهای سیاسی در امینهی عتماعی سیاسی ا نظر نرهنیگ و
یدیداهایی چون وعود ستبمار ،حتومت نرهنگ درباری ،وعود مسخ روح نظام سیاسی س م،
وعود متاتب سیاسی غیر س می و وعود بیعید لتی و نییر درک موعودییت سیتبمار و سیتثمار
د خلیی اییکطرف ،و سیتبمار خیارعی و سیتثمار خیارعی ا عانیب دیگیر ،و آنچیه در عییر
ی همه قر ر د رد ،نائل آمدند(تابش ،بیتا ،ص.)21 .
 .1.4.4کمک به اصل «صدور انقالب» و معرفی «والیت فقیه»

پیروزی انقالب اسالمی ایران و حاکمیت نظریهی والیت فقیه در ایتن کشتور ،پایتان
آرمانهای ره ران انقالب اسالمی ن ود .آنان بهدن ال صدور انقتالب و توضتیح نظریتهی
والیت فقیه بودند تا ظرفیتهای مشروعیت الوی -مردمی آن را تشریح کنند .ایتن دقیقتا
همان خواستههایی بود که اسالمگرایان خط امتامی ،تحقت آن را در افغانستتان برعوتده
گرفتند .از منظر ایشان ،هیچ الگوی دیگری در حد ارزوها و اصول انقالب اسالمی ایران
و اندیشههای امام خمینی(ره) نمیتوانست برای ایشان مشروعیت تولید کنتد .گتروههتای
خط امام ی اگرچه هریک به نوادهای مختلف انقالبی در ایران وابسته بودنتد ،امتا همتهی
آنها در تعود به اصول انقالب اسالمی ،بهویژه پیروی از زعامت امام خمینی متف الترای
بودند .این در حالی بود که این امر برای آنان در صتحنهی سیاستت افغانستتان ،ختالی از
هرینه ن ود .زیرا در دورهی جواد ،این گروهها هم از ستوی دولتت مارکسیستتی و هتم از
جانب گروههای جوادی اهلسنت به مردوری برای ایران متوم بودند.
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درواقع ،این خط امامیها بودند که آموزهی «والیتت» را کته رکتن اعتقتادی شتیعه
محسوب میشود ،در ذیل نظریه ی والیتت فقیته در افغانستتان مطترح نمودنتد و از ایتن
رهگشر ،دامنهی این اصل را از خاستگاه آن در ایران فراتر بردند تا نشان دهند اصل والیت
فقیه در چارچوب مرزهای ملی نمیگنجد .بهیاد داریم که ایلب گروههای شیعه ،بهویژه در
دهههای  9120و  9190تعود به این اصل را نهتنوا در نخستین مادهی اساسنامهی ختود
گنجانده بودند ،بلکه در پیروی از امام خمینی(ره) م اهات میکردند .تعود این گروههتا بته
انقالب اسالمی و ره ران آن ،حتی پ از رحلت امام خمینی(ره) برجای ماند.
در دستهی خط امامیها نمیتوان از نق بیبدیل حرب «وحدت اسالمی» و شخ.
ع دالعلی مراری دبیر کل این حرب ،در ترویو اصول انقالب و ارزوهتای آن بتهستادگی
گششت .مراری که در دوره ی سلطنت پولوی دوم باری به زندان ستاوا افتتاده بتود ،در
تعیین استراتژی حرب وحدت بر مدار والیت فقیه ،نق مومتی داشتت .متراری حتتی در
سالهای دشوار  9112-9117که حرب وحدت در منگنهی گتروههتای اهتلستنت قترار
داشت ،گفته بود:
عنگ ول ر آقای سیاف بهتاریخ  31عوا  )3992(3133آغاا کرد که ما آمادگی د شتیم سالگرد
رحلت حضرت مام خمینی ر بگیریم .شما مید نید ما مام ر بهعنو ن یک رهرر مشهری و رهریر
س می که نق ب س می یر ن ر بهوعود آورد ،قرول د ریم و منتر شدا نمیتیو نیم (بیینش و
دیگر ن ،3192،ص.)121 .
 .1.4.4افزایش نقش سیاسی شیعیان

گروههای اسالمگرای پیرو والیت فقیه ،واسطههایی بودنتد کته تعتالیم و آمتوزههتای
سیاسی جدید را به افغانستان آوردند .آنان به ت عیت از روحانیت انقالبی در ایران ،بتهویتژه
امامخمینی(ره) شرایط را در دهههای پایانی قرن بیستم تغییر دادند .در این دوران هرچنتد
افغانستان شرایط هرجومرج را ساری میکرد ،اما برای نخستینبتار شتیعیان در معتادالت
سیاسی نق های ییرقابلانکاری را برعوده گرفتند .ره ران خط امامی بتهکترات ،چته در
مواجوه با رژیم مارکسیستی و چه در گفتوگو با جریانهای اسالمگترای اهتلستنت ،بتر
اصل مساوات تاکید میکردند .از منظر ایشان ،مشروعیت در شرایط ت عتی و محرومیتت
شیعیان بهدست نمیآمد .برهمینم نا ره ران گروهها در روندهای پسین ،هماننتد تشتکیل
دولت موقت ،توزیع قدرت ،انتخابات و دولتسازی ،با گروههای اهلسنت چانه متیزدنتد.
درحالحاضر ،هرچند شیعیان از نظر سیاسی در حد کمال مطلوب نیستند ،اما نمیتوان انکار

 .1.4.1افروختهشدن جنگهای درونفرقهای

نتیجهی درگیرشدن اسالمگرایان والیتفقیوی در افغانستان بتا مستالهی مشتروعیت،
یکسره مث ت ن ود .این گروهها بهدلیل بیتجربگی و خودمحوری ،نهتنوتا موفت نشتدند
آمالشان را در کسب مشروعیت محق کنند ،بلکه در جاهایی به اصل والیتت فقیته نیتر
لطمه زدند .برداشتهای متفاوت ره ران گروههای شیعه از منابع مشروعیتستاز دیتن ،در
کنار یلتیدن آنها به رذایلی مانند خودمحوری و تمامیتخواهی ،موجتب شتد کته هتر دو
نحلهی اسالمگرایان خط امامی و ییر خط امامی ،یکدیگر را مصدام صفاتی بدانند که با
آن ،جواد علیه مارکسیستها را پی میبردند .درواقع این گروهها در دههی  9190در دو
ج وه میجنگیدند .آنان ازیکسو علیه دولت کابل و شورویها سالح بهدست گرفته بودند،
و ازسویدیگر با یکدیگر درگیر بودند .باید گفت که در این عرصه ،خط امامی بودن و ییر
خط امامی بودن گروهها نق مومی در منازعات داشت .سیدعلی بوشتتی ره تر شتورای
اتفام (ییر خط امامی) و میرحستین صتادقی از ره تران پاستداران جوتاد (ختط امتامی)،
جن های دامنهداری را علیه یکدیگر تدار دیدند .آنها حتی یکدیگر را با استتناد بته
آیات قرآن ،مرتد و فاس میخواندند و مستح قتل متیانگاشتتند .کمتا ایتنکته همتین
وضعیت میان حرکت اسالمی و سازمان نصر نیر حاکم بود .محمدآصف محسنی که او نیر
خارج از اصل والیت فقیه میزیست و فتوا صادر میکرد ،در جریان جن های یرب کابل،
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کرد که دستآوردهای جامعتهی شتیعیان در افغانستتان امتروز ،مرهتون اندیشته و عمتل
اسالمگرایان پیرو والیت فقیه در دهههای پسین قرن بیستم بوده است.
درحقیقت ،بهلطف م ارزات سختی که گروههای خط امامی بتهعمتل آوردنتد ،امتروزه
مشهب شیعه در افغانستان رسمیت یافته و شیعیان در عرصههای مختلف سیاستی حضتور
دارند .بهتع یر یکی از پیشگامان خط امامی ،آنان موف شدهاند در سایهی م ارزه و در پرتو
وحتتدت و بتتا دردستتتداشتتتن دان ت و پتترچم خورشتتیدی وحتتدت ،بتته شتترف و عتترت
ازدسترفتهشان و به حقوم مسلمشان که ع ارت از حاکمیت مکتب تشتیع استت ،دستت
یابنتتد .بتتهتع یتتر ایشتتان« ،ل تن تُقَ تدَسَ أُم ت ال یُؤْخَتتش للضتتعیف فیوتتا حقَّتته متتن القتتوىَ
ییرمُتَتَعْتِعٍ»(نووال الیه ،نامهی  .)11هیچ امتی نمیتواند پیروز و مقدس باشد و نمیتواند بته
قداست و شرافت دست یابد ،مگر اینکه تمام افراد آن ،حقوم یصبشدهشان را با جتدیت
تمام از یاص ین طلب نمایند و آنچنان قوی و نترس باشند که در هنگام مطال ته حقتوم،
ن اید حتی لکنتی در زبانشان پدیدار گردد (عرفانی ،9127 ،ص.)971 .
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میان حرب وحدت و شورای نظار ( ،)9112-9117باری ع دالعلی متراری را «محتارب» و
طرفداران او را «مفسد» خواند و با ادای ع ارت «القاتل و المقتول کلیوما فیالنار» حرب
وحدت اسالمی را که در خط والیت فقیه قرار داشتت ،بته افستاد فتیاالرض متتوم کترد
(مراری ،9122 ،ص .)997 .برخی از ره ران سازمان نصر مدعیاند حرکتیها پی از پیروزی
جواد نیر از حربهی تفسی و تکفیر علیه جریانهای رقیب ستود متیبردنتد .بتهنوشتتهی
ش اهت داشتند و به اثر جمود فکتری،
ایشان ،فرماندهان حرکت به خوارج عصر علی
افراد عادی و بیدفاع را میکشتند و درست مثل خوارج که تمام امت ،حتی امام عصتر آن
 علی  -را تکفیر کردند ،بهجر خود ،همهی اعضای سازمانهای اسالمی را تفسی وتکفیر میکردند (محق  ،9161 ،ص.)17 .
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اسالم سیاسی خط امامی یا والیتفقیوی ،در چند دههی گششته نق خاصی در ساختن و
پرداختن مشروعیت در افغانستان برعوده داشته است .درحالحاضر ،گروههای خط امتامی
ساب  ،یا منحل شدهاند یا در هاضمهی جریتانهتای دیگتر حتل گردیتدهانتد .در دورهی
پساطال ان ،حرب وحدت اسالمی که در سالهای آخر جواد از تجمیع گروههای کوچک و
بررگ پیرو والیت فقیه تشکیل شده بود ،به شاخههای متعدد منشعب شتد .بنیتانگتشاران
حرب وحدت پ از ع دالعلی مراری موف بته حفتی یکاتارچگی آن نشتدند و در دورهی
جدید ،هر یک ره ری جناحهای مختلف آن را بتهدستت گرفتنتد .نکتته ایتنجاستت کته
هیچیک از این شاخهها در پیروی از قانون اساسی افغانستان و قانون احراب ایتن کشتور،
نهتنوا تعود به اصل والیت فقیه و آرمانهای انقالب اسالمی ایران را در مرامنامهی ختود
نگنجاندهاند ،بلکه به ارزوهای لی رالدموکراسی اعالم وفاداری نمودهاند .ال ته این گروهها
در عنوان رسمی خود هنوز هم واژهی «اسالمی» را حفی کردهاند ،اما با توجه بته شترایط
سیاسی و فکری حاکم بر افغانستان ،بقایای اسالمگرایان  -منجمله والیتفقیویها  -چه
در حوزهی شعار و چه در میدان عمل ،به مسمایی از «اسالم» اکتفا میکنند.
حلشدن والیتفقیویهای پیشین در هاضمهی لی رالدموکراسی بهمعنای پایتان کتار
اصل والیت فقیه در افغانستان نیست؛ زیترا امتروزه آمتوزهی والیتت فقیته در افغانستتان
پیروان و م لغین تازهای یافته است .در دورهی پساطال ان ،محمدآصف محسنی از سیاست
کناره گرفت و زمام حرکت اسالمی را که پی تر در دستتهی ییتر ختط امتامیهتا جتای
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داشت ،به دیگران واگشار نمود .در دورهی جدید ،محسنی بتا نردیتکشتدن بته جموتوری
اسالمی ایران حلقهی بررگ علمی فرهنگی را در کابتل تشتکیل داده استت .هتماکنتون
حوزهی علمیه و دانشگاه خاتم الن یتین و تلویریتون تمتدن کته تحتت اشتراف ختانوادهی
محسنی اداره میشود ،آشکارا از نظریهی والیت فقیه و آرمانهای انقالب اسالمی ایتران
پیروی میکند« .موسسه ی فرهنگی ت یان» تحت اشراف سیدعیسی حسینی متراری نیتر
فعالیتهای گستردهای در چارچوب تئوری والیت فقیه ،بهویژه تترویو اندیشتههتای امتام
خمینی و مقتام معظتم ره تری انجتام متیدهتد .ضتمن آنکته حضتور نماینتدگیهتای
ج ُع أ َّمصطفیأ َّع َّميه در شورهای بررگ افغانستان و تحصیل هراران طل ه و دانشتجو
در مراکر آموزشی آن ،زمینهی مساعدی برای آشنایی نسل جدید با ارزوها و آرمانهتای
انقالب اسالمی ایران و اصل والیت فقیه فراهم آورده است .بااینوجود ،هواداران و پیروان
والیت فقیه در دورهی کنونی برخالف دورهی پیشین ،کمتر گرای به سیاسیشدن دارند
و ایلب فعالیتهای فرهنگی را ترجیح میدهند .نشتانبتهایتننشتان کته نته مجموعتهی
خاتمالن یین و نه موسسه ی ت یان در فراز و فرودهای سیاسی افغانستان ،ازجمله فصلهای
انتخابات مستقیما ورود پیدا نمیکنند؛ امتا در محکومیتت مداخلتهی قتدرتهتای بیرونتی
بهویژه ایاالت متحده در افغانستان و گرامیداشت برختی مناست تهتا هماننتد روز قتدس،
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران و سالروز ارتحال امام خمینی ،با ارگانهای ت لیغاتی
جمووری اسالمی ایران همصدا میشوند و بر پیتروی از رهنمودهتای آیتتاهلل خامنتهای
تاکید میکنند.
براینپایه اسالمگرایان پیرو والیت فقیه در افغانستان را میتوان در دو دورهی متمتایر
ط قهبندی نمود؛ در دورهی نخست که عمتدتا ستالهتای جوتاد ( )9117-9129را دربتر
میگیرد ،والیتفقیویها در قالتب ستازمانهتای سیاستی و نظتامی در افغانستتان عمتل
مینمودند که تمرکر این مقاله بر اندیشه و عمل این دسته بوده است .در دورهی دوم ،که
مشخصا دورهی پساطال ان را شامل میشود ،نسل جدیتد پیتروان والیتت فقیته یال تا بتا
چورهی فرهنگی ظاهرشدهاند .ازاینرو نمیتوان به مفووم مصطلح ،ایشان را «اسالمگرا»
نامید؛ چراکه علیالظاهر چشمداشتی به قدرت ندارند و برای کسب آن تقالیی نمیکنند.
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