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ناتسناغفا تارهرهش یغیلبت یاهزاین یواکاو

Cچکیده
شــهر هرات و توابع آن از آغاز ورود اســام ،زمینه پذیرش تشــیع را داشــت و طبق شــواهد
تاریخــی ،تشــیع امامیــه از قــرن نخســت اســامی بــه هــرات وارد شــد .نوشــتار حاضــر بــه منظــور
پاســخ بــه یــک پرســش اساســی در مــورد شــهر هــرات تنظیــم گردیــده اســت :بــا توجــه بــه
موقعیــت ویــژ ه شــهر هــرات از نظــر تبلیــغ مکتــب اهلبیــت؟مهع؟ ،نیازمندیهــای تبلیغــی
ایــن شــهر چیســت؟ امــر تبلیــغ در ایــن شــهر بــا توجــه بــه ســاختار مذهبــی آن دارای چــه
آســیبهایی اســت؟ جهــت رفــع آســیبها و یــا بهبــود امــر تبلیــغ در ایــن حــوزه جغرافیایــی
چــه تمهیداتــی میتــوان اندیشــید؟
در خصــوص پیشــینه تحقیــق ،بــا جســتجویی کــه صــورت گرفــت ،پژوهــش مســتقلی در
موضــوع مــورد بحــث مشــاهده نشــد .همچنیــن ازآنجا کــه نفــس و ذات این موضــوع کاربردی
اســت و بیشــتر بــر تحقیــق میدانــی اســتوار اســت تــا منابــع کتابخان ـهای و از ســویی منابــع
مکتــوب پیرامــون موضــوع ایــن نوشــتار وجــود نداشــت ،لــذا عمــده منابــع اطالعاتــی از طریــق
پرسشــنامه و مصاحبــه و برخــی از یادداش ـتهای مبلغیــن تهیــه و تنظیــم شــده اســت.
کلیدواژ گان :افغانستان ،تبلیغ ،شیعیان ،مرا کز دینی ،هرات.

تاریخ پذیرش1399/05/09 :
		
* تاریخ دریافت1398/10/14 :
a_hossaini7@yahoo.com
 .1دانشجوی دکتری مطالعات فرهنگی گرایش مطالعات اسالمی دانشگاه ارلنگن
 .2کارشناس ارشد علوم قران و حدیث و مدرس جامعه المصطفی العالمیه و حوز ه علمیه مشهد (نویسنده مسئول)
abolola313@gmail.com
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Cمقدمه
تــوده بشــر در همــه دورههــا نیازمنــد بــه دعــوت و ارشــاد اســت .قــرآن کریــم بــا صرا ُحــت
ْ
ٌ
عهــده گروهــی از امــت میگــذارد و میفرمایُــد«َ :ول َتکـ ْـن ِم ْنکـ ْـم أ َّمــة
ایــن وظیفــه را بــر
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ ُ َ َ ْ َ
ْ
ْ َ َ
َ
ولئــک ُهـ ُـم ال ُمف ِل ُحــون»؛
وف َو ین َهـ ْـون عـ ِـن ال ُمنکـ ِـر َو أ ِ
ـیر َو یأ ُمـ ُـر ون ِبال َم ْعـ ُـر ِ
یدعــون ِإلــی الخـ ِ
(اعــراف« )104/بایــد گروهــی از شــما باشــند کــه دعــوت بــه خیــر کننــد ،بــه نیکــی فرمــان
دهنــد و از زشــتی بــاز دارنــد و ایشــان رســتگارانند ».لــذا مهمتریــن رســالتی کــه در دوره
خاتمیــت از پیامبــران بــه عالمــان دیــن انتقــال یافتــه ،رســالت دعــوت ،تبلیــغ ،ارشــاد و
مبــارزه بــا تحریفهــا و بدعتهــا اســت.
پیــش از ورود بــه مبحــث اصلــی ،میبایســت آشــنایی مختصــری بــا جغرافیــای
موردنظــر حاصــل شــود .بیتردیــد بــدون داشــتن آ گاهــی مناســب از وضعیــت اجتماعــی
یــک منطقــه ،نمیتــوان بــرای وضعیــت فرهنگــی آن برنام ـهای مفیــد و قابلاجــرا تعریــف
نمــود و شــهر هــرات نیــز از ایــن قاعــده اســتثنا نیســت .بــا توجــه بــه جغرافیــای ایــن شــهر،
کــه قرابــت و نزدیکــی فراوانــی از جهــات مختلــف بــا فرهنــگ اقــوام ســا کن در خراســان
دارد ،شــاید تدویــن برنامــه تبلیغیفرهنگــی بــرای آن آســان جلــوه نمایــد ،امــا بــا نگاهــی
عمیقتــر ،دشــواریهای ایــن امــر بــرای برنامهریــزان آشــکار خواهــد شــد.
ســیر نوشــتار بــه گون ـهای اســت کــه در ابتــدا بــا اســتفاده از آمــاری کــه اداره مرکــزی آمــار
افغانســتان ،بهعنــوان معتبرتریــن مرجــع آمــار در کشــور افغانســتان در مــورد هــرات اعــام
کــرده اســت ،نمایــی از وضعیــت فعلــی هــرات از ابعــاد مختلــف ترســیم خواهیــم نمــود ،پــس
از آن بــه پرا کندگــی مذهبــی در هــرات اشــاره میشــود؛ آنــگاه نگاهــی گــذرا بــه مــدارس و
مرا کــز دینــی شــیعیان شــده و آســیبهای مــدارس دینــی برشــمرده میشــود .در ادامــه
بــه برخــی از مشــکالت پیــش روی شــیعیان اشــاره شــده و بــه آســیبهایی کــه مبلغــان
در هــرات بــا آن مواجــه هســتند اشــاره خواهــد شــد .در خاتمــه پیشــنهادهایی در قالــب
راهکارهــا ارائــه شــده اســت.
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Cنمایی از وضعیت هرات
 .1موقعیت جغرافیایی
افغانســتان در زمــان نادرشــاه بــه پنــج ایالــت اصلــی یــا عمــده و چهــار ایالــت فرعــی تقســیم
گردیــد .بعــد از حکومــت مشــروطه و تصویــب قانــون اساســی در ســال  1964ایــن کشــور بــه 26
والیــت تقســیم شــد کــه هــر کــدام بــه دلیــل اهمیــت و چگونگــی انکشــاف آن بــه گروههــای
درجــه یــک ،دو و ســه تقســیم گردیــد .کابــل ،غزنــی ،گردیــز ،جــال آبــاد ،مزارشــریف ،هــرات
و قندهــار جــزء مرا کــز درجــه یــک والیــات در تقســیمات کشــوری قــرار گرفتنــد( .جمعــی از
نویســندگان ،1381 ،ص)32
هــرات یکــی از قدیمیتریــن شــهرهای کشــور و حتــی منطقــه بــه حســاب میآیــد و از
دیرزمــان مرکــز تمــدن خراســان کهــن و مشــرق زمیــن بــوده و بعــد از امالبــاد بلــخ ،جایــگاه
روشــنی در تاریــخ کشــور و منطقــه آســیا دارد .در قدمــت تاریخــی ایــن شــهر همیــن بــس کــه
یــادآور شــویم اســکندر مقدونــی در ســال  303قبــل از میــاد آن را تجدیــد بنــا کــرده و در عهــد
اوســتا ایــن شــهر آبــادان بــوده اســت( .دولــت آبــادی ،1371 ،ص)140
اســتان هــرات در غــرب افغانســتان ،در یکــی از هموارتریــن مناطــق جغرافیایــی ،در ارتفــاع
 ۹۲۰متــری از ســطح دریــا واقــع گردیــده و مســاحت آن  ۵۵۸۶۹کیلومتــر مربــع اســت کــه
حــدود  ۸/5درصــد خــا ک افغانســتان را تشــکیل میدهــد .مرکــز آن شــهر هــرات اســت
و دارای پانــزده ولســوالی (شهرســتان) میباشــد کــه عبارتانــداز :انجیــل ،گــذره (نظــام
شــهید) ،پشــتون زرغــون ،کــرخ ،کشــک (ربــاط ســنگی) ،گلــران ،کهســان ،غوریــان ،زنــده
جــان ،ادرســکن ،شــیندند ،فرســی ،اوبــه ،چشــت شــریف و کشــک کهنــه (بینــام،1395 ،
ص.)3
ایــن شــهر همــراه بــا کابــل ،مزارشــریف و قندهــار یکــی از چهــار شــهر بــزرگ افغانســتان
بهشــمار میآیــد .ســا کنان آن بــه زبــان فارســی بــا لهجــه هراتــی ســخن میگوینــد .هــرات از
دهــه  ۱۳۷۰مرکــز جــذب مهاجــران زیــادی از سراســر افغانســتان بــوده اســت .ســا کنان اصلــی
ایــن شــهر اقــوام فارس ـیزبان بودنــد ،البتــه هما کنــون هــرات دارای اقــوام مختلفــی اســت و
عمــده زبــان محــاورهای در ایــن شــهر فارســی اســت .بیشــتر مــردم در ایــن شــهر وابســته بــه
قــوم تاجیــک هســتند امــا دیگــر اقــوام ســا کن در آن عبارتانــداز :پشــتون ،هــزاره ،ترکمــن و
عــربِ .هــرات را در گفتارهــای ادبــی و رســمی ِهــرات باســتان میگوینــد.
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 .2ترکیب جمعیتی
از جمعیــت حــدود  1/8میلیــون نفــری اســتان هــرات (جمعــی از نویســندگان،1395 ،
ص )9شــهر هــرات بزرگتریــن ســهم نفــوس را بــا  40/1درصــد دارا میباشــد کــه پــس از کابــل،
دومیــن شــهر پرجمعیــت افغانســتان محســوب میشــود .در مــورد ترا کــم نفــوس ،کــه نســبت
جمعیــت بــه مســاحت را نشــان میدهــد ،شــهر هــرات بــا  ۲۳۸۳نفــر در هــر کیلومترمربــع،
برزگتریــن ترا کــم نفــوس را در میــان شهرســتانهای اســتان داراســت .متوســط انــدازه
خانــوار نیــز در هــرات  5/7نفــر میباشــد( .بینــام ،1395 ،ص)4
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 .3اقوام و طوایف
افغانســتان ،ســرزمین اقــوام و قبایــل اســت .در جریــان قرنهــا حیــات شــهر هــرات ،رفــت
و آمــد اقــوام مختلــف بواســطه جنگهــا و مهاجرتهــا و دیگــر حــوادث باعــث شــده کــه ایــن
شــهر بافــت قومــی مختلــط و ترکیــب اجتماعــی متنوعــی داشــته باشــد .غنــای فرهنگــی،
محیــط مناســب طبیعــی و جغرافیایــی و امکانــات و منابــع خــوب اقتصــادی و زراعتــی هــرات
نیــز باعــث جــذب بســیاری بــه ایــن شــهر شــده اســت .اشــارهای بــه نــام اقــوام ســا کن در ایــن
دیــار تأییــدی اســت بــه تنــوع قومــی و فرهنگــی هــرات ،ازجملــه :تاجیــک ،قائنــی ،ســاخری
(ســاغری) ،بلــوچ ،طاهــری ،عــرب ،حضرتهــا ،میرهــا ،اقههــا ،خواجههــا ،میرزاهــا ،خوافــی،
فیروزکوهــی ،هــزاره ،بختیــاری ،زوری ،تایمنــی ،جمشــیدی ،قیپچــاق ،مغولهــا ،تیمــوری،
درگزنــی (تاجیــک) ،مــروی ،میــش مســت ،بایالنــی ،میرزابایــی ،مبــادی ،زینلــی محمــودی،
کارتبلنــد ،ذکنــی ،نائیهــا ،ازبــک ،بایــری ،رونــدی ،ترکمــن ،ســرخکمان ،مالکــی و . ...تمــام
ایــن اقــوام و الیههــای آن در شــهر هــرات جا گرفتــه و زبــان دری و فرهنــگ عمیــق خراســانی،
از آنــان یــک پیکــر واحــد هراتــی ســاخته اســت.
طوایــف اوغــان (پشــتو زبان) شــامل :نورزایــی ،الکوزایی ،موماند ،کا کــر ،وردک ،بارکزایی،
اســحاقزایی ،یوس ـفزایی ،پوپلزایــی ،اچکزایــی ،بردرانــی ،علیزایــی ،ما کــو ،خوکیانــی و
مشــوانی اســت؛ همچنیــن دیــده شــده برخــی از طوایــف اوغــان و یــا پشــتوزبانان چنــان بــا
واژ گان دری انــس و الفــت گرفتهانــد کــه زبــان فارســی دری هــروی بــه لســان اصلیشــان
تبدیــل شــده اســت .ایــن فراینــد یادگیــری زبــان و جــذب فرهنــگ خراســانی هــرات ،طوایــف
مذکــور را در فرهنــگ عمومــی هــرات ذوب کــرده و از آنــان هراتیــان بومــی ســاخته اســت.

هــرات ،گذشــته از خصوصیــات زراعتــی و صنعتــی خــود بــه لحــاظ خــط ارتباطــی هــرات-
تورغنــدی ،هــرات -قندهــار و هــرات -اســام قلعــه یــک مرکــز مهــم تجارتــی کشــور بــه حســاب
میآیــد( .دولــت آبــادی ،1371 ،ص)141
 .4نرخ باسوادی
میــزان ســواد بزرگســاالن ( ۱۵ســاله و باال تــر) در  ۱۳ولســوالی (شهرســتان) هــرات 42/2
درصــد بــوده کــه در بیــن مــردان  51/1درصــد و در بیــن زنــان  33/9درصــد اســت .ایــن
نســبت در میــان جمعیــت  ۱۰ســاله و باالتــر  47/9درصــد اســت کــه شــامل  55/4درصــد
بــرای پســران و  40/5درصــد بــرای دختــران اســت .باالتریــن میــزان ســواد در میــان گــروه
ســنی  ۱۵تــا  ۲۴ســاله بــا  61/7درصــد بــه ثبــت رســیده اســت؛ بــا پرا کندگــی  61/7درصــد
میــان مــردان و  56/3درصــد میــان زنــان .درصــد کــودکان مشــغول بــه تحصیــل در مقطــع
ابتدایــی  65/2درصــد و نوجوانــان در مقطــع راهنمایــی  30/5و در مقطــع دبیرســتان 7/1
درصــد اســت( .بینــام ،1395 ،ص)11

 .6وضعیت آموزش از ابتدایی تا دانشگاه
هــر نظــام فرهنگــی بــرای دوام ،بقــا و ایفــای کارکــرد خــود در مــورد فرهنگپذیــری مخاطبــان
نیازمنــد تأمیــن مشــارکت فعــال اســت .مبنــای توســعه اجتماعی جامعه ،توســعه فرهنگی اســت
و آن چــه زمینــه توســعه فرهنگــی را آمــاده میســازد ،آمــوزش اســت( .رضایــی ،1389 ،ص)142
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 .5وضعیت اقتصادی
میــزان کار بــرای جمعیــت دارای توانایــی کار یعنــی  ۱۵ســاله و باال تــر کــه بــه مــدت حداقــل
شــش مــاه کار کردهانــد 41/8 ،درصــد بــوده اســت و درصــد بیــکاران بــا  55/3درصــد و
باقیمانــده بــرای مــدت کمتــر از شــش مــاه در طــول ســال مشــغول بــه کار بودهانــد .ا کثریــت
مــردان  72/8درصــد حداقــل شــش مــاه کار کردهانــد ،در حالــی کــه در میــان همتــای زنشــان
از هــر  ۱۰نفــر یــک نفــر مشــغول بــه کار بــوده اســت .بســیاری از کارگــران در کارهــای خدماتــی
و فروشــندگی بــا  29/9درصــد و  22/9درصــد نیــز در مشــاغل کمدرآمــد مشــغول بــه کار
بودهانــد( .بینــام ،1395 ،ص)12
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والیت هرات در مجموع دارای  912باب مکتب اســت که از آن جمله  257باب آن لیســه
(مدارســی کــه از پایــه اول تــا دوازده را تحــت پوشــش دارنــد) 269 ،بــاب متوســطه (مدارســی
کــه از کالس اول تــا نهــم را ارائــه میکننــد) و  383بــاب ابتدایــی میباشــد .متاســفانه هنــوز
 489مدرســه در اســتان هــرات ســاختمان ندارنــد و تعــداد  11مدرســه بــه علــت نگرانیهــای
امنیتــی بســته شــدهاند.
تعــداد مجمــوع شــا گردان مکاتــب ابتدائیــه ،متوســطه و لیســه والیــت هــرات بــه 694853
شــا گرد میرســد کــه از ایــن تعــداد  332662را دختــران تشــکیل میدهنــد و همچنــان
تعــداد معلمیــن موجــود  13150تــن هســتند .کمبــود اســاتید حرفـهای و تعلیمدیــده ،کمبــود
کتابخانههــا ،البراتوارهــا ،کالسهــای درســی ،از مشــکالت عمــده آمــوزش و پــروش در والیــت
هــرات اســت( .جمعــی از نویســندگان ،1395 ،ص)30
مســئله جدیتــری کــه نظــام تعلیــم و تربیــت افغانســتان بــا آن روبهروســت ،بعــد کیفــی
آمــوزش اســت .چهــار عنصــر اساســی آمــوزش عبارتانــداز :شــا گرد ،معلــم ،کتــاب و وســایل و
فضــای آموزشــی .افــزون بــر کمبودهــای فراوانــی کــه از نظر کمــی در تعلیم و تربیت افغانســتان
نتــر از اســتانداردهای بینالمللــی
وجــود دارد ،امکانــات موجــود از نظــر کیفــی نیــز بســیار پایی 
و حتــی منطقـهای اســت( .بختیــاری ،1385 ،ص)230
 .7وضعیت تحصیالت عالی
افغانســتان کشــوری اســت قبیلــهای و در هــر جــای آن آداب و رســومی وجــود دارد کــه
بــا هویــت قومــی آن منطقــه همخوانــی مییابــد .لــذا در هــر منطق ـهای از افغانســتان در
ارتبــاط بــا مســائل کالن فرهنگــی نظیــر تحصیــات و ادبیــات و آداب و رســوم مذهبــی و دیگــر
مؤلفههــای هویتــی ،دیدگاههــای مــردم متفــاوت و حتــی گاه بــا دیدگاههــای ســایر مناطــق
متضــاد اســت.
امــا آنچــه بهطــور خــاص در مــورد هــرات میتــوان گفــت ایــن اســت کــه بــه دلیــل پیشــینه
تاریخــی و میــراث فرهنگــی غنــی ایــن منطقــه ،ســا کنین آن نیــز بهصــورت بالقــوه آمادگــی رشــد
فرهنگــی در ابعــاد مختلــف را دارنــد .بــه عنــوان نمونــه تمایــل مــردم هــرات در ســالیان اخیــر
بــه تحصیــل علــم بهصــورت چشــمگیری رشــد کــرده بــه طــوری کــه حتــی مرا کــز آموزشــی
متعــدد خصوصــی نیــز در اینبــاره پاســخگوی کامــل نیازهــا نیســت .در ایــن میــان وظیفــه

ً
آمــوزش در مقطــع تحصیــات عالــی در هــرات بــر عهــده دانشــگاه هــرات و تقریبــا ده دانشــگاه
و مؤسســه تحصیــات عالــی خصوصــی اســت.

 .9وضعیت زنان
زنــان افغانســتان در دورههــای گذشــته شــاهد برخوردهــای نامأنــوس و نامتجانــس از
ســوی دولتمــردان بودهانــد .آنچــه از گزارشهــای رســمی در خصــوص وضعیــت زنــان در
هــرات ،بدســت میآیــد ،بیانگــر وضعیــت شــرایطی نامناســب از ایــن قشــر جامعــه اســت.
عوامــل گونا گــون اجتماعــی نظیــر فقــر اقتصــادی ،رشــد اعتیــاد ،نابســامانی اوضــاع اجتماعی،
فقــر فرهنگــی ،عــدم درک درســت از حقــوق فــردی و اجتماعــی ،عــدم حا کمیــت قانــون و
فســاد اداری مانــع رســیدن بــه هــدف محــو خشــونت گردیــده اســت .گرچــه نهادهــای دولتــی
نظیــر ریاســت امــور زنــان والیــت هــرات بــا همــکاری ادارات و نهادهــای همــکار در ایــن زمینــه
گامهــای مثبتــی را برداشــتهاند ،امــا زنــان بــرای مبــارزه بــا خشــونت نیــاز بــه اســتقالل دارنــد؛
اســتقاللی کــه بتوانــد آنهــا را از نظــر حقوقــی ،همســان بــا مــردان ایــن جامعــه ســازد .ایــن
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 .8رسانههای دیداری ،شنیداری و نوشتاری در هرات
افغانســتان در زمینــه تصویــب قانــون اساســی و احــزاب و مطبوعــات بــه نســبت برخــی
کشــورهای منطقــه قوانیــن بهتــری دارد ،امــا از نظــر التــزام و عملــی شــدن ایــن خواســت بــا
موانــع فراوانــی روب ـهرو اســت .برخــی از ایــن موانــع بــه ســاختار دولــت و بخشــی بــه جامعــه
ســنتی افغــان مربــوط میشــود کــه در برابــر اقدامــات آزادســازانه ناشــی از فضــای دموکراســی
مقاومــت میکنــد .هما کنــون اختــاف نظــری دربــاره برخــورد بــا رســانهها و محــدود کــردن
ً
آزادی بیــان در کشــور وجــود دارد کــه عمومــا مــورد حمایــت معنــوی و مالــی کشــورهای غربــی
قــرار دارنــد( .حقپنــاه ،1390 ،ص)337
محصــوالت فرهنگــی یــک شــهر میتوانــد معیــاری بــرای وضعیــت فرهنگــی آن منطقــه
باشــد .نگاهــی گــذرا بــر وضعیــت رســانههای شــهر هــرات بــه عنــوان نمون ـهای از محصــوالت
فرهنگــی ضــروری بــه نظــر میرســد .بنابــر آمــار رســمی بیــش از  25رســانه تصویــری 24 ،رســانه
صوتــی و بیــش از  100رســانه چاپــی و مکتــوب در اســتان هــرات ثبــت شــده اســت( .جمعــی از
نویســندگان ،1395 ،ص)33
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اســتقالل از راه تحصیــل علــم و آشــنایی بــا حقــوق فــردی بــه دســت میآیــد کــه بــا توجــه بــه
حا کــم بــودن فرهنــگ ســنتی در جامعــه هــرات ،چش ـمانداز روشــنی بــرای بهبــود وضعیــت
زنــان وجــود نــدارد( .جمعــی از نویســندگان ،1395 ،ص)34
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 .10پرا کندگی مذهبی در هرات
بــه دلیــل فقــدان آمــار رســمی نمیتــوان درصــد قطعــی از پرا کندگــی مذهبــی در هــرات
بدســت آورد .شــواهد حا کیســت کــه پیــروان مذهــب اهلســنت در ایــن شــهر از ا کثریــت
برخــوردار هســتند .امــا ایــن شــهر همیشــه در محبــت بــه اهلبیــت پیامبــر؟مهع؟ مشــهور بــوده
و حتــی در قرنهــای گذشــته در اواخــر دوره تیمــوری شــهر هــرات مرکــز جریــان «تســنن دوازده
امامــی» بــوده اســت .ایــن جریــان در حالــی کــه اعتقــاد بــه خلفــای راشــدین داشــتند ،امــا
نســبت بــه ائمــه دوازدهگانــه شــیعیان نیــز ارادت خاصــی داشــته بهگونـهای کــه اعتقــاد آنهــا
بــه ائمــه شــیعه بســیار نزدیــک بــه شــیعیان اســت .بــا شــکلگیری پیونــد تشــیع و تصــوف در
ســدههای  8و  9هجــری و نفــوذ روزافــزون تشــیع در میــان تودههــای مــردم ،شــاهد تغییــر
نگــرش تســنن خراســانی بــا محوریــت صوفیــان نقشــبندی هســتیم.
فضــای فرهنگــی میــان اهلســنت خراســان در ایــن قــرون بــه جــز مــوارد اســتثنایی ،بــر ایــن
بــاور بــود کــه میتــوان میــان چهــار خلیفــه و دوازده امــام شــیعیان جمــع کــرد و بــه همــه آنهــا
اعتقــاد داشــت .عنوانــی کــه بــه ایــن گرایــش و جریــان میتــوان داد« ،تســنن دوازدهامامــی»
اســت .بررســی مجموعــه دادههــای تاریخــی و آ گاهیهــای موجــود ،نشــان داد در ســدههای
هشــتم و نهــم هجــری ،تالشهــای گســتردهای شــروع شــد تــا ایــن فکــر را ترویــج کنــد کــه
میتــوان ضمــن پایبنــدی بــه کتــاب و ســنت ،در پــی نشــان دادن معرفتــی باطنــی و عرفانــی
از کتــاب و ســنت بــود تــا برآورنــده نیازهــای فکــری زمــان باشــد .ایــن فکــر ،برخــی از علمــای
اهلســنت خراســان را بــرآن داشــت تــا بــه اقتضــای زمانــه گرایــش بــه تســنن دوازدهامامــی
را اتخــاذ نماینــد .در ایــن گرایــش ،عواملــی ماننــد توجــه نظــری و عملــی علمــای اهلســنت
بــه اهلبیــت؟مهع؟ ،عالقــه پادشــاهان تیمــوری بــه دوازده امــام شــیعیان ،فعالیــت علویــان،
برآمــدن خیزشهــای تصوفــی بــا رنــگ و بــوی شــیعی در خراســان ،عالمــان شــیعی ،مداحــان
و منقبتخوانــان خراســانی ،نقشــی اساســی داشــتهاند( .امین ـیزاده ،1396 ،ص)65
شــهر هــرات و توابــع آن از آغــاز ورود اســام ،زمینــه پذیــرش تشــیع را داشــت و بــه گفتــه
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مورخــان ،مــردم آن چــون دیگــر مــردم خراســان افــزون برآنکــه دل در گــرو خانــدان رســالت
داشــتند ،فرزنــدان علیبنابیطالــب؟مهع؟ را بــرای حکومــت بــر دیگــران ترجیــح میدادنــد و
ً
چهــره کلــی شــهر هــرات و اطــراف آن صبغــه تســنن حنفــی داشــته اســت .در قــرن دوم عمدتــا
تشــیع زیــدی بــا مهاجــرت حضــرت یحییبنزیــد ،ذهنهــا را بــه خــود مشــغول کــرد و مــردم
بــا رویکــرد عاطفــی و سیاســی بــه ایشــان و پــس از شــهادت وی بــه هــواداران و انتقامگیــران
وی پیوســتند.
تشــیع امامیــه نیــز از قــرن نخســت اســامی بــه هــرات وارد شــد .شــیعیان در ایــن شــهر و
اطرافــش در اقلیــت بودنــد ،امــا رونــد روشــنی را پیمودهانــد کــه از ایــن لحــاظ بــر بســیاری از
شــهرها و مناطــق دیگــر افغانســتان امتیــاز دارد .افــزون بــر ایــن امتیــاز ،شــهر هــرات از رهگــذر
دیگــری نیــز بــر همســایگان برتــری دارد و آن داشــتن خاندانهــای متشــخص و بافرهنــگ
شــیعه اســت .آنــان در ســدههای مختلــف دارای روابــط منظــم بــا ائمـه؟مهع؟ بودهانــد .تاریــخ
تشــیع در هــرات و اطــراف آن نیــز بــا حیــات و تالشهــای دودمانهــای یادشــده گــره خــورده
و بازخوانــی میشــود( .داوودی ،1386 ،ص)244
دربــاره پیشــینه شــیعیان در هــرات آمــده اســت کــه در ایــن شــهر «عــده کثیــری شــیعه
زندگــی میکردنــد .منطقــه برنابــاد هــرات تمامـ ًـا شــیعه بودنــدّ .
محمــد دیبــاج ،پســر امــام
صــادق؟ع؟ در آخــر عمــر بــه هــرات آمــد و در میــان شــیعیان آنجــا بــا احتــرام میزیســت و قبــر
ً
وی احتمــاال در هــرات اســت( ».یزدانــی ،1372 ،ج ،1ص)71
بــا ورود امــام هشــتم  ،حضــرت علیبنموس ـیالرضا؟ع؟ بــه خراســان تشــیع در هــرات
نیــز تحــول مثبــت یافتــه و رشــد چشــمگیر پیــدا کــرد .پیشتــر مــردم بــا تحمــل زحمــت و
خطرهــای فــراوان میتوانســتند بــا امــام خــود ارتبــاط برقــرار کننــد و مســائل خویــش را بــا او
در میــان بگذارنــد و از گفتــار و رفتــار وی توشــه برداشــته و در زندگــی بــه کار بندنــد ،امــا پــس
از حضــور امــام رضــا؟ع؟ در خراســان ،همــگان بــدون واســطه میتوانســتند جمــال زیبــای او
را ببیننــد ،از دیــدگاه و مواضــع وی آ گاهــی یافتــه ،بــه ســنت او اقتــدا جوینــد و مســائل نا گفتــه
خــود را از نزدیــک مطــرح کننــد.
در ایــن میــان فرهیختــگان هــروی توانســتند شایســتگی خــود را نشــان دهنــد ،بهطوریکه
بزرگتریــن یــاران حضــرت را تشــکیل میدادنــد .یکــی از آنــان بــه نــام ابوصلــت هــروی
توانســت در ســایه پارســایی  ،دانایــی و وفــاداری بــه والیــت حضــرت از اصحــاب خــاص ،محــرم
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اســرار و نزدیکتریــن دســتیار ایشــان باشــد .ایــن نکتــه بیانگــر شایســتگی هراتیــان و از ســویی
ظرفیــت واالی رهبــری تشــیع اســت .از دیگــر اصحــاب امــام رضــا؟ع؟ کــه بــه هــرات و توابــع
آن تعلــق داشــتند میتــوان از ابوصلــت خراســانی هــروی ،احمدبنعبــداهلل هــروی شــیبانی و
محمدبنقاســم پوشــنگی یــاد کــرد کــه در کنــار اصحــاب بلخــی ،کابلــی  ،سیســتانی ،فاریابــی،
جوزجانــی و طالقانــی و رخجــی آن امــام بزرگــوار ،در راه نشــر فرهنــگ تشــیع و هدایــت مــردم
بــه ســوی اهلبیــت؟مهع؟ نقــش مهمــی را ایفــا کردنــد( .داوودی ،1386 ،ص)246
در حــال حاضــر ،بــه دلیــل آنکــه در افغانســتان سرشــماری دقیــق نفــوس صــورت نگرفتــه
و آمارهــا بیشــتر تخمینــی ارائــه شــدهاند ،از تعــداد شــیعیان بهطــور کلــی در افغانســتان و
بهطــور خــاص در هــرات آمــار دقیقــی وجــود نــدارد؛ همانگونــه کــه تعــداد اهلســنت نیــز
مشــخص نیســت .لــذا تــا زمــان سرشــماری دقیــق ،نمیتــوان ترکیــب جمعیتــی ایــن دو
مذهــب را بهطــور دقیــق بــرآورد نمــود ،امــا بــا توجــه بــه انتخابــات ریاســت جمهــوری و
مجلســی کــه در هــرات صــورت گرفــت بــا توجــه بــه تعــداد آرا بــه کاندیداهــای شــیعه میتــوان
بــه بــرآورد 30درصــدی از جمعیــت شــیعیان هــرات دســت یافــت.
 .11وضعیت مرا کز دینی
 .11-1مرا کز دینی اهلسنت
بــه دلیــل قدمــت تاریخــی و نیــز غنــای فرهنگــی شــهر هــرات ،ایــن شــهر یکــی از مرا کــز مهــم
دینــی اهلســنت افغانســتان بهشــمار م ـیرود .معرفــی تمــام مرا کــز دینــی اهلســنت هــرات
از حوصلــه ایــن نوشــتار خــارج اســت .حتــی گزارشهایــی از فعالیــت مــدارس دینــی بــدون
مجــوز در هــرات وجــود دارد ،کــه نفــوذ افراطیــون و دشــمنان صلــح و ثبــات افغانســتان در
ایــن مــدارس ،از تهدیداتــی اســت کــه امنیــت هــرات را تهدیــد میکنــد( .روزنامــه افغانســتان
مــا ،1391 ،ص )9لــذا بهعنــوان نمونــه فقــط بــه معرفــی دارالعلــوم هــرات کــه یکــی از مهمتریــن
مرا کــز دینــی اهلســنت ایــن شــهر بــه حســاب میآیــد ،پرداختــه میشــود تــا آشــنایی اجمالــی
بــا فعالیتهــای یــک حــوزه علمیــه اهلســنت در هــرات بدســت آیــد.
 .11-1-1دارالعلوم هرات
ایــن مرکزدینــی در رمضــان ســال  1427هجــری قمــری مطابــق بــا  1384هجــری شمســی

فعالیتهــای خــود را آغــاز نمــود .دارالعلــوم هــرات در زمینههای مختلفی مشــغول به فعالیت اســت.
 .1تدریــس علــوم دینــی :ایــن بخــش ،قســمت اعظــم فعالیــت مدرســه را بــه خــود
اختصــاص داده کــه طــاب آن بالــغ بــر  300نفــر و مشــغول بــه فرا گیــری علــوم دینــی از جملــه:
فقــه ،حدیــث ،ترجمــه قــرآن ،زبــان عربــی ،صــرف ،نحــو ،ادبیــات عــرب ،ادبیــات دری،
بالغــت ،معانــی و ...هســتند کــه از مرحلــه اول تــا پایــان آن دوازده ســال بهطــول میانجامــد.
 .2بخــش حفــظ قــرآن :ایــن بخــش متشــکل از  5شــعبه حفــظ میباشــد کــه بــرای فعالیــت
طــاب در زمینــه حفــظ قــرآن در نظرگرفتــه شــده اســت .حــدود  150نفــر در ایــن بخشهــا
مشــغول بــه طــی مراحــل حفــظ قــرآن هســتند.
 .3دارالقــرآن :دارالقرآنهــای نــور کــه در بخــش آمــوزش قــرآن ،عقیــده ،یادگیــری و حفــظ
احادیــث ،تعلیــم آداب و احــکام اســامی و حفــظ دعاهــای مأثــوره فعالیــت دارنــد.
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 .4مدرســه پســرانه :ایــن مدرســه بــا مجــوز وزارت معــارف جمهــوری اســامی افغانســتان،
زیــر نظــر دارالعلــوم هــرات تأســیس شــده کــه دانشآمــوزان ضمــن یادگیــری علــوم امــروزی،
علــوم دینــی را نیــز فرامیگیرنــد .تعــداد محصلیــن ایــن بخــش  127دانشآمــوز بــوده کــه
بهصــورت روزانــه از کالس اول تــا هشــتم مشــغول بــه تحصیــل هســتند و ســرویس رفتوآمــد
بــرای دانشآمــوزان در نظــر گرفتــه شــده اســت.
 .5مدرســه دخترانــه :سیســتم ایــن مدرســه هماننــد مدرســه پســرانه اســت امــا بــا ایــن
تفــاوت کــه در ایــن مدرســه ،اســاتید مــرد از پشــت پــرده تدریــس نمــوده و دختــران نیــز موظف
بــه حفــظ حجــاب اســامی و پوشــش کامــل در کالسهــا هســتند؛ تعــداد محصلیــن  320نفــر
اســت کــه در صنفهــای  1تــا  14مشــغول بــه فرا گیــری علــم هســتند.
 .6داراإلفتــاء :جهــت پاســخگویی مشــکالت و ســؤاالت دینــی و شــرعی مــردم فعالیــت
مینمایــد.
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 .7دفتــر مجلــه نســیم ایمــان :ایــن مجلــه کــه ماهیانــه و یــا هــر دو مــاه یکبــار منتشــر
میگــردد ،بــه موضوعــات مختلفــی همچــون :مباحــث علمــی ،دینــی ،فرهنگــی و اجتماعــی
میپــردازد.
 .8خطبههــای جمعــه و درسهــای تفســیر :تعــدادی از اســاتید حــوزه ،مســئولیت
خطابــت و اقامــه نمازهــای جمعــه را در برخــی از مســاجد جامــع شــهر و حوالــی آن بــر عهــده
دارنــد کــه روزهــای جمعــه بــه آن مســاجد عزیمــت نمــوده و مراســم نمــاز جمعــه را برپــا
میدارنــد.
 .9ســایت دارالعلــوم هــرات :ایــن ســایت ،بــا عنــوان ّامــت آنالیــن ،یکــی از معــدود
ســایتهای اهلســنت کشــور افغانســتان بــوده کــه تحتنظــر حــوزه علمیــه دارالعلــوم هــرات
راهانــدازی شــده و مطالــب خــود را بــه زبانهــای فارســی و عربــی منتشــر میکنــد.
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 .10شــورای مــدارس :برخــی از مــدارس دینــی ســه والیــت کشــور کــه عبارتانــد از :هــرات،
فــراه و نیمــروز ،شــورایی جهــت همبســتگی هرچــه بیشــتر بیــن مــدارس علــوم دینــی تشــکیل
دادهانــد کــه ریاســت ایــن شــورا نیــز برعهــده دارالعلــوم هــرات اســت.
 .11حمایــت مالــی :بنابــر ادعایــی کــه در ســایت دارالعلــوم شــده اســت تمــام هزینههــای
ایــن مدرســه از راه کمکهــای مردمــی بهواســطه پرداخــت صدقــات و خیــرات تأمیــن
میشــود و ادعــا شــده اســت کــه ایــن مدرســه هیچگونــه پشــتوانه مالــی دیگــری نــدارد.
(وبســایت رســمی دارالعلــوم هــرات)1394 ،
 .11-2مدارس و مرا کز دینی شیعیان
مــدارس و مرا کــز دینــی بخشــی از نیازهــای دینــی هــر منطقــه را تأمیــن مینماینــد.
موضوعــات درســی مــدارس علمیــه افغانســتان بســیار قدیمــی و نامتناســب بــا اوضــاع جامعــه
امــروز اســت .درسهایــی کــه در ایــن مــدارس بــه طــاب تعلیــم داده میشــود ،نمیتوانــد
آنــان را مبلغینــی بــار آورد کــه بتواننــد نیازهــای آینــده جامع ـهای را کــه در آن زندگــی

 .11-2-1آسیبهای فراروی مدارس دینی در هرات
ً
مــدارس دینــی در افغانســتان بهطــور عــام و در شــهر هــرات بهطــور خــاص ،تاریــخ نســبتا
درخشــانی دارنــد و ا کثــر آنهــا پویایــی و فعالیــت مثبــت خــود را داشــتهاند .امــا بــا وجــود تمــام
امتیــازات و جنبههــای مثبــت مــدارس علمیــه کــه در جــای خــود بایــد بررســی شــود ،بــا توجــه
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میکننــد ،برآورنــد .گروهــی از روحانیــان ،بهویــژه آنــان کــه ســطح علمــی پایینتــری دارنــد ،
مکتبخانههــا را اداره میکننــد .البتــه در ســالهای جهــاد و جنگهــای داخلــی ،مــردم و
مؤسســات خیریــه در بســیاری از مناطــق شــیعی مدارســی ســاختند کــه کمکــم دایــره فعالیــت
مکتبخانههــا را تنگتــر ســاخت( .بختیــاری ،1385 ،ص)392
آنچــه در مــورد مــدارس دینــی مربــوط بــه شــیعیان میتــوان گفــت ایــن اســت کــه آمــار
دقیقــی از تعــداد آنهــا در دســترس نیســت .امــا بــه نــام تعــدادی از آنهــا اشــاره میشــود:
• مدرســه خاتماالنبیــاء؟لص؟ زیرنظــر آیتاهللالعظمــی محقــق کابلــی در محلــه حاجــی
عبــاس هــرات؛
• مدرسه علمیه عرفان؛
• مدرسه علمیه امام زمان؟جع؟؛
• مدرسه حجةبنالحسن در منطقه جبرئیل
• مدرسه علمیه واقع در شهرک رضا.
در مورد مرا کز دینی نیز میتوان به این مرا کز اشاره کرد:
• دارالقرآن محبان االئمه؟مهع؟؛
• دارالقرآن الزهرا؟اهس؟؛
• مجتمع قرآنی پیامبر اعظم؟لص؟؛
• دارالقرآن اسراء؛
• نهاد علمیاجتماعی زالل اندیشه؛
• مجتمع فرهنگی عرفان؛
و تعــدادی دیگــر کــه بیشــتر ایــن مرا کــز دینــی در منطقــه جبرئیــل قــرار دارد و در ده ســال
اخیــر بهواســطه حضــور شــیعیان در آن شــاهد رشــد چشــمگیری از لحــاظ امکانــات شــهری و
فرهنگــی در منطقــه هســتیم.
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بــه شــرایط فعلــی ،مقتضیــات زمــان و انتظــارات جامعــه از حوزههــای علمیــه ،آســیبهای
جــدی نیــز متوجــه آنهاســت کــه در ایــن نوشــتار بــه برخــی از مــوارد پرداختــه میشــود.



الف .نداشتن برنامه آموزشی و درسی
اهلبیــت عصمــت و طهــارت؟مهع؟ فــرد و جامعــه را بــه فراهــم کــردن پایــگاه عمیــق فکــری
فراخواندهانــد و بیــان نورانــی و معــروف امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ ناظــر بــه همیــن نکتــه اســت:
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ـور ال ِعلـ ِـم َو لـ ْـم یل َج ُئــوا ِإلــی ُرکـ ٍـن َو ِثیــق»؛ «مــردم ســه دســتهاند :یــا
مــع
کل ِریـ ٍـح لــم یســت ِ
ضیئوا ِبنـ ِ
ِ
ّ
عالــم ربانیانــد ،یــا متعلــم و در مســیر نجــات هســتند و یــا ماننــد مگسهــای کوچکــی هســتند
کــه پیــرو بادنــد و هــر صدایــی آنــان را جــذب میکنــد و اســتقالل ندارنــد( ».شــریفالرضی،
 ،1383ص)247
داشــتن برنامــه آموزشــی و چشــماندازی بــرای آینــده ،از ضروریــات نهادهــای آموزشــی
اســت .ا کثــر مــدارس دینــی در افغانســتان ،برنامــه منظــم و تدوینشــده آموزشــی ندارنــد.
برنامههــا و مــواد درســی بهصــورت ســنتی هســتند کــه از زمانهــای بســیار دور تــا بــه امــروز در
حوزههــای علمیــه جریــان داشــتهاند .بــا وجــود تحــوالت و تغییــرات عمــدهای کــه در ســایر
عرصههــا رخ داده اســت ،تمهیداتــی در برخــی از مــدارس در نظــر گرفتــه شــده تــا یــک برنامــه
آموزشــی مناســب ،طراحــی و اجــرا شــود ولــی هنــوز برنامههــای درســی و آموزشــی حوزههــای
علمیــه تغییــرات محسوســی نکــرده اســت.
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ب .کمبود اساتید توانا و مجرب
حوزههــای علمیــه بــا کمبــود اســتاد مواجهانــد .البتــه نا گفتــه نمانــد کــه در برخــی مــدارس
اســاتید ارجمنــد و عالیقــدری حضــور دارنــد ،ولــی چنیــن افــرادی معــدود و نــادر هســتند؛ لــذا
اغلــب مــدارس از کمبــود اســتاد باصالحیــت رنــج میبرنــد.
ج .عدم ثبات منابع مالی مشخص
ً
یکــی از آســیبها و مشــکالت حوزههــای علمیــه تأمیــن بودجــه اســت .زیــرا اوال ،مــدارس
علمیــه ،بــا انگیزههــای مختلفــی تأســیس شــدهاند .گاهــی یــک روحانــی کــه از حــوزه

د .فقدان کتابخانه و منابع جهت مطالعه و پژوهش
پژوهــش و تحقیــق امــری مغفــول در مــدارس علمیــه اســت .البتــه ایــن امــر در مرحلــه اول
بــه اســاتید آن حــوزه برمیگــردد؛ چــه اینکــه ا کثــر اســاتید خــود بــا امــر تحقیق و پژوهــش بیگانه
بــوده و لــذا از ورود بــه ایــن موضــوع اجتنــاب میکننــد .عالو هبــرآن اغلــب مــدارس دینــی،
فاقــد کتابخانــه هســتند .البتــه برخــی از مــدارس تازهتأســیس ،مکانــی را بــرای کتابخانــه
درنظرگرفتهانــد ،امــا از آنجا کــه هنــوز تحقیــق و پژوهــش بهصــورت روشمنــد و جــدی مدنظــر
ً
قــرار نگرفتــه اســت ،بهرهمنــدی مطلــوب از ایــن کتابخانههــا صــورت نمیگیــرد و غالبــا بــه
اســتفاده از شــروح وکتابهایــی در زمینــه ســخنرانی و منبــر ا کتفــا میشــود.
ه .سلیقهگرایی و عدم ضابطهمندی (فردگرایی)
مــدارس دینــی در برنامههــا و فعالیتهــای آموزشــی و تعلیمــی خــود قانــون فرا گیــر و
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علمیــه نجــف یــا قــم مراجعــت میکــرد ،اقــدام بــه تأســیس مدرســه نمــود؛ گاهــی نیــز جمعــی
از مؤمنیــن یــک منطقــه یــا یــک قــوم ،مدرس ـهای ســاختهاند .در دوران جهــاد ،احــزاب و
گروههــای جهــادی نقــش فعالــی در مدرسهســازی داشــتند .هــر چنــد در زمــان تأســیس
مشــکل مالــی وجــود نداشــته و مؤســس و بانــی مدرســه بــه نوعــی آن را تأمیــن میکــرده
اســت ،امــا بــا گذشــت زمــان ،عواملــی ماننــد فــوت مؤســس ،انحــال احــزاب ،عــدم انگیــزه و
تــوان مــردم بــرای کمــک و ســایر تحــوالت اجتماعــی ،ســبب شــد کــه مدرســه مشــکل مالــی
پیــدا نمــوده و ســرانجام بــه تعطیلــی مدرســه منجــر شــود.
ً
ثانیــا ،منبــع مالــی بیشــتر مــدارس علمیــه کمکهــای مردمــی و وجوهــات شــرعی اســت
و چنیــن کمکهایــی ثبــات و دوام نــدارد .اینگونــه کمکهــای ناپایــدار ممکــن اســت
مدرســه را بــه لحــاظ مالــی اداره کنــد ،امــا قــادر بــه حــل تمامــی مشــکالت موجــود مدرســه
نیســت.
بــرای ایجــاد ســاماندهی واحــد روحانیــت شــیعه در افغانســتان ،پیــش از هــر چیــز الزم
اســت مرکــزی اقتصــادی پدیــد آیــد ،زیــرا بــدون چنیــن محــوری نمیتــوان قشــر مهمــی
از جامعــه را کنــار هــم گــردآورد و آنهــا را بــه گونــهای سازماندهیشــده فعــال ســاخت.
(بختیــاری ،1385 ،ص)387
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ً
جامعــی ندارنــد .هــر مدرســه بــه تنهایــی برنامهریــزی میکنــد و معمــوال مدیــر مدرســه ،طبــق
ســلیقه و میــل خــود در بخشهــای مختلــف تصمیــم میگیــرد و عمــل میکنــد و گاه در ایــن
میــان دیــده شــده کــه حــب و بغضهــای شــخصی وارد حیطــه تصمیمگیــری گردیــده و بــه
اهــداف مــدارس دینــی آســیب جــدی وارد نمــوده اســت.
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و .در حاشیه قرار گرفتن علوم و معارف قرآنی
از مهمتریــن و ضروریتریــن برنامههــای آموزشــی بــرای طــاب در مــدارس دینــی،
فرا گیــری علــوم و معــارف قــرآن اســت .اولویــت اول بــرای طــاب علــوم دینــی ،آموختــن قــرآن
کریــم میباشــد .ولــی بــه دالیلــی در حوزههــای علمیــه کمتــر بــه ایــن امــر توجــه میشــود و
موضوعاتــی ماننــد ادبیــات عــرب ،اصــول و فقــه و منطــق در اولویــت قــرار میگیرنــد.
ز .فقدان درس اخالق
تربیــت و تهذیــب طــاب یــک اصــل مســلم اســت و در ایــن راســتا درس اخــاق در
حوزههــای علمیــه یــک ســنت حســنه بــوده اســت .ا گــر طــاب بهلحــاظ علمــی بــه مــدارج
عالــی برســند ،امــا بــه ایــن ســنت حســنه عمــل نشــود و تهذیــب طــاب مــورد غفلــت واقــع
گــردد ،مــراد حاصــل نخواهــد شــد.
قــرآن کریــم ،اهمیــت مدینــه فاضلــه را تنهــا در ســایه نزاهــت روح افــراد آن مدینــه میدانــد،
زیــرا مدینــه فاضلــه را انســانهای آزاده میســازند و انســان دربنــد ،تــوان ســاختن جامعــه
مدنــی را نخواهــد داشــت .بــه همیــن جهــت قــرآن ،رقیــت و حریــت را وســیله بســیاری از
مســائل اخالقــی میشــمارد و رقیــت را نتیجــه فرومایگــی افــراد میدانــد( .جــوادی آملــی،
 ،1395ج ،10ص )39همچنیــن ،اساسـیترین راه مبــارزه در میــدان جنــگ فرهنگــی ،تطهیــر
روح و تهذیــب اخــاق اســت .جــز تهذیــب روح کــه نتیجــه و ثمــره جهــاد ا کبــر اســت ،ســاحی
توانایــی مقابلــه بــا تهاجــم فرهنگــی را نخواهــد داشــت.
ح .عدم آشنایی طالب با فضاها و فرصتهای جدید تبلیغ
عــدم بهرهبــرداری مطلــوب طــاب از فرصتهــای تبلیغــی موجــود کــه بهواســطه توســعه
امکانــات رســانهای مهیــا گردیــده ،جــای بحثــی نــدارد و صــد البتــه نیازمنــد برنامهریــزی
منظــم و مــداوم جهــت تربیــت بخشــی از طــاب در ایــن بخــش اســت.

 .11-3مساجد شیعیان
آمــار دقیقــی از تعــداد مســاجد شــیعیان در دســترس نیســت ،اما این مســأله امــری معمول
اســت کــه هرجــا جمعیتــی از شــیعیان حضــور داشــته باشــند ،بــه اقتضــای توانایــی اقتصــادی
و تعــداد شــیعیان ،مســاجد مربــوط بــه شــیعیان نیــز در آنجــا ســاخته خواهــد شــد .بهعنــوان
نمونــه تنهــا در منطقــه جبرئیــل شــهر هــرات کــه منطق ـهای شیعهنشــین اســت و در چنــد
ســال اخیــر رشــد مناســبی داشــته اســت ،حــدود  18مســجد بنــا شــده اســت .خطبههــای
نمــاز جمعــه مخصــوص شــیعیان نیــز در مســجد جامــع وســیع و باشــکوهی در ایــن منطقــه
ایــراد میگــردد.

ناتسناغفا تارهرهش یغیلبت یاهزاین یواکاو

 .11-4تکایا و حسینیههای شیعیان
آنگونــه کــه از تاریــخ خراســان در دوره اســامی و ازجملــه تاریــخ هرات باســتان مینمایاند،
از همــان قــرون نخســتین محبــت پیامبــر اســام؟لص؟ ،حضــرت علــی؟ع؟ و فرزنــدان
ایشــان؟مهع؟ در دل مردمــان ایــن مرزوبــوم فروزندگــی داشــته و قیامهــای اســتقاللطلبانه
مــردم خراســان بــا قیامهــای آزادیخواهــان دودمــان حضــرت علــی؟ع؟ پیونــد داشــته
اســت .چنانکــه دولــت امــوی بــه همــت خراســانیان و بــه ســرداری ابومســلم خراســانی درهــم
شکســت .همچنیــن وجــود زیارتگاههایــی ماننــد مــزار امامــزاده عبــداهلل ،امامــزاده قاســم و
میرعبدالواحــد شــهید ایــن پیونــد را حفــظ نمــوده اســت.
وجــود تکیهخانههــا و حســینیههای متعــدد از ایــن امــر حکایــت دارد کــه مراســم عــزاداری
امــام حســین؟ع؟ و محبــت بــه خانــدان رســول؟مهع؟ از قرنهــای گذشــته در ایــن ســرزمین
ریشــه داشــته گرچــه پــس از ظهــور صفویــه ایــن امــر نمــود بیشــتری یافتــه اســت .بههرحــال
در جریــان تاریــخ پرفــراز و نشــیب هــرات ،گاهــی زمینــه بــرای اجــرای مراســم عــزاداری مســاعد
بــوده و زمانــی عرصــه بــرای بیــان مصیبــت ،تنــگ میشــده اســت ،چنانکــه ایــن هــر دو حالــت
را در دوره پادشــاهی مســتبدانه امیــر عبدالرحمــان خــان بــه خوبــی مشــاهده میکنیــم.
محمدیوســف ریاضــی در ایــن بــاب مینــگارد کــه در ســال  1303هجــری ،مطابــق 1886
میــادی تعزیــهداری مــاه محــرم را اهالــی تشــیع افغانســتان در هــرات و کابــل بــه منتهــی
درجــه اجــرا میکردنــد و در شــهر هــرات چهلویــک تکیــه روضهخوانــی وجــود داشــته
اســت .امیــر عبدالرحمــان در ســال  1310هجــری مطابــق  1893میــادی مراســم تعزی ـهداری
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حســینبنعلی؟ع؟ را متوقــف کــرد و شــیعیان را تحــت فشــار قــرار داد .امــا در عصــر حاضــر در
اواخــر دوره پادشــاهی محمدظاهرشــاه و دوره ریاســت جمهــوری محمــد داوود و حتــی در
دوران کمونیسـتها مراســم عــزاداری ،روضهخوانــی و نوح هســرایی در هــرات آزادانــه صــورت
میگرفــت ،گرچــه گاهــی فشــارها و ســختیهایی در ایــن امــر وجــود داشــت( .هــروی ریاضــی،
 ،1369ص)221

Cمشکالت پیش روی شیعیان در هرات
شــیعیان هــرات دارای مشــکالت ویــژه خــود هســتند کــه برخــی از آنهــا ناشــی از مشــکالت
درونگروهــی و برخــی از آنهــا ناشــی از مســائل برونگروهــی اســت.
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.1مشکالت درونگروهی
قومگرایــی ،تعصبــات حزبــی و وجــود برخــی مســائل تحــت عنــوان شــیعیان بومــی و
غیربومــی از مســائل و مشــکالت درونگروهــی شــیعیان اســت کــه الزم اســت مبلغیــن
تاحدامــکان جهــت تعدیــل و یــا از بیــن بــردن آنهــا اقــدام نماینــد.
همــه افغانهــا بــه اســتثنای چندهــزار هنــدو و ســیک و چندصدنفــر یهــودی ،پیــرو
دیــن اســاماند .در کشــوری کــه در آن اشــاره و اســتناد بــه ملــت ،امــری اســت بســیار تــازه و
دولــت بــه چشــم یــک نهــاد خــارج از جامعــه نگریســته میشــود و در کشــوری کــه افــراد ،تابــع
گروههــای قبیلـهای هســتند ،اســام اســت کــه بــرای همــه افغانیهــا تنهــا مرجــع و پشــتیبان
همگانــی اســت( .روآ ،1372 ،ص)55
یکــی از مســائلی کــه زمینهســاز صلــح ،امنیــت ،ثبــات سیاســی و باعــث ایجــاد آرامــش و
زندگــی برادرانــه و مســالمتآمیز در افغانســتان شــده و آینــده ایــن ســرزمین را از کشــمکشها
و درگیریهــای داخلــی در قالــب مذهــب حفــظ خواهــد کــرد ،رســمیت دادن بــه مذاهــب
معتبــر و پذیرفتــه شــده و احتــرام بــه آداب و ســنن اجتماعــی مــردم ایــن کشــور اســت.
امــروز ایــن واقعیــت ملــی و تاریخــی جــای انــکار نیســت کــه مــردم مســلمان افغانســتان از
نظــر دســتهبندی مذهبــی بــه دو مذهــب بــزرگ و معتبــر شــیعه و ســنی براســاس فقــه جعفــری
و حنفــی تقســیم میشــوند .هــر یــک از اقــوام و طوائــف مختلــف از آداب و ســنن اجتماعــی

و مقدســات دینــی و مذهبــی خــاص برخــوردار بــوده و هــر کــدام از ایــن دو مذهــب بــزرگ در
افغانســتان میلیونهــا انســان مؤمــن پیــرو و طرفــدار دارد و در طــول تاریــخ ،معتقــدان بــه
ایــن دو مذهــب در برابــر متجــاوزان مقاومــت کــرده و در ســتیز بــا اشــغالگران ،صدهــا هــزار
شــهید جهــت پاســداری و دفــاع از آرمانهــای اســامی و دینیشــان در راه رضــای خــدا
تقدیــم کردهانــد( .دایکنــدی ،1372 ،ص)64
 .2مشکالت برونگروهی

ناتسناغفا تارهرهش یغیلبت یاهزاین یواکاو

 .2-1حضور نزدیک پایگاهها و حلقههای پنهان داعش در هرات
نزدیکــی مرا کــز و مــدارس دینــی مــروج افراطیگــری بــه مناطــق شیعهنشــین ،مســاجد و
مرا کــز شــیعیان را بــه اهدافــی ســهلالوصول تبدیــل کــرده اســت .فعالیتهــای تبلیغــی گــروه
داعــش در والیــت هــرات تائیــد شــده و آنهــا در برخــی از روســتاهای خــارج از کنتــرل دولــت
در اطــراف هــرات و همچنیــن در قالــب تیمهــای مخفــی در داخــل شــهر هــرات در برخــی
از مــدارس دینــی اهلســنت تحــت گروههــای تبلیغــی داعــش فعالیــت دارنــد و بــه همیــن
دلیــل دولــت نتوانســته آنــان را ســرکوب کنــد .از بدتریــن اهدافــی کــه ایــن حلقــه تروریســتی
دنبــال میکنــد ،ایجــاد اختــاف میــان مذاهــب اســامی اســت و تا کنــون چندیــن حملــه
علیــه مســاجد و تــرور علمــای شــیعه در هــرات انجــام دادهانــد.
البتــه حمــات آشــکار گــروه داعــش بــه مســاجد شــیعیان باعــث همدلــی بیــش از پیــش
اهلســنت بــا شــیعیان ایــن شــهر شــده اســت؛ برگــزاری نمــاز جماعــت مشــترک پــس از حملــه
بــه مســجد امــام جــواد؟ع؟ نمون ـهای از ایجــاد وحــدت بیــن مذاهــب اســامی اســت.
یکــی از ضرورتهــای ملــی ،اســامی ،شــرعی و انســانی مــردم زجردیــده افغانســتان در
شــرایط فعلــی ،حفــظ وحــدت و همبســتگی ،اخــوت و بــرادری در کشــور اســت .شــاید کمتــر
کســی در دنیــای اســام پیــدا شــود کــه بــه توطئههــای رنگارنــگ دشــمنان اســام مبنــی بــر
ایجــاد اختــاف و کشــمکش در جوامــع اســامی و شــدت بخشــیدن بــه درگیریهــای قومــی و
قبیلـهای ،مذهبــی و نــژادی آشــنا نباشــد( .دایکنــدی ،1372 ،ص )144چنانکــه مقــام معظم
رهبــری؟دم؟ نیــز ســال  1368در دیــدار رئیــس جمهــور موقــت افغانســتان و رهبــران مجاهــدان
افغانــی در ایــن خصــوص تصریــح کردنــد« :امــروز وحــدت بــرای شــما ،هــم تا کتیــک و هــم
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اســتراتژی و هــم یــک اصــل اســامی اســت و همیشــه بــرای شــما الزم اســت .ا گــر بخواهیــد بــه
قضایــا خیلــی سیاســی نــگاه کنیــد ،وحــدت بــرای شــما الزم اســت .البتــه نبایــد بــه وحــدت بــه
َّ
ً
چشــم تا کتیــک نــگاه کــرد؛ وحــدت یــک اصــل اســامی اســت« :واعتصمــوا ب�بلالــه ج�یعــا».
ً
ً
یعنــی اعتصــام بــه حبـلاهّلل ،جمیعــا و مجتمعــا الزم اســت .اعتصــام بــه حبـلاهلل ،بهصــورت
ّ
«والتفرقــوا»».
تکتــک ممکــن نمیشــود:
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 .2-2وجود تبعیض سیستماتیک در بدنه اداری شهر
بــا نگاهــی کلــی بــه مدیــران و کارمنــدان دولتــی و نهادهــای مدیریتــی شــهر آنچــه بیــش
از همــه جلــوه میکنــد عــدم حضــور و یــا حضــور کمرنــگ شــیعیان در ایــن پس ـتها اســت.
عالوهبــرآن برخــی از شــیعیانی کــه بــا آنهــا گفتگــو شــده اســت از وجــود تبعیضهــا و مشــکالت
فــراوان در هنــگام مراجعــه بــه دوایــر و ادارات دولتــی شــکایت دارنــد.
در مــورد مســائل امنیتــی نیــز ایــن تبعیــض دیــده میشــود .بهعنــوان نمونــه در ایــام محــرم
بــه دلیــل حمــات و تهدیدهــای گروههــای افراطــی و تکفیــری ،در مرا کــز تصمیمگیرنــده
در کابــل و پایتخــت مقــرر شــد کــه بــرای دفــاع و جلوگیــری از حمــات افراطیــون در میــان
مســاجد شــیعیان اســلحه توزیــع شــود ،امــا ایــن تصمیــم بــه دلیــل کارشــکنی مســئوالن در
هــرات عملــی نگردیــد.

Cآسیبهای موجود در میان مبلغان اعزامی به هرات
بــرای دانشــمندان ،دنیا گرایــی بســیار خطرنــا ک و خطرآفریــن اســت؛ چرا کــه تجهیــز بــه
علــم ،قدرتآفرینــی میکنــد و ایــن قــدرت ا گــر در مســیر دنیادوســتی قــرار گیــرد ،مشــکالت
فراوانــی بــه همــراه خواهــد داشــت .حــال ا گــر دانشــمندی در رشــته علــوم دینــی بــه مراتبــی
نائــل آمــده و ایــن رذیلــه اخالقــی را همــراه داشــته باشــد ،خطرآفرینــی او بــرای دیگــران
دوچنــدان ،بلکــه صدچنــدان میشــود .چــه بســیارند عالمــان دین ـیای کــه اســاس ســقوط
آنهــا دنیاطلبــی بــوده و آن گاه هــزاران انســان را نیــز بــه مســلخ بردهانــد و بیخــدا و بیدیــن
نمودهانــد( .نیلیپــور ،1388 ،ص)117
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یگــردد.
متأســفانه در بحــث نیازهــای تبلیغــی برخــی از مشــکالت بــه خــود مبلغــان بــاز م 
در ایــن مجــال بــه برخــی از آســیبها و ناهنجاریهــای امــر تبلیــغ در میــان مبلغیــن اعزامــی
اشــاره میشــود:
 .1تعــداد مبلغیــن توانمنــد بــا قــدرت بیــان و وعــظ قــوی انــدک اســت؛ بــه عبــارت دیگــر بیــن
ّکمیــت مبلغیــن توانــا و نســبت جمعیــت شــیعیان کــه دلیــل آن فقــدان بسترســازی و ســازوکار
الزم در زمینــه تربیــت مبلغیــن تواناســت ،تناســب وجــود نــدارد.
 .2از ســویی آموزشهایــی کــه مبلغیــن دیدهانــد بــرای پوشــش خألهــای فکــری و
هجمههــای متنــوع و گســترده فرهنگــی و همچنیــن دانــش و توانایــی آنهــا در برخــی مــوارد
بــا ســطوح مخاطبیــن تناســبی نــدارد؛ بهعنــوان نمونــه در مــواردی دیــده شــده کــه مبلــغ در
ســخنرانی و تبلیغــات خــود منابــع غیرمعتبــر و غیرمطــرح را جایگزیــن منابــع مرجــع و معتبــر
نمــوده اســت.
 .3عــدم وجــود نــگاه تحلیلــی نســبت بــه ناهنجاریهــای مبتــا بــه جامعــه و توجــه صــرف
بــه بیــان مطالــب تقلیــدی و غیرتحلیلــی؛ بهعنــوان نمونــه شــا کله بعضــی از خطابههــا
و ســخنرانیها کــه بیشــتر تکــراری و ســنتی اســت و از مطالــب روزآمــد و مفیــد مخاطبــان
امــروزی برخــوردار نیســت.
 .4بینظمــی و عــدم انســجام در دســتهبندی برخــی ســخنرانیها و محاضــرات و حفــظ
بالغــت و ســطح علمــی مخاطبــان.
 .5عــدم تعمــق و تعمیــق در بعضــی خطابههــا و مواعــظ بهواســطه فقــدان برنامهریــزی
جهــت تــداوم مطالعــات تخصصــی و روزآمــد.
 .6فقــدان شــناخت و آشــنایی برخــی از مبلغیــن بــا ملزومــات تبلیــغ موفــق ماننــد
ســازوکارهای عملــی مخاطبشناســی و ملحــوظ داشــتن آن در تمامــی ســطح تبلیغــی (رفتــار
و گفتــار و ســیره شــخصی و فــردی ،مواعــظ ،ســخنرانیها ،آموزشهــا و.)...
 .7وجود دغدغههای معیشتی نزد بسیاری از مبلغین.
 .8وجود تناقض در گفتار و رفتار در برخی از مبلغین.
 .9سیاســتزدگی و جناحگرایــی و قومگرایــی برخــی مبلغیــن کــه بــر شــا کله تبلیــغ آنــان
تأثیرگــذار بــوده و عامــل دفــع برخــی از مخاطبــان میشــود.
 .10دامــن زدن بــه فضــای امــر و نهــی مطلــق نــزد برخــی از مبلغیــن و رابطــه تکبعــدی
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و یکجانبــه مبلــغ و مخاطــب کــه منعکــس کننــده فضــای خشــک مقدســی میشــود.
(ایــن موضــوع از محوریتریــن عوامــل دفــع مخاطبــان امــروزی بهویــژه جوانــان محســوب
میگــردد).
 .11بیتوجهــی بــه برخــی نیازهــای فطــری و غریــزی جوانــان و در نتیجــه عــدم توصیــف و
تبییــن الگوهــای مناســب در ایــن زمینــه توســط برخــی از مبلغیــن.
 .12دخالــت مســتقیم برخــی مبلغیــن در امــور غیرضــرور و غیرمرتبــط کــه عــدم کســب
نتیجــه الزم در اینگونــه امــور موجــب ســلب اعتمــاد و ایجــاد حــس نارضایتــی نســبت بــه
مبلــغ میگــردد .کار و فعالیــت اصلــی یــک مبلــغ بایــد تبلیــغ دیــن باشــد و ایــن اصــل نبایــد
فــدای فــروع و حواشــی گــردد.
 .13در برخــی مــوارد همرنــگ شــدن مبلــغ بــا محیطهــای غیرتبلیغــی و خــارج شــدن از
حــدود و ثغــور تبلیــغ دینــی و تأثیرپذیــری و مرعــوب شــدن در برابــر فرهنــگ مهاجــم.
 .14عــدم تناســب ســطح انتظــار جامعــه از مبلغیــن و تواناییهــای کنونــی برخــی از آنــان
در زمینههــای نظــری ،فکــری و مطالعاتــی.
 .15عــدم تســلیح بــه ســاحهای تبلیغــی مــدرن و اســتفاده از ظرفیــت فضــای مجــازی در
امــر تبلیــغ.

Cپیشنهادها
 .1تأسیس مجمع علما و روحانیون اهلسنت و شیعه هرات
روحانیــت شــیعه و اهلســنت در افغانســتان هی ـچگاه دارای ســازمان منظــم و مرکزیــت
واحــد نبــوده و دارای سلســلهمراتب مشــخص نیســتند .هیچگونــه معیــار ســنجش علمــی
بــرای محصــان علــوم دینــی در افغانســتان مطــرح نبــوده و وجــود نــدارد .هــر کســی کــه
یپــردازد ،مــردم بــه او
وارد حــوزه علمیــه میشــود و مدتــی بــه فرا گیــر علــوم مرســوم در آن م 
لقــب شــیخ ،مــا ،آخونــد و ...میدهنــد .بینظمــی و عــدم ســاماندهی کارآمــد در ســازمان
روحانیــت موجــب گردیــده کــه سوءاســتفادههای زیــادی از ایــن قشــر صــورت گیــرد و کســانی
کــه آ گاهــی و شــناخت کافــی از اســام و دیــن ندارنــد بــه تبلیــغ اســام بپردازنــد( .صفــدری،
 ،1387ص)161
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بــا توجــه بــه اینکــه شــهر هــرات دارای بافــت جمعیتــی بــا ا کثریــت اهلســنت اســت ،از نظــر
تبلیغــی ویژگیهــای خــاص خــود را دارد و از طــرف دیگــر بــا توجــه به بافت ســنتی افغانســتان،
روحانیــون و علمــا اعــم از شــیعه و ســنی از جملــه تأثیرگذارتریــن چهرههــای فرهنگــی و دینــی
هســتند .در صــورت ایجــاد زمینههــای مــودت و دوســتی و تحکیــم اخــوت دینــی در بیــن
ایشــان ،میتــوان از ایــن عناصــر تبلیغــی بــرای ایجــاد و ترویــج همبســتگی و وحــدت اســامی
بهــره جســت.
جامعــهای کــه بینــش و آ گاهــی پیــدا کنــد بــا یکدیگــر متحــد و هماهنــگ میشــوند و
حاصــل ایــن اتحــاد و هماهنگــی ،اجتمــاع کــردن تحــت پرچمــی واحــد اســت .در نتیجــه
چنیــن جامع ـهای از بســیاری از فتنههــای ظلمانــی و مشــکالت پیچیــده در امــان خواهــد
ُ ُّ َ
َ
ْ
ُ َ
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یــق ال ُم َناف َــرة»؛ «ای مــردم امــواج فتنههــا را بــا کشــتیهای نجــات (ائمــه
و ع ِرجــوا عــن ط ِر ِ
هــدی؟مهع؟) در هــم بشــکنید و از راه اختــاف و پرا کندگــی بپرهیزیــد( ».شــریفالرضی،1383 ،
ص)45
َّ ْ َ َ َ َ َّ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
ـاء و تســنمتم ذروة
امــام علـ
«بنــا اهتدیتـ ْـم ِفــی الظلمـ ِ
ـی؟ع؟ در ســخنی دیگــر میفرمایــدِ :
َ َ
ْ ْ
ْ
ُ
َ
َ
السـ َـرار»؛ «شــما مــردم بــه وســیله مــا ،از تاریکیهــای جهالــت نجــات
ـاء َو ِبنــا أفج ْرتـ ْـم عـ ِـن ِّ
ال َعلیـ ِ
یافتــه و هدایــت شــدید و بــه کمــک مــا بــه اوج ترقــی رســیدید و صبــح ســعادت شــما بــا نــور مــا
درخشــید( ».همــان ،ص)43
بههمیــن منظــور شایســته اســت نشس ـتهای مشــترک بیــن روحانیــون شــیعه و
اهلســنت برگــزار شــود و بــرای آن اهــداف بلندمدتــی بــه شــرح زیــر پیشــنهاد میگــردد:
 .1تقویــت تقریــب و وحــدت بیــن پیــروان مذاهــب اســامی کــه از رســالتهای مؤکــد
جامعــة المصطفــی العالمیــه نیــز بهشــمار م ـیرود؛
 .2ایجاد حسن تفاهم و روابط دوستانه بین علمای شیعه و اهلسنت؛
 .3گسترش و تقویت فرهنگ دینی در میان پیروان مذاهب اسالمی؛
 .4پیشگیری از آسیبهای ناشی از اختالفات مذهبی و اهانت به مقدسات یکدیگر؛
 .5بهرهگیــری از توانمندیهــای علمــای شــیعه و اهلســنت در تحقــق و عینیــت
بخشــیدن بــه دســتورات متعالــی قــرآن کریــم؛
 .6شناسایی جریانهای فکری همسو و همدل در میان اهلسنت و در میان شیعیان؛
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 .7تنویر افکار جهت آشنایی با شیوههای برخورد با جریانهای افراطی و تکفیری؛
 .8تدویــن برنامههــای فرهنگــی تبلیغــی در مقابلــه بــا رشــد تکفیــر و تفکــرات افراطــی در
میــان اهلســنت و هجــوم مدرنیتــه و نفــوذ غربگرایــی در بیــن شــیعیان.
 .2سازمان دارالتبلیغ ویژه افغانستان
یکــی از مبلغیــن فعــال در افغانســتان حــدود ده ســال قبــل طــرح ایجــاد یــک دارالتبلیــغ
ویــژه افغانســتان را ارائــه داد کــه بــه نظــر میرســد بخشــی از نقایــص و کاســتیهای موجــود
در امــر تبلیــغ در افغانســتان ،بهطــور عــام و در شــهر هــرات را بهطــور خــاص رفــع نمایــد.
دارالتبلیــغ ویــژه منطقــه افغانســتان قــادر اســت بهصــورت فرا گیــر عمــل کــرده و تعییــن
سیاس ـتگذاریهای تبلیغــی را برعهــده بگیــرد .از نظــر ســاختاری ایــن تشــکل دارای شــش
بخــش بــوده و هــر قســمت ،جزئــی از یــک کل را تشــکیل میدهــد ،ولــی نتیجــه کار بهصــورت
یــک پیکــره واحــد و بههمپیوســته جلــوه مینمایــد.


 .2-1بخشهای دارالتبلیغ
 -1واحد علمی
ایــن بخــش بــه نوعــی اتــاق فکــر دارالتبلیــغ محســوب میشــود و اعضــای آن از بیــن
مبلغیــن مطــرح کشــور و نیــز مبلغــان رســانهای ،علمــای دینــی آشــنا بــه علــوم روانشناســی و
جامعهشناســی انتخــاب میگردنــد.
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 -2بخش فرهنگی
ایــن بخــش بــه صــورت کلــی کارهــای فرهنگــی و تنظیــم کمــی و کیفــی برنامههایــی را کــه
در مناســبتهای دینــی و مذهبــی در نظــر گرفتــه میشــود ،بــه عهــده میگیــرد و بــا طراحــی
الگوهــای مناســب ،طر حهــای برتــر را بــه تمــام نهادهــای فرهنگــی ذیربــط تعمیــم میدهــد.
 -3بخش افزایش مهارتهای تبلیغی
ّ
ایــن بخــش بایــد تمــام مبلغیــن اعزامــی را بــا مهارتهــای الزم ماننــد مخاطبشناســی،
نحــوه ایجــاد ارتبــاط بــا مخاطــب ،شــیوه انتقــال مطالب ،مدیریــت بحران ،شــیوه کالسداری

و مدیریــت جلســات مذهبــی آشــنا ســازد.
از دیگــر کارهایــی کــه در ایــن واحــد انجــام میشــود ،تشــکیل پرونــده تبلیغــی بــرای هــر
ّ
ّ
مبلــغ اســت .ریزفعالیتهــا ،طر حهــا و موفقیتهــای مبلــغ در آن محفــوظ بــوده و بهعنــوان
ّ
آین ـهای تمامنمــا از وضعیــت فعالیــت مبلــغ عمــل خواهــد کــرد.
 -4بخش تربیت و آموزش
ایــن بخــش افــراد مســتعد و خوشذوقــی را کــه حداقــل از تحصیــات متوســطه حــوزوی
برخــوردار باشــند ،جهــت مدیریــت بخشهــای مهــم فرهنگــی ازجملــه رســانههای مختلــف
ماننــد :رادیــو و تلویزیــون ،فیلمنامهنویســی ،داستاننویســی و برنامهســازی و همچنیــن کار
در فضــای مجــازی و برنامهنویســی جهــت گوشـیهای هوشــمند تربیــت مینمایــد .طبیعــی
اســت کــه بــرای دســتیابی بــه هــدف مطلــوب ،ایجــاد فضــای آموزشــی ،تهیــه امکانــات
مناســب و نیــز بهرهگیــری از افــراد الیــق و برجســته در امــر آمــوزش ضــروری اســت.

 -6بخش روابط
ایــن بخــش ارتبــاط «دارالتبلیــغ» را بــا مؤسســات دینــی و مذهبــی و چهرههــای علمــی آزاد
در داخــل کشــور و بــا مؤسســات دینــی و اســامی و مراجــع ذیربــط در خــارج از کشــور برقــرار
میســازد .از ایــن طریــق امــکان رایزنیهــای فرهنگــی و هرنــوع همــکاری و تأمیــن محتــوای
فرهنگــی میســر میگــردد و از هــدر رفتــن امکانــات فرهنگــی و تجهیــزات مربوطــه جلوگیــری
میشــود( .فهیمــی ،1385 ،ص)36
 .3تدوین برنامه جامع تربیت صحیح دینی برای کودکان و نوجوانان
جوانــان ،از ســویی ســرمایههای اساســی هــر اجتمــاع و از طرفــی ،آیندهســازان آن هســتند
و در اندیشــه دینــی از اهمیــت واالیــی برخوردارنــد .ایــن اهمیــت و جایــگاه خــاص ،اقتضــا

ناتسناغفا تارهرهش یغیلبت یاهزاین یواکاو

 -5بخش مالی
ایــن بخــش بــا جــذب کمکهــای متدینیــن و خیریــن مســلمان از داخــل و خــارج ،اعتبــار
مالــی دارالتبلیــغ را فراهــم میســازد.
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میکنــد از آنــان در برابــر آفــات روحــی و دام وسوس ـههای شــیطانی ،بــا حساســیتی ویــژه
محافظــت شــود .طبیعــت پرانــرژی جــوان کــه بهتریــن ابــزار صعــود او بــه درجــات واالی مــادی
و معنــوی اســت ،ا گــر بــه فرمــان عقــل در نیایــد ،خــود سرچشــمه فســاد شــده و نیــروی جوانــی را
بــه بیراهــهبــرده و ضایــع میکنــد.
ارتبــاط دائمــی بــا خــدای بــزرگ و مراقبــت همیشــگی ،بهتریــن راه صیانــت از نعمت جوانی
اســت« .و َعلــی ّ
الشــباب ب ْال َ
ناب ِــه و ّالت َوبــه» ،گفتنــی اســت انابــه و توبــه بــرای هــر کــس ،در
ِ ِ
هــر جایــگاه ســنی و اجتماعــی ضــروری اســت ،امــا شــرایط جوانــی بیشــتر مقتضــی آن اســت.
(جــوادی آملــی ،1388 ،ص)210
بــا توجــه بــه بافــت جــوان جمعیتــی هــرات ،بخــش قابلتوجهــی از ســرمایه انســانی
شــیعیان را کــودکان ،نوجوانــان و جوانــان تشــکیل میدهنــد ،لــذا بــرای ایــن قشــر پیشــنهاد
میشــود کــه برنامهریــزی مناســبی انجــام گیــرد .بهعنــوان نمونــه مدارســی بــرای کــودکان و
نوجوانــان بــا همــان ســبک و ســیاق مــدارس وزارت معــارف (آمــوزش و پــرورش) افغانســتان
تأســیس شــود ،امــا ایــن مــدارس تحــت اشــراف مــدارس علمیــه و همــراه بــا برنامههــای
جنبــی و فوقبرنامــه دینــی بــرای دانشآمــوزان باشــد کــه نمونــه موفــق آن را میتــوان در
دو مدرســه پســرانه و دخترانــهای دیــد کــه تحتنظــر یکــی از مــدارس دینــی اهلســنت
(دارالعلــوم هــرات) بــرای کــودکان و نوجوانــان اهلســنت بــه همیــن منظــور بنیــان نهــاده
و اداره میشــود.
 .4فعالیت تبلیغی در فضای مجازی
برگــزاری دورههــای آشــنایی بــا تبلیــغ در فضــای مجــازی بــرای طــاب در موضوعــات وابســته
بــه فضــای مجــازی دارای اهمیــت اســت؛ موضوعاتــی ماننــد :آشــنایی فنــی بــا فضــای مجــازی،
آشــنایی بــا مهارتهــای تبلیــغ دینــی در فضــای مجــازی (آسیبشناســی و فرصتشناســی،
اصــول نویســندگی ،اصــول پاســخگویی بــه شــبهات ،ملزومــات عملیــات تبلیغــی و،)...
چالشهــای امنیتــی فضــای مجــازی و راهکارهــای مقابلــه بــا آنهــا و آشــنایی اجمالــی
بــا محیطهــای فعالیــت (وبــا گ ،ســایت ،انجمــن ،شــبکههای اجتماعــی و شــبکههای
پیامرســان)
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 .5برنامه تبلیغی ویژه بانوان
همانگونــه کــه اشــاره شــد ،در جامعــه افغانســتان زنــان بــا مشــکالت فراوانــی روبــرو هســتند،
ّ
لــذا فعالیتهــای تبلیغــی بهخصــوص بــا ســرمایهگذاری بــر روی بانــوان مبلغــه میبایســت بــا
جدیــت بیشــتری دنبــال شــود .ازآنجا کــه مــادران ســهم ویــژهای در تربیــت صحیــح فرزنــدان
دارنــد ،هرگونــه برنامهریــزی تبلیغــی بــر روی بانــوان و مــادران قدمــی بــزرگ در راه تبلیــغ مکتــب
اهلبیــت؟مهع؟ بــرای نس ـلهای آینــده اســت.
یکــی از بزرگتریــن مزایــا و افتخــارات اســام ایــن اســت کــه در روزگاری کــه تاریکــی جهــل
سراســر جهــان را فرا گرفتــه بــود ،آموختــن علــم و معرفــت را در ردیــف ضروریــات حیــات و بلکــه
مقـ ّـدم بــر ســایر ضروریــات منظــور کــرد و بــر همگــی افــراد و طوائــف بــدون اســتثناء امــر تعلیــم و
ّ
تعلــم را فــرض و واجــب شــمرد( .محمــدی ،1382 ،ص)35
ازآنجا کــه حــق آمــوزش و تحصیــل از حقــوق طبیعــی و فطــری انســانی محســوب شــده و
ارتباطــی بــا جنســیت نــدارد ،اســام نیــز بــا نگــرش متیــن و متقــن بــرای حــق آمــوزش و تحصیــل
زن و مــرد ارزش واالیــی قائــل شــده اســت.
اســام در ارزشگــذاری نامحــدود بــرای تحصیــل علــم شــاخصهایی را عنــوان مینمایــد کــه
نظیــر آن در اســتحکام و ژرفنگــری در هیــچ مکتبــی یافــت نمیشــود ،زیــرا قیــد زمــان را بــا شــعار
«اطلبــوا العلــم مــن المهــد الــی اللحــد» از تحصیــل علــم برداشــته و محدودیــت مکانــی را بــا قیــد
«اطلبــوا العلــم ولــو بالصیــن» مضمحــل نمــوده و محدودیــت سرچشــمه اخــذ دانــش را بــا روایــت
شــریف« :مــا اطلــب العلــم ولــو عنــد مشــرک» از بیــن بــرده و قیــد جنســیت را بــا تعبیــر «طلــب
ٌ
ـلم و مســلمة» از میان برداشــته اســت( .مســتقیمی ،1380 ،ص)48
العلم فریضة علی کل مسـ ٍ
 .6سامان دادن برنامهای مشابه نهضت سوادآموزی
ازآنجا کــه درصــد قابــل توجهــی از جامعــه بزرگســال هــرات و بهخصــوص شــیعیان
بیســواد یــا کمســواد هســتند ،بهنظــر میرســد راهانــدازی کالسهــای ســوادآموزی و در
کنــار آن ترویــج مکتــب اهلبیــت؟مهع؟ گزینــه مناســبی بــرای برنامههــای تبلیغــی اســت؛
البتــه ایــن برنامــه نیــاز بــه پشــتیبانی منظــم ســازمانهای حمایتــی نظیــر دفاتــر مراجــع
و ...دارد.
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 .7تهیه و تکثیر جزوات و بروشورهای تبلیغی
انقــاب اســامی ایــران دگرگونــی عظیمــی را در سراســر جهــان اســام در تمامــی زمینههــا
ایجــاد نمــود کــه کشــور اســامی افغانســتان بــه نســبت همســایگی و همزبانــی بــا ملــت
مســلمان ایــران بیــش از ســایرین تحتتأثیــر قــرار گرفــت( .دولتآبــادی ،1371 ،ص )141امــا
متأســفانه بخــش قابلتوجهــی از جامعــه هــرات گرفتــار و یــا در معــرض آســیبهای اجتماعــی
فــراوان نظیــر اعتیــاد ،ناهنجاریهــای اخالقــی ،تهاجــم فرهنگــی و ...هســتند .شایســته
اســت مبلغیــن و ســازمانهای تبلیغــی شــیعه بــا رعایــت برخــی از مالحظــات و بــا اســتفاده از
آموزههــای مکتــب اهلبیــت؟مهع؟ نســبت بــه تولیــد محتــوا و تکثیــر آن در میــان مخاطبیــن
اقــدام نماینــد.
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Cنتیجهگیری
بــا توجــه بــه وضعیــت خــاص هــرات و اینکــه ایــن منطقــه بــه ســبب وجــود تنــوع مذهبــی،
از مناطــق تلفیقــی بهحســاب میآیــد ،هــر نــوع برنامهریــزی تبلیغــی بایــد متناســب بــا
ایــن خصوصیــت انجــام گیــرد .از معرفــی هــرات بدســت آمــد کــه ایــن شــهر دارای مشــکالت
اجتماعــی وفرهنگــی پیــدا و پنهــان فراوانــی اســت ،لــذا پیشــنهاد میشــود مبلغــان محتــرم
ایــن مشــکالت و آســیبها را بهصــورت جامــع در نظرگرفتــه و بــرای برطــرف شــدن و کاهــش
ّ
ایــن آســیبها تــاش نماینــد .بانــوان مبلغــه نیــز میتواننــد در راســتای برنامههــای
تبلیغیفرهنگــی ویــژه بانــوان ،کــودکان و نوجوانــان در ایــن امــر مهــم ســهیم باشــند.
بــا توجــه بــه وجــود مؤسســات و مرا کــز فرهنگــی متعــدد وابســته بــه شــیعیان ،میتــوان
بــا تشــکیل یــک اتحادیــه از ایــن مؤسســات ،برنامههــای فرهنگیتبلیغــی آنهــا را مدیریــت
نمــوده و بــا همــکاری و همفکــری ،جهــت اعتــای جامعــه شــیعه و مکتــب اهلبیــت؟مهع؟ در
ایــن شــهر تــاش نمــود.
ناتسناغفا تارهرهش یغیلبت یاهزاین یواکاو
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Considering propagating needs of the city of Herat, Afghanistan
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This paper is designed to answer a fundamental question about what are
the requirements of the city of Herat with regard to the special situation in
terms of the propagation of the school of Ahlul Bayt ? What is the harm caused
by propagation of religion in the city based on its religious structure? What
arrangements can be done to eliminate or lessen the damage done in this
geographic area?
Regarding the background of the research, there was no independent study
on this subject. Also, since the soul and essence of this topic are applied and
are mostly based on field research, there are no library resources and also no
written sources around the subject matter of this paper, so the main sources
of information are provided through questionnaires and interviews and some
notes.
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Analyzing the Islamic propgation needs of the city of Herat and the surrounding
towns from the advent of Islam, there was a great tendency for acceptance of
shia›ism and as per historic references, Imamiya shiaism entered Herat from the
first century.
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