
   تشيع در فرهنگ و تمدن افغانستاننقش 
 
 

 http://kajaki.blogfa.com  ويرايش جهت كتاب الكترونيكي توسط رستم افغانستاني

 

١

نقش تشيع در فرهنگ و تمدن افغانستان از صفويه تا 
  )خروج شوروي(دوره معاصر 

  
  
  
 

  پايان نامه كارشناسي ارشد رشته تاريخ
  عبدالقيوم آيتي  : به قلم 

خورشيدي 1386  
   



   تشيع در فرهنگ و تمدن افغانستاننقش 
 
 

 http://kajaki.blogfa.com  ويرايش جهت كتاب الكترونيكي توسط رستم افغانستاني

 

٢

  )پيشگفتار( طرح تحقيق
  و كلياتمفاهيم : فصل اول
  مفاهيم: گفتار اول

 نقش. ۱

 تشيع و شيعه. ۲

 فرهنگ. ۳

 تمدن. ۴

 افغانستان: گفتار دوم

 پيشينه تاريخي سرزمين افغانستان.۱

 موقعيت جغرافيايي افغانستان. ۲

 بافت جمعيتي افغانستان. ۳

 ساختار مذهبي در جامعه افغانستان. ۴

 اسالم و تشيع در افغانستان: گفتار سوم

 ورود اسالم به سرزمين افغانستان) الف

 پيدايش تشيع در افغانستان) ب

 عوامل گسترش تشيع در افغانستان) ج

  جغرافياي انساني تشيع در افغانستان) د 
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٣

  تأثير شيعيان در فرهنگ و تمدن افغانستان از قرن دهم هجري تا دوره معاصر:فصل دوم
 علوم و معارف: گفتار اول

 تا پايان قرن سيزدهم هجريغاز قرن دهم  از آ) الف

 از آغاز قرن چهاردهم هجري به بعد) ب

 هنر و معماري: گفتار دوم

 هنر) الف

 معماري) ب

 آداب و رسوم:گفتار سوم

 ها ها و شادي جشن. ۱

 ازدواج. ۲

 ها ها و سرگرمي بازي. ۳

 مراسم عزاداريها. ۴

 نوع لباس. ۵

 اقتصاد و درآمد: گفتار چهارم

 )زراعت(كشاورزي  - ۱

 )مالداري(دامداري  - ۲

 تجارت - ۳

 حكومت و سياست: گفتار پنجم

 هاي مركزي در قبال شيعيان سياست دولت) الف

 هاي مركزي افغانستان نقش شيعيان در حكومت) ب

 بخش هاي آزادي مشاركت تشيع در نهضت) ج

 هاي سياسي شيعيان سازمان) د
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۴

  )مشروطه تا خروج شوروياز جنبش (نهادهاي اجتماعي و مدني شيعيان :فصل سوم
 

 تعليم و تربيت: گفتار اول

 نهادهاي تعليم و تربيت شيعيان. ۱

 مكتب خانه) الف

 نحوه اداره مكتب خانه - ۲

 مدارس علوم ديني) ب

 مدارس دولتي) ج

 مشاركت تشيع در رشد تعليم و تربيت. ۲

 روحانيت و سازمان آن: گفتار دوم

 سازمان روحانيت. ۱

 روحانيتاهداف و كاركردهاي 

 نهاد داوري: گفتار سوم

 سيستم داوري حكومتي) الف

 سيستم داوري محلي) ب

  گيري نهايي جمع بندي و نتيجه
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۵

  

  طرح تحقيق
  پيشگفتار
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۶

  : بيان مسأله. ١
از اين رو به . آيند هاي مهم و تأثير گذار در فرهنگ و تمدن اين كشور به شما مي نقش شيعيان افغانستان يكي از مؤلفه

نقش تشيع در فرهنگ و تمدن افغانستان «: هاي علمي، اجتماعي و سياسي در اين نوشتار تحت عنوان تأثيرات آنها در حوزه
از آنجا كه افغانستان يكي از مهمترين . ، مورد بررسي قرار گرفته است)خروج شوروي(از قرن دهم تا دوره معاصر 

. ايگاه ممتازي را در منطقه دارد و داراي تمدن كهن و باستاني استكشورهاي اسالمي است و از نظر موقعيت جغرافيايي ج
اند و در برخي از اين  هاي فرهنگي و تمدني به نقش آفريني پرداخته در اين ميان شيعيان در تمدن سازي كشور در زمينه

  .آمده استهايي از تأثيرات آنها بر  از اين رو نگارنده در صدد اثبات گوشه. اند پيشگام بوده  ها حوزه
با توجه به اهميت موضوع كه نقش شيعيان افغانستان در فرهنگ وتمدن اين كشور دارند، مطالبي در مورد تشيع در 

هاي فرهنگ و تمدن از منابع معتبر و متعدد گردآوري گرديده تا در راستاي اعتالي فرهنگ غني شيعه و نقش و  حوزه
  . تر برداشته شده باشد چند كوچكهاي هر جايگاه آن در غني سازي فرهنگ و تمدن اسالمي گام

  :پرسشهاي تحقيق. ٢
  سؤال اصلي) الف

هايي تأثيرگذارتر بوده  تشيع در فرهنگ و تمدن افغانستان از قرن دهم تا خروج شوروي چه نقشي داشته و در چه حوزه
  است؟

  سؤاالت فرعي) ب
  است؟پيدايش اسالم، تشيع و عوامل گسترش آن در افغانستان به چه شكل بوده  - ١
  معاصر چگونه است؟  تأثير شيعيان در فرهنگ و تمدن افغانستان از قرن دهم هجري تا دورة - ٢
  باشد؟ نهادهاي اجتماعي و مدني شيعيان در افغانستان از جنبش مشروطه تا خروج شوروي چگونه مي - ٣
  :پيشينه تحقيق. ٣

هنگ و تمدن افغانستان از دوره صفويه تا دوره نقش تشيع در فر«اي تحت عنوان  هاي به عمل آمده نوشته با جستجوي
، ديده نشده است، ولي در البالي منابع تاريخ عمومي و كتابهايي كه در مورد افغانستان به نشر »)خروج شوروي(معاصر 

  .اي وجود دارند كه اين پژوهش از آنها بهره گرفته است رسيده، مطالب پراكنده و در عين حال ارزنده
  :ر اين نوشتار از منابع و مآخذ فراوان استفاده شده كه در نگاهي كلي به چند دسته قابل طبقه بندي استد: معرفي منابع

فتوح البلدان بالذري، الفتوح : براي اين پژوهش مطالبي كه به صورت پراكنده در منابع تاريخي مانند: تاريخ عمومي  )الف
خ ابن اثير، تاريخ روضة الصفا، مروج الذهب مسعودي، تاريخ و تاري) االمم و الملوك(ابن اعثم كوفي، تاريخ طبري 

وجود دارد كه در بخش ورود اسالم، مورد استفاده قرار گرفته است و نيز در اين منابع، از ... گرديزي، طبقات ناصري و
  . جمله در طبقات ناصري، در مورد ورود تشيع به افغانستان مورد توجه قرار گرفته است
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٧

اند استفاده  از اين گونه منابع براي تعيين شهرهاي افغانستان كه قديم از قلمرو و بخش از خراسان بوده: ييكتب جغرافيا) ب
، تاريخنامه هرات سيف هروي و المسالك والممالك )لسترنج. گي(هاي خالفت شرقي  شده از جمله از جغرافياي سرزمين

  .استفاده شده است... اوضاع طبيعي از قبيل آب و هوا ودر باره وضعيت جغرافيايي افغانستان و ... ابن خردادبه و
اختيار معرفة الرجال، معروف به رجال كشي كه : دسته سوم از منابع اين تحقيق كتابهاي همچون: منابع رجالي و انساب) ج

سياري از راويان باشند كه در آنها، اسامي ب مي... آن را تصحيح و تلخيص كرده، و تنقيح المقال مامقاني و) ره(شيخ طوسي 
ذكر شده است و در اين پژوهش در برخي موارد از آنها استفاده ) عليهم السالم(حديث و اصحاب و ياران امامان معصوم 

همچنين از كتابهاي المجدي في انساب الطالبين عمري و جامع االنساب و االشراف احمد بالذري در اين زمينه . شده است
  .نيز استفاده شده است

: براي تكميل و تدوين اين پژوهش از كتب تاريخ عمومي افغانستان همانند: هاي ادبي يخ عمومي افغانستان و دانشنامهتار) د
، تاريخ تشيع در افغانستان و پژوهشي )دانشمند روسي(سراج التواريخ مالفيض محمد كاتب، تاريخ ملي هزاره تيمورخانوف 

تشيع در افغانستان از آثار عبدالمجيد ناصري و شيعيان افغانستان محمد عزيز ها حاج كاظم يزداني، مشاهير  در تاريخ هزاره
دانشنامه ادب فارسي در : ها در قسمت ادبا و شعراي سرزمين افغانستان، چون بختياري، و همچنين از برخي دانشنامه

  .ته استمورد استفاده قرار گرف... افغانستان، به اهتمام حسن انوشه، و دايرة المعارف آريانا و
از آنجا كه اين موضوع جديد بوده و مدارك و مآخذ الزم در اين زمينه كم و نيز بضاعت نگارنده اندك بوده، اين رساله با 

اي انتقادي آن را نگريسته و ما را با پيشنهادات و  اميد است كه خواننده گرامي با ديده. باشد هاي فراواني همراه مي كاستي
  .تر و بهتر شدن آن ياري رساند كاملانتقادات سازنده در 

  :ضرورت و اهداف تحقيق. ٤
تدوين موضوعي كه بتواند نقش شيعه را در فرهنگ و تمدن سازي اسالمي افغانستان برجسته نمايد، ضرورت دارد كه از 

گاه پيش  اليتوان خ با تدوين اين رساله مي. تري برداشته شود هاي جدي سوي دلسوزان به فرهنگ و تمدن غني تشيع گام
آمده را تا حدودي جبران كرد و دستاوردهايي از قبيل احياء هويت شيعيان و بيان جايگاه و منزلت آنها در فرهنگ و تمدن 

  . افغانستان را براي آنها بر شمرد
  :در اين پژوهش تالش خواهد شد كه

  در واقع هدف اين رساله بررسي نقش شيعه در تمدن افغانستان خواهد بود؛ - ١
  .باشد نشان دادن تأثير انديشه و باورهاي شيعي در فرهنگ حاكم بر افغانستان از قرن دهم هجري و پس از آن مي - ٢
  :ها فرضيه. ٥

هاي  اند و آنها در برخي از حوزه اي داشته شيعيان در توسعه و تعميق فرهنگ و تمدن اسالمي در افغانستان نقش نسبتاً برجسته
  هاي سياسي و اجتماعي مانند راه و در زمينه) شعر(هاي علمي مانند تاريخ نويسي و ادبيات  ينهفرهنگ و تمدن، يعني؛ در زم

  .اند بنيانگذار بوده... زمينه ايجاد ابنيه تاريخي و مذهبي و   هاي آزادي بخش شيعيان پيشرو و پيشگام و در اندازي قيام
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٨

  :نوآوري. ٦
  : نوآوري اين رساله به چند جهت است

از اين . اي هم منتشر نشده است ي چند صفحه موضوع و ساختار است، زيرا تحت اين عنوان تا كنون يك مقالهبه لحاظ  - ١
  رو، موضوع پايان نامه بكر و جديد است؛

  اين نوشتار داراي ساختار و چارچوبه مستحكم و دقيق است؛ - ٢
و تصاوير كه در اين رساله به كار گرفته شده هاي جغرافيايي، جداول  نقشه: ا ستفاده از ابزارهاي نوين پژوهشي مثل - ٣

  است؛
  .مندي از منابع مهم، معتبر و متعدد در اين پايان نامه، جهت تكميل اين رساله استفاده شده است بهره - ٤
  :روش انجام پژوهش. ٧

ري شده است و از گي با التفات به موضوع و محتواي پايان نامه كه علمي و تاريخي است، از دو روش نقلي و تحليلي بهره
ي به صورت تهيه فيش  از منابع مكتوب به روش كتابخانه. ن بهره خواهد برد روش تجزيه و تحليل در حد توان نگارنده از آ

  . تحقيقاتي، اطالعات تاريخي گردآوري شده است
  ):زماني، مكاني و موضوعي(قلمرو تحقيق . ٨

از نظر قلمرو مكاني شامل موقعيت . شود را شامل مي) خروج شوروي(قلمرو زماني اين رساله از قرن دهم تا دوره معاصر 
نقش تشيع در «از لحاظ قلمرو موضوعي شامل . بخشي از آن افغانستان امروزي مد نظر است) خراسان كهن(جغرافيايي 

  . است» فرهنگ و تمدن افغانستان
  :ساماندهي تحقيق. ٩

، در ضمن چكيده و )خروج شوروي(دهم هجري تا دروه معاصر  در اين نوشتار نقش تشيع در فرهنگ و تمدن از قرن
شود و در فصل نخست به مفاهيم و كليات پرداخته  در مقدمه طرح تحقيق مطرح مي. يابد مقدمه و چند فصل سامان مي

ررسي در فصل دوم تأثير شيعيان در فرهنگ و تمدن افغانستان از قرن دهم هجري تا دوره معاصر مورد بحث و ب. شود  مي
در فصل سوم به نهادهاي اجتماعي و مدني شيعيان از جنبش مشروطه خواهي تا خروج شوروي، مورد بررسي . گيرد قرار مي

  .پردازد گيري نهايي است كه به دستاوردهاي اين رساله مي گيرد و در پايان نتيجه و تحليل قرار مي
  : هاي كليدي واژه. ١٠

  .ت، فرهنگ، تمدن، تشيع، خراسان، نقشجا شيعيان، افغانستان، اسالم، هزاره
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٩

  فصل اول
  مفاهيم و كليات
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١٠

نقش، تشيع و شيعه، فرهنگ و تمدن و پس از آن به پيشينه   :شود، در آغاز به بررسي واژگاني چون در اين فصل به بيان مفاهيم و مباحث مقدماتي رساله پرداخته مي
  . تاريخي، موقعيت جغرافيايي و آرايش قومي و مذهبي در افغانستان مورد پژوهش قرار گرفته است

  .چگونگي ورود آيين اسالم و مذهب تشيع، رشد و گسترش آن در كشور تدوين گرديده استسرانجام در اين فصل به 
  :مفاهيم: گفتار اول

   [1]:نقش. ١
رنگ آميزي كردن، شكل و صورت كسي را كشيدن و نيز به معني اثري كه روي زمين يا چيزي باقي مانده باشد، «: نقش در كتابهاي لغت چنين تعريف شده است

در اصطالح به ويژه جامعه شناسي براي آن  [2].»نقاش، كسي كه صورتي را بر چيزي نقش كند: نقش بند. كه روي چيزي كشيده باشند، نقوش جمعشكل و صورتي 
  : كنيم اي به آن مي اند كه به فراخور اين نوشتار اشاره معناي ديگري آورده

رساند، پس شامل  اين مفهوم مجموعه كلي الگوهاي فرهنگي پيوسته با پايگاهي خاص را مي... نقشها اجزاء الينفك عناصر فرهنگي فردند و«: گويد مي [3]كاردليز
  [4].»دارد اند، تفويض مي شود كه جامعه بر هر يك يا تمامي افرادي كه اين پايگاه را احراز نموده ها، ارزشها و رفتارهايي مي طرز تلقي

نقش را هم، به عنوان نوع رفتار اجتماعي يك . گيرد ي است كه يك شخص در داخل يك گروه به عهده مي فهشامل رفتار، كردار و يا كار و وظي [5]نقش اجتماعي
بنابراين، براي يك فرد، نقش . كنند ي پاسخ به انتظار ديگران، تعريف مي گيرد و هم همچون نحوه فرد كه بر طبق الگوهاي كلي اجتماعي و فرهنگي صورت مي

  .آيند مدلهاي رفتاري است كه در تعامل با يكديگر و بر محور يك كارد اجتماعي گرد مياجتماعي تنسيق تعدادي از 
ها، ارزشها و رفتارهايي كه جامعه براي يك فرد و يا  مجموع مدلهاي فرهنگي مرتبط با يك پايگاه معين و در نتيجه در بر گيرندة طرز تلقي«: نقش را همچون [6]لينتن

   [7].ي عاطفي و پويايي يك پايگاه است، چه مظهر رفتاري آشكار است نقش جنبه. كند تعريف مي» اند احراز كردهتمامي افرادي كه پايگاهي را 
: باشد، به عبارت ديگر توان چنين نتيجه گرفت كه نقش ميزان تأثير مثبت يك فرد در اجتماع و يا تأثير جامعه در جامعه ديگر مي بر اساس تعاريف آمده از نقش، مي

  . شود كه در ديگر جوامع صورت پذيرفته است ها، ارزشها، رفتار و كاركردهاي افراد يك جامعه را شامل مي ان طرز تلقينقش، هم
  :تشيع و شيعه. ٢
و معتقد داند  و در اصطالح برخاسته از نگرشي است كه امامت را منصبي الهي مي [8].در لغت عبارت است از پيروي كردن، ياري نمودن و واليت داشتن» تشيع«

  .گردد معرفي مي) ص(و از جانب خداوند منصوب و به تصريح پيامبر اسالم  [9]است كه امام از طريق نص
 [14]ابن منظور، [13]فيومي، [12]راغب اصفهاني، [11]جوهري، [10]صاحب قاموس،. در لغت عرب به پيروان و ياري دهندگان شخصي اطالق شده است» شيعه«كلمه 

و إن من {در ذيل آيه كريمه ) ره(عالمه طباطبايي . اين كلمه در قرآن كريم نيز به همين معني اطالق شده است. اند همين معنا را متذكر شده... و [15]ابن خلدون
ش اين است كه حضرت ابراهيم گردد و معناي بر مي) ع(به حضرت نوح ) شيعته(آيد كه ضمير  از ظاهر سياق آيه بر مي: فرمايد مي) ٨٣صافات آيه ( }شيعته لَابراهيم

  [16].بوده چون موافق دين او يعني توحيد بود) ع(يكي از شيعيان حضرت نوح ) ع(
اند كه  ند و بر اين عقيده معتقد) ع(طالب  گردد كه به امامت وخالفت بالفصل امير مؤمنان علي بن ابي لفظ شيعه در اصطالح به كساني اطالق مي: فرمايد شيخ مفيد مي

حق او و فرزندان او است امامت شود چنان كه بغدادي در تاريخ  هايي تقسيم مي شيعه خود به فرقه [17].آن بزرگوار از طريق نص جلي يا خفي ثابت شده و امامت
المه طباطبايي آنها را زيديه، اسماعيليه و اند، اما ع زيديه، كيسانيه واماميه دانسته: ي فرق اصلي شيعه را سه فرقه [19]و محقق طوسي در قواعد العقايد [18]مذاهب اسالم
  [20].داند اثنا عشريه مي

  . هستند) اثناعشري(الزم به ذكر است كه در سرزمين افغانستان از فرق اصلي شيعه تنها اماميه و اسماعيليه وجود دارد و مراد در اين رساله شيعيان امامي 
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   [21]:فرهنگ. ٣
آزادي، استقالل، مديريت، . اند گشايد، دچار نوسان در تعريف و تشريح هاي كليدي كه هر كدام درهاي فراوان ديگري را مي واژهدر وادي واژه شناسي، بسياري از 
هايي است  ترين واژه فرهنگ از آن جمله و يا يكي از پر دغدغه«. هاي عميق و عالمانه نياز دارند اند كه به بررسي هايي از اين قبيل تكنولوژي، حقوق و سياست واژه

  [22].»اي براي آن گزارش شده ولي تا كنون تعريف اجماعي، براي آن بدست نيامده است كه در عين كوتاهي، معاني متفاوت و بسيار گسترده
» پروراندن«معناي  به» Culere«از فعل التيني ) Culture(  .در زبان انگليسي و فرانسه شباهت نزديك دارد» Culture«در زبان فارسي با مفهوم » فرهنگ«واژه 

  :اين واژه در لغت نامه عالمه دهخدا چنين آمده است [23].گرفته شده است
از ريشه اوستايي است به معناي كشيدن، بنابراين » هنگ«و . پيشوند است، به معناي جلو، پيش، باال» فر«. تركيب يافته است» هنگ«و » فر«در فارسي از » فرهنگ«

  [24].»اعتال بخشيدن استباال كشيدن و : فرهنگ، يعني
مفهوم فرهنگ چندان سودمند بوده است كه آن را توسعه داده در ساير علوم اجتماعي و ادبيات و علوم زيستي نيز به كار «: آمده است» دايرة المعارف فارسي«در 
ها و اوضاعي كه گروهي در آن شركت  اب و عادات و انديشههاي حيواني بوده است، آد ي تمايز انسان از گروه از آغاز پيدايش نوع بشر، فرهنگ مايه. برند مي

يابند و اين انتقال، بيش از آن كه از راه وراثت باشد، از راه آموختن است، پيروي از اين نمادها در ديگر نماهنگ آداب و  دارند، از نسلي به نسل ديگر انتقال مي
  [25].»ندك عادات با نظام پاداش و كيفر مخصوص به هر فرهنگ پيدا مي

  : چنين آورده است» درباره فرهنگ«اليوت، در كتاب . اس. تي
  [26].»كند هايي كه فرد به عنوان عضوي از جامعه كسب مي ي از شناخت، باور، هنر، اخالقيات، قانون، سنت و ظرفيتها و عادت مجموعه«

  : كنند فرهنگ را چنين ارايه ميمفهوم واژه » درآمدي بر انسان شناسي«سايمون كولمن، هلن واتسون در اثر خود 
گيرد كه انسان به عنوان   ها و عادات ديگري را دربر مي ي كلي كه دانش، اعتقاد، هنر، قانون اخالقي، رسوم و هرگونه قابليت فرهنگ عبارت است از مجموعه«

  [27].»آورد عضوي از جامعه آنها را فراچنگ خود مي
اند كه نيازهاي غير حياتي آدم را  هايي هاي معنوي، پديده گويند، پديده وجه معنوي تمدن را فرهنگ مي«: تعبير را داردي فرهنگ اين  دكتر شريعتي در مورد واژه

  [28].»هاي معنوي است لباس پوشيدن، مادي است؛ ولي مد و رنگ لباس، جزو پديده. كنند برآورده مي
ترين بينش و نگرش كه يك جامعه نسبت به  كلي«: كند ورد واژه فرهنگ اين گونه بيان ميدرم» فرهنگ برهنگي و برهنگي فرهنگي«دكتر حداد عادل در كتاب 

  [29].»جهان دارد
ها و  ها و توانمندي دانش و علم، هنر و فنون، آداب و رسوم، اخالق و قانون، سنت و ظرفيت: دايره و محور چرخش فرهنگ بسيار وسيع و گسترده است كه شامل

به طور . كاربرد دارد... هاي علمي، تمدني، صنعتي و  واژه و اصطالح فرهنگ كاربردهاي فراواني دارد و در بسياري از حوزه. شود مي هاي زندگي انساني شيوه
شري كليه فرآوردهاي مشترك ب: در اين نوشتار مراد از فرهنگ. گردد كه فرهنگ به مجموعه فراگيرهاي بشر براي خوديابي است اطالق مي: توان گفت مختصر مي

  . باشد عقايد، باورها، تعصبات، زبان، هنجارها و آداب و قوانين، مهارتها، هنرها و مصنوعاتي كه محصول فرهنگ غير مادي است، مي) اعم از معنوي و مادي(
   [۳۰]:تمدن. ٤

» متمدن كردن«يعني » Civilser«، اسم مصدر »Civilization«تمدن . باشد يوناني قديم است، مي» Poleis«كه معادل كلمه » Civilis«تمدن برابر واژه التين 
در ادبيات .دانند كه سازنده شكل برتري از زندگي است ي از نهادها و روابط اجتماعي مي دادند كه شهر را مجموعه هاي باستان با اين كلمه نشان مي يوناني. است

در جاي ديگر تمدن به مفهوم . باشد مي... اقتصادي، ديني، سياسي و  -يك جامعه در امور اجتماعيفارسي عالوه بر تعريف ياد شده، تمدن به معناي همكاري افراد 
  [31].خو گرفتن با اخالق و آداب شهريان نيز آمده است

شود  از زندگي انسانها اطالق مينبايد تصور كرد كه تمدن به معناي شهرنشيني نيز، به آن شكل ) شهرنشيني(بايد در نظر داشت كه از ارتباط مفهومي تمدن با مدينه 
ر انديشمندان و مورخان كه درست در برابر چادر نشيني يا بيابانگردي قرار دارد، چنين پيوندي ميان تمدن و مدينه با آنچه در كاربرد اصطالحي اين واژه مورد نظ

آيد كه انسان مرحله زندگي بدوي را ترك گفته و  از زماني پديد مي عمدتاً» تمدن«توان چنين برداشت از واژه تمدن داشت كه  در واقع مي. است، تطبيق ندارد
به بيان ديگر، تمدن شهرنشيني نيست؛ اما انسان متمدن وارد مرحله . تعبير شود» شهرنشيني«كند؛ اما نادرست خواهد بود كه تمدن صرفاً به  شهرنشيني را آغاز مي

  [32].، رابطه جزء و كل است، نه رابطه ظرف با مظروفشهرنشيني شده است، در واقع رابطه ميان شهر و تمدن
گيرد؛ ولي شهر در اصل، معلول تمدن بود، نه علت آن؛  از مدينه به معناي شهر ريشه مي) Civilization(جان برنال از مشاهير تمدن شناسي، معتقد است كه واژه 

  [33].يعني به واقع شهر جزء تمدن است
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  : شود وجود دارد، كه در اينجا به برخي از آنها اشاره ميهاي گوناگون  براي تمدن تعريف
  [34].»دهند گيرند و به نسل جوان تحويل مي  ، مجموعه اعمال و آرايي است كه در هر جامعه افراد انساني از بزرگترها فرا مي»تمدن«

  :ويل دورانت در تعريف تمدن آورده است
زند؛ نظامي  ها، آداب، رسوم و هنر دست به ابداع و خالقيت مي گيري از انديشه فرهنگي شده و به منظور بهرهنظامي است اجتماعي كه موجب تسريع دستاوردهاي «

  [35].»باشد و نظامي است اقتصادي كه با تداوم توليد پايدار خواهد ماند است سياسي كه اخالق و قانون، نگهدارنده آن مي
  :نويسد دكتر چنگيز پهلوان درباره واژه تمدن مي

د به كار حاصل و نتيجه معرفتها و مهارتهايي است كه نسلهاي مختلف درگذر از شرايط بدوي به شرايط طبيعي گردآورده، حفظ كرده و در زندگي عملي خو«
  [36].»اند بسته

گذرند و در مقاطعي از زمان  ز اصلي در ميها در فضايي جريان دارند كه از مر اين پديده. هاي اجتماعي كه وابسته به ارگانيسم اجتماعي خاص نيست مجموعه پديده
تشكل هماهنگ  [38]انسان است؛) هنر(و شناخت عاطفي ) تفكر(برآيند شناخت ادراكي  [37]يابد؛ يابند كه فرا سوي تاريخ يك جامعه معين جريان مي تحول مي

  [39].يشبرد اهداف مادي و معنوي انسانها در همه ابعاد مثبتهاي جامعه در پ انسانها در حيات معقول با روابط عادالنه و اشتراك همه افراد و گروه
هاي علمي و خاص و محدود و اعتالي علوم  مفهوم تمدن، پيوند ناگسستني با انديشه پيشرفت اجتماعي داشته و به معناي پيروزي عقالنيت بر دين، زوال راه و رسم

هاي روزانه زندگي اضافه  كند و تجمالت ظاهري كه به ضرورت يش دادن آنچه كه انسان مصرف ميتمدن به معناي محدود آن،يعني فقط افزا [40]طبيعي بوده است؛
هاي روزانه، بلكه همچنين پااليش معرفت و پرورش فضيلت به نحوي كه زندگي بشري را  شوند تمدن به معناي گسترده آن، يعني نه فقط رفاه در زمينه ضرورت مي

  [41].ي باالتر بكشد به مرتبه
توان چنين  بندي اين تعاريف مي را تعريف نموده است، با جمع» تمدن«اي واژه  شود كه هر انديشمند با رويكردي ويژه بررسي و مطالعه اين تعريفها روشن ميبا 

شود، تمدن دستاوردهاي  هاي مادي و معنوي بشر اطالق مي به مجموعه دستاورها و اندوخته» تمدن«برداشت نمود كه همه آنها حاكي از اين حقيقت است كه 
  .گيرد را نيز در بر مي... اخالق، قانون، اقتصاد و ها، هنر، نظام سياسي، شود و از جمله آداب و رسوم، انديشه فرهنگي را شامل مي

  افغانستان: گفتار دوم
شود و پس  اينجا به معرفي خراسان و سرزمين آن پرداخته مي را شامل بوده است كه در» خراسان كهن«قرنها بخشي از   شود، سرزميني كه امروزه افغانستان ناميده مي

ها،  گردد و در نهايت به موقعيت جغرافيايي و محدوده افغانستان، مانند همسايگان، كوه از آن اصطالح افغانستان كه به عنوان نام رسمي كشور شده است، بررسي مي
طرح اين قسمت ضرورت دارد، زيرا به فرهنگ و . در اين گفتار، تدوين خواهد شد... ار مذهبي و هاي مهم آن، آب و هوا، معادن، بافت جمعيتي، ساخت رودخانه

  .شود تمدن برخي از ساكنين اين محدوده جغرافيايي كشور پرداخته مي
  :پيشينه تاريخي سرزمين افغانستان.١

  .گرديد خراسان اطالق ميشود در روزگار قديم  اين محدودة جغرافيايي كه امروزه افغانستان خوانده مي
  :خراسان كهن) الف

نامگذاري ) خراسان(در شرق فالت ايران قرار گرفته است به اين نام ) خراسان كهن(است، به لحاظ اين كه خراسان » محل طلوع خورشيد«واژه خراسان به معناي 
خراسان (تر از افغانستان امروزي بوده و تركمنستان، شرق  الم، بسيار وسيعگرديده است، خراسان از لحاظ موقعيت جغرافيايي در دوره ساسانيان و زمان ورود اس

  [42].شد گرفته است و توسط سپهبد به عنوان باذوسيان اداره مي و ماوراء النهر را در بر مي) فعلي
اند، ولي به نحوي اجمال از ذكر شهرهاي خراسان  دهاند، گرچه دقيق محدوده خراسان را متعرض نش را ثبت كرده» خراسان كهن«مورخان و جغرافيا نويسان موقعيت 

به طور يقين از شهرها و بالد خراسان ... بلخ، هرات، مرو، نيشابور و: شود، شهرهاي چون هايي از خراسان مشخص مي اند، قسمت آن به وقوع پيوسته  و حوادثي كه در
  . اند شده كهن تلقي مي

  :راسان در دوره ساسانيان آمده استدرباره مرزهاي خ» زين االخبار گرديزي«در 
  مرز مرو شايگان؛. ١
  مرز بلخ و طخارستان؛. ٢
  مرز ماوراء النهر؛ . ٣
  [43].مرز هرات، پوشنك و بادغيس. ٤
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  :كند موقعيت جغرافيايي خراسان را اين گونه تعريف مي» حدود العالم«نويسنده 
خراسان است و بعضي بيابان گرگس كوه، مغرب وي نواحي گرگان است و حدود غور و  ناحيتيست، مشرق وي هندوستان است و جنوب وي بعضي از حدود«

ر جدا و اكنون هر دو شمال وي رود جيحون است، اين ناحيتسيت بزرگ با خواسته بسيار و نعمتي فراخ و پادشاه خراسان اندر قديم جدا بودي و پادشاه ماوراء النه
  [44].»ايشان را ملك مشرق خوانند... از آن سامان استيكي است و مير خراسان به بخارا نشيند و 

  :نويسد لسترنج درباره اطالق اسم خراسان چنين مي
گرديد، به اين  هاي هند واقع بودند، اطالق مي تا كوه» كويرلوت«در اوايل قرون وسطي به طور كلي بر تمام اياالت اسالمي كه در سمت خاور ) خراسان(اين اسم «

  [45].»گرديد شامل مي... ماوراء النهر را در شمال خاوري ترتيب تمام بالد
  :نويسد يعقوبي در مورد استقرار پادشاه خراسان در شهر بلخ مي

جا در آنجا مستقر بوده است، شهر بلخ را وسط خراسان دانسته است، چنانچه از آن» شاه طرخان«شهر بلخ از بزرگترين شهرهاي خراسان بوده و پادشاه خراسان به نام 
سي » كابل و قندهار«سي منزل به طرف قبله و از آنجا تا » سيستان«سي منزل به طرف مغرب و از آنجا تا » ري«سي منزل به طرف مشرق است و از آنجا تا » فراغانه«

  [46].باشد سي منزل مي» ملتان«منزل، از آنجا تا 
فراغانه در مشرق، : ن را هم يادآوري كرده است و از جمله شهرهاي كه شمرده شده استموقعيت شهر بلخ را در مركز خراسان ذكر نموده است و موقعيت خراسا

افغانستان بخشي بزرگ از خراسان را شامل بوده است و . ري در مغرب، سيستان به طرف قبله و كابل و قندهار و ملتان از جمله شهرهاي خراسان گفته شده است
بلخ و نوبهار، جوزجان، طالقان و  [47]هرات، بوشنج، اسفزاز، بادغيس، گنج رستاق، غرجستان و غور، باميان،: عبارتند از شهرهاي خراسان كه افغانستان موقعيت دارند

  [48].شد از جمله شهرهاي خراسان قديم محسوب مي. جزروان، ميمنه، شبرغان و انبار و اندخوي، طخارستان، خلم و سمنگان و اندرابه، رواليز و طالقان
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  :افغانستان) ب
خراسان (از لحاظ كاربرد سياسي آن سابقه چنداني ندارد و اسم جديد و نوي است كه از قرن نوزدهم ميالدي بر بخشي از سرزمين شرقي آسيا » افغانستان«واژه 
البته . خوانده شده است» آريانا«از آن به نام  و پيش» خراسان«سال به نام  ١٥٠٠شود، به مدت  ياد مي» افغانستان«اين سرزمين كه به نام . ، اطالق شده است)قديم

  [49].تر از افغانستان كنوني بوده است خراسان سرزمين بسيار وسيع
و قبل از آن در زمانهاي كهن . مشهور بوده است» خراسان«شود در قرون وسطي به نام  درباره سرزميني كه هم اكنون افغانستان خوانده مي» دايره المعارف آريانا«در 
و در قرون قديمه به نام » خراسان«در قرون وسطي به اسم   شود، ياد مي» افغانستان«مملكتي كه در تاريخ آسيا و جهان به نام «: مشهور بود» آريانا«ين سرزمين به نام ا
  [50].»شهرت داشت» آريانا«

  : نويسد آقاي غبار درباره نامگذاري افغانستان مي
  [51].»به صفت رسمي اين كشور قرار گرفت» افغانستان«باالخره در قرن نوزدهم نام ... گذاشت» افغانستان«ش را به اسم تازه جاي خود» خراسان«در قرن نوزدهم «

  : نويسد آقاي يزدي درباره لفظ افغانستان مي
كند كه مردم افغانستان  در اين باره نويسنده خارجي اشاره مي [52].»لفظ افغانستان از لحاظ سياسي آن تازه است، اما اگر اين كلمه نو است سرزمين افغان كهن است«

» خراسان«هاي عظيم مهمتر سليمان قرار دارد، افغانها  كشوري كه بالفاصله در غرب سلسله كوه: نويسد مي» راورتي«نامند، چنان كه  كشور خود را خراسان مي
به هر حال سرزميني كه امروزه [54].ترين نام اين سرزمين افغانستان بوده است ترين و أخير جامعهمين طور نويسنده ديگر اشاره دارد كه خراسان  [53].نامند مي

   [55].و مردم آن به نام خراساني شهرت داشتند» خراسان«تا قرن نوزدهم ميالدي، به نام »  دوره اسالمي«شود، در  افغانستان خوانده مي
   [56].ناميد، نه پادشاه افغانستان مي» نخراسا«احمدشاه دراني خودش را به عنوان پادشاه 

  [57].»نامند اند، خود را خاوري، يعني؛ منسوب به خراسان مي به ايران مهاجرت نموده. م١٨٩٠هايي كه در دهه  هزاره«و نيز 
. حمد بن يعقوب هروي تأليف گرديده استآمده است كه اين اثر در قرن هفتم هجري، توسط سيف بن م» تاريخنامه هرات«براي نخستين بار در » افغانستان«كلمه 

در كتاب تاريخنامه  [59].موقعيت افغانستان را از حوالي قندهار تا رود سند ذكر نموده است [58].شود به كار برده است اين واژه را براي سرزميني كه افغانستان ياد مي
  [61].»لشكر به افغانستان برد... «: در جاي ديگر اين اثر آمده [60].»ا فغانستانرفتن ملك شمس الدين طاب ثراه به «: هرات چندين بار اين كلمه آمده است

توان استفاده كرد كه كلمه افغانستان سابقه طوالني دارد، براي سرزميني كه اكنون  بنابراين چنين مي. كلمه افغانستان و افغان و اوغانستان در اين كتاب زياد آمده است
سال قبل،  ٩٠٠حدود » هيوان تسانگ«جهانگرد چيني . مشهور نبوده، بلكه نام مشهور اين سرزمين خراسان بوده است   رفته است، اما ه كار ميشود ب افغانستان ناميده مي

  [62].را به كار برده است» افغان«كلمه 
 [63].به كار رفته است» دراني«ي دولت  انگليستان و ايران، دربارهي بين  در معاهده. م ١٨٠١به عنوان نام رسمي كشور بار اول در سال   »افغانستان«هرچند كلمة 

آقاي ناصري در اين باره . به مثابه نام يك تبار از سابقه بيشتري برخوردار است» افغان«به عنوان نام يك سرزمين، اصطالح جديدي است اما كلمه » افغانستان«
  [64].»ي بيشتري از اين دارد جمعيت نژادي سابقهبه عنوان نام يك قوم و » افغانستان«كلمه «: نويسد مي

در كتاب » ورهه مهيره«تا جايي كه معلوم است كلمه افغان بار اول در سده ششم ميالدي توسط منجم هندي «: نويسد برخي از نويسندگان درباره كلمه افغان مي
  [65].»ذكر شده است» بهارت سيمتها«

  به عنوان نام رسمي اين سرزمين انتخاب گرديد؟ » نستانافغا«آيد كه چرا  حاال اين پرسش پيش مي
  :با توجه به اين كه اين سرزمين به نام خراسان يا به تعبيري بخش بزرگي از خراسان كهن بوده است، پاسخ اين پرسش اين است

به سمت جنوب و جنوب شرقي، يعني؛  -سكن اصلي تبار افغانم -ي سليمان و اطراف آن در شبه قاره هند ايل و تبار افغان بعد از اين كه از قلل سر به فلك كشيده
هاي قدرت خويش را مستحكم ساختند  افغانستان كنوني مهاجرت نمودند و بر مالكان اصلي اين سرزمين مسلط شدند، اراضي مردم را به تصرف درآوردند، پس پايه

بر ديگر اقوام سبب شد ) پشتونها(شور را به نام افغان نامگذاري كردند، در واقع سلطه سياسي و در نتيجه بدون كمترين توجهي به ديگر اقوام ساكن اين سرزمين نام ك
ي طول كشيد تا  چندان كاربرد نداشته و مسلماً دوره) پشتونها(كه نام اين سرزمين به نام آنها اطالق شود، شايد در آغاز اين اسم ميان ساير اقوام كشور و حتي خود 

  .اند همردم به آن انس گرفت
  [66].هاي استعمارگر خارجي چون انگلستان انتخاب شده است بر اين سرزمين توسط قدرت» افغانستان«احتمال ديگري نيز داده شده است كه نام 
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  موقعيت جغرافيايي افغانستان. ٢
اين ويژگي افغانستان را از نگاه سياسي، اقتصادي . است) اي مركزيشبه قاره هند، ايران و آسي(افغانستان در مركز قاره كهن آسيا قرار دارد، كه نقطه اتصال سه حوزه 

كه از ميان آن » جاده ابريشم«در گذشته اين سرزمين به مثابة چهار راه مهمي تجاري در منطقه بود، چون  [67].اي داده است و حتي نظامي، اهميت فوق العاده
   .گذشت و از اين رو داراي اهميت اقتصادي به سزايي بود مي

در بيشتر منابع، مساحت اين  [68].باشد، بدين جهت در مورد وسعت افغانستان، ارقام گوناگوني در منابع ذكر شده است مساحت اين كشور، به طور دقيق روشن نمي
  [69].اند هزار كيلومتر مربع ذكر كرده   ٠٠٠/٦٥٠سرزمين را حدود

ازبكستان و   هاي تاجيكستان، شرق پاكستان، در غرب اين كشور، ايران، در شمال اين كشور جمهوريدر همسايگي افغانستان شش كشور قرار دارد، در جنوب و 
گير كه همراه  هاي سر به فلك كشيده و برف افغانستان سرزمين كوهستاني است، بخش بزرگي آن را كوه [70].باشد تركمنستان و در شمال شرق كشور خلق چين مي

  [71].دهد يهاي عميق است، تشكيل م با دره
  :گفته است» نهرو«در اين باره  [72].تعبير دارند» بن بست«افغانستان از چهار سمت در خشكي محصور است، بدين لحاظ بعضي از آن به سرزمين 

  [73].»هاي متعلق به ديگران به خيابان اصلي راه نداشته باشد ي است كه جز از ميان زمين بدين قرار افغانستان همچون خانه«
  [74].ترين نقطه آن مرز جنوبي از طريق پاكستان كه پانصد كيلومتر فاصله دارد تا به آب آزاد برسد افغانستان به آبهاي آزاد راه ندارد،نزديك كشور

  . هاي مهم و نسبتاً بزرگي است اين كشور داراي رودخانه
توان اين كشور را به سه منطقه آب  ايي زيادي برخوردار است، به طور كلي ميدر عين حال از تنوع آب و هو [75].افغانستان از لحاظ آب و هوا خشك و بري است

  :و هوايي تقسيم كرد
  هاي مجاور سيستان و نواحي شرق مثل جالل آباد تابستان بسيار گرم و زمستان هواي معتدل دارد؛ جلگه: مناطق گرمسير. ١
  . ها، تابستان سوزان و غير قابل تحمل و زمستان نسبتاً ماليمي دارد ورشيد، بر روي ماسهمانند مزار شريف، به دليل انعكاس اشعه نور خ: مناطق شمالي. ٢
هاي ارتباطي  و راه [76].هاي بسيار سرد و طوالني دارند، مدت چهار ماه از سال پوشيده از برف است جات، بدخشان، نورستان، كه زمستان هزاره: مناطق كوهستاني. ٣

  [77].هاي معتدل دارند باشد، اين مناطق تابستان مي به دليل برف و يخبندان قطع
  اما به داليل و شرايط نامناسب اين معادن دست نخورده باقي مانده است، حتي از معادن كشف شده، بهره [78]كشور افغانستان از لحاظ معادن يك كشور غني است؛

، نمك، طال، كروم، گوگرد، الجورد، سرب، )قيمتي(، مس، آهن، ذغال، نفت و گاز، سنگ نقره: معادن استخراج شده عبارتند از [79].هاي اندك شده است برداري
  [80]...آلمينيوم، اورانيوم و

ارزگان، : دهد، كه عبارتند از را نشان مي) استان(واليت  ٣٢، نمايندگان را معين كرد، ١٣٨١آخرين تقسيمات اداري افغانستان كه بر اساس آن، لويه جرگه سال 
هار، كابل، باميان، بلخ، بغالن، بدخشان، پكتيا، پكتيگا، پروان، تخار، جوزجان، خوست، زابل، سرپل، سمنگان، غور، غزني، فارياب، فراه، قندوز، قند بادغيس،

  [81].كاپيسا، كنر، لغمان، لوگر، ميدان، ننگرهار، نيمروز، نورستان، هرات و هلمند
  [82].رسيده است) استان(واليت  ٣٤در زمان رياست آقاي كرزي تأسيس گرديد، كه در مجموع واليات افغانستان به هاي دايكندي و پنجشير  دو واليت ديگر به نام

جز امارت خراسان به  افغانستان در دورة اخير و پس از استقالل سياسي و جغرافيايي اين كشور به چندين واليت بزرگ تقسيم شده بود، كه قبل از آن، اين واليات
  .واليت تقسيم گرديده است ٣٤در سالهاي اخير افغانستان به . ترف شمار مي

  :بافت جمعيتي افغانستان. ٣
  :شود آماري دقيق از ميزان جمعيت ساكن افغانستان نيست، ولي آنچه كه در برخي منابع آمده است، به چند مورد آن اشاره مي

   [83].نفر اعالم شد ٠٠٠/٥٠٠/١٥معيت كشور دولت ماركسيستي، طي سرشماري كه انجام داد، ج. ش ١٣٨٥در سال . ١
مهاجراني هستند كه در كشورهاي ايران و  ٠٠٠/٣٠٠/٢از اين شمار، . كند نفر اعالم مي ٢٥٨٨٩٠٠٠را .) م٢٠٠٠. (ش١٣٧٩دايرة المعارف بريتانيكا، جمعيت سال  -٢

  [84].كنند پاكستان زندگي مي
افغانستان را .) م ٢٠٠٢(ش ١٣٨١جهاني اينترنت قرار داده است، جمعيت سال   كشورهاي گوناگون را در شبكهيك منبع خارجي ديگر كه اطالعات جمعيت  -٣

  [85].كند نفر اعالم مي ٢٧٧٥٥٧٧٥



   تشيع در فرهنگ و تمدن افغانستاننقش 
 
 

 http://kajaki.blogfa.com  ويرايش جهت كتاب الكترونيكي توسط رستم افغانستاني

 

١۶

ر اين كشور، حاكمان بنا به مسائل سياسي از روشن شدن واقعيت نفوس د: نويسد داند و مي آقاي دولت آبادي درباره جمعيت افغانستان دست حاكمان را دخيل مي
اند، بدين علت هر مؤسسه و حتي هر نويسنده، خود آمار تقريبي ارايه داده، در حالي كه  نشده) نفوس(اند، لذا حاضر به سرشماري واقعي جمعيت  هراس داشته

  [86].ميليون نفر خواهد رسيد ٣٠جمعيت واقعي افغانستان به احتمال قوي نزديك به 
هاي فراوان نمودند و نتايج خوبي را در  البته مردم شناسان تالش. هاي قومي متعدد كه برخي از اقوام آن، هنوز ناشناخته است گروهافغانستان كشوري است كه داراي 

توان  فغانستان كه مياز اقوام مهم ا. اند قوم را در افغانستان شناسايي كرده ٥٥و همكارانش، تعدادي » اروين، اورال«از جمله مردم شناسان  [87].دهد اين زمينه نشان مي
  [88].نام برد... ها و ازبكها، تركمنها و ايماق  ها، ها، هزاره به آنها اشاره كرد، پشتونها، تاجيك

و تأثير متناسب با اين بحث، معرفي برخي از اقوام مهم  [89].بزرگي از نژادها و ملل گوناگون توصيف شده است  افغانستان، به علت تكثر و تنوع اقوام و طوايف موزه
  .گردد گردد و از طرح تفصيلي اقوام كوچك و غير تأثيرگذار پرهيز مي گذار بر زندگي سياسي و قدرت سياسي ارايه مي

درصد از كل جمعيت  ٣٠كنند، جمعيت آنان در حدود  اين تبار عمدتاً در شرق و جنوب و بعضي از آنها در شمال و غرب كشور زندگي مي ):افغانها(پشتونها ) الف
اين طايفه اكثراً پيرو مذهب حنفي از مذاهب اهل سنت هستند، پشتونها به . هاي زبان هند و اروپايي است فغانستان برآورد شده است، زبان اين قوم، پشتو و از شاخها

ر قدرت سياسي، ميان اين دو طايفه وجود شوند، كه از دير زماني رقابت بر س منشعب مي» دراني«و » غلزايي«بزرگ ) قبيله(لحاظ ساختار درون قومي به دو طايفه 
به دست احمدخان ابدالي حكومت افغانستان تحت . ش١١٢٦هاي قومي متعددي را موجب گشته است، از تأسيس حكومت افغاني در سال  داشتند، همين امر جنگ

  .تقسيم گرديد» بارك زايي«و » سدوزايي«ي  ها بود كه آنها نيز به دو تيره سلطه دراني
اما پس از كودتاي . هرچند در ساختار قدرت سياسي مشاركت داشته، اما هيچگاه حكومت انحصاري را چون رقيب خود در دست نداشته است» غلزايي«طايفه 

دين ترتيب ب [90].قرار گرفت) غلزايي(ي ديگر از پشتونها  حاكميت سياسي در اختيار طايفه» بارك زايي«ي  بود كه با سقوط سلسله. ش١٣٥٧ماركسيستي، سال 
دانست و نوعي انحصار سياسي را شاهد بوده است كه بر اساس آن اقوام  ي رقيب از اقوام پشتون پاسخگو مي ساختار قدرت سياسي تنها خود را در برابر مطالبات قبيله

  . اند غير پشتون از مشاركت سياسي در اين ساختار محروم بوده
در گذشته . باشند هايي اين تبار از بوميان اصلي اين سرزمين مي دهند، طبق نظريه از كل جمعيت افغانستان را تشكيل ميدرصد  ٢٥ها كه تقريباً  هزاره: ها هزاره) ب

   [91].كنند زيستند، اما امروزه در اكثر مناطق اين كشور زندگي مي جات مي اكثريت آنان در مركز افغانستان موسوم به منطقه هزاره
 [93]كنند،  تكلم مي) دري(و به زبان فارسي  [92]آن و مباحث مربوط به تبارشناسي، هزارها عمدتاً پيرو مذهب اماميه اثناعشري هستندهاي تاريخي  صرف نظر از ريشه

تان پاكستان اند، در خراسان فعلي ايران و بلوچس جالي وطن كرده. ش١٢٨٠تا  ١٢٥٧مهاجران اين قوم كه به دليل ظلم و بيدادگري امير عبدالرحمن خان، در سالهاي 
برگزار گرديد، كمترين سهمي در ساختار . ش١٣٨٠كه در سال » بن«هاي شيعي، كامالً در انزواي سياسي قرار داشتند تا اجالس  متوطن گشتند و از نظر سياسي، هزاره
در دهه ... اند، از جمله صدارت سلطانعلي كشتمند افتهها نيز تا حدودي به مقامات باالي حكومتي راه ي البته در دوره كمونيست. قدرت سياسي اين كشور را نداشتند

هاي تبعيض قومي و مذهبي عبدالرحمن خان، آنان زير فشار شديد دستگاه حكومتي قرار داشتند، كه به عنوان سياست استراتژيك  در پي اجراي سياست. ش١٢٧٠
  .صاحبان بعدي قدرت در اين كشور قرار گرفت

افغانستان دفاع نمودند و تا كنون هيچ نيروي استعماري نتوانسته است قلب افغانستان را تسخير كند، مبارزات اين مردم    جي همواره ازها در برابر تهاجمات خار هزاره
تاريخ به ياد ها تا جايي كه  شان عليه نيروهاي متجاوز روسي گواه بر اين حقيقت است و حتي از دورترين زمان عليه استعمار انگليس در گذشته و مبارزات امروزي

كوروش، اسكندر، چنگيز، تيمور و شيباني، از خود مقاومت عجيبي نشان : اند، چنانچه در برابر حمالت ها سد استواري در برابر تهاجمات خارجي بوده دارد، هزاره
  [94].اند داده
جامعه افغانستان را تشكيل % ٦/٢٠شود كه جمعيت اين قوم  محسوب ميافغانستان    اين تبار به لحاظ موقعيت اجتماعي و سياسي، سومين گروه قومي در: تاجيكها) ج
كنند و اين قوم از اقوام آريايي است كه دير زماني است كه در مناطق مختلف كشور به ويژه شمال و شمال شرقي افغانستان،  آنان به زبان فارسي تكلم مي. دهند مي

كنند و با سكونت در شهرها و روستاها به كشاورزي، باغداري و دامداري اشتغال دارند،  فارسي است تكلم مي هاي زبان تاجيكي كه از لهجه  ساكن هستند و به لهجه
  [95].اند اكثريت آنان پيرو مذهب حنفي هستند، به رغم انحصار حكومت سياسي، اين تبار به طور محدود، در ساختار قدرت سياسي سهيم بوده

سكونت دارند، ... مزارشريف، شبرغان، ميمنه، خان آباد، قندوز و: بارند، در نواحي شمال افغانستان ساكنند و عمدتاً در شهرهاياين تبار از اقوام ترك ت: ازبكها) د
باشند و به مشاغل  ازبكها از اعقاب تركان زرد پوست آسياي مركزي مي. درصد كل جمعيت كشور برآورد شده است ٢٠جمعيت آنان با ديگر اقوام ترك تبار 

از نظر سياسي، اينان نيز چون ديگر . هاي تركي است و به زبان ازبكي، كه زبان مادري اين قوم است، تركيبي از واژه [96]كشاورزي و دامداري اشتغال دارند :چون
  [97].ب اكثريت اين قوم سني مذهبنداند و از نظر مذه زيسته اند، به همين علت در فقر و محروميت مي اقوام از حكومت محروم بوده و همواره تحت فشار قرار داشته
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از ديگر اقوام ساكن در افغانستان هستند، در حالي كه قزلباشها بيشتر در شهرهاي غزني، كابل، هرات، ... ها و ها، قرقيزها، بلوچ ها، قزلباش تركمن: ساير اقوام)  ه
افغانستان سكونت دارند و اغلب به دامداري مشغولند، قرقيزها در ناحيه شمال شرقي و مرزها شمال غربي » آمودريا«هاي  قندهار، متمركزند، تركمنها در طول كرانه

  [98].ها نيز در جنوب غربي كشور در مجاورت با بلوچستان ايران و پاكستان ساكن هستند بلوچ. كنند زندگي مي» واخان«كشور و در منطقه 
دهد و اگر  ر و تنوع ساختار اجتماعي جامعه افغانستان و ناهماهنگي اجتماعي در اين كشور نشان ميآنچه در بحث آرايه قومي به اختصار ذكر گرديد اين بود كه تكث

  . طلبد، كه بايد اين موضوع مورد بحث و بررسي قرار گيرد هاي ساكن در افغانستان موضوع مستقل مي ي درباره اقوام و مليت مطالعه و پژوهش همه جانبه
 ١٣٨هاي خود تقريباً به  كه تعداد اقوام و طوايف ساكن در افغانستان با شعب و زير مجموعه«: نويسد كاتب هزاره در اين مورد ميمورخ شهير عصر عبدالرحمن خان، 

   [99].»رسند قوم و طايفه مي
  :ساختار مذهبي در جامعه افغانستان. ٤

ي ديني اين جمعيت مسلمان كشور افغانستان، به دو شعبه سني و شيعه تقسيم ها درصد مردم آن مسلمانند، اما از نظر مذهبي و نحله ٩٩افغانستان كشوري است كه 
  [100].شوند، اكثريت مردم افغانستان سني مذهبند و يك سوم نيز شيعه مذهبند مي

د تنوع مذهبي و گوناگوني شديدي ها قرار دهند، شاه هاي متفاوتي را كه از شريعت و مظاهر و دستورهاي مذهبي وجود دارد در كنار زير مجموعه اگر تلقي و تقسيم
ي فكري خاص را با خويش داشته و زندگي سياسي جامعه و تحوالت  ها و تفسيرهايي كه هر كدام از نحله يافته. هاي مذهبي جامعه افغانستان باشند در افكار و انديشه

  :جامعه افغانستان، مذاهب و فرق بدين منوال استدهد، بنابراين در يك توصيف اجمالي از ساختار مذهبي  اجتماعي را تحت تأثير قرار مي
بطور  غالب مردم مسلمان افغانستان از پيروان مذهب حنفي هستند، گرچه در اين زمينه، آمار دقيق رسمي وجود ندارد، اما آنچه بيشتر پژوهشگران،: حنفي) الف

كه از اقوام پشتون، تاجيك، تركمن، عرب، بلوچ،  [101]اند افغانستان اعالم داشته درصد از كل جمعيت ٧٠تا  ٦٥تقريبي ارايه كردند، پيروان مذهب حنفي را بين 
اند و  پيروان مذاهب ديگر اهل سنت مثل شافعي، حنبلي و مالكي يا وجود ندارند و يا اين كه در خفا. تركيب يافته است... ايماق، قرقيز، قزاق، نورستاني، هزاره و

  [102].شهرت نيافته استكسي به پيروي از اين گونه مذاهب 
  [103].شده است ي اقوام مختلف ساكن افغانستان را شامل مي همواره تنها مذهب رسمي افغانستان بوده است كه در برگيرنده» حنفي«مذهب 

است، قضات داراي اختيارات گسترده بوده ) حنفي(ديدهاي قاضي  تابع تصميمات و صالح) شيعه و سني(در كشور افغانستان در گذشته امور قضايي مردم افغانستان 
در دوره امان اهللا خان دست به . كرد و در واقع مجازات تابع ديدگاه و رأي شخص قاضي بود اند، نيز نوع مجازات و كيفر متناسب با جرايم را از قبل تعيين نمي بوده

  .نمود» تمسك القضا امانيه«اقدام به تدوين كتاب » ندهاريمولوي عبدالواسع ق«اصالحات قضايي زد با همكاري برخي از فقهاي نو انديش، مثل، 
هاي قضات را محدود كرد و از همه مهمتر اين كه به تعريف و تعيين مجازات و جرم نيز پرداخته شد كه از اين پس هر قاضي  در اين كتاب مباني و صالحيت

  .هاي شخصي خويش حكم، صادر كند تواند، طبق برداشت نمي
در افغانستان يك تغيير اساسي فقهي بود كه به عمل آمد و صنف قضات را براي هميشه از دولت و ) كار(اين «: نويسد الحات قضايي چنين ميغبار درباره اص

س محاكم كه از اين پ [104].»تحوالت جديد متنفر و بيزار ساخت، محاكم طبق احكام قانون اساسي از مداخالت ديگران آزاد و محاكمه متهمين نيز علني گرديد
  . كرد طبق قانون مدون در قانون اساسي كشور احكام را صادر مي

ها قايل شده است كه مسوده قانون اساسي افغانستان  هاي بيشتري در امور قضايي در قانون اساسي كشور در مورد مذاهب و فرقه آزادي. ش١٣٨٢بار ديگر در سال 
و اجراي احكام مردم » دين«در مورد » قانون اساسي«رسيد، در ماده دوم » تصويب قانون اساسي«ه جرگه توسط حقوقدانان اين كشور تدوين گشت و به تصويب لوي

  [105].»باشند شان در حدود احكام و قانون آزاد مي دين مردم افغانستان، دين مقدس اسالم است و پيروان ساير اديان در اجراي مراسم ديني«: افغانستان آمده است
هزاره، قزلباش، سادات، بلوچها، : ها از اقوام مختلفي چون شيعه. آيند يان افغانستان از نظر جمعيت، دومين مذهب مردم افغانستان به حساب ميشيع: مذهب شيعه) ب

آمار دقيق و متفق عليه از تعداد  البته در اين زمينه. دهند تشكيل مي) ها و سادات هزاره(اند كه عمدتاً جمعيت شيعيان افغانستان را  تركيب يافته... پشتونها، تاجيكها و
رهبران جهادي كه در سالهاي پس    [106].كند درصد اعالم مي ١٥جمعيت شيعيان را . م٢٠٠٢پيروان اين مذهب وجود ندارد، دايره المعارف بريتانيكا، نگارش سال 

 ٦درصد، يونس خالص  ٨درصد، عبدالرسول سياف  ١٠حكمتيار . كردنداز جهاد با سران شيعه بر سر حكومت اختالف داشتند جمعيت شيعه را بسيار ناچيز اعالم 
درصد را از كل جمعيت افغانستان، پيروان اين مذهب به شمار  ٣٥تا  ٣٠ولي بيشتر پژوهشگران شيعه، آمار تقريبي  [107].درصد جمعيت كل شيعه را اعالم كردند

با تبعيض، اجحاف و ناروايي  -همانطوري كه اشاره شد تا وضع قانون اساسي جديد -و دولتمردان آنگرچه مذهب شيعه در افغانستان از سوي حكام  [108].آورند مي
اند پايبندي خود را به مذهب حقه جعفري  روبرو بوده است، ولي شيعيان با پشت سرگذاشتن اسفبارترين شرايط اجتماعي و تحت فشارهاي مختلف مذهبي توانسته

  . حفظ كنند» تشيع«
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ها از اصول مذهبي  رغم فشارها و شكنجه اند، به اند و بطور مخفيانه به آداب و رسوم وشعاير مذهبي خويش عمل نموده نستان هيچگاه آزادي عمل نداشتهشيعيان افغا
در قوانين اساسي گذشته  به دليل مهمل بودن آزادي مذهبي، آنان«. اند هاي دور و نزديك منصرف نشده اند و از دستورات مذهبي خود درگذشته خود پاسداري كرده

اند، در مواردي هم عبادات خود را از قبيل مسح پا در وضو، دست باز در نماز،  هاي ظالمانه حاكم، تا حد مقدور به وظايف مذهبي خود عمل كرده و در روش نظام
   [109].»سجده بر تربت متبركه و امثال آن در خفا بجا آوردند

) ع(عه است كه پس از مذهب اثني عشري، بيشترين پيروان را در ميان شيعيان جهان دارد، اسماعيليان پس از شهادت امام صادق فرقه اسماعيليه يكي از فرق مهم شي
شده  هاي اسالم ظاهر بر سر جانشيني ايشان از ديگر شيعيان جدا شدند، از اواسط قرن سوم هجري كه داعيان و مبلغان مذهبي اين فرقه، در سرزمين. ق.  ه١٤٨در سال 

ت مستقلي را در سال و شروع به فعاليت كردند، اسماعيليه با سرعت و موفقيت به ترويج عقايد مذهبي، فلسفي و انقالبي خود پرداختند و سرانجام توانستند حكوم
  [110].در شمال آفريقا تأسيس كنند. ق. ه ٢٩٧

منشعب گرديدند، » نزاري«و » مستعلوي«دچار اختالف شده و به دو شعبه » المنتصر باهللا«اسي بعدها اسماعيليان در رقابت با عباسيان بر سر جانشين هشتمين خليفه عب
و جانشينان او دولت مقتدري در قلب قلمرو سلجوقيان بنياد نهاد و نيز اصالحات مهمي را در عقايد مذهبي خود ايجاد ) ٥١٨(شعبه دوم بعدها به رهبري حسن صباح 

كه در قرن نوزدهم ميالدي به آنجا (عمدتاً در هند و پاكستان و سواحل شرقي آفريقا » مستعلوي و نزاري«شعبه از فرقه اسماعيليه در حال حاضر، اين  [111].كرد
تري نيز در كشورهاي يمن، سوريه، ايران و افغانستان ونواحي مختلف آسياي مركزي، به خصوص پامير و  هاي كوچك كنند و گروه زندگي مي) مهاجرت كردند

  . كنند ي تاجيكي تكلم مي بوده و به زبان فارسي و لهجه» نزاري«شيعيان اسماعيليه منطقه آسياي مركزي و به ويژه پامير غربي بيشتر، از شاخه . شان سكونت دارندبدخ
در حدود قرن » غياث«فردي به نام : گويند ثبت كرده و مي» غياث«برخي از پژوهشگران، ترويج فرقه اسماعيليه در آسياي مركزي و افغانستان را توسط فردي به نام 

  [112].سوم هجري، اهالي طالقان، ميمنه، هرات، غرجستان و غور را با مذهب اسماعيلي آشنا كرد
يبر، شنبل، گي و بخشهاي از دره صوف و بدخشان و در مناطق از باميان، ش در افغانستان، پيروان مذهب اسماعيليه كه عده معدودي هستند در نواحي دوشي و كيله

كنند و رهبر فعلي اين فرقه در افغانستان را حاج سيد منصور  سنگ و كالو در پروان، منطقه شيخ علي و سرخ پارسا زندگي مي عراق و دره ميدان در نواحي سياه
  [113] .نيز مشهورند» كياني«ها به نام  كند، از اين رو اسماعيلي زندگي مي» كيان«ي به نام دره  نادري معروف به سيد كيان به عهده دارد كه در دره

  اسالم و تشيع در افغانستان: گفتار سوم
  .گيرد شود و سپس نحوة ورود تشيع در اين سرزمين مورد بررسي قرار مي در آغاز اين گفتار به چگونگي پيدايش اسالم در اين سرزمين پرداخته مي

  :ورود اسالم به سرزمين افغانستان) الف
برخي مورخان از وجود . شد شود، اين سرزمين تحت حكومت فرمانروايان متعدد محلي اداره مي آيين اسالم به سرزميني كه امروزه افغانستان ناميده ميپيش از ورود 
لويكان : هاي چون سلسله. ودنددهند، كه تا اوايل گسترش اسالم به افغانستان و گاه تا چند قرن پس از آن، با سپاهيان اسالم در نبرد ب ي شاهي خبر مي چندين سلسله

  [114].شاهان در كابل، تگينان در هلمند و غرب و قندهار، شيرا در باميان و سوريان در غور از آن جمله بودند در غزني، رتبيالن در زابلستان و سيستان، كابل
در مناطق مركزي، زابلستان، كابلستان و قندهار از اديان . كردند روي نميمردم اين سرزمينها همانگونه كه از نظر سياسي واحد نبودند، از آيين و مذهب واحدي نيز پي

ي نسبت به  رفتار ظالمانه) پادشاهي(هاي حكومتي  سلسله [115].شد بودايي و برهمني در سيستان و هرات كه تحت قلمرو ساسانيان بود، از دين زردشتيان پيروي مي
سترش و پذيرش دين جديدي مانند اسالم، فراهم بود، زيرا دين جديد، منطق ديني بسيار نيرومندي داشت و از نظر رعيت داشتند، از اين رو زمينه و شرايط براي گ
  .دانست سياسي و اجتماعي، همة مردم را برابر و برادر مي

تعقيب يزدگرد، شاه ساساني گماشته شده بود از احنف بن قيس تميمي كه براي . وارد مرزهاي افغانستان كنوني شدند. ق. ه ٢٢نخستين بار سپاهيان اسالم، در سال 
 [116].احنف يزدگرد را تا مرو رود و بلخ تعقيب كرد، بدين ترتيب، صفحات شمال افغانستان را به تصرف خود درآورد. راه طبسين وارد هرات شد و بر وي چيره شد

  .هجري وارد خراسان شدند ٣٠بار ديگر سپاهيان اسالم در سال 
  :آورده است» فتوح البلدان«ورود اسالم به افغانستان، احمد بالذري در  درباره چگونگي

سپس به ... سپاه را در نواحي شيرجان كرمان فرود آورد. عبداهللا بن عامر بن كُريز بن ربيعه بن حبيب و بن عبدشمس، در سال سي هجري رو به خراسان نهاد«
آنگاه ربيع به زالق بازگشت و چند تن راهنما برگرفت و . جنگ و پيكار صلح نمودند مهيا كردند و بي] لماناناز براي مس[اهل آن طعامي . روستايي به نام هيسون شد

  [117]»...رسيد و ] هلمند[نخست به هندمند . شد] زرنج[روانة زرنگ 
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ين خراسان و سيستان و روستاي به نام زالق كه بين سيستان هجري به خراسان دانسته است كه وارد سرزم ٣٠ورود سپاه اسالم را با فرماندهي عبداهللا بن عامر در سال 
يع در منطقه فهرج يعني در پنج فرسنگ آن قرار دارد و زالق خود دژي است، عبداهللا بن عامر، ربيع بن زياد بن انس حارثي را به سمت سيستان گسيل داشت و رب

  [118].اسير گرفتند، ساكنان زالق اموال و سيم و زري بسياري پرداختند، سپس ربيع با آنها صلح نمودفرود آمد، ربيع در روز عيد به دژ زالق هجوم بردند و بسياري را 
  :نويسد فتح شهرهاي خراسان را توسط عبداهللا بن عامر در دوره خالفت عثمان دانسته است و چنين مي» الفتوح«ابن اعثم كوفي در 

مسلم و آن واليت بدست مسلمانان آمد كيفيت محاربت و نهب و غارت ايشان را معلوم گشت بترسيدند و  چون اين خبر به شهر مرو رسيد كه طوس و نيشابور را«
عبداهللا . هر سال سيصد هزار درم جزيه بر خود بگذارند] هزار هزار و دويست هزار درم نقد برسانند و[كس نزد عبداهللا فرستادند و از او صلح خواستند بر آن قرار كه 

اهللا داهللا بن عوف الحنظي را به امارت مرو فرستاد و بر اين جمله با اهل شهر مصالحه مقرر گشت، بعد از آن ملك هرات كشمود نام به خدمت عبداجابت كرد و عب
را مثالي نوشت و به  عبداهللا بن عامر بدان رضا داد و او  را بدو بگذارد و هر سال هزار درم ادا نمايد،] بوشنك[آمد و صلح خواست بدان شرط كه هرات و فوشنج 

  [119].»هرات باز فرستاد
  [120].يرفتبعد از فتح هرات شهرهاي نسا و ابيورد با صلح فتح گرديد و پس از آن شهرهاي فارياب و طالقان از عبداهللا بن عامر طلب صلح كرد و وي پذ

  :نويسد درباره فتح هرات و نواحي اطراف آن احمد بالذري مي
چون خبر به مهتر هرات رسيد، نزد ابن عامر شد و بر . ي به فرماندهي اوس بن ثعلبه بن رقّي، يا به قولي، خُلَيد بن عبداهللا حنفي، روانه هرات كردعبداهللا بن عامر، سپاه«

  :ي است كه ابن عامر نوشت و اين صلحنامه... هرات و بادغيس و بوشنك با وي صلح كرد
فرمان دهد كه از خداي بترسد و مسلمانان را    وي را. عبداهللا بن عامر به سوي مهتر هرات وپوشنگ و بادغيس فرستد اين فرماني است كه. بسم اهللا الرحمن الرحيم«

ي را كه  هاي آن با وي صلح كرد تا وي جزيه بر هرات، چه دشتها و چه كوه] عبداهللا. [هايي را كه در دست خويش دارد آباد كند ياور و راهنمون باشد و سرزمين
ي  را عهدي و ذمهن انجام شده است ادا نمايد و خود آن مال را به تناسب مقدار زمينها از مردمان بستاند و هر كس از آنچه بر عهده دارد سر باز زند، او صلح بدا

  [121].»اين صلحنامه را ربيع بن نهشل نگاشت و ابن عامر بر آن مهر نهاد. نباشد
  .ل آن جنگ نمودند، سپس مرزبان آن به هزار هزار درهم بر هرات و پوشنگ و بادغيس با وي صلح نمودابن عامر، با سپاه خود به هرات رفت و با اه

طالقان و فارياب و  ابن عامر بعد از فتح مرو، احنف بن قيس را به طخارستان فرستاد، اهل طخارستان، آماده جنگيدن با مسلمين شدند، اهل شهرهاي چون جوزجان،
. اهل چغانيان هم به آنها پيوستند و اينان در جانب شرقي رود مرغاب مستقر شدند  رويارويي با سپاه اسالم شدند در حدود سي هزار سپاه شدند،ديگر شهرها همگي 

خويش در برابر لشكر  پس احنف به قرارگاه خويش بازگشت، اهل آن دژ، به پيمان خود وفادار مانده بودند، شبي احنف از قرارگاه بيرون آمد و با لشكر پنج هزاري
مسلمين به سرعت تمام فتح . احنف در آغاز شهريار چغانيان از پا درآورد، جنگ سختي درگرفت ولي خداوند كافران را زبون گردانيد. دشمن صف آراستند

حابس تميمي را با سپاهي سواره نظام به آنجا باقي مانده دشمنان اسالم به جوزجان فرار كردند احنف، اقرع بن . پس از جنگ احنف به مرو رود بازگشت. كردند مي
پرداختند، بعد حمالت وسيعي عليه كافران كه در جوزجان گرد آمده بودند آغاز نمود و ) جنگ و گريز(هاي صحرايي  گسيل داشتند، اقرع در ابتدا به جنگ

  [122].جوزجان را با جنگ فتح نمودند
  :يسدنو چنين مي» الفتوح«اين جريان را ابن اعثم در 

ن رود و با اهل آن شهر جنگ پس عبداهللا بن عامر، مردي را از نامداران عرب، نام او االقرع بن سائب التميمي را بخواند و هزار مرد بدو داد و فرمود كه به جوزجانا«
داهللا بدان جانب روان شد، چون نزديك آن شهر اقرع بن سائب بر حكم و اشارت عب. يا صلح كند، چنانكه با ديگر مواضع مال جزيه مقرر گردانيده است، بستاند

كردند، چون دو لشكر به هم رسيدند جنگ سختي در ميان ايشان رفت چنانچه در آن  زدند و با سالح بازي مي رسيد اهل جوزجانان بيرون آمدند دهل و نقاره مي
  [123].»روز جمع كثيري از مسلمانان كشته شدند و باقي بحال بد بازگشتند

. بعد از آن وارد بلخ شد كه بلخ، پايتخت طخار است. فارياب را امير بن احمد فتح كرد: بعضي گويند. ف، طالقان را به صلح فتح نمود و فارياب را نيز گشودپس احن
  [124].انة خوارزم شداحنف اسيد بن متشمس را بر بلخ گمارد و خود رو. اهل آن به چهارصد هزار درهم، يا به قولي به هفتصد هزار درهم صلح كردند

  :ابن اعثم درباره فتح بلخ آمده است» الفتوح«در 
و پرچم بدستان سپاه  وقتي احنف با لشكر مرو رود و طالقان روبرو شد، احنف چنان تكبير گويان بر مخالفان حمله نمودند و سه نفر از لشكريان دشمن كه سرداران

ن اسالم مشاهده كردند كه چنين وضعيتي پيش آمده است تاب مقاومت نياوردند و پا به فرار گذاشتند و مسلمين نيز دشمن بودند با نيزه از پا درآوردند، وقتي دشمنا
ويش سپاس گفت و از به دنبال آنان و بسياري از دشمنان را به قتل رسانيدند و غنايم بسياري بدست مسلمانان افتاد، چون احنف چنين فتح بزرگي را ديد خداي خ

هاي شهر فرود آمده لشكرگاه ساخت، پادشاه بلخ از مشاهده لشكريان اسالم بيمناك شد و در دلش رعب و  ت بلخ حركت نمود و بر يكي از دروازهآنجا به سم
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نقد  درم وحشت ايجاد گرديد و شخصي نزد احنف فرستاد تا از وي درخواست صلح كند، احنف قبول كرد و بر اين منوال صلح برقرار گشت كه چهار صد هزار
  [125].بدهد و هر سال صد هزار درم و پانصد كر گندم و جو بدهد

رفت، اهل آن شهر با وي از درِ  قيس به هر شهري كه مي. هنگامي كه ابن عامر از طخارستان، محرم به احرام عمره گرديد و از طرف خويش قيس بن هيثم را برگزيد
  [126].نان اين شهر به دفاع پرداختند، قيس شهر را در محاصره درآورد سرانجام با جنگ فتح كردشد، اما هنگامي كه به سمنگان رسيد، ساك صلح وارد مي

وارد شد و قصر مرزبان اين ) عيد نوروز(ابن سمره به زرنج در روز عيد . عبدالرحمن بن سمره بن حبيب بن عبدشمس را ابن عامر به فرمانروايي سيستان برگزيد
ن زرنج صلح نمود، سپس به كش كه از نواحي هند بود رفت و آنجا را فتح نمود و از ناحية رخَّج تا ديار داور هر چه بود همه را فتح مرزبا. سرزمين را محاصره كرد

  [127].نمود، هنگامي كه در سرزمين داور رسيد، مردم آنجا را به محاصره گرفت در كوه زور و سپس با آنان صلح كرد
  [128].»ابن سمره، دستان او را قطع كرد و دو ياقوت را برگرفت. زور، بتي بود زرين كه در چشمانش دو ياقوت نهاده بودند. شد زور اندر] بتكدة[ابن سمره به «

م هجري همچنان البته موقتاً كابل را فتح كرد، اما دوباره رتبيل شاه بر آن تسلط يافت و اين شهر تا قرن چهار  هجري راه افتاد، ٣٦بعد از اينجا به سمت كابل در سال 
كردند، چون رتبيل شاهان و بخاطر جلوگيري از حمالت مسلمانان  اي از شهروندان مسلمان در كمال امنيت و آرامش زندگي مي گرچه آن عده. در دست كفار بود

، هرات، بادغيس و تمام صفحات شمال سيستان، بست، قندهار، زمين داور: سال شهرهاي مهمي چون ٢٠مسلمانان در مدت . در اين شهر حصار كشيده بوده است
  [129].اند و آنان كه به كيش خويش ماندند مجبور به پرداخت جزيه گرديدند افغانستان را فتح نمودند و بسياري مسلمان شده

مانده سپاه اسالم بر اين شهرها عبدالرحمن از دره نسل گذشت و به خواش و قوزان بست رفت، پس سوي رزَاَن حركت نمود، اهل آن شهرها فرار نمود و اين فر
شد با اهل اين شهر جنگيد بر آنها پيروز شد و اين شهر را فتح نمود و از ) قندهار(پيروز شد و از آنجا به خُشَّك رفت و مردم آن صلح نمودند، سپس عازم رخَّج 

شهر را فتح نمود، با مشورت سپاه خويش آهنگ عزم سوي كابل نمود به  آنجا به سمت زابلستان رفت، اهل زابلستان كه عهد شكسته بود با وي جنگيد، عبدالرحمن
بود، در مصاف لشكر اسالم آمد و جنگهاي سخت كرد و به شهر بازگشت، عبدالرحمن با سپاه خود آنها را تا يك   كابل فرود آمد و كابل شاه سپاه تدارك ديده

ي را آغاز نمودند و كابل را فتح نمودند و بسياري از  د كه عبدالرحمن با سپاه اسالم حمالت گستردهسال در محاصره كامل نگهداشتند، سرانجام اين مسأله اين ش
غنايم و بردگان زيادي نصيب لشكر اسالم شد و در اخير كابلشاه به دست مسلمانان اسير گشت و او را نزد عبدالرحمن    مردمان اين شهر به آيين اسالم گرويدند و

  [130].د و كابلشاه را گرامي داشتآورده و او مسلمان ش
درباره » فتوح البلدان«احمد بالذري در   به خراسان فرستاد،) ع(را امام علي » جعده بن هبيره مخزومي«در كوفه به خالفت رسيد، ) ع(ي كه امام علي  در دوره

  :نويسد چنين مي) ع(فرستادگان امام علي 
پس از او جعده بن هبيره ابي وهب بن عمرو عائذ بن عمران بن . سان يافت، عبدالرحمن بن ابزي موالي خُزاعه بودواليت خرا) ع(نخستين كسي كه از جانب علي «

  [131].»مخزوم به واليت رسيد
مردم شهرهاي مختلف خراسان  براي خراسان و ماوراء النهر مقرر گرديده بود با رفتار عادالنه و شايسته با زيردستان و) ع(جعده به عنوان استاندار از سوي امام علي 

كه » غور و غرجستان«: زبرخي اين شهر قبالً فتح شده بودند و در زمان جعده مناطقي كه تا هنوز به آيين مقدس اسالم مشرف نشده بودند، اين مناطق عبارت بودند ا
  :نويسند نويسندگان درباره غور و غرجستان مي   برخي از. باشد جات كنوني مي هزاره

ياد شده است، گاهي اين نامها به تنهايي خود به » غرجستان«آن به نام  و قسمت شمال غرب » غورستان«و » غور«جات كه در اوايل دوره اسالمي به نام  هزارهسرزمين 
جات رانده  وي مركز هزارهشد، كه به تدريج اين سرزمين محدودتر و ساكنين آن بس است، اطالق مي  جات كنوني بوده تر از هزاره جات كه وسيع سراسر هزاره

  [132].اند شد
  :نويسد ي غوريان است، درباره اين سلسله و نحوه پذيرش اسالم از سوي آنان چنين مي جوزجاني كه مورخ در بار سلسله

لواي حكومتي دريافت  آيين اسالم را پذيرفت و از دست مبارك آن حضرت عهد و) ع(ظن غالب آن است كه سلطان غور در دوره خالفت امير المؤمنين علي 
  [133].در اعتقادشان راسخ بودند) ص(نمود، به محبت ائمه و اهل پيامبر 

هجري به آيين اسالم  ٣٧اين خاندان، در غور تا سال ) كردند غور و مرو حكومت مي(خاندان شنسب كه در دو نقطه » هدية اسماعيل يا قيام السادات«در كتاب 
به نام جعده بن ) ع(مندي آنها توسط يكي از كارگزاران امام  عالقه. بطور همزمان اسالم و تشيع را پذيرفتند) ع(  خالفت امام عليبودند، اما در دوره   مشرف نشده

دمت امام علي ور و مرو، خهبيره كه فرماندار خراسان و ماوراء النهر از سوي امام مقرر گرديده بود، امراي غور و مرو به آيين اسالم تمايل پيدا كردند، حاكمان غ
يش بازگشتند رسيدند و با پذيرفتن اسالم و اظهار پيروي از آن حضرت نمودند، عهد و لواي امارت را از دست مبارك آن حضرت اخذ نمودند و به سرزمين خو) ع(

  [134].شدند مي صادر شده بود، قرنها در نزد آن سلسله محفوظ ماند و مايه افتخار آنان محسوب) ع(و فرماني كه با خط امام علي 
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يين اسالم رو به گسترش و نفوذ در اعماق دلهاي  كم به سوي آرامش و ثبات و آ ي خراسان آن روز كم شهرهاي فتح شده) ع(در دوره خالفت امير المؤمنين 
 ٥١در سال  [135].مير بن احمر را بر مرو گماردهجري معاويه بن ابي سفيان به خالفت رسيد و زياد بن ابي سفيان را به بصره گماشت و ا ٤٥در سال . محرومين بودند

عامل اموي بر آنان تاخت و بسياري از آنان را كشت و بسياري را اسير نمود و به بردگي » شداد بن خالد اسدي«هجري مردم بادغيس و گنج رستاق قيام كردند و 
جري فردي به نام طلحه بن عبداهللا بن خلف خزاعي را كه به طلحه الطلحات معروف ه ٦٠در سال  [136].هجري عبيداهللا بن زياد والي خراسان شد ٥٣در سال . گرفت

  [137].بوده كه از جانب سلم بن زياد حاكم معاويه به سمت كابل فرستاد
اما مدتي بعد از بيداد . بودند ورده هاي امويان بر اساس زور و تفاخر و برتري عرب بر غير، استوار بود، مردم بسياري از روي عالقه و عشق به اسالم رو آ سياست
گردانيدند و يا به ناحق از طرف دستگاه حاكمه متهم به  داشتند و در بعضي از مواقع حتي از اسالم رو مي ها را در كمال يأس و نااميدي سر به شورش بر مي اموي

  [138].شدند ارتداد مي
  [139].الت سيستان منصوب و رتبيل شاه طبق پيمان مجبور به پرداخت خراج گرديدهجري عبيد اهللا بن ابي بكر، از طرف حجاج ثقفي به اي ٧٩در سال 
  .هجري يزيد بن مهلب قلعه نيزك ابن طرخان پادشاه بادغيس را كه از تبار ترك بود و دژ مستحكمي داشت، فتح كرد ٨٤در سال 

فرسنگ قطار نموده بدار  ٤مرغاب و بلخ، اسراي جنگي را كه از مناطق مزبور در طول  هجري بلخ را تبديل به ويرانه نمود، بعد از فتح طالقان مرورود و ٨٩و در سال 
قتيبه بعد از غلبه بر فارياب آن را آتش زد و بسوخت از اين رو او را محترق . مردم جوزجان و شومان و فارياب كه چنين ديدند از ترس به جنگ برخاستند. آويخت
  [140].خواندند

هاي گوناگون، ملك، مزرعه و باغ مردم را تصاحب  كارگزاران بني اميه به بهانه. به فكر فتح و فتوحات باشند، به فكر درآمدهاي كذايي بودندامويان بيش از آن كه 
. م٦٧٠چنانچه در سال . دادند شان در منطقه پر نعمت اسكان مي هاي هاي آنان در بيرون راندن مردم بومي آن بود كه عربها را با خانواده كردند، يكي از سياست مي

  [141].پنج هزار عسكر عربي به شكل خانه كوچ به قيادت ربيع بن زياد حارثي وارد بلخ شد و در آنجا سكني گزيدند
رهاي آن روز اي از هاشميان در بلخ و ساير شه خصوصاً كه عده. در اواخر قرن اول هجري نارضايتي عميق از دستگاه خالفت امويان در ميان مردم خراسان پديد آمد

  [142].مبلغين به سوي خراسان گسيل داشتند. هاي اين چنين نيز استفاده نمود خراسان، تبعيد شده بودند، آل عباس از موقعيت
براي خالفت آماده  هاي ضد اموي از جمله نهضت ابومسلم خراساني زمينه زوال امويان را فراهم كرد، گرچه عباسيان هم مانند امويان فقط خود را با اين گونه فعاليت

  . كرده بودند و در ظلم دست كمي از امويان نداشتند
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  :پيدايش تشيع در افغانستان) ب
  در مورد ورود تشيع  سه ديدگاه

از اميراني كه در هاي تاريخي، يكي  آغاز شده است، بر اساس برخي از گزارش) ع(ورود تشيع در افغانستان از قرن اول هجري قمري، همزمان با خالفت امام علي . ١
دربارة او اين گونه   منهاج سراج، مورخ درباري غور،. بود -مركز افغانستان كنوني -هاي نخست ورود اسالم به خراسان، مذهب شيعه را اختيار كرد، سلطان غور سال
  :نويسد مي

ايمان آورد و از وي عهد و لوايي بستد و هر  -كرم اهللا وجهه -علي بر دست -رضي اهللا عنه -در عهد خالفت امير المؤمنين علي] سلطان غور[غالب ظن آن است كه 
و محبت ائمه و اهلبيت  -كرم اهللا وجهه -آنگاه پادشاه شدي، و ايشان، از جمله موالي علي بودند. كه از آن خاندان به تخت نشستي، آن عهد و لواي علي بدو دادندي

  [143].در اعتقاد ايشان راسخ بود) ص(مصطفي 
گرچه برخي از . تواند تشيع عقيدتي باشد، بلكه تنها تشيع سياسي يا تشيع به معناي محبت خاندان پيامبر است آيد كه اين تشيع نمي ن گزارش تاريخي بر مياز اي

الزامي كرده بودند، مردم غور را ) ع(مدارك حكايت از آن دارد كه تشيع در خراسان قدري فراتر از اين بوده است، چنان كه وقتي حكام اموي لعن وسب امام علي 
  [144].از اين دستور سر باز زده، آن حضرت را سب نكردند

از جمله افغانستان امروزي   او كه بر مناطق زيادي از قلمرو جهان اسالم،. داند مي. ق.  ه ٦٩٤ورد تشيع را همزمان با ورد ايلخانان مغول به دين اسالم در سال . ٢
  . ي گرفت از اين روي، تشيع در زمان آنها جان تازه. كرد، سياست نسبتاً ماليم در قبال مذاهب اسالمي داشت حكومت مي

گيرد و داليل آن ارايه خواهد  ها هر كدام در جاي خودش مورد بررسي قرار مي ديدگاه بوده است، اين.) ق. ه٩٠٧ -١١٣٥(ورود تشيع در زمان شاه عباس صفوي . ٣
  .شد
  ):ع(ورود تشيع در زمان خالفت امام علي . ١

را با طيب خاطر اسالم ) جات هزاره(گردد، در دوره خالفت آن حضرت بود كه مردم غرجستان  بر مي) ع(آغاز ورود تشيع در افغانستان در زمان حضرت علي 
عهدنامه و پرچمي را براي حاكم غور فرستاد و او را به امارت آن كوهستان تأييد نمود و دستور خواندن نماز را نيز براي اهالي غور ) ع(پذيرفتند و حضرت علي 

ها تفكر شيعي بتدريج در ميان مردم راسخ گرديد و بعد) جات فعلي هزاره(در قلب مردم غور ) ص(بدين ترتيب مهر و محبت خاندان پيامبر . نوشت و ارسال نمود
  [145].شهرهاي بلخ و طالقان، جوزجان، بدخشان، هرات، كابل و غزني رواج يافت

دين مبين اسالم را پذيرا شدند، ) ع(، در زمان حضرت علي )جات فعلي هزاره(هاي غور  قسمت: آمده است كه» طبقات ناصري«و » زين االخبار گرديزي«در كتابهاي 
لوا يافتند و به مقام رياست ) ع(از طرف امير المؤمنين به حكومت خراسان منصوب شد، حاكمان غوري كه از حضرت علي   ان جعده بن هبيره مخزومي،در اين زم

افغانستان از همان ابتدا، شيعيان در   غور باقي ماندند، رفتار شايسته و انساني جعده، سبب شد كه مردم اين منطقه نسبت به خاندان رسالت اعتقاد راسخ پيدا كنند،
  [146].سرگذشت خونين و تاريخ پر فراز و نشيب را پشت سر نهادند

  :نويسد علي اكبر تشيد در باره قدمت تشيع غور مي
به اتهام ارتداد هجري بخاطر آن كه از دستور معاويه سر باز زده بودند،  ٤٥يعني در سال ) ع(شيعيان غور افغانستان درست پنج سال بعد از شهادت حضرت علي 

اين رسم ناروا تا . را سب و ناسزا بگويند) ع(هاي اسالمي خطبا در نماز جمعه حضرت علي  زيرا معاويه دستور داده بود كه در سرتاسر سرزمين. درهم كوبيده شدند
و اوالد ) ع(دند كه هرگز حاضر نشدند حضرت علي تنها ملتي كه از دستور معاويه سرپيچي نمود مردم غور بو  زمان خالفت عمر بن عبدالعزيز ادامه داشت،

  [147].طاهرينش را ناسزا بگويند
كه حكام بني اميه به محبت و اخالص غوريان به خاندان رسالت و نيز مقاومت آنها در برابر باج خواهي و خراج خواهي كه بني اميه از اين مردم داشتند، سبب شد 

بدين ). مرتد(اند  هجري قيام كردند، اما حكومت اموي شايع ساخت كه اين مردم از دين برگشته ٤٥رديدند در سال مردم غور ناچار گ. اين مردم سخت بگيرند
اش جعده و نيز ظلم و ستم بني اميه سبب شد، تا مردم سرزمين غور  و نماينده) ع(رفتار عادالنه حضرت علي . جهت به اتهام ارتداد بسياري از غوريان را قتل عام نمود

غاز كرد، امير فوالد غوري از كوهستان با پنج هزار نفر مسلح به ركاب او پيوست و بر ضد حكام  زماني كه ابومسلم خراساني قيامش را آ. تر به تشيع متمايل شوندبيش
  [148].اموي وارد صحنه پيكار شدند

به اين سرزمين پناه آورد و مدتي در ) ع(رت يحيي بن زيد بن زين العابدين خراسان كهن بيش از هرجاي ديگر پناهگاه هاشميان و علويان شده بود، بطور نمونه، حض
هنوز آمادگي كامل پيدا نكرده بود كه نصر بن سيار والي بني اميه از   بلخ و جوزجان و طالقان به سر برد و هواخواهان بسيار يافت و به فكر تهية تجهيزات قيام افتاد،

هجري قمري  ١٢٥جوزجان در سال » ارغوي«ناگهاني بر سر وي يورش برد، يحيي با هفتصد تن از همراهان و شيعيانش در قرية  آگاه شد و به طور» يحيي«گاه  مخفي
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» يحيي«شد، اسمش را  محبت وي چنان بر قلب مردم آن سامان قرار گرفته بود كه در سال شهادتش هر نوزاد پسر متولد مي. قيام كرد و به شهادت نائل آمد
براي  د و زنجيري كه به دست و پاي او بود، شيعيان آن را به بيست هزار درهم خريده قطعه قطعه كرده بين خود تقسيم نمودند، هر كس سهم خود راگذاشتن مي

  [149].نگين انگشتر ساخت  تبرك،
ن دعوت نمودند، تا زير پرچم او جمع شده عليه دستگاه را به خراسا) ع(هجري قمري مردم خراسان محمد بن قاسم، يكي از نوادگان امام زين العابدين  ٢١٩در سال 

كرد، مردمي زيادي او در  دعوت مي) ص(او دعوت را پذيرفت و در طالقان و جوزجان ارادتمندان بسيار يافت و مردم را پنهاني به آل محمد . بني عباس قيام كنند
جنگيد، شيعيان چون از نظر دفاعي در مضيقه بودند، شكست » محمد بن قاسم«با   خراسان بود،عبداهللا بن طاهر از طرف بني عباس حاكم . كردند اين امر همراهي مي

ها براي برخي از اصحاب ائمه نشان از حضور تشيع  در اين ميان اقليت مسلمان، عدة قابل توجهي شيعه وجود داشت و حتي افراد از ذكر لقب كابلي [150].خوردند
  [151].دارد

كه نام ) ع(و از حواريون چهارگانه امام سجاد ) ع(از ياران امام محمد باقر » ابوخالد كابلي«از آن جمله   نواحي آن در خدمت ائمه عليهم السالم بودند،اهل كابل و يا 
صحاب ائمه اثني عشري بودند، در هر دو از روات حديث و ا» بشير كابلي«و » اردشير كابلي ابن ماجد كابلي«بود و نيز  [152]»كنكر«و ملقب به » وردان«اصلي آن 

در آخر عمر به هرات آمد و در ميان ) ع(پسر امام صادق » محمد ديباج«در منطقه برناباد و هرات تماماً شيعه بودند، . كردند ي كثيري شيعه زندگي مي هرات نيز عده
  [153].باشد مي» اباصلت هروي« بن صالح عبداهللا) ع(زيست، مشهورترين و معروفترين اصحاب امام رضا  شيعيان آنجا با احترام مي

توان گفت كه بلخ مهد عرفان و  كردند، بلخ از لحاظ فرهنگي در جهان اسالم جايگاه منحصر به فرد داشت و مي در شهر بلخ جمعيت زيادي از شيعيان زندگي مي
) معروف به مالي رومي(ابن عنوان بلخي، جالل الدين محمد بلخي ) صما(حاتم   ابراهيم ادهم بلخي، شقيق بلخي،. انديشمندان و شاعران و بزرگان بوده است

  [154].اند همه از اين شهر برخاسته... صاحب مثنوي، ابن سينا، شاگردش جوزجاني و ناصر خسرو بلخي و
افغانستان امروز در جايگاه اول و در فالت گردد، بلخ از اين نظر در خراسان بزرگ و   مهاجرت سادات و اعراب مسلمان در شهر بلخ از قرن دوم هجري آغاز مي

ي در كشور افغانستان است كه اعراب غير سادات بخشي از  ايران پس از طبرستان بيشترين جمعيت آنان را به خود اختصاص داده است، اكنون شهر بلخ تنها نقطه
  [155].دهند ساكنان اين مرز و بوم را تشكيل مي
گردد، در يكي از روستاهاي بلخ  د، شيخ صدوق ابن بابويه قمي از علماي بزرگ شيعه است، چون در قم زندگي برايش مشكل ميبلخ پناهگاه ديگر شيعيان جهان بو

عيان را به خواهش يكي از شي» من اليحضره الفقيه«كنند و در اين قصبه كتاب معروف  برد و شيعيان با گرمي از او استقبال مي كه ساكنين آن همه شيعه بودند، پناه مي
  [156].كند آنجا تأليف مي

اند، اين نشان از  خوانده شده» بلخي«اي از اصحاب آن بزرگواران روايان احاديث است كه به لقب  گردد، زيرا عده باز مي) ع(حضور تشيع در بلخ در دوره ائمه 
  [157].است» باح بلخينصر بن ص«و » ابوعبداهللا بلخي«: حضور تشيع در اين سرزمين دارد و اصحاب و رواياني مانند

شود و به عنوان اولين مركز  ياد مي» جات هزاره«كه امروزه به نام » غور«هايي كه در تاريخ ورود تشيع به افغانستان داراي اهميت است، سرزمين به نام  يكي از سرزمين
  :نويسد چنين مي ي غوريان در مورد سلسله» طبقات»  جوزجاني مورخ دربار غوريان در كتاب. تشيع ياد شده است

به ) ع(حاكم آن روزگار غور بوده است، حاكم غور در دوره خالفت امير المؤمنين علي » شنسب«رسد كه جد بزرگ غوريان به نام  ي غوريان به شنسب مي سلسله
معتقد شد و در اعتقادش ) ص(اكم به خاندان پيامبر را تنفيذ نمود، اين ح» غور«فرمانروايي ) ع(لواي دريافت كرد، امام ) ع(تشيع ايمان آورد و از دست امام علي 

  [158].راسخ و پا بر جا ماند
  :نويسد مي» غور«در باره ورود تشيع به سرزمين   آقاي جعفريان مورخ معاصر،

  [159].»كند تشيع در غور قبل از تشيع قم بوده است و تشيع قم به ربع آخر قرن اول هجري بازگشت مي«
  [160].توسط حاكم غور در منابع متعدد تاريخي گزارش شده است) ع(ر دوره حاكم غور و اخذ منشور حكومتي از نزد امام علي درباره پيدايش تشيع د

هاي شناسايي شيعه از غير شيعه بود، در اين مورد آقاي مفتخري  ارادت و مودت داشتند، يكي از نشانه) ص(به خاندان پيامبر » غور«در قسمت اين كه مردمان 
  :ويسدن مي

هاي اوليه تاريخ شيعه محسوب  و فرزندان او و تمايل به خاندان بني هاشم، تنفر از بني اميه، وجه تمايز شيعه از غير شيعه در دوره) ع(ارادت و مودت به علي «
  [161].»شود مي
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اول هجري در اين مناطق آمد و توسعه و گسترش آن بعدها در استوار است، در واقع شيعه در قرن ) ص(يكي از مبناي شيعه روي محبت و دوستي بر خاندان پيامبر 
هاي مذهبي خويش آزادانه و با جرأت تمام اجرا نمودند و خودشان را  هاي ايلخانان و دوره صفويها، شيعيان آزادي عمل بيشتر از قبل يافتند و اجراي مراسم دوره

  .رساند را به اثبات مي) ع(در دوره خالفت امام علي ) جات كنوني هزاره(دارد كه تشيع مردم غور  هاي وجود توانست معرفي كنند، در آخر اين بحث داليل و نشانه
  :عبارتند) ع(در دوره خالفت امير المؤمنين ) جات هزاره(هاي تشيع مردم غوريان  داليل و نشانه

لعن و دشنام كنند، امراي غور و مردم اين سرزمين در ) ع(اد كه به امام علي هنگامي كه معاويه به امراي غور دستور د): ع(امتناع مردم غور از سب امام علي ) الف
  .اند سرپيچي كردند و هرگز مردم و حاكمان غور حاضر به اين ذلت نشده  مقابل اين دستور ايستادند، يعني؛ از فرمان معاويه علناً

  :ويسدن در مورد فرمان معاويه چنين مي» شرح نهج البالغه«ابن ابي الحديد در 
الصالة إال بلعن ابن ابي «در منابر و مساجد به طور رسمي جزء عبادت شده بود كه ) ع(باعث شد كه مردم و امراي غور از دستور بني اميه، مبني بر لعن و دشنام علي «

  [162].»در مقابل اين فرمان مقاومت كردند و هرگز حاضر نشدند به امام خودشان و فرزندانشان ناسزا بگويند» طالب
  [163].»هرگز حاضر نشدند به علي و اوالد طاهرينش ناسزا بگويند«: نويسد يزداني در مورد مي

ي امويان عليه آنان،  و مبارزه سرسختانه) ص(پايان امويان نسبت به اهلبيت پيامبر  كينه و دشمني بي: نويسد اين گونه مي» تشيع در افغانستان«آقاي فياضي در كتاب 
شان، امويان با هر وسيله ممكن جهت دشمني با ائمه و پيروي آنها اعمال  آميز و ظالمانه بني اميه نسبت به عجم و محروم كردن آنها از حقوقرفتارهاي تبعيض 

  [164].نمودند مي
  .باشد امراي آن ميابا ورزيدند و اين مسأله نشانگر حضور تشيع اين مردم غور و ) ع(مردم غور و امراي آن از سب و لعن امام و فرزندان امام 

كوچكترين اسائه ادب روا ) ع(ي معاويه ندادند و نسبت به امام علي  هنگامي كه مردم غور و حاكمان گوش به فرمان ناشايسته :غور   اتهام ارتداد به مردم) ب
اره ابن اثير درب. ي ديگر جهت نيل به سركوبي آنها استفاده كرد، حكم داد كه آنها مرتد شده است و بايد با آنها جنگيد نداشتند، معاويه و همدستان وي از حربه

  :نويسد سركوب كردن مردم غور چنين مي
حكم بن عمرو به كوهستان غور رفت و در آنجا با مرتدين جنگ و آنها را با شمشير مغلوب و مطيع نمود، در فتح غور غنايم و اسراي بسياري ) ه ٤٧(در اين سال «

  [165].»بدست آورد، چون از آن جنگ و غزا برگشت در شهر مرو درگذشت
دهد كه غوريان هرگز از اسالم برنگشته بودند، بلكه به جرم سرپيچي از دستور معاويه متهم به ارتداد شدند و اين  قراين نشان مي«: نويسد در اين مورد مي آقاي يزداني

به ناحق ) ع(رم محبت اهلبيت هاي ناحق درهم بكوبند و اين اولين باري بود كه غوريان به ج هاي استبدادي است كه مردم آزاده را به اتهام روش دايمي رژيم
  [166].»سركوب شدند

  . علت واقعي اين سركوبي مردم غور مخالفت آنان با امويان بود كه نشان از تشيع اين مردم دارد
مويان به راه ي ا هجري، قيام رهايي بخش خويش را عليه حكومت ظالمانه ١٢٩زماني كه ابومسلم خراساني در سال : هاي ضد اموي مشاركت مردم در نهضت) ج

در رأس سياه جامگان قرار گرفت و قيام از شمال افغانستان آغاز شد و به سرعت گسترش يافت و مردم خشمگين از » )ص(امين آل محمد «انداخت، ابومسلم با لقب 
ادغيس، هرات، غور، پوشنگ، سيستان، طوس، از مرو، بخارا، سمرقند، كش، نخشب، جغانيان، ختالن، بلخ، طالقان، مرورود، ب. سراسر خراسان دور او جمع شدند

با پنج هزار مرد مسلح غوري و به كمك و ) جات هزاره(امير فوالدي غوري از كوهستان . به او پيوستند كه تعداد سپاه وي از صد هزار نفر تجاوز كرد... نيشابور و
م خراسان در نهضت آزادي بخش ابومسلم باعث انتقال قدرت از امويان به عباسيان شركت مرد [167].ياري ابومسلم شتافتند و براي سرنگوني بني اميه تالش نمودند

  !بود نه ديگران) ص(شد، ولي شركت اين مردم به اميد انتقال قدرت به يكي از خاندان پيامبر 
ابومسلم شتافته بودند، بعد از به قدرت رسيدن عباسيان،  هنگامي كه قدرت از امويان به عباسيان انتقال يافت، بسياري از كساني كه با اخالص و اعتقاد راسخ به ياري

  :نويسد آقاي جعفريان در اين باره مي. اند دانستند كه مرتكب چه خطاي شده
اند، لذا  شده يافتند كه با حمايت از حركت جديد، چه اشتباه بزرگي را مرتكب با به قدرت رسيدن عباسيان كساني كه از پيش در شمار هوادار علويان بودند، در مي«

  [168].»هايي برپا كردند به فكر مخالفت با حكومت عباسيان افتادند و قيام
بود، بازي سرنوشت باز به  ابومسلم خالفت را به تشنگان قدرت سپرد، فكر اين را نكرد كه به زودي از عباسيان همان اعمال و رفتاري خواهد ديد كه از بني اميه ديده

شان تغيير روش  هاي حكومت مردمي كه اين انقالب به آخرين نقطه فتح آن رسانيده بودند، از آن عباسيان شد، عباسيان بعد از تثبيت پايه  سراغ مردم انقالبي آمد،
  [169].دادند و انواع كارهاي خالف و ناشايسته از آنان سرزدند

  :پيدايش تشيع در دروه حكومت ايلخانان. ٢
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به .) م١٣٩٥ -١٣٠٤(و هفتمين فرمانرواي ايلخاني ايران كه در سال» هوالكوخان«كه ايلخانان مغول چون غازان خان و فرزند ارشد اين ديدگاه بر اين مبنا استوار است 
يب، بدين ترت. سنت وي را ادامه داد) م١٣٣٥ -١٣١٧(كردند و پس از مرگ وي ابوسعيد  آيين اسالم از نوعي شيعي گرايش يافت و هزار سرباز مغول از او پيروي مي

  [170].گرديد  يب ميمذهب شيعه توسط غازان و برادرش اولجياتو و فرزندش ابوسعيد در افغانستان كه در آن موقع بخشي از امپراتوري ايلخاني بود، ترويج و ترغ
  :نويسد مورد تيمورخانوف ميمطرح گرديد، در اين ) استاد، محقق علوم شرق شناسي دانشگاه شهر دوشنبه(اين نظريه براي اولين بار توسط تيمورخانوف 

بنابراين عقيده ما آن است كه در اين دوران اسالف ... كرد و پسرش ابوسعيد از سياست وي پيروي مي... نمود، غازان خان غالباً به مذهب شيعه اظهار عالقه مي«
  [171].»به مذهب شيعه معتقد گرديدند... ها هزاره

  :نويسد چنين مي  ان خان،رشيد الدين فضل اهللا، درباره اقدامات غاز
  كردند، همگي به مذهب تشيع گرويدند؛  ده هزار سربازي كه از وي متابعت مي. ١
  براي سادات معاش تعيين نمود؛. ٢
  ايجاد ابنيه مذهبي چون مساجد نمود؛. ٣
  به راه انداخت و همين طور تعمير مقبره آنان؛) ع(سفرهاي زيارتي به مراقد منوره ائمه . ٤
  [172].كرد ها، بعد از وي پسرش ابوسعيد از سنت پدر پيروي مي ها و آتشكده تخريب تمام بتها و بتكده دستور. ٥

ي قرن اول هجري باز  گرچه نظريه تيمورخانوف طبق مدارك و شواهد تاريخي با تاريخ ايلخانان و تشيع آنها سازگار است، ولي پيشينه تشيع در افغانستان به نيمه
وقتي كه آنان به مذهب شيعه عالقه مند . ي در ترويج و توسعه تشيع داشت مر اين است كه تسامح و عدم تعصب آنان نسبت به مذهب نقش سازندهگردد، نهايت ا  مي

است كه مذهب  دادند، از اين زمان بقيه شهرها را جامعه اهل سنت تشكيل مي) قم، كاشان و سبزوار(شدند، آن روز كه اكثريت جامعه ايران يعني؛ به جز شهرهاي 
  . كند يابد و پيرواني براي خويش جذب مي شيعه در تمام نقاط ايران گسترش مي

  :نويسد آقاي يزداني در اين باره مي. جات تحت قلمرو حاكميت ايلخاني قرار گرفت و در آنجا به بسط و گسترش پرداختند در افغانستان و به خصوص منطقه هزاره
مخصوصاً زمان سلطان محمد خدابنده نقطه عطفي در گسترش تشيع در   ،)غازان خان و سلطان محمد خدابنده   سلطان محمود(ن دوران سلطنت دو تن از ايلخانا«

  [173].»جات تأثير فراوان داشته است تشيع خدابنده در ترويج و گسترش و استقرار اين مذهب در ميان هزاره   ...باشد ايران و افغانستان مي
در اين . اند هاي افغانستان در يك زمان معين همگي به مذهب شيعه متمايل نشده شود كه هزاره ها، اين مطلب استفاده مي باره شيعه شدن هزارهاز اين گونه مطالب در
  :نويسد باره آقاي موسوي مي

از هر پديده تاريخي و اجتماي كاري نادر است، هاي مكانيكي  ها به مذهب شيعه در دروه مشخص اتفاق نيفتاده است، در واقع چنين تجزيه و تحليل گرويدن هزاره«
  [174].پيمايد پيوندد كه طي آن فرايند توسعه خود را مي هر تغييري كه در جامعه انساني در طول يك دوره زماني نه چندان كوتاه، به وقوع مي

گردد كه با رفتار شايسته و  جات به نيمه قرن اول هجري باز مي ههاي هزار اين است كه آغاز و پيدايش مذهب تشيع در ميان هزاره: توان گفت آنچه در اينجا مي
جات در  هاي هزاره  در خراسان بوده كه مردم اين سرزمين به اين مذهب گرويده است، ولي شيعه شدن هزاره) ع(عادالنه جعده بن هبيره كه نماينده حضرت علي 

شد وقتي كه آنان دين مبين اسالم را آنهم از نوع شيعي  ن نيز بخشي از قلمرو حكومت آنان تلقي ميهم بجا خواهد بود، زيرا كه افغانستا) مغول(دروه ايلخانان 
ها به اسالم و يا به مذهب تشيع نايل نشده بودند، در اين دروه  كردند و با رفتار و كردار خويش آن عده از هزاره  پذيرفتند و سربازان تحت امر آنان از آنها پيروي مي

  .ه درآمدندبه مذهب شيع
  :پيدايش تشيع در دوره صفويه. ٣

اين مطلب گرديده  برخي از مورخين بر اين باورند، كه ورود مذهب تشيع در افغانستان توسط شاه عباس صفوي صورت گرفته است، در برخي منابع تاريخي اشاره بر
  [175].شيع به وسيله شاه عباس صفوي صورت گرفته استبه مذهب ت» ها گرويدن هزاره«: نويسد مي» سياحت درويش دروغين«است، وامبري در 

دهند، در زمان صفويه به ويژه در عصر پادشاهي شاه  هاي افغانستان بخش بزرگي از پيروان مذهب تشيع را تشكيل مي ديگر از تاريخ نويسان بر اين اعتقادند كه هزاره
، مدت بعد اين ديدگاه مورد [176]م ارائه شده است١٨٩٥ه نخستين بار توسط وامبري در سال به مذهب شيعه گرويدند و اين نظري) ق١٠٦٩-٩٩٥(عباس سالهاي بين 

وارد هزاره جات شده  -تنها ملت مهم شيعه در جهان اسالم -تواند از طريق غرب از ايران مذهب شيعه تنها مي«: قرار گرفت» شيرمن«تأييد محقق آمريكايي به نام 
و يا  ١٦گيري كرد كه مذهب شيعه چندي بعد از ظهور صفويه، يعني حوالي قرن توان نتيجه بدين ترتيب مي... ، شيعه اثني عشري هستندفارسها: ها، مانند باشد، هزاره

     [177].ها راه يافته است بعد از آن به ميان هزاره
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ها هم اين مذهب را از آنان پذيرفتند  دن ايرانيان دانسته است و هزارههاي افغانستان شيعه بو ارائه نموده است، درباره پذيرش مذهب شيعه هزاره» شيرمن«تنها دليل كه 
باشد،  كند، با توجه به مستندات تاريخي قابل قبول نمي هاي افغانستان در هزاره جات در دوره سلسله صفويان بازگشت مي اين ديدگاه كه آغاز تشيع در ميان هزاره

ها بسيار قبل از دوره سلسله صفوي مذهب حقه شيعه را با جان و دل پذيرفته بودند، بر اساس  مطلب است كه هزارهزيرا كه منابع و مستندات تاريخي گواه بر اين 
  :كند داليل بسياري اين نظريه را رد مي

آيد، كه بعد از سقوط سربداران در  اگر مهاجرت سادات سبزوار را به افغانستان مورد بررسي قرار گيرد، اين نتيجه بدست مي: پناه گزيني سادات در افغانستان) الف
كنند، با توجه به وضعيت آن زمان، يقيناًَ سادات سبزوار  شود، راه مهاجرت به مناطق ديگر را آغاز مي كه زندگي بر سادات سخت و دشوار مي يزمان. ق. ه ٧٨٨سال 

، ميدان، قندهار خميان، سنگالبا: ي از آنان در ميان مردم هزاره افغانستان به گرمي استقبال شدند، در مناطق چون شوند از اين رو عده نشين پناه گزين مي به مناطق شيعه
  [178].پناه بردند و ماندگار شدند... و
دو تن از شيعيان افغانستان همراه . ق.ه١٠٨٢در سال : نويسد چنين مي) بدخشان و بابريه(خاتون آبادي در مورد تقاضاي مردم كوهستان: درخواست مبلّغ از صفويها) ب

واست مبلغ كردند، جهت تعليم در امر آموزش تشيع، اما مبلغ اليق پيدا نشد و آن دو بدون مبلغ به وطن خويش هدايا و وجوه شرعيه به مشهد آمده بودند و درخ
وقتي كه مردم مبلغ دعوت  [179].اند سروده) عليهم السالم(اند، قصايد بسياري در وصف ائمه اثني عشري  شيعه -بدخشان و بابريه -بازگشتند و مردم كوهستان

  :خواهد، يزداني در اين رابطه نوشته است ز هم كيشان خويش مبلغ ميكند، حتماً ا مي
  [180].»شد آيد پيدا نمي كردند، ولي شخصيتي كه بتواند از عهده تبليغ بر شيعيان گاهي از صفويها درخواست مبلغ مي«
ي هرگز خبر شيعه شدن مردم هزاره جات را بوسيله شاه مورخ معاصر شاه عباس صفوي، اسكندر سبك تركمان بوده، و: ها در مقابل صفويها مقاومت هزاره) ج

  :نويسد چنين مي» تاريخ امراي عباسي«كند، بلكه در  عباس گزارش نمي
  [181].»ها قبل از زمان شاه عباس شيعه بودند، دو يا سه هزار سرباز هزاره تحت فرمان، دين محمد خان ازبك در مقابل لشكر شاه عباس جنگيدند هزاره«

زاره اين مهمي كه مردم افغانستان توسط شاهان صفوي به مذهب شيعه گرويدند چطور شده كه مورخ معاصر آنها نياورده است، فقط گزارش جنگ ميان ه اتفاق به
ذهب در ميان و صفويان آورده است، دليل اين مطلب اين است مردم هزاره افغانستان پيش از صفويه به مذهب شيعه در آمدند و چنانچه صفوي نقش در ورود م

  .اند شده كردند، با هم وارد جنگ نمي ها در مقابل شاه عباس صفوي صف آرايي نمي داشتند، يقيناً هزاره ها مي هزاره
ضور شيعيان دانند و بر اين مطلب تأكيد دارند، كه ح برخي از مورخين حضور شيعه را قبل از دوره صفويه در افغانستان مي: حضور تشيع افغانستان قبل از صفويها) د

كنند كه در اين صورت پيدايش مذهب تشيع در ميان ساكنين افغانستان پيش از دوره صفويها دانست، كه همين  ي قرن اول هجري بازگشت مي به اين سرزمين به نيمه
  :نويسد درباره پيدايش تشيع و گسترش آن مي» اعيان الشيعه«كنند از صاحب  مطالب را مورخين شيعه تأييد مي

... بلخ، هرات، كابل، قندهار و: داند و در بسياري از شهرهاي خراسان كهن و ماوراءالنهر و افغانستان چون شهرهاي ز و پيدايش شيعه را پيش از دوره صفويه ميآغا«
  [182].»داند قبل از دوره صفويه مي

  :نويسد يزداني در مورد حضور تشيع پيش از صفويه چنين مي
  [183].»كردند انستان از جمله در هزاره جات شيعيان بسياري زندگي ميتشيع قبل از صفويه در افغ«

دادن نقش صفويها در پيشرفت گسترش و توسعه تشيع در ايران نيست، اما طبق گزارشات مورخان   هدف نقل اين گزارشهاي تاريخي، انكار و يا كم رنگ جلوه
ي از شيعيان در غور و نواحي  ي بيشتري از دوره صفويها برخوردار است، در عصر صفويه، عده سابقههزاره جات كنوني از » غور«تشيع در افغانستان و مناطق چون 

  .پرداختند زيستند كه در مقابل عملكرد ناشايست امويان و عباسيان به مقاومت و ايستادگي مي اطراف آن مي
شد و پيش از آن تشيع در افغانستان مورد پذيرش قرار نگرفته بودند، در اين باره بايد آغاز و پيدايش تشيع در زمان شاه عباس صفوي در ميان مردم افغانستان ترويج 

باشند، زيرا كه تشيع بسيار قبل از آنان مورد پذيرش مردم هزاره افغانستان واقع شده بودند، گرچه  گفت صفويها عامل پيدايش و عامل آغازين تشيع در افغانستان نمي
  .عامل بسط و گسترش تشيع دانست توان در ايران صفويها را مي
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  :عوامل گسترش تشيع در افغانستان) ج
  . گسترش و توسعه تشيع در افغانستان به چند دسته تقسيم بندي شده و عوامل گسترش آن از چند جنبه قابل بررسي است

  : سياست و رفتار عادالنه جعده حاكم خراسان. ١
به مذهب شيعه در آمدند و با كمال افتخار به اين مذهب گرويدند و ... آنها در نواحي چون غور، بلخ، كابل، هرات ومردم و حاكمان ) ع(در دوره خالفت امام علي 

هاي تشيع در اين  هنگامي از دست مبارك آن حضرت پرچم و لوايي حكومتي دريافت نمود، در اين زمان بود كه جرقه» هزاره جات كنوني«و » غور«سرزمين به نام 
هاي مناسب براي رشد و گسترش تشيع در نواحي اطراف اين سرزمين بوجود آمدند، در اين امر مهم نبايد نقش  ستاني، صعب العبور فراهم و زمينهسرزمين كوه

زم براي توسعه و گسترش اش، بستري ال هاي عادالنه ي سياستمدار و پارسا بود كه با رفتار را در خراسان ناديده گرفت كه اين نماينده) جعده) (ع(فرستاده امام علي 
و ) جعده(هاي اساسي ميان حكومت و خالفت علوي  ي جعده را دريافتند و تفاوت مردم كوهستانات و ديگر نواحي آن عملكرد شايسته. تشيع فراهم ساخت

يافتند،  هر روز فزوني مي» )ص(اهلبيت پيامبر «ن داد و بر ارادتمندان و دوستدارا تر از قبل تمايل نشان مي هاي ظالم، را درك نمودند و به سمت تشيع بيش حكومت
مردم بسيار گسترده شركت ) ص(سر داد و به دفاع از اهل البيت پيامبر » )ص(الرضا من آل محمد «همان طوري كه در قيام ابومسلم خراساني كه وي با شعار 

  [184].ورزيدند
  ):ص(محبوبيت اهلبيت پيامبر . ٢

توان به عنوان عامل سازنده و مهمي در گسترش تشيع و توسعه آن در ميان مردم افغانستان بررسي كرد و همين طور در تمام كره  يديگر از عوامل و عللي را كه م
من : بگو«): ص(باشند و طبق فرموده خداوند در قرآن كريم به پيامبر  مي) ص(مندي مردم به اهلبيت پيامبر  خاكي قابل طرح است، عامل محبت است، ميزان عالقه

منحصر در ) ص(ي مودت، محبت به خاندان پيامبر  طبق مفهوم اين آيه[185].]اهلبيتم= [كنم جز دوست داشتن نزديكانم  هيچ پاداشي از شما بر رسالتم درخواست نمي
) عليهم السالم(ه افغانستان به اهلبيت مردم شيع. شود ي مسلمانان در هر زمان و مكان مي نيست، بلكه خطاب آن عام است و شامل كليه) ص(زمان حضور رسول اكرم 

نها به حضرت  ورزيدند و احترام فراوان آ عشق مي) ص(هاي مختلف شيعيان اين مرز و بوم نشان دادند كه چگونه به اهلبيت پيامبر  ورزيدند، در دوره بسيار محبت مي
كند و با احترام از وي پذيرايي  گيرد، اين مردم از وي حمايت مي زمين قرار ميهنگامي كه يحيي درميان مردم شيعه اين سر. يحيي بن زيد، از اين رو بوده است

شوند و با سيلي از جمعيت شيعي  است و هنگامي كه دشمنان آن حضرت به صورت مخفيانه وارد اين سرزمين مي) ص(كردند، بخاطر اينكه يكي از خاندان پيامبر  مي
برخاسته بودند و زنجيرهاي كه به دست و پايش بسته بودند، براي تبرك آنرا نگين انگشتر ساختند و بين خودشان شوند كه به حمايت از يحيي بن زيد  روبرو مي

در منابر و مساجد، اين بخاطر عالقه وافر به خاندان ) ع(و همين طور اين مردم شيعه افغانستان در زمان ابالغ دستور معاويه مبني بر سب امام علي [186]قسمت نمودند
  :نويسد نشده است، آقاي يزداني در اين باره مي) ع(داشتند، هرگز حاضر به سب حضرت علي  نبوت

سب و ناسزا  -السالم عليه -از همان ابتدا كه مسلمان شدند عشق و عالقه وافر به خاندان نبوت پيدا كردند و هرگز به حضرت علي» غور«اين حقيقت كه مردم «
و علت اينكه ما هميشه گرفتار مصايب ... شود هاي امروزي هزاره جات نيز به عنوان افتخار گفته مي آمده است، در افسانه اند، در كثيري از كتب تاريخي نگفته
  [187].ايم نيز به خاطر محبت به خاندان نبوت است شمار بوده بي

  :نويسد مي) ص(آقاي جعفريان درباره دوستي اهلبيت پيامبر 
كرد تا حد واليت و اطاعت از  كه خود در تمامي انواع تشيع حضور داشته است، اگر اين دوستي در مسير منطقي خود سير ميدوستي اهلبيت سنگ بناي تشيع است «

  . باشد و در واقع پايه و اساس براي پذيرش مذهب تشيع است ترين عامل در گسترش تشيع مي يكي از اساسي) ص(محبت به اهلبيت پيامبر [188].»رفت اهلبيت پيش مي
  ):ص(ظلم خلفاء و مظلوميت اهلبيت پيامبر . ٣

كردند، آقاي جعفريان  كردند، به اهلبيت متمايل و نسبت به كساني كه ظلم روا داشتند، نفرت پيدا مي هنگامي كه مردم ظلم و ستم را نسبت به اين خاندان مشاهده مي
  [189].»شدند، به خصوص كه مقاومت آنها را در برابر حكومت شاهد بودند متمايل مي) بيتاهل(ديدند نسبت به آنها  مردم كه اين ظلم را مي«: نويسد در اين باره مي

رو به فزوني گذاشت و ) ع(و اسارت اهلبيت آن حضرت ) ع(هنگام رحلت پيامبر آغاز شد و پس از واقعه كربال و شهادت امام حسين ) ص(مظلوميت خاندان پيامبر 
  [190].شان را ظاهر و بر ضد بني اميه، فعاليت خويش را شدت بخشيدند تر كرد، تشيع سان را جريشهادت زيد بن علي در كوفه شيعيان خرا

 ي بود كه بني عباس بهره فراواني براي زوال دستگاه خالفت بني اميه از آن بردند، در واقع اين مظلوميت در جريان سقوط امويان، پشتوانه اين مظلوميت به اندازه
وزيد و يحيي بن زيد ريخته ) ع(مند گرديد و حكومت را بر پاية اشكي كه بر شهادت مظلومانه امام حسين  آنروز بود، كه عباسيان از آن بهرهمهمي در جامعه اسالمي 

  :نويسد ميدر رشد و شكوفايي تشيع آقاي امين در كتاب اعيان الشيعه، ) ص(در مورد نقش مهم مظلوميت خاندان پاك پيامبر [191].شدند برپا كردند
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حتي برخي از امويان تكان خوردند، برتري خاندان رسالت را دريافتند،  شهيد شد، بيشتر مسلمانان اين حادثه را فاجعه بسيار بزرگ شمردند،) ع(هنگامي كه حسين «
ش يابند و به اين ترتيب شيعيان خاندان نبوت زياد از ستمي كه بر آنها شده بود متأثر شدند و احساس كردند دستگاه اموي جدا شوند و به بني هاشم و علويان گراي

حجاز، : اين افزايش و گرايش به تشيع هم چنان تا آخر حكومت بني اميه در شهرهاي مانند... و بر جمعيت شيعه در ميان تابعان و طبقات بعد از تابعان افزود... شدند،
  [192].ر قم ادامه يافت و اكثر شيعيان در كوفه و خراسان بودنديمن، عراق، كوفه، مصر، خراسان و ساير شهرهاي ايران به ويژه د

باعث نفوذ و گسترش تشيع در ) ص(روا داشتند، همين عامل مظلوميت خاندان پيامبر ) ص(هاي زيادي بني اميه و بني عباس نسبت به خاندان پيامبر اسالم  ستم
به گونه موجب توسعه و رشد تشيع در ميان مردم اين ديار گرديد به طوري كه شهادت زيد بن علي و اند، اين مظلوميت  كشورهاي اسالمي از جمله در افغانستان شده

  .و تشيع سوق دهند) ص(  فرزندش يحيي توانست خراسان را به سمت خاندان رسول خدا
  ):ص(ظلم ستيزي و عدالت پروري خاندان پيامبر . ٤

شد، در  و عباسيان متنفر بودند، از سوي ديگر نگرش ضد ستم، سبب تمايل مردم به تشيع و علويان ميمردم خراسان از يك سو از بيدادگري و سفاكي امويان 
شدند، و  نمودند به اين سمت و سو كشيده مي هاي علويان را در مورد برقراري عدالت اجتماعي، مبارزه با ستمگران زمدار مشاهده مي حقيقت آنها هنگامي كه آموزه

نمودند، چنانچه در نهضت سهم گرفتند، به طوري كه  كردند از آنها دوري مي ي عدالتي، تبعيض دستگاه خالفت امويان و عباسيان را مشاهده ميزماني كه استبداد و ب
  [193].بر ضد ظلم و بيداد حاكمان زمانه بود، كه تمامي جامعه آنروز را فرا گرفته بود» يحيي«اشاره شد، قيام و نهضت 

  :گويد ه نهضت رهايي بخشش اين ميدربار) ع(زيد بن علي 
كنم، همچنين شما را به جهاد با ظالمين حمايت از مستضعفين، كمك به محرومين، تقسيم موجودي  ما شما را به كتاب خدا و سنت رسولش دعوت مي! اي مردم«

  [194]»خوانم بيت المال ميان كساني كه سزاوار آن هستند، فرا مي
كنند، سخت  ها عليه كساني ظلم و ستم پيشه مي ي داشته است و مردم از اين نوع قيام رشد و توسعه آن در افغانستان نقش سازنده ظلم ستيزي علويان و شيعيان در

  .كردند نمودند، در جايگاه خاصي در ميان مردم افغانستان پيدا مي نفرت داشتند و كساني كه در مقابل ظالمين و ستم پيشگان ايستادگي مي
  :سادات در افغانستانپناه گزيني . ٥

راندند و در ترويج شيعه در ايران نقش  در سبزوار و اطراف آن حكومت مي) هجري ٧٨٨تا  ٧٣٧(مهاجرت سادات به اين سرزمين پس از سقوط دستگاه سربداران 
و آنان از سادات به گرمي استقبال كردند و براي هر مهم داشت، سادات بعد از سقوط جنبش سربداريه به سرزمين افغانستان و در ميان مردم هزاره پناه گزين شدند 

  [195].هاي زراعي در اختيارشان قرار دادند كدام زمين
  : نويسد آقاي فرهنگ در اين باره مي

ادات علوي از سوي آنان اند، مناطق كنوني هزاره جات از توابع ايران و تحت قلمرو خانان مغول بود، لذا س موقعي كه مغول هاي حاكم در ايران به تشيع گراييده«
  [196]»داخل اين مناطق گرديدند تا مذهب شيعه را ترويج و توسعه بخشند

  :نويسد مي» نژاد نامه افغان«در اين باره آقاي كاتب هزاره در 
در آن ساكن نباشد، اهالي افغانستان جايي از بلدان و امصار و قصبات و قريه جات افغانستان نيست كه يك يا چند خانه از سيد حسني و حسيني و موسوي و رضوي «

توان تحليل كرد، اگر كساني كه مجبور باشند  در واقع چنين حادثه را اين طور مي[197]»خصوص قوم هزاره به سادات احترامات فائقه به تقديم رسانيده... هر قوم
  .كه به آنها احترام بگذارندگزيند  اش جاي ديگر را انتخاب كند يقيناً جاي بر مي براي مهاجرت از خاستگاه اصلي

هجري نقل گرديده به خوبي حضور تشيع  ٢١٩هجري، قيام محمد بن قاسم علوي در سال  ١٢٩هايي كه در مورد شهادت عبداهللا بن معاويه در هرات در سال  گزارش
هايي بود كه ابومسلم در دفاع از اهلبيت پيامبر  تند، شعاررسانند، علت اصلي كه مردم خراسان با ابومسلم، پيمان بس و روند گسترش آن توسط سادات علوي را مي

گفت و اين امر در بسيج كردن مردم خراسان بسيار موثر بود، كه ابومسلم از  زد و مي رسيد، دم از خون خواهي يحيي بن زيد مي داد و در هر نقطه كه مي سر مي) ص(
صورت زمينه تشيع در خراسان پيش از مهاجرت سادات علوي وجود داشته است، كه با مهاجرت  اين فرصت طاليي كمال بهره را به سودي عباسيان برد، به هر

  [198].سادات بسط و گسترش پيدا كرده است
مردم آن ي در افغانستان است كه اعراب غير سادات بخشي از  مهاجرت سادات و اعراب مسلمان در افغانستان از قرن دوم هجري آغاز گرديدند، اكنون بلخ تنها نقطه

  [199].اند ي از آنها به مناصب امارت و نقابت رسيده بودند عده) ع(فرزند امام سجاد » الحسين االصغر«اكثر سادات بلخي از نسل «. دهد را تشكيل مي
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  : در خراسان) ع(حضور امام رضا . ٦
كرد و  خراسان به خوبي آگاهي داشت، مأمون از اين مسأله احساس خطر ميمأمون خليفه زيرك عباسي از ارادت و ارتباط، افكار و عقايد، اوضاع و روحيه مردم 

اش نزد آن حضرت، رجاء بن ضحاك، خويشاوند فضل بن سهل بود، آن بزرگوار را  را از مدينه به خراسان آورد و فرستاده) السالم عليه(تصميم گرفت، كه امام رضا 
ها سكونت دارند نياورند، بلكه از راه بصره و فارس و  را از راه كوفه و قم كه شيعيان در آن شهر) ع(بود، كه امام  مأمون فرمان داده[200].از راه بصره به مرو آوردند

  [201].نيشابور عبور دهند
تند، به طوري كه رجاء بن گرف رسيد مورد استقبال ارادتمندان و شيعيان قرار مي در مسير راه در هر شهري كه مي) ع(با اين همه مقررات و دستور مأمون، امام رضا 

آمديم، مگر آن كه مردم آن شهر به سراغ و مالقات امام  در هيچ شهري از شهرها فرود نمي: گويد را بر عهده داشت، مي) ع(ضحاك كه مسئوليت آوردن امام رضا 
  [202].فرمودند پرسيدند و ايشان پاسخ مي آمدند و مسايل شرعي و ديني خويش را مي مي) ع(رضا 
اگر خالفت از آن توست، خداوند براي تو قرار : پيشنهاد كرد، ولي امام از پذيرش آن خودداري نمود و فرمود) ع(ن در آغاز منصب خالفت را براي امام رضا مأمو

  [203].يداده است و جايز نيست كه آن را به ديگري بسپاري، مقام از آن تو نيست، پس حق نداري چيزي را كه از آن تو نيست به من واگذار
هجري رخ داد، مأمون با آن حضرت به عنوان وليعهد خويش بيعت نمود و به جاي جامه سياه،لباس سبز بر تن كرد و به تمام نقاط قلمرو  ٢٠١اين حادثه در سال 

  [204].ضرب نمود) ع(م امام رضا بيعت گرفت و به نام آن حضرت خطبه خواند و دينار و درهم به نا) ع(خويش دستور داد كه آنها چنين كنند و براي امام 
  :نويسد آقاي غبار، اين واقعه را چنين مي. در سرزمين خراسان موجب گسترش و توسعه تشيع در اين نقطه گرديد) ع(حضور امام رضا 

  [205].»از او رونقي گرفتبه خراسان موجب افزوني هواخواهان و شيعه در اين سرزمين گرديد و فقه اماميه نيز ) ع(آمدن حضرت علي بن موسي الرضا «
ها همه نشان دهنده گسترش و رشد تشيع در اين  هاي در تبيين مباني شيعه اصيل بر افراد مختلف و در مناطق گوناگون ارسال نمايند، كه اين نامه نامه) ع(امام رضا 

  [206].سرزمين است
و ) ع(شد و از حضور مردم در منزل امام  بودند و خطر جدي براي مأمون تلقي مي در رفت و آمد) ع(مأمون از اين مسأله بيم داشت كه شيعيان با امام رضا 

از كسي به من ظلم كرده، مرا خوار نموده است و شيعيان را از درب خانه من ! خدايا...«: كرد مأمون را نفرين مي) ع(نمود و امام رضا  نها جلوگيري مي هاي آ نشست
  [207].»!دور كرده است، انتقام مرا بگير

به خراسان موجب فزوني تشيع گرديد و از سوي ديگر سيل مهاجرت علويان پس از استقرار در خراسان به سوي مشرق زمين گسترش يافتند و ) ع(استقرار امام رضا 
ي به خويشاوندانش  ت ايشان نامهدر خراسان و پذيرش وليعهدي به وسيله آن حضر) ع(اين امر موجب توسعه و رشد چشمگير تشيع گرديده است، پس از اقامت امام 

در طي ) ع(علوي و وابستگان امام رضا    ي اين نامه آن شد كه چندين هزار تن از سادات كنند و ثمره  نگارد و از آنها دعوت مي در شهرهاي مدينه و حجاز مي
  [208].چندين مرحله به صورت كارواني مدينه و حجاز را به مقصد خراسان بزرگ ترك نمايند

  :جغرافياي انساني تشيع در افغانستان) د
  :شيعيان افغانستان از نظر جغرافياي سكونت به دو بخش قابل تقسيم است

آميز دارند و از  زندگي مسالمت... اقوام صدها شاخة هزاره كه در نواحي مركزي افغانستان همراه با اقوام سادات، قزلباش، تركمن و: جات عبارتند از شيعيان هزاره
باميان، غزني، ارزگان، دايكندي، پروان، غور، : هاي جات در قلب افغانستان، شامل واليت هزاره. گردد جات ياد مي شان به نام هزاره آنها به نام هزاره و از وطنهمة 

  .شود بلخ، جوزجان، سمنگان، بغالن، ميدان و كابل مي
هاي مجاور  ، در واليت)استان(نشين در اطراف اين واليت   در قلب و مركز واقع شده و نواحي شيعهجات از نظر جغرافيايي طوري قرار گرفته كه استان باميان  هزاره

  . داخل شده و پيش رفته است
  :جات موقعيت جغرافيايي شيعيان در هزاره. ١

امل هزاره و شيعه در آن سكونت دارند و بقيه هزاره از نظر موقعيت كنوني اداري طوري قرار گرفته است كه قسمت مركزي آن به نام باميان تا حدودي به طور ك
  :جات در ده استان اطراف باميان ضميمه شده است و اين استانها عبارتند از هزاره

ان و شود، از شرق با واليت كابل و لوگر و از غرب با واليت باميان و از شمال با پرو واليت وردك كه گاهي به نام واليت ميدان هم ياد مي): وردك(ميدان . ١
كيلومتر فاصله  ٤٥بوده كه از كابل در حدود » ميدان شهر«كيلومتر مربع است، مركز اين واليت  ٨٢٠٠مساحت اين واليت . باميان از جنوب با غزني در ارتباط است

  .جات به آن ضميمه شده است دايي ميرداد و جلريز از هزاره. هاي حصه اول و حصه دوم بهسود و فرمانداري [209]دارد



   تشيع در فرهنگ و تمدن افغانستاننقش 
 
 

 http://kajaki.blogfa.com  ويرايش جهت كتاب الكترونيكي توسط رستم افغانستاني

 

٣٠

جنوب با كشور پاكستان غزنه يا غزنين از شرق با واليات لوگر، پكتيا و پكتيكا و از غرب با واليات ارزگان و زابل و از شمال با واليات ميدان و باميان و از : غزني. ٢
  [210].كيلومتر است ١٣٥كيلومتر مربع و مركز آن شهر غزني، فاصله آن تا كابل  ٣١٤٠٠مساحت اين واليت . در ارتباط است

ز جنوب با اين واليت از شرق با واليت باميان، دايكندي و از غرب با واليت هرات و فراه و از شمال با واليات جوزجان، سرپل، فارياب و بادغيس و ا: غور. ٣
  [211].كيلومتر فاصله دارد ١٤١٢كابل  كيلومتر مربع و مركز آن چغچران است كه از ٣٥١٠٠مساحت اين واليت . واليات دايكندي و هلمند و فراه در ارتباط است

از شمال با واليت غور و باميان و از جنوب با ارزگان واقع شده است و مساحت    اين واليت جديد التأسيسي است كه در مركز افغانستان واقع شده است: دايكندي. ٤
هاي اين واليت شخميران، بندر، خدير،  از فرمانداري. كيلومتر است ٤١٠ا كابل كيلومتر مربع و مركز آن شهر نيلي نام دارد و فاصله آن ت ١٦٣٩٧اين واليت حدود 

  [212].باشد شهرستان، كتي، ميرامور، كجران و گيزاب مي
ا واليت هلمند اين واليت در مركز افغانستان است، از شمال با واليت دايكندي و از جنوب با واليات قندهار و زابل و از شرق با واليت غزني و غرب ب: ارزگان. ٥

  [213].باشد كيلومتر مي ٤٧٠كيلومتر مربع است فاصله آن تا كابل  ١٤١٢٩مساحت آن حدود . در ارتباط است
مركز آن . اين واليت از شرق با واليت بلخ و از غرب با واليت فارياب و از شمال با تركمنستان و از جنوب با واليت غور و باميان در ارتباط است: جوزجان. ٦

  [214].كيلومتر است ٥٨٦كيلومتر مربع بوده و فاصله آن تا كابل  ٢٤٧٠٠غان و حدود شبر
احت با واليت قندوز و بغالن و از غرب با واليت بلخ و سريل از جنوب واليت باميان و از شمال با ازبكستان و تاجيكيستان در ارتباط است، مس   از شرق: سمنگان. ٧

هاي درة صوف و روي  ها و بخشداري فرمانداري [215].دارد   كيلومتر فاصله ٣١٣باشد با كابل  است، مركز آن شهر ايبك ميكيلومتر مربع ١٦٠٠٠اين واليت حدود
  [216].دو آب از هزاره جات به آن ملحق شده است

گرچه تاله، برفك و دوشي از مناطق . هاي پلخمري، دهنة غوري، دوشي و تاله و برفك را از شمال شرق هزاره جات با خود برده است فرمانداري :بغالن -٨
  [217]. نشين اسماعيليه است شيعه

  [218].ل شده استها و بخشداريهاي چاركنت، شولگره، كشنده، نهر شاهي و چمتال را از شمال هزاره جات شام فرمانداري: بلخ -٩
  [219].هاي شيخعلي سرخ و پارسا را از شمال شرق هزاره جات در بر گرفته است ها و بخشداري فرمانداري: پروان -١٠
اند، بدين  نشين قرار گرفته اين استان مركز هزاره جات واقع شده است و فرمانداريهاي كهمرد و سيغان كه اغلب سني نشين هستند، در اين استان شيعه: باميان -١١

  .ترتيب ده واليت كه نام برده شده است به نام هزاره جات در مركز افغانستان جاي گرفته است
  .كند جات بخوبي مشخص مي موقعيت جغرافيايي شيعيان را در هزاره) ٢(اي شماره  در نقشه

  :موقعيت جغرافيايي شيعيان متفرقه در افغانستان. ٢
گردد، گرچه خودشان هزاره شيعه ناميده  اند، كه معموالً هزاره جات اطالق نمي سكونت در ميان ديگر مذاهب و اقوام گرفتهاين دسته از شيعيان است كه وطن و 

باشند و يا  اين عده از شيعيان است كه از ساكنين اصلي قوم هزاره باشند كه بعد از نقل مكان كردن ساير هزاره ها آنها در ميان اهل سنت باقي مانده. شود مي
قزلباش، پشتون، بلوچ و تاجيك باشند كه هويت مذهبي : مهاجراني باشند كه از هزاره جات به آن جا آمده و ساكن شده باشند و يا از اقوام ديگر غير هزاره مثل

  .شيعي دارند
ان در وراء هزاره جات و مناطق، محالت و قصباتي كه ي برخي از مورخين، شيعي ها و استانهاي مختلف افغانستان سكونت دارند به گفته اين دسته از شيعيان در واليت

شود كه عبارتند از هرات، تخار، كنر و لغمان و كاپيسا و ننگرهار و زابل است، كه به اختصار  هاي غير هزاره جات را شامل مي كنند، اكثريت استان در آن زندگي مي
  :شود آورده مي

رب با كشور ايران و از شمال بادغيس و كشور تركمنستان و از جنوب با واليت فراه در ارتباط است، مساحت اين اين واليت از شرق با واليت غور و از غ: هرات -١
كرخ، پشتون : شيعيان در مناطق مانند[220].كيلومتر است ١٠٧٥ي آن تا كابل  باشد و فاصله كيلومتر مربع بوده است مركز آن شهر باستاني هرات مي ٤١٥٠٠واليت 

  [221].اند درصد مردم شهر هرات را شيعه گفته ٦٥ش،  ١٣٤٨كنند طبق آمار سال  ن، فرمانداري و شهر هرات زندگي ميرزغون، غوريا
ساحت آن اين واليت از شرق با قندهار و ارزگان و از غرب با فراه و نيمروز و از شمال با غور و ارزگان و از جنوب با خاك پاكستان مرتبط است، م: هلمند -٢

  [222].كيلومتر فاصله دارد ٦٧١بوده كه از كابل در حدود ) بست(ومتر مربع است مركز آن شهر لشگرگاه كيل ٥٩٧٠٠
نشين  هاي برخي از محالت شيعه اند و حتي نام كردند كه بوسيله حاكمان ظالم نابود شده گرچه سابقاً اقوام زيادي از شيعيان در مناطق مهم اين واليت زندگي مي

هاي واليت است كه به نام يكي از سرداران شيعه  يكي از فرمانداري» موسي قلعه«. هاي مهم اين واليت است يكي از فرمانداري» نادعلي«مانند تاكنون مرسوم است 
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يشان و آب عينك و شهر لشكرگاه و مناطق چناران، درو» نوزاد«كه در جنگ با انگليس مشهور شدند، نامگذاري شده است، در حال حاضر شيعيان مناطق باغران 
  [223].بازان گرشك زندگي دارند

كنند هر كدام از  هاي كه در اين دو واليت زندگي مي هاي نيكو دري كنند، هزاره شيعيان، در مناطق مختلف اين دو واليت زندگي مي: واليات نيمروز و فراه -٣
  [224].اند وچها نيز حضور دارند كه شيعهها، بل عالوه بر هزاره. هاي مستقل در وقت اشغال شوروي سابق داشتند خود پايگاه

شود و به استثناء برخي از منابع در قندهار، طوايف متعدد  ي سركوبي آنها ديده مي ها و فاجعه اي از حقايق تلخ زندگي هزاره از ميان تحوالت، گوشه :قندهار -٤
كنند و در جهاد عليه رژيم  ها زندگي مي هاي كثيري از هزاره خانواده) توپخانه(ي فقير نشين آن  كردند، اما اكنون در شهر قندهار در ناحيه هزاره زندگي مي

هاي خليلي، علي خيل، بلوچ اكثريت جمعيت شيعي مذهب را مردم قزلباش تشكيل مي  عالوه بر اينها، در قندهار تعدادي از پشتو زبان[225].كمونيستي شركت داشتند
  [226].كنند مي دهند، مناطق جاردانه، زله خان، ميان جويي، چهار ديوان، شاه مقصود و فرمانداري خاكريز زندگي

ها، قزلباشان، چنداولي، كردي، خوافي و سادات زندگي مي كنند، تعداد شيعيان در اين شهر بزرگ بيش از  شيعيان در كابل از اقوام مختلف از قبيل هزاره: كابل -٥
ولي در مركز و شرق و شمال اكثراً در چند اول، مراد خاني، شيعيان شهر كابل بيشتر در كابل غربي زندگي دارند، [227].اند دو ميليوني را تا نصف اهالي تخمين زده

  [228].و كنار واليت كابل نيز گزارش شده است  عالوه بر اين، از زندگي شيعيان در گوشه. سكونت دارند... وزير آباد، قلعة فتح اهللا، خير خانه و
... اد از اقوام هزاره و نيز جمعي از سادات شيعي در مناطق، پد خواه، خوشي، محمد آغه وهاي قلمود، محمد خواجه و دايي مر طوايفي از مردم شيعه به نام: لوگر -٦

  [230].كنند و همچنين در سرخ آباد و گلنار زندگي مي[229].كنند در اين نواحي زندگي مي
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در زمان اشغال افغانستان از طرف شوروي سابق، شيعيان . ندهاي دار كنند كه براي خود، مسجد و حسينيه در شهر گرديز جمعي از سادات شيعه زندگي مي: پكتيا -٧

  [232].باقي مانده است» قبرستان هزاره«و آثار بجا مانده تاريخي از قبيل [231]لوگر و پكتيا از خود پايگاه مستقل داشتند
لغمان و كاپيسا و از شرق با  -ز جنوب با واليات كنراين واليت در نقطه شمال شرقي كشور واقع شده است كه از شمال با كشور تاجيكستان و ا: بدخشان -٨

ي  كيلومتر مربع و مركز آن شهر فيض آباد است، فاصله ٦٠٠/٤٢مساحت آن . و از غرب با واليت تخار در ارتباط است) كشور چين(تاجيكستان و تركمنستان شرقي 
هاي اسماعيليه، تعدادي زيادي از اقوام هزاره شيعه اثناعشري زندگي مي كنند، كه جهت  در اين واليت اقوام چون تاجيك [233].باشد كيلومتر مي ٥٨٨آن تا كابل 

» ها پژوهشي در تاريخ هزاره«آقاي يزداني در [234]كنند هاي در نواحي فيض آباد و شغنان زندگي مي رعايت برخي مصالح خودشان را تاجيك مي ناميدند، هزاره
  [235].هاي رستاق بدخشان سخن به ميان آمده است ا گير هستند و در تاريخ بابر از هزارهها در آنجا فر دارد كه هزاره اظهار مي

  .اين واليت از شرق با واليت تخارا و از غرب با واليت سمنگان و از شمال باجيكستان و از جنوب با واليت بغالن وصل است: قندوز -٩
  [236].باشد كيلومتر مي ٣٢٧ي آن تا كابل  است و فاصلهباشد، مركز آن شهر قندوز  كيلومتر مربع مي ٧٤٠٠مساحت آن 

اي از مناطق هزاره جات شرقي و شمالي در آنجا مهاجرت  ي تاريخي دارند و عده ها مشغول كار و كسب است، بعضي از آنها سابقه در اين واليت تباري از هزاره
ي  ، آقاي يزداني، در دهه[237]برند اري علي آباد، امام صاحب و فرمانداري خان آباد بسر مينمودند، كه تعداد قابل توجهي از آنها در شهر قندوز و حومة آن بخشد

ي مقاومت داشتند و در جهاد  كه عليه متجاوزين روس جبهه[238].ها در استان قندوز را يازده هزار خانوار اعم از شيعه و سني ذكر نموده است مجموع هزاره. ش١٣٦٠
  .سهم فعال داشتند

ت آن اين واليت از شرق با واليت بدخشان و از غرب با واليات قندوز و بغالن و از شمال باجيكستان و از جنوب با واليت بغالن متصل است، مساح: رتخا -١٠
ل، اشكمش، رستاق و هاي شيعه در اين واليت در مناطق چا هزاره. كيلومتر است ٤٠٣كيلومتر مربع، مركز آن شهر طالقان است، فاصله آن تا كابل  ١١٨٠٠حدودي 

  [239].كنند خواجه غار زندگي مي
  [240].آقاي يزداني جمع شيعيان در اين واليت حدود چندين هزار خانواده گزارش نموده است

ر اين نواحي حضور دارند، كنند و شيعه علي اللهي دارند و تعداد قوم هزاره كه شيعه مذهبند د در اين واليات شيعيان نورستاني زندگي مي: كنر، لغمان و كاپيسا -١١
  [241].از جمله دره هزاره در حصه دوم زندگي دارند

اي از مردم جالل آباد از شهر كابل سخنران و مداح در ايام محرم دعوت  اين واليت يعني در شهر جالل آباد مركز واليت ننگرهار دوره ظاهرشاه عده: ننگرهار -١٢
  . كردند مي
زابل به شيعيان قالتي معروف است و تاكنون شيعيان بسياري از قوم هزاره موجود است و نيز شوي و كمسون و داي چوپان همين طور در واليت : زابل -١٣

  [242].هاي غصب شده شيعيان در دوره امير عبدالرحمان بوده است سرزمين
شود و به  شيعه در هزاره جات كه حدود ده واليت را شامل مي بدين ترتيب محل سكونت شيعيان، در بيشتري واليات افغانستان به اثبات رسيده است، بنابراين

بيشترين جمعيت شيعي را در خود ... هاي چون باميان، دايكندي و ميدان و صورت جمعيت متراكم و مجتمع در اين واليات شيعيان حضور دارند، بطور نمونه واليت
ها و  هاي افغانستان شيعيان به صورت جمعيت پراكنده در گوشه گيرد، ولي در ساير واليت جاي داده است و در اين مناطق اهل سنت درصدي كمي را در بر مي

  .هاي تمام واليات افغانستان حضور دارند حاشيه
 ٣٤اقل در دهند كه حد شيعيان افغانستان از لحاظ تبار شناسي به اقوام مختلف چون هزاره، قزلباش، بلوچ، تركمن، سادات و تاجيك و پشتو زبان را تشكيل مي 

  واليت افغانستان حضور دارند و با برادران اهل سنت در تعاملند
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  .٤؛ مير محمد صديق فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخير، ص ٥مير غالم محمد غبار، افغانستان در مسير تاريخ، ص  - [75]
  .١٢٤، ص ١ها، ج  ، پژوهشي در تاريخ هزاره)ج كاظمحا(حسين علي يزداني  - [76]
  . همان - [77]
  . ٣٥؛ روآ اليور و بريگو آندره، جنگ افغانستان، ص ١١يابي و بازخواني تحوالت معاصر، ص  سيد مهدي عليزاده موسوي، افغانستان ريشه - [78]
  . ٤مير غالم محمد غبار، افغانستان در مسير تاريخ، ص - [79]
  .١٨١ -١٨٦همان؛ بصير احمد دولت آبادي، شناسنامه افغانستان، ص  - [80]
؛ سيد محمد حسين فرهنگ، جامعه شناسي و مردم شناسي افغانستان، ١٨٨، ص ١٩؛ مجله سراج، شماره ٩بصير احمد دولت آبادي، شناسنامه افغانستان، ص  - [81]

  . ٤١ص 
  .٦، ص١٣٨٣ارديبهشت  ١٢نامه اقتدار ملي، سال سوم، واليات دايكندي و پنجشير افتتاح شد، هفته  - [82]

[83] - Richard F. Nyrop and Donald M. Seekins, Afghanistan a Country, Study Foreign Area Studies Of the 

American University,1985, Population (diqital  
Version), Op. Cit.. 
[84] - Britannica Encyslopedia 2002editin, CD. 

[85] -Http: www. Countryreport.org. 

  ...ثباتي، و جنگهاي مكرر در سه دهه اخير و عدم بودجه الزم، بي: ؛ داليل ديگري نيز دارد مانند٣٣بصير احمد دولت آبادي، شناسنامه افغانستان، ص  - [86] 
  .٢٧٠است؟ هفته نامه وحدت، شگالتزر برنت، آيا افغانستان در آستانه تجزيه قومي قرار گرفته  - [87]
  .٩، ص١٣٧٨نشر المهدي،   جمعي از نويسندگان، جريان پرشتاب طالبان، مركز مطالعات فرهنگي و بين المللي، - [88]
  .٩١، ص١٣٨٠دفتر تبليغات اسالمي، : سيد عبدالقيوم سجادي، جامعه شناسي سياسي ا فغانستان، قم - [89]
؛ بصير احمد دولت ٥٣، ص١٣٦٨شركت انتشارات علمي و فرهنگي، : مرتضي اسعدي، تهران: ن و مردم افغانستان، ترجمهمري لوئيس گليفورد، سرزمي -  [90]

  .٣٤ -٣٥آبادي، شناسنامه افغانستان، ص 
  . ١٥سيد عسكر موسوي، همان، ص  - [91]
  . ١٤٢، ص ١ها، ج  ، پژوهشي در تاريخ هزاره)حاج كاظم(حسين علي يزداني  - [92]
  .٣٥؛ بصير احمد دولت آبادي، شناسنامه افغانستان، ص ١٤٣همان، ص  - [93]
  .١٤٢، ص ١ها، ج  ، پژوهشي در تاريخ هزاره)حاج كاظم(حسين علي يزداني  - [94]
  .٢٢ -٢٣عليرضا علي آبادي، افغانستان، ص  - [95]
  .٢٠ص همان، - [96]
  . ٣٦بصير احمد دولت آبادي، شناسنامه افغانستان، ص  - [97]
  . ٢٣عليرضا علي آبادي، افغانستان، ص  - [98]
  . ٢١، ص ١٣٧٢مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، : قم  مالفيض محمد كاتب، نژادنامه افغان، - [99]

  .٤٠-٣٩بصير احمد دولت آبادي، شناسنامه افغانستان، ص  - [100]
  .٤٠همان، ص - [101]
  .همان - [102]
  . ٩١اسي سياسي افغانستان، ص سيد عبدالقيوم سجادي، جامعه شن - [103]
  .١٢٤٩، ص ٢مير غالم محمد غبار، افغانستان در مسير تاريخ، ج - [104]
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  .١٣٨٢عقرب  ١٢، افغانستان، »مسوده«قانون اساسي افغانستان  - [105]
[106]  - Britannica Ensyclopedia, 2002 edition, op. Cit. 

 .١٥٤ -١٥٥مردم شناسي شيعيان افغانستان، ص  سيد محمد حسين فرهنگ، جامعه شناسي و - [107] 

  . ٤٠؛ بصير احمد دولت آبادي، شناسنامه افغانستان، ص٢٧عليرضا علي آبادي، افغانستان، ص  - [108]
  .٩، ص١٣٦١خواهند؟، پشاور،   محمد آصف محسني، شيعيان افغانستان چه مي - [109]
  .١٠٤، چاپ اول، ص١٣٦٣انتشارات آگاه، : اورميانه، تهرانكتاب آگاه، مجموعه مقاالت درباره ايران و خ - [110]
  . ٨٤، ص ١٣٧٩محمد علي كوشا، : سيد محمد حسين طباطبايي، شيعه در اسالم، به تصحيح - [111]
  .١٢٦كتاب آگاه، مجموعه مقاالت در باره ايران و خاور ميانه، ص - [112]
  . ٧٢سي افغانستان، ص سيد محمد حسين فرهنگ، جامعه شناسي و مردم شنا - [113]
  .٢٩ -١٣٧ش، ص ١٣٨٠انتشارات افسون، : عبدالحي حبيبي، تاريخ افغانستان بعد از اسالم، تهران - [114]
  . ٣-٢همان، ص  - [115]
  .١٦٧، ص ٤ق، ج ه١٤٠٧دار الكتب العلمية، : محمد بن جرير طبري، تاريخ االمم و الملوك، بيروت - [116]
  .١٤٨-١٤٩، ص١٣٦٤سروش، چاپ دوم، : استاد عالمه فرزان، تهران: دكتر آذرتاش آذرنوش، تصحيح: ح البلدان، ترجمهاحمد بالذري، فتو - [117]
  . همان - [118]
  .١٠٤تا، ص  لبنان، چاپ اول، بي: ابي محمد احمد بن اعثم كوفي، الفتوح، بيروت - [119]
  . همان - [120]
هذا ما امر به عبداهللا بن عامر : بسم اهللا الرحمن الرحيم«: متن اصلي اين صلحنامه. ١٦٠كتر آذرتاش آذرنوش، ص د: احمد بالذري، فتوح البلدان، ترجمه - [121]

علي أن يؤدي من الجزية عظيم هراة و بوشنج و بادغيس، امره بتقوي اهللا و مناصحة المسلمين، و اصالح ما تحت يديه من االرضين و صالحه لمن هراة سهلها و جبلها 
احمد بالذري، فتوح البلدان، . (»و كتب ربيع ابن نهشل و ختم ابن عامر. حه عليه، و أن يقسم ذلك علي االرضين عدالً بينهم، فمن منعها عليه فال عهد له و ال ذمةما صال

  .٣٩٦ -٣٩٧، ص .م١٩٧٨، .ق ه١٣٩٨لبنان، بيروت، دار المكتبة اللعلمية، 
  .١٦٢ -١٦١همان، ص  - [122]
  .١٠٦اعثم كوفي، الفتوح، ص  احمد بن - [123]
  . ١٦٣ -١٦٢احمد بالذري، فتوح البلدان، ترجمه دكتر آذرتاش آذرنوش، ص  - [124]
  .١٠٧احمد بن اعثم كوفي، الفتوح، ص  - [125]
  .١٦٣احمد بالذري، فتوح البلدان، ترجمه دكتر آذرتاش آذرنوش، ص  - [126]
  .١٥٠همان، ص  - [127]
  . همان - [128]
  .٢١٠و  ٧٣، ص ٣تا، ج ، بي علمي: مهيار خليلي، تهران: عباس خليلي، تصحيح: ز الدين علي ابن اثير، كامل تاريخ بزرگ اسالم و ايران، ترجمهع - [129]
  .١٠٥؛ احمد بن اعثم كوفي، الفتوح، ص ١٥٢ -١٥٣احمد بالذري، فتوح البلدان، ترجمه دكتر آذرتاش آذرنوش، ص  - [130]
  .١٦٣ -١٦٤فتوح البلدان، ترجمه دكتر آذرتاش آذرنوش، ص  احمد بالذري، - [131]
  .٢٣و  ٨٣جات، ص   ؛ عليداد لعلي، سيري در هزاره٢١٢ -٢١٠، ص ١ها، ج  ، پژوهشي در تاريخ هزاره)حاج كاظم(حسين علي يزداني  - [132]
، ص ١، ج١٣٦٣دنياي كتاب، : عبدالحي حبيبي، تهران: قابله و تحشيه، به تصحيح و م)تاريخ اسالم و ايران(قاضي منهاج سراج جوزجاني، طبقات ناصري  - [133]

٢٠.  
آثار (؛ سعيد نفيسي، در پيرامون تاريخ بيهقي ١٤٠ -١٣٩، ص ١٢٣١: علي اكبر تشيد، هدية اسماعيل يا قيام السادات، به نقل از مجله تاريخ اسالم، تهران - [134]

  .٤٤٥ -٣٤٥، ص ١، ج١٣٥٢كتابفروشي فروغي،  :تهران) گمشده ابوالفضل بيهقي و تاريخ غزنويان
  .١٥٢ -١٥٣دكتر آذرتاش آذرنوش، ص : احمد بالذري، فتوح البلدان، ترجمه - [135]
  . همان - [136]
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  . ٣٣٢، ص ٤مهيار خليلي، ج: عباس خليلي، تصحيح :ترجمه   عزالدين علي ابن اثير، كامل، تاريخ بزرگ اسالم و ايران، - [137]
  .همان - [138]
  .١٥٤دكتر آذرتاش آذرنوش، ص : احمد بالذري، فتوح البلدان، ترجمه   - [139]
  .٥١-٥٢، ص ١ها، ج  ، پژوهشي در تاريخ هزاره)حاج كاظم(به نقل از حسين علي يزداني  ١٧٣عبدالحسين زرين كوب، دو قرن سكوت، ص  - [140]
  .٧٠مير غالم محمد غبار، افغانستان در مسير تاريخ، ص  - [141]
  .٦٠، ص١ها، ج  ، پژوهشي در تاريخ هزاره)حاج كاظم(حسين علي يزداني  - [142]
  .٣١٩ -٣٢٠عبدالحي حبيبي، ص : تحشيه   به تصحيح و مقابله) تاريخ اسالم و ايران(قاضي منهاج سراج جوزجاني، طبقات ناصري،  - [143]
  .٩٩ص ، ٤، ج١٣٣٩كتابفروشي خيام، : ميرخواند، روضة الصفا، تهران - [144]
  .٩ميرغالم محمد غبار، افغانستان در مسير تاريخ، ص  - [145]
  . ٢٩و  ٤٢٤   ، ص١عبدالحي حبيبي، ج: تحشيه   به تصحيح و مقابله) تاريخ اسالم و ايران(قاضي منهاج سراج جوزجاني، طبقات ناصري،  - [146]
  .١٣٩ -١٤١تاريخ اسالم، ص علي اكبر تشيد، هدية اسماعيل يا قيام السادات، نگاه به مجله  - [147]
  .٣٩٩، ص ١٣٧١نشر ني، : محمود مهدوي دامغاني، تهران: ابوحنيفه احمد بن داود دينوري، اخبار الطوال، مترجم - [148]
  ١٥٧ -٨، ص ١٣٨٥مؤسسه دار الكتاب للطباعة والنشر، : كاظم مظفر، قم: ابوالفرج اصفهاني، مقاتل الطالبين، تحقيق - [149]
  .٥٨٠، ص ١٣، ج١٣٦٢اساطير، : ابوالقاسم پاينده، تهران: جرير، تاريخ طبري، مترجم   ؛ ابي جعفر محمد بن٥٣ن، ص هما - [150]
  . ١٤٢، ص ١ج ،١٣٨٢) ره(مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني : ، قم)ع(محمد رضا جباري، سازمان وكالت و نقش آن در عصر ائمه  - [151]
محمد تقي فاضل مبيدي و سيد ابوالفضل : بن علي طوسي، اختيار المعرفة الرجل المعروف برجال كشي، تحقيق و تصحيحابن جعفر محمد بن حسين  -  [152]

  .٢٠٤سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، ص : موسويان، تهران
  .١١٤٨، رقم ٦٥١ص    ابي جعفر محمد بن حسن بن علي طوسي، رجال كشي، - [153]
  .١٥٥، ص ١٣٨٠چاپ سپهر، : روق انصاري، اوضاع سياسي اجتماعي جغرافيايي تاريخي قندهار، قمفا - [154]
  .٣١٥، ص ٨، دار التعارف للمطبوعات، چاپ اول، ج.م٢٠٠٢ق، . ه١٤٢٢: المعارف االسالمية و الشيعة، بيروت  حسن امين، دايرة - [155]
  ،٨٠، ص ٢به نقل از مجلسي اول، شرح من اليحضره الفقيه، ج. ٧١، ص ١ها، ج  هزاره ، پژوهشي در تاريخ)حاج كاظم(حسين علي يزداني  - [156]
.  ه ١٤١٦مؤسسة النشر االسالمي، : علي اكبر غفاري، قم: ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي صدوق، كمال الدين و تمام النعمة، تصحيح - [157]

  .٤٨٨و  ٤٤١ص . ق
  .٣١٩ -٣٢٠، ص ١عبدالحي حبيبي، ج: ، به تصحيح و مقابله و تحشيه)تاريخ ا سالم و ايران(سراج جوزجاني، طبقات ناصري، قاضي منهاج  - [158]
  .١٧٩، ص ١، ج١٣٨٠انصاريان، : رسول جعفريان، تاريخ تشيع در ايران، قم - [159]
  .٢٣٠؛ سعيد نفيسي، تاريخ دياله و غزنويان، ص ٢٢٨، ص ١٦االسالمية و الشيعه، ج؛ حسن امين، دايرة المعارف ١٠٢، ص ٤ميرخواند، روضة الصفا، ج - [160]
  .٨٥ص   ،١٣٨٠سمت، : حسين مفتخري، تاريخ ايران از ورود مسلمانان تا پايان طاهريان، تهران - [161]
  .٢٠٢، ص ٢ج. م١٩٦٥، .ق.  ه١٣٨٥التراث العربي،   ابراهيم محمد ابوالفضل، دار احياء: عبدالحميد ابن ابي الحديد، شرح نهج البالغه، محقق - [162]
  .٢٧ص    تا،  صحافي احساني، بي: ها از استقالل و تماميت ارضي افغانستان، قم  ، دفاع هزاره)حاج كاظم(حسين علي يزداني  - [163]
  .٨٥، ص ١٣٨٢مؤلف، : محمد انور فياضي، تشيع در افغانستان، قم - [164]
  .٣٣٢، ص ٤مهيار خليلي، ج: عباس خليلي، تصحيح: اثير، كامل تاريخ بزرگ اسالم و ايران، مترجمعزالدين علي بن  - [165]
  .٧٥، ص ١ها، ج  ، پژوهشي در تاريخ هزاره)حاج كاظم(حسين علي يزداني  - [166]
  .٣٢٤، ص ١عبدالحي حبيبي، ج: به تصحيح و مقابله و تحشيه  )تاريخ اسالم و ايران(قاضي منهاج سراج جوزجاني، طبقات ناصري،  - [167]
  .١٧٤ص  ،١رسول جعفريان، تاريخ تشيع در ايران، ج - [168]
  .١٢٩افغانستان در مسير تاريخ، ص  ميرغالم محمد غبار، - [169]
  . ٩٨٥و  ٥، ص ١٣٦٢بهمن كريمي، تهران، اقبال، : رشيد الدين فضل اهللا، جامع التواريخ، تصحيح - [170]



   تشيع در فرهنگ و تمدن افغانستاننقش 
 
 

 http://kajaki.blogfa.com  ويرايش جهت كتاب الكترونيكي توسط رستم افغانستاني

 

٣٨

هاي افغانستان،   ؛ سيد عسكر موسوي، هزاره٤٨و  ٥، ص ١٣٧٢ مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان،: عزيز طغيان، قم: ها، مترجم  ريخ ملي هزارهتيمورخانوف، تا - [171]
  .١١١ص 

  .٥و ٩٨٤رشيد الدين فضل اهللا، جامع التواريخ، ص  - [172]
  .٧٦ -٧٧، ص ١ها، ج  ، پژوهشي در تاريخ هزاره)حاج كاظم(حسين علي يزداني  - [173]
  .١١٢هاي افغانستان، ص   سيد عسكر موسوي، هزاره - [174]
     .٣٤١،ص١٣٧٤علمي و فرهنگي، : فتحعلي خواجه نوريان، تهران: آرمينيوس وامبري، سياحت درويشي دورغين، مترجم - [175]
  .همان - [176]
  . ١١٠افغانستان، صهاي   ؛ سيد عسكر، موسوي، هزاره٤٥ها، ص  تيمور خانوف، تاريخ ملي هزاره - [177]
  . ٧٨-٧٧،ص١ها، ج ، پژوهشي در تاريخ هزاره)حاج كاظم(حسين علي يزداني  - [178]
  . ٢٥٨و٥٣١،ص١٣٥٢كتاب فروشي اسالميه، : محمد باقر بهبودي، تهران: سيد عبدالحسين الحسيني خاتون آبادي، وقايع السنين واالعوام، تصحيح - [179]
  . ٨٢،ص١ها،ج  ، پژوهش در تاريخ هزاره)اظمحاج ك(حسين علي يزداني  - [180]
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  فصل دوم
  تأثير شيعيان در فرهنگ و تمدن افغانستان 

  از قرن دهم هجري تا دوره معاصر
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  علوم و معارف: گفتار اول '
  

  از آغاز قرن دهم تا پايان قرن سيزدهم) الف
  چهاردهم به بعداز آغاز قرن ) ب
  
  هنر و معماري: گفتار دوم '

  
  :هنر) الف
  معماري -ب
  
  آداب و رسوم : گفتار سوم '

  
  ها و شاديها جشن -١
  ازدواج  -٢
  بازيها و سرگرميها -٣
  مراسم عزاداريها -٤
  نوع لباس -٥
  اقتصاد و درآمد: گفتار چهارم '

  
  كشاورزي -١
  دامداري -٢
  تجارت -٣
  
  حكومت و سياست: گفتار پنجم '

  
  هاي مركزي در قبال شيعيان سياست دولت) الف
  هاي مركزي نقش شيعيان در حكومت) ب
  بخش هاي آزادي مشاركت شيعيان در نهضت) ج
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  : مقدمه
است و در بحث آغازين اين فصل به تبيين  در اين فصل به بررسي تأثير گذاري شيعيان در فرهنگ و تمدن افغانستان از قرن دهم هجري و پس از آن پرداخته شده

اشاره گرديده، سپس علوم و معارف و ميزان تأثيرگذاري شيعيان در رشد و شكوفايي آن مورد پژوهش قرار داده شده و پس از آن به جايگاه هنر و معماري شيعيان 
عد از آن به اقتصاد و درآمد آنها اشاره گرديده و سرانجام به مقوله حكومت و اي آداب و رسوم شيعيان را مورد جستجو قرار داده و ب به برخي از نمادهاي برجسته

هاي  خواهانه و نيز در فعاليت هاي آزادي هاي مركزي و نقش آنها در نهضت هاي مركزي در قبال شيعيان، مشاركت آنها در حكومت سياست و نحوة تعامل حكومت
  .ن افغانستان مورد بررسي قرار گرفته استسياسي و به وجود آوردن جريانات سازماندهي شيعيا

   



   تشيع در فرهنگ و تمدن افغانستاننقش 
 
 

 http://kajaki.blogfa.com  ويرايش جهت كتاب الكترونيكي توسط رستم افغانستاني

 

۴٣

  علوم و معارف : گفتار اول
تاريخ نگاري، حكمت، رياضيات و نجوم و ستاره شناسي و هر دانشي كه تشيع در رشد و شكوفايي و گسترش آن : هاي ديگر علمي چون در اين گفتار در زمينه

هاي  است كه سابقه آن در افغانستان به زمان) دري(هاي فرهنگي كشور افغانستان زبان و ادب فارسي  راث، كه يكي از مي)شعر(اند، و نيز به ادبيات  نقش ايفا كرده
گيرد و در طي پنج قرن كه آغاز آن از قرن دهم هجري تا اواخر قرن چهاردهم هجري مورد مطالعه قرار  كند، مورد بررسي قرار مي گذشته بسيار دور بازگشت مي

  .گيرد مي
  :ر علوم و معارف از قرن دهم هجري به بعد، عبارتند ازنقش شيعيان د

  :غاز قرن دهم تا پايان قرن سيزدهم هجري از آ) الف
اين اثر كه با حديث، » احسن القصص«، اثري دارد به نام .)ق.هـ ٩٠٧(معين الدين فراهي هروي، مشهور به مال مسكين و متخلص به معيني  :قرن دهم هجري. ١

آورده است كه در آن » حدائق الحقائق في كشف االسرار والدقايق«هاي ادبي همراه است، گويا بخشي از تفسير خويش را به نام  ي و آرايههاي قرآن تصوف، آيه
كرد و اما  تخلص مي» مطيعي«وي نخست  .بود.) ق.هـ ٩٠٦-٩٣٠(ابدال بلخي شاعري در دستگاه صفوي [1].ها را به فارسي برگردانيده و سپس تفسير شده است آيه

كمال الدين حسين بن علي، مشهور به واعظ كاشفي [2].او در سرودن انواع شعر، به ويژه هزل و هجو مهارت داشت. بعد به ابدال كه گويي نام وي بوده است
كه از مهمترين كتب دورة » كليله و دمنة ابوالمعالي نصراهللا منشي«و » )جواهر االسرا(اخالق محسني »و » روضة الشهداء«، اثري به نام .)ق.هـ ٩١٠(سبزواري بيهقي 

د مشهور به سهيلي از است به نام نظام الدوله امير شيخ احم» كليله و دمنة ابوالمعالي«كه تدوين مجدد از » انوار سهيلي«و اين اثر را به نام [3].باشد نوشت تيموري مي
  [4].تحرير شده است.) ق.هـ ٨٧٣-٩١١(فرمانروايان دستگاه سلطان حسين بايقرا 

ا شد و به از بند ره. ق٩١٦وي مدتي در دست ازبكان گرفتار بود و در سال .) ق.هـ ٨٨٢-٩٤١(و يكي ديگر از شعرا و تاريخ نويسان، صدر الدين ابراهيم اميني هروي 
در شرح » نظم الجواهر«اثري ديگري به نام . ق٩٢٢و در سال . نوشت) ع(؛ در شرح و ترجمة مناجات علي »مناجات«اثري به نام . ق٩١٨در سال . شاه صفوي پيوست

مناظره مهر و «، »طالب ديوان امام علي بن ابي ترجمه«و آثاري ديگر او . تاليف كرد» فتوحات شاهي«اثري به نام . ق. هـ  ٩٢٧و نيز در سال . نگاشت) ع(ديوان علي 
  [5].شود و در يك مجموعة در دانشگاه تهران نگهداري مي» ديوان شعر«و » مكتوب

زمين زراعتي، غالت، پيوند تاك، دارد، كه موضوعاتي مندرج در اين اثر مثل شناخت .) ق.هـ  ٩٢١(» ارشاد الزراعه«قاسم بن يوسف ابونصر هروي، اثري به نام 
  [6].هاي گذشته آورده است هاي كشاورزي را در سده ها و خوراكيها است و نيز به واژگان كشاورزي، نام محصوالت زراعي و سنت سبزيها، گلها و درختان، ميوه

شيعيان بود و از اين رو به دربار سلطان حسين بايقرا كه فرهنگ دوست و شيعه مسلك بود، رفت  از.) ق. هـ  ٩٣٢(شاعري به نام جال الدين محمد آگهي خراساني 
كه در جواب قصيدة » شهر آشوب«مورد بي توجهي شاه صفوي واقع شده بود، قصيده دارد، به نام .) ق.هـ  ٩٣٠(آمد داشت و به روزگار شاه اسماعيل صفوي 

در اخير بر سر . است و در آن به بدگويي حكام، امراء و اعيان و اشراف هرات و از جمله به نام امير سلطان تركمان بوده است امير خسرو دهلوي سروده» درياي ابرار«
  [7].دهد اين قضيه جان خويش را مي

مجمع الشعراي «و » نفايس المآثر«هاي  د در اين زمينه به ناموي آثاري دار. توان به خواجه ابن علي واقفي هروي اشاره كرد ديگر از شعراي اين قرن مي
  [8].).هـ ق ٩٧٢-٩٧٩(» جهانگيرشاهي

شعر، سرود و از انواع  شعر نيز مي. منصب داشته است.) ق.هـ ٩٧٤(باشد كه در دستگاه سام ميرزاي صفوي يكي ديگر از شعراي اين قرن، تقي الدين محمد هروي مي
  [9].سرايد و نيز در صنايع شعر، عروض و معما ماهر بود بيشتر غزل مي

هاي مسلم بن  دارد كه به نثر فارسي در تاريخ جنگ» روضه المجاهدين«توان اشاره نمود، كتابي به نام  تاريخ نويسي به عطا اهللا بن حسام واعظ هروي مي  در زمينه
- ٩٨٣(» شاه تهماسب يكم صفوي«، اين كتاب در يك مقدمه، بيست و يك باب و يك خاتمه نوشته شده است و به .)ق. هـ  ٦٧(و مختار ثقفي .) ق.هـ ٦٠(عقيل 
تري تذكره نويسان او را از سادات حسيني شاعر و خوشنويس بوده است كه بيش) ق.هـ ٩٨٣(و محمد اصغر، اشرف خان مير منشي، [10].هديه شده است.) ق. هـ ٩٣٠

  .توان نام چند شاعر و اديب و نويسنده جامعه شيعي را يافت از البالي كتابهاي تاريخي و منابع ادبي با دشوارهاي فراوان مي[11].اند مشهد دانسته
ميرزا اسماعيل انسي شاملوي : شود را شامل مي... هاي ادبيات، تاريخ، علوم قرآن، حديث و گردد در زمينه در اين قرن افرادي كه معرفي مي :قرن يازدهم هجري. ٢

زل و رباعي ي عالي بوده است و در سرودن انواع شعر به ويژه غ وي شاعر توانا و داراي ذوق و قريحه. شاعر هروي از مردم هرات بوده است) ق.هـ١٠٢٦(هروي 
  [12].كرد استاد بود و در شاعري از سبك هندي پيروي مي

» لطيفة العذب«بيت به نام  ١٠٠٠، شاعري است از مردم روستاي خواجه خيران در نزديكي بلخ واقع بوده است، تنها اثر از وي يك مثنوي در )ق.هـ١٠٤٠(ترابي بلخي 
تاليف نموده است و در ) ق.هـ١٠٤٥(در سال » بحر االسرار في معرفة االخيار«محمود بن امير ولي بلخي، اثري به نام [13].جاي مانده استدرباره مكر زنان به 
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، متخلص به )ق.هـ١٠٠٤-١٠٤٨(شاعري به نام ميرزا برخوردار  [14].باشد هاي مؤلف را شامل مي هاي نجوم، اسرار علويات، اخبار، تاريخ، جغرافيا و گزارش زمينه
محبوب «ي آفريد به نام  تحرير تازه. گذاشت از فراه به مشهد آمد» محفل آرا«فراهم آورده است و سپس نام آنرا » رعنا و زيبا«ي از حكايات به نام  مجموعه» ممتاز«

  [16].دارد» منشآت«ي به نام  مجموعه. كه از دولتمردان دربار صفوي بوده است) ق١٠٥٠(و در زمينه شاعري و خوشنويسي، حسن خان شاملو  15][»القلوب
در اين رشته به يادگار ) ق.هـ١٠٥٢(» اختر هزاري«و » اختر جمالي«از وي كتابي به نام . بوده است» قليچ خاني«شناسي شير محمد خان هزاه ملقب به  ستاره  در زمينه

دارد كه نسخه يگانه آن در كتابخانه » كشف اآليات«و در زمينه علوم قرآني، مال موسي هزاره، اثري به نام [17].از دنيا رفته است. ق.هـ١٠٦٥و در سال . مانده است
شاعري در اواخر اين قرن  [18].ق نوشته شده است.هـ١٠٥٦اين فهرست در سال . شود ديده مي» شاه رحمت خان«بر آن تمليك به نام سلطان المتكلمين وجود دارد و 

هاي  خوريم كه در زمينه هاي شيعه بر مي در اين قرن به تعدادي انگشت شماري از شخصيت [19].ق از دنيا رفته است.هـ ١٠٨٣به نام ربيع هجو ساز كه در حدود 
  .گوناگون علمي فعاليت كردند

  .شود پرداخته مي... هاي علوم قرآن، تاريخ و در اين قرن در زمينه :قرن دوازدهم. ٣
كه درباره اين اثرقندهاري، آقا بزرگ تهراني مطالبي را در كتاب ) ق.ه١١٠٣(» آنقواعد قر«محمد كاظم قاري قندهاري، اثري در زمينه علوم قرآني دارد، به نام 

وقت ) حاكم(كتابي است به زبان فارسي نگارش يافته است و دربارة تجويد قرآن مطالب بسياري دارد كه به نجف قلي خان » قواعد قرآن«: آورده است» الذريعه«
بيت، يك مقدمه، دوازده قاعده، بيست فايده و يك خاتمه  ٢٥٠٠م، قواعد و تجويد قرآن است كه جمعاً داراي اين كتاب در قالب نظ. قندهار تحويل شده است

مال عطا [20].ي نوزدهم در ساعات مناسب استخاره نمودن است و فايده بيستم دربارة نحوة و انواع استخاره است كه آنرا با حروف هجا بيان داشته است فايده. باشد مي
 [21].در تعريف اصفهان دارد» شهر آشوبي«به اصفهان رفت و اثري به نام ) ق.هـ١١٠٥(اعجاز هروي، از شعراي اين قرن است كه در زمان شاه سليمان صفوي 

» شاهنامه«وي در دربار فرخ سير در شاه جهان آباد به كتابت . اشاره كرد) ق.هـ١١٦٠(توان به ميرزا محمد علي تمناي كابلي  نويسنده و شاعري در اين قرن مي
   [22].پرداخت

ان و در زم) ق.هـ١١٦٠-١١٨٦(ق در سمت منشي حضور در دستگاه احمد شاه دراني .هـ ١١٦٠ميرزا محمد هاشم بهشتي، دبير و اديب ايراني تبار افغانستاني، در سال 
» نگارستان سلطاني«اثري تحت عنوان . برده است و مدتي منشي حضور ديوان بيگي وكيل الدوله عبداهللا خان فوفلزايي بود به سر مي) ق.هـ١١٨٦-١٢٠٧(تيمور شاه 

  [23].دارد
و » چهل حديث«و » تذكرة برنا بادي«: و داراي آثار زيادي است از جمله. تاني است، مستوفي، نويسنده و شاعر افغانس)ق.هـ١١٦٤-١٢٢٠(ميرزا محمد رضا برنا بادي 

در مدت نه چندان زياد نام و ) ق.هـ١١٨١-١٢٥٤(در زمينه عرفان موالنا محمد حسن عارف هروي [24].شود ديوان غزليات وي ديده مي«نيز در آثار شهر هرات 
آن پير عالي درجات ... محمد شاه قاجار... تا هنگام سفر شاه«: علم و عرفان به دست آورد و در ميان مردم و دولتيان هرات مقامي شامخ كسب نمودشهرتي در عالم 

  [25]»...نمود) قدس رضوي(را از بلدة هرات با كمال احترام روانه اين آستان 
بود كه به قندهار منتقل و ماندگار ) گرمسير(زيست او اصالتاً از سرزمين داور  اواخر قرن دوازدهم و اوايل قرن سيزدهم هجري مي محمد علي متخلص به شرر در

يكي از . بيتي دارد كه شامل چهار قصيده، يك ترجيع بند و يك مخمس و تعدادي غزل و ابيات متفرقه ديگر است ٨٠٠بنابر گزارشي يك مجموعه . شده است
وفات بزرگان و مدايح رجال روزگار وي    توان مشاهده كرد، مثل تاريخ الي آنها بعضي نكات تاريخي را مي هاي شرر اين است كه در البه هاي سروده گيويژ
  [26].را
سيزدهم كه متمايل به سبك هندي و تبعيت از بيدل بود يگانه ، در ميان گروه سرايش گران سدة )قرن سيزدهم(كلبعلي خان شرر جغتويي : قرن سيزدهم هجري. ٤

و يكي ديگر از شعراي اوايل قرن سيزدهم، مال مسكين دهمزنگي است،  [27].جغتويي در نزد خانواده محمد علي لعلي وكيل سابق جغتو است» ديوان شرر«ي از  نسخه
مسكين ديواني بزرگي دار و از جذبات عشق و «: نويسد آقاي شهرستاني درباره او مي. آزمود... گوناگون غزل، قصيده، دوبيتي وهاي  او سرايش خويش را در قالب

  » ...باشد عرفان مملو مي
  با پر جفاي قافيه تنگي كه واخ واخ                ياران فتاده است سرو كار من چسان
  پيمانه نوش و مست دورنگي كه واخ واخ                         مسكين بگو كه كرد ترابي گنه شهيد

  [28].هاي محلي هم شعر سروده است مسكين عالوه بر اين گونه سرايش شعر در زمينه
و ديگر از  [29].به يادگار مانده است» ريق الحقمجالس ط«اشاره كه از او تنها اثرش به نام ) ق١٢٤١زنده (توان كلبعلي جوانشير كابلي  از نويسندگان اين قرن مي

  :هاي گوناگون فقه، اصول، كالم و رياضي آثاري با ارزشي دارد است، در رشته) ق.هـ ١٢١٧-١٢٩٩(انديشمندان اين قرن محمد تقي هروي 



   تشيع در فرهنگ و تمدن افغانستاننقش 
 
 

 http://kajaki.blogfa.com  ويرايش جهت كتاب الكترونيكي توسط رستم افغانستاني

 

۴۵

 - ٧عيون االحكام؛  -٦كاشف االستار؛  -٥تلخيص تحفة االبرار؛  -٤الحديقة النجفيه؛  -٣ب؛ توضيح الحسا -٢نهاية االمال في كيفية الرجوع الي علم الرجال؛  -١
  [30].اثر با ارزشي وي را نام برده است ٣٠آقا بزرگ تهراني ... مناسك الحج و -٨طريق النجاة؛ 

باشد كه اشعار عرفاني بسيار داشته كه امروزه از سرنوشت اشعارش خبري نيست،  مي) ق.هـ ١٢٩٢زنده (و يكي ديگر از شاعران عارف محمد محسن شباب قندهاري 
حاالتش را مجمالً شنيده طالب مالقاتش بودم بعد «: نويسد اند يكي از تذكره نويسان درباره اين شاعر چنين مي برخي از تذكره نويسان از نمونه اشعار وي ذكر نموده

اما در مراتب شاعري همان غزل سرايي را اختيار كرده، ليكن . ي به هم رسانيد و در جمع بعض اشعار معاصران هم في الجمله همراهي كرداز مالقات، كمال مهربان
ريك او را از ذهن كند باز گاهي در اشعارش معاني با چون بيشتر در هندوستان و افغانستان به سر برده و با ادباي آن سامان معاشرت نموده با اين كه خيلي مالحظه مي

  ...رسد به هم مي
  ز درد عشق تو، ارجان رسيده بر لب ما                   نبرده و نبرد بي كسي به مطلب ما

  [31]كه نيست شكوه زبيداد دوست مشرب ما       خواهي بكن به جان من اي شوخ آنچه مي
ريحان «و » جواهر المواعظ«، »دفتر حسيني» «طغيان البكا«باشد كه داراي آثاري در اين زمينه است  شاعر اين قرن مي) ق.هـ ١٢٥٦(ميرزا محمد ابراهيم گوهري هروي 

  : آثار علمي آخوند در دو حوزه صورت پذيرفته است [32].كه به چاپ رسيده است» العرفا ذريعه الرضويه
مال محمد كاظم معروف به . اشاره نمود.) هـ ق ١٢٥٥ -١٣٢٩(» مال محمد كاظم خراساني«توان  در زمينه اصول و فقه مي :علميدر زمينه تأليف كتابهاي ) الف

  [33].فرزند مال حسين هروي، از دانشمندان اصولي و فقهي كم نظير بوده است» آخوند خراساني«
درخشد و به عنوان آخرين متن درسي به  توان نام برد كه پس از ظهور تا به امروز در مراكز علمي حوزوي مي را مي» كفاية االصول«از جمله آثار ماندگار علمي وي 

مده آ» آخوند خراساني«در مورد آثار گرانبهاي » نجف كانون تشيع«در كتاب . آيد و در ميان دين پژوهان اسالمي در اصول رسميت عام و تام يافته است شمار مي
كه مشتمل بر قواعد » الفوايد«و نيز كتاب [34].»حاشيه بر اسفار و حاشيه بر رسائل و مكاسب شيخ انصاري  كفاية االصول، كتاب االجاره، كتاب اجتهاد و تقليد،«: است

  [35].باشد آخوند مي هاي ديگر از آثار در فقه و رساله» روح نجات«باشد و كتاب  مهم فقه و اصول مي
پس از آن كه ميرزاي «: شاگردان استاد مسلم از مرز هزار نفر گذشته بود، چنانچه كه در يكي از منابع اين طور آمده است :تدريس علوم و معارف  در زمينه) ب

اش متجاوز از هزار نفر بوده و صد و  نيه اشتغال يافته تا آن كه شمار حاضرين حوزهشيرازي به سامرا مهاجرت فرمود صاحب كفايه به تدريس جمعي از طالب دي
  [36].»...گير و مسلم برنا و پير و مرجع تقليد اماميه بوده اش عالم بيست تن از آن جمله مجتهد مسلّم بودند و در اواخر آوازه

  .توان آثاري بسياري يافت هاي علمي مي زمينهدر اين قرن علوم به رشد است و در 
  :از آغاز قرن چهاردهم هجري به بعد) ب

  :گردد به جهت رعايت اختصار به دو دسته تقسيم مي. هاي مختلف علوم و در توسعه و تعميق آن رشد چشمگيري داشتند در اين قرن شيعيان در زمينه
  :علوم تجربي و نقلي) الف

در زمينه تاريخ نگاري افرادي چون مال افضل . شود كه شيعيان در آن شيعيان نقش دارند، تنها در اين قسمت آثار برخي افراد آورده ميهاي متداول  علوم و دانش
  .توان نام برد ارزگاني و كاتب را مي

  .رساندبه چاپ . ق١٣٣١در سال » مختصر المنقول در تاريخ هزاره و مغول«مال محمد افضل ارزگاني، اثري دارد به نام 
» نژادنامه افغان«. ش١٣٠٢» تاريخ حكماء«. ١٣٣٥، »تحفة الحبيب«. ش١٣٣٣» )٣ج(سراج التواريخ، «. ق١٣١٣چاپ» )٢-١ج(سراج التواريخ، «فيض محمد كاتب، 

  [37].»تذكره االنقالب«و » فقرات شرعيه سياست كشور داري«، »تاريخ عصر امانيه«، »فيضي از فيوضات
  :توان به عالمه سردار كابلي اشاره كرد مي... در زمينه علوم حديث، فقه و اصول و رياضي و

  :باشد آثار مكتوب فراوان دارد و آنچه به صورت كتاب مستقل در آمده است، بدين شرح مي): ق.ه١٢٩٣-١٣٥٧(عالمه حيدر قليخان سردار كابلي 
تبصرة الحر،  -٤غاية التعديل في معرفة االوزان و المكاييل؛  -٣جمع اشعار ابيطالب به صورت ديوان شعر؛  -٢؛ )چهار جلد() ع(االربعين في فضائل اميرالمؤمنين  -١

اثر با ارزش از وي نام برده شده  ٣٠نزديك ... العلم الشاخص في اسرار ظل الشاخص در عمال فلكي و -٦شرح خطبة حضرت زينب در كوفه؛  -٥في تحقيق الكر؛ 
باشد و عالمه سردار كابلي نه تنها در علوم و فنون گوناگون سر آمد روزگار بود بلكه در ميدان عمل و زهد، قناعت، ادب و فضايل  هاي علمي مي ه در زمينهاست ك

  [38].شود خويش محسوب مي هاي حديث، رياضي، فقه و اصول و تاريخ از سر آمد روزگار او در زمينه. اخالقي نيز از عجايب و مفاخر جهان اسالم و تشيع بود
روحيات و آثار آن در پيداگوژي، «، »حقوق بين الملل عمومي«هاي  توان از سيد محمد ابراهيم عالمشاهي، نام برد كه وي آثاري دارد به نام در زمينه حقوق نيز مي

  [39].»شام تاريك صبح روشن«و » مشعله«، »صحنه زندگاني«، ١٣١٩» اصول محاكمات«و » )ترجمه(



   تشيع در فرهنگ و تمدن افغانستاننقش 
 
 

 http://kajaki.blogfa.com  ويرايش جهت كتاب الكترونيكي توسط رستم افغانستاني

 

۴۶

» قاموس لهجة دري هزارگي«، ١٣٣٦) ترجمه( ١، ج»دين اسالم«: آور بوده كه آثار وي در اين راستا عبارتند از در زمينه ادبيات محلي پوهاند علي اكبر شهرستاني، نام
  [40].»هايي از فرهنگ شفاهي هزارگي نمونه«و 

در  ١٣٦٣در سال » دين ترياك نيست با مقدمه استاد جالل الدين فارسي«، ١٣٤٣جامي و ابن عربي، : محمد اسماعيل مبلغ در زمينه حكمت و عرفان آثار دارد از جمله
  [41].»تعليق نگاهي به سالمان و ابسال جامي«، »نقد فلسفه از نگاه جامي«. تهران چاپ شده است

در » فيزيولوژي اعصاب مركزي«و » فيزيولوژي چشم و گوش«، »الكتروفيزيولوژي عضله«، »تغذي و ميتا بوليزم و تنظيم حرارت«: دكتر صادق علي ياري مترجم
  .بخش پزشكي و طب آثاري را ترجمه نموده است

  [42].١٣٤٥»ولمصباح االص«و » خاطرات زندان«: سيد سرور واعظ بهسودي
ميلودي «، »١٣٦٩نرگس آبي «، »١٣٥٢راه، «، »١٣٦٧پرواز فرشته «، »١٣٥٢لبخند مادر«، »١٣٥٧راه سبز «، »١٣٥١هفت قصه «) داستان و رمان: (عبدالكريم ميثاق

  »١٣٥٤پالر، «و » ١٣٥٤درياچه، 
» به همكاري اوالف اندرس) ٢ج(نباتات عمومي «. ١٣٥٢» به همكاري اوالف اندرس) ١ج(نباتات عمومي«. ١٣٥١ »اكولوژي مناطق مركزي«: دكتر امير شاه حسن يار

١٣٥٢. [43]  
، »هاي پيلوت نگي و يادداشتپروازهاي ج«) ترجمه(» تعليمنامه پرواز«: توان به آثاري متعدد از وي به جا مانده است از جمله آنها مي): خلبان(نور علي هوا باز

   [44].»)آمادگي عمليات(تعبيه و سوق الجيش «و » )كشتي راني(ناويگشين «
  :گردد عالمه محمد علي مدرس، آثاري عالمه به دو دسته تقسيم مي

المدرس االفضل فيها يرمز و يشار اليه في «، »)شرح صمديه(و المستفيد  الكالم المفيد المدرس«، »)شرح سيوطي(مكررات المدرس «: آثار متعدد نوشتاري مدرس
القواعد النحويه در شرح «، »تصحيح و تعليقه جامع المقدمات«، »الشواهد المنتخبه للكتاب السيوطي«، »اعراب سوره الفاتحه«، »)شرح مطول در هفت جلد(المطول 

  ...و» عوامل النحو
  : آثار گفتاري مدرس

هاي علميه كشورهاي اسالمي توزيع و نشر شد، از عالمه مدرس و اديب مشهور در  رسي عالمه مدرس ثبت و ضبط گرديده است و در تمام شهرها و حوزهنوارهاي د
  [45].گردد باشند كه شامل دورس ادبيات، كالم، منطق، اصول و فصاحت و بالغت مي ها موجود مي در مؤسسات مختلف و نوارخانه) كاست(حدود سه هزار نوار 

  .١٣٥١، »زنان برگزيده تاريخ«: حسين هدا -
  .»ماهيت كمكهاي امپرپاليزم«: داد علي نيرو -
  .»تفسير سياسي و حقوقي قانون اساسي«: جان علي نور زاد -
  ١٣٦٧، »اشعار و اصل«: محمد حسين طالب -
  .١٣٦٩» ...آشتي در شاهنامه«: محمد يونس طغيان -

هاي  و در نتيجه شيعيان در توسعه و رشد علوم در قرن چهاردهم، نقش به سزايي داشتند و در زمينه. شود به جهت اختصار معرفي برخي از افراد و آثار آن اكتفا مي
هاي  تر از قبل برداشتند، در عرصه هاي جدي گامها  اند از جمله در زمينه ادبيات و شعر حضور پررنگي دارند و در اين دوره شيعه گوناگون علمي قلم فرسايي نموده

  .باشند گوناگون علمي رو به رشد مي
  :ادبيات شعر در قرن چهاردهم هجري ) ب
  :مرثيه سرايي. ١

قايع ديگر كه از ي ادبي است كه در ادبيات فارسي تاريخچه مخصوص به خود را دارد اين نوع شعر در مصايب بزرگ واقعه كربال و بسياري از و مرثيه سرايي گونه
سبك مرثيه سبك خاصي نيست، بلكه سراينده به اقتضاي طبع و ذوق خودش سبك دلخواه . شود سروده مي. ي اجتماعي، مذهبي برخوردار است بار عاطفي و زمينه

  .سرايد يا وزن شعري را كه از طنين موسيقيايي خوب برخوردار باشد، گزينش كرده و مرثيه را مي
در ايران از زمان سلسله صفويه كه مذهب تشيع از آزادي تمام در مراسم مذهبي برخوردار بودند؛ شاعراني . فغانستان مرثيه شاعران خاص داشته استدر شعر ايران و ا

درونمايه اين . رداختندكه از لحاظ معنايي چندان تفاوت ندارند، پ» مرثيه«و » نوحه«هاي تحت عنوان  بوجود آمدند كه در كنار جريان اصلي شعر به سرايش منظومه
  .و باقي اصحابش و فرزندان آن حضرت بود) ع(هاي وقايع كربال و شهادت امام حسين  ها و مرثيه منظومه
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هايي  نيست، مرثيهقايسه با ايران در افغانستان نيز مرثيه سرايان به تقليد از الگوهاي ايراني اين نوع شعر؛ در شرايطي كه كشور افغانستان از لحاظ ساختار مذهبي قابل م
ها در دوران استبداد و اختناقي كه بر فضاي افغانستان سايه افكنده بود و شيعيان از كوچكترين حقوق اجتماعي و آزادي سياسي بر  اين نوع سروده. اند بسيار سروده

از ميان مرثيه سرايان معروف شيعه در . آورده استخوردار نبودند، با شجاعت و شهامت و از خود گذشتگي سرايندگان خويش يك جريان مبارزاتي را بوجود 
در محافل مذهبي افغاني از شهرت فراوان » ذكاء«محمد نبي واصل، سيد كاظم بلبل و محمد ابراهيم تركمن معروف به : افغانستان نام سه نفر بيشتر بر سر زبانها است

  .برخوردار است
ي شعر و مرثيه و از مرثيه سرايان به نام افغانستان است، كه اشعاري زيادي در منقبت و مدح  ندگار عرصههاي ما از چهره ):ق١٣٠٩- ١٢٤٤(ميرزا محمد نبي واصل 

به » ب آثار و اصلمنتخ« [46] .هاي مختلف شعر سروده است، اما بيشترين آثار وي در حوزه مفاهيم مذهبي و ديني قرار دارد و اصل در زمينه. سروده است) ع(اهلبيت 
  [47].گردآوري و چاپ شده است كه اكنون ناياب است همت مرحوم طالب حسين قندهاري

  : از كتاب مرثيه سرايان افغانستان انتخاب شده است» در دشت كربال«از آثار واصل شعر 
  به دشت كوفه از ختم رسل يك دودمان گم شد       گر از يعقوب تنها يوسفي اندر جهان گم شد 

  چو در دشت بال قرآن ناطق از ميان گم شد             ي اوراقت اي گردون چرا بر هم نشد شيرازه
  [48]...چنان پامال شد كز وي نشان استخوان گم شد                     تن پاك حسين از نعل سم مركب دشمن 

  :خوانيم سروده شده است؛ مي» حسين«او كه شاعر اهلبيت عصمت و طهارت است، از نمونه شعرهاي او اين شعر را كه با عنوان  ):ق١٣٣٤(لبل سيد محمد كاظم ب
  مگر ثناي حسين را كند خداي حسين       زبان ناطقه الل است در ثناي حسين

  [49]...سينگذشت از سر عرش افسر كاله ح           دمي كه بر سر دوش نبي نهادي پا         
ها متجلي گشته است كه شهيدان كربال و واقعه عاشورا از مهمترين موضوعات مورد توجه  ها سروده در ديگر اشعار بلبل نيز مضامين ديني و مذهبي در قالب مرثيه

چون . اند، اما به واقع امر آنها از نظر مردم همچنان با عظمت و بزرگ هستند رفتهمهري ارباب مطبوعات و جرايد و مورخين قرار گ اين شاعران گرچه مورد بي. اوست
  .نمايند كنند، عمل مي روايان ساده و بي تكلف و بي ادا و اصول كه مدعي هيچ هنري نيستند و تنها به انجام وظيفه كه از ناحيه اين بر خويش تن احساس مي

هاي مذهبي ديگر  هاي عاطفي واقعه كربال و مناسبت ها تكيه بر جنبه ها و سروده وجه مشترك تمام اين مرثيه .):ش١٢٩٠(» ذكاء«محمد ابراهيم تركمني متخلص به 
هاي  اشد مخاطبان اين مرثيهاست؛ و نه نگاه ژرف و عميق به زواياي قضيه از باب مثالً تحليل فلسفي و عملي و آكادميك كه دايره بزرگتر از مخاطبان را دربر گرفته ب

در آثار ذكاء هم شاهد نگرش از اين . هاي پايين جامعه هستند و تحليل اين مصائب هم به تناسب درك و توانايي فهم عامه صورت پذيرفته است به طور عموم توده
  .»اي زهجر تو جهان غمكده تا نفخه سور«   :نوع هستيم

  آدم و جن و ملك غمزده تا شور نشور       اي زهجر تو جهان غمكده تا نفخه سور
  كربال خون جگر داده ز قتل تو عبور               كعبه از ماتم جانكاه تو پوشيده سياه

  [50].دارد»خزينة الدور«ذكاء اثري به نام 
  :شعر مقاومت - ٢

گردد، شهيد بلخي به عنوان مدافع ارزشهاي ديني در برابر مظاهر بيگانه  شعر مقاومت افغانستان با نام او آغاز مي ):ق١٣٩٢- ١٣٤٧(شهيد سيد محمد اسماعيل بلخي 
چهارده سال در  ١٤شمسي است كه مدتي  ٤٠و٣٠در دو دهه » بلخي«كند، عالمه بلخي از پيشگامان شعر مقاومت است، دوران مبارزه  ايستاده و مبارزه را آغاز مي

گيرد، او در زندان هم به مبارزه  در دستان حكام وقت افغانستان گرفتار بود، بخش از حيات سياسي مبارزاتي اين شهيد را دربر مي» پلچرخي«و » همزنگ« زندانهاي
شود با كاغذ  خلق و سروده ميسازد كه بيشترين شعرهايش در زندانها  دهد و با سرودن شعر مردم را از خطر اختالف بوسيله دشمنان جامعه آگاه مي خويش ادامه مي

  :آيد سيگار به ميان مردم مي
  نگرم نزاع مذهب و جنگ و نفاق مي                   نگرم چه ابتالست كه در هر بالد مي             

  [51]...نگرم ز هر تفرقه در اتحاد مي             كوشند به نام صلح به اسباب جنگ مي
توان بخش اندك از زندگي او دانست و  توان جايگاه او را در شعر و شاعري خالصه كرد، بلكه شعر را مي بعادي فراوان دارد كه به واقع نميشخصيت عالمه بلخي، ا

ر را پلي ها و آثار او را محمل اندوه شخصي و آمال خصوصي او دانست، او را در يك نظرگاه متفكري است كه به صورت واقع شع توان سروده از سوي ديگر نمي
لخي، هم هاي علمي و معرفتي خود را از آنجا همانند سنايي و عطار و بسياري از عارفان بيدار دل و روشن ضمير ديگر معرفي و بيان نمايد، عالمه ب ساخته تا اندوخته
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هم خطيبي كه در منبر ارشاد مردم خوابيده در طوفان و و . مبارز است كه در راه بيداري نسل جوان و روشن فكر افغانستان در برابر نيروهاي ماركسيستي مشغول است
  .گيرد مهلكه كه از هر طرف اعتقادات اين مردم را به نشانه رفته است قرار مي

  [52]»...پس از هزار قيامت بحال اغاييم           ز يك نگاه تو شد سرنوشت ما معلوم... «
اين گونه . نام نهاد» ديني«و » مناسبتي«شود آن را شعرهاي  دهند كه از نظر تعريف هنري و امروزي مي هاي ديني شكل مي هاي بلخي را سروده بخشي زيادي از سروده

دور شاعران در گراميداشت وقايع مربوط به  شعرها در تاريخ زبان و ادبيات فارسي از سابقه طوالني برخوردار است، بويژه در ايران و افغانستان كه از قرنهاي خيلي
مثالًَ اشعار مربوط به واقعه . اند، آثار شعري مناسبتي بلخي بيشتر، در بستر مسايل وقايع خاص مذهبي شكل يافته است هاي ديني شعر سروده دين و مذهب و مناسبت

رهبر «با عنوان » بلخي«شعر معروف . گيرد هاي اين شاعر را در بر مي ي از سرودههاي درخشان تاريخ اسالم است، فرازي است كه بسيار عاشورا كه يكي از حماسه
  . از شهرت زيادي در محافل ادبي افغانستان برخوردار است» آزادي

  آزاد توان بردن ره در بر آزادي     در دشت عراق آمد آن رهبر آزادي
  [53]...از خون است در دفتر آزاديامضاي من          گفت بهر گامي با رمز تبسم فاش مي                             

  [54]).١٣٧٤(» هاي خالي جهاد با دست«) ١٣٧٥(» خاكستر صدا«دفتر شعرش به نام . وي عضو پيوستة فرهنگستان زبان و ادبيات است ):١٣٤٢(سيد فضل اهللا قدوسي 
      

  او را به سر هواي بهار و ترانه نيست       رفتن زالنه نيستچندي است مرغ دل پي 
  [55].ميلي براي پر زدن از آشيانه نيست         چون بلبل جدا شده از با غم و مرا         

شماره نام آن را  ١٣در مشهد به راه انداخت، اما پس از » در دري«وي با گروهي از هم ميهنان هنرمند و ادب پژوه خويش مجله به نام  ):١٣٤٤(سيد ابوطالب مظفري 
  :تغيير دادند برخي آثار وي» خط سوم«به 

  [56]»)١٣٧٨(گزيدة ادبيات معاصر  ٤٢مجموعه شعر «، »)١٣٧٢(شعر مقاومت افغانستان «، »)١٣٧٢(سوگنامة بلخ «
  سفر ز روي وطن پرده را كنار زده است         دلم هواي وطن كرده است و جار زده است

  كه سوز و آه آتش بر اين ديار زده است؟           هاي پر از خون و خاك شعله ورم به كوچه
  [57]...از اين كوچه سار بار زده است: شبانه گفت                               سراغ خانه گل چهره را به شهر شدم         

پياده «: برخي از آثار او عبارتنداز. ي در رشد و بالندگي شعر مقاومت داشته است ي نام آشنا در ادبيات امروز افغانستان، نقش برجسته چهره :كاظميمحمد كاظم 
» )١٣٧١(صبح در زنجير « و»)١٣٧٠(شعر مقاومت افغانستان «، »)١٣٧٧(شعر فارسي و روزنه«، »)١٣٨٢(زباني  همزباني و بي«، »)١٣٧٠(آمده بودم پياده خواهم رفت

  : نمونه از شعر كاظمي
  بازگشت

  پياده آمده بودم، پياده خواهم رفت         غروب در نفس گرم جاده خواهم رفت
  [58]...كه تهي بود بسته خواهد شد ام و سفره           طلسم غربتم امشب شكسته خواهد شد

اند و آينده درخشاني را در شعر امروز افغانستان براي وي پيش بيني  هاي فني بااليي دانسته كارشناسان حوزه ادبيات داراي نوآوري :ش١٣٤٨(محمد شريف سعيدي 
  : ديي از شعر سعي نمونه» )١٣٧٦دفتر دوم(«، »)١٣٧٤دفتر اول، (تبر و باغ گل سرخ «، »)١٣٧٤(وقتي كبوتر نيست «: برخي از آثار او عبارتنداز. اند كرده

  دليل حنجره بستن چيست؟
  شب است داد بزن بانو، سكوت سرد سترون چيست؟

  دليل حنجره بستن چيست؟» ماند صدا صداست كه مي«
  هايت كور، ميان گور خودت ماندي تمام پنجره

  [59]...و هيچ گاه نفهميدي فروغ، آينه، روزن چيست؟
دورتر از چشم «نخستين مجموعه شعر وي به نام . بش از شاعران نسل اول مقاومت است و مقاومت و مبارزه درون ماية اصلي شعر او استتا ):١٣٤٩(قنبر علي تابش 

  )١٣٧٦(اقيانوس
  سالم اي تك درخت ريشه در خون، شعله ور، در باد

  ي با زخم انبوه تبر در باد  كه بر پا مانده
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  نمبي پرم از خواب وقتي خواب مي هميشه مي
  [60]...ور در باد هاي خون چكان شعله تو را باز خم

    
  هنر و معماري : گفتار دوم

  هنر) الف
جنگي و هاي گوناگون مانند تزيين لباس، ظروف، وسايل و ابزار  هاي تاريخي از دوره صفويه و پس از آن دوره تاكنون شكل شيعيان در افغانستان از دورترين دوره

و دكور منزل، تزيين اتاقهاي رهايشي، ظروف سفالين، آثار چون خط، . اند هاي هنري زيبا آفريده ابزار آالت كشاورزي و غيره را به صورت دست ساز با جلوه
ها و فرهنگ غني آنها  نعكاس دهندة باورباشند كه ا هاي دستباف، نشان دهندة ذوق هنري آنها مي خوشنويسي، مرقع، در زمينه نساجي، بافندگي مانند فرشها و گليم

هاي چون موسيقي، هنرهاي تجسمي و تزييني و صنعت  در اين قسمت در زمينه. اي دارند شيعيان افغانستان نيز همانند گروههاي انساني ديگر، صنايع دستي ويژه. است
  .به طور مختصر پرداخته شده است

  :سازي موسيقي و آهنگ. ١
دهد و  موسيقي قسمت اساسي از زندگي آنها را تشكيل مي. ي آن سرزمين دارد، اين هنر در قلب مردم زنده است ه در رسوم و فرهنگ عاميانهموسيقي افغانستان ريش

ش، يعني به ي سازهايي كه امروز براي نواختن موسيقي سنتي به كار مي روند به چهار هزار سال پي بيانگر خلق و خوي ملي آنها به الحان گوناگون است، پيشينه
  [61].گردد باز مي» آريانا«دوران سلطنت باستاني 

مذهبي چندان چشمگير  اين هنر در ميان شيعيان خيزش و افق روشن داشته است، اما به دليل فقدان امكانات، عدم تشويق، مسير اين هنر به مجاري مثبت و القائات
رشد يافته است، با وجود اين همه عوامل و مشكالت هنر موسيقي، آهنگ سازي در مسير رشد و بالندگي خود را هم چنان نگه داشته و نبوده و در مجاري ناسالم 

د، اين نوعي ني است كه هنوز در موسيقي سنتي استفاده مي شو» توله«ترين نوعي اين هنر سروكار دارد، كه  احيا نموده است، بطوري يك فرد در بيابان با ابتدايي
آقاي لعلي درباره . گيرند است كه هنگام نواختن آن را رو به پايين مي» قره ني«به نواختن    كنند، و نواختن آن شبيه هاي گوناگون تزيين مي ابزار موسيقي را با رنگ

  [62].»، دهل، طبله، صفحه و ساز دهني، غيچك)سرنا(دمبوره، توله «: نويسد ابزار و آالت موسيقي كه در ميان مردم هزاره جات مرسوم است چنين مي
او به هنر موسيقي از . اشاره كرد كه از آهنگسازان به نام آن روزگار بود.) ق. هـ٩١١(توان به كمال الدين شيرعلي بنايي هروي  از آهنگ سازان قرن دهم هجري مي

. هـ ٩٧٣(يكي ديگر از آهنگسازان اين قرن محب علي هروي . كه در آن اصطالحات اين رشته را گنجانده است نگريست و نيز رسالة موسيقي دارد ديدگاه علمي مي
  [63].كرد باشد كه در اين هنر معروف بوده و در دوره صفويان خدمت مي مي.) ق

او مدتي در تلويزيون ملي افغانستان با . كه در هنر موسيقي كالسيك شهرت دارد) ش١٣٦٦(ه توان به سيد خليل حسيني حيدرزاد در اين زمينه در دوره معاصر مي
  [64].نواختن هارموينه و تانپور همكاري داشت

صفدر توكلي : يون طنين اندازند كه عبارتند ازدر اين هنر، هنرمندان نامي در عرصه موسيقي درخشيده است، مشهورترين آنها كه حتي آوازه آنها در راديو و تلويز
  [65]»...، سرور سرخوش، دالرام آغي، چمن سلطاني، سيد عوض، همايون و)مشهور(

هاي  تي افغانستان، سازها و الگواشاره كرد كه وي عالوه بر موسيقي سن» داوود سرخوش«توان به  هنرمند جديدي هنر موسيقي، در ميان جامعه شيعه افغانستان مي
ي كنار گذاشتن الگوهاي موسيقي غربي را كه امروزه تأثير عميق بر موسيقي افغانستان گذاشته است، نيز تجربه كرده است، با وجود اين، آهنگ سازان معموالً به جا

ها به تنظيم  كنند و با به كارگيري آخرين فناوري غربي، آن را امروزي ميموسيقي سنتي، با استفاده از گيتارهاي برقي، سينتي سايزر، ارگ و ساير آالت موسيقي 
  .[66]پردازند موسيقي خود مي

تفنني و اندازند و بيشتر محور چرخش هنرشان موضوعات  هاي موسيقي محلي هنر و ظرافت خويش را به كار مي ي افغانستان عمدتاً در برنامه آهنگ سازان شيعه
بنابراين، استعداد سرشار در وجود هنرمندان نامي جامعه . ي تحوالت جامعه پرداخته است تفريحي است و به صورت اندك هنر موسيقي و آهنگسازي خود را درباره

توانند از اين هنر در  يعه افغانستان ميي ش تشيع نهفته است، كه در راه درست سوق داده شود، تحول فرهنگي اين جامعه است در هنر موسيقي، آهنگ سازان جامعه
  .راه خوب بهره گيرند و بايد از بعضي موضوعات سطح دوري كنند
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  :هنرهاي تجسمي. ٢
  :در اين هنر تشيع افغانستان نقش بارزي دارد و از دوره صفويه تا به امروز در اين رشته خوب درخشيده است و هنرهاي تجسمي عبارتند از

مشهورترين نقاش و مينياتوريست بهزاد بود، كه در دوره صفويه شهر هرات را به تصرف در آورد و اين شهر را به صورت دومين شهر  :مينياتورينقاشي و ) الف
آن زمانش » تبريز«تخت پاي   شاه اسماعيل، بهزاد را به. ايران ملقب شده بود به ارث برد» آتن« هاي هنري آن شهر را كه به  به لحاظ سنت. امپراتوري خويش قرار داد

گذاري نمود، بهزاد يكي از  برد و بهزاد در آنجا سرپرستي گروهي از هنرمندان كه قبالً از هرات به آنجا آمده بودند مكتب تبريز را در هنر نقاشي و مينياتوري پايه
  [67].ينياتوري نيز مشهور و معروف بوده استهنرمندان معروف قرون گذشته بوده است، او عالوه بر تصوير گري، تذهيب كتاب و به نقاشي و م

از خطاطان ديگر اين قرن، . شود از خويشنويسان قرن دهم محمد محسن هروي است، آثار خطي وي در دانشگاه استانبول نگهداري مي: خطاطي و خوشنويسي)ب
توان به  از خوشنويسان در قرن يازدهم هجري مي. كتيبه او در مسجد جامع اصفهان موجود است: جمله كمال الدين هروي است كه از وي آثار به جا مانده است از

  [68].محمد شفيع هروي حسيني اشاره كرد كه از وي آثار خطي بسيار زيبا در كتابخانه ملي تهران مشاهده شده است
و يكي ديگر از هنرمندان [69].كه از دولت مردان دربار صفوي بود، كه در خط نستعليق مشهور عهد خويش بوده است، ) ق١٠٥٠(در اين هنر حسن خان شاملو 

توان به مورخ  ديگر از هنرمندان اين رشته مي و يكي[70].، در هنر خوشنويسي برجسته بوده است.)ق١٢٥٦(هروي ) جوهري(خوشنويس ميرزا محمد ابراهيم گوهري 
اشاره كرد، كه وي آثار فراوان را با خط زيباي خويش استنساخ نمود، از اين رو بود، كه بسياري از نويسندگان .) ق١٢٧٩(» مال فيض محمد كاتب هزاره«شهير 

  [71].اند ملقب نموده» تاريخ شناس خوشنويس«افغانستاني، كاتب را 
وارد » قاجاريه«وي در دستگاه . در هنر خط و خوشنويسي استاد بوده است و نيز در امور اداري و دفتري مهارت داشت   .)ق١٣٠٠(ميرزا اسماعيل مجد االدبا هروي 

  [72].مفتخر گشت» مجد االدبا«شد و سپس به دريافت لقب 
در هنر خط و خطاطي به مقام استادي رسيده بود وي با تالش در اين هنر توانست نبوغ خود را كشف نماييد استاد .): ش١٣٧١-١٢٩٣(عطار هروي  استاد محمد علي

ابل به چاپ ، در ك»گنجينه خطوط در افغانستان«در اين سال اولين اثري ايشان تحت عنوان، . سرپرست موزة شهر باستاني هرات شد. ش١٣٤٠عطار هروي، در سال 
  .رسيد

  : آثار استاد هروي متنوع و متعدد است و آثاري ديگري وي بدين شرح است  
خطوط مسجد جامع هرات و خطوط داخل گنبد، ملك غياث الدين به خط ثلث، نستعليق، كوفي، طغر، خطوط ايران خواجه مو دود چشتي و : ابنيه -الف

اه داخل و خارج آن به خط ثلث و نستعليق، خطوط مسجد حاجي يعقوب در كابل به خط ثلث جلي، هاي آن به خط ثلث، خطوط مسجد جامع لشكرگ گلدسته
هاي  خطوط مسجد خرقة شريف در هرات سمت قبله و داخل خانة فوقاني به خط ثلث، خطوط مسجد كنار دارالمعلمين مقابل جمهوري در هرات و كتيبه

عبدالرحمن جامي، خطوط مسجد پارك واليت هرات، خطوط ايوان زيارت شاهزاده ابوالقاسم، خطوط  دارالمعلمين هرات، خطوط ايوان مسجد زيارت موالنا
خط بعضي از مساجد » به خط ثلث مقابل ايوان مقصوره«خطوط مسجد جامع گوهرشاد مشهد » بيرون درب خوش«مسجد بكر آباد » شهر قديم«مسجد اسكندر خان 

خطوط » خواجه عبداهللا انصاري هروي«شايخ، علما، سادات و حكما در هرات و كابل، خطوط گازگاه و محل دفن و تكاياي هرات، خطوط چندين سنگ مزارها م
  .»متر ٤٠به طول » «هامبورگ آلمان«در تربت جام، خطوط مسجد » قبا«مسجد 

قرآن «چاپ افغانستان، » ه خواجه عبداهللا انصاري هرويالهي نام«كابل و تجديد چاپ در ايران، . ش١٣٤٥» گنجينه خطوط در افغانستان«: مرقعات و ديگر آثار -ب
شد، مرقع قرآني،  ، مجموعه مرقعات و آثاري كه قبالً در موزة هرات نگهداري مي»قطعاتي براي دكتر ذاكر حسين رئيس جمهور پيشين هند«، چاپ ايران، »محلي

در اين . هاي اسالمي آستان قدس رضوي و يا نزد خانواده آن مرحوم است بنياد پژوهشتعداد تابلوهاي گوناگون محفوظ در    مرقع شهدا،) ع(مرقع چهارده معصوم 
  .هنر بسيار خوب درخشيده است و در ميان ديگر ساكنين افغانستان از پيشگامان در اين رشته است

  : هنرهاي تزييني. ٣
هاي گوناگون، بسيار مورد  هاي مختلف و قابل دسترسي است وسايل زينتي و بافته آوري فنهاي هنرمندان افغانستان استفاده از هر نوع مادة خام يا  يكي از ويژگي

شود، در عوض،  هاي قيمتي معموالً چندان استفاده نمي از آن جايي كه افغانستان كشوري فقير است، در آثار هنري آن از موادگران قيمت مثل طال و سنگ. توجهند
  .شود تواند به مواد خام ساده بدهد تاكيد مي ها مي ا و چشمه بر آن طوري زيبايي كه مهارت دست

ها، جواهرات و ساير  افغانستان به دليل كيفيت منسوجات سوزن دوزي«: نويسد آقاي لورل كورنا نويسنده خارجي درباره صنايع دستي مردم افغانستان چنين مي
   [73]»اش قرنها پر آوازه بوده است هنرهاي تزييني

  :شود هنرهاي تزييني در افغانستان به دو گروه عمده تقسيم مي
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، تايچه و همين طور كش بافي )سفره(شيعيان افغانستان بويژه در هزاره جات به بافتن انواع گليم، قاليچه، شال، خورجين، جوال، دسترخان  :نساجي و بافندگي) الف
به ابتكار » پتيخان«اب، دستكش، كالي كش و غيره در قديم االيام رونق بسيار داشته است، اخيراً بافت يك نوع فرش به نام انواع ژاكت، شال گردن، جور: از قبيل

ن تا باشد، خريداران زيادي دارند، مشتريا تر مي زنان هزاره رواج يافته است و از دوام، استواري زيباي و كار آمد بودن بسيار عالي است، قيمت آن از قالي ارزان
  .بافت اين فرش بيشتر در ميان زنان شيعه در كابل و كويته مرسوم است. باشد كردند كه اين فرش ساخت كشورهاي اروپايي و ژاپن مي مدتها گمان مي

دهند كه حاصل دست رنج زنان  يهاي ديگر تشكيل م امروزه يك قلم مهمي از صادرات افغانستان را صنايع دستي از جمله انواع قالين و قاليچه، برگ، گليم، و بافتني
  [74].كردند گي تأسيس شد كه در آن زنان هزاره كار مي  كارخانه در كابل براي توليد برگ هزاره. باشد مي
توان از روي  اند كه حتي مي تصاصيروش كار در ميان گروه هاي قومي و مناطق مختلف كشور متفاوت است، بعضي از طرحها چنان اخ :سبك و طراحي كار) ب

از چهار گوش مشخص با . گيرند سبك كار، محل توليد آن را شناخت در افغانستان نيز، مثل ساير كشورهاي اسالمي، طرحها براساس الگوهاي هندسي شكل مي
هايي كه در مراسم خاص مثل جشن عروسي استفاده  ن لباسرنگ هاي روشن براي تزيين يك روانداز گرفته تا مرواريد دوزي ظريف لبة دامن، معموالً براي تزيي

هاي مختلف رنگريزي، مرواريد دوزي، خياطي، خامك دوزي، نوار دوزي، اضافه كردن منگوله، سوزن دوزي و  شود، چند ماه كار الزم است كه در آن از روش مي
گيرد،  هاي روزمره صورت مي ، با اين حال، تزيين لباسها معموالً جهت زيبايي لباسرود شود، در يك دست لباس تمام اين روشها به كار مي تكه دوزي استفاده مي

دهد كه كيفيت سوزن دوزي و ساير كارهاي  اين گونه طراحها در تمام نقاط افغانستان و نيز در ميان شيعيان متفاوت است و اين هنر را به دختران جوان آموزش مي
اي توليد كنند، آقاي لورل كورنا  توانند كارهايي با كيفيت خوب و حرفه كند، حتي دختران در سنين بسيار پايين مي يين ميدستي ظريف، قابليت ازدواج آنها را تع

اما . آمد هايي گلدوزي شده از پوست گوسفند و پتوهاي بافته از صادرات ارزشمند اين كشور به حساب مي پوستين«: نويسد درباره اين هنر و صادرات آن مي
  [75]»ها منبع درآمد بسياري از آنها است هاي روشن طبيعي در آنها به كار رفته است، اين قاليچه ها قالي و قاليچه است كه نقش واضح و رنگ ترين بافته قيمتي

باشند و همين طور در زمينه  جايگاه خاصي دارند و مشهور ميها  بنابراين شيعيان در هنرهاي تجسمي چون نقاشي، تذهيب و مينياتور و خط در ميان ديگر فرقه
اند، عالوه بر آن مقاديري از اقالم صادرات كشور از اين  هنرهاي تزييني مثل بافندگي و ريسندگي منسوجات در بسياري از نواحي كشور افغانستان خودكفا بوده

  .ين مردم سهم بسزايي در ميان ديگران دارندا... هاي گلدوزي، سوزن دوزي و در زمينه. گردد مناطق تامين مي
هاي شاد و با  از رنگ) سر پل وجوزجان(مثالً گليم دست بافت شمال كشور . باشد ها در مناطق مختلف شيعه نشين از لحاظ طراحي متفاوت مي گليم: يادآوري

هاي متفاوت و با اشكال مثلث و سياه و  ها را با رنگ گيرد، يعني گليم ميبهره ... باشد و از اين طرح و روش در مناطق مركزي چون دايكندي و هاي مثلث مي شكل
شود، ولي در مناطق غزني رنگ هاي به كار رفته در گليم به صورت يك خط در ميان است، چنانچه خط اول با رنگ سبز آغاز شود خط  سفيد، فرشها بافته مي

  .بعدي رنگ قرمز خواهد بود
هاي بافته شده روستاي سر پل  ي بازار گليم سر پل كه گليم نساجي شيعيان افغانستان كه جدول از سوي گزارشگران خارجي درباره براي مستند نمودن بافندگي و

  .شود آورده مي
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  .م١٩٧٦جدول بافت و عرضه گليم در سال 

 درصد تعداد عرضه گليم قوميت محل بافت گليم

 %١٤ ١٦٩ )وسني شيعه(مخلوط  شهر سر پل

 %٢٧ ٣١٦ )شيعه(هزار  باغچهار 

 %١٣ ١٥٩ بلوچ+هزاره آق تاش

 %٨ ٩٣ پشتو+ هزاره كورك

 %٧ ٧٩ هزاره سيد آباد هزار

 %٤ ٤٦ هزاره ميرزا النگ

 %٣ ٤١ هزاره شاه چنار

 %٣ ٤١ هزاره جوي عرب قديم

 %٣ ٣٥ هزاره چمن علي جان

 %٣ ٣٤ هزاره جابك

 %٣ ٣٢ هزاره جوي عرب جديد

 %٢ ٢٤ هزاره بغاوي هزاره

 %٢ ٢٠ هزاره سلطان قجر

 %٢ ١٩ هزاره چمن حسن بيك

 %٢ ١٨ هزاره+تاجيك+ازبك سوزمه قلعه

 %١ ٨ هزاره بهسود

 %٤ ٤٥   روستاي ديگر ٢٠و 

 %١٠٠ ١١٩١   مجموع

  [76].شد به بازار عرضه مي )١٩٧٦در پاييز (پارچه و يا گليم جفت  ١٥٠گرفت تعداد  در هر نوبت تشكيل بازار كه دوبار در هفته شكل مي
  :صنعت. ٤

هاي بسيار ساده و  ها در قرن نوزده با طريقه هزاره: نويسد نسبتاً پيشرفته بوده است و تيمور خانوف در اين باره مي) شيعه(ها  صنعت فلزكاري از قديم در ميان هزاره
توانند توليد كنند، بزرگان هزاره هنگام در  كردند، چون مس و گوگرد و سرب را مي هزاره جات را استخراج و توليد ميابتدايي بسياري از معادن ذخيره شده در 

داشتند تا رهبران ممالك همسايه را تشويق به حمله در  گرفتند منابع و استخراج معادن با ارزش را از انتظار خارجيان پوشيده نگه مي معرض تهديد ديگران قرار مي
طرح را ريخت كه منطقه دايزنگي را به تصرف در آورده و از معادن آن » مراد بيك -خان قندوز«ناطق نكرده باشند و مشكالتي براي آنها فراهم نيايد، چنانچه، م

  [77].بهره برداري نمايد
   :آهنگري و فلزكاري) الف

در مناطق هزاره جات روش ابتدايي ذوب و استخراج آهن معمول بود، فلز كاران و اسلحه . غانستان نسبتاً پيشرفته بوده استصنعت آهنگري از قديم در ميان شيعيان اف
شمشير، خنجر، نيزه، سپر، : هاي سرد چون كردند، هم در زمينه توليد اسلحه هاي مرغوب و با جنس عالي توليد مي سازان از آهن و يا فوالد استخراج شده، اسلحه

ها داراي نقاشي و  كردند و اين اسلحه و تفنگ فتيله دار، بسيار با مهارت باال توليد مي) كلت(تفنگ و تفنگچه : و همچنين در زمينه توليد اسلحه گرم چون... اقو وچ
و در ساخت قطعات يدكي تسليحات مردم ) سنگين و سبك(هاي ثقيل و خفيف  مسلسلها و  و نيز در زمينه تعمير و اصالح تفنگ[78].كنده كاريهاي زيبايي بودند

در ) mesaels(ريا كتيف ) راكت(هاي پرتاب  ي زده بودند از جمله مونثاژ و اكمال وسايل نقليه و ماشين آالت و ساختن دستگاه شيعه دست به ابتكارات نو و تازه
بود و حتي با استاندارد كارخانجات اصلي سازنده  ميان و تركمن و ساير مناطق اين امر به سهولت صورت پذير ميماشه، انگوري، سياه خاك، با شهرهاي چون سنگ

  [79].نمود مطابقت مي



   تشيع در فرهنگ و تمدن افغانستاننقش 
 
 

 http://kajaki.blogfa.com  ويرايش جهت كتاب الكترونيكي توسط رستم افغانستاني

 

۵٣

ديگ، ظروف آشپزخانه و (ت و اثاثيه منزل در زمينه و ابزار آال...) بيل، چكش، گاو آهن، داس، تبر و(كردند از قبيل  همچنان ابزار آالت كشاورزي هم توليد مي
از بخش زرگري، تهيه و ترميم وسايل زينتي چون ... ها و ها، زنجيره در زمينه ابزار آالت ساختماني وسايل در و پنجره، گيره...) كاسه، مالقه، كارد، كيالس، قاب و

  :نويسد ي اين مردم ميتيمور خانوف درباره زرگر... طال كاري، نقره، انگشتر، گوشواره، النگو و
  [80]» .ساختند هاي سرد و گرم، تا آالت توليدي و زيور آالت زيباي زنانه مي از اسلحه)... زرگران(صنعتگران «

  :كاشي و سفال سازي) ب
ها كشف گرديده است و اكثراً  عات كاشي مزين و ملون به نقاشيهاي باقي مانده از يادگارهاي كهن بدست آمده است، ظروف و قط از كندوكاوهايي كه در خرابه
اند،  ها كه داراي قدمت تاريخي يا بناي تاريخي بوده ها، پشته باشد كه با گذشت قرنها تا هنوز داراي تازگي اوليه است، در پهنه ي مي داراي لعاب و جالي درخشنده

در قسمتي ديگر آقاي لعلي درباره ظروف سفالي و اين [81]بااليي در كاشي سازي و سفال سازي داشتنددهنده اين مطلب است كه گذشتگان اين جامعه دست  نشان
  :نويسد هنر در جامعه هزاره و شيعه چنين مي

اوم بود صنع و ساز ظروف گلي و سفالي روي كردند و چه بهتر مفيد و مق جات و دهات مناطق مركزي وسايل ضروري خانه را از گل درست مي در تمام قريه«
شد تا به پختگي و استحكام پيدا كند،  ها در كوره پزخانه داده مي شد و بعد با انواع مهارتها و ظرافت هاي اجتناب ناپذير عمدتاً توسط زنان طرح داده مي ضرورت

رفت، بدين ترتيب در هزاره جات ظروفي  مهارت و دقت بيش از حد به كار مي... بودمروج ) شيعه(رواج چنين فني غالباً توسط خود مردم و براي خود مردم هزاره 
  [82]»شدند از گل ساخته مي... و) مالقه(چون كوزه، كاسه، جام، چمچه 

   :صنايع چوبي) ج
ميز ) الماري(، كمد )كلكين(در، پنجره : ي دارد كه برخي از آنها عبارتند ازچوب مصارف متنوع. ي در زندگي مردم افغانستان دارد چوب و صنايع آن نقش برجسته

، ظروف و وسايل آشپزخانه وسايل و ابزارهاي كشاورزي، گرچه ظرافت هنري صنايع چوبي شهرها و روستاها تفاوت زياد دارد، ولي در برخي از )چوبي(و صندلي 
. شود تراشند كه در كابل به ندرت يافت مي هايي مي براي نمونه نجاران محلي در جاغوري در و پنجره. شهري استتر از مناطق  مناطق روستايي نجاري بسيار پيشرفته

  .شود هاي منازل از چوب ساخته مي به سبب دسترسي و ارزان بودن چوب، تمام درها و پنجره. شود به همين دليل، از جاغوري در و پنجره به كابل برده مي
اند خود را با وسايل و ابزارههاي مدرن و پيشرفته صنايع چوبي مجهز سازند، آنان به جاي  شيعيان بايد گفت كه نجاران و درود گران نتوانستهدربارة صنايع چوبي 

  [83].كنند هاي مجهز به وسايل پيشرفته بخاري، هم چنان در كارگاه هاي كوچك و سنتي كار مي ساخت كارگاه
  :معماري )ب

ه به ايجاد منازل مسكوني در اين قسمت از قديم مردم افغانستان و به ويژه مردم شيعه به لحاظ موقعيت دشوار جغرافيايي به انديشه سر پناه بوده است و پس از آن ك
ترين وسايل و ابزار و بند و  سازي و پل و پلچك با ابتداييدر امر سد ... كند و در طرح راه هاي مواصالتي و پردازد، و موقعيت اعمار منازل و قالع را ارزيابي مي مي

چنين نيز كوشيده است، شيعيان افغانستان عالوه بر آن كه در عمران و آبادي مناطق خويش سعي نموده است و در امر بناهاي تاريخي و مذهبي و هم... حفر كانال و
... ها و مساجد و ي ايجاد مدارس علمي و حسينيه مراقد بزرگان تالش نموده است، نيز نقش روشن در زمينهها و اماكن متبركه و  در ترميم و تعمير بسياري از زيارتگاه

  .داشته است
  :ابنيه مسكوني. ١

رديد، گ شد، چيزي بيش از آن وجود نداشت، معموالً از روي اجبار سر پناهي ايجاد مي در گذشته روشي جز اين كه بر حسب ضرورت عمارتي روي تهداب، بنا مي
نمود، ولي شيعيان كه در شهرها بنا ايجاد  تا خانواده خويش را در محل امن بنابر وضعيت جغرافيايي و ساير جوانب و شرايط حاكم بر آن وضعيت را بررسي مي

ايي اصول عمران و آبادي اين مردم را بر كنند به اسلوب شهري و شهروندي بسيار پاي بندند، اما در مناطق كوهستاني شرايط حاكم بر وضعيت رو بنايي و زير بن مي
هاي معماري در ايران كه به صورت گنبدي و  آن داشت كه تنها از مواد اوليه استفاده كالسيك كنند و از مواد بي نهايت ابتدايي اين بهره را ببرند و از سيستم

اقليمي مناطق كوهستان سازگاري نداشته و يا احياناً مردم از چنين فني استفاده مخروطي شكل كه درقديم رايج بود استفاده نكنند، به دليل كه اين امر با شرايط 
  [84].در كليه نقاط افغانستان مرسوم بوده است) چوب پوش(كردند و تنها روش قديمي اعمار عمارت و پوشش افقي  نمي

طبيعت و استعداد خويش در راه رفاه و آسايش خويش استفاده نمايند، همين امر موجب آن شده است كه  با گذشت زمان، شيعيان دريافتند كه چگونه از استعداد
هاي مناسب و شايسته را براي خود و آيندگان فراهم سازند، معموالً مشتقات منازل مسكوني فعلي  هاي مطلوب ساخت عمارت مردم زحمت كش و خالق شيعه زمينه

  .اصالحات تدريجي و به كارگيري تجارب در اين زمينه است رواج آن بسط و گسترش يافته است، محصول يك رشته كه در كليه مناطق هزاره جات
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هاي گذشته است و شرايط زير براي ايجاد منازل مسكوني در هزاره جات رعايت  شرايط مساعد براي اعمار منازل، بر گرفته از آزمون :ارزيابي موقعيت منازل) الف
  :شده است

  شود؛ زل مسكوني بر فراز بلنديها و ارتفاعات ايجاد ميمنا -
  منازل مسكوني از مسير سيالب و طوفان بدور باشد؛ -
  منازل مسكوني در كنار نهر، رودخانه و چشمه سار قرار مي گيرد؛ -
  .هاي كشاورزي منازل مسكوني در موقعيت مناسب آب و هوايي و در حاشيه زمين -

   [85].هاي وسيع داشته است و در نتيجه نتايج مطلوب بدست آمده است براي تعمير و بنايي منازل مسكوني استفاده... سنگي و چوب وبه كارگيري مواد خاكي، 
   :سيري در سبك معماري) ب

اكي پوشانده بود و تنها اين مردم سخت كوش در پيچ و خم ي گلي و سنگي قرنها مردم را در اعماق تاريكي، نمن هاي دود زده شرايط دشوار زندگي در كلبه
. پيمايند هاي نسبتاً مناسب و معقول مي ها و ساختمان هاي هموار زندگي را در راستاي تجديد و تعمير آبادي حوادث، موانع را به تدريج پشت سر نهاده و اينك راه

ي شرايط پديده آمده است كه براي شيعيان فوايد سازنده از  جات و با ابتكارات و محاسبه بدون ترديد تحوالت محسوسي در ساختار و سبك معماري در هزاره
  [86].در برداشته است... كم ساختن مصارف سوخت و   رعايت نكات بهداشتي، مصونيت و مرغوبيت و: جهاتي چون

  : مشخصات كنوني منازل مسكوني
  ؛)خانهتو ( اتاق رهايش زمستاني -١
  ؛)باال خانه(اتاق رهايش تابستاني  -٢
  حمام؛ -٣
   [87]...آشپزخانه و انبار و -٤

لذا . نخواهد شدتر ترويج يابد، مسلماً كمبود و خالء احساس  تر و مدرن در واقع اين گونه بناها ناقص و جواب ده نيازمنديها نبوده و اگر اين مسأله به صورت كامل
گردد، يكي از موارد نقص سبك معماري چوب پوش سقف به صورت افقي اين  دنبال مي... و) هاي گلي ساختمان(، )چوب پوش(باز هم از سبك معماري قديم 

رطوبت و سنگيني خاك و گل و است كه با وضعيت اقليمي سرد و برف گير مناطق هزاره جات سازگار نيست، چون در اين صورت پس از چند مدت چوبها در اثر 
شوند و لزوماً بايد تعويض صورت گيرد، اما نظريات علمي و مهندسي خاصي در اين بخش و بخشهاي  برف استاتيك خود را باخته و دچار خميدگي و انحنا مي

مايل و داراي زاويه پوشانده يا چوب پوش شود، بهتر  آن) بام(ديگر تئوريهايي دارد كه شايان اهميت است و آن اينكه اگر عمارتها طوري طراحي شوند كه سقف 
  [88].كند شود و در نتيجه ساختمان عمر بيشتري مي هاي چوب وارد نيامده و بر حسب زاويه كاسته مي خواهد بود، زيرا در اين حالت فشار مستقيماً روي تير

ها در امور ساختماني و عمران از روشهاي قديمي كه محصول تجارب و  ها شيعه ري برخوردار است اما در روستاشيعيان در مناطق شهري از اصول معماري شه
كند، تا عمارت عمر بيشتري داشته باشد، يكي از روش مثبت  ي را توصيه مي هاي علمي استاد كاران ماهر است غالباً استفاده از سنگ و محل سنگي و صخره اندوخته

كند وقتي آب و خاك را مخلوط كرد براي چند ساعت آن  دم، بهره گيري از گل به جاي خشت خام است، گلِ مورد استفاده به شكل ساده آماده ميو فني اين مر
حالت اوليه  هايي كه از اين نوع، تاريخ چند صد ساله دارد، كه به زدند تا آب و خاك مخلوط گردد چسپندگي و دوام اين گلِ بسيار است و ساختمان را بهم مي

  . باقيمانده است
   ...:سد و پل سازي و) ج

مي سازند، سبك اعمار پل در هزاره جات ابتدايي ولي از نظر استاتيك و دوام با » پل«هاي بزرگ  و براي رودخانه» پلچك«هاي كوچك  در قدم اول براي رودخانه
هاي آب به  گاه ها را بندها و سيل بندها و ذخيره ها و مسير سيالب كند در كنار رودخانه كيفيت است براي اين كه در فصل بهار از وقوع حوادث ناگوار جلوگيري

حفر كانال به خاطر انشعاب و امتداد رودخانه . كند شيوه به كارگيري از مواد سخت و مقاوم و هم چنان محاسبه موقعيت بناي بند است منظور آبياري بهتر ايجاد مي
  [89].رود هاي هزاره جات است كه در امور زراعتي و آبياري به كار مي شيعههاي  يكي از كارها و فعاليت

 - ترين سدهاي افغانستان كه براي ذخيره آب و آبياري مزارع اطراف آن استفاده فراوان دارد، با مديريت دكتر يعقوب علي لعلي اين سد يكي از مهم: سد كجكي
  [90].ساخته شده است -ساختمانمهندس راه و 

  :ابنيه تاريخي و مذهبي تشيع. ٢
  : ابنيه تاريخي) الف
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از نظر عمران و آبادي آثاري از وي بجا مانده است و از آن . بوده است) ق١٠٥٠ -١٠٦٢(علي مردان خان از مردم شيعه افغانستان و يكي از صوبداران كابل، از سال 
  .[91]از بناهاي كه او ايجاد نموده است ياد كرد... توان به چهار چته كابل، باغ علي مردان و له ميجم
  : هاي معروف شيعيان در افغانستان زيارتگاه) ب

هاي دور و  از راه) شيعه و سني(ساخته شده، مردم عوام  -عليه السالم-ي است كه به نام منسوب امام علي در مزار شريف مقبره: سخي در مزار شريف  زيارتگاه
در اين مكان مدفون بوده و مردم از روي » سيد علي«گويند در گذشته فردي به نام  مي. كنند زيارت مي) امام علي(روند و آن را به نام سخي  نزديك به زيارت آن مي
  ).٢-١تصوير شماره (   [92].به نام امام علي بر روي آن قبر ساختندي  رفتند، تا اين كه بارگاه و مقبره اعتقاد به زيارت وي مي

او . مردي مبارز بود كه مانند پدر شهيدش، در برابر دستگاه اموي به مخالفت برخاست -عليه السالم-يحيي بن زيد بن علي بن الحسين: مقبرة يحيي بن زيد در سر پل
هاي دور و نزديك به زيارت  اين مقبره زيارتگاه شيعيان افغانستان است، و مردم از راه[93].سرانجام در شمال افغانستان امروزي به شهادت رسيدبه خراسان آمد و 

  . .روند مي
  .مقبرة شاهزاده قاسم و شاهزاده عبداهللا در هرات

ساخته شده و مردم همه روزه به ) سخي(در غرب كابل زيارتگاهي وجود دارد كه به نام امام علي ) كارته سخي(آباد در دامنة كوه علي : زيارتگاه سخي در كابل
ي مبارك پيغمبر  خرقه. ق. هـ ١١٨٠احمد شاه دراني در سال «: خورد كه خالصه آن چنين است ي به چشم مي بر روي ديوار اين زيارتگاه كتيبه. روند زيارت آن مي

ي مبارك را جهت زيارت اهالي كابل به مدت هشت ماه در  زماني كه به كابل رسيد، خرقه. ز فيض آباد مركز واليت بدخشان به طرف قندهار انتقال داداكرم را ا
كه عقب  آمد و شمشير خود را باالي سنگي -عليه السالم-ي مبارك سه شب متوالي خواب ديدند كه حضرت اميرالمؤمنين حامالن خرقه. همين محل گذاشت

ي مبارك  روز بعد حامالن خرقه. ي بسازيد زيارتگاه قرار دارد، گذاشت، و سپس با جمعي از مؤمنان نماز خواند و به آنان توصيه كرد كه در اينجا به نام من بقعه
شود نخستين عمارت آن به دست  خوانده مياين سنگ اكنون به نام سنگ ذوالفقار . ديدند كه همان سنگ از عظمت و هبيت ذوالفقار موالي متقيان شكافته است
  [94]».احمد شاه دراني ساخته شدكه اكنون به نام زيارت سخي شاه اوليا معروف است

  : مدارس علوم ديني) ج
مدارس علوم ديني پيشينة كهن . كنند ني تأسيس و اداره ميشود، علماي ديني براي تعليم و تربيت طالب علوم دي ناميده مي» مدرسه«مدارس علوم ديني در افغانستان 

هاي در زمينه تأسيس آموزشگاها در غور و غرجستان و غزنين جريان  در زمان سلطنت آل شنسب فعاليت: داشته و بنابر شواهد تاريخي) ها هزاره(ها  در سرزمين شيعه
در شهر افشين، غرجستان مدرسه بود كه : نويسد وده است بنا به گزارش جوزجاني كه ميكاركرد آن همين نقش مدارس علوم ديني امروزه را شامل ب. داشت

مدرسه ديگري كه در توابع غرجستان  [95].به عهده داشت» امام صدر الدين علي هيصم نيشابوري«كرد و استاد اين مدرسه را  شاگردان بسياري را به خودش جلب مي
  [96].باشد، آبده اين مدرسه تاكنون هم در جوند موجود است مي» شاه مشهد«ده بود مدرسه تأسيس ش

ي آموزش بسياري از علوم را بر عهده دارند،  ولي امروزه مؤسسات آموزش عالي، وظيفه. رفتند ترين مؤسسات علمي به شمار مي در گذشته، مدارس علميه، عالي  
در . ه محلي و مدارس علميه شهريمدارس علمي: در افغانستان دو دسته مدرسه علميه وجود دارد. باشد مدارس علميه تنها به منزلة عالي مؤسسات علوم ديني مطرح مي

اين مدارس كوچك و داراي چند اتاق را در خود جاي . شد روستاها از قديم علماي ديني مدارسي بنا نمودند، كه براي تربيت طالب ديني از آنها بهره برداري مي
  . برند يرانه در آنجا به سر ميطلبه درس مي خوانند و به صورت بسيار ساده و فق ٥٠- ١٠در اين گونه مدارس حدود . اند داده

سطح درس به سطح  [98].داند باب مدرسه علميه را مي ١٠٠آقاي لعلي حدود [97].باب ذكر نموده است ١٥٧آقاي دولت آبادي تعداد مدارس علميه هزاره جات را 
ي شيعيان در شهرها  مدارس علميه. ي دارد و ممكن است از ادبيات عرب تا شرح لمعه و گاه رسايل و مكاسب هم تدريس شودعلمي مدرس يا مدرسان آنها بستگ

هاي سياسي و مذهبي بيشتر در كشور به وجود آمد و  در اين دوره، آزادي. قدمت زيادي ندارد، در اواخر حكومت محمد ظاهر شاه رشد و گسترش يافته است
محمديه، مدرسه مدينه العلم، مدرسه   مدرسه: ترين مدارس علميه در شهر كابل عبارتند از مهم. ايجاد بناهاي مدارس علميه در شهرهاي مهم پرداختند علماي شيعي به

، مدارس )ع(ه اميرالمؤمنين جعفريه و مدرس  مدرسه سلطانيه، مدرسه: مدارس علميه در شهر مزار شريف نيز شامل... جامعه االسالم، مدرسه مهدويه و مدرسه رسالت و
، مدرسه خاتم االنبياء مدرسه بقيه اهللا و مدرسه عرتيه، مدرسه )ع(، مدرسه امام حسين )ع(علميه شهر هرات شامل مدرسه صادقيه، مدرسه جعفريه، مدرسة امام حسن 

  . [99]شهر قندهار مدرسة آيت اهللا محسني قندهاري است
  :شود رين مدارس علميه معرفي ميت مهم
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حدود (ي سلطانيه، در زمين وسيعي  مدرسه. در شهر مزار شريف ساخته شده است. ش١٣٤٣اين مدرسه توسط شيخ سلطان محمد تركستاني، در سال : مدرسه سلطانيه
ن مدرسه پيش از جنگ كتابهاي فراوان داشت، ولي پس كتابخانة اي. اتاق، كتابخانه، مسجد و سالن جلسات قرآن كريم است ٢٦بنا شده، داراي ) پنج جريب

  [100].گاهها نابود گرديده است نبردهاي پياپي و نيز در دوره طالبان بسياري از كتابهاي آن به يغما برده شده است و يا در مخفي
هاي بلند سبز رنگ در طي  بزرگ، داراي نقشه بسيار عالي و با مناره   ار زيبا و كتابخانه و نيز مسجداين بنا را سيد سرور واعظ ايجاد نمود، مدرسه بسي: مدرسه محمديه

اتاق و سه مدرس  ٣٢ دو طبقه بنا نمود، كه ظرفيت اين مسجد در حدود هشت هزار نفرند و در كنار اين بنا مدرسه علميه، در طي دو طبقه ساخته شده است و داراي
گردد، واقع در تپة سالم در نزديكي زيارتگاه سخي در كابل موقعيت  اطالق مي» مدرسه علميه محمديه«اث نمود، كه به مجموع اين ساختمان و كتابخانه مجهز احد

  [101].دارد
يب زمين به دست حجه االسالم آقاي تقدسي بنيان نهاده با مساحت يك جر. ش١٣٤٥در غرب كابل است، كه در سال  -اين مدرسه در قلعة شاده: مدرسه مدينه العلم

  [102].اتاق و يك مسجد است ٢٦ساختمان اين مدرسه داراي . شد
اختمان جديد مدرسه س. آغاز شد و تاكنون ادامه دارد. ش١٣٦٩بازسازي آن در سال . در شهر هرات تأسيس شده است. ش١٣٤٥اين مدرسه در سال : مدرسه صادقيه

اتاق، يك سالن  ١٢٠اين مدرسه داراي . متر مربع زير بنا به شكلي بسيار مجلل و مجهز ساخته شده است ١٢٠٠٠متر مربع با  ٣١٠٠در چهار طبقه و زميني به مساحت 
  [103].بزرگ، مدرس، كتابخانه، سالن غذا خوري و حمام است

اتاق مسكوني براي طالب است و نيز داراي  ٢٢در زميني به مساحت يك جريب زمين بنا شده، داراي . ش١٣٤٩اين مدرسه در شهر هرات در سال : جعفريهمدرسه 
  ).٢-٥تصوير شماره ( [104].مسجد و با وجود امكانات اندك، طالب فراواني را تحت پوشش قرار داده است

با مساحت سه هزار متر مربع توسط حضرت آيت اهللا محقق . ش١٣٥١اين مدرسه كه در پل سوخته در غرب كابل موقعيت دارد، در سال : رسه جامعه االسالممد
 [105].و يك مسجد استاتاق براي طالب است، كتابخانه، سالن پذيرايي از مهمانان  ٢٥ساختمان اين مدرسه در يك طبقه ساخته شده و داراي . كابلي بنا شده است

  ).٢-٦تصوير شماره (
  : مساجد و تكايا) د

  : هاي كه شيعيان در شهر كابل بنا نموده است عبارتند از ترين مساجد و تكيه خانه مهم
هاي كه در دوره عبدالرحمن خان و نادر شاه  مساجد و حسينيهمسجد و تكيه خانة عمومي چند اول كه به همت آيت اهللا حجت بنا شده است و نيز تعمير و ساخت  -١
... تبديل شده بودند، تعمير و بازسازي نمود از جمله آنها حسينية مراد خاني، حسينيه قاضي شهاب، باغ علي مردان، كارته سخي و... سرا و متروك شده به كاروان... و

  :اكن مقدسه رفت و مراسم مذهبي علني برپا نموداست وي پس از ترميم و تعمير آنها خود به هر يك از ام
كند و در علني كردن  ، مسجد بزرگ و با شكوه حضرت را به صورت مستحكم و بنيادي آباد مي)سخي شاه مردان(در كارته سخي ضمن تعمير زيارتگاه معروف «

  1][06»دهد مذهب شيعه به حدي از خود سرعت و جديت نشان مي
هاي اطراف زيارتگاه را مردم وقف اين زيارتگاه نمود، البته با ابتكار آقاي حجت، نامي اين  بعد از اين كه زيارتگاه سخي را ترميم و آباد نمود و بسياري از زمين

كه اين امر حكايت از علو فرهنگ . گذاشت» ي آبادشفا خانه عل«به همين مناسبت احداث گرديد و اسم شفا خانه را » شفا خانه علي آباد«و » علي آباد«منطقه شد 
با تعمير مجدد اين بنا كه قبالً دو گنبدي كوچك داشت و در قسمت شرقي زيارت در دامنه كوه حدود . است) ع(مردم و احترام به شخصيت واالي حضرت علي 

ت، هم حدود پانصد متر دورتر از زيارت دروازه بزرگ ورودي و در سمت هاي براي زائرين احداث نمود، در سمت جنوبي زيار پانصد متر دورتر از زيارت اتاق
با محوطه بزرگ و مجهز به وضو » حضرت علي«هاي براي زائرين و يك غسال خانه در سمت غربي زيارتگاه با فاصله پانصد متر و مسجد بزرگ به نام  دروازه اتاق

كارته سخي متصل گرديد و يكي ديگر  ٣متري از قسمت ورودي زيارتگاه به سرك  ١٢) خيابان(ك به سفارش آقاي آيت اهللا حجت احداث گرديد و سر...خانه و
  [107].، كارته سخي قرار گرفته است٣كارته سخي است كه در نبش سرك » مسجد جامع«از بناهاي مقدس كه توسط آقاي حجت ايجاد گرديد، 

  شود؛ در چند اول قرار دارد، توسط حجت االسالم باقر شيخ زاده اداره ميمسجد جامع جعفريه كه  -٢
  گردد؛ مسجد آل البيت كه در غرب كابل و قلعة شاده برپاست كه توسط آقاي تقدسي اداره مي -٣
  شود؛ اره ميكه در شمال كابل و در منطقه خيرخانه موقعيت دارد كه توسط جمعي از شيعيان اد) عليه السالم(مسجد امام زمان  -٤
  .به همت آيت اهللا محقق كابلي بنا شده است. در غرب كابل در منطقه برچي است» ره«مسجد امام خميني -٥

شود، ولي  آورده مي گرچه برخي كاركردهاي مسجد از طريق تكيه خانه نيز بر. شود در واقع همان مكاني است كه در ايران حسينيه خوانده مي: تكيه خانه
. هاي مذهبي است هاي مذهبي در روزهاي جمعه و ديگر مناسبت تكيه خانه برگزاري مراسم عزاداري در ايام سوگواري، نيز برگزاري سخنراني كاركردهاي اصلي
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» منبر«، مسجد را البته در بسياري از مناطق روستايي به دليل اهميت منبر. ها فقط مساجد وجود دارد اما در كوهستانات و روستا. تكايا بيشتر در شهرها مرسوم است
تكيه خانة عمومي چند اول، تكيه خانة فتح اهللا و : هاي شهر كابل عبارتند از ترين تكيه خانه برخي از مهم. كنند گويند، و به اين ترتيب نام جز را بر كل اطالق مي مي

  . [108].تكيه خانه افشار
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  آداب و رسوم:گفتار سوم
  :جمع آن آداب است، در اصطالح به چند معني آمده استادب كه 

  [109].ها ها و روشهاي پسنديده فرهنگ آيين) الف
كند و از طريق نمادها منظور همگاني ما به االشتراك  هاي موضوعه پيروي مي هرگونه اعمال تشريفاتي كه از الگو« : در مردم شناسي آداب اين گونه آمده است) ب

كند، مثالً الگوي يك جامعه آنست كه هنگامي بزرگتر بر آنها وارد  وي ميهر جامعه داراي الگوهايي است كه در ارتباط با يكديگر از آنها پير[110]. »رساند را مي
  داند؛ بلند شدن و به استقبال آمدن طرف را نماد احترام مي  در جامعه. است» نماد«شود كوچكترها براي احترام آنها از جا بلند شوند، ابزار احترام از طريق 

هاي روزمره خويش را طبق روال عادي و مرسوم موجود  ايي دانسته است كه تا به مردم هشدار بدهد كه فعاليتدر جامعه شناسي آداب و رسوم را همان هنجاره) ج
  [111].در جامعه انجام دهد

  .باشد شيعيان افغانستان ميو عزاداريهاي و نحوة پوشش ) ورزش(ها  هاي پسنديده در جشنها و ازدواج، سرگرمي آداب و رسوم در اين نوشتار آيين
  :ها ها و شادي جشن. ١

  : باشد به دو صورت قابل تقسيم مي. هاي شادي آفرين كه در ميان جامعه شيعه افغانستاني رايج و مرسوم است ها و مراسم جشن
  : هاي مذهبي جشن) الف

  :شود مي... و) عليهم السالم(ائمه   شامل اعياد فطر، قربان، غدير، والدت
اين عيد به . گيرند نخستين روز اول از ماه شوال است، همة مسلمانان جهان به نشانة موفقيت در انجام اعمال ماه مبارك رمضان، با شور و شادي جشن مي: فطر عيد -١

در افغانستان عيد فطر بسيار  [112].»ستاز اين روي، داراي تقدس و احترام زيادي ا«. شود داري برگزار مي ميمنت پايان يافتن ماه مبارك رمضان و براي يك ماه روزه
و نيز شيعيان در روستاها اين عيد را با شكوه تمام . كنند در شهرها، شيعيان جشن عيد فطر برگزار مي. باشد و به اين مناسبت سه روز تعطيل رسمي است با شكوه مي
  [113].روند كنند و به ديد و بازديد يكديگر مي برگزار مي

گردد و در اين عيد مردم  ي در ميان مسلمانان افغانستان و مخصوصاًَ ميان مردم شيعه برگزار مي و اين عيد در روز دهم ذي الحجه الحرام با شكوه ويژه: عيد قربان -٢
  [114].گويند روند و عيد را تبريك مي به ديد و بازديد يكديگر مي

رخي از اين روز را شيعيان افغانستان نيز مانند ديگر شيعيان جهان گرامي مي دارند با توجه به گذشته تاريخي تشيع اين عيد به صورت محدود در ب: غديرعيد  -٣
آيند و  ساجد و تكايا گرد ميآنان در م. گيرند جشن مي) عليهم السالم(هاي ائمه معصومين  تشيع افغانستان در بسياري والدت. گردد مناطق شيعه نشين برگزار مي

هاي مذهبي كه در ميان  ترين مناسبت مهم. پردازند و خاندان پاك آن حضرت به سخنراني و مديحه سرايي مي) ص(مداحان و واعظان، در مدح و ثناي نبي اكرم 
و ميالد ديگر ) عج(و ميالد امام عصر ) س(ميالد فاطمة زهرا ) ع(، ميالد امام علي )ص(مبعث و ميالد پيامبر اسالم : شوند از اين قرار است شيعيان از آن تجليل مي

هاي مذهبي در همه مناطق مرسوم نيست و تنها در شهر و در برخي از  بايد اين نكته ياد آوري شود كه اين گونه جشن. شود ائمه در برخي از مناطق تجليل مي
  [115].شوند روستاهاي كه روحانيت آگاه و فعالي دارند، برگزار مي

  : هاي ملي جشن) ب
  . شود باستاني نوروز و چهارشنبه سوري را شامل مي   اعياد

بهار فصل احياي دوبارة طبيعت است، و انسان كه به محيط «. آورد هاي بهار را به ارمغان مي نوروز پايان سرد زمستان و آغاز زيبايي. سرآغاز سال نو است :نوروز - ١
عيد نوروز در كشورهاي فارسي . دارند بسياري جوامع گرامي مينوروز را در [116]» .طبيعي خود وابسته است، دوست دارد شكوفايي دوبارة طبيعت را جشن بگيرد

  .شود به منزلة عيد باستاني از گذشته دور تا به امروز با شكوه تمام برگزار مي) ايران، افغانستان و تاجيكستان(زبان 
هاي  در شهرها برنامه عيد با ديد و بازديد از خانه. شود برگزار ميمراسم نوروز نيز شبيه عيد فطر و عيد قربان . در افغانستان به مناسبت عيد نوروز تعطيل رسمي است

باشد، شب و  ولي در روستاها برنامه نسبتاً پر مصرف مي. شوند گيرد، و مهمانها صرفاً با چاي، آجيل و شيريني پذيرايي مي يكديگر و تبريك گفتن عيد صورت مي
كند در ميان مردم توزيع  كنند و در بعضي مناطق غذا آماده مي بينند و ميل مي غذا تدارك مي هاي يكديگر مي روند و در كنار هم روز نوروز به خانه

امام (شود و از جمله برافراشتن پرچم شاه واليت  ي كه برگزار مي طي مراسم ويژه. اين عيد باستاني در شهرهاي كابل و مزار شريف جلوه ديگري دارد[117].كند مي
كنند و همين طور مردم اطراف شهر مزار شريف به  در كابل اجتماع مي» زيارت سخي«باشد، در اين روز اول صبح مردم در محلي به نام  توسط پهلوانان مي) علي

احياگر «سرور رجاء نويسنده كتاب  شود در اين باره آقاي محمد آيند، طي مراسم خاص و سخنرانان ويژه پرچم شاه واليت برافراشته مي گرد هم مي» روضه سخي«
گرديد كه  شاه واليت در اين اواخر آن قدر در كابل با عظمت و با شكوه برقرار مي) پرچم(مراسم برافراشتن بيرق «: چنين تدوين نموده است» شيعه در افغانستان
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در آنجا هم بعد از برافراشتن . بين عسكري و قواي مسلح مرسوم بود هاي مهم مملكتي در همان موزيك گارد شاهي كه در مقابل قرآن كريم و بيرق ملي و شخصيت
پردازند، عيد نوروز هم براي ديد و  گردد و سپس به ديد و بازديد همديگر مي هاي مذهبي معموالً مراسم برگزار مي ها و شادي در جشن[118]» بيرق نواخته مي گرديد

  .شود روند، محفل جشن به طوري خصوصي برپا نمي بازديد يكديگر مي
در اين روز . شود اين جشن برگزار مي) حوت/ اسفند(آخرين چهارشنبه سال ) ايران، تاجيكستان و افغانستان(در ميان كشورهاي پارسي زبان  :چهارشنبه سوري. ٢

شود، اين رسم از زرتشتيان بر جا مانده  ونه كه از ظاهر اين جشن باستاني استفاده ميآن گ. پرند كند و از روي آن مي روند و آتش روشن مي مردم به دامن طبيعت مي
   [119].است

دربارة اين جشن كه يك جشن و مراسم سنتي برخي از نويسندگان  [120].كنند هاي افغانستان، چهارشنبه سوري را در آخرين چهارشنبة ماه صفر برگزار مي ولي شيعه
برپا ... در برخي نواحي ايران به اين جشن رنگي كامالً اسالمي داده و آن را در آخرين چهارشنبه ماه صفر: نويسد مي. است و به خود رنگ مذهبي گرفته است

  [121]»دارند مي
غذاي كه در اين مراسم . ي در كار است پرد، ولي آتش به گونه پردازند، كسي از روي آتش نمي ي ديگر به شادي مي به گونههاي افغانستان در اين مراسم  شيعه

راسم كنند، از اين كه نام چهارشنبه سوري را بر اين م اين غذا را از بلغور گندم، شير يا دوغ و روغن تهيه مي. است» دلده«تدارك ديده مي شود، غذايي محلي به نام 
رسد كه اين چهارشنبه سوري با آنچه در كشورهاي ايران و تاجيكستان رايج است،  كنند، چنين به نظر مي نهاده است و از آتش نيز به نحو ديگري استفاده مي

  [122].هايي داشته باشد نسبت
  : ازدواج. ٢

جنس مخالف ممكن ازدواج عبارت است از عقد و قراردادي كه بر اساس آن يك رابطة جنسي نسبتاً پايدار، و به لحاظ ديني و اجتماعي مشروع، ميان دو فرد از 
. شود عهده او گذارده پذيرا ميهر يك از زوجين حقوق و تكاليفي را كه دين، قانون و فرهنگ در ارتباط با همسر، فرزندان، خويشاوندان و كل جامعه بر . شود مي

  . دهد گيرد و فرزند به جامعه تحويل مي در جامعة سنتي افغانستان ازدواج اهميت فراواني دارد؛ زيرا با ازدواج است كه خانواده شكل مي
ان، غور و دايكندي صورت گرفته است، نشان ها آمار دقيقي در دست نيست؛ ولي طبق برخي مطالعاتي كه در واليات بامي در اين باره از شيعه :سن ازدواج) الف
درصد زنان قبل  ٧/٣٧دهد كه  اين تحقيق كه تنها در مورد زنان صورت گرفته نشان مي. دهد كه سن ازدواج در ميان اكثر شيعيان كمتر از اقوام سني مذهب است مي

هاي اخير مخارج ازدواج  گرچه در سال [123].اند ت سالگي يا باالتر ازدواج نمودهدرصد بين شانزده تا بيست سالگي و سايرين، در سنين بيس ٦/٥٥از پانزده سالگي، 
  [124].در ميان شيعيان افزايش يافته و اين امر موجب شده كه بسياري از جوانان نتوانند در زمان دلخواه ازدواج كنند

دهند،  كنند و اقدامات بعدي را انجام مي هاي افغانستان، والدين و بزرگترهاي خانواده براي فرزندان خويش همسر انتخاب مي در ميان شيعه :گزينيشيوة همسر ) ب
  .ها و بزرگترها در اين امر دخالت ندارند رد خانوادهدر برخي موا[125].شود خواهند ازدواج نمايند توجه مي منديهاي جواناني كه مي كمتر به نظرها و عالقه

رفتند و در طي مراسمي  ها، در گذشته مرسوم بوده است كه پس از خواستگاري، چند تن از خانوادة داماد به خانة پدر عروس مي در برخي از مناطق شيعه :عقد) ج
پس از مدتي نيز . شوند، بدون آن كه عقد شرعي ميان آنان خوانده شود خوانده مي» هرزن و شو«انداختند و پس از آن اين دختر و پسر  چادري بر سر عروس مي
هاي اخير بسياري از مناطق شيعه نشين، پس از مراسم خواستگاري و توافق دو طرف، در  ولي در سال. گشت شد و عقد شرعي جاري مي مراسم عروسي برپا مي

  [126].خوانند مراسم شيريني خوري صيغه عقد را مي
اي است كه از  ولي شيربها، همان طوري كه از نام آن پيدا است، هديه [127].مهر در فقه اسالمي به معناي وجهي در برابر بضع خوانده شده است :مهريه و شيربها) د

ها در افغانستان  شيعه[128].شود سوي داماد به والدين، به ويژه به مادر عروس به سپاس زحمات ايشان در شير دادن يا به طور كلي، حضانت و تربيت دختر پرداخت مي
افتد كه زن مهرش را از شوهرش  شود و نيز بسيار كم اتفاق مي كنند، ولي مقدار مهر بسيار ناچيز تعيين مي ة يك مسأله شرعي ضمن عقد مشخص ميمهر را به منزل

ت داده است، به همين از اين رو، در ميان اين مردم مهريه كارايي عملي خود را به عنوان وثيقة مالي زن، از دس. بخواهد، مگر در زماني كه مرد زنش را طالق دهد
  . آيد هيچ گونه حرفي به ميان نمي) مهريه(دليل، در زمان خواستگاري و پس از آن در اين امر 

يربها ها، از جمله شهر كابل نيز ش در شهر. گله يا يا شيربها در همة افغانستان رواج دارد. كند دريافت مي» گله«ها، يك مقدار پول را از داماد به عنوان  برخي از شيعه
ي سنگين است كه مانعي جدي براي ازدواج جوانان به شمار  در برخي از مناطق مبلغ شيربها به اندازه. گيرند گيرند يا همة مخارج عقد و عروسي را از داماد مي مي
  [129].آيد مي
ها عروسي با جشن و سرور همراه  در همة فرهنگ. كنند مشترك خويش به سايرين اعالم ميمراسمي كه زن و شوهر در آن به طور رسمي، آغاز زندگي  :عروسي) ه

هاي ديني با حيات آنان در  هاي افغانستان مردمي متدين هستند، و تعاليم و آموزه شيعه[130]».دهند شيعيان افغانستان نيز به مراسم عروسي بسيار اهميت مي«. است
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هايي كه  به طور معمول، در مراسم عروسي شيعيان برنامه. ازدواج نيز كه يك امر مهم در زندگي آنان است، از تأثيرات مذهبي به دور نمانده است. آميخته است
هاي شاد  و ديگر مناسبت) ع(ومين ، ميالد معص)ص(شود، عالوه بر آن اين جشن را در ايام شادي تشيع؛ مانند بعثت پيامبر اكرم  خالف شرع مقدس باشد، اجرا نمي

  [131].گيرد و دهة محرم، اين جشن و مراسم صورت نمي) ع(، و ائمه معصومين )ص(در ايام سوگواري مذهبي، مانند رحلت پيامبر . كنند برگزار مي
  : ها ها و سرگرمي بازي. ٣

هاي متنوعي براي گروههاي مختلف سني و  هاي تفريحي دارند و نيز سرگرمي اوقات فراغت ايام شادي خود برنامهها در ايام جشن و سرور براي پر نمودن  شيعه
ي  كشتي گيري، اسب سواري، نيزه بازي، تيراندازي با تفنگ، پسران نوجوان نيز بازيهاي ويژه:ها مسابقات مردانه عبارتند از مهمترين سرگرمي. جنسي وجود دارد

دختران كوچك نيز از چوب، پارچه و نخ، . شود هاي متعدد روي يك تخته بازي مي واليبال، توپ دنده و چند نوع بازي شبيه شطرنج كه با دانه: دارند مانند
  [132].كنند هاي زنان را براي خود باز آفريني مي سازند و با آنها نقش عروسكهاي كوچك مي

هاي  يعي افغانستان، با همه مشكالت فراوان اقتصادي و عدم امكانات ورزشي و شرايط نامساعد، به نمايندگي از ملت افغانستان در مسابقهجامعه ش: كشتي)الف
خاراتي را نصيب هاي جهاني و افتخارات بين المللي هم به ارمغان آوردند از جمله محمد ابراهيم پهلوان در رشته كشتي افت خارجي و بين المللي شركت نمود و مقام

  :كند وي در اين باره چنين بيان مي[133]كشور افغانستان نمود و در اين زمينه به علت شايستگي و استعداد درخشان بسيار خوب درخشيد،
در طول سالهاي پهلواني در . ث مربي ايفاي خدمت نمودمام و بيست سال در وزن چهار، قهرمان بودم و ده سال ديگر به حي مدت سي سال ورزش پهلواني نموده«

سفر خارجي كه داشتم از جمله مسابقات جهاني و المپيك بين المللي مكزيك به سال  ٢٥هاي خوبي اخذ نمودم و در طي  هاي داخلي و خارجي عنوان كشتي
هم اردوي ) پهلوان نامي ايراني(المپيك دوم ايتاليا با مرحوم غالمرضا تختي در مسابقات جهاني ژاپن، مونيخ و در ... مقام سوم جهان را دريافت كردم. م١٩٦٨

برد از قبيل عدم امكانات ورزشي و اقتصادي توانست چنين افتخارات را براي ملت  اين پهلوان مشهور با اين كه از مشكالت فراوان رنج مي [134]»مسابقات بوديم
   [135].به صف مجاهدين پيوست، پهلوان نامور شيعه در جامعه افغانستان از احترام زيادي برخوردار است ١٣٥٨وي در سال . سب نمايدافغانستان ك

دواني در ميان قبايل ديگر افغانستان نيز مرسوم  يكي از بازيها و مسابقات پر طرفدار و هيجان انگيز در ميان شيعيان افغانستان است و اين مسابقه اسب: دواني اسب) ب
  .شهرت فراواني دارد» بزكشي«است، مثالً ازبكان شمال افغانستان به 

ا رواج ي شهرها مرسوم بوده است، اما امروزه در بسياري از مناطق دور افتاده افغانستان، اين گونه بازيه اين گونه ورزشها در گذشته در محدوده: فوتبال و واليبال) ج
  .يافته است

  .يك توپ كوچك و يك چوب به اندازه نيم متر كه سر پهن دارد: وسايل مورد نياز براي اين گونه بازي عبارتند از): كريكت(توپ دنده  -د
  .در برخي از مناطق هزاره جات مرسوم است: نيزه زني -ه
   [136].معروف و مشهور محلي بوده استها در قديم االيام، بسيار تيراندازهاي  در ميان شيعه: تيراندازي -و
  :ساير بازيها -ز

  .وجود داشته است... و)دو ميداني(دويدن) اسكي روي برف(در برخي از مناطق چون پرتاب سنگ، سور خوردند روي برف 
  :مراسم عزاداريها. ٤

كشند و  ، دست از كار مي)عليهم السالم(ها در ايام عاشورا و اربعين حسيني و ايام شهادت معصومين  عزاداريها در ميان شيعيان بسيار رايج و مرسوم بوده است، شيعه
گيرد، معادل اين واژه  ها صورت مي ر و حسينيهگويند، در مناب مي» خواندو«،»خواندن«كنند، برگزاري مجالس كه اصطالحاً مردم آن را  اين گونه مراسم را برگزار مي

  : شوند شود بدو دسته تقسيم مي ها و تكايا برگزار مي و عزاداريهاي كه در حسينيه) خواندن(است، مجالس » منبر رفتن«در ايران 
  ):عليهم السالم(ايام شهادت ائمه ) الف

هاي آن و سراسر  ي بقيه دهه هاي كابل، هرات و مزار شريف و ديگر شهرها، دهة عاشورا به عالوهي اول محرم، در شهر ي عاشورا، در بعضي مناطق دو دهه ايام دهه
كنند و  ها شان برگزار مي مند و با مكنت متعلق به هر حسينيه به مدت يك دهه مجلس را در حسينيه ي بعد از عاشورا افرادي عالقه ماه صفر بدين ترتيب در پنج دهه

) ي عاشورا و اربعين دهه(برگزاري مجالس در اين دو مقطع زماني ) ع(سوگواري در ايام اربعين حسيني . دهند تا آخر ماه صفر دامه ميباني اين گونه مجالس ا
  .ي نبايد تعطيل بماند شود و هيچ حسينيه باشد و عزاداري در تمام نقاط شيعه نشين افغانستان، برگزار مي ضروري مي
شوند و همين طور از  و سه روز آخر ماه صفر، مجالس عزا برپا مي) رمضان ٢٣و٢١،١٩هاي  شب(هاي قدر  دهم جمادي االول و شبسيزده تا پانز) س(ايام فاطميه 

عال ها ف حسينيه) عليهم السالم(هاي قدر است كه بايد مجالس برگزار شوند، در ايام شهادت امام موسي بن جعفر و ساير ائمه  شود شب ايام كه بسيار اهميت داده مي
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تصوير (و ) ٢-٨تصوير شماره . (گردد هاي ديگر برگزار مي خواني در مناسبت و عزاداري و روضه [137].گيرد گردد و مراسم عزاداري صورت مي در شهرها فعال مي
  ).٢-٩شماره 

  :ايام عمومي) ب
  .كنند كنند و از مردم پذيرايي مي رپا مينذر و حاجت، اشخاص گرفتار، معموالً مجلس خواندن را ب -١
كنند در  خوانند و دفن مي كنند بعد بر او نماز مي مجالس ترحيم اموات، اگر كسي بميرد، مردم پيكرش را بعد از غسل و كفن به حسينيه آورده مجلس برگزار مي -٢

شود و در شهرها در  ي مرحوم مجالس ختم قرآن برگزار مي نند، فقط در خانهك برگزار مي» چهلم«برخي شيعه نشين چون دايكندي، دوباره مجلس ديگري به نام 
  .گردد ها، مراسم فاتحه عمومي برگزار مي حسينيه

شود و اين  ها مردم جمع مي هاي جمعه در حسينيه معروف است و در برخي از مناطق در روزهاي جمعه و بعضي شب» جمعه خواني«اصطالحاً به : مجالس جمعه -٣
  .گيرد گردد و گاهي مراسم در منازل صورت مي مراسم برگزار ميگونه 

  [138].هم در ميان شيعيان رايج است... مجالس ديگر مانند مجالس گذر و مجالس دوره خواني و -٤
  : چگونگي برگزاري مجالس عزا

گفتند،  مي» فكر كردن«شود، ولي چند دهه قبل مجلس با يك رسم ويژه كه اصطالحاً به آن  امروزه مجالس بعد از جمع شدن در حسينيه با ذكر صلوات آغاز مي
ند شعر در مدح و منقبت ي مجلس بود، با ذكر صلوات، چ رسم فكر كردن اين گونه بود كه شخص فكر كننده كه نوعاً همان شخصيت ختم كننده. گرديد افتتاح مي

ي صوف و بعضي از مناطق هزاره  كردند اين رسم در بعضي از مناطق مانند دره خواند و بعد همگان به ارواح شهداي كربال فاتحه قرائت مي مي) ع(اباعبداهللا الحسين 
  . گردد يم آغاز مياند، مجالس در شهرهاي بزرگ مثل كابل، هرات و مزار شريف نوعاً با آيات قرآن كر جات ذكر شده
ها  رسد، معموالً در مراسم رسد، در آخر كار نوبت به سخنران اصلي مي مي» ها ديباچه خوان«گيرد، بعد نوبت به  ي منبر قرار مي روي اولين پله) ذاكر(اولين خواندني 

بخوانند و مردم استفاده كنند و هنگام خواندن كسي بدون  شود، تا همه خوانند يك ساعت بين چهار نفر تقسيم مي هر چند طلبه كه موجود باشند به نوبت مي
  [139].توان ترك بگويد عذرخواهي مجلس را نمي

  ):نذرهاي ايام محرم(پذيرايي مجالس 
كند و گاهي دو خانوار،  براي دهة عاشورا آماده ميمعموالً هر خانوار يك گوسفند . گيرد ي عاشورا پذيرايي از حاضران در مجلس بسيار گسترده صورت مي در دهه

دهد و ذبح گوسفند، بز،گاو و  هر فاميل طبق سليقه و اشتياق خاص خود نذر و عهد خود را انجام مي«:نويسد در اين باره آقاي لعلي مي. كنند يك گاو ذبح مي
تاريخي و نافذ در سراسر هزاره جات، بالغ بر يك ميليون رأس گوسفند و بز و عالوه بر مصارف ديگر به صورت سنت مقدس . گوسفند جزئي از شعاير مردم است

كنند و در ميان مردم  نمايند و در برخي از مناطق گوشت نذري را با گندم مخلوط نموده حليم درست مي مردم را با آبگوشت پذيرايي مي[140]»گردد گاو ذبح مي
در مجالس نذر و . آورند جمع آوري كرده و از جمعيت شركت كننده پذيرايي به عمل مي» خرج«در مراسم اربعين حسيني معموالً اهالي حسينيه  .كنند توزيع مي

گيرد به طور  يكنند، در مجالس ديگر معموالً پذيرايي به حداقل امكانات صورت م همان شخصي باني و يا بازماندگان مرحوم، از مردم پذيرايي مي» ترحيم اموات«
گردد كه پذيرايي كمتر دارند، زيرا جمعيت شركت كننده بسيار است و  كابل، مزار شريف، هرات برگزار مي: هاي شهرهاي چون كلي اين گونه مجالس در حسينيه

  .نمايند پذيرايي مي... كولچه و كيك و
  :نوع لباس. ٥

توان تعلقات فرهنگي، مذهبي و قومي  در بيشتر موارد، با ديدن لباس افراد مي. گروههاي انساني است فرهنگي، مذهبي، ملي و قومي  هاي برجستة پوشش يكي از جلوه
  .شناسند مانند مردم افغانستان و پاكستان با پيراهن بلند و دو دامنه و تنبان گشاد را به منزلة لباس مشترك آنها مي. آنها را شناخت

  :ورت استلباس شيعيان مناطق مركزي افغانستان بدين ص
  :لباس مردانه) الف

  .ولي به تدريج كوتاه و تنگ شد. ها پيراهن مردانه فراخ و بلند بوده است در گذشته. بلند و داراي دو دامن دراز از دو طرف است: پيراهن
  .بندند مي» شول بند«يا » از اربند«شلوار مردانه بسيار گشاد است، كمر آن را با نوار محكمي به نام : تنبان

  .پوشند بسياري از مردان يك و اسكت بزرگ بر روي پيراهن خود مي): جليقه(اُسكت 
ساختند، ولي  مي) پارچه دست بافت محلي از پشم خالص گوسفند است(» برگ«هايي از  در گذشته كت. پوشيدن كت نيز در ميان اين مردم معمول است: كت

  .امروزه از اين كت ديگر خبري نيست
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اندازند و اگر هوا سرد باشد، آن را دور خود  اًَ در همه مناطق كشور، مردان ردايي را كه حدود يك متر در دو متر است بر روي دوش خود ميتقريب): چادر(پتو 
  .گويند مي» پتو«در برخي از مناطق به اين نوع پوشش چادر و در برخي مناطق ديگر آنرا . پيچند مي

ولي اخيراً در ميان شيعيان افغانستان بسيار كم شده است، برخي از مو . در گذشته بسيار معمول و مرسوم بوده است. ايج استعمامه در بيشتر مناطق افغانستان ر: لُنگي
  .كنند سفيدان و مردان مسن از آن استفاده مي

هاي  شد، اما امروز در همة مناطق كشور از كفش ميكه از چرم ساخته . ميان شيعيان مركزي رواج داشت» چاروق«هاي قديم پاي افراد محلي به نام  در زمان: كفش
  [141].گذارند بيشتر مردان و پسران افغانستان كاله بر سر مي: كاله .شود ي ساخت داخل و خارج استفاده مي چرمي، پالستيكي و پارچه

  :لباس زنانه) ب
  .شود كه البته تنة آن نسبتاً تنگ و دامن آن گشاد است تنه و دامن آن به صورت يك تكه دوخته ميپيراهن زنانه تا زير زانو بلند است و : پيراهن
  .شلوار زنانه و مردانه تقريباً شبيه به هم است: تنبان
پوشند و در برخي مناطق ديگر،  بلند ميهاي  در برخي از مناطق كاله. گذارند چندين نوع كاله زنانه وجود دارد زنان در بسياري از مناطق شيعي كاله بر سر مي: كاله

  .دهد ي است كه موهاي بلند زن را درخود جاي مي پوشاند و در پشت سر آن دنباله شود كه موها را مي ي ساخته مي به گونه
پوشانند، ولي از نامحرماني كه در خانواده  ا ميزنان روستايي صورت خود را از افراد نا آشن. پوشاند ي است كه سر، بازوان و كمرشان را مي چادر زنانه به اندازه: چادر
  [142].پوشند زنان نيز واسكت، ژاكت، كت، كفش و جوراب مي. پوشانند اند و هميشه با آنها هستند، نمي و قريه

گيري داشته است، ولي انحراف از حدود باورها نيز در سنت و فرهنگ  همانگونه كه پيش از اين اشاره شد، باورها و عقايد مذهبي در شكل و مدل لباس تأثير چشم
گيرند، اين وضعيت در لباس زناني  براي نمونه در بيشتر محالت افغانستان، از جمله محلهاي شيعه نشين، موهاي زنان كامالً زير چادر قرار نمي. شود عاميانه ديده مي

  .گيرد آيد و مورد استفاده قرار مي به تازگي بيشتر لباسها از خارج مي. دشو كنند، بيشتر ديده مي كه در شهرها زندگي مي
  اقتصاد و درآمد: گفتار چهارم

زندگي بيشتر آنان به زمين وابسته بود و مردم به كشاورزي و كشت و . هاي اقتصادي شيعيان افغانستان در قرن دهم هجري و پس از آن بسيار پايين بوده است فعاليت
ها  و ديگر شيعه. پرداختند ، در برخي موارد به تجارت مي)دفتري(زيستند و به مشاغل ديواني  كه در شهرها مي» قزلباشها«اي از آنها  جز عده. ل بودنددامداري مشغو

انستان شرايط سياسي و اجتماعي ي زندگي آنان بوجود آمده است، پس از انقالب اسالمي افغ ها تفاوتهاي در نحوه در روستاها ساكن بودند ولي امروزه از برخي جنبه
هاي داخلي و خارجي پديد آمد كه بسياري از  از سوي ديگر، مهاجرت. كشور اندكي به منافع ملي مردم افغانستان، از جمله شيعيان اين كشور تغيير كرده است

در اين گفتار درباره اقتصاد و درآمد شيعيان اشاره خواهد شد كه  .اي آشنايي پيدا كردند و پس از آن به شهرها روي آوردند ها با زندگي شهري و مشاغل حرفه شيعه
  :عبارتند از

  ):زراعت(كشاورزي  - ١
مشاغل ديگر نيز از قديم . ي خويش قرار داده بودند پرداختند و كشاورزي را به عنوان نخستين پيشه هاي شيعه مذهب، از دوران قديم به كشاورزي و زراعت مي هزاره

آنان اغلب در . كردند هاي حاصلخيز زندگي مي هاي دور، زراعت به منزله درآمد اصلي آنها مطرح بود، زيرا در سرزمين د داشت، ولي از گذشتهدر ميان آنها وجو
از اين رو، كار بر روي زمين پر درآمدترين و سودمندترين . آيند كشور به شمار مي   بخشهايي از قندهار، هلمند و ارزگان و ساير مناطق كه جز حاصلخيزترين مناطق

  [143].شغل بر آنان بود
ار پر با ك) مخصوصاً كشت برنج(زراعت «. آوردند هاي حاصلخيزي داشتند، بسياري از محصوالت كشاورزي را بدست مي در روزگار قديم كه شيعيان سرزمين

كش براي زراعت مساعد ساخته  فعال و زحمت» هاي هزاره«زحمت همراه بود، قطعات خورد و كوچك زمين كه در بين سنگها قرار داشتند، توسط 
ان شيعه در اين مناطق نيز محصوالت متناسب با همين كشاورز. ها اغلب به مناطقي كه داراي آب و هواي معتدل و سردسيري هستند، رانده شدند شيعه[144]».شدند مي

هاي از بهسود، ناهور، پنجاب و لعل و سر جنگل، به شدت سرد است بسياري از درختان ميوه در  برخي از مناطق مركزي، مانند قسمت. كنند آب و هوا را توليد مي
  : كنند ت زيرا توليد مينشين محصوال در مجموع، كشاورزان مناطق شيعه. كنند اين مناطق رشد نمي

آلبالو، آلو، انار، انجير، انگور، بادام، به، پسته، توت، زردآلو و قيسي، سنجد، : مهمترين محصوالت درختي شيعيان افغانستان چنين است :محصوالت درختي - الف
  [145]).شفتالو(، گيالس و هلو )ناك(، گالبي )چارمغز(سيب، گردو 

، )پخته(، آفتابگردان، بادنجان سياه، باميه، برنج، پنبه )پالك(ارزن، اسفناج : نشين نيز از اين قرار است اين محصوالت در مناطق شيعه :محصوالت غير درختي - ب
، كدو، )مرج سرخ(شلغم، عدس، فلفل قرمز  ، سير،)كچالو(، ذرت، سرشم، سيب زميني )تره(، جو، چغندر، خربزه، خيار، خيار چنبر )گندنه(، تره )ملي(پياز، تربچه 
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شوند،  اين محصوالت در مناطق مركزي، شمال و غربي افغانستان كاشت و برداشت مي. ، لوبيا، ماش، نخود، هندوانه و هويج)بادنجان رومي(كنجد، گوجه فرنگي 
شود و بيشترين حجم محصوالت مردم اين مناطق را تشكيل  مناطق كاشته مي گندم از آن جمله است كه در همة. شود ولي تنها در برخي از مناطق همة آنها كاشته مي

هاي فراوان و محصول  بنابراين تالش. مردم شيعه اين مناطق زمين اندك در اختيار دارد و همين طور آب و خاك و هواي مناسب براي كشاورزي ندارد[146].دهد مي
  .دارد بسيار ناچيز در پي

  ):مالداري(دامداري  - ٢
پس از كشاورزي به تربيت دام و . البته پس از كشاورزي در جايگاه دوم قرار داشته است. هاي دور دامداري يكي از مشاغل عمدة اين مردم بوده است از گذشته

در گذشته، شتر نيز در هزاره جات . شود طر و مرغ نگهداري ميدر مناطق شيعي از حيواناتي چون گاو، گوسفند، بز، االغ، اسب، قا. پرداختند حيوانات اهلي مي
نمودند، بز، گاو، اسب، خر، شتر و قاطر  از جمله حيوانات اهلي، ملت هزاره بيشتر به تربيت گوسفند توجه مي«: نويسد تيمور خانوف در اين باره مي. شد نگهداري مي

معروف هستند ولي از لحاظ توانايي، قدرت تحمل و سرعت متوسط، ... گرفت اسپان هزارگي ن صورت ميتربيت شترها تنها به خاطرپشم آ. نيز در اختيار داشتند
   [147].»اسپان هزارگي براي مناطق كوهستاني بسيار مفيدند و با محيط سخت آنجا توافق دارند. بسيار مناسب و حتي عالي بودند

هاي  گوسفندان در اين مناطق گرچه جثه. كنند  شود، ولي اين حيوان را بيشتر پشتونهاي كوچي نگهداري مي پرورش داده نمي» شتر«ين امروزه در مناطق شيعه نش
 محصوالت اين مناطق فراوان. كرده است  جات از قديم، بخش عمدة گوشت و روغن كشور را تأمين مي هزاره.كوچك دارند، اما شير، پشم و گوشت مرغوبي دارند

به سبب فراواني و [148]».و روغن زرد هزاره جات در تمام افغانستان شهرت دارد) كره(دوغ، چكه، مسكه، «: نويسد تيمور خانوف در اين باره مي. و مرغوب بود
نمودند و آن را به صورت گوشت و روغن  وضع مي مرغوب بودن محصوالت دامي هزاره جات، حاكمان ستمگر گذشته، ماليات سنگيني براي اين منطقه

  .اند گرفته مي
    

  : محصوالت دامي
بخش عمدة محصوالت دامي را توليدكنندگان، خود به . دام، به منزلة دومين منبع درآمد اكثر شيعيان مناطق مركزي است، كه محصوالت متنوع و گوناگوني دارد

  :مهمترين محصوالت دامي چنين است. فروشند تاجران به بازارهاي محلي و مركز و ديگر واليات منتقل كرده، ميرسانند، و بخشي از آن را خرده  مصرف مي
، )شيعه(زنان هزاره . گيرد هاي مختلفي از فرش را در بر مي تنوع آن از انواع پوشاك تا گونه. شود هاي فراواني برده مي از پشم گوسفند و موي بز بهره :پشم - الف

  :برخي از محصوالت پشمي عبارتند از. كنند سازند و در بافتن محصوالت مختلف استفاده مي هاي پشمي ظريفي مي ند و موي بز را ريسيده، از آن نخپشم گوسف
  .دوزند مي) جليقه(و واسكت ) عباي افغانستاني(برك نوعي پارچة دست بافت است كه با آن كت، شلوار گرم زمستاني، چپن  [149]:برك -١
  .بافند آيد، ژاكت، جوراب، دستكش، كاله و شال گردن مي زنان شيعه با نخ هايي كه از پشم به دست مي: انواع بافتني -٢
  .كنند يبا تبديل ميبافند و پس از مالش با آب داغ، آن را به پتويي ضخيم، گرم و ز پشمي است كه زنان مي) كمپل(لويي نوعي پتو : لويي با پتوي پشمي -٣
بدين ترتيب كه پشم را بر روي . شود نمد نوعي فرش است كه از پشم تهيه مي. بافند مي) قالي(هايي مانند نمد، گليم و قالين  در افغانستان از پشم فرش: انواع فرش -٤

  [150].شود دهند كه به فرشي زيبا تبديل مي داغ چنان مالش ميكنند، سپس آن را با آب  هاي متفاوت روي آن ترسيم مي رنگ  كنند و با پشم سطح صافي پهن مي
دار و در مناطق شمالي  گليم در مناطق هزاره جات به صورت خط. شود اي است كه از تار و پود به صورت ساده بافته مي گليم نيز فرش معروف و شناخته شده

  .هاي شيعيان مركزي افغانستان، گليم است فرش بسياري از خانه. تر بافته مي شود و قدري ظريفافغانستان با نقشهايي مثلثي شكل 
  [151].هاي اخير، قالين بافي در كابل و ديگر واليات شيعه نشين نيز رواج يافته است در سال. در مناطق شمالي افغانستان رواج بيشتري دارد) قالي(قالين 
محصوالت لبني آنان شامل شير، ماست، . سازند هاي روستايي شماري بز، گوسفند و گاو شيرده دارند و نيازهاي لبني خود را با آنها برآورده مي همة خانه :لبنيات - ب

و محصوالت لبني فراواني هاي بزرگ  است در قديم هزاره رمه) روغن حيواني(و روغن زرد ) كره(، پنير، مسكه )كشك خشك(قروت    ،)كشك(دوغ، چكه 
  .اند داشته

  [152].گرفتند به همين دليل، حكام افغانستان بخش زيادي از ماليات غير عادالنه خود را روغن زرد مي
شيعيان . گاو، گوسفند، بز، مرغ و خروس: ازشوند، عبارتند  دام و طيوري كه براي تأمين گوشت ذبح مي. از مهمترين دستاوردهاي دامي، گوشت است :گوشت - ج

مدتها است كه صدور . كردند، ولي به داليل متعددي كه ابعاد سياسي و تا حدودي طبيعي داشته است مركز افغانستان، زماني بخش عمدة گوشت كشور را تأمين مي
روستاييان براي مصرف زمستاني خويش در فصل پاييز . شود رف ميدر اين كشور گوشت به صورت تازه و خشك مص. حيوانات گوشتي به شدت كاهش يافته است
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در . كنند تا به خوبي خشك شود كشند در جاي امني نگهداري مي هاي چوبي مي يك يا چند گوسفند چاق را ذبح كرده، و پس از قطعه قطعه كردن، آنها را به سيخ
  [153].گردد نامگذاري مي» الندي«يا » قديد«ي گوشت كه در مناطق مختلف اين نوع نگهدار. شود تمام فصل زمستان از اين گوشت استفاده مي

شد، امروزه  چرم كه از روزگاران قديم براي تهيه بسياري از ابزار و لوازم زندگي انسانها به كار گرفته مي. پوست حيوانات در جهان اهميت فراواني دارد :پوست - د
به طور كلي . وري ديگر باشدشود، كه براي ساختن كت، كفش، دستكش، كمربند، و بسياري از اشياي مدرن يا ضر ي جايگزين آن يافت نمي نيز در تمام جهان ماده

شود كه پشم  نگهداري و تربيت مي» قره قل«در شمال كشور، نوعي گوسفند به نام . گيرد مورد استفاده قرار مي...در افغانستان از چرم براي ساخت كفش، زين اسب و
شود، استفاده  پوست آن براي نوعي كاله كه به همين نام ياد مي بره اين نوع گوسفند را پس از تولد ذبح كرده، از   و بسيار زيبايي دارد) پيچ در پيچ(مجعد 

  [154].كنند مي
  :تجارت - ٣

اً در مبادالت تجارتي غالب. پول بسيار كم در ميان آنها رواج داشته است. در روزگار گذشته شيعيان افغانستان، مبادله محصوالت به صورت پولي مرسوم نبوده است
زيستند در مناطق داخلي هزاره جات  مي» هزاره جات مستقل«آنها با مناطق شيعه نشين مشاركت داشتند، كه در مسير كاروانها قرار گرفته بودند، يا در سر حدات 

بود، ) تاله(ة تجارتي طايفه شيخ علي قريه مهمترين منطق«: نويسد در اين مورد تيمور خانوف مي. مناسبات تجاري بسيار ضعيف بود و مراكز تجار اصالً موجود نبودند
  [155]» قرار داشت كه بازار آن داراي يك صد دكان بود) قلعه نو(اما مركز تجارتي طايفة دايزينيات در 

عوامل، در عدم رشد مبادله پولي آن بود، كه منطقه كوهستاني  يكي از مهمترين. در مناطق شيعه نشين مرسوم و رايج بود) مبادله كاال به كاال(مبادله جنس به جنس 
هاي مالدار، دهقان، محصوالت عمدة خويش را به  هزاره. هزاره جات در انزوا قرار داشت و آن انزوا سبب گرديده كه مناسبات توليدي بسيار كم انكشاف يابد

ج خويش را بدين وسيله به دست آورند، توليد محصوالت به منظور مبادله بسيار كم صورت بردند تا مايحتا مصرف شخصي رسانده و مقداري از آن به بازار مي
  [156].بود   گرفت كه خود نتيجة عدم احتياج توليد اضافي مي

گذشته از معامالت اندك مردم محلي با . گرفت صورت مي تا اواخر قرن نوزدهم در مناطق مركزي افغانستان پول چندان رايج نبود و اكثر معامالت كاال به كاال
در فصلي كه مردم محصوالت خود را برداشت كرده . شد يكديگر، معامالت عمدة مردم براي تهيه كاالهاي وارداتي، معموالً در دورة خاصي از سال انجام مي

كردند،  مركزي، هندوستان و افغانستان به صورت ترانزيتي در قلمرو هزاره جات عبور مي بودند، تاجران دوره گرد معموالً تاجران و فروشندگاني كه از ايران، آسياي
  .آوردند را به هزاره جات مي... بيشتر از ديگر اجناس، نخ، سوزن و لوازم آرايشي و زيور آالت زنانه و

: رسيد از اين قرار بوده است ريف و شهرهاي ديگر افغانستان به فروش ميمحصوالتي كه از هزاره جات به بازارهاي غزني، هرات، كابل، قندهار، بلخ، قندوز، مزار ش
نمود از قبيل  ها معموالً گاو، گاوميش، گوسفند و نيز محصوالت حيوانات را براي فروش عرضه مي در قسمتي دامي شيعه... انواع پارچه شال، گليم، قالي، برك و

بردند، در عوض فروش اين گونه  و جنوب آسياي مركزي نيز مي) قاين و بيرجند(محصوالت به خراسان  روغن زرد مناطق مركزي مشهور بوده است و گاهي اين
  [157].نمودند ، محصوالت كاغذي و مواد ابريشمي دريافت مي)بوره(، چاي، شكر )پخته(محصوالت برنج درجه يك، پنبه 

در اين ميان، . امر تجارت نقش چشمگير نداشتند و پس از آن حضور بسيار كم رنگي در تجارت خارجي كشور داشتندها در  شيعه. ش ١٣٥٧پيش از انقالب 
كردند و سپس وارد كشور  آنها ماشينهاي دست دوم را از خارج با قيمت نازل خريداري مي. تركمنيها در تجارت وسايل نقليه دست دوم نقش مهمي داشتند

آنها در اين كار حضور فعالي داشتند و از اين . رساندند وسايل را تعمير و قسمتي ديگر را اوراق كرده، به صورت لوازم يدكي به فروش مي قسمتي از آن. نمودند مي
  [158].هاي جدي وارد شد هاي آنها صدمه هاي داخلي به كار و سرمايه هاي مناسبي به دست آوردند كه پس از پيروزي مجاهدين بر كابل و جنگ راه سرمايه

  .موفق بودند) قالي و گليم(بنابراين شيعيان در امر تجارت توفيق چنداني نيافتند و فقط در برخي اقالم صادراتي نظير فرش 
  حكومت و سياست: گفتار پنجم

ها  هاي مركزي افغانستان در قبال شيعه چگونگي رفتار و سياست دولتدر آغاز . گيرد در اين گفتار حكومت و سياست تشيع از چند زاويه مورد بررسي قرار مي
گيرد؛ در پايان اين نوشتار در مورد نقش شيعيان  ها و عملكردهاي حكام در برخورد با پيروان مذهب شيعه مورد پژوهش قرار مي است، كه در اين قسمت به سياست

  .گيرد بخش كه شيعيان در آن سهم داشتند، بطوري فشرده در اين نوشتار مورد كاوش قرار مي هاي آزادي هاي افغانستان و نيز در مورد نهضت در حكومت
  :هاي مركزي در قبال شيعيان سياست دولت) الف

  :شود هاي مركزي در برخورد با شيعيان از قرن دهم هجري تا دوره معاصر پرداخته مي در اين قسمت به طور فشرده به نحوة برخورد و روابط حكومت
  .): هـ ق ٩٠٧- ١١٣٥(صفويان . ١
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» شاه اسماعيل صفوي«. شيخ صفي الدين خود پيرو مذهب شافعي بود، اما نوادگان او به تشيع گرويدند. است» شيخ صفي الدين اردبيلي«دودمان صفويها از خاندان 
محمد خان شيباني «ديگر خارج نمود، وحدت سياسي آن را تأمين كرد و نخستين فرد از اين سلسله بود كه به ياري تركان به قدرت رسيد و ايران را از وجود مدعيان 

صفويها در آغاز شهر قزوين را به عنوان پايتخت [159].هـق در مرو به قتل رساند و هرات را به تصرف در آورد ٩١٦بزرگترين رقيب خويش را در سال » ازبك
اين شهر در اوج شكوهش به يكي از شهرهاي آباد و پر رونق شرق . در آبادي اين شهر نيز كوشيدند. فهان را پايتخت قرار دادندبرگزيدند و پس از آن شهر اص

صفويان شيعيان پر حرارتي بودند كه در گسترش تشيع در پهنه ايران جديت زياد به خرج دادند، تشيعي . تبديل شد و به صورت يكي از مراكز علوم اسالمي درآمد
نهادند و در يك كالم تشيع  آنان به ظاهر مذهب بسيار از متن و محتواي آن ارزش مي. كردند با اصل اين مكتب پيشرو و مترقي فاصله زياد داشت را كه آنان تبليغ مي

  .را به حب و بغض خالصه كرده بودند
هاي تحريك آميز و تكفير  برخي از علماء فريقين با تدوين كتاب و رساله. دبا حمالت تركان عثماني به خاك ايران تعصب و نزاعهاي مذهبي شدت بيشتري پيدا كر

محدوده (هاي از شيعيان خراساني  زدند، كه پيامدهاي بسيار زيان باري به دنبال داشت، بسياري از شيعيان تركيه و نيز گروه گروه مقابل به اختالفات مذهبي دامن مي
   [160].گرفتند هاي گوناگون مورد اذيت و آزار و يا مورد قتل عام و تاراج قرار مي زيستند، به بهانه ميان برادران اهل سنت ميكه به صورت اقليت در ) افغانستان كنوني

فوي سپرد و او حدود بيست سال شهر قندهار را به تصرف در آورد و حكومت آن را به شاهزاده سلطان حسين ميرزاي ص» شاه تهماسب صفوي«. هـ ق٩٦٥در سال 
. زا والي زمين داور شددر قندهار و زمين داور حكومت نمود تا از دنيا رفت و پس از آن پسر بزرگش به نام مظفر حسين والي قندهار و پسر ديگرش به نام رستم مير

باس، اين دو برادر از ترس جان از حكومت قندهار منصرف شده و به اين دو برادر دچار اختالف شدند و نيز كشته شدن شاهزادگان صفوي در ايران به دست شاه ع
قزاق سلطان، حاكم صفوي در هرات شد، برادر خويش حسين قلي بيگ را براي . هـ ق ٩٦٩در سال  [161].سوي هند رفتند و به ديار سالطين مغولي پناهنده شدند

تاختند، اموال و مواشي آنها ) شيعه(آنان بودند، بر مردم هزاره ) هم مذهب(ها هم كيش  هاي شيعي فرستاد و او بدون توجه به اين كه هزاره هاي هزاره تصرف سرزمين
  [162].ت بازگشترا به غارت برد و به هرا

هاي بسيار نمود ولي كار ساز  در اين مدت جنگ. ماه آن را در محاصره داشت ١١هـ ق، سپاه صفويان، قندهار به محاصره در آورد و به مدت  ١٠١٤در سال 
پس از وي . را به حكومت آنجا مقرر نمود» گنجعلي خان«س اول به قندهار لشكر كشيد و آن را متصرف شد و شاه عبا. هـ ق ١٠٣١تا اين كه درسال  [163].نبود

هاي، زمين داور را نيز متصرف شد و مردم افغان و هزاره بناچار از حكومت صفوي متابعت  و سرزمين. به حكومت قندهار منصوب كرد» علي مردان خان«پسرش 
شاه عباس اول كه يكي . وشنج را كه از توابع قندهار بود به مردي به نام شيرخان افغان سپرد و خود از راه غور به سوي هرات بازگشتشاه عباس حكومت ف. نمودند

پس از شاه عباس اول، علي مردان خان [164]از دنيا رفت،. ق. هـ  ١٠٣٨سالگي در سال  ٦٠سال سلطنت در سن  ٤٢ترين سالطين صفويه بود، بعد از  از با كفايت
  .حاكم قندهار به سلسله بابريان پيوست و قندهار ضميمه هند شد

هاي خونين آن را به تصرف در آورد و فرمانده سپاه ازبك با هزار نفر به شاه صفويه  شاه عباس دوم، به قندهار لشكر كشيد و بواسطه جنگ. ق. هـ  ١٠٥٨در سال 
گرگين خان «قندهار نيز تسليم شدند و قندهار از اين دوره تا زمان سلطان حسين صفوي در تصرف ايران باقي ماند، آخرين حاكم صفوي  بيعت كرد، مردم شهر

فرمانده  گرگين خان. ي زيادي از هموطنان گرجي خويش و لشكر قزلباش در قندهار مستقر شدند او با عده. بود كه از ارمنيان كه در ظاهر اسالم آورده بود» گرجي
) شيعه و سني(طلبيد تا كينه عميقي ميان پيروان اين دو مذهب  صفوي براي سركوبي شيعيان اطراف قندهار و غرب هزارستان از وجود برادران اهل سنت يار مي

هاي  يي قندهار را براي سركوبي شيعهدانست و بر همين اساس بود كه ميرويس خان رئيس غلزا فراهم كند و ادامه حكومت خويش را در نزاع و اختالفات آنها مي
  .فرستاد و او مأموريت خويش را طبق ميل حاكم صفوي به انجام رسانيد

پرورانيد،  ي براي از بين بردن گرگين را در سر مي ميرويس با طرح نقشه. ميرويس خان از سركوبي شيعيان به قدرت رسيد و نيز مورد اعتماد گرگين خان قرار گرفت
ميرويس با مشاهده اين وضعيت . او در اصفهان متوجه بي كفايتي پادشاه صفوي شد. ت خانه خدا به اصفهان رفت و خواستار بركناري گرگين شدبه بهانه زيار

در ابتدا به او بر اساس همين نقشه . تواند در برابر چنين حكومتي قيام كند و به هدف نهايي خويش برسد دانست كه عمر سلسله صفوي به سر رسيده است و او مي
صفويه بيش از پيش مكه رفت و فتوايي از علماي حجاز بر ضد حكام شيعي به دست آورد و با آن فتوا نامه به قندهار بازگشت و در ظاهر به گرگين خان و حكومت 

كه عليه گرگين و سپاهيانش شورش كند، تا  داد، ولي در نهان مشغول تدارك نيرو و در امر جمع آوري اسلحه بود، ميرويس در انتظار فرصت بود ارادت نشان مي
ها فرمان  ار غلزايياين كه در يك ضيافت بزرگ كه از طرف گرگين خان ترتيب داده شده بود و اطرافيان گرگين در عيش نوش فرو رفته بودند، ميرويس به ايل و تب

درهاي شهر را بست و سپاهيان قزلباش و گرجيان و هوا داران صفويه را از دم تيغ را متصرف شدند و » گرگين خان«داد كه همه را به قتل برسانند و همان شب خزانه 
اش به  ساله ٢٠ميرويس خان پس از شش سال حكومت در قندهار مرد و پسر  [165].گذراند، از اين تاريخ به بعد بود كه ايل و تبار غلزايها وارد صحنه سياست شدند

  . هزار نفر از مردم افغان و بلوچ به سوي ايران حركت كرد و شهر اصفهان را به محاصره گرفت ٣٠با . ق. هـ  ١١٣٣به قدرت رسيد، در سال » مودمح«نام 
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انت برخي از امراء به يقشون شاه سلطان حسين صفوي، در مقابل آنها ايستادند و سپاه شاه صفوي از هر لحاظ از نيروهاي محمود افغان برتري داشتند، ولي به جهت خ
ماه محاصره به طول انجاميد، در اين مدت قحطي شديد در داخل شهر به وجود آمد كه طبقات فقير گروه گروه از گرسنگي جان  ٩به مدت . سختي شكست خورد

محمود گذاشت و كليد خزاين را تسليم كرد  تسليم محمود شد و تاج شاهي را به دست خويش بر سر. ق. ه١١٣٥محرم سال  ١١دادند، سرانجام سلطان حسين در  مي
  [166].سال در ايران حكومت كردند ٧اش اشرف افغان به مدت  محمود و عمو زاده. و همه مردم از در بيعت در آمدند و عمر سلسله صفوي پايان يافت

شدند كه براي تصرف قندهار و اطراف آن بارها لشكركشي  كردند، مجبور نمي آنان بودند برقرار ميهاي كه شيعه و هم كيش  صفويان اگر روابط دوستانه با هزاره
شايد جهت . گاه روابط صميمانه بين هزاره و صفويه برقرار نشد سال حكومت كرد ولي هيچ ٢٢٠كنند و آن همه زيان را متحمل شوند حكومت صفوي در حدود 

هاي شيعي با خشونت رفتار كردند، چنانچه كه شاه اسماعيل صفوي پس از تصرف شهر هرات، شاه بيگ ارغون كه  ا هزارهاين باشد كه حاكمان صفوي از آغاز ب
كرد و ) نشين مناطق شيعه(بعدها قزاق سلطان حاكم صفوي، برادر خويش را مأمور تاراج هزارستان . بود را زنداني كرد) ها شيعه(ها  يكي از رهبران و حاكمان هزاره

  [167].هاي شيعه فرستاد را براي سركوبي هزاره) سني(مان سلطان حسين صفوي گرگين خان حاكم قندهار ميرويس خان افغان در ز
  ):هـق١١٣٩- ١١٦٠(نادر شاه افشار . ٢

نادر در آغاز . كرد پدرش پوستين دوزي مي. ايل و تبار تركمن افشار بودبه دنيا آمد و از ) بجنورد كنوني(نادر قلي در خانواده فقير و گمنامي در ابيورد خراسان 
. هاي زياد را تحمل كرد و به همين دليل در ايام جواني كار آزموده و پخته شد حرفه پدر را آموخت و در كودكي همراه مادرش بدست ازبكان اسير شد و دشواري

و در حمله ازبكان، نادر شجاعت كم نظيري از خود نشان داد و به همين علت نام وي بر سر زبانها افتاد و سالگي در خدمت حاكم ابيورد قرار گرفت  ١٨او در سن 
ي نادر را شنيد، او را استخدام كرد تا محمود افغان و سپاهش  آوازه. كه در شمال ايران اعالم سلطنت نموده بود) پسر سلطان حسين صفوي(شاه تهماسب دوم صفوي 

  .رون براند و انتقام خاندان صفوي را باز ستاندرا از اصفهان بي
و شهر هرات را به تصرف خويش در آورد و پير محمد [168].هاي بزرگ نايل شد و نيروهاي افغاني را از ايران بيرون نمود نادر در طي چند جنگ شديد به پيروزي

نادر با مردم هرات به نيكي . ارش نمود كه لوازم خدمت گذاري و عدالت گستري و رعيت پروري را مراعات كندخان را به حكومت اين ديار گماشت به او سف
عظيم به سوي قندهار نادر با سپاه  [169].هاي شيعه را به خدمت و ياري خويش خواستند رفتار كرد و با فرماندهان آنان با احترام برخورد نمود و بسياري از هزاره

اي از سپاهيان خويش را به فرماندهي كلب علي بيگ كوسه احمد لو مأمور تصرف هزارستان و زمين داور  رسيد، دسته) هلمند(حركت نمود و چون نزديك گرمسير 
. ق. هـ  ١١٤٩را در محاصره قرار داد و در سال ) هارقند(به مدت يك سال اين شهر . كرد و خود با بقيه سپاه به سوي قندهار پيش رفت و آن را به محاصره در آورد

شهر به تصرف . داد بود كه شاه حسين هوتكي خواهر خويش را كه زينب نام داشت نزد نادر فرستاد از اودر خواست امان كرد و نادر به حاكم و مردم قندهار امان
  [170].نادر در آمد

شنيد كه مردم بلخ شورش كرده رضا قلي خان پسر خويش را همراه از سپاهيان و فرماندهان خراساني براي سركوبي آن فرستاد و پس از نبرد . قهـ ١١٥٠نادر سال 
  [171].سختي ميان دو طرف شهر بلخ به دست سپاهيان نادر به تصرف در آمد

را به تصرف در آورد، با سپاهيان ايراني، افغان، بلوچ، هزاره و ازبك به سوي هند حركت كرد و تا ) افغانستان كنوني(ان نادر شاه پس از آن كه بخش اعظم خراس
نادر در اين پيروزي غنايم عظيم و هنگفتي از هند به چنگ آورد كه از جمله آن غنايم دو قطعه الماس بزرگ و . دهلي به پيش رفت و پايتخت هند را متصرف شد

  .بود» فخراج«و يك قطعه ياقوت بزرگ و درخشنده به نام » درياي نور«و » كوه نور«: هاي بها به نام ر گرانبسيا
يخ به بعد نادر شاه در يك لشكر كشي در جنگل مازندران از پشت هدف تير قرار گرفت و به پسرش مشكوك شد و چشمانش را از حدقه در آورد و از اين تار

كرد و سردار فاتح آن به موجود خشن تبديل شد كه اعصاب خويش را به كلي از دست داده بود و با كشتار اطرافيان نارضايتي مردم روز بروز ستاره اقبال ايران افول 
ياري به سوي با سپاهيان بس. ق. هـ  ١١٦٠علي قلي افشار حاكم قندهار سيستان و هرات در سال . اش كمر همت به قتلش بست شد به طوري كه برادر زاده بيشتر مي

نادر شاه افشار نيروهاي افغاني را از اصفهان و ساير  [172].مشهد حركت نمود، ولي هنگامي به جام رسيدند از مرگ نادر توسط يكي از افسرانش با خبر شدند
ايم بسياري را به چنگ آورد، ولي به سرنوشت بدي گرفتار آمد كه باعث مرگ آورد و غن شهرهاي ايران بيرون راندند و بسياري كشورهاي آن روز را به تصرف در

  .خويش شد
  .):ق. هـ  ١١٦٠- ١١٨٦(احمد شاه دراني . ٣

آنجا به سبب برخي حوادث روزگار، با پدرش محمد زمان خان وارد قندهار شد و از . نياكان احمد خان، اصالتاً از ملتان بوده است و در همان جا متولد شده است
احمد خان از سوي مادر نيز به يكي از اعيان افغان منسوب بود، در جواني به خدمت نادر شاه افشار در  [173].وارد هرات گرديد و در اين ديار مسكن گزيده است

شد، كه در اين مقام  گمارده مي و به مناصب نظامي . نگشا قرار گرفتآمد و در ساية شجاعت، وفاداري كه از وي بروز نمود، مورد توجه خاص اين پادشاه جها
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نادرشاه پس از بازگشت از .هـق ١١٦٠در سال . هاي ترقي را يكي پس از ديگري پيمود و به فرماندهي چهار هزار نظامي افغان و ازبك در سپاه نادر نايل گرديد پله
سيد، احمد شاه در اولين فرصت براي دستيابي به ثروت و دارايي به جا ماندة نادر شاه از جمله الماس كوه نور و سفر هند در نزديكي شهر قوچان رسيده بود، به قتل ر

پس از ورود به آن شهر، با اعالم مرگ نادر شاه، سران قبيلة ابدالي را براي نشستي مهم دربارة . توپخانة نادري، نظاميان تحت امرش را به سوي قندهار گسيل نمود
احمد شاه پس از آن كه خود را به طور رسمي پادشاه . خواست به دست آورد احمد شاه به اردوگاه نادر شاه حمله برد و آنچه كه مي[174].سياسي دعوت نمود آينده

خطاب شده » پادشاه دوران«يا » در دران«ه صوفي، به عنوان در جريان اجالس ياد شده از سوي صابر شا. معرفي كرد و قندهار را مركز حكومت خويش اعالم نمود
حاكمان اين شهرها، در مقابل احمد . بود، خود را پادشاه دراني و قبيلة ابدالي را دراني ناميد و در نخستين سفر نظامي و جنگي خويش، به سوي غزني و كابل تاخت

  [175].شاه شكست خورد
او مجموعاً هفت بار به هندوستان و دوبار [176].داد» بردراني«سفر به جانب شرق، قبيله بزرگ يوسف زايي را هم، عنوان «شاه پس از فتح كابل رهسپار هند شد احمد 

ي را بنيان نهاد كه از بخارا و بدخشان تا  امپراتوري وسيع و گسترده به ايران لشكركشي كرد و در ساية شجاعت، كارداني و استقامتي كه از خود نشان داد، توانست
  [178].در قندهار از دنيا رفت و به همانجا به خاك سپرد. ق. هـ ١١٨٦سال پادشاهي، در سال  ٢٥سرانجام پس از [177].يافت رود گنگ و از سمنان تا پامير امتداد مي
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  ):هـق١١٨٦- ١٢٠٧(تيمور شاه . ٤
سالگي از سوي پدر،  ١٢به دنيا آمد، در سن ) مازندران(تيمور در سال قتل نادر شاه افشار و نيز در زمان كه احمد شاه مشغول تأسيس نظام شاهي دراني بود، در مشهد 

تيمور شاه به جنگ و . او پس از مرگ احمد شاه و بنابر توصية وي به پادشاهي رسيد[179].شدحكمران هرات گرديد و در نوزده سالگي به حكومت الهور منصوب 
 سه... «نامبرده . گرفت خطر ماندن مجالس عياشي خويش به كار مي او مردي خوشگذران و شاعر بود و اقدامات نظامي را در واقع براي بي . لشكركشي عالقه نداشت

   [180].»نان امتياز داشتصد زن و كنيز داشت از آن جمله مادر شهزادگان شاهپور و عباس، كه دختر شربتعلي خان چنداولي بود و به زيبايي و شيرين زباني بر ساير ز
  [181].آمد به خاطر زياد روي در مصرف الكل از پا در. ق. هـ  ١٢٠٧سرانجام تيمور شاه در سال 

  ):هـق ١٢١٥- ١٢٠٧(زمان شاه . ٥
هاي وسيعي از قلمرو احمد شاهي كه از غرب پيكر افغانستان  هاي داخلي سبب شد كه بخش دوران سلطنت شاه زمان بيشتر در جنگ با برادرانش گذشت و اين نزاع

ر وارد گردد و در يك نزاع ميان زمان شاه و برادرش محمود در موضع خاكريز قندهار تلفات سنگين به جدا شود و صدمات بسياري به مردم اين كشو) كنوني(
توكل خان و : هاي ه نامطرفين وارد شد و نزديك بود كه زمان شاه نابود شود، اما پايداري و شجاعت ايشك آقاسي الگوزايي و دو تن از سرداران تازه مسلمان شده ب

هاي  ، رئيس هزاره)شيعه(مان، جنگ را به نفع شاه زمان خاتمه داد و محمود شكست خورد و به سوي هرات فرار كرد و به محمد خان هزاره گش خان از دسته غال
در دوره زمان شاه حوادث سياسي و اجتماعي در منطقه و جهان رخ داده بود، از جمله  [182].هرات و خراسان پناه برد و از او طلب چاره انديشي كرد) شيعيان(

و در ايران، دو سال پس از سلطنت زمان شاه، آقا محمد خان قاجاري به قدرت  [183].انقالب كبير فرانسه و شرق افغانستان از جمله متصرفات هندي انگليس شده بود
وي مردي عياش، بي اراده . فتحعلي شاه قاجار به سلطنت رسيد. ق. هـ  ١٢١١با قتل محمد خان در سال . سلسلة قاجاريه را در ايران بنيانگذاري نموده بود. ده بودرسي

اي بي اراده براي مزاحمت  به عنوان مهره انگلستان از فتحعلي شاه قاجار» ...ها قرار گرفت بازيچة اغرض و سياست استعماري اروپايي«و سست عنصر بود و به تدريج 
و فرمانروايي استعماري و جلوگيري از حمالت زمان شاه به هندوستان، استفاده نمود و زمينه حضور نيروهاي انگليسي را در مرزهاي افغانستان و ايران فراهم آورد 

وقتي زمان شاه مصروف تنظيم امور سند و پنجاب بود، شاهزاده محمود به كمك ايران و تحريك  [184].خويش را در ابعاد گوناگون، در سراسر هند گسترش دهد
ان شاه به مقابله پنهاني انگليس به قندهار لشكركشيد و آن شهر را تسخير كرد و خوانين قندهار را به سوي خود جلب نمود و سپس به سوي غزني حركت كرد و زم

شاه . ق. هـ  ١٢١٦سردار احمد خان نورزايي با ده هزار نفر از اقوام خويش از زمان شاه بريد و به شاه محمود پيوست و سرانجام در سال » مقر«برخاست و نزديك 
ام فخراج را به دريا هاي ديوار قلعه شنواري پنهان كرد و يك قطعه ياقوت بسيار گرانبها به ن زمان در اسارت رفت و الماس معروف درياي نور را در يكي از سوراخ

  .انداخت
و گاه  محمود بر تخت سلطنت كابل نشست و به شدت برادر كشي و خانه جنگي و وخامت اوضاع افزوده گشت، به قسمي كه در عرض چند سال گاه شاه محمود

گرديد و نزاع  تر مي زمينه نفوذ استعمار انگليس آماده شد، هايي از شرق و غرب كشور از پيكر افغانستان جدا مي برادر او شاه شجاع بر تخت سلطنت تكيه زد، قسمت
ها بر  توسط جاسوسان مخفي انگليسي ميان شيعه و سني اختالف انداختند، كه با اين توطئه انگليسي. ق. هـ  ١٢١٩گرفت و در سال  هاي قومي و مذهبي شدت مي

  [185].ردم شيعه به غارت رفتشيعيان چنداول حمله كردند و بسيار از آنها به قتل رسيدند و اموال م
هايي از هزارستان از قبيل باميان، بهسود و غزني تسلط داشتند، اما مركز هزارستان تحت فرمان  ها تا زمان، شاه زمان اسماً بر بخش سدوزايي: ها در عصر سدوزايي شيعه

هاي  كردند و در پيروزي و كاميابي هايي از عساكر شيعه خدمت مي در ارتش سدوزايي دسته. من خان مستقل بودشد و تا زمان امير عبدالرح خوانين محلي اداره مي
  [186].آنان نقش داشتند

خان از قدرت آنان هراس  آمدند و دوست محمد بزرگ به حساب مي   در افغانستان شيعيان قدرت) م١٨٢٦-١٨٦٣(زمان حكومت دوست محمد خان باركزايي 
ها را دست  رهبر اين -مير يزدان بخش -ها افتاد و با قرآن و قسم لذا به فكر در هم شكستن قدرت شيعه. دانست داشت و آنها را تهديد جدي بر ضد قدرت خويش مي

كه همزمان با حكومت شير علي خان بود، اطاعت كامل . م١٨٧٩-١٨٦٣شيعيان از سال  [187].گير نموده و در بدترين وجه به شهادت رساند و مقرش را تصرف نمود
با حكومت مركزي ارتباط برقرار ) ها شيعه(ها  كردند و از طريق ميرها، هزاره ها بر مردم خويش فرمان روايي مي و خانهاي هزاره» ميران«از حكومت مركزي نداشت 

به اعتراف بسياري از نويسندگان و پژوهشگران . بردند ومت شير علي خان، شيعيان در آرامش به حيات اجتماعي خويش به سر ميبه طور كلي زمان حك. كردند مي
  [188]».اشغال نشد. م١٨٩٣هزاره جات هيچ گاه به صورت كامل توسط هيچ نيروي خارجي تا «هاي  شيعه

  .):ش١٢٨٠ - ١٢٩٨( امير عبدالرحمن خان. ٦
ها قبل از حكومت امير عبدالرحمن خان نسبتاً داراي اقتدار و صالبت بودند و زندگي سرفرازانه داشتند و  شان نوشتند، شيعه آن طوري كه مورخان در كتابهاي

شيعيان را سركوب نمود و با افتخار نوشت كه اينها  دادند كه با شيعيان درگير شوند، پس از اين كه عبدالرحمن حاكمان پيش از عبدالرحمن كمتر به خود جرات مي
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مطيع خود  موجب وحشت حكومت افغانستان بوده، حتي نادر شاه كه افغانستان، هندوستان و ايران را تحت قلمرو خويش در آورده بود، نتوانست شيعيان را
ها خواست كه از دستوراتش سرپيچي نكنند و از  هاي به شيعيان نوشت و در آن نامه از شيعه يان، عبدالرحمن نامهپيش از شروع جنگ عبدالرحمن با شيع [189].سازد

  :وي اطاعت كنند، جمعي از شيعيان در پاسخ او نوشتند
وردار بوده مفتخر هستيم و چرا شما مقامات هاي امير روحي ما، صاحب ذوالفقار برخ تان مفتخر هستيد ما هنوز از حمايت اگر شما افغانها به حمايت امير موقتي«

كنيم  ايد؟ به شما نصيحت مي ايد و چرا پنج حكومت را، چنانچه ما معتقديم يادآور نشده ترين معيار يادآور شده تان به عنوان نزديك رسمي چهار حكومت را در نامة
  [190]».كه به خاطر پيروزي و بهزيستي خود از ما دست برداريد

آوردند، به همين جهت  آيد، پيش از دوره عبدالرحمن، شيعيان داراي قدرت بودند، خودشان را كشوري در برابر عبدالرحمن به حساب مي از اين متن چنين بر مي
د، مدت سه سال تمام شيعيان بدون پشتوانه خارجي از تر بو بود كه اين حاكم مزبور نوشت جنگ با شيعيان از چهار جنگ داخلي در افغانستان دشوارتر و پر هزينه

رة امان اهللا خان بوده چنين ديگر كشورها و ساير اقوام افغانستان در برابر قواي امير عبدالرحمن خان مقاومت ورزيدند، در اين مورد كاردار ايران در كابل كه در دو
  :نويسد مي

ها شيعه بودند، امير فتواي تكفير آنان را از مولويها  دت سه سال در مقابل تمام افغانستان پايداري كردند، هزارهم... در كمال شجاعت جنگيدند) ها شيعه(ها  بربري«
ت كردند و با اين كه در قلب مملكت واقع و با تمام سرحدا هاي شيعه، امير را همراهي مي گرفته بود، عالوه بر طايفه امير، اقوام ديگر اهل سنت نيز در جنگ با هزاره

  [191]» .را شكست داده، از خود دفاع نمودند) پشتونها(رسيد، مكرر افاغنه  روابط شان مقطوع و از هيچ طرف كمك و امداد و حتي فشنگ و قورخانه به آنها نمي
بعد از پايان نبرد، اسيران [192]كشورهاي همسايه مثل ايران، هند و روسيه شدند اي از آنها پا به فرار گذاشتند، راهي بيش از نصف شيعيان را از دم تيغ گذراندند و عده

زار از قرار هر نفري ده روپيه تا بيست روپيه هفتاد ه«: نويسد شدند، آقاي فرخ در اين ارتباط مي هزاره شيعه رسماً در بازارهاي افغانستان بعنوان برده خريد و فروش مي
ستم امير و عمالش از حد گذشته بود با  [193].»روپيه در قندهار به دست آمد و چهل و دو هزار روپيه در هرات، در ساير بالد نيز از قبيل كابل و غزنين و جالل آباد

در عراق به گوش مرجعيت شيعه، ميرزاي شيرازي رسيد، ميرزا به ناصر » سامرا«به در آن زمان، صداي اين ستمگريها ) رسانه(توجه به فقدان وسايل ارتباطي جمعي 
  [194]هاي افغانستان بردارند ها و حكومت افغانستان گوشزد كند تا حكومت امير دست از ستم و جور به شيعه الدين شاه قاجار تلگراف نمود كه به انگليسي

بعد از اشغال كافرستان، «: نويسد ها بود در اين باره آقاي پوالدي مي تر از جنگ با شيعه كامالً متفاوت) نورستان كنوني(ديگر با مردم كافرستان  امير در طي جنگ
اگر كسي ...ده در نزد خود نگهدارندامير به مأمورين خود دستور داد كه به سربازان افغان اجازه ندهند تا مردان و زنان كافر را اسير نمايند يا آنها را به عنوان بر

  [195]».روپيه جريمه شود ٣٥٠٠اي از كافرها را پنهان كند بايد مبلغ  برده
ان داده بود، كسي را به اسيري ها، خريد و فروش برده رسمي بود و در نبرد ديگري كه با كافرستان و مردم كافر داشت امير به آن فرم اين قانون در زماني نبرد با شيعه

  .توان اوج دشمني امير عبدالرحمن خان را نسبت به شيعيان افغانستان پي برد و برده نگيرند، از مقايسه اين دو قانون مي
  .):ش١٣٠٨ - ١٢٩٨(حبيب اهللا خان . ٧

بسياري از مردم خوشحال شدند اما اين شادي دير نپاييد، پس از مرگ وي [196].جمادي الثاني امير عبدالرحمن خان از دنيا رفت ٩روزي . ق. هـ  ١٣١٩در سال 
ها به  را براي شيعه فرزندش، حبيب اهللا خان براريكه قدرت تكيه زد، گرچه او همانند پدرش قسي القلب نبود اما حكومت او چندان وضعيت سياسي و اجتماعي خوبي

از ) هزاره(هاي  وقتي حبيب اهللا خان به سلطنت رسيد، مردم افغانستان بويژه شيعه. بود) پشتونها(هاي افغانستان براي افغانها  ست او دنباله سياستارمغان نياورد، چون سيا
ن برده بودند حكومت هاي مهمي اين مذهب از بي دست اعمال وحشيانه پدرش و مأموران او قدرت حركت انقالبي را نداشتند، امير عبدالرحمن بسياري از شخصيت

كرد در تمام امارتش مختصر انحرافي از اوامر حكومت  در امر سياست خارجي از استعمار پير انگلستان پيروي مي[197].حبيب اهللا خان در كمال آرامش تشكيل شد
در يك اعالن . بيب اهللا خان، در داخل افغانستان براي فرو نشاندن خشم مردم نسبت به حكومت دست به اصالحات زدح [198].نورزيد) مستعمره انگليس(هند 

شد، مرحوم غبار در اين مورد نوشته  ها نيز مي هاي شيعه عمومي دستور داد كه بعد از اين غالمان و كنيزان در افغانستان خريد و فروش نشوند، و اين دستور شامل برده
امر كرد كه غالمان و كنيزان موجوده افغانستان، كه يادگار دوره پدرش بود بعد از اين در معرض خريد و فروش قرار نگيرند، اما آزادي ) حبيب اهللا خان(او «: تاس

  [199]».آن را اعالم نكرد
ر انداخته شده بود، صادر نمود كه تمام كساني كه در زمان پدرش از افغانستان فراري بودند در طي فرماني آزادي زندانيان كه توسط پدرش به زندانهاي كشو

ها  ل فراريان شيعهتوانند به كشور باز گردد و بسياري از فراريان به كشورهاي روسيه، پاكستان، هندوستان و ايران باز گشتند و اين فرمان عام بود، كه شام مي
  :نويسد ين باره فرمان آقاي فرخ ميدر ا. شد نيز مي) ها هزاره(
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اد و بسياري از فراريان و اعالني منتشر نمود و به تمام فراريان و تبعيد شدگان عهد امير عبدالرحمن خان، در روسيه، تركستان و هندوستان و ايران اجازه مراجعت د«
  [200]».گماشتگان مهاجرين و فراريها به افغانستان رجعت نمودند

هاي هزاره، تاسيس چند  ها فراري بودند و بزرگترين فعاليت فرهنگي اين امير درباره شيعه آورگان شيعه» هاي افغانستان هزاره«بنا به گزارش آقاي موسوي در كتاب 
   [201].ي نداشتند مكتب به سبك و سياق جديد بود، ولي فرزندان هزاره شيعه از آن مدارس بهره

  ):ش١٢٩٨ - ١٣٠٨(امان اهللا خان . ٨
، محمد .)ش١٣٠٧بچه سقاو (چهره هاي مختلفي به اريكه قدرت رسيدند از جمله امان اهللا خان، حبيب اهللا خان كلكاني . م١٩١٩فوريه سال  ٢٠بعد از مرگ حبيب اهللا 

همگي از قوم » بچه سقاو«تمام اين حاكمان ياد شده به استثناي .) ش١٣٥٢ -١٣٥٧(و داوود خان ) .ش١٣٥٢ -١٣١٢(، محمد ظاهر شاه )ش١٣٠٨ -١٣٢٢(نادر شاه 
در اين . از نه ماه بيشتر نتوانستند دوام بياورد، باالخره بعد از او حكومت در افغانستان به مسيري طبيعي آن بدست قوم پشتون افتاد» بچه سقاو«پشتون بودند، حاكميت 

و به حاشيه راندن اقوام ديگر ساكن » )پشتوني(ناسيوناليزم افغاني «گوناگوني به سلطنت رسيدند ولي سياست شان در برابر شيعيان همان سياست  هاي شش دهه چهره
دي را در طي بيش از نيم آقاي موسوي، پيامد اين سياست نژا. بود) باشد ترين قومي شيعي در افغانستان مي كه بزرگترين و پرجمعيت(ها  در افغانستان از جمله هزاره

طي اين قرن، توسعه نيافتگي اقتصادي، سياسي و فرهنگي، انزوا و تجريد شدگي ) شيعيان(ها  براي همه هزاره» ناسيو ناليزم افغان«پيامدهاي «: كند قرن اين طور بيان مي
  [202]»ظالمانه اجتماعي و محروميت شديد بوده است

ها  در اين باره آقاي موسوي از رفتار ظالمانه حاكمان وقت نسبت به شيعه. م١٩٢٩شد و بويژه بعد از  ها اعمال مي ل فشار در طي اين نيم قرن به شدت بر ضد شيعهاعما
  :تواند ما را نسبت آن رفتارها آگاه كند تا حدودي مي

بي سابقه و منحصر به فرد ) زمان سلطنت امير عبدالرحمن خان( ١٩٠١-١٨٨٠به جز رويدادهاي  ها طي اين دوره در سراسر تاريخ افغانستان، سركوب سياسي هزاره«
شد، آنان شهروندان  ها آشكارا اعمال مي تحقير و ارعاب هزاره... كردند ها به صورت اسيراني در دستان پشتونها زندگي مي در سراسر اين دوره هزاره. بوده است

  [203]».هاي قانوني از آنان سلب شده بود در عمل تقريباً كليه حقوق و حمايتآمدند و  درجه دوم به حساب مي
ها  ترين گروه هاي مختلف بازسازي از جمله راه سازي از فعال با اينكه شيعيان در پروژه. ها نداشتند هاي پشتونيزم، هيچ گونه احساس مسئوليتي در قبال شيعه حكومت

رفتار ظالمانه . زدند رفتند و از خدمت به دولت سرباز نمي دادند و جوانان شيعه به سربازي مي ماليات مي  ها مثل ديگر مردم افغانستان به حكومت و همچنين شيعه بودند
  [204].حاكمان بر ضد شيعه از حد و حصر گذشته بود

او خود به خاطر نمايندگي مجلس شوراي . بيان كرده است» هزاره جات، سرزمين محرومان«مانه حاكمان مستبد افغاني در كتاب آقاي مقصودي درباره رفتارهاي ظال
ها طي اين  هملي از سوي مردم هزاره، بين حوادث و شاهد جريانات بود، بخشي از مشاهدات خويش به نگارش در آورده است و به اعتراف آگاهان سياسي هزار

ها را طي اين دوره  هاي مختلف سركوب شدند و جالب است كه اين سركوبي شيعه شان آگاهانه مورد انكار قرار گرفت و به گونه ت فرهنگي و تاريخيدوره هوي
ساله كمتر از آنچه بر  ٤٩رويدادهاي اين «و خارج از آن به طور جدي هيچ گاه مورد بررسي و مطالعه قرار نگرفته است با اينكه    در داخل افغانستان.) م١٩٢٩-١٩٧٨(

  [205].»رفت نابود كننده و ظالمانه نبوده است. م١٨٩٠ها طي دهه  هزاره
شده مردم شيعه در افغانستان بوديم كه از سوي صاحبان قدرت و مدعيان توسعه يكي پس از ديگري اعمال هاي مداوم و حساب  در اين نيم قرن شاهد سركوب

  .نمودند مي
  :هاي مركزي افغانستان نقش شيعيان در حكومت) ب

ي موارد شاهد آن هستيم كه از نيروهاي گرفتند، اما در برخ هاي مركزي افغانستان قرار مي شيعيان با اين كه هميشه به خاطر مذهب مورد بي مهري حاكمان و قدرت
  . باشد شيعيان افغانستان از لحاظ مشاركت در دستگاه حكومتهاي افغانستان به دو دسته قابل تقسيم مي. گرفتند ها بهره مي شيعي در برخي سمت

  :هاي افغانستان مشاركت قزلباشان شيعه در حكومت. ١
زيستند كه زندگي شان با سياست و نظامي گري در آميخته  اد نبود، ولي در متن حكومت افغانهاي سني مذهب مياين گروه قومي از شيعيان كه شمارشان چندان زي

اند، كه اين تبار از سپاه صفوي از اقوام مختلف شيعي از ترك، تركمن، كرد و لر تشكيل شده بود و چون كاله  قزلباشان از اقوام مختلف ايراني تشكيل شده. بودند
هاي وقت براي اداره امور  اي از اين قوم در حكومت عده[206].نهادند و از اين رو آنها به قزلباش مشهور شدند ترك به نام دوازده امام بر سر مي ١٢قرمز رنگ 

به افغانستان منتقل نمود و از آنان در اردوي شاهي به كار كشوري ماندند و برخي ديگر از قزلباشان را احمد شاه دراني در اواسط قرن هيجدهم ميالدي از ايران 
چارلز ميسن كه در دهة سوم قرن نوزدهم از افغانستان ديدار كرده و گزارشي از احوال سياسي افغانستان نوشته، در «طبق يك گزارشگر انگليسي به نام [207].گرفت

  :نويسد مورد قزلباشان مي
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ها  در اين زمان، قواي بزرگي از ايراني. دادي از ايرانيان در دوران مرگ نادر شاه به مشهد رسيده بودند كه متعاقباً توسط احمد شاه دراني به افغانستان دعوت شدندتع
ك تابعيت داده، در افغانستان مسكن گزين نمودند و براي خدمت به دولت جديد افغانستان تشويق شدند و آنان هم تر كه جواهرت را از هند به ايران همراهي مي

  [208].دادند آنان بخش عمدة غالم خانه يا عساكر دربار را تشكيل مي  در دوران احمد شاه و اخالفش،. شدند
  :نويسد چارلز ميسن دربارة جمعيت و نفوذ سياسي قزلباشان در آن زمان مي

  [209]».دهند شان بسيار خوب شده و با نفوذترين گروه را در شهر كابل، كه نصف آن را در اختيار دارند تشكيل مي اد شده، وضع زندگيتعداد آنان بي نهايت زي«
ستند نقش فعالي را به نفع موقعيت سياسي، حضور داشتند، ولي هيچ گاه نتوان... هاي نظامي و ديواني و هاي افغان، به ويژه در بخش قزلباشان در ساختار حكومت

شد كه آنان از پشتوانة  آمد و حفظ مي دليل اين امر آن بود كه آنان در كشوري كه قدرت بر اساس پشتوانة قومي به دست مي. اجتماعي و اقتصادي شيعيان ايفا كنند
البته، آنان . آن بود كه در خدمت حكومت باشند؛ بدون اين كه آنان تهديد كنندها نيز  فلسفه حضور آنان در دستگاه حكومت. قومي نيرومندي برخوردار نبودند

از  با وجود اين، قزلباشان در بسياري[210].كردند به خانوادة ديگر بودند و افغانها اغلب از قزلباشها استفاده ابزاري مي) پشتون(عامل انتقال قدرت از يك خانواده افغان 
يكي از مواردي كه قزلباشان . ها ارتباط داشتند موارد نقش ميانجي را ميان افغانها و هزاره ها داشتند؛ زيرا آنان از لحاظ كاركرد با افغانها و از لحاظ مذهبي با هزاره

خواستند از  گرچه قزلباشان شيعي مي. ن بخش، مير بهسود بودها پا در مياني كردند، ميانجيگري ميان دوست محمد خان، پادشاه كابل و مير يزدا ميان افغانها و هزاره
  [211].اين راه به شيعيان خدمت كنند، ولي دوست محمد خان هدف شومي داشت و سرانجام به اين هدف خويش رسيد

  :هاي افغانستان هاي شيعه در حكومت مشاركت هزاره. ٢
نسبي كه داشتند، نتوانستند يك حكومت مقتدر در مركز افغانستان تشكيل دهند، در حالي كه آنان بسياري از شرايط تشكيل يك حكومت ها به رغم استقالل  هزاره

ومي مشترك زيستند و تقريباًَ همگي آنان شيعة اثناعشري و پيرو مذهبي واحد بودند؛ و نيز احساس ق در يك منطقة مستقل و جدا از ديگر اقوام مي. مقتدر را داشتند
دهد كه عوامل ياد شده هر چند براي  تاريخ سياسي اين مردم نشان مي. كردند هاي همسايه نيز فشار الزم را براي انسجام بيشتر آنان وارد مي داشتند؛ و اقوام و حكومت

كرد كه مهمترين  عوامل از شكل گيري حكومت شيعيان مركزي افغانستان جلوگيري ميبرخي [212].اند تشكيل حكومت الزم بودند، ولي به هيچ وجه كافي نبوده
  :آنها عبارتند از

» سلطان«و » ملك«، »مير«اين مردم از طوايف گوناگوني برخور دارند و هر يك يا چند طايفه را يك فرمانروايي محلي به نام  :هاي ملوك الطوايفي حكومت) الف
افتاد كه يكي از آنها بتواند ديگري را شكست دهد؛ به  اين ملوك الطوايف از قدرتهاي به نسبت يكساني برخوردار بودند و كمتر اتفاق مي بيشتر. كرده است اداره مي

رمانروايان هايي كه از سوي اين ف كرد كه مردم به رغم ستم ي حكم مي ي كه خود به آن منصوب بود، حكم مي راند وسنتهاي طايفه ويژه اين كه هر يك بر طايفه
بنابراين، اين گونه حكومتها از پشتباني شديد قومي برخوردار بودند، و در نتيجه، . شدند، در مقابل فرمانروايان طوايف ديگر از آنان دفاع و حمايت كنند متحمل مي

  [213].ختسا رو مي اتحاد آنان يا غلبة يكي از فرمانروايان محلي بر ديگران، ايشان را با دشواريهاي بزرگي روبه
ين شيعيان مركزي افغانستان از نظر مذهبي، قومي و زباني با جمعيت اطراف خود متفاوت بودند، در طول تاريخ ارتباط خود را با آنان به كمتر: بسته بودن روابط) ب

هاي بااليي اين قدرتها، با وجود يك  اي مقتدر از نزديك و مشاركت در ردهه شكي نيست كه روابط با ديگران و مشاهده حكومت. حد ممكن كاهش داده بودند
شيعيان مركزي از داشتن هر دو نوع تجربة ياد شده تا حد زيادي . آيند هاي قدرتمند به شمار مي قدرت متمركز سنتي در خود منطقه، عامل مهمي در ظهور حكومت

از سوي ديگر، به داليل گوناگوني كه پيش از اين به برخي از آنها اشاره . اند ، هيچ حكومت مقتدر را رهبري نكردهاند، هزاره ها از زمانهاي خيلي دور بي بهره بوده
اند و شمار اندكي از آنان در حكومتهاي همسايه نفوذ و سياست را  كرده شد، بريده از اقوام ديگر به طور مستقل زندگي سياسي، فرهنگي و اقتصادي خود را اداره مي

كرد، با شيوة  دهد كه يكي از عوامل شكل گيري حكومت افغانها اين بود كه احمد شاه دراني كه براي سپاه نادر شاه افشار خدمت مي تاريخ نشان مي. اند به كردهتجر
اين نيروها كه . ود به افغانستان آوردحكومت و سياست آشنا شد و حتي براي ادارة امور كشوري و لشكري، شمار فراواني از ايرانيان با تجربه كشوري داري را با خ

  [214].كردند هاي اداري و نظامي كمك و گاه آنان را اداره مي هاي افغان در بخش شوند، تا قرنها به حكومت هنوز جمعيت فراواني دارند و قزلباش و بيات ناميده مي
هايي كه در شرق، غرب، شمال و جنوب احاطه شده بودند، و اين  ها در مركز افغانستان، به وسيله حكومت شيعه :هاي همسايه سركوب شدن به دست حكومت) ج

هايي از مناطق هزاره نشين كه در همسايگي اين  بخش. كوشيدند تا حد ممكن، سلطة خود را بر اين مناطق صعب العبور گسترش دهند حكومتها، همواره مي
گيري يك  همواره مجبور بودند با ايشان بيعت كرده، به آنان باج و ماليات بپردازند، حكمرانان همجوار شيعيان مركزي، هميشه از شكلهاي قرار داشتند،  حكومت

قرنهاي اين مردم «: دارد رود، اظهار مي حكومت در اين منطقه هراس داشتند؛ چنان كه عبدالرحمن خان، كه خود يكي از قدرتمندترين حاكمان افغان به شمار مي
  . به مطالعه بيشتر در قسمت آغازين گفتار پنجم مراجعه شود [215].»اند بسياري اسباب وحشت حكمرانان افغانستان بوده
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اند، به دو دورة  يافته  امات حكومتي دستاند و برخي از آنها به مق هاي كه در حكومت مركزي افغانستان تأثير گذار بوده در پايان اين بحث به طور اختصار به شيعه
  :گردد زماني تقسيم مي

  :ق. از آغاز قرن دهم تا پايان قرن سيزدهم هـ ) الف
 -١١٨٥(دوريش علي خان هزاره . هايي از قزلباشان و ساير طوايف شيعي در اين دو سلسله شاهي سهيم بودند هاي صفويه و نادرشاه افشار افراد و شخصيت در دوره
و عنايت خان دايكندي در عهد  [216].نمود هرات اجراي وظيفه مي ¯)بيگلر بيگي(تا آخرين روزهاي حيات احمدشاه دراني به حيث نايب السلطنه ) ق. هـ  ١١٦٠

  .قع گرديداحمدشاه دراني حاكم دايكندي بود و سرانجام مخالف دولت دراني وا
فضيلت  [217].هرات به حكومت باخرز منصوب گرديد) بيگلر بيگي(بر اساس فرمان تيمورشاه دارني، به حيث نايب السلطنه ) ق.هـ  ١١٩٩ -١٢٠٤(محمود خان هزاره 

هايي از جاغوري را بر  صافي سلطان جاغوري در زمان تيمورشاه دراني به فرمان او رياست بخش. خان هزاره حاكم تنه خاتون در عهد تميورشاه دراني بوده است
  . محمد شاه خان به مقام بيگلر بيگي هرات رسيده است. داشت  عهده

ن علي ميرزا شجاع السلطنه والي خراسان به حكومت قلعه نو و باخرز سر افراز گرديد و هم به نيابت سهرات از طرف حس) ق.هـ  ١٢٣٦(ابراهيم خان هزاره در سال 
  [218].خان حاكم تربت حيدريه درآمد

  .يدعلي محمد خان هزاره پدر سردار شير علي خان جاغوري در زمان شاه شجاع به رتبة سلطاني مردم چهاردسته رس
  . حسن خان هزاره در زمان شاه شجاع به رتبة خاني مردم چهاردسته جاغوري را به عهده داشت

او در سال . بودشيرعلي خان جاغوري در زمان امير شيرعلي خان، لقب سرداري يافت و در سنگماشه قدرت قومي را در دست داشت و سپاه و توپخانه در اختيارش 
ي او به صفدرعلي خان پسرش داده شد و پسر ديگرش احمدعلي خان به منصب كرنيلي رسيد و برادرش بازعلي خان منصب در گذشت و لقب سردار. هـ ق١٢٩١

  [219].جنرالي توپخانه جاغوري منصوب گرديد
  22][0.بوده است) ق. هـ ١٢٧٩(هاي باخرز  سرتيب يوسف رئيس هزاره

  [221].در جنگ زخمي شد ١٢٩٨او از طرفداران محمد ايوب در مقابل امير عبدالرحمن بود و در سال . محمد خان نظام الدوله رئيس هزاره قلعه نو بوده است
  .)ش١٣٦٧(تا خروج شوروي ) ق. هـ (از آغاز قرن چهاردهم ) ب

مدتي نظربند بوده و مورد بخشش قرار گرفت و به دريافت شمشير و كمربند طال و خلعت موفق . ق.هـ ١٣٠٥هاي قلعه نو، در سال  هزارهمحمدخان نظام الدوله رئيس 
   [222].گشت و به حكومت لغمان مقررگرديد و ساالنه شش هزار روپيه مقرري داشت

  [223].ران منطقه دايكندي بوده استحكم. ق. هـ ١٣٠٨مير اكبر بيگ در سال 
  . بجاي عطاخان صاحب زاده به حكومت بهسود گماشته شد. ق. هـ  ١٣٠٨محمد نبي خان نبيرة سردار بختياري خان هزاره غزنين در سال 

  .از سوي محمد نادر خان به رتبه نايب ساالري رسيد. هـ ق١٣٠٨سيد احمدشاه درسال 
  .به حكومت مالستان منصوب گرديد. ق. هـ ١٣٠٩محمد نبي خان مالستاني در سال 

  .گماشته شد. ق.هـ ١٣٠٩مير محمد حسين بيگ به حيث حكمران يا صاحب اختيار منطقة لعل در سال 
  .رديدمقرر گ) شهرستان(وي از سادات سراب به حيث حاكم سه پاي  ١٣١٠سيد محمد قاسم، حاكم سه پاي شهرستان در سال 
  .مقرر گرديد. ق. هـ ١٣١٢بوده است و نيز در سال . ق.هـ ١٣١٠محمد جعفرخان مالستاني، حاكم اندراب در سال 

 ١٣٢٣او ابتدا كفيل حكومت كوهدامن بود و در سال . باغي در دوران سلطنت محمد ظاهر خان مدتي حكمران لوگر بود احمد علي فرزند كرنيل محمد اهللا خان قره
  . به حكومت كالن بلخ تبديل شد ١٣٣١ت كالن لوگر منصوب گرديد و در سال به حكوم. ش

» دايرة المعارف«از صدارت به سمت مديريت . ش١٣٢٨دار گرديد و در سال  عهده» دايرة المعارف آريانا« كفالت مديريت . ش١٣٢٦ميرعلي اصغر شعاع، در سال 
ش وكيل اهالي شهر كابل در دورة هشتم شوراي ١٣٣١و در سال . تعيين گرديد» ت داخلي مطبوعاتعمومي نشرا«به صفت مدير . ش١٣٣٠برگزيده شد و در سال 

» دايرة المعارف آريانا« به نسبت انجام كار او ) ش١٣٢٧(او نسبت به خدماتش از سوي صدارت، تقديرنامه درجه دوم . ش به اين سمت بود١٣٣٤ملي شد و تا سال 
  [224].دريافت كرد) ش١٣٣٢(وره وكالت در مجلس هشتم شوراي ملي نشان عالي و د) ١٣٣١(نشان درجة اول معارف 

  .بود، مدتي رئيس افغان فيلم بود» فوتو ژورناليزم«عبدالصمد آصفي، تحصيل كرده در رشته 
نيز بوده است و بعدها از سال ) شركت برق(و مدتي رئيس تنويرات ا. به حيث رئيس تفتيش وزرات داخله مقرر گرديد. ش١٣٣٣عبداهللا خان جاغوري در سال 

  [225].سناتور شد) سنا(و پس از آن عضو مجلس اعيان . ش١٣٣٦
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. ش١٣٤٨در سال . شامل گرديد در كابينه» وزيرمشاور«به حيث . ش١٣٤٦معاون علمي پوهنتون كابل بوده است و در سال . ش١٣٤٣دكتر عبدالواحد سرابي در سال 
  . نيز در اين سمت بود) ١٣٥٠ -١٣٥١در كابينه وارد شد و تا سال ) برنامه ريزي(» وزير پالن«به حيث 

راي ملي در كابينه محمد ظاهر بود كه به مجلس شو» وزير صنايع و معادن«و پس از آن به عنوان » وزير فوايد عامه«دكتر يعقوب لعلي نيز در اين سالها به حيث 
  [226].معرفي شد و رأي اعتماد گرفت

ش به بعد شيخ محمد عظيم احمدي به پيشنهاد شوراي وزيران و ١٣٦٤و پس از آن از سال . مدتي سمت واليت باميان را داشت. ش١٣٦٤ابراهيم اوستا قبل از 
  [227].احمدي به حيث والي باميان مقرر گرديدمنظوري جمهوري دموكراتيك افغانستان شيخ محمد عظيم 

اول، گنگره مؤسس حزب دموكراتيك خلق افغانستان شركت نمود و به حيث عضو اصلي كميتة مركزي حزب   در كنگرة. ش١٣٤٢سلطان علي كشتمند، در سال 
ش به عضويت هيأت اجرائيه كميته ١٣٥٠دوران شركت نمود و براي مدتي زنداني شد و در سال ش در نخستين تظاهرات سياسي آن ١٣٤٤او در سال . انتخاب شد

  . ش پس از تأمين وحدت حزب به عضويت بيروي سياسي كميتة مركزي حزب انتخاب گرديد١٣٥٦مركزي در آمد و در سال 
ايفاي وظيفه نمود و ) برنامه ريزي(براي مدت سه ماه به حيث وزير پالن . ش١٣٥٧ثور  ٧كار كرد و از تاريخ . ا. خ. د.اي براي ح وي سالهاي زيادي به طور حرفه

  . ماه ديگر ديگر در زندان به سر برد ١٦سپس 
به حيث رئيس شوراي وزيران و صدر اعظم تعيين شد كه تا سال  ١٣٥٩كشتمند در دولت، مقام معاونت شوراي انقالبي وصدر اعظم را احراز كرد و در سال

  .اين وظيفه مشغول بودبه . ش١٣٦٧
او . شوراي ملي جمهوري افغانستان به وي رأي اعتماد داد. ش١٣٦٩ثور  ٢٣به حيث معاون اول رئيس جمهور تعيين گرديد و به تاريخ  ١٣٦٩ثور  ١٦وي در تاريخ 

سلطانعلي  [228].قتصادي يكي از صاحبنظران اين امر استهاي فرهنگي مقاالت و تراجم آثار بسياري دارد، بويژه در رابطه با مسائل ا عالوه بر سياست، در زمينه
  .كشتمند در طي دو نوبت به صدارت رسيد، يك دوره در زمان حكومت ببرك كارمل و ديگر در دوره نجيب اهللا بوده است

جات در دورة اول  نمايندگان شيعة هزاره. شيعه نمايندگان شيعه حضور داشتندبرگزار گرديد، از مناطق . ش١٣٥٥و . ش١٣٠٣در طي دو لويه جرگه كه در سالهاي 
شد و  به هفت نفر منتهي مي.) ش١٣١٦(نيز هفت نفر بودند و در دورة سوم آن .) ش١٣١٢(فقط هفت نفر بودند و در دورة دوم شوراي ملي ) ش١٣٠٧(شوراي ملي 

و در دورة ششم شوراي . پنجم شوراي ملي نُه نفر بودند  در دورة. عنوان نماينده در شواري ملي حضور داشتنددر دورة چهارم شوراي ملي شش نفر از افراد شيعه به 
وكالي دورة . تعداد وكيالن مردم شيعه در دورة هفتم شوراي ملي، به دوازده نفر رسيدند. جات به شش نفر رسيدند ملي، تعداد نمايندگان شيعه از مناطق شيعه هزاره

نمايندگان دورة دهم شوراي . نمايندگان مناطق شيعه نشين در دورة نهم شوراي ملي به چهارده نفر رسيدند. جات در شوراي ملي، نيز دوازده نفر بودند ههشتم هزار
  .ملي، نيز چهارده نفر بودند
جات در دورة دوازدهم شوراي ملي، هيجده  سناتوران هزاره وكيالن و. دادند نشين در دورة يازدهم شوراي ملي، چهارده نفر را تشكيل مي  نمايندگان مناطق هزاره

  . نفر انتخاب شدند
  [229].شانزده نفر بودند.) ش١٣٦٧ -١٣٧٠(سناتوران مناطق شيعه در شواري ملي، طي سالهاي . نمايندگان مردم شيعه، در دورة سيزدهم شوراي ملي، بيست نفر بودند

هاي سياسي و اجتماعي  هاي مركزي افغانستان تأثيراتي داشتند، از صدارت و معاون رئيس جمهور گرفته تا وزارت و وكالت و نيز در عرصه همة حكومت ها در شيعه
بسيار كمرنگ بوده است  ها يا اصالً به شيعيان نقش ندادند و چنانچه از نيروهاي شيعي استفاده شده باشد، به صورت نقش ايفا نمودند،گرچه در دورة برخي حكومت

هللا خان و ولي پس از حكومت امان اهللا خان كه دست به اصالحات اداري و سياسي كشور زد، وضعيت حضور شيعيان در برخي مناصب بهتر شد و پس از امان ا
  .ها استقبال نمودند هاي بعد از او، از مشاركت شيعيان در حكومت ديگران در دوره محمد ظاهر شاه و حكومت

  بخش هاي آزادي مشاركت تشيع در نهضت )ج
اند و در برابر  اند و قرباني داده اي از تاريخ كشور، براي صيانت و حراست اين سرزمين دوش به دوش ديگر هموطنان خويش رزميده هاي افغانستان در هر برهه شيعه

ي وخواه به طور فردي، در هر يك از حوادث به ميان آمده روزگار، در رابطه به شيعيان در چندين مرحله، خواه به صورت دسته جمع. اند بيگانگان به دفاع برخاسته
مطمئن و سالم براي كشور، جانبازانه و مجاهدانه تالش نمودند و از ) حكومت(هاي آزادي طلبانة مردم سهمي داشتند و در جهت بوجود آوردن يك فرايند  جنبش

  :هاي ضد استعماري بر سه محور قابل بحث است مشاركت شيعيان در جنبش. باشد ادها برجسته و چشمگير ميگيري و شركت اين مردم در اين رويد آن ميان سهم
  ):خارجي و داخلي(سهم شيعيان عليه استعمار . ١

حتي . كردند شيعيان افغانستان براي حراست از كشور در زمان تصرف قندهار توسط نيروهاي صفوي، و با هموطنان خويش براي اخراج نيروهاي صفوي تالش مي
در . ي به مبارزه برخاستنددر زمان شيباني كه با سپاهي صفوي درگير شدند و نزديك سه هزار سرباز هزاره شيعه تحت امر فرمانروايي ازبك در مقابل لشكريان صفو
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هاي  از اين گونه روابط و همكاري. اي كه محمد هوتكي براي فتح پايتخت صفويان راهي اصفهان شد، از مردم هزاره شيعه افغانستان درخواست كمك كرد دوره
اصفهان را جزم كرد، از عشاير مختلف كشور خواستار  عزم. ق.هـ ١١٣٥محمد هوتكي در سال . آن فتح اصفهان است متقابل، موارد فراوان دارد كه نقطة برجستة 

به اين درخواست، تجهيز و بسيج چهار هزار جوان پيكارجو براي همراهي او آماده شدند، كه اين همكاري در جهت به تحقق ) شيعه(همكاري گرديد و مردم هزاره 
  [230].رساندن فتح اصفهان نهايت مؤثر و پر اهميت بوده است

عنايت اهللا خان، حاكم دايكندي، قيام خويش را عليه حاكم دراني آغاز كرد و بسياري از مردم شيعه او را همراهي كردند و سرانجام تلفات . ق.هـ ١١٧٧در سال 
اين دوره افرادي چون درويش علي خان هزاره به پس از سپري شدن . بسيار سنگيني را متحمل شدند و عنايت اهللا خان مفقود االثر و سپاهيانش شكست خوردند

هاي حكومتش را استوار ديد، درويش علي خان را از سمتش كنار زد، دوريش علي  عنوان والي هرات از طرف احمدشاه دراني منصوب شده بود، پس از اين كه پايه
تيمورشاه، در آغاز . هاي ستمكش افغانستان همراه وي شدند اين جنبش توده گرانه خويش را جهت برچيده شدن بساط تبعيض به راه انداخت و در خان قيام اصالح

  [231].اعدام نمود. ق.هـ ١١٨٥از راه مدارا با دوريش خان وارد شد و سپس هنگامي كه شرايط را مناسب ديد او را به زندان انداخت و سرانجام در سال 
ستگاه تبعيض و ستم هرچند به صورت سراسري و فراگير بروز نكرد؛ اما با قتل درويش علي خان و شكست عنايت اهللا، هزاره هرگز خاموش مقاومت شيعه در برابر د

ن بعد از تيمورشاه و آغاز كشمكشهايي ميان شاهزادگان براي تصاحب قدرت بود، در اي. نشد، ولي به صورت نارضايتي عمومي در دلهاي مردم شيعه باقي ماند
  [232].كه كمتر از ديگران گرفتار تعصبات مذهبي و قومي بود، پشتيباني نمودند) ق.هـ ١٢١٧(تا شاهزاده محمود ) هزاره(روزگار برخي از امراي شيعه 

ن كه از پدر دراني و سني مذهب ومادر قزلباش و شيعه شيعيان افغانستان با به قدرت رسيدن امير دوست محمد خان، نقش بارزي داشت كه امير دوست محمد خا
كه با همكاري شيعيان توانست به اريكه قدرت تكيه بزند، چنان كه شيعيان در شكست تاريخي انگليس و آزادي سرزمين افغانستان نقش مهمي . مذهب متولد گشت

ولي دوست محمد خان با اين همه فداكاري و شايستگي . ، نقش مهمي را ايفا كردندداشتند و نيز برخي از شيعيان قزلباش به قدرت رساندن امير دوست محمد خان
  دانست كه شيعيان كابل كه وسيله به قدرت رسيدنش را فراهم كرده مي«هاي گوناگون از خود نشان داده بودند، نسبت به آنان بدگمان بود و  كه شيعيان در عرصه

ميريزدان بخش . از اين رو، مقابله و از ميان برداشتن سران روحاني و ملي شيعه را بيش از ديگران در سر داشت [233].»ندتوانستند وسيله تنزلش نيز گردا بودند، مي
حمد خان ناراحت بود كه او دوست م«: بدين لحاظ. كه از سران ملي بود كه به تدريج در محدودة بهسود و دايزنگي به شهرت رسيد) ق. هـ ١٢٠٠ -١٢٤٨(بهسودي 

در ميدان جنگ دالور بود و قدرتش در هر جهت و در حال گسترش بود، قدرتي كه  ديد كه در شورا توانا، جات رهبري مي در كوهستانات سرد و سركش هزاره
از مودتي كه بين او و شيعيان . كه متعاقباً طرح ريزي كرد ديد دوست محمد خان سالمتي و ايمني خود را در نابودي مير بهسود مي... نمود دوام نبوده و پايدار مي بي

  [234].»...موجود بود استفاده نمود) قزلباش(
در اولين فرصت،  كه» ...يك جلد قرآن كريم را مهر نموده به حيث وثيقه مهم و سنگيني براي سالمتي مير فرستاد«امير دوست محمد خان به وسيله قزلباشهاي شيعه 

اش رسيد و با عهدشكني، مير يزدان بخش را  و به اين شيوه دوست محمد خان به آروزي ديرينه [235].ميريزدان بخش و خانمش توقيف گرديده و زنداني شدند
  [236].اعدام نمود

مورخان، جنگ ميان مردم افغانستان عليه استعمار انگليس پيامدهاي منفي . انگليس قرار گرفته بود، استعماري كه در پس پرده نهان شده بوداين امير، زيربار استعمار 
م نخواهد شد، از بين دادند به تعدادي كه معلوم نشده و هرگز معلو در جريان آن، يك عده از جواناني كه نيروي توليد كنندة جامعه را تشكيل مي«تلقي نمودند، زيرا 

پس از شكست استعمار به واسطه مردم افغانستان انگليس  [237].»...شهرها و قصبات از جمله يك قسمت از آثار داراي ارزش تاريخي و هنري منهدم گرديد. رفتند
امير «. لي كه نتايج از خود گذشتگي اقوام گوناگون كشور، بسي زيان بارتر بوده استنيروي ديگري را بكار گرفت، امير دوست محمد خان را تحت عنوان رهبر م

  [238].»هاي كمرشكن، كمر خم كرد از دولت انگليس مرعوب شده زير بار خواهش... دوست محمد خان كه هيچ وقت به قوت ملت خود تكيه نكرده بود
آزادي خواهي را هم از جنبة عدالت خواهي و ساماندهي در امور حكومتي و   و حركت و جنبش. سپردگي امير دوست محمد خان آغاز شداستعمار اين بار، با سر

  . هم از جهت پيشرفت و توسعه علوم و تكنولوژي با آسيب جدي مواجه نمود
د بيش از شانزده هزار نظامي انگليسي به قندهار، شهر به دست بيگانگان قرار استبداد خارجي سر از آستين شاه شجاع بيرون آورد و با ورو. ق. هـ  ١٢٥٥در سال 
انگليسي به يك » ليتوتنان جان«هاي با اشغال خود، در صدد توطئه برآمدند كه با سران شيعه تماس برقرار كنند و دست به تطميع آنها بزنند، چنانچه  انگليسي. گرفت

روپيه به شيرين خان وعده بدهيد كه تمام شيعه را عليه ] صد هزار[توانيد يك لك  شما مي«: نوشت» موهون الل«ان به نام از سران نظامي انگليسي در جنگ افغانست
يان ها غلبه كنند، محله شيع ها استفاده كرد، به آنها خاطرنشان كند كه هرگاه در اين موقع سني توان از شيعه شورشيان مسلح كرده و اكنون بهترين موقعي است كه مي

  [239]»...هر قدر ممكن است به آنها وعده كن و به من اطالع بده. را غارت خواهند كرد
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ا متوجه دسيسه استعمار شد و با نفوذ اجتماعي و مردمي كه داشت، اقشار و فرق گوناگون ملت ر) ق. هـ ١٢٢٧ -١٣١٢(» فاضل قندهاري«يكي از علماي شيعه به نام 
: در اين مورد آمده است. فاضل قندهاري حركت ضد استعماري خويش را بر مبناي وحدت اسالمي گسترش بخشيد. به وحدت داخلي و مبارزه با استعمار فراخواند

و قيام سراسري را بر ضد استعمار انگليس آغاز  [240].»هاي اشغالگر به كابل رفت براي متحد كردن فرق شيعه و سني ساكنين كابل در قيام آنان بر ضد انگليسي«
اشغال «: و مورخان انگليسي را به اعتراف وادار نمودند كه [241].كردند و چنان بر سپاه انگليسي تاختند كه نزديك به شانزده هزار سرباز استعمار قلع و قمع شدند

بعد ... اي بزرگي بود كه به گردن سياستمداران آن روز وارد است و مدتها حكومت هندوستان زير بار مخارج گزاف اين قشون كشي گرفتار بودنظامي افغانستان خط
... احترامي داشتنام دولت انگليس يك ابهت و   قبل از رفتن ما،. از ضايعات زياد و تلفات مالي و جاني مجبور شديم از تمام افغانستان چشم بپوشيم و خارج شويم

  [242].»...خطاها و اشتباهات ما در افغانستان منجر به اضمحالل قشون ما شد
هاي  دهخواهانه مردم افغانستان و شكست سپاه انگليس، شيعيان وع تأثير رهبران شيعي و مردم شيعه در كنار برداران سني، پيدا و روشن است كه در اين جنبش آزادي

  .ها را به مسخره گرفتند و كمترين ترديدي را در همدستي با اهل سنت در جهاد عليه استعمار انگليس روا نداشتند انگليسي
گامي درخشد، هن مي» كرنيل شير محمدخان هزاره«نام يكي از سرداران رشيد شيعه به نام » قندهار«و » ميوند«در جنگ دوم افغانستان و انگليس، در حماسه بزرگ 

مدتي از اين واقعه . سپاه انگليس را در داخل شهر قندهار محصور كرده بود، به مدت چهل روز مهلت داد، در اين مدت آماده جنگ شود» ايوب خان«كه سردار 
رساندند ودر نتيجه اين جنگ به نفع  بسياري از سپاهيان افغانستان را به شهادت. گذشته بود كه هشت هزار سپاه انگليس از كابل به مساعدت محصور شدگان شتافتند

همراه صد تن از » كرنيل شير محمد خان هزاره«در اين لحظات دشوار تنها . ها تغيير يافت و بسياري از سپاهيان مسلمان به فرماندهي ايوب خان فرار كردند انگليسي
شان جبران نمودند و در اخير  از داشت و اين شكست بوجود آمده را با نثار خوننيروهايش مردانه مقاومت كردند، سپاه انگليس را با مقاومت از تعقيب مسلمانان ب

  [243].همگي به درجه شهادت نائل آمدند
نموده بود و جمعي از مردم را  در هرات عزم جهاد با انگليس» مال محمد علي آخوند زاده«در جنگ مردم افغانستان بر ضد انگليس، يكي از علماي تشيع هرات به نام 

توان به فتح اهللا خان فيروزكوهي،  از جمله افرادي كه با اين عالم همراه گشته بودند، مي [244].به امداد سپاه اسالم همراه خود نموده بود و به اردوي مجاهدين پيوست
مود كه با تعدادي از جنگجويان تحت امرشان از مردان هزاره و فيروزكوهي بودند به مقصد جهاد در مقابل سپاه محمد خان هزاره و شير محمد خان هزاره اشاره ن

. از راه فراه و گرشك به استقامت قندهار به حركت افتاد و در طول راه از طرف مردم با سواره و پيادة داوطلب و آذوقه كمك شد«استعمارگر انگليس قرار گرفتند 
  [245].»نزديك ميوند رسيد] دهم شعبان[جوالي  ٠٢اين سپاه 

شير محمد خان هزاره كسي بود كه در نبرد ميوند همچون كوه پايداري كرد، «: نويسد يكي از نويسندگان كشور دربارة ارتباط شير محمد خان با جنگ ميوند، مي
  [246].»ها نمود تا همزمان ميوند را در محاصره نگذاشته باشد او فداكاري. او را بشكنددشمن و تجهيزات ممتازش نتوانست سد و سنگر 

محمد اهللا خان هزاره، عباس خان هزاره، شير احمد خان : از سرداران چون. باشد مي. م١٩١٩شيعيان در آن نقش داشتند، جنگ استقالل    هايي كه ديگر از رشادت
. ار با افراد تحت فرماندهي خويش، داوطلبانه به اردوي اعتماد الدوله پيوستند و به ميدان جهاد عليه انگليس شتافتندي، عبداهللا خان قياق و ابوالقاسم رساله دنور

  [247]. نمود كه از شيعيان قندهار بود، انجام وظيفه مي» سيد نور محمدشاه«مجاهدين شيعه در جبهه قندهار به فرماندهي 
  :باشد ي به فرمان امان اهللا خان حك شده است، بدين شرح مي كه در جنگ استقالل فداكاري نمودند، در سنگ نوشته) هزاره(نام بسياري از مجاهدين شيعه 
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  [248].انشائات دار االمان. ك. س//:                    قربانعلي، -١٢
  [249].ها شركت فعال داشتند هاي بزرگ ملي افغانستان، نيز مثل ساير هموطنان خويش در تمام آن حماسه افغانستان و انگليس و حماسهشيعيان در نبردهاي ميان 

ساير مردم افغانستان به طور نيمه مستقل  مردم هزاره شيعه به جهت مذهب، تا دورة عبدالرحمن خان در انزوا و از: قيام سراسري شيعيان در دوره عبدالرحمن خان
ماليه نداده بودند از تقاضاي مالية زمين و ساير عوارض شاكي شدند، اما مهمتر از آن موضوع قضا بود كه توست ) به حكومتها  ها كه قبالً هزاره«. كردند زندگي مي

يديم شيعه مذهب و تابع فقه جعفري بودند و تطبيق فقه حنفي را تعرض بر مذهب و ها چنانچه د شد، در حالي كه هزاره قضات دولتي بر اساس فقه حنفي اجرا مي
  [250].»...به تبليغات عليه آن آغاز كردند... و عالمان ديني شيعه -شمردند اعتقاد خود مي

يطة مذهب، با ارسال مراسالت و طرح شكايات و اعزام نمايندگان ابراز داشتند و هاي عبدالرحمن به ويژه در ح مردم شيعه در آغاز، مخالفت خويش را با سياست
سردار عبدالقدوس خان را مأمور نمود كه به عناد و خصومت او نسبت «اما عبدالرحمن به جاي رسيدگي به شكايات مردم . رفتار مأموران او را مورد انتقاد قرار دادند
اقداماتي نمود تا «سردار مزبور پس از ورود به مناطق شيعه نشين، سياست انگليس را براي درهم كوبيدن شيعيان  [251].»شتبه جماعت شيعه مذهب اطمينان كامل دا

آوري چند برابر  اندازه آنان بود كه تحت عناوين جمع و متعصبانه و بيهاي سخت  تجاوز و ستم  كه مهمتر از همه، غارت وحشيانه، [252]»آنها را به قيام وادار نمود
  [253].گرفت صورت مي... تفتيش عقايد، جستجوي مخالفان و  ماليات، كشف سالح و مهمات،

در مدت بسيار كوتاه افواج مسلح افغان كه در «: ا به راه انداخت كهبخش ر شيعيان هزاره براي دفاع از جان وناموس و نيز براي رفع ستم و استعمار جنبش آزادي
، به طرف اجرستان گريخت و  هاي فوالدي جات استقرار يافته بودند، يكي بعد از ديگري نابود شدند و تنها فوج محمد اهللا خان بعد از شكست در جنگ هزاره هزاره

حتي رؤساي شيعه كه با دولت همكاري داشتند، هر كدام به محل خويش شتافتند و ضد امارت افغانستان و در صف ديگر  [254].»از داخل قلعه به دفاع پرداخت
گجويان هزاره روبرو شوند فرار هايي از آنان قبل از آن كه با جن وحشت در ميان سپاه چنانه مستولي شده بود كه دسته« [255].برداران خويش پيوستند

  [256]»...كردند مي
خوف عظيم بر اركان دولت مستولي شد و حتي پايتخت به وحشت «: هاي اين شكست تاريخي به كابل رسيد و در آنجا نيز وضعيت بهتري نبود گزارش

كرد و سواران نظامي قطغن را كه بنا بود براي سركوبي مردم هزاره به ياري عبدالقدوس خان بروند، دستور عبدالرحمن جايگاه خود را از كابل به پغمان منتقل .افتاد
ها در غرب كابل واقع شده است مستقر شوند تا اشرار هزاره از راه جسارت  جات منصرف شده و در منطقة ارغنده كه در سر راه تهاجم هزاره داد كه از رفتن به هزاره

  [257].»گاه امير بود، رو نهند، اينان سد راه باشند و نگذارند چشم زخمي به امير وارد گردد سوي پغمان كه ييالقو شبيخون به 
ديگر از  [258].ئل گشتاين روحاني شجاع پس از سه سال رهبري و مقاومت، دستگير شد و به شهادت نا. توان به قاضي عسكر اشاره كرد از پيشگامان اين نهضت مي

به دستور امير عبدالرحمن دستگير و به كابل برده شد و در ... از علماي شهير قرن سيزدهم است«وي . توان شهيد مولي محمد علي قندهاري را نام برد اين رهبران مي
  [259].»حالي كه بيش از شصت سال داشت، اعدام شد

ي شيعيان نسبتاً ترين روزگار را شيعيان افغانستان در دوره عبدالرحمن خان سپري نمودند، گرچه پس از وي امير حبيب اهللا خان كه روي كار آمد، وضعيت برا سياه
وي براي اين مساجد مؤذن و امام جماعت سني تعيين . ردهاي شيعيان در كابل محراب ساخت وآنها را به مسجد تبديل ك خانه حبيب اهللا خان براي تكيه. بهتر شد

كرد و با پخش  گرچه با روي كار آمدن حبيب اهللا خان وضع شيعيان كمي بهتر شد، ولي مهاجرت آنها ادامه داشت و اين امير براي مهاجران عفو عمومي اعالم. كرد
كند، ولي در عصر  هاي غصب شدة آنان زمين ديگري واگذار مي گرداند، يا به جاي زمين مي هاي غصب شدة مردم را نيز به آنان باز ي وعده داد كه زمين اعالميه

  [260].حبيب اهللا خان نيز شيعيان در قدرت مشاركت نداشتند و همچنان در انزواي سياسي بودند
تري را طراحي و اجرا كرد كه با تعصبات قومي و  هاي مترقيانه كاهش يافت؛ زيرا او برنامهبا روي كار آمدن امان اهللا خان، تعصبات به طوري عمومي در كشور 

  [261].هاي پيروان مذهب اماميه عمالً آزاد شد خانه هاي مذهبي بيشتري به دست آوردند و مراسم مذهبي و تكيه شيعيان در اين دوره آزادي. مذهبي سازگار نبود
ها داشت و شيعيان از وي در مقابل مخالفانش  غاز رابطه مناسبي با شيعه اما با محمد نادرخان، در آ  نداشتند؛) بچه سقاو(شيعيان رابطه مناسبي با حبيب اهللا خان كلكاني 

يش گرفت و آنان را نسبت به خودش بدبين كرد و آن كه نادرخان احساس قدرت و توانمندي كرد، رفتار نامناسبي را با شيعيان در پ كردند، و پس از  حمايت مي
  [262].كرد، با شليك گلولة عبدالخالق هزاره كشته شد در حالي كه از صف شاگردان يك مدرسه بازديد مي. ش١٣١٢/ ١٦/٨سرانجام در تاريخ 

آنان از كمترين حقوق شهروندي برخوردار بودند، در حالي : به عبارت ديگر. شدند، تا شهروند شيعيان در دوره چهل سالة محمد ظاهر، نيز بيشتر رعيت شناخته مي
كردند، ولي از حقوق و  رفتند و از همة قوانين كشور پيروي مي پرداختند و به خدمت سربازي مي شيعيان ماليات مي. كشيدند كه بيشترين تكليف را بر دوش مي
  [263].ر رسمي محروم بودندمزاياي شهروندي به طور رسمي و غي
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بهبود و ارتقاي : كردند كه هر دوي آنها هدف يكساني را تعقيب مي رهبران مذهبي شيعيان براي مبارزه با نظام شاهنشاهي محمد ظاهر، دو روش را در پيش گرفتند،
دستة نخست . آميز را در پيش گرفته بودند ديگر، رويكردي انقالبي و اعتراض حافظه كارانه و دستهاي رويكردي م دسته. وضعيت سياسي، اجتماعي و اقتصادي شيعيان

هاي  آقاي حجت توانست با استفاده از شيوه. توان از مرحوم سيد علي احمد حجت نام برد شد كه در رأس آنان مي اغلب از سوي علماي بزرگ ديني رهبري مي
وي با روش ماليم توانست مراسم مذهبي شيعه را مانند اذان . نداول، بسازد و مراسم مذهبي شيعيان را بدون تقيه در آنجا برگزار كنداي در چ خانه آميز، تكيه مسالمت

  [264].و نماز و ساير مراسم را از حالت تقيه بيرون آورده، آزادانه برگزار كند
توان به سيد محمد اسماعيل بلخي و  ترين علماي اين دسته و در واقع رهبر اين خيزش مي از برجسته. دادند و دانشجويان تشكيل مي دستة دوم را شمار اندكي از علماء

او در . بودبلخي كه در مشهد مقدس درس خوانده بود و به افغانستان بازگشته بود، سخنور توانا و شاعر سياسي زبردستي . نيز به شيخ محمد اسماعيل مبلّغ اشاره كرد
پس از . در زندان ظاهرشاه محبوس بود.) ش١٣٢٩ -١٣٤٣(عالمه بلخي چهارده سال . كرد  ها و اشعار خويش مردم را بيدار و دستگاه حاكم را رسوا مي سخنراني
  [265].هاي منظم سياسي تشكيل دادند هاي شهيد بلخي، طالب و دانشجويان تشكيالت و دسته مبارزه

ها و  از اين رو، گروه. فشارهاي سياسي عليه مخالفان به طور عمومي تشديد شد.) ش١٣٥٢ -١٣٥٧(در دورة پنج سالة حكومت به اصطالح جمهوري محمد داود خان 
شتار سران شناخته شدة سازمانهاي اسالمي گرفتاري و ك. تر شدند يافته  تر ولي سازمان تشكيالت سياسي كه در دورة محمد ظاهر شاه شكل گرفته بودند، پنهاني

  .ي براي انقالب اسالمي افغانستان شد اين دوره در واقع مقدمه. افزايش يافت و شماري از فعاالن سياسي مخالف به پاكستان و ايران فرار كردند
  :سهم شيعيان در انقالب اسالمي. ٢

صورت گرفت كه به سلسله پادشاهي در افغانستان پايان ) خلق و پرچم(دو جريان كمونيستي  كودتايي از سوي ائتالفي از. ش١٣٥٧سال ) ارديبهشت(هفت ثور 
در بخشي از اعالميه . هاي حاكمان گذشته به تنگ آمده بود، بسيار اميداور كننده بود در آغاز شعارها و تبليغات كودتاچيان براي مردم اين كشور كه از ستم. بخشيد

دادند كه براي مردم خانه، لباس و نان تهيه خواهند كرد،  آنها شعار مي [266].»كميت ملي بعد از اين به شما خلق نجيب افغانستان تعلق داردحا... «: كودتاچيان آمد بود
دولت كمونيستي هشت . ني عميقي از آنان بوجود آمدولي اين تصور مثبت چندان دوام نياورد و به زودي مردم ماهيت ماركسيستي آنها را تشخيص داده بودند، بدبي

فرمان شمارة شش شوراي . هاي منفي شديدي را در پي داشت فرمان را يكي پس از ديگري صادر كرد كه سه فرمان آن از لحاظ نظري و از نظر نحوة اجرا، واكنش
كرد و اخذ  فرمان شماره هفت حقوق زن و مرد را مساوي اعالم مي  ساخت؛ ي ميهاي مالكان را به دهقانان تخفيف داده، يا ملغ انقالبي دولت ماركسيستي، طلب

هرچند . شد زمين، مربوط مي هاي مالكان ميان دهقانان كم زمين و بي ساخت؛ و فرمان شمارة هشت به اصالحات ارضي و توزيع زمين پرداخت شيربها را ممنوع مي
اي بود كه نه به شرع توجه داشت و نه عرف جامعه را رعايت  ورد دولت ماركسيستي با اين قضايا به گونهدر زمينه اصالحات جدي نياز بود، ولي چگونگي برخ

ما مخالفت جدي مردم زماني آغاز شد كه غير ديني بودن آنها پي بردند و با آنها مخالفت ورزيدند، ا   به همين دليل بيشتر مردم پس از اعالن اين فرامين، به. كرد مي
  [267].ماركسيستي با فشار شديد به اجراي اين فرامين پرداختندعمال دولت 

به رغم اعمال ستم و فشار به همة مردم . دانستند و نامشروع ميضد دين    مردم اين دولت را. انگيزة اصلي مردم براي مخالفت و قيام عليه دولت ماركسيستي، ديني بود
  :نويسد آقاي فرهنگ مي. هاي نخست، به شيعيان فشار بيشتري وارد شد افغانستان، در سال

م، ولسوال فجايع به يك يا چند شخص و يك يا چند شهر و محل محدود نبود، بلكه در تمام نقاط شهرها و واليات كشور كه پاي سازمان و سازمانيان، حاك] اين...[«
اما شدت رفتار بيشتر باالي ماليان، روحانيون، تحصيل كردگان غير سازماني و   ت الينقطع دوام داشت،رسيد، شب و روز به صور و صاحب منصبان دولت به آن مي

   [268].»متمركز بود] كه شيعه بودند[هاي هزاره و قزلباش  اقليت
  :پردازد ايشان در جاي ديگر به نقل از خاطرات يك زنداني مي

يگانه . دهد كه زندانيان از اقوام و اقشار مختلف جامعه و باشندگان مناطق گوناگون بودند ه نويسندة خاطرات با ايشان زنداني بود، نشان ميفهرست محبوسيني ك«
كي پس از گرفتاري  ترهاند، كه در اكثر احوال به دستور  مردم هزاره و قزلباش  خورد، شان در اين فهرست و در فهرست عمومي زندانيان به نظر نمي مردمي كه اسامي

  [269].»شدند سر راست به كشتارگاه فرستاده مي
هاي مردمي در نقاط گوناگون كشور به طور مستقل و بدون هيچ گونه  مردم مسلمان افغانستان در مقابل اين وضعيت به سرعت واكنش نشان دادند و به زودي حركت

هاي مردمي از مناطق شيعه نشين  ها، نخستين قيام پس از چند ماه از كودتا ماركسيست. در سراسر كشور گسترش يافت ر زماني كوتاهي تقريباًسازماندهي آغاز شد و د
آغاز شد، . ش ١٣٥٧/ ١١/  ١٢كه در تاريخ » دره صوف«كي هرچند از نورستان شروع شد، اما قيام خونين مردم  آغاز گشت، اولين برخورد مسلحانه عليه دولت تره

  . هاي مردم و ملت افغانستان به حساب آورد توان سرآغاز قيام اين قيام را مي
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در برابر ) شكاري(هاي بسيار قديمي  هاي سرد و تفنگ شيعيان افغانستان در راه اندازي قيام مسلحانه عليه حكومت ماركسيستي پيشگام بودند و در آغاز با سالح
جات آغاز شد و تداوم يافت؛  هاي مردم اغلب در مناطق كوهستاني هزاره قيام. دولت دست يافتند  د، ولي به زودي به انبارهاي سالحنيروهاي مسلح دولتي قيام كردن

هرها با وجود اين، در ش. توانست بسيار خطرناك باشد آميز در شهرها مي كرد و تظاهرات و تجمعات مخالفت زيرا دولت كمونيستي به شدت با مخالفان برخورد مي
شيعيان در چند تظاهرات و قيام خونين نيز سهم بسيار فعالي . شدند  رفت، همگي به خونريزي كشيده نيز چندين تظاهرات مردمي بر پا شد كه همانگونه كه انتظار مي

   [270].داشتند
  :دو قيام شهري مهم در طول سالهاي جهاد اتفاق افتاد

  در هرات. ش١٣٥٧) اسفند(حوت  ٢٤قيام ) الف
حوت ادامه يافت و مردم به كمك نيروهاي ارتشي كه به آنان پيوسته بودند، توانستند بسياري از مراكز و    ٢٩آغاز شد و تا . ش١٣٤٥٧حوت  ٢٤قيام هرات كه در 

ز مردم به مراكز اداري حمله كرده، مسئوالن دولتي را كشتند يا در اطراف هرات ني. ت دولتي را از تصرف دولت خارج ساخته و در كنترل خود درآورندجا اداره
نيروهاي زميني و هوايي دولت به كمك نيروهاي شوروي توانستند در روز بيست و نهم حوت بر اوضاع مسلط شده، كنترل شهر و مراكز دولتي را . متواري ساختند

  . بار ديگر در دست گيرند
ولي نقش  [271]اعم از شيعه و سني، مشاركت داشتند،  نج هزار تا چهل و پنج هزار نفر تخمين زده شده، همة مردم ديندار هرات،در اين قيام كه شمار شهداي آن از پ

پس از آن كه . اعالم كردند) تمداريآيت اهللا شريع(شيعيان در اين نهضت به حدي بود كه دولت ماركسيستي كابل آن را نتيجة دخالت برخي از رهبران ديني ايران 
وزير سابق (شمار فراواني از روشنفكران شيعه از جمله انجنير محمد اكرم پرونتا   مرحوم شريعتمداري كشتار مردم هرات را به دست دولت ماركسيستي محكوم نمود،

  [272].وانجنير محمد شريف پرونتا، دستگير و كشته شدند) فوايد عامه
  :در چنداول كابل. ش١٣٥٨) تير(قيام دوم سرطان ) ب

آقاي فرهنگ در بارة راه اندازي اين حركت سرنوشت ساز در . ولي در اين قيام نقش اصلي را شيعيان ايفا نمودند  در قيام چنداول، شيعه و سني شركت داشتند،
  :نويسد پايتخت دولت ماركسيستي، توسط شيعيان اين طور مي

از سوي اينان به . مركب بود نسبت به ساير مردم براي آغاز مبارزه آمادگي ذهني بيشتر داشت  در بين مردم پايتخت عنصر شيعه كه از دو گروه قزلباش و هزاره« 
خانه و مدرسة ديني در  ي به شكل تكيهاز همبستگي بيشتر برخوردار بودند و از ديگر سو، يك تعداد از مراكز اجتماع -و آنگاه اقليت تحت فشار دولت -حيث اقليت

  [273].»ساخت اختيار داشتند كه مجال مذاكره و مباحثه را در مسايل اجتماعي و سياسي براي ايشان ميسر مي
آنتوني هيمن، . كردند راي جنبش همگاني آماده ميدانشمندان شيعي، به ماهيت رژيم ماركسيست پي برده بودند و در مجالس خصوصي و عمومي اذهان جامعه را ب

  :خبرنگار انگليسي و كارشناس امور افغانستان درگزارشي از قيام چنداول چنين آورده است
بود كه اين تظاهرات  .ش١٣٥٨/  ٤/  ٢ودر روز شنبه ) چنداول محلة شيعه نشين(اولين قيامي كه به وسيلة مردم كابل برپا شد، در شهر كهنة كابل در محلة جاده ميوند 

  در حدود صد هزار نفر كه بيشترشان هزاره بودند، در جادة. مردم از سني و شيعة هزاره بود  به خوبي سازمان داده شده بود و هدف از برپا كردن آن، تحريك همة
در مقابل سربازاني كه تا بن . ن افراد فقط مسلح به كارد و چماق بودندهاي سبز راه افتادند، چندين هزار نفر از مردم به تظاهر كنندگان پيوستند، اما اي ميوند با پرچم

كردند و عدة زيادي را به شهادت رساندند و نزديك به چهار ساعت بين سربازان و مردم برخورد  دندان مسلح بودند، به تظاهر كنندگان و عابرين تير شليك مي
هاي كابل به رغم همدردي پزشكان، حاضر به پذيرش  بيمارستان. ميوند پناه بردند  هاي تنگ جادة به كوچه صورت گرفتند و پس از آن افرادي كه زنده مانده بودند

  [274].ترسيدند كه از سوي حكومت تنبيه شوند مجروحين براي امر تداوي نبودند، زيرا مي
كي به عمل  جمعي از مخالفان تره  هاي دسته تمام مدت ماه بعد بازداشت. اقدام به تظاهرات مجدد كردند مردم هزاره. ش ١٣٥٨/ ٤/  ٣قيام ديگري در روز يكشنبه 

هاي باري را كه در خيابان متوقف بودند، دست كم سه هزار نفر از مردم هزاره را بدون هيچ گونه تحقيق از خيابانها  ميوند سربازان صفوف كاميون  در جادة. آمد
دولت نسبت به تمام شيعيان كابل سوء ظن   چون بيشتر تظاهر كنندگان شيعه بودند،. جمعي حكومت فرو بردند ن روز همة آنها را در گورهاي دستهجمع كردند و هما

دكتر، مهندس و از   رده،شان مردم تحصيلك اين جامعه نيزهمانند شيعيان هزاره، بيشتر. جامعة قزلباش از برجستگان شيعه بودند. پيدا كرد، مخصوصاً به طبقة روشنفكر
  [275].كارمندان برجستة دولتي بودند
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٧٩

  :جات هاي آزادي بخش در هزاره قيام) ج
مناطق بسياري از عالوه بر آزاد سازي اين . از دست رژيم خودكامه كمونيستي آزاد شد.) ش١٣٥٨(جات در همان سال اول انقالب  بسياري از مناطق شيعه نشين هزاره

توان نام برد كه مردم بهسود و  از جمله مي. اند هاي همجوار كه در مناطق برادران اهل سنت قرار داشتند، شيعيان در آزادسازي آن مناطق نيز سهم فعال داشته استان
و همين طور مردم » گرد سياه«در آزادي ولسوالي » دره تركمن«و نيز مردم . نقش اصلي را داشتند» و بندخواجه محمد ميدان» نرخ ميدان«دايميرداد در آزاد نمودن 
  [276].و نيز در آزادسازي چندين ولسوالي در واليت غور سهيم بودند» پسابند غور«دايكندي در فتح ولسوالي 

نگارنده به جهت رعايت . ها و مناطق آن را نام برده است است و هر كدام اين قيامجات به تفصيل نوشته  ها در هزاره آقاي يزداني مورخ معاصر در باره تعدد خيزش
  [277].جات در مناطق گوناگون به راه انداختند و به پيروزي هم رسيدند قيام را مردم هزاره ٣٠بيش از . اختصار در اين نوشتار به آمار آن بسنده خواهد كرد

وارد خاك افغانستان شد و با از ميان . ش١٣٥٨ارتش شوروي در ششم جدي سال . اين گفتار به طور كوتاه درباره تجاوز ارتش سرخ اشاره خواهد شد در پايان
  [278].راترك نمودخاك افغانستان . ش١٣٦٧دلو در سال  ٢٥برداشتن حفيظ اهللا امين، ببرك كارمل را به جايش به اريكه قدرت رسانيد و سرانجام ارتش شوروي در 

   



   تشيع در فرهنگ و تمدن افغانستاننقش 
 
 

 http://kajaki.blogfa.com  ويرايش جهت كتاب الكترونيكي توسط رستم افغانستاني

 

٨٠

  :هاي سياسي شيعيان سازمان) د
و » جنبش مشروطه اول«كند، از  ها را از اوايل قرن بيستم يعني؛ پس از دوره امير عبدالرحمن خان بازگشت مي تاريخچة جريانات سياسي و گرايشات فكري شيعه

جامعه تشيع افغانستان داراي نهادهاي  [279].هاي سياسي به شكل خزنده در افغانستان شروع به فعاليت نمود كشور، فعاليت با آزادي نسبي در اين» جنبش مشروطه دوم«
ريانات به سه دسته قابل تقسيم اند، كه برخي از اين سازمانها و تشكيالت در راستاي مبارزه با حكومتهاي ستمگر بوجود آمده است كه اين ج  سياسي زيادي بوده

  :است
  :ش ١٣٥٧سازمانهاي قبل از كودتاي . ١
توسط شهيد عالمه بلخي، در شهر كابل پايه گذاري گرديد، اين حزب چهارده نفر به عنوان اعضاي . ش ١٣٢٤ -١٣٢٥اين جريان در سالهاي  :حزب ارشاد. ١

 - اد همبستگي بين اقوام و قشرهاي مختلف جامعه بوده است، به ويژه در ميان آگاهان جامعه آن روزتوان گفت كه ايج هاي اين ارگان مي مركزي داشت، از ويژگي
از افراد اين حزب فقط هفت نفر از آنها توانستند، با توجه به اين در حكومت نفوذ  [280].به همين دليل موجبات خشم حاكمان وقت را فراهم كرد. بود -شيعه و سني

 ٢٣ماه و ٦سال و ١٤مفقود االثر شدند و بقيه اعضاي اين حزب به مدت ) رجبعلي خان چنداولي و دكتر اسداهللا رئوفي(از نظرها پنهان ماندند و دو نفر از آنها . داشتند
  [281].افغانستان به سر بردند روز در زندانهاي مخوف حاكمان

باشد كه رهبر اين نهاد بر عهده  مي. م ١٩٥٠آغاز اين جريان همزمان با صدارت شاه محمودخان است، كه پس از تصويب قانون مطبوعات در سال  :حزب وطن. ٢
زاديخواه، به  اين دانشمند آ. ي توانا و شاعر بلند پايه بود از جوانان انقالبي، روشنفكر، نويسندهمحمد سرور جويا فرزند منشي غالم حسين ملقب به اعتماد الدوله، 

گرديد و در  بود، كه در شهر هرات منتشر مي» اتفاق افغان«نامبرده مدير روزنامه . هاي حاكمان وقت سپري نمود چال سال از بهترين ايام عمرش را در سياه ١٦مدت 
آقاي جويا و دكتر سيد يحيي مورد سوء قصد قرار گرفتند، كه دكتر سيد . هرات شد) استاندار(هاشم به فرمان وي عبدالرحيم نائب الحكومه دوره صدارت محمد 

رجسته شيعي تشكيل توان اين را ذكر نمود كه اعضاي اين نهاد فقط از افرادي ب اين جريان مي   از امتيازات. ي سينه و ران مجروح شد يحيي شهيد شد و جويا از ناحيه
 گيري در اين حزب هاي چشم هاي برجسته از برادران اهل سنت در اين سازمان بودند، از جمله غبار و فرهنگ كه اين دو فعاليت نشده بودند، بلكه شخصيت

  [282].داشتند
باشد، هدف اين نهاد روشن سازي اذهان جوانان شيعي در راه مبارز با استكبار بوده  مي. ش١٣٤٨گذاري اين جريان در سال  پايه: نهضت پاسداران انقالب اسالمي. ٣

  [283].است
انتقاد از حكومت پس از قيام آزادي خواهانه مردم شيعه چنداول و گرفتاري علماي شيعه، به دست حاكمان مستبد آن روز اين جريان به ): رسالت(حزب توحيد . ٤

بسياري از اعضاي اين جريان به دست حكومت گرفتار شدند و برخي . دادند هسته مركزي آن را بيشتر علما و انديشمندان شيعه شكل مي. آن روز تشكيل شد
امه وقت تدارك كنند و در جهت هماهنگ مندي را عليه رژيم خودك از اهداف اين حزب اين بود كه جامعه شيعي را آگاه سازند و حركت نظام. مفقوداالثر گشتند

  [284].سازي با ديگر سازمانهاي همفكر در پاكستان و ايران تالش نمودند
د، اين تشكل در سال دانسته است ولي بنابر منابع و شواهد موجو. ش١٣٤٨به ادعاي آقاي دولت آبادي، تشكيل اين جريان را در سال  ):امت(اسالم مكتب توحيد . ٥

  .در ايران تأسيس شده است. ش١٣٥٨
به صورت . ش١٣٦٨هاي آن تا سال  ها و تشكيالت ديگر پيوستند، اما برخي از شاخه اسالم مكتب توحيد به انشعاب و فروپاشي دچار شد و اعضاي آن به گروه

  [285].ضعيف به حيات ادامه داد
» گروه مستضعفين«به عنوان . ش١٣٥٢در داخل افغانستان و آغاز مبارزات حق طلبانه خود را در سال . ش١٣٥١اي اين سازمان در سال  جرقه :نصر افغانستانسازمان . ٦

تري را  يگر تشكيالت گستردهكه بيشتر از دانش آموختگان مراكز علمي چون نجف، قم و مشهد بودند كه با ادغام اين جريانها با همد» روحانيت نوين«آغاز نمود و 
سازمان نصر، به عنوان يك جريان نظامي و  [286].ش١٣٥٨به وجود آورد، كه اعالم موجوديت اين نهاد را در فروردين ماه سال » سازمان نصر افغانستان«تحت عنوان 

اين جريان شيعي در بيشتر مناطق . ازمان در تشكيل حزب وحدت و ادارة آن سهم به سزايي داشتندرهبران اين س. فرهنگي در ميان ديگر نهادهاي شيعي مطرح است
  [287].هاي نظامي فعال داشت جات و شمال كشور پايگاه هزاره
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٨١

  ):ش١٣٥٧(سازمانها و جريانات پس از كودتاي . ٢
رياست اين شورا به عهده آيت . جات اعالم موجوديت نمود در ولسوالي ورس هزاره. ش١٣٥٨/ ١٥/٦اين حزب در طي صدور قطعنامه در مورخ  :شوراي اتفاق. ١

قاي ينده دوم آاهللا سيد علي بهشتي و معاون آن محمد حكيم صمدي، مشاور عمومي آن محمد حسين ناصري، نماينده خارجه آن عبدالصمد اكبري در پاكستان، نما
عضو (لي نادرعلي مهدوي در ايران، مسئول عمومي نظامي آن سيد حسن جگرن، مسئول مالي، كرباليي عبدالعلي جاغوري، آقاي فياض والي، آقاي صادقي ني

شوراي انقالبي . ودندمعاون دوم شورا، سيد احمد احساني مسئول فرهنگي و سيد جواد عارفي رئيس كميسون قضا ب) برجسته كادر مركزي پاسداران جهاد اسالمي
  [288].كم دچار مشكالت و اختالفات داخلي شد اتفاق اسالمي افغانستان در مرحله اول خوب درخشيد و كم

روحانيت «جريانات كوچكتر مانند تأسيس و اعالم موجوديت نمود و با رهبري آيت اهللا محسني و با ادغام . ش١٣٥٨اين نهاد در سال  :حركت اسالمي افغانستان. ٢
مركز  [289].اين حزب با قيام مسلحانه اظهار وجود نمود و مبارزاتي مسلحانه خويش در داخل كشور توسعه داد. »گروه قرآن و عترت«و » سازمان آزادي«، »مبارز

هاي نظامي حركت اسالمي در مناطق  بخش. حركت اسالمي در ايران بود، اما نمايندگان سياسي آن در برخي از كشورهاي ديگر، به ويژه پاكستان فعال بودند
دادند در  تي را هدف قرار ميهاي شهري اين حزب در شهر كابل، فعاليت بسيار خوبي داشتند و آنان مراكز و اشخاص دول مختلف افغانستان حضور داشتند، چريك

  [290].ي داشتند دوره جهاد نقش تعيين كننده
در ميان اين گروه دو چهره بسيار . گذاري شده است پايه. ش١٣٥٩در سال » پاسداران جهاد اسالمي افغانستان«سازماني به نام  :پاسداران جهاد اسالمي افغانستان. ٣

  :ندبرجسته بود
  بودند؛  ها محور انقالب بودند و جذب گروه هاي اسالمي نشده علما و روحانيون؛ كه در واليات يا فرمانداري) الف
شتافتند و جذب هيچ تشكيالت ديگري نشده بودند و يا از عملكرد سازمانهاي  جوانان؛ كه از شهرهاي كشور و خارج از كشور به سوي سنگرهاي جهاد مي) ب

  .بودندموجود ناراضي 
هاي سرشناس جهادي چون  اولين گردهمايي شخصيت. ش١٣٦١كشيدند و در سال  ي جهاد را با جوش و خروش بر دوش مي افراد فوق بدون ساز و كرنا، بار عمده

رهبري پاسداران، به . ندي از طرف شيخ محمد حسين صادقي نيلي شركت داشت شيخ محمد اكبري، ضامن علي محقق، نور احمد تقدسيِ، علي جان زاهدي، نماينده
دار كارهاي مربوط به خارج از كشور  در خارج از كشور شوراي متشكل از چند نفر به عنوان شوراي نمايندگي عهده   صورت شورايي بود، مركز آن داخل افغانستان

. و تعدادي پايگاه فرعي نظامي بود» علي بن ابي طالب«و » اتم االنبياخ«، »رسالت«، »عدالت«هاي  نامپاسداران جهاد اسالمي افغانستان، داراي چهار پايگاه اصلي به . بود
  [291].پايگاه نظامي در بيش از سيزده واليت از بيست و هشت واليت كشور حضور فعال نظامي داشت ١١٤پاسداران جهاد اسالمي با بيش از 

. قاري احمد غور دروازي به وجود آورد. ش١٣٥٩شتر به حزب اهللا هرات و گاه حزب اهللا قاري شهرت يافته است، در سال كه بي   اين جريان :حزب اهللا افغانستان. ٤
ي احمد كه شخصيت هرچند حزب اهللا نيز در طول عمر خود دچار انشعابات شد، ولي قار. ترين سازمان شيعي در هرات بود حزب اهللا براي مدتهاي طوالني فعال

  [292].در اين سال بود كه حزب اهللا به حزب وحدت اسالمي پيوست. ادامه دهد   به كار خود. ش١٣٧١توانست تا سال  نخست آن بود،
از شوراي اتفاق شد و با دفتر جداگانه و مستقل و اساسنامه و مرامنامه و جزوات، بنا به مناسبتها . ش ١٣٥٩اين سازمان در سال  :سازمان فالح اسالمي افغانستان. ٥

ح بعدها همانگونه كه پيش از اين اشاره شد، سازمان فال. ي نظامي نتوانست حضور خود را تثبيت كند و تداوم بخشد اين سازمان در عرصه. فعاليت خود را آغاز كرد
  [293].به حزب دعوت اتحاد اسالمي پيوست و يكي از اعضاي تشكيل دهندة آن شد

كنگره سراسري . ش ١٣٦٧/ ٢٤/٤اين سازمان سياسي شيعي، متشكل از چندين حزب و سازمان كوچكتر بود كه در تاريخ  :حزب وحدت اسالمي افغانستان. ٦
مدت چهار روز به طول انجاميد و همزمان با بيستمين سالگرد    اين كنگره به. زي با شركت مسئولين و سران احزاب از كليه مناطق، داير گرديدمجاهدين مناطق مرك
جامعه شيعه ي كه مسايل اساسي انقالب و  در مركز فرمانداري پنجاب با ايراد بيست و چهار سخنراني مبسوط پيرامون محورهاي مشخص شده   شهادت عالمه بلخي

ي، در ميان شور و هيجان جمعيت حاضر شركت كننده در كنگره كه  ماده ١٦ي  نقالبي و صدور قطعنامهي تحليلي و اجراي هفت سرود ا گرفتار آن بود، هشت مقاله
مركزي و صفحات شمال كشور حضور داشتند، مناطق ) ولسوالي(و بيست فرمانداري ) واليت(ها و رجال سياسي، فرهنگي و نظامي بيشتر از ده استان  اكثراً شخصيت

  :ي كه ميثاق وحدت را امضاء نمودند، بدين قرار است شخصيت ها و رجال برجسته. اين اتفاق مهم را در تاريخ تشيع از نزديك به نظاره نشستند
  ، مزاري، حكيمي، نويد، سجادي، هادي و واحدي؛)پرواني(صادقي : سازمان نصر -١
  استاد صادقي نيلي، اكبري، رضواني، فكرت، غفوري و واعظي؛: الميپاسداران جهاد اس -٢
  هادي، فياض، انوري، عصمت اللهي، رضواني و مدرسي؛: حركت اسالمي -٣
  رضايي و واحدي؛: جبهه متحد انقالب اسالمي -٤
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  سعيدي، باقري، افضلي و جعفري؛ : سازمان نهضت اسالمي -٥
  و جوادي؛قائمي، حسيني : سازمان نيروي اسالمي -٦
  .نماينده وجود نداشت: حزب اهللا -٧
  [294].از طرف اين جريان آقاي سعيدي نهضت وكالت داشت و اين پيمان وحدت را امضاء نمود: دعوت اسالمي  -٨

هاي پيشين را منحل كنند و در راه  سوگند ياد كردند كه گروهاعضا با دست گذاشتن روي قرآن به نام خداوند . در مراسم با شكوهي، همگان آن را امضاء كردند
حزب وحدت اسالمي افغانستان، در دوره جهاد، يكي از احزاب مهمي جهادي بود و پس از  [295].حزب وحدت اسالمي افغانستان بكوشند«تشكيالت جديد يعني 

را به عنوان دبيركل اين حزب برگزيد، در » شهيد عبدالعلي مزاري«كنگره ديگري تشكيل شد، سرانجام آقاي . ش ١٣٧٠ل دوران پيروزي بر ارتش كمونيستي در سا
كنون نيز به و ا[296].اين مرحله اين جريان سياسي شيعي به عنوان يك حزب قدرتمند وارد صحنه سياسي گرديد، در دوره اول حكومت مجاهدين شركت جست

  .كند عنوان عمده ترين حزب سياسي شيعه از مردم شيعه در عرصه سياسي نمايندگي مي
  :ائتالف سازمانها و جريانات شيعي. ٣

اتفاق شوراي انقالبي : احزاب تشكيل دهنده اين اتحاد عبارتند بودند از. با اتحاد شش حزب شيعي صورت گرفت ١٣٥٨اولين تالش وحدت طلبانه در دي ماه سال 
پس از ناكامي  [297].ااسالمي افغانستان؛ نهضت اسالمي افغانستان؛ حركت اسالمي افغانستان؛ سازمان نصر افغانستان؛ نهضت روحانيت و جوان اسالمي؛ اتحادية علم

اركسيتي و پيشبرد اهداف انقالب اسالمي متحد سازد، اين بار ده حزب در اين جريان، تالش ديگري صورت گرفت تا نيروهاي شيعي را براي مبارزه عليه دولت م
حركت اسالمي افغانستان؛    شوراي انقالبي اتفاق اسالمي افغانستان؛ سازمان نصر افغانستان؛: متحد شدند» جبهه آزادي بخش انقالب اسالمي افغانستان«تشكيلي به نام 

ي اسالمي افغانستان؛ جنبش اسالمي افغانستان؛ نهضت روحانيت و جوان حزب اسالمي رعد افغانستان؛ نهضت اسالمي افغانستان؛ مجاهدين خلق افغانستان؛ نيرو
كار مهمي انجام دهد، به دليل ناسازگاري رهبران احزاب تشكيل دهنده آن، پس از عمر كوتاهي  اين تشكيل نيز بدون آن كه [298].افغانستان؛ اتحاد علماي افغانستان

  .از هم فرو پاشيد
در تاريخ . انجاميد» جبهة متحد انقالب اسالمي افغانستان«ائتالف ديگري كه در راستاي متحد ساختن نيروهاي جهادي شيعه صورت گرفت، به تشكيل ائتالفي به نام 

سازمان نصر؛ نهضت اسالمي؛ اسالم مكتب توحيد؛ سازمان فدائيان اسالم؛ فدائيان امت مسلمان : ها صورت گرفت هاي براي اتحاد ميان اين نهاد نشست ١٠/٨/١٣٦١
  .؛ جنبش اسالمي مستضعفين افغانستان)رجا(؛ روحانيت و جوان افغانستان )فاما(افغانستان 
حزب اسالم مكتب توحيد، سازمان روحانيت و جوان، سازمان فدائيان اسالم و فدائيان امت مسلمان افغانستان به نام  ي از سوي چهار اعالميه. ٦/١١/١٣٦١در تاريخ 

  .جبهة متحد انقالب اسالمي افغانستان منتشر گشت
سازمان نصر؛ پاسداران : هار حزب عبارتند ازاين چ. مشهور شد» ائتالف چهارگانه«ائتالفي بين چهار حزب شيعي به وجود آمد كه به نام . ش ١٣٦٣در اسفند ماه سال 

ي عملي در پي نداشت و سرانجام به  ها حدود يك سال ادامه يافت، ولي هيچ گونه نتيجه اين اتحاد. جهاد اسالمي؛ جبهة متحد انقالب اسالمي؛ نهضت اسالمي
  [299].فراموشي سپرده شد

، تشكيل »شوراي ائتالف اسالمي افغانستان«به بار نشست هشت حزب جهادي، ائتالفي را به نام . ش١٣٦٦آغاز شد و در بهار سال . ش١٣٦٥تر در سال  ائتالف جدي
جبهة متحد انقالب اسالمي؛ دعوت اسالمي؛ حزب اهللا افغانستان؛ حركت اسالمي؛ سازمان نصر : احزاب و گروههاي عضو شوراي ائتالف عبارت بودند از. دادند

  .افغانستان؛ پاسداران جهاد اسالمي؛ سازمان نيروي اسالمي؛ نهضت اسالمي؛ شوراي انقالبي اتفاق اسالمي
ه يكديگر را يكي از اهداف اصلي شوراي ائتالف، قطع منازعات داخلي بود و اعضاي آن اعالم نمودند كه هيچ يك از اعضاي ائتالف هشت گانه حق تعرض، علي

همان  [300].هاي تبليغاتي و جهادي و دفاتر فرهنگي و در صورت نياز پايگاه نظامي داشته باشند ائتالف آزادند كه در همة مناطق، فعاليتو همه اعضاي اين . ندارند
ز جمله در عرصه مذاكرات با احزاب سياسي، هاي داشت ا هاي ديگر دستاورد طوري كه گفته شد، اين ائتالف در قطع نزاعهاي داخلي نا موفق بود، ولي در عرصه

شوراي ائتالف از سويي با اتحاد هفت گانه احزاب سني پيشاور دربارة دولت موقت و نحوه و ميزان سهم شيعيان در اين دولت . شوروي سابق تا حد زيادي موفق بود
شكل گيري ائتالف در اين مرحلة تاريخي بسيار ضروري و . شوروي مذاكراه كرد به بحث نشست، از سوي ديگر در مقام نمايندة شيعيان افغانستان با اتحاد جماهير

  .ي سياسي كشور به نفع شيعيان ايفا كرد هاي كه داشت، نقش فعال و مثبتي در صحنه رغم كم و كاستي حياتي بود و اين شورا به 
به صورت يك كنگرة بزرگ متشكل از فرماندهان جهادي  ١٣٦٧) اد ماهمرد(هاي جهادي شيعي در ماه سرطان  نخستين حركت جدي براي وحدت احزاب و گروه

ها ادامه يافت و تصميم نهايي را مبني بر اتحاد كامل  به مدت نه روز اين نشست ٢٥/٤/١٣٦٨هاي پياپي در مناطق برگزار نمودند و در تاريخ  پس از نشست. آغاز شد
اين ميثاق، در بيست ماده آماده شد و در مراسم با شكوهي، . آماده كند» ميثاق وحدت«ي را با عنوان  عنامهگروهها اتخاذ كرده، كميسيوني را مأمور ساختند كه قط
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هاي پيشين را منحل كنند و در راه تشكيالت جديد يعني  اعضا با دست گذاشتن روي قرآن، به نام خداوند سوگند ياد كردند كه گروه. همگان آن را امضا كردند
  [301].بكوشند» افغانستانحزب وحدت اسالمي «

  :دستاوردهاي حزب وحدت اسالمي افغانستان بدين گونه بود
  .قطع منازعات و جنگهاي داخلي كه حزب وحدت با فرستادند هيأت به مناطق مختلف آتش جنگ را خاموش نمود -١
  .اند متمركز يافتند و تبديل به قدرت نظامي شيعي شدهي نظامي در قالب حزب وحدت اسالمي  هاي پراكنده نيرو -٢
  .تري قرار داشت در مذاكرات با احزاب سني مستقر در پاكستان موضع قوي -٣
هاي  عنوان يك جريان مقتدر شيعي در صحنه به [302].المللي راه يافتند ي و بين هاي منطقه شيعيان براي نخستين بار، از انزواي سياسي بيرون آمده، به اجالس -٤

  .سياسي حضور پيدا كردند
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  هاي سياسي شيعيان جدول سازمان
سيستم  نام نهاد 

 رهبري

  تحصيالت نام رهبر و اعضاي نهاد

  

    

    

    

١ 

  

    

    

  حزب ارشاد

 )ش١٣٢٤-٢٥(

  

    

    

    

 فردي

  )رهبر(عالمه شهيد سيد اسماعيل بلخي 

سيد سرور لولنجي، سيد علي گوهر غوربندي، 
خواجه محمد نعيم، محم اسلم غزنوي، 

عبداللطيف سرباز چنداولي، سيد سكندر 
، دكتر اسداهللا رئوفي، محم )چنداولي(مظفري 

، عبدالغياث )شهرستاني(ابراهيم گاوسوار 
كندك مشر، خداي نظر مزاري، محمد حيدر 

 .كندك مشر، محمد حسن لوامشر

 حوزوي

  و

  غير حوزوي  

   

 

  

    

    

  ٢ 

  

    

    

  حزب وطن 

 .)م١٩٥٠(

  

    

    

 فردي

  )رهبر(سرور جويا 

مير غالم محمد غبار، براتعلي تاج، عبدالحي 
عزيز، دكتر محمد ابوبكر، دكتر عبدالقيوم 
رسول، فتح محمد خان ، علي احمد نعيمي، علي 
محمد خروش، عبدالحكيم عاطفي، سلطان 
احمد لوي ناب، دكتر محمد فاروق اعتمادي و 

 .محمد صديق فرهنگمير 

    

    

    

    

    

 دانشگاهي

 

  

٣ 

نهضت 
پاسداران 

  انقالب اسالمي

 .ش١٣٤٨

        

حزب توحيد و  ٤
 حزب رسالت

سرور واعظ، شيخ محمد امين افشار، شيخ   
محمد علي، سيد علي احمد عالم، سيد 
عبدالمجيد ناصر، مصباح سنگالخ، سيد مير 
حسين رضواني، شيخ سلطان، شيخ زين 
العابدين، محمد اسماعيل مبلّغ، سيد ابراهيم 
عالمشاهي، محمد يوسف بينش، محمد حسين 

پسر (نهضت، سيد ميرزاشاه فضيلت، علي آقا 
 ).بلخي

    

    

    

و    حوزوي
 دانشگاهي
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اسالم مكتب  ٥
  )امت(توحيد 

 .ش١٣٥٨

        

سازمان نصر  ٦
  افغانستان

 .ش١٣٥٨

  

    

 شورايي

خليلي، قربانعلي عرفاني، عبدالعلي مزاري، كريم 
مير حسين صادقي، عزيزاهللا شفق، سيد عباس 
حكيمي، سيد حسين حسيني، خادم حسين 

 ناطقي، يوسف واعظي و محمد ناطقي

    

    

 حوزوي

 

  

    

٧  

پاسداران جهاد 
  اسالمي

 ش١٣٥٨

  

    

 فردي

محمد حسين صادقي نيلي، محمد اكبري، ضامن 
محقق، علي محقق، عليجان زاهدي، قربانعلي 

محمد علي فصيحي، محمد حسين اميني، نور 
 احمد تقدسي

    

    

    

 حوزوي

 

  

    

٨ 

شوراي انقالب 
اتفاق اسالمي 

  افغانستان

 .ش١٣٥٨

  

    

 فردي

، محمد حكيم صمدي، )رهبر(سيد علي بهشتي 
محمد حسين ناصري، عبدالصمد اكبري، سيد 
حسن جگرن، صادقي نيلي، سيد احمد احساني، 

 سيد جواد عارفي

    

    

    

 حوزوي

 

  

  ٩  

    

   

حركت سالمي 
  افغانستان

 .ش١٣٥٨

   

 فردي

  محمد آصف محسني قندهاري 

 )رهبر(

  حوزوي

  

١٠ 

  

 جبهه متحد

  

 شورايي

سيد مصباح، شيخ باقر سلطاني، سيد حسين 
 ...عالمي بلخي، محمدي و

    

 حوزوي

 

  

١١ 

نهضت اسالمي 
 افغانستان

  

 شورايي

يوسف زكي، سيد صفدر    علي افتخاري،
احساني، محمد اسحاق اخالقي، اخالقي دامرده، 

 علي رحيمي، عبداهللا فخر

    

 حوزوي

 

     سيد ظاهر محقق، سيد مير حسين فصيحي، سيد   سازمان نيروي   
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 حوزوي محمد سنگچاركي، شيخ عوضعلي نبي زاده شورايي اسالمي ١٢

سازمان نيروي  ١٣
 انقالب اسالمي

  

 شورايي

  حوزوي ...كريمي و

جنبش اسالمي  ١٤
 مستضعفين

  

 فردي

     عبدالحسين اخالقي

 حوزوي

 

جنبش اسالمي  ١٥
 افغانستان

  

 فردي

  

 عاقلي

    

 حوزوي

 

روحانيت  ١٦
 )رجا(جوانان 

  

 فردي

  

 شيخ زاده خزاعي

    

 حوزوي

 

   كانون مهاجر ١٧

 شورايي

سيد عسكر موسوي، قاسم علي رحماني، سيد 
  حمداهللا جعفري، سيد حسين موحد بلخي 

 و رنجبر

 حوزوي

    

    

 غير حوزوي

 

، رمضان علي محقق )شيخ زاده(شيخ حسين  شورايي حزب دعوت ١٨
 افشار و نور احمد تقدسي

    

 حوزوي

 

١٩ 

   

سيد روح اهللا بلخابي، سيد حجت فاضلي، محقق  شورايي حزب رعد
سرپلي، سيد جعفر فاضلي، غالم سخي مصباح، 
براتعلي جبرئيلي، وثوق شيخ زاده غزنوي، 

  سعادتملوك تابش، 

 و عبدالحق شفق

 حوزوي

    

    

    

 غير حوزوي

 

دعوت اتحاد  ٢٠
  اسالمي

١٣٦٥ 

  

 شورايي

امين وحيدي، شيخ زاده، رمضانعلي محقق افشار 
 عبداهللا جعفريو 

  حوزوي
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صمدي، محمد ابراهيم بابه، محمد حسين ستيز و  شورايي فالح اسالمي ٢١
 سكندر قيام

 حوزوي

 غير حوزوي

 

  حوزوي شيخ زاده، رمضانعلي محقق افشار، امين وحيدي شورايي طلوع حق ٢٢

حزب اسالمي  ٢٣
 رعد

  

 فردي

  

 شيخ زاده خزاعي

    

 حوزوي

 

  حوزوي سرپلي و زكي رضايي شورايي فاما ٢٤

   

٢٥ 

حزب وحدت   
اسالمي 
 افغانستان

 

 فردي

عبدالعلي مزاري، محمد كريم خليلي، صادقي   
 نيلي و عرفاني

  حوزوي  

شوراي  ٢٦
فرهنگي 
اسالمي 
 افغانستان

  فصيحي بهسودي، محسني بهسودي،  شورايي

 عيسي غرجستاني، مدير رستم علي

 حوزوي

 غير حوزوي

 

شوراي ائتالف  ٢٧
اسالمي 
 افغانستان

كريم خليلي، افتخاري، عليجان زاهدي، محقق  شورايي
زاده، قاري احمد، جاويد و رمضانعلي محقق 

 افشار

  حوزوي

  آبادي، شناسنامه احزاب و جريانات سياسي افغانستان بصير احمد دولت: منبع
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  منابع فصل دوم
؛ حسن انوشه، دانشنامه ادب فارسي ١٢٠٨،ص٩، ج١٣٦٠بنگاه ترجمه و نشر كتاب، : گرجي، دانشنامة ايران و اسالم، زير نظر احسان يار شاطر، تهرانابوالقاسم  - [1] 

  .٤٤، ص٣، ج١٣٧٨سازمان چاپ و انتشارات، چاپ اول، : در افغانستان، تهران
  .٣١٧، ص٢، ج١٣٦٣فروغي، : م و نثر در ايران و در زبان فارسي تا پايان قرن دهم هجري، تهرانسعيد نفسيي، تاريخ نظ - [2] 
  .٢٨، ص٢، ج)١٣٧٢-١٣٧٥(جمعي از نويسندگان، تهران؛ نشر شهيد سعيد محبي : دايرة المعارف تشيع، زير نظر - [3] 
  .٥٢٥، ص٤، ج١٣٧١فردوس،: ذبيح اهللا صفا، تاريخ ادبيات در ايران، تهران - [4] 
، ٣؛ حسن انوشه، دانشنامه ادب فارسي در افغانستان، ج٦٦٦، ص١سعيد نفسيي، تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسي تا پايان قرن دهم هجري، ج - [5] 

  .١٢٦ص
  .٧٣همان، ص - [6] 
  .١٢همان، ص - [7] 
  .١٠٧٨همان،ص - [8] 
  .٢٦٠همان، ص - [9] 
  .٤٧٢همان، ص -[10] 
  .١٧٤، ص٣دايره المعارف آريانا، ج -[11] 
  .١٠٧، ص٩تا، ج مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، بي: آقا بزرگ تهراني، الذريعه الي تصانيف الشيعه، قم -[12] 
  .٥٤٨، ص٣دايره المعارف آريانا، ج -[13] 
  .١٥٦، ص٣حسن انوشه، دانشنامه ادب فارسي در افغانستان، ج -[14] 
  .١٨٢، ص٥ذبيح اهللا صفا، تاريخ ادبيات در ايران، ج -[15] 
  .٣٣٣، ص٣نستان، جحسن انوشه، دانشنامه ادب فارسي در افغا -[16] 
تاريخ تشيع ) حاج كاظم(؛ حسين علي يزداني، ١٦٥-١٦٦، ص١، ج١٣٦٧دانشگاه تهران، : احمد منزوي، فهرست كتب خطي كتابخانه گنج بخش تهران -[17] 

  .٨٨-٨٩افغانستان، ص
  .؛ ذيل كلمه كشف اآليات٢٠، ص١٨لذريعه الي تصانيف الشيعه، جآقا بزرگ تهراني، ا -[18] 
  .٩١تاريخ تشيع در افغانستان، ص) حاج كاظم(حسين علي يزداني  -[19] 
  .١٨٩، ص١٧آقا بزرگ تهراني، الذريعه الي تصانيف الشيعه، ج -[20] 
  .٢٦١، ص٣حسن انوشه، دانشنامه ادب فارسي در افغانستان، ج -[21] 
  .٨٥همان، ص -[22] 
  .١٨٧همان، ص -[23] 
  .١٥٠-١٦٦ش، ص١٣٦١، خراسان، سال دوم، ش دوم، حمل جوزاي »ميرزايان برنا باد«؛ ساميه عبادي روشنگر، ٩٩ص ،٦، ش٢٧مجله آريانا، سال  -[24] 
  .٧٢-٧٣، ص١٣٤١كتابفروشي ديانت، : محمد باقر ساعدي خراساني، مشهد: ميرزا عبدالرحمن مدرس، تاريخ علماي خراسان، مقدمه، تحشيه و تصحيح -[25] 
  .١٠٧-١٠٨، تاريخ تشيع در افغانستان، ص)حاج كاظم(حسين علي يزداني  -[26] 
  .٣٢٣حسين نايل، سيري در ادبيات سده سيزدهم، ص  -[27] 
  .١٢٥، ص٦جدايره المعارف آريانا،  -[28] 
  .٣٦١-٣٦٢، ص١٩آقا بزرگ تهراني،الذريعه الي تصانيف الشيعه، ج -[29] 
  .٢١٢-٢١٥، ص١، ج١٣٦٤دار المرتضي للنشر، : آقا بزرگ تهراني، نقباء البشر في القرن الرابع عشر، مهشد -[30] 
  .٨٣٢-٨٣٣، ص٢، ج١٣٦٤زرين، : عبدالحسين نوايي، تهران: سيد احمد ديوان بيگي شيرازي، حديقه الشعرا، تحقيق -[31] 
  .٨٤٣، ص٣حسن انوشه، دانشنامه ادب فارسي در افغانستان، ج -[32] 
  .١٦٣ -١٦٤، ص ١٣٨٣مؤسسه چاپ آستان قدس رضوي، : جمعي از نويسندگان، نجف كانون تشيع، مشهد -[33] 
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  .همان -[34] 
، ١٣٧٨انتشارات هفت، : رمضان علي شاكري، تهران: حمحمد آقا نجفي قوچاني، برگي از تاريخ معاصر، حيات االسالم في احوال آية الملك العالم، تصحي -[35] 

  .١١ص 
  .١٤، ص ١، ج١٣٧٤كتابفروشي خيام، : ميرزا محمد علي، مدرس تبريزي ريحانة االدب، تهران -[36] 
، مقدمه سراج التواريخ، )حاج كاظم(؛ حسين علي يزداني ٢٣٩، ص١٣٧٤، ٥ان، مجله سراج، سال دوم، شپوهاند عبدالحي حبيبي، تاريخ نويسي در افغانست -[37] 
  .١٠، ص٢و١ج
  .٥-٦، ص١٣٦٩كتابفروشي زوار، : كيوان سميعي، زندگاني سردار كابلي، تهران -[38] 
  .٢٣١نايل، سرزمين و رجال هزاره جات، صحسين  -[39] 
  .٢٣٠حسين نايل، سرزمين و رجال هزاره جات ص -[40] 
  .١٣، ص١٣٧٣، ١٨، پنجشنبه١٣٢، زندگينامه مبلغ، هفته نامه وحدت، ش )حاج كاظم(حسين علي يزداني  -[41] 
  ١٣٨٩مطبعه نعمان، چاپ اول، ص : سيد سرور واعظ بهسودي، مصباح االحكام، نجف -[42] 
  .٢٣٠-٢٣٢حسين نايل، سرزمين و رجال هزاره جات، ص -[43] 
  .٣٣٩همان، ص -[44] 
  .١٧٨، ص١عبدالمجيد ناصري داوودي، مشاهير تشيع در افغانستان، ج -[45] 
موسسه تحقيقاتي، انتشاراتي و آموزش انقالب اسالمي افغانستان، : ع، عرفاني، تهران: سيد محمد كاظم بلبل ، مرثيه سرايان افغانستان، به كوشش - [46] 

  .١٠٩،ص١٣٧٥
  .٣٤٠جات، ص   حسين نائل، سرزمين و رجال هزاره -[47] 
مي انتشارات موسسه تحقيقاتي، انتشاراتي و آموزشي فرهنگ انقالب اسال: ع، عرفاني، تهران: محمد نبي و اصل، مرثيه سرايان افغانستان، به كوشش - [48] 

  .١١١، ص١٣٧٥افغانستان
  .٣٦همان، ص -[49] 
  .١٢٠، ص٢؛عبدالمجيد ناصري داوودي، مشاهير تشيع در افغانستان، ج.٦٩همان، ص -[50] 
  .١٧٩، ص١٣٦٨، تهران انتشارات سيد جمال الدين حسيني، ١جسيد اسماعيل بلخي، ديوان بلخي،  -[51] 
  .١٨٢همان، ص -[52] 
  .٢٢٧همان، ص -[53] 
  .٢٨٧، ص١٣٨٢انتشارات نسيم بخارا، چاپ اول، : ، افغانستان در غربت، تهران»سحر«حسن انوشه و حفيظ اهللا شريعتي  -[54] 
قنبر علي تابش، كتابخانه تخصصي ادبيات وابسته، دفتر آيت اهللا سيستاني، چاپ اول، : ؛ فضل اهللا قدوسي، مشرق گلهاي فروزان، به كوشش٢٨٨همان، ص -[55] 

  .١١٠ص.ش١٣٧٨تابستان 
  .٧٢، ص١٣٧٣هنري سازمان تبليغات اسالمي، مهر   ، حوزه١٣؛ سيد ابوطالب مظفري، مجله شعر، تهران، سال دوم، ش٣١٥همان، ص -[56] 
  .٣١٦همان، ص -[57] 
  .٣٥١، ص١٣٨٢افغانستان در غربت، » سحر«حسن انوشه و حفيظ اهللا شريعتي  -[58] 
، ويژه شعر افغانستان حوزه هنري سازمان ١٤؛ محمد كاظم كاظمي، نگاهي به شعر هجرت در ايران اسالمي، فصلنامه شعر، سال دوم، ش٣٦، ص همان - [59] 

  .٢٦ص١٣٧٣تبليغات اسالمي تهران، آبان
  . ٩١٣افغانستان در غربت، ص» سحر«حسن انوشه حفيظ اهللا شريعتي    -[60] 
  .٨٣، ص١٣٨٣فاطمه شاداب، تهران، ققنوس، : لورل كورنا، افغانستان، ترجمه -[61] 
  .٢٩٨صعليداد، لعلي، سيري در هزاره جات،  -[62] 
  ٤٨، ص ١٣٨٢توس، مركز بين المللي گفتگوي تمدنها، : نصر اهللا سلجوقي، موسيقي و تئاتر در هرات، تهران -[63] 
  .١٥٤همان، ص  -[64] 
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  .٢٨٩هزاره جات، صعليداد لعلي، سيري در  -[65] 
  .٨٥لورل كورنا، افغانستان، ص -[66] 
  .٦-٧،ص١٣٦٣انتشارات سحر،: كامبيز عزيزي، تهران: راجر سيوري، ايران عصر صفوي، ترجمه -[67] 
  .١٢٣ -١٢٦ص  ،١٣٧٨كانون فرهنگي آرمان، : ، خوشنويسان افغانستان، قمعبداللطيف نظري -[68] 
  .٣٣٣، ص٣حسن انوشه، دانشنامه ادب فارسي، ج -[69] 
  .٨٤٣همان،ص -[70] 

     .٢٥٠-٢٥٤،ص١٥،ش١٣٧٧سراج ، قم » مال فيض محمد كاتب و سراج التواريخ«غزنوي، دكتر سيد علي رضوي  -[71]
  .٢٤٦، ص٢عبدالمجيد ناصري داوودي، مشاهير تشيع در افغانستان، ج -[72] 
  .٨٦فاطمه شاداب، ص: لورل كورنا، افغانستان، ترجمه -[73] 
؛ فيض محمد ٨٢-٨٤عزيز طغيان، ص: ؛ تيمور خانوف، تاريخ ملي هزاره، مترجم١٢٤ -١٢٥تاريخ تشيع افغانستان، ص) حاج كاظم(حسين علي يزداني  -[74] 

  .٤٢، ص٣كاتب، سراج التواريخ، ج
  .٨٧فاطمه شاداب، ص: افغانستان، ترجمهلورل كورنا،  -[75] 
هاي اسالمي آستان قدس رضوي،   بنيادپژوهش: سيد محسن محسنيان، مشهد: ترجمه) مجموعه مقاالت(كارل رات جنز، افغانستان مروري بر نشست ما نهايم  -[76] 

  .٩٧ص. ش١٣٧١چاپ اول، 
  .٨٥تيمور خانوف، تاريخ ملي هزاره، ص -[77] 
  .٨٦همان، ص -[78] 
  .٢٣٤-٢٣٦عليداد لعلي، سيري در هزاره جات، ص -[79] 
  .٢٣٤عليداد لعلي، سيري در هزاره جات، ص -[80] 
  .٨٧تيمور خانوف، تاريخ ملي هزاره، ص -[81] 
  .٢٤٦-٢٤٧علي داد لعلي، سيري در هزاره جات، ص -[82] 
  .١٤٩-١٥٠محمد عزيز بختياري، شيعيان افغانستان، ص -[83] 
  .٢٨٣؛ محمد عزيز بختياري، شيعيان افغانستان،ص٢٠٨عليداد لعلي، سيري در هزاره جات، ص -[84] 
  .٢١٤همان، ص -[85] 
  .٢١٥همان، ص -[86] 
  .همان -[87] 
  .همان -[88] 
  .٢٣٩-٢٣٨انجينير عليداد لعلي، سيري در هزاره جات ، ص -[89] 
  .١٦٨-١٦٩، ص١عبد المجيد ناصري داوودي، مشاهير تشيع در افغانستان، ج -[90] 
  .٤٧،ص٢ها، ج ، پژوهشي در تاريخ هزاره)حاج كاظم(حسين علي يزداني  -[91] 
  .٣٨٠محمد عزيز بختياري، شيعيان افغانستان، ص -[92] 
  .٢٣٤-٢٣٢، ص٤جرير طبري، تاريخ االمم و الملوك، ج -[93] 
  .٣٨٠محمد عزيز بختياري، شيعيان افغانستان، ص -[94] 
  .٣٦٢، ص١قاضي منهاج جوزجاني، طبقات ناصري، ج -[95] 
  . ٣٧-٣٨، ص١٢مجله جنگ غرجستان، ش -[96] 
  .٤٦٧بصير احمد دولت آبادي، شناسنامه افغانستان، ص -[97] 
  .٣٤٤عليداد لعلي، سيري در هزاره جات، ص -[98] 
  .٥٤٦، چاپ دوم، ص١٣٨٠انتشارات شرايع، : در جريان تاريخ، قم ها  ؛ محمد اسحاق اخالقي، هزاره٢٤٥-٢٤٦محمد عزيز بختياري، شيعيان افغانستان، ص -[99] 
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  .٢٤٧-٢٤٨محمد عزيز بختياري، شيعيان افغانستان، قم، ص -[100] 
  .٣٥حسين شفايي، زندانيان روحانيت تشيع افغانستان، ص -[101] 
  .٢٤٧محمد عزيز بختياري، شيعيان افغانستان، ص -[102] 
  .٢٥٨همان، ص -[103] 
  .همان -[104] 
  .١٧١، ص١افغانستان، جعبدالمجيد ناصري داوودي، مشاهير تشيع در  -[105] 
  .٩، ص١٣٧٣سرطان  ٩، سال چهارم، پنجشنبه ١٣٨سيد عبداهللا المهدي، هفته نامه وحدت، ش -[106] 
  .١٤٠ -١٤٣، ص١٣٨٢محمد سرور رجاء،احياگر شيعه در افغانستان، قم، انتشارات افق فردا،  -[107] 
  .٣٤٣؛عليداد لعلي، سيري در هزاره جات، ص٣٨٤-٣٨٥محمد عزيز بختياري، شيعيان افغانستان، ص -[108] 
  .١، ص١٣٦٦نشر مركز، چاپ اول، : هاي فارسي سده، تهران فريده رازي، فرهنگ واژه -[109] 
  .٣٢٤، ص١٣٧٠چاپ خش، چاپ دوم، : حسن پويان، تهران: نيكالس و ديگران، فرهنگ جامعه شناسي، ترجمه -[110] 
  .٥٩، ص١٣٨٢چاپ اول،سمت، : بروس كوئن، مباني جامعه شناسي، ترجمه و اقتباس غالم عباس توسلي و رضا فاضل، تهران -[111] 
  .٢٩٠محمد عزيز بختياري، شيعيان افغانستان، ص -[112] 
  .٣٢٧سيد محمد حسين فرهنگ، جامعه شناسي و مردم شناسي شيعيان افغانستان، ص -[113] 
  .مانه -[114] 
  .٣٢٧؛ سيدمحمد حسين فرهنگ، جامعه شناسي و مردم شناسي شيعيان افغانستان، ص٢٩٤-٢٩٥محمد عزيز بختياري، شيعيان افغانستان، ص -[115] 
  .٢٩٥محمد عزيز بختياري، ص  -[116] 
  .١٦١عليداد لعلي، سيري در هزاره جات، ص -[117] 
  .١٤٣محمد سرور رجاء، احياگر شيعه در افغانستان، ص -[118] 
  .٧٩، ص١٣٧٧ان، فروردين مجله دانشكده ادبيات دانشگاه تهر: محمد مقدم، چهارشنبه سوري، تهران -[119] 
  .٢٩٦محمد عزيز بختياري، شيعيان افغانستان، ص -[120] 
  .١٣، ص١٣٥٤شوراي عالي فرهنگ و هنر، : آذر تاش آذر نوش، آداب و رسوم ملي ايران، تهران -[121] 
  .٢٩٦-٢٩٧محمد عزيز بختياري، شيعيان افغانستان، ص -[122] 
  .٢٩٨، به نقل از محمد عزيز بختياري، شيعيان افغانستان، ص١٣٨٣: موسسه رها، بررسي وضعيت اجتماعي زنان، كابل -[123] 
  .٧٠صير احمد دولت آبادي، شناسنامه افغانستان، صب -[124] 
  .١٦٣عليداد لعلي، سيري در هزاره جات، ص -[125] 
  .٣٠٤محمد عزيز بختياري، شيعيان افغانستان، ص -[126] 
  .٩٧،ص٦ق، ج١٤١٠انتشارات داوري، : محمد كالنتري، قم: لثاني، روضه البهيه، تحقيقشهيد ا -[127] 
  .١٧١، ص١٣٨٠انتشارات موسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني، : سيد حسين شرف الدين، تبيين جامعه شناختي مهريه، قم -[128] 
  .٣٠٥-٣٠٦محمد عزيز بختياري، شيعيان افغانستان، ص -[129] 

   .٣٠٨همان، ص - [130]
  .همان -[131] 
  .٣٠٩شيعيان افغانستان،ص ؛ محمد عزيز بختياري،.١٦١عليداد لعلي، سيري در هزاره جات، ص -[132] 
  .٧٨،ص٢ها، ج  ، پژوهشي در تاريخ هزاره)حاج كاظم(حسين علي يزداني -[133] 
  .١٤، ص١٠٤، ش١٣٧٢سرطان  ٨هفته نامه وحدت،  -[134] 
  .٧٨، ص٢ها، ج  ، پژوهشي در تاريخ هزاره)حاج كاظم(علي يزداني حسين  -[135] 
  : نويسد مي) م١٨٠١(اين مردم شناس انگليسي در اوايل قرن نوزدهم .٤٣٠ -٤٣١مونت استورات، الفنستون، افغانان، ص -[136] 
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ي دارد ديگر جنگ افرارشان عبارت است از شمشير ايراني، يك خنجر باريك  هر مرد يك تفنگ فتيله. ماهرندهمه در اسب سواري و تيراندازي ) ها  شيعه(ها  هزاره«
  »و بلند با غالف چوبي و گاه نيزه

  .٣١٢سيد محمد حسين، جامعه شناسي و مردم شناسي شيعيان افغانستان، ص -[137] 
  .٣١٥-٣١٢همان،ص -[138] 
  .٣١٥-٣١٦همان، ص -[139] 
  .١٤٣عليداد، لعلي، سيري در هزاره جات، ص -[140] 
  .٣٣٦-٣٣٧محمد عزيز بختياري، شيعيان افغانستان، ص -[141] 
  .٣٣٨همان، ص -[142] 
  .٧٨-٧٧تيمور خانوف، تاريخ ملي هزاره، ترجمه عزيز، طغيان،ص -[143] 
  .٧٨همان، ص -[144] 
  .١٣١تياري، شيعيان افغانستان، صمحمد عزيز بخ -[145] 
  .١٣١؛ محمد عزيز بختياري، شيعيان افغانستان،ص١٩٢-١٩٣، ص٢ها، ج  ، پژوهشي در تاريخ هزاره)حاج كاظم(حسين علي يزداني  -[146] 
  .٨٠ترجمه عزيز طغيان، ص تيمور خانوف، تاريخ ملي هزاره،  -[147] 
  .٨١همان، ص -[148] 
 [149]-barak.   
 .٨٣-٨٤عزيز طغيان، ص: ه؛ تيمور خانوف، تاريخ ملي هزاره، ترجم٦٧-٦٨، تاريخ تشيع افغانستان، ص)حاج كاظم(حسين علي يزداني -[150] 

  .١٣٦-١٣٧محمد عزيز بختياري، شيعيان افغانستان، ص -[151] 
  .٨١عزيز طغيان، ص: تيمور خانوف، تاريخ ملي هزاره، ترجمه -[152] 
  .١٣٨-١٣٩بختياري، شيعيان افغانستان، ص محمد عزيز -[153] 
  .٨٣عزيز طغيان، ص: تيمور خانوف، تاريخ ملي هزاره، ترجمه -[154] 
  .٨٨همان، ص -[155] 
  .٨٨-٨٩همان، ص -[156] 
  .٩١-٩٠همان، ص -[157] 
  .١٥٣-١٥٤محمد عزيز بختياري، شيعيان افغانستان، ص -[158] 
  .١١٥، ص٢ها، ج پژوهشي در تاريخ هزاره: ؛ به نقل از١١١-١١٤، ص١خالصة التواريخ، ج -[159] 
  .٤٨٠-٤٨٤، ص٢ج: اسكندر بيگ تركمان، عالم آراي عباسي، تهران -[160] 
  .همان -[161] 
  ٥٣٦، ص٢، ج١٣٥٧نا،  دكتر عبدالحسين نوايي، تهران؛ بي: حسن بيگ روملو، احسن التواريخ، تصحيح -[162] 
  . ٧٣، ص٢اسكندر بيگ تركمان، تاريخ عالم آراي عباسي، ج -[163] 
  . ٩٨، ص١٣٤٤بنگاه ترجمه و نشر كتاب، : دكتر اسماعيل دولتشاهي، تهران: الگهارت الرنس، انقراض سلسله صفويه استيالي افاغنه، ترجمه -[164] 
  .١١٣تا، ص را نشر، بيف: رمضانعلي محقق، قم: مال افضل ارزگاني، مختصر المنقول در تاريخ هزاره مغول، به سعي و اهتمام -[165] 
  .١٣٤، ص٢ها، ج ، پژوهشي در تاريخ هزاره)حاج كاظم(حسين علي يزداني  -[166] 
  .١٢١همان، ص -[167] 
  .١٩٧، ص١٣٦٤نا، جا، بي دكتر محمد امين رياحي، بي: ي، تصحيحمحمد كاظم مروي، تاريخ عالم آراي نادر -[168] 
  .همان -[169] 
  .٦٥، ص١مير محمد صديق فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخير، ج -[170] 
  .٣٣٨، ص١٣٤٠نا،  بي: استرآبادي، جهانگشاي نادري، تهرانمحمد مهدي  -[171] 
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  .همان -[172] 
  .٨٧؛ سيد مهدي فرخ، تاريخ سياسي افغانستان، ص١١، ص١مال فيض محمد كاتب، سراج التواريخ، ج -[173] 
  .١٠٥، ص١مير محمد صديق فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخير، ج -[174] 
  .٦٠٣، ص٢مير غالم محمد غبار، افغانستان در مسير تاريخ، ج -[175] 
  .٨٤عبدالحي حبيبي، تاريخ مختصر افغانستان، ص -[176] 
  .٦٠٠-٦٠٥،ص٢مير غالم محمد غبار، افغانستان در مسير تاريخ، ج -[177] 
  .١٥٧،ص٢ها، ج  ، پژوهشي در تاريخ هزاره)حاج كاظم(حسين علي يزداني  -[178] 
  .١٥١-١٥٢، ص١ق فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخير، جمير محمد صدي -[179] 
  .١٦٥همان، ص -[180] 
  .٦٠، ص١، سراج التواريخ، ج)هزاره(مال فيض محمد كاتب  -[181] 
  .١٦٠، ص٢، پژوهشي در تاريخ هزاره ها، ج)حاج كاظم(حسين علي يزداني،  -[182] 
  .٦٣٠،ص٢مير غالم محمد غبار، افغانستان در مسير تاريخ، ج -[183] 
  .٦٣١همان، ص -[184] 
  .١٦٣، ص٢ها، ج  ، پژوهشي در تاريخ هزاره)ج كاظمحا(حسين علي يزداني  -[185] 
  .٤-٥ص. ق.هـ١٢٤٦عبدالكريم بخارايي، تاريخ و حكايات حكمرانان افغاني و بخارا، اسالمبول،  -[186] 
  .٢٦٢صعلي عالمي، : ها، ترجمه  حسن پوالدي، هزاره -[187] 
  .٢٤٥همان، ص -[188] 
  .٤٠١سيد مهدي فرخ، تاريخ سياسي افغانستان، ص -[189] 
  .٣١٤ها، ص  ه نقل از حسن پوالدي، هزارهب. ٢٧٩تا، ص  بنگاه انتشارات ميوند، بي: عبدالرحمن خان، تاج التواريخ، كابل -[190] 
  .٤٠٤سيد مهدي فرخ، تاريخ سياسي افغانستان، ص-[191] 
  .٤٠٤و ٨٠همان، ص -[192] 
  .همان -[193] 
  .٤٠٥همان، -[194] 
  .٣٨٩ها، ص حسن پوالدي، هزاره -[195] 
  .١٠٧، ص٢مير غالم محمد غبار، افغانستان در مسير تاريخ، ج -[196] 
  .١١٠٨همان، ص   -[197] 
  .٤٢٨سيد مهدي فرخ، تاريخ سياسي افغانستان، ص -[198] 
  .١٠٩، ص٢مير غالم محمد غبار، افغانستان در مسير تاريخ، ج -[199] 
  .٤٢٤سيد مهدي فرخ، تاريخ سياسي افغانستان، ص -[200] 
  .١٨٨هاي افغانستان، ص سيد عسكر موسوي، هزاره -[201] 
  .٢٠٨همان، ص -[202] 
  .٢١٣همان، ص -[203] 
  .٢٨، ص١٣٦٣پيوند، چاپ اول، : ديروز و امروز افغانستان، ايرانطالب حسين قندهاري، نگاهي به  -[204] 
  .٢١٢؛ سيد عسكر موسوي، هزاره هاي افغانستان، ص٣٤عبدالحسين مقصودي، هزاره جات، سرزمين محرومان، ص -[205] 
  .٤٨٠-٤٨٤يخ عالم آراي عباسي، صاسكندر بيگ تركمان، تار -[206] 
  .١٩٩، ص١مير محمد صديق فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخير، ج -[207] 
  .١٥٠،ص١٣٧٢موسسه مطبوعاتي اسماعيليان، : محمد اكرم گيزابي، قم: چارلز ميسن، مير يزدان بخش، ترجمه -[208] 
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  .همان -[209] 
  .١٩٩-٢٠١، ص١مير محمد صديق فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخير، ج -[210] 
  .٢٦٢علي عالمي، ص: ها، ترجمه حسن پوالدي، هزاره -[211] 
  .١٧١-١٧٢محمد عزيز بختياري، شيعيان افغانستان، ص -[212] 
  .١٧٢همان، ص -[213] 
  .٩- ٣٠، ص١مال فيض محمد كاتب، سراج التواريخ، ج -[214] 
  . ٢٨٧عبدالرحمن خان، تاج التواريخ، ص  -[215] 
  .نايب الحكومه واژه تركي است به معناي بزرگ بزرگان، حكمران،  ¯ 
  پژوهشي در تاريخ) حاج كاظم( حسين علي يزداني، به نقل از ٥٣٥ -٥٣٨ص  ،.م ١٩٧٤محمود منشي حسيني، تاريخ احمدشاهي، چاپ عكسي مسكو، -[216] 

  .١٤٩، ص ٢ها، ج  هزاره
  .٤٧٠جات، ص   حسين نائل، سرزمين و رجال هزاره -[217] 
  . ٥٩١، ص ١مالفيض محمد كاتب، سراج التواريخ، ج -[218] 
  .٣٥٦ص  نامة دوريش دروغين، ؛ وامبري، سياحت١٩١و  ٣٥٢، ص ١مالفيض محمد كاتب، سراج التواريخ، ج -[219] 
  .٤٧٢جات، ص   حسين نائل، سرزمين و رجال هزاره -[220] 
  .٥٩١، سراج التواريخ، ص مالفيض محمد كاتب -[221] 
  .٤٧١جات، ص   حسين نائل، سرزمين و رجال هزاره -[222] 
  .٨١٧، ص ١سراج التواريخ، ج  مالفيض محمد كاتب، -[223] 
  .٤٢٥ -٤٢٦جات، ص   رجال هزارهحسين نائل، سرزمين و  -[224] 
  .٤٧٢ -٤٧٣جات، ص   حسين نائل، سرزمين ورجال هزاره -[225] 
  . ٧٦٧ -٧٦٨، ص ١افغانستان در پنج قرن اخير، ج  ميرمحمد صديق فرهنگ، -[226] 
  .٤٧٣ص  جات،  ش، به نقل از حسين نائل، سرزمين و رجال هزاره١٣٦٤قوس  ٣، ١٣١٤شماره  روزنامه هيواد، -2][27 
  .٤٢٧ -٤٢٨جات، ص   ؛ به نقل از حسين نائل، سرزمين و رجال هزاره١٣٦٩، ثور ٤٣روزنامه انيس، شماره  -[228] 
  .٤٤٤ -٤٦٤جات، ص   حسين نائل، سرزمين و رجال هزاره -[229] 
  .٣٥، ص ١٣٤٤دكتر اسماعيل دولتشاهي، چاپ : ترجمه  الكهارت الرنس، انقراض سلسله صفويه استيال افاغنه، -[230] 
  . ٥٣٨-٥٥٣، ص ٢منشي الحسيني، تاريخ احمدشاهي، ج محمود -[231] 
  .١٥٣ -١٥٦، ص ٢ها، ج  ، پژوهشي در تاريخ هزاره)حاج كاظم(حسين علي يزداني  -[232] 
  .١٥٣محمد اكرم گيزابي، ص : چالز مسين، مير يزدان بخش، ترجمه -[233] 
  . همان -[234] 
  . همان -[235] 
  .١٥٤همان، ص  -[236] 
  .٩١مير غالم محمد غبار، افغانستان در مسير تاريخ، ص  -[237] 
  .٩٢همان، ص  -[238] 
  .٤٢، ص ٢اليور روآ و بريگوآندره، جنگ افغانستان، ج -[239] 
  .١٤٧، ص ٦، ج١٣٧١زوار، : تهران  مهدي بامداد، شرح حال رجال ايران، -[240] 
  .٢٨٥، ص ١، افغانستان در پنج قرن اخير، ج مير محمد صديق فرهنگ -[241] 
  .٤٠٥، ص ٢، ج١٩محمود محمود، تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس در قرن  -[242] 
  .٣٢٢؛ سيد مهدي فرخ، تاريخ سياسي افغانستان، ص ٣٧٦، ص ٢التواريخ، ج مالفيض محمد كاتب، سراج -[243] 



   تشيع در فرهنگ و تمدن افغانستاننقش 
 
 

 http://kajaki.blogfa.com  ويرايش جهت كتاب الكترونيكي توسط رستم افغانستاني

 

٩۵

  .١٢٧عين الوقايع، ص  -[244] 
  .٨١، ص ٢مير محمد غبار، افغانستان در مسير تاريخ، ج -[245] 
  .٤٨٧جات، ص  ،به نقل از حسين نائل، سرزمين رجال هزاره١٣٤٧، سال ٥يوسف آيينه، مجله عرفان، شماره  -[246] 
  .٦١همان، ص  -[247] 
) استقالل(؛ اين اسامي از سنگ نبشته منار يادبود ١٩ -٢٠ضي افغانستان، ص استقالل و تماميت ار: ها از  ، دفاع هزاره)حاج كاظم(حسين علي يزداني  -[248] 

  .دهمزنگ كابل استخراج شده است
  .١٨همان، ص  -[249] 
  .١٦٠حمد غبار، افغانستان در مسير تاريخ، ص ؛ غالم م٤٠، ص ١مير محمد صديق فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخير، ج -[250] 
  . ٤٠٢سيد مهدي فرخ، تاريخ سياسي افغانستان، ص  -[251] 
  . همان -[252] 
  .٧٣٩، ص ٣مالفيض محمد كاتب، سراج التواريخ، ج -[253] 
  .٦٣غالم محمد غبار، افغانستان در مسير تاريخ، ص  -[254] 
  .٢١٥عين الوقايع، ص   ،)هروي(محمد يوسف رياضي  -[255] 
  .٢٣٢، ص ١ها، ج  ، پژوهشي در تاريخ هزاره)حاج كاظم(؛ حسين علي يزداني ٨٠٠، ص ٣مال فيض محمد كاتب، سراج التواريخ، ج -[256] 
  . همان -[257] 
  .٤٠٢، ص ١مير محمد صديق فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخير، ج  -[258] 
  .١٩كيوان سميعي، زندگي سردار كابلي، ص  -[259] 
  .٣٥٥علي عالمي كرماني، ص : ها، ترجمه  حسن پوالدي، هزاره -[260] 
  .١٤٨، ص ٢مير غالم محمد غبار، افغانستان در مسير تاريخ، ج -[261] 
  .٦١٩، ص ١مير محمد صديق فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخير، ج -[262] 
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  فصل سوم
  هاي اجتماعي و مدني شيعياننهاد

  )از جنش مشروطه تا خروج شوروي( 
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  تعليم و تربيت: گفتار اول 
  
  تعليم و تربيت شيعياننهاد  -١
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  :نهاد روحانيت و سازمان آن: گفتار دوم '

  
  :سازمان روحانيت -١
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  نهاد داوري: گفتار سوم '

  
  سيستم داوري حكومتي -١
  سيستم داوري محلي -٢
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  :مقدمه
خواهي تا خروج شوروي مورد كاوش قرار داده و در ابتداي اين فصل، به نهادهاي  اجتماعي و مدني شيعيان از جنبش مشروطهفصل پاياني اين پايان نامه به نهادهاي 

گرديده و در اخير به  تعليم و تربيت شيعيان و مشاركت آنها در توسعه و تعميق آموزش و پرورش آمده و پس از آن به سازمان روحانيت شيعيان در افغانستان اشاره
ها و ضمايم  گيري از كل نوشتار و پس از آن پيوست بندي و نتيجه در پايان اين رساله به جمع. هاد داوري و سيستم قضايي شيعيان را مورد بحث قرار داده استن
  .آمده است) تصاوير(

  تعليم و تربيت: گفتار اول
ها جايگزين نظام  ها و مدارس علمي شيعه در گذشته مكتب خانه. وجود داشته است تعليم و تربيت به روش سنتي و به صورت مكتب خانه در بسياري از مناطق شيعي

در گذشته كه نظام تعليم و تربيت رسمي . آموزشي بوده است، كه عملكرد اين دو نهاد در زمينه سواد آموزي احكام و معارف ديني بسيار مثبت و سازنده بوده است
ها پس از فراگيري  شاگردان مستعد مكتب خانه. عمومي، وظيفة تربيت مقدماتي علماي ديني را نيز به عهده داشتند ها افزون بر آموزش وجود نداشت، مكتب خانه

ها همين نقش را كم و بيش ايفا  هاي اخير نيز مكتب خانه در مناطق شيعه نشين در دهه. رفتند سواد و مقدمات علوم متداول، به مدارس علميه جهت ادامه تحصيل مي
يعني . درصد است ٩٠ها در آن بيش از  رسد كه سهم مكتب خانه درصد مي ٧٠ميزان با سوادي در ميان مردان به ...«: نويسد آقاي بختياري در اين مورد مي. دكردن مي

  [1]».آموختند يدرصد پسران علم م ٦٠ها به بيش از  داد، مكتب خانه درصد پسران را تحت پوشش آموزش قرار مي ١٠زماني كه مدارس دولتي كمتر از 
ها در كنار مدارس، در مقام يك رقيب  براي مدتي مكتب خانه. ها در گذشته نظير نداشتند و كاركرد آنها برابر با شرايط زمانه، بسيار عالي و چشمگير بود مكتب خانه

   .به كار خود ادامه مي دادند
  : نهادهاي تعليم و تربيت شيعيان. ١

  .باشد نهادهاي آموزشي بودند كه اولين نهاد آن مكتب خانه و پس از آن مدارس علوم ديني ميها در افغانستان داراي  شيعه
  :مكتب خانه) الف

دهند، به مدارس علمية محلي  شوند و افرادي كه استعداد الزم را براي ادامة تحصيل علوم ديني از خود نشان مي در مكتب خانه پسران با مقدمات علوم ديني آشنا مي
از . دهند بدين ترتيب، مكتب خانه به نوعي خاستگاه اصلي علما و روحانيان است؛ زيرا بيشترين افراد را در مدارس علوم ديني تشكيل مي. روند مه تحصيل ميبراي ادا

دهد كه دختران بالغ به مكتب خانه  يعالوه بر اين، عرف جامعه اجازه نم. شود، دختران در آنها حضور بسيار كم دارند ها به شكل سنتي اداره مي آنجا كه مكتب خانه
  .تر است پردازند و سطح تحصيالت آنان از پسران پايين از اين رو، دختران اندكي را در مكتب خانه به تحصيل مي. بروند

  :خانه نظام آموزشي مكتب - ١
الزم به ياد آوري است كه بيشتر دانش آموزان از دو . شود مي ها به روخواني فارسي، قرائت قرآن كريم، احكام فقهي و ادبيات عرب محدود مواد درسي مكتب خانه

روند؛ زيرا وقتي خواندن فارسي و قرائت قرآن كريم را پشت سر گذاشتند، مكتب خانه را ترك كرده، وارد بازار كار خانوادگي و محلي  موضوع نخست فراتر نمي
شود كه در مراحل بعد وارد مدارس علميه شوند  مانده، و تنها براي دانش آموزاني مفيد واقع مي از سوي ديگر، درسهاي عربي تنها بر اساس يك سنت باقي. شوند مي

  .و به ادامه تحصيل علوم ديني پردازند
گانة دين و  براي مثال، اصول پنج. آموزد همان گونه كه پيش از اين اشاره شد، استاد مكتب خانه اصول دين و احكام فقهي را به زبان ساده به دانش آموزان مي

مقدمات نماز، (، احكام نماز )نماز، روزه، زكات، خمس، حج، جهاد، امر به معروف، نهي از منكر، تولي و تبري(مذهب، صفات سلبي و ثبوتي خداوند، فروع دين 
ها در تبليغ و  نقش مكتب خانه[2].شود مي ها به دانش آموزان آموخته ، نجاسات و مطهرات، به طور معمول در مكتب خانه)مقارنات نماز، شكيات و سهويات نماز

ها توانايي چنداني براي  شود، پايين است و معلمين مكتب خانه هر چند سطح معارف اين كه در مكتب خانه تدريس مي. ترويج دين و گسترش معارف ديني بسيارند
شود، تأثير ماندگاري  و براي مدت طوالني به صورت تكراري انجام ميتر معارف ديني ندارند، ولي از آنجا كه اين آموزش در سنين كودكي  آموزش سطح عميق

  .كنند ماند، به طوري كه آنها در بزرگسالي حجم وسيعي از اين معلومات ديني را فراموش نمي بر ذهن متعلمين بر جاي مي
روند، از منزل به  ت را كه وسايل اصلي خطاطي به شمار ميشاگردان تختة چوبي، قلم و دوا. ها، آموزش خط فارسي است هاي مكتب خانه يكي ديگر از برنامه

نويسند و آنان موظفند كه به دقت  معلمين كه خط خوش دارند، براي يك يا چند نفر سر مشقي مي. شوند برند و در ساعات معين مشغول خطاطي مي مكتب خانه مي
برند و استاد مشقها را با دقت ديده، كنار هر  ل كردند، آنها را به نوبت نزد معلم مكتب ميهاي خود را تكمي پس از آن كه دانش آموزان مشق. از روي آن مشق كنند

هاي  از آنجا كه دانش آموزان در كنار درس. دانش آموزان نيز بايد كلمات را چند بار بنويسند[3].كند تر آن را مشق مي ي كه خوب مشق نشده، صورت درست كلمه
     .آيد يم خط هم امال و آموزش مشق فارسي و هم آموزش خوشنويسي به شمار ميخويش برنامة اصال ندارند، تعل
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١٠٠

هاي درسي مكتب خانه در مناطق گوناگون ممكن است تا حدي متفاوت باشد، آقاي  هر چند برنامه. شود ها سواد، احكام ديني و خط آموخته مي در مكتب خانه
  :شد، بدين ترتيب آورده است ها تدريس مي بسياري از مكتب خانهها را كه در  بختياري مواد و متون درسي مكتب خانه
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١٠١

  :آموزش قرآن كريم) الف
  .شود پنج سوره نخستين كتاب درسي است كه براي آموزش حروف الفبا و قرائت ابتدايي قرآن كريم آموزش داده مي: قاعدة بغدادي يا پنج سوره

  .دهند كنند و به تدريج روخواني و قرائت آن را به دانش آموزان آموزش مي را به صورت هجي آغاز مي در اين مرحله، آموزش قرآن كريم: روخواني قرآن كريم
  :آموزش ادبيات فارسي) ب

اين كتاب به شعر فارسي اختصاص دارد و همان گونه كه از نامش پيداست، از پنج بخش تشكيل شده كه در هر بخش آثار شعراي بزرگي ): پنج كتاب(پنج گنج 
  [4].عدي و عطار را شامل استچون س

گردد كه  ي تدريس نمي الزم به ياد آوري است كه اين كتابها به گونه. شود باالترين متن فارسي است كه به دانش آموزان آموزش داده مي: كتاب حافظ شيرازي
ها  در گذشته در بسياري از مكتب خانه. خواندن و نوشتن استدانش آموز پيام و محتواي كتاب را درك كند، بلكه هدف از آموزش اين كتابها، تنها آموختن سواد 

  .شد نيز تدريس مي» گلستان سعدي«
اولين كتابي . شود پس از پايان كتاب حافظ و براي مهارت دانش آموزان براي خواندن و نوشتن جمالت فارسي، متون عربي به آنان آموزش داده مي: نصاب الصبيان

اين كتاب يك دورة آموزش لغات و اصطالحات مهم و ضروري عربي . نوشتة ابونصرفراهي است» نصاب الصبيان«شود، كتاب  كه براي آموزش عربي تدريس مي
براي . در اين كتاب لغت عربي و معناي عربي و معناي فارسي آن به طور زيبا و ماهرانه در ابيات گنجانده شده است. است كه به صورت منظوم نوشته شده است

  :شود هاي خداوند بدين صورت آغاز مي ن بيت متن اصلي كتاب با نامنمونه نخستي
  دليل است هادي تو گر رهنماي                     اله است اهللا و رحمن خداي

  [5].دانش آموزان بايد اين متون درسي را از آغاز تا پايان آن به حافظه بسپارند
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  :آموزش احكام) ج
  .شود تا شاگردان با احكام ديني خويش آشنايي يابند رسالة عملية يكي از مراجع تقليد تدريس ميها  در بسياري از مكتب خانه: رساله عمليه

  :آموزش ادبيات عرب) د
اين كتاب نيز به . مشابه آن، كتاب شرح امثله است كه نخستين كتاب در مجموعة جامع المقدمات است. اين كتاب يك دورة بسيار ساده صرف است: صرف بهايي
  .شود فظ ميطور كامل ح
اين كتاب يك دوره علم صرف به . شود كتاب صرف سيد مير شريف كه به صرف مير شهرت دارد، دومين كتابي است كه در علم صرف تدريس مي: صرف مير

بيشتر ) لصبيان و صرف بهايينصاب ا(به دليل آن كه حجم اين كتاب در مقايسه با دو كتاب حفظي پيشين . زبان فارسي است كه دانش آموزان بايد آن را حفظ كنند
  :گويند اي كه از زبان اين كتاب مي آيد، به گونه ترين كتابهاي درسي مكتب خانه به شمار مي تر است، يكي از مشكل و محتواي آن نيز مشكل

  كنم روباه پير شير نر را مي             صرف ميرم صرف ميرم صرف مير
  .تاين كتاب نيز در مجموعة جامع المقدمات موجود اس

  .اين كتاب يك دوره علم صرف به زبان عربي است. اين كتاب در افغانستان مشهور به كتاب زنجاني است: كتاب التصريف
  .زبان اين كتاب عربي است و يك دوره صرف به زبان نسبتاً ساده است. شود ها تدريس مي اين كتاب در علم صرف است كه در مكتب خانه: مراح االرواح
  .اين كتاب نيز در مجموعة جامع المقدمات وجود دارد. تر از مراح االرواح است تر و عميق اين كتاب كه يك دوره نحو است، مبسوط: والهدايه في النح

اين . شود ها كه استاد با سواد دارند، تدريس مي معروف به كتاب السيوطي نوشتة جالل الدين سيوطي، تنها در برخي از مكتب خانه» بهجة المرضية«كتاب : السيوطي
  .شود كتاب آخرين كتابي است كه در ادبيات عرب خوانده مي

  :نحوه اداره مكتب خانه - ٢
اهالي قريه براي . شوند تشكيل مي) شود ناميده مي» منبر«افغانستان (ها و تكايا، كه در مناطق مركزي ها در مساجد هر قريه، يا در منازل مسكوني و حسينيه مكتب خانه

روحاني محل به طور قرار دادي در ازاي مقدار معيني گندم، يا پول نقد به مدت يك سال مسئوليت اداره مكتب خانه و آموزش به عهده مال استخدام مال يا 
در . را انجام دهدهاي نكاح و طالق بخواند، و دفن و كفن اموات قريه  مالي قريه وظيفه دارد كه به كودكان و نوجوانان قريه علم بياموزد، صيغه. باشد مي) روحاني(

) از شنبه تا چهارشنبه(ها در هفته پنج روز  مكتب خانه. آيد بيشتر مناطق، ادارة مكتب خانه و تعليم و تربيت كودكان، وظيفه مهم و اصلي مالي قريه به شمار مي
اند در روز چهارشنبه كه آخرين  فند آنچه را كه خواندهشاگردان در طول هفته موظ. ها است روزهاي پنج شنبه و جمعه ايام تعطيل مكتب خانه. روزهاي درسي است

نشينند و به  آيند، در اتاق درس بر روي زمين مي شاگردان از آغاز صبح كه به مكتب خانه مي. شود به صورت شفاهي امتحان دهند روز درسي هفته محسوب مي
ظهر، براي خواندن نماز و صرف غذا به مدت يك الي دو ساعت درس . ش تكرار كنندهاي خوي آنان تا ظهر بايد با صداي بلند درس. شوند درس خواندن مشغول مي

در مجموع روزانه حدود هفت تا هشت ساعت مكتب خانه داير است و . كند سپس بار ديگر كالس درس تشكيل شده، تا اواخر عصر ادامه پيدا مي. شود تعطيل مي
  [6].گيرند درس مي شاگردان در روز يك نوبت يا دو نوبت از استاد خويش

تا اين ترين پايگاه آموزش و پرورش در بيشتري كشورهاي اسالمي است و در بسياري از كشورها از بين رفته و در ميان شيعيان افغانستان اين نهاد  مكتب خانه قديمي
  .اواخر ادامه داشت و امروزه رو به انقراض است
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  :مدارس علوم ديني) ب
در گذشته مدارس . كنند نامند كه علماي ديني براي تعليم و تربيت روحانيان و طالب علوم ديني تأسيس و اداره مي غانستان مدرسه ميمدارس علوم ديني را در اف

ولي دادند  هاي برجسته انجام مي رفتند، و كاركردهاي بسياري را در رشد و توسعه علوم و پرورش و آموزش شخصيت ترين مؤسسات علمي به شمار مي علميه عالي
هاي خودش دارد، ولي مدارس  هاي علمي را در برنامه وظيفه مدارس علوم ديني را بر عهده گرفته يعني آموزش بسياري از رشته» دانشگاه«امروزه نهاد ديگري به نام 
است، زيرا تحصيالت ابتدايي را در مكتب تر مد نظر  در مدارس علوم ديني تحصيالت عالي[7].باشد ترين مؤسسات علوم ديني مطرح مي علميه تنها به منزلة عالي

اما در مدارس علوم ديني، نصاب تعليم و تربيت ... شود از قبيل آموختن سواد دري و خواندن قرآن كريم و عقايد و شرح حالل و حرام و ها آموزش داده مي خانه
  :برنامه مدارس علوم ديني بدين قرار است. باالتر از نصاب تعليمي مكتب خانه است

  ؛)فارسي(زبان و ادب دري  -١
  ؛...)جامع المقدمات، سيوطي و: صرف مير، نحو(زبان و ادبيات عرب  -٢
  منطق و فلسفه اسالمي؛ -٣
  ترين مرحله آن تا به مرحله عالي؛ اصول و فقه از ابتدايي -٤
  علوم حديث و رجال؛ -٥
  [8].فن خطابه و وعظ -٦

تر برسند در ايام مذهبي به دهات اطراف رفته، به تبليغ و ترويج احكام، اخالق و عقايد و آموزش  ند و به مرحله عاليپرداز افرادي كه در مدارس علميه به تحصيل مي
هاي مجدد مدارس علوم ديني را در افغانستان  ها و تكايا و مدارس شيعيان به فرمان امير عبدالرحمن خان، فعاليت پردازند، پس از تخريب حسينيه معارف ديني مي

  : نويسد هاي ديني و فرهنگي شيعيان افغانستان مي آقاي دولت آبادي درباره آغاز فعاليت. دانسته است) نادر شاه(رن با مرگ نادرخان مقا
اره جات، هاي هز ، تكيه خانه)علميه(در اين منطقه است از اين تاريخ به بعد عالوه بر مدارس ) پس از مرگ نادرشاه(آغاز دوباره فعاليت روشني بخش فرهنگي «

كشيده ) علميه(مساجد، به سطح مدرسه ) مكتب خانه(كم دروس ابتدايي  يابند و كم هاي شهر كابل، مزار شريف، هرات و قندهار نيز رونق تازه مي تكيه خانه
  [9]».شود مي

اي درست نمود براي اولين بار، پس از وي  تكيه خانهآيه اهللا سيد علي احمد حجت مدرسه و : نويسد آقاي اخالقي درباره مدارس علمية شيعيان در شهرها چنين مي
  [10].و شمار ديگري از علماي كابل، از جمله شاگردان مرحوم حجت بودند...آيه اهللا سيد سرور واعظ، آيه اهللا شيخ محمد امين افشار

ها و اسامي مدارس ديني شيعه در اين جا  بيان آمار ويژگي از. مدارس علميه شيعيان در شهرهاي افغانستان در اواخر حكومت محمد ظاهر شاه رشد و گسترش يافت
  :نويسد اوليور روا، نويسنده خارجي در مورد بازگشايي مدارس ديني تشيع در مركز واليات اين گونه مي. گردد بخاطر رعايت اختصار صرف نظر مي

در هزاره جات سيد بهشتي به افتتاح مدرسة تخت . مدارس شهرها نوسازي شدندچندين مدرسة علوم ديني از سوي شيعيان در واليات افتتاح شد و  ٦٠هاي  در سال«
در قندهار شيخ آصف محسني شاگرد قديمي آيه اهللا خويي در نجف، سر بر ... رسد به مديريت مدرسه محمديه مي... در كابل، واعظ... گمارد ورس همت مي

  [11]».آورد مي
در واليت . مدرسه ديني بدون مشخصات نام برده شده است ١٥٧در مجموع : ديني شيعيان اين گونه نوشته استآقاي دولت آبادي آمار و ارقام مدارس علوم 

، در ليست مزبور مدارس  ٢٢مدرسه و سمت شمال  ٣٨مدرسه، ميدان و پروان  ١٧مدرسه، غور  ٣١مدرسه، در غزني  ٢٩مدرسه، در باميان  ٢٠) دايكندي(ارزگان 
  .زجان، مزار و كابل درج نشده استشهرهاي قندهار، هرات، جو

ي انقالب از  در دورهبا اين تعداد مدارس ديني شيعه از آن جهت مورد بررسي قرار گرفته است كه خأل ناشي از فقدان مدارس دولتي در دوران حاكمان ظالم و حتي 
  .سوادتر از ساير مردم كشور است ولي مدارك تحصيلي رسمي ندارنداينجا است كه مردم شيعه افغانستان به مراتب با [12]گرديد طريق مدارس ديني جبران مي

  :مدارس دولتي) ج
حتي يك مدرسه  تا اواخر دهه بيست شمسي، دولت حاكم بر كابل، هيچ گونه اقدامي براي با سواد كردن مردم و آموزش اطفال و نونهاالن اين سرزمين نكرده و

نمودند، مثل اكثر شهرهايي تاريخي و كالن شهرها اطفال مردم شيعه به  اهل سنت و تشيع با هم و در كنار هم زندگي مينيز بنا نكرده در مناطق كه برادران ) مكتبي(
شدند كه در ثبت نام، در دوران آموزش و فارغ التحصيلي  شدند و اگر تعداد اندك در برخي مدارس نامرغوب پذيرفته مي ها، در مدارس پذيرفته نمي ويژه هزاره
ش و قيام مردم  ١٣٢٩و قيام شهيد بلخي، در سال . ش١٣٢٤در سال » ابراهيم گاو سوار شهرستاني«هاي متعدد شيعيان به ويژه قيام  پس از قيام. ه تقيه بودندمحكوم ب

مكاتب در هزاره  ي هر چند اندك براي احداث بود كه دولت مجبور شد تا مقداري از ظلم و تعصب خويش بكاهد و بودجه. ش ١٣٣٣شجاع جاغوري در سال 
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كه [13].ها راه دهند ها را در برخي مدارس دولتي و دانشكده جات اختصاص دهد و تعدادي از آموزگاران را بدان سو بفرستند و شهرها نيز فرزندان شيعيان و هزاره
  : نويسد ها به مدارس دولتي آقاي مقصودي مي درباره راهيابي شيعه

كالسه در منطقه خوات وجود  ٣هزار نفري ناهور يك مدرسه  ١٢٠ري ناهور وارد پارلمان افغانستان شدم، در تمام ساحه بحيث وكيل فرماندا. ش ١٣٤٤در سال «
رشوه دادن براي حذف اسم فرزند از ليست  [14]»ي يك تن از اهالي به نام غالم حسين بود مسئوليت تدريس آن به عهده. نفر شاگرد بود ٦٠-٧٠داشت كه داراي 

 الن مكتب در مركز هزاره جات چنان مرسوم شده بود كه فقط آن پسراني كه اوليايشان پول رشوه نداشتند، آن هم در مركز حكومت توانستند بهجديد الشمو
م برد، افراد انگشت توان نا شان ادامه بدهند و از جمله پروفسور سيد امير حسن يار از مركز پنجاب و پروفسور سيد علي اكبر شهرستاني از مركز شهرستان را مي درس

  [15].اند توانستند به مدارج علمي برسند توان از حواشي هزاره جات يافت با نداشتن پول رشوه و يا اين كه سكونت آنان در مراكز حكومتي بوده شمار ديگري را مي
  مشاركت تشيع در رشد تعليم و تربيت. ٢
  ): هزاره(مال فيض محمد كاتب ) الف  

مال فيض محمد كاتب، در دوره امان اهللا خان، . تاليف و تصحيح متون درسي مدارس دولتي مشاركت داشت و سهم زيادي در اين زمينه داردهاي تدريس،  در زمينه
اين  و در كنار مأموريت يافت كه در زمينه متون درسي مدارس افغانستان به تهيه و تاليف كتب درسي مدارس بپردازد كه كاتب مشغول تدوين متون درسي مدارس

  :نويسد حسين نايل در اين باره مي. همه اشتغاالت به تصحيح متون كتب درسي مكاتب و همچنين تدريس به محصلين پرداخت
او در . به بعد كاتب از داراالنشاء به دارالتاليف منتقل گرديد تا در تهيه و تنظيم كتابهاي درسي با ديگر اعضاي دارالتاليف ساعي به خرج دهد. ق.  ه١٣٣٧از سال «

اهميت موضوع و شكل نوشته و  شد نيز از نظر دارالتأليف افزون بر ابراز نظر راجع به كتابهاي درسي، آثار ديگري را كه از آن اداره براي چاپ آماده ساخته مي
  [16]»وقت بحيث معلم نيز انجام وظيفه نمود» مكتب حبيبه«او چند گاهي در . پرداخت كرد و خود نيز به نوشتن كتاب و مقاله مي مسايل دستور و ادبي بررسي مي

هاي  كتاب. ده است كه جز كتب درسي مدارس دولتي بوده استتدوين نمو» تاريخ عمومي افغانستان«هاي كاتب آمده است كه او كتابي به نام  در ميان يادداشت
كتاب در باب مسايل شرعي و اسالمي، » فقرات شرعيه«در مطبعة معارف كابل به چاپ رسيده است و . ق. هـ  ١٣٤٢برابر با . ش١٣٠٢در سال » تاريخ حكماي متقدم«

  [17].شده است ون درسي مدارس دولتي بود و تدريس مياين كتابها جزء مت. اتمام رسيده است. هـ ش ١٣٠٠تاليف آن در سال 
  ): هدي(مير محمد حسن رياضي) ب

ارف وي نيز در امر تدريس، تاليف و تصحيح متون درسي مدارس دولتي نقش فعال داشته است نقش دكتر رياضي در بازسازي نصاب تعليمي در وزارت مع
هاي كه در اين زمينه انجام داده  ريس و تاليف و تصحيح متون درسي مكاتب مشغول بوده است و فعاليتافغانستان مشهور است، كه در كنار تد) آموزش و پرورش(

  . است
  : آثار متعدد دكتر رياضي هدي در زمينه فيزيك و رياضي كه چاپ شده است

  ).براي صنوف هفتم تا دوازدهم. (جلد٦راهنماي آزمايشهاي فيزيك،  -١
  )راي معلمانب(راهنماي آزمايشهاي فيزيك،  -٢
  .روشهاي فيزيك هدي -٣
  ...)مكانيك و(آزمايشهاي فيزيك پايه  -٤
  [18].ترجمه فيزيك الكترينكس -٥

دو سال . ملي افغانستان گرديد) علوم(فيزيك و ساينس) كرسي(داراي ديپار تمنت . دكتر رياضي به عضويت رياست تدريسات ثانوي وزارت تعليم و تربيت درآمد
با كسب مدرك تخصصي در فيزيك كاربردي به كشور مراجعت كرده    فيزيك كاربردي به بيروت لبنان اعزام شده و در مدت يك سال و نيم بعد براي فراگيري

افراد و .[19]كشور را عهدار شد) مدارس(اتب كابل گرديد و رياست شوراي تجديد نظر كتب فيزيك مك) دانشگاه(عهده دارتدريس فيزيك در پوهنتون 
هاي كه بيشترين نقش را در امر نصاب تعليمي افغانستان به انجام  زيادي در اين زمينه همكاري داشته است از باب نمونه به ذكر دو تن از شخصيت هاي شخصيت

  .رسانيده است به اختصار اشاره شده است
  روحانيت و سازمان آن: گفتار دوم

  .شود پرداخته ميدر آغاز اين گفتار به سازمان روحانيت شيعيان در افغانستان 
  :سازمان روحانيت. ١
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براي نخستين بار در ميان جامعه «. رسميت يافت) ع(ي امام جعفر صادق  و شبكه مرتبط اجتماعي است كه در دوره) غير رسمي(روحانيت به صورت يك سازمان 
اي اسالم به صورت يك واحد اجتماعي مستقل، موجوديت و و توسط آن حضرت علم) ع(زير بارش فضل و كماالت و تعليمات امام صادق ) شيعه و سني(مسلمين 

بنابراين روحانيت  [20].»آوردند  موضوعيت يافتند، مكتبها و مدارس ديني و آموزشي به شكل نوين ظهور كردند، علوم و علماي اسالم هويت حوزه مستقل به دست
هاي گوناگون كه  هاي مشابهند و داراي وظايف يكسان در زمينه باشند، داراي مسئوليتداراي سازمان و هويت مستقلي است كه در هر نقطه از جهان قرار داشته 

در افغانستان مانند ساير كشورها،  [21].باشند برخي از مسئوليت آنها هدايت و ارشاد جامعه است، در واقع روحانيت آگاه و عامل، امانتداران واقعي پيامبران الهي مي
هاي تحصيلي آنچه كه فرا گرفته است، براي مردم آموزش  كاركردهاي مشابه به هم بودند، روحانيت پس از طي نمودن دوره علما و روحانيت داراي وحدت و

داند و برايش فرق ندارد كه در كجا و در  دهد و بدون اين كه يك نهاد و ارگان آنها را جهت دهي و ساماندهي كند، روحانيت اين امر را يك رسالت ديني مي مي
  .يي به اين امر بپردازدچه جا

  :اهداف و كاركردهاي روحانيت
  :هاي روحانيت در قبال جامعه بدين شرح است فعاليت

  :رسالت مداري. ١
 ياي عظام يعني؛ دين و شريعت الهي را از گزند تهاجمات و تحريفاترسالت عمده و اصلي علما و روحانيت متعهد در طول تاريخ اين بوده كه ميراث گرانبهاي انب  

ا استعمارگران و نگهدارند و پا به پاي پيشرفت زمان و مقتضيات آن، كاروان بشريت را به سوي اهداف بلند هدايت و رهبري نمايند و از همه مهمتر اين كه ب
ن و جامعه اسالمي بر عهده علما پاسداري از دي. حكومتهاي استبدادي مبارزه كنند، كه حاكميت بر حق شريعت و طريقت الهي و توحيدي را در زمين بر قرار سازند

در اين باره آقاي حكيمي به نقل از . باشد و نيز ايستادگي در برابر استعمار و فرهنگ آن، رسالت روحانيت شيعه در كشورهاي اسالمي است و انديشمندان ديني مي
  :نويسد دكتر شريعتي مي

همواره ) كشورهاي اسالمي(پيشاپيش هر نهضت مترقي ضد استعماري در اين كشورها . يستدر زير هيچ قراردادي استعماري امضاء يك آخوند نجف رفته ن... «
  [22].»بدون استثنا قيافه يك يا چند عالم راستين اسالمي و به خصوص شيعي وجود دارد

  ):تعليم و تربيت(توسعه آموزش . ٢
ي علميه محل تعليم و تربيت است كه در  مدرسه. يكي از مهمترين وظايف روحانيت و علماي ديني تربيت طالب و محصالن علوم ديني است :مدارس علميه) الف

مبود برخي از علما به رغم ك. باشند ي مشغول تحصيل علوم ديني مي بيشتر شهرها و روستاهاي افغانستان مدارس خرد و كالن وجود دارد، كه در هركدام آن عده
در مدارس روستايي سطح درس تا لمعه دمشقيه و گاهي . ترين آنان آيت اهللا حجت در كابل باشد اند، شاگردان بسيار خوبي تربيت كنند، شايد موفق امكانات، توانسته
راي طالب سطوح باالتر برگزار گردد و اخيراً حتي يكي و دو درس خارج نيز ب رسد، ولي در كابل دروس سطح به طور كامل تدريس مي باالتر از آن مي

  [23].شود مي
ها در گذشته تنها راه  خانه مكتب. كنند ها را اداره مي خانه تري قرار دارند، مكتب گروهي از روحانيت به ويژه آناني كه در سطح علمي پايين: ها خانه مكتب) ب

. كنند ادآموزي و تعليم و تربيت كودكان و نوجوان تأسيس و اداره ميحدود يك قرن است كه دولتها مكاتبي را براي سو. رفت سوادآموزي به شمار مي
ي تحصيل كودكان بود؛ ولي در سالهاي جهاد و جنگهاي  ترين شيوه ها براي شيعيان افغانستان تا قبل از انقالب اسالمي افغانستان، مهمترين و مطمئن خانه مكتب

بايد به ياد . تر ساختند ها را تنگ خانه ي فعاليت مكتب ا كم دايره مناطق شيعي مدارس ايجاد نمودند كه كم خانمانسوز داخلي، مردم و مؤسسات خيريه در بسياري از
  [24].شدند و آنان نقش بسيار فعال در سوادآموزي و آموزش تعاليم ديني دارند ها به دست روحانيون اداره مي خانه مكتب   داشت كه

  :تحكيم و بهبود روابط اجتماعي. ٣
ديدند  بعت از نظريات آنها ميل نفوذ و اقتدار علما و روحانيت در ميان مردم نه تنها سران قبايل و خوانين، بلكه سالطين افغانستان نيز در ظاهر خود را ملزم به متابه دلي

دادند و يا از نفوذ اجتماعي  ه آنها اهميت ميبه رأي و ديدگا... هاي مهم مانند وضع قانون، اعالن جنگ داخلي يا خارجي در مراسم تاجگذاري و گيري و در تصميم
شد، اكثر علما و روحانيت به عنوان كارشناس  ها توسط حاكم از برخي علما مي برداري اين گونه بهره [25].كردند برداري مي آنان براي نيل به آرمانهاي خويش بهره

درباره . كردند ز حاكمان از اين نوع ارتباط برخي روحاني نما به نفع خود سوء استفاده ميديني و مذهبي و راهنمايان واقعي مورد پذيرش مردم بودند و حتي برخي ا
  :نويسد پيوند مستحكم مردم و روحانيت در جامعه افغانستان، آقاي هدي چنين مي
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دي و در اديان مختلف شاهد بود و به همين دليل رابطه مستحكم روحانيون مذهبي با مردم را، در تاريخ جامعه شناسي مذهبي و سياسي افغانستان، در طي قرون متما
شناسي مردم افغانستان بايد در نظر گرفته شود، بخصوص كه در مذهب و آيين   هاي جامعه هاي مردم با روحانيت، به صورت اصل در تحليل تمايل طبيعي توده

  . مين بوده و هستبند روابط اجتماعي در ميان اين سرز  ترين شيرازه مهمترين نهاد اجتماعي و اصلي
گاه اصلي بيعت مردم با روحانيت، امام جماعت و امام  مسجد كه تجلي. دهند نهادهاي مهم در جامعه مذهبي افغانستان را مسجد، حسينيه و مدارس ديني تشكيل مي

و نقش ) Face to Face(، نوعي ارتباط چهره به چهره توان در تعبير جامعه شناسي نوين، محل ارتباط ميان مردم و رهبران مذهبي آنان باشد است، مي... جمعه و 
هاي امام جماعت  تحليل. دهد روحانيت را در ارشاد و آموزش نظارت و بسيج مردم به ويژه آناني كه در قلمرو جغرافيايي حسينيه و مسجد محل قرار دارند، نشان مي

گاه و دانشمند باشد، فرهنگ مذهبي، سياسي و اجتماعي  اگر روحاني يك فرد انقالبي و آ دهد و بدين لحاظ و روحاني در واقع بستر خط فكري مردم را تشكيل مي
  [26].شود مردم، نيز به صورت القايي، متعالي مي

  :نويسد آقاي واعظي در مورد روابط روحانيت و جامعه اين گونه مي
ترين فرد و مهمترين عنصر  يك روحاني، امين. معنوي و پر از اعتماد و اطمينان استدر جامعه مذهبي افغانستان رابطه مردم با نهاد روحانيت پيوند نزديك روحي، «

ترين رازها و نيازها ي مذهبي، خصوصي، خانوادگي و اجتماعي خويش  ترين و پنهاني و تمامي مردم مسلمان افغانستان در جزئي) شيعه(ها  باشد كه هزاره معنوي مي
به همين دليل است . دانند بي، مال و روحاني را در همه امور اجتماعي و زندگي خود پناهگاه امين و حالل معتمد و رازدار ميهاي مذه كنند و توده به او مراجعه مي

  [27].»كه نهاد روحانيت ديرپا تأثير گذار و مقدس و مورد اعتماد در جامعه بوده است
  :تبليغات مذهبي. ٤

دهند وبراي مؤثر واقع شدن تبليغ تعاليم ديني و ايجاد  افغانستان همواره علماي دين به اين مهم اهميت مي در. يكي از مهمترين وظايف روحانيت تبليغ دين است
  :باشند ترين زمانها و ايام تبليغات مذهبي در ميان شيعيان افغانستان در اين ايام مي هاي تبليغي دارند و با اهميت باورمندي در ميان مردم، شيوه

هاي ديني را در اين ايام براي مردم بيان  ، وعاظ و خطباء، معارف و آموزه)ع(نده نگهداشتن ايام سوگواري ساالر شهيدان حسين بن علي براي ز :ماه محرم) الف
اين كشور ماه محرم، مهمترين فرصت تبليغي در  [28].»كنند از بيست و هفتم ذي الحجه تا روز سيزدهم محرم عزاداري مي«در ميان شيعيان مرسوم است . كنند مي

روند و هم فرصت كافي است كه مبلّغ كمر همت را ببندد، تعاليم اسالمي را براي مردم بازگو  است، زيرا همه مردم با آمادگي براي شنيدن نصيحت به مساجد مي
  .كند
اقامه عزا در مساجد و تكاياي شهرها و روستاها گرد هم در اين گونه ايام و مناسبتها، مردم براي  ):عليهم السالم(بيست و هشتم صفر و ايام شهادت امامان معصوم ) ب
  [29].برداري را در جهت نشر معارف اسالمي ببرند توانند نهايت بهره آيند، روحانيان و مداحان اهلبيت از فرصت پيش آمده مي مي
ملي چون نوروز و چهارشبنه سوري و نيز اعياد مذهبي چون عيد  و همين طور به مناسبتهاي اعياد) عليهم السالم(به مناسب ايام ميالد معصومين  :اعياد مذهبي) ج

  [30].گردد ها با حضور علما و انديشمندان ديني مراسم جشن و سرور برگزار مي قربان، عيد فطر و عيد غديرخم، در بسياري از مساجد و حسينيه
  :حل و فصل دعاوي. ٥

انجاميد، چه بسا  چنانچه دعاوي به محاكم دولتي كشيده شود بسيار به طول مي. ي بسيار نقش مؤثر دارنددعاو  علماي شيعه در افغانستان در قسمت مصالحه و فيصله
شود، ولي حل و فصل نزاعها در نزد علماي شيعه پس از استماع شكايت و دفاع طرفين  هاي كالن، حق ناحق مي اصالً طرفين دعوا به حق نرسند و با رشوه ستاني

  : نويسد در اين باره آقاي بختياري مي. كنند، بدون اين كه طرفين ناراضي باشند يا چند روز صادر مي حكم را در طي چند ساعت
كرد، اگر اين موضوع به دادگاه كشيده شود،  با پيرمردي كه دو نفر زير بغلش را گرفته بودند، آمده بودند و زن تقاضاي طالق مي) در حدود بيست ساله(زن جواني «

هاي هر دو طرف را شنيد و مطمئن  نخست شكايت. تنها در مدت بيست دقيقه قضيه را فيصله داد   كشد تا حل شود، ولي در آنجا آقاي تقدسي طول ميها  مطمئناً ماه
  [31].»شد كه امكان ادامه زندگي وجود ندارد، سپس صيغه طالق را جاري كرد
  .قضايي محلي آمده است كه در اينجا به طور اختصار آمده است درباره كاركرد و نقش علما در مسند قضاوت مطالبي در قسمت سيستم

  :سياست. ٦
هاي ناكارآمد، پرداختند و  اند و در طول تاريخ در مقاومت و ايستادگي در برابر نظام روحانيت و علماي افغانستان هيچگاه در مقابل حاكمان مستبد كوتاه نيامده

  :اند هاي ظالم دو روش را پيشه خويش ساخته با حكومت و در مقابله  ي از اين رسالت غافل نشده لحظه
تالش . علما در جامعه افغانستان و بويژه در جامعه شيعه از جايگاه وااليي برخوردارند و پناهگاه اجتماعي مستحكمي براي مردم هستند: عدم سازش با حاكم) الف
خاطر آن بود كه اين قشر، نتواند حركت انجام دهند و موضع و جهتي را انتخاب كند كه وجهه هاي حاكم در جهت به انزوا كشاندن عناصر مذهبي و روحاني به  نظام



   تشيع در فرهنگ و تمدن افغانستاننقش 
 
 

 http://kajaki.blogfa.com  ويرايش جهت كتاب الكترونيكي توسط رستم افغانستاني

 

١٠٧

دادند كه به عنوان مخالفين بالقوه  و موقعيت سياسي، اجتماعي و نظامي را زير سؤال ببرد يا مورد تهديد جدي قرار دهد چه اين كه اين عناصر نيروهايي را تشكيل مي
هاي نظام نداشته و حاضر به اطاعت و يا سازش نبودند و در ميان مردم هم از موقعيت و صالحيت خوبي برخوردار بودند، بدين  ا سياستهايي ب همسويي و هماهنگي
  [32].اجتماعي باز دارند مهم   هاي با تهديد آرام آنان را منزوي سازند و از شركت در فعاليت... ها جهت بود كه نظام

گرفتند و  ها موضع مي شدند و در برابر حكومت هاي استبدادي افغانستان وارد صحنه مي ر اين شيوه روحانيت مستقيماً در مقابل نظامد: مقاومت در برابر حاكمان) ب
به نفوذ  پرداختند و با توجه كردند، زيرا علماي شيعه به روشنگري استبداد آنها در ميان مردم و جامعه مي حاكمان افغانستان هميشه از روحانيت احساس خطر مي

ها دست نكشيدند، هميشه روحانيت را تهديد و حبس و  عدالتي هاي افغانستان، هيچگاه از بي حكومت. گرفتند روحانيت بسياري از مردم در كنار روحانيت قرار مي
من خان بسياري از علما و روحانيت شيعه در در دروه سلطنت عبدالرح... رساندند مانند قاضي عسكر و كاتب و نمودند و حتي آنها به شهادت مي تبعيد و سركوب مي

  [33].چالهاي مخوف بدست جالدان رژيم سلطنتي وي، جان سپردند، يا مجبور به ترك خانه و كاشانه خويش شدند سياه
هاي  پروردگان برخي از فرقهها و گروهك طالبان كه دست  ها و آمريكائي ها، شوروي روحانيت و علما، بدست حاكمان و مزدوران استكبار جهاني چون انگليسي

نستان، شهيد منحرف است، براي نابودي عالمان شيعي اقداماتي كردند و بسياري از آنان را به شهادت رساند از جمله آنان دبيركل حزب وحدت اسالمي افغا
  .باشد عبدالعلي مزاري مي

در زمان عبدالرحمن خان كه مردم شيعه مورد قتل عام قرار گرفتند و در . اند بين بودههاي متعص سيب روحانيت شيعه در طول تاريخ افغانستان، مورد آماج حمالت و آ
در دروه حكومت حبيب اهللا خان باز هم مناطق شيعه نشين مورد حمالت آنان قرار گرفت و مردم شيعه مجبور بود كه به نماز . درجة اول آن روحانيت بوده است

  [34].آنان نماز بخوانند جماعت علماي اهل سنت شركت ورزند پشت سر
هاي مردم جا داشتند و از آنها پيروي  ي داشتند و از اين رو در دل همانطوري كه قبالً اشاره شد، روحانيت در بيدار نمودن مردم نقش اساسي و تعيين كننده

  [35].نمود مي
اين مسأله از يك طرف و . مدارس علمي و آباداني و ترميم و تجديد بناها داشتنددر جامعه تشيع افغانستان روحانيت نقش سازنده و بارزي در اعمار و ابنيه تاريخي و 

فرزندان آنها داشتند و در وتربيت فرزندان شيعه در هنگام كه درهاي مكاتب دولتي بسته بودند، سعي و تالش فراوان در باسواد نمودن    مسائل ديگر چون امر تعليم
تر بودند و در رسمي  هاي آزادي بخش روحانيت به عنوان فرمانده از همگان پيشگام از همه مهمتر اين كه در نهضت. ندزمينه بيان احكام دين نقش بسزايي داشت
توان به آقاي حجت اشاره نمود كه ايشان در دوره تقيه كه شيعيان در تقيه به سر  هاي زيادي صورت گرفت كه در اين ميان مي نمودن مذهب شيعه در افغانستان تالش

مردم شيعه افغانستان عالقه بسياري به روحانيت و علما دارند و خصوصاً به آنهاي كه نماينده متجهد و . كند شكند و شيعه را از تقيه خارج مي ردند اين فضا ميب مي
عه شيعه افغانستان دارند، كه آيات عظام توان گفت كه روحانيت شيعه كارنامه مطلوبي در ميان جام در يك كالم مي. مرجع و يا اين كه به درجه اجتهاد رسيده باشند

  [36].باشند شيعيان افغانستان نمونة مطلوب و حقيقي روحانيت مي
  :اجتهاد و مرجعيت. ٧

تهد درباره مج. اجتهاد نايل شود  مهمترين هدف و كاركرد روحانيت شيعه، اين است كه بتواند باالترين مرحله علمي را در فقه و اصول به دست آورد و به درجة
هاي فقهي خود را در كتابي منتشر سازد تا مردم از  تواند ديدگاه مجتهدي كه جامع شرايط مرجعيت باشد مي: هاي عمليه اين گونه آمده است جامع الشرايط در رساله

ندگان و مفسران قرآن كريم و احاديث مرجعيت در مذهب شيعه تداوم و استمرار مسير نبوت و امامت است، زيرا مراجع تقليد در واقع بيان كن. وي تقليد كند
ي عمل كنند كه  توانند به گونه توانند احكام را از منابع آنها استخراج كنند، و همچنين نمي بنابر مذهب اثني عشري، كساني كه خود مجتهد نيستند و نمي. اند شريف

  [37].جانب احتياط را نگاه دارند، از مجتهد جامع شرايط تقليد كنند
بردند، مردم شيعه فقط با وكالي آنها در ارتباط بودند و  هاي كهن نجف و قم به سر مي نمودند كه در حوزه شيعيان افغانستان معموالً از مراجعي تقليد ميدر گذشته 

هاي منطقه  ازمنديدادند، آنان نيز بخشي اندكي از اين وجوهات را صرف ني از اين رو وجوهات شرعي خويش را به وكالي مراجع تقليد خويش تحويل مي
مقولة مرجعيت در ميان جامعه تشيع افغانستان كامالً تازه است، زيرا بسياري از علماي شيعه افغانستان  [38].بردند نمودند و بقيه را به دفاتر مراجع در نجف يا قم مي مي

ي مردم تشيع افغانستان جامه عمل  و مردم از آنها تقليد كند، اما آرزوي ديرينه ي عمليه تدوين نمايند به مرحله اجتهاد رسيدند، ولي شرايط مساعد نبود تا بتوانند رساله
، آيت اهللا شيخ [39])ش١٢٨٤(از جمله عالمه مدرس افغاني . پوشيد و با تالش زياد و سعي بليغ برخي از علماي شيعه افغانستان، مرجعيت در اين سرزمين راه يافت

در گذشته روحانيت ... و [42])ش١٢٩٥(، آيت اهللا سيد محمد سرور واعظ بهسودي [41])ش١٢٩١( سلطان محمد تركستاني ، آيت اهللا[40])ش١٢٨٨(محمد امين افشار 
ستان باشد، پس تالش علمي و زهد و پارسايي دو تن از مراجع عظام افغان   توانست به عنوان مرجع تقليد مردم شيعه رسيد و نمي شيعه افغانستان كه به مرحله اجتهاد مي

  :شود ه اين مقام عظمي نايل شدند كه در اين نوشتار معرفي ميب
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مرجع تقليد معاصر، محقق ژرف نگر عصر حاضر، آيت اهللا قربانعلي محقق كابلي از شاگردان برجسته و ): ق١٣٤٩تولد (آيت اهللا العظمي قربانعلي محقق كابلي ) الف
زهد، آراستگي معنوي، استعداد و دانش اندوزي خويش توانست نظر استاد فرزانه را جلب كرده و در نجف بود كه در سايه ) ره(مشهور حضرت آيت اهللا خويي 

روان به نگارش  بدين ترتيب دقت علمي و توان تحقيقي وي، شايسته ارزيابي شد و اين امر از تقريظ استادش بر جلد اول تقريرات درسش را كه با قلم شيوا و
وجود پر بركت حضرت آيت اهللا العظمي محقق كابلي، منشاء خدمات فراوان مذهبي، علمي، فرهنگي و جهادي در . است درآورده است، كامالً واضح و روشن

در زمستان  [43] .ي بيشتري دارد ي فتوا جلوه داري وي در احراز مقام عظماي مرجعيت و منصب بلند پايه اما طاليه  جهان اسالم و بويژه در افغانستان بوده است،
معظم له . مسأله به نشر سپرد ٣١٠٣صفحه و داراي  ٦٦٤هاي بسياري از مؤمنين و فضالء، تدوين نمود و در طي  ي خويش را بنا به درخواست رساله عمليه. ش١٣٧٢

  [44].ايندنم ي زيادي از فضال و طالب جوان از محضر وي كسب فيض مي در حوزه علميه قم اشتغال دارد و عده» خارج فقه«سال به تدريس  ١٣بيش از 
هاي دانش خويش و رسيدن به مقام منيع اجتهاد،  براي تكميل آموخته. ق ١٣٦٩وي در در سال  ):ق١٣٥٣: تولد(آيت اهللا العظمي شيخ محمد اسحاق فياض ) ب

ان شاگردان استادش بزودي رهسپار حوزه علميه هزار ساله نجف اشرف گرديد، پس از تحصيل در سطوح عالي به جمع شاگردان آيت اهللا خويي پيوست، در مي
  . ي نشر داد اجازه» محاظرات«هايش را به عنوان تقريرات درس خارج اصول به نام  استادش روش او را برگزيده نوشته. درخشيد و مورد عنايت آن استاد قرار گرفت

كرد و  تاده، مسائل و استفتائات مقلدان خويش را به وي واگذار ميي تام االختيارش در مراسم حج فرس آيت اهللا فياض چندين بار از طرف آيت اهللا خويي به نماينده
آمدند و آقاي فياض پاسخ به مسائل و  مي) ره(در حوزه علميه نجف نيز، او مسئول پاسخ به استفتائات مقلدان آن مرجع بود و از سراسر جهان مقلدان آقاي خويي 

نمود و استادش با مالحظه صحت آنها  دش آشنايي كامل داشت، فتاوي استادش را با قلم روان تدوين ميگفت و با شخصيت علمي و مباني استا اشكاالت آنها را مي
  [45].كرد نمود و امضا مي تأييد مي

ه و اهل آثار وي در هر بخش ارزشمند و جايگاه بلندي را در نزد دانشيان حوز. آثار علمي فراوان از آيت اهللا فياض در دست چاپ و برخي به نشر رسيده است
  :عناوين و فهرست آثار وي بدين شرح است. پژوهش دارا بوده و از توانمندي فوق العاده او در عرصه استنباط احكام شرعي حكايت دارد

ي از آن به چاپ پانزده جلدي كه بخش(الوثقي   ؛ تعاليق مبسوطه علي العروة)مجموعاً ده جلد است كه پنج جلد آن به نشر رسده است(المحاظرات في اصول الفقه 
؛ االراضي؛ احكام البنوك؛ مناسك حج؛ النظرة الخاطفة في االجتهاد؛ المختصر )شش جلد و ادامه دارد(؛ المباحث االصوليه )سه جلد(؛ منهاج الصالحين )رسيده است

   [46].ي استفتائات به زبان عربي ؛ رساله)فارسي(ي توضيح المسايل  في احكام العبادات؛ رساله
ي باقي مانده بود و بسياري از علما و دانشمندان شيعي افغانستان از لحاظ علمي به مراحل اجتهاد راه  مرجعيت در جامعه تشيع افغانستان به يك آرزو ديرينه بنابراين

آن روز همين مسأله كافي بود، اما پس از مساعد با توجه به شرايط . پرداختند به ايفاي نقش مي... پيدا كردند؛ اما به عنوان وكيل و نماينده مراجع عظام عراق و ايران و
بليغ و اهتمام علمي  شدن اوضاع شيعيان در افغانستان و نيازمنديهاي بيشتري به مراجع تقليد داشتند، از اين ميان حضرت آيت اهللا العظمي محقق كابلي، با سعي

توان ياد كرد كه در اين صحنه خوب  حقق را از پيشگامان نهاد مرجعيت در افغانستان ميبنابراين آيت اهللا م. توانست به مرجعيت تام شيعيان افغانستان نائل شود
معظم له اين خودباوري را براي انديشمندان افغانستان به . ي احكام ديني خويش جواب داد جواب مردم شيعه افغانستان را با تدوين رساله هاي بي درخشيد و پاسخ

پس . توانند به اين جايگاه علمي برسند هاي خارج اصول و فقه و پژوهش در اين علوم و در سايه زهد و وارستگي افرادي مي رهارمغان آورد كه پس از تحصيل در دو
و مرجعيت را احراز نمود و چشمه جوشان علمي در آن حوزه  مقام اجتهاد   ي علميه نجف اشرف، از ايشان حضرت آيت اهللا العظمي محمد اسحاق فياض در حوزه

عليهم (هاي نسبتاً جديدي وي در بسياري از علوم و معارف اهلبيت  چرخند و از ديدگاه بسياري از شيعيان و مشتاقان از سراسر جهان گرد وجود ايشان ميگشت و 
  .گيرند بهره مي) السالم

    
   



   تشيع در فرهنگ و تمدن افغانستاننقش 
 
 

 http://kajaki.blogfa.com  ويرايش جهت كتاب الكترونيكي توسط رستم افغانستاني

 

١٠٩

  نهاد داوري: گفتار سوم
  :گردد به دو دسته تقسيم مي   دستگاه متصدي حل دعاوي و دستگاه اداري داوري شيعيان افغانستان

  :سيستم داوري حكومتي) الف
به عهده داشتند، » قصاص«گرفته تا » حدود«در بحث مجازات از ... در اين گونه سيستم دولتها به اعمال و اجراي احكام و اموري چون وقف و سرپرستي از يتيمان و

كردند و بر اساس فقه و مذهب  اي و محلي ايفا مي ل و كاهش خودسري و جرم و جنايت طايفهوجود چنين سيستم بازدارنده در ميان شيعيان، نقش مؤثري در كنتر
پيروي كنند، يعني؛ به ... نكاح، طالق، ديات، قصاص، تخلفات حقوقي و: شد، و شيعيان مجبور بودند كه از اين گونه احكام در اموري چون حنفي، احكام صادر مي

  .شدند ن اهللا خان كه پس آن طبق قانون اساسي اجرا و مردم شيعه به اجراي آن ملزم ميموازين شرعي فقه حنفي تا دوره اما
  :نويسد عدالتي دستگاه قضايي حكومتي چنين مي خواري و بي آقاي واعظي درباره رشوه

كنترل قانوني و آزادي قضات از قيد مقررات قانوني و  فقدان قانون و سيستم. اي عمل كردن هم مبري نبود  خواري، جانبداري و سليقه اما به كلي از فساد، رشوه... «
  [47].»گرديد كه احكام صادره، گاه خالف اصل و حقيقت صادر گردد نظارت موجب مي

عنوان نمونه از آقاي ها و فرمانهاي صادر شده خالف اصل و واقع در زمانهاي حاكمان وقت افغانستان بسيار اتفاق افتاده است كه در اين نوشتار به  عدالتي اين گونه بي
يك نفر شيعه به قتل رسيده : نويسد وي در مورد اين فيصله مي. آيد قندهاري كه در جريان يك فيصله دعوي در زمان حكومت ظاهرشاه بوده است ذكري به ميان مي

، اما بابت )به عنوان ديه يك نفر(پردازد  ني ميافغا ٦٠٠شده است، طبق اين فيصله به وارثين شيعه ) زخمي(و پاي يك رأس شتر شكسته ) كوچي(بدست افغان 
افغاني از  ٣٧٠٠قضات مبلغ . گفت كه پاي شترم را زخمي نموديد و كسي هم نديده بود كه واقعاً شتر زخمي شده باشد زخمي شدن شتر كوچي به تهمت مردم را مي

  [48].كردند مردم شيعه بابت خسارت پاي شتر كوچي دريافت مي
در اين باره . كردند هاي جعلي درست مي ها عليه مردم شيعه پرونده گاهي اوقات دولت! شد كه هيچ غانستان، عدالت در مورد شيعه اصالً اجرا نميهاي اف در حكومت

  :نويسد آقاي لعلي مي
دانستند كه چه كار  و آنگاه حكومتيان مي ي گوسفندان، بهانه ديگري بود تا به حكومت عارض شوند هاي جعلي از قبيل مفقود شدن شتر و رمه ترتيب دادن پرونده«

  [49].»كنند
شد،  ي دولت حكم قبر را داشت كه هرچه در حساب آن واريز مي شد و نيز خزانه رسيد، الزم االجرا مي هاي ساختگي فقط به تأييد يكي از مقامات دولتي مي پرونده

ها را به آن گرفتار  ي دموكراسي و بعد از آن يعني؛ در زمان صدارت داودخان، كه شيعه دهه گشت، محاكم قضايي و مرافعه از اين قبيل كارها را در ديگر بر نمي
  [50].ها را خرد كردند ها، كمر شيعه عدالتي كردند و به مرور زمان زير بار سنگين اين گونه بي
تنظيم شد و بعد بدست والي غزني سپرده » ناهور«جات مربوط به  قريهپرونده جعلي عليه مردم : نويسد مي. ش١٣٣٦آقاي مقصودي در باره يك پرونده جعلي در سال 

مدعي عليه خبري شد، والي كه خود طراح اين پرونده بود، پرونده مذكور را به مجلسي كه خود شخصاً رياست آن دارا بود، فرستاد و بدون اين كه از مدعي و 
همين والي دستور احضار . ي دولت به عنوان جريمه بپردازند ، مبلغ يك و نيم ميليون افغاني را به خزانهباشد، حكم را صادر نمود مبني بر اين كه مردم مربوط ناهور

  [51].موسفيدان را جهت تحويل جريمه داد، مردم بدون اين كه از علت جريمه با خبر باشند، اين مبلغ را پرداخت كردند
هاي افغانستان را به جز دكتر نجيب اهللا، در  جعفري در محدودة قضايي و اجرايي مربوط به شيعهدر دروه حاكمان افغانستان كسي جرأت رسميت دادن به مذهب 

هاي وي بود، ولي اين  ها از سياست ي قضايي و احكام مربوط به شيعه گرچه دكتر نجيب اهللا از اين رسميت دادن مذهب جعفري در حوزه. ها سراغ نداريم ديگر دوره
نتايج حاصله از عملكرد و مراكز اداري و  [52].هاي پس از خودش بود كه به افق وسيعتر تعقل و تفكر كنند ه به نيروها و حكومتكار دكتر نجيب هشدار دهند

عذيب گناه را به گناه متهم ساختن؛ جزاي جسمي، ت بي: شود كه عبارت بودند از جات مربوط مي هاي هزاره هاي مستبد كه منحصراً به شيعه قضايي وابسته به حكومت
  .ها و ثروت منقول و غير منقول آنان؛ داشتن انگيزه سياسي مجازات روحي؛ تاراج داراي

حس    داشت، مخصوصاً وقتي كه رژيم ها و ايادي آنها، پرده بر مي انگيزه سياسي انواع مجازات و انطباق كامل آن بر مردم شيعه، بدون شايبه از خصومت باطني رژيم
هاي ضد  گاهي فعاليت. ساخت در قبال مظالم ايادي رژيم دارد، سازمان اطالعات، وي را به جرم جنايي به حبس و شكنجه وادار مي نمود فردي استعداد جنبش مي

دولت را دادند، تا بتوانند ذهنيت طرف را تضعيف كنند، تا ديگر كسي جرأت مخالفت با  قرار مي... قتل، زنا، دزدي و: ديف جرايم جنايي مانندخيانت دولتي را در ر
  [53].نداشته باشد

داشت كه براي نمونه  ي نهايي رسيدند و هر صاحبنظر را به تأمل وا مي رسوايي و افتضاح دستگاه قضايي، پوليسي و ثارنوالي و اداره تحقيقات حاكمان وقت به درجه
  .به اين ماجرا توجه نماييد
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بود، آقاي خوگياني و همدستانش عريضه جعلي به نام عبدالسالم پدر مقتول ترتيب و چند نفر خودكشي كرده ) از توابع باميان(يك نفر ديوانه در قريه غندك «
كه عبدالسالم مذكور، موضوع را به صدارت عظمي عرض و تذكر داده كه پسرم را كسي به . گناهان را به جرم قتل مورد لت و كوب قرار داد و حبس نمودند بي

گناهان  اش حفظ و مبلغ گزافي را از نزد آن بي جعلي) پرونده(چون مسئوليت متوجه والي و همدستانش گرديد بناًء دوسيه . ..قتل نرسانده، بلكه خودكشي كرده است
  [54].»اخذ و رها نمودند

شگي خويش روا ي به نام عدالت وجود نداشت و مجازات غير مجرم شيعه را به عادت همي مذهبي و ملي پديده   هاي ضد بدين ترتيب در دستگاه قضاوت حكومت
  .دانستند مي
  :سيستم داوري محلي) ب

مهمترين . شد، عمدتاً مبتني بر اعمال مصالحه و اجراي شريعت اسالمي و مباني فقه جعفري بود اين سيستم كه به صورت ابتدايي و به سادگي تأسيس و اداره مي
. بود... ، قتل، زنا، دعاوي اراضي، ارث و ميراث و)ي قبيله(هاي ميان تباري  جنگي فعاليت اين دستگاه رسيدگي به دعاوي حقوقي و شكايت مردم از قبيل  حوزه

  :نويسد در اين باره آقاي فرهنگ مي. گرفت رسيدگي به اين گونه پرونده ها بسيار سريع و بدون تشريفات و مستندات قانوني صورت مي
فيصله ) اثنا عشري(نزاعهايشان را براساس مذهب . دهند قرار مي» قاضي«دهند و به اصطالح  ها و كدورتها معموالً سادات و علما را مأموريت مي براي رفع نزاع«

  .بخشد بيشتر علما در افغانستان به دعاوي و اختالفات مردم به صورت مصالحه پايان مي [55].»مي گويند» حكم شريعت«دهند و به آن اصطالحاً  مي
دهد، سادات، ارباب، بزرگان و موسفيدان آن محل جمع  مي است كه هرگاه نزاع بين دو نفر در يك محل رخ ميدر سيستم قضايي محلي، نظام قضايي عنعنوي مرد

كنند و اين گونه حل دعاوي شخصي كه مقصر شناخته شود، چندين  شوند، جهت حل اختالفات و دعاوي و مخاصمات به پيروي از سنت حسنه مصالحه اقدام مي مي
  . مرحله را طي كنند

  . مالي؛ دعوت و مهماني؛ حل دعوا توسط موسفيدان جريمه
ي علما و موسفيدان محل پيش طرف مخاصمه رفته از وي عذرخواهي و اظهار  باشد، فرد مقصر طبق فيصله البته در تمام موارد اختالفات، اصل عمده عذرخواهي مي

گردد، زيرا حس انتقامجويي طرف را از بين  طفي عامل نابودي خصومتها محسوب ميبرد، در واقع اين سنت پسنديده عا كند و هدايايي نيز همراه مي پشيماني مي
  :رمان جنگي چندين مجازات مرسوم استغير مج   در نظام قضايي مردمي و عرفي براي مجازات مجرمان و. برد مي

  ؛)سرزنش(مجازات اخالقي و رواني 
  ). جريمه و ديه(مجازات مالي و اقتصادي 

  .شود كه مرتكب يكي از اين اعمال شده باشد طبق سنت مردمي، به كسي اعمال ميشديدترين مجازات، 
نمايند تا آنها به اختالفات مردم رسيدگي كنند، علما با  شود، مردم به علما و مراجع ذي صالح مراجعه مي اين سيستم در بسياري از مناطق شيعه نشين استفاده مي

كنند، گرچه در ابتدا هر دو  حكم نهايي را با مشورت ساير علما صادر مي... عليه و شاهدان و  هاي مدعي و مدعي گفته ها و بررسي پرونده و گوش دادن به برداشت
پردازند، در اين گونه سيستم قضايي بيشتر مردم  كنند و چنانچه آنها حاضر به مصالحه نشدند به اجراي حكم شريعت مي به مصالحه دعوت مي) مدعي و مدعي عليه(

) مدعي و مدعي عليه(كنند و در نهايت هر حكمي كه از سوي آنها صادر شوند، مورد پذيرش  هايي كه در اين زمينه تخصص دارند مراجعه مي ما و شخصيتبه عل
بسيار مراجعين دارند، هاي افغانستان بسيار كمرنگ بود، ولي پس از آزادي مناطق شيعه نشين توسط علما آنها  هاي حكومت اين سيستم، در دروه. باشند طرفين مي

  .پردازند شان مي مردم خوشحال هستند كه طبق شريعت و فقه جعفري به حل و فصل دعاوي
ايجاد كردند كه متصدي آن علما و » كميته قضا«اي به نام  اما پس از روي كار آمدن احزاب سياسي شيعه، در مناطق تحت قلمرو آنها هر حزب و جرياني كميته ويژه

  [56].دار قضاوت و تنظيم سيستم قضايي بودند هطالب شيعي عهد
كار براي مردم شيعه دلگرم كننده بوده است، با اين كه  اين   با توجه به اصل عمده قضا و داوري و تخصص و تبحر علماء، در اين زمينه و تطبيق عملي فقه جعفري

با تغيير حاكميت و . ي قلمرو خويش نفوذ داشت ن حزب در منطقه مسلط بود و بر حيطهها و حل اختالفات تا زماني نافذ و با ارزش بود، كه آ اين سيستم و فيصله
ها، نيز در صورت طرح مجدد دعاوي از سوي مدعيان، توسط گروه جديد و حاكم آن قابل نقض و تغيير  تصرف و نفوذ در حاكميت توسط گروه ديگر، اين فيصله

كساني كه مرتكب نوعي عمل ناپسند اخالقي چون [57].گرديد تماعي محلي ميان مدعيان و طرفين دعوا منجر مياين روند، خود به آشفتگي زندگي سنتي و اج. بود
اما در خصوص كساني كه مرتكب  [58].كنند گردد كه بيشتر مصالحه و آشتي ميان دو طرف خصم برقرار مي شود، طبق ضوابط مجازات مي مشاجره و مجادله مي

  .گردد شود حد جاري مي) عت، زنا، قتل نفس و دزديكفر گويي و بد(چنين اعمال 
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  گيري نهايي جمع بندي و نتيجه  
تري را شامل بوده است، كه كشور افغانستان كنوني بخش بزرگي از آن سرزمين را شكل  خراسان در دوره ساسانيان و قرون اوليه اسالم، سرزمين بزرگ و وسيع

هرات، بلخ، جوزجان، فارياب، بادغيس، : شود، شهرهاي مهم افغانستان چون شده است و آنچه كه از منابع بهره گرفته مي خوانده مي» خراسان«داده و قرنها به نام  مي
شود تا قرن نوزدهم  اطالق مي» افغانستان«سرزميني كه امروزه به آن . شده است شامل خراسان كهن مي... ، باميان و)جات فعلي هزاره(طخارستان، طالقان، غور 

  . نام رسمي اين سرزمين گرديده است» افغانستان«شد و پس از آن  خوانده مي» خراسان«ي ميالد
گذشت و  از ميان آن مي» جاده ابريشم«كشور افغانستان در مركز قاره كهن آسيا قرار دارد، در گذشته اين سرزمين به مثابة چهار راه مهم تجاري در منطقه بود، چون 

واليت  ٣٤دانند و در آخرين تقسيمات اداري افغانستان به  ميليون مي ٣٠جمعيت اين كشور را مورخين بيش از . دي به سزايي بوداز اين رو داراي اهميت اقتصا
ژادهاي و افغانستان به علت تكثر و تنوع اقوام موزه بزرگي از ن. ايل و تبار شناسايي گرديده است ٥٥هاي قومي در اين كشور به بيش از  رسيده است و آرايه) استان(

  . ملل گوناگون توصيف شده است
درصد ٩٩افغانستان به لحاظ ساختار ديني، ... ها و  ها، بلوچ ها، تركمن ها، سادات، قزلباش ها، ازبك  ها، هزاره ، تاجيك)افغانها(پشتونها : برخي از اين اقوام عبارتند از

دهد و يك سوم از كل  شود و اكثريت ساكنين افغانستان را اهل سنت تشكيل مي ه بندي ميمردم آن مسلمانند، ولي از نظر مذهبي به دو فرقه سني و شيعه دست
  .باشد جمعيت را شيعيان دارا مي

ورود سپاهيان . شد هاي محلي اداره مي هجري بوده است در حالي كه افغانستان آن روز تحت حكومت ٢١ورود اسالم به سرزمين افغانستان براي نخستين بار در سال 
  . شد هاي فراوان گاهي اين سرزمين دست به دست مي هاي مختلف وارد خاك ا فغانستان آن روز شد و با جنگ م تداوم يافت ودر دورهاسال

ه نام و قسمت شمال غرب آن ب» غورستان«و » غور«جات كه در اوايل دوره اسالمي به نام  در سرزمين هزاره) ع(اسالم و تشيع در دوره خالفت امير المؤمنين علي 
 شد، راه يافت و مردم و امراي غور در اين زمان به اسالم گرويدند و از دست آن حضرت عهد و لواي حكومتي دريافت نمودند، به محبت ائمه و ياد مي» غرجستان«

را صادر ) ع(هجري معاويه دستور سب علي  ٤٥ل شان راسخ بودند و نيز مذهب شيعه را در همين دوره پذيرفتند و از اين رو در سا  در اعتقاد ديني) ص(اهلبيت پيامبر 
اند و پس از آن مردم و امراي آن به حكم ارتداد سركوب  نشده) ع(نمود كه مردم غور و امراي آن از اين فرمان سرپيچي كردند و آنها هرگز حاضر به لعن امام علي 

  . شدند
گردد كه با رفتار شايسته و  جات به نيمه قرن اول هجري باز مي هاي هزاره تشيع در ميان هزاره آنچه در اين نوشتار به دست آمده اين است كه آغاز و پيدايش مذهب

جات در  هاي هزاره در خراسان بوده است، مردم اين سرزمين به اين مذهب گرويده است، ولي شيعه شدن هزاره) ع(عادالنه جعده بن هبيره كه نماينده حضرت علي 
ها شيعه بودند  ها اندك بوده است، زيرا حاكمان و سپاهيان اين سلسله ان دين مبين اسالم را آنهم از نوع شيعي پذيرفتند و در دروه صفويكه آن) مغول(دوره ايلخانان 

برخي . درآمدندجات كه تا اين زمان به مذهب تشيع نگرويده بودند، در اين دوره به مذهب شيعه  اي از مردم هزاره آن عده. اند نموده و به شعاير تشيع عمل مي
  .اند مورخين گرايش مردم اين سرزمين را به تشيع تدريجي دانسته

  :عوامل گسترش تشيع در افغانستان
جعده فرستاده امام . داشته است... سياست و رفتار عادالنه جعده حاكم خراسان نقش مهمي براي توسعه و گسترش تشيع در نواحي چون غور، بلخ، كابل، هرات و . ١

  . ن سرزمين فراهم ساختاش، بستري الزم را براي توسعه و گسترش تشيع در اي ي سياستمدار و پارسايي بود كه با رفتارهاي عادالنه نماينده) ع(علي 
به عنوان عامل سازنده و مهمي در گسترش و رشد آن در ميان مردم افغانستان نقش داشته است؛ زيرا محبت به اهلبيت ) ص(دومين عامل، محبوبيت اهلبيت پيامبر  -٢

  . شود مذهب تشيع در اين سرزمين محسوب ميباشد و در واقع پايه و اساس براي پذيرش  ترين عامل در گسترش تشيع مي يكي از اساسي) ص(پيامبر 
آغاز شد و ) ص(هنگام رحلت پيامبر ) ص(مظلوميت خاندان پيامبر . يكي ديگر از عوامل رشد تشيع در افغانستان است) ص(ظلم خلفاء و مظلومت اهلبيت پيامبر . ٣

گذاشت و شهادت زيد بن علي در كوفه، شيعيان خراسان را وادار نمودند  و اسارت اهلبيت آن حضرت رو به فزوني) ع(پس از واقعه كربال و شهادت امام حسين 
روا داشتند، باعث نفوذ و ) ص(هاي زيادي كه بني اميه و بني عباس نسبت به خاندان پيامبر  ستم. شان را آشكار و بر ضد بني اميه، به مخالفت برخيزند كه تشيع

ي موجب توسعه و رشد تشيع در ميان مردم اين ديار گرديد كه شهادت زيد بن  اين مظلوميت به گونه. تان شدگسترش تشيع در كشورهاي اسالمي از جمله در افغانس
  .و تشيع سوق دهد) ص(علي وفرزندش يحيي توانست خراسان را به سمت خاندان رسول خدا 

كرد، حمايت  ها عليه كساني كه ظلم و ستم پيشه مي ردم از اين نوع قيامي داشته است و م ظلم ستيزي علويان و شيعيان در رشد و توسعه آن در افغانستان نقش سازنده
  .كردند ي در ميان مردم افغانستان پيدا مي نمودند، جايگاهي ويژه كردند و كساني كه در مقابل ستم پيشگان ايستادگي مي مي
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در ايران و افغانستان نقش مهمي داشتند و بسياري از آنان در ميان مردم  مهاجرت سادات به افغانستان پس از سقوط دستگاه سربداران در سبزوار، در ترويج شيعه
به خراسان نيز موجب فزوني تشيع گرديد و از سوي ديگر ) ع(از اين رو استقرار امام رضا . نمودند اند ومردم از آنان به گرمي استقبال مي جات ساكن شده هزاره

  .سان به سوي مشرق زمين گرديد و اين امر موجب توسعه و رشد چشمگير تشيع گرديده استموجب سيل مهاجرت علويان پس از استقرار در خرا
  :باشد پراكندگي جمعيت شيعه در افغانستان به دو صورت مي

ثريت ساكنين اين مناطق را باشد كه اك مي... باميان، دايكندي، ميدان، غزني و : جمعيت شيعه به صورت متراكم وجود دارد از جمله اينها) استان(در يازده واليت  -١
  .دهند شيعيان تشكيل مي

هرات، قندهار، كابل، : وجود دارد كه عبارتند از) استان(واليت  ٢٣در . كنند ها با ساير برادران اهل سنت زندگي مي جمعيت شيعه به صورت پراكنده در حاشيه -٢
  .كه در اين واليات اكثريت با اهل سنت است... هلمند، لوگر و

تشيع افغانستان در . علوم و معارف، هنر و معماري، آداب و رسوم، نقش اقتصادي شيعه در حكومت و سياست: عيان در فرهنگ و تمدن افغانستان عبارتند ازنقش شي
شناسي و ادبيات و  وم و ستارهنگاري، حكمت، رياضيات و نج هاي علمي چون تاريخ ها در زمينه در برخي دوره. ها نقش داشتند زمينه رشد و توسعه علوم در همة دوره

  . باشد اند مي هر دانشي كه تشيع در رشد و شكوفايي و گسترش آن نقش ايفا نموده
هجري چندان رشد و توسعه علوم را در ميان شيعيان شاهد نيستيم، بلكه برخي انگشت شماري از افراد شيعه وجود دارد كه در برخي  ١٢و ١١و ١٠گرچه در قرنهاي 

به بعد رو به  ١٣هجري شاهد رشد و توسعه و شكوفايي علوم در ميان شيعيان هستيم كه از قرن  ١٤و  ١٣اند؛ ولي در قرنهاي  علمي نقش آفرين بودههاي  از حوزه
بيات و تاريخ نگاري و اند و علوم درميان شيعيان بويژه در بخش اد و پس از آن سير صعودي داشته ١٤هاي گوناگون علمي در قرن  ها در زمينه باشد، شيعه صعود مي

  .خلق آثار اين چنيني از افراد انديشمند شيعي زياد سراغ داريم
مقاومت كه از ميان مرثيه ) شعر(يكي در قالب مرثيه سرايي و ديگر در قالب ادبيات : در بخش شعر و شاعري در دو قالب در ميان شيعيان رشد و نمو نموده است

كه در محافل مذهبي و » ذكاء«محمد نبي واصل، سيد كاظم بلبل و محمد ابراهيم تركمن معروف به : خوريم نام سه نفر بر ميسرايان معروف شيعه در افغانستان به 
ارزه با به عنوان مدافع ارزشهاي ديني در برابر مظاهر بيگانه ايستاده و مب) بلخي(و در شعر مقاومت با نام عالمه شهيد . ادبي افغانستان از شهرت فراوان برخودار است

  .شعر آغاز نموده است
اند و مشهورترين آنها كه حتي آوازه آنها در راديو و تلويزيون طنين اندازند عبارتند  در هنر آهنگ سازي، هنرمندان نامي در عرصه موسيقي درخشيده: در بخش هنر

  .است... صفدر توكلي، داود سرخوش و: از
  . باشند در اين هنر معروف و مشهور مي. باشند ها برجسته مي شيعه در بخش هنرهاي دستي مثل نقاشي و خط و خوشنويسي

جات به بافتن انواع گليم، قاليچه، شال، خورجين، انواع ژاكت، شال  و نيز در قسمت هنرهاي تجسمي، چون نساجي و بافندگي شيعيان افغانستان بويژه در هزاره
اند، عالوه بر آن مقاديري از اقالم  در بسياري از نواحي كشور افغانستان خودكفا بوده. يار داشته استدر قديم االيام رونق بس... گردن، جوراب، دستكش، كاله و

  .اين مردم نقش و سهم به سزايي در ميان ديگران دارند... هاي گلدوزي، سوزن دوزي و  در زمينه. گرديده است صادرات كشو از اين مناطق تأمين مي
  فلزكاران و اسلحه. جات روش ابتدايي ذوب و استخراج آهن معمول بوده است در مناطق هزاره. اران قديم نسبتاً پيشرفته بوده استدر زمينه صنعت، شيعيان از روزگ

ي و هاي سرد و گرم و ابزار و آالت كشاورز كردند و نيز در ساختن اسلحه سازان از آهن و يا فوالد استخراج شده، اسلحه هاي مرغوب و با جنس عالي توليد مي
  . اند زيور آالت زيباي زنانه نقش داشته

ميز و ) الماري(، كمد )كلكين(توان يافت است و در ساختن درب، پنجره  ي در زندگي مردم شيعه افغانستان مي در زمينه صنعت چوب وصنايع آن نقش برجسته
در زمينه معماري، شيعيان در مناطق . ع چوبي در شهرها نقش دارند، ظروف و وسايل آشپزخانه وسايل و ابزارهاي كشاورزي، ظرافت هنري صناي)چوبي(صندلي 

هاي علمي  هاي قديمي كه محصول تجارب و اندوخته ها در روستا در امور ساختمان و عمران از روش كنند، ولي شيعه شهري از اصول معماري شهري پيروي مي
يكي از روش مثبت و فني اين مردم، . كند، تا منازل دوام بيشتري داشته باشد اي را توصيه مي هاستفاده از سنگ و محل سنگي و صخر  استادكاران ماهر است، غالباً

زند تا  كند وقتي آب و خاك را مخلوط كرد براي چند ساعت آن را بهم مي گيري از گل به جاي خشت خام است، گل مورد استفاده را به شكل ساده آماده مي بهره
. هايي كه از اين نوع، تاريخ چند صد ساله دارد، كه به حالت اوليه باقيمانده است گي و دوام اين گل بسيار است و ساختمانآب و خاك مخلوط گردد، چسپند

  . اند ها در بازسازي و راه سازي و سرك سازي پل و سدسازي نقش بارزي داشته شيعه
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توان به چهار چته كابل، باغ علي مردان خان و نيز در  از جمله مي. اند ي يد طوالي داشتهادي و آثار تاريخدر ايجاد ابنيه تاريخي مذهبي و در عمران و آب   شيعيان
ها و همين طور در ايجاد ابنيه مذهبي چون ايجاد بناي مدارس علوم ديني، مساجد و تكايا شيعيان از پيشگامان در اين زمينه بوده  اعمار و بازسازي مراقد و زيارتگاه

  .است
هاي مذهبي و ملي  ها و مناسبت ترند و هنگام جشن رسوم خويش با تكيه شرع و عرف پايبندند نسبت به ديگر ساكنين افغانستان سالمتر و متنوع ها در آداب و شيعه

  .پردازند ها به عزاداري مي گيرند و در ايام عزاداري جشن مي
شتر آنان به زمين وابسته بوده ومردم به كشاورزي و كشت و دامداري مشغول بودند، جز زندگي بي. ها در افغانستان بسيار در سطح پايين قرار دارد نقش اقتصادي شيعه

       .پرداختند زيستند و به مشاغل ديواني و در برخي موارد به تجارت مي كه در شهرها مي) قزلباش(اي از آنها  عده
توان يافت كه در تعامل با شيعيان برخورد  ده است و هيچگاه و هيچ حكومتي را نميبرخورد حكومتهاي مركزي افغانستان در قبال شيعيان بسيار ظالمانه و جبارانه بو

هاي مركزي افغانستان به  هاي مركزي افغانستان نقش داشتند و از جمله قزلباشان در همه حكومت ولي با اين حال برخي از شيعيان در حكومت. مناسبي داشته باشند
موارد به اداره حكومت پرداختند، ولي هيچگاه نتوانستند حكومت و قدرت مركزي را به دست گيرند و بر مردم افغانستان  و نظامي و در برخي) اداري(شغل ديواني 

هاي شيعه و ديگر شيعيان از اين گونه مشاركت در  ، ولي هزارهاي داشتند در انتقال قدرت از يك حاكم به حاكم ديگر نقش تعيين كننده   حكمراني كنند، با اين كه
  .اند و در صورتي كه نقش داشتند بسيار اندك بوده است ها محروم بوده ومتحك

ها  هاي آزادي بخش عليه استعمارگران، از پيشگامان و پيشقراوالن اين گونه نهضت اندازي نهضت ها را در راه ولي آنچه همگان اتفاق دارند، اين است كه شيعه
هاي متعدد كامالً پيدا و روشن است و مردم افغانستان به شجاعت اين  يه نيروهاي استعماري انگليس در طي جنگمشاركت شيعيان در مبارزه عل. توان قلمدادكرد مي

اند و همين طور در قيام شيعيان عليه  ها بسيار تأثير گذارتر بوده كه شيعه» استقالل«و جنگ » قندهار«، »ميوند«مردم آگاهند و نمونه اين گونه مبارزات را در جنگهاي 
شوند ودر اين راه  شود و در مسير تظاهرات برادران اهل سنت به آنها ملحق مي محله شيعه نشين كابل اين نهضت آغاز مي) چنداول(يم ماركسيستي از جاده ميوند رژ

ها چنين شيوه مبارزه را با دشمن به ديگر  در واقع شيعه. شوند رسند و يا زنده بگور مي افتند و به شهادت مي ها به زندان مخوف رژيم ماركسيستي مي بسياري از شيعه
هاي آزادي خواهانه در تمام مناطق شيعه نشين به طور خودجوش آغاز شد و مناطق پس از  باشند و قيام هموطنان خويش آموزش دادند و در اين امر پيشگام مي

اندك زمان باز پس گرفتند و در مناطق همجوار نيز به مساعدت برادران اهل  جات را در ها در بسياري مناطق هزاره ها افتادند و شيعه ديگري به دست نيرومند شيعه
تعليم و تربيت درميان شيعيان افغانستان در بسياري ). داوري(تعليم و تربيت، روحانيت و قضاوت : نهادهاي اجتماعي و مدني شيعيان عبارتند از. سنت خويش شتافتند

در گذشته مكتب خانه و مدارس علمي شيعيان جايگزين نظام آموزشي بوده است كه عملكرد . ه وجود داشته استخان از مناطق به روش سنتي و به صورت مكتب
ها افزون بر  خانه در گذشته كه نظام تعليم و تربيت رسمي وجود نداشت، مكتب. سواد آموزي احكام ديني بسيار مثبت و سازنده بوده است  اين دو نهاد در زمينه

ها پس از فراگيري سواد و مقدمات علوم متداول، به  خانه آموزان مستعد مكتب دانش. يفة تربيت مقدماتي علماي دين را نيز بر عهده داشتند، وظ آموزش عمومي
به ساير هموطنان اند، نسبت  هاي افغانستان از امكانات مدارس دولتي و آموزش حكومتي برخوردار نبوده با اين كه شيعه. رفتند مدارس علميه جهت ادامه تحصيل مي

هاي آزادي خواهانه علما و روحانيت شيعه قرار  در رأس جنبش. توان نقش شيعيان را در تعليم و تربيت بسيار مؤثر دانست از اين رو مي. باشند خويش باسوادتر مي
هاي مشابهند و  اند، داراي مسئوليت جهان قرار داشتهو به صورت شبكه مرتبط اجتماعي است كه در هر نقطه از ) غير رسمي(روحانيت خود داراي سازمان . داشتند

روحانيت شيعه در افغانستان در گذشته وكيل مجتهد و نماينده . هاي گوناگون كه برخي از مسئوليت آنها هدايت و ارشاد جامعه است داراي وظايف يكسان در زمينه
تهد در نجف و قم بود، ولي در دوره معاصر اين طلسم شكسته شده علما و روحانيت شيعه خود رسيد، تنها نماينده مج ي از مقام علمي كه مي آن بود و به هر مرحله

  .تواند به اين مقام عظمي دست يابند يعني خود مجتهد باشند مي
يعه افغانستان با تالش توانستند به توان به حضرت آيت اهللا العظمي محقق كابلي و آيت اهللا العظمي فياض اشاره كرد كه اين دو مجتهد و عالم جامعه ش از اين رو مي

  . مقام شامخ مرجعيت برسند
ها به اعمال واجراي احكام و اموري چون وقف و سرپرستي  يكي، سيستم قضايي دولتي كه دولت. به دو صورت بوده است) داوري(ها سيستم قضايي  در ميان شيعه
ها در  عدالتي ها و بي ستاني ها بر قضاوت نظارت نداشتند و رشوه گرچه حكومت. به عهده داشتندرا » قصاص«گرفته تا » حدود«در بحث مجازات از ... از يتيمان و

دومي سيستم قضايي محلي است كه اين . شد ها تلقي مي اي در جرم و جنايت در شيعه كرد، ولي عامل بازدارنده مورد اجراي حكم و حل دعاوي شيعيان بيداد مي
شد عمدتاً مبتني بر اعمال مصالحه و اجراي شريعت اسالمي و مباني فقه جعفري بود كه توسط علما و روحانيت اداره  س و اداره ميسيستم ابتدايي و به سادگي تأسي

  .شد مي
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