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Abstract 
Throughout contemporary history and based on different readings of Islam, various 

Islamic currents and movements have emerged, each of which has had direct or 
indirect effects on the evolution of Islamic societies in a way and to a certain extent. 
Jamaat-e-Islami and Jamaat Tablighi, two branches of Deobandi beliefs, were founded 
in the years after 1920. Later, they leave significant effects on the Muslims of South 
Asia and even the world. This article tries to explain the similarities and differences 
between these two currents with a comparative approach, focusing on their attitudes 
and functions in the socio-political field. The results indicate that the conflicting values 
of Jamaat Tablighi and Jamaat-e-Islami have distinguished the political-functional and 
operational results of the two streams. The method of data collection was through 
library study using primary data that explains the aligned and non-aligned values of 
the two streams with a descriptive-analytical method. It also covers the weak 
knowledge background of these Islamic currents in academia of Iran. 
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  ایآسي اسالمی جنوب ها جنبشمقایسه امر سیاسی در 

 جماعت اسالمی)-مطالعه موردي جماعت تبلیغی(

 03/01/1401تاریخ دریافت:  *1 سید محمدحسین اکرمیان
 23/07/1401تاریخ پذیرش:  

 چکیده
هـاي اسـالمی   هـا و جنـبش  هاي متفـاوت از اسـالم، جریـان   خوانش مبنايدر طول تاریخ معاصر و بر 

وامع اسالمی تأثیرات مستقیم اند که هر کدام به شیوه و میزانی بر روند تحوالت جگوناگونی پدید آمده
اند. جماعت اسالمی و جماعت تبلیغی، دو جریان منشعب از عقاید دیوبندي، در و یا غیرمستقیم داشته

شوند و بعـدها تـأثیرات بـه سـزا و مهمـی را بـر مسـلمانان        میالدي تأسیس می 1920هاي بعد از سال
تالش است تا با رویکردي تطبیقی بـه تبیـین   گذارند. این مقاله در جنوب آسیا و حتی جهانی باقی می

-ي سیاسـی هاي این دو جریان با تمرکز بـر نگـرش و عملکردهایشـان در حـوزه    ها و تفاوتشباهت
هاي ناهمسو دو جریان جماعت تبلیغـی و  اجتماعی بپردازد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ارزش

ي ریـان را متمـایز سـاخته اسـت. شـیوه     عملکـردي و عملیـاتی دو ج  -جماعت اسالمی، نتایج سیاسی
تحلیلی، ارزش-ي توصیفیهاي درجه اول بوده که با شیوهاي و دادهها از طریق کتابخانهگردآوري داده

هاي اسـالمی  ي شناخت این جریاننماید و ضعف پیشینههاي همسو و ناهمسو دو جریان را تبیین می
 .دهددر محیط آکادمیک ایران را پوشش می

 
 .جماعت اسالمی، جماعت تبلیغی، دعوت، ابوالعلی المودودي، مولوي الیاس گان کلیدي:واژ
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 مقدمه

ي اجتمـاعی دیـن مطـرح    ها حوزه نیتر مهمي اسالم، به عنوان یکی از ها شهیاندنگرش سیاسی در 
امر به عنـوان یکـی از    نیا است.هاي گوناگونی نیز از دین شکل گرفته و برمبناي آن خوانش گردد یم

ي هندوسـتان، نیـز    قاره شبه .گردد یممسائل اصلی دینی در تمامی کشورهاي مسلمان جهان محسوب 
ي اسـالمی معاصـر اسـت. جریـان     هـا  جنـبش و  هـا  انیـ جري اصلی پیدایش و تکامل ها مکانیکی از 

دي را با برخـی اصـول صـوفی    دیوبندي در این منطقه جغرافیایی ریشه دارد و نگرشی اشعري و ماتری
اهللا  الدین احمد بن عبدالرحیم دهلوي، ملقب بـه شـاه ولـی    امتزاج نموده است. این اندیشه توسط قطب

االسـالم  دهلوي به الگوي اعتقادي مبدل گردیده است. ایشان بـا تـأثیر از امـام غزالـی، خطـابی، شـیخ      
تیمیه، امام فخرالدین رازي و الگوي ي، ابنعزالدین بن عبدالسالم، ابوالحسن اشعري، ابومنصور ماترید

عبدالحمیـد  ( تصوف ابن عربی و شیخ احمد سرهندي و ...، اعتقادات دیوبندي را سامان بخشیده است
). برخی اعتقادات همچون نگرش خاص به وجود، پیگیري برخـی آداب تصـوف،   35: 1388صدیقی، 

اعتقـاد دیوبنـدي    ین اندیشه مدنظر بوده است.ا گرایی صفات اللهی، تأکید بر سنت و ... در قالب نص
(تأسـیس شـده بـه وسـیله      1866براي اولین بار در قالب حوزه علمیه دارالعلوم منطقه دیوبن در سال 

هـا و  اي از جریـان شیخ قاسم ننطاوي، رشید احمد گنگوهی) تشـکل مـی یابـد و بـه مـرور مجموعـه      
 هاي متاثر از دیوبندي، جماعت اسـالمی ندي جریانبگردند. در تقسیمها از قالب آن منشعب مینگرش

موسـس مولـوي الیـاس    ( بشیر احمد عثمانی)، جماعـت تبلیغـی   1970موسس مولوي مودودي و از (
)، جمعیـت  1919( و امیرانی همچـون مولـوي یوسـف، انعـام حسـین)، جماعـت علمـاء هنـد         1926

فضل الرحمن) و ... را مـی تـوان نـام    جناح مولوي سمیع الحق و جناح مولوي ( علماءاالسالم پاکستان
برد. به صورت کلی جریان دیوبندي نقش مـوثري را در تحـوالت هندوسـتان، افغانسـتان و پاکسـتان      

 گر آن افزایش یافته است.داشته و به خصوص از زمان استقالل پاکستان، نقش هدایت
دیوبنـدي تأکیـد دارد.    این مقاله بر دو جریان جماعت اسالمی و جماعت تبلیغی منشعب از عقاید

کـه ریشـه در آراء    شـود  یمـ خواه اسـالمی طبقـه بنـدي    ي اصالحها جنبشجماعت اسالمی در طیف 
تحت رهبري مهاتما گانـدي) تأسـیس شـده و    ( گرایی هندوابوالعلی المودودي دارد و در تقابل با ملی

هندوسـتان  و مـذهبی   ي خاص اجتمـاعی بسترهاجماعت تبلیغی نیز ریشه در آراء مولوي الیاس و در 
 میوات و نظم الدین دهلی) تأسیس گردیده است.(
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همانطور که در ادامه ذکر می شود، این پژوهش به مقایسه تطبیقـی جماعـت اسـالمی و جماعـت     
تبلیغی به عنوان دو جریان منشعب از اعتقادات دیوبندي می پردازد تا نوع نگرش خاص هـر کـدام از   

تبیین نماید. دالیل انتخاب این دو جریان نیز، تمایزات آنان در نگرش بـه  آنان را به مفهوم امر سیاسی 
هـاي متفـاوت   هاي نظري و عملـی اسـت کـه طیـف    امر سیاسی و رویکردهاي متفاوت آنان در حوزه

کند و در فهم امـر سیاسـی در جنـوب آسـیا مـوثر      منشعب از اعتقادات دیوبندي را به خوبی تبیین می
بیقی این دو جنبش، در فهم نگرش اسالم سیاسی جنـوب آسـیا و شـبه قـاره     است. تجزیه و تحلیل تط

ضـروري اسـت. ایــن موضـوع از طریـق خــوانش دقیـق و تطبیقـی الگــوي موسسـین، ایــدئولوژي و        
عبارت است از؛ دالیل نگـرش متفـاوت    . سوال اصلی مقالهشود یمي این دو جماعت ممکن ها شهیاند

تبلیغی بـه مفهـوم امـر سیاسـی علیـرغم برخـی شـباهت هـاي         دو جریان جماعت اسالمی و جماعت 
 اعتقادي آنان چیست؟

فرضیه پژوهش عبارت است از اینکه؛ تفاوت هاي دو جریان، در حوزه نگرش به قدرت و جامعه، 
نگرش به ساختار و سازمان، شیوه هاي اصالح جامعه و یا فـرد، نگـاه متفـاوت بـه صـوفی گرایـی و       

یاسی و دینی، منجر به تفاوت امر سیاسی نزد دو جریان جماعت تبلیغی و خوانش گوناگون از متون س
جماعت اسالمی گردیده که این موضوع بر عملکردهاي متفاوت سیاسـی و اجتمـاعی آنـان نیـز تـأثیر      

 داشته است.
پیشینه پژوهش و نوآوري پژوهش به صورت کلی پیرامون جماعت تبلیغی کتب منتشره و جـامعی  

اما برخی از مقاالت و  اي خاص تالیف گردد؛ایران یافت نشده که توسط نگارنده در جمهوري اسالمی
پدیـدار شناسـی سیاسـت در جریـان     ( اي پیرامون این جماعت انتشار یافتـه اسـت. مقالـه   کتب ترجمه

) که عملکرد این گروه را بـر  1393جماعت تبلیغ، جهانتیغ، فصلنامه مطالعات راهبردي بسیج، تابستان 
ار شناسی تبیین نموده است. ضعف این نگاشته در عدم تحلیل جامع و کافی متـون درجـه   حسب پدید

اي نیـز  نامـه اول این جماعت است و به صورت موردي و کامال موجز به موضوع پرداخته است. پایـان 
، دانشـگاه  1391تحت عنوان (جنبش جماعت دعوت و تبلیغ در جنوب شرق ایران، نصـراهللا خواجـه،   

بایی) به تحلیل تأثیرات شکل گیري این جماعت بر امنیت ملی ایران پرداختـه اسـت. ایـن    عالمه طباط
پژوهش نیز الگوي جامعه شناختی جامعی را براي شناخت این جماعت ارائه ننموده و در این موضوع 

هاي اعتقادي جنوب آسیا ضعف دارد. از سویی دیگر منبعی در باب تطبیق امر سیاسی در طیف جریان
 مرکز بر جماعت اسالمی و جماعت تبلیغی نیز تاکنون نگاشته نشده است.با ت
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ي درجه اول هر دو جماعت ها دادهاي و شیوه گردآوري داده، در این مقاله بر حسب منابع کتابخانه
یی دقیق این دو جنـبش  شناساسازد. به صورت کلی است که امکان شناسایی تطبیقی آنان را ممکن می

ي اسـالمی  هـا  نبشن، گامی اساسی و مهم در فهم سیاست و اجتماع در رویکرد جو نگرش سیاسی آنا
 معاصر و فعال در جهان است.

 چهارچوب نظري -الف

ي علمی گوناگونی رشد و گسـترش  ها روشعلوم سیاسی و اجتماعی در بستر تاریخی و بر مبناي 
یی تاریخی دارد. ها شهیراست که  ي تطبیقی سهیمقاي  شهیاند. یکی از این رویکردهاي اساسی، اند افتهی

ي یونـان باسـتان مـورد توجـه فالسـفه بـوده و        دورهاي به عنوان رویکردي تاریخی، از تحلیل مقایسه
ي تـاریخی اسـتفاده    سهیمقاي خود از روش تحلیل ها نگاشتههردوت و ... در  ،افرادي همچون ارسطو

ي با اهمیـت  ها وهیشي تطبیقی یکی از  سهیقامصورت کلی الگوي  به ).1388اسکاچپول تدا، ( اند کرده
ي گوناگون مـورد اسـتفاده قـرار    ها حوزهدر علوم انسانی است که در  ها ناشناختهدر شناسایی و کشف 

این الگو، موارد تطبیقی به عنـوان یـک کلیـت     . درشود یمگرفته و به عنوان چهارچوب نظري معرفی 
اي، مورد به صـورت کلـی بحـث و پـژوهش     کیفی مقایسه. در الگوي شود یممطالعاتی در نظر گرفته 

یـا نهادهـاي     دهیـ پد. در این الگو حضور و یا عدم حضور متغیر در شود یمها مقایسه و کلیت شود یم
به صورت کلی مطالعات تطبیقی الگویی است کـه از هـر دو روش کمـی و     شود.اجتماعی مقایسه می

استقرایی دارد. رویکرد اسـتقرایی بـه روش   -و الگویی قیاسی استفاده کرده ها دادهکیفی در جهت تبیین 
). به عنوان مثال تحلیـل مفهـوم انقـالب در آراء جـان     157: 1388فلیک، ( تطبیقی کیفی معطوف است

ي غربـی و  هـا  نظامي  سهیمقاي جامعه شناسی انقالب و  حوزهفوران، برینگتن مور، چالز تیلی و ... در 
اساس این الگو بوده است. در الگوي استقرایی، نگرشی تـاریخی و فرهنگـی   غیر غربی از منظر وبر، بر

. هـدف ایـن نـوع پـژوهش     ردیـ گ یمـ ي رویکرد سیاسی و اجتماعی مدنظر قـرار  ها تفاوتبراي تبیین 
ي خاص است. ابزار تجزیه و تحلیـل در ایـن   ندهایفرآي فرهنگی و تاریخی محدود نسبت به ها میتعم

هاي تاریخی ترکیبی بر حسب خوانش-است و تبیین در قالب فهم کلی الگو بر حسب روایت محوري
. در این نگاشته و بر حسب الگوي کیفی تطبیقی، امر سیاسی در دو جریـان جماعـت   ردیگ یمصورت 

گیرد. به صورت کلی در متون آکادمیک علوم انسـانی،  اسالمی و جماعت تبلیغی مورد واکاوي قرار می
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گـردد. امـر سیاسـی    هاي فلسفه سیاسـی معرفـی مـی   سفی است و از بایستهامر سیاسی داراي شأنی فل
سـازد و عمومـاً تـوافقی مـابین     هرگونه کنش نظري و عملی در عرصه جامعه و سیاست را ممکن مـی 

 ).92: 1392ها و جماعات متفاوت است (مرتضی بحرانی،گروه
ان شناسـی سیاسـی) مـرتبط    امر سیاسی مفهومی است که به ارتباط متقابل انسان و سیاسـت (انسـ  

هاي ستیزجو، خنثـی و فعـال را در رابطـه قـدرت و     است. نوع عملکرد انسان در قبال قدرت در قالب
کند و از وضع طبعی هابز تا وضع مدنی روسو، وضـع اخالقـی اشـمیت و ...را در بـر     دولت ایجاد می

امر سیاسی اغلب در کنـار دولـت و   یابد. گیرد. امر سیاسی در تعامل انسان، قدرت و دولت معنا میمی
گیرد و اگر موضوع علم سیاست را دولت قرار دهیم، امـر سیاسـی درون دولـت    یا همراه با آن قرار می

شود. البته نباید دولت و جامعه را دو چیز مجزا دانست و هر گونه امر اجتمـاعی، فرهنگـی،   مشهود می
ی نیست. هرآنچه در حـوزه اجتمـاعی مـرتبط بـه     آموزشی و اقتصادي و نظایر آن خنثی و یا غیر سیاس

 شود.دولت، قدرت و حاکمیت باشد و تنازع بر سر قدرت را موجب شود، امر سیاسی محسوب می
امر سیاسی از مفاهیمی است که در ساحت نظري و هم عملی، تعریف و مشاهده آن بسیار صـعب  

ردي متعارض، از مناظر متنوعی، به امـر  هاي گوناگون و در مواها و پارادایمو چند بعدي است. نگرش
اند. امر سیاسی رفتار و یا کنشی در عرصه عمومی است که معطـوف بـه منـافع    سیاسی مفهوم بخشیده

فردي و یا مصالح جمعی خواهد بود. این رفتار و کنش ناشی از رویکـرد تعـاملی و یـا تخاصـمی در     
 بـا هـر مسـلکی   » بر مـا «یا » با ما«دو قطبی  هايمحدوده قدرت سیاسی است. امر سیاسی از منظر نگاه

اي بـه  بشري، دینی، ایدئولوژیکی و غیره) تعاریف مختلفی را دارد. متفکران نیـز هـر کـدام بـه گونـه     (
اند. تعریف امر سیاسی در فضاي تخاصـم، نـزاع و درگیـري، معرفـی امـر      تعریف امر سیاسی پرداخته

یاسی به عنوان هدف سیاست و یا معرفـی آن تـابع   سیاسی در فضاي مخالفت و دشمنی، تعریف امر س
ها، برخی از تعاریف امر سیاسی است. به صورت کلی هر تعبیـري از امـر   قدرت و منش افراد و گروه

پـذیر  اي سیال، دگرگونسیاسی، باید به سه حوزه، جامعه، حکومت و قدرت ارتباط یابد. جامعه حوزه
هـاي خـود و قـدرت حکومـت،     تـوان، ظرفیـت و ویژگـی   و همیشه در حال تغییر است و متناسب با 

گانه، مقابله، همکاري و انفعال را خواهد داشت و به نوعی شکل دهنده به امر سیاسـی  گیري سهموضع
شـود و  در اجتماع است. در بسیاري از موارد امر سیاسی در سطح رسمی توسط حکومـت تعیـین مـی   

د وضـع قـانون و ... بـا شـرایطی کـه در جامعـه و       سازي قدرت و یا زور، حدوچهره حکومت با عیان
 آورد.کند، امر سیاسی را پدید میحکومت ایجاد می
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انـد و در  هاي اسالمی نیز در طول سالیان اخیر، با حکومت و حکمرانان متعددي مواجه بودهجریان
هایشـان   راستاي فعالیت در محیط جامعه، نیازمند بازتعریف امر سیاسی در راسـتاي اهـداف و آرمـان   

اند. در جنوب آسیا نیز همزمان با اضمحالل قدرت مغول، ظهـور اسـتعمار انگلیسـی و سـپس     گردیده
هـا و  برآمدن آفتاب استقالل هندوستان و بعدها انفکاك پاکستان، فضاي امر سیاسـی، سرشـار از تـنش   

افکنـد. در  می تضادهاي گوناگونی بود که بر محیط فکري، مذهبی، فرهنگی و اجتماعی مسلمانان سایه
هاي اسالمی گوناگون به تعریف و بازتعریف جایگاه و اهدافشان در ساحت این فضاي پیچیده، جریان
اند که این پژوهش با تاکید بر جماعت تبلیغی و جماعت اسالمی، از منظري امر سیاسی مبادرت نموده

 نماید.واکاوي می تطبیقی، روش، اهداف و شیوه اقدام آنان در بستر امر سیاسی اسالمی را
ها تاثیر دارد نگرش) جریان و جماعت( به صورت کلی دانش و معرفت اعتقادي نیز بر امر سیاسی

و منجر به عملکردهاي مشخص و متفاوت خواهد شد. امر سیاسی، امکـان تبیـین نگـرش بـه دولـت،      
هـاي  رمانوضع سیاسی مردم، نگرش به مقوالت سیاسی، تعریف دوست و دشمن، تعریف اهداف و آ

جامعه سیاسی، نگرش به جایگاه ایدئولوژي در ساحت قدرت، نگرش به جایگاه مـردم و دموکراسـی،   
سازد. به صورت کلی برداشت امر سیاسی، نگرش به توجه به آزادي سیاسی، عدالت و ... را ممکن می

ورد. مسیر اقدام آنهادهاي سیاسی و اجتماعی و در گام بعد فرهنگ سیاسی گروه و جریانی را پدید می
 گردد.و عمل یک گروه یا جماعت از طریق نگرش آنان به امر سیاسی مشخص می

ي آن دو جماعت اسـالمی و تبلیغـی    مثابهي الگوهاي آرمانی و به  مطالعهاین الگو براي فهمیدن و 
ید بـه  اي همچون دو جماعت اسالمی و تبلیغی، بااین الگو، در جهت فهم پدیده در قابل کاربرد است.

ي ذهنـی را از طریـق ایـن روش تطبیقـی کشـف نمـود.       هـا  دادهاي از آنان نائل آمد و شناخت مقایسه
ي آنـان از  هـا  تفاوتو  ها یژگیوشناسایی این دو جماعت با استفاده از این الگو، با استفاده از شناخت 

را  آنـان  است کـه توصـیف امـر اجتمـاعی و سیاسـی      شانیها شهیاندطریق مقایسه و تطبیق واقعیت و 
). به واسطه ماهیت و ساخت یکسـان ایـن دو جریـان، رویکـرد     664: 1976اسملسر، ( سازد یمممکن 

: 1385گلدستون،( مورد محور و کیفی مدنظر قرار دارد تا فهم تحوالت انسانی و اجتماعی ممکن گردد
طریق اسناد تاریخی و ثبتی این دو جنبش اسالمی است  از ها دادهي جمع آوري  وهیش) در این الگو 20

 .شود یمذهنی واکاوي  -ي دو جماعت در فرآیندي متقابل و در دو سطح عینی شهیاندو تحرکات و 
شود که بر حسب آن خوانش متفـاوت هـر   الگوي تطبیق امر سیاسی در دو جریان در ادامه ذکر می

ي آنان تبیین گردیده و تـاثیر آن بـر عملکـرد اجتمـاعی و     هاي اعتقاددو گروه از امر سیاسی و شباهت
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 جماعت اسالمی -مقایسه تطبیقی جماعت تبلیغی -1نمودار شماره 

 )نگارندگان(منبع:  

 شباهت شناسی تطبیقی الگوي جماعت تبلیغی و جماعت اسالمی -ب

 یاجتمـاع جماعت اسالمی و جماعت تبلیغی هر دو در یک بستر اجتمـاعی و در شـرایط خـاص    
مسـیحیت) شـکل    -ي سقوط امپراطوري مسـلمان مغـول و قـدرت گیـري جریـان هندوئیسـم       (دوره
. موسس جماعت اسالمی ابوالعلی المودودي و موسس جماعت تبلیغی مولوي الیـاس اسـت.   اند گرفته

ي دو هـا  شـباهت . گردنـد  یمـ و در قالب مدارس علوم دینی هندوستان تاسیس این دو جریان، دیوبند 
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ي دیوبنـدي  هـا  آمـوزش ي یکسان این دو موسس بوده است. ها نهیزمي تحصیالت و  واسطهجریان به 
موسسین دو جماعت در مدارس علوم دینـی، فضـاي خـاص هندوسـتان و اسـتعمار سـتیز بـودن دو        

ز سوي دو موسس و تالش بـراي پیگیـري مفهـوم احیـاي دیـن،      جماعت، هراس از نابودي امر دینی ا
ي تطبیقی این دو جریان است که در ساخت نگرش آنـان مـوثر   ها شباهتي مشابه و ها نهیزمبرخی از 

 .ردیگ یم، معرفی کلی دو جماعت صورت ها شباهتبوده است. در ادامه بر مبناي این 

 اشتراك در استعمار ستیزي و هراس از هندوئیسم -1

به صورت کلی فضاي خاص هندوستان بعـد از امپراطـوري مغـول و اسـتعمار انگلسـتان، فضـاي       
ي اسالمی این منطقـه بـوده اسـت. از منظـري تـاریخی، زمـان تاسـیس        ها جنبشمشترکی براي تمامی 

ي اسالمی جنوب آسیا، بعد از شروع استعمار انگلستان و اتمام خالفت مغول بوده اسـت. در  ها جنبش
کـه در   گـردد  یمـ ي اسـالمی درك  ها جنبشنوعی هراس و بحران مشترك از سوي موسسان  این دوره

امـت و   نمـاد  بـراي حفاظـت از   ها جنبش نیا هندي موثر بوده است.-ي اسالمیها جنبششکل گیري 
 ,S. V. R. Nasr) کردنـد  یمـ وحدت اسالمی در قالب احیاي امپراطوري اسـالمی هندوسـتان، تـالش    

وره علماي شبه قاره از رشد و قدرت گیري همزمان استعمار، سکوالریسم و ملـی  . در این د(7 :2000
ي اسـالمی را  هـا  شهیاندگرایی هندو در هندوستان پسااستعمار هراس داشته و بازگشت نومسلمانان به 

ي فعالیت هندوئیسم نیز در این دوره مزید بر علـت بـود و باعـث     گستره. دهند یمدر دستور کار قرار 
 .گردد یمي اسالمی هندوستان ها جنبشدر مقابل جریان هندوئیسم در  مقاومت گیريشکل 

(I. S. Marwa, 1979:96-97) .   2ینظـام )، خواجـه حسـن   1943-1868( 1يتنـو مولـوي اشـرف 
) و ... در 1979-1903( 4يمـودود )، سـید ابـوالعلی   1926-1878( 3يعبـدالبار )، موالنا 1878-1955(

. در ایـن بـین   دهند یمي خود قرار  سرلوحهي اسالمی را ها ارزشفاظت از مقابل جریان هندوئیسم، ح
موسـس جماعـت اسـالمی) و عالمـه     ( يمـودود بنیانگذار پاکستان)، مولـوي  جناح (نقش محمد علی 
(بنیانگذار جنبش ستیزه جوي خاکسار) و مولوي الیاس (بنیانگذار جماعت تبلیغی)  5عنایت اهللا مشرقی

 ........................................................................................................................  
1 . Maulana  Asraf Ali thanvi (1863-1943) 
2 . Khawaja Hassan Nizami (1878-1955) 
3 . Maulana Abdul Bari  (1878-1926) 
4 . Syed Abu Ala Madudi(1903-79) 
5 . Inayatullah Mashraqi 
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هندوئیسم حـائز اهمیـت بـوده    -و براي مقاومت در برابر جریان استعمار غربی 1920ي  دههدر اواخر 
است. آنان مسلمانان را از مسیر خاص پیـروي از اصـول اسـالم دور دیـده و احیـاي ایمـان در قالـب        

 ,Freeland Abbott). کردنـد  یمـ سـاز مسـلمانان معرفـی    بخشی را بـه عنـوان عنصـر موفقیـت    آگاهی

ي اسـتقالل   نـه یزمي این دوره، به میزانی وسیع شد که بعدها ها جنبشگرایی  ي اسالم دامنه (2000:49
 فرآهم آورد 1947پاکستان و مجزا شدن دولتی تمام اسالمی را نیز در سال 

(Graham E. Fuller, 1994:4)       همانطورکه بیان شـد، اضـمحالل امپراطـوري مغـول نیـز یکـی از .
ي اسالمی در هندوستان بود. در این دوره تقویـت نفـوذ بریتانیـا    ها جنبشگیري ي اصلی شکلها نهیزم

ــود      ــاخته ب ــناك س ــالمی را هراس ــاي اس ــیاري از علم ــم، بس ــاي هندوئیس ــت الگوه ــا تقوی ــراه ب هم
)Metcalf,1982: 84(. 

ي مـودودي و مولـوي   هـا  شـه یاندشواهد حاکی از آن است که این هراس از استعمار، در نگـرش  
ي آتی آنان بر حسب نگـرش  عملکردهاسیاسی موثر بود. این هراس، موجب  الیاس به امر اجتماعی و

 به امر سیاسی و اجتماعی گردید.

 تأکید بر احیاي امر دینی و خاص به عنوان وظیفه حتمی -2

ي اسالمی امر دینی در کنار الگویی مدرن و یا سنتی مورد نظـر قـرار دارد. نخبگـان و    ها جنبشدر 
. دنسـاز  یمـ ي اسالمی را نسبت به امر دینی مشخص ها جنبشي خاص مؤسسان، نگرش و عملکردها

خواه تجددطلب، محافظه گرا، سکوالر بوده و برخی دیگـر نیـز    ي اسالمی جمهوريها جنبشبرخی از 
. هر دو جریان جماعت اسالمی و دهند یماحیاي امر دینی، بنیادگرایی و سلفیت را در دستور کار قرار 

ي زندگی و پایبندي به دیـن اسـالم    وهیشترك حاکمیت خداوند را به عنوان تبلیغی، نیز به صورت مش
. هر دو جماعت دفاع از دانند یمي مختلف ضروري ها وزهضروري خوانده و حکومت خداوند را بر ح

سازي را مدنظر قرار داده که تحت تأثیر الگوي مؤسسین آنـان   هویت اسالمی و تأکید بر دعوت و پاك
و در  گـردد  یمـ دودي، احیاي دین اسالم از طریق ایجـاد حکومـت اللهـی معرفـی     است. در الگوي مو

کـه در راسـتاي    شـود  یمگرا معرفی ي مولوي الیاس، جماعت تبلیغی به عنوان گروهی اسالمها شهیاند
. ایـن موضـوع تفـاوت امـر سیاسـی در دو      دنک یمپاسخگویی به اخالقیات رو به زوال مسلمانان عمل 

دید. جماعت تبلیغی بر این اعتقاد است کـه اخالقیـات رو بـه زوال مسـلمانان،     جماعت را موجب گر
حل ایـن مسـئله را نیـز در تقلیـد صـرف از       راه ي اسالم سنتی است وها ارزشناشی از غفلت آنان از 
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مسلمانان به مسیر صحیح اسـالم و زنـدگی مقـدس را از     بازگشت ص) معرفی کرده و( امبریپزندگی 
 .دهد یمقرار طریق دعوت مدنظر 

(Islamic Academy, Plano, 2012)  ي متفاوتی از ها روشاین روي اگرچه دو جماعت داراي  از؛
و امـر   گردد یمشان مطرح به عنوان آرمان محوري» احیاي امر دینی«مفهوم ، اما تأکید بر اند نیداحیاي 

 گیرد.  سیاسی تعریف شده توسط هر کدام از دو جریان، از این تفکر نشأت می

 معرفی رهبري و امارت به عنوان اولویت -3

ي ثقل اندیشه و عملکرد گروه معرفی نمـوده   نقطههر دو جماعت، امیر، رهبر و امارت را به عنوان 
. ایـدئولوژي در عملکـرد جماعـت    کنند یمو اختیارات قابل توجهی را براي مدیریت، به وي تفویض 

اسالمی و دعوت و تبلیغ در عملکرد جماعت تبلیغی، بدون رهبري امیـر ممکـن نخواهـد بـود و وي     
 1972تا  1941ي ها سالشود. جماعت اسالمی در عالم واقع نیز در مرکز ثقل امر سیاسی محسوب می

 نـام  بـه  فـردي  1987تا  1972هاي سال و بعد از وي در دهیگرد یمامارت  1توسط ابوالعلی المودودي
، مسئولیت تحقق نگرش 3فردي به نام قاضی حسین احمد 2009تا  1987 يها سالو در  2طفیل محمد

ي متنـوعی را نیـز بـا    هـا  يهمکـار . ایـن امـراء   اند داشتهسیاسی و رهبري جماعت اسالمی را بر عهده 
المللی و جهانی امراء و راهبـران جماعـت    بین. در این دوره تعامالت دادند یمي مستقر انجام ها دولت

ي کشـورها ي اروپـایی و  کشورهااسالمی حائز اهمیت بوده و دیدار از کشورهایی مانند آمریکا، کانادا، 
منظر سـاختاري در جماعـت اسـالمی، امیـر مسـئولیت کلـی و        از د.ریگ یمخلیج، توسط آنان صورت 

راهبري امور مذهبی و سیاسی جماعت را بر عهده دارد. در جماعت تبلیغی نیز نقش امیر حائز اهمیت 
ي تبلیغـی پیرامونشـان شـکل    هـا  شـبکه و  ها حلقهالعمر انتخاب گردیده و است و آنان به صورت مادام

از مولوي الیاس، مولوي محمـد   اند عبارتاصلی جماعت تبلیغی جهانی . در عالم واقع، امراي ردیگ یم
 هـا  استیسیوسف، مولوي انعام حسین، حاج عبدالوهاب که از زمان تأسیس تاکنون، سکوت در مقابل 

-و تحرکات سیاسی را در دستور کار خود قرار داده و امر سیاسی را تنزل به امر تبلیغی و اعتقادي داده

این سه شباهت در رویکردهاي جماعت اسالمی و تبلیغی وجود داشـته اسـت. در    رسد یماند. به نظر 
که منجر به تغییر عملکردهـاي سیاسـی و اجتمـاعی     گردد یمي این دو جماعت معرفی ها تفاوتادامه 
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 آنان و تعاریف متفاوتشان از امر سیاسی گردیده است.

 تفاوت شناسی تطبیقی جماعت اسالمی و جماعت تبلیغی -پ

ي هـا  تفـاوت اي از  تبلیغی با یکدیگر، مجموعه-ي بیان شده دو جماعت اسالمیها شباهتبا وجود 
این امر سیاسی بر نگرش و در گام بعدي  توان با تمرکز بر امر سیاسی مشاهده نمود.یممختلف را نیز 

ـ   أثیر تفـاوت  بر عملکرد آنان نیز تأثیر داشته است. امر سیاسی متفاوت و متمایز این دو جریان تحـت ت
ي مخاطبشان، نگرش متفاوتشان نسبت بـه   جامعهبندي  تجربیات مؤلفین دو جماعت، تفاوت در تقسیم

ي  وهیشي اسالمی، تفاوت در نگرش به ساختار و سازمان، تفاوت در نگرش نسبت به  جامعهقدرت و 
اي لکرد رسانهاصالح فرد و جامعه، نوع نگرش صوفی گرا، نوع خوانش متون سیاسی دین اسالم و عم
گردد. در ایـن  و انتشاراتی آنان بوده که منجر به عملکردهاي سیاسی و اجتماعی متفاوت دو جریان می

هاي تطبیقی نگرش دو جماعت به امر سیاسی، دلیل تغییر و تمـایزات  ترین تفاوت قسمت با تبیین مهم
 عملکرد سیاسی و اجتماعی دو جریان مشخص خواهد شد.

 گیري امر سیاسی دو جماعتت مؤلفین در شکلتجربیا تفاوت -1

که در فضاي خـاص   ي هندي بودند برجستهابوالعلی المودودي و مولوي الیاس، دو متفکر و عالم 
عـالم،  -ي امر دینی را به عنوان اولویت خود انتخاب کردند. ایـن دو محقـق   دغدغهاستعمار انگلستان، 

. مودودي (مؤلف و مؤسس جنـبش جماعـت اسـالمی)،    اند داشتهمسیر زندگانی متفاوتی را از یکدیگر 
-ي سیاسـی ها تیفعالکرده اهل دهلی نو متولد گردید. وي  ي تحصیل خانوادهدر اورانگ آباد و در یک 

، در این دوره مقاومت بـا  ونددیپ یم» التحریک الهجرت«شروع و به جنبش  1921اش را از سال مذهبی
پادشـاهی غیـر   هندوسـتان ( انان براي هجرت به افغانستان و خروج از حکومت بریتانیا و تشویق مسلم

 (S. V. R. Nasr,2000:7) اسالمی) را به عنوان هدف منظور داشته است
مکـان و   نقـل  1بـه حیـدرآباد   1932نگـاري را انتخـاب و در سـال    پس از مدتی، وي شغل روزنامه

. نگـارد  یمـ را  2»ترجمـان القـران  «ی به نام ي اردوی روزنامهفعالیت نظري را بر عملی ارجحیت داده و 
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ي  پـروژه  ،1ي وقف منطقه. بعد از مراجعت وي به گردد یمبرقرار  1937ارتباط وي با اقبال نیز در سال 
توجـه بـوده و موجـب     ي سیاسـی وي در ایـن دوره قابـل   هـا  تیـ فعال. دیـ نما یمرا شروع  2داراالسالم

ي  نـه یزم. همـین امـر   گـردد  یمـ سبت به تحرکات وي ي منفی از سوي نیروهاي محلی نها يریگ موضع
در الهـور    (S. V. R. Nasr,2000:14).آورد یمـ اخراج وي از این شهر و مراجعتش به الهور را فراهم 

. وضعیت خاص الهـور  کند یمي سیاسی را پیگیري ها تیفعالایدئولوژي جماعت اسالمی را تدوین و 
و ... در کنـار نبـود سـاماندهی منسـجم      هـا  ياحمـد هـا،  سیکو وجود اقوام گوناگونی مانند؛ هندوها، 

اسـالمی در  -زد. در این زمان براي ایجـاد حزبـی سیاسـی   سا یمي اسالمی، مودودي را نگران ها انیجر
ي مـودودي تأکیـد بـر الگـوي      نامهیزندگ. در (S. V. R. Nasr,2000:10)گیرد الهور تالش صورت می

ي آگـاهی بخشـی بـه     حـوزه وئیسم، تأکید بر الگویی نظـري در  مقاومت عقیدتی در مقابل جریان هند
ي اسالمی، تأکید بر ساماندهی حزب و جماعتی سیاسی، نگرشی نوین به مفهوم جنبش اسالمی  جامعه

شود. از سویی دیگر مولوي الیـاس   و ... وجود داشته که نگرش خاص وي به امر سیاسی را موجب می
مـیالدي متولـد شـد.     1885در هندوستان بـود کـه در تـاریخ     ي صوفی خانوادهآل کندلووي پسر یک 

در گرایش قرآن و حـدیث را   اش ینید التیتحص تحصیالت علوم دینی ابتدایی را در خانه آموخت و
ي هـا  تیـ فعالي اسـتادي رسـیده و    مرحلـه . بعد از اتمام تحصیالت بـه  ردیگ یمنزد علماي دیوبند فرا 

بار به حج مشـرف   4وي در طول زندگانی  (CentralMosque,2015). .کند یمتدریسی خود را شروع 
 .)Haq,1972: 23( ردیگ یمشده و در سفر دوم حج، براي شروع امر موعظه و دعوت تصمیم 

نداشتن تحصیالت در علوم مدرن و ناآشنایی وي با علم روز، مولوي الیاس را بیش از علمی بودن 
اش، راه رسیدن بـه حیـات   مبناي تحصیالت دینی و دیوبنديبه فردي مذهبی مبدل ساخته بود. وي بر 

. بـراي تحقـق ایـن    دانسـت  یممذهبی و سعادتمند را از طریق آشنایی دقیق با قوانین و اصول اسالمی 
ي هـا  آمـوزش تـا   گـردد  یماي از مدارس کوچک علوم دینی توسط مولوي الیاس تأسیس آرمان، شبکه

 1926ي بـه مـرور و از سـال    و  (Hasni, 2004: 138-139).دهند قرآنی و حدیثی را مابین مردم ارتقاء
سواد و روسـتایی) هندوسـتان    (اکثراً بی دهقاني  تودهکه آموزش تعهدات دینی به  رسد یمبدین نتیجه 

سـواد   ي بـی  تـوده ي مابین مدارس علوم دینی و  فاصلهاهمیتی فزاینده دارد. مولوي الیاس براي کاهش 
ي تحرکات جریان هندوئیسم  واسطه نگرش به . این(ikand,2009,69)کرد یماز مسلمان هند، احساس نی
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هـا و  . نومسلمانان این ناحیه اگرچه مسـلمان بودنـد، امـا در مراسـم    ردیگ یمي میوات شدت  منطقهدر 
الگوهاي ازدواج، ارث و آداب و رسوم محلی، عملکردي نزدیک به الگوي هندوئیسم داشتند و مولوي 

ي مولوي ها شهیاندي تمرکز آراء و  نقطهي میوات  منطقهازگشت آنان از اسالم را داشت. الیاس هراس ب
ی را بـا مـدارس   ) ارتباطي ضعف مدارس علوم دینی واسطهبه منطقه (. نومسلمانان این گردد یمالیاس 

). در ایـن شـرایط مولـوي    (Manzoor-ul-Haq Siddiqu,1964:101علوم دینی رسمی برقرار نکردنـد  
س درصدد ایجاد سبکی جدید در امر دعوت و تبلیغ بود که آگاهی بخشی دینی را تحـول بخشـد.   الیا

) را به عنوان پایگاه اصلی الگوي جماعت تبلیغی 1916تأسیس ( الدیني نظم مدرسهوي پس از مدتی 
. وي بـا تحصـیالت و تدریسـی کـه در     دیـ نما یمي عملی و دعوتی خود را شروع ها تیفعالمعرفی و 

ي مدارس رسـمی  ها تیفعالکه مردم محلی از  رسد یمس دارالعلوم دیوبندي داشت، به این نتیجه مدار
به  1اوتراپردایش)صحراپور (ي مظهرالعلوم  مدرسه. بدین دلیل از باشند یمدیوبندي ناراضی و کم بهره 

گذاري  مدرسه پایهتبلیغی را در این -ي امر دینیها شهیاندنقل مکان کرده و  2الدین دهلیي نظم مدرسه
تبلیغ مستقیم، الگـوي جماعـت تبلیغـی را ایجـاد      نمود. تالش وي براي ساخت الگویی ساده براي امر

ص) به عنوان هـدف اصـلی   ( امبریپدر این الگوي تبلیغی، پیروي تمام و کمال از الگوي تبلیغ زمان نمود. 
بیـان شـد، زندگینامـه و نـوع      طـور کـه   همان  (Sikand, 2002: 66).دیگرد یماعضاي جماعت معرفی 

 گردد.دهد و منجر به تفاوت میامر سیاسی در دو جماعت را تحت تأثیر قرار می مؤلف، نگرش متفاوت دو

 ها انیجري مخاطب  جامعهبندي  تفاوت در تقسیم -2

ي مخاطـب دو   جامعـه ي  دامنهبر مبناي نگرش خاص مؤلفین جماعت اسالمی و جماعت تبلیغی، 
کـرده   ي متوسط و تحصیل طبقهاسالمی یارگیري از  جماعت متفاوت گردیده و متمایز است.جریان نیز 

یی آموزشی براي آنـان تحـت   ها برنامه انجام یی مانند دانش آموزان، معلمان، افسران ارتش وها گروهو 
-ي آموزشـی هـا  تیفعالمدیریت دپارتمان آموزش اعضاء در ستاد مشترك الهور را به عنوان بخشی از 

ي مخاطـب خـود را از اقشـار طبقـه متوسـط،       جامعـه جماعـت اسـالمی،    3.کنـد  یمـ اجتماعی معرفی 
 خـود  اگرچه به طبقات پایین نیز توجه دارد، اما زبان گفتمانی و کرده و روشنفکر دینی انتخاب تحصیل

کرده تدوین نموده است. به صورت کلی این طبقـات داراي   را بر مبناي جذب طبقه متوسط و تحصیل

 ........................................................................................................................  
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رویکـرد در مقابـل    نیاي سیاسی بوده و تالش براي مشارکت فعال را در دستور کار دارند. ها خواست
براي جذب مسلمانان در حاشیه مانده و تعهد  تالش الگوي جماعت تبلیغی است. در جماعت تبلیغی،

ي  شـده ي غرق  جامعهي صحیح نجات افراد و  وهیشص)، به عنوان تنها ( امبریپبراي بازگشت به عصر 
حاشـیه   . در الگوي جماعت تبلیغی، تأکید بـر طبقـات در  )Metcalf 1982: 3گردد ( یماسالمی معرفی 

سازي توده و  دهقان است و گروه با معرفی زبانی ساده و مفاهیمی در دسترس، آگاه -مانده و روستایی
مانـده نسـبت بـه     سـازي افـراد در حاشـیه    عوام مسلمان را در دستور کار دارد. جماعت تبلیغـی، آگـاه  

نه مدارس و حزب جماعت اسـالمی)  مساجد (ي زندگی معنوي را مدنظر دارد. در این شیوه ها یژگیو
 هـا  یغـ یتبل (Ahmad:1991). شود یمي گروه معرفی ها وهیشبه عنوان مراکز اصلی بسط و تبلیغ باور و 

آمـوزش رسـمی دینـی    هـاي   در حاشیه) که دسترسی بـه دسـتگاه  ( ییروستاي دهقانی و ها تیجمعبر 
ي مخاطـب بـر    ندارند و حفاظت از هویت اسالمی تبلیغی این افراد، تأکید دارند. این تمایز در جامعـه 

 خوانش متفاوت دو جماعت از امر سیاسی نیز مؤثر بوده است.

 نگرش نسبت به قدرت و تشکیل جامعه اسالمی -3

ي اسـالمی نیـز    جامعـه کیل نگرش و نوع خوانش دینی این دو جماعـت از مفهـوم قـدرت و تشـ    
ي اسـالمی و درگـام بعـدي     جامعهمتفاوت بوده است. در الگوي مودودي و جماعت اسالمی، تشکیل 

و مـودودي ارتقـاي    دیگرد یمي زمانی مطرح  دورهدولت اسالمی در تقابل با رویکردهاي سکوالر آن 
ي وي بـراي  ها تیفعالن نمود . اولیکرد یمجو وي اسالمی را در امر سیاسی و اجتماعی جستها ارزش

 26در تـاریخ   JI(1-جماعت اسـالمی ( یاسالمدهی به شوراي وحدت  ي اسالمی، شکل جامعهتشکیل 
در الهور بود. وي در الگوي جماعت اسالمی تأکید داشت که ترغیب مسلمانان نسبت بـه   1941اوت 

و اجتمـاعی از امـر مـذهبی     ي خداوند بر زمین جز از طریق جدا نبودن امر سیاسـی  ارادهجاري کردن 
ي مودودي، تأکید بر ایدئولوژي اسالمی فراتر از ملیت و نژاد مدنظر بود ها شهیاند. در گردد ینمممکن 

و در مقابل جریان هندوئیسم قرار داشت. از منظر جماعت اسالمی، دموکراسی اسالمی نیـز نماینـدگی   
اخت. در ایـن الگـو   سـ  یمـ اسـتبداد ممکـن   اسالمی مردم بر اساس قوانین قرآن و سـنت را در مقابـل   

و رفتـار آنـان را    سیاست اسالمی، قوانین و اصول دینی را بر عملکرد بروکراسی و امور دولتی سـیطره 
گرا امر سیاسی اسالمی در این الگو در تقابل با دموکراسی مردم  (Haqqani,2005:15). دنمو یماصالح 
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 خوانـد  یمـ گیـري و انتخـاب مـردم را تنهـا بـر حسـب اوامـر اللهـی مشـروع           قرار داشـت و تصـمیم  

(Fathi Osman, 2011:27)    تأکید بر اخالق اجتماعی و سیاسی در مقایسه با تأکید بـر اخـالق فـردي .
 .  ساخت یماسالمی ممکن -اولویت داشت. این مسئله شرایط تبدیل جماعت را به یک حزب سیاسی

ي مـادي و معنـوي را نیـز    هـا  حوزهکلی نگرش سیاسی جماعت اسالمی، رستگاري در  به صورت
ایـن نگـرش مثبـت     .کـرد  یمـ مدنظر داشت و احیاگري مذهبی را نیز به عنوان یکی از اهداف معرفـی  

ي اسالمی در مقابـل الگـوي جماعـت تبلیغـی و نفـی امـر        جامعهجماعت اسالمی به مفهوم قدرت و 
مؤسس جماعت ( اسیالصورت کلی مولوي  به دارد. ویکردهاي این جماعت قرارسیاسی و اجتماعی در ر

ي معنوي و عقیدتی، نگرش سیاسی را از نظر دور ها حوزهبه  اش دغدغهي نوع نگرش و  واسطهتبلیغی) به 
ي سیاسی و مذهبی، فقهی را از ها حوزهافکن میان مسلمانان در  برانگیز و تفرقه . وي مسائل اختالفدارد یم

 (Islamic Academy, Plano, 2018). نظر دور ساخته و به صرف مفهوم تبلیغ تأکید داشته است 
کـه از   گردد یمآمیز و معنادار معرفی  ي اسالمی در الگویی صلح شهیاندی، غیتبل در الگوي جماعت

گرایی و بنیادگرایی در این الگـو بازگشـت    هرگونه انقالب و تغییر اجتماعی و سیاسی دور است. سنت
امر دینی) نیـز  دعوت ( امر .دوش یمص) معرفی ( امبریپبنیادهاي زمان  سنتاخالقی به -ي فردي دهیعق

ي مسـلمانان بـه    هیـ اول يوفادار یی همچون؛ها هیپاي اسالمی ندارد و  جامعهنیازي به تشکیل قدرت و 
ي جهانی امت اسالمی، تأکید بر حفاظت مسلمانان از یکدیگر در سـطوح مـادي   مرزهااسالم، تأکید بر 

مسـتقیم شـفاهی    روش. در این الگـو  کند یمبراي تحققش کفایت  (Global Security 2018)و معنوي
تقویت هویت دینی در آنان، در موعظه و تالش براي تغییر الگوي ذهنی مسلمانان نادان و کم اطالع و 

. ردیـ گ یمیابی، مدنظر قرار ي متحرك تبلیغی به جاي تشکیل جامعه و قدرتها گروهقالب سازماندهی 
ه و پـس از بازدیـد   دیـ گرد ي ده نفري و یا کمتر به روسـتاهاي مختلـف اعـزام    ها قالبدر  ها گروهاین 

کننـد. در ایـن الگـو مسـاجد محلـی بـه        یمروستا و مناطق مسکونی، مردم محلی را به مساجد دعوت 
اي مابین مبلغین و مردم عادي را ممکـن  ، ارتباط مستقیم موعظهها گروهعنوان محل استقرار موقت این 

طور که بعدها  . همان(Mohammad Ayub: 1971:92) اند مباحثساخته و شش اصل تبلیغی نیز محور 
ي  جامعـه نسـبت بـه امـر سیاسـی و تشـکیل       ، این نوع نگرش متفـاوت دو جماعـت  گردد یمنیز ذکر 

. تعریف هر کدام از این دو جماعت از امر سیاسی گردد یماسالمی، منجر به عملکردهاي متفاوت آنان 
ي فـردي را   حـوزه امر غیرسیاسی با تمرکـز بـر    ها یغیتبلو اسالم سیاسی متفاوت است و در حالی که 

مدنظر دارند، جماعت اسالمی، اسـالم سیاسـی را پذیرفتـه و آن را نمـودي از دیـن و ضـروریات آن       
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ي تأسـیس دولـت    زمینه ي اسالمی بدون پیش جامعه. در الگوي جماعت اسالمی، تحقق کند یممعرفی 
گیـري   دسـت ي اسالمی و بـه   جامعهپذیر نیست. این در حالی است که جماعت تبلیغی،  اسالمی امکان
 .خواند ینمگیري دولت اسالمی  اي براي شکل زمینه قدرت را پیش

 نگرش به ساختاریابی و تحقق سازمان رسمی -4

ساختاریابی و ایجاد سازمان رسمی نیز تحت تأثیر نگرش این دو جماعت نسبت بـه امـر سیاسـی،    
ن ایجاد گردیده اسـت.  ي اسالمی قرار دارد و بر حسب الگوهاي خاص ایدئولوژي آنا جامعهقدرت و 

عدم نیاز به ساختار رسمی و انعطاف ساختاري در امر تبلیغ، شاخصـی اساسـی در رویکـرد جماعـت     
، مـدیریت متمرکـز و سـاختاري، بـه عنـوان       یاسـالم تبلیغی است. این در حالی است که در جماعت 

دلیـل تأکیـد بـر امـر      دهی به شود. در الگوي جماعت تبلیغی، ساختاریابی و سازمان یماولویت معرفی 
بـا تأکیـد بـر الگـوي     سـاختار ( مستقیم تبلیغ به حاشیه رفته و مولوي الیاس نگرشی منفی را نسبت به 

 ناکارآمد مدارس علوم دینی هندوستان) داشته و درصدد ساختار زدایی از امر تبلیغ بوده است.
ي تبلیغ اسـت   کلمهق واقعی از منظر مولوي الیاس، ساختار زدایی از امر تبلیغ، گامی در جهت تحق

ي مـدارس علـوم دینـی دیوبنـدي      شدهدهی  و بدین دلیل امر مذهبی تبلیغی با الگوي رسمی و سازمان
اي بودن تبلیغ و ایجاد سازمان شناور و مردمی براي تحقق آن، تفاوت دارد. در این الگو مردمی و توده

ایـن جماعـت نیـز بـدون تمرکـز بـر       ي اصلی جماعت است. ساختار مدیریت و رهبـري  ها دغدغهاز 
امـراء)  ( نیمسـئول . امیر اصلی این جماعـت، دیگـر   گردد یمالعمر انتخاب  گیري و به صورت مادام رأي

. شوراي تبلیغی نیز نقش مشورتی براي امیر داشته و امیـر  کند یمغیر مستقیم -محلی را هدایت مستقیم
شناور و غیررسـمی آنـان، تحـت هـدایت نهـاد      . سازمان آزاد، گردد یمبه عنوان سمبل تبلیغ محسوب 

یافتـه و در   نیـز آزادانـه سـازمان    هـا  گـروه رسمی و اداري نبوده و اندیشه بر ساختار آنان اولویت دارد. 
 .کنند یمپیگیري امر تبلیغ بر حسب الگویی خاص و به صورت خودجوش عمل 

می، روندي متمایز را دارد. این در حالی است که از منظر ساختار و سازمانی، الگوي جماعت اسال
که منـاطق   گردد یمعالم تشکیل  75با  ي جماعت اسالمی با محوریت ابوالعلی المودودي هیاولاجتماع 

ساختار کلی جماعت اسالمی با تأکیـد بـر تـالش     1ناحیه تقسیم کرده بود. 4 به تحت نفوذ جماعت را
اسـالمی از همـان ابتـدا     جماعـت  د.براي بازگشت قدرت اسالمی، امپراتوري مغول تشـکیل شـده بـو   

 ........................................................................................................................  
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؛ پذیرش نظم و انضباط حزبی، عمـل مطـابق شـریعت،    کند یماساسنامه و شروط عضویتش را تدوین 
ي از ورود اموال ممنـوع بـه زنـدگی، عـدم عضـویت در انجمـن و       ریجلوگ خودداري از گناه و حرام،

. جماعت اسـالمی بـر اسـاس ایـن     اند بودهي این اساسنامه ارهایمعي جدا از جماعت اسالمی، ها گروه
اساسنامه و بر حسب رویکرد پیگیري شده از سوي مـودودي، تأکیـد بـر سـاختار و سـازمان را بـراي       

ي امیر نیز که سـرکردگی جماعـت را   ها تیمسئول. خواند یمدستیابی و تداوم قدرت سیاسی، ضروري 
. شـورا بـه عنـوان    گردد یمویض ساله به وي تف 5با رأي اعضاي حزب و با مسئولیتی  ،بر عهده داشت

از  . بعـد دهی گروه و قدرت باالدستی را بر عهده دارد بازوي مشورتی امیر است. امیر مسئولیت سازمان
، ساختار و سـازمان ایـن گـروه تـداوم داشـته و      1947حزبی شدن و رسمیت جماعت اسالمی از سال 

ي کوچکی به نام واحدهارا ایجاد نموده و  امیر، نائب امیر، دبیرکل، شورا و ... ساختار حزبی متمرکزي
دهی حزب اسالمی را بر عهده داشته است. رهبري یـک   . امیر سازماناند کردهو یا مقام را ایجاد  1حلقه

اي تر امراي محلی، گوشه دبیرکل) و در سطح پایین( ومیقنائب امیر) و یک ( ریامامیر، هفت نفر معاون 
ت. شوراي مشورتی جماعت اسالمی نیز براي سـه سـال انتخـاب    از ساختار راهبردي این جماعت اس

ي تخصصی بـه اعضـاء و رهبـران جماعـت نیـز      ها آموزشبار در سال دیدار دارند.  شده و حداقل یک
ي متفاوت تفسیر، قـرآن و  ها دورهگامی اساسی در حفظ ایدئولوژي جماعت اسالمی است و برگزاري 

اي جلـوگیري از انشـقاق ایـدئولوژیک در ایـن سـاختار و      ي اعضاء و رهبران نیـز در راسـت  برا حدیث
 .ردیگ یمسازمان، صورت 

مانند؛ سازمان امور مالی،  معاونتهم اکنون ستاد مرکزي این جماعت در شهر الهور فعال است و 
ي رفــاه کارمنــدان، خــدمات اجتمــاعی، مــدارس دولتــی، آمــوزش  ادارهآمــوزش کارکنــان، نشــریات، 

. کنـد  یمي عربی و انگلیسی، مؤسسات مذهبی و اطالعاتی و ... را مدیریت ها جمهدارالترساالن،  بزرگ
گیـرد.   یمـ نیز براي تقویت همبستگی میان واحـدهاي اسـتانی صـورت     2هاي ملی جماعتگردهمایی

امیر جماعت اسالمی، در گام اول توسط شوراي سه نفره و تصمیم بـراي انتخـاب امیـر    -انتخاب رهبر
نیز بر این رونـد نظـارت    3رأي اعضاي حزب است و حیات نظارت بر انتخابات بر حسب انتخابات و

تر از جماعت تبلیغـی  دارد. در سطوح دیگر نیز عملکردهاي جماعت اسالمی مدون، قانونمند و رسمی
و نهادها را در سطح ساختاري تأسیس کرده است. بـه   ها سازماناي از است. جماعت اسالمی مجموعه

 ........................................................................................................................  
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ي بهداشتی، آموزشـی و  ها حوزه در هاي خدمات اداري گوناگون را ساماندهی کرده کهعنوان مثال نهاد
) جماعت اسـالمی،  1982( 1. به عنوان مثال در زمان تأسیس بیمارستان منصورهکنند یماداري، فعالیت 

ي خدمات بهداشتی به قربانیان جنگ افغانستان را انجام و بعدها گسترش خدمات به مردم محلـی   ارائه
براي آشنا سازي دانشجویان  1980 تأسیس( 2ي اسالمیها آموزش. مرکز دهد یمدر دستور کار قرار  را

المللی سـید ابـوالعلی    ي بینها آموزشي  موسسهبا دانش اسالمی)، مدارس منصوره پسرانه و دخترانه، 
هایی مانند  المللی براي تدریس سرفصل و دعوت از اساتید رده باالي و بین 1982تأسیس ( 3المودودي

اي)، مرکـز آمـوزش اسـالمی     شناسی، روانشناسـی و علـوم رایانـه    تاریخ، اقتصاد، علوم سیاسی، جامعه
 1979تأسیس ( 6آباد ي مطالعات سیاسی اسالم موسسه، 5)، مرکز مطالعات قرآن1990(تأسیس  4دختران

) 1963( یاسـالم  المللی جماعت) و آکادمی تحقیقـات  ي حزبی داخلی و بینها استیسو تبیین علمی 
عملکردي جماعت اسالمی است که در راسـتاي امـر سیاسـی    -و تشکیالت نهادي ها سازمانبرخی از 

وجـو بـراي سـازمان     تعریف شده متمایز آنان از جماعت تبلیغی اسـت. ایـن ساختارسـازي و جسـت    
 رسمی، در امر سیاسی جماعت اسالمی به خوبی قابل مشاهده است.

 جامعه-فردنگرش به شیوه اصالح  -5

ي اصالح  وهیشدهی آنان نسبت به  ی دیگر از وجوه تفاوت امر سیاسی این دو جماعت، اولویتکی
از طریق جمعی و یا فردي است. جماعت اسالمی ایجاد جمع، جامعـه، حـزب و گـروه را بـه عنـوان      

، الگوي فردي دعوت و اخالق را براي اصالح اولویت داده ها یغیتبلاولویت اصالحی مدنظر دارد، اما 
دانند. همین امر در نگرش آنان نسبت بـه   ینمو ایجاد گروه، حزب و اجتماع دینی را به عنوان اولویت 

ي اصالح فرد و جامعه تأثیرگذار بوده است. در الگوي جماعت اسالمی، براي اصالح فرد نیـاز  ها وهیش
شـرط، تحقـق    ي اسالمی است و بـدون ایـن پـیش    جامعهي بعدي  مرحلهبه ایجاد دولت اسالمی و در 

اسالم، اجراي شریعت و تحقق اصالح اجتماعی دینی ممکن نخواهد بود. این الگو باال به پایین اسـت  
 دهد. در مقابل ایـن رویکـرد، جماعـت تبلیـغ     یماصالح جامعه و دولت را بر اصالح فردي اولویت  و

 ........................................................................................................................  
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ي هـا  نگـرش خوانـد و بهبـود    یمـ گیري مسلمانان خوب را از منظر فـردي و اخالقـی   شرط شکل پیش
مخاطبین) را مـدنظر دارد. جماعـت تبلیغـی، مبـارزه بـراي سیاسـت و ایجـاد و        مردم (تک  معنوي تک

. مولوي الیاس بـر ایـن اعتقـاد اسـت کـه مسـلمانان هنـوز        داند ینمدولت اسالمی را اولویت گسترش 
توانایی تنظیم زندگی شخصی خود با شریعت را به دلیل تعالیم نادرست دینی ندارند و ضرورتاً انتظار 

 ,Sikandاسـت ( گیري قدرت سیاسی و تأسیس دولت اسالمی ایدئال از آنـان امـري بیهـوده     به دست

ي اسالمی و مردم، الگـویی پـایین بـه     جامعهبه این دلیل رویکرد جماعت تبلیغی در اصالح  ).2002:2
. در ایـن  دانـد  یمـ گرا است که تغییر و اصالح جامعه را از تغییر فرد به فرد مردم منشـعب   پایین و عام

ص) از ( امبریـ پکـه؛ قـرآن و    کنـد  یمـ یکی از سران تبلیغی) استدالل خان (زمینه، مولوي وحید الدین 
 در طور که بیان شد، این الگو و نه سیاسی) سازمان یابند. همان( ینیدبراي اهدف  اند خواستهمسلمانان 

تقابل با جماعت اسالمی و الگوي باال به پایین آنان بوده است. در الگوي تبلیغی، الگوي اصالح فردي 
بـه   1ستید، پس مسلمان خـوب باشـید)  شما مسلمان ه( بر امر سیاسی و اجتماعی اولویت دارد و شعار

. در الگوي تبلیغی تأکید بـر مفهـوم صـداقت، اخـالص و احیـاگري و      گردد یمعنوان سرلوحه معرفی 
ي میوات و سپس تمامی هندوسـتان و بعـدها جهـان     منطقهدر گام اول ( گرا اي و عام توده غیتبلالگوي 

) نیز ایـن رونـد تـاکنون ادامـه     1944سال ( اسالم) مورد توجه راهبران است و بعد فوت مولوي الیاس
 داشته است.

 گراي مذهبینوع فرهنگ صوفی -6

و  هـا  گـروه ي برخـی از  هـا  شـه یاندنگرش صوفی گرا با الگویی غیرسیاسی و معنویت خـاص در  
ي جماعت تبلیغی نیز ها شهیاندکه این الگو در  دهد یمي اسالمی وجود دارد. تحقیقات نشان ها انیجر

ي مولـوي  گرایانـه مشاهده است و نوع خوانش غیرسیاسی این جماعت، ریشه در نگرش صـوفی قابل 
گـذار جماعـت تبلیغـی)، ورود     بیـان ( اسیالالیاس و دیگر امراء آن داشته است. به عنوان مثال مولوي 

کـه ایـن امـر ریشـه در      دانسـت  یمي دینی ها حوزهسیاست به دین و عقیده را مصداقی از انحراف در 
این در حالی است که در الگوي جماعـت   ).Agwani 1986: 50( داشتي وي گرایانهوهاي صوفیالگ

گرایانه به حاشیه رفته و نقش روشـنفکران و الگـوي نـوگراي اسـالمی در     ي صوفیها شهیانداسالمی، 
مرکز توجه اعضاء گروه قـرار دارد و الگـوي جـدایی دیـن از سیاسـت و معنـوي گرایـی صـرف، در         

 ........................................................................................................................  
1 . Ae Musalmano  Musalman 
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 ي جماعت اسالمی قابل مشاهده نیست.رویکردها

 دینی-تفاوت در نوع خوانش متون سیاسی -7

گرا و توحیدي، نظم اجتماعی، قدرت، دولت، حاکمیـت و ... را بـر   جانبه اسالم به عنوان دینی همه
ص) معرفی نموده و مؤمنان را به پیگیري روش و رفتارهاي ( ينبوي  رهیسحسب اصول قرآن کریم و 

اي مبتنی بر عدالت و انصاف و عمل بر حسب رفتارهـاي صـحیح بـر     جامعهو تأسیس  اخالقی صحیح
ي اسالمی ایدئال با پیروي از قرآن کریم، احیاي  جامعهحسب اصول و قواعد دینی دعوت کرده است. 

. این نگرش سیاسی و اجتماعی قـرآن کـریم و   سازد یمسازي اجتماعی را محقق  کرامت انسانی و پاك
و تفکرات و رویکردهاي متفاوت آنـان نسـبت    ها انیجراي از گیري مجموعهموجب شکل منابع دینی،

صورت کلی امـر سیاسـی اسـالم، ریشـه در زنـدگانی       به دینی گردیده است.-به خوانش متون سیاسی
ع) دارد کـه بـا تأکیـد بـر مفهـوم هجـرت و تـالش بـراي سـاخت          اطهار (ي  ائمهص) و ( پیامبر اکرم

و تفکرات  ها انیجري خوانش  دوگانهي الهی، آن را محقق کردند. حال  ارادهاي سیاسی مبتنی بر  جامعه
مکه، منجر به تفاوت نگرش آنـان  -ي مدینه جامعهص) در تأسیس و مدیریت ( امبریپاسالمی از هدف 

ست. نوع خوانش متفـاوت دو جماعـت اسـالمی و تبلیغـی از اصـول و      نسبت به امر سیاسی گردیده ا
 مبانی دینی، منجر به نگرش متفاوت آنان نسبت به امر سیاسی و اجتماعی گردیده است.

ص)، نگرش آنان را نسـبت  ( امبریپنگرش و خوانش دو جماعت از تحوالت صدر اسالم و سنت 
ي سیاسـی   جامعـه بر این اعتقادند که  ها یغیبلتاجتماعی موجب گردیده است. جماعت -به امر سیاسی

ي اسالم و  هیاولي ها سالدر ) ص( ي پیامبرها تیفعالص) وجود نداشته و ( ي حضرت محمد دورهدر 
ایـن امـر موجـب شـد کـه       (Sikand. 2002: 3).ي موعظه محدود بـوده اسـت   حوزهدر مکه مکرمه به 

رد مبلغین و جماعت را محـدود سـازد. ایـن    ی خوانشی سیاسی از سنت نداشته و عملکغیتبلجماعت 
راهبرد در مقابل خوانش متفاوت جماعت اسالمی نسبت به امر سیاسی است که مفهوم دولت اسـالمی  

و تشـکیل   دنـ ک یمـ ص) جسـت و جـو   ( و آن را در سیرت پیامبر را در سنت و قرآن مدنظر قرار داده
 .خواند یمح جامعه ضروري ي اسالمی و سازماندهی حزبی را براي رشد و اصال جامعه

 تبلیغاتی-انتشاراتی-عملکرد رسانه اي -8

ي خود را انتشار ها شهیاندجماعت اسالمی با دارا بودن اساسنامه و متدولوژي خاص، رویکردها و 
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و  دهـد  یمـ هاي سالیانه، آن را به اعضـاي حـزب ارائـه    ي محلی و یا کنفرانسها روزنامهنیز داده و در 
روندي مشخص را در این حوزه دارد. در الگوي جماعت اسالمی، ترویج امر سیاسی و اجتمـاعی، در  

کـه   ردیـ گ یمـ اي صـورت  ي گفتمانی و از طریق نشریات، کتب، مقاالت و ... به نحو گسـترده ها قالب
سازي میـان اعضـاء و اجتمـاع دهـی بـه آنـان اسـت. در ایـن         عاملی مهم در جهت تسهیل روند شبکه

المنصـوره  اردو)، -هفتگـی ( ایآسـ  1ماهانـه)،  -اردو(جماعت، نشریات منظمی مانند، ترجمـان القـرآن   
ي دنیا، متون اصلی خـویش را ترجمـه و    زندهو جماعت به بیست و شش زبان  ابدی یمعربی) انتشار (

 (S. V. R. Nasr,1995:263).در دسترس قرار داده است
اي و انتشاراتی محدود  ي رسانهها تیفعالجماعت تبلیغی، این مسئله در حالی است که در رویکرد 

اي و انتشاراتی و چـاپ و   و یا حتی ممنوع بوده و بر طبق قواعد تبلیغی، هرگونه عمل در فضاي رسانه
ي نوشتاري و از طریـق  ها حوزهاین الگو، امر تبلیغ فراتر از  در نشر کتب از سوي مبلغین ممنوع است.

اصول تبلیغـی) اسـت و   ( شده ي سادهها امیپگیري با آنان با  توده و ارتباط-ردمانتقال و جذب مستقیم م
این دلیل در جماعـت تبلیغـی،    به .Sikand, 2002:57-58)( گرا تدوین شده است بر حسب الگویی عام

و همین امر شناسایی کامل این جریان اسالمی را بـا مشـکل منـابع     محدودندمنابع انتشار یافته و کتب 
رو ساخته است و در حالی که امر سیاسی مدنظر جماعت اسالمی در نشریات و متون آنان قابل رو به 

 مشاهده است، این موضوع نزد جماعت تبلیغی با خلل رو به رو است.

 عملکرد سیاسی و اجتماعی -9

ي تطبیقی که با تمرکز بر امر سیاسـی میـان   ها افتراقو  ها شباهتطور که بیان گردید بر مبناي  همان
هاي واقعـی   جماعت اسالمی و جماعت تبلیغی ذکر گردید، عملکردهاي خاص دو جماعت در عرصه

طور که بیان شد، نوع نگرش جماعـت اسـالمی و جماعـت     صورت کلی، همان محقق گردیده است. به
گر نگرش آنان نسـبت بـه قـدرت و    ي اسالمی و از سویی دی جامعهتبلیغی به مفهوم قدرت و تشکیل 

ي اصالح فرد و جامعه بر عملکردهاي سیاسی و اجتماعی آنـان تـأثیر    وهیشي اسالمی و  جامعهتشکیل 
یی عقیدتی نیز مابین آنان گردیـده اسـت. مـودودي بـر     ها يریدرگگذاشته و در مواردي حتی منجر به 

امر سیاسی را در رویکردهاي جماعت  1930ي  دههحسب خوانشی که از امر سیاسی داشت، از اواخر 
ي سـکوالر کـافران هنـدو، از    ها استیساسالمی وارد نمود و تقسیم شبه قاره را پذیرفت. در این دوره 

 ........................................................................................................................  
1 . Tarjuman-ul-Quran 
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 .(S. V. R. Nasr, 1994: 7) .دیگرد یمسوي اعضاء جماعت تبلیغی به عنوان امر مذموم سیاسی معرفی 
ي جماعت در سیاست را مدنظر داشـته   مداخلهم در این دوره، رهبران جماعت تبلیغی نیز الگو عد

شرط ایجاد آگاهی معنـوي   ي سیاسی را پیشها يریدرگو جلوگیري از ورود به  کردند یمو از آن دفاع 
) اعـم از تـوده و مقامـات دولتـی و...    ( یاسـالم به اقشار مختلف جامعـه   ها یغیتبلو افزایش دسترسی 

ي دینـی و مـذهبی، امـر سیاسـی و     هـا  زهیانگبیش از  ها یسالما، جماعت ها یغیتبل. از منظر دانستند یم
ي مـودودي و  هـا  شـه یاند، ها یغیتبلاند. قدرت خواهی را مدنظر داشته و از محتواي معنوي خالی شده

تفکرات سیاسی آن را به عنوان تفسیري ایدئولوژیک و مـادي از اسـالم معرفـی کـرده کـه دیـن را در       
کـه تمـامی    کنـد  یمـ ها را مـتهم  علماء اسالم نیز تبلیغی تیجمع دارد.راستاي سیاست و دولت مدنظر 

و تفسیري ناصحیح و محـدود را از اسـالم را    اند نداشتهجوانب زندگی فردي و جمعی افراد را مدنظر 
ي سیاسـی و بـا اهمیـت    ها تیموقعبر مبناي این رویکرد، جماعت تبلیغی در مواضع و  کند.پیروي می

 قـانون  گیـري آنـان در مقابـل    ري خنثی داشته است. به عنوان مثال عـدم موضـع  گی جنوب آسیا، موضع
، 1971-1969حمایت از اسالم در برابر سوسیالیسـم   عدم میالدي، 50ي  دههاساسی پاکستان در اوایل 

، عدم حمایت از جنبش ختم 1980-1970ي  دههي جمعی در هندوستان در ها شورشعدم حمایت از 
 ،1977در  2و عدم حمایت و همراهی بـا جنـبش نظـام مصـطفی     1974) سال اه ياحمدعلیه ( 1نبوت

برخی از عملکردهاي غیر سیاسی این جماعت بوده است. نگرش نخبگان جماعت تبلیغی، بی اعتنایی 
 آنان نسبت به امر سیاسی را موجب گردیده است.

و هندوسـتان در   ي پاکسـتان  نـده یآي تاریخی، نگـرش جماعـت تبلیغـی بـه     ها برههدر بسیاري از 
اسـت. ایـن امـر بـر       نداشـته و مخالفتی با احزاب سکوالر  دیگرد یمطرفانه ارزیابی ي سیاسی بی حوزه

 1960اي پاکستانی در قبال جماعت تبلیغی نیز مؤثر بود. رژیـم ایـوب خـان در دهـه     ه دولت  استیس
ي تبلیغـی نگرشـی   ها تیفعالي جماعت اسالمی را اعالم کرد اما نسبت به ها تیفعالمیالدي، ممنوعیت 

ی دولـت پاکسـتان، قطارهـاي مخصـوص و     حتـ  .نمود یممثبت داشت و آزادي عمل را به آنان اعطاء 
قـرار داده   3ي جماعت تبلیغی پاکسـتان در رایونـد   انهیسالهاي  تسهیالتی را نیز براي برگزاري کنفرانس

ي مـادي و  هـا  تیـ حماو  1975-1977ي هـا  سـال در  4بود. حمایت دولت سـکوالر، هنـدریا گانـدي   

 ........................................................................................................................  
1 . Khatam-e-Nabuwwat movement 
2 . Nizam-e-Mustafa movement 
3 . Raiwind 
4 . Indira Gandhi 
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ي سکوالر از جماعـت تبلیغـی   ها دولتها در هندوستان نیز نمودي دیگر از حمایت  امکاناتی از تبلیغی
جماعـت تبلیغـی بـر حسـب ایـن نـوع        در مقابل امر سیاسی معرفی شده جماعت اسالمی بوده است.

ي جنـوب آسـیا و مـابقی منـاطق     هـا  دولـت ي سیاسی ها يریدرگنگرش، توانسته تا خود را از بسیاري 
ي اسـالمی  هـا  جنـبش ي حکـومتی علیـه   هـا  دسـتگاه دارد. جماعت از خشم حاکمان و  ، محفوظجهان
 نماید.گیري می کناره

شده توسط جماعت اسالمی  این عملکرد غیرسیاسی جماعت تبلیغی در تقابل با امر سیاسی تعریف
در متن ذکر گردید؛ دین را به عنوان الگویی جامع هایی که  قرار دارد. جماعت اسالمی برحسب ویژگی

ي عملکرد اجتمـاعی  ها حوزهخواند و در تالش بود تا آن را در  یمو روشی صحیح براي زندگی کامل 
در روندي تاریخی جماعت اسالمی بر تأسیس مجلس مؤسسان پاکستان در سال  وارد سازد.  یاسیسو 

. تـأثیر  نمـود  یمي اجتماعی پیگیري ها وهیشگرایی را از میي اسالها آموزهتأثیر داشت و تقویت  1949
در کراچـی، برخـی    1949ي  هیفوربر روند قانون اساسی پاکستان و ایجاد کنفرانس مسلمانان جهان در 

. امـر  (Hussain Haqqani,2005: 16) ي جماعت اسالمی در حوزه امر سیاسی بوده اسـت ها تیفعالاز 
متفاوت بـا  ( خواه جنوب آسیا نیز متفاوت بوده ي استقاللها جنبشگر سیاسی در جماعت اسالمی با دی

گـردد. اقـدامات اجتمـاعی و سیاسـی      یمـ ي حزب کنگره) و بر مبناي الگویی مذهبی تدوین ها تیفعال
ي اسالمی، محور عملکرد جماعت اسالمی اسـت. بـا تأسـیس     جامعهي احیاي اسالمی در  کننده تسهیل

هاي مـرتبط بـا امـر سیاسـی از     خروج جماهیر شوروي از افغانستان، فعالیتپاکستان و در مرحله آتی 
ي هـا  حـوزه سوي این جماعت تشدید شد. جماعت اسالمی بعد از ایـن تحـوالت، بـراي حضـور در     

سیاسی و انتخابات پاکستان نیز تالش نمود. این جماعت براي پیگیري عملکردهـاي سیاسـی، سیسـتم    
تدوین نموده و با وجود سخت بودن شرایط عضـویت رسـمی در   عضویتی همچون احزاب سیاسی را 

را  1»همکـاران جماعـت اسـالمی   -وابسـتگان «نـام  اي از اعضاي غیر رسمی تحت  این گروه، مجموعه
 دنـ ک یمـ میلیـون نفـر اعـالم     5، تعـداد ایـن اعضـاء را بـیش از     2007تشکیل داده بود. آمارهاي سال 

 .(House of Commons Library, 2007: 10)   ي ها يعملکردي اجتماعی نیز در ها تیفعالتالش براي
ي هـا  گـاه یپاي رفـاهی، ایجـاد بیمارسـتان و    ها پروژهجماعت اسالمی قابل مشاهده است. مشارکت در 

 بهداشتی
  (Freelance Abbott, 1957:44)   رسـانی در بالیـاي    تالش براي نفوذ به نخبگان دولتـی، خـدمت

 ........................................................................................................................  
1 . mutafeqeen 
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ي هـا  خـانواده کشـمیر، اعـالم همبسـتگی بـا      2005کویته، زلزله سـال   طبیعی مانند سیل پنجاب، زلزله
، انـد  دهیـ داي پاکسـتان آسـیب    قربانیانی که در جریان حمالت هواپیماهاي آمریکایی بـه منـاطق قبیلـه   

به عنـوان سـازمان غیـر دولتـی) و      1951تأسیس در سال ( یاسالمتأسیس بنیاد خدمات ملی جماعت 
ي اضـطراري  ها کمک، ها پناهگاهموزش و پرورش، بهداشت، تأمین خانه و ي آها حوزهیی در ها تیفعال

و عملکردهاي این گروه  کردهایروسیاسی در -ي امر اجتماعیها تیفعالی از برخ و خدمات اجتماعی،
 است.

 گیري نتیجه

هـاي  تـرین جریـان   طور که بیان گردید، جماعـت اسـالمی و جماعـت تبلیغـی جـزء بـزرگ       همان
شوند که در منابع آکادمیک داخلی جمهـوري اسـالمی ایـران کمتـر     جهان اسالم معرفی میگراي  اسالم

اند. از آنجایی که این پژوهش درصـدد خـوانش آرمـان، نگـرش و     مورد بررسی و واکاوي قرار گرفته
اي عملکرد این دو جریان اسالمی نسبت به امر سیاسی بود، از رویکـرد و چهـارچوب نظـري مقایسـه    

هـاي تـاریخی،   ي کیفی امر سیاسی با استفاده از تفسـیر و تعمـیم  کرد. الگوي خاص مقایسهاستفاده می
درصدد فهم الگوهاي آرمانی این دو جماعت با تمرکز بر امر سیاسـی بـوده اسـت تـا تـأثیر آن را بـر       
عملکرد اجتماعی و سیاسی آنان مشخص سازد. بر مبناي ایـن چهـارچوب نظـري مشـخص شـد کـه       

ون استعمارستیزي، هراس از هندوئیسم، تالش بـراي احیـاي امـر دینـی، تأکیـد بـر       برخی اصول همچ
هـا  در مقابـل ایـن شـباهت    رهبري و امارت به عنوان فصول مشترك آرمانی این دو جریان بوده است.

هاي دو جریان نیز نام برد. در گام اول نگرش متفاوت ابوالعلی المـودودي و مولـوي   توان از تفاوت می
بت به امر سیاسی، منشعب از تجارب زندگی و تحصیالت خـاص آنـان بـوده اسـت. همـین      الیاس نس

گـذارد و جماعـت   هاي متبوعشان تـأثیر مـی  ي مخاطب جریاننگرش خاص مؤلفین بر انتخاب جامعه
کرده و در مقابل جماعت تبلیغی با تأکید بر طبقات عـامی   ي متوسط و تحصیلاسالمی با تأکید بر طبقه

بخشند. نوع خوانش دو جریان از ضرورت و یا عدم هاي خود را شکل میمانده، یارگیري و در حاشیه
ضرورت تشکیل حکومت، شاهدي نظري از تفاوت امر سیاسی نزد دو جریان است. اولویـت اخـالق   

شـود. سـاختار و   سیاسی در جماعت تبلیغی، منجر به تفاوت دو جریان مـی -فردي نسبت به اجتماعی
شـود کـه   ریزي مـی بلیغی نیز با الگویی شناور، غیررسمی، متحرك و خودجوش پایهسازمان جماعت ت
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تـر را در  کند، در حالی که جماعت اسالمی، الگـوي متصـلب  تحقق امر سیاسی را با خلل رو به رو می
نماید. تصویب اساسنامه و تقویت ستاد مرکزي الهور، برخی از سازمانی ترسیم می-ي ساختاري حوزه

طور که بیان شد، نوع  ماعت اسالمی در راستاي این ساختار منظم سازمانی بوده است. هماناقدامات ج
یابد. جماعت اسالمی الگویی نگرش دو جریان نسبت به اصالح جامعه، از دو مسیر متفاوت تحقق می

ي تحـوالت،  هازا و فردي بودن زمینه ها با تأکید بر درونکه تبلیغی از باال و اجتماعی را داشته، درحالی
رسـد کـه نگـرش صـوفیانه جماعـت       دهند. به نظر میدعوت از پایین و در سطح فردي را پیشنهاد می

دینـی دو جریـان   -تر از جماعت اسالمی است و این نگرش نیز در خوانش متون سیاسیتبلیغی افزون
ی کـرده، امـا   ص) غیـر قابـل مشـاهده معرفـ    ( ها امر سیاسی را در زمان پیـامبر مؤثر بوده است. تبلیغی

ها بر تبلور مفهوم دولت اسالمی در سنت و قرآن تأکیـد بـه سـزایی دارنـد. عملکـرد      جماعت اسالمی
هـاي  هاي متفاوتی دارد و جماعت تبلیغی چندان به این روشانتشاراتی و آموزشی دو جریان نیز رویه

هاي خاصی کـه  ، تفاوتطور که بیان شد غیرعامگرایانه و در سطح مدارس رسمی اعتقادي ندارد. همان
هاي بیان شده، تحقق عملکرد سیاسی  مابین دو جماعت تبلیغی و اسالمی وجود داشته در کنار شباهت

ها با تأکید بر عدم مداخله در سیاست، خود را در مقابـل  و اجتماعی آنان را فراهم آورده است. تبلیغی
کردنـد. عـدم   ز دین را مادي معرفی میتفسیر ایدئولوژیک و سیاسی از دین دانسته و خوانش سیاسی ا

ي جنوب آسیا، نمودي واضح از عملکـرد آنـان در   گیري در تحوالت اجتماعی و سیاسی جامعهموضع
ي فردي این محیط بوده است. از سویی دیگر جماعت اسالمی نیز، با تأکید بر اینکه زندگی از دو جنبه

اي خنثی قرار داشته و دین را به عنـوان الگـوي   هگیريو جمعی شکل یافته است، در مقابل این موضع
اجتماعی معرفی کرده است. عملکردهاي سیاسی جماعت اسـالمی و مشـارکت   -جامع زندگی سیاسی

آنان در حدود مختلف اجتماعی، نمودي از تبلور عملیاتی این نگـرش بـوده اسـت. بـه صـورت کلـی       
تطبیقی تحت تأثیر عواملی بـوده اسـت کـه     طور که بیان گردید، امر سیاسی دو جریان در فرآیند همان

ذکر گردید و این مسئله منجر به تفاوت عملکردهاي اجتمـاعی و سیاسـی دو جریـان گردیـده اسـت.      
هاي جماعت اسالمی و جماعت تبلیغـی داراي حـدود   طور که در تصویر ذیل آمده است؛ اندیشه همان

به تفاوت در نگرش آنان به امر سیاسـی  تري هستند که منجر مشترك محدود و حیطه متفاوت گسترده
اجتماعی دو جریان در جنـوب آسـیا و دیگـر منـاطق     -و در گام بعدي تفاوت در عملکردهاي سیاسی

 جهان گردیده است.
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