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∗ محمد پيري دكتر

 استاديار گروه تاريخ

و بلوچستان  دانشگاه سيستان

 ∗∗يدوران غفورعبدال

 كارشناس ارشد تاريخ دانشجوي

و بلوچستان  دانشگاه سيستان

و تأثير آن بر بلوچستان ايرانپيدايش تفكر دي  وبندي در هندوستان

هچكيد
از. شكل گرفت هاي گوناگوني مبارزات مردم هند عليه انگلستان به صورت يكي

گذاري مدارس ديني اقدامات مسلمانان هند براي جلوگيري از تهاجم فرهنگي استعمار، پايه

و تأثير آن در بلوچستاندي هدف اين نوشتار آشنايي با چگونگي تأسيس مدرسه. بود يوبند

از. ايران است و با استفاده از منابع دست»تحليلي-توصيفي« روش در اين مقاله با استفاده

و فارسي تالش گرديده است سايه اول به زبان هاي تاريخي روشني از زمينه هاي اردو، عربي

ي دور. مكتب فكري ديوبندي ترسيم گردد شكل گيري موه رد نظر از اوايل قرن تاريخي

از.هاي اخير است نوزدهم ميالدي تا دهه پرسش اين است كه آيا مدارس ديني بلوچستان

و تفكر درديوبندي در هندوستان تأثير پذيرفته است  پيشگامان تأسيس مدارس ديوبندي

 اند؟ بلوچستان چه اقداماتي در اين زمينه انجام داده

∗Email: m.piri@lihu.usb.ac.ir 
 ∗∗Email: Ab_ Dowrani@ student.usb.ac.ir 

 
13/6/91: تاريخ پذيرش22/10/90: تاريخ دريافت

فصلنامة مطالعات شبه قاره

و بلوچستان دانشگاه سيستان

 1391زمستان،مهسيزدشماره، سال چهارم

)7-26صص(

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

ب و تأثير آن 8 ايرانر بلوچستانپيدايش تفكر ديوبندي در هندوستان

در بلوچستان تحت تأثير تفكرات آموزشيتانجام اصالحاكه شود چنين فرض مي

و اين روند تاكنون تداوم يافته است .ديوبندي در هندوستان شكل گرفته

كه در مدرسه ديوبندي هند تحصيل كرده شاگردان بلوچ ايرانيكه اين بررسي نشان داد

ن ايران به هاي فكري بلوچستا جريانو در مدارس ديني بازگشت تحوالتي بودند، پس از

به فعاليت از الگوي دارالعلوم ديوبندي كنوني با الهاميهاي تبليغ جماعتو آوردند وجود

.پردازند مي

.جماعت تبليغ،انگليس،هند،بلوچستان،ديوبندي مدرسه:ها كليد واژه

 مقدمه
يدر اوايل قرن هفدهم ميالدي كمپاني هند شرقي از امپراتوري گوركاني اجاز سيستأه

در كارخانه را و سپس با خريد قطعه زميني در جنوب هند» سورات« اي شهر،گرفت

را به چارلز دوم پادشاه» بمبئي«.م1662ال در سالغپادشاه پرت. نهادنرا بنيا»مدرس«

و در سال شد بنيان» كلكته«نيز.م1690انگليس پيشكش كرد از انگليسي. گذاري ينهمها

را در هند گسترش دادندمناطق به آرامي نفوذ .م1757در سال» پالسي«پس از نبرد. شان

 سراج«در همين سال)1361:490نهرو،(.هم به چنگ آنان افتاد» بنگال«ازنواحي پهناوري

و به اين ترتيب» الدوله شجاع«.ق1214./م1764و در سال» الدوله شكست خوردند

ع«حكومتو مسلمانان به شدت تحقير شدند به» المشاه حكومت.گرديد» اهللا آباد«محدود

را تصرف»پور غازي«و»بنارس«،»اوريسا«،»بيهار«،»بنگال«هاي ايالت.م1765در سال بريتانيا

و شكست تيپوسلطان مقاومت سركوبباو)4:310ج،ق1420/م1999 ندوي،(.دكر هاي محلي

در» مهاراتاها«.م1818در) 340: 1997ندوي،(.هاي دهلي رسيد به دروازهم1799در سال  و

و به اين ترتيب بر دايررا»ها سيك«م1849 يشكست داد  نهرو،(.نفوذش در هند افزوده

و هديه) 2:491ج،1361 كه را آنان به مرور با حذف تشريفات درباري، رسم گرفتن نذر

،ديگر اقدامات آناناز. از بين بردند،بود» گوركاني«نيازهاي مالي پادشاهاني تأمين كننده 

و دادگاه. ترويج زبان انگليسي در هند بود ها ممنوع استفاده از زبان فارسي در ادارات دولتي

و آموزش در مدارس تنها به زبان انگليسي صورت مي را. گرفت شد مسلمانان اين اقدام
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9شبه قاره مطالعاتةفصلنام

و دين توطئه و روحان اي هدفمند براي از بين بردن فرهنگ ملي يون تحصيل شان تلقي نمودند

)1363:5آبادي، نجف(.در اين مدارس را تحريم كردند

را مسلمانان تشكيل مي آنان كه پس از چندين قرن. دادند يك پنجم جمعيت هند

را از دست اي برخوردار بودند، با تسلط انگليسي العاده حكومت از نفوذ فوق ها همه چيزشان

به. دادند را را دشمن حكمرانان بريتانيايي هم كه حكومت زور از مسلمانان گرفتند، آنان

را از جانب ايشان مي و هرگونه خرابكاري از سوي ديگر. دانستند اصلي خويش برشمرده

درآمد اين. فراواني در بنگال وجود داشت كه از ماليات معاف بودي هاي موقوفه زمين

مي صرفها زمين ب؛ ليكن انگليسيشد مراكز آموزشي فارسي زبان كهي هانه ها به اين

را تصرف كردند متوليان اين موقوفات فاقد سند مالكيت هستند، آن با اين اقدام. ها

و آموزشگاه به هاي باسابقه خانوارهاي زيادي ورشكست شدند اي كه حياتشان وابسته

) 525و 528: 1361نهرو،(.درآمد موقوفات بود، از بين رفتند

و رسوم ويي آشكار با سنتها اگرچه در آغاز از رويار انگليسي و آداب هاي ديني

پس مسلمانان پرهيز مي  نهادهاي مدني، درصدد استفاده از افراد محلي از تأسيس كردند؛ ليكن

هاي هاي انگليسي زبان با محتواي آموزش به اين ترتيب كالج. در دستگاه اداري برآمدند

و دانش م غربي در مناطقي از هند شكل گرفت به راكز در سازمانآموختگان اين هاي ديواني

)130: 1390 فرد، ناظميان(.خدمت مشغول شدند

براي» محمدقاسم نانوتوي«چنين شرايطي موجب گرديد برخي از علماي مسلمان مانند

و تسلط بيشتر انگليسي هاي آموزش ها به احياي سنت جلوگيري از نفوذ فرهنگ غربي

اف. اسالمي بپردازند دانش» سرسيداحمدخان«رادي مانند در اين بين شيفتگي هاي به كسب

اي وي مدرسه. كرد سنتي مسلمانان هند ايجاد مي هاي آموزش در شيوه جديد غربي، شكافي را

ي به شيو دره به انتشار آموزش. تأسيس كرد» عليگر«غربي را هاي جديد در بين مسلمانان

يرشد طبق آنان هرچند از لحاظ.ي داشتندجديد انجاميد كه گرايشات غربي كرده تحصيله

از به سنت عاطفي جهت عقلي مجذوب تمدن غرب شده هاي هندي متمايل بودند؛ ليكن

و مولويبه دليل همينبهو بودند يديد با موالناها ها ميه  پيشرفت را تنهاو نگريستند حقارت

)350- 352: 1367مشيرالحسن،(.دانستند در اقتباس فرهنگ غربي مي
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ب و تأثير آن 10 ايرانر بلوچستانپيدايش تفكر ديوبندي در هندوستان

هاي جنبشي كه توسط علماي مسلمان شكل گرفت، مقاومت در برابر تهاجم مايه بن

و پاسداري از فرهنگ بومي بود » ديوبندي«اين خيزش آگاهانه وامدار تفكر. معنوي غرب

ياي كوچك در ناحي است كه از مدرسه ازه و به زودي ديوبند از توابع دهلي آغاز شد

و سرانج مرزهاي .اي گرديد هاي ضد استعماري قابل مالحظه ام موجد حركتهند فراتر رفت

مي آن گيري تفكر موسوم به ديوبندي كه در اين آيد، مروري است بر شكل چه در پي

.نوشتار تأثيرات آن در بلوچستان ايران تا پايان حكومت رضاشاه بررسي شده است

 پيشينه تحقيق
مح از اين جنبه پيش دارالعلوم مانندققان بررسي شده است هايي از تفكر ديوبندي توسط

ازسيد محبوب رضوي دارالعلوم ديوبند تاريخو)م 2001(از اميرادروي به زبان اردو ديوبند

ي تاريخ ي كارشناسي ارشد رشته و بلوچستانو پايان نامه غفورلعبدااز، دانشگاه سيستان

ات در نوشته حاضر نيز مورد برخي از اين تحقيق.پايان يافته است 1390در سالكهدوراني 

هم استفاده قرار گرفته و تأثير اين تفكر در بلوچستان موضوعي است كه اند؛ ليكن ارتباط

مي چنان واكاوي صاحب را و در اين مقاله مورد تأكيد قرار گرفته است نظران . طلبد

 فشارهاي مذهبي بر مسلمانان هند
را طرفدار حكومت انگليسي مي به حسابو از عوامل آنان گوركانيانها، مسلمانان

را بيشتر مورد توجه قرار.ندآورد را مناصب دولتيو دادند به همين دليل هندوهاي بنگالي

راآن براي در دست گرفتن امور اداريهداداختصاصها به آن به ها ويژه به ساير نواحي

. اياالت شمالي هندوستان فرستادند

و تالش اشغالگران در هند رويه را براي محو آثار اي مستبدانه در پيش گرفتند هايي

و فرهنگي مسلمانان هندوستان آغاز كردند از. تمدني در راستاي اين هدف بود كه بسياري

و هنري تالش. شان ويران گرديد مراكز مسلمانان بدون در نظر گرفتن قدمت تاريخي

مك گسترده و اتبات مأموران سياسي بريتانيا نشان اي نيز براي ترويج مسيحيت صورت گرفت

در همين)130: 1369هاردي،(.اند دهد كه آنان با تمام وجود به دشمني با اسالم پرداخته مي

و،راستا را در هندوستان آغاز كرد كمپاني هند شرقي نيز توسط كاركنانش تبليغ مسيحيت

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

11شبه قاره مطالعاتةفصلنام

ميبراي گسترش اين دين به مبلّ در» ايدمند«كشيش)46: 2005ميان،(.داد غين كمك مالي

،در كلكته آشكارا اعالم كرد اكنون كه در هندوستان يك حاكميت وجود دارد.م1855سال

را عليه خشم مردم هندوستان آنچه)50:2006همان،(.باشد يكي بهتر است مذهب هم

بي انگليسي نغاپروايي يكي از نمايندگان مجلس عوام در حمايت از مبلّ ها بيشتر برانگيخت،

اكنون كه به فضل خدا هندوستان در حاكميت انگلستان": اظهار داشتوي. مذهبي بود

است، بر تمامي مسيحيان الزم است براي مسيحي نمودن مردم هندوستان تالش 

)51: 2005، همان(".كنند

م و حتي اسقف اعظم با حضور درمقابل چنين بود كه كشيشان اماكن مذهبي با سيحي

ميمسلمانان به مباحث را به مناظره،ايشان با انتقاد از اسالم. پرداختنده  روحانيون مسلمان

ميندطلبيدمي ميو اگر كسي مانع تبليغاتشان ادروي،(.گرديد شد، با برخورد پليس مواجه

)50و56:م2001

ي آوردند، نهضت بنيادگرايانه بر مسلمانان وارد مي برفشارهايي كه مسيحيان افزون

سر« توسط هندوها كه بر» سوتيسوامي دايانند را از اهالي گجرات آغاز گرديده بود، عرصه

به سرعت در بين اهالي»آرياسماج«ت هندوئيزم با عنوان نهض. كرد مسلمانان تنگ مي

بازگشت به وداها را داشت، واكنشي در برابري اين فرقه كه داعيه. پنجاب ريشه دوانيد

 سماج در مناطق محروم مسلمان پيروان آريا)557: 1361نهرو،(.گسترش نفوذ اسالم بود

و مي شان كوشيدند هندوهاي مسلمان شده را به عقايد قبلي نشين دست به فعاليت زده

)166: 2001اردوي،(.بازگردانند

ها قيام مردمي هند عليه انگليسي
استعماراي توسط نظاميان هندي عليه شورش گسترده،ها در پي افزايش فشار انگليسي

را،به زودي مسلمانان نيز با پيوستن به آنان)م1857./ق1274(.آغاز شد رهبري نهضت

مي قيام. عهده گرفتند به اهالي.را بار ديگر به قدرت برسانند» بهادرشاه«كوشيدند كنندگان

را شكست دهند» احمداهللا«آباد به رهبري مولوي فيض در. موفق گرديدند نيروهاي انگليسي

مي فرنگر نيز موالنا رحمتمظ و افرادي مانند اهللا عليه اشغالگران ،»علي موالنا لياقت«جنگيد
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ب و تأثير آن 12 ايرانر بلوچستانپيدايش تفكر ديوبندي در هندوستان

و» حافظ محمد ضامن«،»رشيد احمد گنگوهي«،»حاج امداد اهللا تهانوي«،»خان ژنرال بخت«

و نيروهاي شورشي بسياري از روحانيون در پيروزي،به حمايت از قيام برخاستند را هايي

بهمناطق مخت ؛ ليكن با پايان يافتن فصل گرماي)94و97: 1369هاردي،(.دست آوردند لف

و خاتمه و بريتانيا در خليج فارس، انگليسيي هندوستان ها فرصت يافتند درگيري ايران

در نتيجه شورشيان نتوانستند در برابر اين قواي تازه. نيروهاي بيشتري به هند اعزام كنند

.نفس مقاومت كنند

ه و ناپيوستگي بين مناطق شورشي از عوامل مهم ناكامي عدم مبستگي ميان شورشيان

يمحاصر. اين قيام بود و نيز رفتارهايه و آشفتگي در پايتخت و بروز قحطي طوالني دهلي

و سرانجام موجب شكست،ها هنگام محاصره نامناسب سيپوي موجب آزردگي مردم گرديد

را از دست دادنددر پي سقوط دهلي،. مقاومت آنان شد . ساير نواحي نيز اميد پيروزي

رابابا وجود همراهي مردم) 115: 1385فرد، ناظميان( سران قيام، آنان شايستگي رهبري

هاي اين حركت، در فكر جانبداري بيشتر ايشان با وجود احساس همدردي با انگيزه. نداشتند

و منتظر شدند تا طرف پيروز مشخص بسياري از آنان هم به قيام. گردد از طرف برتر بودند

و يا جانب انگليسييا امراي هند نيز. خيانت كردند را كنار كشيدند در. ها را گرفتند خود

و متحد كننده و انگيزه ميان رهبران شورشي احساس مشترك ملي آناني اي وجود نداشت

و ميل به حفظ امتيازات فئودالي بود ها از حمايت انگليسي. صرفاً عواطف ضدخارجي

و»گورخه« )536- 2:537ج،1361نهرو،(.مند شدنده ها نيز بهر»سيك«ها

اشغالگران پس از سقوط دهلي. بدين ترتيب مقاومت مردم هندوستان در هم شكسته شد

سه. افراد زيادي را به قتل رساندند و در اين كشتار كه هفت روز ادامه يافت، حدود بيست

)171: 1991ندوي،(.هزار مسلمان اعدام شدند

مجلس انگلستان امور. پس از سركوب قيام، نظام حكومت انگليسي هند نيز تغيير يافت

را از نو  و ارتش اين مستعمره را از كمپاني هند شرقي به دولت بريتانيا منتقل كرد هندوستان

ر زمام امو،بدين ترتيب انگلستان به طور كامل)2:543،ج1361 نهرو،(.سازماندهي نمود

را به دست گرفت عمومي اعالم شد؛ ليكن سران سه ماه بعد هم در هند عفو. هندوستان

كه شورشي )1383:39 گيالني،(.مستثني شدند،در قتل اتباع انگليس دست داشتندو افرادي
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13شبه قاره مطالعاتةفصلنام

راه،خشونت دولت انگلستان در سركوب قيام هند موجب شد تا از آن پس مبارزان هندي

را در پيش و انديشمندان مسلمان نيز براي رويارويي با استعمار مقاومت منفي ،گيرند

را گسترش دهند فعاليت و آموزشي خويش . هاي فرهنگي

)rohama.org(القديم) ديوبند(العلوم مدخل مسجد دار
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ب و تأثير آن 14 ايرانر بلوچستانپيدايش تفكر ديوبندي در هندوستان

 دارالعلوم ديوبندي تأسيس مدرسه
و قتل تعدادي از مسلمان ، روحانيون شمال غربيانپس از سركوب قيام مردم هندوستان

و بخشي از آن در. ها به حيدرآباد مهاجرت كردند اين كشور پراكنده شدند تعدادي نيز

قاسم والنا محمدم«ليكن افرادي مانند. مناطقي خارج از هند مانند مكه اقامت گزيدند

كه» سهارانپور«ي تالش كردند پس از تعطيلي مدرسه» رشيد احمد گنگوهي«و» نانوتوي

را از دست داده بود، مكتب،آشفته بازار شورش داخلي در كوچكيهخان جايگاهش

) 1369:233هاردي،(.را گسترش دهند» ديوبند«

.ق1283 محرم15(.يافت شايشگ)Chatta(»چته« مسجد در سرانجام ديوبندي مدرسه

مولوي«و يك استاد يه نام» محمودالحسن«يك محصل به نامبامدرسه اين).م1866مه30/

را آغاز كرد»محمود هايشان برخالف مدارس قبلي كه هزينه)1390:133 فرد، ناظميان(.كارش

م اندازي انگليسي شد، به علت دست از محل اوقاف تأمين مي ؤسسين مدرسه ها بر اوقاف،

را از طريق گردآوري تصميم گرفتند هزينه . عمومي تأمين كنندي يا اعانه» چنده«هاي آن

و مالكّ ميبدين ترتيب مدرسه از قيد حمايت مالي حكومت بي(.گرديد ين آزاد :تا رضوي،

از بين طبقات افراد زياديو يافت به مرور گسترش اين مدرسه)45: 1383گيالني،و 151و155

و پيشه فرو و فرزندان خرده مالكان را به خود جذب كرد دست از هايي به زودي طلبه. وران

و اين روي افغانستان نيز به ديوبندو هاي شمالي هند، پنجاب، بنگال، ايرانتلايا مركز آوردند

برنيزما در اندك)1369:233هاردي،(.تأثير بگذارد آموزشي توانست بر ساير مدارس هند

گرديد تا از مدارس بزرگ مذهب حنفي تبديل يكيو به مؤسسات اين مدرسه افزوده شد

)45: 1347اي، خامنه(.اند ياد كرده» االزهر آسيا«از آن به عنوان جايي كه بعضي

به،مدرسه ديوبند در هنگامي كه محمود الحسن را عهده گرفت، به اوج مديريت آن

و در جهان اس به طوري كه از سراسر. الم از اعتبار بااليي برخوردار گرديدشهرت رسيد

و افغانستان براي تحصيل قرآنآهند، جنوبي شبه قاره فريقا، مااليا، آسياي مركزي، ايران

و تخصص در علوم ديني به ديوبند مي كوشيد محمودالحسن. آمدندو سنت در سطح عالي

ن را در و مراكز آموزشي وابسته به اين مدرسه واحي سرحد شمال غرب هند نيز ايجاد كند
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15شبه قاره مطالعاتةفصلنام

و دانشگاه اسالمي نوگرايي از طريق تبادل مدرس، شكاف بين مدرسه رايديوبند عليگر

)45: 1366عزيز احمد،(.برطرف كند

و» شيخ احمدبن عبداالحد سرهندي«ديوبند تحت تأثير افكاري گذاران انديشه بنيان

به)2009:69 محمدطيب،(.قرار داشتند» اهللا احمدبن عبدالرحمان شاه ولي« سرهندي وابسته

يطريق  نقشبنديه بود كه از لحاظ فكري معتقد به وحدت شهود بودند؛ سرهندي به نظريهه

و با فاصله گرفتن از توحيد وحدت وجودي، ميان»عربي ابن« انتقادات شديدي وارد آورد

و كالم پيوند برقرار كرد . تصوف

ياساس اعتقاد فرق دركه معتقد بودندآنان.بود» وحدت شهود«نقشبنديهه وحدت

و عشق به وجود مي در آراي شيخ احمد. آيد ذات نيست؛ بلكه بر اثر ايمان سرهندي

يمخالفت با عقيد داد»عربي ابن«وحدت وجوده .، مسير عرفان را بين مسلمانان هند تغيير

جز": كردوي چنين استدالل مي و عقل اين كه هيچ چيز خدا وجود ندارد، منافي با مذهب

كه. است از اين رو درست نخواهد بود كه بگوييم همه چيز خداست؛ درست اين است

وحدت سرهندي كوشيد با فاصله گرفتن از عقايد توحيد. بگوييم همه چيز از خداست

و وجودي، اتحاد صميمانه برا)1366:60احمد، عزيز(".كالم پديد آورد اي بين تصوف فزون

با اين تفاوت كه اينان. نقشبنديه علماي ديوبند به فرقه چشتيه نيز وابستگي داشتند

را تابع شريعت مي پس از تصحيح عقايدكه ديوبنديان معتقد بودند".سازند خواستند طريقت

بيو تحصيل مسايل ضروري شرعي، بايد با شيخي كه در شريعت راسخ و به دنيا  العقيده

و خواس و حتي آنان استف. تار آخرت باشد، بيعت كنندرغبت اده از روحانيت مشايخ بزرگ

را صحيح مي يكي) 225: 1370سهانپوري،(".دانستند يافتن فيوض باطني از مزارهايشان

» عبدالحق محدث دهلوي«ها تأثير گذاشته است، ديگر از كساني كه افكارش بر ديوبندي

اهم)1366:60 عزيزاحمد،(.است وليچنين ديني ايني اهللا دهلوي نيز بر انديشه فكار شاه

را كه پيشتر توسطيهوي مطالع)1362:155ميان،(.تأثير زيادي داشت،مدرسه حديث

خدا": اهللا اعالم كردولي شاه. بخشيد عبدالحق دهلوي در هند احيا شده بود، نيرويي تازه

را نمي و هيچ يك از صفات او و قديسين نسبت داد؛ زيرا اينان تنها توان به پيامب يكي است ر

وي. توان به آنان متوسل شد يا از آنان استمداد خواست توانند شفيع باشند؛ ليكن نمي مي
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ب و تأثير آن 16 ايرانر بلوچستانپيدايش تفكر ديوبندي در هندوستان

يعقيدي كرد، پايه تأكيد مي و،دينيه و ساير منابع قرآن يجنب،حديث است تكميليه

وولي شاه)15: 1366عزيزاحمد،(".دارد و اهللا معتقد به ترويج و سنت انتشار حديث

و دعوت به آن بود كوشش ها اين انديشه)169-170: 1383ندوي،(.در تطبيق فقه با حديث

ها نيز معتقد به حضور پيامبر در هر مكان ديوبندي. در تفكر ديوبندي تأثير گذاشته است

را صفتي الهي مي و ناظر بودن و حديث را تنها نيستند؛ زيرا حاضر و قرآن مرجع دانستند

آنان با الهاماتي كه از اين قبيل) 162و 169: 2009طيب، محمد(.دانستند احكام دين مي

و خارج  و مبادي آن در داخل و اصول متكلّمان فرا گرفتند، براي دفاع از عقايد اهل سنت

)74: 2009محمدطيب،(.هند كوشيدند

درهمو روحانيون ديوبند هم عقايد ماتريديان را و نوشته تفكرات اشعري هايشان دروس

را. دادند مورد استفاده قرار مي . اند توصيف كرده» گرا ماتريديان اشعري«به همين دليل ايشان

محمدطيب،(.آنچه مسلم است؛ ديوبنديان مانند بسياري از مسلمانان هند حنفي مذهب بودند

2009 :211-210 (

قدرت: مواردي مانند» ا��
�	��آّ���«ي ديوبندي در كتاب از علما» محمدقاسم نانوتوي«

و منحصر به فرد خداوند، عدم وساطت قانون طبيعت، تابعيت عقل نسبت به  بدون واسطه

و لزوم پذيرش اجتهاد فقهاي صحابه تابعين  سنت پيامبر، استناد به احاديث راويان ثقه

و استدالل» سلف صالح« خداوند نيك است؛ نه آنكه": كندميرا مورد بحث قرار داده است

را نيك است، فرمان مي احكام اسالم الزاماً با طبيعت:وي معتقد بود. دهد خداوند آنچه

را براي ستيز با يهوديت، مشي فكريخط» تقرير دلپذير«وي در كتاب. مطابقت ندارد اش

و آيين هندو پايه )234: 1369هاردي،(".گذاري كرده است مسيحيت

ميديوب و نديان معتقد بودند سيرت نبوي در ضمن سنت و جزو امور ديني است آيد

آنان. هيچ بخشي از امور ديني وجود ندارد، مگر آن كه متصل به آثار سنت پيامبر باشد

را علم  را»كالم«روش اعتقادي پيامبر و» فقه«، روش انجام احكام عملي و روش تربيتي

ت را و احسازاخالقي پيامبر ميكيه و معتقدند شريعت از چهار منبع قرآن مجيد، سنتن نامند

و اجتهاد اخذ مي آنان تمامي) 149-160: 2009محمدطيب،(.شود رسول خدا، اجماع امت

و حج را مورد احترام و همه و عادل ميصحابه را متّقي آنت و رفتار ار ها را معي دانند
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17شبه قاره مطالعاتةفصلنام

و صحابه تنها از بعدي رابطه،به نظر ديوبنديان. دهند سنجش افراد قرار مي امت اسالم

و احترام است و. تاريخي نيست؛ بلكه پيوندي بر اساس محبت پرداختن به مشاجرات

و مناقشه بر سر آن نيز ينشان،اختالفات صحابه درقضيه و معتقدند اگر صحابه قلبي بوده

ر و وا نيست اختالفات صحابه به امور اجتهادي به خطا رفته باشند، بازهم داراي اجر هستند

و اگر معصيتي هم داشته ي اند، باز با اراد معصيت توصيف شود؛ زيرا آنان معصوم نيستند ه

يقلبي نبوده؛ بلكه صرفاً داراي انگيز ) 167-174:م2009محمدطيب،(.خارجي بوده استه

» حمدالياسم«. بوده است» جماعت تبليغ«ايجاد،ها هاي مهم ديوبندي يكي از فعاليت

را بين سال از.م در شمال هندوستان بوجود آورد1940تا 1920هاي جماعت تبليغ پس

.رهبري جماعت تبليغي را برعهده گرفت»الحسن انعام« پسر عمويش، وي نيز درگذشت

و ليمتن،( امروزه رهبري جماعت تبليغ به صورت شورايي است كه مركز) 1378:205گرهلم

هدف اين جماعت تحكيم ايمان در بين. توابع الهور پاكستان استاز» رائيوند«آن در 

بي انگيزه) 293: 1997،ندوي(.هاي مردم بود توده راه اصلي راه انداختن جماعت تبليغ

اين جماعت مانند. بسا بايد حركتي براي جايگزيني نقش مدارس ثابت به حساب آورد چه

يمدرس بي،سياره و ميبه تعليم افراد فقير ها پرداخت؛ ليكن به مرور اين جماعت سواد

ضمن. شان را بين بازرگانان ثروتمند دهلي نيز گسترش دادند تبليغات آنان از اين طريق

را تشويق مي از فراخواندن تجار به رعايت قوانين شرعي در معامالت، آنان كردند بخشي

يت هايقّيغ در اين راه به موفّجماعت تبل. هاي تبليغي اختصاص دهندشان را به فعاليت وقت

را در اغلب كشورهاي عربي،؛دست يافتند درخشاني به طوري كه به زودي فعاليتشان

و يك شبك و ژاپن گسترش دادند ي تركيه، بريتانيا المللي را از اين طريق ايجاد بينه

و پاكستان امروزه جماعت. نمودند اني پيدا نفوذ فراو،هاي تبليغ در شمال هند، بنگالدش

و حوزه  را افزون بر اروپا در اياالت متحدهي كرده و كانادا نيزي فعاليت خود آمريكا

و ليمتن،(.گسترش داده است )1378:206گرهلم

همه،در جماعت تبليغ بي. طبقات حضور دارندي از و مستضعف يا افراد افراد سواد

مي تحصيل و ثروتمند همگي در تبليغات شركت بسا افرادي كه در جماعتچه. كنند كرده

؛ ليكن به سهم خود براي باشنداز نظر معلومات ديني در سطح نازلي،كنند تبليغ شركت مي
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ب و تأثير آن 18 ايرانر بلوچستانپيدايش تفكر ديوبندي در هندوستان

مي وظيفه،امر تبليغ مي» امير«از بين ايشان فردي به عنوان. گيرنداي را به عهده گردد انتخاب

با. تري داشته باشد كه ممكن است از سايرين جايگاه اجتماعي پايين را امير تمامي كارها

و در اصل خدمت مشورت ديگران اداره مي )28-30: 1389ژوري،(.گذار گروه است كند

و چهار آنان بر اين باورند كه هر مسلماني بايد دست  كم سه روز در ماه، چهل روز در سال

)52: 1389كاندهلوي،(.تبليغي شركت داشته باشد در جماعت خويش ماه در طول عمر

كم عت تبليغ نخست فعاليتجما را بيشتر بين طبقات سواد جهان اسالم متمركز هايشان

گرايي المسلمين، از نخبه هاي اسالمي ديگر مانند اخوان ايشان برخالف برخي جنبش. كردند

همي حوزه. نمايند به صراحت انتقاد مي چنين طبقات متوسط شهري نظير فعاليت ايشان

و  و كسبه ميكاركنان دولتي را دربر .گرفت كارگران

را در عالم سياست پيش گرفتند ها مواضع بي طرفانه ديوبندي كه.اي مشايخ آنان با اين

را در شورش  .م1857عليه استعمار انگليس مبارزه نمودند، به دليل اين كه طعم شكست

ميي هند چشيدند؛ از مبارزه تبليغ با جماعت) 364: 1986األلواني،(.كردند مسلحانه پرهيز

به اي كه از جنبش تجربه هاي دست آورده بود، خود را وقف فعاليت هاي اسالمي هند

و ليتمن،(.فرهنگي نمود ) 208: 1378گرهلم

 تأثيرات فرهنگي ديوبنديان در بلوچستان
يبا جداسازي قسمت بزرگي از بلوچستان در دور هاي قاجار، طوايف بلوچ كه قرنه

ميمتمادي به صورت يكپارچ كردند، از هم جدا افتادند؛ه در جنوب شرقي ايران زندگي

هم ليكن پيوندهاي ديرينه چنان استمرار پيدا بين اقوام بلوچ موجب گرديد روابط فرهنگي

رند«توسط» اوكاره«و» ملتان«با تصرف. كند اين روابط،و استقرار قبايل بلوچ» ميرچاكر

شد وارد مرحله تازه ا. اي شدميرچاكر در و در همانجا به خاك سپرده در. وكاره فوت كرد

اين منطقه پرداختند كه برخيانبه آزار مسلمان» جات«همين زمان قومي غيرمسلمان به نام

از» خان موسي«و» تاج محمدخان بلوچ«از سرداران مانند  »اهللاولي شاه«پس از كسب تكليف

)45: 1978نظامي،(.به مبارزه با آنان پرداختند

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

19شبه قاره مطالعاتةفصلنام

راهي و آمد پيروان كي ديگر از و هند، رفت هاي ارتباط فرهنگي بين بلوچستان ايران

از جايگاه وااليي»احمد سرهندي شيخ«،در بين صوفيان اين فرقه.بودهنقشبنديي فرقه

مييانديشه گذاران تأثيرازوي.بود برخوردار  ميراحمد. رفت دارالعلوم ديوبند به شمار

گردانندگاناز.م1939 سالدراي كالت بلوچستان ايران با ارسال نامه خان،احمدزهييارخان

و ايجاد وحدت در را تا علمايي كرد درخواست دارالعلوم ديوبند براي تدوين قوانين

شمس«و»قاري محمدطيب«اين درخواست درپي. بلوچستان به كالت اعزام كنند  الحق موالنا

به اصرار الدين از تدوين برخي از قوانين، موالنا شمسپس.گرديدندكالت اعزامبه»افغاني

و رياست ادار حاكم كالت در بلوچستان باقي يماند را برعهده گرفته بخاري،(.معارف

) 552:تا بي

بهي در پي رونق گرفتن مدرسه مدرسه اين ديني ديوبند، تعدادي از جوانان بلوچ

ي در وضعيت سختي قرار داشتند؛ ليكن پس از سفر اين گروه از نظر معيشت. رفتند

و تصميم گرفتوي با وضعيت طلبه،ميراحمديارخان به دهلي هاي بلوچ از نزديك آشنا شد

پس از آن نيز ميراحمديارخان. ماهيانه مبلغ ده روپيه كمك مالي كند،به هر كدام از ايشان

ب بلوچ تأسيس براي تحصيل طالّ»هنصيريي جامعه«اي ديني به يادبود جدش با نام مدرسه

)47: 1384زاده، بزرگ(.كرد

ازي به مدير مدرسه جامعه.ق1361حاكم كالت در سال نصيريه اعالم كرد سي تن

وي طلبه را كه از نظر درسي در سطح باالتري قرار دارند، انتخاب نمايد تا هاي با استعداد

ش(.م ديوبند بفرستدآنان را به خرج خودش براي تحصيل به دارالعلو )38:10دهقان،

به دانش پژوهاني كه براي تحصيل به ديوبند رفته بودند، پس از پايان تحصيالتشان

را در مدارس ديني به و نهضت علمي جديدي تفكرات. وجود آوردند بلوچستان بازگشتند

رس ايشان نه تنها در اعتقادات مذهبي بلوچ و و ها تأثير گذاشت؛ بلكه بر آداب وم، فرهنگ

.حتي پوشش ظاهري آنان نيز تأثير گذاشت

را هاي گسترده فعاليت،هاي بلوچ مدرسه ديوبندي پس از بازگشت به بلوچستان طلبه اي

و فرهنگي آغاز كردند در آگاهي،پيش از ورود آنان. براي اصالحات اجتماعي هاي مذهبي

را آمي و افكار اهالي ي از اعتقادات خرافي، پيرگرايي،ازهمنطقه در سطح پاييني قرار داشت
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ب و تأثير آن 20 ايرانر بلوچستانپيدايش تفكر ديوبندي در هندوستان

و ستايش پديده تقدس سنگ و درختان مي،هاي طبيعي ها هاي مذكور طلبه.داد تشكيل

را عليه خرافه مبارزه و مناطق دور افتاده آغاز كردند اي پيگير را. گرايي در روستاها درختاني

و از پديده كه نزد اهالي مقدس شمرده مي . زدايي نمودند طبيعي تقدسهاي شد، قطع كردند

و حكام محلي نيز در موفقيت اين علما مؤثر بود و83: 1384زاده، بزرگ(.حمايت خوانين

مي،هاي ديوبندي برخي از مولوي) 78 و كلنگ ويران مراكزي را كه شرك دانستند با بيل

نه. كردند را به شدت و مردان بر سر مقابر پيرهاي دروغين و با اينان حضور زنان ي كردند

و در صورت زيارت مزارشان به،اين عقيده كه ارواح اوليا از احوال افراد با خبر گرديده

هم.دبه شدت مخالفت كردن،رسند داد افراد مي را علماي ديوبند و چنين دراويشي كه ساز

مي طنبور مي و تنباكو استعمال انت،كردند نواختند و ادعاي آنان را كه با ساب مذمت نموده

و در كسوت درويشي ميرا براي خود جايز مي گدايي،به سيادت .كردند دانستند، محكوم

بر) 132و181: 1389سيدزاده،( و ماليدن آن و خوردن برداشتن خاك از قبور اوليا، شهدا

به اصالح همچنين آنان)414: 1376سربازي،(.بدن توسط علماي ديوبندي حرام اعالم شد

و رسوم مربوط  و ازدواج نيز توجه نشان آداب و مراسم عزاداري و بعد از آن به مرگ

)90: 1378زاده، بزرگ(.دادند

مولوي«اشخاصي مانند. پرداختند برخي از علماي ديوبند در بلوچستان به قضاوت مي

خيرمحمد قاضي«،»مولوي عبدالصمد سربازي«،»مولوي عبدالعزيز مالزاده«،»عبداهللا مالزاده

 قاضي«هاي قضايي يعني ترين مقام نيز به عالي» رييسي رحمانداد قاضي«و»زهي حسن

برخي از روحانيون)62: 1387زاده،و بزرگ98: 1384 زاده، بزرگ(.رسيدند»يالقضات

مي» قاضي«،ديوبندي به دليل شهرت در امر قضاوت و فصل. شدند ناميده امروزه نيز حل

مييمولو،را مردم بسياري از اختالفات ديني هرشهر هم بخشي در مدرسه. دهند ها انجام

. گويي به مسايل شرعي را بر عهده دارد پاسخ» داراالفتاء«

به. گرايش به تصوف بود،از ديگر تأثيرات علماي ديوبندي يتزكي اينان براي رسيدن ه

ياخالقي، با مرشداني در شبه قارو روحاني پس. هند مرتبط بودنده از علماي ديوبند

را با صوفيان نقشبنديه بازگشت به ايران، هم و با هراتي چنان پيوند خويش  حفظ كرده
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21شبه قاره مطالعاتةفصلنام

مي آن كردند؛ ليكن به علت رسوخ برخي اعمال ناشايست در بين ها به عنوان مريد بيعت

شد،ها در بلوچستان خلفاي آن )63: 1387كياني،(.اين روابط قطع

به،مكتب ديوبند طالببا گسترش فعاليت و توجه شركت مردم در مراسم مذهبي

نيز در معرض بلوچي بسياري از ايالت كوچنده. بلوچستان افزايش يافت احكام شريعت در

و مولوي آموزش به هاي ديني قرار گرفتند بر اثر. دست آوردند ها نفوذ زيادي بين مردم

يا فعاليت روحانيوني كه غالباً در مدارس ديني پاكستان يا هند تحصيل كرده بودند، مسجد

اين دسته. فضايي براي انجام مراسم مذهبي در بسياري از روستاهاي بلوچستان ساخته شد

مي» مولوي«از روحانيون كه  و ناميده شوند، عموماً از شركت در فعاليت سياسي پرهيز كرده

و تعليم مي و پاكستانش حاكميت دولتگستر. شدند بيشتر مشغول درس هاي مركزي ايران

يطي چند ده افزايش قدرتو)بزرگان طوايف(موجب كاهش قدرت سردارها،اخيره

به. هاي تحصيل كرده در بلوچستان ايران شده است مولوي جايگزين شدن قدرت مذهبي

باشي، بلوك(.هاست از عوامل افزايش آگاهي ديني بلوچ،جاي قدرت سرداران در منطقه

1383 :115(

و»العلوم عين«: امروزه مدارس ديني بلوچستان مانند سرجوي» مجمع العلوم«در گُشت

و» عزيريه«زنگيان،» دارالعلوم«سراوان،  و » ا�����	ِ�ا���«ن سرباز،هوكو» العلوم منبع«انزاي

و » ا�����������«زاهدان،» دارالعلوم« يرانشهر، بيشتر بر مبنايا» دارالعلوم حقانيه«چابهار

. اند تفكر ديوبندي گسترش يافته

شوراي هماهنگي«.ش1358مسئوالن اين مدارس به پيروي از ديوبنديان پاكستان از سال

و هم اكنونرا تشكيل داده» مدارس ديني اهل سنت بلوچستان وي مدرسه49اند كوچك

و بل . وچستان تحت پوشش اين مدارس هستندبزرگ با بيش از هشت هزار طلبه در سيستان

و روستاهاي بزرگ در سال اي با عنوان مدارس ديني دخترانه،هاي اخير در اكثر شهرها

)89-90: 1390دوراني،(.ايجاد شده است» البنات مكتب«

جماعت«ي وارد شدن در حلقه،از ديگر اقدامات علماي وابسته به تفكر ديوبندي

جم شكل. بود» تبليغ ياعت تبليغ در ايران به دورگيري در دهلي» مولوي عبدالعزيز«حياته

گذار جماعت بنيان» الياس موالنا«وي روزي به مالقات)1387:91زاده، بزرگ(.گردد برمي

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

ب و تأثير آن 22 ايرانر بلوچستانپيدايش تفكر ديوبندي در هندوستان

و از او در مورد چگونگي تبليغات امور ديني در ايران راهنمايي مي . خواهد تبليغي هند رفته

و بر حمايت از ايشان تأكيدآمي نيز وعده الياس موالنا دن جماعت تبليغ به ايران را داده

جماعتي هجده نفره به محل.ق1373/ش 1331 حدود سال،پس از اين ديدار. كند مي

مي» دپكور«زندگي مولوي عبدالعزيز در روستاي  اين گروه از جماعت تبليغي. كنند مراجعه

ع» وندرائي« و ديگر علماي منطقه به مدت سه پاكستان بودند كه با حمايت مولوي بدالعزيز

بودند كه وارد بلوچستانيآنان نخستين گروه جماعت تبليغ. سال در ايران به تبليغ پرداختند

را نيز فردي به نام. شدند»سرباز«يو ناحيه   بزرگ(بر عهده داشت» مشتاق«رهبري آنان

،»چابهار«،»سراوان«،»خاش«،»ايرانشهر«،»زاهدان«در مساجدي امروزه)1387:92زاده،

. هستنديهاي تبليغ داراي جماعت» كُنارك«و» شهر نيك«

 نتيجه
و همين قيام مردمي هند عليه استعمار به شدت توسط اشغالگران انگليسي سركوب شد

يامر در شيو  آن دسته از روحانيون مسلمان كه از كشتار جان. مبارزاتي آنان تأثير گذاشته

ده بودند، تصميم گرفتند با ايجاد مراكز آموزشي در برابر هجوم فرهنگي استعمار به در بر

و بدين ترتيب مدرسه  شد ديني ديوبند پايهي ايستادگي كنند . گذاري

و از جمله بلوچستان ايران حضور طلبه هاي بانيان موجب نشر انديشه،هايي از نقاط مختلف

و نوعي مكتب فكري پديد سو اين مدرسه گرديد هاي ريشه در آموزه،آمد كه از يك

و از سوي ديگر ضرورت و ماتريدي داشت ي هاي سياسي، اجتماعي جامعه اشعري

مدي استعمارزده را مي هند شاگردان اين مدرسه پس از ورود به بلوچستان.داد نظر قرار

و با تشكيل  ايران، ضمن تأسيس مدارس ديوبندي به گسترش اين تفكر پرداختند

را كه از روش همتايانشان در هند نمونهيهاي تبليغ ماعتج برداري شده بود، تالش زيادي

.براي ترويج تفكر ديوبندي آغاز كردند

توان چنين نتيجه گرفتمي،گيري مدارس ديوبندي در بلوچستان با مطالعه روند شكل

يكه اصالحات آموزشي مدارس ديني اين منطقه بر پاي گرفته شكلتفكرات ديوبنديه

و از سوي. است اين تفكرات از يك سو به دليل ارتباطات فرهنگي اقوام بلوچ با يكديگر
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23شبه قاره مطالعاتةفصلنام

و هند به جهتديگر تفكر. در ايران تقويت شده استپيوند حنفي مذهبان بلوچستان ايران

يماي ديوبندي درون و بيگانهضده از سنت الهام ستيزي دارد؛ ليكن براي مبارزه استعماري

و با نوگرايي آموزشي متداول در اوايل قرن نوزدهم ميالدي در تقابل بوده استگرف . ته

مي امروزه تفكر ديوبندي يكي از جريان و جماعت هاي فكري بلوچستان به شمار هاي رود

و روستاهاي مختلف به فعاليت مشغولند .تبليغ در شهرها
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ب و تأثير آن 24 ايرانر بلوچستانپيدايش تفكر ديوبندي در هندوستان

 منابع

.م2001. خليل مكتبه:الهور،تحريك عظيمكيماسال احياء،ديوبند دارالعلوم،امير ادروي،-1

و تطورها فيةالدعو،الدين األلوئي، محي-2 : دمشق. الهنديهةشبه القار االسالميه

.م1986،دارالقلم

و الماتريديه المسائل الخالقيه بين،الجابي، بستام عبدالوهاب-3 : بيروت،االشاعره

.م2003،دارابن حزم

و الجماعه االهل امام،لفتاحالمغربي، علي عبدا-4 و آراوه،السنه ابومنصور الماتريدي

.م2009،مكتبه وهبه: الكالميه، قاهره

تابي،اچ ايم سعيد كمپني: كراچي،پاكستان اور علماي ديوبند،بخاري، اكبرشاه-5

و مالزاده نورالنسا بزرگ-6 و مبارزات موالنا،زاده، عبدالباسط زندگي، شخصيت

.1356،نشر احسان، چاپ اول:، تهرانسربازي عبداهللا

چ: تهران،نامه حضرت موالنا عبدالعزيز مالزاده زندگي ------------7 احسان،

.1387،اول

و مصلح بزرگ موالنا عبدالعزيز مالزاده«،زاده، عبدالباسط بزرگ-8 ،»عالم رباني

 23،1386-26صص،31شماره11سال نداي اسالم،ي فصلنامه: زاهدان

مركز: تهران،]12جلد[اسالمي المعارف بزرگةداير بلوچ،،علي بلوكباشي،-9

چةداير . 1383،اول المعارف بزرگ اسالمي،

.ق 1416،دارالعلوم:ديوبند عالم اميني، نور تعريب،ةلي منثورآل،علي اشرف تهانوي،-10

اجدوراني، عيدالغفور،-11 و فكري بررسي تأثير تفكر ديوبندي بر اوضاع تماعي

محمد پيري، زاهدان گروه تاريخ دانشگاهييراهنما،به پايان نامه كارشناسي ارشد،بلوچستان

و بلوچستان،  1390سيستان

نداي اسالم، شمارهي فصلنامه: زاهدان، العلوم در يك نگاه عين،دهقان، عبدالقادر-12

 39،1388-43صص،38
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25شبه قاره مطالعاتةفصلنام

د تاريخ،رضوي، سيدمحبوب-13 .تابي،خانه، كراچي ميرمحمدكتبيوبنددارالعلوم

ون، كوه العلوم منبع ديني مدرسه:ايرانشهر،العلوم فتاوي منبع،محمدعمر سربازي،-14

1376.

و بدعت،سلمانپوري، خليل احمد-15 و جماعت در رد وهابيت ،عقايد اهل سنت

.1370،چ اول. مدرسه عربيه اسالميه: مترجم عبدالرحمان سربازي، چابهار

، العلوم مجلس علمي عين: سراوان،توحيدالمعبود المقصودفي،سيدزاده، عبدالواحد-17

.1389،پنجمچ

و محمدجعفر ياحقي،،تاريخ تفكر اسالمي در هند، عزيز، احمد-18  ترجمه نقي لطفي

.1366،اولچ. كيهان: تهران

و تبليغ، فيروزبوري، محمدعيسي-19 عبدالرحيم مترجم. رهنمودهايي در مورد دعوت

چ: ساالرزهي، تربت جام .1389،اول آواي اسالم،

و منهاجهيعلما،قاسمي، محمدطيب-20 : تعريب نور عالم اميني، ديوبند.ديوبند

.م2009،دارالعلوم

اهللا،كاندهلوي، محمد يوسف-21 مترجم عبدالرحيم ساالرزهي،،اصول دعوت الي

چ تربت جام .1389،دوم،

و بزرگكياني،-22 چبي،پيشوا،عبدالباسط زاده، شاهين .1387،اول جا، ناشر مؤلف،

و ليمتن، جورج-23 ي ترجمه،حضور نوين اسالم در اروپاي غربي،گرهلم، توماس

چ مركز مطالعات فرهنگي بين: محمد قاليباف خراساني، تهران .1378،اول المللي،

ا،گيالني، مناظراحسن-24 مترجم،مام موالنا قاسم نانوتويسيري در زندگي حضرت

چ: الدين شهنوازي، زاهدان صالح .1383،اول صديقي،

و گرايش جنبش،مشيرالحسن-25 يدر مستعمر هاي قومي هاي اسالمي ،هنده

هاي اسالمي آستان قدس رضوي، انتشارات بنياد پژوهش: حسن الهوتي، مشهدي ترجمه

.1367،اولچ
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ب و تأثير آن 26 ايرانر بلوچستانپيدايش تفكر ديوبندي در هندوستان

جمعيه پبليكشنز،: الهور،ق كي مجاهدانه كارنامهحيعلما،محمد سيد ميان-26

.م2005،اولچ

.تابي،شمسي پبلشنگ هاؤس: كراچي،اسيران مالتا،سيدمحمد ميان-27

نصراهللا پورجوادي،ي ترجمه،]جلد2[تاريخ فلسفه در اسالم،محمدشريف ميان-28

چ: تهران .1365،اول مركز نشر دانشگاهي،

و پيامدها در هند؛ زمينه1857خيزش«،فرد، علي ناظميان-29 : مشهد،»ها

يفصلنام يمطالعات تاريخي ضميمه يمجله يدانشكده و علوم انساني مشهد،ه ادبيات

صص شماره و چهاردهم .103،1385- 120هاي سيزدهم

و راهبردها دارالعلوم ديوبند؛ زمينه«-----------------30 يفصلنام: زاهدان،»ها ه

ي، سال سوم، شمارهات شبه قارمطالع صصه .129،1390-148نهم،

في،ندوي ابوالحسن-31 .م1991،دار ابن كثير:، دمشقالهند المسلمون

و الدعو،ندوي، ابوالحسن علي-32 دارابن: دمشق،االسالم فيةرجال الفكر

.ق1420./م1999،كثير

.م1997، اسالمس نشرياتمجل:كراچي،سيرت سلطان تيپو شهيد،محمدالياس ندوي،-33

اهللا شاه،احمد خليق نظامي،-34 ،اسالمياتةادار:الهور،مكتوبات كي سياسي ولي

.م1978

امير كبير،:، ترجمه محمود تفضلي، تهران]2جلد[كشف هند نهرو، جواهر لعل،-35

. 1361،دومچ

:جابي،ودهپاكستان در جستجوي هويت مفق،آبادي، محمدعلي نجف هادي-36

چي مؤسسه .1363،اول تحقيقاتي انتشاراتي نور،

هاي بنياد پژوهش:الهوتي، مشهد حسني ترجمه،مسلمانان هند بريتانيا پيتر، هاردي،-37

.1369،اولچ. اسالمي
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