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سخنسردبیـر

می گویند نوشتار تابع گفتار است،انسان ها نخست سخن گفتند بعد سخن
خودرامکتـوبکردند.امادرمراحلپیشـرفتهیعمربشرکمکمنوشتارکهفرزند
خردمند گفتار بود راهنمای پدر شد و تاکنون هر جا فرهنگ مکتوب قدرتمند است
جامعه ای جوان و خردمند دارند.
جوامعدچـارپیـریوفرتوتیمیشوندامابرخالفبشـرکهعمـرییکبارهو
کوتاه دارد،جوامع عمری بلند و چند باره دارند به ویژه اگر داستان خود را فراموش
نکرده باشند،داستان های مکتوب فراموش نمی شود.آنچه برای جوان شدن
جامعه ی بزرگ مسلمان الزم است نیز بازگشت به اصل مکتوب است و نویسنده
شدن خطیبان و خواننده شدن شنوندگان.
است،بازگشتبایدآموختـنباشد،نهصرفا
برایامتیکهمعجـزه َّاشکتـاب
َ َّ ْ ق َ َ
الیع َم ِبل� ِل«.
شفاهی  ،بلکه با قلمِ « :
احمد معینی
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تُ

راه رسیدن

ت
.
ال
.ل ش
نویسنده :ابراهیم عمر السکران

وقتی دفترچهی برنامهریزیات را باز میکنی یا از قفسهی
کتابخانهات برگههایی قدیمی را بیرون میآوری که خیلی وقت
پیش برای خودت در آن برنامهها و اهداف علمی و دعوی و حتی
کاریاترانوشتهبودی،همراهباگردوخاکیکهازآنبرگههابلند
میشود انبوهی از غم و غصه نیز برمیخیزد ...آنجاست که
احساس میکنی هنوز در ته این دره باقی ماندهای اما اهداف و
آرزوها و رویاهایت بر روی ابرهاست! و همچنان راهی برای
رسیدن به آن نیافتهای...
حاال فکر کنید که انسان ذهنش را بیشتر مرور کند و اهدافی را
به یاد آورد بسیار زیباتر از همهی دیگر آرزوها ...مانند خواستهی
همراهی با محمد صلی اهلل علیه وسلم در کاخهای فردوس ...و
ادامهی آیندهی ابدی با آن جمع باشکوه...
علت چیست که آن همه رویاها و اهداف زیبا این همه سال زیر
ُسم گذر ایام مانده و کمرنگ شده ،اما هنوز محقق نشده است؟
حقیقت این است که تفسیر این شکستها و ناتمام ماندن
نقشهها و اهداف به عوامل گوناگونی بستگی دارد .عواملی که
نصوص شرع به بخشی از آن اشاره کرده و تجربهی عظیم
بشری در علوم مدیریت و برنامهریزی و موفقیت به بخشی
دیگر از آن ،به ویژه شناخت مدیریتی که بر اساس تجربه ثابت
شده است...
اما اینجا عاملی وجود دارد که نسبت به آن در درون خودم
احساس خاصی دارم ...عاملی که ناکامی و شکست در راه
رسیدن به بسیاری از آرزوها و رویاهایمان را تفسیر میکند...
بسیار مختصر بگویم ،عامل این شکست این است که نقشهها
بر روی صخرههای بلند است و پاها همچنان نرم و لطیف بر روی
زمین مانده و حتی از کفش بیرون نیامده!
هنوز در درون بسیاری این باور وجود دارد که میتوان بدون
تحملسختیهاوسرکشیدنجامصبربهشکوهوعظمتدست
یافت...
خداوند قانونی را در این زندگی قرار داده که بنابر آن اهداف
واال،یعنیاهدافیکهقرآنبهآناشارهنمودهمانندرسوخدرعلم
و پیروزی و آشکار شدن هدایت و دین حق بر همهی آیینها ،و
قدرتیافتندرزمینواصالحامتودیگراهدافواالبرای کسی
کهآسایشوغذاونوشیدنیوخوابواوقاتفراغتشبیهیچکم
و کاستی سر جایش هست ،حاصل نمیگردد...

این حقیقتی است که هم شرع به آن اشاره نموده و هم تجربهی
زندگی آن را ثابت کرده است.
وقتیشخصآنقدرمیخوابدکهآثارسرخیخوابدرچشمانش
دیدهمیشودوهرگاهارادهکندسفرههایرنگارنگغذادربرابرش
پهنمیشودووقتهایمفصلیرابهقهوهوچایوآبمیوهوشیرینی
اختصـاص میدهد و به خود اجازه نمیدهـد هیچ فرصتی را برای
همنشینی و بگو و بخند با دوستان از دست دهد و نمیتواند نفس
خود را از ساعتها گشت و گذار بیارزش در اینترنت باز بدارد...
اگر شخصی اینطور است و با این حال انتظار دارد روزی به اهداف
علمی و دعوی و اصالحیاش جامهی عمل بپوشاند؛ چنین کسی
عقل خود را در آورده و به جایش چراغ جادو کار گذاشته است.
امور واال و اهداف بزرگ در راه علم و آموزش و تالیف و اصالح و
تغییر و نهضت امت هیچگاه روی خود را به تو نشان نخواهند
داد مگر هنگـامی که با دستـانی لرزان از تالش و زحمـت ،عـرق
پیشانیات را پاک کنی.
یک بار با یکی از همکاران فعال در عرصهی «تربیت دعوی«
گفتگویی داشتم .به من گفت :به نظرت بزرگترین مشکلی که
فعالیتهای تربیتی را در این شرایط و با این تغییرات سریع و
چالشهای فکری جدید تهدید میکند چیست؟ با اطمینان گفتم:
فالنی ،همهی این انحرافات فکری و ُشبُهات را کنار بگذار ،باور کن
اینها هیچ نیست .بزرگتـرین مشکلی که فعـالیتهـای دعوی را
تهدید میکند «نبود جدیت» است.
در فضایی که سر و صدای لهو و بیهودگی و شوخی و صدای
قهقههی ناشی از حرفهای بامزه بر آن غالب است ،آیا انتظار
میرود که از این محیط ُمسندی در حدیث یا مدونهای در فقه یا
کتابی با ارزش یا دایرة المعارفی بیرون بیاید؟! این با منطق زندگی
سازگار نیست ...خداوند علم را با ارزش ساخته ،این گوهر با ارزش
را در بازار اجناس دست دوم نمیفروشند...
از هـر کـدام از علمـای نـوآور کـه میخـواهـی بپـرس ...در
زندگینامـهی کسـانی که دقت علمیشـان شگفتانگیز است
جستجو کن ...موردی که در زندگی همهی این اشخاص خواهی
دید این است که زیاندیدهی اصلی در زندگی آنان خواب و غذا
و نوشیدنی و تفریح است.
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نقشههای ما بر قلهی کوهها است و پاهایمان نرم و لطیف و
همچنان بر زمین! و با این حال در این توهم به سر میبریم که
نتایجی که میخواهیم روزی بیهیچ مقدمهای از آن باال پایین
خواهـد آمد!
برای مثال ...خیلی وقتها پیشنویس یک کتاب یا پژوهش
را نزد بسیاری از طالب علم و پژوهشگران میبینی که صرفا
حاوی بخشبندی موضوع و عناصر پژوهش به همراه برخی
شواهد و نکات مهم است؛ سالها میگذرد و روزها از پی هم
میروندوهنوزکتابموردنظرپابهعرصهیوجودنگذاشته...اما
درهمینحالازخواببیشازحدوغذاونوشیدنیاضافهوتفریح
زیادی و همنشینیها غیر ضروری و پرحرفی و دیدنهای اضافه
هیچ چیز کم نشده...
همینطور در نیت بسیاری از مردم رگههایی از خیر و تالش و
تولید میبینی ،اما همهی اینها از مرحلهی پروژه پا فراتر
نگذاشته است...
یا حتی در امور دنیوی ...خیلی وقتها جوانی را میبینی که نزد
خودش یا پیش خانواده و دوستانش دربارهی آغاز یک پروژهی
تجاری در «روزهای پیش رو» میگوید .روزهایی که هیچ وقت
فرا نمیرسد ،زیرا او نتوانسته از تفریح و استراحت و شب
نشینیهایی که برنامهی ثابت روزانهاش هست دست بکشد!
وقتی امام مسلم بن حجاج نیشابوری رحمه اهلل کتابش
»صحیح مسلم» را که یکی از مفاخر این امت است جمعآوری
میکرد،هنگامیکهبهاحادیثنماز وبهبخش«مواقیتنماز»به
حدیث مشهور عبداهلل بن عمر دربارهی تعیین وقت نمازها
رسید ،این حدیث را که به روایتهای گوناگون و متعدد و متفرع
وارد شده بسیار زیبا مرتب نمود به طوری که همهی روایات را با
اختالفطرقازقتادهازابوایوبازعبداهللبنعمرودرخودجایداد.
هنگامی که وی این کار را انجام داد خواست پیامی را به
خوانندهی کتابش برساند مبنی بر اینکه این نتیجهای که در
مورد حدیث عبداهلل بن عمرو به آن رسیده حاصل چیزی نیست
جز تالش بسیار.
برای همین در میانهی احادیث نماز ،اثری را از امام حافظ،
یحی بن ابی کثیر (متوفای  ۱۲۹هجری) نقل نموده که میگوید:
»یحیی بن یحیی تمیمی به نقل از عبداهلل بن یحیی بن ابی کثیر
میگویـد :از پدرم شنیـدم که گفت :علم با آسـودگی بدن به
1
دست نمیآید«.
امااینجامسالهیعجیبایناستکهاماممسلمدرکتابخود
ِ
احادیث پیامبر  را تخریج
صرفا احادیث مرفوع ،یعنی
میکند [نه آثار صحابه و تابعین] و این شرطِ اصلی امام مسلم
در کتاب اوست ،بنابراین چگونه این «اثر» را از یکی از صغار
تابعین تخریج نموده؟ آن هم اثری که دربارهی خستگی در راه
علم سخن میگوید ،سپس آن را در میانهی احادیث نماز قرار
داده است؟!
قاضی عیاض (متوفای  ۵۴۴ه) در کتابش «إکمال المعلم«
میگوید:
«بسیاری دربارهی علت ذکر این خبر میپرسند حال آنکه
مربوط به این موضـع نیست و اصـال حدیث پیـامبـر  و بر
اساس شرط این کتاب نیست...
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در این باره یکی از شیوخ ما میگوید :مسلم رحمه اهلل از آنجایی
کهازآنچهدراینبابذکرنمودهبهشگفتآمدهومقدارتالشیراکه
برای تحصیل و جمعآوری آن متحمل شده میدانسته این خبر را در
میانهی آن آورده تا اشارهی به این موضوع باشد ،و یادآوری
خستگی جستجو به دست
نماید که آنچه ذکر نموده جز با تالش و
ِ
2
نیامده و این مسالهای واضح است ،واهلل اعلم«.
واضح است که این عبارت یعنی «علم با آسودگی بدن به دست
نمیآید» آنقدر روی امام مسلم تاثیر داشته که انگار همیشه
آن را به یاد خود میآورده است .سخنان و جمالتی که انسان را به
تالش و کوشش و پایداری در راه علم تشویق میکنند بسیار
است ،اما وی این جملهی امام یحیی بن کثیر را برگزیده زیرا آنطور
که به نظر میرسد ،تاثیر آن را به روح امام مسلم نزدیکتر بوده
است...
کسیکهبهگستردگیعلموکوتاهیعمرونیازهایروبهافزایش
زندگیبیاندیشدخواهددانستکهاینسخنامامیحییبنکثیراز
گوشهی ذهن او بیرون نیامده و سخنی صرفا ادبی نیست بلکه
حرف به حرف آن با «اسکنهی» تجربه حک شده است.
علمای جوان بسیاری دیدهام که از همردههای خود پیشی
گرفتهاند و از سخنانشان سند و مساله میتراود ،یا کارهای علمی و
پژوهشی بسیاری که در باب خود تبدیل به اساس و معیار آن علم
شده است؛ با دیدن همهی اینها به خود گفتهام :خداوند یحیی بن
کثیر را رحمت کند که فرمود:
اینخستگیکهناگزیربایدتحملشکردخاصیکهدفنیست
بلکه شـامل همـهی کماالت انسـانی میشود ،چنانکه ابن قیـم
میگوید« :همهی کماالت جز با تحمل قسمتی از مشقت به دست
گذاشتـن پلی از خستگی میتوان
نمیآیـد و تنهـا با پشـت سـر
ِ
3
به آن رسید«.
در این میان بیشترین نتیجه را کسانی به دست میآورند که این
خستگی و تالش را در مسیر دستیابی به آیندهی ابدی صرف
کردهاند .ابن قیم رحمه اهلل میگوید« :هیهات! هیچ قومی به
سرمنزل نرسیدهاند مگر با ادامهی مسیر ،و به سوی قرارگاه
4
آسایش عبور نکردهاند مگر از پُل زحمت«.
اما این مهم است که انسان به حکمت خداوند از ارتباط بین
»خستگی و موفقیت» پی ببرد ،چنانکه ابن قیم هنگام شرح مسائل
تقدیر و حکمت خداوند میگوید:
«حکمت اهلل بر این مستقر گشته که سعادت و خوشی و آسایش
به دست نمیآید مگر با عبور از پل سختی و خستگی ،و نمیتوان
5
به آن وارد شد مگر از دروازهی ناخوشی و صبر و تحمل سختیها«.
این رابطهی میان «تالش و دستاورد» صرفا یک معنای شرعی
نیست که مخصوص امتهای وحی دیده باشد .این معنایی است
که هر عقل و خردی به محض رویارویی با کشمکش زندگی به آن
خواهد رسید ...نخستین کسی که دیدهام با عبارتی بسیار بدیع
اتفاق همهی فرهنگها بر این معنا را ذکر نموده ،امام حافظ زاهد،
ابواسحاق ابراهیم حربی (متوفای  ۲۸۵هجری) است .او صاحب
کتاب مشهوری دربارهی «غریب الحدیث» و از شاگردان امام
احمد بن حنبل است.

ابن تیمیه از وی عبارتی را نقل نموده که زیبایی و هیبت معنایش
دلها را به لرزه میآورد« :عقالی همهی ملتها بر این متفقاند که
6
خوشی ،با خوشی به دست نمیآید«.
این عبارت را که ابن تیمیه نقل نموده ،خطیب بغدادی نیز به نقل
از ابراهیـم حربی با صیغـهای اندک متفـاوت آورده است .آنجا که
ابراهیـم حـربی چیزهـایی دربارهی خود بیـان نمـوده به غـایت
شگفتانگیز نه دربارهی تحمل سختیها توسط او ،بلکه دربارهی
بیتوجهـی به آن مشقتهـا .در تـاریخ خطیب بغـدادی سخن
ابراهیم حربی چنین آمده که میگوید:
«عقالیهمـهیملتهـابراینمتفقانـدکههـرکسباتقدیـر
همراهی نکند از زندگی لذت نمیبرد .گاه پیراهنم تمیزترین
پیراهن و ازارم کثیفترین ازار بود اما هرگز به خود نگفتم که این
دوبههمنمیآید،وگاهیکیازکفشهایمپارهبودودیگریسالم،وبا
همین دو راه میرفتم و همهی بغداد را میگشتم ،این به سویی و آن
به سویی ،اما به خود نگفتم که درستش کنم و هیچگاه نه به مادر و نه
به خواهر و نه به همسر و دخترانم در مورد تبی که دچارش بودم
چیزی نگفتم ،زیرا مرد آن است که غمش را در خود نگه میدارد و
خانوادهاش را غمگین نمیکند .چهل و پنج سال دچار سردرد بودم
اما به کسی نگفتم ،و سی سال روزم را با دو تکه نان به سر میبردم.
اگر مادرم یا خواهرم آن را به من میرساند میخوردم وگرنه تا شب
7
بعدش گرسنه و تشنه میماندم«.
اما صریح بگویم ،این نمونه از اشتغال به اهداف واال و بیتوجهی
کامل به سختیها و خستگیها ،نمونهای است استثنایی که فکر
نکنمجزانسانهایینادردرتمامتاریخ،کسیطاقتشراداشتهباشد.
معنای این عبارت که حافظ ابراهیم حربی رحمه اهلل ذکر نموده در
میانعلمایپسازاونیزجاافتادهومنتشراستوهمگیبرمجرب و
عقالنی بودن آن تاکید نمودهاند .این واقعیت در بین ملتها نیز
متداول است ،تا جایی که ابن قیم با تاثیری آشکار از عبارت ابراهیم
حربی میگوید« :همهی خردمندان بر ستایش خستگی در راه
تحصیلکمالنفسمتفقاندوهرکهبیشتردراینراهزحمتبکشد
8
حالش بهتر و مقامش باالتر است«.
فکرکندرتنهابینستونهایمسجدمحلهتانقدممیزنیودر
همین حال یکی از متون علمی را حفظ میکنی ،یا در گوشهای از
کتابخانهیشخصیاتنشستهایوکتبمرجعدربرابرتپراکندهاند
وغرقپژوهشوتحقیقهستی،یاآنکهمشغولیکفعالیتدعوی؛
سپسدرهمینحالاحساسخستگیمیکنییاازدوستانتپیامی
دریافتمیکنیکهبهتوپیشنهادشرکتدریکگردشرامیدهند...
در این وضعیت بیشتر افراد دچار سستی شده و تمرکز خود را
از دست میدهنـد و با خود میگوینـد :کمی به خودم استـراحت
بدهم ...اما اگر این سخن ابراهیم حربی را بیاد بیاوری که« :عاقالن
همهی امتها بر این متفقاند :خوشی با خوشی به دست نمیآید«
خواهی دید چگونه عزم و ارادهات به جوش آمده و به فعالیت خود
ادامهخواهیدادووسوسهیآسایشوتفریحراپشتسرمیاندازی.
اما این تالش و زحمت صرفا مخصوص هدف واالی اصلی یعنی
رسیدن به بهشت و در امان ماندن از آتش جهنم ،یا دیگر اهداف
شریف مانند علم و ایمان و غذا دادن به بینوایان و اصالح جامعه،
نیستبلکهبرایبهدستآوردنخوشیهایدنیاییکهمردمدرپی
آنهستندمانندمالوشهرتومنصبنیزبایدازپلخستگیگذشت.

همانطور که ابن تیمیه میگوید« :لذتهای دنیوی غالبا به دست
9
نمیآید مگر با نوعی تالش و زحمت«
خب ،آیا در قرآن و سنت نبوی به این رابطهی میان «خستگی
و موفقیت» اشارهای شده است؟
بله ،اشارات بسیاری به این رابطه شده ،که مهمترین آن این
تصویر بسیـار زیبـای نبـوی است که در عبـارتی پربار و بدیـع
10
میفرماید« :بهشت با ناخوشیها پوشانده شده است».
چرا که بهشت به دست نمیآید مگر با طی کردن مسیـری که
نفس بشری دوست ندارد یعنی با ترک هوای نفس و شهوتها...
در تصویـرگری دیگری در اوج زیبـایی ادبی ،پیامبر
منظرهی مومنی را به نمایش گذاشته که این سختی و تالش را
11
تحمل میکند و میفرماید« :دنیا زندان مومن است«.
اگرمیانتصویریکهقرآنازاهلبهشتارائهمیدهدوتصویر
آن از اهل دوزخ مقایسهای کنی ،خواهی دید که چگونه اهل
بهشت در این دنیا بر پلِ خستگی و تالش ازدحام کردهاند ،و اهل
آتش را میبینی که چگونه به آسایش و لذتهای خود مشغولند.
برای مثال ،در این آیه بیاندیش که خداوند در آن کم خوابیدن
اهل بهشت در دنیا و بیداری آنان برای عبادت را بیان نموده است:
َّ ُ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ ْ
َ ُ َ ً ِّ َ َّ ْ َ َ ْ َ ُ َ
َ
قل ذ ِل مح ِس ِن ي�ن ( )۱۶كنا ق ِلل م
ِإنم كنا
اللل ما يهجعون
ِ
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(آنهاپیشازایننیکوکاربودند()۱۶وازشباندکیرامیخوابیدند(

و همینطـور دربـارهی سرورانمـان صحـابه رضی اهلل عنهـم
میفرماید:
َ
َ
ُُ
َّ َ َّ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ ُ ُ ْ َ
َّ ْ َ ن ْ َ ُ َ ُ ُ َ ُ َ َ ئ ف َ ٌ
اللل و�صفه وثله وط ِا��ة
ل أنك تقم أدن ِم ثلثَِ
ِإن ربك يع
ِ ِ
َ
ِّ َ َّ َ َ َ
13
الين معك
م ِ

(در حقیقت پروردگارت میداند که تو و گروهی از کسانی که با
تواند نزدیک به دو سوم از شب یا نصف آن یا یک سوم آن را [به
نماز] برمیخیزند(.
و آنجا که خطاب به پیامبرش میفرماید:
ُ َّ ْ َ َّ َ ً
اللل ِإل ق ِلل
ق ِم
(شب رابه پا خیز ،مگر اندکی(.
14

به خاطر خدا به این آیات بیاندیش و سپس آن را با بالشهای
ما مقایسه کن که بر اثر خواب طوالنی شب و روز فرسوده شده
است!
اینها شکوه و سربلندی است که جز با تالش و زحمت به
دست نمیآید...
اما در مقابلِ روش زندگی بهشتیان ،زندگی دنیایی دوزخیان را
ببین که قرآن چگونه آن را به تصویر کشیده است .اهلل متعال
دربارهی یاران چپ (دوزخیان) میفرماید:
َّ ُ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ تْ َ َ
ِإنم كنا
قل ذ ِل م�ر ِف ي�ن
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(آنان پیش از این ناز پرورده بودند(.
برای همین است که مالئکه وقتی به استقبال بهشتیان
میروند با عباراتی به آنان خوش آمد میگویند که نشان دهندهی
همین معنا است:

َ ٌَ ََْ ُ َ
ِّ ُ ِّ َ
َ َ َ َ ُ َ ْ ُ ُ َ ََْ
با َص َ� ْر ُ ْ
ك
م
م
ي
و
ك
ي
ع
م
ال
س
ب
ب
ت
ب
ِ
املال ِئكة يدخون ع ِ
ٍ
َ ْ َ ُ ق ْ َ َّ
16
ِفعم ع�ب ادلار
ِ

4

(ومالئکهازهردریبرآنانواردمیشوند([ )23ومیگویند]سالم
برشمابه[پاداش]آنصبرکردید؛چهنیکاستفرجامآنسرای(.
ببینیـد مالئکه در خوش آمد خود چگونه به صبـر آنان اشـاره
کردهاند ،که این نشان دهندهی اموری است بر خالف آسایش؛
چیزهـایی که بهشتیـان نفس خود را به آن وادار کرده بودند.
ازبزرگترینمنابعپیبردنبهاینمعنا،تدبراخباروداستانهای
مردم خود کشیدهاند.
پیامبران در قرآن و رنجی است که از دست
ِ
برای مثال ،نوح را ببینید که نهصد و پنجاه سال در میان خود بود
و چگونه از هـر فـرصت ممکنی برای دعوت آنـان بهـره میبرد:
َ َ َ ِّ ِّ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ً َ َ َ ً
نارا
قل رب ِإن دعت ق ِم لل و
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(گفت :پروردگارا من قوم خود را شب و روز دعوت کردم(.
و همچنین فرمود :
َ
َ

ُ َّ ِّ َ َ ْ
ً
ُ َّ ِّ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ ْ َ ً
عُ ُ
ث ِإند
سارا
ت ْم ج� َهارا()۸ث ِإنأعنتلموأسرتلم ِإ
ِ
(سپس من آشکارا آنان را دعوت نمودم ( )۸باز من به آنان اعالم
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نمودم و در خلوت [و] پوشیده نیز به آنان گفتم(.
و باالتر از همهی آنان رنجها و مصیبتهایی که سرور فرزندان
آدم ،محمد  متحمل شدند ،تا آنکه اهلل متعال ایشان را قدرت
و تمکین عطا نمود .ابن قیم قسمتی از این رنج را چنین به تصویر
میکشد:
«همانطور که پیامبر  پس از آنکه کفار آنگونه بیرونش کرده
بودند[ ،در روز فتح] به آن جایگاه ارزشمند یعنی مکه وارد شد ،و آن
پیروزیبزرگرانصیبشگرداند،بعدازآنکهازدستدشمنانشآن
رنجها را متحمل گردید ...به طور کلی [میتوان گفت]  :فرجامهای
19
نیک در اسبابی ناخوشایند و سخت پنهان شدهاند«.
به سبب آزموده بودن و عقالنیت این معنی ،و از آنجایی که مردم
به حتمی بودن تحمل سختیهای دنیا آگاهند ،شاعران نیز در به
تصویر کشیدن این حقیقت گوی سبقت از یکدیگر ربودهاند.
از جمله ابوتمـام حبیب بن اوس طـائی (متوفـای  ۲۳۱ه) که در
قصیدهی مشهورش دربارهی فتح عموریه میگوید:
بصرت بالراحة الکبری فلم ترها  /تُنال إال علی جسر من التعب
یعنی :به آسایش بزرگ نظر انداختی اما آن را دست یافتنی
20
ندیدی مگر بر پلی از خستگی.
ابوتمام مقایسهای بسیار زیبا نموده میان دو نوع خواب که یکی
از آنها با ترک دیگری به دست میآید:
و لم تُعطِ نی األیام نوما ُمس ّکنا  /أل ّذ به ،إال بنوم مش ّرد
یعنی :روزگار خوابی آرامبخش و لذتبخش به من نداد ،مگر
21
خواب هنگام آوارگی!
ِ
حتیخوابخوشهمنصیبکسینمیشودمگرپسازساعتها
خواب
ترک خواب! نزدیکترین مثال برای آنچه ابوتمام ذکر نموده
ِ
پس از دستـاورد است .این خواب آنقـدر خـوش است که خواب
بیهودگی و بیکارگی همهی عمر نیز به پایش نمیرسد.
سپس متنبی (متوفای  ۳۵۴ه) بعد از ابی تمام آمده و این معنی را
در نهایت مهارت ادبی به روشهای گوناگون حک نموده است.
وی این سختیها و انواع دشواریها و رنجها را اساس تفاوت میان
مـردم در شکوه و عظمت دانستـه است ،وگرنه همـه با یکدیگر
یکسان میشدند:
َ
لوالالمشقـةسادالنـاسکلهـم/الجـود ُیفقِـر،واإلقـدامقتّال
5

یعنی :اگر سختی نبود همهی مردم به سروری میرسیدند.
22
بخشندگی فقیر میکند و ابراز شجاعت کشنده است.
متنبیدربیتیدیگررابطهیبرعکسومتضادمیاننفسوبدنرا
نمایان ساخته ،به این صورت که اگر نفس انسان همتی واال داشته
باشد بدن را به خستگی میکشاند و اگر همتش پست باشد بدن
آسوده میشود! چنانکه میسراید:
وإذا کان النفوس کبارا  /تعبت فی مرادها األجسام
یعنی :اگر درون انسانها بزرگ باشد ،بدنها در راه رسیدن
23
ِ
اهداف آن خسته میشوند.
به
در بیتی دیگر ،متنبی همین معنا را با تشبیهی زیبا به تصویر
کشیده است؛ با وجود آنکه زنبور با نیش زدن کسانی که به النهاش
نزدیک میشوند از آن دفاع میکند اما مردم برای به دست آوردن
عسل و لذت بردن از شیرینیاش دست به ماجراجویی میزنند.
خواستههایی که انسان در زندگیاش دارد نیز چنین است:
تریدین لقیان المعالی رخیصة  /وال ب ّد دون الشهد من إبر النحل
میخواهی ارزان به شکوه و بزرگی دست یابی؟  /حال آنکه پیش
24
از رسیدن به عسل باید نیش زنبوران را چشید.
دالیل این رابطهی میان «خستگی و موفقیت» را در نصوص
شرعی و ادبی و در فرهنگ دیگر ملل نمیتوان در شمار آورد .اما
اینجا الزم است از یک بدفهمی که ممکن است برخی دچارش
شوند دوری کرد .یا این سوال که بعضی مطرح میکنند :معنی
این حرف این است که انسان باید در جستجوی خستگی و رنج
باشد؟ آیا این مخالف با آسانی اسالم و این قاعده نیست که:
المشقة تجلب التسیر؟
[ قاعدهیالمشقةتجلبالتیسیربهطورخالصهبهاینمعنااست
که هر گاه در حکمی شرعی حرج و سختی رخ دهد ،مانند بیماری یا
سختتر شدن بیماری یا زیان بدنی و مرگ ،شریعت در آن مورد
آسانگیری و تخفیف را در نظر میگیرد .مثال :اگر بر اثر سرمای
شدید آب ،امکان غسل وجود نداشت ،در آن شرایط تخفیف رخ
میدهد و شخص اجازهی تیمم دارد[.
این پرسش مهمی است ،اما برای توضیح محل اشکال در این
سوال ،باید بین دو نوع سختی و مشقت که شریعت به آن اشاره
:نموده تفاوت گذاشت :نخست« :سختی عادی و تَبَعی» و دوم
»سختی عمدی از اساس«.
منظور از سختی عادی و تَبَعی یا همراه ،یعنی آن نوع سختی که
همراه عبادت و مالزم آن است و نمیتوان از آن رها شد( .مانند
سختیطبیعیروزهیابیدارشدنبراینماز).اینهماننوعسختی
است که انسان در صورت تحمل آن و مجاهدهی نفس مورد
ِ
مصلحت آن عبادت و سو ِد آن
ستایش قرار میگیرد و به اندازهی
پاداش میبرد.
اماسختیعمدیازاساس،یعنیمشقتیکهجداازعبادتاستو
انسان خواهان خو ِد آن سختی است و عمدا خودش را در معرضش
قرار میدهد .این نوع سختی نه فایدهای برای آن کار دارد و نه
سودی در پی دارد ،بلکه زحمت و رنجی است خارج از اصل عبادت
و زائد بر آن .این نوع مشقت نکوهیده است و انسان برای آن
ستایش نمیشود.
نصوص کتاب و سنت دال بر این تقسیم است .برای مثال ،در
مورد «سختی عادی و تبعی» که تحمل آن ستوده شده است.

رسولاهلل  درعمرهیعائشهرضیاهللعنهاخطاببهایشان
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فرمود« :پاداش تو به اندازهی خستگی توست«.
اینجا پیامبر  پاداش را به اندازهی تحمـل خستگی که به
مصلحت عبادت [و همراه آن] است مربوط دانسته است.
همینطور اهلل متعال در این آیه ،اجر و پاداش را به «خستگی و
گرسنگی و تشنگی» مربوط دانسته است:
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(چرا که هیچ تشنگی و رنج و گرسنگی در راه اهلل به آنان نمیرسد
و در هیچ مکانی که کافران را به خشم میآورد قدم نمیگذارند و از
دشمن غنیمتی به دست نمیآورنـد مگر اینکه به سبب آن عملی
صالح برای آنان [در نامهی اعمالشان] نوشته میشود(.
حتی خواندن قرآن برای کسانی که به خاطر مشکالت زبانی [یا
تفاوت لهجه و گویش] در تالوت آن متحمل زحمت میشوند،
پاداش خاصی دارد؛ چنانکه پیامبر میفرماید« :و آنکه قرآن
میخواند و در آن دچار لکنت میشود و برایش سخت است،
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دو پاداش دارد«.
اما خستگی و رنجی که انسان با تکلف و به عمد متحمل میشود و
هیچ سودی برای عبادت ندارد و زائد بر اصل عبادت است ،نوعی
خستگی مذموم و نکوهیده به شمار میرود.
دربـارهی ایـن خستگی نصـوصی وارد شـده ،از جمـله اینـکه
پیامبر پیرمردی را دید که دو فرزندش او را از دو طرف گرفته
بودند و میبردند .فرمود« :این را چه شده؟» گفتند :نذر کرده که راه
برود! پیامبر  فرمود« :اهلل از اینکه این خودش را عذاب دهد
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بینیازاست» و دستور داد تا او را بر مرکب سوار کنند.
این مشقتی است که شخص با تکلف بر خود الزم میدارد و تابع
یک عبادت یا همراه آن نیست ،بنابراین نکوهیده است.
همانند این ،حدیث مشهو ِر عروة بن مضرس است .این حدیث
از اصول مناسک است و در آن آمده است:
در موقف یعنی مزدلفـه به نزد رسول اهلل آمدم و گفتم :ای
رسول اهلل من از کوه طیء آمدهام ،حیوانم را خسته کردهام و خود را
به زحمت انداختهام .به خدا سوگند تپهای را نگذاشتهام مگر
آنکه بر آن ایستادهام .آیا من حج دارم؟ پیامبـر  فرمود« :هر
کهایننماز[یعنینمازصبحدرمزدلفه]رابامابودهوپیشازآنشب
یا روز به عرفات آمده باشد حجش کامل است و مناسک را به پایان
رسانده است»( 29.منظور پیامبر این است که نیازی به آن همه
زحمت که عروه متحمل شده نبود(.
اگر پاسخ پیامبر به عروة بن مضرس را کنار پاسخ ایشان به
ام المومنین عائشه قرار دهیم مشخص میشود که خستگی و
زحمت ستوده شده آنی است که به طور عادی همرا ِه عبادت باشد،
نه آن مشقتی که خارج از عبادت و با تکلف همراه باشد.
بسیاری از علما به این تفاوت اشاره کردهاند ،چنانکه ابوالعباس
ابن تیمیه میگوید:
«بسیاری اوقات ثواب به اندازهی سختی و خستگی عمل است

نه به این خاطر که هدف از آن عمل همین خستگی و زحمت باشد،
بلکهبهاینسببکهآنکارناگزیر آنخستگیرادربرخواهدداشت.
این در شریعت ماست که قیدها و زنجیرها از آن برداشته شده و در
آن برای ما حرجی قرار داده نشده و سختی ما خواسته نشده
است،اما در شرع گذشتگان امکان دارد که مشقت از آنان خواسته
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شده باشد«.
این تفات گذاشتن میان دو نوع مشقت صرفا توضیحی بود
ناگزیر تا این اشکال محتمل پیش نیاید و ربطی به اصل موضوع ما
ندارد .اصل موضوع چیزی است که من در خودم و بسیاری از
برادران دور و برم متوجه شدهام ؛ اینکه ما به رویاها و آرزوها و
خواستههاییبسیاربزرگدرراهعلمودعوتواصالحونهضتامت
فکر میکنیم ،اما حال و روزی که در آن به سر میبریم و این رفاه و
آسایش بی کم و کاست و خواب بیش از حد و بگو و بخند زیادی و
خوردن و نوشیدن و تفریح زیاده از حد ،هیچ همخوانی و تناسبی با
آن اهداف بزرگ ندارد و از این میترسم که اگر خیلی زود پای بر
این «پل تالش» نگذاریم روزی بیهیچ نتیجهای و بدون رسیدن
به هیچیک از آن اهداف با عم ِر تمام شده روبرو شویم ...و چه بد
پایان این تونل...
است نومیدی
ِ
خداوند رحمت کند امام یحیی بن ابی کثیر را که فرمود« :علم با
آسایش بدن به دست نمیآید«...
ورحمت کند ابراهیم حربی را که گفت« :عاقالن همهی امتها بر
این متفقاند که خوشی با خوشی به دست نمیآید«.
 .۱صحیح مسلم۶۱۲ :
 .۲قاضی عیاض ،إکمال المعلم بفوائد مسلم577/2:
 .3ابن قیم ،مفتاح دار السعادة۸۹۵ /۲ :
 .4ابن قیم ،بدائع الفوائد۱۱۸۷ /۳ :
 .5ابن قیم ،شفاء العلیل۴۴۸ :
 .6ابن تیمیه ،قاعدة فی المحبة۳۹۳ /۲ :
 .7خطیب بغدادی ،تاریخ بغداد۵۲۲ /۶ :
 .8ابن قیم ،شفاء العلیل۴۴۹ :
 .9ابن تیمیه ،مجموع الفتاوی۱۴۶ /۲۰ :
 .10صحیح مسلم۲۷۲۲ :
 .11صحیح مسلم۲۹۵۶ :
 .12سوره ذاریات ۱۶ :ـ ۱۷
 .13سوره مزمل۲0 :
 .14سوره مزمل2 :
 .15سوره واقعه45 :
 .16سوره رعد23-24 :
 .17سوره نوح5 :
 .18سوره نوح8-9 :
 .19ابن قیم ،إغاثة اللهفان۸۱۷ /۲ :
 .20دیوان أبی تمام با شرح خطیب تبریزی۴۹ /۱ :
 .21دیوان أبی تمام با شرح خطیب تبریزی۲۴۵ /۱ :
 .22دیوان متنبی۴۹۰ :
 .23دیوان متنبی۲۶۰ :
 .24دیوان المتنبی۵۱۸ :
 .25بخاری ۱۷۸۷ :و مسلم۱۲۱۱ :
 .26توبه۱۲۰ :
 .27مسلم۱۸۹۸ :
 .28بخاری۱۸۶۵ :
 .29ابوداود۱۹۵۰ :
 .30ابن تیمیه ،مجموع فتاوی۶۲۲ /۱۰ :
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آوردگا ه نص
هرگاه به بعضـی از موضع گیـری های
محکم علمای سلف در احکام فقهی مربوط
بهنحوهتعاملباحاکمیتسیاسیمینگرم
،حیرت و دهشت مرا در بر می گیرد ،و اگر
کسی کتب تاریخی آن دوران را ورق زند،
دههـا قصـه و روایـت در ذم نـزدیکی بـه
سالطین یا پذیرش مسند قضاوت و عدم
روایت از محدثینی که به حکام نزدیک
بوده اند خواهـد یـافت .در این زمینـه حتی
مواضعـیشدیـدتروسختگیـرانهترنیز
مشاهدهمیشود،مانندداستان“خلفب َ ّزار“
امـام قـرائت و حدیث که حاضـر نشـد از
شیخش کسائی حدیثی روایت کند ،زیرا
شنید که می گوید :آقایم -هارون -الرشید،
و گفت :کسی که ارزش دنیا در نزدش آنقدر
باشدکهبخاطرآناینگونهشخصیرابزرگ
1
دارد،شایستهاستازاوعلمآموختهنشود.
از خواننده می پرسم :علت این سخت
گیری روشمنـد در ایـن موضـوع توسـط
بزرگان دین چیست؟
بسیـاری از مـردم دوسـت دارنـد ایـن
رفتارهاراتوجیهکردهوبرایشعذربتراشند،
زیرا در تفکر فقهی معاصر این مسئله تا
حدی پذیرفته شده که چنین سخت گیری
هایی بر اساس قاعده جلب مصالح و دفع
مفاسد نباید انجام شود -و خود این تفکر
درجزئیاتآنقابلمناقشهوبررسیاست.-
اما آنچه انسان را واقعا متحیر می سازد این
استکهچنینروشیسپریربانیوعنایتی
الهی نسبت به شریعت اسالم است.
بدون اینکه متوجه باشیم ،زیرا تفسیر
سیاسی احکام دینی خطرناک ترین تیری
است که بدن تاریخ علوم اسالمی را نشانه
رفتهاست.همهپژوهشهایفکریمعاصر
در بررسـی تاریخ اسـالم و میـراث علمی
مسلمانـان بر تاثیـر سیاست بر نصوص
شـرعی و نحـوه استـدالل و اجتهـاد تکیه
داشتهاند،واحکامونصوصشرعیرابیش
از آنکه تحت تاثیر دیانت و تشریع بدانند،
نتیجه واقعیت سیاسی موجود دانسته اند.
اما وقتی با مطالعه و پژوهش به حقیقت
زندگی و نگاه علمـای آن دوران و میـزان
دوری آنان از قدرت و پرهیز از قبول منصب
قضاوت یا حتی رفتن نزد حکام پی ببریم،
7
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متوجه می شویم که این اتهام تنها توهین و
بی احترامی به آنان و عاری از هرگونه نگاه
علمی و منصفانه است.
تفسیـر سیـاسی بخش مهمـی از تفکر
سکوالر معاصر را در بر می گیرد ،و اگرنگاه
سیاسیبهتاریخعلمیاسالمراکناربگذاریم
عمالپژوهشدرمیراثعلمیفقهاونصوص
سنتنبویمتوقفمیشودزیراپژوهشگران
سکوالر معاصر در هر نص یا حکم شرعی
بـه دنبـال تـاثیـر سیـاسـت می گردنـد،

و بـا روشـی بسیـار سست هـر نص را بـه
نزدیکترینحادثهسیاسی،وهرحکمشرعی
را به نزدیکترین قدرت حاکم ارتباط می دهند
”هر چیـزی در این تاریخ اثری ازسیاست
در خود دارد ،فکر و فقـه و جامعـه شنـاسی
و اقتصادو زبانو فنوجغرافیوروانشناسی،
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و حتی خود نص شرعی“.
پس همه چیز رنگ سیاست دارد ،و هیچ
علمی از تاثیر سیاست در امان نیست ،به
استثنای نوشته های پژوهشگری که این
ادعـاهـا را مطـرح می کنـد ،که طبعـا در
نوشتـه هـایش هیچگونه تاثیـرپذیری از
سیاست وجود ندارد!
و با وجـود اینکه تفسیـر سیـاسی یکی
از مهمتـرین ابـزارهـای تحلیلـی ایـن
پژوهشـگران در بررسـی میـراث علمـی
اسالم و رایجترین و معمولترین آنهاست،
اما در عیـن حـال ضعیفتـرین روش و نوع
نگاهی است که مورد استفـاده آنان قـرار
می گیـرد ،و تنهـا ذکر نمـونه هـایی از این
تحلیلهـای سیـاسی کافی است تـا سطح
علمـی و منطقـی آنهـا زیـر سـوال رود ،و
مشخص شود که این تحلیلها بیش از آنکه
نشـان دهنـده روح علمـی باشنـد ،نوعی
بیماری را به نمایش می گذارند.
یکیازآنانتاثیرسیاستبرامامشافعی
را اینگونه می بیند“ :تنها فقیه از فقهای آن
عصرکهبااختیارورضایتخودبادولتاموی
همکاری کرد و از فشار بیماری سیاست
زدگی فراموش کرده است که امام شافعی
درسال 150هجریقمریمتولدشدهاست
یعنی  18سال پس از سقوط دولت اموی!
پژوهشگردیگریتفکرظاهریابنحزم
رحمه اهلل -را موضعی سیاسی می داند که-
ابنحزمآنرابخاطرنیازدولتامویاندلس
به مکتبـی فکری در مقـابل مکاتب فکری
دولتهای عباسی و عبیدی انتخاب کرد ،و
امویاندلسابنحزمرامطرحکردتا:
دولت ِ
”نام این دولت و مکتب فکری آن را پیش
ببرد” ،4اما سیاست زدگی بی حد و حصر
مانع شده است این حقیقت تاریخی واضح
و ساده را ببیند که دولت اموی در اندلس در
سال  138هجری -یعنی  250سال قبل از
 384هجری-
برپا شـده ،و در سـال  422هجری ،یعنی
در  38سالگی ابن حزم سقوط کرده است!

پژوهشگر سوم کعب االحبار را متهم
مـی کنـد که بـرای چاپلوسـی بـه درگـاه
عبدالملک بن مروان حدیث روایت می
کرده است ،5با وجود اینکه کعب در سال
 34هجری از دنیا رفته است ،یعنی بیش
از  30سال قبل از آغاز خالفت عبدالملک!
این افتضاحی است که هر پژوهشگری
از آن شرم می کند ،البته اگر به مرض تفسیر
سیاسی مبتال نشده باشد.
تصور می کردیم اصطالح “اجماع اهل
مدینه” دلیل و اصلی شرعی برای مذهب
مالکی است ،و به بعد سیاسی آن توجه
نکرده بودیم ،و نمی دانستیم که سالحی
سیاسی و نوعی سرکشی مدنی است ،تا
اینکه یکی از این پژوهشگران متوجه آن
شد “:اگرامامدارالهجره[مالک]میخواست
خود را به سلطه سیاسی نزدیک کند ،برای
او کار ساده ای بود ،و می توانست با کنار
گذاشتن این اصل که خاص او بود به هدف
دست یابد ،و برای درک بُعد آن کافی است
آن را به صورت تالشی برای پوشاندن
لباس مشروعیت بر اجماع آنانی ببینیم که
سالها در مقابل حکومتهای دمشق و بغداد
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مقاومت کردند“.
مثال ها در مورد این قرائت های عقالنی
بسیار است ،قرائت هایی که هر حدیثی در
فضیلت یک شخصیت را اختراع یاران وی
می داند ،و احادیثی که در مذمت شخصیتی
روایتشوندرابهدشمنانوینسبتمیدهد،
و تصور می کند هر نص و روایتی که ارتباطی
به واقعیت معاصر خود داشته باشد ،پس
توسط همان واقعیت اختراع شده است!

این پژوهشگران تاثیـر قدرت سیـاسی بر
مـردم و عالقـه مـردم در چاپلوسـی برای
سلطـه را شناختـه اند ،اما عـواملی که مانع
تاثیـر سیـاست بـر روایـت می شـود را
نمی شناسند ،عواملی مانند دیانت و تقوای
علمـاء ،قبح دروغ در میان آنان و پاسـداری
از علم شـرعی با تدویـن روایـات و جرح و
تعدیل راویان ،که تاثیر مستقیم سیاست
بـرایـنروایـاتراغیـرممکنمیسـازد.
حقیقت امر آن است که این پژوهشگران
آنچـه را در نفس خـود می بیننـد بازتـاب
میدهنـد،وهنگامیکهتاثیـرسیاسترابر
دیـدگاه هـا و مکاتبشـان حس می کننـد،
میپنـدارندکهدیگراننیزوضعیبهتـراز،
این نخواهنـد داشت .در کنار آن ناآگاهی از
وضعیت و واقعیت شـریعت و تـاریخی که
می خواهند تفسیـرش کنند نیز تاثیر بسیار
دارد ،و ایـن ناآگاهی به حدی است که یکی
از آنـان می گویـد“ :جمع آورندگان روایات
نصـوصازمحدثین،همانفقهـاییبودند
کههمزمانکارتدویننصونظریهپردازی
در مـورد نص را انجـام می دادنـد ،و دراین
وضعیت احتمـال تداخـل و جـابجایی بین
تشـریع و تفسیـر وجود دارد” 8.نویسنـده
تصـور کـرده اسـت فقهــا و محدثیـن
بیـن گفتـه هـای خـود و فـرمـایشـات
رسـول اهلل صلـی اهلل علیـه و آله و سلـم
فـرق نمی گذارند و ممکن است ناخودآگاه
گفتار خود را بجـای احادیث نبـوی مطرح
نماینـد!اینتصـورعجیبحجـمتوهـمو
ناآگاهی اینگونه نویسنـدگان را به وضـوح
نشان می دهد.

باید توجه داشت که این اشتیاق عجیب
به تفسیر سیاسی روایات ،ابداع و ابتکار
این افـراد نیست ،بلکه کپـی برابر اصـل
بنیـانگذارانغـربیمدرسـهاستشـراق
است که این نگاه را در مغزهای شـاگردان
خـود کاشتـه اند ،و به همیـن دلیل فقط
به این شیـوه می تواننـد حوادث را تحلیل
کننـد! و چـه زیبـا گفتـه اسـت عالمـه
عبـدالرحمـن معلمـی در مـورد یکـی از
مهمتـریـن علتهـای کاستـی و نقـص
تحلیلهـایشـان“:آنهـاعواملمنجـربـه
دروغگویی را شناخته اند ،اما بیشتر موانع
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آن را نمی شناسند“.

این“تفسیرسیاسی”هیچمستندیابرهان
علمی قابل قبولی ندارد ،و روش آن تنهاربط
دادن هر حکم یا نص شرعی به یک واقعه
سیاسی بدون هیچ دلیل قاطعی است تنها
دلیل پژوهشگر این است که به نص یا حکم
شک دارد -یا بهتر بگوییم مایل است،
شک داشته باشد -و به همین دلیل به دنبال
هرعاملسیاسیموثریمیگرددکهنصرا
به آن مرتبط سازد ،بدون این که دلیلی برای
اینارتباطارائهکند.اینروشدرردحقایق
تاریخیوزیرسوالبردنشریعتبراساس
تصورات ،روش جدیدی نیست ،و از قدیم از
آن استفاده می شده است.

یکی از قدمـای اهل بدعت ادعـا می کند
زنـادقه  12هـزار حـدیث را در کتب اهـل
حدیث وارد کرده انـد ،بدون آنکه کسـی
متوجه شود -به بزرگی عدد ذکر شده توجه
کنیـد .-امام دارمی -رحمه اهلل -در پاسـخ
این فرد می گوید“ :بفرما جناب مخـالف!
 10حدیث را نشان بده که به کتب اهل
حـدیث وارد کرده باشنـد ،یا امتحـان کن
و  10حدیث جعل کن تا ببینی چگونه آنها را
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به سینه ات می کوبند“.
آیـا مقصـود از این مطلب آن است که
سیـاست هیـچ تاثیـری بر احکام شرعی
ندارد و از آن سـوء استفـاده نمی کنـد؟
هرگز .بدون تردید سیاست موثر است ،اما
اساس شریعت و نصوص و مذاهب فقها
و اصول آنها را تحت تاثیر قرار نداده است،
و در حد سوء استفاده از برخی نصوص و
موضع گیری های علما ،و گاه مقدم داشتن
هوای نفس نزد برخی فقیهان برای ارضای
قـدرتسیـاسیباقیمیمانـد .کهچنیـن
رفتـارهـاییازسـویبرخیفقهـا تنها آن
شخص را زیر سوال می برد ،و نصوص
شـرعی و اصـول استـدالل و قواعـد فقـه
حفـاظت می شـوند -و چه حفـاظتی .-هر
تالشی برای اثبات خالف این مسئله فاقد
دالیل علمی و تنها متکی به شک و گمان
اسـت ،همـانگونه که یکی از آنـان هنگام
تحلیل حوادث تاریخی از “به نظر می رسد“
و“گمانمیکنم”و“بعیدنیست”شروعکرده
10
و به “یقینـا حاصـل خواهد شد” می رسد!

 .1اآلداب الشرعیة ،ابن المفلح 2/133
 .2السلطة فی االسالم ،عبدالجواد یاسین ص 168
 .3امام شافعی و تاسیس ایدئولوژی معتدل ،نصر
ابوزید ص 16
 .4تکوین عقل عربی ،محمد عابد الجابری ص 309
 .5السلطة فی اإلسالم ،تالیف عبدالجواد یاسین
ص 274
 .6الفکر األصولی وإشکالیة السلطة العلمیة فی
اإلسالم ،تالیف عبدالمجید الصغیر ص 235
 .7التنکیل بما فی تأنیب الکوثری من األباطیل،
تالیف عبدالرحمن المعلمی 1/27
 .8السلطة فی اإلسالم ،تالیف عبدالجواد یاسین
ص 321
 .9نقض عثمان بن سعید ،ص 401
 .10الزم می دانـم به کتابچـه ای اشـاره کنـم با عنـوان
”تفسیـر سیـاسی قضایای عقیـدتی در تفکر عربی
معاصر” تالیف استاد پژوهشگر ،سلطان العمیری
چاپ مرکز پژوهش های “تاصیل” که کتابی وزین
و شایسته مطالعه است.
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ویور گاهاه نوگ اریا.ن
نویسنده :سلطان العمیری

ادیان آسمانی مبتنی بر بنیادی اساسی میباشند که عنصر
استوار و جوهر و روح آنها قلمداد میشود و آن مسئلهی وحی
الهی است ،بنابراین معنای الهی بودن ادیان آن است که
خداوندمتعالآنهارانازلفرمودهوبهافرادیازبشروحیکرده
تا به همنوعان خود برسانند و انسانها هیچ تاثیری در این
دیانت ندارند جز آنکه آن را دریافت داشته و بدان عمل کنند.
حقیقت وحی در عقاید اسالمی مبتنی است بر اینکه وحی،
اعالم و خبررسانی از جانب اهلل متعال به یکی از مخلوقاتش
بهواسطهی فرشتهی وحی است که مفاهیم تشریعی و دینی
که خداوند از بندگانش در زمین میخواهد بدان عمل کنند و
قوانینش را بپذیرند را بدانها میرساند.
این امر بیانگر آن است که پدیدهی وحی از چهار امر
اساسی تشکیل شده استُ :مرسِ ل (ارسالکننده) که اهلل
متعـال است ،واسطه در رساندن رسالت که در اصل جبرئیل
است ،دریافتکننـدهی رسالت که پیامبـر ـ صلی اهلل علیه
وسلم ـ در زمیـن است و درونمایهی رسـالت که دین نازل
شده با شرایع ،قوانین و احکام مختلف آن میباشد.
بنابراین منبع وحی در نگرش اسالمی و یگانه سرچشمه
و آغازگر آن ،اهلل متعال است نه کسی دیگر.
این معنا در قرآن کریم بسیار صریح است و از قویترین و
آشکارترینمفاهیمدرآیاتآنوازصریحتریننصوصقرآنی
که بر این مفهـوم تاکیـد میکند این آیه است که میفرماید:
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وح ِبإذ ِن ِه ما ی��اء إنه ع ح ِکمی
یر ِسل رسول ف ِ
ِ

(هیچ انسانی را نسزد که اهلل با او سخن بگوید مگر از طریق
وحی (به قلب) یا از پس پردهای (از موانع طبیعی) و یا این که
خداوند ،قاصدی را (به نام جبرئیل) بفرستد و او به فرمان
آفریدگار آنچه را که خدا میخواهد (به پیامبران) وحی کند.
وی واال و کاربجا است(.
این آیه در کمال صراحت داللت دارد بر اینکه اهلل متعال
منبع وحی است و اوست که شیوه و طبیعت وحی را مشخص
میدارد و پیامبران که انسان هستند تنها دریافتکنندهی
وحی میباشند.
وچوناینگونهاستوحیدرنگرشاسالمیواقعیتیمستقل
از وجود پیامبر ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ و از مشاعر وعواطف
اوست ،و پیامبر تولیدکنندهی وحی نیست و هیچ تاثیری در
ایجاد و تعیین طبیعت آن ندارد بلکه تنها وحی را از اهلل متعال
دریافتمینمایدووظیفهاشمنحصردرحفظوحیوتبلیغآن
بهمردمبرحسباوامرخداوندبهکاملترینوجهممکناست.
اینامرضرورتابدانمعناستکهنبوت،رویدادیاکتسابی
نیست که پیامبر (نبی) بتواند آن را با اجتهاد و تالش و هوش و
شیواییخودکسبنمایدبلکهانتخابوگزینشیازجانباهلل
متعال برای یکی از بندگانش است.
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و چون وحی منبعی بجز اهلل متعال ندارد این امر در نگرش
اسالمیبدانمعناستکهحقیقتوحی،خارجاززمانومکاناست
ونیزبدانمعناستکهاساسوحیتحتتاثیرعواملزمانیـمکانی
قرار نمیگیرد چرا که منبع و نازلکنندهاش واالتر و چیره برتمام
مکانی خلقشده است.
شرایط زمانی و
ِ
و این امر نیز ضرورتا بدان معناست که قرآن ،محصولی فرهنگی
و تاثیرپذیرفته از شرایط پیرامونی جایی که پیامبر در آن میزیست
ویامتاثرازقومویدرآنزماننمیباشدچراکهقرآنازجاییغیراز
دیار عربها بر آنان نازل شده و منبع آن خدایی است که علم او بر
همه چیز احاطه دارد.
این حقایق متعلق به وحی بر علمای متقدم اسالم پوشیده نبوده
است چنانکه از حقیقت وحی سخن گفتهاند و به بحث و بررسی آن
از جهاتی چند پرداختهاند :از جهت مفهوم وحی ،دالیل عقلی دال بر
ممکن بودن وحی از جهت عقل ،همچنین دالیل عقلی مبنی بر
تحقق یافتن وحی در یک پیامبر معین و نیز از جهت مقتضیات و
طبیعت و ماهیت وحـی سخن به میـان آوردهانـد و به بررسـی
نگرشهای اشتباهی پرداختهاند که برخی از مردم پیرامون وحی
مطرحکردهاندواقدامبهنقدآننگرشهاوپردهافکنیازاشتباهات
2
موجود در آنها نمودهاند.
آنان میراثی عظیم پیرامون این مسائل و امور دیگر بر جای
نهادند و تمام مخالفان وحی را در ترازوی نقد و بررسی دقیق قرار
دادند؛ چه کسانی که اصل ممکن بودن وجود وحی را انکار میکردند
همانند برهماییان و ماتریالیستها (مادهگرایان) یا کسانی که نزول
وحیبرپیامبرـصلیاهللعلیهوسلمـ رامنکرمیشدندهمانندیهود
و نصاری و دیگران ،یا چه آنها که به نزول وحی بر محمد ـ صلی اهلل
علیه وسلم ـ اقرار میکردند اما آن را به نیروهای روانی و بالغی
3
تفسیر میکردند همچون فالسفه دینباور و دیگران.
بحث و پژوهش در مورد وحی و حقیقت آن نزد علمای مسلمان
متوقف نشده است زیرا هنگامی که نصارا و مستشرقان به طرح
اعتراضات و شبهات علیه نبوت پیامبر ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ
پرداختند و در راستای تردیدپراکنی در حقیقت وحی نازلشده بر
وی تالش کردند تعداد بسیاری از علماء و اندیشمندان مسلمان
اقدام به مقابله با این هجوم نمودند و آن اعتراضات و شبهات را رد
کردند و خلل و عیوب معرفتی و منهجی موجود در آنها را آشکار
کردند و در سطحی وسیع پیرامون وحی و مسائل مربوط بدان
سخن به میان آوردند و نوشتههای انبوهی را در این باب تقدیم
امت نمودند.

نگرش نوگرا یا نه به حقیقت و حی
گفتمان نوگرایی بسیار مشتاق است که انکار صریح و مستقیم
مبانی دینی که مسلمانان از عصر نبوت تا کنون بدانها عمل میکنند
راآشکارنسازدبلکههمیشهتکرارمیکندکهفهمیجدیدونگرشی
نوگرایانه از این مبانی دارد و نیز دیدگاهی متفاوت از آنچه دارد که
مسلمانان نخست در تعامل با مضامین شریعت و مبانی بزرگ آن
داشتهاندوادعامیکندکهدیدگاهآنهمانچیزیستکهپیشرفتو
ترقی تمدنی را برای مسلمانان تحقق خواهد بخشید.
گفتماننوگرایانهدرخصوصمسئلهیوحی،بسیاراینسخنرا
تکرار میکنـد که دو دیدگاه مختلف نسبت به وحـی وجـود دارد؛

دیدگاه نخست :دیدگاه سنتی قشرینگر است که با وحی بهاعتبار
حقیقتی خارج از واقع و باالتر و چیره بر آن تعامل مینماید که از
آسمان به زمین فرود آمده است! و دیدگاه دوم :دیدگاه نوگرایانه،
آگاه و عمیقی است که نگاه متفاوتی از آن دیدگاه ابتدایی نخست به
وحی دارد و چنان وحی را تفسیر میکند که با تغییر و تحوالت تاریخ
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و فرهنگ سازگار آید!
پیروان گفتمان نوگرایانه به صراحت نمیگویند که پیامبر در
ادعای نزول وحی بر خود ،دروغ گفته است بلکه به وحی اقرار
میکنندودرظاهرآنراتصدیقمیکنندامابسیاریازآنهابراینامر
متفقهستندکهوحی،حقیقتیخارجوجدایازماهیتزمینیانسان
نیست و تمامی وحی از منبع الهی مطلق نازل نشده است بلکه
رویدادی تاثیرپذیرفته از طبیعت انسانی و درآمیخته با مزاجهای
بشری و ابعاد روانی و فرهنگیای است که پیامبر در آن زمان با آنها
میزیسته است.
اما پس از آنکه بر این مقدار از مفهوم وحی و طبیعت و ماهیت آن
اتفاقنظر پیدا کردند در ارائهی تفسیری که نزدیک به ظاهر وحی
در نگرش آنها باشد دچار اختالف شدند و عبارتهایشان اختالف
پیدا کرد و گفتههایشان درباره آشکار نمودن نگرش جدیدشان
از وحی متنوع گردید.
چنانکه برخی از آنان وحی را حالتی قلمداد میکند که پیامبر
ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ در آن زندگی نموده است؛ حالتی که معانی
پنهان در زندگانیاش را از خالل وحی در او بروز داده است .مثال
وحی نزد عبدالمجید شرفی «حالتی استثنائی است که آگاهی در آن
غایب میباشد و ذهن تعطیل میشود تا چیزهای انباشته و مدفون
در اعماق ناخودآگاهی با نیرویی خارقالعاده بروز یابد؛ چیزهایی
که پیامبر قادر به دفع آن نمیباشد و ارادهی وی توان کنترل و
5
تصرف در آنها را ندارد«!

وحی نزد ارکون ،بیش از یک پدیده اجتماعی نیست که «زبان
جدیدی در آن آشکار میگردد تا بهصورت ریشهای ،دیدگاه انسان
پیرامون وضع او ،ساختارش در جهان و رابطهاش با تاریخ و فعالیت
9
وی در تولید معنا را اصالح کند«!
وچونچنیناستبنابراینفرقیبیناسالمودیگرادیانوضعی
بشری نیست و ارکون در تصریح خود درباره این موضوع میگوید:
تعریف خاص ما از وحی با یک ویژگی متمایز میگردد و آن اینکه:
بودا،کنفوسیـوسوحکیمانآفریقـاییراشاملمیشـودوتمـام
صداهای بزرگی که نمایانگر تجربه جمعی گروهی از بشر است تا
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آن را در حد تاریخی جدیدی وارد سازد«.
نصر حامد ابوزید بر این باور بود که خیال انسانی دارای تاثیری
برجسته در نبوت و وحی است و میگوید« :تفسیر نبوت با تکیه بر
مفهـومخیـالبدینمعنـاستکهآنانتقـالازعالَمبشـربهعالم
فرشتگان ،انتقالی است که از رهگذر کارایی قدرت تخیل انسان
صورت میپذیرد که در انبیاء ـ به حکم برگزیدن الهی و فطرت ـ
نسبت به سایر انسانها قویتر است ،زیرا اگر تاثیرگذاری خیال
نزدانسانهایعادیجزدرحالتخوابواستراحتحواسودوری
از مشغولیت به نقل واکنشها از جهان خارج به داخل پدیدار
نمیگردد اما انبیاء و شاعران و عارفان بر خالف دیگران ،قادر به
بکارگیری کارایی قدرت تخیل در بیداری و خواب بهطور یکسان
هستند ،البته معنای آن مساوی شمردن این سطح آنها از لحاظ
قدرت تخیل و کارایی آن نیست چرا که پیامبر بدون شک در قله آن
میباشد و پس از آن ،صوفی قرار میگیرد و سپس شاعر در پایان
11
این ترتیب جای میگیرد«.
اثبات این تاثیر تخیلی ،یکی از توجیهاتی بشمار میرود که او از
خالل آن حکم کرده که قرآن باید محصولی فرهنگی باشد نه نص و
متنی باالتر و چیره بر واقع و نه اینکه آمیخته به تغییر و تحوالت
12
اجتماعی و فرهنگی نباشد!

محمد ارکون هم پیوسته تکرار میکند که مفهومی سادهلوحانه
از وحی هست که در نگرشهای اسالمی رایج و انتشاریافته است
سپس بر شیوع این مفهوم سنتی حسرت میخورد و دردمند
میشود و خاطرنشان میسازد که هدف او از پژوهشهای خود،
تغییر مفهوم وحی از مسیر آن و عبور از آن است ،منظورم عبور از
نگرش ساده و سنتی است که نظامهای الهوتی و دینی منتشر
6
کردهاند.
و تاکید میکند که از اهداف محوری او ،چالشدار کردن مفهوم
وحی است یعنی اینکه وحی را پس از آنکه در اسلوبهای اسالمی،
امری بدیهی به نظر میرسید ،اشکالی معرفتشناسانه قرار دهد
و نیز تاکید میدارد که این چالش ،گام نخست برای پایهگذاری
7
معنایی جدید از وحی است.
او ناراحت است بدین خاطر که اندیشه غربی ،مفهومی تاریخی
از وحـی را اصـالت بخشیـده که بوسیله آن ،مفهـوم سنتـی و
قشـرینگرانهاز وحـی را زدوده است و آن را تبـدیل به مسئـلهای
انسانی و تاثیرپذیرفته از شـرایط اجتماعی فراگرد پیامبـر تبدیل
کرده است در حـالی که اندیشـهی عـربی تا کنـون به این نتیجه
نرسیـده است و درباره خودش میگویـد که  :تالش دارد وحی را
چنین تفسیـر کند که وحی ،وقوع معنـایی جدید در فضـای درونی
8
انسان است.

اگر به بررسی و پیگیری گفتمان نوگرایانه بپردازیم نصوص
بسیاری را میبینیم که با مفاهیم پیشین سازگار است و
دیدگاهی را تایید میکند مبنی بر اینکه وحی ،پدیدهای
باالتر و چیره بر واقع انسانی نیست و از آمیختگی با شرایط
تاریخی آن سالم نمانده است و حالتی کامال مستقل از حیث
منبع و سرچشمه نیست.
با این وجود ممکن است که خواننده ،نصوص اندکی را بیابد
که در آن به الهی بودن منبع وحی و اینکه وحی از جانب خداوند
متعال است تصریح شده باشد ،13اما این تصریحات بسیار
اندکهستندوباتصریحاتطرفدیگرقضیهبرابرینمیکنند
اصـل و قاعـدهی اسـاسی که تقـریبا بیـن همـه یـا اکثـر
گفتمـانهای نوگرایـانه مشتـرک است غلبـه دادن جنبـهی
فیزیکی حسی بر جنبهی متافیزیکی غیبی و تکیـه بر گرایش
مادی و نگاه از روزنهی آن به مسئلهی وحی است .این امر به
صورتی قوی در گرایش انسانگرایی پدیدار میگردد؛
گرایشی که انسان را مرکز جهان و منبع مبانی ،افکار و مفاهیم
قـرار میدهـد و این گرایش به شکلی اسـاسی از طغیـان و
سرکشی گرایش مادی بر اندیشـهی انسـانی برگرفته شده
است.
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پس اشتیاق بسیاری از نوگرایان به اثبات
هدف اصلی که در ِ
تاثیر بشری در اصل وحی ،حذف الهی بودن و ربانی بودن منبع
آن و حذف صفت مطلق بودن وحی و فرازمانی و فرامکانی بودن
آن وجود دارد مشروعیتبخشی به هدف محوری اندیشه و باور
آنها است که در اثبات تاریخمندی ادیان و تاثیرپذیری آن از
احوال اجتماعی و فرهنگی زندگی جلوهگر مییابد چرا که این
ایده ،اصلیترین محور باور نوگرایانه قلمداد میشود.
مواضعی که بسیاری از پیروان گفتمان نوگرایانه پیرامون
حقیقت وحی بدان باور دارند نه چیز تازهای است و نه از اختراع
آنها ،بلکه در کتب فیلسوفان فرقههای بدعی در تاریخ اسالمی
پراکندهاستوبرخیازپیروانگفتماننوگرایانهمشتاقهستند
که موضع خود را با استناد به گفتههای آن فیلسوفان تحکیم
بخشند و تالش دارند که اثبات کنند باور آنها دربارهی وحی،
ریشه در اندیشهی اسالمی دارد! البته ناگفته نماند که باورها و
سخنان آنها بهجز در کتب فالسفه در کتابهای مستشرقان
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معاصر نیز پراکنده و انتشاریافته است.

نا بو د سا ز ی و حی ا لهی تو سط د ید گا ه نوگر ا یا نـه
شخصیکهدرتولیداتفکرینوگرایانتأملمیکندبهشکلی
واضحمیبیندکهگفتمانآنهابهپیگیریوحیالهیوآنچهآورده
اهمیتی نمیدهد و اشتیاق و توجهی به بررسی احکام وحی و
شناخت مقاصد آن معطوف نمیدارد و حتی به ژرفنگری جهت
فهم جزئیات و تفاصیل عبادات و احکامی که وحی آورده اهتمام
نمیورزد بلکه مشغولیت آنها به وحی برای دفع مخالفت با
اندیشه و باورشان است و تالشی از سوی آنهاست که پس از
عاریه گرفتن باورشان از اندیشهی غربی برای درهم شکستن
موانع موجود بر سر راه نوآوری فکریای که برای اجرای آن
در قلمرو اندیشه اسالمی کوشش میکنند پس از آنکه اندیشه
و باورشـان را از اندیشـهی غـربی و بازارهـای فکـریاش به
عاریه گرفتند.
بسیاری از پیروان گفتمان نوگرایانه ،شناختی تفصیلی به
وحیای که پیامبر ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ آورده ندارند و در درک
ماهیت تبلیغ احکامی که پیامبر بدان پرداخته سررشته و آگاهی
ندارند و به عمق دریای هویت حقیقی دین نرفته و علمی بدان
کسبنکردهانـدوحتیازمنـابعیکهاندیشـهیاسالمـیبرآن
مبتنی میباشد شناختی ندارند.
این کوتاهی و نقص فجیع معرفتشناسانه ،آنها را بدانجا
سوق داده که نگرشهایی سست و بیاساس دربارهی مبانی
اسالمی از جمله وحی را پذیرا شوند که بسیار نامنسجم و فاقد
دالیل استوار هستند و فاصلهی بسیاری با حقیقت و واقع دارند.
از این دیدگاه با فیلسوفـان فرقـههای بدعی که در اندیشـه
اسالمی سر برآوردند تفاوتی ندارند بلکه برخی از آن فیلسوفان
نسبت به این بهاصطالح نوگرایان ،شناخت بهتری از دین و
علمی که رسولخدا آورده دارند.
اگر به بررسی معرفتشناسانهی نگرش ارائه شدهی
نوگرایان پیرامون وحی بپردازیم و سؤاالتی را بر اساس روش
علمی دربارهی آن مطرح نماییم در خواهیم یافت که این نگرش
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با اصل اقرار به نزول وحی مطابقت ندارد و نیز با مدلوالت نصوص
شرعی قطعی ناسازگار است و با طبیعت دعوت نبوی که رسول
خدا ـ صلی اهلل علیـه وسلم ـ آورده کامال منافـات دارد و اثبـات
لغزشگاههاوانحرافاتی کهنوگراییازدیدگاهصحیح پیدا کرده
و نیز دوری آن از حقیقت و تناقض گفتههایشان با دالیل عقلی و
تاریخی ،از رهگذر شیوههای متعددی ممکن است و من در اینجا
بهشششیوهبسندهمیکنمکهدرکلبیانگرسستیبنیاننگرش
نوگرایانه پیرامون وحی و نیز بیانگر انحراف و نادرستی آن است.
شیوهی اول :کسی که محصوالت فکری گفتمان نوگرایی را
میخواند به روشنی مشاهده میکند که این گفتمان ،جدیت
پژوهشی در تعامل با پدیدهی وحی را ندارد و به اندازهی کافی در
این مسئله به بحث و بررسی و ژرفنگری نپرداخته است و تمام
دادههای تاریخی ثانویهی متعلق به وحی را نادیده گرفته است؛
دادههایی که به شرح تفاصیل وحی پرداخته و حقیقت آنرا بیان
میدارد و همواره با وحی به عنوان پدیدهای مبهم و ناشناخته در
تاریخاسالمیتعاملمیکندیااینکهوحیراحالتیمیشماردکه
فاقد پشتوانهی هرگونه نص یا خبری نزد مسلمان است که به
طور ویژه بدان پرداخته باشد یا تفاصیلش را خاطرنشان ساخته
یا مقدمات ،احوال و شرایط آن را نقل کرده باشد.
حال آنکه حقیقت ،عکس چنیـن چیـزی است زیرا صحـابه
ـ رضی اهلل عنهم ـ حالت پیامبر ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ به هنگام
نزول وحی و نیز حالتش به هنگام نزول اولین وحی بر وی را شرح
دادهاند و حال وی و ترس ،تعجب و هراسی که او را در برگرفته
بود توصیف کردهاند و شرایط و حاالتی که وحی در آنها بر پیامبر
نازل گردیده را شرح دادهاند.
بلکه گفتمان نوگرایانه ،تفاصیل مرتبط به وحی که در قرآن
آمده را نادیده گرفته است انگار که وجود خارجی ندارد! و هر
کس که قرآن میخواند میبیند که قرآن دربردارندهی تفاصیل و
افکاری است که حقیقت وحی را بیان میدارد و قویا تاکید میکند
که از جانب اهلل متعال نازل شده است و اهلل است که هر کس را
بخواهد بر میگزیند و پیامبر ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ صرفا یک
دریافتکننده است و راههای [نزول] وحی به پیامبر گوناگون
است بلکه بیش از  ۱۰۰بار در قرآن بر این امر تاکید شده که وحی
از سوی اهلل متعال نازل شده است.
همهی این تفاصیل نزد کسی که قرآن را تصدیق مینماید و
وحی نازلشده به پیامبر ـ صلی
بدان ایمان دارد بیانگر آنست که ِ
اهلل علیه وسلم ـ نتیجهی حالت روانی وی در زندگانیاش نبوده
است و نیز نتیجهی قوهی تخیل و هوش سرشار او نبوده بلکه
معانی و معارفی نازلشده از سوی اهلل متعال به سوی پیامبرش
در زمین است.
شیوهی دوم :قرآن دربرگیرندهی معارف و علومی است که
محال است شخصی با قدرت عقل و هوش سرشار خود بدانها
دست یابد و نیز محال است که نتیجهی حالتی روانی باشد که
پیامبر ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ در زندگانی خویش داشته چرا که
قرآن ،شامل اخباری تفصیلی پیرامون امتها ،جماعتها،
پیامبران و رویدادهای تاریخی خیلی وقت پیش از عصر پیامبر
است که سخن از اعماق تاریخ دارد و آن رویدادها در دوران
پیامبـر روی ندادهاند و آن را در زندگانی خود نیاموختـه است.
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درو ِلثوا ِف که ِ� ِه ْم ثالث ِمائ ٍه ِس� ی�ن وازدادوا ِ�سعا
ِ
(اصحـابکهفم ّدتسیصـدونهسـالدرغارشـان[درحال
در(اصحـاب
خواب] ماندند(
همچنین قرآن ،دربردارندهی نامهای تفصیلی اشخاص،
درهمچنین
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امتها ،شهرها و قبایل است.
ِ
قدرت
دستیابی به تمام این امور از طریق هوش سرشار،
دردستیابی
بسیار تخیل و نیز تجربهی زندگی روزانه ،امکانپذیر نیست.
محمدعبداهللدرازدرتعلیقخودبرموضعافرادیکهوحیرابه
درمحمد
منبع روانی تفسیر میکنند به زیبایی گفته است« :این همان
باوری است که ملحدان امروزی به نام «وحی روانی» ترویج
میدهند و ادعا میکنند که با این نامگذاری ،نظر و باور علمی
جدیدی آوردهاند در حالی که ابن باور جدیدی نیست بلکه باور
جاهلیقدیماستودرکلیاتوجزئیات،هیچتفاوتیباهمندارند،
چرا که پیامبر را به صورت مردی با قدرت خیالپردازی باال و
احساسی عمیق به تصویر کشیدند ،یعنی اینکه او شاعر است،
افزون بر آن ،وجدان و ضمیر او را چیره بر حواسش برشمردند
تاجاییکهگفتنداوخیالمیکندشخصیرامیبیندکهبااوسخن
میگوید و گفتند این کسی که میبیند چیزی جز تصویری
زاییدهی تخیالت او نیست یعنی که او دیوانه یا خیالپرداز است
و چون آنها نتوانستند در بلندمدت بر این استدالالت خود ثبات
بورزند ناچار شدند با آشکار شدن جانب اخبار گذشته و آینده در
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قرآن ،اصطالح وحی روانی را رها کنند.
شیوهی سوم :از امور آشکار در قرآن ،پنهان ماندن شخصیت
درشیو
پیامبر ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ است چنانکه قرآن در اکثر اوقات،
چیزی از وی را ذکر نمیکند و حتی به شخص وی اشارهای هم
نمینماید و هرگاه نیز چیزی از شخص پیامبر ـ صلی اهلل علیه
وسلم ـ را خاطرنشان میسازد برای این است که بر شخص
اوحکمکندیارفتارشراکنترلنمایدویابراوچیرهگرددودرمورد
آنچه که به شادیها و غمهای او مربوط میشود میدانیم که وی
چقدر بهخاطر فرزندانش ،دوستانشویارانش اندوهگینشد تا
جایی که سالی که عمو و همسرش خدیجه ـ رضی اهلل عنها ـ در
آن سال وفات یافتند و با مرگشان ،یاری معنوی آنان را از دست
داد عام الحزن (سال اندوه) نامیده شد با این وجود ،هیچ بازتابی
از این رویدادهای دردناک را در قرآن نمیبینیم در حالی که اینها
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از شدیدترین اموری است که بر نفس بشری تاثیر میگذارد.
پس اگر قرآن  /وحی از حالت روانی یا عقلی پیامبر ـ صلی اهلل
درپس
علیه وسلم ـ تاثیر میپذیرفت یا هوش سرشار ،طبیعت زندگی
روزانهاشیاقوهیتخیلویدروحیایکهبهسویشآمدهتاثیری
میداشت آشکارا در قرآن پدیدار میشد بهویژه در آن احوال و
اوضاع استثنائی...

بنابراین نبود چنین تاثیراتی ،دلیلی است بر اینکه احساسات و
درونیات پیامبر ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ منبعی برای وحی نیست و
تاثیـری بر او نداشتـهاند بلکه وحی ،حقیقتی است که از جانب اهلل
متعال در آسمان ،بر او در زمین نازل شده است.
شیوهی چهارم :اینکه نبوت پیامبر ـ صلی اهلل علیه وسلم ـتنها
منحصـر به قرآن نیست بلکه حالتی ترکیبیافته از تشـریعات و
معجزاتاینجهانیوحسیواحوالواوضاعاخالقیوروانیمختلف
است و محال است که جمع تمامی این امور به سبب قوهیتخیل،
هوش سرشار یا از طریق تجربهی انسانی حاصل شود.
معلوم است که پیامبر ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ در اثنای نبوت
خویش،معجزات َکونیبسیاریراآوردهاستهمانندشکافتنماه،
بیرون زدن آب از بین انگشتانش ،زیاد شدن غذا ،شفای برخی
بیماریهاودیگرحاالتفراترازتوانبشری،واینامورـهرچندکه
برخی نوگرایان سعی در تردیدپراکنی در آن را دارند ـ بسیار
مشهور و متواتر است ،و تردیدافکنی در درستی آنها بهسبب وجود
دالیل صحیح ،دشوار و محال است.
محال است که آوردن چنین اموری ،ناشی از تجربهی زندگانی
ازطریققوهیتخیلیاهوشسرشارباشد،وشیخاالسالمابنتیمیه
ـ رحمه اهلل ـ در راستای توضیح این مفهوم و به هنگام نقد موضع
فیلسوفانی که نبوت را به نیروهای نفس ارجاع دادهاند میگوید:
»اثبات نیروهای نفس بشری ،چنین تاثیرات ـ معجزات حسی ـ را
نمیطلبد ،و تردیدی نیست معجزاتی که نزد مسلمانان،یهودیان و
نصارامعلوماستازجملهاموریاستکهمردمبرآناتفاقدارندکه
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نیروهاینفسآنرانمیطلبدوفیلسوفاننیزبهاینامراقرارمیکنند.
مشکل منهجی نزد گفتمان نوگرایانه این است که آنها به هنگام
سخندربارهیوحیبانبوتووحیبرایناساستعاملمیکنندکه
رویدادی مفرد است که فقط در قرآن جلوهگر میشود در حالیکه
نبوت در حقیقت ،پدیدهای مر ّکب است که از مفاهیم نازلشده
از جانب اهلل متعال ،دالیل حسی و عقلی که خداوند برای تایید
پیامبرشارائهنمودهونیزازحاالتاخالقیوروحیوروانیکهپیامبر
ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ در آنها زندگی کرده ترکیب یافته است.
شیوه پنجم :شخصی که به بررسی نبوت پیامبر ـ صلی اهلل علیه و
سلم ـ مبادرت میورزد درمییابد که نبوت وی با امور و رویدادهایی
قبل و در اثنای نبوت احاطه شده است که به روشنی بر این داللت
وحی نازل شده بسوی او ،خود پیامبر و یا احساسات و
دارد که منبع ِ
عقل و تجربهاش نبوده است بلکه وحی ،حقیقتی است مستقل
از ذات او که از جانب اهلل متعال از آسمان به او نازل شده است.
چنانکه پیش از تولد پیامبر ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ  ،واقعهی فیل
روی داد که اهلل متعال بواسطه آن ،کعبه را کرامت بخشید وشرافت
سخنان بسیار اهل
خانه بزرگمرتبهاش را آشکار نمود ،همچنین
ِ
کتاب از سر برآوردن یک پیامبر در آن زمان و نیز اتفاقاتی که به
هنگام تولد پیامبر روی دادند ،خبر دادن کاهنان از اموری که به وی
مربوطمیشدواینکهجنیانبرایخبردادنازنبوتاوبهراهافتادند
همگی اموری خارج از قدرت ،علم و ارادهی وی بود ،همچنین آنچه،
که اهل کتاب بدان خبر دادهاند و اخبار پیامبران پیشین مبنی بر
نبوت و رسالت او نزد اهل کتاب مکتوب و موجود است و اینکه مردم
در آن منابع به پیروی از وی امر شدهاند همگی اموری خارج از
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قدرت ،علم و ارادهی اوست.
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لذااینرویدادهابیانگرآنستکهآنچهبرپیامبرـصلیاهللعلیه
وسلم ـ نازل شده است به تجربهی زندگی و قوهی تخیل وی
بر نمیگردد بلکه گزینش و انتخابی الهی و آمادگی و ترتیبی
ربانی است و بدین دلیل است که تمام شرایط و احوال مناسب
برای آن مهیا شده است.
شیوهی ششم :اینکه وحیای که بر پیامبر ـ صلی اهلل علیه
وسلم ـ نازل میشد تابع اراده ،اختیار و تمایل او نبوده است چون
زمانبندی نزول وحی یا مشخص کردن مکان و حالت آن ،تابع
ارادهی پیامبر نبوده است و پاسخگوی خواستهها و نیازمندیهای
وی در هنگام نیاز نبوده است چنانکه در مورد آبروی همسرش
دچاربالشد؛واینمسئلهازبزرگترینبالهاومصیبتهاییاست
که هر انسانی ممکن است بدان گرفتار آید ،همچنین سؤاالتی از
اوپرسیدهشدکهجوابآنهارانمیدانستورویدادهاییراازسر
گذارند که از حکمتهای موجود در آن آگاه نبود اما با این موجود،
وحی در آن زمانها بر او نازل نشد و با تاخیر نازل گشت اما
اگر وحی ،تابع قوهی تخیل پیامبر یا تجربهی شخصی یا هوش
سرشار و یا تمایل او بود پیامبر فورا و مستقیما به دفاع از
همسرشمیپرداختیامستقیمابهسؤالهاییکهازویمیشد
جواب میداد تا حرج و تنگنای وارد آمده بر خود را دور کند.
در برخی حاالت نیز ،در شرایطی بر پیامبر وحی میشود که
حال و وضعش بیانگر آن است که آمادگی وحی را ندارد و منتظر و
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خواستار آن نبوده است.
تمامی این شواهد دال بر این است که پیامبر ـ صلی اهلل علیه
وسلم ـ تاثیری در وحی از جهت احساسات و عواطفش نداشته
است بلکه او فقط وحی را دریافت میکرده و آن را از جانب اهلل
متعال تبلیغ مینموده است.
دالیل بسیار دیگری نیز وجود دارند که تاکید میکند وحی
نازلشده بر پیامبر ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ منبعی بهجز اهلل
متعالنداشتهاستوبیانگربطالنواشتباهبودنتمامتفسیرات
دیگری است که گفتمان نوگرایانه و غیر آن پیرامون پدیدهی
وحی ارائه کردهاند.
نتیجهای که تمام این دالیل بر آنها متفق است ـ چه آنها که
بیـانشدوچهآنهـاییکهذکرنشـدـایناستکهدیدگاهیکه
گفتمان نوگرایانه پیرامون وحی ارائه میدهد ممکن نیست که
نمایانگر وحی الهی باشد و امکان ندارد که با داللتهای قرآن
و براهین عقلی و نیز با حال و وضع پیامبر در نبوتش سازگار باشد
بلکه در میـزان قرآن و سنت ،کفر و گمـراهی و انحـراف از راه
راست است.
پس با این وجود چگونه صحیح است که پدیدهی وحی الهی
در ادیان را با آن تفسیر کرد با اینکه خود قرآن بر ابطال آن داللت
میکند؟! و چگونه درست است کسی که ایمان به قرآن و درستی
نبوت را آشکار میکند آن را بر زبان بیاورد؟!
در نتیجه تنها میتوانیم از بین دو انتخاب ،یکی را برگزینیم :یا
اینکه به بطالن و اشتباه دیدگاه نوگرایانه در تفسیر وحی حکم
کنیموآنچهرابپذیریمکهقرآنودالیلتاریخیبیانگرآنهستند
و یا اینکه دیدگاه نوگرایانه را قبول کنیم و آیات قطعی قرآن و
دالیل عقلی را به دیوار بزنیم!!
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در واقع ،کسی که وحی الهی را تفسیری نوگرایانه میکند
همانندکسیاستکهسخنانارسطودربارهیجهانوطبیعترا
چنین تفسیر میکند که ارسطو برای برخی بیماریهای عصر
خود ،دارو تجویز میکرد! یا همچون کسی است که سخنان
متنبی در مدح سیف الدوله را اینگونه تفسیر میکند که متنبی
قصد داشت برخی نظریات فیزیکی را شرح دهد!
وچوننمیتوانیمبیناینتفسیراتازسخنانارسطوومتنبی
وبینقصدحقیقیآندو،سازگاریبرقرارکنیم،همانگونهامکان
ندارد که بین تفسیر نوگرایانه از وحی و بین حقیقت وحی الهی
آنطور که قرآن بیان میکند سازگاری برقرار نماییم.
هنگامیکهابنتیمیهـرحمهاهللـمذهبفیلسوفانفرقههای
بدعی در تفسیر نبوت را مورد بحث و بررسی قرار میداد ـ که
فرقی با تفسیر نوگرایان معاصر از وحی ندارد ـ جدایی کامل با
مذهب آنها را اعالن داشت و گفت« :و هر کس که مذهب آنها را
بشناسد و آنچه رسوالن گفتهاند را نیز بشناسد ضرورتا
در مییابد که آنچه آنها (فالسفه) بر زبان میآورند مخالف آن
چیزی است که رسوالن میگویند لذا الزم میآید که یا رسوالن
راتصدیقکندوآنهاراتکذیبنمایدویااینکهرسوالنراتکذیب
کند و آنها را تصدیق نماید» .با تفسیر نوگرایانه از وحی نیز باید
چنین کرد زیرا ما از بین دو انتخاب ،تنها میتوانیم یکی را
برگزینیم و راه سومی هم نداریم :یا اینکه تفسیر آنها را باور کنیم
و دالیل قرآن و عقل را تکذیب کنیم و یا دالیل قرآن و عقل را
تصدیق نماییم و تفسیر آنها را تکذیب کنیم.
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بنشهاب ی م َ سن.
ا . .زره ؛اما .زبرگ ت
نا م آ و ر ا ن

وی محمد بن مسلم بن عبیداهلل بن عبداهلل أصغر بن شهاب بن
عبداهلل بن حارث بن زهرة بن کالب بن مره قریشی مدنی ،ساکن
در شام ،معروف به «ابن شهاب ُزهْری» از ائمه اَعالم ،فقیه و مح ّدث
بزرگوحافظدورانخوداست.مادرویعائشهبنتعبداهللأکبربن
شهـاب است .کنیـه وی ابوبکر است .محمـد بن سعـد وی را از
شخصیتهای طبقه چهارم اهل مدینه دانسته است.
محمد بن یحیی بن ابی عمر از سفیان نقل میکند که :زهری را
دیدم که موی سر و محاسنش سرخ رنگ مائل به سیاه بود گو اینکه
1
در آن کمی کتم [به همراه حنا] استفاده کرده بود.
ُزهری به ضم «ز» و سکون «ه» نسبت به « ُزهرة بن کالب بن
مرة» (بنی ُزهرة) است که قبیلهای بزرگ از قریش هستند .آمنه
مادر رسول اهلل ـ صلی اهلل علیه وآله وسلم ـ و بسیاری از صحابه
2
از آنان هستند.
او را نخستین تدوینگر حدیث میدانند که به دستور خلیفه
3
اموی ،عمر بن عبدالعزیز اقدام به این کار نمود.

تو لد و رشـد :

نویسنده :عبداهلل موحد

میگوید« :هشت سـال در برابر سعیـد بن مسیب زانـو زدم» و
میگوید« :برای طلب حدیث سه روز سعید بن مسیب را دنبـال
کردم» وی همچنین مالزمت عبیداهلل بن عبداهلل را مینمود و برای
طلب علم خدمتگذاری او را میکرد.
او همینطور مالزمت عروة بن زبیر را مینمود و میگفت« :عروة
دریایی است که تمامی ندارد«.
زهری در طلب علم بسیار شجاع بود و هر چه را میخواست
میپرسید .عبدالملک بن مروان ـ هنگامی که بار اول نزد او رفت ـ
وی را به طلب علم تشویق کرد و گفت« :در طلب علم کوشا باش و به
غیر آن مشغول نشو زیرا من میبینم که تو از چشم حافظ و قلبی
هشیار برخوردار هستی و به نزد انصار در خانههایشان برو«.
روایت شده است که زهری حدیث را مینوشت و آن را مذاکره
میکرد و پس از حفظ کردن آن نوشتهاش را پاک میکرد .او از
بانشاطترین طالب علم بود که بسیار به حلقات علماء رفت و آمد
میکردوهیچکسراکهازعلمیبرخورداربودرهانمیکردمگرآنکه
به نزدش می رفت.

بر اساس گفته دحیم و احمد بن صالح ،وی به سال  50هجری
..
دیده به جهان گشوده است اما خلیفه بن خیاط والدت او را در
سال  51هجری دانسته است 4.تولد وی در دوران خالفت معاویه
ـ رضی اهلل عنه ـ بوده است.

تال ش ا و در طلب علم :

وی قرآن را در هشتاد روز حفظ کرد و سپس در اواخر دوران
صحابه در حالی که بیست و چند سال داشت در طلب علم برآمد.
ابن شهاب از برخی از صحابه از جمله انس بن مالک و عبداهلل
بن عمر و جابر بن عبداهلل و سهل بن سعد و ابوالطفیل و مسور و ابن
..
مخرمه شنیده و از آنان روایت نمود.
او همچنین از بزرگان تابعین علم آموخت از جمله :ابو ادریس
خوالنی ،و عبداهلل بن حارث بن نوفل ،و حسن و عبداهلل ،فرزندان
..
..
..
محمدبنحنفیه،وحرملهموالیاسامهبنزید،وعبداهللوعبیداهللو
..
سالم،فرزندانابنعمر،وعبدالعزیزبنمروان،وخارجهبنزیدبن
ثابت ،و سعید بن مسیب ،و سلیمان بن یسار ،و عبداهلل بن ابیبکر
..
بن حزم ،و عبیداهلل بن عبداهلل بن عتبه ،و عروة بن زبیر ،و أعرج بن
عبدالرحمن بن هرمز ،و عطاء بن ابی رباح ،و قاسم بن محمد بن
ابیبکر ،و محرر بن ابیهریرة ،و محمد و نافع ،فرزندان جبیر بن
مطعم ،و عمرة دختر عبدالرحمن و دیگران.
وی از امام تابعین ،سعید بن مسیب بهره فراوان برد؛ خود وی

ابراهیم بن سعد بن ابراهیم در این مورد میگوید« :به پدرم گفتم
ابن شهاب چگونه از شما پیش افتاد؟ گفت :او همیشه در صدر
مجالس مینشست و در مجالس علم هیچ میانسالی نمیدید مگر
آنکه از او میپرسید و هیچ جوانی را نمیدید مگر آنکه از او
میپرسید ،سپس به خانههای انصار میرفت و در آنجا جوان و
5
میانسال و پیرمرد و زنی نمیدید مگر آنکه از وی سوال میکرد«...
14

قدرت حفظ وی:

ذهبی به نقل از برادرزاده زهری میگوید« :به سبب قدرت
6
حفظی که ُزهری داشت قرآن را در هشتاد شبانهروز حفظ کرد«.
معمر از ُزهری روایت میکند که گفت« :هیچگاه به کسی نگفتم
7
سخنت را تکرار کن«.
ابن َوهْب از لیث بن سعد نقل میکند که ابن شهاب میگفت:
8
»چیزی را به سینه نسپردم که از یادم برود«.
قرة بن عبدالرحمن میگویدُ « :زهری صحیفهای نداشت مگر
9
کتابی که در آن نسب قومش را نگاشته بود«.
سعد بن عبدالعزیز میگوید« :هشام بن عبدالملک از زهری
خواست که برای برخی از فرزندانش حدیث امال کند .او کاتبی
خواست و برای او چهارصد حدیث امال کرد .بعدها هشام [برای
آزمایش وی] به او گفت :آن کتاب گم شده است .زهری کاتب را
فرا خواند و دوباره [آن احادیث] را بر وی امال کرد .هشام کتاب
دوم را با کتاب نخست مقابله کرد و دید که حتی یک حرف هم جا
10
نیفتاده است«.

نو شتن علم: 11

عبدالرحمنبنابیزنادازپدرشنقلمیکندکه«منوابنشهاب
طواف میکردیم در حالی که ابن شهاب الواح و صحیفهها را با خود
داشتومابهاومیخندیدیم!»ودرروایتدیگریمیگویدماتنهاحالل
وحرامرامینوشتیماماابنشهابهرچیزیراکهمیشنیدمینوشت
12
تاآنکهوقتیبهاومحتاجشدنددانستیماوداناترینمردماست«.
صالحبنکیسانمیگوید«:منوزهُریباهمعلممیآموختیم،او
گفت سنتها را بنویسیم؛ پس آنچه از رسول اهلل ـ صلی اهلل علیه
وآله وسلم ـ روایت میشد را نوشتیم .سپس گفت :بیا هر آنچه از
صحابه روایت شده است را بنویسیم .صالح میگوید :او نوشت و
13
من ننوشتم و او موفق شد و من نشدم«.

همر ا هی و مال ز مت علما :

مالک از زهری روایت میکند که میگفت« :برای طلب حدیث
14
سه روز پی در پی سعید بن مسیب را دنبال کردم«.
معمر میگوید :شنیدم که زهری میگفت« :هشت سال در برابر
15
سعید بن مسیب زانو زدم«.
مالک از زهری روایت میکند که گفت« :آنقدر خدمت عبیداهلل
..
بنعبداهللبنعتبهراکردمکهوقتی[درمیزدم]وعبیداهللمیگفت
چهکسیاستخدمتکارشمیگفت:همانغالمت!وگمانمیکرد
که من غالم اویم زیرا خدمت او را میکردم و حتی آب وضویش
16
را برایش میآوردم«.

وی را در
دمشق
کهدر
ویرا
مالک
مالککه
انس بن
انسبن
بنعد َسوعد و
بن َس
سهل
سهل
[همچنین] از
[همچنین]از
دراواو
َ ..
ثعلبهیر ،و
بن
بن ُصغ
ثعلبه بن
عبداهلل
عبداهللوبن
بن یزید،
یزید ،و
نمود ،وبنسائب
مالقاتسائب
دمشقنمود ،و
مالقات
..
ابوطفیلو
ابی جمیله،
جمیله ،و
ابیسنین
لبید ،و
سنین
محمودوبن
بن لبید،
ربیع ،و
محمود
محمودوبن
بن ربیع،
یر ،و
محمود
ُص َغ
..
عامرو
دیلی،
عبداهللبن
ربیعهوبن عباد
عباددیلی،
ازهر ،و
ربیعهبن
عبدالرحمن بن
عبدالرحمنبنازهر،و
ابوطفیل عامِر ،و
عامِر،و
..
سعيد
دثان،کهوهشت
مسيِّب،
بن َح
اوسبن
بنسعيد
دثان ،و
بنو َحمالک
ربیعه،
عامربنبناوس
ربیعه ،وبنمالک
بنعبداهلل
..
وقاصو
عباس،
بنبن
علقمه
نمود،ووکثیر
وقاص ،
مالزمتبنوی را
سال علقمة
نمود ،و
هشت
وی را
مالزمتکه
سالمسيِّب،
بن
..
..
ادریس
حسین ،و عروه
زبیر ،و ابی
بنبن
عروهعلی
سهل ،و
حسین ،و
امامه بن
علی بن
سهل ،و ابی
بنعباس،
امامهبن
ابیکثیر
و
..
عبدالملک بن
مروان ،و سالم
بنؤیب ،و
بن ُذ
عبدالملک
النی ،و َقبیصه
ؤیب ،و
ادریس ُذ َخ ْو
بیصه بن
زبیر،وو َقابی
النی،
َخ ْوبن
بشیر،بنو
مطعم ،وبنمحمد
جبیر بن نعمان
محمد وبنمحمد
بنومطعم،
عبداهلل،
محمد بن جبیر
مروان،وو سالم
عبداهلل،
..
عثمان
بنوعبداهلل
عتبه،
عبيداهلل
عبداهلل بن
عبدالرحمن،و
عبيداهلل بن
سلمهبن
عبدالرحمن ،و
سلمهبنبنبشیر،وابی
نعمان
ابی
..
بن
بکربنی
موالی
األحوصابی
بنی ثابت ،و
موالیابی
عامری ،و
األحوص
اسحاق
بنابی
عامری ،و
اسحاقو عثمان
بنبن عتبه،
محمد ،و
بن سعد،
قاسم بن
محمد ،وو عامر
بن حارث،
عبدالرحمنبن
حارث ،و قاسم
بکر بن
ابیبن
عبدالرحمن
ثابت ،و
..
از
ابوعمربن
بن کعب
مالک ،و
کعب وبنعبداهلل
بنثابت،
عبداهللبن
خارجهوبن زید
سعد،بنو ثابت،
خارجه بن زید
عامر
روایت
بود ،و ابان
عثمان
نموده
ابانرابن
پیامبر
بود ،و
مصاحبت
که نموده
پیامبر را
ابوعمر از بلی
مصاحبت
مالک ،و
بلی که
کرده است.
عثمان روایت کرده است.
بن
خدیجوو ُعبادة بن صامت
بنخدیج
رافعبن
رسللازازرافع
همچنینبهبهطور
ویهمچنین
دروی
رس َ
طورُم ُم َ
احادیثرارا تخریج نموده
ایناحادیث
نسائیاین
است،نسائی
کردهاست،
روایتکرده
حدیثروایت
حدیث
تخریج
صورت ُمرسل
ابوهریرةرابه
حدیث
ترمذی
است.
صورت ُمرسل
ابوهریره را به
ویازوی از
حدیث
نیزنیز
ترمذی
است.
17
است.
نموده
نموده است.
تخریج

مشهورترینکسا نیکه از و ی علم آموخته و ر و ا یت کردها ند :

عطاء بن ابی رباح که از وی بزرگتر است از وی روایت نموده
استوهمچنینعمربنعبدالعزیزکهبیستوچندسالپیشازوی
وفاتنمود،وعمروبندینار،وعمروبنشعیب،وقتادةبندعامه،و
زید بن اسلم و گروهی از هم طرازان وی ،و منصور بن معتمر ،و
ایوب َسختیانی ،و یحیی بن سعید انصاری ،و ابوالزناد و صالح بن
کیسان ،و ُعقیل بن خالد ،و محمد بن ولید زبیدی ،و محمد بن ابی،
حفصه ،و بکر بن وائل ،و عمرو بن حارث ،و ابن جریج و جعفر بن
بُرقان،وزیادبنسعد،وعبدالعزیزبنماجشون،وابواویس،ومعمر
بنراشد،واوزاعی،وشعیببنابیحمزة،ومالکبنانسولیثبن
سعد،وابراهیمبنسعد،وسعیدبنعبدالعزیز،و ُفلیحبنسلیمان،
و ابن ابی ذئب ،و ابن اسحاق ،و سفیان بن حسین ،و صالح بن ابی
االخضر ،و سلیمان بن کثیر ،و هشام بن َسعد ،و هشام بن بشیر ،و
..
18
سفیان بن عیینه ،و گروهی دیگر از وی روایت کردهاند.

ا خال ق و منش زهری

کرم ا ما م زهری :
سخا و ت و َ

عمرو بن دینار میگوید :کسی را ندیدم که همچون ابن شهاب
دینار و درهم برایش بیارزش باشد .دینار و درهم نزد او همچون
19
پِشکل بود!

کسا نیکه ا ز آ نا نعلمآ مو خته و ر و ا یتکر د ه ا ست  :بزرگداشت اهل علم:

معمراززهرینقلمیکندکهمیگفت«:کناردرخانهعروةمیآمدم
احمد عجلی میگوید« :ابن شهاب از ابن عمر ـ رضی اهلل عنهما ـ
سه حدیث شنیده است» ،عبدالرزاق به نقل از معمر میگوید :و مینشستم سپس بی آنکه وارد شوم میرفتم ،و اگرمیخواستم
20
میتوانستم وارد شوم اما به احترام او وارد نمیشدم«.
»زهری از ابن عمر دو حدیث شنیده است«.

15

سفیان میگوید« :میشنیدم که زهری میگفت :فالنی که از
21
ظرفهایعلمبودمراچنینحدیثگفت،ونمیگفتفالنعالم«.

جا یگا ه علمی زهری

..
ربیعه نقل میکند که گفت :به عِراک بن مالک
لیث از جعفر بن
گفتم :چه کسی فقیهترین اهل مدینه است؟ وی سعید بن ُمسیّب و
ُعروة و ُعبیداهلل بن عبداهلل را نام برد و سپس گفت :اما داناترین
22
آنان نزد من ابن شهاب است زیرا او علم آنان را به علم خود افزود.

در با ره ا وگفتـه ا ند :

لیث بن سعد میگوید :سعید بن عبدالرحمن به من گفت :ای
23
اباحارث،اگرابنشهابنبودبخشبسیاریازسنتنابودمیشد.
و امام مسلم میگوید« :زهری حدود نود حدیث دارد که آنها را از
پیامبر صلی اهلل علیه وسلم با أسناد خوب روایت میکند بدون آنکه
24
کسی دیگر آنها را روایت کرده باشد«.
همچنین لیث میگوید« :عالمی را جامعتر و آگاهتر از ابن شهاب
ندیدم .اگر بشنوی که درباره ترغیب سخن میگوید خواهی گفت:
جز این در چیز دیگری ماهر نیست ،و اگر در انساب سخن گوید
خواهیگفت:جزاینچیزینمیداندواگردربارهقرآنوسنتگوید
25
سخنش جامع و فراگیر خواهد بود«.
ایوب سختیانی میگوید« :کسی را عالمتر از زهری ندیدم«
صخر بن جویریه به او گفت« :و نه حتی حسن [بصری]»؟ گفت:
26
»کسی را عالمتر از زهری ندیدم«.
عبدالرزاق از معمر از عمر بن عبدالعزیز نقل میکند که وی
گفت« :قدر ابن شهاب را بدانید که هیچکس را نخواهید یافت که
27
از او نسبت به سنت گذشتگان آگاهتر باشد«.
شعیببنابیحمزهمیگوید:بهمکحولگفتند:داناترینکسیکه
مالقاتکردهایکیست؟گفت«:ابنشهاب».گفتنددیگرچهکسی؟
28
گفت« :ابن شهاب» .گفتند باز چه کسی؟ گفت« :ابن شهاب«.
ابراهیم بن سعد از پدرش نقل میکند که گفت« :کسی دیده
نشده است که پس از رسول اهلل ـ صلی اهلل علیه وآله وسلم ـ مانند
29
ابن شهاب علم را جمع کرده باشد«.
امام أوزاعی میگویـد« :هیچ یک از تابعیـن خالفت هشـام بن
30
عبدالملک را درک نکردند که فقیهتر از او باشند«.

نه اجازه نوشتن آن را میدادم«.
همچنین ترس آنان از نابود شدن احادیث رسول خدا ـ صلی اهلل
علیه وآله وسلم ـ کمتر از نگرانی آنان نسبت به احادیث ساختگی
نبود .این دو عامل از قویترین عواملی بود که باعث شد علما برای
خدمت به سنت و تدوین آن همت گمارند .هنگامی که خلیفه زاهد و
عابد ،عمر بن عبدالعزیز این ماموریت را به طور رسمی بر عهده
گرفت به آفاق چنین نامه نوشت که« :احادیث رسول اهلل صلی اهلل
علیه وسلم را جمعآوری نمایید»33.یکی از نامههایی که برای
اهل مدینه نگاشته بود چنین بود« :حدیث رسول اهلل صلی اهلل علیه
34
وسلم را بنویسید که من از زوال علم و رفتن اهل آن میترسم«.
او برای این هدف از علما و راویان بزرگ آن دوران از جمله محمد
بن عمرو بن حزم (وفات 117 :هـ) و ابن شهاب ُزهری کمک
گرفت ،و حتی خود نیز در این تالش علمی شرکت جست .ابن
شهابمیگوید«:عمربنعبدالعزیزمارابهجمعسنتهادستورداد
و ما آن را دفتر ،دفتر نگاشتیم و او به هر سرزمینی که در آن قدرت
داشت یک دفتر فرستاد»35.بر این اساس است که مورخان و علما
36
میگویند«:نخستینکسیکهعلمراتدویننمود،ابنشهاببود«.
32

ر و ا یت حدیث :

ُزهری احادیثی را به تنهایی روایت نموده که جز او کسی دیگر
روایت نکرده است .لیث بن سعد میگوید :سعید بن عبدالرحمن
بنمنگفت«:ایاباحارثاگرابنشهابنبودبخشزیادیازسنت
نابود میشد» .حافظ ذهبی میگوید« :ابن شهاب بخش زیادی از
سنت را به تنهایی روایت کرده است و از رجالی روایت نموده که جز
او کسی از آنان روایت نکرده است ،مسلم این رجال را نام برده که
37
تعداد آنان هفتاد و چند نفر است«.

تو جه به سندآ و ر ی بر ا ی ر و ا یا ت :

وینسبتبهإسناد(سندآوریوذکرسند)روایاتبسیارحساس
بود و علما و طالب علم را نسبت به پایبندی به ذکر سند تشویق
میکرد .یک بار شنید که اسحاق بن عبداهلل در مدینه چنین حدیث
میگویدکه«:قالرسولاهلل»...پسبهاوگفت«:توراچهشدهاست
ای ابن ابی فروة! قاتلک اهلل! چه جراتی بر خداوند داری؟! حدیث را
38
باسندبیاور،برایمااحادیثیمیآوریدکهنهافسارداردونهزمام«!
ولید بن مسلم میگوید« :زهری از قصر خضراء از نزد عبدالملک
بن مروان بیرون آمد و در کنار آن ستون نشست و گفت :ای مردم ما
خد ما ت علمی ا ما م زهری
چیزهایی را از شما منع میکردیم که به اینها (یعنی خلفا) دادیم.
پسبیاییدتابهشمانیزحدیثبگویم».روایمیگوید«:شنیدمکه
تدو ین سنت :
آنها گفتند قال رسول اهلل ـ صلی اهلل علیه وآله وسلم ـ پس زهری
زهری نخستین کسی بود که در استجابت درخواست خلیفه
خطاب به آنها گفت :ای اهل شام ،چه شده که میبینم احادیثتان
اموی ،عمر بن عبدالعزیز اقدام به تدوین سنت در دفاتر خاصی
بی افسار و زمام است!» ولید میگوید« :از آن روز اصحاب ما نسبت
نمود سپس عمر بن عبدالعزیز آن دفترها را به همه سرزمینهایی
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به ذکر سند پایبند شدند«.
کهحکومتمیکردفرستاد.بهاجماععلماوینخستینکسیاست
که به طور رسمی با دستور عمر بن عبدالعزیز سنت را تدوین نمود .تشویق طالب علم برای آموختن حدیث و هزینه برای آن
اسباببسیاریازجملهظهوراحادیثساختگیکهدالیلسیاسی
زهری طالبان علم را برای فراگیری حدیث تشویق میکرد و
خاص خود را داشت باعث شد علما بطور جدی در فکر تدوین حتی برای برخی از آنان هزینه نیز میکرد .یکی از طالب علم به او
حدیث باشند .زهری میگوید« :اگر احادیثی نبود که از مشرق نزد گفت :من برای طلب علم مال کافی ندارم .زهری به او گفت« :دنبال
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ما میآمد و ما آن را نمیشناختیم نه هرگز حدیثی را مینوشتم و من بیا و من هزینهات را میدهم«.
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او اصحاب حدیث را گرامی میداشت و با ثرید و عسل از آنان
پذیرایی میکرد و اگر کسی از آنها از خوردن غذایش ابا میورزید
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سوگند میخورد که ده روز با او سخن نگوید!

تعد ا د احا دیث و ا ر زش ر و ا یت ا و :

علی بن مدینی میگوید« :او در حدود دوهزار حدیث دارد».
ابوداوود میگوید« :تعداد احادیث او دوهزار و دویست حدیث
استکهنصفآنمسنداست».أسنادزهریازبهترینوقویترین
سندها است .امام احمد میگوید« :زهری بهترین مردم از نظر
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حدیث است و إسناد او خوبترین إسناد است«.
نسائی میگوید :بهترین أسانیدی که از رسول اهلل ـ صلی اهلل
علیه وآله وسلم ـ روایت میشود چهار سند است ]1[ :زهری از علی
بن حسین از پدرش (حسین بن علی) از پدربزرگش (علی بن
ابیطالب) و [ ]2زهری از عبیداهلل از عبداهلل بن عباس و [ ]3ایوب از
ْ ..
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قمه از عبداهلل.
محمد از َعبیدة از علی و [ ]4منصور از ابراهیم از َعل
حاکم میگوید« :صحیحترین أسنادی که به عمر بن خطاب
میرسد این است :زهری از سالم (بن عبداهلل بن عمر) از پدرش
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)عبداهلل بن عمر) از پدربزرگش (عمر بن خطاب(«.
سیوطی میگوید« :گفته شده است صحیحترین أسناد به طور
مطلق روایت ابوبکر محمد بن مسلم به عبیداهلل بن عبداهلل بن
شهاب زهری از سالم بن عبداهلل بن عمر از پدرش میباشد ،و
این نظر احمد بن حنبل و اسحاق بن راهویه است و ابن صالح نیز
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بدان تصریح کرده است«.

شُ بها ت مستشرقین و دیگر فر قه ها علیه ا ما م ُزهری و ر ّد آن
امام زهری به حق یکی از حفاظ أعالم است که نامش در
صفحات تاریخ میدرخشد و به شایستگی امام عصر خود
است .اما با این وجود او نیز از اتهامات برخی فرقهها و دشمنان
شریعت در امان نمانده است .برخی از مورخان شیعه او را به
حرکت در رکاب امویان و ارضای آنان با ساختن احادیث به
سود آنها متهم کردهاند .بر اساس ادعای آنان بنیامیه برای
به دست آوردن مشروعیت نزد مردم از برخی از علمای صحابه
و تابعین سود بردهاند.
آنان اتهاماتی را بر برخی از راویان حدیث وارد ساختهاند
که با واقعیت همخوانی ندارد .مستشرق یهودی مجارستانی،
»ایگناز گلدزیهر» (1850-1921م بیش از دیگران به طرح
این اتهامات پرداخته است .تحقیقات وی یکی از سلسله
تحقیقاتی است که به هدف زیر سوال بردن جانب تشریعی
اسالم انجام گرفته است .چنانکه پیش از زهری و بیش از او،
صحابی جلیل ابوهریره ـ رضی اهلل عنه ـ مورد تهمت حدیث
سازیقرارگرفتهاستزیراایندوشخصیتبیشترینکسانی
هستندکهدرمیانصحابهوتابعینبهروایتحدیثپرداختهاند
و شک وارد ساختن در مصداقیت و امانت آنها باعث ایجاد
شک در بخش عظیمی از منبع دوم تشریع یعنی سنت خواهد
شد و در نتیجه بخش بزرگی از شریعت اسالم مورد تشکیک
قرار خواهد گرفت.
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مورخشیعی،یعقوبی(وفات 291:هـ)میگوید«:عبدالملکاهل
شام را از حج باز داشت زیرا ابن زبیر [که در آن هنگام قدرت را در
مکه در دست داشت] از آنها بیعت میگرفت .عبدالملک که چنین
دید آنان را از رفتن به سوی مکه منع نمود ،پس مردم ناله کردند و
گفتند:ماراازحجبیتاهللالحرامبازمیداریدرحالیکهاینفرضی
استازجانبخداوند؟اوبهمردمگفت:اینابنشهاب ُزهریاست
که شما را از رسول اهلل ـ صلی اهلل علیه وآله وسلم ـ چنین حدیث
میگوید که« :بار سفر بسته نمیشود مگر به سه مسجد :مسجد
الحرامومسجدمنومسجدبیتالمقدس»واینمسجدبرایشما
جای مسجدالحرام را میگیرد و این صخره نیز روایت شده است
که رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وآله وسلم ـ پایش را هنگامی که به
آسمان عروج کرد بر آن گذاشته است و جایگزین کعبه است .پس
عبدالملک بر روی صخره قبهای ساخت و برای آن پردههای
ابریشمی برافراشت و برای آن خادمان و حاجبانی برگرفت و مردم
47
را به طواف آن همانند طواف کعبه وا داشت«...
برای ادعایی که یعقوبی در تاریخ خود کرده است هیچ مدرک
معتبری در هیچیک از منابع اسالمی نیافتم .نه طبری از این واقعه
یادی کرده است و نه ابن سعد و ابن اثیر و ابن کثیر و نه ذهبی.
چنانکه خود یعقوبی نیز آن را به منبع خاصی ارجاع نداده است.
آنچه نزد من راجح است این است که گلدزیهر از نظریه یعقوبی
اطالع یافته و آن را در تایید نظریه خویش یافته و به آن چنگ
زده است.
اینجا ادعای گلدزیهر و یعقوبی را در برابر حقایق تاریخی قرار
خواهیم داد تا صحت تاریخی موارد اصلی مورد ادعای این دو
شخص را مورد بررسی قرار دهیم:
 -1ادعای جلوگیری از حج اهل شام توسط عبدالملک بن مروان
..
 -2بنای قبه الصخرة توسط عبدالملک برای آنکه به جای کعبه
مورد حج و طواف قرار گیرد.
 -3استفاده از احادیث ساخته شده توسط زهری محدث بزرگ
دوران برای قانع کردن مردم.
 -4دلیل اینکه زهری این احادیث را ساخته است این است که وی
دوستعبدالملکبنمروانبودوبااورفتوآمدداشتواحادیثوارد
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شدهدرفضائلبیتالمقدستنهاازطریق ُزهریروایتشدهاند.

پا سخ به ا ین ا تها ما ت

-1اینکه عبدالملک بن مروان مردم شام را از حج باز بدارد غیر
معقول است زیرا حج فریضهای است واجب بر هر مسلمانی که
توانایی آن را دارد؛ چگونه ممکن است کسی مانند عبدالملک [به
دالیل سیاسی] مردم را از حج باز بدارد در حالی که خود او معروف به
عبادت و صالح و علم بود تا جایی که پیش از خالفت جزو فقهای
مدینه به شمار میرفت .ابوالزناد میگوید« :فقهای مدینه چهار
..
کسند :سعیدبن مسیب و عروة بن زبیر و قبیصه بن ذؤیب و
عبدالملک بن مروان«.
منطقی نیست که عبدالملک بن مروان مردم را از حج باز دارد و
ائمه تابعین که در دوران وی کم نبودند سکوت پیشه کنند و دست از
طاعت او نکشند .همچنین دالیل تاریخی بسیاری هست که ثابت
میکند عبدالملک مردم شام را از حج منع نکرده است چنانکه در

تاریخ طبری آمده است« :در این سال ـ یعنی سال  68هجری ـ
در عرفات در یک آن چهار پرچم برافراشته شده بود .محمد بن
عمر میگوید :شرحبیل بن ابیعون از پدرش چنین نقل کرده
استکه:بهسال 68هجریچهارپرچمدرعرفاتوجودداشت:
ابنحنفیهویارانشلوایخودراداشتند...وابنزبیرلوایخودرا
داشت ...و نجده حروری (از خوارج) پشت سر آن دو بود و لوای
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بنیامیه در سمت چپ آنان قرار داشت«.
..
-2منابع اسالمی ذکر نکردهاند که عبدالملک قبه الصخرة را
بنا کرده است بلکه از فرزند وی ولید بن عبدالملک به عنوان
بانیآننامبردهاند.دکترمصطفیسباعیـرحمهاهللـمیگوید:
»نیافتهایم که آنان حتی یک روایت را آورده باشند که بنای آن را
بهعبدالملکنسبتدادهباشد،وشکیدرایننیستکهبنایآن
به هدف حج ـ آنطور که گلدزیهر ادعا میکند ـ از بزرگترین
حوادث و مهمترین آنها در تاریخ اسالم است و منطقی نیست
مورخان مسلمان از کنار چنین قضیهای به سادگی گذر کنند در
حالی که آنان حوادث کوچکتر و کم اهمیتتر از این را مانند
وفاتعلماوبرعهدهگرفتنقضاوتتوسطافرادودیگرحوادث،
درکتابهایخودآوردهاند.بنابرایناگرعبدالملکآنرابناکرده
بود آن را ذکر میکردند اما میبینیم آنان بنای آن را در دوران ولید
ذکر نمودهاند.
البته در کتاب «الحیوان» دمیری به نقل از ابن خلکان آمده
..
قبه الصخرة را بنا کرده است و عبارت وی
است که عبدالملک
چنین است« :عبدالملک آن را بنا نمود و مردم در روز عرفه نزد
آن وقوف میکردند» اما با وجود ضعف تاریخی نسبت بنای آن
به عبدالملک و مخالفت آن با آنچه ائمه علم تاریخ ذکر کردهاند،
این جمله دلیل آن نیست که وی ـ یعنی عبدالملک ـ آن را به این
هدفه ساخته است بلکه ظاهر این جمله نشان دهنده این است
که مردم خود این کار را انجام میدادند و اشارهای به حج نیز در
..
قبه الصخرة در روز عرفه
آن نیست ،بلکه در آن به وقوف نزد
اشاره شده است که این عادت در بسیاری از سرزمینهای
اسالمی شایع بود و فقها آن را بد دانستهاند ،و مردم تنها نزد
..
قبه الصخرة چنین کاری نمیکردند بلکه مردم هر سرزمین
عادتداشتنددراینروزبهنزدبنایمشهورومهمسرزمینخود
میرفتند و همچون حجاج که در عرفه وقوف میکنند نزد آن
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میایستادند«.
همچنین از جمله دالیلی که نشاندهنده بطالن ادعای
گلدزیهر است موضع دشمنان و مخالفان امویان است که هیچ
اشارهای به این حادثه نکردهاند .اگر ادعای یعقوبی و گلدزیهر
صحیح بود طبیعتا دشمنان او چنین حادثهای را که باعث تکفیر
عبدالملک میشد رها نمیکردند و از آن در تبلیغات خود علیه
امویان سود می بردند.
 -3اما اینکه عبدالملک با کمک زهری که به سود وی حدیث
میساخته است سعی در این نموده که مردم را به حج بیت
المقدس وادار کند به طور قطع صحیح نیست و ما سعی میکنیم
از دو جنبه به رد این اتهام بپردازیم .نخست از طریق بیان رابطه
ُزهری با امویان و دوم از منظر تاریخی.

الف  :رابطه زهری با امویان
اینصحیحاستکهزهریمیانحجازوشامرفتوآمدداشتو
بربنیامیهواردمیشد،امااوکسینبودکهبهپایآنهابیفتدیاآنکه
دین خود را به دنیا بفروشد .زهری بسیار واالتر از آنی است که
دشمنان اسالم تصور میکنند و واالتر از آن چیزی است که
یعقوبی و گلدزیهر و دیگران ادعا میکنند.
امام زهری مرد صالح و پایداری بر حق بود و حق را برای خلفای
بیان مینمود حتی اگر به مذاقشان نمیساخت و آنان را به پیمودن
راه حق وا میداشت و هرگز با آنان از در مداهنه و سازش وارد
نمیشد .ابن عساکر با سند خود از امام شافعی از عمویش روایت
نقل میکند که گفت« :سلیمان بن یسار بر هشام وارد شد؛ هشام
به او گفت :ای سلیمان {آنکه قسمت عمده آن [گناه] را بر عهده
گرفت} 51چه کسی است؟ سلیمان به او گفت :عبداهلل بن أبی
بنسلول.هشامبهاوگفت:دروغگفتی،اوعلیبنابیطالباست.
سپس ابن شهاب بر او وارد شد .هشام به او گفت :منظور از
}آنکه قسمت عمده آن را بر عهده گرفت} چه کسی است؟ ابن
شهاب گفت :او عبداهلل بن أبی بن سلول است .هشام گفت :دروغ
گفتی ،او علی بن ابیطالب است .ابن شهاب گفت :من دروغ
میگویم؟ پدر نداری!  52به خداوند سوگند اگر ندا دهندهای از
آسمان ندا دهد که خداوند دروغ را حالل کرده است دروغ نخواهم
گفت! عروة بن ولید و سعید بن مسیب و عبیداهلل بن عبداهلل و
..
علقمه بن وقاص ،همهشان از عائشه ـ رضی اهلل عنها ـ چنین
روایت کردهاند که :آنکه بخش عمده آن گناه [یعنی افک] را بر
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دوش گرفت عبداهلل بن أبی است.
ایناستموضعابنشهابدربرابرامویانورابطهایکهباآنان
داشت ،آیا با این وجـود منطقی است که برای خاطـر آنها بر
رسول اهلل ـ صلی اهلل علیه وآله وسلم ـ دروغ ببندد؟
امام اوزاعی ـ رحمه اهلل ـ میگوید« :ابن شهاب هرگز با هیچ
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پادشاهی که به دربار وی وارد میشد مداهنه و سازش نکرد«.
اما آنچه از یزید بن یحیی روایت شده که میگوید« :چه مردی
بود او اگر با همنشینی پادشاهان خود را خراب نمیکرد» خبری
است ضعیف و در سند آن دو شخص مجهول وجود دارند.
رابطه ُزهری با امویان رابطهای است شریف ،رابطه عالم
راستگو که در راه خداوند از سرزنش کسی هراس ندارد .حتی این
که او معلم فرزندان هشام بن عبدالملک بود یا منصب قضاوت را
در حکومت یزید بن عبدالملک بر عهده داشت هیچ ضربهای به
شخصیت او وارد نمیسازد .آموزش فرزندان خلیفه و تربیت آنان
چه چیز از مقام زهری میکاهد؟ این که او آنان را بر اساس تربیت
اسالمی بار آورد جز خدمتی برای اسالم و مسلمانان است؟ یا آنکه
بهتر است کسان دیگر که اهداف مادی و پست دارند فرزندان
خلیفه را بر اساس دوستی شهوات و لهو و هوسرانی تربیت کنند؟
ُزهری که در حضور خلیفه قدتمند اموی از گفتن کلمه حق
ترسی ندارد چرا باید از منصب قضاوت بترسد؟
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ب  :محال بودن ادعای یعقوبی و گلدزیهر از نظر تاریخی
گلدزیهر میگوید« :اینجا بود که عبدالملک ابن شهاب را که در
جهان اسالم مشهور بود برای ساختن احادیث به نفع خود
مناسب دید و زهری نیز احادیثی وضع نمود از جمله«...
این ادعـایی است غیـر منطقـی زیرا ابن شهـاب بر اساس
صحیحترین اقوال در سال  50هجری به دنیا آمده است و دشمنی
و درگیـری میان عبداهلل بن زبیـر و عبـدالملک بـن مراون بین
سالهای  65تا  73هجری وجود داشت ،اگر نظریه برخی از
..
مستشرقـان را صحیح بدانیـم که عبـدالملک قبـه الصخرة را در
سال 72هجریساختهاستسن ُزهریدرآنهنگامتنها 22سال
خواهد بود که وی در این سن هنوز مشهور نبود بلکه در آغاز طلب
علم قرار داشت و در جهان اسالم شناخته شده نبود و بسیاری از
..
تابعین از او مشهورتر بودند از جمله سعید بن مسیب و قبیصه بن
ذؤیبوقاسمبنمحمدودیگران.عبدالملکهیچگاهسعینکرداز
..
یکی از آنان بهرهبرداری سیاسی کند با وجود آنکه قبیصه بن ذؤیب
نزد وی بود.
از سوی دیگر ابن شهاب پیش از سال  80هجری به نزد
عبدالملک نرفت .وی چنان که خود میگوید در سال  82هجری نزد
عبدالملک رفت .آیا ُزهری نُه سال پس از وفات ابن زبیر چنین
احادیثی را جعل کرده است؟ حتی اگر فرض کنیم وی پیش از
شهادت ابن زبیر به دمشق رفته و برای باز داشتن مردم از حج خانه
خدا حدیث جعل کرده است آیا مردم به همین سادگی حرف او را
باور میکردند؟ و آیا صحابه و بزرگان تابعین که در دمشق بودند در
برابر حرف او ساکت مینشستند؟ آیا با عقل سازگار است که
احادیث جعلی او از نگاه تیزبین علمای بزرگ و ناقدان سرسختی
که آن روزگار کم نبودند در امان بماند؟ و اصال آیا منطقی است که
ابن شهاب ـ آنطور که گلدزیهر ادعا میکند ـ حدیثی جعل کند که با
آن مناسک حج را که رکنی از ارکان اسالم است تغییر دهد سپس با
این وجود علما و طالب علم به او اعتماد کنند؟ این را نیز باید در نظر
بگیریم که چنین کاری باعث خارج شدن از دین و کافر شدن چنین
شخصی خواهد شد .آیا همه امت نسل اندر نسل جنایتی به این
بزرگی را کشف نکردند تا آنکه یعقوبی به آن پی ببرد و گلدزیهر
آن را تایید کند؟ یا اینکه نه ،آنکه نخست چنین ادعایی کرده است
دروغگویی بیش نیست و آنکه تاییدش نموده نیز کینهتوزی است
که کاری با حقیقت علمی ندارد؟!
اگرحتیبخشازچیزیکهاینهادعاکردهانددرستبود،پیشاز
همهشیخاوسعیدبنمسیبکهاینحدیثراازاوروایتکردهاست
بر او میشورید و سکوت پیشه نمیکرد اما چنین چیزی هرگز رخ
نداده است.
-4گلدزیهر برای صحت ادعای خود مبنی بر جعل احادیث
فضیلت بیت المقدس توسط ُزهری چنین استدالل نموده که وی
دوست عبدالملک بن مروان بوده و نزد وی برو و بیا داشته است .و
احادیثی که در فضائل بیت المقدس وارد شده است تنها از طریق
ُزهری روایت شدهاند.
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اما این ادعایی است مردود که حقایق تاریخی و دیگر احادیث
آن را زیر سوال میبرد .هنگامی که ُزهری برای بار اول بر عبدالملک
..
واردشدتوسطقبیصهبنذؤیبتوانستبرویداخلشودوحدیث
قضاوت عمر بن خطاب ـ رضی اهلل عنه ـ در مساله مادران فرزندان،
را برای وی روایت نمود .عبدالملک از نسب او پرسید و به او یادآور
شـد که پدر وی به همراه ابن زبیـر علیـه آنـان جنگیـده است...
اگرویدوستعبدالملکبودنیازیبهایننداشتکهکسیبرای
وارد شدن او به دربار واسطه شود ،همچنانکه عبدالملک نیازی به
پرسیدننسباونداشت.گذشتهازاینعبدالملکبنمروانمتولد
سال 26هجریاستوانتقالاووپدرشبهشامدرسال 64هجری
رخ داده است یعنی زمانی که ابن شهاب تنها  14سال داشته است؛
چطورممکناستمیانیکمرد 38سالهبانوجوانی 14سالهرابطه
دوستی صورت گرفته باشد؟
از سوی دیگر حدیث «بار سفر بسته نمیشود مگر به سوی سه
مسجد» از طرق مختلفی غیر از طریق ُزهری روایت شده است و
تنها ابن شهاب آن را روایت نکرده است و تمام کتابهای سنت
آن را روایت کردهاند.
امام بخاری این حدیث را از غیر طریق زهری از ابیالولید از
..
..
شعبه بن حجاج از عبدالملک از قزعه موالی زیاد از ابوسعید
خدری روایت کرده است.
امام مسلم نیز این حدیث را از سه طریق روایت کرده است که
تنها یکی از آنها از طریق زهری است.
بنابراین آنطور که گلدزیهر ادعا میکند ،تنها زهری این
حدیث را روایت نکرده است و آن را برای خشنودی عبدالملک بن
مروان جعل نکرده است بلکه دیگران از جمله کبار صحابه و تابعین
نیزآنراروایتکردهاند،پساینحدیثصحیحاستوهیچاشکالی
55
درآننیستوادعاییعقوبیوگلدزیهرباطلوبیاساساست«.

برخی از سخنان و ی
«ما نزد عالم میآمدیم اما آنچه از ادب او میآموختیم
56
بیش از آن چیزی بود که از علمش میآموختیم«.
57
«خداوند با چیزی بهتر از علم عبادت نشده است«.
«سهچیزاستکهاگردرقاضیباشداودیگرقاضینیست:
اگر سرزنش را بد بداند و از مدح خوشش آید و عزل
58
برایش ناخوشایند باشد«.
«مردم از سخن عالمی خوششان نمیآید مگر با عمل ،و«
59
عملی نخواهد بود مگر با علم«.
«ایمان به َق َدر نظام توحید است ،هر که توحید آورد اما به
60
تقدیر ایمان نیاورد ،این ناقض توحید اوست«.
«اگر مجلس به درازا کشد شیطان از آن بهرهای خواهد
61
داشت«.

وفات امام ابن شهاب زهری
امام ابن شهاب زهری به تاریخ  17رمضان سال 124هجری دار
62
فانی را وداع گفت.
ابراساسگفتهواقدیویدرآنهنگام 72سالسنداشت.اورا
درکنارملکیبهناماداماکهازآنویبودواقعدرپشت َشغبوب َ ّداکه
63
در پایان منطقه حجاز و آغاز فلسطین قرار دارد ،دفن نمودند.
64
قبر او بر سر راه قرار دارد تا هر که بر او میگذرد برایش دعا کند.
خداوندا امام زهری را مورد رحمت خویش قرار دهد و او را برای
خدماتی که در خدمت سنت نبوی نمود پاداش جزیل عطا نماید آمین.
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منطق لیبرا ل

م
اشتبا.ههمه،اشتبا.هن

نویسنـده :شیخ عبدالعزیز طریفی

یکی از عجـایب نفـس بشـری ایـن است که از کرم و بخـل،
پرهیـزگاری و بیبند و باری ،وقـار و سبکسـری ،زرنگی و ابلهی،
شجاعت و ترس ،هشیاری و غفلت ،هدایت و گمراهی ،خطا و
صواب ،و کبـر و تواضـع ترکیب یافتـه است .همـه در اصل این
ترکیب بشری را قبول دارند اما از پذیرش نیمهی بد آن دربارهی
خود ابا دارند .سبب این است که نفس انسان از اینکه یک نقص
را تنها متوجه خود بداند بیزار است ،اما از توصیف اصل خلقت
همهی بشر به یک نقص ابا ندارد ،زیرا اینجا تنها خو ِد او متهم
نیست بلکه همهی مردم ـ که خود یکی از آنهاست ـ به یک نقص
موصوف شدهاند.
اما این اصل بشری وقتی قضیه به کارهای افراد میرسد
ِ
درخت آن را قبول دارند به
کجاست؟ و چرا مردم میوهای که اصلِ
خود نگرفته به سوی یکدیگر پرت میکنند؟!
آنکه این آفات گم شدهی بیصاحب را که مردم به سوی هم
پرتاب میکنند در خود بیابد و به آن اقرار کند موفق شده و حق را
یافته ،زیرا حقی که در اموالِ پراکنده است [و همه در آن شریکند[
بیشتر باعث شر میشود تا حق محدود و مشخص به یک نفر.
باالترین چیزی که در آغا ِز اقرار به حق از نفس بشری انتظار
میرود این است که تنها در مورد خودش به حق اقرار نماید و به
بیم اقرار علنی ،از حقی که آشکار شده برگردد،
خود اجازه ندهد از ِ
زیرا چه بسا دوباره مانند گذشته فرصت آشکار دیدن آن را نیابد
و از روی تکبر و عناد بی آنکه احساس کند از دیدن حقیقت محروم
شود .پس از آنکه ابراهیم بتهای قوم خود را شکست ،و آنان از
وی پرسیدند که چه کسی این کار را کرده ،با پاسخ ابراهیم حقیقت
برایشـان آشکار شد .ابراهیـم به آنـان گفت:
برای لحظـهای
َ
فَ َ َ ُ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ُ َ ن ُ َ
طقن
�عل ک ِب ی�ره ها فسأله ِإن کنا ی�� ِ

1

َ قَ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ن ُ َ
طقن
عمت ما هؤلء ی�� ِ
ل�د ِ

3

(قطعا تو دانستهای که اینها سخن نمیگویند(.
یعنی تو میدانی که بتهای ما نه معنای سخن را میدانند و نه
توانـایی پاسـخ دارند ،بنـابراین منظـورت چیست که میگویـی:
َ
َ ْ ُ ُ ْ َ ُ َن ُ َ
�
�
طقن
فسأله ِإن کنا ی ِ

4

(اگر سخن میگویند از آنها بپرسید(.
مگر آنکه میخواهـی از زیـر جـرمی که مرتکب شـدهای شـانه
خالی کنی؟
حکمت الهی از اینکه قبل از خطاب قرار دادن اعضای بدن به
عمل ،درون و قلب و دل را مورد خطاب قرار میدهد همین است؛
نفس بشری پیش از آنکه کاری را انجام بدهد باید آمادگی پذیرش
حق را بیابد؛ چرا که انجام کار و ترک کارهای دیگر به ویژه به صورت
مستمر سنگین است ،به خالف اعتقاد و قناعت که آسانتر و
زمین عقیده و اندیشه استوار میشود
سریعتر است .اعمال بر روی
ِ
نه برعکس.
هوای نفس و حق در نفس انسان همواره درگیرند؛ حق در ذات
خود و در هضم و خو گرفتن و جا افتادن در نفس بشری قویتر
است ،اما با این وجود هوای نفس نیز فعال است و [اگر اجازه یابد] تا
جایی پیشمیرود که حق را ـ ولو به ستم ـ سرکوب میکند ولی
هرگاه قدرت عقل با رای صحیح یکجا شود پیروز شده و هوای نفس
را شکست میدهد.

حقا یـق جعلی

(آن را این بزرگترشان انجام داده ،اگر سخن میگویند از آنها
بپرسید(.
زندگی دنیا جز با مادیات ،و زندگی آخرت جز با عقیده و عبادت
اینجا بود َکه حقیقت را لحظ َه
ای َّگذرا در برابر خود یافتند :پا نمیگیـرد و همانطـور که ماده را به صـورت طال و نقـره و پول
َ َ ُ َّ ُ
َ ن فُ
ُ
َ
ُ
ََ َ ُ
�ظ
2
کأ ُ
سه ْم فالا إن ْ
�
نت ال ِال 9
ون
جعل میکنند و در ظاهر چنان به اصلش شبیه میسازند که اگر
ِ
فر ج�عوا ِإل أ� ِ ِ
(پس به خـود آمـده و گفتنـد :در حقیقت شمـا ستمکارید( .پولشناسان و جواهرشناسان ماهر نبودند زندگی مردم رو به
اما وقتی متوجه شدند این حقیقت مستلزم انجام کارهایی و ویرانی میرفت ،عقاید و افکار و اخالق نیز به همین صورت است.
ترک کارهای بسیار دیگری است ،حقی را که برای لحظهای به چه بسا شخص چنان برای خود ثروت جعلی چنان جمعآوری کند
آن اعتراف کرده بودند ترک گفته و بلکه آن را تبدیل به حجتی که مردم او را از بزرگان و ثروتمندان بدانند ،اما با بیان تقلبی بودن
باطل علیه ابراهیم کردند:
آنچه دارد ورشکست میشود.
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سختترین وضعیت برای نفس بشری ،تغییر مسیر یا روش
جعلی است که مدتی طوالنی به آن ادامه داده و خو گرفته ،چرا که
درون انسان تغییر و تحول از حالی به حال دیگر را به سختی و
مشقت میپذیرد و بلکه در برابر تغییر تکبر و عناد میورزد ،مگر
درون پاک و هشیار که کمیاب است .نفس انسان اگر بر خطا خو
ِ
گیرد و مدتی طوالنی بر این حال بماند سفت و غیر منعطف میشود
آنقدر که در برابر تحول سختتر از سنگ میگردد ،چنانکه اهلل
تعالی دربارهی َبنیاسرائیل میفرماید:
فَ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ُ ُ َ َ ٌ ِّ ْ ُ َ ُ َ
ب ْم وک ِث ی�ر م ْم ف ِسقن
یم المد فست قل
�طال ع ِ

5

(پس [زمانه و عمر و] انتظار بر آنان به درازا کشید و دلهایشان
سخت شد و بسیاری از آنان فاسقند(.
وآنکهدلشسختشودحقرابهیادنمیآوردمگروقتیکهوعید
را به چشم ببیند:
َ ُ ُ َ نَ ُ قَ َ ْ ُ َ َ
فوقا با �س ْ
یت ِل�اء ی ِم ْ
ک ها
ِ
ِ

6

(پس به [سزای] آنکه دیدار این روزتان را از یاد بردید [عذاب
را] بچشید.
و همانطور که صفات حرص و طمع و بخل در مورد مال وجود
دارد،درموردعقیدهوفکرنیزمصداقدارندوعقلزیرسایهیطمع
به قتلگاه خود میرود .اهلل تعالی دربارهی رسوخ بخل در نفس
فرماید:
بشری می
َ
َ ْ
ُ
ُّ
ّ
ف
ن
ُ
أح َ
ل� 7
ح
و
ض ِتاأل��سا ش َ
ِ
(و بخل در نفوس حضور دارد(.
ُ
ابن جریر طبری از علی از ابن عباس روایت کرده که گفت« :شح
8
یعنی خواستن چیزی که به آن حرص داشته باشد«.
نگاه مادی به زندگی همان آبی است که حرص و طمع را رشد
میدهد ،برای همین است که اهلل متعال هرگاه در کتاب خود سخن
ازحقوقمردمبریکدیگربهمیانمیآوردبسیاریاوقاتپسازآن
به عبادت امر میفرماید ،زیرا عبادت باعث یادآوری دنیای دیگر و
خالقی میشود که انسان را برای عفو و گذشت گرامی میدارد و
این باعث توازن میان طبع فطری (بخل) و وحی میگردد و در
نتیجه دو کفهی ترازوی زندگی برابر میشود .اهلل متعال دربارهی
حقوق زن و شوهر میفرماید:

ْ
ْ
ْ
َ ق ًّ َ َ
َ َ ُ ُ َ َ َ ُ
َ َ ِّ ُ ُ َّ َ َ ُ
ال ْق ت� َ ْ ُ َ َ ً َ ْ
ْ ومعوهن ع ال
وسع قره وع
وف ح�ا ع
ِر
قر ُه ماع ِبلع ُر
ِ
ِ
َ
َ ِ
َ ِ َّ ْ تُ ُ ُ
َ َ ُّ ُ َّ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َّ
ا ُل ْحسن� َ
وه َّن م ْ
نـ ( )۲۳۶و ِإن طلق�
ت
ض
ر
ف
ق
و
ن
وه
س
ت
ن
أ
ل
ق
م
لن
ِ ِ ی
ِ
َ
َ ْ ُ َ َّ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ِ ُ َّ
َ ی�ض َ ً َ ن ْ
ْ
ص ُ َ
� َ� ُ ق ْ َ ُ ِّ َ َ
َ
َ
ْ
�
الی بِ ی ِد ِه ع�ده انلکح وأن
فر� ه ف ف ما فرضت إال أن ی�عفن أو ی�عف ِ
َت ْ ِ ُ ْ َ ْ َ ِ ُ َّ ْ َ َ َ َت ن َ ُ ْ ْ فَ �ض ْ َ َ ْ َ ُ َّ ّ َ َ َت ْ َ ُ َ َ
ٌ ِ
�عفا أقرب ِلقى وال ��سوا ال� ل ب� ی�ن ْ
ک ِإن الل ِبا�عملن ب� ِص ی�ر )(۲۳۷
َّ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ
َ
َّ
َ ف �ظ ُ ْ َ َ
َ
ّ
لص َ َ
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(و آنان را به طور پسندیده بهرهمند کنید ،توانگر به اندازهی
]توانـایی] خود و تنگدست به انـدازهی [وسـع] خود [این کار[
شایستهی نیکوکاران است ()۲۳۶و اگر پیش از آنکه با آنان نزدیکی
کنیدطالقشاندادیددرحالیکهبرایآنانمهریهایمعینکردهاید
پس نصف آنچه را تعیین نمودهاید [به آنان بدهید] مگر آنکه خود
ببخشندیاکسیکهپیوندنکاحبهدستاوستببخشید،وگذشت
کردن شما به تقوا نزدیکتر است و در میان یکدیگر بزرگواری را
فراموش نکنید زیرا اهلل به آنچه میکنید بیناست ( )۲۳۷بر نمازها و
نماز میانه مواظبت کنید و خاضعانه برای اهلل به پا خیزید(.

این همان چیزی است که اندیشههایی مادی مانند لیبرالیسم و
غیره به آن معترف نیستند؛ اندیشههایی که [در مورد حقوق] با
محاسبه و مطالبه آغاز و با آن به پایان میرسند.
یکی دیگر از نمونههای جعل حقایق این است که هرگاه یکی از
دو مدعی در اظهار سخن خود قویتر باشد پیروانش نیز بیشترند
اگر چه بر اشتباه باشد و هرگاه صدایش ضعیف شود پیروانش نیز
پراکنده میشوند ،و عاقبت آنچه صحیح است میماند زیرا قدرت
حق در باطن آن است و حقیقت و جوهرش ثابت است و آنچه
ضعیف بوده و تغییر یافته صرفا چهرهی آن بوده که در معرض
زشت نمایی و تخریب قرار گرفته و آن زشتی نیز با زوال
زشتنمایـان از بین میرود و جوهـر و حقیقتش ثابتنـد و باالخره
روزی نمایان خواهند شد.
اما باطل برعکس است و بطالنش در باطن و جوهرش نهفته و
ثابتاستوتغییرمتوجهچهرهوصورتآناستکهباجعلوتقلب
زیبا نشان داده میشود .این چهرهی آرایش شده با زوال
آرایشگرش زایل شده و از بین خواهد رفت.
برخی از مردم در ظاهر به حق ایمان میآورند زیرا نخستین
چیزی است که بر وی عرضه شده یا برای آنکه صدای حق از باطل
قویتر بوده ،اما همینکه باطل قویتر شود و آشکار گردد وی نیز
عقبگرد کرده به سوی باطل برمیگردد و گمان میکند از باطلی
پنهان به حقی آشکار گراییده حال آنکه وی فریب چهرهی بزک
شده [باطل] و تخریب شده [حق] را خورده و از ظاهری ضعیف به
ظاهری قوی بازگشته است بی آنکه به حقیقت توجه کند و به آن
دقت نماید.
افکار منحرف و مفاهیم غلط و عقاید فاسد وقتی خطرناکتر
میشود که سیاست یک دولت آن را بپذیرد و ترویج دهد .قدرت
حامالن یک اندیشه و جایگاه اجتماعی آنان چنان موثر است که
توازن عقل را برای تشخیص صحیح و خطا چنانکه هست دچار
اختالل میکند .سالطین و پادشاهان و صاحب منصبان در دل
مردم عادی هیبت و جایگاهی دارند که دلها را دچار سستی میکند
و در نتیجه اندیشهای که در واقع ضعیف بوده [وقتی از سوی
قدرتمندانمطرحشود]واردقلبآنانشدهاستقرارمییابد.برای
همین است که عمر رضی اهلل عنه میفرماید« :خداوند با سلطان
10
از چیزی باز میدارد که با قرآن باز نمیدارد«.
سخنان و اندیشههای قدرتمندان از چنان هیبتی برخوردار
است که دژهای مستحکم عقل و دروازههای سترگ آن را ویران
کرده به آن نفوذ میکند ،اما همهی این سخنان و اندیشهها با
مرگآنـانزوالمییابـدمگرآنکهقدرتمنـدیماننـدخودشـان
جایگزین آنان شود.
برخی از حکام چنان قدرتی در تاثیرگذاری بر مردم دارند که
برایجاافتادنآنچهمیخواهندبدونبهرهگرفتنازتهدیدووعید
صرفا به مدح موافقان آن اندیشه و بزرگداشت آنان اکتفا میکنند
تا دیگران نیز برای دست یافتن به این بزرگداشت از اندیشهی
ویپیرویکنند.ازعلیرضیاهللعنهروایتشدهکهفرمود«:بدکار
پاداش نیکوکار تنبیه کن«.
را با
ِ
نقشهی اندیشهها به این صورت در ذهن مردم رسم میگردد و
سخنـان و اندیشـهها بدون قرارداد خریـد و فروش میشـود.
22

َّ َ ُ َ َ ْ َ ٌ َ ُ َ
ش ِذمه ق ِللن
ِإن هؤلء ل ِ

چه بسا برای تقریر یک سخن یا کردار و رسمیت یافتن همین
کافی باشد که حاکم آن کار را در برابر مردم انجام دهد و در نقش
(اینها عدهای ناچیزند(
توجیه آن ظاهر شود؛ مردم نیز به تقلید از کار او پیروی میکنند چرا
اندیشهیفقراوعقایدآناننزدکسانیکهقلبیفقیردارندفقیربه
که کارهای پادشاهان و بزرگان از بزرگترین اسباب انتشار خطاها و
شمار میآید!
اشتباهات است و به همین سبب اهلل متعال در بیان عذرخواهی
جهنمیان و حجتشان میفرماید:
16

َ
َ
َ
َ َ ُ َ َّ نَ َّ َ ْ َ َ َ َت نَ َ ُ َ َ َ َ َ ُّ َ َّ
وقلا ر ب��ا ِإن أطعنا ساد��ا وک ب�راءن فأضلن الس ِبیل
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(گفتند :پروردگارا ما از رؤسا و بزرگان خویش اطاعت کردیم
پس ما را از راه به در کردند(.
و برای همین است که انکا ِر اشتباهات آنان از بزرگترین انواع
جهاد است ،همانطور که در حدیث آمده است« :بهترین جهاد
12
سخن حق نزد سلطان ستمگر است«.
پیامبر ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ نیز به تاثیر کار علنی بزرگان بر
مردم واقف بود ،و در چندین مورد از این تاثیر بهره برد؛ از جمله
آنکه ابوسعید خدری رضی اهلل عنه میگوید :پیامبر صلی اهلل علیه
وسلم در یک روز تابستانی در حالی که مردم روزه و با پای پیاده
بودند به حوضی از آب باران رسید .ایشان خود سوار بر قاطرش بود
پس فرمود« :ای مردم بنوشید» اما مردم چنین نکردند ،پس
فرمود« :من مانند شما نیستم ،کار من از شما آسانتر است ،من
سواره هستم» اما باز نپذیرفتند .پس پیامبر ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ
خمشدوفروآمدونوشید.مردمنیزدرپیوینوشیدندحالآنکهوی
13
نمیخواست بنوشد.
به همین صورت تشریع و تقریر هر کاری با کردا ِر بزرگان قویتر
عالم الگو با وجود توان تاثیرگذاری
از گفتار آنان است و اگر یک ِ
عملی صرفا به گفتن و نوشتن اکتفا نماید ،کارش نوعی کوتاهی
در بالغ و عدم پیروی از روش پیامبر ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ است.
برعکسآننیزصحیحاست،یعنیضعفاندیشهبهسببضعف
جایگاهومقامومنزلتاهلآن.اینمقیاساگرچهصحیحنیستاما
چنان قوی و تاثیرگذار است که باعث اختالل عقل و ناتوانی آن در
تشخیص حق میشـود و به همیـن سبب یعنـی ضعف انبیـاء و
پیروانشان اکثریت مردم از آنان پیروی نمیکردند ،و هر که در
تاریخ نظر بیندازد خواهد دید که صحیحترین مردم از نظر خرد و
پختهترین آنان ازمنظر اندیشه ضعیفانو انسانهایسادههستند.
نفس انسانی تقلید اکثریت را دوست دارد چرا که صدای اکثریت
بلندتر است ،و همچنین به گمان اینکه اکثریت از اشتباه به دورند.
برای همین اهلل تعالی در بیان مخالفت جنیان از امر وی و اقتدای
آنان به دیگران از روی تقلید میفرماید:
َ َّ َ َ َ َّ َ ُ َ ْ
ْ َ َ َّ َ
َّ
ُ َ ُّ
ً
َ ظن
الل ک ِذب
الن ع ِ
وأن ا أن لن تقل ِ
النس و ِ
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(و ما پنداشته بودیم که انس و جن هرگز بر اهلل دروغ نمیبندند(.
و قوم نوح در بیان اینکه چرا به او ایمان نمیآورند گفتند:
َ
ُ ْ ُ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ
أن ِم لک وا�ت ب�عک الرذلن

15

(آیا به تو ایمـان بیـاوریم حال آنکه فـرومایگان از تو پیـروی
کردهاند؟(.
و اهلل متعال سخن فرعون دربارهی موسی و پیروان او را چنین
نقل کرده است:
23

حیرت سا ختگی

خواننده را از حیرت ساختگی و ادعای نفهمیدن سخن واضح
گوینـدهاش به خداونـد میسپـارم؛ این یکی از آسـانترین
حجتهای نادیـده گرفتـن حق است .وقتی این را دربـارهی
فصیحترین و قابل فهمترینسخن گفتند برای دیگران من باب
اولی خواهند گفت .آنان خطاب به پیامبر خدا شعیب (خطیب
االنبیـاء) که بر اسـاس فهم خودشـان با آنـان سخن میگفت
گفتندَ :
َ َ
َ
ً ِّ َّ َ ُ ُ َ َّ نَ َ َ َ ض َ ً َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ
َ َن ف ْ َ ُ
ما��قهک ِث ی�راماتقلو ِإنل�راک ِفنا
� ِعفیاولالرهطک َلجناکَ
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(بسیاری از آنچه را میگویی نمیفهمیم و واقعا تو را در میان
خود ضعیف میبینیم و اگر عشیرهات نبودند قطعا سنگسارت
میکردیم(
حقرارهاکردهوبهگویندهیحقوقومشپرداختند؛سخنش
و خودش را نمیشناسند و عشیرهاش را میشناسند!
از سنگینترین عواملی که بر حقایق و براهین چنبره زده اصل
دانستن شک است تا در عقل مردم باالتر از حقیقت بماند ،و
حقایق از بین برندهی شک؛ یعنی عنادی
احمقنمایی در فهم
ِ
فکری که تنها قربانیاش خود عقل است .پیامبر ـ صلی اهلل علیه
وسلم ـ هنگامی که روز قیامت را برای مردم یادآوری میکند
چنین پاسخ میدهند:
َ َ
َ ُ ْ ُ َّ َ ْ
َ َّ َ ْ َ َّ َ ٌّ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ
َ
الل حق والساعه ل ر ی�
و ِإذا ِقل ِإن وع
� ِفهیا قلت ما ندری ما
ب
ِ
ِ
َّ َ ُ ن َّ �ظ ُ ُّ َّ َ ًّ َ َ نَ ْ ُ ُ ْ َ ْ
تق ن� َ 18
الساعه ِإن � ن ِإل ظنا وما �حن ِبس ِ ِ ی�ن

(و چون گفتـه شود وعـدهی اهلل حق است و شکی در قیـامت
نیست گفتید ما نمیدانیم قیامت چیست .جز گمان نمیورزیم
و یقین نداریم(.
یک نوع کوتاهنظری فکری همین اهمال حقایق و جستجوی
دالیلیبرایزندهنگهداشتنشکورشدآندربرابرحقاست،و
مانند آن نجستن سبب این حیرت و رها کردن آن در عقل است،
بلکه بسیاری اوقات عقل را از کار میاندازند تا شک را به درستی
بررسی نکرده و از بینش نبرد یا آن را به درجهی یقین نرساند؛
اینگونهحقیقتیخیالیرادرذهنخودنگهمیدارندتاهواینفس
و خواستههای درون را محقق کنند به این گمان که با این کار نزد
خداوند و نزد خود معذور خواهند بود؛ حال آنکه چنین کسی در
حقیقت به خود ستم نموده و با عقل خود بر عقلش تکبر ورزیده
است ،حال آنکه حقایق موجود در درون مانند آتش زیر خاکستر
با هر تکانی بیرون خواهد آمد و تکان ندادن آن ظلم است و تکبر :
َ َ ْ تَ ْ َ َ ْ َ َ ن ف ُ ُ ُ ُ ْ ً َ ُ ُ
َ َ ُ
لا وع ًّوا
وج َحوا ِبا واس�ی ن�تا أ��سه ْم ظ

1۹

(و با آنکه دلهایشان بدان یقین داشت از روی ظلم و تکبر
انکارش کردند(.

آنکه کتب پیشینیان را جمعآوری و زیر و رو میکند و در دل دنبال
نوع خاصی از معانی نیست تنها همان معانی را خواهد یافت و با
رسیدن به شناختی که خودش میخواسته به گمان خود معرفتی را
به دست آورده که موید گمانش هست ،در نتیجه اطالعات را بریده
بریده میگیرد نه بر اساس تحقیق و فراگیری و انصاف؛ گاه مردان
را حجت میداند و گاه بر دلیل وحی و سنت تکیه میزند و گاه به
روش مردم و پذیرش آنان عمل میکند و گاه نیز «آنان مردانی
هستند و ما مردانی ،و ما نیز همانند آنان عقل داریم»! اما حقیقت این
است که پیش از دیدن این ادله [ی گزینشی] به آنچه میخواسته
معتقد شده و صرفا در پی تاییدی برایش بوده است!
بسیاری اوقات حجت قوی بر عناد شنونده میافزاید و خود را
مشغول ضعیف دانستن آن حجت میکند .اهلل تعالی دربارهی کفار
عرب میگوید:
َ
َ
َ َ َّ ْ َّ ُ ُّ ْ ُ َ
َ َْ ْ َ َ
َ ْ ً َّ ْ َ َ
َو ْل َع َم ّ ُ
هی ْم خ ی�را لسع ُه ْم ول أسع ُه ْم ل َولا وه معرضن
الل ِف
ِ
ِ
ِ

۲۰

(و اگر اهلل در آنان خیری مییافت قطعا شنوایشان میساخت و
اگر آنان را شنوا میکرد حتما به حال اعراض روی برمیتافتند(.
یا شاید در ظاهر اینطور نشان دهد که خواهان رسیدن به حق
است و حجتهایی دیگر و قویتر از دالیل پیشین بخواهد تا چه
بسا به حقیقت دست یابد:
َ ْ َ َ
ا ْ�ئ ت ق ُ ْ
آن غ ی� ِر ها
� ِ ب��ر ٍ
ِ

۲۱

(قرآن دیگری جز این بیاور(.
و امکان دارد عقل دیگران را با سخن گفتن دربارهی شخصیت
گوینده و روش سخن گفتنش و تمسخر او از شنیدن دالیل و بیّنات
باز بدارد؛ همانگونه که خداوند متعال دربارهی سخن فرعون به
موسی میفرماید:
َ َ َ َ ْ ٌ ِّ ْ َ َ َّ
ُ َ َ ٌ َ َ َ َ ُُ ُ
ْ
الی ه م ِه ی�ن ول یکد ی� ِب� ی�ن
أم أن خ ی�ر م ها ِ

۲2

(یا [اینطور نیست که] من از این کس که خود بیمقدار است و
نمیتواند درست بیان کند بهترم؟(
موسی را بر این اساس که مقام و منزلتش در برابر فرعون
کمتر است تحقیر نمود و روش سخن گفتن او ـ که لکنت زبان
داشت ـ را مسخره کرد.
این از عجایب نفس است که با خود دورویی پیشه میکند و در
برابر حق تکبر میورزد.
عجیب است کار عقلی که بر نفس خود فرد سلطهای ندارد حال
آنکه خداوند و همهی جهانیان میدانند هیچ آفتی مانع از رسیدن
حق به عقل نیست مگر دربانانی که راههای ورود و حواس او را
بستهاند تا چیزی از سخنان فالنی یا شبیه آن به درونش راه نیابد.
وقتی چنین است سخن هیچ فایدهای ندارد حتی اگر مردمی
همچون نوح عمر کنند و در همهی این مدت سخن او را بشنوند:
َ
َ َ َّ
ََ َ
ْ َ
َ َ ً
َ ْ
هی ْم ألف س ن� ٍه ِإل خ ِس ی�ن عما
ف ِلث ِف ِ

۲۳

(پس نهصد و پنجاه سال در میان آنان درنگ کرد(.
پس دربارهی قوم خود گفت:

ُ َ
َ ْ َ
َ
َ ْ َ ْ َ
َ ِّ ُ َّ َ َ َ ْ
عُ ُ
ت ْم لغ َ
ف ُل ْم جَ� َعلا أ َصاب َع ُه ْ
و ِإن کا د
ان ْم واس ت�غش ْوا
آذ
ف
م
ِ ْ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
اب ْم َوأ َ ُّ
�ث َ� َ ُ
َ ً ۲۴
صوا واس ت�ک ب�روا اس ت�کبارا
ِی
ِ

(و من هـر بار که آنـان را دعوت کردم تا ایشـان را بیـامرزی

انگشتشان را در گوشهایشان کردند و ردای خویش بر سر
کشیدند و اصرار ورزیدند و هر چه بیشتر بر تکبر خود افزودند(.
ظرفی که برعکس است ،اگر همهی دریاهای عالم را بر آن
فرو ریزنـد قطـرهی نجاستی که در آن است پاک نخواهـد شد!
حق آشکار ایمان آورند و
زمان طوالنی باعث نشد قوم نوح به ِ
سودی برایشان نداشت.
از واضحترین کارهایی که مخالفان حق در انجامش ماهرند
بستن راه حق بر عقل و فهم مردم و مشغول کردن و ناتوان کردن
آنانازدرکحقمطرحشدهوصرفنظرآنانبهقضایایدیگراست.
بحرانسازی و شلوغ کردن فضا تمرکز عقل را مختل میکند و
باعث میشود صاحب حق توازن خود را در عرضهی آن از دست
بدهد.ازهمینرویاستکهابوجهلبههمراهانشمیگفت:هرگاه
محمدقرآنمیخوانددرچهرهاشفریادبزنیدتانداندچهمیگوید.
َ
َّ
ْ
ْ
َ َ
َ َ َّ ُ َت�غ ْ ُ َ
فوا ل � ت ْس َم ُعوا َل َذا ال ق ُ� ْرآن َوال�غ َ ْ
َو َق َل ال�ی َن ک َ ُ
ْ
ک
ل
ع
ل
ه
ف
ا
و
لون
�
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

۲۵

(و کسانی که کافر شدند گفتند به این قرآن گوش ندهید و سخن
لغو در آن اندازید شاید شما پیروز شوید(.
اینآیـهـچنـانکهابنعبـاسمیگویـدـدربارهیآنـاننـازل
۲۶
شده است.
توطئه علیه حق برای پریشان کردن گوینده و شنونده از طریق
داد و فریاد و بیهودهگویی به هر روشی که باشد روشی جاهلی
است و در هر دورانی کسانی چنین دستوری را صادر میکنند تا
بلکه به آن پیروزی خیالی دست یابند{ :سخن لغو در آن
اندازید ،شاید شما پیروز شوید} .اهلل متعال درمان آن را چنین بیان
فرموده است:
َّ ْ
ً
للو َ ُّ
َوإ َذا َ ُّ
موا ِک َراما
موا ِب
ِ
ِ

2۷

(و چون بر لغو بگذرند با بزرگواری میگذرند(.
 .۱انبیاء۶۳ :
 .۲انبیاء۶۴ :
 .3انبیاء۶۵ :
 .4انبیاء۶۳ :
 .5حدید۱۶ :
 .6سجده۱۴ :
 .7نساء۱۲۸ :
 .8تفسیر طبری ((۲۸۲ /۹
 .9بقره ۲۳۶ :ـ ۲۳۷
 .10به روایت خطیب بغدادی در «تاریخ بغداد» از عمر رضی اهلل عنه ۱۰۷ /۴
 .11احزاب67 :
 .12به روایت نسائی ۴۲۰۹
 .13به روایت احمد در «مسند» با سند صحیح ۱۸ /۱۸
 .14جن۵ :
 .15شعراء۱۱۱ :
 .16شعراء۵۴ :
 .17هود۹۱ :
 .18جاثیه۳۲ :
 .19نمل۱۴ :
 .20انفال۲۳ :
 .21یونس۱۵ :
 .22زخرف۵۲ :
 .23عنکبوت۱۴ :
 .24نوح۷ :
 .25فصلت۲۶ :
» .26الجامع ألحکام القرآن» قرطبی  ،۳۵۶ /۱۵چاپ التراث
 .27فرقان۷۲ :
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نا قرآ نی ها

.
ه
ف
سن
ر
آیا.گنا ی اارتزابـکار ت ؟
هس
ت

نویسنـده :احمد خیری العمری

موضوع را با یک سوال ساده آغاز میکنیم:
آیاواقعا میتوان سیرت وشرح حال یکشخص را از اندیشههاو
باورهایش جدا کرد؟ آیا ممکن است زندگی فردی و رفتارهای او
نشـات گرفتـه از باور وی نباشد؟ آیا تصـور برعکس آن هم ممکن
است؟ آیا عقیده شخص بر انتخابهای شخصی او اثر نمیگذارد؟
چنین حالتی جز در موارد نادر اتفاق نمیافتد و حتی منافقینی که
عملکردی جدای از باور خود داشتنـد چنـدان در پنهـان ساختـن
ذهنیات خود موفق نبودهاند ،اما زندگی هر یک از ما به مثابه انعکاس
چیزی است که به هر شکل به آن ایمان داریم.
همین قضیه در مورد اندیشمندان و نویسندگان نمود واضحتری
دارد .آنان نه فقط به اندیشههای خود معتقد هستند بلکه آن را تولید
و ترویج نیز میکنند ما قطعا وجود حاشیهای از فاصله میان این و آن
را منکر نمیشویم اما جداسازی کامل اندیشه از عملکرد قطعا
ناممکن است.
اینجا از «شرح حال» شخصی که به نام رهبر ناقرآنیها شناخته
میشود سخن نمیگوییم چرا که ما به آنچه این شخص پشت
دیوارهای منزل خود انجام میدهد آگاهی نداریم و برای ما اهمیتی
نیز ندارد.
سخن از کارنامه حرفهای این شخص است که معتقدیم ارتباط
محکمی با اندیشهای دارد که در ترویج آن تالش میکند و چه بسا
همینشرححالعلمیبتواندتفسیریباشدبرایزبانیکهناقرآنیها
در هجومشان به سنت نبوی از آن بهره میگیرند و همینطور را ِز
25

حمایتی که از گفتمان آنان میشود.
ممکن نیست بتوان نقطهای را به عنوان زمان آغاز انکار سنت از
جانب این شخصیت ازهریـ احمد صبحی منصور ـ تعیین کرد اما
میتوانبهرسالهدکترایاواشارهکردکهدرآنبهیکیازشخصیات
اهل تصوف تاخته بود 1که عوام را در خرافات فرو میبرد به گونهای
که به جایگاه او تبرک میجستند و به بدعت و شرکیاتی روی آوردند
کهنهعقلونهدینپذیرایآننبودامااینمسئلهدلیلاصلیاخراجاو.
از دانشگاه االزهر نبود بلکه مواردی مانند عدم تفضیل میان انبیاء و
انکار شفاعت و عدم پایبندی به روش تدریس ،سبب اخراج او از
دانشگـاه شد 2.بـاور به انکار
سنتحداقلتاسال ۱۹۸۶نزد
ایـن فـرد جـایگاه ویـژهای
نداشت ،چرا که او همچنان به
عنـوان یک عضـو فعـال در
جماعت اسالمی «دعوت حق«
حضـور داشـت؛ گروهـی که
هرگز سنت را انکار نمیکنـد
همچنانکه کتابهـای منتشر
شده وی تا آن زمان نشـانگر
چنین رویکردی نیست .یعنی
تا آن زمان که حق تدریس از
3
احمدصبحی منصور
او سلب گردید.

در مرحله پسا ازهر ،به تدریج باور به انکار سنت نزد کسی که
قرار بود «رهبر قرآنیها» خوانده شود نمود بیشتری یافت .پس
از آنکه همه درها به روی او بسته شد «در برابر خود دری ندید
جز دری که دکتر رشاد خلیفه برایش گشود» ۴چنانکه این ادعا
حرف به حرف درسایت شخصی ایشان آمده است.
برای کسانی که رشاد خلیفه را
نمیشناسند ،وی یک آمریکایی
مصـری تبـار و پایهگذار نظریه
اعجاز عددی (بر مبنای عدد (۱۹
است.
رشاد خلیفه احادیث شریف و
سنت نبوی را انکار میکرد و نیز
هر آیهای از آیات قرآن را که با
نظریه اعجاز عددیاش تطابق
نداشت رد میکرد .رشاد خلیفه
اعالم کرده بود که پیامبر است و
جبرئیل مرتب نزد او میآید و در
تورات و انجیل و قرآن به آمدن
او بشارت داده شده است و نام
رشـادخلیفه
رسولمیثاقرابرایخودبرگزیده
بود .از جمله اصول ایمان به این پیامبر دروغین نیز انکار سنت
نبوی بود 5.به معنایی دیگر او یک «دیوانه رسمی» بود اما به شدت
از سوی موسساتی که گفته شده یهودی بودند حمایت مالی
میشد و مسجد و مرکز بزرگی را در ایاالت آریزونا بنا کرد رشاد
خلیفه در ژانویه سال  ۱۹۹۰ترور شد.
بنابراین رشاد خلیفه ـ منکر سنت و مدعی پیامبری ـ برای
دوست ما دروازهای را گشود و در اواخر دهه هشتاد پذیرای او در
ایاالت متحده شد .سایت شخصی احمد صبحی منصور (اهل
القرآن) ادعا میکند که رهبرشان پس از ادعای پیامبری توسط
رشاد خلیفه از وی تبری جسته 6.اما این طبعا دروغی بیش نیست
زیرا رشاد از سال  ۱۹۸۱ادعای پیامبری کرده بود حال آنکه دیدار
احمد صبحی منصور از رشاد در سال  ۱۹۸۹اتفاق افتاد و این
رابطه که هشت ماه به طول انجامید در پایان عمر رشاد و سالها
پس از ادعای پیامبریاش بود.
آنچه واضح است این مسئله است که افکار رشاد خلیفه در
رابطه با انکار سنت نبوی و هجوم به اهل حدیث و راویان آن به
رهبر ناقرآنیها انتقال یافت چنان که در شیوه طرح افکار خود
و استداللهایی که مورد استفاده قرار میداد از باور رشاد خلیفه
کمک می گرفت.
اما رهبر ناقرآنیها باهوشتر از آن بود که به تله ادعای پیامبری
بیافتد چون میدانست همین یک مورد برای ریشهکن شدن هر
دعوتی کافی است تا پیروانش محدود به عدهای از بیماران
آسایشگاههای روانی شود.
پس از مرحله نخستین و ارتباط رهبر ناقرآنیها با رشاد خلیفه،
مرحله دوم فرا میرسد که از جهت اهمیت کمتر از وهله اول
نیست و هزاران سوال را درباره مصداقیت این فرد طرح میکند.
برای مثال کتاب «القرآن وکفی» (فقط قرآن) ایشان که از

مهمترین منابع این گروه و مهمترین کتاب رهبرشان به شمار
میرود به دستور یکی از رهبران عرب که در آن دوره پرچم انکار
سنت را به دست گرفته بود (معمر القذافی) نوشته شده است و
خود نویسنده در مقدمه چاپ بعدی این کتاب 7به این حقیقت
معترف است و مدعی است که به عنوان یک اندیشمند آزاد
به شکلی زودگذر و برای انتشار اندیشه روشنگرانهاش با
خواستههای آن دیکتاتور همراهی کرده است...
اما این «اندیشمند آزاد» به ما توضیح نمیدهد که چرا باید
برای نوشتن کتابش که خالصه روش و دیدگاه اوست ،منتظر
چنین فرصتی بماند؟ این قابل فهم است که کتابش را نوشته اما
به هر دلیلی فرصتی برای انتشار آن نیافته که در این هنگام یک
حاکم عرب این فرصت را در اختیارش قرار داده است ...اما او
تاکید دارد که کتاب مورد بحث را اندکزمانی پس از مکلف
شدنش توسط این رهبر عرب نوشته و سپس با اندوه بیان
میکند بقیه دستمزدش را ـ حتی برای مقدمه کتابش ـ و برای
زحمتی که کشیده بعد از پانزده سال دریافت نکرده است!
اما حاکم عرب مورد نظر که به مزاج متغیر و رفتارهای عجیب و
غریب شهرت داشت خیلی زود از قضیه انکار سنت دلزده شد و
دست از حمایتش کشید برای همین توزیع کتاب بسیار محدود
انجام شد (همچنین سخن از حمایت مالی دیگری توسط همین
حاکم از رشاد خلیفه به میان آمده است!(
رهبرناقرآنیهاخیلیزودبهاینپیبردکهنمیتوانبهرهبران
عرب پشتگرم بود و در سایت شخصی وی به وضوح آمده که
زمین
وی«بهمرحلهایجدیدازمبارزهواردشدکهمحلبازیاش ِ
8
سکوالر سازمانهای حقوق بشر و جامعه مدنی بود«.
9
قدم اول در این میدان نیز تاسیس حزب المستقبل (آینده) با
همکاری فرج فوده بود یعنی دورترین شخص ممکن از منهج
»القرآن و کفی» .فرج فوده با صراحت تمام مخالفت خویش را با
هر نوع باور منطبق بر شریعت اعالم میکرد و برایش تفاوتی
نداشت این شریعت برگرفته از قرآن (آنچه منکران سنت به آن
اکتفا میکردند) بود یا از سنت نبوی.
فرجفودهسلسلهمناظرههاییراباشخصیتهایبرجستهای
چون محمد غزالی آغاز کرد اما این مناظرات با ترور او به پایانی
فردی
تاسفبارختمشد.تاسفبارازاینجهتکهچنینعملکرد
ِ
دیوانهواری (ترور) باعث شد موضع ضعیف فوده در مناظرات با
این ترور قوی شده و نزد بیدینها همانند یک «شهید» تقدیس
شود .هماکنون نیز بعید است که مناظرهای با بیدینها رخ دهد و
نامی از فوده برده نشود و نوحهای برایش خوانده نشود .انگار
میشود تعداد قربانیهای اسالمگرا که در هر فرصتی به دست
سکوالرها کشته شدهاند را در شمار آورد.
بعـدهـا رهبـر «قـرآنیهـا» به «مرکز پژوهشهای توسعه
ابن خلدون 10پیوست .این مرکز به سبب حمایت صریح از
عادیسازیفرهنگیبارژیمصهیونیستیبسیاربدناماستوبه
عنوان یکی از مراکز نفوذ خرد جمعی عربی توسط اسرائیل
شناخته میشود 11.البته این را هم بگویم که رهبر ناقرآنیها
12
اتهام عادیسازی با اسرائیل را هرگز رد نمیکند.
این مرکز با همه رسواییهایش و تمرکز رسانهای که علیه آن
26

بود به کارش ادامه داد .حرف و حدیث بسیاری درباره پولهای
هنگفتی که از منابع مشکوک به پژوهشگران این مرکز داده
میشد (کسانی از جمله جمال البنا!) وجود دارد .در مراحل بعد
اعالم شد که بخشی از کمکهای آمریکا به حکومت مصر به این
مرکز داده خواهد شد .اینجا بود که حکومت مصر (وقتی سهم
خودش کم شد) مرکز ابن خلدون را تعطیل کرد!
در آغاز هزاره سوم ،رهبر قرآنیها به آمریکا مهاجرت کرد و از
پناهندگی سیاسی برخوردار شد و چنان که شایسته اندیشهاش
بود مورد حمایت راستگراهای آمریکا قرار گرفت (البته نه مانند
اسالمستیز افراطی ،وفا سلطان) .آمدن او به آمریکا مورد استقبال
نظریهپرداز راست افراطی «دانیل بابیس» قرار گرفت و آن را یک
»خبر خوب» عنوان کرد( 13.که واقعا برای جناح راست آمریکایی
وطرحهای آنها خبر خوبی بود) همینطور از وی به عنوان استاد
مهمان به دانشگاه هاروارد دعوت شد تا درباره صلح و دموکراسی
درس ارائه دهد! (چرا که نه؟(
اما مهمترین وظیفه او کمکرسانی به جریان راست افراطی بود؛
جریانی که با سوء استفاده از اسالمهراسی بهرهبرداری سیاسی
میکند احمد منصور که از مسجدی بازدید کرده وحشتزده از
آنجا بیرون میآید و فریاد زنان میگوید« :کتابهایی که در
مسجدشان هست پر از اندیشه تروریسم است!!» 14او حتی به
مهمترین سازمان فعال مسلمانان در آمریکا (سازمان کایر)که
به اعتدال و فعالیتهای خیریه معروف است هجوم آورده و
15
متهمش میکند که همان اندیشههای بن الدن را در خود دارد!
او از امضا کنندگان «بیانیه بین المللی علیه تروریسم» است.
این بیانیه توسط عدهای که خود را لیبرالهای عرب میخوانند
صادر شده است .این بیانیه خندهدار به شورای امنیت و سازمان
ملل تقدیم شده تا دادگاهی بین المللی را برای محاکمه قرضاوی
و غنوشی و محمد غزالی تشکیل دهند (محمد غزالی هفت سال
پیش از این بیانیه درگذشته بود!) اما دلیل صدور این بیانیه و این
درخواست چه بود؟ سبب این بود که شخصیتهای فوق در
دورههای گوناگون فتواهای در تایید مبارزه با اشغالگران در
عراق و فلسطین صادر کرده بودند .هنگامی که رهبر ناقرآنیها
امضایش را پای این بیانیه نهاد دیگر امضاکنندگان با خوشحالی
از وی به عنوان نخستین (و احتماال آخرین) ازهری نام بردند که
بیانیه فوق را امضا کرده بود و ادعا کردند امضای او یک سند تایید
16
شرعی به شمار میرود!
رهبر ناقرآنیها همچنین در تاسیس جمعیت «آمریکاییها
برای صلح و تسامح» 17مشارکت داشت ،اما دو شریک اصلی وی
در تاسیس این جمعیت افرادی هستند که مجرد شراکت با آنها
برای هرگونه اتهامی کافی است.
شریک نخست چارلز جاکوب 18فعـال یهـودی صهیونیست
است بنیانگذار و مدیر سازمانی تحت نام «پروژه داوود برای
فرماندهی یهودی» .هدف رسمی این سازمان ایجاد و سازماندهی
آرا در دفاع و تقویت اسرائیل ذکر شده و نشان موسسه نیز ستاره
داوود در دو رنگ آبی و سفید است .این تشکیالت دفاتری در
بوستون و نیویورک و فلسطین اشغالی دارد!
جاکوب همینطور معروف به عضویت در جریان اسالمهراسی
27

و شریک موسس در «هیات دقت در رسانههای مربوط به
خاورمیانه» است که به اختصار «کامرا» خوانده میشود.
این موسسـه هماننـد سگ نگهبـان اسرائیـل رسـانههای
آمریکایی و جهانی را تحت نظر دارد تا در صورت مرور هر خبری
علیه اسرائیل به هجوم علیه آن بپردازد 19.کامرا پس از حمله
اسرائیل به لبنان در سال  ۱۹۸۲تاسیس شد زیرا برخی از
رسانههای آمریکایی در آن زمان تصویری «ضد اسرائیلی» ارائه
داده بودند.
جاکوب همینطور کمپین گستردهای برای فشار علیه دانشگاه
هاروارد به راه انداخت تا کمک مالی شیخ زاید آل نهیان (رئیس
وقت حکومت امارات) برای تاسیس کرسی اسالمپژوهی در این
20
دانشگاه را رد کند .هاروارد زیر فشار ،این کمک مالی را نپذیرفت!
همینطور او کمپینی مشابه را برای جلوگیری از پخش برنامهای
تحت نام «موزاییک» به راه انداخت 21.این برنامه گلچینی از
برنامههای تلویزیونها خاورمیانه را پخش میکرد ،به این بهانه
که شاید در این برنامهها چیزی علیه اسرائیل هم پخش شود!
شخص دوم در این موسسه «دنیس هیل» نام دارد 22.او عضو
هیات علمی دانشکده بوستن و همچنین فعال سیاسی و رسانهای
اسالمهراس است .اخیرا نام او به سبب مشارکت در یک کمپین
علیه ساخت مسجدی در نزدیکی مرکز تجارت جهانی در نیویورک
بسیار شنیده میشود 23.او همینطور کارزاری مشابه و بلکه شدیدتر
را علیه ساخت یک مسجد در تقاطع راکزبری در نزدیکی بوستون
در ماساچوست به راه انداخت .احمد صبحی منصور س ِر نیزه این
حمالت بود آنطور که مسئوالن ساخت این مسجد را «وهابی«
خواند.سخنان وی به عنوان یک شاهد از داخل جامعه مسلمان
علیه سازندگان این مسجد به کار رفت .بعدها مسئوالن ساخت
مسجد برای اثبات بیگناهی خود شکایتی را علیه رهبر ناقرآنیها
24
تقـدیم دادگاه کردند!
او همچنیـن مرکزی را
تحت نـام مرکز اسالمی
25
»بـرای پلـورالیسـم»
تـاسیس کرد مدیـر این
مرکـزاستفیـن شوارتز
است که پدرش یهودی
اسـت .کسـی که خیلـی
راحت خود را ازنومحافظه
26
کاران معرفی میکند!
اینگونه شراکتها چه
چیـزی را دربـاره رهبـر
نـاقــرآنـیهـا بـه مـا
میگویـد؟ شـاید برای
بـرخی ایـن همه چیز را
استیفن شوراتز
آشکار کنـد ،امـا من این
سوال را مطرح میکنم :آیا گناهی باالتر از انکار سنت هست؟
)شاید برخی بگویند همه اینهایی که گفتی صرفا تصادفی است
اما گفتن چنین چیزی حماقت باالیی میطلبد(.

دو مساله مهم که دوست دارم گفتارم را با آن به پایان
برسانم:
اوال:همهتوصیفاتیکهگذشتـکمکمالیوپشتیبانیهای
مشکوک ـ در باره همه مدعیان نوگرایی صدق پیدا نمیکند.
سازمانهای غربی موسسههای خیریه نیستند که پولهای
خود را بیحساب و کتاب در اختیار هر کسی قرار دهند
تا درباره نوگرای قلمفرسایی کنند .این افراد اوال باید خود
را اثبات کنند و در آغاز به تنهایی بخشی از مسیر را بروند
تا شایستگیشان ثابت شود و الیق حمایت شناخته شوند.
عالوه بر این در انتخاب اینگونه افراد همیشه یک الگوی
واحد وجود دارد .نامهایی که تاکنون از سوی غرب حمایت
شدهاند همیشه از افرادی بودهاند که لقبی علمی داشتهاند
)الزم نیست این لقب حتما در علوم شرعی باشد )همینطور
نباید شخصیت مورد نظر دارای «دیوانگی واضح» باشد
این را میگویم چون جبهـه مدعیـان نوگرایی پـر از ایـن
نیمه دیوانهها و شبه دانشآموختههاست .نصیحت برادرانه
من به اینها این است که اگر هدف نهاییشان دریافت
پشتیبانی مالی است دست از نوشتن بکشند .اما اگر هدفی
جز این ـ مثال اثبات خود ـ دارند میتوانند هر چقدر دوست
دارند خودشان را اثبات کنند .از خداوند برای همه دعای
هدایت دارم.

ثانیا :باید به طور کلی از هرگونه حکم تکفیر و ارتداد یا
زندقه علیه این نمونهها خودداری کرد این را میگویم و بر
آن تاکید میکنم که ایستادن در برابر آنچه اینها میگویند و
طرحهای آنان الزامی است اما این کامال با تکفیر متفاوت
است نه فقط برای اینکه این مسئولیت ما نیست ،بلکه از این
جهتکهکلمهکفرحتیاگردرضمنفتوانیایدهمیشهبهسود
اینها و به نفع تبلیغاتشان به ویژه در غرب است و برای
خواندن نوحه مظلومنمایی به کار میرود .حتی برخی کتب
و مقاالت اینها به گونهای است که گویا صرفا برای گرفتن
مدال تکفیر و ارتداد نوشته شده اما هر کس پیگیر احکام
ارتداد و تکفیری که در دهههای اخیر علیه این افراد صادر
شده باشد ـ که برخی هم صرفا با اهداف سیاسی بود ـ متوجه
میشود همه این احکام به سود محکومین تمام شده و
این فرصت را برایشان فراهم ساخته تا به شهرت برسند و
به دانشگاهها و موسسات مشهور دعوت شوند این را گفته
و باز تکرار میکنم که مبارزه با آنان واجب است و نادیده
گرفتن این افراد فقط از سوی کسانی صورت میگیرد که
خطرشان را درک نکردهاند .اما تکفیر ،اشتباهی است که
نباید هیچیک از مخالفان این اندیشه به دامش بیافتند.

طبیعتا میدانم این سلسله نوشتهها واکنشهای متفاوتی را در
پی خواهد داشت اما مبالغه نکردهام اگر بگویم از قبل منتظر
چنین چیزی بودهام و همه مسئولیت نوشتن این سطور را بر عهده
گرفته و امیدوارم خداوند اشتباهم را بخشیده و برای آنچه درست
است پاداشم دهد.
بله،برایآنچهنوشتهامموردمحاسبهقرارخواهمگرفتچنانکه
همه برای آنچه میگوییم و انجام میدهیم بازخواست خواهیم شد
اما صرفـا برای یادآوری میگویم :ما تنهـا برای گفتـههایمـان
بازخواسـت نمیشـویم بلکه برای سکوتمـان نیز حسـاب پس
خواهیم داد ...حتی سکوت نیز یک «فعل» است هرچند برخی
این را فراموش میکنند و برای آنکه هیچ واکنشی از این سو یا
آن سو متوجهشان نشود سکوت را ترجیح میدهند یا به این بهانه
که دارند طرف مقابل را نادیده میگیرند!
همه بازخواست خواهیم شد ...همه ،گویندهها و ساکتها.
 .۱سایت اهل القرآن ـ مراحل فکری شیخ احمد صبحی منصور
 .۲سایت المعرفه ) (www.marefa.orgشرح حال احمد صبحی منصور
 .3منبع پیشین
 .4سایت اهل القرآن ـ مراحل فکری شیخ احمد صبحی منصور
http://en.wikipedia.org/wiki/Rashad_Khalifa .5
 .6سایت اهل القرآن ـ مراحل فکری شیخ احمد صبحی منصور
 .7مقدمه کتاب «القرآن وکفی«
 .8سایت اهل القرآن ـ مراحل فکری شیخ احمد صبحی منصور
http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Subhy_Man- .9
sour
http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Subhy_Man- .10
sour
http://www.mounahada.org/modules.php?name- .11
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sour
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پرچمد ا را ن نهضت اصالحی سلفی معاصر
بیگمانعالمهعبدالحمیدبنبادیسنقشیاساسیدرآزادی
و استقالل الجزایر از استعمار فرانسه داشت .او طی ربع قرن
پرچمدارهویتاسالمیعربیالجزایردررویاروییبافرانسویان
بود و برای نگهداشت ماهیت الجزایر از ذوب شدن در هویت
فرانسویها سالها مبارزه کرد ،تا جایی که نزدیک بود انقالبی
مسلحـانه علیـه فرانسویـان آغـاز کند ،اما عمـرش وفا نکرد.
زمانیمامیتوانیمنقشعالمهابنبادیسدراستقاللالجزایر
را بهخوبی درک کنیم که تاریخ  ۱۳۰ساله استعمار فرانسه در
الجزایر را خوب درک کنیم؛ سالهایی که الجزایر و الجزایریها
از حبس و کشتار و مصادره اموال و داراییها و زمینها و مبارزه با
اسالم و زبان عربی رنجهای بسیار بردند .استراتژی فرانسه
اینبودکهالجزایررابطورکلیبهفرانسهملحقکندوشهروندان
فرانسوی را برای سکونت عازم الجزایر کند تا جایگزین مردم
آنجا شوند ،درست همانند سیاستی که رژیم صهیونیستی با
ساخت شهرکها و اسکان شهرک نشینان یهودی در فلسطین
انجام میدهد.
اماالجزایریهادرمقابلاینسیاستهایفرانسهدستبسته
نماندند ،بلکه فعالیت نظامی و مدنی علیه این استعمارگر را آغاز
کردند .برای پی بردن به اوضاعی که دعوت ابن بادیس در آن
رشد کرد ،جریان اشغال فرانسه را بهتفصیل بیان خواهیم کرد.

اشغال الجزایر توسط فرانسه:

ن
ح
ل
ب
م
امامع .بدا .ید.نبا.د.س
نویسنـده :اسامه شحاده
نویسنـده :اسامه شحاده
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پس از انقالب فرانسه در سال  ۱۷۸۹میالدی این کشور با
یک فروپاشی اقتصادی و قحطی فراگیر در نتیجه محاصره
کشورهای اروپایی مخالف انقالب فرانسه روبرو شد .در این
شرایط بحرانی فرانسه هیچ چاره ای جز خریداری گندم از
الجزایر نیافت ،اما دای حسین والی عثمانیان در الجزایر که
مازاد محصوالت حبوبات را در اختیار داشت آن را به ربع میلیون
فرانک بطور قرضی به فرانسویها داد و فرانسویها برای
انتقال این مقدار از حبوبات مسیر دریایی ویژهای تعیین کردند.
شرکتی که گندم الجزایر را به فرانسه منتقل میکرد متعلق به
دو یهودی بود که آن را از الجزایر با قیمت ارزان میخریدند و با
بهای گزاف و بهصورت مدتدار به فرانسویها میفروختند و
همین سبب شد که فرانسه بهمرور زمان به الجزایر بدهکار شود
و از پرداخت بدهیهای خود سرباز بزند.
در سال  ۱۸۲۷میالدی زمانی که سرکنسولهای خارجی به
یدار حاکم الجزایر دای حسین رفتند تا عید فطر را به او تبریک
عرضکنند،میاناوو«دوال»سرکنسولفرانسهگفتگوییپیش
آمد و دای حسین از سرکنسول فرانسه خواست از کشورش
بخواهد بدهیهای فرانسه به الجزایر را در اسرع وقت پرداخت
کند ،اما سرکنسول فرانسه پاسخی نامناسب به خواسته دای
حسین داد .دای حسین که پاسخ او را گستاخی تلقی میکرد
بادبزنیکهدردستداشترامحکمبهصورتاوکوبید.سرکنسول
فرانسهداستانرابرایکشورشنوشتومدعیشددایحسین
سه مرتبه او را زده است.

فرانسه این حادثه را بهانه خوبی برای فرار از بدهیهای
خود به الجزایـر و اشغـال این کشور و سیطـره بر خزینـه ۱۵۰
میلیون فرانکی الجزایر دید.
فرانسه بخشی از کشتیهای نظامی خود را به الجزایر فرستاد و
از دای حسین خواست از سرکنسول فرانسوی عذرخواهی کند اما
او زیر بار نرفت .فرانسویها سه سال الجزایر را محاصره کردند،
در این مدت هزینههای هنگفتی کردند و تجارت آنها با زیانهای
بسیاریروبروشدامادایحسینحاضربهعذرخواهیازآناننبود.
دردرسال ۱۸۳۰میالدیپادشاهفرانسهعلیهالجزایراعالمجنگ
کرد و برای تحریک احساسات فرانسویها به این جنگ چهرهای
دینیدادوآنرا«نبردمسیحیانعلیهبربرهایمسلمان»نامیدوآن
را ب ه سود کل مسیحیان جهان دانست.
آسیبناوگاندریاییالجزایرپسازنبردناواریندرشبهجزیره
موره یونان در سال  ۱۸۲۷میالدی این امکان را به فرانسویها داد
که الجزایر را محاصره نموده و در پایان آن را اشغال کنند.

جنایتهای فرانسویهای اشغالگر در الجزایر:

کافیاست درنگی کوتاه بر جنایتهای فرانسویان در الجزایر
داشته باشیم و آن را با گفتار خود فرانسویها بسنجیم .درست
زمانی که فرانسویها در آغاز اشغال الجزایر اعالمیهای منتشر
میکردند که در آن آمده بود« :ما فرانسویها دوستان شما
الجزایریها هستیم و تالش میکنیم ترکها را از سرزمین شما
برانیم و این ترکها هستند که دشمن اصلی و حقیقی شما بهشمار
میروند و سرزمین شما را اشغال کرد ه و داراییهای شما را چپاول
میکنند .ما الجزایر را از آنها نمیگیریم تا خود بر آن مسلط شویم
بلکه بهخون خود سوگند یاد میکنیم چنین کنیم اگر شما به ما
بپیوندید .اگر ثابت کردید که سزاوار حمایت از ما هستید حکومت
الجزایر مانند سابق در دست شما خواهد بود و سرزمینی مستقل
خواهیدداشت.فرانسویهاباشماهمانندمصریهابرادرانهرفتار
خواهند کرد .از سی سال گذشته که ما از مصر خارج شدهایم آنها
هموارهازخروجماابرازتأسفمیکنندوفرزندانخودرابهفرانسه
میفرستند تا خواندن و نوشتن و هنر و صنعت بیاموزند و ما قول
ی و دین مقدس شما را محترم بشماریم ،چرا
میدهیم مال و دارای 
که پادشاه بزرگ فرانسه حامی کشور محبوب ما و حامی همه
ادیان است.
اگر به سخنان ما و توان سالح ما اعتماد ندارد ،از مسیر ما کنار
برویدوباترکهاییکهدشمنماوشماهستندنباشید.آرامباشید،
فرانسویها برای اخراج ترکها از الجزایر نیازی به کمک کسی
ندارند ،آنها همچنان دوستان شما میمانند ،پس بهسوی ما
بیایید تا از شما استقبال کنیم .اگر برای ما غذا و گاو و گوسفند
بیاورید قیمتش را به نرخ بازار پرداخت میکنیم .اگر از اسلحه ما
میهراسیدمکانیراتعیینکنیدتاسربازانمابدونسالحوهمراه
با پول بهنزدتان بیایند و هزینه غذاهایتان را پرداخت کنند«.
کافیاست این اعالمیه را با گزارش کمیته آفریقایی تعیین
شده از سوی فرانسه برای تحقیق در مورد حوادث آفریقا که در
سال  ۱۸۳۳میالدی به این کشور ارائه شد بسنجیم؛ در این
گزارش آمده است:

«کلیه مؤسسات دینی را ویران کردیم و مال و داراییهای ساکنان
بومی این مناطق را بدون پرداخت هیچ تعویضی تصرف کردیم.
انسانهایی که به آنان امان نامه داده بودیم را سر بریدیم .بر
اشخاصیکهدرمیانمردممقدسشمردهمیشدندحکومتکردیم
چرا که آنان شجاع بودند.«...
آقایمونتایناکیکیازافسرانفرانسویمیگوید«:اینروشما
در مبارزه با عربهاست کشتن مردها و اسیر کردن زنان و کودکان
ارسالآنهاباکشتیبهجزایرمارکیزخیلیخالصه:ازبینبردنتمام
کسانی که مانند سگ به ما تعظیم نمیکنند و تسلیم ما نمیشوند.
زنان و کودکانی که کشته شدند را سرشماری کردیم و متوجه شدیم
دو هزار و سیصد زن و کودک کشته شدهاند ،اما تعداد مجروحان
قابل شمارش نبود که علتش هم واضح بود :ما هیچ مجروحی را زنده
رها نمیکردیم«.
سیمون دوبووار مینویسد :از سال  ۱۹۵۴میالدی همه ما
فرانسویها در کشتارهای گروهی که گاهی بنام سرکوب مخالفان
وگاهیبنامانتشارصلحوآرامشانجامدادیمشریکهستیم.بیش
از یک میلیون مرد و زن و کودک و پیرمرد سالخورده گاهی با شلیک
تیر و گاهی با سوزانده شدن و گاهی با بریده شدن سرهایشان و
دریده شدن شکمهایشان و شکنجه تا حد مرگ ،جان خود را از
دست دادند ،قبایل زیادی بر اثر گرسنگی و سرمای شدید از بین
رفتند و بیماریهای فراوانی میان مردم شیوع پیدا کرد تا جایی که
بیش از  ۵۰۰هزار زن و مرد الجزایری بر اثر این بیماریها با مرگ
دست و پنجه نرم میکردند«.

میتوان انواع جنایتهای فرانسویها در الجزایر را
چنین دستهبندی کرد:
اسکان فرانسویها و اروپاییها در امالک الجزایریها پس
از کشتار و راندن صاحبان اصلی آن زمینها و امالک ،به صورتی
که تعداد خارجیهای اسکان داده شده به میلیونها شخص
رسید.
گذاشتن مالیاتهای بسیار سنگین بر الجزایریها با وجود
فقـر و مستمنـدی مـردم ایـن سرزمیـن و مصـادره امـوال و
داراییهای آنها.
صدور قانون اهالی «اندیجینا» که آزادیهای ملت الجزایر
را محدود میکرد.
مصادره اوقاف و دادسراهای شرعی
جلوگیری از به کار بردن زبان عربی و تدریس آن حتی در
خانهها
اسکان یهودیان در الجزایر و اعطای تابعیت فرانسوی به
آنها تا جایی که تعداد این یهودیان به  ۳۰هزار نفر رسید.
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مبـارزه اشغـالگـران فرانسـوی بـا آمـوزش و حمـایت از
فرقههای صوفی :

فرانسویها تالش کردند سیستم آموزشی الجزایر را نابود کنند
،چرا که ملتی دانشآموخته ،خاری در چشم استعمارگران و
اشغالگران خواهد بود و در آن زمان سطح آموزشی الجزایریها
بسیار بیشتر از فرانسویها بود .ژنرال فالز از فرماندهان نظامی
فرانسه در سال ۱۸۳۴م میگوید« :همه عربها (الجزایریها(
خواندنونوشتنمیدانندودرهرروستاییدومدرسهوجوددارد«...
ویلهلم شیمبرا گردشگر معروف آلمانی هنگام بازدید از الجزایر
در سال ۱۸۳۱م میگوید :از روی عمد بهدنبال یک عربی گشتم
که خواندن و نوشتن نداند اما چنین کسی را نیافتم ،در حالیکه
در کشورهای جنوبی اروپا کمتر کسی را میبینید که خواندن و
نوشتن بداند!«
در سال  ۱۸۳۰میالدی ،الجزایر بیش از  ۲۰۰۰مدرسه ابتدایی،
راهنمایی و عالی داشت.
استعمارگران فرانسوی تالش کردند با تمام نیرو علیه علم و
دانش و معرفت در الجزایر مبارزه کنند .آنان هنگامی که وارد
شهر قسنطینه در شمال آفریقا شدند همه کتابها و نسخههای
خطی که بهدستشان رسید را بربرانه در آتش سوزاندند.
آنها چنان علیه آموزش در الجزایر مبارزه کردند که یک قرن
پس از استعمار ،در سال  ۱۹۱۴میالدی تنها پنج درصد کودکان
الجزایری قادر به خواندن و نوشتن بودند.

استعمارگران فرانسه برای نگهداشتن ملت الجزایر در جهل
و نادانی از فرقههای صوفی حمایت میکردند و میدانستند مشایخ
فرقههای صوفی حامی آنان خواهند بود چرا که تنها در جستجوی
منافع مادی هستند و فرانسه به آسانی میتواند منافع آنان را
تأمین کنند و آنها نیز در مقابل ،ملت الجزایر را از قیام علیه
استعمارگران باز میدارند.

مـالک بن نبـی در خاطـرات خـود «خاطـرات شاهـد قـرن»
صفحه۱۸۱مینویسد :مردم الجزایر هر ساله شاهد موکب پر
ابهت «قادریه» بودند که به «افلو» میآمد ،پرچمش در اهتزاز
بود و فرزند شیخ طریقت لباسی سراسر سبز میپوشید و بر این
باور بودند که این لباس بهشتیان است .خوب میدانستند چگونه
از سادگی و نادانی مردم بهرهبرداری شیطانی کنند.
او در آن زمان یک نخلستان در «وادی سوف» داشت که بیش
از  ۱۰۰۰نخل در آن ثمر میداد و این نخلستان بخشی از بخشش
مردم سادهای بود که تصور میکردند با مشارکت در موکب او
وارد بهشت میشوند«.
شیـخ طریقت و فـرقـه
تیجـانی محمـد الکبیـر در
گفتگـویـی کـه بـا کولونـل
یسکونی دارد رابطه صوفیها
با استعمـارگران را اینگونـه
بیـان میکنـد« :بر ما واجب
است از عزیز دلمان فرانسه
حمایت مادی ،ادبی و سیاسی
کنیم ،اجداد من باپیوستن
بـه فـرانسـویهـا چـه کار
نیکویی کردند!
نسخهای از عقد ازدواج احمد تیجانی با اورلی پیکار

در سال ۱۸۳۸میالدی یکی از اجداد من در مبارزه با بزرگترین
دشمن فرانسه «عبدالقادر الجزایری» از خود شجاعت بسیار
نشان داد و در سال  ۱۸۷۰ضمن تشکر از فرانسویها و ابراز
ارادت قلبی خود به این کشور ،با خانم «اوریلی بیکار» ازدواج
کرد تا نام خود را بهعنوان اولین مسلمان الجزایری که با یک
خارجی توسط کاردینال «الویگری» بر اساس آموزههای
مسیحیت ازدواج میکند ثبت نماید» .این گواهی آشکار در نوکری
و خیانت نیازی به شرح و تفصیل ندارد.
لذا نخستین نبرد ابن بادیس با این فرقههای صوفی بود تا
اینکه قبل از درگیری با فرانسویها صفوف الجزایریها را از
وجود خائنین پاک کند.

جنبشهای مقاومت الجزایر علیه استعمارگران فرانسه:

گروهی از صوفیان درحال رقص

برای همین فرقههای صوفی در الجزایر بطور وحشتناکی
افزایش یافت تا جایی که در پایتخت الجزایر بیش از  ۲۳فرقه
تصوف و  ۵۷هزار شیخ و  ۲۹۵هزار مرید در  ۳۴۹خانقاه فعالیت
داشتند! و بیش از  ۷میلیون فرانک کمک جمع آوری میکردند.
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الجـزایـریهـا در مقـابـل
اشغالگران فرانسوی بیتفاوت
نماندند بلکه بارها علیه آنها
ایستادند و مقاومت کردند و از
مشهـورتریـن مبـارزات آنان
علیه استعمارگران فرانسوی
میتوانبهجنبشامیرعبدالقادر
جزایری که پانزده سال طول
کشید (۱۸۳۲- ۱۸۴۷میالدی(
اشاره کرد.

امیر عبدالقادر الجزایری

همزمان و پس از این جنبش حرکتهای دیگری شکل گرفت
که نتوانست فرانسویها را از الجزایر براند هرچند خسارتهای
بزرگی بر آنان وارد کرد.
پس از جنگ جهانی اول تالشهای زیادی برای مقاومت علیه
فرانسویها شکل گرفت که از آن میان میتوان به حرکت امیر خالد
نوه امیر عبدالقادر جزایری که در سال  ۱۹۱۹میالدی بنام «وحدت
نمایندگان مسلمان» شکل گرفت و حرکت «ستارگان شمال
آفریقـا» که توسـط کارگـران مراکشـی مهـاجـر به فرانسـه در
سال ۱۹۲۶میالدی راه اندازی شد و حرکت «اتحادیه منتخبان
مسلمان الجزایر» که در سال  ۱۹۲۷میالدی راهاندازی شد،
اشاره کرد.

اصالحات سلفی در الجزایر قبل از ابن بادیس:

اسالم توسط تابعین و بهرهبریت و فرماندهی ابوالمهاجر دینار
وارد الجزایر شد ،لذا این سرزمین در تاریخ خود شاهد
شخصیتهای سلفی مختلفی بوده است مانند فقیه ابوالفضل
نحوی از علمای قرن پنجم هجری و ابوالحسن زویلی متوفای
سال  ۷۱۹هجری و شاگرد او ابن مروزق نوه و احمد زروق از علمای
قرن دهم و شاگردش ابن علی خروبی و همچنین عبدالرحمن
اخضری متوفای سال  ۹۵۳هجری قمری .در قرن یازدهم هجری
شخصیتهای مانند شیخ عبدالکریم بن الفکون متوفای سال
 ۱۰۷۳هجری و شیخ محمد بن عبداهلل جاللی از هم عصران احمد
تیجانی رهبر صوفیان الجزایر در الجزایر ظهور کردند.
بنابراین سلفیت برای الجزایر جنبشی جدید نبود بله مذهب
مالکی که اکثر الجزایریها از آن پیروی میکنند همان سلفیت
است ،لذا وقتی دعوت امام محمد بن عبدالوهاب در شبه جزیره
عربی شکل گرفت بسیاری از حاجیان الجزایری و مراکشی مانند
مولی سلیمان پادشاه مراکش و سید محمد سنوسی بنیانگذار
جنبش سنوسی و عالمه ابورواس ناصر تاریخدان الجزایری از این
دعوت پیروی کردند و ابورواس نخستین کسی بود که الجزایریها
را با دعوت امام محمد بن عبدالوهاب آشنا کرد.
دانشجویان و دانش آموزانی که در دانشگاههای زیتونه یا
قرویین مشغول بودند و از جنبش سنوسی تأثیر پذیرفته بودند
نقشزیادیدرانتشاردعوتاصالحیسلفیداشتندمانندشیخابن
موهوب و شیخ صالح بن مهنا و شیخ عبدالقادر الجاوی که از
شاگردان وی میتوان شیخ حمدان الونیسی استاد عالمه ابن
بادیس را نام برد .همچنیـن شیخ مصطفی بن خوجـه متوفـای
سال ۱۹۱۵میالدی ،شیخ عمر بن قدور متوفای سال ۱۹۱۵م و از
جمله دعوتگران سلفی این برهه میتوان استاد محمد بن ابوشنب
متوفـای سال  ۱۹۲۹و شیـخ عبدالحلیـم بن سمـایه متوفـای
سال  ۱۹۳۳را یاد کرد.
نبایستیفراموشکردمجلهالمنارکهعالمهرشیدرضاآنراچاپ
و نشر میکرد به الجزایر میرسید و محمد عبده در سال ۱۹۰۳
میالدی از الجزایر بازدید کرد و الجزایریها عالقه زیادی به مجله
المنار داشتند تا جایی که از رشید رضا خواستند علیه فرانسویها
موضـع گیـری نکند تا آنها مانع نشـر المنار در الجزایر نشوند.

میالد ابن بادیس و رشد و ترقی وی :

عبـدالحمیـد بن محمـد المصطفی بن المکی ابن بـادیس در
سال  ۱۳۰۸هجری قمری برابر با  ۱۸۸۹میالدی در خانوادهای
دیندار و شناخته شده به علم و دانش و حکومتداری در شهر
قسنطینه الجزایر دیده به جهان گشود .از مشهورترین افراد این
خاندان میتوان به المعز لدین اهلل بن بادیس بنیانگذار دولت
صنهاجی اشاره کرد که از تاریخ  ۴۰۶تا  ۴۵۴هجری ـ ۱۰۱۶
تا  ۱۰۶۲میالدی فرمانروایی کرد و مبارزات زیادی علیه بدعت
گزاران انجام داد و مذهب اهل سنت و جماعت را مذهب رسمی
دولت اعالم کرد.
از اجداد امام عبدالحمید بن بادیس میتوان شیخ برکات بن
بادیس که در مسجد سیدی قموش در قسنطینه مدفون است
وشیخاحمدبنبادیسامامقسنطینهازهمعصرانشیخعبدالکریم
الفکون در قرن یازدهم یاد کرد.
این خاندان از جمل ه خاندانی بود که همچنان در قدرت سیاسی
مشارکتهای فعال داشتند .پدربزرگ پدری او المکی بن بادیس
از قاضیان مشهور قسنطینه و عضو مجلس عمومی و مجلس
شهرداری قسنطینه بود ،عمویش احمیده بن بادیس نماینده شهر
قسنطینه در اواخر قرن نوزده میالدی بود که همراه با سه نماینده
دیگردرسال ۱۸۹۱عریضهایدررابطهبافشارهایاستعمارگران
فرانسه علیه ملت الجزایر نوشتند.

در میان خانواده ابن بادیس کسانی بودند که در مبارزات امیر عبد
القادر جزائری نقش فعال داشتند و بعدها به اسارت استعمارگران
فرانسویدرآمدندودرپاریسزندانیشدندودرسال ۱۸۵۲میالدی
همراه با امیر عبدالقادر جزائری آزاد شده و به شام تبعید شدند.
عبدالحمید بن بادیس مورد توجه و عنایت ویژه پدرش بود
که به او میگفت« :ای عبدالحمید من امر دنیای تو را بر عهده
میگیرم و هرچه بخواهی را در یک چشم بههم زدن برایت فراهم
میکنم ،اما تو آخرت مرا عهده دار باش ،فرزند صالح و نیکوکاری
باشد که در پیشگاه خداوند تو را مایه مباهات خود بدانم«.
امامعبدالحمیدابنبادیسهیچگاهاینسخنانراازیادنبردودر
مراسم ختم تفسیر قرآن در سال ۱۹۳۸میالدی در حضور انبوهی از
جمعیت مردم آن را یادآور شد که سخنان او در مجله شهاب به چاپ
رسید«:سببچنینفضیلتیدروهلهنخستبازمیگرددبهپدرمکه
مرابهنیکیتربیتنمودومراخوبراهنماییکردومسیرعلمودانش
را برای من مناسب دید و مرا مانند یک تیر مهیا نمود و از بدهیهای
بزرگ و کوچک مصونم داشت و سختیهای زندگیام را بر دوش
کشید .اگر از زبان خود و شما از او تشکر کنم باز هم کم است«.
عبدالحمیدبنبادیسازسیزدهسالگیقرآنراحفظنمود،سپس
در محضر شیخ حمدان الونیسی علوم شرعی را فراگرفت ،ایشان
نصیحتیبهابنبادیسنمودکهتاآخرعمرشآنراازیادنبرد،خطاب
به او گفت« :علم و دانش را برای علم و دانش فرا بگیر نه برای پست
و مقام» ،حتی از ابن بادیس تعهد گرفت هیچ مسئولیتی از سوی
فرانسویها نپذیرد.
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سپسدرشوقکسبدانشبیشتردرسال ۱۳۲۷هجریقمری
برابربا  ۱۹۰۸میالدیروانهتونسشدوبهدانشگاهزیتون هپیوست
و چهار سال در این شهر ماند و از علمای این شهر و بویژه عالمه
محمد نخلی قیروانی ،عالمه محمد طاهر بن عاشور ،شیخ الخضر
حسین و تاریخ شناس مشهور تونس بشیر صفر و اصالحگر
معروف سعید الفیاض کسب علم کرد .او بهاندازی در کسب علم و
دانش پشتکار داشت که هفت سال تحصیلی دانشگاه زیتونه را در
سه سال به پایان رساند و پس از آن بمدت یکسال بطور داوطلبانه
در دانشگاه زیتونه به تدریس پرداخت.

از مهمترین رویدادها برای ابن بادیس در مدینه منوره آشنایی
ایشان با رفیق ُعمر و دوست مبارز و همسنگرش شیخ بشیر
االبراهیمی بود که یک سال قبل از این دیدار همراه با پدرش در
مدینه منوره زندگی میکرد و تا سال  ۱۹۲۰میالدی در مدینه منوره
ماند سپس تصمیم گرفت به الجزایر باز گردد و مسیر دعوی خود را
همراه با ابن بادیس ادامه دهد.
ابن بادیس و ابراهیمی به مدت سه ماه روزانه بعد از نماز عشاء
تا نماز صبح اوضاع الجزایر را بررسی میکردند و پیرامون کیفیت
اصالحات و اداره نهضت دینی ،علمی و سیاسی در این سرزمین با
همگفتگومیکردند.عالمهبشیراالبراهیمیدررابطهباایندیدارها
میگوید :خدا را گواه میگیرم که ما در آن دیدارها از سال ۱۹۱۳
پایههای نخست «جمعیت علمای مسلمان الجزایر» را گذاشتیم،
جمعیتی که در سال ۱۹۳۱میالدی ابراز وجود کرد«.

بازگشت به الجزایر:

ابن بادیس در مسیر بازگشت به الجزایر از سرزمین شام و
مصر دیدار کرد و با نامآوران اندیشه سلفی دیدار نمود و از االزهر
مصر بازدید کرد و دیداری نیز با
شیخ محمد بخیت المطیعی داشت
و نامـهای از سـوی شیخ حمـدان
دانشگاه الزیتونه
الونیسی تقدیم او کرد .شیخ محمد
ابنبادیسدرمدتبقایخود
درتونسبهدروسعلمیدانشگاه بخیـت المطیعـی از او بـه گـرمی
..
زیتونه اکتفا نکرد ،بلکه به جمعیه خلدونیه میرفت و علومی چون استقبالکردوگواهیعلمیدانشگاه
ریاضیات ،هندسه ،جغرافیا ،شیمی ،زیست شناسی را از آنجا االزهر مصر را به او داد این سفر،
فراگرفت.
ابنبادیسرابهاوضاعجهاناسالم
ایشـان در سـال  ۱۹۱۳میالدی در
آشناتر کرد و تجاربی مهم به او عطا
حالی که  ۲۳سـاله بود به قسنطینـه
کرد و همچنین وی را با پرچمداران
بـازگشـت تـا بـا استفـاده از نفـوذ
نهضت اصالحی جهان اسالم آشنا
پدرش در میان فرانسویها تدریس
نمـود ،لذا بعدهـا بـه مشـکالت
در مسجد جامع این شهر را آغاز کند،
حقیقی جامعه به گشت و گذار
شیخ محمد بخیت المطیعی
اما غرض ورزان بیمار و هواپرست با او
در مناطق مختلف آن مشغول شد.
از در دشمنـی در آمدنـد تـا جایی که
آغاز دعوت و جهاد فردی :
هنگام تدریس وی نورهای مسجد را
از آغاز بازگشت ابن بادیس به الجزایر در اواخر سال ۱۹۱۳
خاموش میکردند .در همان سال ابن
..
جمعیه خلدونیه
میالدیتاتاسیسجمعیتعلمایمسلماندرسال ۱۹۳۰میالدی،
بادیس عازم بیت اهلل الحرام شد.
ایشان شعلهای از نشاط و فعالیت و تالش و کوشش برای نهضت
دیدار با بشیر االبراهیمی در مدینه منوره :
الجزایر و آزادی آن از طریق تربیت نسلی بود که این مسئولیت را بر
دوش میکشند.
در مدینه منوره ابن بادیس با
بهمحضبازگشتبهالجزایر،تدریسدرمسجدبزرگقسنطینه
علمای زیادی که در این شهر
را آغاز کرد ،سپس به مسجد سبز منتقل شد و آنجا را مرکز
زندگی یا از آن بازدید میکردند
فعالیتهای خود قرار داد ،همچنین فعالیتهایی در مساجد سیدی
دیدار نمود ،که از مهمترین این
قموش،سیدیعبدالمؤمن،سیدیبومعزهوسیدیفتحاهللداشت،
افرادمیتوانشیخواستاداوشیخ
دروس وی ویژه بزرگساالن نبود بلکه درسهایی برای کودکانی
حمدان الونیسی نام برد که از ابن
داشت که از مکتبخانه خارج میشدند و چنین چیزی در الجزایر
بادیس خواست نزد او در مدینه
بیسابقه بود.
منـوره بمـاند ،امـا اینخواستـه
درسهای ابن بادیس در طول شبانه روز برپا میشدز او در یک روز
حمـدان الونیسـی بـا مخـالفت
ده درس ایراد میکرد و در میان مساجد و مراکز اجتماع رفت و آمد
شدید شیخ حسین الهندی روبرو
محمد
عالمه
و
بادیس
ابن
امام
میکرد ،دانش آموزان و دانشجویان از همهجا گرد او جمع شدند تا
شد که از ابن بادیس میخواست
بشیر ابراهیمی
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جایی که تعداد آنها به هزار نفر رسید ،ابن بادیس با توسل به
خیـراندیشـان هزینـه ایـن دانش آمـوزان را پرداخت میکرد.

همه اینها او را بر این واداشت که مدرسهای ابتدایی در کنار
مسجـد بومعـزه راهاندازی کند ،سپس به ساختمـان مؤسسه
خیریهای که در سال  ۱۹۱۷میالدی راهاندازی شده منتقل شود،
مدرسه او در سال  ۱۹۳۰بنام مدرسه آموزش و پرورش شناخته
شـد و قـانون این مرکز این بود« :این مرکز تالش میکند اخالق
وارسته ،معارف عربی و فرانسوی و صنایع دستی را از طریق
تاسیس مدرسـه میان دختـران و پسران مسلمان منتشر سازد
و پناهگاهی برای ایتـام و محلـی برای برگزاری کنفـرانسها و
سخنرانیها و کارگاهی برای صنایع دستی و مرزی برای ارسال
دانش آموزان برای تحصیل به دانشکدههای مختلف و آموزش
دیدن در کارگاههای بزرگ با هزینه مؤسسه است«.
از نشانههای وسعت دید ابن بادیس این بود که برای تشویق
دختران به کسب علم و دانش ،آموزش آنها را رایگان اعالم کرد در
صورتیکه که از پسران هزینهای ـ هرچند ناچیزـ دریافت میکرد،
لذا ابن بادیس در راهاندازی مدارس دخترانه و آموزش دختران بر
همعصران خود پیشی گرفته بود ،حتی از مدعیان سکوالریسم ،اما
امروز متاسفانه بسیاری از دوستداران ابن بادیس این میراث
متمدنانه را نادیده میگیرند.

امام بن بادیس ،پیشگام آموزش دختران در الجزایر

آری ...اینگونه بود که در الجزایر نسلی متعهد به ارزشهای
اسالمی و زبان و آداب آن تربیت شد ،نسلی که سخنوری و شعر
سرایی میدانست .ابن بادیس برخی از این دانش آموزان را برای
کسب دانش بیشتر به دانشگاه زیتونه میفرستاد و برخی دیگر را
به کارگاههای بزرگ برای آموزشهـای فنـی و حرفـهای.بعـدها

ابن بادیس جمعیت علمای مسلمان الجزایر را با همکاری و
همراهی این نسل راهاندازی نمود و پس از اینکه سالها آرام آرام
دعوت خود را پیش برده بود با پشتیبانی این نسل با استعمارگران
الجزایر مبارزه کرد .عالوه بر تدریس برای دانش آموزان او روزی
را برای آموزش کارگران و روزی دیگر را برای آموزش زنان
اختصاص داده بود.
پسازاینکهدروسابنبادیسدرمساجدمنتشرشدومدرسهاو
نیزراهاندازیشد،او تصمیمگرفتاندیشههایخودراتوسعهدهد
لذا وارد دنیای روزنامه نگاری شد .وی در آغاز با روزنامه «النجاج«
که در سال  ۱۹۱۹میالدی تاسیس شده بود همکاری کرد و با
اسامی مستعار«القسنطینی»« ،العبسی» «الصنهاجی» در آن مقاله
مینوشت،سپسدریافتکهاینروزنامهدرسطحبلندپروازیهای
او نیست ،لذا تصمیم گرفت هفتهنامه «المنتقد» را در سال ۱۹۲۵
میالدی راهاندازی کند و در این مجله علیه عقاید و باورهای فاسد
جامعه مبارزه کند ،هفتهنامه «المنتقد» تا شماره  ۱۸چاپ و نشر شد
اما پس از آن توسط استعمارگران فرانسه بسته شد.
هفتهنامه «المنتقد» مرحله جدیدی از دعوت و جهاد ابن بادیس
بود ،او به این نتیجـه رسیـده بود که پس از ده سـال تـدریس و
آموزش وقت آن رسیده است که با
صوفیها و خرافاتشان مبارزه کند،
لـذا بـرای آن اسـم «المنتقـد» را
برگزیده بود و در آن بطور مستقیم
علیهصوفیانگمراهمقالهمینوشت
و ایـن قـاعـده صـوفیـان یعنـی:
»اعتراض نکن تا مبادا رانده شوی«
که از آن برای جلوگیـری از تعقـل و
اندیشـه کردن و تقلیـد بیچون و
چـرای مشـایخ تصـوف استفـاده
میشد را به چالش کشید.
ابن بادیس پس از بسته شدن هفتهنامه «المنتقد» آرام ننشست
و پس از یک ماه ،هفتهنامه «الشهاب» را با شعار «شرایط میتواند
ما را بترساند اما نمیتواند ما را از بین ببرد» راهاندازی کرد و در سال
 ۱۹۲۹میالدی در اثر فشارهای فرانسویها این هفتهنامه مبدل
بهماهنامهشدوشعارآن«آخراینامتتغییرنمیکندمگربراساس
آن چیزی که اول این امت با آن تغییر کرد» بود.
برای تضمین چاپ و نشر این هفتهنامه ،عالمه ابن بادیس در
سال  ۱۹۲۵در الجزایر در شهر قسنطینه «چاپخانه اسالمی
الجزایـر» را راهاندازی کرد تا از عواقب مصـادره آن توسـط
چاپخانههای اجارهای بر اثر فشارهای فرانسویها جلوگیری کند.
در سال  ۱۹۲۰میالدی دوست و همراه و همسنگر او عالمه بشیر
االبراهیمیبهالجزایربازگشتتاهمراهباهمدرمسیراصالحجامعه
همکاریکنند.آنهابطورهفتگیویاماهانهباهمدیدارمیکردند،چرا
که ابراهیمی شهر سطیف را مرکز فعالیتهای خود قرار داده بود و
پس از تاسیس جمعیت علمای مسلمان الجزایر رهبران حرکت
اصالحی این کشور در سه بخش مهم الجزایر به فعالیت مشغول
شدند:ابنبادیسدرقسنطینه،ابراهیمیدرتلمسانپایتختعلمی
غـرب الجزایـر و شیـخ طیب العقبـی در بخش مرکزی الجزایـر.
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آنچه در مسیر دعوی ابن بادیس بر همه پرواضح است تالش
او برای عدم تکرار اشتباهات مصلحان پیشین الجزایر بود .او
نمیخواست دعوتش محدود به یک جغرافیای تنگ یا یک گروه
مشخص و یا متعلق به شخص او باشد ،لذا تصمیم گرفت کارهای
مؤسساتی را آغاز کند :مدرسه ـ مجله ـ چاپخانه و تالش کرد
در این مسیر از همفکران و همراهانش برای گسترش دعوت در
مناطق دیگر الجزایر استفاده کند .او و همراهانش همیشه دور هم
جمع میشدند و آخرین تحوالت موجود را بررسی میکردند و
بهترین و بهروزترین راهها را برای اصالح انتخاب میکردند .ابن
بادیس از مسجد به راهاندازی مؤسسه و مدرسه منتقل میشد
سپس هیئتهایی را برای کسب علم و دانش به خارج میفرستاد،
پس از آن ،مجله را راهاندازی کرد و سپس چاپخانه.

مقدمات تاسیس جمعیت علمای مسلمان :

پیدایش و تاسیس «جمعیت علمای مسلمان» در سال ۱۹۳۱
میالدی مقدمات زیادی داشت ،پس از مسیر طوالنی ابن بادیس در
جهاد فردی و آموزش و دعوت و فعالیتهای رسانهای او ،نسلی از
فرهیختگان مصلح بهوجود آمد که نشستهایی دورهای برای
بررسی اوضاع الجزایر و استقالل طلبی از فرانسویها و بازگرداندن
الجزایر به آغوش مسلمانان را برگزار میکردند .ابن بادیس در
پاسخ به کسانی که از او در مورد استقالل الجزایرمیپرسیدند
با کمال وضوح و روشنی و با صراحت کامل میگفت« :آیا کسی که
خانه میسازد آن را بدون سقف رها میکند؟ ما هدفی جز استقالل
الجزایر نداریم«.
از جمله این مقدمات ،تالش ابن بادیس برای راهاندازی جمعیت
»برادری علمی» در سال  ۱۹۲۴میالدی در شهر قسنطینه جهت
جمعکردنعلماودانشجویانوتقویتروابطمیانآنهاوهماهنگ
کردن فعالیتهایشان بود که این تالش با شکست روبرو شد.
ابن بادیس از شیخ بشیر ابراهیمی خواسته بود اساسنامهای
برای این جمعیت تهیه کند ،گرچه این تجربه ناموفق بود اما ابن
بادیس و ابراهیمی همواره آن را یک تجربه نارس اما همراه با فواید
یاد میکردند.
ابن بادیس بار دیگر به فعالیتهای رسانهای خود در جراید
بازگشتودرمقاالتخودازعلمامیخواستبایکدیگرمتحدشوند
و در رابطه با اصالح اوضاع دینی ،آموزشی ،اجتماعی و سیاسی
الجزایر برنامههایی مشترک تدارک ببینند .در مجله شهاب برای
راهاندازی«جمعیتعلمایمسلمان»مقدمهچینی کردهومیگوید:
علمای بزرگوار سراسر الجزایر شناخت نسبت به یکدیگر اساس
همدلیاستواتحادرمزپیروزیوموفقیت،بیاییدباهمآشناشویم
و برای بنیان نهادن یک حزب دینی محض با هم متحد شویم«.
در سال  ۱۹۲۷میالدی برخی همفکران ابن بادیس در پایتخت
الجزایر «انجمن ترقی» را بههدف تقویت علمی ،اقتصادی،
اجتماعی مسلمانان الجزایر راهاندازی کردند و عالمه ابن بادیس
شخصا در مراسم افتتاح آن حضور یافت و از آنجایی که شیخ
طیب العقبی رفیق و همراه ابن بادیس در الجزایر سکونت داشت از
وی خواستند مدیریت انجمن را بر عهده بگیرد ،این انجمن بعدها
پایگاه نشست تأسیسی «جمعیت علمای مسلمان» شد.
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درگامیدیگر،ابنبادیسدرسال ۱۹۲۷میالدیازدانشجویانی
که در دانشگاه زیتونه و دانشگاههای مشرق عربی تحصیل کرده
بودند خواست در دفتر او جمع شوند و اوضاع الجزایر را بررسی
کنند .بشیر ابراهیمی ،مبارک المیلی ،العربی بن بلقاسم التبسی،
محمد السعید الواهری و محمد خیر الدین از بارزترین حاضران
در این نشست بودند ،نتیجه این نشست توافق بر نشر دعوت
اصالحی و استفاده از روزنامه و انجمنها و تأسیس گروههای
پیشاهنگ اسالمی و تعیین محورهای اندیشههای اصالحی در
الجزایر بود و در واقع این نشست مقدمهای بود برای تأسیس و
راهاندازی«جمعیتعلمایمسلمان»کهبرپایههمیناصولبناشد.

جرقه تـأ سیس:

در سال  ۱۹۳۰میالدی فرانسه
تصمیـم گرفـت بـهمنـاسـبت
یکصدمیـن سـالگـرد اشغـال
الجزایـر جشنهایی شش ماهه
برگزار کنـد و بـرای برگزاری آن
بیـش از  ۱۳۰میلیـون فـرانک
فرانسـوی هزینـه کرد .یکی از
رهبـران فـرانسـوی هـدف از
برگزاریاینمراسمراچنینتبیین
میکنـد« :ما امـروز یکصـدمین
سـالروز اشغال الجزایر را جشن
نمیگیـریم بلکه تشییـع پیکـر
مجله شهاب
اسالم را جشن میگیریم!«.
اما ابن بادیس و همفکرانش به مبـارزه علیـه این برنـامهها
پرداختنـد .بشیـر ابراهیمی میگوید« :با دعوتهای پنهـانی خود
توانستیمبسیاریازبرنامههایآنانرابههمبزنیموجشنهاییکه
قرار بود شش ماه ادامه داشته باشد تنها دو ماه برگزار شد و با
فـراخوانهـای علنـی خود توانستیـم ملت الجزایـر را دور خـود
جمع کنیم«.
پاسخعملیبهاینجشنها،فراخوانمجلهشهاب(۲/۱۹۳۱م(
برای تأسیس و راهاندازی «جمعیت علما» بود ،که این مهم در
تاریخ  ۵/۵/۱۹۳۱میالدی محقق شد.

داستان میالد جمعیت :

«جمعیت علمای مسلمان» پس از نشستی که با حضور  ۷۰عالم
و دانشمند از اقصی نقاط
الجزایر و با گرایشهای
مختلف:مالکی،ابـاضی،
کارکنـان دولتـی و غیـر
کارکنان در مقر انجمن
ترقـی به ریـاست شیخ
ابـویعلـی زواوی برگزار
شـد تـأسیس گردیـد و
اعـالم موجـودیت کرد.

شیخ خیرالدین یکی از کسانی که در نشست عمومی جمعیت
)انجمن) و بویژه نشست تأسیسی آن حضور داشته میگوید:
»من و شیخ مبارک المیلی در دفتر ابن بادیس در قسنطینه بودیم
که ایشان یکی از مصلحان الجزایر بنام محمد عبابسه االخضری
را فرا خواند و از وی خواست فراخوانی برای تاسیس جمعیت
علمـای مسلمـان الجزایـر در پایتخت تدارک ببیند و برخی از
اعضای انجمن ترقی که اسامی آنها برای حکومت و صوفیان
حساسیتزا نیست را انتخاب کند تا از علمای الجزایر بخواهند
برای نشست تـأسیسی حضـور یابنـد و این نشست در کمال
آرامش برگزار شده و نتایج و دستاوردهای مطلوب را در پی
داشته باشد«.
در روز نخست این نشستها ابن بادیس حضور نیافت تا شک
و تردید برخی علمای رسمی و علمای صوفی را بر نیانگیزد و در
روز دوم نشست حضور یافت و این خود نشان از دوراندیشی
ایشان بود.
پیشنویس اساسنامه جمعیت در این نشست مطرح شد و به
تصویب عمومی رسید و از میان حاضران یک شورای اداری
انتخاب شد و با وجود عدم حضور ابن بادیس در نشست روز
نخست ایشان را بهعنوان رئیس جمعیت انتخاب کردند.
اینگونه بود که جمعیت علمای مسلمان با درایت ابن بادیس
تأسیس شد ،درست زمانی که او از برخورد مستقیم با اشغالگران
و علمای وابسته به آنان و علمای صوفی خودداری کرد و برای
آسوده خاطر کردن استعمارگران فرانسوی در اساسنامه جمعیت
نوشته شده بود که از فعالیتهای سیاسی پرهیز خواهد کرد ،اما
حقیقت آن چیزی بود که کارگزار فرانسویها در شهر مزاله در
گزارش خود نوشته بود« :با وجود اینکه این جمعیت ادعا میکند
فعالیتهای سیاسی نخواهد داشت ،اما هسته احزاب ملی است و
پایهای که احساس ملیگرایی بر آن بنا میشود«.
عدم غوطه ور شدن ابن بادیس در امور سیاسی از روی ترس و
واهمه و بزدلی نبود ،بلکه پس از مدتها تحقیق و بررسی به این
نتیجه رسیده بود ،او میگوید« :ما برنامههای دینی را از روی علم
و آگاهی انتخـاب کردیم و راه نصح و ارشـاد و خیـرخواهـی و
پایـداریوگامبرداشتـندرراهراسترابرگزیدیمکهبافطرتو
تربیت ما سازگار است«.

امام ابن بادیس و اعضای جمعیت علمای مسلمان الجزایر

در پایان نخستین سال از فعالیتهای جمعیت ،علمای وابسته
بهفرانسهوصوفیانتالشکردندبرجمعیتمسلطشوندوآنرااز
مسیر اصلی خود منحرف کنند ،اما با شکست روبرو شدند لذا از
جمعیت خارج شده و خود« ،جمعیت علمای اهل سنت» را به
ریاست شیخ مولود حافظی پایه گذاشتند اما جمعیت آنان دیری
نپایید که منحل شد و به تاریخ پیوست.
در سال  ۱۹۳۶میالدی برخی از رهبران جمعیت با ابن جلول
رئیس کمیسیون نمایندگان قسطنینه ارتباط برقرار کردند و
موفق شدند عالوه بر پایگاه اصلی جمعیت در پایتخت ،پایگاه
دیگر در قسطنینه راه اندازی کنند و انجمن صفا را پایه گذاری
کنند که بعدها به انجمن رشاد تغییر نام یافت.
دومیـن سال فعالیت جمعیت علمـای مسلمـان الجزایـر را
میتواند میالد حقیقی آن دانست ،چرا که دیگر خبری از حضور
علمای وابسته به فرانسه و صوفیان در آن نبود و تنها علمای
اصالحگر در آن حضور داشتند.
نظارت بر فعالیتهای جمعیت در پایتخت و حومه آن را شیخ
طیب العقبی ،نظارت بر فعالیتهای جمعیت در غرب الجزایر و
بویژه تلمسان را شیخ بشیر االبراهیمی و نظارت بر فعالیتهای
جمعیتدرقسنطینهوحومهآنراخودابنبادیسبرعهدهداشت.

جمعیت و تـأ سیس و ر ا ها ند ا ز ی مد ا رس :

پس از توسعه فعالیتهای جمعیت تعداد نمایندگیهای آن در
پنجمین سال فعالیتش در سال  ۱۹۳۶میالدی به  ۳۳نمایندگی
و در سال  ۱۹۳۸میالدی به  ۵۸نمایندگی رسید و مردم الجزایر
با وجود همه فشارها و دست اندازهایی که از سوی استعمارگران
به آنان تحمیل میشد به حضور در سمینارها و سخنرانیهایی که
در نمایندگیهای جمعیت برگزار میشد روی آوردند.
عالمهمحمدبشیراالبراهیمیمهمترینفعالیتهایجمعیت
را در هشت مورد خالصه میکند:
 -1مبارزه با بدعتها و خرافات از طریق خطبهها و سخنرانیها و
درسهای ارشـادی در مساجـد و انجمـنها و اماکن عمـومی و
خصوصی و حتی در بازار و از طریق نوشتن مقاالت در روزنامههای
خصوصی که برای اصالحگری راهاندازی شده بود.
 -2آموزشزبـانعـربیبهکودکاندراماکنـیکهبرایمـانقابل
دسترس بود و حتی در خانهها قبل از اینکه مدارس تاسیس شود.
 -3بهخدمتگرفتندانشجویانفارغالتحصیلوفراخواندادنبه
فارغالتحصیالندانشگاهزیتونهبرایهمکاریجهتآموزشملت.
 -4آموزش زبان عربی به جوانان طبق منهج و برنامهای که ابن
بادیس تدارک دیده بود.
 -5درخواست از حکومت برای رها کردن مساجد و مراکزی که بر
آن سیطره یافته تا از آن برای آموزش دین و زبان مردم الجزایر
استفاده شود.
 -6درخواستازحکومتبرایواگذارکردناوقافیکهمصادرهکرده
بود،تااینکهدرآمدآندرمسیریکهبرایشوقفشدهبودهزینهشود
)درآمد این اوقافها برابر با بودجه یک حکومت متوسط بود(.
 -7درخواستازحکومتبرایاستقاللقضاوتاسالمیوبهویژه
در احوال شخصی.
 -8عدم دخالت حکومت در تعیین کارکنان دینی
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جمعیت علمای مسلمان تأسیس مدارس را آغاز کرد .پس از
سه سال ۱۵۰مدرسه زیر نظر جمعیت اداره میشد و بیش از ۵۰
هزار دانش آموز در این مدارس مشغول به تحصیل بودند.
ابن بادیس شیوه آموزشی متداول در عصر خودش که تنها به
برخی دروس دینی توجه داشت و با شیوههای خسته کننده ارائه
میشد و تنها دانش آموزانی را تربیت میکرد که مانند طوطی
برخیجمالتراتکرارمیکنندبدوناینکهمعانیآنرابفهمند،را
به باد انتقاد میگرد و در رابطه با تدریس قرآن به دانشآموزان
میگفت«:بایستیقرآنازدانشآموزانمامردانیمانند پیشینیان
امتبسازد،امیدهایامتبرچنینشخصیتهاقرآنی گرهخورده
و تالشهای ما باید برای ساخت چنین انسانهایی باشد«.
او برخی دروس غیر دینی را وارد برنامههای درسی مدارس
جمعیت کرد و در این مدارس عالوه بر مواد درسی دینی ،دروس
ریاضیات ،جغرافی ،تاریخ ،منطق و زبان فرانسوی تدریس
میشد و از کتابهایی که دانشآموزان در این مدارس مطالعه
میکردند مقدمه ابن خلدون بود .ابن بادیس برنامههای درسی
را بهگونهای متحول کرد که استعدادهای دانش آموزان شکوفا
شود ،لذا در میان شاگردان ایشان ادبا ،شعرا ،فقهاء و مصلحان
زیادی یافت میشود .شیخ بشیر االبراهیمی میگوید« :شیوهای
که در سال  ۱۹۱۳میالدی بر آن توافق کردیم عدم توسع در
آموزشواکتفابهتربیتجوانانبراساساندیشههایدرستبود«.
ابن بادیس عنایت ویژهای به تغییر واپسگرایی برخی مردم
داشت.درمرثیهاشبرایرشیدرضامینویسد«:اگراندیشیدن
برای هـر انسـانی در کلیـه امور زندگیاش الزم باشـد بـرای
دانشجویان و دانشآموزان ضروریتر است» و میگوید« :ای
دانشآموزان ...اندیشه ...اندیشه ...مطالعه بدون اندیشه شما
را بهجـایی نمیرسـاند بلکه شمـا را به دام تقلیـد میاندازد و با
صخرهای سخت مواجه میکند«.
ابن بادیس دانشآموزان مستعد و نخبه را برای ادامه تحصیل
به دانشگاه زیتونه میفرستاد و برای آنان ناظران و راهنمایانی
تعیین میکرد .جمعیت ،توجه به آموزش را مهمترین برنامه
خود میدانست و این عنایت روز به روز افزوده میشد تا جایی که
در سال  ۱۹۳۷میالدی کنگرهای بزرگ برای اساتید زبان عربی
راهاندازیکردندودرآنمشکالتآموزشیالجزایرراموردبحث
و بررسی قرار دادند.
جمعیت علمـای مسلمـان الجزایر توجه ویـژهای به آموزش
دختران داشت و برخالف پسران که از آنها ـ به استثنای
خـانوادههای فقیـرـ هزینـه دریـافت میکرد ،از دختـران هیچ
هزینـهای نمیگرفت .ابن بادیس تصمیـم گرفتـه بود برخی
دختران را همراه با یک سرپرست و راهنما برای ادامه تحصیل به
دمشق بفرستد اما به سبب جنگ جهانی این برنامه اجرا نشد.

جمعیت و راهاندازی روزنامه :

جمعیت علمای مسلمان الجزایر در آغاز پیداش خود برای
نشر دعوت اصالحیاش با برخی روزنامههای اصالحی مانند
شهاب که بهریاست ابن بادیس اداره میشد و روزنامههایی
مانند «مرصاد» «جحیم» «لیالی» «دفاع ـ به زبان فرانسوی«
همکاریمیکرد.امادرسال ۱۹۳۳میالدینخستینهفتهنامهی
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خودرابانام«سنتنبوی»بهریاستعبدالحمیدبنبادیسچاپ
و نشر کرد تا اینکه مرجع رسمی جمعیت باشد .در این روزنامه
بشدت علیه صوفیان و جمعیت آنان «جمعیت علمای اهل سنت«
موضعگیری میشد ،پس از چند ماه فعالیت ،این هفتهنامه
توسط استعمارگران فرانسوی توقیف شد.
یک هفته پس از توقیف هفتهنامه سنت نبوی ،جمعیت علما،
هفتهنامه دیگری با نام «شریعت محمدی» با مدیریت قبلی
راهاندازی کرد ،اما این مجله نیز پس از یک ماه و نیم توقیف شد.
پس از آن ،جمعیت هفتهنامه «الصراط السوی ـ راه راست«
را منتشـر کرد که این هفتـهنامـه بعد از ماههـا فعـالیت در آغاز
سال  ۱۹۳۴میالدی توقیف شد.
بعد از دو سال جمعیت تصمیم گرفت هفتهنامه «بصائر» را
راهاندازی کند تا بلندگوی رسمی آن باشد ،این هفتهنامه تا سال
1939میالدی چاپ و نشر میشد اما در این سال خود جمعیت
د

تصمیمگرفتآنرامتوقفکندچراکهبگفتهابراهیمی«تعطیلکردن

بهترازنشراباطیلاست»،چونجمعیتعلمایمسلمانالجزایر
حاضر نبود در جنگ جهانی دوم از فرانسویها حمایت کند.
نشریات جمعیت مانند نشریه
ابن بادیس به قضایای مختلف
دینی و سیاسی در الجزایر و جهان
اسالم میپرداخت و ضمن انتشار
عقاید راستین اسالمی با بدعتها
و خرافات مبارزه میکرد و تالش
مینمود اوضاع آموزشی الجزایر
و تونس را اصالح کند ،کما اینکه
توجه ویژهای به قضیه فلسطین
داشت.

جمعیت و مبارزه با صوفیان منحرف

ابن بادیس خوب میدانسـت که الجزایـر با دو استعمـار
روبروست؛ یک استعمـار مـادی به سـرکردگی فرانسـه و یک
استعمار معنوی بهرهبری صوفیان منحرف و این دو با هم علیه
ملت الجزایر متحد شدهاند.
او مبارزه با صوفیان منحرف را بهترین راه برای مبارزه با
استعمارگران فرانسوی میدانست.
این منهج و روش ابن بادیس به قبل از تاسیس جمعیت باز
میگردد اما با تأسیس و راهاندازی جمعیت مبدل به یک منهج
گروهی شد ،چرا که صدها اساتید در مدارس جمعیت مشغول به
تدریس به هزاران دانش آموز بودند.
ابن بادیس بشدت علیـه صوفیـان و
بویژه فرقه العلویه که عالوه بر انحرافات
اعتقادی وابستگی شدیدی به فرانسویها

داشتند مبارزه میکرد .در سال ۱۹۲۰
میالدی شیخ احمد بن علیوه پیر فرقه
العلویه و رئیس زاویه مستغانم دیوان
شعری خود را به نشر رساند و در یکی از
قصایدش پیامبر را تهدیـد میکند
که مبـادا ابن علیوه از شـوق او بمیـرد:

احمد بن علیوه صوفی

اگر از روی شوق دیدار تو جان دهم ،از سوی خدای جهان تیره
روز شدهام
اگر در فراقم بمانی ،با سخنی یاری خواهی شد
هیچ عذری در پیشگاه خدا تو را نجات نمیدهد اگر خواستههای
ما را محقق نسازی!
او به عقاید وحدت الوجود نیز آلوده بود و میگفت:
خدایا تو را جستجو کردم و دریافتم روح من خداست!
فرقه العلویه بهسبب انحرافهای اعتقادی و وابستگی شدید
به استعمارگران فرانسوی مسیر اشغالگری را برای فرانسویان
هموار میکرد ،آن هم درست در زمانی که برخی صوفیان آزاده
و شریف و علمای مصلح از آزار و اذیت استعمارگران فرانسوی
بهشدت رنج میبردند.
در سال  ۱۹۲۲میالدی زمانی که از ابن بادیس در مورد دیوان ابن
علیوهپرسیدهشد،آنرابارسالهایموسومبه«جوابسوالعلی
سوء مقال» پاسـخ داد و گستاخی
ابن علیوه در رابطـه با رسول اهلل
صلی اهلل علیـه وسلم و باورهای
وحدت الوجـودی مخالف با عقاید
اسـالمی را پـاسـخ داد ،بهعلت
اهمیتاینرسالهبسیاریازعلمای
مغرب،تونسوالجزایرمانندعالمه
طاهر بن عاشور ،الخضر حسین،
محمد النیفر بر آن مقدمه نوشتند
محـب الدیـن خطیـب در مجـله
»الفتح» بسیار از آن تمجیدکرد.
ابن علیوه و پیروانش حقد و کینه ابن بادیس را در دل گرفتند و
در سال  ۱۹۲۶میالدی طرح ترور او را ریختند .شامگاه ۹جمادی
االخر  ۱۳۴۱هجری قمری برابر با  ۱۴دسامبر  ۱۹۲۶میالدی
قاتلیبسویابنبادیسحملهورشدوضربهایبهسراوواردکرد
که شکافی ایجاد کرد ،اما ابن بادیس او را نگه داشت و از مردم
کمکخواستواینگونهازاینحادثهنجاتپیداکردوآنشخص
قاتل را هم بخشید چرا که او را بهخدمت گرفته بودند.
ابن بادیس به برنامههای خود در مبارزه با صوفیان منحرف
ادامه داد .زمانی که جمعیت تأسیس شد مبارزه با تصوف از
بندهای اساسی آن بود ،در بند شانزدهم اساسنامه جمعیت
ِ
تصوفبدعتیهستندکهسلفوپیشینیان
آمدهاست«:فرقههای
امت با آن بیگانه بودند و اساس این اندیشه غلو و افراط در
شیخ طریقت و فرقه است.«...
در آغاز تاسیس جمعیت ،برای اینکه فرانسویها از اختالفات
میاناصالحیهاوصوفیهابهرهبردارینکنندابنبادیستصمیم
گرفت با صوفیها سازش و حتی همکاری کنند به این شرط که
بازیچه دست استعمارگران نباشند.
امازمانیکهتعهداتخودرانقضکردندوبافرانسویهاهمراه
شدند ،حقیقت آنان بر همه برمال شد و مردم دانستند مشـایخ
فرقههای صوفی وابسته به فرانسویها و در پی منافع شخصی
خود و مال و منصب هستند ،لذا از آنان رویگردان شدن و نفوذ

صوفیها در الجزایر بهگونهای کاهش یافت که دیگر تاثیری
در جامعه نداشتند.
این قضیه به آزادسازی الجزایر کمک شایانی کرد ،تا جایی که
یکیازفرماندهانفرانسویدرسال ۱۹۵۵میالدیبهاینقضیه
اعتـراف کرده و میگوید« :مشـایخ فرقـههای صوفی بهخاطر
فعالیتهایجمعیتعلمایمسلمانالجزایردیگرقادربهمتوقف
کردن انقالب مردم الجزایر علیه فرانسه نبودند ،درحالیکه در
مراکش ،استعمار فرانسه از صوفیان برای متوقف کردن انقالب
مردمی استفاده کرد«.
امروزه نیز دولت الجزایر برای تضعیف اسالمگراها بهشدت از
گروههای صوفی حمایت میکند و سیستمهای سکوالریستی و
سوسیالیستی بهجای درمان افراط گرایی با علم و دانش ،رو
به خرافات آوردهاند!

گشایش دفتر نمایندگی جمعیت در فرانسه :

هنگامی که هیئت کنگره اسالمی الجزایری در سال ۱۹۳۶
میالدی از فرانسه بازدید کرد و ابن بادیس ،ابراهیمی و عقبی هم
در میان آنها حضور داشتند ،مهاجران الجزایری ساکن پاریس
از ابن بادیس و یارانش خواستند که با آنها در ارتباط باشد و
شاگردانش را برای آموزش آنان به پاریس بفرستد.
ابن بادیس پس از بازگشت به الجزایر ،یکی از شاگردانش
بنام فضیل الورتالنی ـ که بعدها همراه با حسن البنا نقش
مهمی در انتشار دعوت اسالمی ایفا کرد ـ را به فرانسه فرستاد و
رتالنی انجمن «تهذیب»را در پاریس
راهاندازی کرد که نمایندگی جمعیت
علمای مسلمـان الجزایر در فرانسه
محسوب میشد و برنامههای خود را
از جمعیت دریافت میکرد .دیری
نپایید که تعداد این نمایندگیها به
شش نمایندگی در مناطق مختلف
پاریس رسید و زمانی که این دفاتر
درسال ۱۹۴۰میالدیبهسبباشغال
فرانسـه توسـط آلمـانهـای نازی
فضیل الورتالنی
بستـه شد ،تعداد آنها  ۱۱دفتر بود.
راهاندازی دفاتر جدید جمعیت در پاریس نیازمند این بود که
دانشجویان جدیدی از الجزایر برای آموزش مسلمانان مقیم
پاریسعازماینشهرشوندوشایدبتوانآنرانخستینفعالیت
مؤسساتی مسلمانان در اروپا دانست.

جمعیت علما و فرانسه :

عبدالحمید بن بادیس تالش میکرد رویارویی مستقیم با
فرانسویهارابهتعویقبیندازدتااینکهپایههاییمحکمواستوار
بسازد که بتواند بر آن تکیه کند ،لذا سیاست او در برخورد با
فرانسویها طی مراحل مختلف متفاوت بود.
در آغاز ،از فرانسویها میخواست با الجزایریها عادالنه رفتار
کنند و به شعارهایی که میدهند عمل کنند ،اما همزمان تأکید
میکردروابطمیانالجزایروفرانسهارتباطدوامتهستنهیک
امت و خواستار برابری حقوق سیاسی بود.
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اومیخواستاینگونه،راهیبرایمردمالجزایرجهتمشارکت
آموزشی و سیاسی و بهرهمندی از خیرات کشور بجوید و این
سیاست تا چند سال پس از تاسیس جمعیت ادامه داشت.
با وجود اینکه فرانسه از برنامههای ابن بادیس راضی نبود اما
تالش میکرد او را با پیشنهادهای وسوسهانگیز از جمله تصدی
پست مفتی یا نامیـده شدن به شیـخ االسالم بفریبـد و وی را از
پروژهای که آغاز کرد ه بود منصرف کند ،اما هنگامی که دید او تسلیم
این وسوسهها نمیشود فشار علیه خانواده او و فعالیتها و
تجارتش را آغاز کرد ،اما او باز هم تسلیم نشد.
ابن بادیس تالش میکرد میان فعالیتهای شخصی خود علیه
فرانسه و برنامههای جمعیت فاصلهای قرار دهد .با نام شخصی
خود و در مجله شخصیاش علیه فرانسویها مبارزه میکرد ،اما
اجازه نمیداد جمعیت و مجلههای آن وارد این درگیری شوند تا
اینکه آن را در معرض خطر قرار ندهد و این خود نشان از هوش
سرشار و ذکاوت وی بود.
باوجودهمهاحتیاطهایابنبادیس،جمعیتبافشارهایزیادی
از سوی فرانسویها روبرو شد ،مجوز بسیاری از مدارس وابسته
به آن ابطال و اعضایش بهشدت تحت کنترل و مجالتش پیاپی
تعطیل و علمایش از ورود به مناطق مختلف الجزایر بهویژه منطقه
صحراء منع شدند .فرانسه سفارش «جمعیت علمای اهل سنت«
وابسته به فرقههای صوفی در منع کارکنان و علمای غیر رسمی از
تدریس در مساجد را پذیرفت ،اما این تصمیم دروازه راهاندازی
مساجد غیر دولتی را گشود و منافع زیادی از آن حاصل شد.
در سال  ۱۹۳۳میالدی فرانسویها ،زبان عربی را در الجزایر
زبانی بیگانه اعالم کردند و اعضای جمعیت در مبارزه با این تصمیم
آنان با سختیهای زیادی روبرو شدند.
در سال  ۱۹۳۶میالدی زمانی که فرانسویها تصمیم گرفتند
هویت الجزایر را بطور کامل محو نموده و آن را به فرانسه ملحق
کرده و الجزایر را یکی از استانهای فرانسه اعالم کنند ،سیاست
ابن بادیس در برخورد با فرانسویها تغییر کرد و اعالم نمود حاضر
بهپذیرفتنتابعیتفرانسوینیستونسبتبهآندستهازرهبران
الجزایری که مؤید این سیاست فرانسه بودند اعالم برائت کرد.

ابنبادیسخواستارنشستفوقالعادهبرایبررسیاوضاعشد
ونخستیننشستاسالمیالجزایریدرتاریخ ۷/۷/۱۹۳۶میالدی
در انجمن ترقی برگزار شد ،و این نشست در واقع نقطه عطفی در
تاریخ الجزایر محسوب میشود ،چرا که در آن تصمیم گرفته شد
هیئتی از الجزایریها با فرانسویان دیدار نموده و دیدگاه مردم
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الجزایر را به آنان ابالغ کنند .ابن بادیس و بشیر االبراهیمی از
اعضای این هیئت بودند ،هیئت توانست نمایندگان الجزایری را
وادار کند به مصوبات نشست اسالمی الجزایری که نسبت به
محافظت از هویت اسالمی عربی الجزایر تأکید میکرد گردن نهد.
ازآنپسفعالیتهایعلماعلیهسیاستهایفرانسهواردمرحله
علنی شد و بر همه مشخص شد که آنان از حقوق شهروندی و
همان دموکراسی که خود که فرانسویها مدعی آن هستند کوتاه
نمیآیندواینخودتحولیمهمدرسیاستهایابنبادیسدرتعامل
با فرانسویها بهشمار میرفت .اگر تالشهای طوالنی پیشین
او نبود که از وی قدرتی نیرومند ساخته بود ـ قدرتی که نمیشد آن
را دست کم گرفت ـ او قادر به انجام چنین کاری نمیشد.
پس از بازگشت ابن بادیس و نمایندگان جمعیت از فرانسه،
فرانسویها تصمیم گرفتند از آنها انتقام بگیرند لذا ایشان و
یارانش را به قتل ابن مکحول ،مفتی پایتخت متهم کنند و برای
بدنام کردن جمعیت ،این اتهام را به گردن شیخ طیب العقبی
انداخته و او را بازداشت کردند .شیخ طیب العقبی بهناچار برای
حفاظتازجمعیتدرمقابلفشارهایفرانسویاندرسال ۱۹۳۸از
عضویت در جمعیت استعفا داد و پس از آن فرانسویها برای
جلوگیری از اجتماع مصلحان ،انجمن ترقی را پلمپ کرده و
صوفیان را تشویق کردند علیه ابن بادیس فعالیت کنند ،تا جایی که
او را «ابن ابلیس» میخواندند.
ابـن بـادیس و جمعیت پس از آن تصمیـم گرفتنـد ارتبـاط بـا
فرانسویها و مجالس وابسته به آنان را تحریم نموده و با حرکات
اسالمی آزادیخواه در تونس و مغرب ارتباط برقرار کنند.
فرانسـویها تصمیـم گرفتنـد برای مبـارزه با نشستهـای
مصلحان ،انجمنها و قهوهخانهها را ورشکسته کنند لذا اعالم
کردندهیچقهوهخانهایحقفروشنوشیدنیهارانداردمگربااجازه
والی فرانسوی! دیری نپایید که راهاندازی مدارس را ممنوع اعالم
کرده و بسیاری از مدارس جمعیت را تعطیل کردند.
در سال  ۱۹۳۸میالدی طبلهای جنگ جهانی دوم نواخته شد،
فرانسهبرایکسبرضایتالجزایریهاووادارکردنآنانبهجنگ
در صف فرانسه تصمیم گرفت
با شیخ طیب العقبی که به اتهام
قتل مفتـی پـایتخت محـاکمه
میشـد وارد مذاکره شـود و از
او خواسـت حمـایت جمعیت
از فرانسه را اعالم کند و آزادی
شیخ طیب العقبی
او در گرو این اعالم است.
فرانسویها اهداف مختلفی داشتند ،آنها میپنداشتند اگر عقبی
حمایت جمعیت از آنان را اعالم کند که دستاورد مهمی برای آنان
است و از سوی دیگر میان رهبران جمعیت اختالف ایجاد میشود و
فرانسه از این اختالف سود میبرد!
لذامحاکمهعقبییکقضیهمهموتاریخیبود؛چراکهمحاکمهاو
بهخاطرجایگاهیکهاودرجمعیتداشت،محاکمهجمعیتبهشمار
میرفت تا جایی که ابن بادیسی که درس خود را بخاطر وفات تنها
پسرش که  ۱۷سال داشت قطع نکرده بود برای حضور در جلسه
محاکمه عقبی درسش را برگزار نکرد.

ابن بادیس تصمیم گرفته بود در صورت نبرد ایتالیاییها
علیه فرانسه ،بهجای پذیرش مشارکت الجزایریها در صف
فرانسه ،علیه فرانسویها قیام کند.
با وجود این درگیریهـای صـریح و آشکار ،ابن بادیس از
اندیشیدن در رابطه با آینده الجزایر و ما بعد استعمار غافل نبود.
او دیدگاه خود در مورد قانون اساسی آینده الجزایر مستقل را
بـا عنـوان «اصـول والیـت در اسـالم» در مجـله شهـاب
بشماره  ۱/۱۹۳۸منتشر کرد و  ۱۳اصل برای آن بیان نمود که به
برخی از آنها اشاره میشود:
اصل نخست:
هیچ کسی حق ندارد رهبریت جامعه را بر عهده بگیرد مگر با
انتخاب خود مردم ،چرا که آنها صاحب حق و قدرت در عزل و
نصب رهبران جامعه هستند.
اصل دوم:
مسئولیتها را متخصصان جامعه بر عهده بگیرند نه خوش
رفتاران آنها .اگر دو شخص با هم برابر بودند و یکی متخصصتر
و دیگری دیندارتر ،متخصص بایستی بر آن دیندار مقدم داشته
شود.
اصل چهارم:
جامعهحقداردبررهبریتکشورنظارتکندچراکهمنبعقدرت
و صاحب نظر در عزل و نصب آنان است.
اصل هفتم:
جامعه حق دارد با رهبریت کشور رایزنی کند و او را بخاطر
کردههایش بازخواست و مواخذه کند و وادارش کند به رأی آنها
گردن بنهد ،چرا که حرف آخر را مردم میزنند نه او.
اصل نهم:
جامعه جز با قانونی که برخواسته از آرای مردم باشد اداره
نمیشود و رهبران سیاسی کشور تنها وظیفه اجرای آن قانون را
دارند و بایستی تابع آن قانون از حیث قانون بودن باشند نه
بخاطر اینکه از سوی فرد یا گروهی تحمیل شده باشد.
اصل دوازدهم :حفظ توازن میان بخشهای مختلف جامعه ،حق
مستمندان و ضعیفان از قدرتمندان و توانگران گرفته میشود
بدون اینکه بر آنها ظلمی روا داشته شود و حق ضعیفان پرداخت
شود بدون اینکه بهخاطر فقرشان ذلیل شوند.
باتوجهبهنقشجمعیتدرالجزایروتسلیمنشدنآنوشخص
ابن بادیس در مقابل خواستههای فرانسه در بلعیدن این
سرزمین و عدم ناامیدی ابن بادیس و جمعیت در مبارزه با
فرانسویها ،دولت فرانسه در تاریخ  ۱۹۴۰میالدی جمعیت را
منحل اعالم نموده ،ابن بادیس را در حبس خانگی قرار داد و
بشیر االبراهیمی را به جنوب الجزایر تبعید کرد.

تـأثیر ابن بادیس بر الجزایر:

تأثیر ابن بادیس در الجزایر بسیار زیاد بود ،اما شاید بتوان
تربیت یک نسل کامل و پرورش یک امت که بر مسلمان و عرب
ی برشمرد.
بودن خود افتخار کنند را از مهمترین دستاورد و 
مبارزه او با فرقههای صوفی خرافاتی و رسوا کردن نقشههای
استعمارگران فرانسوی از دیگر دستاوردهای او بود ،کما اینکه

ایشانفعالیتدعویمؤسساتیهدفداراستفادهبهینهازرسانهدر
خدمت به الجزایر را در این کشور نهادینه کرد.

درگذشت ابن بادیس :

در شامگاه روز سهشنبه  ۸ربیع االول  ۱۳۵۹هجری قمری برابر
با  ۱۶آوریل  ۱۹۴۰میالدی ،تنها چند ماه پس از منحل شدن
جمعیت علمای مسلمان ،امام ابن بادیس در حالی که پنجاه سال
داشت و در حصر خانگی خود به بیماریهای مختلفی مبتال شده بود
چشم از جهان فرو بست .بسیاری بر این باورند که مرگ ایشان
طبیعی نبوده ،بلکه توسط فرانسویها بهشهادت رسیده است.
بیش از پنجاه هزار الجزایری که اقصی نقاط کشور در تشییع
پیکر او شرکت کرده و وی را در مقبره آل بادیس در شهر قسنطینه
به خاک سپردند.
جهت اطالع بیشتر از شرح حال امام ابن بادیس رحمه اهلل
مراجعه شود به:
جهاد ابن بادیس ضد االستعمار الفرنسی فی الجزائر
( ،)۱۹۱۳-۱۹۴۰تألیف :عبد الرشید زروقه ،چاپ
.انتشارات :دار الشهاب ،بیروت ،شماره چاپ۱۹۹۹ ،۱ :
جمعیه العلماء المسلمین الجزائریین ودورها فی الحرکه
الوطنیه الجزائریه ،تألیف :مازن مطبقانی ،چاپ
انتشارات :دار القلم ،دمشق ،شماره چاپ.۱۹۸۸ ،۱ :
ابن بادیس فارس اإلصالح والتنویر ،تألیف :د.محمد
بهی الدین سالم ،چاپ انتشارات :دار الشروق ،القاهره،
شماره چاپ.۱۹۹۹ ،۱ :
عبد الحمید بن بادیس وآراؤه الفلسفیه بین النظریه
والتطبیق ( ،)۱۸۸۹-۱۹۴۰تألیف :د.عبد الحمید النساج،
چاپ انتشارات :مکتبه الثقافه الدینیه ،القاهره ،شماره
چاپ.۲۰۱۰ ،۱ :
نشـاط جمعیـه العلمـاء الجـزائـرییـن فـی فرنسـا
تـألیـف :سعیـد بـورنـان ،چـاپ (۱۹۳۶-۱۹۵۶)،
انتشارات :دار هومه ،الجزائر ،شماره چاپ.۲۰۱۱ :
مقدمه مجله الشهاب ،تألیف :عبدالرحمن شیبان ،چاپ
انتشارات :دار الغرب اإلسالمی ،بیروت شماره چاپ:
۱، ۲۰۰۰
آثار ابن بادیس ،تألیف :عمار الطالبی ،چاپ انتشارات:
دار ومکتبه الشرکه الجزائریه ،الجزائر ،شماره چاپ:
۱، ۱۹۶۸
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خلقت انسان شامل جسد و روح ،عقل و وجدان ،و طبایع و غرایز
است .بنابراین انسان موجودی است مرکب که از جوانب گوناگون
تاثیر پذیرفته و تاثیر میگذارد .اهلل تعالی این موجود را برای انجام
وظیفهی استخالف در زمین و عبادت او برگزیده تا همهی این
جوانب گوناگون وجودی خود را تحت ارادهی او ـ سبحانه و تعالی ـ
قرار دهد .از آنجایی که انسان برای فهم ذات و وجود و وظیفه و
هدفش نیاز به هدایتی ربانی دارد از سوی اهلل متعال مورد خطاب
و آموزش قرار َّگرفته است .خداوند متعال میفرماید:
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(بخوان به نام پروردگارت که آفرید ( )1آفرید انسان را ازعلق
بخوان و پروردگار تو کریمترین است ( )3همان کسی که به )(2
وسیلهی قلم آموخت ( )4آنچه را که انسان نمیدانست [به او[
آموخت(
از جمله مسائلی که خداوند به بنی آدم آموخته تصورات صحیح

41

دربارهیجهانغیباست،ازجملهدربارهیاهللومالئکهوکتابهاو
و پیامبرانش و تقدیر و آخرت؛ و دربارهی جهان شهادت (عالم قابل
اسباب وابسته به آن .شناخت جهان
رویت) و نشانهها و سنتها و
ِ
غیب خاستگاه محکم عقیدهی مسلمان است ،به گونهای که ایمان
را با همهی مظاهر و تجلیات آن در زندگی به او عطا میکند.
مهمترینعواملی کهعقیدهیمسلمانراتهدیدمیکنددوعامل
ُشبُهات و شهوات است و هر دو عامل فوق دستاویزهای شیطان
برای کنترل انسان هستند ،پس اگر نتوانست از طریق شبهه به
دین آنان نفوذ کند سعی میکند آنان را در دریایی از شبهات غرق
نماید .شهوات کم خطرتر از شبهات نیست زیرا ممکن است
دروازهی کفر و شرک و نفاق و گناهان کبیره باشد .این اشتباهی
آشکار است که نسبت به شبهات هشدار دهیم و شهوات را نادیده
بگیریم چرا که بسیاری از مردم از طریق شهوتها به سوی هالکت
خود گام برمیدارند.
قرآن کریم بیان داشته که بیشتر انحرافات امتها از شهوتها
آغاز میشود:
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(آنانیکسانیبودندازپیامبرانکهاهللبرایشاننعمتارزانی
داشتازفرزندانآدموازکسانیکههمراهنوح[برکشتی]سوار
کردیم و از فرزندان ابراهیم و اسرائیل و از کسانی که هدایت
نمودیم و برگزیدیم [و] هرگاه آیات رحمان بر ایشان خوانده
میشد سجدهکنان و گریان به خاک میافتادند ( )58آنگاه پس
از آنان جانشیانی به جای ماندند که نماز را تباه ساخته و از
شهوتها پیروی کردند و به زودی [سزای] گمراهی [خود] را
خواهند دید(.
قرآن همینطور بیان میدارد که بیشتر تکذیب کنندگان
پیامبـران به سبب محبت دنیـا و متـاع آن پیامبـران را دروغگو
انگاشتند .اهلل متعال َدربارهی جهنمیان میفرماید:
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(ای گروه جن و انس ،آیا از میان شما فرستادگانی برای شما
نیامدند که آیات مرا بر شما بخوانند و از دیدار این روز شما را
هشدار دهند؟ گفتند ما به زیان خود گواهی دهیم [که آری] و
زندگی دنیا فریبشان داد و بر ضد خود گواهی دادند که آنان کافر
بودند ( )130این بدان سبب است که پروردگار تو هیچگاه
شهرها را به ستم نابود نکرده در حالی که مردم آن غافل باشند(.
یفرماید:
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(و جهنمیان بهشتیان را صدا میزنند که از آن آب یا از آنچه
اهلل روزی شما کرده بر ما فرو ریزید .میگویند :اهلل آنها را بر
کافرانحرامکردهاست()50همانانکهدینخودراسرگرمیو
بازی پنداشتند و زندگی دنیا مغرورشان کرد و پس همانگونه که
آنان دیدار امروز خود را از یاد بردند و آیات ما را انکار میکردند
ما [نیز] امروز آنان را از یاد میبریم(.
شبهاتبهدرکوتصورانسانآسیبمیرساندآنگونهکهحق
را باطل و باطل را حق میبیند و شفایش علم نافع و معرفت
صحیح و جستجوی صادقانهی حق است .اما شهوات از غرایز
انسانکهبخشیازوجوداوستبرمیخیزدکهممکناستبروی
غالب شود و در نتیجه دیگر برای حق ارزشی در برابر شهواتش
قائل نباشد و عبرت نیز در سایهی آن سودی نمیبخشد چرا که
شهوت عقل را سرمست کرده و روح را به بند کشیده و همت را
ضعیف میسازد.

محبت دنیا ناشی از غرق شدن در شهوتها و لذتهای دنیا
خوشی آن است ،به طوری که تبدیل به
و ترجیح آن بر آخرت و
ِ
غایت و هدف انسان میشود ،و این شان کفار است که خداوند
دربارهی آنان میفرماید:
َ َ ُ ُّ َ َ َ
َّ َ َ ْ َ ُّ َ ْ َ َ َ ُّ ْن َ َ َ
ع
الين يست ِحبون الياة ادل� ي�ا
اآلخ َر ِة ويصدون عن س ب�يل
ِ
ِ
ِ ِ
ّ ََْ ُ َ َ َ ً ُْ َ َ
َ
َ
َ
5
يد
ِ
الل وي ب�غونا ِعج أو ِلك ِف ضال ٍل ب� ِع ٍ

(همانان که زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح میدهند و مانع راه
اهلل میشوند و آن را کج میشمارند .آنانند که در گمراهی دور
و درازی هستند(.
آنان از خوشگذرانی و ناز و نعمتی که فرایشان گرفته بود
ضربه خوردند و دلهایشان پر شد و دیدههایشان کور:
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(پس در میانشان پیامبری از خودشان فرستادیم که اهلل را
بپرستید ،جز او برای شما معبودی نیست .آیا سر پرهیزگاری
ندارید؟()32وخوشگذرانانقومشکهکافرشدهودیدارآخرت
رادروغپنداشتهبودندودرزندگیدنیاآنانرامرفهساختهبودیم
گفتند :این [مرد] جز بشری چون شما نیست ،از آنچه شما
میخورید میخورد و از آنچه مینوشید ،مینوشد ( )33و اگر
بشری مثل خودتان را اطاعت کنید در آن صورت قطعا زیانکار
خواهیدبود()34آیابهشماوعدهمیدهدکهوقتیمردیدوخاکو
استخوانشدید[باز]شما[ازگور]بیرونآوردهمیشوید؟((35
وه چه دور است آنچه که وعده داده میشوید ( )36جز این
زندگانی دنیای ما چیزی نیست؛ میمیریم و زندگی میکنیم و
دیگر برانگیخته نخواهیم شد(.
برای همین ،اهلل متعال گاه به صیغهی ترجیح آخرت بر دنیا و
گاه به صیغهی مقابله در پاداش و سرانجام ،مومنان را از محبت
است:
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(دوستی شهوتها [ی گوناگون] از زنان و فرزندان و اموال
فراوان از طال و نقره و اسبهای نشاندار و دامها و کشتزار برای
مردمآراستهشده[اما]اینهاهمهمایهیتمتعزندگیدنیاستو
]حال آنکه] فرجام نیکو نزد اهلل است ( )۱۴بگو آیا شما را به بهتر
از اینها خبر دهم؟ برای کسانی که تقوا پیشه کردهاند نزد
پروردگارشان باغهایی است که از زیر [درختان و کاخهای] آن
نهرها روان است .در آن جاودانه بمانند و همسرانی پاک و [نیز[
خشنودی اهلل [را دارند] و اهلل به بندگان خود بیناست(.
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و میفرماید :
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(کسانی که امید به دیدار ما ندارند و به زندگی دنیا دل خوش
کردهاند و بدان اطمینان یافتهاند و کسانی که از آیات ما
غافلند ( )7آنان به [سزای] آنچه به دست میآورند جایگاهشان
آتش است(.
همچنین اهلل جل ثناؤه میفرماید:
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(کسـانیکهزنـدگیدنیـاوزیـورآنرابخـواهنـد[جـزای[
کارهایشان را در آنجا به طور کامل به آنان میدهیم و به آنان در
آنجاکمدادهنخواهدشد()15اینانکسانیهستندکهدرآخرت
جز آتش برایشان نخواهد بود و آنچه در آنجا کردهاند به هدر
رفته و آنچه انجام میدادهاند باطل گردیده است(.
بسیاری از کسانی که از دین خود برگشته و راه راست را ترک
گفتهاند ،انحرافشان به سبب وقوع در شهوات است تا آنکه
گرفتارحرامشدهوسپسکمکمبهسویروادانستنحرامرفته
متعال میفرماید:
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1.7

(هرکهپسازایمانآوردنخودبهاهللکفرورزد[عذابیسخت
خواهد داشت] مگر آن کس که مجبور شده و قلبش به ایمان
اطمینان دارد ،اما هر که سینهاش به کفر گشاده گردد خشم اهلل
بر آنان است و برایشان عذابی بزرگ خواهد بود ( )106زیرا
آنان زندگی دنیا را بر آخرت برتری دادند و [هم] اینکه اهلل گروه
کافران را هدایت نمیکند ( )107آنانی کسانیاند که اهلل بر دلها
و گوش و دیدگانشان مهر نهاده و آنان خود غافالنند(.
پیامبر ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ نیز حالل شمردن آنچه خداوند
حرام نموده را از جمله نمونههای انحراف امت و گمراهی آنان
در آخر الزمان برشمرده و فرموده است« :بیشک در امت من
اقوامی خواهند بود که زنا و ابریشم (برای مردان) و خمر و آالت
موسیقی را حالل خواهند شمرد ،و بیشک گروههایی در کنار
کوهی منزل خواهند گرفت ،و [چوپان] با گله از نزدشان خواهد
گذشت و نیازمند برای حاجتش به نزد آنان میرود ،پس
میگویند :فردا به نزد ما بازگرد ،آنگاه خداوند شبانه بر آنان
عذاب خواهد فرستاد و کوه را [بر آنان] خواهد گذاشت و دیگران
10
را تا قیامت به شکل بوزینهگان و خوکان مسخ خواهد کرد«.
که این حالل شمردن حرام نه از روی شبهه و تاویل بلکه از روی
شهوت و لذتجویی است.
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نبرد علیه ُشبُهات در زمانهی طغیان شهوات مخل دعوت
است ،همانگونه که مبارزه با شهوات در دوران طغیان شهوات
اخاللدرامردعوتاست.زیراهردویاینهاازمداخلشیطانبر
بنی آدم است و هر جا شبهات یا شهوات وجود دارد واجب است
که با علم و عدل به مبارزهی علیه آن برخاست .هرگاه محبت اهلل
متعال و نعیمی که نزد اوست در دل بنده جای گیرد همهی
وسوسههای دنیا کوچک شده و شخص آنچه را نزد اهلل است
ترجیح خواهد داد:
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(گفتند :سوگند به آنکه ما را آفریده است ،ما هرگز تو را بر این
دالیلی روشنـی که برای ما آمـده ترجیـح نمیدهیـم ،پس هر
حکمیکهمیخواهیبکنکهتنهادراینزندگیدنیاستکه[تو[
حکممیرانی()۷۲مابهپروردگارمانایمانآوردیمتاگناهانما
و آن سحری که ما را بدان واداشتی بر ما ببخشاید و اهلل بهتر
و پایدارتر است(.
برای همین عادت و منش صالحان اقتصاد در امر دنیا و لذتها
و روی آوردن به باقیات صالحات و نگاه نکردن به خوشگذرانی
های گناهکاران اهل دنیا است َ:
ْ
َ

ُّ َ
َ َ ُ َّ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ ْ َ
ْ َ ً
اج ِّ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ
اة ادل�ن ي�ا
و
ز
أ
ه
ب
ا
ن
ول تدن عنك ِإل ما
مم َزهرة الي ِ
ِ
ْ
مع ْ ِ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ٌ
َّ
ْ
َْ ت َ ُ
َ
ن ْم فه َور ْز ُق َر ِّبك خ ي�ر َوأ ْبق (َ )131131وأ ُ ْ
ِلف ِ�
م أهل ِبلصل ِة و
ِ
ِ
ِ
َ َ َ
ْ
َّ
ُ
ْ َ
َ
ُ
ً
ْ
َ
ن
َ
ْ
َ
ُ
ْ
ن
ْ
ُ
ْ
َ
َ َ َ َّ
ْ َ
ل َ
ُ ْ
12
قى
اصط ِب�ر عيا ل �سأل ِرزق �حن نرزقك والع ِاقة ِ

(و به سوی آنچه اصنافی از آنان را از آن برخوردار کردهایم [و
تنها] زینت زندگی دنیاست تا ایشان را در آن بیازماییم چشمان
خود را مدوز و [بدان که] روزی پروردگار تو بهتر و پایدارتر
است ( )131و خانوادهی خود را به نماز فرمان ده و خود بر آن
شکیبـابـاش.مـاازتوجویـایروزینیستیـم،مـابهتوروزی
میدهیم و فرجام [نیک] برای پرهیزگاری است(.
نسل اول همراه با پیامبر ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ بر اساس
عقیدهی خالص و ایمان عمیق و زهد در لذتها و سرگرمیهای
دنیا تربیت شدند آنطور که دلهایشان پاک و عقلشان روشن و
روحشان واال گشت و به همین سبب تبدیل به بهترین امتی
شدند که بر مردم پدیدار گشتند.
دور نگه داشتن عقیده از این منهج ربانی و گفتمان قرآنی در
هدایت امت و تبدیل آن به جدلی کالمی به دور از روش قرآن
کریـم باعث ایجـاد اختـالل در تربیت نسـلهـا و دوگانگی
شخصیتی آنان شد .به ویژه امروزه که امت مورد هجوم طوفان
خوشگذرانی و لذتخواهی و شهوتها شده و رقابت در این
زمینه به یکی از مظاهر زندگی تبدیل گشته است .در حدیث
آمده است« :در نزدیکی قیامت فتنههایی خواهد بود همانند
شب تاریک ،که شخص در آن صبح مومن است و شب
تکههای ِ
کافر میشود و شب مومن است و صبح کافر میشود و
13
گروههایی دین خود را به کاالیی از دنیا میفروشند«.
راه نجات از این فتنهها ،اعمال نیک است« :تا پیش از
فتنههایی همانند تکههای تاریک شب برای انجام اعمال

]نیک] شتاب ورزید[ .فتنههایی] که در آن انسان در حال ایمان
صبح میکند و شب کافر میشود یا در حال ایمان صبح را به
شب میرساند و صبحش کافر میشود .دینش را به کاالیی
14
از دنیا میفروشد«.
از جمله مقاصـد ایمـان به آخرت تخفیف فشار شهوتهـا و
دنیا دوستی است تا انسان توانایی کنترل و هدایت این دو را به
نگردد:
دست آورد و در لغزشگاه هوسها َو حب دنیا گرفتار
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(ایمردمازپروردگارتانپرواداریدوبترسیدازروزیکههیچ
پدری به کار فرزندش نمیآید و هیچ فرزندی [نیز] به کار پدر
نیاید .آری وعدهی اهلل حق است ،زنهار تا این زندگی دنیا شما را
نفریبد و زنهار تا شیطان شما را دچار غرور نسازد(.
اگر روی آوردن به دنیا و شهوتها و لذتهای آن عامل
هالک انسان و ترجیح باطل بر حق و رویگردانی از آن است،
همینطور انجام اعمال نیک به هدف رسیدن به دنیا باعث باطل
شدن اجر و پاداش آن میشود .حق سبحانه و تعالی میفرماید:
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ح ب�ط ما صنعوا ِفهيا وب ِطل ما كنا يعملن
ِ

(هرکهخواهانزندگیدنیاوزیورآناست[جزای]کارهایشان
را در آنجا به طول کامل به آنان میدهیم و به آنان در آنجا کم داده
نخواهد شد ( )15اینان کسانی هستند که در آخرت جز آتش
برایشان نخواهد بود و آنچه در آنجا کردهاند به هدر رفته و آنچه
انجام میدادهاند باطل گردیده است(.
با همین رویکرد ایمانی بود که نسل اول در برابر ریا و
خودنمایی و هواهای نفسانی و طمعها ایستادگی کردند و بر
دین و عقیده و ایمان خود ثابت قدم ماندند و دچار تغییر و تبدیل
نشدند .اما پس از آنان کسانی آمدند که به عقیده توجه نشان
دادند اما از ایمان غفلت ورزیدند و گمان کردند صرفا صحیح
بودن اعتقاد باعث در امان ماندن از گمراهی است .آنان به
شناخت راضی شدند و به اثر آن توجه نشان ندادند حال آنکه
هدف سلف ـ رضوان اهلل علیهم ـ از علم ،عمل به آن و اثری بود
َکه به جای میگذارد:
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(بادیهنشینان گفتند ایمان آوردیم؛ بگو ایمان نیاوردهاید
لیکن بگویید اسالم آوردیم و هنوز ایمان در دلهای شما داخل
نشـده است و اگر اهلل و پیامبـر او را فرمـان بریـد از [ارزش[
کردههایتان چیزی کم نمیکند .اهلل آمرزندهی مهربان است(.
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(اما هر که سرکشی کرد ( )37و زندگی پست دنیا را برگزید
( )38پس جایگاه او همان آتش است ( )39و اما کسی که از
ایستادن در برابر پروردگارش هراسید و نفس خود را از هوس
بازداشت ( )40پس جایگاه او همان بهشت است(.
ِ
تفاوت بسیار است میان شناخت اسالم و تصورات و احکام
آن ،و اینکه در قلب و روح جای گیرد و ثمرهی خود را در نیت و
اراده و گفتار و کردار نشان دهد ،و راست فرمود اهلل متعال که:
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بسیاری از ما یوسف بن ایوب معروف به صالح الدین ایوبی را میشناسیم و از نقش وی در شکست صلیبیها و نجات
قدس آگاهیم ،اما شاید کمتر کسی یوسف مغرب را بشناسد .یوسف بن تاشفین قهرمان نبرد «زالقه» است ،فرمانده
ی ها نجات داد .تنها کافی است بدانیم سقوط
»مرابطین» و کسی که سرزمین مغرب اسالمی را متحد ساخت و اندلس را از صلیب 
اندلس با تالشهای وی بیش از چهار قرن به عقب افتاد!
یوسف بن تاشفین بین سالهای ۴۰۰تا ۵۰۰هجری ( ۱۰۰۹تا ۱۱۰۶میالدی) زندگی میکرد .دورانی سخت و پر از تفرقه.
هرچند تفرقه و ضعف در آن دوران بیشتر سرزمینهای اسالمی را فرا گرفته بود ،اما وضعیت سرزمینهای غرب اسالمی بدتر
بود .صلیبیها در سواحل شام مستقر شده بودند و حکام طوائف در اندلس به حدی از خودخواهی و تفرقه رسیده بودند که با
دشمن صلیبی علیه مخالفان مسلمان خود متحد میشدند! حکومت عبیدیان (فاطمیان) نیز در حال گسترش بود.
در این شرایط ظهور یک قدرت جدید تحت نام «مرابطین» در غرب اسالمی توانست بار دیگر ابهت و شکوه از دست
رفتهی مسلمانان را باز گرداند.
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اوضاع در اندلس به شدت رو به وخامت گذاشته بود و بسیاری
از ملوک الطوائف مسلمان مجبور به پذیرش سلطهی آلفونسوی
ششم و پرداخت جزیه به وی شده بودند .اما آنچه بر وخامت این
شرایط افزود ،سقوط «طلیطله» یا «تولدو» به دست آلفونسوبود.
اهلاندلسراهیجزدرخواستیاریازیوسفبنتاشفیننداشتند.

حکومت مرابطین در آفریقا و اندلس

ارتشمرابطینبهفرماندهییوسفبنتاشفینباارتشاندلس
به فرماندهی معتمد بن عباد متحد شدند و توانستند لشکر بزرگ
پادشاهی کاستیل را که از همهی اروپا متحد شده بودند ،در نبرد
معروف «زالقه» در هم بکوبند و آلفونسو با تعداد کمی از نجات
یافتگان به سختی از مهلکه گریخت.
اما این پیروزی تنها دستاورد امیرالمسلمین ،یوسف بن تاشفین
نبود .وی عالوه بر شکست نیروهای صلیبی توانست اندلس را
دوباره متحد سازد و این باعث شد وجود اسالمی در شبه جزیرهی
ایبریه چهار قرن دیگر ادامه یابد.
حکومت مرابطیـن بیش از یک سـوم قـارهی پهنـاور آفریقا و
اندلس در اروپا را متحد نمود ،اما در آن شرایط ضعف و تفرقه در
جهان اسالم چنین قدرتی چگونه توانست سر برآورد و به بیانی
دیگر ،داستان مرابطین چیست؟
جنبش مرابطین جلوهای پررنگ است از نقش دعوت و تربیت
در بنای حکومتها .اینکه شکستها و ناکامیهای ما بیش از آنکه
سیاسییانظامیباشدبهضعفدرعقیدهودینداریمابازمیگردد.
اصالح و تربیت جامعه همان کاری بود که امام «عبداهلل بن یاسین«
انجام داد .او موسس واقعی این حکومت بزرگ است.
درمطلببعددربـارهیاینامـامبزرگوچگونگیشکلگیـری
جنبش «مرابطیـن» و سپس حکومت آنـان سخن خواهیـم گفت.
ان شاءاهلل.

امام عبداهلل بن یاسین و تاسیس جنبش مرابطین

در یکی از روزهای قرن پنجم هجری ،در اعماق صحرای آفریقا
جاییدرجنوبموریتانیکنونی،یکیازامیرانقبیلهی«جذالی»که
بخشی از قبایل بزرگ بربر «صنهاجه» بود با دیدن وضعیت بد دینی
و اجتماعی مردمش و دوری آنان از شریعت اسالمی در فکر چاره
بود« .یحیی بن ابراهیم» امیر این قبیله بود اما حجم فساد و تباهی

و انحراف مردمش در حدی بود که حتی او هم نمیتوانست کاری از
پیشببرد.نوشیدنخمروزناوادعایپیامبریازسویبرخیسران
قبایل امری عادی بود ...دیگر قضیه از نماز و زکات گذشته بود...
وضعیتبداینبخشدوردستازمغرباسالمیادامهیوضعیت
نابسامان آن روزهای جهان اسالم بود ...اما این امیر دلسوز که
نمیخواست دست بر روی دست بگذارد به فکر افتاد تا از علمای
دیگر نقاط برای دعوت و تربیت مردمش یاری بجوید.
او قصـد حج بیـت اهلل نمود و پس از پایـان منـاسک و در راه
بازگشت از «قیروان» که یکی از شهرهای آباد آن دوران بود
گذشت و به دیدار یکی از علمای بزرگ این دیار ،یعنی شیخ
«ابوعمران فاسی» رفت و داستان غم انگیز قومش را با وی در میان
گذاشت و درخواست نمود تا یکی از شاگردانش را با وی بفرستد.
شیخ درخواست او را با شاگردانش در میان گذاشت ...اما رها
کردنشهرآبادوزیباییمانندقیروانوسفربهصحراهایدورآفریقا
کارینبودکههرکسراضیبهآنشود!چنینپیشنهادیدرحدیک
سفر بی بازگشت به نظر میرسید ...شیخ ابوعمران که چنین دید
نامهای به یکی از فقهای حاذق شهر «سجلماسه» در مغرب دور به
نام «واجاج بن زلو اللمطی» نوشت و به دست یحیی بن ابراهیم داد.
یحیی با نامهی شیخ به سجلماسه رسید و نامه را در ماه رجب
سال  ۴۳۰هجری به «واجاج» تسلیم کرد .واجاج لمطی در نامه
نظر افکند و سپس شاگردانش را جمع کرد و آن را برایشان خواند و
خواست کسی از آنان برای این ماموریت سخت داوطلب شود.
یکی از شاگردان تالشگر او که اهل فضل و دین و ورع ،و بسیار
باهوش بود به نام عبداهلل بن یاسین برخاست و برای چنین
ماموریتسختیاعالمآمادگیکرد...گرفتنچنینتصمیمیآنهم
در لحظاتی اندک کار سادهای نبود ...اما کسی نمیدانست آن
برخاستن ،نه برخاستن عبداهلل بن یاسین که خیزشی بزرگ بود...
آغاز جنبشی عظیم که قرار بود به تقدیر پروردگار بخش بزرگی از
آفریقا و اندلس را تحت یک حکومت قدرتمند متحد سازد ...آن هم
از صحراهای دوردست آفریقا و از دل مردمی دور از تمدن و دچار
انحراف و تفرقه و شرک و خرافات ...جنبش مرابطین...

آغاز دعوت در جنوب موریتانی

دو مرد داستان ما صحراهای آفریقا را با همهی سختیهایش
پیمودند تا به جنوب موریتانی رسیدند این سفر برای عبداهلل بن
یاسین که در مناطق آباد و سرسبز و سواحل زیبای دریای مدیترانه
و مدتی نیز در بهشتی چون اندلس زندگی کرده بود ،بیشک
سخت و متفاوت بود...
تجربهای جدید و زندگی در صحرا همراه با بدویان و طبیعت
خشن آن محیط که باعث شده بود مردمش نیز با مردم مناطق
متمدن شمال بسیار متفاوت باشند.
وظیفهی عبداهلل بن یاسین این بود :آموزش اسالم برای مردمی
که دیگر جز نام و اندکی از آداب به جای مانده چیزی از این دین
نمیدانستند .در آغاز همه چیز به خوبی پیش میرفت .مردم از
وی به بهترین وجه استقبال کردند و او کار خود را آغاز کرد .شیخ
نیز هفتاد تن از جوانان باهوش آنان را برای تعلیم اسالم برگزید.
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که دیگر جز نام و اندکی از آداب به
جـای مانـده چیـزی از این دین
نمیدانستند .در آغاز همه چیز به
خوبی پیش میرفت .مردم از وی
به بهترین وجه استقبال کردند
و او کار خود را آغاز کرد .شیخ
آغاز دعوت امام عبداهلل بن یاسین و امیر
نیز هفتاد تن از جوانان باهوش
یحیی بن ابراهیم در مناطق جنوب موریتانی
آنانرابرایتعلیماسالمبرگزید.
رسمهای عجیب و به دور از شریعت به شدت در میان مردم آن
منطقه رواج یافته بود ...قاضی عیاض رحمه اهلل دربارهی وضعیت
مردم آن منطقه میگوید« :دین در نزد آنان ناچیز بود و بیشترشان
برجاهلیتبودندوبیشترشانجزشهادتینچیزیازدیننداشتندو
از وظایف اسالم چیزی دیگر نمیدانستند» مردان با بیش از چهار
زن ازدواج میکردند و بدون هیچ شرمی بسیاری از منکرات را در
برابر هم انجام میدادند.
اما از آنجایی که دعوت شیخ با منافع بسیاری از سران قبایل و
به ظاهر فقیهان آنجا همخوانی نداشت ،با دیدن پیشرفت او در امر
دعوت آغاز به کارشکنی علیه وی نمودند .این کارشکنیها شامل
اذیت و تهدید شیخ و پخش شایعات علیه وی میشد.
شیخ اما بدون توجه به آزار و اذیت و تهمتها و جنگ روانی آنان
به کارش ادامه میداد ...تا آنکه تهدیدشان را عملی کردند و شیخ را
به زور از آنجا بیرون کردند و حتی امیر قبیله یعنی یحیی بن ابراهیم
نتوانست جلوی آنان را بگیرد.
عبداهللبنیاسینقصدرفتنبهمنطقهیجنوبسودانراداشت،
اما یار وفادار وی امیر یحیی بن ابراهیم پیشنهادی دیگر را با او در
میانگذاشت...اوگفت:شماآمدهایدتاازعلمتانبهرهببریم...گناه
منچیستکهقوممنگمراهشدهاند...اینجاجزیرهایهستکهدر
آن غذای حالل و درختان و شکار فراهم است ،به آنجا میرویم و تا
هنگام مرگ به عبادت اهلل میپردازیم...
شیخ عبداهلل به همراه هفت تن از شاگردانش از جمله یحیی به
آن جزیره رفتند و در آنجا یک «رباط» برپا کردند .رباط جایی بود
شبیه به اردوگاه که افراد یک زندگی منظم را همراه با آموزش امور
دین تجربه میکردند و عالوه بر آن فنون اسب سواری و مبارزه
را میآموختند و زندگی را با شکار میگذراندند .این جزیره به
احتمال بسیار در محل اتصال رود سنگال به اقیانوس اطلس
واقع بوده است.
شیخ و همراهانش چند ماه در آن جزیره به عبادت و تعلیم دین
پرداختندتاآنکهکمکمخبراین«رباط»بهگوشمردمدیگرمناطق
رسید ...کسانی که خواهان توبه و ترک گناهان بودند کم کم خود را
به جزیرهی شیخ عبداهلل رساندند و به شاگردان وی پیوستند.
شاگردان او کم کم زیاد شدند و عدهای نیز گاه به نزد مردم خود
برمیگشتند و به امر دعوت میپرداختند و سپس تعدادی دیگر را با
خود به جزیره میآوردند.
اردوگاه شیخ عبداهلل به تدریج بزرگ شد و شاگردانش پس از
چهار سال به هزار نفر رسیدند .اما پیشرفت بزرگ جنبش شیخ
عبداهلل هنگامی بود که بزرگ قبیلهی «لمتونه» به نام «یحیی بن
عمر اللمتونی» دعوت وی را پذیرفت و خود به اضافهی چند هزار تن
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از مردان قبیلهاش به اردوگاه شیـخ پیوستنـد .ناگهـان تعداد
شاگردان شیخ از هزار به هفت هزار تن رسید...خود امیر یحیی بن
عمر لمتونی اندکی پس از پیوستن به شیخ عبداهلل دیده از جهان
فرو بست و بر اساس روایتی دیگر به شهادت رسید.

مرابطین ،از دعوت به تشکیل حکومت

شیخعبداهللبنیاسینتوانستبهروشخودمردانیصحرانشین
را که از نظم و تمدن به دور بودند بر اساس تربیت ایمانی و نظم و
انضباط بار بیاورد .همانطور که پیشتر بیان کردیم ،با زیاد شدن
شاگردان عبداهلل بن یاسین ،وی گروهی از آنان را برای دعوت به
نزد اقوامشان فرستاد .همینطور آنان را دسته دسته نمود و بر هر
دسته امیری قرار داد.
با وجود دعوت و فرستادن نمایندگان به نزد قبایل گوناگون،
سران قبایل همچنان از پذیرش احکام شریعت و ترک مظاهر
انحطاط اخالقی خودداری میکردند .مشکل دیگری که سران
قبایل به وجود آورده بودند تفرقه و جنگهای داخلی و نا امنی بود
که منطقهی غرب آفریقا و موریتانی به شدت از آن رنج میبرد.
عبداهلل بن یاسین میدانست با ادامهی این وضعیت وحدت
مسلمانان امری دور از دسترس است .بنابراین خود برای دعوت
قبایل به نزد آنان رفت اما موضع آنان تفاوتی نکرد و از پذیرش
مبادی اسالم و اتحاد سر باز زدند.
اینجا بود که مرحلهی دوم فعالیت جنبش مرابطین یعنی جهاد
نظامی آغاز شد .این مرحله همراه بود با تشکیل یک دولت توسط
آنها .مرابطین عالوه بر زکات نوعی مالیات را نیز به بیت المال
پرداخت میکردند .این اموال صرف برپاسازی دولت و نشر علم و
خرید اسلحه و اسب میشد.
با فراهم شدن شرایط مرابطین به نبرد قبایل متخاصم پرداختند
و توانستند پس از یک جهاد داخلی همهی قبایل «صنهاجه» را
تحت دولت خویش و حکم کتاب و سنت در آورند .نخستین اقدام
عبداهلل بن یاسین پس از اتحاد قبایل ،ساخت یک بیت المال
برای آنان و نشر علم بود.
درسپس مرابطین به جهاد خارجی با سرزمینهای مجاور توجه
نمودند .آنان توانستند قبایل بزرگ بربر را تحت کنترل در آورند ،در
نتیجـه راهها امن شـد و نمـاز و زکات برپا گردیـد و امنیت به آن
منطقهی وسیع از غرب آفریقا بازگشت.
محبت ابن یاسین در دل مردم نشست و به حفظ فتاوا و دروس
وی پرداختند و دعوت مرابطین به سرعت در مناطق وسیعی از
سرزمینهای اطراف گسترش یافت.
در اثنـای جهـاد امیـر یحیی بن ابراهیـم درگذشت (بر اساس
روایتی به شهـادت رسید) و مردم خواستنـد امیـری از قبیلهی وی
برگزینند،اماشیخعبداهللاینتعصبقبیلهایرانپسندیدوپیشنهاد
داد برای انتخاب امیری برای مرابطین شورایی تشکیل دهند و
بنابر نظر شوری یحیی بن عمر لمتونی به امارت مرابطین برگزیده
شده .وی چنانکه قبال بیان کردیم با چند هزار تن از مردان قبیلهاش
به شیخ عبداهلل بن یاسین پیوسته بود .یحیی بن عمر لمتونی
توانستدرمدتاندکامارتخودبرمناطقوسیعیازسرزمینهای
صحرا چیره شود و سپس سرزمینهای سودان غربی را بگشاید
ایشان در سال  ۴۴۸هجری به شهادت رسید.

پسازیحییبنعمر،برادرشابوبکربنعمرکهمردیصالحو
باتقوا بود به امارت مرابطین برگزیده شد .وی پسر عمویش
»یوسف بن تاشفین» را در راس لشکرش قرار داد .مرابطین در
دوران وی نیز به جهادشان ادامه دادند و توانستند مناطق وسیع
دیگری را تحت کنترل گیرند.
در دوران امارت ابوبکر بن عمر ،مرابطین به نبرد قبایل
«برغواطه» در مغرب رفتند .این قبایل بسیار پرتعداد و بر دینی
عجیب بودند که مخلوطی از اسالم و یهودیت و جادوگری و
بت پرستی بود .آنان ازدواج با بیش از چهار زن را برای مردان
خود حالل میشمردند ،جادوگری میکردند و خوردن سر حیوان
و همینطور مرغ را حرام میشمردند .بر همین اساس ابن یاسین
جهاد آنان را بر دیگر مناطق مقدم دانست.
نبرد با برغواطه یکی از سختترین مراحل جهاد مرابطین
بود که به شهادت امام عبداهلل بن یاسین انجامید .عبداهلل بن
یاسینپسازعمریدعوتوتربیتگروهیازعلماومجاهدینو
تاسیس یک حکومت قدرتمند اسالمی دیده از جهان فرو بست،
هرچند این پایان دعوت او نبود .سرانجام مرابطین به فرماندهی
ابوبکر بن عمرتوانستند بر قبایل برغواطه پیروزشوندو ایندین
به طور کامل از مغرب برچیده شد .این پیروزی راه را برای
اتحاد کامل مناطق مغرب مهیا ساخت.
در سال  ۴۵۳هجری ابوبکر بن عمر از وقوع فتنهای در میان
قوم خود در صحرا آگاهی یافت و راهی نبود جز آنکه خود برای
اصالحاموربهآنجابرود.امابایدکسیرابهجایخودمیگذاشت...
سرانجام پس از نماز و توسل به اهلل عزوجل و دعا و مشورت با
اهل رای ،اختیار بر فرماندهی شجاع و توانا و عادل« ،یوسف بن
تاشفین» افتاد.
جالب آن است که ابوبکر ابن عمر برای آنکه همسرش رنج
سفر در صحرا را تحمل نکند او را طالق داد تا خود به تنهایی به
این سفر برود .وی پس از خاموش ساختن فتنه دیگر به شمال
برنگشت و به جهاد و دعوت در میان قبایلی پرداخت که اسالم
به آنها نرسیده بود ...بدین تربیت یوسف بن تاشفین در شمال
و ابوبکر بن عمر لمتونی در جنوب به جهاد و دعوت و گسترش
حکومت مرابطین ادامه میدادند.
ابوبکر پس از پانزده سال جهاد و دعوت در مناطق جنوب
سنگال و آفریقای مرکزی و کامرون و گینه و مناطق بسیار وسیع
دیگر به شمال بازگشت و دید مردی که پانزده سال پیش به جای
خودگماردهتوانستهمغربوالجزایروتونسوسنگالوموریتانی
را تحت یک حکومت در آورد و چند هزار سرباز وی هم اکنون
صدهزار سوار شدهاند .عالوه بر این توانسته دعوت اسالم را
دوباره احیا کند و شهر مراکش را بنا نماید .اما با این وجود چیزی
از صالح و تقوای او کم نشده بود.
همهی اینها باعث شد ابوبکر بن عمر لمتونی حکومت را به
وی واگذارد و پس از سفارش او به تقوای پرورگار و عدالت در
میان مردم ،خود به دعوت در جنگلهای و بیشههای آفریقا
بازگشت ...وی سرانجام بر اثر اصابت یک تیر زهرآگین توسط
بت پرستان مناطق جنوب سودان به شهادت رسید.
با آغاز امارت یوسف بن تاشفیـن ،دولت مرابطیـن یا «نقاب

پوشان» آنطور که برخی از کتب تاریخ از آنان نام بردهاند ،بر
تونس ،مراکش ،الجزایر ،موریتانی ،سنگال ،گامبیا ،گابون،
بورکینافاسو ،آفریقای مرکزی ،نیجریه و نیجر ،گینهیبیسائو،
سیرالئون ،بنین ،توگو ،غنا ،مالی ،لیبریا ،کامرون ،و بخشهایی
از لیبی تسلط یابد .چیزی تقریبا بیش از یک سوم قارهی آفریقا
توسط مردانی فتح شد که کار علم و دعوت را از یک خیمه در
جزیرهای کوچک در سنگال آغاز کرده بودند اما این پایان کار
مرابطیننبود،وضعیتبداندلسوبیکفایتیملوکالطوائفباعث
شدهبودسقوطاینسرزمیناسالمیتنهامسالهیوقتباشد...
ملوک-الطوائف که سقوط مناطق خود را نزدیک میدیدند به
یوسف بن تاشفین نامه نوشته و از وی تقاضای کمک کردند...

پیروزی در نبرد زالقه و نجات اندلس

چنانکهبیانکردیم،اندلسبهسبببیکفایتیملوکالطوائف
و چند دستگی و خیانت گروهی از آنان در معرض سقوط قرار
داشت .بسیاری از این پادشاهان به آلفونسوی ششم جزیه
میپرداختندوغمانگیزترایناستکهویبهعنوانحمایتآنان
از یکدیگر از آنها جزیه میگرفت! این وضعیت ناگوار همچنان
ادامه داشت تا آنکه سقوط طلیطله (تولدو) پایتخت بنو ذوالنون
به دست آلفونسوی ششم پادشاه کاستیل ،زنگ خطر را برای
ملوک الطوائف به صدا در آورد ...آلفونسو به مرزهای پادشاهی
اشبیلیه که تحت حکم «معتمد بن عباد» قرار داشت رسیده بود.
اینبارسقوطاندلسوازبینرفتنحکومتآنانبسیاریجدیو
نزدیک به نظر میرسید.

پرچم مرابطین در نبرد زالقه

ملوک الطوائف برای چارهجویی گردهمآیی بزرگی را با حضور
امرا و علمای اندلس تشکیل دادند .نظر علما بر جهاد بود،
گزینهای که هرگز مورد تایید امرای اندلس نبود .بنابراین علما
رایباریدیگرپیشنهادکمکگرفتنازمرابطینرامطرحکردند.
اما مرابطین حکومتی قدرتمند بودند و حضور آنان در اندلس
خطری برای پادشاهی ملوک الطوائف به شمار میرفت...آنان
بیشتر نگران پادشاهی خود بودند ...بحث و جدل باال گرفتن و
امرا حاضر به پذیرش این پیشنهاد نبودند .سرانجام معتمد
بن عباد برخاست و سخنرانی کرد و در پایان سخنان بسیار
مهمی را بر زبان راند:
«به خـدا سوگنـد هرگز دوست ندارم دربارهام گفتـه شود که
اندلس را دوباره به دارالکفر بازگرداندهام و آن را برای نصرانیان
ترک کردهام و همانطور که دیگران لعنت شدهاند من نیز بر منابر
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اسالم مورد لعن و نفرین قرار بگیرم .به اهلل سوگند ترجیح
میدهم شترهای سلطان مراکش را چوپانی کنم تا آنکه تابع
پادشاه نصرانیان شوم و به او جزیه دهم .به اهلل سوگند شترداری
برایم خوشتر از خوک چرانی است«.
از آن سو یوسف بن تاشفین که توانسته بود اوضاع را در غرب
آفریقا آرام کند ،درخواست ملوک الطوائف را لبیک گفت .وی
فرستادگان اندلس را گرامی داشت و نامهای به ابن عباد نوشت
و از وی تقاضا کرد «جزیرة الخضرا» (الگسیراز) واقع در جنوب
اندلس را در اختیـار وی بگذارد .با موافقت ابن عبـاد ،به تدریج
لشکریان مرابطین در این منطقه اردو زدند .سپس لشکریان
مرابطین به سوی اشبیلیه رفتند و برای استراحت و برنامهریزی
به مدت چند روز در آنجـا توقف نمـودند ،و پس از آن به سوی
»بطلیوس» حرکت کردند.
پادشاه کاستیل که در این هنگام مشغول نبرد با «ابن هود» امیر
سرقسطـه (ساراگوسـا) بود با شنیـدن این خبـر محاصـرهی
سرقسطـه را رهـا کرد و به هـدف آمادهسـازی لشکـری برای
رویارویی با مسلمانان از همهی اروپا کمک خواست .نصرانیان از
شمال اسپانیا و فرانسه و آلمان و ایتالیا برای این نبرد سرنوشتساز
بسیـج شدند .در این میـان تبلیغـات وسیـع مذهبـی از سـوی
کشیشها نقش پررنگ در تحریک احساسات آنان داشت به
طوری که ارتش نصرانیان از نظر تعداد بزرگتر از ارتش مرابطین
و ملوک الطوائف بود.
دو ارتش در منظثهی «زالقه» نزدیک بطلیوس (باداخوس) به
یکدیگررسیدندودردوسویرود
»گوادیـانا» مستقـر شدند شمار
لشکریانمسلمانبهروایتمنابع
تاریخی  ۴۸۰۰۰تن بود که نیمی
از مرابطین و نیمی دیگر اندلسی
بودند .لشکر بزرگ آلفونسو اما
بـالغ بـر هشتـاد هـزار تـن بود.
انتخابمنطقهیزالقهدرنزدیکی
باداخـوس توسط مسلمـانان به
هدف خارج سازی لشکر کاستیل
از دژهای مستحکم آنان و نبرد در
رود گوادیانا .دو لشکر پیش از نبرد زالقه
منطقهای بود که مسلمانان با آن
در دو سوی این رود مستقر شدند
آشنایی داشتند.
در آغاز نبرد ،لشکر اندلس خساراتی را متحمل شد ،هرچند
سلحشوری معتمد بن عباد مانع از شکست این ارتش گردید
و خود نیز در این نبرد زخمی شد ،اما با ورود لشکر به شدت
جنگاور مرابطین به نبرد ناگهان کفهی جنگ را به سود مسلمانان
سنگین کرد .ارتش کاستیل میان پتک ابن عباد و سندان ابن
تاشفین گرفتار شده بود .با هجوم یوسف بن تاشفین که در آن
هنگام پیری کهنسال بود و گارد ویژهاش متشکل از چهار هزار
سوار کارکشته ،ارتش آلفونسو از هم پاشید و خود وی زخمی شد.
او که میدانست سیر نبرد به سودش نیست با چند تن از
سربازانش به یکی از تپههای نزدیک نبرد پناه برد و سپس با
تاریک شدن هوا از آنجا گریخت.
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از لشکر کاستیل تنها پانصد سرباز جان سالم به درد بردند و با
غروب آفتاب آن روز اثری از آن سپاه بزرگ باقی نمانده بود جز
انبوهی از اجساد کشته شدگان .پادشاهی که تا آن روز با غرور و
نخوت از ملوک الطوائف جزیه میگرفت و دژهای مسلمانان را
یکی پس از دیگری به تسخیر در میآورد با ذلت و سرافکندگی
به شمال اسپانیا فرار کرد.

پایان حکومت ملوک الطوائف و گسترش مرابطین به اندلس

پیروزی در نبرد زالقه بر محبوبیت و مقبولیت ابن تاشفین در
اندلس افزود به طوری که برای وی بر منابر و در مساجد دعا کردند.
اما آلفونسو با وجود شکست سنگینی که در زالقه متحمل شده بود
دست از تالش مجدد برای تسخیر سرزمینهای جنوب اسالمی
برنداشت .کاری که با وجود ابن تاشفین در اندلس غیرممکن
به نظر میرسید.

قلمرو ملوک الطوائف در اندلس

بازگشت ابن تاشفین به مغرب

ابن تاشفین پس از پیروزی زالقه سه روز در اشبیلیه باقی ماند
اما با شنیدن خبر درگذشت پسرش ابوبکر به مغرب بازگشت.
ابوبکر ولی عهد و جانشین وی در مغرب بود .او پس از توصیهی
امرای طوائف به وحدت و یکپارچگی و به جای گذاشتن سه هزار تن
از لشکریان مرابطین برای یاری اهل اندلس ،به مغرب بازگشت.
امرای اندلس اما با احساس زوال خطر کاستیل دوباره به همان
روش پیشین خود یعنی تفرقه و زیر پا گذاشتن حقوق مردم و
مشغول شدن به خوشگذرانی بازگشتند .آلفونسو نیز با آگاهی از
بازگشت ابن تاشفین به مغرب برای هجوم دوباره به اندلس از
سرزمینهای مسیحی کمک خواست .حدود چهار هزار کشتی از
امارت پیزا و جنوای ایتالیا به یاری او شتافتند و به بلنسیه (والنسیا) و
مرسیه (مورسیا) و لورقه (لرکا) هجوم آوردند .نیروهای نصرانی
هجوم خود را از دژ مستحکم لییط (آلدو) سازماندهی میکردند.
این دژ بر روی کوهی نزدیک لورکا ساخته شده بود .دژ آلدو بسیار
مستحکم و مملو از ذخایر اسلحه و غذا بود .حدود سیزده هزار
سرباز سواره و پیاده در این دژ سنگر گرفته بودند.

بازگشت ابن تاشفین برای محاصرهی دژ آلدو

از آنجایی که اشبیلیه هدف اصلی سربازان آلفونسو به شمار

میرفت ،ابن عبـاد راهی جز درخواسـت کمک دوبـاره از ابن
نـداشت .ایـن بـار خود او به مـراکش رفـت و از ابن تاشفیـن
درخواست یاری کرد.
یوسف بن تاشفین پس از جمعآوری افراد و تجهیزات الزم در
سال  ۴۸۱هجری برای بار دوم به اندلس بازگشت .وی از ملوک
الطوائف برای شرکت در محاصرهی دژ آلدو یاری خواست.
مسلمانان شروع به محاصرهی دژالدو نمودند و در این محاصره
ازتجهیزات سنگینی مانند منجنیق استفاده کردند .اما دژ بسیار
مستحکم آلدو چهار ماه در برابر این حمالت مقاومت کرد ،سپس
به سبب اختالفی که میان لشکرهای ملوک الطوائف رخ داد
محاصرهی دژ شکسته شد و مرابطین به لورقه بازگشتند.

محل دژ آلدو

آلفونسو پس از آگاهی از شکسته شدن محاصره از فرصت
استفادهکردودستوربهتخلیهیدژوعقبنشینینیروهابهتولدو
داد .سپس معتمد بن عباد دژ را تسخیر نمود و بدین ترتیب اهل
اندلس از حمالت نیروهای نصرانی آسوده شدند .یوسف ابن
تاشفینپسازآرامشدناوضاعپسآنکهدوبارهملوکالطوائف
را به اتحاد و دوری از تفرقه دعوت کرد به مغرب بازگشت.

سقوط ملوک الطوائف توسط مرابطین

باری دیگر نامههای درخواست کمک به یوسف بن تاشفین
فرستاده شد .این بار ابن تاشفین به همراه مشهورترین
فرماندهانش در سال  ۴۸۳هجری ( ۱۰۹۰میالدی) به اندلس
لشکر کشید .وی در آغاز طلیطله (تولدو) را که آلفونسو در آن حضور
داشت محاصره کرد .سپس لشکری از مرابطین به شمال هجوم
برد و کاستیلها را مجبور به ترک دژهایشان نمود .اما به سبب عدم
مشارکت ملوک الطوائف در این حمالت ،ابن تاشفین مجبور به
ترک محاصرهی تولدو شد .همکاری نکردن ملوک الطوائف باعث
خشم ابن تاشفین گردید .او دیگر دانسته بود مشکل اصلی خود
اینامراهستندوباوجودآنانوضعیتاندلستغییرینخواهدکرد.
عدهای از علما از جمله امام غزالی (رحمه اهلل) طی فتاوایی
ملوکالطوائفرافاقدمشروعیتدانستهوازاینتاشفینخواستند
آنان را برکنار کند .ابن تاشفین نخست به غرناطه (گرانادا) هجوم
برد و پس از محاصرهای دو ماهه آن را گشود و امیر آنجا عبداهلل
بنبلقینرااسیروبه«اغمات»درمغربفرستاد.ویسپستمیمبن
بلقین امیر مالقه (ماالگا) را دستگیر کرد و خود به مغرب بازگشت،
آنگاهسهلشکررابرایبرچیدهساختنحکامطوائفگسیلداشت.
ابن عباد امیر قرطبه تصمیم گرفت از آلفونسو کمک بگیرد؛ وی
نیز لشکری بزرگ متشکل از چهل هزار پیاده و بیست هزار سوار به
یاری معتمد بن عباد فرستاد .نبردی سنگین در نزدیکی قرطبه رخ
داد که سرانجام به شکست ابن عباد و هم پیمانان نصرانی وی
انجامید و قرطبه به دست مرابطین افتاد .ابن عباد نیز به مغرب
تبعید شد.
در عرض هشت ماه همهی اندلس توسط مرابطین گشوده شد و
بدین ترتیب دوران ملوک الطوائف به پایان رسید.

ترک عادت موجب مرض است» .این دقیقا وصف حال ملوک
الطوائف حاکم بر اندلس بود.تجربه نشان داده است بدون
ضعف و اختالف داخلی اشغال خارجی موفق نخواهد شد و
نیروهای نصرانی با وجود شکستهای سختی که پیش از این
متحمل شده بودند باری دیگر با مشاهدهی تفرقه و نابسامانی
اوضاع در اندلس طمع به اشغال سرزمینهای اسالمی نمودند.
وضعیت به قبل از زالقه بازگشت و آلفونسو که هنوز بر اثر زخم
آن نبرد لنگ میزد با فرستادن نمایندگان خود از امرای طوایف
درخواست جزیه نمود!

قصر شقوبیه (سگوبیا) از آثار مرابطین در اندلس

50

دعوت

تی
م
م
ابن یهوتالش.ربایوحدتسلماانن
نویسنـده :دکتر عبدالعزیز آل عبداللطیف

«تالش در راه مصلحت جماعت از آنجایی که در بر دارندهی
خشنودی رحمان و سرور برادران و سرکوبی شیطان است ،از
بهترین
واجبترین واجبات و از نزدیکترین ُق ُربات به اهلل متعال و
ِ
1
نیکیهاست«.
ابن تیمیه نامهی خود به یکی از والیان آن دوران را اینگونه آغاز
کرده است .چیزی که اینجا باعث شگفتی است ،این است که هر
چه انحرافات و شبهات بیشتر است و بدعتها و هواهای نفسانی
افزونتر ،کوشش ابن تیمیه برای اتحاد بر حق و الفت و دلسوزی
برای خلق نیز افزایش مییابد.
از جمله آنکه وقتی دشمنان و مخالفان وی به سبب «عقیدهی
واسطیه» بر وی شوریدند و علیه او دست به جوسازی زدند و
مجالسی چند برای مناظره و محاکمهاش ترتیب دادند ،در آن
شرایط آکنده از بیانصافی و بهتان و تحریک سلطان علیه شیخ
االسالم ،میبینیم که ابن تیمیه خود را از تحزب و تحریک و دشمنی
به دور داشته و در حق مخالفانش مهرورزی کرده و مجلس مناظره
را با دعوت به اجماع و همدلی آغاز میکند و میگوید« :اهلل ما را
به اتحاد و ائتالف امر نموده و از تفرقه و اختالف باز داشته است.
پروردگار ما یکی است و پیامبر ما یکی و کتاب ما یکی و دین ما یکی
است ،و در مورد اصول دین بین سلف و امامان اسالم اختالفی
نیست و افتراق به آن راهی ندارد ،زیرا اهلل تعالی میفرماید:
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)و به ریسمان اهلل چنگ زنید و پراکنده نشوید(.
هنگامی که میان حنبلیان و اشعریان اختالف و دشمنی رخ داد،
ابن تیمیه دعوت به الفت نمود و گفت« :مردم میدانند که میان
حنبلیان و اشعریان اختالف و دشمنی بود و من از کسانی بودم که
بیش از همه سعی در تالیف دلهای مسلمانان داشته و در طلب
اتحاد کلمهشان و پیروی از چیزی بودم که به آن امر شدهایم یعنی
چنگ زدن به حبل اهلل و از بین بردن عموم دشمنیهایی که در
3
دلها بود«.
عجیب این است که گروهی از علما و دعوتگران گمان میکنند
که اتحاد با دیگر اهل قبله و مسلمانان موجب سبک شدن و در نظر
نگرفتن اصول و قواعد در دالئل و مسائل است و الزمهی این اتحاد
دست کشیدن و کوتاه آمدن از ثوابت و محکمات است .کار به جایی
که رسیده که دعوتگران به اتحاد متهم به مداهنه و ترک اصول
میشونـد و در مقـابل دعوتگـران اتبـاع و پیـروی از اصـول به
تفرقهاندازیمتهممیشوند!اماحقآناستکههمیشهمیاناتباع
و اتحاد نوعی تالزم وجود دارد چنانکه ابن تیمیه در چندین موضع
یادآور شده است.
ایشان ـ رحمه اهلل ـ بیان داشته که هرگاه اعتصام به کتاب
4
و سنت ترک شود ناگزیر اختالف پدیدار خواهد شد.
همچنانکه تقریر نموده است سبب اجتماع و الفت ،جمع دین و
عملبههمهیآناستیعنیعبادتاهللبهتنهاییوبدونشریکدر

ظاهر و باطن چنانکه امر نموده ،و سبب تفرقه ِ
ترک بخشی از امر
پروردگار و بغی و تجاوزکاری میان بندگان است و اینکه فرجام
جماعت به دست آوردن رحمت خداوند و رضوان و درود او و سعادت
دنیا و آخرت و سفیدرویی است ،و پایان تفرقه چیزی نیست جز
عذاب خداوند و نفرین او و روسیاهی و بیزاری پیامبر ـ صلی اهلل
5
علیه وسلم ـ از آنان.
وی در جایی دیگر بر این مساله تاکید نموده و میگوید« :هر
گروهی که از سنت دورتر باشد درگیری و اختالف دربارهی
عقوالت در بین آنان بیشتر است ،برای همین معتزله در بین خود
بیشتر دچار اختالفند تا متکلمان اهل اثبات [صفات] »...و همچنین
متکلمان فالسفهودیگرانبیشترین
میگوید«:معلوماستکهاین
ِ
کسانی هستند که دچار تفرقه و اختالف شدهاند و این را میتوانی
از سخنشان دربارهی جسم و جوهر و َع َرض و احکام آن و دیگر
مسائل ببینی که در موردش چنان دچار آشفتگیاند که تنها اهلل
7
میداند«.
همانگونه که ابوالعباس ابن تیمیه از جنبهی نظری و تاصیلی به
بیان تالزم میان پیروی و اتحاد پرداخته ،از منظر واقع و عمل نیز آن
را به منصهی ظهور رسانده است .ببین وی در برابر گمراهیهای
ابن عربی طائی چه واکنشی نشان داده است ،آنجا که گروهی از
علما و مشایخ ُعباد نزد وی حضور یافته و کتاب «فصوص الحکم«
ابن عربی آورده شد .در آن مجلس ابوالعباس به بیان قسمتهایی
از زندقهی ابن عربی مانند وحدت وجود پرداخت و حقیقت سخنان
او را برای آن مشایخ روشن کرد.
ابن تیمیه پس از آن میگوید« :پس از آنکه بر این سخنان واقف
گشتند سخن آنان بر این متفق گشت که این کفر و الحاد و است و
آنانازاهلحلولواتحادبهدرگاهاهللتعالیاظهاربیزارینمودهاند...
و پس از آن میان آنها اتفاق و ائتالف و نیکی و مکارم اخالق و
8
توصیهی به حق و صبر پدیدار گشت«.
سپس وی گزارشی از این مجلس که با حضور آن مشایخ
دربارهی گمراهیهای ابن عربی برگزار شده بود نوشته و آن را
با این سخن به پایان رساند« :و اهلل دلهایشان را بر آن یکجا نمود
و من نیز در این مورد با آنان موافقم»  9و پس از آن خط مشایخ
10
حاضر را آورده است.
از جمله تحریرات عمیق ابن تیمیه که نشان دهندهی اهمیت
ایشان به همگرایی و اتحاد است ،این که وی در چند جایگاه یادآور
شده کهغالباختالفاتواقعدرامتناشیازبغی  11وازحدگذشتن
است و این بغی عاملش جهل است و ظلم ،و هرگاه علم آشکار گردد
و عدالت محقق شود اختالفات ناشی از آن نیز از بین رفته و
گمراهیها زائل میگردد .وی ـ رحمه اهلل ـ میگوید« :اگر در
اختالفاتی که میان این امت و علما و عابدان و امیرانش رخ میدهد
بنگری خواهی دید که بیشترش به سبب بغی است که یا از روی
تاویل است یا بدون تاویل ،همانطور که جهمیان بارها علیه ُسنیان
ازحدبهدررفتندوهمانگونهکهناصبیاندرموردعلیـرضیاهللعنهـ
انجام دادند و همانگونه که برخی از سنیان علیه یکدیگرانجام
میدهندیاعلیهکسانیکهداراینوعیبدعتهستندمرتکبمیشوند

و از آنچه اهلل به آن امر نموده میگذرند و زیادهروی میکنند«.
ابنتیمیهبهذکرموانعاهلیتدرمسائلاختالفوافتراقپرداخته
و بیان میدارد که عموم اختالفات مستوجب گمراه یا گناهکار
دانستن نیست زیرا ممکن است که مخالف ،مجتهدِ خطاکار
12

باشد (خطایش از روی اجتهاد بوده) یا از روی تاویل اشتباه کرده
باشد .ابوالعباس از روی افق وسیع و علم گسترده و رحمت و عدل
با دلیل و برهان حق را تقریر مینماید ،اما مخالف خود را به سبب
تاویل با شبهه یا مانند آن معذور میداند و پنهان نیست که همین
معذور دانستن از تندی اختالف کاهیده و فاصلهی حاصل از افتراق
را کم میکند زیرا کسی که در راه اجتهاد تالش خود را کرده
اشتباهش بر اساس این آیه بخشیده شده است:

ن َّ َ َ ْ َ ْ خ َ ْ َ
َْ
َُ
َ َّ نَ
اخذن إن � ِسنيا أو أ�طأن
ر ب��ا ال تؤ ِ

13

)پروردگارااگرفراموشکردیمیادچارخطاشدیممارامواخذهنکن(
و در همین باره میگوید« :من تقریر میدارم که اهلل خطای این
امت را بخشیده و خطا هم مسائل خبری قولی و هم مسائل عملی را
شامل میشود و سلف در بسیاری از مسائل اختالف کردهاند حال
آنکه هیچیک از آنان علیه دیگری نه بر کفر و نه به فسق و معصیت
14
شهادت نداده است«.
ابن تیمیه تالشدارد که با ذکر اسباب اختالفو افتراق روشدفع
ورفعآنرانیزبیاندارد،ازجملهآنکهطوائفیگوناگونبه[عقیدهی[
حقی که دارند چیزی را اضافه میکنند که جزو حق نیست و این به
سبب یک تشابه در معنا یا اشتراک لفظی است و به همین سبب
اختالف و تفرقه و جهل و ستم رخ میدهد ،اما اگر این اشتباه از بین
رود و اشتراک بیان شود اختالف فوق نیز از بین رفته و همگرایی رخ
میدهد .ابن تیمیه میگوید« :اجمال و اشتراکی که از جهت نفی و
اثباتدرنامهاوجودداردومیبینیطوائفیازمسلمانانبرایاثبات
یا نفی یک لفظ با یکدیگر دشمنی میکنند و دچار اختالف میشوند
یا میجنگند ،و اثبات کنندگان ،نافیان را به چیزی متهم میکنند که
قصد آنان نبوده و نافیان نیز اثبات کنندگان را به آنچه نخواستهاند
متهم میسازند؛ زیرا در خود لفظ اجمال و اشتراکی وجود دارد که
هم احتمال معنای حق میدهد و هم معنای باطل ،اینجا اثبات
کنندهی لفظ نافی را متهم به انکار حق میکند و نافی ،اثبات کننده
15
رابهاینمتهممیکندکهامرباطلیرابهخداوند نسبتدادهاست«.
ویدرجایدیگریتاکیدمیکندکهبیشتراختالفمردمازجهت
اشتراکنامهارخمیدهدوبیشتردرگیریهاسببشالفاظ ُمجملو
16
نوساخته و معانی ُمشتَبَه است«.
آنچه جالب توجه است اینکه ابن تیمیه تنها به تقریر این مساله
نپرداخته که عموم مسائل علمی اعتقادی منصوص و محل اجماع
سلف است ،بلکه در جاهای بسیاری تاکید نموده که عموم مسائل
فقهی عملی نیز منصوص علیه و مجمع علیه هستند و فقه از باب
علوم است نه از باب ُظنون (گمان) ـ آنطور که متکلمان ادعا کردهاند
ـ و نزاع و گمان در مسائل فقه بسیار کم است 17.و معلوم است که
جزم و تاکید بر اینکه مسائل فقه منصوص هستند از دایرهی نزاع و
18
افتراق خواهد کاست«.
در نامهی ابن تیمیه به اهل بحرین نشانههایی با ارزش در
تحقیق اتحاد و همگرایی موجود است از جمله یادآوری بعثت
محمدی ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ که خداوند به واسطهی آن
پراکندگیها را یکجا نمود و دلها را تالیف داد 19و هشداردربارهی
20
جدل که به اختالف و تفرقه میانجامد.
ازجملهتحریراتویدرآنرسالهاینسخناوستکهمیگوید:
«آنها[یعنیسلفصالح]دریکمسالهازرویمشورتومناصحت
مناظرهمیکردندوچهبسادربارهییکمسالهیعلمیوعملیاختالف
میکردند اما این همراه با الفت و حرمت و برادری دینی بود آری

52

آنچهخالفکتابمستبینوسنتمستفیض
یا اجماع سلف امت باشد اختالفی است که
عذریدرآنپذیرفتهنمیشود،ودراینمورد
رفتاریمیشودکهبااهلبدعتمیشود...اما
اگر قرار بود با هر اختالفی که دو مسلمان با
هم داشتند از هم دوری میگزیدند در بین
21
مسلماناننهحرمتیمیماندونهبرادری«.
حـاصل آنکه ابوالعبـاس بن تیمیـه بـر
مصلحتاتحادمسلمانانحریص،ونسبت
به همهی آنان رحیم و مهربان بود ،اگر چه
بسیاری با وی از در خصومت وارد شده و
دچار بغی و سرکشی شدند و علیه او دست
به توطئه زدند ،همانطور که در این سخن او
آشکار است« :میدانید که یکی از قواعد
بزرگیکهازمسائلفراگیردیناست:تالیف
دلها و وحدت کلمه و اصالح روابط است،
َ
َ َْ ُ
زیرا اهلل تعالی میفرماید :واع ت� ِصموا ب ِ�ح ْبل
ََ ُ
ِ
َّ َ
ج ًيعا َوال ت� ف� َّرقا و میدانید که ما همه بر
ِ
الل ِ
نیکی و تقوا همکاریم و یاری یکدیگر از
گذشته الزمتر و مهمتر است ...من هر
مسلمانی را حالل کردهام و خواهان خیر
برای همهی مسلمانان هستم و برای هر
مومنی همان خیری را خواهانم که برای
خود ،و کسانی که بر من دروغ بسته و
در حقم ستم روا داشتهاند از جهت من
22
حالل شدهاند«.
میبینیم که چگونه نفسهای ابن تیمیه
صرف اقامهی دین و اتحاد مردم بر طاعت
اهلل و تالیف دلها شده ،از بهرههای نفسانی
و حق خود گذشته است.
 .۱جامع المسائل  9/66با اندکی اختصار
 .۲فتاوى 3/205
 .3فتاوى 3/227
 .4درء تعارض العقل والنقل 5/284
 .5فتاوى 1/17
 .6درء تعارض العقل والنقل 1/157
 .7بيان تلبيس الجهمية 5/160
 .8جامع المسائل  ،7/248-250با اختصار
 .9جامع المسائل 7/257
 .10جامع المسائل 7/257-258
 .11االستقامة  ،1/38و فتاوى 3/378
 .12فتاوى  ،483 ،14/482با اندکی اختصار
 .13االستقامة  ،1/39و درء تعارض 2/1031
 .14فتاوى  ،3/229و الفتاوى 7/346
 .15بيان تلبيس الجهمية 308 3/307-
 .16فتاوى 12/113،114
 .17االستقامة  ،1/75الفرقان بين الحق والبطالن
425-426
 .18ابوالعباس به این اکتفا نکرده بلکه به جزم بیان داشته که
منسوخدرشریعتپیامبرانبهنسبتمتفقعلیهکماست
نگا :الجواب الصحيح 4/33 ،1/376
 .19نگا :فتاوى 24/170
 .20نگا :فتاوى 24/171
 .21فتاوى 24/172-173
 .22العقود الدرية ص ،322-326به اختصار
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اگر هنگامی که سخنان یک عالم یا دعوتگر را میشنوی متوجه شدی همتت برای انجام
طاعات بیشتر میشود و به خاطر گناهانت دچار عذاب وجدان و دلتنگی میشوی بدان که او
برای تو بهشت را میخواهد.
اما اگر دیدی با هر بار شنیدن سخنان یک فقیه یا واعظ نسبت به خود احساس رضایت
میکنی و خیالت راحت میشود و فکر میکنی همه چیز خوب است ،بدان که دارد تو را
به سوی جهنم هُل میدهد ...از او دوری کن!
ـعدهایازدروازهپایبندیواردعرصه«نص»شدندوازپنجره«اختالففقها»ازآنخارجشدند.
ـ یک بار یکی به من گفت« :خیلی مسائل هست که ما فکر میکردیم قطعی هست،
اما بعدا دانستیم که نه ،اختالفی است» .به او گفتم :تو قبال هم از اختالف علما اطالع
داشتی ،اما آن روزها دنبال قول قویتربودی ،و امروز دنبال توجیه و بهانه!
مومنان را چنین به تصویر میکشد که در دنیا ترسان بودند:
ـ قرآن
َ
َّ ُ َّ َ ُ

ْ َ ُ ْ

َ

شتر [در دنیا] در میان خانواده خود بیمناک بودیم(
ِإنكنا ْقل ِفأه ِلام ش� ِف ِق ي�ن (ما پی
َ
َ َّ َ ُ ْ ُ َ َ َ َّ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ ٌ َّ ُ ْ َ َ ِّ ْ َ ُ َ
الين يؤتن ما آتا وقلبم و
ا�عون
و ِ
بم ر ج ِ
جة أنم ِإل ر ِ
ِ
(و کسانی که آنچه را دادند [در راه اهلل] میدهند ،در حالی که دلهایشان) ترسان است
که به سوی پروردگارشان بازخواهند گشت(
حاال این را مقایسه کنید با حال برخی از دعوتگران که کارشان تخدیر مردم و راحت کردن
خیالشان است!
ـجوانیرامیشناسمکهدچارکوتاهیدرمسائلشرعیاستـوهمهمااهلکوتاهیهستیمـ
یادم هست که همیشه خودش را برای تقصیراتش سرزنش میکرد و اهل دین را دوست
داشت ...اما بعدها مبتالی یکی از همین دعوتگران تخدیر شد ...از آن به بعد خیالش از بابت
خودش راحت شد و شروع به سرزنش دینداران کرد!
ـ برنامه دعوی برخی از دعوتگران پر است از فعالیتهایی که سطح ایمان مخاطبان را باال
میبرد.امابرخیازمنتسبانبهدعوتبرنامهشانپراستازتوجیه...یعنی:بهگناهانتادامهبده!
ِ
مشترک همه جوانانی که دچار انحراف فکری شدهاند «توهم فهم و
ـ متوجه شدم که ژن
پروردگار متعال را دیدم که میفرماید:
سخن
این
سپس
دانایی» است...
َ
َ
َ ْ ُ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ َّ ُ َ
َ ْ ْ َ ِّ
ْ
الين ي ت�ك ب�رون ِف األر ِض ِ ب��غ ي� ِر الق
سأ
صف عن آي ِات ِ
ِ

)به زودی کسانی را که در زمین به ناحق تکبر میورزند از آیاتم رویگردان سازم(
ـمعموالعالقهایبهبحثوجدلباکسانیکهپیگیرمسائلاختالفیهستند،ندارم.چونروش
بسیاریازاینافراددرانتخابیکرایفقهی،نهترجیحوانتخابعلمی،بلکهعالقهودلخواهاست.
ـما[دراینشرایط]نیازیبهتالشبرایفسادبیشترنداریم.چونازوقتیکهقرص«اینمساله
اختالفی است» را به خورد جوانان بدهیم خواهیم دید همان شخص پس از چند ماه معتاد به
موسیقی و تماشای دختران زیباروی برنامههای تلویزیونی شده و نماز جماعت را ترک
میکند و کارش بدگویی از علما میشود!
ـ اگر بتوانیم ریشه و اساس مساله که «راستی با خداوند» است را روشن کنیم ،مینهای
این مساله اختالفی است» هم خنثی خواهند شد؛ زیرا کسی که با پروردگارش صـادق
است برای کوتاهیاش دنبال بهانه و توجیه نمیگردد.
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نویسنـده:شیخ سفر الحوالی
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هر دو طرف مبارزه تغییر کردهاند:
برادران و خواهران فلسطینی ما ذلت را به مقاومت و ترس را به
شجاعت و فرار را به ثبات و تکیه بر حکومتها را به توکل بر خداوند
و اعتماد به نفس تغییر دادهاند.
و در حقیقت بزرگترین تحول این است که آنان از ضعف ایمان و
کمبـود تدیـن و اشتغـال به حرکتهـای ایـدئولوژیک وضعـی
(سوسیالیسمو ناسیونالیسمو ناصریسم) به نیروی ایمانو انتشار
تدین و حرکت تحت بیرق اسالم و جهاد تغییر مسیر داده اند.
از مظاهر این تغییر میتوان به این موارد اشاره کرد:
 .1اقبال به شهادت در راه اهلل به شکلی بی سابقه؛ شهادت ،واژهای
است که بر زبان هر کوچک و بزرگ و مرد و زن تکرار میشود .آنها به
همان اندازه که از «وهن» (محبت دنیا و تنفر از مرگ) خالصی یابند
خداوند آن را بر قلبهای دشمنانشان خواهد انداخت.
 .2روی آوردن به کتاب خدا .اکنون در هر محله یا روستایی حلقه یا
حلقات حفظ قرآنبرپاستو تعداد این حلقاتهماکنون در کرانهی
باختریونوارغزهبههزارحلقهمیرسد!بله،هزارکالسحفظقرآن
که در حال ازدیاد هم هست در حالی که قبل از آن هرگز چنین چیزی
وجود نداشت!!

 .3اهمیت به علم شرعی و انتشار حلقات علمی و کتابهای علمی و
وسائل جدید علمی شرعی .از مظاهر این تغییر میتوان به ظهور
اصطالحات ایمانی و دینی در گفتمان سیاسی آنجا مشاهده کرد...
 .4اهتمامبهبیوهزنانوفقراوتشکیلانجمنهایزکاتوخانههای
نیکوکاری در هـر محله و روستـا تا جایی که تکافل اجتمـاعی در
سرزمینهای اشغالی الگویی شده است برای دیگر کشورها .این
نشانهای است از احیای روش پیامبر در دعوت به اهلل و جلب نصرت
الهی،کهمطمئناخداوندآنانراکهاینگونهاندتنهانخواهدگذاشت.
 .5اهمیت به تربیت اسـالمی ماننـد مراکز تربـوی و فعـالیتهای
تابستانی و جشنوارهها و مسابقات ...و دیگر فعالیتهای تربیتی که
در بیداری عمومی امت نقش دارند.
 .6مبارزه با فساد و برپا داشتن واجب امر به معروف و نهی از منکر.
به همراه این انتفاضه همچنین انتفاضهای علیه سینماهای فاسد و
دیگر مظاهر فساد صورت گرفت و بسیاری از این اماکن بسته
شدند،وکمشدنمظاهرگمگشتگیوگمراهیدرمیانجوانانآنهم
پسازآنکهیهودوحکومتسعیدرازبینبردناخالقآنانداشتند.
 .7رویآوردنبهحجوعمرهوزیارتحرمینشریفینودنبالکردن
رادیوهای قرآن کریم و برنامههای اسالمی در تلویزیونهای خارج
خارج فلسطین...
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همچنانکه فعالیتهای دعوی به یک طبقه یا قشر خاصی از
جامعه محدود نمانده و بلکه وارد تمام اقشار جامعه گردید ،حتی
برخی از کسانی که موسسات سکوالر وابستهاند .همچنین ادبیات
شعر و نثر مقاومت از نگاه وطنپرستانه به افق ایمانی تغییر یافته
است .برای مثال میتوانید به وصیتنامهی شهدا مراجعه کنید.
برای نمونه وصیتنـامه فرمانـدهی شهید ،شیخ صالح شحاده
رحمه اهلل.و آنچهبیشتر این تغییر عمیقرا نمایان میسازد،نهضت
ایمانی وسیعی است که مناطق اشغالی  ۱۹۴۸را فراگرفته .چیزی
که باعث خوشحالی مومنین و عصبانیت یهود و دوستانشان شده
است .این در حالی است که مسلمانان مناطق  ۴۸اقلیتی هستند که
هموارهدرمحرومیتبهسربردهاندوبرایاینکهازنظرزبانوتفکر،
یهودی شوند تحت فشار بودهاند تا زبان و دینشان را رها کنند.
فعالیتهاییکهمسلماناندرآنمنطقهانجاممیدهندازنظرنظمو
تنوعبهتریندلیلبرقدرتایمانوعمقدینداریوامیدبهآیندهاست.
از مظاهر این تغییر در مناطق :۴۸
 .1برگزاریحلقاتحفظقرآنکهنزدیکبوددرکلدرمیانساکنان
مناطق  ۴۸به فراموشی سپرده شود .تعداد شرکتکنندگان در این
حلقات هم اکنون نزدیک به  ۴۵۰۰پسر و دختر در سنین مختلف
میباشند.
 .2احیاءمساجدمتروکدرآنمنطقهوتجدیدآنهاوحفظاوقافاسالمی.
 .3به وجود آوردن رسانههای ممتازی مانند روزنامه «صوت الحق
والحریه»کهاگربهدستتبرسدحتماحرفبهحرفآنراخواهیخواند!
 .4برگزاری جشنوارهها و دیدارهایی که دهها هزار نفر در آنها
شرکت میکنند به هدف احیای روحیهی ایمانی و یادآوری قضایای
اسالمی و مخصوصا مسجد االقصی.
ازنکاتخوشحالکنندهایکهمیتوانبهآناشارهکردایناست
که تعداد مسلمانان داخل این منطقه  ۱۲۰۰۰۰۰نفر میباشد،
یعنی بیش از  ۲۰%از کسانی که به عنوان ساکنین «اسرائیل» به
شمار میآیند و فعالیتهای آنها بصورت کامال برنامه ریزی شده و
منظمپیشمیرودکهنشاندهندهیعقلهایبزرگوروشناندیشی
است که در پس آن قرار دارند.

به اختصار تمام برادران دعوتگر در تمام نقاط جهان را بشارت
میدهیـم که بیـداری اسـالمی در این منـاطق (منـاطق اشغالی
سال  )۴۸در برنامه و رهبری و عرصههای گوناگون فعالیت خود،
ممتاز و کم نظیر است و به آیندهای روشن برای این دین بشارت
میدهد ،که خداوند این دین را بر تمام ادیان ظاهر خواهد گرداند
اگر چه مشرکین را خوش نیاید.
از مهمترین نشانههای تغییر در فلسطین خود انتفاضه است .در
مرحله اول این انتفاضه ،انتفاضهی سنگ بود که توانست حقیقت
اشغال را نمایان سازد و دروغین بودن افسانه سرزمین بدون
ملت را آشکار سازد...
اما انتفاضهی کنونی (انتفاضه مسجد االقصی) بنابر اعتراف
بسیاری از اندیشمندان و نظامی های یهودی ،نبرد آزادسازی و
انقالبی گسترده و همه جانبه است:
عملیات شهادت طلبانه ،شلیک موشکها [ی قسام] ،حمله به
شهـرکهای یهـودینشین ،پرتـاب خمپـاره ،انفجـار تانکها،
پیشرفت مواد منفجره ،کشتن دشمن با اسلحه سرد ،حمله به
پاسگاههاینظامیدشمن،سازماناطالعاتیقویکهشخصیتهای
مهم یهود را تعقیب میکند ،جذب برخی از نیروهای دشمن در
مقابل رشوه و...
طی دوسال (تا سال  )۲۰۰۳مجموع عملیات علیه دشمن به
 ۱۴۰۰۰عملیات رسیده است .این عملیات به روشهای مختلف
صورت گرفته ،از عملیات شهادت طلبانه تا حمله مسلحانه و یا
کشتن با سالح سرد!! این به اضافه آثار بزرگی که این انتفاضه بر
امنیت و اقتصـاد و وضعیت روحی یهـودیها برجای گذاشتـه...
اما از سوی دیگر در مورد یهودیها نیز تغییراتی رخ داده است:
گروهکهایی که رژیم یهودی را تاسیس کردند ،دستههای
نظامی آموزش دیدهای بودند و همچنین شهرک نشینان مردان
عقیده و اراده .انگیزهی آنان قبل از هر چیز دینی بود و مهاجرت
برای آنان عبادت و فداکاری محسوب میشد .وحدت و یکپارچگی
در اهداف و موضع گیریها کامال نمایان بود و تفاوتهای اجتماعی
و نژادی نیز تقریبا از بین رفته بود.

نمونه ای از این فعالیتها:
 .1مسیرهالبیارق،ازآنجاکهیهودیهاتمامراههایورودبهمسجد
االقصی را قطع کردهاند ،حرکت اسالمی داخل مناطق  ۴۸دست به
ابتکاری زد و آن وارد کردن دهها اتوبوس پر از نمازگزار به مسجد
االقصی بصورت روزانه ،و احیای حلقات علمی روزانه در آن است؛
برای نمونه در دروس سه شنبه شیخ رائد فتحی که بین نماز مغرب
و عشاء برگزار می شود چیزی در حدود  ۶تا  ۷هزار نمازگزار
شرکت میکنند...
 .2موسسه اعمار اقصی (اعمار به معنای شامل آن(
 .3موسسه حرا برای حفظ قرآن کریم
 .4موسسه اقرأ
 .5موسسه کمکهای انسانی
 .6صندوق کودک اقصی ،به هدف ایجاد رابطه میان نسل جدید با
مسجد و برگزاری جشنهایی برای آنها در صحن مسجد االقصی
که در آخرین آن  ۶۰هزار کودک شرکت کردند.

اما اکنون نسلی خوشگذران و مبتال به بیماریهای اجتماعی پا
به عرصه گذاشته ،نسلی که به هر قیمتی در پی لذتهای بیارزش
است و به هیچ مبدا و ارزشی اعتقاد ندارد.
مظاهر تنبلی و اختالف رو به ازدیاد گذاشته است ،سربازان از
شهستند،
خدمت میگریزند،شهرکنشینان بهدنبال رفاهو آسای 
سیاستمداران فرصتطلب هستند و وعدههای توراتی دیگر براق
نیستند،جوانانروبهموادمخدرآوردهاندونژادپرستیبهشدیدترین
حالتخودرسیدهاستتاجاییکهباعثشدهاندیشمندانیهودی
این تغییر را حس کنند و پیش از وقوع این انتفاضه دربارهی آن
سخن بگویند.
از جمله این اندیشمندان میتوان به «یشیعا الییویچ» اشاره کرد.
او از جمله مشهورترین مخالفین اشغال است و میگوید اشغال
کرانهی باختری و نوار غزه آغاز سقوط است...
او دربارهی تغییر جامعهی اسرائیل چنین میگوید:
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یافتهاند ،سوسیالیستها فاشیست شدهاند و دیندارها ملحد!!«
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این گزارش سعی در راستیآزمایی فرضیهی رابطهی درس
خواندگان علوم شرعی و میل آنان برای تاسیس گروههای تندرو یا
استعداد بیشتر آنان برای پیوستن به این گروهها را دارد.
گزارش فوق بر اساس پژوهشهای موسسات و هیاتهایی غیر
اسالمی یا غیر عربی است و روش تحلیلی آن متکی بر دیتابیس
بزرگی از افراد عضو داعش و دیگر سران سازمانهای تروریستی
بارز در جهان است.
در ماه مارس سال  2016میالدی ،شبکهی بریتانیایی اسکای
نیوز توانست به بزرگترین مجموعهی اسناد لو رفته دربارهی گروه
موسوم به «دولت اسالمی» دست یابد .چند هزار سند بسیار مهم
توسط یکی از جداشدگان این گروه در ترکیه به این شبکه تحویل
داده شد .اسناد لو رفته به نام «ویکیلیکس داعش» شناخته
میشود .این اسناد حاوی بیش از بیست و دو هزار معرفینامهی
اعضاست که از پنجاه و یک کشور گوناگون میباشند .اسناد فوق
شـامل پرسشنـامهی تفصیلی از اعضـا است که شـامل سطح
تحصیالت ،و تحصیل شرعی آنان است .این اسناد مدت زمانی از
اوایل سال  2013تا اواخر سال  2014را در بر میگیرد.
مرکز آمریکایی مبارزه با تروریسم ،وابسته به ارتش آمریکا
) (CTCپس از تحلیل این اسناد گزارش خود را در ماه آوریل
سال 2016ارائهدادهاست.آنچهبرایمادراینگزارشمهماست
تحلیل نتایج پاسخ به پرسش سطح تحصیالت علمی شرعی
اعضای این سازمانهاست .سوالی که در پرسشنامهی افراد
دربارهیسطحسوادشرعیآنانآمادهچهارگزینهبرایپاسخدارد:
طـالب علم (تحصیـل کرده) ،متوسـط ،کم .بر اساس پاسخهای

اینپرسشنامه % 70اعضایسازمانشناختخودازعلومشرعی
را«کم» دانسته 23،شناخت علمی شرعی خود را متوسط و % 2غیر
مشخص و تنها  5%خود را «طالب علم» یعنی دارای سطح علمی
شرعی باال معرفی کردهاند .تعداد تحصیل کردههای علوم شرعی
در این سازمان  119شبه نظامی است که در دانشگاه یا مدارس
دینـی علوم شـرعی خوانـدهانـد یعنـی آنان در مقـایسه با دیگر
تخصصات ( 1.2یک ممیز دو دهم درصد) از اعضای سازمان را
تشکیل میدهند.
دربارهیارتباطتمایلبهخشونتوتروروتحصیلعلومشرعی،
متوجه میشویم که کمترین نسبت داوطلبان اجرای عملیات
انتحاری در میان کسانی است که شناخت خود به علوم شرعی را
پیشرفتهذکرکردهاندودرمقابلصفانتحاریهاپراستازکسانی
که سطح سواد شرعی خود را کم دانستهاند .در پژوهش فوق در
واکنش به این نتیجه با اظهار تعجب آمده است« :اگر «شهادت«
چنانکه این سازمان ادعا میکند باالترین مراتب وظیفهی دینی
اصحاب شناخت شرعی ،بیشتر از این عملیات
است ،آیا نباید خود
ِ
انتحاری استقبال میکردند!؟«
در پژوهش دوم که توسط آسوشیتد پرس انجام و در ماه آگست
منتشرشدهتنهاپنجتنازشبهنظامیانداعشقرآنراحفظ2016
هستند و پس از بررسی پیش زمینهی شرعی تعدادی از سربازان
خارجی داعش مشخص شد آنان پیش از پیوستن به داعش به
هدف آموزش شرعی کتاب «قرآن برای احمقها» و «اسالم برای
احمقها» را از طریق سایت آمازون خریداری کردهاند.
دربارهیاینتناقضمیانپیشزمینهیسطحیشرعیوتالش
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برای پیوستن به داعش« ،پاتریک اسکینر» افسر سابق سیا و
کارشناس گروههای تندرو در خاورمیانه میگوید« :دین نزد آنها
تابعاستنه[یکعامل]اساسی،وبعضیازپیوستگانبهداعش
درظاهرمدعیدینداریهستندامادرحقیقتغالبکسانیکهبه
داعش منسوب هستند از جمله غربیها ،بر اساس [میل به[
شهرت و هیجان جذب آنان میشوند«...
دربارهی سطـح تحصیل علمی عمـومی اعضـای داعش ،در
تحلیلایناطالعاتکهتوسطبانکجهانیدرماهاکتبرسال 2016
صادرشده( %43.3،چهلوسهممیزسهدهمدرصد)ازپیوستگان
به این گروه تحصیل علمیشان فراتر از دیپلم نیست و %25.4
)بیست و پنج ممیز چهار دهم درصد) آنان در تخصصات متفاوت
دانشگاهی تحصیل کردهاند.
بر اسـاس تحلیل بانک جهـانی دربارهی رابطهی سطح علم
شرعی افراد این گروه و استقبال از اعمال تروریستی و انتحاری،
افراد دارای سطح پایین شناخت شرعی بیشترین عالقه را به
جنگیدن یا انجام عملیات انتحـاری دارند ،در حالی که کمتـرین
نسبت استقبال از فعالیت به عنوان جنگجو یا انتحاری از سوی
کسانی بوده که شناخت شرعی خود را سطح باال اعالم کردهاند.
این دستـه باالتـرین نسبت را در میـان کسـانی داشتـهاند که
خواهان انجام کارهای اداری (غیر نظامی) در این گروه بودهاند.
آنچه در تحلیل بانک جهانی دربارهی عوامل جذب جوانان به
داعش قابل توجه است ،اقرار به وجود یک «ارتباط قوی میان
درصد بیکاری مردان جوان در یک کشور و میزان جذب آنان به
داعش» است .در این پژوهش هیچ سخنی دربارهی ارتباط
تحصیلشرعیوپیوستنبهگروههایتروریستیبهمیاننیامده
و در خالصهی مربوط به این بند از پژوهش آمده است:
«بیکاری قطعا نقشی فعال در این زمینه دارد و سیاستهایی
که تشویق به فراهم آمدن فرصتهای کاری دارد نه تنها به نفع
جوانان جویای کار است بلکه ممکن است جلوی انتشار تندروی
خشونتآمیز و تاثیرات جانبی آن بر توسعهی اقتصادی و ملی و
اقلیمی را نیز بگیرد«.
هنگام نظـر در رابطـهی تحصیـل علوم شـرعی و تـاسیس
گروههای جهادی تندرو در جهان ،باید به یک پژوهش مهم که
توسطمرکزبریتانیایی«دینوجغرافیایسیاسی»انجامگرفته
ودرآوریلسال  2016تحتعنوان«نشانههایتندروی»منتشر
شده اشاره کرد .این گزارش به بررسی و تحلیل زندگی صد
شخصیتبرجستهی«جهادی»کهدرسیرحرکتجهادیجهانی
تاثیرگذار بوده و آنچه شبکهی جهانی جهاد خوانده میشود را
تاسیس کردهاند پرداختهاست.برایاینبررسیشخصیتهایی
از 41کشوردرخاورمیانهوشمالآفریقابرگزیدهشدهاندکهبه49
سازمان جهادی وابسته هستند.
دربخشیتحتعنوان«تندروهایتحصیلکرده»اینپژوهش
مشخص میکند که % 46از آنها به دانشگاه رفتهاند اما 22%از
آنان تحصیل دانشگاهی خود را به پایان نرساندهاند .در مورد
اینکه کدام تخصصها بیشترین میل برای پیوستن به ردههای
باالیاینسازمانهاراداشتهاند،تخصصهایعلمی %57بوده
و تحصیل کردههای شریعت از %28فراتر نرفتهاند.
از بین تحصیل کردههای تخصصهای علمی %29 ،آنان به
57

عنوان فرماندهان فکری این گروهها دستهبندی شدهاند که
وظیفهشان تامین فکری و توجیه و تنظیم فعالیت گروه بوده و در
ِ
نسبت سران فکری این گروهها که شریعت خواندهانند
مقابل،
بیشاز %18نیست.گزارشفوقدربارهیایننتایجبهاینمساله
اشاره نموده که فرماندهی این سازمانها در طول تاریخشان به
دست متخصصـان رشتـههای علمی (ریاضی و تجـربی) بوده،
برعکس متخصصـان شـرعی و علوم انسـانی که در بین سـران
فکری و قاضیان شرعی این گروهها حضور کمرنگی داشتهاند.
علمی بیشتر مورد عالقهی کسانی که به
دربارهی تخصص
ِ
گروههای اسالمی ستیزهجو در سطح جهان پیوستهاند نگاهی
بهپژوهشمنتشرشدهتوسطدانشگاهآکسفورددرسال 2007
میاندازیم که توسط دو پژوهشگر به نام «دیگو گامبینا» و
»استیون هرتوگ» تحت عنوان «مهندسان جهاد» تهیه شده
است.دراینپژوهشنمونهایآماریاز 404نفردرسطحجهان
مورد بررسی قرار گرفتهاند که بر اساس آن  62نفر از آنان تنها
تحصیالت دبیرستانی را به پایان رساندهاند ،و  178تن وارد
دانشگاه شدهاند .مورد قابل تامل در این پژوهش این است که
حداقل  37تن از آنها در دانشگاههای غربی تحصیل کردهاند .در
مورد تخصص علمی ،باالترین نسبت را «مهندسی» تشکیل
میدهد به طوری که  78تن در این رشتهها تحصیل کردهاند حال
آنکه تنها  37تن علوم شرعی خواندهاند .تخصص مهندسی
الکترونیک در رتبهی اول و پس از آن مهندسی کامپیوتر و سپس
مهندسی عمران قرار دارد .این پژوهش اشاره کرده که %66.7
(شصت و شش ممیز هفت دهم درصد) از فعاالن هستهی
مرکزی در سازمان القاعده را مهندسان تشکیل میدهند .آنان
این پژوهش را گسترش داده و آن را قالب یک کتاب با همین
عنوان در ماه مارس سال  2016میالدی منتشر کردند.
دربارهی رابطهی دین و درگیریهای مسلحانه ،در پژوهشی
که «انستیتوی اقتصاد و صلح جهانی» در استرالیا تحت عنوان
»رابطهی صلح و دین» به تاریخ اکتبر سال  2014میالدی منتشر
کرده ،میبینیم که بر اساس نتیجهی این پژوهش دین عنصری
اساسیدردرگیریهایحالحاضرنیست؛براساسیکبررسی
آماری از  35نزاع مسلحانه در سال  2013میالدی ،نتیجهی
حاصلشدهایناستکهدینهیچنقشیدر %40اینمواردنداشته
وحتیدرموردنسبتباقیماندهدینصرفایکعاملِ همراهازبین
سهسببمستقیمیابیشت ِردرگیریهایمسلحشناختهشدهاست.
اینپژوهشهمچنینعنوانمیداردکهکشورهایمحرومتر
از صلح و امنیت ضرورتا کشورهای دیندارتر نیستند ،چرا که با
بررسیدهکشوردارایباالترینسطحصلحوامنیت،میبینیمکه
سه کشور بسیار متدین شناخته میشوند و در عین حال چهار
کشور دارای باالترین گرایش الحادی از کمترین میزان صلح و
امنیت در مقایسه با متوسط جهانی برخوردارند .خالصهی این
پژوهشحاکیازآناستکهدینمیتواندمحرکیبرایفراگیری
صلح و پایان یافتن درگیریها باشد عالوه بر آنکه از توان باالیی
در حفظ یکپارچگی جوامع برخوردار است.
..

..

اینمتنترجمهایاستازمقالهی«نسبهدارسيالشريعهفيالتّنظيمات
..
اإلرهابيّه» نوشتهی فدوی حلمی ،منتشر شده در سایت «اسالم آنالین» به
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#METOO

آ زا ر جنسی د ر سرزمین آ زاد یها ی جنسی؛ چرا ؟
نویسنـده :اسماعیل عرفه

«یک روز تصمیم گرفتم با دامن جدیدم به محل کارم بروم اصال
نمیدانستماینلباسآنقدربرایممشکلدرستکند...دقیقاازآغاز
روز نمیتوانستم تعداد چشمانی که به من و به پشتم خیره شده را
تحمل کنم .همینطور چند تُن حرف و نظر را که دربارهی «سکسی«
بودنم تحمل کردم و اینکه  ...زیبایی دارم ...نمی دانم اینها را جزو
آزار جنسی حساب میکنند یا نه ،اما این را میدانم که آن روز اصال
1
راحتنبودم...ناگهانخودمرادردستشوییودرحالگریهیافتم«
داستان یکی از صدها هزار دختری است که در معرض آزار
این
ِ
جنسیقرارگرفتهاند.شمامیتوانیدبسیاریازاینداستانهارادر
هشتگ  #MeTooبخوانید .هشتگی که از اکتبر سال  ۲۰۱۷به
راه افتاد .داستانی که با آزارهای جنسی هاروی واینستین تهیه
کنندهی مشهور هالیوود آغاز شد و تاکنون همچنان شعلهور است.
اما بخش ناراحت کنندهی قضیه این است که رسوایی واینستین
شبیهبهرازیاستکههمهمیداننداماکسیآنرابهزباننمیآورد.
داستان آزار جنسی همیشه با همین چارچوب کلی در حال تکرار
است :مردانی عادی یا صاحب منصب که از مردی خود برای شکار
زنانیاآزاررساندنبهآنانبهرهمیبرند.پسازرسواییواینستین
هزاران زن در هشتگ  #MeTooاقدام به بازگویی تجربههای

شخصی خود از آزار جنسی کردند .این هشتگ در  ۸۵کشور به
طرز گستردهای منتشر شد که نشان میدهد این بحران تقریبا
2
در همهی دنیا ریشهدار است.
اما از سوی دیگر در کشورهای عربی [و اسالمی] ما همچنان
افسانهای به شدت منتشر است که آزار جنسی از «سهگانه» فقر و
سرکوبجنسیوتندرویدینیسرچشمهگرفته،ورفاهاقتصادیو
آزادی جنسی تنها راههای خالصی ابدی از پدیدهی آزار جنسی
هستند.درنتیجهیاینافسانهتصویرکلیشهایوآمادهازیک«آزار
رسان جنسی» ،جوان عرب [و مسلمان] سرکوب شدهی دینی و
جنسی را در برابر تصویر تقریبا ایدهآل جوان غربی متمسامح از
نظر دینی و آزاد از نظر جنسی نشان میدهد.
اما پس از انتشـار هشتگ  #MeTooو تمرکز پژوهشهـا و
آمارها بر روی پدیدهی آزار جنسی در غرب ،این تصویر نیاز به
بازبینی بسیاری دارد .غرب که مثال آزادی است و گسترهی
آزادیهای جنسی در آن بسیار وسیع است و عالوه بر آن از رفاه
معیشتی خوبی برخوردار ،علی رغم همهی اینها آزار جنسی در
سرزمینهای غربی به یک بحران واقعی تبدیل شده.
آیا آزار جنسی در غرب گسترده است؟
57
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«مشکلآزارجنسیتنهامخصوصهالیوودیااتاقهایرسانهای
یا کنگـره نیست ...این یک مشکل گستـرده در همـه جـاست!«

)نامهای سرگشادهی دویست زن شاغل در بخش امنیت ملی ایاالت متحده(

بر اساس آمار» «NISVSدر ایاالت متحده ،هر  ۹۸ثانیه یک سوء
قصدجنسی اتفاق میافتد و از هر پنج زن یک نفر قربانی تجاوز
جنسی یا تالش برای تجاوز میشود  3و از بین هر ده قربانی تجاوز
جنسییکنفرمردوجوددارد.جالبتوجهایناستکهاگراینمرد
دانشجوباشداحتمالقرارگرفتنشدرمعرضتجاوزجنسیشش
برابر بیشتر است و این یعنی جامعهی دانشگاهی بیشتر در معرض
4
خطر آزار جنسی قرار دارد.
حال اگر از ایاالت متحده که  %۶۰از زنانش حداقل یک بار در
زندگی با آزار جنسی روبرو شدهاند 5به کشورهای اروپایی برویم
خواهیم دید این تراژدی همچنان ادامه دارد .برای مثال در فرانسه
هیچ راهی برای گریز از آزار جنسی نیست .بر اساس گزارش
شبکهی «فرانس  %۱۰۰ »۲۴از زنان فرانسه در وسائل حمل و نقل
عمومی در معرض آزار جنسی قرار میگیرند .این آزار نمونههای
متفاوتی دارد؛ از گذاشتن دست مردان بر پشت زنان تا توهین
6
و نگاههای معنیدار.
اما در آلمان ،بر اساس نظرسنجی تهیه شده در موسسهی
» «YouGovدر سال گذشته ،نصف زنان این کشور قربانی آزار
جنسی بودهاند .بیشترین نوع این آزار لمس مستقیم بدن زنان
به شکل غیر مناسب بوده است 7 .در بریتانیا آمارها تفاوت چندانی با
آلمان ندارد؛ بیش از پنجاه درصد زنان شاغل در این کشور در محل
8
کار گرفتار آزار جنسی شدهاند.

آزار تنها محدود به خیابان نیست !

آزار جنسی در غرب محدود به خیابان نیست بلکه تا موسسات
علمی و آموزشی و دینی و رسانهای و حتی نظامی گسترده است.
بنابه گفتهی برخی از مردم تقریبا در هر مکانی باید انتظار آزار
جنسی را داشته باشی ،اما آیا این حقیقت دارد؟
با گشتـی در دبیرستـانهـای بریتـانیـا خواهیـم دیـد یک
دانش آموز از میان هر سه دانش آموز دختر در معرض آزار جنسی
بوده است 10اما در ایاالت متحده این عدد باالتر است و چهار
دانشآموزازهرپنجتنیعنیهشتاددرصدآنانموردآزارجنسی
قرار گرفتهاند!  11در آماری که سال  ۲۰۱۴از کارکنان فعال در
برخی موسسـات علمی غرب به ویژه دختـرانی که همراه با
هیاتهایعلمیبهخارجازکشورشانسفرکردهاندتهیهگردیده
مشخصشدهکه %۶۴آناندراینموسساتموردتعرضجنسی
قرار گرفتهاند ،اما به سبب سلطهی مردان بر این موسسات،
12
سکوت را بر سخن ترجیح دادهاند.
یک دختر آمریکایی زیر هشتگ در بخش نظامی بحران غیر
اخالقیجنگبافاجعهیخشونتجنسییکجامیشودآنطورکه
بر سالمت ذهنی سربازان زن تاثیر منفی میگذارد ،برای همین
نسبت خودکشی در بین سربازان زن آمریکایی در مقایسه با
دیگر شهروندان  %۲۵۰بیشتر است 14.به همین سبب پس
از گسترش هشتگ  #MeTooدویست زن شاغل در بخش
امنیت ایاالت متحده در سفارتها و مراکز پژوهشی و کنگره و
دانشگاهها و ارتش ،در نامهای سرگشاده عنوان داشتند:
مشکل آزار جنسی «تنها مخصوص هالیوود یا اتاقهای رسانه یا
15
کنگره نیست ،این بحرانی گسترده در همه جا است«.

دریازده سالم بود که به دستشویی [کلیسا] رفتم .کشیش جوانی مرا تعقیب
کردوبازویمراگرفت.امابهاندازهیکافیخوششانشبودمکهمقاومتکنم
13
ودربروم،اماازخودممیپرسم:چنددخترمانندمنخوششانسنبودهاند؟

آیا مشکل از «سرکوب» جنسی است؟

)نسبت آزار جنسی افراد بالغ در کشورهای اروپای غربی(

سوئد و دانمارک نیز با دو کشور پیشین تفاوتی ندارند؛ علی رغم
سطح باالی رفاه در این دو کشور و آزادی باالی جنسی ،این
کشورها باالترین آمارهای آزار جنسی را به خود اختصاص دادهاند.
نسبت زنـانی که در این دو کشـور در معـرض آزار جنسـی قـرار
گرفتـهاند بین  ۸۰تا  ۱۰۰درصـد است ،یعنی بر اسـاس آمـار
موسسهی » «Statistaدر برخی مناطق این دو کشور هیچ زنی
9
نیست که آزار جنسی را تجربه نکرده باشد.
59

این گسترش سرطانگونهی آزار جنسی نشان میدهد معضل
فوق از مجـرد یک فراینـد فردی پراکنده به پدیدهای وباگونه
تبدیلشدهکهجامعهیغربرابهشکلیکاملزیرتازیانهیخود
قـرار داده است .آنقـدر که باعث میشـود این سـوال را از خود
بپرسیـم:این«هـاری»جنسیچگونهبههمـهیعرصـههـای
زندگی و موسسات غرب سرایت کرده است؟!
بیشتر نمونههای تفسیری فمینیستهای در کشورهای
عربی [و اسالمی] که در مجال آزار جنسی فعالیت میکنند دو
مورد را مقصر اصلی این مساله میدانند :سرکوب جنسی در
کشورهای عربی [و اسالمی] و اوضاع بد اقتصادی و معیشتی.

سکس میفروشد

«اینسخندرهمهیاتاقهایخبردرهمهجایاینکشورمشهور
است :سکس عامل فروش است«

)آرمسترانگ ویلیامز ،نویسندهی آمریکایی(

از فیلمها و سریالها تا ویدیو کلیپها و بازیهای کامپیوتری ،و
از تبلیغات و رسانهها تا مجالت و شبکههای اجتماعی ،این اصل
به کار برده میشود« :سکس ،میفروشد» .بر اساس این اصل،
غریزهی جنسی در ناخودآگاه انسان فعال است و این غریزه از
قویترین غرایز انسانی است ،در نتیجه بهترین ابزار برای تبلیغ
کاالها و خدمات نه ابراز جنبههای مثبت و فناوری به کار رفته در آن،
بلکه هدف قرار دادن غریزهی جنسی از طریق مرتبط ساختن آن با
کاال است.
بر اساس همین اصل است که شرکتها در آگهیهای خود از
تصویر زنان شبه عریانی بهره میبرند که حرکات و اشارههایی
تحریک کننده و فریبنده انجام میدهند یا صدا و لحن گفتاری
معنیدار به کار میبرند که توجه را به کاال یا محصول جلب کند .این
اصلجنسیفراگیردرجامعهیغربیچنانکهجینکیلبورن،نویسنده
و فیلمساز آمریکا میگوید« :فضایی را فراهم ساخته که زنان در آن
به عنوان ابزاری جنسی در معرض فروش گذاشته میشوند»  16که
این باعث «بیشتر شدن خشنونت علیه زنان میشود چرا که زنان
به عنوان ابزاری برای اشباع خواستههای مردان دیده میشوند نه
بیشتر» .بنابراین چه راهی بهتر از گرفتن انسانیت از زن و تبدیلش
به ابزاری که اساسا برای اشباع خواستههای مصرف کننده طراحی
شده و در نتیجه فراهم شدن زمینه برای آزار جنسی علیه زنان؟

شهوت مصرفگرایانه است ،و این چیزی است که صنعت تبلیغات
تلویزیونی به آن پی برده ،برای همین بیشتر آگهیهای تبلیغاتی
برای فروش ،از سکس بهره میبرند .هاری جنسی فرد را از جامعه
وخانوادهاشوازهرگونهمنظومهیارزشیاجتماعیجدامیسازد،
در نتیجه سعی میکند خودش را از طریق منظومهی لذت فردی و
18
منفعت شخصی اثبات کند«.
در کنـا ِر آگهـیهـای بازرگانی ،نمیتوان تاثیـر بسیـار بـاالی
فیلمهایپورنوبرجامعهیغربیرانادیدهگرفت.آنچهدرفیلمهای
پورنو به وضوح مشاهده میشود خالی کردن زن از هرگونه صفت
انسانی و تبدیل او به ابزاری صرف برای اشباع خواستهی مردان
است.تاثیرفراگیرفیلمهایپورنوتاجاییاستکهخانمشیراتارنت
فعال آمریکایی میگوید« :این فیلمها دارند دیدگاه فرهنگی ما را از
19
نو میسازند«.
بنابرگفتهیپاتریکترومن،مدیرمرکزملیبهرهبرداریجنسی
در ایاالت متحده ،فیلمهای پورنو سبب به وجود آمدن «طاعونی از
زیان» هستند چرا که احساس مرد را نسبت به دردی که زنان از
بهرهبردای جنسی متحمل میشوند از بین میبرد 20 .و این به نوعی
تشویق به آزار رساندن جنسی علیه زنان است .بنابراین ،این
ِ
طبیعت نمونهی اجتماعی غربی است که به روشهای متنوع سوء
استفادهی جنسی از زنان را تشویق میکند و این خود را در رفتار
مردان به نمـایش میگذارد و مجـال را برای آزار جنسـی فراهـم
میسـازد .اما آیا زنـان نیـز به نوعی مسئولیت بخشـی از این آزار
جنسی را متحمل میشوند؟ یا آنکه چون قربانیاند کامال بیگناهند
و از هرگونه نکوهش به دور؟

پوشش زنان؛ عامل تحریک کننده یا آزادی شخصی؟

آزار جنسـی یک رفتـار زشت و غیـر قـابل توجیـه است ،اما گاه
نکوهش متوجه ما زنان نیز هست«.
)آنجال النزبری ،بازیگر باسابقهی هالیوود(

نمونههایی از تبلیغات بر اسـاس اصل» «Sex Sellsیعنی سکس به فروش
میرساند تصویر اول از سمت چپ :تبلیغات مجلهی مد » «Vogueکه تصویر
دختر بچهای ده ساله به شکلی فریبنده و جنسی بر روی آن نقش بسته .تصویر
وسط :تبلیغات یک شرکت سازندهی نوشابههای الکلی که در آن بدن لخت یک
زن به شکل یک شیشه آبجو به تصویر کشیده شده ،که نشان میدهد بدن زن
وسیلهای است برای تبلیغ نه بیشتر تصویر سمت راست :تبلیغ رستورانهای
فست فود » «Burger Kingکه حاوی یک اشـارهی جنسی واضح برای تبلیغ
یک محصول است (زنی با دهان باز و ساندویچی با شکل خاص(.

در نظر گرفتـن اینکه یک شهـروند عـادی آمـریکایی روزانه
حدود  ۳۰۰۰آگهی تجاری را میبینید  17چه انتظاری میتوان از
مردی داشت که هر روز صدها بار زیر بمباران تصاویری قرار
میگیرد که غریزهی او را هدف گرفته و زن را همانند یک ابزار
جنسی نشان میدهد که اساسا برای لذت ساخته شده؟!
عبدالوهاب المسیری دربارهی این شیوهی تبلیغاتی میگوید:
»واضح است که تحریک «هاری» جنسی کامال مرتبط با تحریک

کافیاستکمیدربارهینقشجزئیزناندرآزارجنسیونقش
آنـاندررعـایتلبـاسورفتـارشسخنبگویـیتـا ُگردانـیاز
فمنیستها با سیلی از ناسزا و اتهام به «ارتجاع» و «تحریک به
خشونت علیه زنان» به سویت هجوم آورند و این تخریب را تا ابد
ادامهدهند.اینهمانچیزیاستکهبراییکیازمجریهایکانال
اسکاینیوزرخداد.اوگفتهبودممکناستلباسزننقشتحریک
کننـدهی غریـزهی مردان را بازی کند .او در نتیجـهی این گفته در
معرض اتهام «زنستیزی» قرار گرفت 21 .همین قضیه باری دیگر
با یکی از اعضای زن کنگرهی آمریکا تکرار شد؛ او عنوان کرده بود
لباس و رفتار زن ممکن است بر خطر قرار گرفتن او در معرض آزار
جنسی تاثیـرگذار باشـد .این سخن همـان و سیالبی از هجـوم و
22
اتهام همان.
این رفتار که برخی آن را سرکوبگرانه میدانند باعث میشود به
اجبارهمهبازنانهمدردی کنندودروازهیهرگونهمناقشهیجدی
دربارهی نقش احتمالی زنان در تحریک به آزار جنسی بسته شود.
اینجا ما پرسش را اینگونه مطرح میکنیم :آیا واقعا زنان از هرگونه
مسئولیتیدر آزارهایی که میبینند معافهستند؟ چالش اینسوال
آنجـاست که با جوهر قضیـهی فمنیستها در تعـارض است که
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میخواهندپدیدهیآزارجنسیرابرایبهتصویرکشیدنزنقربانی
کامال بیگناه مورد بهره برداری قرار دهند و همهی گناه را به
وحشیگری مردان و میل بیمارگونهی آنان متوجه سازند ،اما آیا
این ادعای درستی است؟
لئون سلتزر ،پزشک روانشناس آمریکایی مقالهای نوشته تحت
عنوان «روشن کننـدههای میل جنسی :مردان علیـه زنـان» .وی
در این مقـاله بر نظرسنجـی بسیـار گستـردهای تکیـه کرده که
از ۱۸۰۰۰شخصجمعآوریشدهونتیجهایواضحوقطعیداشته
است :مردان به شدت نسبت به تاثیرگذارهای بصری حساسند،
یعنی در همان لحظهای که تصویر بصری به مغز مرد راه مییابد
او در همان لحظه از نظر جنسی و ارگانیک و روانی تحریک میشود.
سلتزر میگوید« :زنان همیشه از این خشمگینند که مغز مرد بین
پاهای اوست .اما نگاه علمی به این پژوهش تالش دارد رابطهی
23
بین مغز مرد و اعضای تناسلی او را توضیح دهد«.
این ویژگی جنس مرد ـ تحریک ناگهانی بصری ـ کامال با
ویژگیهای زنانه که با عوامل دیگری برانگیخته میشود متفاوت
است و همین باعث شده خانم شانتی فلداهن نویسندهی مشهور
آمریکای بگوید« :مغر مردان به شکلی کامال متفاوت از زنان کار
میکند آنگونه که میشود آن را مغز یک گونهی دیگر از جانداران
24
دانست«.
وی این طبیعت بصری مردان با مثالی ظریف توضیح میدهد:
»درمخمردانسهمنطقهواکنشنشانمیدهد:آمیگدال،هیپوفیزو
ﻧﻮﻛﻠﺌـﻮس اﻛـﻮﻣﺒﻨﺲ .هرگاه مرد دختری جذاب را میبیند فورا و
بدون ارادهی او در مغزش واکنشی بیولوژیک شکل میگیرد و این
دقیقا همان واکنش غیر ارادی است که به انسان گرسنه هنگام
25
دیدن بستنی یا شخص معتاد با دیدن کوکائین دست میدهد«.
اماآیااینبهآنمعناستکهمرددرآزارجنسیمعذوراست؟طبعا
خیر .فیلداهن دربارهی این طبیعت بصری میگوید :مرد پس از
تحریک نخست هنگام دیدن یک دختر جذاب باید این غریزه را
کنترل کند تا بتواند واکنش خود را در اختیار بگیرد ،اما در مقابل
بخشی از این سرزنش متوجه دختری است که لباسهایی بیش از
حد الزم جذاب و داغ پوشیده .برای همین بازیگر مشهور
هالیوودی ،خانم آنجال النزبری در سخنانی شجاعانه میگوید:
»آزار جنسی کاری زشت و غیر قابل توجیه است اما گاه سرزنش
26
متوجه ما زنان نیز هست«.
بنابراین،اینفرهنگغرباستکهپدیدهایترسناکمانندآزار
جنسی را به وجود آورده؛ پیدهای با گسترشی سرطان گونه که به
همهی سازمانها راه یافته و جامعهای ساخته پر از تحریک
کنندههای جنسی و عادیسازی اندیشهی بهرهبرداری جنسی از
زنان ،اما آیا خبر خوشحال کنندهای از پایان یافتن این شرایط
در راه است؟ پاسخ ظاهرا منفی است و هیچ دلیلی باالتر از این
نیسـت که هشتگ  #MeTooهمچنـان در صـدر شبکههـای
اجتماعی است و روزانه دهها داستان جدید به آن افزوده میشود؛
چیزی که نشان میدهد تغییری ریشهای قرار نیست در طبیعت
این پدیده رخ دهد.
این متن ترجمهی مقالهی اسماعیل عرفه است در سایت «میدان» تحت
عنوان :التحرش فی الغرب ..المرأه جزء من المشکله!
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سلطه الثقـافه الغالبه
مولف:
ابراهیـمبنعمـرالسکران
ناشر:
دار الحضـاره للنشـر والتوزیع
چاپ اول ۱۴۳۵ ،هجـری قمـری

»

کتاب پیش رو یکی از قضایای بزرگی را که امت مسلمان در
دوران ما از آن رنج میبرد مورد بحث قرار داده؛ قضیه هویت و
فرهنگ و ارتباط این دو با شکستها و پیروزیهای امت.
نویسندهسعیداردباایننحوهارائهبراینتاکیدکندکهفرهنگ
ملتهای شکست خورده تابع فرهنگ امتهای پیروز است و
بلکه امتهای شکست خورده واله و شیفته پیگیری هر آنچه
از سوی ملتهای پیروز آمده و برگرفتن سنتها و عادات و
فرهنگهای آنان هستند.
نویسندهاشارهکردهکهاینکتاببرایمناقشهگفتمانفکری
معاصروشخصیتهاوپروژههایفرهنگیآننیستچراکهاین
به طور مفصل در موضعی دیگر گذشته است ،بلکه این کتاب
حاصل برخـی بحثهـا و مناقشـههاست که نویسنـده بیـن
سالهای ۱۴۳۱تا ۱۴۳۳هجریقمرینوشتهواینکتابحاصل
آن مناقشهها در آن فضا و زمان بوده است.
همچنین این کتاب به طبیعت حال همه اشکالیات فرهنگی
غربی در محیط محلی ما را در بر نگرفته بلکه تنها به بررسی
برخی نمونهها پرداخته و اگر پژوهشگر مجرد در این مثالها
دقت کند و از خالل این مناقشه به سستی پایههای علمی آن
راه یابد دروازههایی از حقیقت در شناخت نظایر آن نیز بر وی
گشوده خواهد شد.
این کتاب شامل یک مقدمه و یک مدخل نظری و سه فصل و
یک خاتمه است.
ـ مقدمـه به عرضـه مجموعـهای از نمـونهها پرداختـه که از
شگفتزدگی نسبت به فرهنگ دیگری و علوم و فنـون آنـان
حکایت دارد و بیان داشته که مغلوب همیشه به تقلید و پیروی
ازغالبدرهمهچیزگرایشداردوشـایدبارزتریننقلقولهای
نویسنـدهچیـزیاستکهابنخلدوندرمقدمـهمشهـورخود
آورده آنجا که میگوید:
«فصلبیستوسومدربیاناینکهمغلوبهموارهشیفتهتقلید
از شعائر و آداب و طرز لباس و مذهب و دیگر عادات و رسوم ملت
غالب است زیرا در نهاد انسان همواره اعتقاد به کمال و برتری
س َّخر خود میسازد
قوم پیروزی که ملت شکستخورده را ُم َ
حاصل میشود و منشأ این اعتقاد یا رسوخ بزرگداشت و احترام
قومغالبدرنهادملتاستویابدانسبباستکهملتمغلوب
درفرمانبریخودازقومپیروزدچاراشتباهمیشودوبهجایآنکه
این اطاعت را معلول غلبه طبیعی آن قوم بداند آن را به کمال و
برتری آنان نسبت میدهد و هرگاه چنین پندار غلطی به قوم
مغلوب دست دهد و مدتی بر آن ادامه دهد سرانجام به اعتقادی
مبدل میشود پس در اکتساب کلیه آداب و شئون قوم غالب
میکوشد و به آنان تشبه میجوید ...حتی اگر ملتی در جوار ملت
دیگرباشدوآنرابرآنهمسایهغلبهوتسلطباشدملتهمسایه
ضعیف از تشبه و اقتدا بهره بزرگی خواهد داشت«.
مولف در تعلیق بر این نقل قول میگوید :در حقیقت این فصل
درمقدمهابنخلدونیکنظریهپردازیکاملاستکهدرمیراث
اسالمی در تحلیل پدیده «سلطه فرهنگ غالب» ،همسطح آن
نیافتهام.
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ـ منظور مولف از فرهنگ غالب در این کتاب فرهنگ غرب لیبرال
امپریالیست است.
ـدرمقدمههاینظریاینکتاب،نویسندهدرسهموضوعمرتبطبه
یکدیگر سخن گفته است؛ موضوع اول درباره تناظر میان استبداد
سیاسی و استبداد فرهنگی است ،که مولف عنوان داشته استبداد
ِ
حقیقتخودتنهایکرنگویکنوع
چنانکهخیلیهاتصورمیکننددر
نیست بلکه سطوح گوناگونی دارد که استبداد سیاسی و استبداد
فرهنگی از مهمترین انواع آن است و هر گونه از این استبدادها
قربانیهای خودشان را دارند.
ویسپسازسرافکندگیوسرسپردگیپنهاننسبتبهفرهنگ
غالب سخن گفته و این مقدمه را با سخن از فرجام سرسپردگی
به فرهنگ غالب به پایان میرساند.
ـفصلنخستاینکتاب«استقبالنص»نامداردوچنانکهازعنوان
پیداست،مقاالتاینفصلحولمحورنصشرعیجریاندارد.مولف
در این فصل از موارد بسیاری سخن رانده از جمله مساله «دور
ساختننصازتجربهبشری»یعنیتبدیلنصبهیکاندیشهمجرد
که در نهایت به معنای این است که اسالم به هیچ تجربه بشریای
ارتباط ندارد.
همینطور نویسنده آنچه را «فناوری گزینش» نام نهاده به زیر
بین مناقشه برده است .فناوری گزینش به معنای برگرفتن
ذره ِ
بخشهایی از شریعت و ترک بخشهایی دیگر بر حسب منافع و
دلخواه است.
همچنانکه نویسنده درباره قضیه دیگر در ارتباط با نص شرعی
سخنگفتهکهقضیه«قطعیگراییشریعت»است.منظورنویسنده
»منحصر ساختن شریعت به ادله قطعیالثبوت و قطعی الدالله«
است .و دیگر موضوعات ،که نویسنده به شیوهای جذاب و سلیس
ارائه کرده است.
ـ عنوان فصل سوم «علوم معیاری» است .نویسنده در این فصل
به تعدادی از موضوعات مرتبط با علوم اسالم و ناقالن آن پرداخته
و از علم اصول فقه و آنچه فرهنگ غالب از این علم میخواهد سخن
به میان آورده است .از جمله ادعاهایی که نمایندگان فرهنگ غالب
مطرح میکنند این است که علم اصول یک علم اجتهادی است
بنابراینمدرنسازیآنایرادینداردواینکهشافعیعلمموردنظر
را ابتکار کرده بنابراین وابسته به نیازهای دوران شافعی است.
نویسنده ادعاهای آنان را مورد مناقشه قرار داده و به سخنان
وکالی این فرهنگ پاسخ داده است.

نویسندهدرادامهبههدفگیریعمدیراویانیکهسهمبیشتری
درروایتدارندازسویخاورشناسانورهروان آنان پرداختهاست.
از جمله موضوعاتی که مولف در این فصل بررسی کرده مفهوم «نقد
خوردگان
متون» یعنی متون سند نبوی است زیرا برخی از شکست
ِ
فرهنگ غالب در تعامل با نص اسالمی بر اساس منطق غربی رفتار
کردهاند ،منطقـی که با روش اسـالمی که توسـط علمـای حدیث
برای نقد نص اسالمی قرار داده شده هماهنگ نیست.
از دیگر روشهایی که مولف در این فصل مطرح نموده چیزی
است که آن را «استراتژی بیجایگزین» معرفی کرده .برخی از
مروجان فرهنگ غالب از همین راهبرد پیروی میکنند .نویسنده
برای مثال تببین نموده که صاحب این استراتژی معنایی برای نص
پیشنهادنمیدهدکهبشودمیانآنوتفسیرگفتمانسنیمقایسهای
صورت بگیرد ،بلکه به تو میگوید تفاسیری که بشود از یک نص
ارائه کرد بیانتها است و سپس بدون آنکه معنایی را معین سازد
ِ
وضعیت همه نبردهای فکری
در همین نقطه متوقف میشود و این
است که میان این شکست خوردگان و اهل سنت رخ میدهد.
ـ فصل پایانی این کتاب عنوان «نظام روابط» را بر خود گرفته
است.نویسندهدرآغازازمبادیکلیاهلسنتوجماعتدرتعاملبا
مخالف سخن گفته و سپس مقاله دوم را به سخن از مفهوم
»طائفهگرایی»وتفکیکاینمفهوموبیانحدودآناختصاصداده
و همینطـور خلط و اشتبـاهی که برخی در این باره مرتکب شدهاند.
وی سپس به مناقشه برخی موضوعات پرداخته که مانند دیگر
بخشهای کتاب به یکدیگر مرتبطند و شکافی که تسلط فرهنگ
غالببرفرزنداناینامتکهدچارشکستخوردگیروحیشدهاند
ایجاد کرده که از جمله این موضوعات« ،لیبرال سازی والء و براء«
است .مولف از تناقضات کسانی سخن گفته که سر در برابر فرهنگ
آزادی
»آزادی» لیبرالیسم غالب فرود آوردهاند؛ آنانی که درباره
ِ
مخالف سخنی خالف شرع میگویند و در همین حال حقوق شرعی
مخالف را زیر پا میگذارند.
نویسندهدرمباحثاینفصلازمسالهجهادسخنبهمیانآورده
غرب غالب تالش دارند هرآنچه را که به جهاد
که چگونه شیفتگان ِ
مربوط است تحت عنوان جهاد دفاعی معرفی کنند سپس با ارائه
نصوص جهاد غزو به مقابله آنان میرود تا چنانکه خود میگوید از
مفاهیم شرعی در برابر تزویر آنان محافظت نماید.
آنچه ما در این خالصه عرضه داشتیم همه تفصیالت این کتاب
نیستبلکهصرفاگلچینیاستازآنچهنویسندهدرفصولاینکتاب
آورده است؛ کتابی که به روشی آسان و با ارائه نمونههای زنده و
تحلیلی نظاممند به قضیه فرهنگ غالب پرداخته است.

در پایان از پروردگار متعال خواهانیم نویسنده را برای این تالش
جزای خیر دهد ،و درود و سالم اهلل بر پیامبرمان محمد و بر آل و
اصحاب وی باد.

مرکز پژ و هشـی «ا لتـا صیـل«
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بو ستـان ا دب
اگـر در جهـان از جهـان رستـهای است
کس از دسـت جـور زبـانهـا نرسـت
اگـر بـر پـری چــون ملک ز آسمــان
بـه کوشش تـوان دجلـه را پیش بسـت
فــراهــم نشیننــد تـــردامنـــان
تــو روی از پـرستیــدن حـق مپیـــچ
چو راضــی شــد از بنــده یـزدان پاک
اگـر کنـــج خلـــوت گزینــد کسـی
مذمت کننــدش که زرق اسـت و ریــو
وگــر خنـــده روی اسـت و آمیــزگار
غنــی را بــه غیبت بکاونــد پوســت
وگــر بینـــوایی بگریــد بــه ســوز
وگر کــامـــرانی در آیــد ز پـــای
که تـا چنــد از این جــاه و گردن کشی؟
و گـر تنگـدستــی تنـک مــایــهای
بخـاینــدش از کینــه دنـدان به زهـر
که یــارد بـه کنــج سالمت نشست؟
خــــدا را که ماننـــد و انبــاز و جفـت
رهـــایی نیـــابـد کس از دست کس

در از خلق بر خویشتـن بستــهای است
اگر خودنمــای اسـت و گر حق پرسـت
بــه دامــن در آویــزدت بــد گمــان
نشــاید زبــان بــدانــدیش بسـت
که ایـن زهـد خشک است و آن دام نـان
بهــل تـا نگیــرنـد خلقــت بـه هیـچ
گـر اینهــا نگردنــد راضی چه بــاک؟
کـه پـــروای صحبــت نـدارد بسـی
ز مــردم چنــان می گریــزد که دیــو
عفیفــش نداننـــد و پـرهیــزگــار
که فرعــون اگر هست در عــالم اوست
نگــون بخت خواننــدش و تیــرهروز
غنیمت شمــارنــد و فضــل خــدای
خــوشـی را بـود در قفــا نـاخـوشـی
سعــادت بلنــدش کنــد پــایــهای
که دون پــرورسـت این فرومایه دهـر
که پیغمبــر از خبث ایشــان نرســت
ندارد ،شنیــدی که ترســا چـه گفت؟
گرفتـــار را چــاره صبــرسـت و بس
سعدی شیرازی
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زندگی همچنـان نو میشود .اما این
عمری که میبینی در حال گذر است ،و
زندگیهایی که به پایـان میرسنـد ،و
گریهها و نالههای پس از آن ،همه به
سببغفلتازصاحبحقیقیاینزندگی
است ...به سبب این توهم کشنده است
که انسان را مالک آن میدانند .حال آنکه
انسان تنها مهمانی است بر روی این
زمین .او تنها یک رهگذر است.

کم
ح
ن
باار ت

در ظلمـت فراموشـی چـه
بسیارندکسانیکهواقعابزرگند
و زیر نور شهرت چه بسیارند
بتهـایـی که فکـر میکنـی
انساننـد امـا از سنگ جامد یا
مس سرد ساخته شدهاند!
شیخ علی طنطاوی

زندگی هیچکس «صورتی رنگ» نیست .هیچکس دلی
خالی و سری سبک از سختیها و مشغولیتها ندارد .اما
هستند کسانی که با وجود این مشکالت از اهلل کمک
میخواهندوبهاواعتمادمیکنندولبخندمیزنند.الحمدهلل،
همیشه و تا ابد.
دکتر احمد المعصراوی

دکتر فرید االنصاری رحمه اهلل

تفاوت نقد تندروی توسط یک عالم شرعی و نقد تندروی توسط
لیبرالها ،مانند تفاوت کسی است که برای پاک شدن خانه زبالهها را از
آن خارج میکند و کسی که به بهانهی وجود زباله کل خانه را ویران
میکند.
شیخ ابراهیم السکران

برایت از پیشرفت و صنعت غرب مثال میآورد ،اما جز
فجور و بیبند و باری چیزی از آنان یاد نمیگیرد .مانند آنکه
وفای سگ را میستاید اما از آن تنها صدایش را تقلید
میکند!
عبدالمحسن االحمد

یکی از جلوههای پیروی از هوای نفس ،اعتقاد به چیزی و سپس
استدالل برای آن است .مانند آنکه شخص در آغاز [از روی دلخواه[
چیزی را حالل یا حرام بداند ،سپس برای حالل یا حرام شمردن آن
دلیل بیابد و به هدف موافقت با اعتقادش گردن نصوص را کج کند.

کسی که از عدالت در رای و گفتـار بینصیب است ،در
حکم بر دیگران نیز عدل را رعایت نخواهد کرد و در نتیجه
شایستهی قدرت و تمکین نخواهد بود.
نخست در وجـود خـودت عـدالت را بیـاب ،سپس در
دیگران به دنبال آن باش.
دکتر محمد السعیدی

شیخ محمد صالح ال ُمن َّجد

نبرد پیامبران با مخالفانشان دربارهی
فهم «آزادی» و حدود آن بود.
قوم لوط در زمینه اخالق و قوم شعیب
در مورد اقتصاد و بیشترشان در «حق«
داشتنخدایخاصخود،باپیامبرانشان
اختالف داشتند.

اگر خودت باهـوش هستـی و بـا داشتـن
فرزندی نه چندان با استعداد مورد آزمایش
قرار گرفتهای ،هرگز به او نگو که کم استعداد
است و از این مساله ابراز ناراحتی نکن .فرزند
کم استعـدا ِد نیکرفتـار با والدینش بسیـار
سودمندترازباهوشبدرفتاراستوچهبسیار
فرزندان بدرفتار
پیش آمده که هوش و نبوغ
ِ
برای والدینشان آنقدر دردسرساز شده که
آرزو کردهاند ای کاش فرزندی نداشتند!

انرژی خود را صرف اختالفات کوچک
مکن؛ در مسیـرت به اختالفـات بزرگی
برخورد خواهی کرد که برای تعامل با آن
به نیرویت نیاز خواهی داشت.
ابن عمر رضی اهلل عنهما میفرماید« :از
سالمتیات برای بیماریات بهره گیر«.

دکتر مصطفی سباعی رحمه اهلل

شیخ عبدالعزیز طریفی

دکتر سعود الشریم ،امام و خطیب مسجدالحرام

65

«یک پـروژهی بـزرگ بـه
انسـانهای بزرگ نیاز دارد«.
ِ
خدمت اسالم و یاری و ابالغ
آنبهمردمبزرگترینپروژهی
ممکن است که باید بزرگانی
برای انجام آن اقدام کنند؛
کسانی که لیاقت این بزرگی و
عظمت را داشته باشند.
دکتر سلطان العمیری

درایندنیاخوشبختیهایفراوانیوجوددارد؛مشکلمااین
استکهصرفادرپییکنوعخوشبختیهستیموبهدیگرعوامل
شادیاهمیتنمیدهیم،ودرنتیجهیتوجهبهآنچهنداریملذت
بردن از آنچه داریم را از دست میدهیم .دکتر خالد الدریس

