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Abstract 

Introduction: The connection between Sufism and politics in the 

contemporary history of Afghanistan began with the establishment of 

Ahmad Shah Abdali's Government (1747). Ahmad Shah Abdali had a good 

relationship with other Sufis. The Dastarbandi (turban ceremony) tradition 

has been established for the kings at the hands of Sufi elders and gained their 

support in his campaigns. The role of Sufi elders during the reign of 

Durranis and Muhammadzais is also very important. With the invasion of 

Britain and the Soviet Union and the emergence of internal conflicts between 

local rulers, the presence of Sufis in the country's politics increases. From 

the perspective of "Political Sociology" whose main topic is the analysis of 

mutual relations between the government and social forces? The possibility 

of finding the open and hidden role of the leaders of the Naqshbandiyya, 

Qadiriyya and Chishtiyya sects, opposing political officials, supporting 

them, reacting against the British aggressors has been investigated. Sufis 

have always played a role in the political and social developments of 

Afghanistan and have enjoyed great respect and closeness in the government 

systems. With the British and Soviet invasion of Afghanistan, the Sufis 

mobilized the people against the colonial forces by organizing their political 

and jihadi activities in the form of political organizations. Although the 

relationship between Sufism and politics in Afghanistan had ups and downs 

but Sufis have always been respected in the government. Kings and 

ministers participated in their assemblies and monasteries and were 
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consulted for the administration of the country. In the contemporary history 

of Afghanistan, Sufis have always resisted internal oppression and injustice 

and foreign aggression, as mentioned earlier. 

Research Question: The main question of the article is how has been the 

quality of relationship between the Sufi sects and the political ruling in 

contemporary Afghanistan and their role in the country’s political power? 

Research Hypothesis: The hypothesis is that Sufis, within sects of 

Naqshbandiyya, Qadiriyya and Chishtiyya, have had a significant influence 

on high-raking offcials, and the courtiers and royals in Afghanistan. Their 

elders and leaders have played a crucial role in the Afghan politics and 

power systems. They often played greater contributions in the removal, 

appointment of kings and political leaders and legitimizing the power as well 

as creating political parties in the country. 

Methodology (and theoretical framework if there are): The current study 

has been conducted, based on content analysis method which is a type of 

qualitative analyses and from the point of view of "Political Sociology" 

whose principle subject matter is the analysis of mutual relations between 

governmental power and social forces in contemporary history of 

Afghanistan. One can examine the visible role of the leaders of the 

Naqshbandiyya, Qadiriyya and Chishtiyya sects in confronting political 

officials or supporting them or their reaction against the British and Soviet 

aggressors.  

Results and Discussion: The link between Sufism and politics in the 

contemporary history of Afghanistan is undeniable. The elders of Sofia 

always have a special place in the political and power apparatus of 

Afghanistan.  They have played an important role in deposing and installing 

kings and emirs and legitimizing their power.  As mentioned, Ahmad Shah 

Abdali was a follower of Naqshbandiyya sect and he established the tradition 

of coronation and turban cermony by the Sufis elders. He enlisted the 

support of Sufi masters to persuade his followers and disciples in the fields 

of warfare and politics.  But his sons and descendants could not use the 

capacity of the Sufis like him. With the arrival of Muhammadzais, the amirs 

of that time also maintained the relations by establishing causal links through 

marriages with the Sufi families, in order to gain their support. With the 

invasion of British troops into Afghanistan, a new chapter was established in 

the relationship between the Sufis and the government, and the Sufis took a 

step with political and jihadist movements established in the political and 

power scene of Afghanistan and engaged in armed struggle with the 

aggressor forces and their internal agents.  In general, elders and followers of 

Naqshbandiyya and Qadiriya sects have been more involved in the politics 
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and power system of Afghanistan than other sects. Basically, in the 

contemporary history of Afghanistan, apart from legitimizing the political 

government, Sufi leaders played a prominent role in resolving the family 

disputes of the nobles or taking power by the local rulers. Sometimes they 

themselves had a place in the governing body. But with the passage of time 

and the involvement of new elements and factors in the political situation of 

Afghanistan, it seems that the influence of this group in politics and power 

has decreased compared to the past. The responsible factors can be analyzed 

in other research works. 

Conclusion: The results of the research show that the connection between 

Sufism and politics has always been accompanied by ups and downs since 

the beginning of Ahmad Shah's reign. he had a good relation with other 

Sufis. The Sufis also supported him during his campaigns. But with the 

invasion of British forces and then Russia into Afghanistan, the Sufis rushed 

to the political and power scene of Afghanistan with greater coordination 

and started an armed struggle against the aggressor forces and their internal 

agents.  In addition, Sufis have played an important and prominent role in 

various political and governmental positions in recent years. 

Keywords: History, Afghanistan, Politics, Sufism, Power, Political 

Sociology. 
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شناسی  ران صوفی در سياست افغانستان معاصر از دیدگاه جامعهرهبنقش 

 سياسی

 مهسا رون
 المللی امام خمینی یات و علوم انسانی، دانشگاه بیناستادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادب

 1پور الدین آروین تاج
 المللی امام خمینی دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بین

 (13/10/1401پذیرش  خیتار 23/03/1401)تاریخ دریافت::

 چکيده

زمان با تأسیس حکومت احمدشاه ابدالی  فغانستان همپیوند تصوف و سیاست در تاریخ معاصر ا
های داخلی و خانوادگی امیران و حاکمان صوفیان در قدرت، با شروع درگیری  ( آغاز شد. نقش1747)

که « شناسی سیاسی جامعه»و شوروی به افغانستان فزونی یافت. از دیدگاه   محلی و تجاوز انگلیس
توان نقش پیدا  میان قدرت دولتی و نیروهای اجتماعی است، می موضوع اصلی آن واکاوی روابط متقابل

های سیاسی یا حمایت  های نقشبندیه، قادریه و چِشتیه را در رویارویی با حاکمیت و پنهان سران طریقت
 ها یا واکنش علیه نیروهای متجاوز انگلیس و شوروی  واکاوی کرد. این پرسش مطرح است که از آن

در پاسخ،  ؟است  بوده چگونه ر افغانستان معاصرساختار قدرت حاکمیت دفیه با های صو ارتباط طریقت
ها در میان مأموران بلندمرتبۀ دولتی، درباریان و  شود که بیشتر، سران این طریقت این فرضیه مطرح می

قدرت و ایجاد  بخشی به  و در نصب و برکناری امیران، مشروعیت  حتی خاندان سلطنتی نفوذ داشته
های کیفی  که از نوع تحلیل روش تحلیل محتوا نوشتار به  نیااند.  داشته  های حزبی نیز نقش تشکل
نتایج آن حاکی از فرازوفرودهایی در مورد تصوف و سیاست از آغازِ حکمرانی  .است شده انجاماست، 

 مثبت یا ابطهراست. احمدشاه که با صوفیان   خاک افغانستان  به   و شوروی  احمدشاه تا تجاوز انگلیس
دست مشایخ صوفی را پایه گذاشت و حمایت آنان را در  داشت، سنت دستاربندی شاه به

ها هم  ها و محمدزایی هایش جلب کرد. نقش مشایخ صوفی در دوران حکمرانی دُرانی لشکرکشی
تر با  خاک افغانستان، صوفیان، منسجم به   و سپس شوروی  توجه است. با تجاوز انگلیس درخور 

های سیاسی، مردم را علیه نیروهای  شان در قالب تشکل های سیاسی و جهادی دهی فعالیت ازمانس
 استعمار بسیج کردند.

 ی.اسیس یشناس جامعه تاریخ، افغانستان، تصوف، سیاست، قدرت،هاي اصلی:  واژه
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 مقدمه
دادن اموور   گیری و دوری از دنیا، با سیاست که در پی سروسامان پیوند تصوف، در معنای گوشه

نظران ارتباط این دو حووزه   رسد؛ حتی برخی صاحب نظر می دنیوی است، قدری دور از ذهن به
تر حاکی از رابطۀ این دو موضووع مهوم در اندیشوۀ اسو می      اند، اما شناخت دقیق را انکار کرده

پوشوی و در اصوط ح، رعایوت آدا      شودن و پشومینه   معنای صووفی  است. تصوف، در لغت به
. برخی نیز تصوف را تخلوق   (Sharifi, 2020: 29) ر ظاهر و باطن )اخ ق الهی( استشرعی د

. سیاست نیوز  (Amoli, 2006: 44)اند  به اخ قی الهی در گفتار، کردار، اندیشه و حاالت دانسته
 ,Ibn Manzor)داشتن حد هر چیز است  داری، اص ح امور مردم و نگاه معنای رعیت در لغت به

کوار   منظوور ادارۀ اموور کشوور بوه     اما در اصط ح، تدابیری است که حکوموت بوه   ؛(108 :1993
؛ در تعریوود دیگووری سیاسووت  (Aghabakhshi and Afshari Rad, 2008: 202)گیوورد مووی
آموده اسوت. ایون تعریود،      (Fazeli, 2013: 20)گرفتن ادارۀ چیزی با هدف اص ح آن  عهده به

و سیاسوت  « معرفوت ». در واقع، تصوف در عرصۀ کند تر می نسبت تصوف و سیاست را روشن
دهود. رابطوۀ تصووف و سیاسوت در افغانسوتان       به انسان قودرت صوعود موی   « عمل»در عرصۀ 

فرازوفرودهایی داشته است، اما صوفیان همواره در تحووالت سیاسوی و اجتمواعی ایون کشوور      
هوای   یکوی از شواخه  عنووان   نیوز، بوه  « شناسوی سیاسوی   جامعوه »اند. از آنجا کوه   آفرین بوده نقش
 :Bashiriyah, 1995شناسی، بر رابطۀ قدرت دولتی و نیروهای اجتماعی متمرکز اسوت )  جامعه

توان عملکرد سران صوفیه در حاکمیت سیاسی افغانستان را از این دیدگاه واکاوی کرد.  می( 14
هوای   و در جنو    کورده   صوفیان، گواه بنوا بور ضورورت، احوزا  سیاسوی و جهوادی تأسویس        

اند و گواه در دسوتگاه حکمرانوی ار  و قور  یافتوه و شواهان و        استعماری مشارکت داشتهضد
انود و بورای ادارۀ مملکوت موورد مشوورت       های آنان حاضور شوده   وزیران در مجالس و خانقاه

اما صوفیان همواره در تاریخ معاصور افغانسوتان در برابور     .(Mohammadi, 2015: 59) اند   بوده
اند. البته افزون بر اهتموام بوه اموور سیاسوی و      اخلی و تجاوز خارجی ایستادهعدالتی د ظلم و بی

اند و مفاهیم عرفانی را به زبانی سواده بیوان    اجتماعی، از کارهای فرهنگی و ادبی نیز غافل نبوده
 سوادان نیز روا  دارد. که امروزه این اشعار حتی بین عوام و بی اند؛ چنان  کرده 

 پيشينۀ پژوهش
هایی در واکاوی رابطۀ تصوف و سیاست در تواریخ معاصور افغانسوتان هنووز      د پژوهشبا وجو

اسوت. در    درسوتی تحلیول نشوده    صوفیه در قدرت و سیاست معاصر این کشور به  زوایای نقش
اسوت؛ در اداموه چنود نمونوه را      ه به این پیونود بسونده شوده    اشارها گاهی فقط به  برخی کتا 

گذاری احمدشاه ابدالی  ، ماجرای تا «تاریخ احمد شاهی»در کتا   (1386آوریم. الحسینی ) می
نقشوبندیه در  »( در کتوا   1389است. اوزدالگواه )  دست درویش صابرشاه کابلی را بیان کرده  به
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، بوه نقوش طریقوت نقشوبندیه و خانودان مجوددی در       «آسیای غربی و مرکزی، تغییر و توداوم 
به نقش صووفیان در دسوتگاه   « تاریخ سلطانی»( در 1396سیاست افغانستان و بارکزایی خالص )

نگواهی  »( در کتوا   1389انود. عطوایی )   ها و توجه شاهان به آنان اشواره کورده   حکومت دُرانی
به نقش صوفیان در قدرت و سیاسوت افغانسوتان معاصور و     «مختصر به تاریخ معاصر افغانستان

( در بخشی از کتوا   1369است. روا ) ها با برخی حکمرانان پرداخته  حمایت و گاه مخالفت آن
نقش صوفیان خاندان مجددی و گی نی را در سیاسوت و  « افغانستان، اس م و نوگرایی سیاسی»

افغانسوتان در عهود   »( در کتوا   1388است. نویود )  ها بیان کرده  ها و روس جهاد علیه انگلیس
و جهواد افغانسوتان علیوه    هوای نقشوبندیه و قادریوه در سیاسوت      به نقش پیوران طریقوت  « امانیه

و « شناسی تاریخ افغانستان معاصر جریان»( در کتا  1393است. شفایی ) ها اشاره کرده  انگلیس
سیاسیِ زیر نظور پیوران     های به تشکل« تصوف در افغانستان معاصر»( در کتا  1399موسوی )

 اند. ها پرداخته ها و روس طریقت و مشارکتشان در جهاد علیه انگلیس
است که در اداموه    هایی شده به نقش صوفیان در دستگاه سیاست اشاره زینها رخی مقالهدر ب

شناسوی فکوری و سیاسوی      جریوان »( در مقالوۀ  1394آوریم. زحموتکش و شوفایی )   برخی را می
های برجسته در سیاست چهوار دهوۀ    ، مبانی فکری و سهم برخی طریقت«تصوف در افغانستان

« گوری در افغانسوتان   سنت صوفی»( در مقالۀ 1384اند. فرمیگن ) کردهاخیر افغانستان را واکاوی 
( در مقالوۀ خوود بوا عنووان     1385اسوت. حسوینی )   به نقش سیاسی بعضی صوفیان اشاره کرده 

ها اشاره کورده   به نقش سیاسی خانوادۀ مجددی در مقابله با تجاوز روس «تصوف در افغانستان»
منود   صوفیان در سیاست افغانستان معاصر، هنوز شناختی نظام  ه به نقشاشاراست. با وجودِ این   

عنوان یکی از نیروهای  از این موضوع در ایران و حتی افغانستان وجود ندارد و نقش صوفیه، به
رو در ایون   است. از ایون   شناسی سیاسی تبیین نشده نفوذ در قدرت، از دیدگاه جامعه اجتماعی با
عنووان یون نیوروی سیاسوی و کارکردهوای آن و       صوفی بوه  های خواهیم نقش گروه نوشتار می

نسبت آن با ساخت قدرت در دورۀ تاریخی مشخص، از تأسیس حکومت احمدشواه ابودالی را   
 تا آغاز تجاوز شوروی، واکاوی و تحلیل کنیم.

 مباحث نظري
 شناسی سياسی الف( جامعه

سیاسوی نقوش دارنود و     ها و نیروهایی است کوه در زنودگی   هر جامعۀ سیاسی متشکل از گروه
هوای   ای هسوتند یوا بور پشوتیبانی نیورو      های اجتمواعی ویوژه   ها مرکب از گروه حاکمان و دولت

نیز واکواوی روابوط قودرت    « شناسی سیاسی جامعه»اجتماعی خاصی تکیه دارند. موضوع اصلی 
اهی خیزند، گو  دولتی و نیروهای اجتماعی است؛ نیروهایی که گاهی در مقابل حاکمیت به پا می

کنود و   کنند و گاهی منفعل هستند. حاکمیت نیز گاهی این نیروها را سرکو  می در آن نفوذ می
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 :Bashiriyah, 1995کنود )  های خود بسیج موی  دهد یا در راستای هدف ها را بازی می گاهی آن

ای واحود دانسوته کوه     را رشوته « شناسی سیاسوی  جامعه»و « علم سیاست». موریس دوورژه (13
 ,Duverger)اسوت  « پدیدۀ قدرت»ای از علوم اجتماعی،  عنوان شاخه ها، به دوی آن موضوع هر

شناسوی سیاسوی و علووم سیاسوی را از جنبوۀ       تام باتامور نیز جداکردن جامعوه (. 21 -20 :1998
 (.Battomore, 1998: 14)است  نظری غیرممکن دانسته 

اصط ح دیون   یافته و به هرچند در جوامع پیشرفتۀ غربی، نقش مذهب در حاکمیت کاهش 
هوای   طور کامل از صحنۀ سیاست جداست، اما در جوامع سونتی، از جملوه افغانسوتان، سونت     به

های نوشدگی )مدرنیته( در حیوات   مذهبی همچنان نیرومند است و حتی در مقابل بازتا  جلوه
هوای   نظوام عنوان گروهی بوا نفووذ در    روحانیون اغلب به»دهد.  اجتماعی مردم واکنش نشان می

اند. میان حاکمان و روحانیان در همۀ  سنتی عمل کرده و به این معنی جزئی از طبقۀ حاکمه بوده
است. حکام سنتی باید به مذهب و سونن   وبیش توافق و سازش وجود داشته  های سنتی کم نظام

ان ویوژه روحانیو   احترام بگذارند، زیرا در غیر این صورت با اعتراض حافظان سنت و مذهب به
رسوود در افغانسووتان نیووز سووران  نظوور مووی بووه .(Bashiriyah, 1995: 221« )شوودند رو مووی روبووه
انود.   های تصوفی چون قادریه و نقشبندیه این نقش را در نسبت با ساختار قدرت داشته طریقت

هوای بوزرم متصووفه ماننود      اند. خاندان زیستی داشته تصوف و مذهب رسمی در افغانستان هم»
ویژه در  ، در رأس سلسلۀ نقشبندیه و خاندان گی نی، در رأس سلسلۀ قادریه، بهخاندان مجددی

. حکوموت نیوز بوه هموین     (Bashiriyah, 1995: 240« )اند میان قبایل از نظر سیاسی بانفوذ بوده
رسود   نظر می دانست؛ البته به ها می سبب مشروعیت قدرت سیاسی خود را در جلب رضایت آن

هایی داشته  های مختلد سیاسی فرازونشیب ها با مبانی قدرت در دوره نسبت سران این طریقت
 که قابل بررسی و واکاوی است.    

هوا یوا    مسولن »گیرد،  شناسی سیاسی مورد توجه قرار می های دیگری که در جامعه از حوزه
 :Duverger, 1998)انود   های ارزشی یون جامعوه   کنندۀ نظام یی است که مشخص«ها ایدئولوژی

شوند: دسوتۀ نخسوت،    های مسلکی به دو دستۀ سیاسی و غیرسیاسی تقسیم می این گروه. (113
هایی هستند که با ماهیت قدرت و اجرای آن ارتباط دارند و بور تضوادهای سیاسوی توأ یر      گروه

هایی هستند که با قدرت ارتباط  گذارند، همچون احزا  سیاسی و دستۀ دوم مسلن مستقیم می
های سیاسوی   های مذهبی، فلسفی و هنری که البته تمیزدادن مسلن مسلن مستقیم ندارند، مانند

از غیرسیاسی کاری دشوار است، زیرا هر مسلکی برای تبیوین انسوان و جهوان منظوموۀ فکوری      
 . همچنوین (Duverger, 1998: 186- 187) دهد که سیاست نیز در آن جوای دارد  کاملی ارائه می

 ماننود  پوردازد. سیاسوی موی   حاکمیوت  «مشروعیت» یا «تحقانی» مفهوم به سیاسی شناسی جامعه
 را مطلوو   کموال  حکوموت  یون  تصوویر  مسولن  هر. »هاست مسلن به وابسته که باور نوعی
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 بوا  کوه  هوایی  حکوموت  و حقوانی  باشود،  نزدیون  تصویر این به که حکومتی هر. کند می ترسیم
 (.Duverger, 1998: 113- 114. )«نیستند مشروع باشند،  خوان ناهم یادشده تصویر

 ب( پيشينۀ تصوف در افغانستان معاصر 
جای این کشور حضوور   های صوفیه در جای تصوف در افغانستان، سنتی فراگیر است و طریقت

های کوچون و بوزرم    نشین، بیشتر در جنو  و شرق کشور، حلقه دارند، البته در مناطق پشتون
هوای مختلود    ی تواریخ افغانسوتان، فرقوه   مراد و مریدی، فراوانی بیشتری دارد. در فرازوفرودها

شودۀ   . صوفیان شناخته(Shafaei, 1993: 306)اند  صوفیه، با بینش و منش ویژۀ خود شکل گرفته
هوای کوچون و در مکوانی دورتور از اغنیوا،       دارند بیشتر در گروه  افغانستان که زندگی روحانی

پردازند. در  ی پیر خود به ذکر میآیند و به رهبر بیشتر در خانقاهی متصل به مدرسه، گردهم می
های متنوعی وجود دارد، البته تصوف در این کشور بیشتر در سوه   میان صوفیۀ افغانستان گرایش

اسوت.    فرقۀ نقشبندیه، قادریه و چِشوتیه متجلوی شوده و در بوین طبقوات متوسوط نفووذ کورده        
در بعضی منواطق ایون   های دیگری همچون سهروردیه، خلوتیه، شاذلیه و نوربخشیه نیز  طریقت

 کشور پیروانی اندک دارند. کابل و هرات دو مرکز بزرم تصوف هستند.
اسوت: یکوی     اولیور روا، جریان تصوف در جامعۀ افغانسوتان را بوه دو گونوه تقسویم کورده     

یا همان رابطۀ مرید و پیر که با مذهب رسمی مخوالفتی نودارد و بوه فقوه و     « گرا سنت»تصوف 
گذارد. این نوع صوفیان، بیشتر از فرقۀ نقشوبندیه هسوتند کوه در     حترام میشریعت اس می نیز ا

معنوای پیوروی    ، بوه «مارابوتیسم»ها نیز پیروانی دارند. نوع دیگر، تصوف  ها و قادری میان چشتی
نامیوده   « مخلوص »جوای مریود،    ای مقودس کوه پیوروان آن بوه     جمعیِ طایفه یا قبیله از خوانواده 

دست خاندان گی نی  ها روا  دارد و رهبری آن به مناطق ایلیاتی پشتون شوند؛ این جریان در می
 (Roy, 1990: 66 - 69).است 

 هاي رایج تصوف در افغانستان معاصر ج( طریقه

 طریقۀ نقشبندیه
ترین طریقت صوفیه در افغانستان و با پیروانی بسیار، توسط خواجه بهاءالودین   نقشبندیه، بزرم

ق.( و خواجوۀ نقشوبند و      791-718الدین بخاری ) الدین بن برهان لمحمد فرزند محمد بن ج 
ق.(،  895-806خواجوه عبیوداا احورار )   .  (Pakatchi, 1975: 500)شود   در بخارا بنیان نهواده  

ق.(، بوا تورویج و    891-818ق.( و عبدالرحمن جامی ) 860سعدالدین کاشغری )متوفی به سال
هر را به یکی از مراکز تجمع نقشبندیان تبودیل کردنود   گسترش نقشبندیه در شهر هرات، این ش

(Masror, 1991: 73)  ایوون طریقووت، در دوران سووعدالدین کاشووغری و جووامی، بووا حمایووت .
تیموریان، به او  شهرت و نفوذ رسید،؛ اما با سقوط تیموریه رو به انحطاط نهواد و دوبواره، در   

هندی، معوروف بوه مجودد الود  وانی      همت خاندان شیخ احمد سور  نیمۀ اول قرن دوازدهم، به
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دعوت احمدشواه بوه قنودهار آمدنود و بوا       احمد با   ق.(، روا  یافت. نوادگان شیخ971-1034)
انتقال پایتخت توسط تیمورشاه درانی از قندهار به کابل آنان نیوز بوه کابول رفتنود و در منطقوۀ      

مشوهور شودند.   « زارحضورات شووربا  »و بوه   (Mujaddidi, 2013: 449 – 452)شوربازار ساکن 
مشایخ آنان در اوایل قرن بیستم پیروانی بسیار در میان مأموران بلندمرتبۀ دولتی، اعضای دربوار  

ویوژه در قبایول منگول و غلزایوی نیوز بسویار محتورم بودنود          و حتی خاندان سلطنتی یافتند؛ بوه 
.(Navid, 2009: 19) 

 طریقۀ قادریه
ق.(، ملقوب بوه گی نوی،     561-471دوسوت )  نگوی صوال  ج  الدین عبدالقادر بن ابوی  شیخ محی

از وفوات   پوس  (Modarresi Chahardehi, 2014: 122).طریقت قادریه را در بغداد تأسیس کرد
های فراوانی در مناطق مختلود جهوان اسو م پیودا      همت خلفا و فرزندانش، قادریه شعبه او، به

ند زمینۀ ترویج طریقت قادریوه را  کرد. حضور نوادگان شیخ عبدالقادر در قرن شانزدهم م. در ه
هوا و   خیول  ویوژه سولیمان   هوا، بوه   در افغانستان فراهم کرد و برخی از قبایل پشتون، مانند غلزایی

صواحب(   سیدمحمدحسن گی نوی )نقیوب   .(Roy, 1990: 71)ها را به خود جذ  کرد  خوگیانی
انسووتان کوچیوود و در ش.( از هندوسووتان بووه افغ1297خووان )مقتووول در  اا در زمووان امیرحبیووب

پس از او نیز پیر  .(Mujaddidi, 2017: 23)آباد مستقر و رهبر طریقت قادریه شد  چهارباغ ج ل
م.( او را 1952خوان )  اا سیداحمد گی نی )افندی( به رهبری رسید. ازدوا  وی با نوۀ امیرحبیب

انواده، به سلطنت محمدزایی نزدین و صاحب مرجعیوت موذهبی و سیاسوی سواخت. ایون خو      
بر مشوایخ سوادات    آباد، کابل و غزنی ساکن شدند. افزون  مرور زمان، در مناطق هرات، ج ل به

هوایی از   اند، چنانکوه شواخه   های دیگر نیز طریقت قادریه تبلیغ و ترویج کرده گی نی، شخصیت
قیه است که البته جز مهاجران غلزایی ب  آن در شمال و غر  و حتی مرکز افغانستان پخش شده

 . (Roy, 1990: 71)به خانوادۀ کنونی گی نی وابستگی ندارند 

 طریقۀ چِشتيه
الودین، مریود    ق.(، ملقب به شورف  329این طریقت را خواجه ابواسحاق شامی )متوفی به سال 

 Lali).خواجه علوو دینووری در شهرسوتان چِشوت والیوت هورات افغانسوتان بنیوان گذاشوت          

Badakhshi, 1997: 6) احمد ابدال چِشتی، پس از مورم وی، خلیفوه و جانشوین او    خواجه ابو
م در چشت شکل گرفت و تا قورن هفوتم م    این سلسله در قرن چهارم .(Jami, 2011: 428)شد

قواره گسوترش    تدریج از ناحیه هرات و خراسان بزرم به شوبه  ادامه یافت؛ البته از قرن ششم به
هند بنیان نهاد و مبانی آن را تودوین کورد    الدین چشتی این طریقت را در یافت و خواجه معین

(Subhan, 1938: 200 - 207)    درواقع چشتیه، متأ ر از موسیقی عرفانی هنود، در آنجوا اسوتقرار .
ق.(، توسوط  1298-1240خوان )  ای رکوود در عهود امیرشویرعلی    بیشتری یافوت و پوس از دوره  
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شود   ندوستان به کابول آورده  ق.( با سماع و موسیقی دوباره از ه1240مولوی یارمحمد چشتی )
پس از مولوی یارمحمد، مشایخی همچون حاجی هاشوم   .(Mones, 2011: 145)و روا  یافت 
 شاه کابلی در کابل، رهبر این طریقت شدند.  مستان شاه کابلی و سید کابلی، مجنون

 (1837 -1747ها در افغانستان ) دُرانی گيري حکومت  نقش صوفيان در شکل
لی، مؤسس حکومت درانی، در نشست سران قبایل و پشوتیبانی صابرشواه کوابلی،    احمدشاه ابدا

( بوه پادشواهی رسوید    1747صوفی و درویش معروف، در موزار شیرسور   نادرآبواد قنودهار )    
(Ghobar, 2011: 14) ک ه سروری بر سور نهواد... صابرشواه    ». بنابر گفتۀ کاتب، وقتی احمدشاه

« اش نصب کرد و گفت: این جیغۀ تست و تو پادشاه دُورانوی  هنام فقیری گیاه سبزی را به عمام
(Kateb, 2012: 70 – 71) بود  را که از صابرشاه گرفته « دُرِ دُوران». احمدشاه، بنابر ع یقی لقب

 ,Ghobar)نامیود  « دُرانوی »ای، تغییر داد و مجمووع قبایول ابودالی را     ، عنوانی قبیله«دُرِ دُران»به 

رادتمندان ویژۀ صابرشاه کابلی بوود و نقشوی موؤ ر در گسوترش تصووف در      . او از ا(20 :2011
هوای   افغانستان معاصر داشت. مشایخ صوفیه نیز با ترغیب مریدان خود برای حضوور در میودان  

 جن ، از جمله فتوحات هندوستان، از او پشتیبانی کردند. 
مایندۀ خود برای زیوارت  عنوان ن احمدشاه دُرانی، در اوایل سلطنتش، درویش صابرشاه را به

مزارهای الهور و در واقع برای جلب حمایت مردم، به این شهر فرستاد که حکموران الهوور او   
 را کشتند. احمدشاه با شنیدن این خبر به الهور لشکر کشید و بوا تعقیوب حکموران الهوور توا     

هوای شواه    نامه شد؛ البته  پای احمد شاه به هندوستان کشیده  (Farhang, 1988: 79 – 80)دهلی
تأ یر نبود. او پس از فت  الهور، مدتی در سرهند  اا دهلوی نیز در لشکرکشی او به هند بی ولی

نشین این خانقواه   محمد معصوم  انی، سجاده غ م  و خانقاه حضرت مجدد همنشین حضرت شاه
کورد، اموا   شد و در بازگشت از این سفر، او را برای تبلیغ شریعت و طریقت به قندهار دعووت  

 – Mujaddidi, 2013: 385)وی خواهش احمدشاه را نپوذیرفت و یون سوال بعود درگذشوت      

388) . 

(، 1773که تیمورشاه، پسر احمدشواه، پایتخوت را از قنودهار بوه کابول انتقوال داد )       هنگامی
اا و مرشود شویرمحمد    اا و شاه صفی محمد، شاه عزت صوفیه مانند شاه غ مای از مشایخ  عده
و در مناطق شوربازار و سیاسن  اسوکان داد.    ((Mones, 2019: 79نیز با خود به کابل آورد  را

اا، دسوتار   صوفی  شاه پادشاه شد و حضرت شواه  ق.(، پسرش زمان1207بعد از مرم تیمورشاه )
شواه، منازعوۀ    با پادشاهی زمان .(Vakili Popalzaei, 1967: 20 – 21)سلطنتی را بر سر او بست 

آغاز شد. امرای درانی و قزلباش نیز، با نارضوایتی از تکبور    قدرت میان او و برادرانش تصاحب
محمود از صووفیان    شاه نسبت به خوود، در خانقواه غو م    توجهی زمان خان و بی اا وزیر رحمت

شاه مشورت کردند که بوا افشوای    خان و عزل و حبس زمان اا بزرم هند، در مورد قتل رحمت
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. بوا ایون رویوداد نیوز،     (Barekzaei Khales, 2017: 209)شواه هموه را کشوت     انها زم نقشۀ آن
پایان نرسید تا سرانجام شاه محمود، به پشتیبانی برخوی   وتخت به منازعات خانوادگی بر سر تا 

 زیر کشید و خود بر تخت سلطنت کابل نشست.   شاه را از تخت به سران قبایل، برادرش زمان
های داخلی و خانوادگی، اوضاع افغانستان وخویم   سبب جن  الی، بهدر دورۀ شاه محمود ابد

شاه قاجار لشکر انبوهی برای تسخیر هرات فرستاد و حضورت صووفی اسو م، از     شد. فتحعلی
خوان، پسور تیمورشواه درانوی،      مشایخ نقشبندی، با همراهی مریدان خود و حواجی فیروزالودین  

شودن صووفی    اع پرداختند و سرانجام بوه کشوته  بود به دفحکمران هرات که مرید صوفی اس م 
از سوی دیگور،   (Ghavas, 2018: 29).ق.( انجامید 1222اس م و مریدانش در شکیبان هرات )

شواه،   ، از صوفیان بانفوذ عهد تیمورشاه، زموان شیرمحمد مختارالدولۀ وزیر که با میرواعظ کابلی
تباط نزدیون داشوت، از شواه شوجاع     ار (Hanif Balkhi, 1985: 790) شاه محمود و شاه شجاع

ترتیب شاه شجاع، شواه محموود را    کابل بیاید و علیه شاه محمود اقدام کند. بدین خواست تا به 
شجاع به  از قدرت برانداخت و هفت سال حکومت کرد، اما شاه محمود بار دیگر با غلبه بر شاه

 . در شهر هرات درگذشت 1828سلطنت کابل برگشت و سرانجام در سال 

 (1928 -1837ها در افغانستان ) دهی حکومت محمدزایی . نقش صوفيان در شکل5
محمودخان   طلبان، سرانجام دوسوت  های خونین در میان قدرت بعد از فوت شاه محمود و جن 

 ,Nailها را بنیان گذاشوت  ها خاتمه داد و حکومت محمدزایی به حاکمیت درانی 1838در سال 

گذاری وی، میرحاجی، فرزند میرواعظ کابلی خوشۀ جوو برگوشوۀ    در مراسم تا  .( (12 :1986
خواند. بنابر تصمیم سرداران کابل، میرحاجی، « شاه خراسان»دستار پادشاه تازه گذاشت و او را 

. امیور،   (Kabuli, 2010, Introduction: Nineteen)محمودخان شود   قاضی حکومت امیردوسوت 
کووه  سووبب نقشووی  د. لقووب امیرالمووؤمنین، بووه را برگزیوو« امیوور»لقووب « شوواه»جووای کلمووۀ  بووه

هوای وی بوه    انودازی  و دسوت  1سون   عنوان رهبر جهاد در مقابول رنجیوت   محمدخان به  دوست
 ,Kashmiri)های افغانی داشت، از سوی میرواعظ کابلی لقب امیرالموؤمنین را گرفوت    سرزمین

میورواعظ، در پوی   ؛ امیوران وقوت، بورای برخوورداری از نفووذ روحوانی خانودان         (187 :2015
اا،  محمدخان نیز خواهرش را به نکاح میرعتیوق   شدن با آنان بودند؛ بنابراین امیر دوست نزدین

 .(Vakili Popalzai, 2017: 301)نوۀ میرواعظ درآورد 

 (1842-1839ها ) ها و انگليس و نقش صوفيان در جنگ با انگليسجنگ اول افغان
وتخت به وارث حقیقی آن شاه شوجاع، پسور    بازگرداندن تا به بهانۀ  1839ها در سال  انگلیسی

محمدخان و فرزندانش به بخارا  تیمورشاه، به افغانستان لشکر کشیدند که در پی آن امیر دوست
. تجواوز  ((Molaei, 1971: 9جوای او بور تخوت نشواندند      ها شاه شوجاع را بوه   رفتند و انگلیس

                                                           
1. Ranjit Singh  



 1401پایيز و زمستان ، 2، شمارة 15، دورة اوراسياي مركزيمطالعات   210

( 1841از فرماندهان ارشد انگلیس به کابل ) 1مکناتن،ها به افغانستان، پس از ورود سِر  انگلیسی
نشانده است و همین سبب قیام  و مداخلۀ او در امور دولتی مشخص کرد که پادشاه فردی دست

محمدخان بوا   . در چنین وضعیتی امیر دوست(Navid, 2009: 23)مردم علیه اشغال خارجی شد 
ها به کلکتۀ هند  کردن خود به انگلیسی یمخان به افغانستان بازگشت و با تسل پسرش محمدافضل

خوان از بزرگوان نقشوبندیه، در منطقوۀ      شد. اما مردم افغانستان به رهبوری میرمسوجدی   فرستاده 
 ,Roy)کوهستان در شمال کابل، در برابر شاه شوجاع و قووای متجواوز انگلویس جهواد کردنود       

گروهوی از    ای اشغالگر انگلویس شجاع و قو . میرواعظ کابلی نیز در مخالفت با شاه(103 :1990
اقدام مکناتن در بازداشت چنود نفور از   . (Rahin, 1982: 16)کرد  مجاهدان را برای قیام رهبری 

جی(، پسر ارشد میرواعظ کابلی نیوز  موری نداشوت و در     معصوم )حافظ روحانیون همچون میر
کابل، اع ن جهاد کرد میرمعصوم، هنگام اقامۀ نماز صب  از مسجد پل خشتی  1841دوم نوامبر 

. مردم شهر کابل علیه متجاوزان انگلیسوی  (Navid, 2009: 24)و پیامش به همۀ مسجدها رسید 
های شهر،  رهبری عیاران و کاکه کابل بودند، به  نشینان قیام کردند. مجاهدان ملی که بیشتر خانقاه
کردنود. اموا    یوزی موی  ر آمدند و برای حم تشوان برناموه   شب در خانقاه خواجه خردک گرد می

هوا بواخبر شودند و خانقواه را ویوران کردنود        هوا، از فعالیوت آن   واسطۀ خبررسوان  ها به انگلیسی
(Mones, 2012: 148). 

از فرماندهان معروف قوای انگلیس با لشکریان  2ها، مکناتن و الکساندر برنس، در این جن 
قتول رسوید    نوامطلو  بوه  دست مجاهدان کشته شدند و شاه شوجاع نیوز بوه وضوعی      خویش به

ترشودن   . مدتی بعد، بوا آشوفته  ( (Nail, 1986: 13شدند ها از افغانستان رانده  ( و انگلیس1842)
محمدخان از هند به افغانستان آمد و بر تخت نشسوت، اموا چنودی      اوضاع، دیگربار امیر دوست

 خوان   شویرعلی . پس از او در عهد پادشاهی فرزنودش، امیور   ( (Nail, 1986: 117بعد درگذشت
 نیز صوفیان در دربوار حضوور داشوتند و موورد احتورام پادشواه بودنود؛ بورای نمونوه، مولووی           

 ق.( م  امام، مودرس و محتسوب دربوار بوود. وی،     1240یارمحمد چشتی کابلی )مقتول به سال
 ق.( شود و پوس از   1250-1173نیازاحمود بریلووی )    بعد از رفتن بوه هنود مریود خلیفوۀ شواه     

نواز در کابل، با سماع و موسیقی، طریقت چشتیه  افغانستان و بناکردن خانقاه غریب بازگشت به
کرد. این ماجرا خشم بعضی علمای متعصب را برانگیخت و به اصورار   را برای مریدان تبلیغ می

خان ناگزیر مولوی یارمحمد را به دربار احضار و برای رهایی از چن  علمای  آنان امیر شیرعلی
اتهام ارتوداد، در سوال    دیوانه و مجذو  معرفی کرد، اما مولوی یارمحمد سرانجام به دین او را 

 - Mones, 2011: 138).سن  کابل سنگسوار شود     سالگی در باالحصار یا سیاه 36ق. در 1240

145) 

                                                           
1. Sir. W. Machnaghten  
2. Alexander Burnes 
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 ( 1880 -1878)  ها ها و انگليس و نقش صوفيان در جنگ با انگليسجنگ دوم افغان
خان به این بهانه که امیور سوفیر توزار     خرین روزهای سلطنت امیر شیرعلیبار دوم در آ  انگلیس

به افغانستان لشکر کشیدند. امیر با وجودِ داشتن  1878است، در سال  روس را در دربار پذیرفته
در والیوت بلوخ    1879سووی شومال افغانسوتان، عقوب نشسوت و در سوال        سپاهی مونظم، بوه  

و امیور   (Molaei, 1971: 9 – 10)سوتان را تصورف کورد    افغان  درگذشت. این بوار نیوز انگلویس   
 به پادشاهی کابل رساند. 1879خان را در سال  خان پسر امیر شیرعلی یعقو 

ای جدید شد. مردم   خان افغانستان وارد مرحله و مرم امیر شیرعلی  با تجاوز دوبارۀ انگلیس
ها و انگلیس، رهبر جن  دوم افغان ترین ها نیز دوباره قیام کردند. مهم در دومین تجاوز انگلیس

(، از ارادتمندان طریقت قادریه و 1886 -1790عالم اندری ) محمد مشهور به م  مشن م  دین
سوبب   . او بوه (Sana Ghaznavi, 2001: 227)خوان لنودوباغ بوود      مرید و خلیفۀ میا محمد اسولم 

ویژه بین قووم غللزایوی    ر، بهبصیرت در علوم دینی، تقوای شخصی،  روت در کابلستان و ننگرها
. (Kakar, 1988: 116)ها بهره بورد   و مُهمَند نفوذ داشت و از آن در تحرین مردم علیه انگلیسی

هوا برخاسوت    در جنو  کابل به جن  با انگلیس 1879عالم، با لشکر بزرگی در سال  م  مشن
 .(Ghobar, 2011: 422 - 428)و پس از فت  کابل حاکم این شهر شد 

(، حضرت محمودعمر مجوددی،   1880جن  معروف میوند با قوای انگلیس در قندهار ) در
بسوت و خوود     خان را برای جهاد علیه انگلیس از پیران و مشایخ زمانه، کمر سردار محمدایو 

اا، از مشایخ نقشبندیه نیز بوا   پیر شاه امان .(Mujaddidi, 2015: 152)نیز در جن  شرکت کرد 
و در ا ور جراحواتش در    (Movahed Rahimi, 2011: 46)جن  حضور یافت مریدانش در این 

این جن  شهید شد. م  عبداا مجذو  فاسکی نیز رهبری تعدادی از مردم والیت غور را در 
اموا نزدیون بوه    ؛ (Movahed Rahimi, 2011: 46)برعهوده داشوت     جن  میوند علیوه انگلویس  

خان را به ترفندی در  سران انگلیس امیر عبدالرحمن پیروزی قوای مردمی بر نیروهای انگلیسی،
( را بوا او امضوا کردنود    1893) 1کابل بر سریر قدرت نشاندند و سپس پیمان معوروف دیورنود  

(Ataei, 2010: 192 – 195) . در دوران این امیر، افغانستان گرفتار اختناق و استبداد داخلی و از
خان، برای حفظ و تحکیم حکومت خود به  منحمایت انگلیس شد. عبدالرح  نظر سیاسی تحت
ویژه مشایخ صوفیه پرداخت، برای نمونه، حضرت  های سیاسی، بانفوذان قوم، به تبعید شخصیت

خوان، شوهید و    سبب حمایت از سوردار محمودایو    عمرجان مجددی و پسرش عبدالباقی را به
ای از رهبران بانفوذ  فت عدهاین مسئله مخال (Navid, 2009: 34).پسران دیگر وی را تبعید کرد 

های زُرمت و کلتواز  عالم شورش م  مشن1883دینی کوهستان و قندهار را برانگیخت. در سال 
( 1886را علیه امیر رهبری کرد و مردم قوم وزیری را علیه وی برانگیخت. او تا زمان مورگش ) 

                                                           
1. Henry Mortimer Durand 
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های ضدانگلیسوی را   الیتخان جنگید و بعد از وی، پسرش م  عبدالکریم فع با امیر عبدالرحمن
  (Navid, 2009: 32).کرد  ها تقویت  در بین غللزایی
بوا بعضوی مریودان خوود بوه       زاده )م ی هده(، پیر طریقت قادریه نیز الدین آخوند م  نجم

کوه بوه    (Bakhtani Khedmatgar, 2008: 66 – 69)خان برخاسوت   مخالفت با امیر عبدالرحمن
بوه    مید، اما با فرار از زندان، در مرزهای مشرقی، در مقابل انگلویس شدن او در کابل انجا زندانی

الدین، با متحدکردن اقوام مهمند بور قشوون انگلویس حملوه و آنوان را       جهاد برخاست. م  نجم
( نیز مریدان وی راهش را ادامه دادنود  1902پس از فوت او ) مجبور به ترک خاک مهمند کرد.

.(Bakhtani Khedmatgar, 2008: 95- 139)  
خووان پادشوواه شوود و در نخسووتین  اا خووان، پسوورش امیوور حبیووب پووس از امیوور عبوودالرحمن

ها و پدرش تبعیود   هایی را که انگلیس خانوادهها و  گام ِاص حات اجتماعی و سیاسی، شخصیت
باد آ دعوت او، به هَدۀ ج ل الدین آخوندزاده، به بودند دوباره به وطن فراخواند. موالنا نجم کرده 

 .(Bakhtani Khedmatgar, 2008: 65)آمد و در آنجا سواکن شود و امیور بوه زیوارت او رفوت       
به وطن بازگشوتند. همچنوین    بودند های هرات نیز که به ایران و هند تبعید شده خاندان مجددی

هوای بعود    شان را بازیافتند و در سیاست افغانسوتان در سوال   های کابل نیز جایگاه قبلی مجددی
. در هموان زموان، سیدمحمدحسون گی نوی از     (Navid, 2009: 38 – 39)موی داشوتند   نقش مه

خان در نزدین شوهر   اا دو برادرش به افغانستان آمد و امیر حبیبنوادگان عبدالقادر گی نی، با 
 .(Mujaddidi, 2017: 23)ای برایش بنا کرد  های پرمیوه بخشید و قلعه آباد به او باغ ج ل

زودی، با امضای معاهودۀ   ما بها داد، خان ابتدا خود را مخالد انگلیس جلوه می اا امیر حبیب
رسومیت شوناخت و از اسوتق ل افغانسوتان      با انگلیس، تمام تعهدهای پدرش را بوه  1905سال 

را   در نتیجه، مردم دوباره عللم مبوارزه بوا انگلویس    .(Ghobar, 2011: 593 – 594)چشم پوشید 
م محمدخان، معروف به آخوندزاده موسهی، از خلفای آخوندزاده صووات و پیورِ   برافراشتند و 
الدین نیز،  فتوای جهاد داد. م  نجم  خان، از نخستین مشایخی بود که علیه انگلیس اا امیر حبیب

های مختلود اعو م    در مناطق شرقی کشور فتوای جهاد صادر کرد و مردم افغانستان در والیت
الدین نیز، بوه هموراه پسوران     برخی دیگر از خلفای م نجم. (Navid, 2009: 41)آمادگی کردند 

هوا فراخواندنود. در ایون وضوعیت،      حضرات مجددی شوربازار، مردم را به جهاد علیه انگلویس 
کردن آنان جهادِ  صدا نشد، بلکه با محکوم تنها با ملت، علما و مشایخ مجاهد هم خان نه اا حبیب

کم  . کم(Ghobar, 2011: 592)پادشاه اس م یعنی خود را غیرمجاز اع م کرد  بدون اجازه و امر
های پنهان علیه وی در درون دربار نیز شروع شد که سرانجام به تأسیس حوز  سوری    مخالفت

خان انجامید. افزون بر بعضی افسوران ارتوش،    اا خان، پسر ارشد امیر حبیب اا دربار توسط امان
خوان نیوز بورای     اا المشایخ، از بزرگان صوفیۀ طرفدار امان ملقب به شمسمحمد مجددی،  فضل

کرد. حز  سری دربار، سرانجام کودتایی علیه امیور طراحوی    هایی می براندازی حکومت ت ش
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. پوس از وی بورادرش سوردار     (Mesbahzadeh, 2009: 85 – 88)( و او را کشوت  1919کرد )
پوشوی و دسوتاربندی وی را رهبوران     مراسم توا  ادشاهی کرد. آباد اع م پ خان در ج ل اا نصر

برجستۀ دینی و متصوف والیوت مشورقی همچوون سیدحسون گی نوی، میرمحمود معصووم و        
و مراسوم دسوتاربندی وی را   خان نیز در کابل بر تخت نشست  اا امانمیرسیدجان انجام دادند. 

. بوا  (Navid, 2009: 62 - 64)نود  محمد مجددی و حمیداا آخوندزاده انجوام داد  فضلحضرت 
خان در مدتی کوتاه از سولطنت خودخوانودۀ خوویش منصورف شود و       این حال سردار نصراا

  (Roy, 1990: 105).خان را پذیرفت  اا سلطنت امان

 (1919)  ها و انگليس و نقش صوفيان در جنگ با انگليسجنگ سوم افغان
را صادر کرد کوه    (، دستور جن  علیه انگلیس1919)خان هنگام نشستن بر تخت شاهی  اا امان
معوروف شود. در ایون جنو  نیوز مشوایخ       « جن  استق ل»یا « جن  سوم افغان و انگلیس»به 

محمود مجوددی    فضول صوفیه با مریدان خود شرکت داشتند و بعضی بزرگان تصوف همچوون  
ونودزاده بوه جنوو     الودین آخ  عمر مجددی )نورالمشایخ(، موالنوا نجوم   ، فضلالمشایخ( )شمس

شویخ   .(Mujaddidi, 2012: 18)ها جهاد کردنود   افغانستان رفتند و با مریدان خود علیه انگلیس
جان، م صاحب چکنور و جمعی دیگر از مشایخ صووفیه نیوز در    پادشاه اس مپوری میرصاحب

هبوری  ر  بسیج مردمی برای جهاد علیه انگلیس در جبهۀ خیبر و حمایت از قووای افغانسوتان بوه   
. موالنا عبدالرحمن شوهید  (Ghobar, 2011: 622)خان سپهساالر نقشی مهم داشتند  محمد صال 

و مرشد محمود آخوندزاده، از مرشدان قوم اورکزایی، نیز با مریدانشان بوه قووای افغانسوتان در    
الحوق، از صووفیان    محمد شمس شاه .(Mujaddidi, 2012: 18)حمله به شهر تلل کمن رساندند 

صاحب کوهدامن نیوز در سوومین    احمد، معروف به حضرت جی بزرم  وف کوهستان و شاهمعر
تا سرانجام دولوت    (Mujaddidi, 2015: 152 – 155)جن  افغانستان و انگلیس شرکت داشتند 

های مختلد ناگزیر استق ل افغانستان  و گریز فراوان و شکست در جبهه  انگلیس، بعد از جن 
 را به رسمیت شناخت.

خان، در ابتدای سلطنتش، با انجام برخی اص حات اجتمواعی، فرهنگوی و سیاسوی،     اا امان
رهبوری م عبوداا،    مردم خوست بوه  ناخرسندی مردم و جامعۀ روحانیت را برانگیخت که قیام

. در (Mesbahzadeh, 2009: 97)ای از آن اسوت   مشهور به م ی لن  و م  عبدالرشید، نمونوه 
 :Shafaee, 2015)الغنی از مریدان حضرات مجددی نیز با م عبوداا هموراه بوود    این قیام، عبد

عمر مجددی بدگمان شد و تصمیم به حبس او گرفت که بوا   خان به فضل اا ؛ بنابراین امان(219
اش بوه   حکم بر خرو  او از افغانستان داد. او سرانجام با خوانواده محمد مجددی  فضلوساطت 

و در همانجا درگذشت. حضرات مجددی نیز، در سال  (Ghobar, 2011: 698)بمبئی تبعید شد 
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شدن آنوان    و زندانی  کردند که سرانجام به کشته خان ترغیب  اا مردم را به جهاد علیه امان 1928
 (Ghobar, 2011: 712 – 713).خان انجامید  اا دست حکومت امان به

آخوندزاده )پیر تگا ( با یواری مریودانش، بورای     اا اا کلکانی نیز، به تشویق حمید حبیب
و مردم کاپیسا و پروان نیوز بوا    (Ghobar, 2011: 711)خان قیام کرد  اا برانداختن حکومت امان

دسوت پیور    (. کلکانی بوه 1929خان پایان دادند ) اا ها همراه شدند و سرانجام به سلطنت امان آن
و « غوازی »و لقوب   (Roy, 1990: 104)فغانستان نامیود  گذاری کرد و خود را پادشاه ا تگا  تا 

 Faryad)ویژه حضورات شووربازار گرفوت     را از علما و مشایخ کشور، به« اا خادم دین رسول»

Afghan, 2005: 227).  درون و  هوا در  هوا و توطئوه   بود کوه مخالفوت   اما حکومت او قوام نیافته
حمدنادرخان خواستند تا از فرانسوه بوه کشوور    طلبان دربار، از م بیرون کشور شروع شد. اص ح

دست گیرد. آنان همچنین با فرستادن محمدمعصوم بوه هنود نوزد حضورت      بازگردد و امور را به
نورالمشایخ، از او نیز خواستند تا به افغانستان برگردد و سوهمی از حکوموت بگیورد. آنوان نیوز      

انی خواسوتند توا از دعووی پادشواهی     اا کلکو  پذیرفتند و به کشور بازگشوتند و از امیور حبیوب   
خان حکومت امیر  اا بودن امان کار خواست تا زمان بر سر منصرف شود. هرچند نورالمشایخ نمی

خیل که گرد نورالمشایخ جموع بودنود    هزار نفر از قوم سلیمان اا ازپا درافتد. حدود هفت حبیب
اا  اا و مخوالد اموان   کومت امیرحبیوب پرداختند، همه طرفدار ح های اقامتگاه او را می و هزینه

 .  (Ghobar, 2011: 711 – 735)خان بودند 
اا کلکانی بوود، پوس از بازگشوت، قبایول غلزایوی را       نورالمشایخ که ابتدا حامی امیر حبیب

و محمودنادرخان   (Roy, 1990: 72)اا واداشوت   سود محمدنادرخان به قیام علیه امیر حبیوب  به
آوری نیورو پرداخوت و بوا تکیوه بور قووای قبوایلی،         به جنو  کشور، بوه جموع  نیز، با ورودش 

. (Mesbahzadeh, 2009: 100)سورنگون کورد    1929اا کلکانی را در سال  حکومت امیر حبیب
او ابتدای کار، برای استحکام دولت خود به روحانیون و مشایخ توجه کرد و برای آنوان معواش   

احمود   وزیور عدلیوه، فضول     عنووان  ه همچون نورالمشوایخ، بوه  مستمر تعیین کرد. بزرگان متصوف
عنوان وزیرمختار افغانسوتان در   عنوان معین وزارت عدلیه و محمدصادق مجددی، به مجددی، به

افغانسوتان در هندوسوتان    نسوول عنوان ک مصر و سیدعبدالحمید پاچا و سیدغ م رسول پاچا، به
ان نیز به استبداد گرایید و مردم ناگزیر دیگر بوار  تدریج حکومت محمدنادرخ تعیین شدند. اما به

بی  بخارایی، مرید و پیورو   ای مسلحانه علیه حکومت وی دست زدند؛ چنانکه ابراهیمه به اقدام
های گووری یی )چریکوی(    ها، برای رفع ظلم، به جن  ایاق، پیشوای روحانی ترکمن خلیفه قزل

توا آنکوه سورانجام عبودالخالق      (Mones, 2019: 82)علیه حکومت محمودنادرخان اقودام کورد    
و پسووورش  (Faryad afghan, 2005: 256)( را محمووودنادرخان در کابووول کشوووت 1933)

محمدظاهرشاه بر تخت سلطنت نشست و آرامش نسوبی بور کشوور حواکم شود. وی حرموت       
  رفت. در دورۀ او، خانوادۀ مجوددی  کرد و به دیدار و زیارت آنان می بزرگان صوفیه را حفظ می
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در کابول را بوه ایون    « جوواد  قلعه»تر شدند و محمدظاهرشاه نیز محلۀ  به دستگاه سلطنت نزدین
 (Ozdalgah, .2010: 204)خانواده بخشید و نورالمشایخ در آنجا خانقاه بزرگی بنا کرد  

روابط خویشاوندی، خاندان مجددی را بیش از پیش مقر  دربار ساخت، اما بوا اسوتحکام   
ها و خاندان سلطنتی خانوادۀ مجددی به حاشیه رفتند و تاریخ  گی میان گی نیپیوندهای خانواد

ها و حاکمان آنوان شود.    معاصر افغانستان شاهد اقتدار روزافزون طریقت قادریه در میان پشتون
و سووقوط سوولطنت محمدظاهرشوواه نیووز موضووع  1973بووا کودتووای محموودداوودخان در سووال 

کار گرفته شود. جایگواه خانودان مجوددی و      یِ حکومت بهای نسبت به مشایخ ازسو سختگیرانه
اتهام ارتباط با خاندان سلطنت، ناچار به   شدت تضعید شد و آنان، به گی نی در هرم قدرت به
 (Zahmatkesh and Shafaei, 2015: 264).ترک افغانستان شدند 

 نقش مشایخ صوفی در حيات سياسی افغانستان و نسبت آنان با مبانی قدرت
های صوفیه در ساختار قدرت افغانسوتان   داشتن و حضور سران طریقت بندی تاریخی نقش ورهد

دهد که سران صوفیه  می نشانشناسی سیاسی  معاصر و بررسی و تحلیل آن در چارچو  جامعه
ای تنگاتنگی دارند، هرچند نسبت صووفیان   با حاکمیت سیاسی در تاریخ معاصر افغانستان رابطه

است. سران صوفی در تصور رایج، بیشوتر    مواره با فرازوفرودهایی همراه بودهبا قدرت حاکم ه
انود؛ البتوه هرچنود در     هوای سیاسوی جواموع نبووده     بنودی  فعال در صد« نیروهای اجتماعی»از 
هایی همچون عهد صفویه در ایران، این گروه حضووری فعوال در بوازی قودرت داشوتند،       دوره

گرفتنوود. در  گووری در سیاسووت کنوواره مووی ران یووا مداخلووهبیشووتر از نزدیکووی بووه شوواهان و امیوو
هوایی هسوتند کوه بور روی      هوا و گوروه   نیروهای اجتماعی مجموعۀ طبقه»شناسی سیاسی  جامعه

ای مسوتقیم قودرت    گذارند و ممکن اسوت بوه شویوه    زندگی سیاسی به معنای کلی آن تأ یر می
ذ کنند. تأ یر نیروهای اجتماعی بور  های مختلد در آن نفو سیاسی را در دست بگیرند یا به شیوه

باشد. این توأ یر ممکون اسوت از     های مختلفی داشته  زندگی سیاسی ممکن است سط  و درجه
آمیوز یوا    واسوطه یوا باواسوطه و بوه شویوۀ مسوالمت       دور یا از نزدین، از بیرون یا از درون، بوی 

 کار گرفته شود. آمیز به غیرمسالمت
به شکل اعمال سلطۀ اجتماعی یا کاربست نفوذ بر نهادهای به ع وه، ممکن است این تأ یر 

مشوایخ تصووف را در افغانسوتان    (. Bashiriyah, 1995: 107)« مختلد حکومت صورت گیورد 
توان، از این نظور، از نیروهوای اجتمواعی دانسوت کوه در کنوار علموای موذهبی در          معاصر می

تی از نفووذ را بور نهادهوای    های مختلد حیات سیاسی این کشوور سوط  و درجوۀ متفواو     دوره
علمای دینوی افغوان کوه بیشوتر در حووزۀ علمیوۀ       »گفتۀ بشیریه  اند. البته به کار گرفته حکومتی به

هوای   کنند، در تأ یر تحوالت سیاسی و اجتمواعی دارای گورایش   پیشاور در پاکستان تحصیل می
سیاست دخالتی نداشوتند   طور معمول در ها در گذشته به اند. آن سنتی و نوگرایی گوناگونی شده
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گیوری سیاسوی    بوه بعود موضوع    1960کردند، ولی از دهۀ  و قدرت امیران را مشروع براورد می
ویژه علمای شیعه که در گذشته همواره در اقلیت بودنود   ها پیدا شده و به آشکارتری در میان آن

وسویلۀ   غانسوتان بوه  و نفوذ سیاسی نداشتند، پس از پیروزی انق   اس می در ایران و اشغال اف
و « حرکوت اسو می  »انود و احوزا     نیروهای اتحاد شوروی، مواضوع سیاسوی شودیدی گرفتوه    

 .(Bashiriyah, 1995: 241)« اند افغانستان را ایجاد کرده« وحدت اس می»
تر بودان   ی که پیشاسیس یشناس جامعه یها ستهیبابندی موریس دوورژه در  از دیدگاه تقسیم
ای در  نفود متصوفه در افغانستان را در دوره های بزرم و با  وان سران خاندانت اشاره کردیم، می

شومار آورد؛ بورای نمونوه، در     ای دیگر غیرسیاسی بوه  های مسلکی سیاسی و در دوره زمرۀ گروه
( هرچند صووفیه بوا   1747زمان تأسیس حکومت دُرانی در قندهار و پادشاهی احمدشاه ابدالی )

دستگاه سیاست و قدرت افغانستان، در عزل و نصب شواهان و امیوران    در  حفظ جایگاهی ویژه
اند، بیشوتر در پشوت صوحنۀ سیاسوت      بخشی به قدرت آنان ا ر گذاشته این کشور یا مشروعیت
انود. در   صورت غیرمستقیم بر حیات سیاسی این کشور مؤ ر بووده  اند و به افغانستان نقش داشته

ه از زمان پادشواهی احمدشواه ابودالی توا تجواوز شووروی       واقع سران صوفی را با توجه به اینک
هوا را در   شکل متمرکز، در ساختار حز  سیاسی در قدرت دخالتی نداشوتند بایود آن   گاه به هیچ

های مسلکی غیرسیاسی دانست. اموا پوس از تجواوز شووروی کوه دورۀ زموانی ایون         زمرۀ گروه
دهی مریدان خود، نقوش مهموی    انگنجد، صوفیه با تشکیل احزا  سیاسی و سازم پژوهش نمی

 در جهاد داشتند.
است. اگر ایون مفهووم را   « مشروعیت سیاسی»شناسی سیاسی بحث  موضوع دیگر در جامعه

بدانیم، این امور در  « شوندگان پذیرش قلبی حکومت حاکمان و نظام سیاسی از سوی حکومت»
ی جامعوه محقوق   هوا و باورهوای عمووم    سویی شکل موجود سلطۀ سیاسی با ارزش صورت هم

 ,Naghibzadehکنند ) شود، زیرا در این حالت است که بیشتر جامعه از حکومت حمایت می می

اسوت. بسویاری از    سازی خویش به دین توسل جسته  ها قدرت برای مشروع قرن(. »154 :2014
یشوتر  اند. باورهای مذهبی نیز در ب  رؤسای سیاسی خود را برگرفته از اراده یا مشیت الهی شمرده

موارد در پشتیبانی از قدرت، رضا و تسلیم را بوه سوتمدیدگان تبلیوغ و آنوان را بوه اطاعوت از       
است. یعنی برخی از مذاهب،  وجود آمده  هم به اند. اما پدیدۀ معکوس آن کرده قدرت تشویق می

 نظور  (. بوه Duverger, 1998: 187« )انود  علیه نظم مستقر جنبیده و آن را نامشوروع اعو م کورده   
های  رسد حاکمان سیاسی افغانستان نیز بیشتر به تأیید علمای دینی و همچنین سران طریقت می

انوود؛ بنووابراین برخووی از آنووان بووا  صوووفی بوورای دسووتیابی بووه ایوون مشووروعیت احتیووا  داشووته 
بخشویدند و   های صوفی هم به حکمرانی خود مشوروعیت موی   گذاشتن به سران طریقت حرمت
 ها بودند. پیروان و مریدان آن دنبال جلب حمایت هم به
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طور که اشاره کردیم، پیروی شخص احمدشاه ابدالی از طریقت نقشوبندیه و ارادت او   همان
دسوت صووفی معوروف، درویوش      اش به به بزرگان این طریقۀ تصوف موجب شد تا دستاربندی

ل شود. همچنوین  سنتی در تاریخ معاصر افغانستان تبدی  صابرشاه کابلی، انجام شود و این امر به
طبع سبب حمایت آنان از وی شد تا پیروانشان را بوه   روابط مثبت احمدشاه با بزرگان صوفیه به

های احمدشاه به هندوستان ترغیب کنند، اما پوس   های جن  همچون لشکرکشی جهاد در میدان
در دربوار   از او، فرزندان و نوادگان پادشاه نتوانستند همچون او از ظرفیت صوفیان بهره گیرنود. 

شواه، فرزنود    ای از صوفیان با ار  و قر  فراوان حضور داشوتند. زموان   تیمورشاه درانی نیز عده
دست یکی از مشوایخ صووفیه، بوه     گذاری و دستاربندی به تیمورشاه نیز همچون جد خود با تا 

شاه، جنو  داخلوی و خوانوادگی     حاکمیت سیاسی خود مشروعیت بخشید، اما با پادشاهی زمان
خوان   محمود  دست دوست هزادگان بر سر تصاحب قدرت زمینۀ سقوط حکومت درانیان را بهشا

فراهم آورد، بنابراین در این دوره، صوفیان نقش چندانی در دستگاه سیاست و قدرت افغانستان 
 نداشتند.  
ها را بنیان  ( حکومت محمدزایی1838ها ) دادن به حکمرانی درانی محمدخان با پایان دوست

گوذاری و دسوتاربندی کورد. میرحواجی، پسور       او نیز توسط یکی از مشوایخ صووفی توا     نهاد.
میرواعظ کابلی، از پیران قادریه را بر مسند قضا نشاند و از پیوندهای سببی با خانوادۀ میرواعظ، 

هوا بورای    های حکومت خویش، استفاده کرد، اما با وجودِ همۀ این تو ش  در جهت تحکیم پایه
مشایخ صوفیه حکومت وی نیز دیر نپایید و بوا تجواوز نیروهوای انگلویس بوه       حفظ نزدیکی به

 ( نابود شد. 1839افغانستان )
به افغانستان فصل جدیدی از روابط و روابط صوفیان با حاکمیت را رقم زد   تجاوز انگلیس

 استثنای دورۀ احمدشاه ابودالی، حضووری نموادین و تشوریفاتی در     که در گذشته، به و صوفیان 
دستگاه حکومتی داشتند، در این دوره، فعاالنه در صحنۀ سیاست و قدرت افغانستان گام نهادند 
در   و به مبارزۀ مسلحانه علیه قوای انگلیس و کارگزاران داخلوی آنوان هموت کردنود. انگلویس     

 رو شودند.  ویژه صوفیان و اهل خانقواه، روبوه   تجاوز اول و دومشان به افغانستان با قیام مردم، به
شان مسدود  های دست حاکمان وقت تبعید، زندانی و کشته شدند و خانقاه تعدادی از آنان نیز به

( نیوز صووفیان و مریدانشوان    1919ها با انگلیس، یعنی جن  سوم ) شد. در آخرین جن  افغان
خوان بوه اسوتق ل افغانسوتان      اا طوری کوه ایون جنو  در دورۀ اموان     حضوری مؤ ر داشتند. به

المشوایخ و   سبب حضور در این جن ، القابی همچوون شومس   برخی مشایخ صوفی، به انجامید.
سوبب اصو حات    خوان بوه   اا نورالمشایخ گرفتند، اما دیری نگذشت که علما و صووفیه از اموان  

اش، روی گرداندنوود و علیووه او فتوووای جهوواد دادنوود. سوورانجام  اجتموواعی، فرهنگووی و سیاسووی
حمایت پیرتگوا ، یکوی از پیوران طریقوت و مریودانش حکوموت        اا کلکانی نیز، با امیرحبیب

گوذاری کورد. بنوابراین نقوش صووفیه در       دسوت پیور تگوا  توا      خان را ساقط کرد و به اا امان



 1401پایيز و زمستان ، 2، شمارة 15، دورة اوراسياي مركزيمطالعات   218

سبب م حظات دینی  طور کامل مشهود است. البته در دورۀ او، صوفیان به گرفتن او نیز به قدرت
گروهوی در کنوار یون امیور و گروهوی در صود       های داخلی شدند و و سیاسی، وارد درگیری

 حمایت از امیری دیگر قرار گرفتند.
هوای داخلوی و    هوا و توطئوه   بوود کوه مخالفوت    خان هنوز قوام نیافته  اا حکومت امیر حبیب

خارجی شروع شد و برخی صوفیان حوامی او نیوز بوه مخالفوانش پیوسوتند و بورای برانودازی        
گرفتن محمودنادرخان   دند. نقش صوفیه در دورۀ قدرتحکومتش با محمدنادرخان همکاری کر

، تعیین معاش مستمر برای مشایخ و تر گفتیم طور که پیش شد. همان تر  قدری متفاوت و پررن 
برجسوتۀ    هوا نشوان از نقوش    هوا و سوفارتخانه   های مختلد در وزارتخانوه  حضور آنان در سمت

ترشودن   محمدنادرخان، شاهد نزدینصوفیه در سیاست دارد. در عهد محمدظاهرشاه، جانشین 
ای در  ویژه خاندان مجددی شوربازار، به دستگاه سلطنت هستیم؛ تا آنجوا کوه محلوه    صوفیان، به

شد. البتوه ایون خوانواده کوه هموواره بوه دربارهوای شواهی            حومۀ کابل به این خاندان بخشیده
هوا و   انوادگی میوان گی نوی  وابستگی و با آنان پیوند خویشاوندی داشتند، با استحکام پیوند خو 

رن  شد. اما با کودتوای محمودداوود و سوقوط     خاندان سلطنتی، نقششان در سیاست قدری کم
نسبت به روحانیان و مشایخ، جایگاه هوردو خانودان     محمدظاهرشاه و اعمال مواضع سختگیرانه

دان شدت تضعید شود و آنوان، بوه جورم ارتبواط بوا خانو        مجددی و گی نی در هرم قدرت به
 سلطنتی، حتی ناگزیر به ترک افغانستان شدند. 

 نتيجه 

رسود   نظور موی   پیوند تصوف و سیاست در تاریخ معاصر افغانستان انکارناپذیر است. هرچند بوه 
نفوذ در حیات سیاسوی   های مسلکی غیرسیاسی، اما با مثابۀ یکی از گروه هدف مشایخ صوفی، به

قدرت نبوده است، اموا هموواره در کاربسوت قودرت      آوردن مستقیم دست گاه به افغانستان، هیچ
انود.   داران افغانسوتان داشوته   اند و نقش مهمی در بر سرکارآمدن یا کناررفتن زمام مشارکت کرده

گوذاری و دسوتاربندی توسوط     برای نمونه، با آغاز تاریخ افغانستان معاصر، برگزاری مراسم تا 
بدیل شود کوه ایون مسوئله نقوش مهموی در       بزرگان صوفی از سوی احمدشاه ابدالی به سنت ت

منودی   گسترش و توسعۀ عرفان و تصوف در افغانسوتان معاصور داشوت. بوه بیوان دیگور، بهوره       
های صوفیه برای کمن به مشروعیت  حاکمان سیاسی از مشروعیت کاریزماتین رهبران طریقت

نفوذ صووفیان   حکومت خود از دورۀ احمدشاه ابدالی آغاز شد و او توانست حمایت بزرگان با 
های جن  و سیاست جلب کند. اما  در میان قبایل را برای ترغیب پیروان و مریدانشان در میدان

هوای جنو  و سیاسوت     جانشینان احمدشاه ابدالی نتوانستند از نفوذ و قدرت صوفیان در میدان
وسویلۀ   بوه  ها، امیران وقت نیز با ایجاد پیونودهای سوببی   استفاده کنند. با سرکارآمدن محمدزایی

 منظور جلب حمایت آنان، این روابط مثبت را حفظ کردند. های صوفی، به ازدوا  با خاندان
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های خانوادگی امیران و حکام محلی حضور  ها به افغانستان و آغاز منازعه با تجاوز انگلیس 
بوا  صوفیان در دستگاه سیاست بیشتر شد. صوفیانِ سه طریقت اصلی نقشبندیه، قادریه و چِشتیه 

ها بوه مبوارزه    های سیاسی و جهادی، علیه نیروهای متجاوز و کارگزاران داخلی آن ایجاد حرکت
های نقشوبندیه و قادریوه نسوبت بوه      و جهاد مسلحانه پرداختند. در کل، پیران و پیروان طریقت

  اند. در واقوع، هموان   های دیگر در دستگاه سیاست و قدرت افغانستان بیشتر دخیل بوده طریقت
بخشی به حاکمیوت سیاسوی، در    ان صوفی، در تاریخ معاصر افغانستان، گذشته از مشروعیتسر

های خانوادگی امیران یا گورفتن قودرت توسوط حاکموان محلوی نقشوی برجسوته        رفع درگیری
شدند، اما با گذشت زموان و   داشتند. گاه نیز خود در دستگاه حکمرانی دارای جایگاه و مقام می

رسد نفوذ این طبقوه در   نظر می جدید در وضعیت سیاسی افغانستان، به دخالت عناصر و عوامل
توان عوامول آن   های دیگر می است که در پژوهش سیاست و قدرت نسبت به گذشته فروکاسته 

 را واکاوی و تحلیل کرد.

Resources 

Amoli, Seyed Haidar (2006), Anwar al-Haqiqah, Atwar al-Tariqah and Asrar al-

Shari'a, corrected by Mohsen Mousavi, Qom: Noor Ali Noor [in Persian]. 

Aghabakhshi, Ali Akbar and Mino Afshari Rad (2008), A Dictionary of Political 

Sciences, 3
rd

 Ed, Tehran: Chapar [in Persian]. 

Ataei, Mohammad Ibrahim (2010), A Brief Glance at the Contemporary History 

of Afghanistan, translated by Jamil-ur-Rehman Kamgar, Kabul: Maiwand 

Publishing House [in Persian]. 

Bakhtani Khedmatgar, Abdullah (2008), Star of Religion - Maulana Najmuddin 

Akhundzadeh, translated by Fazl-ur-Rehman Fazel, Kabul: Imam Qutaybah 

Baghlani Islamic Research Center [in Persian]. 

Barekzaei Khales and Soltan Mohammad Khan (2017), History of Soltani, 

corrected by Atiq Arvand, Kabul: Amiri [in Persian]. 

Bashiriyah, Hussein (1995), Political Sociology, the Role of Social Forces in 

Political Life, 2
rd

ed, Tehran: Nashr-e- Ney [in Persian]. 

Battomore, Tomes Burton (2005), Political Sociology, translated by Manouchehr 

Sabouri, Tehran: Shab Tab [in Persian]. 

Duverger, Mourice (1998), The Requisitions of Political Sociology, translated by 

Abulfazl Qazi Shariat Panahi, Tehran: Nashr-e- Dadgostar [in Persian].    

Fazeli, Qader (2013), An Introduction to Politics and Government in Islamic 

Mysticism, Qom: Institute of Bustan Ketab [in Persian]. 

Farhang, Mohammad Sadiq (1988), Afghanistan in the Last Five Centuries, 2
rd

ed, 

Vol. 1, Virginia: Ehsanullah Mayar [in Persian]. 

Faryad Afghan, Najmuddin (2005), A Glance at the Contemporary History of 

Afghanistan, Peshawar: Danesh Publishing Association [in Persian]. 

Ghobar, Mir Gholam Mohammad (2011), Afghanistan in the Course of History, 

Vol 2, Tehran: Erfan [in Persian]. 



 1401پایيز و زمستان ، 2، شمارة 15، دورة اوراسياي مركزيمطالعات   220

Ghavas, Mohammad Alam, (2018), A Collection of Four Works by Professor 

Ghavas, with introduction by Professor Nasser Rahyab, 1rded, Herat, Head of 

the Agency for Cohesion and Cooperation of the Republic of Turkey (Tika) [in 

Persian]. 

Hanif Balkhi, Mohammad Hanif (1985), Wings of Peacocks or Persian Poetry in 

Ariyana, Peshawar:  n.p [in Persian]. 

Ibn Manzor, Mohammad ibn Mokaram (1993), Lesan al Arab, Vol. 3, 3
rd

ed, Beirut: 

Dar Sadr. 

Jami, Noureddin Abdolrahman (2011), Nafahat Al-ons, with introduction, 

correction and comments by Mahmoud Abedi, 2
rd

ed, Tehran: Sokhan [in 

Persian]. 

Kabuli, Mir Vaez (2010), Divan of Mir Vaez Kabuli, by Sarvar Homayoun, 3
rd

ed, 

Kabul: Maiwand Bookshop [in Persian]. 

Kakar, Mohammad Hassan (1988), The Second Afghan - British War, n.p: 

Afghanistan National Islamic Front [in Persian]. 

Kateb, Mollah Faiz Mohammad (2012), Siraj al-Tawarikh, Vol. 1, by Mohammad 

Ibrahim Shariati, Tehran: Erfan [in Persian]. 

Kashmiri, Mohan Lal (2015), The Life of Amir Dost Mohammad Khan, Vol. 1, 

2
rd

ed, translated by Seyyed Khalilullah Hashemian, n.p: Afghanistan-US Mirror 

[in Persian].  

Lali Badakhshi, Mirza Lalibig (1997), Samarat al Ghods men Shajarat al ons, 

with Introduction, Correction and Comments by Seyed Kamal Haj Seyed Javadi, 

Tehran: Institute of Humanities and Cultural Studies [in Persian]. 

Masror, Mohammad Hassan (1991), The Holy Religion of Islam and Its Role in 

Afghanistan, Kabul: Islamic Sciences Research Center [in Persian]. 

Mesbahzadeh, Seyed Mohammad Baqer (2009), A Brief Political History of 

Afghanistan, Tehran: Aftab Research Center [in Persian]. 

Modarresi Chahardehi, Noureddin, (2014), Sufi Orders of Iran, 3
rd

ed, Tehran, 

Scientific and cultural publications [in Persian]. 

Mohammadi, Golnesa (2015), A Consideration of Mysticism in Contemporary 

Poetry of Afghanistan, 2
rd

ed, Kabul: Lajevard [in Persian]. 

Molaei, Mohammad Sarvar (1971), Selected Poetry of Afghanistan, Tehran: Rose 

[in Persian]. 

Mones, Mohammad Matin (2011), Current Sufi Monasteries in the City of 

Kabul, Kabul: Afghanistan Academy of Sciences Publications [in Persian]. 

Mones, Mohammad Matin (2019), Human Messages of Mystical Literature in the 

Last Century, 2
rd

ed, Kabul, Afghanistan Academy of Sciences Publications [in 

Persian]. 

Mones, Mohammad Matin (2012), "Taverin in the Dynimics of History", 

Khorasan Journal, Vol. 10, No. 102, pp. 145-167 [in Persian]. 

Mones, Mohammad Matin (2017), "Famous Currents of Contemporary Sufism", 

Khorasan Journal, Vol. 3, No. 132, pp. 36-54 [in Persian]. 

Movaseghi, Seyed Ahmad (2013), Contemporary Islamic Movements, 13
rd

ed, 

Tehran: Samt [in Persian]. 



 221 شناسی سياسی ران صوفی در سياست افغانستان معاصر از دیدگاه جامعهرهبنقش  

Movahed Rahimi, Abdul Qader (2011), Biography of Poets of Ghor, Herat: n.p [in 

Persian]. 

Mujaddidi, Mohammad Sadegh (2012), Al-Tawd al-Mashaykh fi Managhib al-

Sheikh Fazl Muhammad Mujaddidi, 1
rd

ed, Kabul, n.p [in Persian]. 

Mujaddidi, Mohammad Sadegh (2017), from Cairo to Kabul, by Fazlur Rehman 

Fazel, Cairo: Cultural Department of the Embassy of the Islamic Republic of 

Afghanistan [in Persian]. 

Mujaddidi, Mohammad Fazlullah, (2013), Omdat Al Moghamat, by Hossein 

Helmi Ishiq, 2
rd

ed, Istanbul, Maktab al-Haqiqa [in Persian]. 

Mujaddidi, Shah Agha Siddiq (2015), History of Mujaddid Dynasty in 

Afghanistan, Kabul: n.p [in Persian]. 

Naghibzadeh, Ahmad (2014), Introduction in Political Sociology, 12
rd

ed, Tehran: 

Samt publication [in Persian]. 

Navid, Sanzel (2009), Afghanistan in the Amaniyeh Era (Religious Response to 

Social Change during the Reign of Amanullah Khan), 2
rd

ed, TR by Mohammad 

Naeem Mujaddidi, Herat: Ahrari [in Persian]. 

Niall, Hussein (1986), A Journy in to the Literature of Thirteenth Century, by 

Sima Hangar, Kabul: Afghanistan Academy of Sciences [in Persian]. 

Ozdalgah, Elizabeth (2010), Naqshbandiyya in the West and Central Asia, 

translated by Seyedeh Fahimeh Ebrahimi, Tehran: Islamic History Research 

Institute [in Persian]. 

Pakatchi, Ahmad (1975), The Sufism Currents in Central Asia, Tehran: Al-Huda 

[in Persian]. 

Panipati, Sana'a Allah (n.d), Virtues of Ahmadiyya and Stations of Masomiyya, 

Lahore: Lucknow [in Persian]. 

Rahin, Seyed Makhdoom (1982), Tears of Khorasan, Peshawar: n.p [in Persian]. 

Roy, Olivier (1990), Afghanistan, Islam and Political Modernity, translated by 

Abolhassan Sarvmoghaddam, Mashhad: Astane Ghods Razavi [in Persian]. 

Sana Ghaznavi, Mohammad Akbar (2001), The Golden Rays (History of 

Gnosticim), Kabul: n.p [in Persian]. 

Seraj, Ahmad Zwak (2014), A Collection of Articles on the 300th Birth 

Anniversary of Ahmad Shah Durrani, Sufi Sect of Ahmad Shah Baba, Herat: 

Herat University [in Persian]. 

Sharifi, Ahmad Hussein (2020), Pathology of Mysticism and Sufism, 4
rd

ed, Qom: 

Al Mustafa International Center [in Persian]. 

Shafaei, Amanullah (1393), The Rheology of Contemporary History of 

Afghanistan, Kabul: Amiri [in Persian]. 

Subhan, John (1938), Sufism its Saints and Shrins, Lahore, Lucknow publishing 

house. 

Vakili Popalzaei, Azizuddin (1967), Teymour Shah Durrani, Vol. 2, 2
rd

ed, Kabul: 

History Association [in Persian]. 

Vakili Popalzaei, Azizuddin (2017), The Reign of Amanullah Shah and the Re-

Independence of Afghanistan, Vol. 1, Kandahar: Allameh Rashad Publishing 

Academy [in Persian]. 



 1401پایيز و زمستان ، 2، شمارة 15، دورة اوراسياي مركزيمطالعات   222

Zahmatkesh, Hossein and Amanullah Shafaei (2015), "Intellectual-Political 

Rheology of Sufism in Afghanistan", Central Eurasian Studies, Vol. 7, No. 2, 

pp. 251-271, (doi: 10.22059/JCEP.2015.56849) [in Persian]. 


