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سخن

1

درست است که تاریخ معموال نام فاتحان را برجسته می کند،اما خداوند
همه چیز را می بیند.

تاریخ نگاران می نویسند،مالئکه هم می نویسند.اما این کجا و آن کجا.
منطق تاریخ بیشتر برجسته کردن فتح و فرماندگان فاتح است.در کتب
تاریخ انگار بشر همواره در حال جنگند.در دنیای واقعی اما کارهای بزرگی

خیلی آرام رخ می دهد.
در منطق مالل آور دنیای واقعی،هر پیروزی بزرگی از سالها قبل آغاز شده
است،از خانه ها ،ازکوچه های خلوت،از دور هم نشینی های چند جوان برای 
خواندن»ریاض الصالحیـن«در مسجـدی گوشـه یک شهر بزرگ،یا یک
روستای کوچک.یا دختری که در حال خواندن سوره سجده است... 

ما دو بار تاریخ را می خوانیم؛یک بار در کتب تاریخ و یک بار در روزی که
»پنهانی ها آشکار شود«.تاریخ نانوشته را.

مادرانی آن روز قهرمـان می شوند،بزرگتـر از فاتحان بزرگ،ناصحـان
ناشناخته ای که باسخنی آغازگر پیروزی بودند.

منطق آخرت منطق نیت و ارزش عمل است.برای همین،قیامت )بیشتر)
جشن بی نامان است.نوبت شهرت غریبان.

این بخش زیبای غریب شدن است.غریبان معماران پیروزی اند.

فاتحـان سنگ آخر بنایی را می گذارند که طرحش را غریبـان ریختـه اند.
اگر می خواهـی آغازگر یک پیـروزی باشی»دردنیـا چنـان باش که گویا

  غریب یا رهگذری»)بخاری).

نخست



بحر ا ن یک منتظر همیشگی

راه رسیدن

دست بر زیر چانه نهاده و با توجه بسیار پروژه ها و فعالیت های
دعوی و فرهنگی و حقوقی را تماشا می کند... او نام همه ی برنامه ها
را می داند و طی روزهای گذشته با بعضی از فعاالن این عرصه ها
تماس هایی هم داشته و حتی همین االن با بسیاری از آنان روابط
خوبی دارد و شماره ی تلفن چند نفرشان را هم گرفته است... چند
وقت پیش هم یکی از همین فعاالن او را به مجلسی دعوت کرد که
چند تن از آنها نیز آنجا حضور داشتند. حتی یادش هست که یک بار
از طریق پیامک و ایمیل با یکی از آنان تماسی داشته و او نیز پاسخ

گفته بود...
اما... او هنوز هم بخشی از هیچ پروژه و فعالیتی نیست و گام بعدی

را برنداشته است...
این بحراِن انسان منتظر است... انسانی که از نشستن بر سکوی
تماشاگران خسته شده ولی همچنان تماشاگر است و پا به میدان

نمی گذارد...
انسان منتظر شاید بهترین سال های زندگی اش را در المباالتی
بسوزاند و دقایق و ساعات را همانند یک سیگاری با خونسردی دود

کند و به هوا بفرستد...
انسان منتظر در آغاز تحولی مهم در زندگی اش رخ می دهد ]و
صـاحب یک اندیشـه می شـود[ سپس به بحث هـا و جدل هـای
جریان های فکری در تاالرهای اینترنتی مشغول شده و امروز نیز
همان بحث ها را در شبکه های اجتماعی دنبال می کند... این همه ی

فعالیت اوست.

نویسنـده: ابراهیم السکران
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شاید در مسجد در حال حفظ یک متن یا ذکر و مناجات باشد...
سپس در همین حال وسوسه شده موبایل خود را از جیب بیرون 
می آورد و آیکن شبکه های اجتماعی را فشار می دهد و ناگهان
در حالی که بدنش در مسجد است از آن خارج می شود و پا به
فضای مجازی می گذارد... به مسجد آمده بود تا روح تشنه را با
ذکر خداوند سیراب کند اما تنها بدنش در محراب ماند و روحش

به بیابانی خارج از دیوارهای مسجد پرت شد...
اما آیا این یعنی انسان منتظر شخصیتی است بی حس در
برابر زمان؟ آیا انسان منتظر هیچ رویا و هدفی ندارد؟ نه اینطور
نیست. اتفاقا او خیلی هم دلسوز است و از درون می سوزد تا
برای خودش و دیگران کاری کند، اما فلج در گوشه ای نشسته

است... چرا؟ خودش هم نمی داند!
وقتی در مجلسی است که سخن از نماز شب به میان می آید
همتش برای مناجات سحر به جوش می آید و وقتی درسی
درباره ی فضیلت علم و ارزش معرفت می شنود درونش مملو از
شور و هیجان می شود و خودش را در کتابخانه ای میان انبوهی از
منابع علمی تصور می کند... اما همین که آتش این شور سرد
می شود همه چیز از بین می رود و دوباره به برنامه ی همیشگی اش

باز می گردد: تماشای انسان های تالشگر...
مشکلی که منتظـر همیشگی ما از آن رنـج می برد »پشت

گوش انداختن کارها« نام دارد.
این »منتظـر« وقتی در مرحله ی دبیرستـان بود با خودش
می گفت وقتی به دانشگاه برود و مستقـل تر و آزادتر بشـود
پروژه های علمی و عملی اش را شروع می کند... به دانشگاه که
رفت با خود گفت: کی این فشار درس و تحقیق و آماده کردن
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پروژه ها و امتحان تمام می شود و سر کار می روم تا با خیال راحت
به پروژه های خودم مشغول شوم؟!

او صادقانه منتظر این فرصت است اما همین که تحصیلش تمام
شد و وارد کسب و کار شد با خودش می گوید: وقتی ازدواج کردم و
مشکل خانه و وضعیت مالی ام به سامان رسید برای اجرای طرح ها

و رویاهایی علمی و عملی ام برنامه ریزی می کنم.
دربعدها  نیز چنان مشغول مسئولیت های خانواده و بچه ها و کار و
زندگی می شود که مدت زمان طالیی زندگی اش به پایان می رسد...
و به این ترتیب، این منتظر با پشت گوش انداختن کارها سال های

طالیی عمرش را سوزانده و به هدر می دهد.
بعضـی تقصیـر را به گردن اینتـرنت می اندازند و می گوینـد:
شبکه های اجتماعی و اینترنت گردی خیلی جذاب است و من را از

انجام بسیاری از فعالیت ها باز می دارد...
این سخن هر چند این مشکل را دقیق توصیف می کند، اما نظر
من چیز دیگری است. نظر من این است که عوامل حواس پرتی
و مشغولیت از علم و عمل اصال جذاب نیستند، بلکه در حقیقت

نوعی »فرار درونی« هستند از انجام وظایف.
شاید متوجه شده باشی که هنگام امتحانات گاه کتاب درسی ات
را گوشه ای می گذاری و به مطالعه ی کتاب هایی مشغول می شوی
که قبل از امتحانات اصال توجهی هم به آن نمی کردی؟ یا متوجه
شده ای که وقتی مطالعه ی جدی یک کتاب را شروع می کنی
نفست تو را به تشویق کتاب دیگری وسوسه می کند که قبال

نزدیکش هم نمی شدی؟
درست است که این حالت انتظار و این امروز و فردا کردن
ویروسی است که روزهای زندگی همه ی ما را تهدید می کند، اما
این ویروس برای جوانی که در مرحله ی طالیی تحصیل علمی قرار
دارد خطرناک تر است. او مانند کشاورزی است که در فصل کاشت
دانه ها خوابیـده تا آنکه موسـم کاشت به پایان رسیـده است...
مرحله ی طالیی تحصیل علمی مرحله ی اوج استعداد است؛ چه
حیف است که درست بعد از تمام شدن نیرویت وارد نبرد شوی!
کسی که به شب و روزی که در آن زندگی می کنیم و چگونگی گذر
ایام فکر کند و سپس سوگند اهلل سبحانه و تعالی به عصر و زمان
را ببینید، عمیقا پی به شرف و ارزش زمان خواهد برد و خواهد
دانست که او در هر ثانیه و دقیقه و ساعتی که می گذراند در واقع از
موجودی زمانی اش که خداوند به او عطا کرده استفاده می کند. همان
سرمایه ای که وقتی تنها جنینی چهار ماهه بود توسط مالئکه نگاشته

و تعیین شده است.
هیچ چیـز در این زنـدگی ساکن نیست و تو در هـر لحظـه ای که
می گذرانی داری این سرمایه ی زمانی ات را مصرف می کنی؛ یا با این
زمان علم و عملی سودآور می خری یا همه ی پس اندازت در راه انتظار

و تماشا هدر می رود و ضرر می کنی...
بحران ورشکسته شدن در این معامله و از دست دادن سرمایه ی
زمان همان چیزی است که پیامبر                            در حدیثی که بخاری روایت
کرده به آن اشاره نموده است: »دو نعمت است که بسیاری از مردم 

در مورد آن زیان می کنند: سالمتی و فراغت«.1
به نظـر می رسـد این بحران، یعنی بحران انتظـار و بی عملی و
تماشاگری، شبیه به حالتی است که فاروق امت، عمر بن الخطاب از
آن تحت عنوان »حالت َسبَهلَلی« نام برده است. ایشان می فرماید:

»بدم می آید از کسی که َسبَهلَل و بیکاره می رود. نه در امر دنیا تالش
می کند، نه در امر آخرت«.2  ]َسبَهلَل: آدم بیکاره. تا حدودی معادل ول معطل[
این معنا در کتب اثر از ابن مسعود رضی اهلل عنه نیز نقل شده،
آنجا که می گوید: »بدم می آید از شخصی که بیکار نشسته، نه در

حال تالش برای دنیاست و نه در حال عمل برای آخرت«.3
درابن عبدالقوی رحمه اهلل منظومه ای طوالنی در فقه دارد که
»المقنع« ابن قدامه را در حدود دوزاده هزار بیت به نظم آورده است.
وی در این منظـومه این حدیث بخـاری و اثـر عمـر را در یک بیت

آورده است:
وال یذهبّن العمر منک سبهلال / وال تغبنّن النعمتین، بل اجهد
یعنی: عمرت ول معطل نرود / و در دو نعمت زبانکار نباش، بلکه

 تالش کن.4
یکی از بزرگترین عوامل این وضعیت َسبَهلَلی چیزی است که
می توان آن را مشکل »نیمه کاره نهادن« نامید. این مشکلی است
که کتب مشهوِر طلب علم به آن پرداخته اند از جمله سخن بدرالدین
بن جماعه )متوفای 733 ه ) که می گوید: »همچنین از پریدن
بی دلیل از این کتاب به آن کتاب خودداری کند، زیرا این نشانه ی

خستگی و مالل و عدم توفیق است«.5

عالمـه ابن عثیمیـن را می توان یک پروژه ی فقهـی کامل
دانست... ببین ایشان چگونه حقیقی را که ناشی از تجربه ی
طوالنی است در کتابش »الضیاء الالمع« که از سخنرانی هایشان

جمع آوری شده شرح می دهد:
حکمت این است که هر کس کاری را آغاز نمود و آن را«
مناسب خود دید به همان ادامه دهد... آنکه فعالیتی برایش
برکت داشت باید همان را بگیرد، اما بعضی از مردم کارها را
شروع می کنند اما کامل نمی کنند و وقتشان بی فایده و َسبَهلل
می گذرد. مثال شخص شروع به خواندن یک کتاب یا مطالعه ی
یک فن می کند، سپس بدون آنکه به اتمامش برساند رهایش
می کند و مشغول چیز دیگری می شود و به همین منوال... در
نتیجه هم کارش تباه می شود و هم عمرش بدون هیچ فایده ای
می گذرد. همینطور در دیگر کارها؛ هر روز مشعول کاری است و
هر روز نظرش عوض می شود و وقتش بدون فایده تلف می شود«.
این حکمت، عصـاره ی تجربه ی فقیهی است که یک هدف
علمی واال را برای خود در نظـر گرفتـه و واقعا به آن رسیـده
است، نه صرفا نظریه ای زیبا که یک مدعی علم »موفقیت« با

آن در تاالر فالن هتل کسب درآمد می کند.
از جمله پدیده های واقعا عجیب و غریب این است که بحران
شخص منتظر فقط محدود به سوزاندن اوقات در پیگیری
بحث و جدل و اختالفات در شبکه های اجتماعی نیست، بلکه
این درگیری های تویتری )واتساپی تلگرامی!) تبدیل به سوژه ای
برای گفتگو در مجالس انسان های صالح شده است: دیدی
فالنی چطور جواب فالنی رو داد؟ خوندی فالنی چطور طرف
مقابل رو با یه پاسخ خنده دار ساکت کرد؟ و... یادش بخیر
زمانی که این مجالس محل بررسی و بحث در مورد ترجیحات
ابن تیمیه و مسلکیات ابن قیم و روش پیشینیان در حدیث و

معامالت نوین و اخبار نیکان و سیرت بزرگان بود...
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حقیقـت ایـن است که ناخـودآگاه و ذوق شخص منتظـر دچـار
لکه هایی شـده و توانایی ذهنی اش رو به سستی نهـاده و این
تغییرات مصادف شده با انقالبی که در ارتباطات اتفاق افتاد...
شخص منتظر در آغاز جوانی اش در برخی دروس تخصصی حاضر
می شد و کتاب هایی با ارزش و سطح باال را می خواند... اما همین
که عینک شبکه های اجتماعی را به چشم زد و معتاد آن شد الفاظ
کوچه بازاری و درگیری های خارج از ادب بسیاری از برابر چشمانش
رژه رفت، تا آنکه ذوق و سلیقه اش رو به زوال نهاد و آن روح زیبایی
که از پنجره اش خود و دیگران را می دید آلوده شد و واژه های زشتی

که پیش تر از آن بیزار بود برایش ساده جلوه کرد...
برخی فکر می کنند تاثیرپذیری به میزان باور و قناعت شخص به
چیزی که می خواند بستگی دارد، اما این حرِف چندان دقیقی نیست،
زیرا نوع داده هایی که انسان مطالعه می کند و جنس آن اگر زیاد وپی در
پی باشد بدون آنکه شخص متوجه شود در وی اثر خواهدگذاشت
حتی اگر به آن باور نداشته باشد، چرا که غذاِی فاسِد عقل جای غذای
مفید را می گیرد؛ برای همین است که ابوالعباس ابن تیمیه می گوید:
»حال بدن چنین است که اگر گرسنه باشد و غذایی را بخورد از
غذای دیگر ]ولو بهتر[ بی نیاز می شود تا جایی که نمی تواند آن
را بخورد مگر با کراهت. بنده نیز اگر به اندازه ی نیاز خود کارهای
نامشروع انجام دهد رغبتش به به همان اندازه از انجام مشروع و
سود بردن از آن کم می شود. بر خالف کسی که همه ی اشتها و
توجهش متوجه مشروع است؛ چنین کسی محبتش به امر مشروع
بسیار است و سودی که می برد نیز بیشتر. برای همین متوجه
می شوی کسانی که برای صالح قلب خود رو به شنیدن قصاید
می آورند رغبتشان به شنیدن قرآن کم می شود و آنانی که حکمت و
ادب را از حکمای پارس و روم برمی گیرند دیگر حکمت اسالم و
آداب آن در دلشان چنان جایگاهی ندارد، و هر کس عادت به شنیدن
داستان و سیرت پادشاهان نماید دیگر چندان عالقه ای به داستان

پیامبران نخواهد داشت، و نمونه های این بسیار است«.6
همانطور که قبال به مسافرانی که به خارج می رفتند می گفتند:  
»مواظب زِن اول و جاِم اول باش« همینطور شایسته است به کسانی
که وارد شبکه های اجتماعی می شوند گفته شود: »مواظب اولین

بدزبانی باش«.
برادرانی را می شناختم که دورترین افراد از پاسخ های تند و
حرف های زشت بودند، سپس مدتی طوالنی در معرض اشخاص
غیر مودب قرار گرفتند، آنگاه یک بار در پاسخ دادِن تند سهل انگاری
کردند، سپس چند بار دیگر این کار را تکرار کردند و در پایان
دیواری که میان آنها و اینگونه رفتارها بود به کلی فرو ریخت و
اکنون وقتی با آنها درباره ی این کارشان صحبت می کنی می گویند:
»بعضی فقط این زبان را می فهمند!« ببین چگونه به سبب نشستِن
بسیار در کوچه پس کوچه های شبکه های اجتماعی و قرار گرفتن
پی در پی در معرض نظرات و پاسخ های سطح پایین، دچار رفتاری

شده که قبال هرگز از او سر نمی زد...
همینطور نیروی ذهنی تفاوتی اساسی با قدرت بدنی ندارد، بلکه
بسیاری از قوانین جاری در مورد قدرت های بدنی در مورد قدرت های
ذهنی نیز صادق است، از جمله قانون آمادگی جسمانی عضالت بدن
در صورتی که شخص تمرین نکند ضعیف شده و تحلیل می رود،
همینطـور نیـروی ذهنی بدون تمرین عمیق دچـار ضعف می شود.

برای همین لفظ »الریاضه« )ورزش) در زبان عربی شامل
سه سطح است: بدن و ذهن و درون، چنانکه ابن تیمیه می گوید:
»لفظ ریاضت )ورزش) در مورد سه نوع ]تالش[ به کار می رود
ریاضت بدن با حرکت و پیاده روی، ریاضت نفس با اخالق نیک،
و ریاضت ذهن با شناخت دقایق علم و پژوهش در مسائل

پیچیده«.7
ورزش و تمرین ذهنی و تربیت توانایی های عقلی نزد
 پیشینیان نیز وجود داشته است. ابن تیمیه می گوید: »بسیاری 
از علمای سنت برای برانگیختن نیروی ذهن، تشویق به نظر
در علوم دقیق راستین مانند جبر و مقابله و مسائل پیچیده ی

میراث و وصایا و دور می نمودند«.8
غرض اینکه اگر شخِص منتظـر مدت زیـادی را از کتب و
پژوهش های دقیق و تولید مفاهیم و بررسی استدالالت و حل
ایرادات به دور بماند و همه ی توشه ی معرفتی اش به چند
»تویت« و پیام افقی در شبکه های اجتماعی محدود شود و این
حال به طول انجامد، به تدریج نیروی ذهنی اش تحلیل رفته و
بلکه به حالت خطرناکتری دچار می شود، و آن تنفر از مسائل
دقیق علمی است به طوری که ذخیره ی تحمل و تواِن تمرکز او
به پایان رسیده و عقلش به »فست فود« عادت می کند برادِر
منتظر من... دلسوز و خیرخواه تو هستم. باور کن تو نیاز به یک
توقف سـریع و تغییـر سبک زنـدگی ات داری. از خداونـد
می خواهـم که به زودی تولیـدات علمی و عملی ات را ببینـم.
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گمـان نمی کنم هیچکدام از علمـای اسالم به اندازه ی امام
ابو اسحاق ابراهیم بن موسی شاطبی )متوفای 790 ه.ق) با
چهره ای متفاوت و متضاد از خوِد حقیقی اش به تصویر کشیده
شده باشد. زیرا بسیـاری از گمراهـان نام امام شاطبـی را در
مقدمه ی همه ی تاویل ها و تصورات انحرافی شان ذکر کرده اند،
و از کتاب »موافقات« وی به عنوان بهانه ای برای کم اهمیت
دانستن نصوص جزئی و فرعی شرع با ادعای مصلحت، عقل یا
تمسک به اصول و مبانی استفاده کرده اند، و »به این ترتیب
شاطبی یک جدایی معرفت شناسانه حقیقی از شافعی و  همه ی

اصولیونی که پس از  وی آمده اند را آغاز کرد«.1
امام شاطبی به این ترتیب و با پروژه ی مقاصدی خود از مسیر
علمای پیش از خود در توجه به فروع فقهی و تبعیت از نصوص
جزئی جدا شد، زیرا: »به ضرورت بازسازی آنـ  یعنی اصول فقهـ 
بر اساس مقاصد شارع و نه بر اساس الفاظ نصوص دینی آنگونه
که علمای اصول پس از شافعی به آن پرداخته اند، فرا می خواند«.2
اما وقتی کتب شاطبی را مطالعه می کنی، تصویری کامال متفاوت
می بینی، و متوجه می شوی که تصویر ذکر شده هرگز واقعیت
اندیشه ی شاطبی یا کتاب موافقات را به تصویر نمی کشد، بلکه
تصویری است از شاطبی بر اساس تمایل نویسنده، و با توجه به
خواسته ی وی از کتاب موافقات در جهت کم اهمیت جلوه دادن

احکام شرع.

5

 نویسنده: دکتر فهد العجالن

مطمئنا حتی مروری گذرا بر کتاب »الموافقات« امام شاطبی
ـ رحمه اهللـ  حقیقت این دروغ و افترای ناجوانمردانه بر وی 
 را آشکار می سازد، و متوجه می شوی که احترام به نصوص شرع
و جزئیات آن و اولویت دادن به نص شرعی در مقابل هر عامل
دیگری از جمله عقل و مصلحت و اجتهاد یک اصل ثابت و واضح
نـزد شاطبـی است که آن را در همـه ی مطـالب خود در کتـاب
»الموافقات« در نظر می گیرد، و در بزرگداشت نصوص شرع و
پایبندی به آن و کیفیت استنباط احکام از آن روش علمای سلف

را در پیش می گیرد.
عقل نزد امام شاطبی هرگز بر نقل برتری ندارد، بلکه »عقل

تنها از دریچه ی شرع می نگرد«.3
پس عقل تابع و تسلیم شرع است، و حتی در مسائل شرعی
که برای صحت نصوص به عقل استناد می شود، نزد وی شرایط
خاصی مد نظر است: »اگر عقل و نقل در مسائل شرعی در کنار
یکدیگر به کار گرفته شوند، به شرطی قابل قبول است که نقل

پیشرو و رهبر، و عقل پیرو و تابِع نقل باشد«.4
بـرای شاطبـی نصوص فـرعی و جزئی مورد توجه و اهتمام
هستند، و در کتاب موافقات جایگاه مهمی را به آن اختصاص،
داده چرا که خطر بی توجهی به این نصوص را درک کرده
است: »هر آنچه قاعـده یا حکمی شـرعی را مخـدوش سازد،

نمی تواند در نفس خود حق باشد«.5
شاطبی هر سوء استفاده از نظریه ی مقاصدی خود را با این
گفته در هم می شکند: »کسی که نصی جزئی را با رویگردانی از
اصل کلی آن مورد توجه قرار می دهد، و کسی که به اصلی کلی
بی توجه به نصوص جزئی مربوط به آن چنگ می زند، هر دو

در اشتباه هستند«.6
به این ترتیب در نظریه ی مقاصدی شاطبی جایگاهی برای
منطق کنار گذاشتن جزئیات با ادعای تمسک به مقاصد شرع

وجود ندارد.
سپس وی دلیل جزئی و فرعی را به باالترین درجه ی اهمیت
می رساند، و ثبوت آن از نظر سند را دلیلی کافی برای تبدیل شدن
آن به یک اصل مستقل می داند: »هر دلیل شرعی را می توان کلی
دانست، چه در حقیقت کلی باشد، و چه جزئی، مگر اینکه دلیلی

باعث تخصیص آن شود«.7
نزد شاطبی تبعیت از هـوا لغـزشی است که باعث انحـراف
شریعت از ریشه ی اصلی خود می شود: »هدف شرعی از ایجاد
شریعت، خارج کردن مکلف از خواسته های نفس است، تا با
اختیار خود بنده ی اهلل باشد، همانگونه که باالجبار بنده ی اهلل به

شمار می رود«.8
بر اسـاس همیـن اصـل، جستجـوی اقـوال آسـان و دارای
سخت گیری کمتر در میان نظریات مختلف فقهاء حرام است:
»به دنبال رخصت ها بودن نوعی تمایل به هوای نفس است، و
شرع از پی گیری هوای نفس نهی کرده است، در نتیجه این

رفتار با آن اصل مورد توافق علما تضاد دارد«.9
شاطبی مفتی را ملزم به فتـوا دادن به نظـریه ارجح در مسائل
خالفی می داند، و اختیار دادن به سوال کننده در مسائل اختالفی
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شاطبی به خاطر احترام شدیدی که برای سخن گفتن در امور
شرع قائل است در مورد این امر هشدار می دهد، و یادآور می شود
که اظهار نظـر در مورد شریعت در واقع تعیین مقصود اهلل متعال
است، و بازخواست شدن به خاطر این نظرات را به خاطر خواننده
می آورد: »مفسر و متکلم و ناظر در مورد قرآن باید به خاطر داشته
باشد که آنچه می گوید به اهلل متعال نسبت داده می شود، چرا که
قرآن کالم اهلل است، و انگار می گوید: این مراد اهلل متعال از این
کالم است، پس باید از گفته ی خود مطمئن باشد، چرا که اهلل از او
خواهد پرسید که بر چه اساس این جمله را به من نسبت دادی؟«18
دروی همیشه مصالح دینی را بر مصالح دنیوی ترجیح می دهد:

مصالح دینی مطلقاً بر مصالح دنیوی اولویت دارند«.19
 دراین اشـاره های سریعی است برای تبیین روش امام شاطبی
رحمه اهلل و حقیقت کتـاب »الموافقـات«. در این کتاب موارد
بسیاری مانند این جمالِت ذکر شده می توان یافت که نشان
دهنده ی احترام و بزرگداشت نصوص شرع توسط این امام
بزرگوار است، و هرگونه سوء استفاده از نام وی یا نگاهش به
مقاصد شریعت را بی اثر می سازد. به همین خاطر است که برخی
از منحرفین خواستـار عبـور از شاطبی در علم مقاصـد شریعت
شده اند، و می خواهند مقاصدی جدید بنا نهند که علم مقاصد
امام شاطبی را کنار زند، زیرا آن بزرگوار همه ی راه های سوء
استفاده از کتابش برای رسیدن به مقاصد شخصی و نفسانی را

بسته است.
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راجایز نمی داند: »وقتی مفتی به هر دو قول فتوا دهد و سائل را مخیر
سازد، در مسئله ای حادث به مباح بودن انتخاب هر کدام از اقوال
موجود فتوا داده است، و این فتوا قولی جدید است و خارج از

اقوال دیگر«.10
زیرا چنین روشی مخالف اساس پایه گذاری شریعت است:  
 »هرگاه مقلدین مذاهب را آزاد بگذاریم که قول مورد عالقه ی
خود را انتخاب کنند، مرجعی جز شهوت و هوای نفس برای آنان
در انتخابشان باقی نمی ماند، و این مساله با هدف اصلی شریعت در
تضاد است، به همین دلیل مخیر ساختن پرسشگر در انتخاب اقوال

فقهی به هیچ وجه نمی تواند صحیح باشد«.11
وی به تشویق خواننده ی کتابش به بزرگداشت منهج سلف
صالح امت و فهم آنان توجه دارد، و با منطق عالمی دلسوز اینگونه
خواننده را نصیحت می کند: »بر حذر باش از مخالفت با پیشگامان،
چرا که اگر فضیلتی وجود داشت، پیشگامان ما اوالتر به آن بودند«.12
پس پیروی از روش و منهج سلف اصلی است که با آن می توان
درستی راه و سالمت روش مسلمان را تعیین کرد: »به کسی که
چنین استداللی مطرح کند گفته می شود: آیا این معنایی که استنباط
کرده ای در عمل پیشگامان ما وجود داشته است یا نه؟ اگر بگوید که
وجود نداشته استـ  و چاره ای جز این نداردـ  گفته می شود: آیا
 آنچه را که تو متوجه شدی نمی دانستند و از آن غافل بودند یا نه؟
و نمی تواند بگوید که نمی دانستند، زیرا خود را رسوا کرده و اجماع
را رد کرده است. و اگر بگوید: آنان به اشکاالت این ادله، و اشکاالت
دیگر ادله آگاهی داشتند، به او گفته می شود: پس چه چیز مانع عمل
کردن به مقتضای این دالئل شد، و چرا به ادله ی دیگری عمل
کردند؟ پاسخ آن چیزی نیست جز اینکه آنان همگی بر این اشتباه
متفق بودند، و تو حق را دریافتی، در حالی که برهان شرعی و عادی
عکس قضیه را نشان می دهد. پس هر آنچه مخالف روش و نگاه

سلف صالح امت باشد، گمراهی محض است«.13
و از آنجایی که عبادت اهلل متعال و ادای صحیح آن اهمیت ویژه ای
دارد، شاطبی هر مبحث و مساله ای که منجر به عبادت یا رفتاری
 شرعی نشود را بی ارزش و مستحق حذف می داند: »هر مساله ای در
 اصول فقه که فروعی از فقه یا آدابی شرعی از آن منشعب نشده،
یاکمکی در این زمینه ننماید، قرار گرفتنش در علم اصول بی فایده

است«.14
این مساله به دلیل جهت دادن طالب علم به سوی عمل و عبادت
است، زیرا: »امر شارع به یادگیری هر علم شرعی برای این است

که وسیله ای برای عبادت اهلل متعال باشد«.15
شاطبـی با هدف تاییـد ظاهر قرآن از مسلک اهل تأویل انتقاد
می کند: »آنان از اهل کالم هستند که منقول را کنار گذاشته و تابع
رای شده اند، و این روش آنان را به سوی تحریف کالم اهلل به معانی
کشـاند که نه زبان عربی و نه دلیل و منطق تاییـدش نمی کند«.16
به نظر وی پیش رفتن بر خالف ظاهر نصـوص منجـر به ابطال
شریعت خواهد شد، زیرا »ادعا می شود که مقصود شارع ظاهر این
نصوص و مفهوم ظاهری آن نبوده، و مقصود دیگری ماورای آن
 پنهان است، و این مساله به تمام موضوعات شرعی بسط داده
می شود، تا جایی که در ظاهـر نصـوص هیـچ مستمسکی باقـی
نمی مانـد که بتـوان با استفـاده از آن مقاصـد شـارع را دریافت
این نظریه ی کسانی است که خواهان ابطال شریعت هستند.
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مسلمانی که مشتاق تکامل در پروژه ی اسالمی بزرگ خود
 است بسیار خوشحال خواهد شد هنگامی که گروهی از مؤمنان
-از اندیشمندان و طالبان علم - را مشاهده می کند که این حوزه را 
پوشش می دهنـد و تصمیـم می گیـرند به منظـور پرداختـن به
موضوعات آن تخصص یابند و در این راه، سختی ها و عواقبش را
به جان می خرند و تحمل می کنند چرا که آنها بدین گونه، سرزنش
را از سر عموم امت بر می دارند )زیرا واجب کفائی را ادا کرده اند) و
برای دستیابی به آن اندازه که بر تمام امت، واجب کفائی است
تالش می نمایند و به منظور بنای جنبه ای مهم از جوانب پروژه

اسالمی بزرگ تالش می کنند.
بر مـا طالبـان علم و اندیشمنـدانی که در جوانب دیگری از
پـروژه ی اسالمی تخصص یافتـه اند واجب است که بـا ایـن
تخصص و نیز با متخصصان آن از طریق ارزیابی، مناقشه و نقد
بر این اساس تعامل نماییم که مانند هر تخصص مشروع دیگر،

تجربه ای تخصصی و مشروع است.
برای مـا شایسته نیست که با آن به عنوان یک تخصص  
نامشروع تعامل نماییم یا بر این اساس که فکری وارداتی است
که به پروژه ی اسالمی نفوذ کرده است و یا اینکه نمایانگر یکی
از جلوه های تاثیرپذیری از اندیشه ی غربی است و بدین گونه،
عدم تعامل با آن را نتیجه بگیریم، چرا که اگر چنین کاری انجام
دهیم در واقع منکر تکامل در پروژه ی اسالمی یاد شده گشته ایم.
کما اینکه بر متخصصان در حوزه ی نهضت، توسعه و تمدن الزم
است به همین روش عمل کنند و به تبادل احترام و تایید طرفهای
دیگر که در بنای پروژه ی اسالمی عمل می کنند بپردازند تا با هم
پله های ترقی را طی کنیم و همراه همدیگر، تحقق بخش امید گردیم.
مطالب باال، مقدمه ای منهجی و مهم در مورد چگونگی تعامل با
چیزی است که پروژه ی اصالحـ  با ظواهر متعدد آنـ  خوانده
می شود که اگر معانی آنها را حالتی ملموس در واقع فکری خود
قرار دهیم گفتمان امت ترقی خواهد یافت و به سمت پختگی
و پایبنـدی به ارزشهـای منهجی صحیح حرکت خواهد کرد.

کسی که به واقع معرفت شناسانه ی امروز ما می نگرد با اندک
نگاهی درمی یابد که پروژه ی اسالمی بزرگی که آرزوی سایه افکندن
بر تمـام جهـان را دارد در جوانب بسیـاری از ضعف رنج می برد.
مسـاله به این برمی گردد که عصـر کنـونی ما، چالش هـایی
معرفت شناسانه، فکری و عملی را تحمیل کرده که تعداد آنها از حد

گذشته اند و در اوج دشواری، ابهام و پیچیدگی قرار دارند.
اگر به دنبال بهترین راه برای برون رفت از این ضعف و رسیدن
به پروژه ی اسالمی سازنده باشیم از بهترین راه ها توجه به تفکیک
بنیان چالش ها و تحلیل ترکیبات آنهاست تا درک عمق آن چالش ها
و رسیدن به چشم اندازی همه جانبه بدان برای ما فعاالن اسالمی

آسان گردد.
از مقتضیات این امر: ارائه ی تخصص های فکری و اصالحی و
تالش برای پرداختن به هر یک از جوانب ضعف به واسطه ی گروهی
از اندیشمندان متخصص در آن است. یعنی آن اشکاالت را به علمی
بسپاریم که ویژه ی آن است و به اندیشه ای که دربردارنده ی
مسائلش می باشـد و در آن اشکاالت به ژرف نگری می پردازد و
ریشه مبانی اش را شناسایی کرده و مکانیسم هایی را برای حّل آن
تعییـن می کند. این همـان کاری است که علمـای اسالم از زمان
 شکل گیری اندیشه ی اسالمی انجام داده اند چرا که هرگاه مسائل،
متعدد و متنوع گشته است برای هر نوعی از آن، علمی مختص بدان
را مستقل ساخته و به آن پرداخته اند چنانکه علم تفسیر، علم فقه،

علم اصول فقه، علم عقیده و موارد دیگر شکل گرفت.

همه ی اینها تاکیدی است بر مشروعیت تخصص های علمی،  
 فکری، عملی و دعوی به شرط آنکه وضوح و روشنی مرجعیت
اسالمی را از دست ندهیم و در تعصب و تحقیر ناپسند در نیفتیم که
منجر به کشمکش بین تخصص های مشترک و نزاع میان آنها در

امر شکل گیری پروژه ی اسالمی بزرگ می گردد.
از پدیده های به جایی که در اندیشـه ی اسالمی برجستـه شده
ظهور گفتمان های متخصص در زمینه هایی است که پیشتر با نامی
مستقل وجود نداشته است. چنانکه در میادین ما، گفتمان های
مختص به نوازل فقهی با تمام اشکال آن، گفتمان های مختص به
مسائل مقاصد و نیز گفتمان های مختص به قضایای فکری جدید

آشکار گردیده است.
از حوزه هایی که تخصص در آن ظهور یافته: حوزه ی مربوط به
امور نهضت، توسعه و تمدن و نیز متعلقات سیاسی و اجتماعی آنها
است و شکی نیست که این حوزه از مهمترین حوزه هایی است که
امت در آن به بنا، اصالح و بنیان سازی شرعی و فکری نیاز دارد و
نیاز است که گروهی از مؤمنان برای تخصص در آن و پرداختن

عمیق به انواع آن بسیج شوند.

با توجه به اینکه گفتمان اصالحی، تجربه ای تخصصی و مشروع
قلمداد می شود بر ما واجب است که برای آن خیرخواهی نماییم، به
ارزیابی آن مبادرت ورزیم و برای رفع اشکاالتش تالش به خرج
دهیم چرا که اینگونه در بنای پروژه ی اسالمی بزرگ خود با هم

همکاری کرده ایم.
این خوانش انتقادی برای محقق ساختن همین هدف است که قصد
 آن ارائه ی مهمترین چالش های منهجی موجود در گفتمان اهتمام ورز 
به نهضت و تمدن می باشد و این چالش ها -در نگرش من - به پیدایش
مناطقی خاکستری در عرصه ی اصالح و نیز ابهام در برخی تکیه گاهها
و مبانی و لغزش در بخشی از مسیر آن انجامیده است، با وجود اینکه
عقول بزرگی این گفتمان را پذیرفته اند و کسی هم در مرام اسالمی
آنها و هدف و دیانت شان تردید نمی کند در نتیجه، این سخن
متوجه شخص آنان نیست بلکه متوجه تولید و بازخورد منهج آنهاست.
از روش های منهجی صحیح و پخته این نیست که ابتدا ارزیابی
افکار را با ارزیابی گویندگان آن آغاز کنیم بلکه می بایست ابتدا
به خود افکار بپردازیم چرا که افکار، در معرض قبول و رد، صحت

و سقم یا ستایش و نکوهش قرار دارند.

رادیشهریاهلشحاوحیصالانگفتما
َ

نویسنـده: سلطان العمیـری
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یا اینکه بگویند: گفتمان اصالحی از مختل بودن معیارهای اولویات 
رنج می برد و در مورد آن با نصوص شرعی مخالفت می کند که
این امر بیانگر آن است که عقیده، مهمترین چیزی است که
 مسلمان باید بر آن محافظت نماید...یا اینکه بگویند: گفتمان
اصالحی، تخصص های دیگر را به تمسخر می گیرد و هیچ اهمیتی
برای آنها قائل نمی شود و آنها را اضافی  قلمداد می کند، یا که
بگویند: گفتمان اصالحی از تک بُعدی بودن اصالحی رنج می برد
زیرا اصالح را جز از طریق سیاسِت صرف، ممکن نمی داند. یا که
بگویند: گفتمان اصالحی، موازین را وارونه می نماید چنانکه
وسایل را به غایات )اهداف و مقاصد) و غایات را نیز به وسایل
تغییر می دهد همانطور که به جای آنکه تحکیم شریعت اهلل
متعال را غایت بداند آزادی را به غایت، تغییر و تبدیل کرده است.
من در اینجا نمی خواهم که وجود این انتقادات به گفتمان  
اصالحی را تایید یا رد کنم و باالترین چیزی که خواستار آن هستم
لمس برخی اسبابی است که سبب شده منتقدان گفتمان

اصالحی چنین تصوراتی از آن داشته باشند.

قبل از اینکه به این چالش ها بپردازیم می باید یادآور شویم
که منظور از بیان این چالش ها این است که آنها به شکلی
ظاهری در کلیت گفتمان اصالحی هست نه در تمام تولیدات

و دستاوردهای آن.
چالش اول: ضعف جنبه ی شرعی: کسی که تولیدات گفتمان
مختص به نهضت و تمدن و متعلقات آن را دنبال می کند ضعف
جنبه ی شرعی در این گفتمان در برابر چشمانش هویدا می گردد و
سستی و ضعف اساسیات شرعی که نمایانگر زیربنای پروژه ی
اسالمی است را به عینه می بیند. معلوم است که پروژه های اسالمی
عمیقی که هدف آنها نجات جوامع از هر مخالفت شرعی و نیز بنای
دیدگاهی شرعی و پخته می باشد و خواستار این است که در
جامعه ای اسالمی، ریشه دار گردد که حالت زندگی نسل اول اسالم بر
آن حاکم است می بایست کامال از سرچشمه ی روح اسالمی سیراب 
گردد و این امر به صورتی آشکار در اصول ومبانی آن پدیدار شود.
در اینجا منظورم از جنبه شرعی این نیست که مقاالت و تحقیقات
فقط مملو از آیات و احادیث باشد چرا که این امر با وجود اهمیت آن،
در اینجا منظور نیست بلکه منظور این است که تحقیقات و افکار ما
از روح شرعی سیراب باشند که آنها را تابع اساسیات، داللت ها و
مقتضیات آن در تمام جزئیاتش سازد و اینکه برای بررسی نصوص
شریعت تالش به خرج دهیم و داللت ها، اصول و مبانی ای که در
بردارند را شرح و بسط دهیم بویژه آن بخش که بیانگر مشروعیت
»ایده ی تمدنی در اسالم« است و عناصر آن را معین می کند.
این ضعف و سستی سبب وقوع پیامدهای معرفتی، رفتاری
و فکری شده که انتقاد و سؤاالت زیادی را پیرامون میزان تاثیر
مستنـدات و منـابع شرعی در بنـای برخی افکار این گفتمان
برانگیخته است. همچنین سبب شده که برخی مسائل تاریخی
مصـادره به مطلوب شود هماننـد این سخن که: اندیشـه ی
اسالمی در عصر عباسی شکل گرفته است سپس بطور پیوسته
از این شکل مختص به عصـر عبـاسی، تقلیـد صورت گرفتـه
است...حال آنکه اگر کسی کتابهای ابن حزم یا ابن تیمیه یا
شاطبی یا دیگر محققان رحمهم اهلل را مطالعه کند در می یابد
که ایـن توصیف با واقع مطـابقت ندارد چرا که آنهـا از تولیدات
قـرن دوم و سـوم فراتـر رفتـه اند و فقط به صـرِف تقلیـد آن
آورده و به نصوص شرع روی  بلکه مستقیما  نپرداخته اند 

مستقیما با آن تعامل نموده اند.
همین ضعف یکی از مهمترین - و نه همه ی - اسبابی است که
تعدادی از اهتمام ورزان به گفتمان شرعی را واداشته که بگویند:
مرجع گفتمان اصالحی، منابع غربی است نه اسالمی یا از آن تاثیر
پذیرفته است - یا که بگویند: گفتمان اصالحی خود را باالتر از
نصوص شرعی می داند و برای آنها تعظیمی قائل نمی شود.
سیاق بحث ما حول اثبات یا رد این انتقادات از گفتمان اصالحی  
نمی باشد بلکه بر آشکار شدن ضعف شرعی در گفتمان اصالحی

متمرکز است.
چالش دوم: مبالغه و هراس انگیزی در افکار؛ هنگامی که خواننده
برخی از تولیدات گفتمان اصالحی را مطالعه می کند به شکلی
 ملموس، مبالغه در به تصویر کشیدن افکار خود وبزرگنمایی
و تعظیم آن را تا حد زیادی درک می کند چنانکه برخی از این
تولیدات به خواننده، چنین تصوری را القا می کند که هیچ راه

8

نجاتی برایش نیست جز بوسیله ی اندیشه و هیچ راهی برای او 
رسیدن به فردای موعود نیست جز به واسطه ی روش او و بخاطر
سیطره ی روح غلو بر گفتمان اصالحی است که مواضعی اتخاذ
 می کند که معتدل تر از هیچ یک از مخالفانش نیست و همین امر
باعث شده برخی منتقدان، گفتمان اصالحی را چنین توصیف کنند
که در راستای دشمن سازی تالش می کند لذا حکایت آنها - نزد
منتقدان- حکایت گروهی است که یک کشتی ساخته اند و از دیگران
می خواهند همراه آنها بر آن سوار شوند و هر کس که با سوار شدن بر
کشتی مخالفت کند را با القاب و اقوال نکوهیده توصیف می کنند
و عذرشان را نمی پذیرند. عذر آنها را نپذیرفته اند که آنان نیز
کشتی دیگری دارند یا اینکه تا کنون به کشتی اینها اعتماد

نکرده اند یا که مالحظات دیگری دارند.

همین امر برای ما موضع گیری بعضی از منادیان گفتمان
اصالحی را در برابر گفتمان سلفی تفسیر می کند چرا که در آن،
تشنج ونکوهش مخالف کامال ملموس است که حتی به حّد
هجوم به طرف مقابل می رسد، چنانکه تقریبا هیچ مقاله یا
تحقیقی نمی نویسد مگر اینکه از دور یا نزدیک به گفتمان سلفی

تعرض نموده و آن را مورد هجوم قرار داده است.
تصور من این است که تعدادی از منادیان گفتمان اصالحی تا
حد زیادی به ایجاد جوی کینه توزانه در واقع فکری ما کمک
کرده اند تا جایی که این تصّور را به خواننده القا می کنند که معتقد
گردد اولین گام او برای پروژه اش، مقابله با گفتمان سلفی
است. البته یقین دارم که بسیاری از آنها چنین اعتقادی ندارند
اما گفتمان آنان است که سبب ایجاد چنین باوری می شود.
مبالغه به شکل پیشین یک از اسبابی - نه همه آنها - به شمار
می رود که باعث شده است برخی از منتقدان گفتمان اصالحی
 بگویند: در مواردی با وحی به مخالفت برمی خیزد و در بعضی
جوانبش تا حد انکار ابواب دیگر غلو می کند و به بعضی از کتاب

 ایمان می آورد و به بعضی دیگر کافر می شود.
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همچنین این مبالغه، یکی از اسباب ظهور زبان طعن و کنایه و
اتهام زنی متقابل بین طرفین - گفتمان اصالحی و برخی از منتقدان
آن - به شمار می رود و تمام اینها عوارض بیماری ای هستند که

نویدبخش آینده ای درخشان نیست.
چالش سوم: آغاز نمودن از انتقاد: کسی که تولیدات گفتمان
اصالحی را می خواند این تصور در او شکل می گیرد که جنبه ی انتقادی
و مشغول شدن به اشتباهات مخالفان، شروع کردن به تحریک
مخالفان و مقابله با آنها، کاوش اشتباهات دیگران و بزرگنمایی آن،
بر بعضی افراد این گفتمان غالب شده و بدون تردید این امر، مخالف
با منهجیت و روشمندی صحیح است چرا که پروژه های اسالمِی
سازنده پیش از هر چیز، نیازمند بنای پایه های شرعی و فکری و
استوارسازی آنها است و من تصور می کنم که این امر در گفتمان
اصالحی روی نداده است بلکه در موارد بسیاری به انتقاد گزنده از
گفتمان متهم به عقیده یا فقه یا دیگر عناصر پروژه ی بزرگ اسالمی
زبان می گشاید، و همین امر نیز آنها را دچار تناقض منهجی نموده
است بدین گونه که گفتمان اصالحی - همانطور که خود را چنین
 می نامد - منادی مسائل همزیستی و نهضت می شود ولی آنچه ما را
شوکه می کند این است که همزیستی و دگرپذیری آنها در تعامل با

سخنان و مواضع متخصصان علوم شرعی پنهان می گردد.
چالش چهارم: از این شاخه به آن شاخه پریدن همراه با اعتراض؛ و
این اشکال در واقع نتیجه ی ضروری اشکال پیشین است زیرا هر
کس که طرح و برنامه های گفتمان اصالحی را دنبال کند درمی یابد
که درهای بزرگی را به صدا درآورده و به آنها وارد شده است و خواستار
پوشش خألهای وسیعی گشته است اما چیزی که ما را در شوکفرو
می برد این است که پروژه های متکاملی را در نگرش ها، مکانیسم ها
ابزارهای اجرایی و جزئیات آنها ارائه نکرده است که با حجم سر و
صدایی که به پا کرده سازگاری داشته باشد و نیز در حد و اندازه ی 
نکوهش و مخالفتی باشد که مخالفانش متوجه آن ساخته اند.
ما شاهد تحقیقات و بررسی های نهضت محور، تمدنی و سیاسی ای
نبوده ایم که به پروژه ی اسالمی ای که بدان فرا می خوانند اصالت
ببخشند و نیز شاهد اقداماتی عملی در واقع نبوده ایم که متناسب با

حجم جنجالی باشد که به راه انداخته اند.
همین گفتمان اصالحی، بسیار بر گفتمان مختص به امور فقهی و
عقیدتی، این ایراد را می گیرد که تحقیق و بررسی هایی ارائه نکرده
که نیازمندی های ما را شامل شود و اگر در واقع گفتمان اصالحی نظر
بیافکنیم مشاهده می کنیم که از همان چیزی رنج می برد که دیگران

را بخاطرش به باد انتقاد می گیرد.
اگر به مهمترین مسائل مربوط به تمدن و نهضت که گفتمان  
اصالحی در آن اعالِم تخصص کرده نظر بیافکنیم؛ مسائلی که در آن
به بررسی های وسیعی نیاز داریم که همگام با بررسی ها و تحقیقات
پیشین در جهان اسالم سعی دارد نیاز شدید به بنای پروژه ی
اسالمی ما را پوشش دهد از جمله: مفهوم تمدن در اسالم و مبانی آن،
پایه ها و اصولی که اندیشه ی تمدنی در اسالم بر آن استوار می باشد،
عناصر اندیشه ی تمدنی در اسالم و حد و مرزهای آن، طبیعت
اندیشه ی تمدنی و میزان ارتباط آن با ویژگی های ادیان، پژوهش های 
تاریخی از تمدن و تحوالت آن در اسالم و شکل گیری های آن در
طول تاریخ، مفاهیم تمدنی دیگر و میزان سازگاری آنها با مبانی اسالم
و دیگر مسائل تمدن و نهضت که نمی توانیم جز به واسطه ی پرداختن
و با بررسی و تعمیق آن، دیدگاهی پخته از پروژه ی تمدنی ونهضت

نهضت محور خویش را شکل دهیم، اگر به تمامی اینها نظر اندازیم
نمی بینیم که گفتمان اصالحی چیزی به اندازه کافی یا نزدیک به آن

ارائه کرده باشد.
همچنین اگر به اشکاالت معرفت شناسانه، شرعی و واقعی مربوط
به جانب سیاسی نگاهی بیندازیم متوجه می شویم که با جانب تمدنی

تفاوتی ندارد.
ما در اینجا نمی خواهیم بگوییم که آنها هیچ چیزی ارائه نداده اند،
که اگر این را بگوییم در ظلمی واقع می شویم که اهلل متعال آن را بر
بندگانش حرام نموده اما منظور این است که چیزی که ارائه کرده اند
نزدیک به میزان جار و جنجال و اعتراض و مخالفتی نیست که در
میدان فکری ما به پا کرده اند چه رسد به اینکه با آن برابر باشد، و
آنچه ارائه نموده اند سرزنش و نکوهشی را از سر آنها بر نمی دارد که

همین را متوجه دیگران می کنند.
و چون این گونه است بر ما واجب است جوانب خلل و عیبی که تمام
طیف های اسالمی در آن مشترک هستند را بفهمیم و همدیگر را با این
ادعا که ما سالم از نقص هستیم آماج هجوم خود قرار ندهیم و این جنجال
اعتراضی که از گفتمان اصالحی نسبت به گفتمان سلفی می بینیم هیچ
توجیهی ندارد که گویا گفتمان سلفی سبب وقوع این نقص شده است
یا گویی که گفتمان سلفی با هر گونه توسعه و پیشرفتی دشمنی می کند!
این البته بدان معنا نیست که ما تمام منادیان گفتمان سلفی را مبرا از
اشتباه بدانیم، ولی وجود اشتباه از سوی برخی از آنها نیز هجوم

ناجوانمردانه به تمام گفتمان را توجیه نمی کند.
تمامی اینها بر ما واجب می کند که هر طرفی به نوبه ی خود، برای
پوشش آنچه در آن تخصص یافته با بهترین شیوه و روشن ترین روش
تالش کند تا روح اسالمی که همه در تالش برای دستیابی بدان هستند

را احیا کنیم.
چالش پنجم: خود را فراتر از نقد دانستن؛ چنانکه خواننده به
روشنی، فرانقد دانستن خود را در برخی از پیروان گفتمان اصالحی
نسبت به انتقاد و سؤاالتی که متوجه آنها می شود مشاهده می کند...
 چندین مقاله در نقد منظومه ی اصالح نوشته شده است، چندین کتاب 
در بیان اشتباهات علمی موجود در نظریات آن به رشته تحریر درآمده
است، و چندین کتاب در بیان موضع مخالفان نسبت به خط  مشی
 گفتمان اصالحی نگاشته شده است اما با این وجود، ما نوشته های
علمی استواری را مشاهده نکرده ایم که حقیقت اصول و مبانی آنها را
برای مردم بیان دارد و به دفع انتقادهایی بپردازد که متوجه آنها
گردیده است به جز ردیه های پراکنده ای که به ندرت می بینیم...
من تصور می کنم که این حالت به اندیشه ی آنها خدمتی نمی کند و 

بلکه بر ابهام و ناروشنی آن می افزاید.
ما می دانیم که منادیان گفتمان اصالحی یکسان نیستند چرا که
گفتمان اصالحی دارای تنوع بسیار و تناقض های گسترده ای است و
این تنوع بر صنف پخته الزم می کند که سعی نماید تمام کسانی که بر
 گفتمان آنها انتقاد و مالحظاتی دارند را جمع نماید و موضع خود را
 پیرامون آن انتقادات و مالحظات به روشنی بیان دارد، چه درباره
.تاریخ اسالمی یا در مورد مخالفان خود و یا پیرامون برخی آراء و افکار
 اینها - در تصور من - برجسته ترین اشکاالت منهجی و روشمندی
است که گفتمان اصالحی از آن رنج می برد و به روشنی در آن قابل
مشاهده است و باقی ماندن این اشکاالت در درون آن، نه به پروژه ی
اصالحی ای که خواستار دستیابی بدان هستیم خدمت می کند و نه به
کلیت پروژه ی اسالمی خدمت می نماید چرا که ضربات زیانباری بر

پیکر اندیشه ی ما وارد می آورد.



نا م آ و ر ا ن

امام شمس الدین محمـد بن احمـد بن عثمـان ذهبی، محدث
دوران، و مورخ اسالم است. وی در دمشق و مصـر و بعلبک و
اسکندریه حدیث شنید و علم آموخت و جمعی بسیار از وی علم
 فرا گرفتند. با وجود آنکه امام ذهبی بر مذهب امام شافعی بود، در
عقاید به مذهب امام احمد گرایش داشت و عقیده سلف را گرامی
می داشت و در این زمینه صاحب آثار گرانقدری از جمله »العلو للعلي

الغفار« و »األربعین في الصفات« و »العرش« می باشد.
ایشان دارای تالیفات گرانبهایی در زمینه حدیث و رجال است
تنها تالیفات وی در زمینه تاریخ بالغ بر دویست کتاب می باشد.
امام ذهبی دو ویژگی را یکجا جمع کرده است که کمتر کسی در
تاریخ اسالم دارا بوده است؛ وی عالوه بر احاطه فراگیر نسبت به
 تاریخ اسالم و حوادث و رجال آن، در زمینه قواعد جرح و تعدیل نیز
از شناختی فراگیر برخوردار است. او از جمله علمایی است که از دِر
حدیث نبوی و علوِم آن وارد میدان تاریخ شده است و این را می توان
از اهمیت باالیی که به تراجم و معرفی نامه رجال قائل است دانست. 
چیزی که اساس بسیاری از کتاب ها و محور اندیشه تاریخی اوست.1 

وی محمد بن احمد بن عثمان بن قایماز بن شیخ عبداهلل ترکمانی
فارقی سپس دمشقـی، بن ذهبـی است. کنیـه ایشان ابوعبداهلل،

ملقب به شمس الدین و شافعی مذهب بود.
امام ذهبی در ماه ربیع الثانی سال 673 هجری قمری در قریه
َکَفر بَطنا که از آبادی های غوطه دمشق2    است دیده به جهان گشود.
وی اصالتا از خانواده ای ترک نژاد است که از وابستگان بنی تمیم
بودند و در شهر َمیّافارقین از مشهورترین شهرهای دیاربکر

زندگی می کردند.
پدر بزرگ ایشان فخرالدین، ابواحمد، عثمان، بی سواد بود و
حرفه نجاری را برگزیده بود اما آنطور که خود ذهبی می گوید: »یقین

نام، نسب، لقب و تولد

مو رخ ا سال م،ا ما م شمس ا لدین ذ هبـی
خوبی نسبت به خداوند داشت« و ظاهرا وی بود که به دمشق

مهاجرت کرد و در آن اقامت گزید.
اما پدر ایشان شهاب الدین، احمد ذهبی، تقریبا به سال 641 هـ
دیده به جهان گشود و صنعت پدر را رها کرد و رو به حرفه طالسازی
آورد و در آن مهارت یافت و لقِب »ذهبی« )طالساز) گرفت. او همچنین
در طلب علم بر آمد و به سال 666 هجری قمری صحیح بخاری را
از مقداد بن هبة اهلل َقیسی شنید و در اواخر عمر به حج رفت. وی
دیندار بود و بخشی از شب را به نماز می ایستاد. پدر امام ذهبی از
کسب و کار خود صاحب ثروت شد و با آن پنجاه برده آزاد کرد و
با دختر مردی موصلی االصل به نام علم الدین ابوبکر، سنجر بن

عبداهلل ازدواج کرد.
امام ذهبـی نیز هماننـد پدر، لقِب »ذهبـی« گرفت و گاه در برخی
نوشتـه هایش خود را »ابن الذهبی« معرفی می کرد. ظاهرا او نیز در

آغاز به صنعت پدر اشتغال داشت.3

یک چهارم پایانی قرن هفتم تا نیمه قرن هشتم هجری دورانی  
بود که امام ذهبی در آن زندگی کرد. در این دوران سرزمین شامـ  و

همچنین مصر ـ تحت حاکمیت مملوکیان قرار داشت.4

دورانی که امام ذهبی در آن پا به عرصه وجود نهاد شاهد حرکت
علمی بسیار عظیمی بود. پس از فاجعه ای که به دست مغوالن در
بغداد و به دست صلیبی ها در اندلس رخ داد، نگاه علما به سوی مصر
و شام معطوف گردید. دمشق یکی از مراکز بزرگ فکری و علمِی آن
دوران بود، چنانکه مصرـ  آنطور که امام سیوطی می گویدـ  »محل

سکنای علما و منزل گاه فاضالن« گردید.
دانشمندان حجم بزرگ مسئولیتی را که پس از نابودی بخش

اوضاع سرزمین شام در دوران امام ذهبی

وضعیت علمی

هـ)748 ـ 673     )
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بزرگی از کتابخانه علمی مسلمانان در سقوط بغداد بر دوش آن ها
بود احساس می کردند؛ اینگونه بود که برای تصنیف و تالیف در

شاخه های مختلف علمی از یکدیگر سبقت گرفتند.
از سوی دیگر اهتمام سالطین مملوکی به تاسیس موسسات  
 علمی از جمله کتابخانه ها و مدارس و خانقاه ها و دگر موسسات
علمی معطوف گردید، که در آن ها به تخصصات مختلف علمی مانند
تفسیر و حدیث و قرائات و فقه و اصول و لغت و تاریخ و جغرافی و

طب و فلک و دیگر علوم پراخته می شد.
از بارزترین مدارس آن دوران در مصر، مدرسه ظاهریه و منصوریه
و ناصریه و صاحبیه بهائیه و منکوتمریه و جمالیه و محمودیه و جامع
ازهر و جامع عمروبن عاص بودند که در آن به سال 749 هجری

قمری چهل و چند حلقه درس برپا بود...
در شام نیز مدارس علمی بسیاری برپا بود از جمله: مدرسه ناصریه
و عادلیه و اشرفیه و عمریه و همچنین در مسجد جامع اموی در
دمشق هفتاد و چند مجلس اِقراء قرآن و حلقات دیگری در علوم فقه

و حدیث و دیگر علوم وجود داشت.5

در دوران ممالیک هنوز باقی مانده عقاید شیعه گری که ادامه ریشه
حکومت »عبیدیان« )معروف به فاطمیان) به شمار می رفت بر جای
مانده بود. تاثیـر عبیـدیان در اواخر دوران ممالیک به پایان رسید.
اما بارزترین ویژگی آن دوران انتشار تصوف در گوشه و کنار
سرزمین اسالمی بود؛ در میان این صوفیان گروهی از شعبده بازان
و دجاالن نیز بودند که تاثیر بسیاری بر مردم عادی داشتند و
حتی حکام مملوکی نیز اهمیت بسیاری به آنان گذاشته و برای آنان
خانقاه هایی ساخته و اوقافی را به آن اختصاص دادند. جهل و اعتقاد
به خرافات و غیبیاِت بی اساس و تقدیس مشایِخ تصوف و اعتقاد به
آنان و طلب نذور نزد قبرها به شدت در سرزمین شام گسترش

یافته بود.6
ایوبیان، که پیش از مملوکیان قدرت را در مصر و شام به دست
داشتند اهمیت بسیاری به نشر مذهب امام شافعی مبذول داشته و
برای آن مدارس ویژه ای تاسیس کرده و اوقافی برای آن در نظر
گرفته بودند. آنان در همین حال عنایتی ویژه به عقیده اشعری
داشته و پیروی از آن را واجب می دانستند. برای همین اشاعره در
 دوران ایوبیان عرصه و قدرت را در مصر و شام در اختیار داشتند
 و دیگر مذاهب و مدارس اسالمی دچار ضعف و زوال شدند؛ به جز
حنبلیان که همچنان قدرِت خود را حفظ کرده بودند و مجموعه ای

از دارالحدیث ها و مدارس را در دمشق در اختیار داشتند.
دمشق در دوران ممالیک شاهد نزاع مذهبی و عقیدتِی حادی
میان پیروان مذاهب گوناگون بود و حکام مملوکی نیز گاه در این
نزاع دخالت کرده و گروهی را علیه گروهی دیگر یاری می دادند.
نزاع میان حنبلیان و اشعریان به شدت در این دوره جریان داشت
و گرچه درگیری میان این دو گروه سبب پارگی و چند دستگی در
جامعه اسالمی شده بود اما از سوی دیگر سبب بروز جنبِش علمِی
آشکاری در زمینه عقیده و کالم شد که در نگارش کتاب هاِی بسیار

در این زمینه نمود یافته بود.7

وضعیت دینی

امام شمس الدین ذهبی کودکی خود را در آغوش خانواده ای
متدین و اهل علم گذراند؛ عمه وی که دایه او نیز بود، ستُّ األهل
بنت عثمان، از ابن ابی الیََسر و جمال الدین بن مالک، و زهیر بن
عمر ُزرعی و گروهی دیگر از علما اجازه روایت داشت و از عمر ابن
الَقّواس و دیگران حدیث شنیده بود. ذهبی نیز از وی حدیث شنید.
دایی وی علی نیز از طالبان علم بود و ذهبی از وی روایت کرده
 و در ُمعجم شیوخ خود از وی نام برده است. همینطور شوهِر
 خاله اش فاطمه، احمد بن عبدالغنی بن عبدالکافی انصاری ذهبی،
َرستانی« حدیث را شنیده و آن را روایت می کرد  معروف به »ابن الَحَ

و حافظ قرآن کریم بود و بسیار به تالوت آن می پرداخت...
برای چنین خانواده ای طبیعی بود که به طلب علم فرزندان خود
اهمیت دهد. پس از مدتی، ذهبِی کودک را به نزد یکی از مؤدبان8     به
نام عالء الدین علی بن محمد َحلَبی معروف به »بصیص« بردند. وی

از آگاه ترین مردم به تربیت و آموزش کودکان بود.
پس از آن امام ذهبی به نزد شیخ خود مسعود بن عبداهلل صالحی
رفت که همه قرآن را بر او خواند و تقریبا چهل بار همه قرآن را نزد او
ختم نمود. سپس امام ذهبی که هنوز کودک بود آغاز به حضور در

مجالس شیوخ نمود تا به سخنان آنان گوش دهد.9

آغاز طلب علم و شیوخ وی:
ذهبی با رسیدن به هجده سالگی به طور جدی آغاز به طلب علم
نمود و به دو محور قرائات و حدیث پرداخت. وی در آغاز به نزد شیخ
ابراهیم بن داوود عسقالنی ابی االسحاق  الدین   القراء جمال 
دمشقی معروف به »الفاضلی« که از شاگردان عالم مشهور قرائات،
»علی بن محمد سخاوی« )متوفای 643 هـ) بود رفت و قرائات را
نزد او به روش جمع کبیر آموخت اما بیماری فلج باعث شد شیخ وی

تنها تا سوره قصص به وی آموزش قرائت دهد.
سپس در همان سال، قرائت را به همان روش نزد جمال الدین
ابراهیم بن غالی بن شاور بدوی حمیری آموخت. ذهبی مسیر علمی
خود در علم قرائات را نزد بسیاری از بزرگان قرائت در آن دوران
طی کرد و پس از مسافرت به اسکندریه نیز از قراء آنجا همانند یحیی
بن احمد صواف و عبدالرحمن بن عبدالحلیم بن عمر اسکندرانی

مالکی معروف به »َسحنون« و دیگران بهره علمی برد.
با مهارت ذهبی در علم قرائات، شیخ وی شمس الدین ابوعبداهلل،
محمد بن عبدالعزیز دمیاطی دمشقی که بیمار بود حلقه درس قرائت
خود در جامع اموی را به وی سپرد. این نخستین منصب علمی امام

ذهبی در زندگی علمی وی به شمار می رود.10
علی رغم اهتمام ذهبی به علم قرائات و صرف وقت فراوان برای
آن، بیشترین عنایت وی متوجِه علم حدیث و تاریخ بود، به همین
سبب ابن الجزری یادآور شده است که افراد کمی قرائت را از وی
فرا گرفته اند. امام ذهبی از سن هجده سالگی به علم حدیث با فنون

مختلف آن پرداخت.

کودکی و تربیت امام ذهبی

طلب علم



وی به سال 692 هـ ق حدیث را در دمشق از شیخ خود در علم
قرائات، ابوحفص عمر بن عبدالمنعم بن عبداهلل بن قواس دمشقی
و ابوالفضل، احمد بن هبه اهلل ابن عساکر، و یوسف بن احمد بن
ابوبکر بن علی غسولی، و در  مصر از ابوالعباس احمد بن محمد بن
 عبداهلل حلبی معروف به ابن الظاهری، و ابوالمعالی، احمد بن
اسحاق بن محمد بن مؤید مصری معروف به ابرقوهی، و ابن دقیق
العید، ابوالفتح، محمد بن علی، و شرف الدین عبدالمؤمن بن خلف
دمیاطی، و در اسکندریه از تاج الدین ابوالحسن، علی بن احمد بن
 عبدالمحسن هاشمی، و در بعلبک از تاج الدین، ابوالحسن،
عبدالخالق بن عبدالسالم بعلبکی، فراگرفت. خود ذهبی درباره او
می گوید: »بسیار از او آموختم و بهترین شیخ بود«. وی در حلب از
ابوسعیـد سنقـر بن عبداهلل زینی حدیث شنیـد؛ خود درباره اش
می گوید: »به سوی او سفر کردم و بسیار از او برگرفتم و از نظر دین و
ُمروئت و عقل و عفت بهترین شیوخ بود و هر کس او را می شناخت

ثنایش می گفت«.
چنانکه در حلب از زینب بنت عمر کندی، و در نابلس از عمادالدین
عبدالحافظ بن بدران نابلسی، و در مکه از فخرالدین، ابوعمرو،

عثمان بن محمد توزری علم بر گرفت.11
شنیدن حدیث همه فکر و ذکر ذهبی را مشغول خود ساخت و
حتی می توان گفت در شنیدن حدیث دچار افراط شد و همه  زندگی
او را به خود اختصاص داد. او از خلق بسیاری حدیث شنید حتی از
کسانی که ممکن بود خودش نیز سیرت و رفتارشان را نپسندد. وی
در ترجمه شیخ خود شهاب الدین، غازی بن عبدالرحمن دمشقی
متوفای 709 هـ ق می گوید: »سیره نیکی نداشت، خداوند از او
درگذرد...« و درباره یکی دیگر از مشایخ خود می گوید: »شایسته
نیست از وی روایت شـود، دربـاره او فجـایعـی بـرای من روایت

کرده اند«.
گاه از شدت عالقه به شنیدن حدیث نزد شیوخی می رفت که  
شنوایی خود را از دست داده بودند! وی درباره شیخ خود محمود بن
محمد خرائطی صالحی )متوفای 716 هـ ق) می گوید: »بر وی با

باالترین صدای خود در گوشش حدیث خواندم«.12
سفر برای طلب علم:

ذهبی عالقه بسیاری به سفر برای شنیدن حدیث داشت زیرا
چنین سفری به سبب به دست آمدن سند عالی13و تحصیل علوم
و استفاده از حفاظ و دیدار با آنان و ِقَدم سماع14 دارای اهمیت
فراوانی است. اما پدر امام ذهبی او را برای سفر تشویق نمی کرد و
بلکه گاه از سفـر بـاز می داشت. وی در ترجمـه عبـدالرحمن بن
) عبداللطیف بن محمد بن وریده بغدادی حنبلی، شیخ مستنصریه
)599ـ  697 هـ ق) می گوید: »قصد سفر به سوی او نمودم اما
پس از آن به سبب جایگاه پدر، به آن سفر نرفتم«. این عجیب
نیست زیرا امام ذهبی فرزندی نیک و مطیع پدر و مادر خود بود به
ویژه آنکه یکی از آداب سفر برای طلب علم اجازه خواستن از پدر

و مادر است.
ظاهراً پدر وی در سال 693 هـ ق پس از آنکه فرزندش به بیست
سالگی رسید به او اجازه سفر داد اما به آن شرط که مسیر سفرش
کوتاه باشد و بیش از چهار ماه به درازا نکشد و در آن سفر همراهان

مورد اعتمادی وی را همراهی کنند.

سفرهای امام ذهبی را می توان در مجموع به سه بخش تقسیم کرد:
1- سفرهای وی در داخل شام: 

شاید نخستین سفر امام ذهبی، سفر وی به بََعلبَک در سال 693
هـ ق باشد که در آن قرآن را به صورت جمع روایات بر موفق نصیبی
)متوفای 695 هـ) خواند. وی باری دیگر در سال 707 هـ به بعلبک
سفر نمود و در این دو سفر از بیشتر شیوخ این شهر حدیث شنید.
وی پس از آن به حلب سفر کرد که در آن از عالء الدین، ابوسعید،
سنقر بن عبداهلل ارمنی حلبی، حدیث شنید و از بسیاری از شیوخ
حلب استفاده کرد. منابع تاریخی به این اشاره دارد که وی از علمای
شهرهای گوناگونی از جمله حمص و حماة و طرابلس و کرک و معرة
و بُصری و نابلس و رملة و قدس و تبوک حدیث استماع کرده است.

2- سفر به سرزمین مصر: 
سفر ذهبی به مصر یکی از بارزترین سفرهای زودهنگام او بود. بر
 اساس تتبع و پی گیری دکتر بشار عواد معروف، محقق برجسته
کتاب های ذهبی، آغاز این سفر در دوره زمانی میان رجب و ذی قعده
سال 695 هجری بوده است. وی سفر خود را از فلسطین آغاز کرد.
ذهبی در ترجمه شیخه خود ام محمد، سیده بنت موسی بن عثمان
مارانی مصری )متوفای 695 هـ ق) می گوید: »برای دیدار ایشان
]به سوی مصر[ سفر کردم اما ایشان در حالی که هنوز در فلسطین
بودم در ماه رجب سال 695 دیده از جهان فرو بستند. در حالی به
مصر وارد شدم که گمان می کردم ایشان هنوز در قید حیاتند اما
هنگام ورود به مصر دانستم که ده روز پیش وفات کرده اند... وی در
روز جمعه ششم رجب که من در وادی فحمة بودم درگذشته بودند«.
وی در آغاز از شیخ خود جمال الدین ابوالعباس، احمد بن محمد بن
عبداهلل حلبی معروف به ابن الظاهری )626ـ  696 هـ) حدیث شنید.
طبیعی بود که امام ذهبی در ذی القعده همان سال به دمشق باز
گردد زیرا به پدرش قول داده بود و برای وی سوگند یاد کرده بود که
بیش از چهار ماه در سفر نماند و ترسید که اگر تاخیر کند مرتکب

نافرمانی پدر شود.
ایشان در مصر از شیوخ بسیاری از جمله ُمسنِد آن زمان، ابوالمعالی
احمد بن اسحاق بن محمد ابرقوهی )متوفای 701 هـ) و شیخ االسالم،
مجتهِد قاضی، تقی الدین ابوالفتح، محمد بن علی معروف به ابن
دقیق العیـد قشیـری )متوفای 702 هـ) و عالمـه شـرف الدین،
عبدالمؤمن بن خلف دمیاطی )متوفای 705 هـ) و دیگران حدیث

شنید.
در اثنای سفر به مصر، به اسکندریه نیز سفر کرد و از حضور
 ُمسنِدترین شیـوخ قرائت در اسکنـدریه، امـام شـرف الدین،
 ابوالحسین، یحیی بن احمد بن عبدالعزیز بن صواف جذامی
اسکندرانی )609ـ  705 هـ) بهره برد اما به سبب پیری و ضعف
شنوایِی او نتوانست مدت زیادی نزد وی بماند و به نزد امام مقری،
صدرالدین، ابوالقاسم، عبدالرحمن بن عبدالحلیم بن عمران دکالی،
معروف به سحنون )610ـ  695 هـ) رفت که پیر بود و بینایی خود
را از دست داده بود. ذهبی نزد وی قرائت َوْرش و حفص را در مدت

یازده روز به پایان رساند. 
وی در اسکندریه از گروهی از علمای بارز آن حدیث شنید از جمله:
ابوالحسن، علی بن احمد بن عبدالمحسن هاشمی الدین،   تاج 
حسینـی واسطـی َغّرافـی اسکنـدرانی )628ـ  704 هـ) شیخ از
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دارالحدیث نبیهیة در اسکندریه. این سفر کوتاه بود و ذهبی برای
آنکه بتواند مدت بیشتری را بر شیوخ آن سرزمین بخواند خود را خسته
می کرد؛ برای مثال تنها در شش روز همه سیره ابن هشام را بر شیخ

خود ابوالمعالی ابرقوهی خواند.15
3- سفر به حجاز: 

در سال 698 هـ ق یعنی پس از وفات پدر، ذهبی به قصد حج به
سرزمین حجاز سفر کرد. در این سفر گروهی از یاران و شیوخ
وی او را همـراهی می کردند، از جمله: شیـخ دارالحدیث مدرسـه
 مستنصریه، ابوعبداهلل، محمد بن عبدالمحسن، معروف به ابن
خّراط حنبلی )638ـ  728 هـ). ذهبی در این سفر از ابن خراط حنبلی
کتاب »الَفَرج بعد الِشدة« را شنید. همچنین در مکه و عرفه و ِمنی و

مدینه از گروهی از شیوخ حدیث شنید.16

ذهبی ارتباطی بسیار نزدیک با سه تن از شیوخ آن دوران یعنی:
جمال الدین، یوسف بن عبدالرحمن ِمّزی )654ـ  742 هـ) و تقی
الدین احمد بن عبدالحلیم، معروف به ابن تیمیه )661ـ  728 هـ)
و َعلَم الدین، قاسم بن محمد بِرزالی )665ـ  739 هـ) برقرار کرد
و تقریبا در همه زندگی خود با آنان در رابطه بود. در میان این سه
دوست، ذهبی از همه کم سن و سال تر بود و ِمّزی از همه بزرگتر. آنان

در یک حال هم شیخ همدیگر بودند و هم دوست!
آنچه این رابطه را مستحکم تر می ساخت، میل آنان به طلب علم
حدیث از دوران نوجوانی و تمایلشان به آرای حنابله بود، هر چند
ِمّزی و بِرزالی و ذهبی هر سه شافعی مذهب بودند. ذهبی در معجم
شیوخ خود می گوید برزالی بود که وی را به علم حدیث عالقمند

ساخت.
اما ابن تیمیه در حالی به درجات باالی علمی دست یافته بود و
دارای آرای اجتهادی ویژه خود بود که ذهبی هنوز در آغاز طلب علم
بود. ابن تیمیه از سال 698 هـ    وارد درگیری های تندی با مخالفان
خود شده و به مبارزه با مدعیان تصوف و دجاالن می پرداخت و حتی
در نهی از منکر عمال وارد میدان می شد و به همراه یاران خود به
 مشروب فروشی ها حمله می برد و اقدام به از بین بردن خمر می کرد.
شجاعت ابن تیمیه به حدی بود که یک بار خود به زندان رفت و
دوست خود ِمزی را که توسط حاکم زندانی شده بود آزاد کرد.
شخصیت سیاسی ابن تیمیه در نبرد غازانیه به سال 699 هـ و
نبردهای پس از آن به ویژه سال 702 هـ بُروز بیشتری یافت
به طوری که وی نقش بزرگی در پیروزی مملوکیان بر مغول ها در

نبرد شقحب بازی کرد.
ذهبی، شیخ و دوست خود، ابن تیمیه را بسیار دوست داشت. وی
درباره ابن تیمیه می گوید: »او بزرگتر از آن است که کسی مثل من
ثنای او را گوید و اگر میان رکن و مقام ابراهیم سوگند یاد می کردم بر
 این قسم می خوردم که با چشمانم چون او ندیده ام و هرگز به خدا

سوگند که خود او هم در جهان به مانند خود ندیده است«.
اما با این وجود ذهبی آنطور که ابن حجر می گوید در »برخی

مسائل اصلی و فرعی« با وی مخالفت کرده است.
این رابطه دوستی، و نزدیکِی ذهبی و مزی و ابن تیمیه و برزالی

به آرای حنابله، بسیاری اوقات منجر به ایجاد مشکالتی برای آن ها
شد. مزی به همین سبب آزار دید17 و ذهبی نیز به سبب آرای خود
از ریاست دارالحدیث اشرفیه که بزرگترین دارالحدیث دمشق
بود محروم شد. پس از وفات مزی به سال 742 هـ که ریاست
 این دارالحدیث را بر عهـده داشت، قاضی علی بن عبـدالکافی
 سبکی پیشنهـاد کرد ذهبـی این منصب را بر عهـده گیرد، اما
شافعی ها به این حجت که ذهبی اشعری نیست و مزی تنها پس از
آنکه به خط خود نوشت که اشعری است به ریاست این دارالحدیث
رسیده است، با این پیشنهاد مخالفت کردند و در نهایت خود ُسبکی

این منصب را بر عهده گرفت.
رفاقت میان ابن تیمیـه و ذهبـی باعث شـد برخـی از مردم در  
نوشته های ذهبی ایراد وارد کرده و آن را یکجانبه بدانند. این ایرادها
در دوران امام ذهبی و پس از او باعث برانگیخته شدن بحث و

جدل های فراوانی میان موافقان و مخالفاِن وی شد.18

با پی گیری تالش های علمی امام ذهبی درمی یابیـم که اهتمـام
وی بیشتر متوجه سه علم قرائت و حدیث و تاریخ بوده است هر
چند در دیگر علوم مورد نیاز مانند فقه و نحو و لغت و ادب و شعر نیز
دستی داشته اشت. گرچه امام ذهبی بیشتر به سه علم نخست
مشهور است اما با مجموعه همه این علوم می توان بنای کاملی از

شخصیت علمِی وی را مشاهده کرد.

امام ذهبی در علم قرائت مقام واالیی یافت به طوری که شاگر وی
حافظ حسینی می گوید: »وی قدوه حافظان و قاریان است« و شیخ
قراء، ابن جزری می گوید: »او استادی ثقه و بزرگ است« و ابن ناصر 

الدین دمشقی می گوید: »وی امامی در قرائات است«.
اما با وجود مهارت امام ذهبی در قرائات و پیشتازی وی در این
عرصه، مالحظه می کنیم تالیفات ایشان در این زمینه علمی اندک
است، که احتماال سبب آن به این برمی گردد که امام ذهبی در آغاز
زندگی علمی خود به قرائات پرداخته است و سپس غالب وقت خود
را به علم حدیث و فنون مختلف آن و تاریخ و تراجم، و آموزش و

تالیف در این زمینه صرف نمود.
البته با این وجود امام ذهبی در زمینه علم قرائات دو کتاب تالیف
نموده است که در مقایسه با نوشته های وی در دیگر زمینه ها بسیار
ناچیز به شمار می آید. این دو کتاب »التلویحات في علم القراءات« و
»معرفة القراء الکبار علی الطبقات و األعصار« نام دارند که کتاب دوم

در زمینه تراجم قاریان است.19

توجه و تالش امام ذهبی از هجده سالگی به علم حدیث معطوف
گردید. وی بیشتر وقت خود را به این فن اختصاص داد و برای آن
سفرهای بسیاری نمود و راویان بسیار را زیارت کرد، از آنان شنید و
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 روابط شخصی امام ذهبی وتاثیر آن بر شکل گیری فکری وی

شخصیت علمی امام ذهبی

ذهبی در مجال علم قرائات

ذهبی محدث



شاگردان امام ذهبی

بر آنان خواند و از آنان استفاده علمی برد.
ذهبی حرص شدیدی بر ُعلُّو إسناد )سند عالی) و کثرت طرق
روایت داشت. بیشترین سندهای عالی وی احادیثی »نُه گانه«
 هستند یعنی میان وی و رسول خداـ  صلی اهلل علیه وآله وسلم-

نُه راوی قرار می گیرند. 
اما با وجود اهمیتی که امام ذهبی به علو سند و بسیار بودن راه های
راویت آن داشتـ  که این در ذات خود مهم استـ  مهم ترین مساله
در این علم برای وی، شناخت حدیِث صحیح از ضعیف، و دانستن
علل حدیث و اختالف یک حدیث در ُطُرق مختلف آن، و شناخِت
رجال سند حدیث از نظر جرح و تعدیل بود. این ویژگی مهم ذهبی
در علم حدیث است؛ وی در شناخت رجال و وضعیت روایان و َجرح
و تعدیل و نقد اسناد و شناخت »متفق« و »ُمفتَِرق« و »ُمؤتلِف« و
»مختلِف« مهارت یافت چنانکه تاج الدین ُسبکی می گوید: »در همه

ابواب علم حدیث وارد شد«.
از دیگر صفات بارز ذهبی این بود که نه جمود محدثان را داشت و
 نه تقلید ناقالن، بلکه از نگاه فقیهانه و اندیشه عمیق برخوردار بود؛
شخصیتی ویژه داشت و منهجی مستقل، و بر صحت آنچه نقل

می نمود و نقد آنچه صحیح نبود بسیار حریص بود.20

علما و نام آوران بسیاری از عالمه ذهبی علم آموختند که در اینجا
برخی از شاگردان مشهور او را نام می بریم:

1-حافظ، احمد بن محمد بن ابراهیم مقدسی )714ـ  765 هـ     ق)
معروف به شهاب الدین مقدسی.

2-امام فقیه حنبلی، احمد بن محمد عالئی َحّرانی )702ـ  745 -
هـ ق) از بزرگان مذهب حنبلی در زمانه خود.

3-ابراهیم بن عبدالرحیم بن قاضی القضاة، بدرالدین محمد ابن 
جماعة )725ـ  790 هـ) قاضی قضاة مصر و شام. ریاست علما در
زمانه اش به او رسید. ذهبی درباره وی می گوید: »امام فقیه و

محدث مفید«.
4-اسماعیل بن عمر بن کثیر بصروی دمشقی )701ـ  774 هـ       ق) 
امام عالم، حافظ مفید، مورخ و مفسر شهیر عمادالدین ابوالفداء بن
کثیر. وی از ابن تیمیه و ذهبی علم آموخت و مالزمت مزی را نمود
و با دختر وی ادواج کرد. از ایشان آثار متعددی در تفسیر و تاریخ و

حدیث و دیگر علوم به جای مانده است.
5-عبدالوهـاب بـن تقی الدین، علـی بـن عبدالکافی سبکی  
 )728ـ  771 هـ ق) قاضی قضاة. وی از پدر خود و ِمّزی علم آموخت
و مالزمت ذهبی را نمود. در فقـه و اصول و حدیث و ادب مهارت
داشت. بلیـغ و فصیـح و شجـاع و بسیار باهوش بود و در مناظره

زبردست. ریاست قضاء در شام به وی منتهی گردید.
6-محمـد بن رافـع بن ِهْجـرس َساّلمی حورانی )704ـ  774

هـ ق) امام عالم و حافظ متِقن.
7-محمد بن علی بن حسن حسینی )715ـ  765 هـ ق) عالم 
فقیه و حافظ ناقد و مورخ. وی بر دو کتاب شیخ خود ذهبی »تذکرة

الحافظ« و »العبر« ذیل نوشته است.
8-خلیل بن ایبک بن عبداهلل َصَفدی )متوفای 764 هـ      ق) معروف 

صالح الدین َصَفدی. شیخ وی ذهبی او را چنین وصف کرده است
»امام عالم و ادیب بلیغ اکمل«.

همچنین گروهی از مشایخ ذهبی و هم طرازان وی مانند حافظ
بِرزالی و عالئی و ابن عبدالهادی و دیگران از وی علم برگرفته اند.
شاگردان امام ذهبی بی شمارند که کتاب های تراجم مانند »الدرر
الکامنة« و »شذرات الذهب« و دیگر کتاب ها از آنان نام برده اند. خود
ذهبی در »المعجم المختص« تعداد زیادی از آن ها را نام برده است.21

زندگی علمی امام ذهبی آنطور که نمایان است با تصنیف و تالیف
در آغاز قرن هشتم هجری آغاز گردید. وی در آغاز به اختصار برخی
از کتاب های مهم به ویژه در زمینه تاریخ و حدیث پرداخت و سپس
آغاز به تالیف کتاب بزرگ خود »تاریخ اسالم« نمود که در سال 714
هجری کار آن را به پایان رساند. ذهبی در سال 703 هـ     ق خطابت را

اخالق، َمنِش و عقیده امام ذهبی

مناصب علمی امام ذهبی

ذهبی به ُزهد و َوَرع و دیانت شناخته شده بود و به نشست و
برخواست با فقرا و صوفیانی که اهل دینداری و تمسک به سنت
بودند انس می گرفت. شاگرد او تقی الدین بن رافع سالمی
)متوفای 774 هـ ق) می گوید: »اهل خیر و صالح و متواضع و
دارای اخالق نیک بود... بیشتر وقت وی به جمع آوری و اختصار،
و اشتغال به عبادت بود و شبانه وقت ثابتی برای قرائت و
نمـاز داشت...« و زرکشی )متوفـای 794 هـ ق درباره اش
می گوید: »با وجود زهد تام و ایثار عام و سبقت به سوی نیکی ها

و رغبت به آخرت که در وی بود«.22
امام ذهبی درباره اعتقاد به صفات اهللـ  سبحانه و تعالی-
می گوید به آن ایمان می آوریم و وجود آن را عاقالنه می دانیم و
آن را به طور کلی می دانیم بی آنکه سعی در درک معنای داشته
باشیم یا آن را تشبیه کنیم یا چگونگی آن را بدانیم یا آن را با

صفات مخلوقاتش تمثیل کنیم...«23
ذهبی بر عقیده حنبلی بود و محیط دمشق و هم صحبتی
با شیخ االسالم ابن تیمیه در وی اثر گذاشته بود. وی اعتزال را
بدعت می دانست و بر فالسفه یونان به شدت هجوم می برد و
در جاهای بسیـاری از کتـاب های خود به ذکر اخبـار سلف و

شجاعتشان در قضیه بدعت خلق قرآن پرداخته است.
امام ذهبی کتاب های مهمی را در عقیده از جمله کتاب »البعث و
النشور« و کتاب »القدر« بیهقی )متوفای 458 هـ) و کتاب »الفاروق
في الصفات« اثر شیخ االسالم انصاری )خواجه عبداهلل انصاری)
متوفای 481 هـ) و کتاب منهاج االعتدال في نقض کالم أهل الرفض
واالعتـزال« نوشتـه شیـخ و دوستش تقی الدین ابن تیمیـه

متوفای 728 هـ) را به اختصار در آورده است.
همچنین از امام ذهبی تالیفاتی در این علم به جای مانده
است از جمله کتاب »الکبائر وبیان المحارم« و کتاب »األربعین
في صفات رب العالمین« و کتاب »العرش« و کتاب »مسألة
الوعید« و شاید مشهورترین کتاب وی در مجال عقیده کتاب »العلو

للعلي الغفار باشد.24
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در مسجد کفر بطنا بر عهده گرفت که قریه ای در غوطه دمشق است
و تا سال 718 هـ ق در آنجا ماند. در این روستای آرام بود که ذهبی

بهترین کتاب های خود را نوشت.
در شوال سال 718 هـ ق شیخ کمال الدین احمد بن محمد ابن
شریشی وائلی، وکیل بیت المال و شیخ دارالحدیث در تربة ام صالح
دار فانی را وداع گفت. این دارالحدیث از بزرگترین دارالحدیث های
آن دوران دمشق بود که کمال الدین ابن شریشی به مدت سی و سه
سال ریاست آن را عهده دار بود و پیش از وی، پدرش شیخ آنجا بود.
ابن کثیر در ذکر حوادث سال 718 هـ ق می گوید: »در روز دوشنبه
بیستم ذی الحجه، شیخ شمس الدین محمد بن عثمان ذهبی
محدِث حافظ، به جای کمال الدن ابن شریشی ریاست را در ]دار
الحدیث[ تربة ام الصالح بر عهده گرفت...« ذهبی در آنجا سکونت

گزید و همانجا دار فانی را وداع گفت.
در تاریخ چهارشنبه هفدهم جمادی الثانی سال 729 هـ ق
شمس الدین ذهبی ریاست دارالحدیث ظاهریه را پس از شیخ
شهاب الدین احمد بن جهبل بر عهده گرفت و خطابت کفر بطنا

را رها کرد.
پس از وفاِت شیخ علم الدین بِرزالی، شیخ و دوست امام ذهبی به
سال 739 هـ ق، امام ذهبی به جای او تدریس حدیث و امامت را در

مدرسه نفیسیه بر عهده گرفت.
در همین سالـ  یعنی سال 739 هـ قـ  کار بازسازی دارالحدیث
و قرآن تنکزیه به پایان رسید و امام ذهبی به عنوان شیخ حدیث

در آن منصوب گردید.
از دیگر دارالحدیث هایی که امام ذهبی مسئولیت آن را بر عهده
گرفت دارالحدیث فاضلیه است که قاضی فاضل وزیر صالح الدین

)متوفای 596 هـ ق) آن را تاسیس کرده بود.
اینگونه امام ذهبی ریاست بزرگترین دارالحدیث های دمشق را
در دوران خود بر عهده داست و هنگام وفات در سال 748 هـ ق

مسئولیت پنج دارالحدیث بر دوش وی بود:
1-مشهد عروة یا دارالحدیث عرویه که پس از ذهبی، شرف

الدین ابن وانی حنفی مسئولیت آن را بر دوش گرفت. 
2-دارالحدیث نفیسیه که ذهبی در بیماری وفات مسئولیت آن را

نیز به شیخ شرف الدین ابن وانی حنفی سپرد.
3-دارالحدیث تنکزیه که پس از ذهبی امام صدرالدین سلیمان 

بن عبدالحکیم مالکی جانشین وی شد.
4-دارالحدیث فاضلیه در َکاّلسه. پس از ذهبی شاگر وی تقی الدین، 
ابوالمعالی، محمد بن رافع بن هجرس َساّلمی )متوفای 774 هـ     ق)

جانشین وی گردید.
5-ربة أم الصالح؛ پس از ذهبی، شاگر وی ابوالفداء، عمادالدین 
بن کثیر دمشقی )متوفای 774 هـ ق) تدریس در آن را بر عهده

گرفت.25

فعالیت امام ذهبی در تالیف و تصنیف در اواخر قرن هفتم هنگامی
که تنها بیست و پنج سال داشت آغاز شد. در آغاز تالیف به اختصار
کتاب هایی در علوم مختلف پرداخت، برای مثال پیش از آنکه تاریخ

اسالم را تالیف کند به اختصار کتاب هایی مانند »تاریخ نیشابور« اثر
حاکم نیشابوری و »تاریخ مصر« اثر ابن یونس، و »تاریخ بغداد« اثر
خطیب بغدادی، و »تاریخ دمشق« اثر ابن عساکر، و »وفیات

األعیان« ابن خلّکان پرداخت.
پس از سفرهای گسترده و دیدار با شیوخی پرشمار در قریه »َکْفر
بَْطنا« رحل اقامت افکند و در آن محیط آرام تقریبا به صورت کامل
همه وقت خود را صرف تالیف و تصنیف نمود و در همین حال مسئولیت

چند مدرسه را نیز بر عهده گرفت.
امام ذهبی تقریبا به مدت نیم قرن به تالیف پرداخت تا آنکه در

پایان عمر خود نابینا شد.26
ذهبی میراث علمِی عظیمی از خود به جای گذاشت که بیشتر آن
 در زمینه حدیث و علوم وابسته به آن می باشد. اما با این وجود
 میراث علمی امام ذهبی اکثر علوم اسالمی را در بر می گیرد، از
 جمله قرائات و حدیث و مصطلح الحدیث و عقائد و فقه و اصول
 فقه و رقائق و تاریخ و تراجم و دیگر علوم. متاسفانه هنوز بخش
بزرگی از این میراث علمی مفقود است و یا به صورت مخطوطه

)دست نوشته) در کتابخانه های بزرگ نگهداری می شود.
یک سوم تالیفات امام ذهبیـ  چنانکه پیشتر بیان شدـ  مختصرات
کتاب های مهم تاریخی است که پیش از وی تالیف شده اند.27
عالوه بر آن، امام ذهبی کتاب هایی مهم در زمینه تاریخ و تراجم
به رشتـه تـالیف در آورده است، از جمله: تذکرة الُحّفاظ، میـزان
 االعتدال، معرفة الُقراء الکبار علی الطبقات واألعصار، الُمعین في 
 طبقات المحدثین، دیوان الضعفاء والمتروکین، الِعبَر في خبر من
َغبَر، المشتَبَه في أسماء الرجال، دول اإلسالم و الُمغني في الضعفاء
و کتـاب هایی دیگر، اما مشهـورترین کتـاب های وی دو کتابنـد:

1-تاریخ اإلسالم ووفیات المشاهیر واألعالم: 

14

تالیفات و میراث علمی امام ذهبی

این کتاب، بزرگترین  
و مشهـورتریـن کتاب
عالمـه ذهبـی است که
تاریخ اسالم را از هجرت
نبـوی تا سـال 700 هـ
ق )1300 م) در بر گرفته
است که مـدت زمـانی
است طوالنی، و گرچه
برخی از تاریـخ نگاران
مانند حافظ ابن کثیر در
»البدایة والنهایة« همه
تاریخ بشر را به نگارش
درآورده اند اما پهناوری
عرصه مکانی که در تاریخ
اســالم ذهبـی بـه آن
پرداختـه شده است به

تاریخ اإلسالم ووفیات المشاهیرواألعالم

15

اضافه اسبقیت ذهبی بر شاگردش ابن کثیر، این کتاب را متمایز
می سازد.

این کتاب بی نظیر، همه حوادث مهم تارخ اسالم و حکومت ها و
پادشاهی های پی در پی به عالوه تراجم و معرفی نامه شخصیت های
مشهور در هر زمینه را، در خود جای داده است. تعداد کسانی که در



این کتاب معرفی شده اند به چهل هزار تن می رسد که چنین عددی
در هیچ کتاب دیگری محقق نشده است.

امام ذهبی در مقدمه این کتاب چنین می نویسد: »اما بعد، این
کتابی است ان شاءاهلل سودمندـ  و از علمی که سودی ندارد و دعایی
 که شنیده نمی شود به خداوند پناه می بریمـ  که آن را جمع آوری
نموده و برای آن زحمت کشیده ام و آن را از کتاب های پرشماری
استخراج نموده ام که انسان به واسطه آن، حوادث مهم گذشته
تاریخ را از اول تاریخ اسالم تا عصر کنونی، و تاریخ وفات خلفا و قراء
و زهاد و فقها و محدثان و علما و سالطین و وزراء و نحویان و شعرای
بزرگ را خواهد دانست. و همینطور طبقات و زمانه و شیوخ و برخی
از احوال و اخبار آنان را با مختصرترین عبارت و خالصه ترین بیان، و
همچنین فتوحات مشهور و حماسه های یاد شده و عجایب نگاشته

شده، بدون زیاده گویی...«28
ذهبی بخش وسیعی از تاریخ سیاسی و اداری و اوضاع اقتصادی
حکومت اسالمی را در این کتاب آورده است و همه این اطالعات
را از منابع بسیاری جمع آوری کرده که بسیاری از آن ها هم اکنون
موجود نیست، و از این جهت تاریخ اسالم ذهبی منبعی بسیار با

ارزش به شمار می رود.
2-سیر أعالم النبالء: 

کتاب تاریخ اسالم این مدت ده سال است.29 باید توجه داشت
که از اصطالح »طبقه« در دیگر منابع به این معنا استفاده نشده است.
ذهبی در این کتاب معرفی نامه ها و حوادث نزدیک به هفتصد سال
را ذکر نموده که از نظر مکانی منطقه وسیعی را از اندلس در غرب

جهان اسالم تا شرق اسالمی در بر گرفته است.
ویژگی این کتاب در شمول تراجم و محدود نبودن آن به یک گروه
از صاحب نامان است و بدین ترتیب می توان آن را تصویری از
حرکِت فکری در جهان اسالم، و تغییرات آن ظرف هفتصد سال
دانست. بنابراین »سیر أعالم النبالء« مجموعه ای است فراگیر
 از معرفی نامه خلفا و سالطین و پادشاهان و امیران و همچنین
وزیران و ادبا و نحویان و شعرا و فالسفه و متکلمان و قراء و
محدثان و علما و صالحان و زهاد و عابدان و دیگر شخصیت های
برجسته، جز آنکه ذهبی بیشترین توجه را در تراجِم خود معطوف

از ذهبی سه فرزند به جای ماند که هر سه به علم معروفند:
1-دختر وی أمة العزیز که ظاهرا در زندگی پدرش ازدواج کرد و
از وی فرزندی به نام عبدالقادر به دنیا آمد که از پدربزرگش روایت
شنیده است و ذهبی به وی اجازه روایت کتاب »تاریخ اسالم« را

داده است.
2-سر وی ابوالدرداء، عبداهلل که به سال 708 هـ به دنیا آمد و از 
خلق بسیاری حدیث شنید و حدیث گفت و در ذی الحجه سال 754

هـ بدرود حیات گفت.
3-سر وی شهاب الدین، ابوهریره، عبدالرحمن که به سال 715 
اجزاء حدیثِی بسیاری از پدرش  و  به جهان گشود   هـ دیده 
شنید و از سال 740 هـ حدیث گفت و تا سال 799 هـ در قید
حیات بود. از وی پسری به نام محمد به جای ماند که از پدربزرگش
حدیث شنیده است و امام ذهبی به وی اجازه روایت کتاب تاریخ

اسالم را داده است.
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ثنای علما بر وی

فرزندان امام ذهبی
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»ِسیَُر أعالِم النُباَلء«  
پس از تاریـخ اإلسالم
،بزرگتـرین کتاب امام
ذهبی است. ِسیَر أعالم
 النبالء یک کتاب تراجم
 عمومی است، یعنی به
معرفـی شخصیت ها و
تاریـخ آن ها می پردازد
تراِجـم ایـن کتـاب بر
اسـاس طبقـات است
منظور ذهبی از طبقات
در این کتاب یک مدت
زمان مشخص است که
آن را تقریبا بیست سال
قرار داده است، اما در

سیر أعالم النبالء

به محدثان نموده است.30
ذهبی در این کتاب معرفی نامه ها و حوادث نزدیک به هفتصد سال
را ذکر نموده که از نظر مکانی منطقه وسیعی را از اندلس در غرب

جهان اسالم تا شرق اسالمی در بر گرفته است.
ویژگی این کتاب در شمول تراجم و محدود نبودن آن به یک گروه
از صاحب نامان است و بدین ترتیب می توان آن را تصویری از
حرکِت فکری در جهان اسالم، و تغییرات آن ظرف هفتصد سال
دانست. بنابراین »سیر أعالم النبالء« مجموعه ای است فراگیر از
معرفی نامه خلفا و سالطین و پادشاهان و امیران و همچنین وزیران
و ادبا و نحویان و شعرا و فالسفه و متکلمان و قراء و محدثان و
علما و صالحان و زهاد و عابدان و دیگر شخصیت های برجسته، جز
آنکه ذهبی بیشترین توجه را در تراجِم خود معطوف به محدثان

نموده است.30

ابن حجر می گوید: »آب زمزم را برای این نوشیدم که در حفظ به
مرتبه ذهبی برسم«31

همچنین ابن حجر عسقالنی می گوید: »وی در فن حدیث چیره
گشت و در این علم مجامیع مفید بسیاری جمع آوری نمود تا آنکه
در مردم  گردید...  خود  دوران  در  تصانیف  بیشترین  صاحب 
نوشته های او رغبت یافتند و به سبب آن راه سفر گرفتند...«
شاگرد او ابوالمحاسن حسینی می گوید: »وی شیِخ اماِم عالمه،
شیخ محدثین، قدوه حفاظ و قراء، محدث شام و مورخ آن است...«،
جالل الدین سیوطی می گوید: »هم اکنون محدثان در علم رجال
و دیگر فنون حدیث، مدیون سه کس هستند: مزی و ذهبی و عراقی

و ابن حجر«.32
شاگرد وی تاج الدین سبکی که البته یکی از منتقدان سرسخت
امام ذهبی هم هست درباره وی می گوید: »امام حفظ در همه وجود
و طالی زمانه هم از نظر لفظ و هم معنا! و شیخ جرح و تعدیل...«33



وفات امام ذهبی

امام شمس الدین ذهبی کمی پیش از وفات، نابینا شد و در شب
دوشنبه سوم ذی القعده سال 748 هـ ق دیده از جهان فرو بست.
تاج الدین سبکی لحاظات پایانی زندگی امام ذهبی را چنین بیان
نموده است: »وی شب دوشنبه سوم ذی القعده سال 748 در
مدرسه ام صالح در منزل خود درگذشت. پدرمـ  رحمه اهللـ  او را
پیش از مغرب در حال وفات مالقات نمود و به او گفت: چطوری؟

گفت: در حال مرگم.
سپس پرسید: آیا وقت مغرب شده است؟
پدرم گفت: مگر هنوز عصر را نخوانده ای؟

گفت: آری، اما هنوز مغرب را نخوانده ام سپس از پدرم درباره
جمِع تقدیم میان مغرب و عشاء پرسید و او جواز آن را به وی فتوا داد
و امام ذهبی بین مغرب و عشاء را جمع بست و بعد از نماز عشاء، کمی
پیش از نیمه شب درگذشت و در باب الصغیر دفن گردید. من در نماز

و دفن وی حاضر بودم«.34

»ُمؤِدب« نوعی معلم خصوصی بود که نقشی فراتر از آموزِش صرف، و بلکه تربیت و   
ادب آموزی به فرزندان را بر عهده داشت. این افراد معموال کسانی بودند که از
بهره علمی و دینی و اخالقی کافی برخوردار بودند و  توسط خانواده ها برای آموزش 
و تربیت فرزندان استخدام می شدند. مودبان در طول تاریخ نقش مهمی را در

تربیت کودکان و نوجوانان بازی کرده اند. )عبداهلل .موحد)
مقدمه تاریخ اسالم ذهبی، تحقیق و تعلیق: دکتر بشار عواد معروف، صفحه

22-24
مقدمه تذهیب التهذیب ذهبی، تحقیق غنیم عباس و مجدی السید امین، صفحه:

21-23
همان، صفحه: 24-25  

مقدمه تاریخ اسالم ذهبی، تحقیق و تعلیق: دکتر بشـار عـواد معـروف، صفحه
 29-30
هر چه سند یک روایت کوتاه تر باشد آن سند را عالی تر می گویند. برای مثال
 اگر کسی از عمرو که شاگرد زید است حدیثی را بشنود سندش طوالنی تر
 خواهد بود، اما اگر برای شنیدن همان حدیث به سفر برود و آن حدیث را از
خود زید بشنود سندش کوتاه تر خواهد شد که در این حال به واسطه سفر به
یک إسناد عالی تر دست یافته است و طبیعی است که هر چه افراد سند کمتر باشند
امکان تغییر و اشتباه در متن حدیث نیز کمتر خواهد بود. )عبداهلل .موحد)
هر چه شنیدن یک حدیث از یک شیخ زودتر رخ دهد بهتر است زیرا امکان پیری و 

فراموشی و تغییر بر اثر کهولت سن، کمتر خواهد بود. )عبداهلل .موحد)
مقدمه تاریخ اسالم ذهبی، تحقیق و تعلیق: دکتـر بشـار عـواد معـروف، صفحه
 32-36

همان، صفحه 36 
برای مثـال در سال 705 هجـری قمـری هنگامی که میان ابن تیمیه و شافعی ها
مناظره ای در گرفت، جمال الدین مزی فصلی در رد بر جهمیه از کتاب »خلق أفعال
العباد« بخاری قرائت کرد. برخی از فقهای شافعیه خشمگین شدند و شکایت او را
به قاضی شافعی ابن صصری بردند که از دشمنان ابن تیمیه بود و او نیز دستور به
زندانی کردن مزی داد. هنگامی که این خبر به ابن تیمیه رسید بسیار اندوهگین
 شد و به زندان دمشق رفت و خود مزی را آزاد کرد! نائب دمشق که از این
 رفتار او خشمگین شده بود دوباره مزی را به زندان انداخت و سپس او را آزاد
 کرد. ]البدایة والنهایة، ج 14 ص 37 و الدرر الکامنة ج5 ص 234[ به نقل از:
مقدمه تاریخ اسالم ذهبی، تحقیق و تعلیق: دکتر بشار عواد معروف، صفحه 40
از این جمله می توان تاج الدین سبکی را نام برد که خود از شاگردان ذهبی است و
به فضل و علم او اعتراف دارد اما انتقادات تندی نسبت به برخی از اعتقادات امام
ذهبی دارد و به ویژه دوستی وی با ابن تیمیه را عامل این اعتقادات امام ذهبی

می داند.
.سلسلة أعالم المسلمین: الحافظ الذهبي، عبدالستار الشیخ، صفحه 94، 104

همان، صفحه 115، 120  
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منطق لیبرا  ل

معیا ر د ر تند ر و ی و بی بند و با ر ی
نویسنده: شیخ عبدالعزیز طریفی

خیلی از مردم از بیـم افتـادن در یکی از دو وصف تنـدرو یا
بی بنـدوبار از بسیاری اندیشـه ها و عقاید و گفتارها و کردارها
می گریزند، حال آنکه تفسیر این دو واژه در عقل مجرد بشری
 هیچ حد و حدود مشخصی ندارد. شاید یکی مرتکب زشت ترین
کارها مانند لواط و لختی شود و خود را بی بندوبار نداند و در مقابل
 یکی همه ی پاکی ها مانند ازدواج و خوردن گوشت حالل را بر
 خود حرام کند و این را غلو و تندروی نداند. بنابراین نمی توان
ارزش کامل موجودات را دانست مگر هنگامی که عقل اهلیت

شناخت را داشته و از دیگر تاثیرگذارها به دور باشد.
بسیاری از آنهایی که اندیشه ها و عقاید را نقد و بررسی و  
 طبقه بندی می کنند نتایج ارزشیابی شان از اشخاص و عقاید
تحت تاثیر یک موثر آشکار یا پنهان قرار دارد که ممکن است
 قوی یا ضعیف باشد زیرا هر کس وقتی برای تقریر مساله ی
می نویسد یا سخن می گوید در برابر خود اشخاص و حوادث و
منافع و مضراتی را می بیند که قلبش روزی به آن مشغول بوده و
همین به یاد آوردن ها است که به طور نامحسوس بر زبان و
قلمش اثر می گذارد. سبب تغییر نظر بسیاری از نویسندگان و
گویندگان در ارزشیابی شان همین است و آنچه بر ذهن انسان
می گذردـ  هرچند سریع همچون چشم به هم زدنیـ  باز بر حکم

وی اثر می گذارد.

برای همین است که پیامبرـ  صلی اهلل علیه وسلمـ  از این که در
 هنگام حکم و قضاوت به خودش سپرده شود به خداوند پناه
می برد: »اللَّهمَّ ال تَِکلنی إلی نَفسی َطرفَه عیٍن« 1 یعنی: بارالها

مرا برای یک چشم به هم زدن به خودم وامگذار.
و در بیان اثر نفس بر شناخت حقایق می فرماید: »إنَّک إْن
رِّ وُتباِعْدنی ِمَن الخیِر«2)چرا بْنی إلی الشَّ تَِکلْنی إلی نفسی ُتَقرِّ
که اگر مرا به خودم واگذاری به شر نزدیکم ساخته ای و از خیر

دورم کرده ای).
عاقالنی که به دریچـه های عقل آگاهنـد وقتی می خواهنـد بر
دیگران تاثیر یگذارند، آنچه را می خواهند بر سمع و بصر و حس
آنها عرضه می کنند تا آنکه نفس طرف مقابل کامال از آن پر شود
 در نتیجه اندیشه ی مورد نظر در درون جای می گیرد و حقایق
مخالِف آن هرچه در دل استوار باشد در طوق آن اندیشه گرفتار
 می شود. آنکه در این عرضه تواناتر است تاثیرش نیز بیشتر
است هرچند بر باطل باشد، چنانکه در اثر وارد شده: »کثرت نگاه
به باطل نور حق را از دل می برد«؛ به همین سبب حاکمان و
پادشاهان هرگاه قصد فساد کنند می توانند همان فساد را در
قالب خیر و تمدن و اخالق و پیشرفت عرضه کنند و برای این کار

کافی است از رسانه ها بهره گیرند.
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کمال خردمندی است که انسان عقل خود را خود به دست گیرد
 و در پی سیاست دیگری نیافتد، بنابراین هرگاه یکی خواست با
عرضه ی بسیار باطل بر عقلش بر او تاثیر گذارد، او نیز در برابر به
همان مقدار با بی توجهی از وی استقبال کند، در نتیجه آن اندیشه
به حجم واقعی اش )قبل از بزرگنمایی) باز می گردد، زیرا آنکه امروز
مالک قلب خویش است، فردا صاحبش نیست و این سیاستی
عاقالنه است که تنها خردمندتریِن مردم و خواص به آن پی می برند. 
بسیاری از سخنان باطلی که مردم تکرار می کنند در واقع سخن
یک نفر است و بقیه از روی بیم یا امید یا دوست داشتن گوینده اش
یا از روی بغض مخالِف او تکرارش می کنند. چه بسا همه ی اینها در
عقل یک تابع یکجا شود و نتواند آنها را از هم تمییز دهد. کم اند
کسانی که سخنی را برای خود آن سخن به زبان می آورند، اگرچه
همه چنین ادعا می کنند، و تنها عالِم عاقل است که اینها را تشخیص

می دهد و جمعیِت بسیاِر گویندگان فریبش نمی دهد.
همه ی کسانی که بر مردم صاحب قدرت و نفوذند، مانند رؤسا و
 پادشاهان و ثروتمندان، می توانند برای یک اندیشه طرفداران
بسیاری دست و پا کنند هرچند آن اندیشه به شدت اشتباه باشد، و ما
می بینیـم که در هر سرزمینـی همـان اندیشـه ای رواج می یابد که

بزرگانش می خواهند و بیشتر مردم پیروانی بیش نیستند.
شناخت صحیِح ارزش موجودات و تمییز آنان از یکدیگر ممکن
نیست مگر در صورت سالم ماندن سه چیز از هرگونه عامل تاثیرگذار:
نخست: سالمت نگاه یا بصیرت از اختالل غیر طبیعی، مانند بدن
تب دار که توانایی تشخیص سرما و گرما را ندارد؛ اینجا بدن دچار
مشکل است و هوا تغییری نکرده و آنکه شب و روزش را در کنار آتش
 گرم بوده حتی اگر مردم به سرمای هوا یقین یابند تشخیصش
 درست نیست، و برعکس. هر دوی اینها تحت تاثیر یک موثر
بوده اند و هوا هیچ تغییری نکرده. عوارضی که بر عقل انسان تاثیر
می گذارد مانند بیماری  ها و دیگر علل بیش از عوامل تاثیرگذار بر بدن
است، چرا که عوارض عقلی به مانند یک چشم بر هم زدن بر ذهن
انسان می گذرند و پی در پی می آیند و پایان ندارند. بیشترشان تکرار
می شوند و برخی نه. عوارض بدنی در برابر عوارض عقلی مانند

موی سفید است در بدن گاو سیاه.
بسیاری اوقات حکم عقل تحت تاثیر علل و بیماری هایش قرار
می گیرد؛ برای نمونه کسی که با عقل و نگاه و بصیرتش در فضایی
بی بند و بار و زیاده رو در گناه زندگی کرده بی شک اعتدال را تندروی
و غلو خواهد نامید و برعکس. به همان اندازه که درجه ای به سمت
راست منحرف باشد به همان اندازه در وصف میانه دچار اجحاف
می شود و گمان می کند خود صاحب دقت و درایت و ترازوی عادل
است. او راست می گوید اما ترازو هرچند در ذات خود سالم باشد و
نتیجه نیز صحیح، اما هر ترازویی برای آنکه درباره ی وزن اشیاء
نتیجه ی عادالنه ای ارائه دهد باید بر روی زمینی صاف قرار گیرد،
زیرا به اندازه ی میل و انحراِف زمین، ترازو نیز در اندازه گیری موزون
دچار بی عدالتی می شود حال آنکه ترازو همان ترازو است و موزون

همان موزون.
دوم: سالمِت اصل و اساسی که برای شناخت ارزش و مقادیر
اشیاء مانند معارف و دیگر موارد به آن مراجعه می شود. کسی که
اساس معرفتی اش دین باشد بازگشتش به نص و وحی الهی است

است که داور و قول فصل است. اما آنکه بر اساس ذوق و سلیقه و
رای مجرد ارزش گذاری می کند مانند شخصی است که طال و
نقره را از روی رنگ و درخشش شناسایی می کند و دیگر موازین
را کنارمی گذارد که این اختالل در اصل و اساس سنجش است.
بسیاری اوقات برای شناخت مواضع افراط و تفریط در زمینه ی  
 گفتـار و کـردار در دیـن به ذوق و حس و موافقـت اکثـریت باز
می گردنـد که ایـن موازین هرچنـد در ذات خود صحیح اند اما برای
سنجش چیزی استفاده شده اند که برایش ساخته نشده اند.
ذوق و سلیقه یک ترازو است، اما برای لباس و نوشیدنی و غذا و
خانه و وسیله ی سواری و مانند آن. همینطور حس و موافقت با

روش اکثریت که ترازویی هستند برای موارد خودشان.
حال آنکه ترازوهای حقیقـی به کار برده نمی شـوند، برای همین
اهلل متعـال تعطیـل ایـن موازین را چنیـن توصیف نمـوده است:

آَذاٌن ْم  َوَلُ ا  ِبَ وَن  ِصُ �یُ�بْ الَّ  ٌن  ْع�یُ
َ

أ ْم  َوَلُ ا  ِبَ َقُهَن  ْ �ف �یَ الَّ  ُقُلٌب  ْم  َلُ
اِفُلَن3 َ الْ�ف ُهُ  َک  ْوَلِ

ُ
أ َضلُّ 

َ
أ ُهْ  َبْ  َ�اِم  �فْ

َ
َکأل َک  ْوَلِ

ُ
أ ا  ِبَ َْسَمُعوَن  �ی الَّ 

)دلهایی دارند که با آن ]حقایق[ را نمی فهمند و چشمانی دارند
که با آنها نمی بینند و گوشهایی دارند که با آنها نمی شنوند. آنان

همانندچهارپایان بلکه گمراه ترند. آنان همان غافالنند).

اینجا وجود قلب و چشم و گوش را برای آنان ثابت دانسته؛ زیرا
اینها حقایقی است غیرقابل انکار، و با این حال فهم و شنیدن و
دیدن را از آنان نفی کرده است، زیرا به نتایجی اشتباه رسیده اند
حال آنکه امکان یافتـن نتـایج صحیح را داشتند، بنابراین وجود و
عدمشـان یکی اسـت. کسـی که تـرازو دارد اما وزن حقیقـی را
نمی دهـد با آن کسـی که ترازویـی ندارد اما از روی حدس و گمان
وزنی را می گوید تفاوتی ندارد، و بلکه می شود گفت اولی بیشتر
سزاوار نکوهش است زیرا ابزار رسیدن به حق را داشته ولی در
استفاده از آن کوتاهی کرده و به نتیجه ی صحیح نرسیده است:

اِفُلَن4 َ َک ُهُ الْ�ف ْوَلِ
ُ

َضلُّ أ
َ

َ�اِم َبْ ُهْ أ �فْ
َ
َک َکأل ْوَلِ

ُ
أ  

)آنـان هماننـد چهـارپایـان بلکه گمـراه ترنـد. آنـان همان
غافالنند).

سوم: سالمت اطالعات از جهل، زیرا ندانستن یکی از آنها بر
دیگری تاثیـر می گذارد. کسی که می خواهـد راه میانه را بشناسد
باید راه های دیگر را نیـز بشناسـد تا بداند مسیری که در آن قدم
می گـذارد در بیـن این دو اسـت، چـرا که سـه راه داریـم: غـالی
)زیاده رو) جافی )سهل انگار) و میانه. جهل نسبت به هر یک از این
سه باعث می شود  حکم کامل در مورد دیگر راه ها دچار مشکل
شود. اگر تنها دو راه یعنی راه میانه و راه سهل انگاری را بشناسی،
راه میانه را تندروی خواهی دانست و اگر تنها راه غلو و راه وسط
را بشنـاسی راه میـانه را سهل انگاری و تفـریط خواهـی خواند.
واجب است هنگام حکم ]بر هر راهی[ فکر و عقل را با تامل و طول
نظر به زحمت اندازی همانطور که اهلل متعال امر نموده برای
رسیدن به یک نتیجه ی صحیح و دقیق درباره ی اوضاع دیگران

اِفُلَن4 َ َک ُهُ الْ�ف ْوَلِ
ُ

َضلُّ أ
َ

َ�اِم َبْ ُهْ أ �فْ
َ
َک َکأل ْوَلِ

ُ
أ  

)آنـان هماننـد چهـارپایـان بلکه گمـراه ترنـد. آنـان همان
غافالنند).
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و مقایسه ی آن با حال خود، بدن و قدم را خسته کنیم تا بتوانیم
دربـاره ی قـدرت و وضعیت خود به حکمی عادالنه دست یابیـم:

و می فرماید:

و می فرماید:

و می فرماید:

چه بسیار است که انسان به سبب جهل در مورد حاالتی دیگر،
درباره ی یک حال دچار خطا می شود در صورتی که اگر اندیشه کرده
بود و بر آن اطالع یافته بود حکمش نیز دچار تغییر می شد، اما توجه
به فرجام کار و نتیجه گیری زودهنگام و عجله باعث شده از دقت در
مورد »سرآغازهای تاثیرگذار در نتیجه« غفلت کند، سرآغازهایی
که نیاز به تامل دارد. مشرکان نیز هنگامی که بدون دلیل مالئکه را
دختران خداوند دانستند خداوند آنان را به سمتی دیگر ارجاع داد که
اگر تامل می کردند چنین نمی گفتند، و آن اینکه: چطور برای خود

دختر نمی پسندند و آنان را از روی شرم و حیا زنده به گور می کنند و
سپس همین مساله را برای خداوند می پسندند؟!

ِلِهْم َن ِم َقْ �ی ِ
َّ

ُه ال َْف َکَن َعِقَ َ
ُروا ک ُ �ف �ف ْرِض َفَ

َ ْ
ُروا ِف األ َِس�ی فََلْ �ی

َ
أ

ا مَّ م  َعْنُ ْغَن 
َ

أ ا  َ َ
ف ْرِض 

َ ْ
األ ِف  َوآَثًرا  ًه  ُقَّ َشدَّ 

َ
َوأ ْم  ُ ِمْ َر  َ �ث

ْ
ک

َ
أ َکُنا 

ُبوَن5 ِ
َکُناَیْ

آیا در زمین نگشته اند تا ببینند فرجام کسانی که پیش از
آنان بودند چگونه بوده است؟ ]آنان به مراتّب بیشتر از آنان
و ]از نظر نیرو و آثار در روی زمین استوارتر بودند و]لی[ آنچه

به دست می آوردند به حالشان سودی نبخشید).

آَذاٌن ْو 
َ

أ ا  ِبَ ْ�ِقُلَن  �یَ ُقُلٌب  ْم  َلُ َن 
ُ

ک َفَ ْرِض 
َ ْ
األ ِف  ُروا  َِس�ی �ی فََلْ 

َ
أ

ِف ِت  الَّ ُلُب  ُ الْ�ق ْ�َم  �قَ َوَلِکن  َصاُر  ْ �ب
َ ْ
األ ْ�َم  �قَ  

َ
ال ا  َ فَِإنَّ ا  ِبَ َْسَمُعوَن  �ی

ُدوِر6 الصُّ
)آیا در زمین نگشته اند تا دل هایی داشته باشند که با آن
بیندیشند یا گوش هایی که با آن بشنوند؟ در حقیقت چشم ها
کور نیست بلکه دل هایی که در سینه هاست کور است).

ِشُئ �یُ�ف  ُ اللَّ ُثَّ  َْلَق 
ْ

ال  
َ

َبَدأ َْف  َ
ک ُروا  ُ �ف َف�ف ْرِض 

َ ْ
األ ِف  ُروا  ِس�ی ُقْل 

یٌر7 ٍء َقِ َ َعَ ُکِّ َشْ ِخَرَه ِإنَّ اللَّ
ْ

َه ال
َ

ْشأ انلَّ
در)بگو در زمین بگردید و بنگرید چگونه آفرینش را آغاز کرده،
است سپس ]دوباره[ اهلل است که پیدایش بازپسین را پدید

می آورد بی گمان اهلل است که بر هر چیز تواناست).

َن8 ِب�ی َکذِّ ُ ْ
ُه ال َْف َکَن َعِقَ َ

ُروْا ک ُ �ف ْرِض ُثَّ ا�ف
َ
ُروْا ِف األ ُقْل ِس�ی

)بگو در زمین بگردید آنگاه بنگرید که عاقبت تکذیب
کنندگان چگونه بوده است).

َلِئَکَه ِإَنًث َ ْ
ا ال ْم َخَْق�فَ

َ
ُنوَن )۱۴۹( أ ُم اْلَ َناُت َوَلُ َ اْلَ بِّ ِلَ

َ
ْم أ ْفِتِ َفْس�قَ

ْم ُ َوِإنَّ  ُ اللَّ  َ َ
َول  )۱۵۱( ُقُلَن  َلَ ِإفِْکِهْم   ْ مِّ م  ُ ِإنَّ  

َ
ال

َ
أ  )۱۵۰( وَن  َشاِهُ َوُهْ 

ْحُکُموَن9 َْف �قَ َ
َن )۱۵۳( َما َلُکْ ک ِن�ی َناِت َعَ اْلَ ْصَ�َف اْلَ

َ
َلَکِذُبَن )۱۵۲( أ

)پس از آنان جویا شو آیا پروردگارت را دختران و آنان
را پسران است؟ )149) یا فرشتگان را مادینه آفریدیم و آنان
شاهد بودند؟ )150) هشدار که اینان از دروغ پردازی خود قطعا
خواهندگفت)151)      ]که[ اهلل که فرزند آورده در حالی که آنها قطعا
دروغگویانند )152) آیا ]اهلل دختران را بر پسران برگزیده؟ )153)

شما را چه شـده؟ چگونـه داوری می کنید؟

به روایت حاکم در مستدرک )1/ 730)
به روایت احمد در مسند )7/ 32 چاپ الرساله)
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قصدشان تنزیه پروردگار بود اما از روی عجله و جهل. سخنی
را از روی عجله گفتند و سپس تکبر و عناد ورزیدند زیرا بازگشت
از باطل سخت است به ویژه در هنگام خصومت و چالش و گرماگرم

مناظره.
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نا قرآ نی ها

این بار می خواهم کمی غیر معمول تند باشم. مشکل شخصی با
کسی ندارم و نمی خواهم نوشته ام یک عکس العمل باشد اما بعضی
وقت ها باید چیزها را به نامش صدا بزنیم و احتمال هایی مانند
»اجتهاد شخصی که صاحبش یک اجر می برد« را کنار بگذاریم.
برخی اندیشه ها واقعا اینگونه اند )که البته کم هستند!) اما برخی
دیگر هیچ توجیهی را نمی پذیرند و رفتار با آن بر اساس حسن
نیت گاه از سادگی گذشته و به هم دستی و مشارکت مستقیم در

جنایت می ماند.
سبب سخنم درباره کسانی که خود را »قرآنی« می نامند )که طبعا
ربطی به قرآن ندارند) نامه ای است که مدتی پیش از بانویی فاضل و
 فرهیخته دریافت کردم. ایشان نسبت به تاثیر گرفتن فرزند
بزرگشان از این جریان شاکی بود عمال نباید چندان اهمیتی به این
موضوع می دادم زیرا تاثیر پذیری و انحراف به واسطه این جریان ها
امری است ناگزیر که نمی تواند در عمل کامال جلوی آن را گرفت.
برخی از انسان ها به آسانی و با اراده کامل خود این را برمی گزینند
که هیزم جهنم باشند و هیچ چیزـ  هر چه باشدـ  نمی تواند جلوی این
را بگیرد. اینگونه انحرافات در طول تاریخ و حتی در حضور پیامبران
 و با وجود معجزات و اخالق گرامی شان رخ داده است بنابراین
 امکانش نیست که در پی هر کسی که تحت تاثیر دعوت های
منحرف قرار گرفته راه بیفتیم و او را به زور به سمت راه درست
بکشانیم همین کافی است که میزان انحراف آنها را بیان کنیم.
منـ  تا وقتی که نامه این بانوی گرامی را دریافت نکرده بودمـ   

گمان می کردم انحراف این جریان خیلی واضح است و نیازی به
بیان تناقض های وحشتناک ریشه ای آن نیست و از سوی دیگر
این جریان فاقد هرگونه منظومه ای است که بتاوند بر اساس آن

در برابر هر مناقشه ای دوام بیاورد
بر همین اساس گمان می کردم هر کس از این جریان پیروی
می کند یکی از این دو است: یا از جمله اهل اهواء است که دنبال
هرگونه توجیه و بهانه از سوی کسانی که عالم می پندارند هستند تا
 انجام خواسته ها و دلخواه خود را ممکن سازند )ما عراقی ها
 یک ضرب المثل داریم که بیانگر حالت رفتاری عوام در عموم
 جهان اسالم است. این مثل می گوید: بگذارش رو سر عالِم و
 خودت بیرون بیا سالِم! یعنی: گناهت به گردن کسی است که
به تو فتوا داده و خودت هم روز قیامت زیانی نمی بینی!) )مترجم:
معادل اصطالحی در برخی مناطق ایران که: واهلل باهلل گردِن مال!).

این دسته عموما با هر معیاری حساب کنیم در بحث و مناقشه
 جدی نیستند و تنها هدفشان جدل برای جدل است و تفاوتی ندارد
به حق برسند یا خیر. اینها نمونه ای هستند موجود در هر زمان و
مکان که این سخن پروردگار متعال درباره شان صدق می کند:
نِزَل

ُ
أ  

َ
ال َلْ ْسَواِق 

َ ْ
األ ِف  ِش  َوَیْ َعاَم  ال�َّ ُکُ 

ْ
َیأ ُسوِل  الَّ ا  َهَ َماِل  َوَقُلا 

ُکُ 
ْ

َیأ ٌه  َجَّ َلُ  ُن 
ُ

َتک ْو 
َ

أ  ٌ رف �ف
َ

ک ِه  ِإَلْ ُیْلَق  ْو 
َ

أ  )۷( َنِذیًرا  َمَ�ُه  َن 
ُ

ک َفَ َمَلٌ  ِه  ِإَلْ
ْسُحًرا 1  َرُجًل مَّ

َّ
ِبُعوَن ِإال وَن ِإن �قَ�قَّ اِلُ َّ ا َوَقَل ال�ف َ ِمْ

)و گفتند: این چه پیامبری است که غذا می خورد و در بازارها راه
می رود؟ چرا فرشته ای به سوی او نازل نشده تا همراه وی هشدار
دهنده باشد؟! )7) یا گنجی به سویش افکنده نشده یا باغی ندارد که
از آن بخورد؟ و ستمکاران گفتند ]شما[ جز مردی جادو شده را دنبال

نمی کنید!).
یعنی آنان به هر حال به جدل و نپذیرفتن ادامه می دهند و پیروان

این جریان منحرف تنها شکلی از این اشکال هستند. 
احتمال پیچیده تر دوم که عده ای کم توان را در خود جای می دهد
ـ منظورم از کم توان از ناحیه فیزیکی، حرکتی یا عقلی نیست بلکه
منظورم از نظر درونی استـ  بیشترشان تحصیل کرده و برخی هم
به نوعی نابغه و با استعدادند و باور دارند که به طور کلی از دیگران
سرتر هستند... اما غالبا از نظر اجتماعی شکست خورده و ناتوان از
کسب هر موفقیتی هستند که برایشان موقعیتی فراهم سازد. این
شکست در حقیقت بخشی از شکست حکومت های عربی و اسالمی
است که نتوانسته ارتشی عظیم از فارغ التحصیل هایی که سیاست
آموزشی این کشورها به جامعه تزریق کرده را به آغوش بگیرد و
رهایشان کرده تا به تنهایی به صخره مشکالت زندگی کوبیده
شوند و این »عدم اثباِت خود« نتیجه ای نداشته جز نومیدی شدید

و سرخوردگی در برابر کل جامعه...
نتیجه این سرخوردگی در حاالت عادی یا افراط استـ  که در
گروه های تکفیری نمود می یابد که از هرگونه ضابطه ای رهایند و به
خوبی برای اهـداف و منافـع سیـاسی مورد سوء استفـاده قـرار
می گیرندـ  یا در قالب تفریطـ  انحراف و مواد مخدر و جرم و جنایتـ 

خود را نمایان می سازد.
اما این گروه جزو حاالت عادی طبقه بندی نمی شوند. آنان معلول
درونی هستند اما در عین حال از جنبه عقلی و درک و تمییز، خود
را بهتر از دیگر افراد جامعه می دانند. برای همین کینه شان در حق
جامعه و این احساس سرخوردگی شکلی کامال متفاوت از دو گروه

نویسنـده: احمدخیری العمری
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پیشین می گیرد. آنان دقیقا پایه های اصلی جامعه و شخصیت های
نمادین آن که جایگاهی تاریخی دارند را هدف تیرهای خشم و کینه

خود قرار می دهند.
این ها قربانی های ویژه جوامع معاصرند و چه بسا همیشه وجود
داشته اند بدون آنکه کسی متوجهشان شود یا درباره شان بشنود،
اما »اینترنت« به این گروه سکو و تریبونی مجازی داده که باعث
شده از پراکندگی در آیند و کم کم کسانی هم پیدا شوند که این
ملغمه تولیدی شان را بخوانند. قطعا خطر آنان از مرتکبان خشونت
 کمتر است اما فراموش نکنیم که خشونت آنقدر در ظاهر خود زشت
است که مردم به آن روی خوش نشان ندهند اما اینها زشتی شان

پنهان تر است و نتیجتا در بلندمدت خطرناک تر و مضرتر.
تا پیش از دریافت آن پیام گمان می کردم تنها همین دو گروه
 اول از اینگونه جریان ها پیروی می کنند اما پس از آنکه ایشان
درباره فرزندشان توضیح دادند، تصورم صحیح شد. به نظر
می رسد دو گروه مذکور )اصحاب هوا و هوس + معلول های درونی)
 همان منبع اصلی است که »نویسنده «های این جریان را تولید 
می کنند. یعنی گروهی که وقت خالی کافی و یک لپ تاپ و اینترنت
در اختیار دارند... آنها صفحات اینترنت را به معنای کامل کلمه سیاه 
می کنند و در مورد تولیدات یکدیگر نظر می دهند و مساحتی از شبکه
را به اشغال خود در می آورند، به گونه ای که اجازه می دهد دیگران

هم نوشته هایشان را دنبال کنند.
این »دیگران« که جزو هیچ یک از دو گروه پیشن نیست باعث
می شوند دست به نوشتن ببرند. آنها نیاز به حمایت دارند یا حداقل
باید دارو و عوامل پیشگیری را در اختیارشان قرار داد تا منحرف

شدنشان سخت تر شود یا از روی آگاهی باشد.
گروهی که خود را »قرآنی« می نامند به چه چیزی باور دارند؟  
طبیعتا آنان مدعی اند که تنها به قرآن ایمان دارند و منظورشان این
است که به شکل مطلق به سنت نبوی معترف نیستند و به شکلی

عجیب و غریب روی این مورد تاکید می کنند.
)یکی از شروط مشارکت در سایت »اهل قرآن« بر روی اینترنت
 چنین است: »سایت اهل قرآن )!) درهای خود را به روی هرگونه
اندیشه آزاد باز گذاشته است به شرط آنکه نویسنده هیچ سخنی
 را به خاتم پیامبران محمد علیه السالم که آن را سنت نبوی
می خوانند منسوب نکند و هیچ سخنی را خارج از قرآن تحت دروغی
که حدیث قدسی می خوانند به خداوند نسبت ندهد«! اینطور است
پس... شرط اول این است که حدیث نبوی بدون در نظر گرفتن
صحت یا ضعف یا تواتر یا هر عنوان دیگر، هرگز استفاده نشود.
)استفاده از حدیث، ممنوع). یعنی قضیه ربطی به اینکه حدیث نبوی
حجتی در تشریع است یا خیر، ندارد. بلکه آنان اساسا هرگونه
سندی را که به پیامبر ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ متصل باشند
نمی پذیرند. انگار ایشان به این دنیا آمده و رفته اند، بدون آنکه

سخنی گفته باشند...
آنها هر قدر درباره سببی که باعث شده حدیث نبوی را کنار
بگذارند سخن بگویندـ  اسبابی که به زودی شرح خواهیم دادـ 

این ادعایشان که تنها به قرآن استناد می کنند دروغی بی ارزش
 است، بلکه کنار گذاشتن حدیث نبوی صرفا ابزاری است برای
وارد کردن مفاهیمی دیگر از منظومه های فرهنگی متفاوت، در

نتیجه این حرف که »فقط قرآن منبع قانونگذاری است« وسیله ای
برای وارد سازی مفاهیمی دیگر است. )برای نمونه دمکراسی نزد
آنان قدسی ترین مقدس است که این یا به سبب جذابیت ُمدگونه
است یا به سبب منابع مالی. آیا آنها این مفاهیم را در قرآن یافته اند
یا از تجربه غربی؟) من اینجا قصد مناقشه تناقض یا توافق دموکراسی
با اسالم را ندارم و تنها قصد مناقشه این ادعایشان را دارم که
»قرآن به عنوان منبع قانونگذاری کافی است«. آنها این را برای
توجیه بی نیازی از حدیث نبوی می آورند اما عمال قرآن را بر اساس 
منظومه های فرهنگی دیگری می خوانند. به معنای دیگر، آنها در
خوانش قرآن از کتب دیگری بهره می برند و همین باعث می شود
آن کتاب ها به عنـوان یک منبـع مشارک در قانونگذاری باشد.
گفتمان قرآنی ها نزد بیشتر »نویسنده«هایشان واضح است.  
آنان از خوانندگانی بهره برداری می کنند که به هر سببی اهل تدقیق
و نقد و بررسی نیستند )عواملی مانند تنبلی، ناتوانی در تدقیق و
بررسی که دلیلش آموزش تلقینی است...) آنان خواننده شان را با
سیلی از آیات برگزیده شده و خارج شده از سیاق قرآن روبرو
می کنند که در میانش هم چند هشدار نسبت به ترک قرآن و راه

افتادن در پی کتب حدیث می گنجانند!
برای مثال این آیات را ذکر می کنند که:

ْم2 ْیِ َل َعَ ْیَک اْلِکَتاَب �یُ�قْ ا َعَ نَزنْلَ
َ

نَّ أ
َ

ِهْم أ ِ َوَلْ َیْک�ف
َ

أ
)آیا برای آنـان کافـی نیست که این کتـاب را که بر آنان خوانده

می شود بر تو نازل کردیم).
َن3 ِلِ ِإن َکُنا َصاِدِق�ی ْ ٍ مِّ �ث �ی ُتا ِبَحِ

ْ
أ فَْلَ

)پس اگر راست می گویند سخنی مثل آن بیاورند)
ُجُوُد ُه  ِمْ َشِعرُّ  ْ �ق �قَ اِنَ  َ مَّ ا  َشاِبً َ مُّ ِکَاًب   ِ �ث �ی اْلَحِ ْحَسَن 

َ
أ َل  َنزَّ  ُ اللَّ

ِ ى اللَّ ِ َذِلَک ُهَ ِر اللَّ
ْ

ْم ِإَل ِذک ُن ُجُوُدُهْ َوُقُلُبُ ْم ُثَّ َتِل�ی ُ َشْوَن َربَّ حفْ َ َن �ی �ی ِ
َّ

ال
ا َلُ ِمْ َهاٍد4 َ َ

ُ ف ِلْل اللَّ ْ صف ُ اُء َوَم �ی َسثَ ِدی ِبِه َمْ �ی َیْ
اهلل زیباترین سخن را ]به صورت[ کتابی که متشابه و مکرر است
نازل کرده. آنان که از پروردگارشان می هراسند پوست بدنشان از
آن به لرزه می افتد سپس پوستشان و دلشان به یاد اهلل نرم می گردد
این است هدایت اهلل هر که را بخواهد به آن راه نماید و هر که را

اهلل گمراه کند او را هدایتگری نیست).
وَن5 ِمُ ْ�َدُه ُیْ ٍ �بَ �ث �ی یِّ َحِ

َ
فَِبأ

)پس به کدامین سخن پس از آن ایمان می آورند؟)
این ها آیاتی است که هر مسلمانی با آن آشناست اما »قرآنی ها«
آن را در سیاقی دیگر مطرح می کنند. آنان به جای طرح یک آیه در
سیاق خودش یعنی گفتگوی ایمان و کفر و حق با باطلـ  یعنی همان
سیاقی که همچنان در حال ادامه است و بر حسب قرائن می دانیم
ادامه خواهد داشتـ  آن را در سیاق مورد ادعایشان یعنی رویارویی

با حدیث نبوی می آورند!
بیایید یک نمونه را از مهم ترین کتاب هایشان ذکر کنم:

َک ِم وِحَ ِإَلْ
ُ

پیامبر نیز پناهگاهی جز قرآن نداشت... »َواْتُ َما أ  
ا6 و آنچه را از کتاب َحً اِتِه َوَلن َتِجَ ِم ُدوِنِه ُمْلَ َ

َل ِلَکِ دِّ  ُمَ
َ

َ ال ِکَاِب َربِّ
پروردگارت به تو وحی شده است بخوان. کلمات او را تغییر دهنده ای

نیست و جز او هرگز پناهی نخواهی یافت«!
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این در باره پیامبر علیه السالم است... پس در مورد ما چگونه خواهد
بود؟) تمام!

»آن کسی که از آیات خداوند روی گردان می شود امرش چنان
است که به سخنانی دیگر جز قرآن تمسک می جوید یعنی همان
اِس َم نامیده است: »َوِمَ انلَّ الحدیث«  چیزی که قرآن »لهو 
ُهُزًوا ِخَذَها  َو�یَ�قَّ ٍم  ِعْ ِر  ْ �ی َ �ف �بِ  ِ اللَّ یِل  َس�بِ َعن  لَّ  صفِ ِل�یُ  ِ �ث �ی اْلَحِ َو  َلْ ِری  َ �ق َسثْ �ی

ْ لَّ ن 
َ

أ
َ

ک ًرا  ُمْسَتْک�بِ َولَّ  ا  آَی�قُ�فَ ْیِه  َعَ َل  �قُ�قْ َوِإَذا  ٌن  ِه�ی مُّ اٌب  َعَ ْم  َلُ َک  وَلِ
ُ

 أ
ِلمٍی«7 )و بـرخـی از مـردم

َ
َ�َذاٍب أ ُه �بِ ْ ِه َوْقًرا فََبشِّ ْ ُذ�فَ�ی

ُ
نَّ ِف أ

َ
أ

َ
َْسَمْعَها ک �ی

کسانی اند که سخن بیهوده را خریدارند تا ]مردم را[ بدون علم از راه
 اهلل گمراه کنند و آن را به ریشخند گیرند. برای آنان عذابی خوار
 کننده خواهد بود. و چون آیات ما بر او خوانده شود با تکبر روی
برمی گرداند چنانکه گویی آن را نشنیده ]یا[ گویی در گوش هایش

سنگینی است پس او را به عذابی دردناک بشارت ده«.
یعنی نویسنده ما حدیث نبوی را »لهو الحدیث« )سخن بیهوده)
می داند که خداوند از آن برحذر داشته و خالل این گفته ها با لهجه ای 
هشدارگونه خواننـده را ترسانده و تهدیـد می کند که اگر حدیث
نبوی )و کتب حدیث) را بر قرآن کریم برتری دهد گرفتار عاقبت بد
می شود و او را تشویق می کند تا پیش از سر رسیدن اجل و پشیمانی

بی حاصل از حدیث نبوی دست بکشد!
برای خواننده ای که در َرِحم فرهنگ تلقینی رشد یافته و نسبت به
هرگونه هشدار حساس است، افتادن در تله ای که اینها کار
گذاشته اند آسان است به ویژه اگر نسبت به رفتارهای برخی از
متدینـان و برخی مشایخ ایراداتی داشتـه باشـد )کسـانی که این

قرآنیون وقت و بی وقت به آنان هجوم می آورند).
علت اساسی در این موضوع این است که کسانی که خود را
»قرآنی« می نامند با قرآن به گونه ای رفتار می کنند که گویا صرفا
»یک کتاب« است... کتابی تشکیل شده از صفحاتی کاغذی بین دو
جلد... محـدود سازی قـرآن به این معنـا بـاعث می شـود اینگـونه
مقایسه ها و تناقضات را مدعی شوند... قرآن اما پیش از آنکه به این
معنا کتاب باشد، یک منظومه شناختی کامل است. یک قانون
اساسی است، یک پیمان میان بشریت و خالقشان. وجود قرآن به
شکل یک کتاب کاغذی بین دو جلد )یا به شکل یک نسخه دیجیتال
بر روی گوشی یا کامپیوتر) صرفا یک کار اجرایی است نه بیشتر...
بنابراین مشابهت قرآن با آنچه می خوانیم و نوشته هایی که بین 
یکدیگر رد و بدل می کنیم صرفا یک تشابه لفظی است. به عبارت
دیگر وقتی قرآن را در یک چالش قرار می دهیم و ایمان داریم در
این چالش پیروز خواهد شد طرف دیگر مبارزه نباید صرفا یک کتاب
باشد )یک رمان یا یک دیوان شعر یا کتابی در علم تربیت یا حتی

یکی از کتب حدیث شریف)...
در چنین حالتی اساسا هیچ مبارزه ای وجود ندارد و بنابراین
فرضی که جماعت قرآنیون مدعی شده اند از ریشه باطل است
چراکه کتب حدیث را در مواجهه با قرآن قرار داده اند و فرض
کرده اند چنین رویارویی ممکن است و بر اساس همین فرض به

چنان نتایجی رسیده اند.
کتاب هایی که می توانند در این حالت رویاروی قرآن قرار گیرند
 کتا بهایی است که نشانگر یک منظومه فرهنگی متفاوت باشند

برای نمونه کتاب های آسمانی یا نوشته ها و ادبیات ادیان مشرکانه
)ریگ ودای هندوها یا تریپیتاکا نزد بودائی ها). مانند چنین کتاب هایی
می توانند در این رویارویی قرار گیرند زیرا نماینده یک نگاه به زندگی
هستد... منظومه های فرهنگی دیگری نیز وجود دارند که ممکن
است نه یک کتاب بلکه چندین کتاب آن را نمایندگی کنند )برای
نمونه منظومه ارزش های غربی که یک کتاب بیانگرش نیست بلکه
مجموعه ای از نوشته ها آن را شکل داده اند همانند: قرارداد اجتماعی
روسو، ماگناکارتا، عصر خرد تامس پین و نوشته های فروید و
امرسون و دو توکویل و...) این در مجموع خود می تواند کتاِب
رویاروی دیگری را تشکیل دهد به این اعتبار که نماینده یک نگاه
به زندگی است... اما اینکه هر کتاب چاپ شده یا محصول فرهنگی
را ـ در هر طبقه ای ـ همان رویارویی که در سیاق آیه پیشین
ذکر شد بدانیم در بهترین حالت سخیف و در بیشترین احتمال

تزویر عمدی است.
این روش در نگاه به قرآن که آن را صرفا یک کتاب بدانیم ]نه
یک نگاه و یک منظومه[ همین است که باعث می شود کسانی که
خود را »قرآنی« می نامند کتب حدیث و سنت نبوی را »کتبی دیگر«
در رویارویی و تناقض با قرآن ببینند. حدیث نبوی را باید همانند
حواشی و شرح بر کتاب اصلی یعنی قرآن دانست و در این حالت
حدیث و سنت بخشی جدا نشدنی از منظومه ای است که قرآن
شکل داده است و نمی توان با آن مستقل از متن اصلی رفتار کرد
چرا که خواندن حاشیه و شرح به تنهایی و بلکه به دور از کتاب

اصلی معنایی ندارد.
این نوع رابطه بین قرآن کریم و حدیث نبـوی باعث می شـود
رویارویی بین این دوـ  چنانکه آنان گمان می کنندـ  غیر ممکن باشد.
نمی گوییم که رابطه بین او دو، رابطه تکامل است زیرا تکامل بین
دو هم طراز موضوعیت دارد و مساله اینجا متفاوت است چرا که
حدیث نبوی و سنت پیامبر علیه الصاله والسالم تابع قرآن است
و نمی تواند وجود مستقل از آن داشته باشد. رابطه حاشیه و شرح با
متن اینجا به مثابه تطبیق و پیاده سازی عملی قرآن کریم بر روی
زمین واقعیت بشری است. در صورت نبود این حاشیه و شرح
نمی توانیم فرایند پیاده سازی قرآن و مستلزمات آن و گاه قوانینی
که در قرآن ذکر نشده اما برای اجرا قوانین قرآن الزامی است را

بفهمیم.
کسانی که خود را قرآنیون می نامند خواهند گفت: این یعنی قرآن
نیازمند بیان و تفصیل است و این چیزی است در تناقض با آنچه
در خود قرآن آمده که تبیان و تفصیل هر چیزی در آن موجود است:

8 ُکلِّ َیاًن لِّ ْ ْیَک اْلِکَتاَب �قِ�ب ا َعَ نْلَ َوَنزَّ
)و این کتاب را که روشنگر هر چیزی است بر تو نازل کردیم)
وَن9 ِمُ ُیْ ٍم  َقْ لِّ ًه  َوَرْحَ ى  ُهً ٍم  ِعْ َعَ  اُه  ْلَ صَّ َ �ف ِبِکَتاٍب  ِجْئَناُه  ْد  َ َولَ�ق
)و در حقیقت ما برای آنان کتابی آوردیم که آن را از روی دانش
روشـن ساختـه ایم و برای گروهی که ایمـان می آورند هدایت و

رحمتی است).
اما آنها در عین حال دو مساله را فراموش می کنند:

نخست اینکه: اینکه کتاب که با بیان و تفصیل همه چیز نازل
شده در یک جلد یا یک لوح سنگی از آسمان فرو نیامده بلکه بر
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پیامبـر علیـه الصاله والسـالم نازل شده و
همین باعث می شود زندگی و سخن او و
هرچه انجام داده مستقیما به آنچه بر وی
نازل شـده در ارتباط باشد. بانو عائشه در
حدیثی که اینها البته معترف به آن نیستند
می فرمایـد: »اخالق ایشانـ  یعنی پیامبر
صلی اهلل علیـه وسلـمـ  قـرآن بود« یعنی
ایشـان علیه الصاله والسالم تجسم عملی
چیـزی بود که بر سینه وی نازل شده بود،
بنابراین چگونه می توانیم چنین چیزی را

که امتداد قرآن است ترک کنیم؟
مورد دوم: خود همیـن کتـاب که مدعی
استدالل به آن هستنند ما را در چندین
موضع به پیامبر ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ

حواله می دهد:
ُسوَل الَّ ِطیُعوْا 

َ
َوأ الّلَ  ِطیُعوْا 

َ
أ وْا  آَمُ َن  �ی ِ

َّ
ال ا  َ یُّ

َ
أ َی 

وُه فَُردُّ ٍء  َشْ ِف  اَزْعُتْ  �قَ�فَ فَِإن  ِمُکْ  ْمِ 
َ
األ ْوِل 

ُ
َوأ

ْوِم َواْلَ ِبلّلِ  وَن  ُتْؤِمُ ُتْ 
ُ

ک ِإن  ُسوِل  َوالَّ الّلِ  ِإَل 
ِویًل9

ْ
ْحَسُن َتأ

َ
ٌر َوأ ْ الِخِر َذِلَک َخ�ی

)ای کسـانی که ایمـان آورده ایـد، اهلل را
اطاعت کنید و پیامبر را اطاعت کنید و ]نیز[
اولیـای امـر خـود را، پس هـر گاه در امری
اختالف نظر یافتید اگر به اهلل و روز بازپسین
ایمان دارید آن را به ]کتاب[ اهلل و ]سنت[
پیامبر عرضه کنید. این بهتر و نیک فرجام تر

است).
حـال آیا ایـن حواله دادن به پیامبـر در  
تناقض با معنای بیان کامل و تفصیل قرآن
است یا این حواله فرصت های دیگری را
برای فهم از طریق حدیث نبوی و سنت
ایشانـ  صلی اهلل علیه وسلمـ  در اختیار

ما قرار می دهد؟
البته آنهایی که خود را قرآنیون می نامند
یک کاله »غیر« شرعی برای فرار از این
تنگنا دارند و این چیزی است که به زودی

به آن خواهیم پرداخت.
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وی امام شافعی با اسم کامل أبو عبد اهلل محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن
السائب بن عبید بن عبد یزید بن هاشم بن عبد المطلب بن عبدمناف است. بنابراین او یک قریشی
است که با پیامبرـ  صلی اهلل علیه و سلمـ  در عبدمناف به نیای مشترک می رسند و به خاطر جدش

شافع به شافعی ملقب شده است.
ایشان در سال 150 هجری قمری در غزه فلسطین متولد شد و در یتیمی پرورش یافت مادرش او.
را هنگامی که فقط دو سال سن داشت به مکه فرستاد و در آنجا قرآن و حدیث را آموخت. او سپس نزد
قبلیه بنی هذیل که فصیح ترین عرب بودند به مدت 17 سال اقامت گزید تا جایی که در زبان عربی
متبحر گردید و به مقام استادی در آن رسید. سپس به مدینه منوره هجرت نمود و در آنجا از امام
مالک بن انس کسب علم کرد، آنگاه به بغداد مسافرت نمود و به مدت دو سال در آنجا اقامت گزید و
سپس به مکه بازگشت و در آنجا با امام احمد بن حنبل که در حج بسر می بردند، دیدار کرد. پس از آن
امام شافعی دوباره به بغداد بازگشت و به مدت یک ماه در آنجا ماند و سپس به مصر رفت و تا آخر عمر

یعنی سال 204 هجری قمری در آنجا باقی ماند.
وی در علوم شرعی بسیار ماهر و توانمند بود و علم اصول فقه را پایه ریزی کرد او همچنین در تفسیر
و لغت استاد بود تا جایی نزد مسلمین به سومین امام از چهار امام دارای پیرو در فقه تبدیل
گردید و تا کنون نیز علما تا چه رسد به طالب، علم ازکتب ایشان )الرساله، االم و جماع العلم) بهره می گیرند.
علما به مکانت و منزلت امام شافعی معترف هستند؛ به عنوان مثال اصمعی امام لغت عرب می گوید:
»اشعار هذیل را نزد جوانی از قریش به نام محمد بن ادریس تصحیح کردم« و همچنین امام احمد
بن حنبل که شاگرد امام شافعی بوده است درباره نقش علمی ایشان می گوید: »از پیامبرـ  صلی اهلل
علیه و سلمـ  روایت است که خداوند عزوجل در هر صد سال یک مرد را از این امت برمی گزیند تا
دینش را قائم گرداند؛ عمر بن عبد العزیز یکی از آنان بود و امیدوارم که شافعی یکی دیگر از آنان باشد«.
امام شافعی به روش استقرائی در تعامل با وحی الهی که در قالب کتاب و سنت نازل گردیده است
و تکیه بر لغت عرب و قواعد اصولی در فهم دین و اجتهاد در پیشامدهای تازه شناخته می شود. و بدین
تریبت وی فضائل دو مدرسـه اهل رای و اهل حدیث را در مذهب خویش یکجا کرده است.
امام شافعی به روش استقرائی در تعامل با وحی الهی که در قالب کتاب و سنت نازل گردیده است
و تکیه بر لغت عرب و قواعد اصولی در فهم دین و اجتهاد در پیشامدهای تازه شناخته می شود. و بدین
تریبت وی فضائل دو مدرسه اهل رای و اهل حدیث را در مذهب خویش یکجا کرده است.
به سبب این توان علمی عجیب و ابتکاِر شناختی، مذهب شافعی در سرزمین های بسیاری منتشر
شد. این مذهب از جمله گسترده ترین مذاهب فقهی انتشار یافته در جهان اسالم است و در بسیاری

از کشورهای اسالمی از جمله منابع فتوا و قضا است.
همه دنیا شاهداست که قیام تمدن اسالمی و ابتکارات و ویژگی های آن مبنی بر فهمی از دین و
شریعت است که امام شافعی آن را از سیرت رسول خداـ  صلی اهلل علیه و سلمـ  و سیرت صحابه
ـ رضی اهلل عنهم اجمعینـ  استنباط کرده است. پس از ایشان نیز، علما در جهت تکامل قواعد امام

شافعی و بنای بر آن به میدان آمدند.
منحصر به فرد بودن نقش شافعی و نبوغ روش علمی اش، مورد اتفاق همگان حتی محققین خارج
از حوزه شریعت است؛ به عنوان مثال محمد عابد الجابری در مورد ایشان می گوید: »آن چیزی که
قابل مناقشه نیست، این است که شافعی طراح بزرگ عقل عربی است« که منظور وی از عقل عربی

همان عقل اسالمی است.
اما با وجود این همه تمایزات و ابتکارات و فضائلی که شافعی داراست می بینیم که در نوشته های
تعدادی از نظریه پردازان تجدد و روشنفکری معاصر، کراهت و بغض شدید و تهمت های ناروا و
ظالمانه ای، بدون ارائه ی دلیلی مستند و علمی متوجه ایشان است. به عنوان مثال محمد ارکون،
شافعی را متهم می کند که »عقل اسالمی را در چارچوب یک روش معین زندانی کرده است«، این در

حالی است که امام شافعی اجتهاد و قیاس را تشویق کرده است!
ادونیس شاعر معاصر از جمله کسانی است که در این هجوم به شافعی مشارکت کرده درباره
اندیشه او می گوید: »وی با روش های دیگر همان شناخت پیشین را بازتولید می کند و بر اساس
این معنا می توانیم آن را شرح یا تفسیر یا تشعیب یا فرع سازی یا متنوع  سازی بدانیم اما نمی توانیم
آن را شناختی جدید نام گذاریم«. اما عجیب این است که شافعی علمی جدید یعنی علم اصول فقه
را به شکل کامل بنیان نهاده است که از جمله مترقی ترین و دقیق ترین علوم به شمار می رود و
همچنان بر بسیاری ازعلوم مشابه نزد دیگران برتری دارد و قواعد اصول فقه که شافعی نهاده

است قادر به پاسخگویی به نیازها و نوازل جدیـد و مسـائل دوران است.
محمد شحرور نیز آراء شافعی را متهم می کند که »عامل ایجاد ذهنیت تحریم در عقل عربیـ 

اسالمی است«! و این تهمتی است که به افراد دیگر جز شافعی نیز می چسباند، با این استدالل که
آنها همگی صحرانشین بوده اند! این در حالی است که شافعی مذهب قدیم اش را در بغداد و مذهب
جدیدش را در قاهره مدون کرده است و این دو شهر از مراکز بزرگ فرهنگ و تمدن اسالمی هستند.
جورج طرابیشی نیز شافعی را به بولس، یعنی همان کسی که مسیحیت را تحریف کرد، تشبیه کرده و
می گوید: »وی اسالم قرآنی را در چارچوب اسالم صحابی و بلکه حتی اسالم تابعی، باز تاسیس کرد؛

چـرا ا مـا م شا فعـی را د وسـت ند ارنــد؟
 نویسنـده: اسامه شحاده
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درست همانند کاری که بولس، موسس دوم مسیحیت، با تبدیل مسیحیت
انجیلی به مسیحیت حواری )منتسب به حواریون)کرد« و این تهمت باطلی

است که هیچ دلیلی برای آن وجود ندارد.
حسن حنفی موضع گیری نصر حامد ابو زید درباره شافعی را اینگونه خالصه
می کند که درباره ایشـان گفتـه است: »او یک اموی، سلطنت طلب قریشی،
عربگرا، علیه عقل و اجتهاد، در جستجوی شغل و چه بسا مزدور اموی ها بوده که
منتظر دریافت پاداش از سوی آنان بوده است« و این سخنی است که تنها

بیانش برای ردش کافی است!
اما زکریا اوزون در دشمنی با شافعـی از حد گذشتـه است تا جایی که مهارت
ایشان در زبان عربی را انکار می کند و می گوید: »اسلوب شافعی َدر َهم، پریشان
و خسته کننده است!«، در حالی که شافعی فصیح برجسته عرب بوده است.
و سخنان بسیاری از دیگر شخصیت های متجدد وجـود دارد که دربرگیرنده  
دشمنی و کینه مشابهی نسبت به شافعی است، اما به نظر شما چرا تا این حد از

ایشان متنفر هستند؟
متجددین و سکوالرها، مخالفانشان یعنی اسالمگرایان معاصر را متهم می کنند
که افرادی تاریک اندیش، مرتجع، متعصب، متشدد و دارای فقه بدوی هستند و
می گویند که ما دشمن اسالم نیستیم و بلکه دشمن داعشی گری و تندروی
هستیم و از طرف دیگر دعوت به میانه روی و تسامح اسالمی می کنندکه در مذاهب
چهار گانه و منهج االزهر که تابع مذهب شافعی است، نمود پیدا کرده است. پس
چگونه به التزام به مذاهب فقهی و از جمله مذهب شافعی فرا می خوانند و در عین
حال چنین حمالت شدیدی علیه امام شافعی و روش و فکر ایشان ترتیب می دهند؟!
جواب را از کالم خود سکوالرها و متجددین درمی یابیم، وقتی به بیان آنچه از
اندیشه شافعی بد می دانند می پردازند. بنابر آنچه دکتر احمد قوشتی عبد الرحیم
در کتابش تحت عنوان »موضع تجددگرایان درباره امام شافعی« ذکر کرده

است، می توان علل این نفرت را در سه سبب خالصه کرد:
سبب نخست پایه گذاری منهجی علمی توسط امام شافعی است که قوانین
مشخصی در فهم متون دینی دارد و این قوانین با توجه به نزدیکی دوران شافعی به
عهد صحابه و تابعین، از خالل استقرا و تحلیل روش پیامبر صلی اهلل علیه و سلم و
 صحابه و تابعین به دست آمده است. این روش که شافعی ترسیم کرده است
امروزه مانع بزرگی در برابر روش های تجددگرایانه ای است که نصوص اسالمی را
از طبیعت و حقیقتشان خارج می کنند. به همین دلیل عبد المجید الشرفی اعتراف
می کند که رواج قرائت تجددگرایانه از اسالم به اتمام نمی رسد مگر با »بازنگری
در منظومه اصولی به ارث رسیده از شافعی«. محمد ُشحرور نیز برخی از تخیالت
خود را در همین رابطه در کتابی تحت نام »به سوی یک اصول فقه جدید« آورده است.
سبب دوم، تاکید و تاصیل شافعی بر باور داشتن به عمومیت نصوص قرآن
وسنت و آن چیزی است که پیامبر صلی اهلل علیه و سلم در میان صحابه و صحابه
در میان تابعین راسخ کرده اند. سپس شافعی آمد و آن را مدون کرد و برای آن

دلیل هایی همانند این سخن باری تعالی ذکر کرد:
ن )انبیا:107) �ی ِ

َ
ال ْلَ ًه لِّ اَک ِإالَّ َرْحَ ْرَسْلَ

َ
َوَما أ

)و ما تو را نفرستادیم مگر ]به عنوان[ رحمتی برای جهانیان)
و همچنین:

 ِبِه َوَم َبَلَغ)انعام:19)
ُ

نِذَرک
ُ
ْرآُن أل ُ ا الْ�ق وِحَ ِإَلَّ َهَ

ُ
َوأ

)هرکس را ]که این پیام به او[ برسد هشدار دهم)
و چون وحِی ربانی که در قالب قرآن کریم و سنت نبوی ظاهر گردیده رسالت،
پایانی برای بشر است پس الزم است که برای همه بشریت و همه دوران های
آینده تا زمانی که خداوند، زمین و هر آنچه که روی آن است را به ارث ببرد،
عمومیت داشته باشد. و این همان عقیده ای است که تجددگرایان تالش در
نابودی آن دارند، با این ادعا که قرآن و سنت پدیده ای تاریخی است و فقط برای
محدوده زمانی مشخصی و برای اهل جزیره العرب آمده است تا بدین طریق
 بتوانند فلسفه های عصر را رواج دهند، حال آنکه این فلسفه ها با هم تعارض
و تنازع دارند و در عمل ناکارآمد،بوده اند و موجب فجایع بزرگی شده اند مانند
جنایت های نازی ها در اروپا نابودی میلیون ها نفر در چین تحت نام انقالب
فرهنگی و کشتار دهها میلیون تن در روسیه با هدف نهادینه کردن مارکسیسم. و
در همین راستا در عصر حاضر نیز بنیان خانواده از هم پاشیده است و تنهایی و
افسردگی به سبب فلسفه های فردگرایی، ماده گرایی، مدرنیسم و پست مدرنیسم

گسترش یافته است.

و اما سبب سوم، تمرکز قطب های تجدد و سکوالریسم بر تضعیف و بی اعتبار
ساختن موسسین علوم شرعی است تا بدین طریق بتوانند همه منظومه های
علمی شرعی را که مانع پیشرفت خواسته آنها در جامعه اسالمی است، نابود کنند.
به همین سبب نظریه پردازان مدرنیسم و سکوالریسم، سعی در بی اعتباری
شافعی موسس علم اصول فقه، و بخاری صاحب مهم ترین کتاب در سنت نبوی،
و سیبویه به عنوان یکی از ستون های فهم زبان عرب را دارند تا اسالم و دین

همچون چراگاهی بی حصار برای هر کس و ناکس شود.
دکتر قوشتی در کتابش قضایای دیگری که موجب هجوم سردمداران تجدد

بر شافعی و فکرش گردیده است را بیان می کند، از جمله:
ـ تاکید شافعی بر عربی بودن قرآن کریم و لزوم توجه به این نکته در فهم

قرآن و تعامل با آن.
عبدالمجید الشرفی می گوید: »منهج لغوی که اصولی ها از آن پیروی می کنند
نیاز به بازنگری دارد زیرا کارکرد زبان امروزه تغییر کرده و همینطور رابطه لغت و
معنا ما همچنین در تولید معنایی که لغت می رساند مشارکت داریم« معنی این
حرف، تبدیل معنای نص قرآنی و نبوی به معنایی مدرن است که این اوج هرج و
مرج در دین است. به عنوان نمونه، نتیجه چنین رویکردی را در معنی مدرن
حجاب نزد محمد شحرور دیده ایم که از نظر وی حجاب مساوی با بیکینی )لباس

شنای زنانه) است!
ـ شافعی بر اساس آیات و احادیث و فهم و عمل صحابه و تابعین تاکید می کند
که سنت نبوی حجت است و جزئی از وحی الهی می باشد که تبعیت از آن الزامی
است. اما آرکون اینگونه ظالمانه شافعی را مورد اتهام قرار می دهد: »عموما
همه معترفند که او برای اولین بار حدیث را به عنوان منبع دوم اساسی نه تنها
برای قانون و تشریع بلکه همینطور برای اسالم قرار داده است«. اما برای
بطالن چنین ادعایی کافی است بپرسیم شافعی چه قدرت و سلطه ای در اختیار
 داشته تا چنین چیزی را بر همه مسلمانان در دوران خود و پس از خود الزامی کند؟
و این تهمت در تضاد با نص قرآن کریم است که آرکون مدعی است تنها منبع

اسالم است و درباره پیامبر ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ می گوید:
 َوْحٌ ُیَح )نجم: 3 ـ 4)

َّ
َوى )۳( ِإْن ُهَ ِإال ِطُق َعِن اْلَ َوَما �یَ�ف

)و از روی هوس سخن نمی گوید )3) این نیست مگر وحیی که وحی می شود)
ـ تکیه شافعی بر حجیت اجماع بر اساس این سخن اهلل تعالی که می فرماید:
ِ َما

لِّ َن ُنَ �ی ْؤِمِ ُ ْ
یِل ال َر َس�بِ ْ ِبْع َغ�ی َدى َو�یَ�قَّ َن َلُ اْلُ �یَّ َ ْ�ِد َما �قَ�ب ُسوَل ِم �بَ اِقـــــــــــــِق الَّ ُسثَ َوَم �ی

ًرا)نساء: 115) َ َوَساَءْت َمِص�ی َهنَّ ْصِلِ �بَ ُ لَّ َو�ف َتَ
هر کس پس از آنکه راه هدایت برایش آشکار شد با پیامبر به مخالفت برخیزد
و ]راهی[ غیر راه مومنان در پیش گیرد وی را به بدانچه روی خود را بدان سو کرده

واگذاریم و به دوزخش کشانیم و چه بازگشتگاه بدی است).
و همچنین این سخن پیامبرـ  صلی اهلل علیه وسلمـ  که: »إن اهلل ال یجمع أمتی
علی ضالله، وید اهلل مع الجماعه« یعنی: اهلل امت مرا بر گمراهی یکجا نمی سازد و
دست اهلل با جماعت است. )به روایت ترمذی. آلبانی آن را صحیح می داند).
اما آدونیِس شاعر تایید اجماع توسط شافعی را بر این اساس که ترجیح  
جمع گرایی بر فردگرایی است مورد انتقاد قرار می دهد! صادق النیهوم اما کار
شافعی در تقریر حجیت اجماع را »ترسیخ استبداد« می نامد! اما سبب واقعی
این است که شافعی تقریر نموده الزمه اجماع استناد شرعی از سوی اهل علم
است و این در تناقض با مرجعیت مدرن و خالی شدن عرصه نظر دهی در باب

قضایای جدید از مشارکت چهره های آنان است!
ـ موضع شافعی درباره فعال سازی نگاه عقل گرایانه در اجتهاد و قیاس، حال
آنکه شافعی از جانب تجددگرایان متهم است که »وی می خواسته ارزش
اجتهادات شرعی از جمله رای و استحسان را کم جلوه دهد« چنانکه محمد سعید
العشماوی می گوید! همه اینها برای این است که شافعی میان نظر عقلی و اجتهاد و نص
شرعی ارتباط برقرار می سازد و این همان چیزی است که تجددگرایان می خواهند
از آن رها شوند تا بتوانند بدون هیچ قیدی به راه خود ادامه دهندهر چند که
اجتهادشان در اصول دین در تعارض با قرآن کریم وسنت نبوی قرار بگیرد.
در پایان باید گفت که این دشمنی سکوالرها با امام شافعی، دروغ بودن این
ادعایشان را نمایان می سازد که مخالفت شان صرفا با اسالم سیاسی یا وهابیت
و سلفیت یا تندروی و داعش است، بلکه در حقیقت دشمنی آنها با خود اسالم
است یعنی همان چیزی که از زمان بعثت مبارک نبوی، امت اسالمی بر آن اجماع

کرده و هویت و تمدن خود را بر آن استوار کرده است.
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بدون شک می توان عالمه محمد بشیر االبراهیمی را دومین اصالحگر
تاریخ دعوت اسالمی در الجزایر و جمعیت علمای مسلمین این کشور

پس از عالمه شیخ عبدالحمید بن بادیس بشمار آورد.
زندگی عالمه ابراهیمی فراز و نشیب های زیادی داشته است: پرورش
دوران کودکی و سپس هجرت به خارج از الجزایر، بازگشت به الجزایر
و همکاری با عالمه ابن بادیس، بر عهده گرفتن ریاست جمعیت علمای
مسلمین پس از درگذشت عالمه ابن بادیس، ترک الجزایر و حمایت از
انقالب این کشور، و سپس بازگشت به الجزایر پس از استقالل.
متأسفانه کتاب هایی که بطور عمیق و ریشه ای به قضیه ی حمایت
عالمه ابراهیمی از انقالب الجزایر و مخالفت ایشان با انحرافات جبهه ی
آزادی از ارزش هایی مانند اسالم، عدالت، و آزادی پرداخته را در دسترس
نداشتم، اما از آنجایی که این مسئله از اهمیت فراوانی برخوردار است و
نقل آن در این برهه از زمان که جهان اسالم شاهد انقالب های مسالمت
آمیز علیه ستمگرانی است که پس از نابودی استعمارگران اختیار

قدرت را بدست گرفته اند بسیار ضروری است.
وقفه ی اول: عالمه محمد بشیر ابراهیمی در سال 1306 هجری قمری
موافق با سال 1889 میالدی در میان قبیله ی آل ابراهیم در غرب شهر
قسنطینه در الجزایر در خانواده ای متدین دیده به جهان گشود، نسب
ایشان به ادریس بن عبداهلل مؤسس دولت ادارسه یا ادریسی ها در

مغرب می رسد.
در نزد عمویش شیخ محمد مکی ابراهیمی که از بارزترین علمای
الجزایر در عصر خود بود قرآن را حفظ نموده و علوم عربی را فرا گرفت...
در همان زمان نبوغ ایشان در ادبیات عرب بر همه آشکار شد، پس از 
درگذشت عمویشان درحالی که چهارده سال بیشتر نداشتند مسند

تدریس را بر عهده گرفتند.
در سال 1908 میالدی پدرش از ظلم و ستم فرانسوی ها به مدینه ی
منوره هجرت کرد، و محمد بشیر در سال 1911 به ایشان پیوست. او
در مسیر مدینه ی منوره سه ماه در قاهره توقف نمود و با علما و رهبران
فکری و ادبی مصر از جمله: سلیم البشری و محمد بخیت دیدار کرد
و در مدرسه ی دعوت و ارشاد که توسط عالمه رشید رضا نویسنده ی
 تفسیر المنار تأسیس شده بود دروس علمی را فرا گرفت، همچنین
با دو شاعر بزرگ مصر احمد شوقی و حافظ ابراهیم دیدار کرد، پس از
آن از طریق دریا به حیفا و از آنجا با قطار به مدینه ی منوره رفت.
در مدینه ی منوره مالزم و همراه شیخ عبدالعزیز الوزیر تونسی و
شیخ حسین احمد فیض آبادی هندی بود و بیشتر اوقات خود را در
کتابخانه ی شیخ االسالم عارف حکمت مشعول مطالعه و تحقیق و

تدریس بود.
در سال 1913 میالدی در مدینه ی منوره محمد بشیر ابراهیمی با
عالمه عبدالحمید بن بادیس و شیخ طیب العقبی که قبل از او به مدینه ی
منوره هجرت کرده بودند مالقات کرد، نتیجه ی این مالقات ها پس از
هفده سال، تأسیس جمعیت علمـای مسلمیـن بود، جمعیت علمـای
مسلمین الجزایر آنگونه که خود ابراهیمی در مقدمه ای که بر کتاب عقاید
اسالمی عالمه ابن بادیسـ  رحمه اهللـ  نوشته است، یک جمعیت
سلفی بود که مهمترین هدف آن مبارزه با خرافات ها و بدعت های موجود

در الجزایر و همچنین رویارویی با استعمارگران بود.

پرچمد ا را ن نهضت اصالحی سلفی معاصر 
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نشـر علوم دینـی و زبان عـربی را طبق آنچـه در جلسات خود در
 مدینه ی منوره با عالمه ابن بادیس به توافق رسیده بودند آغاز
کردند، ابراهیمی در شهر »سطیف«  مشغول به تدریس شد و
دیدارهایی ماهیـانه با عالمـه ابن بادیس برای پیگیـری اخبـار
فعالیت های اصالحی و تأثیر آن بر جامعه داشت، وی می گوید:
در این دیدارها فعالیت های خودمان و تأثیر آن بر جامعه را عادالنه
می سنجیدیم، و پس از آن تصمیمات الزم را اتخاذ می کردیم، و
بگونه ای برنامـه ی آینـده ی خود را طراحی می کردیـم که با هیچ
اختاللی روبرو نشویم. حوادث را خوب مطالعه می کردیم و برای
پیشامدها آماده می شدیم، و این ده سال مقدمه ای بود برای تأسیس
جمعیت علمای الجزایر«. وی همچنین می گوید:»نتایج بررسی های
پیاپی جامعه ی الجزایر میان من و ابن بادیس از زمان نخستین
 نشستمان در مدینه ی منوره در سال 1331هجری قمری برابر
با 1913 میالدی این بود که بالیی که بر سر این ملت آمده از دو
جهت است که با هم همکاری گسترده دارند، و یا بعبارت دیگر دو
استعمارگر مشترک خون این ملت را می مکند و دسترنجش را به

یغما برده و دین و دنیایش را فاسد کرده است:
ـ استعمار مادی که استعماری فرانسوی است و از آهن و آتش

بهره می برد.
ـ استعمار معنوی یعنی استعمار مشایخ طرق صوفیه که دین را به
بهای ارزان فروخته و با رضایت کامل با استعمارگران همکاری

می کنند.
لذا من و ابن بادیس به این نتیجه رسیدیم که جمعیت علما

بایستی مبارزه با استعمارگران دومی را آغاز کند«.
همه ی این ها نشان می دهد ابن بادیس و ابراهیمی از باالترین
مهارت های برنامه ریزی راهبردی برخوردار بودند، و همراه با هر
طرحی یک طرح جایگزین نیز آماده می کردند، فعالیت  آن ها نه یک
واکنش عاطفی، بلکه یک اقدام حساب شده بود، لذا می گوید:
»حکومت فرانسه در آن زمان قدرت علمای مسلمان را دست کم
می گرفت و تصور می کرد ما قادر به انجام کارهای بزرگ نیستیم،
اما ما موفق شدیم ظن و گمانشان را به نا امیدی تبدیل کنیم«، پس 
از عهده دار شدن جمعیت علما این منهج راهبردی و آینده نگری

عالمه ابراهیمی را با وضوح بیشتری خواهیم دید.
در سال 1924میالدی عالمه ابن بادیس ایشان را برای تأسیس
جمعیت »برادری علمی« تشویق کرد، گرچه تأسیس این جمعیت
یک تجربه ی ناموفق در کارنامه ی ابراهیمی محسوب می شود اما
تجربه ای بود که ابراهیمی چند سال بعد از آن برای وضع قوانین
جمعیت علمای مسلمان که در سال 1931 میالدی همزمان با جشن
فرانسوی ها بمناسبت صدمین سالگرد اشغال الجزایر تأسیس
شد استفـاده کرد، عالمه ابن بادیس بعنـوان رئیس جمعیت و
ابراهیمـی بعنـوان نایب رئیس آن انتخـاب شدنـد، و مسئولیت
نظارت بر فعالیت های جمعیت در غرب الجزایر به ابراهیمی واگذار
شد، لذا ایشان به شهر تاریخی تلمسان منتقل شده و در آنجا

سکونت گزیدند.
مرحله ی )1940-1931) از عمـر جمعیت علمـای الجزایر را
می توان مرحله ی پایه گذاری انقالب این کشور علیه استعمارگران
فرانسوی دانست. گرچه جمعیت علمای الجزایر خود را از سیاست
دور نگه داشته بود، اما اهداف حقیقی جمعیت بنابه تعبیر خود

ابراهیمی »نیمه ای از استقالل« بود.

پس از انقالب عربی به رهبری شریف حسین در سال 1917هـ
دولت عثمانی که از تأمین غذا برای ارتش و ساکنان مدینه ناتوان
شده بود خواستار کوچ ساکنان این شهر به دمشق شد، و خانواده ی
ابراهیمی نیز به ناچار مدینه را ترک نموده، راهی دمشق شدند.
در دمشق عالمه ابراهیمی با تعداد زیادی از علمای شام از جمله
عالمه ی شام شیخ بهجت بیطار آشنا شد، و در مسجد جامع اموی
به موعظه و ارشاد پرداخت و تدریس در مدرسه ی سلطانیه را آغاز
کرد. تعداد زیادی از اندیشمندان شام مانند دکتر جمیل صلیبا و دکتر

عدنان اتاسی در این مدت نزد او دانش آموختند.
عالمه محمد بشیر ابراهیمی با مشارکت در همایش ها، کنگره ها
و سمینارهای مختلف گام های مهمی در نهضت اصالحی آن دوران

برای متحد کردن مسلمانان برداشت.
زمانی که امیر فیصل وارد دمشق شد از ابراهیمی خواست به  
مدینه بازگشته و مسئولیت اداره ی معارف را بر عهده بگیرد، اما

ابراهیمی بازگشت به سرزمین خود الجزایر را ترجیح داد.

وقفه ی دوم: در سال 1920 میالدی ابراهیمی در حالی به میهن
خود الجزایر بازگشت که این کشور زیر یوغ استعمار فرانسه بود.
 ایشان با نوشته های خود مردم را نسبت به جرایم استعمارگران
آگاه می کرد و می فرمود: استعمار فرانسه مانند یک بیماری وارد
این سرزمین شده و با خود مرگ و اسباب مرگ به همراه آورده است...
استعمار همچون بیماری سل است که مقاومت بدن را هدف می گیرد، 
استعمارگران می خواهند در این سرزمین با احکام اسالمی مبارزه
کرده و حرمت های الهی را به بازی بگیرند و با الحاد و خداناباوری به
مبارزه ی با ایمان، و با رذالت ها به مبارزه ی با فضایل و ارزش ها، و
با بی سوادی به مبارزه با آموزش، و با این بلبله ای »زبان فرانسوی«
که هیچ بیان و اندیشه ای با خود ندارد به مبارزه با زبان عربی برخیزند.
همچنین می گوید: استعمار برای آلوده ساختن الجزایر با شمشیر
صلیب آمده است، و تعداد زیادی از کشیش ها و معلم ها و پزشکان 
 را با خود آورده است، کشیش هایشان به نشر عقیده ی نصرانیت
پرداختـه و در عقیـده ی مسلمانـان تشکیک ایجـاد می کننـد، و
معلم هایشان عقل جوانان را فاسد کرده و امت را از زبانشان دور
می کنند و تاریخ را تحریف نموده و آن ها را از دین دور می سازد، و
پزشکشان یک درد را با چندین درد دیگر درمان می کند و یک

میکروب را با چندین میکروب از بین می برد.
پس از بازگشت به الجزایر، ابراهیمی پروژه اصالحی خود در
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در تلمسان ابراهیمی دارالحدیث را راه اندازی کرد، در کنار این
مرکز علمی یک مسجد و یک سالن کنفرانس و بخش هایی ویژه ی
دانشجویان و طالب علم وجود داشت، و اولین مدرسه ی جمعیت
علما محسوب می شد که ساختمان آن اجاره ای نبود، این مرکز به
سبک معماری اندلسی ساخته شد و در مراسم افتتاحیه ی آن 3000
نفر از جمله 700 میهمان از خارج شهر تلمسان از جمله عبدالحمید

بن بادیس بود حضور یافتند.
ابراهیمی روزانه در این مرکز ده درس ایراد می کرد و بعد از نماز
عشاء در یکی از مراکز پیرامون تاریخ اسالم سخنرانی می کرد، او

شیوه ی آموزش و پرورش را اینگونه فهمیده بود.
ایشان بشدت از سوی اشغالگران فرانسوی مورد فشار قرار  
گرفتند، لذا تصمیم گرفت چنان وانمود کند که به بازرگانی مشغول
است تا دید فرانسوی ها را از دروس و شاگردانشان دور کند.

زمانی که بر شیپور جنگ جهانی دوم دمیده شد، ابراهیمی می گوید:
در منزلم در تلمسان با ابن بادیس دیداری داشتم، با هم گفتگو
کردیم که اگر جنگ رخ داد چه کنیم، تصمیم گرفتیم هر کدام از ما
از دنیا رفت دیگری جانشینش شود، و همه ی احتماالت را در نظر
گرفتیم و از آنچه به توافق رسیده  بودیم دو نسخه یادداشت کردیم.
در سال 1940 زمانی که جنگ جهانی دوم رخ داد، ابن بادیس به
اجبار در حصر خانگی قرار گرفت، و ابراهیمی از آنجایی که حاضر
نبود در رادیو به سود فرانسوی ها سخنرانی کند به صحرای جنوبی
الجزایـر در روستـای آفلو تبعیـد شد، از آنجـایی که ابن بادیس و
ابراهیمی این روزها را پیش بینی می کردند در سال 1939میالدی
روزنامه های جمعیت علما و روزنامه ی شهاب متعلق به ابن بادیس

را متوقف کردند تا اینکه مبادا از سوی فرانسوی ها برای نشر اباطیل
و اکاذیب تحت فشار قرار بگیرند، و معتقد بودند »تعطیل بهتر است

از نشر اباطیل«.
زمانی که ابن بادیس از تبعید ابراهیمی باخبر شد نامه ای به این

مضمون برایش ارسال کرد:
برادر عزیزم استاد بشیر االبراهیمی ـ سلمه اهلل ـ السالم

علیکم ورحمه اهلل وبرکاته
از موضع شجاعانه و عدالت خواهانه ی شما باخبر شدم و می گویم:

»اآلن ای عمر«.
از علم و دین محافظت کردی، خداوند از تو محافظت کند، و دین
خدا را بزرگ داشتی، خداوند قدر و منزلت تو را در دنیا و آخرت
بزرگ دارد، مایه ی عزت دین و علم شدی، خداوند تو را در مقابل
تاریخ صادق عزت دهد، آن دو را روسفید کردی، خداوند در روز
دیدارش تو را روسفید بگرداند، و تو را بر راه راست استوار بگرداند،
هر آنچه نیاز داشتی مرا از آن باخبر کن... خداوند خود یاری گر است

درود خدا بر شما؛ از سوی برادرت عبدالحمید بن بادیس.
یک هفته پس از تبعید ابراهیمی، عالمه ابن بادیس چشم از
جهان فروبست، و اعضای جمعیت در غیاب ابراهیمی او را بعنوان
رئیس جمعیت علما انتخاب کردند چرا که منزلت و جایگاه ایشان را
بخوبی می دانستند، همچنان که در آغاز تأسیس جمعیت علما بدون
 آگاهی عالمه ابن بادیس ایشان را بعنوان ریاست جمعیت انتخاب
کردند، استاد ابراهیمی بمدت سه سال از محل تبعید خود جمعیت را
با نامه نگاری اداره می کرد تا اینکه در سال 1943 آزاد شد.

یکی از اعضای جمیعت علما بنام شیخ تبسی نامه ای به ابراهیمی
نوشت و درگذشت ابن بادیس را خدمت ایشان تسلیت عرض کرد
و او را از انتخابش بعنوان رئیس جمعیت علما باخبر ساخت، در این
نامه آمده است: »... برادران شما در شورای اداری جمیعت علما در
شهر قسنطینه ریاست جمعیت را به شما واگذار کرده و جایگاه
برادر راحلتان عالمه ابن بادیس را به شما می سپارند، و همانگونه
که او بر تمام فعالیت های علمی و اداری جمعیت نظارت می کرد شما
نیز خواهید کرد...«، این نامه بیانگر جایگاه ابراهیمی نزد شورای
اداری جمعیت علما و احترام اعضای جمعیت به بزرگانشان بود.
حتـی در تبعیـد هم ابراهیمـی از تعلیـم و آموزش مردم دست
برنداشت، و تا جایی که اجازه داشت برای مردم سخنرانی می کرد.
 نتیجه و دستاورد این سخنان آثار ارزشمندی بود که برخی از آن ها
تاکنون به زیور طبع آراسته نشده است مانند: دیوان اشعار 881
بیتی، دیوان شعـر حمـاسی 36 هزار بیتـی، و رساله ی سوسمار.
وقفه ی سوم: ابراهیمی از زمان آزادی در سال 1943 تا پایان جنگ  
جهانی به شدت تحت کنترل بود، سپس به پایتخت الجزایر آمد تا
بطور مستقیم مدیریت جمعیت علما را بر عهده بگیرد و بر فعالیت
مدارس ومساجد و مراکز و روزنامه ها و مجالت وابسته به آن نظارت کند.
ایشان پس از انتقال به پایتخت و مدیریت مستقیم جمعیت  
 تصمیم گرفتند مدارس جدیدی راه اندازی کنند،  لذا با حمایت
مردمی 73 مدرسه را با یک طراحی راه اندازی کردند تا به نسل های
آینده بگویند همه ی این مدارس نتیجه ی یک اندیشه است، این
روند ادامه داشت تا اینکه تعداد مدارس وابسته به جمعیت علما
به 400 مدرسه رسید و صدها هزار دختر و پسر دانشجو در آن
مشغول تحصیل و هزار و دویست معلم در آن مشغول تدریس
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شدند. بودجه ی مدارس جمعیت علما در سال 1952میالدی
صد ملیون فرانک فرانسه بود.

چند سالی از پایان تبعید ابراهیمی نمی گذشت که بار دیگر ایشان
زندانی شدند، و همراه با ایشان 70 هزار الجزایری دیگر که بیشتر
آنان اعضای جمعیت علما بودند به زندان افتادند. شصت هزار
الجزایـری در سال 1945 توسط رژیـم فرانسـه کشتـه شدند،
ابراهیمی یک سال را در زندان سپری کرد و در آنجا با سختی های
بسیاری روبرو شد و چندین بار ایشان را به بیمارستان منتقل کردند.
او با عزمی راسخ از زندان خارج شد و بار دیگر مدارس و همایش ها
و مجالت جمعیت علما و فرع آن در پاریس را فعال کرد و اداره ی
مجله ی بصائر را بر عهده گرفت و بر اساس منش و روش عالمه
 رشید رضا در مجله ی المنار پیش رفت. وی با وجود سفرهای
متعددی که داشت کلیه ی کارهای مجله را خود انجام می داد، تا
جایی که چند شب می گذشت و چشمانش خواب را تجربه نمی کرد.
ابراهیمی برای برنامه ریـزی منهـج آموزشی مدارس جمعیت
علما »کمیتـه ی آموزش عالی«  را راه اندازی کرد، و نتیجـه ی این
تالش ها فراهم شدن زمینه ی ادامه ی تحصیل برای ده ها هزار
دانش آموزی بود که مرحله ی ابتدایی را به پایان رسانده بودند و
 می خواستند تحصیالت خود را کامل کنند. جمعیت علما در سال
 1948 میالدی در شهر قسنطینه دبیرستان عالمه ابن بادیس را
راه اندازی کرد، و تا قبل از آن دانش آموزان برای تحصیل در مقطع
 دبیرستان به شهرهای زیتونه در تونس و قرویین در فاس مغرب
مسافرت می کردند، و برای اولین بار دانش آموخته هایی از الجزایر
و از دبیرستان عالمه ابن بادیس برای تحصیل در مقاطع دانشگاهی

به کشورهای مشرق عربی فرستاده شدند.
در نخستین سال تأسیس دبیرستان عالمه ابن بادیس بیش از
هزار دانش آموز از مناطق مختلف الجزایر در این مدرسه ثبت نام
کردند. خوابگاه دبیرستان تنها گنجایش هفتصد نفر را داشت و این
خوابگاه ها مجهز به تخت، کمد، آشپزخانه، و سرویس بهداشتی بود.
ابراهیمی حمایت از این دبیرستان در مقابل اشغالگران فرانسوی
را بسیار ضروری می دانست لذا از شیخ مسجد جامع زیتونه عالمه
طاهر بن عاشور خواست تا دبیرستان ابن بادیس تابع مسجد زیتونه
باشد. عالمه ابن عاشور نیز با این طرح موافقت کرد، و خطابی رسمی

در این زمینه مرقوم داشتند.
این هماهنگی با شیخ مسجد جامع زیتونه توسط جمعیت  
دانشجویان جزایری در زیتونه انجام شد، دانشجویانی که از سوی
جمعیت علما برای ادامه تحصیل به زیتونه فرستاده شده بودند. این
را می توان از دیگر فعالیت های جمعیت علما و شخص ابراهیمی
دانست، ایشان دانشجویانی را به شهرهای مختلف می فرستاد و
آنان را تشویق می کرد تا هیئت ها و سازمان ها و مؤسساتی تشکیل

دهند که مایه ی تقویت آنان شود.
همچنین ابراهیمی بر مراکز جمعیت و نمایندگی های آن در فرانسه
که اولیـن مرکز اسالمی در کل اروپا بود نظـارت می کرد. در جنـگ
 جهانی این مرکز متوقف شد، و در سال 1947م استاد ابراهیمی،
شیخ سعید صالحی بازرس کل جمعیت را به فرانسه فرستاد تا
وضعیت این مرکز را بررسی کند و زمینه ی بازسازی و فعال کردن
مجدد آن را فراهم کند، در نتیجه این مرکز بار دیگر گشایش یافت و
نه تنها کارگران الجزایری مقیم فرانسه،  بلکه دانشجویان الجزایری

که در دانشکده های مختلف فرانسوی مشغول به تحصیل بودند با
این مرکز ارتباط برقرار کردند.

فعالیت های ابراهیمی در الجزایر او را از توجه به قضایای مسلمانان
بازنداشت، لذا در سال 1948م ایشان همراه با برخی سران الجزایر
به عضویت کمیته ی کمک به فلسطین درآمدند، و کمک های مالی
فراوانی برای فلسطین اشغالی جمع آوری کرده و 100 مجاهد را به
این کشور اعزام کردند، همچنین ایشان پیام های زیادی برای نهادهای
بین المللی و عربی نوشته و مظلومیت ملت فلسطین را به آن ها یادآور

شدند، ومقاالت زیادی در این رابطه مرقوم داشتند.
توطئه های فرانسه علیه جمعیت علما متوقف نشد، ابراهیمی در
سال 1950 برای پاسخگویی درباره ی دو قضیه ی مهم به پاریس

فراخوانده شد:
اول: خواسته ی ابراهیمی از دولت فرانسه مبنی بر عدم دخالت در
قضایای دینی و آزادی آموزش زبان عربی برای الجزایری ها زیرا
فرانسه رژیمی است که ندای سکوالریسم سر می دهد، اما نماز
حج، فتوا، وقف و همه ی امور دینی الجزایر را زیر سلطه ی خود دارد.
دوم: ابراهیمی معتقد بود الجزایری های مقیم فرانسه حق دارند
مسائل دینی و زبان مادری خود را در کلیه ی نمایندگی های جمعیت
علمـا در فرانسـه که در سـال 1936 توسط عالمـه ابن بادیس

تأسیس شده بود فرا گیرند.

ابراهیمـی بـرای بـار دوم در سال 1952 جهت مشـارکت در
ششمین دوره ی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به فرانسه سفر
 کرد و با هیئت های کشورهای مختلف دیدار و در مقر نمایندگی
جمعیت علما در پاریس سران هیئت های کشورها را به ضیافت
شام میهمان کرده و بحران انسانی الجزایر را برای آن ها شرح داد.
عالمه ابراهیمی توجه زیادی به نمایندگی جمعیت علما در پاریس
داشت،  لذا شیخ ربیع بوشامه را برای اداره ی این مرکز روانه ی
فرانسه کرد، چرا که ایشان سابقه ی فعالیت در نمایندگی جمعیت

علما در پاریس را داشتند.
استاد محمد بشیر ابراهیمی یک شخصیت راهبردی طراز اول
آینده ی برای تأمین  آینده ای   بود، متوجه ضرورت جستجوی 
جمعیت علما و محافظت از صدها مدرسه  ای که هزاران دانش آموز
در آن تحصیل می کردند بود. این مدارس نیازمند هزینه های مالی
هنگفتی بود که مردم الجزایر به تنهایی قادر به تأمین آن نبودند، لذا
ابراهیمی می دانست اشغالگران منتظر روزی هستند که جمعیت
علما به ناتوانی مالی برخورد کند و پروژه ی اصالحی اش متوقف شود.
ابراهیمی و همراهانش معتقد بودند الجزایر طی پنج سال آینده
به حداقل 150 مدرسه در هر سال نیاز دارند تا اینکه مجموع مدارس
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جمعیت به هزار مدرسه برسد، عالوه بر سه دبیرستان پسرانه و یک
مرکز تربیت معلم برای آقایان و بانوان؛ اما در سطح آموزش عالی
دانشجویان را برای تحصیل به کشورهای دیگر اعزام می شدند.
ابراهیمی و همراهانش به این نتیجه رسیدند که از کشورهای
 عربی درخواست کمک نموده و از آن های بخواهند الجزایری ها
را برای تحصیل در کشورهایشان بپذیرند، لذا ایشان برای طرح
مشکالت الجزایر در سال 1952 یک سفر طوالنی را آغاز کرد وطی
 سه سال پیاپی از مصر، عربستان سعودی، کویت، عراق، و اردن
بازدید کرد، و از آنجایی که ایشان از قبل برای همه شناخته شده
بود در هر کدام از این کشورها مورد استقبال گرم قرار می گرفت.
نتیجه ی این سفرها چندهزار لیره ی مصری بود که نمی شد با آن
حتی یک مدرسه را ساخت، و صد بورسیه ی تحصیلی بدون صرف
مخارج زندگی که ابراهیمی ساالنه هزاران لیره از طرف جمعیت

برایشان هزینه می کرد.
ابراهیمی در مسافرت بود که انقالب الجزایر شروع شد و وی
نتوانست به الجزایر بازگردد، لذا در قاهره مستقر شد و از دفتر
جمعیت علما در قاهره حرکت را رهبری کرد، و جوانان الجزایری
را برای تحصیل به کشورهای مختلف اعزام می کرد.منزل او در
محله ی مصر جدید در قاهره مبدل به محلی برای دیدار علما و ادبا

و دانشجویان و جوانان انقالبی الجزایر شد.
ابراهیمی مورد احترام اقشار مختف جامعه بود، در سال 1954م
هنگامی که اختالفـات میـان جمـاعت اخـوان المسلمیـن و جمال
عبدالناصر به اوج خود رسید، ایشان تالش کردند با میانجیگری به

این اختالفات پایان دهند، اما موفق نشدند.

وقفه ی چهارم: با خیزش مردمی الجزایر علیه فرانسه در  
 تاریخ 1/11/1954میالدی ابراهیمی حمایت از این انقالب را
وظیفه ی خود می دید لذا اولین شخصیت علمی الجزایر بود که این
انقالب را تأیید کرد و فتوای جهاد با مال و نفس وفرزند را صادر
کرد و از نخستین کسانی بود که پیمان جبهه ی آزادی الجزایر را
امضا کرد، چرا که ابراهیمی بر این باور بود که این انقالب دستاورد
طبیعی تالش های سی ساله ی جمعیت علما در پرورش نسلی
آزادی خواه است، لذا به جرأت می توان عالمه محمد بشیر ابراهیمی

را »روح انقالب« الجزایر دانست.
دکتر فاضل الجمالی رئیس وقت هیئت عراق در سازمان ملل
می گوید: ابراهیمی بمناسبت استقالل لیبی در سال 1951م سخنرانی
کرد و گفت: »الجزایر بزودی شما را با قهرمانانش و قربانی هایی که
در راه استقالل و ابراز هویت عربی و اسالمی خود می دهد شگفت

زده  خواهد کرد«، او در هرلحظه منتظر قیام مردمی بود.
ابراهیمی در افتتاح دفتر مغرب عربی جمعیت علما در قاهره که
کشورهای تونس، مغرب و الجزایر را دربرمی گرفت نقش اساسی
داشت، و در این دفتر سه کشور تونس، مغرب، و الجزایر را برای
مبارزه با استعمار فرانسه فرا می خواند، همچنین ایشان در مصر
 رادیو صدای الجزایر را راه اندازی کرد. اولین پیامی که از این
رادیو پخش شد صدای ابراهیمی بود که می گفت: »نشنوم که
عقب نشینی کرده اید«، عالمه محمد بشیر ابراهیمی زبان انقالب
مردمـی در کنفـرانس های مطبوعـاتی، دیدارهـای تلویزیونی و
گفتگوهـای رادیویی شـده بود، برای دفاع از انقالب الجزایر به
کشورهای مختلف سفر کرد، و با پادشاهان و علما و اندیشمندان
مختلف دیدار کرد. در سفر پاکستان با سانحه ی رانندگی روبرو شد
و در نتیجه ی شکستن ستون فقراتش چند ماه را در بستر بیماری
سپری کرد، اما نخواست خبر این حادثه منتشر شود تا مبادا
فرانسوی ها از این خبر برای تضعیف انقالب مردم الجزایر سوء

استفاده کنند.
از آنجایی که جمعیت علما نقش محوری و اساسی در انقالب  
 الجزایر داشت، اعضای جمعیت پایه گذاران ارتش آزادیبخش
این کشور بودند، جمعیت علما در بیانیه ای که در مجله ی بصائر
بتاریخ 7/1/1956م منتشر کرد رسما از خیزش مردمی الجزایر
حمایت کرد، که در نتیجه ی آن استعمارگران فرانسوی جمعیت

علما را منحل کرده و پرونده ی فعالیت آنرا باطل کردند.
اما نمایندگی جمعیت در پاریس همچنان به حمایت از انقالب
مردمی الجزایر ادامه می داد و الجزایری های مقیم این کشور را به
حمایت از این خیزش و موضع گیری علیه استعمارگران فرا می خواند.
ابراهیمی تا زمان استقالل الجزایر در مصر ماند و در سال  
1962م به کشور بازگشت، وی در مصر پرچم دفاع از اسالم و
علما و دیگر  با  همراه  هفتگی  بطور  و  برافراشت،  را   الجزایر 
اندیشمندان در همایش ها و سمینارهایی که برای دفاع از الجزایر
برگزار می شد مشهور به »همایش برگزیدگان« مشارکت می کرد.
در سال 1961 از ایشان بعنوان عضو فعال مجمع جهانی زبان
عربی در قاهره تقدیر شد، او پیش تر در سال 1954میالدی
فرستاده ی ویژه ی مجمع جهانی زبان عربی بود، و در سال 194

فرستاده ی ویژه ی مجمع در دمشق بود.
اما عناوین مهمی که عالمه محمد بشیر ابراهیمی زندگی خود
را وقف دفاع از آن کرده بود عبارت بودند از: دین، زبان، میهن. و برای
دفاع از این سه عنوان با استعمارگران اشغالگر و صوفی هایی که 
آنان را همراهی می کردند و غرب زده ها به مبارزه برخواست.
وقفه ی پنجم: پس از پیروزی انقالب مردمی الجزایر و اعالم
استقالل این کشور، ابراهیمی به میهن بازگشت، و اولین خطبه ی
جمعه را در مسجد جامع »کتشاوه« در پایتخت ایراد کرد. مسجدی
که استعمارگران فرانسه در راستای سیاست های اسالم ستیزانه ی
خود در روز جمعه به آن یورش برده آنرا تبدیل به کلیسا کرده بودند.
خطبه ی ابراهیمی در این مسجد اعالم پایان مسیحی سازی ملت
الجزایر بود، گرچه پروژه ی مسیحی سازی مردم الجزایر با شکست
روبرو شد اما درگیری های میان جمعیت علمای مسلمین به رهبری
 بشیر ابراهیمی و سران جبهه ی آزادیبخش الجزایر پیرامون هویت
این کشور و جایگاه اسالم در قانون اساسی الجزایر همچنان ادامه
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پیدا کرد.
پس از پیروزی خیزش مردمی الجزایر اختالفات زیادی میان
سران سیاسی این کشور رخ داد، و این اختالفات جز با گرایش
هواری بومدین رئیس ستاد مشترک ارتش کشور به آقای احمد بن
بال و تعیین ایشان بعنوان رئیس جمهور الجزایر خاتمه نیافت. اینجا
 بود که ابراهیمی بطور کلی رابطه ی خود با جبهه ی آزادی بخش
 الجزایر را قطع کرد چرا که بن بال متأثر از اندیشه های اشتراکی
چپی بود. ابراهیمی بن بال را به نادیده گرفتن اسالم در تصمیمات
کشوری متهم می کرد و نقش اسالم و اسالمگراها در آزادسازی
کشور از استعمارگران را به او یادآور می شد. این اختالف ها سبب
شد ابراهیمی در حصر خانگی قرار بگیرد و حقوق ماهیانه ی او قطع

شود و تا زمان وفاتش در حصر بماند.
حصر خانگی ابراهیمی باعث نشد دیدار هیئت های مختلف با  
ایشان متوقف شود. ایشان در سال 1964 م بمناسبت اختالفات
سیاسی سران کشور و انحراف از ارزش های اسالمی پیام هایی به

سران الجزایر نوشت به این مضمون:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

خداوند چنان مقدر کرد که تا استقالل الجزایر زنده بمانم. در
آن روز می توانستم آسوده خاطر به استقبال مرگ بروم چون تصور
می کردم مشعل جهاد در راه دفاع از اسالم و زبان عربیـ  جهادی
که بخاطرش زندگی می کردمـ  را به سردمداران کشور تقدیم

کرده ام، لذا سکوت اختیار کردم.
اما امروز که بیست و چهار سال از درگشت شیخ عبدالحمید بن
بادیسـ  رحمه اهللـ  می گذرد، الزم می بینم سکوت خود را بشکنم،
چرا که می بینم کشور بسوی یک جنگ داخلی خانمان سوز پیش
می رود، و با یک بحران روحی بی نظیر روبرو شده است، و از مشکالت
نمی دانند ما  رنج می برد. ظاهرا مسئولین  اقتصادی دشواری 
که ملت قبل از همه چیز خواهان وحدت و صلح و رفاه هستند، و پایه ی
تصمیماتی که اتخاذ می کنند باید برگرفته از ریشه های عربی و

اسالمی ما باشد نه از مذاهب بیگانه.
وقت آن رسیده است که مسئولین پاکدستی خود را برای ملت
ثابت نموده و به هیچ چیزی جز فداکاری و مبارزه فکر نکنند، و
اینکه منافع عمومی برایشان اولویت داشته باشد. وقت آن فرا
رسیده است که واژه ی رنگ پریده ی برادری به مفهوم حقیقی اش
بازگردد، و به شورایی بازگردیم که پیامبر صلی اهلل علیه وسلم بر
آن حریص بودند. وقت آن فرا رسیده است که فرزندان الجزایر
سرزمینی بسازند که عدالت و آزادی در آن حکمفرما شود، سرزمینی

بر اساس تقوا و رضایت الهی.
درگذشت ابراهیمی:

عالمه محمد بشیر ابراهیمی در روز جمعه 20 محرم سال 1385  
هجری قمری برابر با 21 مه 1965 میالدی در حالیکه 76 سال سن
داشت در الجزایر چشم از جهان فرو بست و پس از تشییع جنازه ای

باشکوه در مقبره ی »سیدی احمد« دفن شد.
آثار علمی ابراهیمی: از ابراهیمی بیش از پانزده اثر در زبان و
ادبیات عرب و امور دینی بجا مانده است که بیشتر آن مفقود است.
خود او و برخی شاگردان و دوستدارانش آثار او را در چهار جلد
جمع آوری کرده اند، از جمله کتاب عیون البصائر که عبارت است از

سرمقاله های ابراهیمی در روزنامه ی البصائر.

برخی سخنان عالمه ابراهیمی:
ـ مسلمانان چگونه بدبخت می شوند مادامی که قرآنی دارند که
سلف و پیشینیان آن ها را خوشبخت کرد؟ چگونه متفرق و گمراه
می شوند در حالی که کتابی دارند که سلف و پیشینیان آن ها را بر تقوا
جمع کرد؟ اگر آن ها از قرآن پیروی می کردند و قرآن را در زندگی
خود پیاده می کردند خوار و ذلیل نمی شدند، اما سلف و پیشینیان
به آن ایمان آوردند و آن را در زندگی خود پیاده ساختند و در نتیجه
به مقامات رفیع دست یافتند، و ما به قرآن ایمانی ناقص داریم و
پیروی  ما از آن نیز دارای خلل و اشکال است، و هرکسی آن درود

عاقبت کار که کشت.
ـ تدبر در قرآن و پیروی از آن فرق میان اول امت و آخر امت
است، و به راستی چه فرق بزرگی است. عدم تدبر در قرآن میان ما
و علم و دانش فاصله انداخته و ما از این مشکل رهایی نمی یابیم
جز با بازگشت به قرآن و پیروی از آن، و به رستگاری نمی رسیم جز
ی ِ

َّ
وَر ال ُعوا انلُّ َ وُه َوا�قَّ�ب َصُ َ ُروُه َو�ف وا ِبِه َوَعزَّ َن آَمُ �ی ِ

َّ
با ایمان و عمل صالح. َفل

ْفِلُحَن )اعراف:157)پس کسانی که به او ایمان ُ ْ
َک ُهُ ال وَلِ

ُ
ْنِزَل َمَ�ُه أ

ُ
أ

آوردند، و او را گرامی داشتند، و او را یاری دادند، واز نوری که با او
نازل شده پیروی نمودند، آنانند که رستگارند«.

ـ بدترین ویژگی دعوتگران بسوی فرهنگ غربی جهالت و نادانی
مطلق آن ها به حقیقت اسالم است، و بدترین ویژگی دعوتگران بسوی
فرهنگ اسالمی جهالت و نادانی مطلق آن ها به مشکالت عصر است.
ـ میهن بدن ها را جمع می کند، گویش، زبان ها را جمع می کند،  
اما آنچه دل ها را جمع می کند و میانشان الفت ایجاد می کند دین
است، لذا در افق های تنگ به دنبال وحدت نباشید، بلکه آن را در

دین و قرآن بجویید، در افق هایی گسترده.
ـ اگر اسالم عبارت است از دین و سیاست، جمعیت علمای
مسلمین یک جمعیت دینی و سیاسی ا ست. جمعیت علما بر این
باور است که عالمی که سیاست نداند عالم نیست، و اگر علمای دین
از سیاست کناره گیری کنند چه کسی سیاست کشور را اداره کند؟
ـ از برخی نادانان و بیماردالن می شنویم که می گویند: مشارکت
علما در همایش ها و نشست های سیاسی چه معنایی دارد؟ گویا این
عده می خواهند ما را از این غول وهمی »غول سیاست« بترسانند، و
با این سخنان پوچ فرصت ها را از ما بگیرند، چه بسیار سخنان

پوچی که فرصت ها را تباه کرده است.
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یعنی اینکه بنده، خداوند خود را به درستی نشناسد یا اینکه
درک اشتباهی از او در ذهن داشته باشد. آنکه او را دوست ندارد
او را نشناخته و آنکه او را نشناخته نیز ممکن نیست او را دوست

بدارد.
بر این اساس، کسی که واقعا اهل سنت پیامبر است و واقعا در
جستجوی علم نسبت خداوند و دینش است، جزو کسانی است
که اولیای خداوندند و او را دوست می دارند و او نیز آنان را دوست
می دارد. بدیهی است هرچه اهلل را بیشتر بشناسی، او را بیشتر

دوست خواهی داشت.
شعیب، سخنور پیامبران خطاب به قومش چنین فرمود:

ِه ِإنَّ َربِّ َرِحمٌی َوُدوٌد1 ُکْ ُثَّ ُتُبْا ِإَلْ وْا َربَّ ْغِفُ َواْس�قَ
)و از پروردگار خود آمرزش بخواهید سپس به درگاه او توبه

کنید. پروردگار من مهربان و دوستدار است).
درو پروردگار بزرگ چنین می فرماید:

ا2 ُن ُودًّ ْحَ ُم الَّ ْجَعُل َلُ اِلَاِت َس�یَ ُلا الصَّ وا َوَعِ َن آَمُ �ی ِ
َّ

ِإنَّ ال
)کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند به زودی

]خداوند[ رحمان برای آنان محبتی قرار می دهد).
ضخیم ترین حجاب میان بنده و پروردگار همین عدم شناخت
نسبت بـه اهلل است، و انسـان، دشمـن آن چیـزی است کـه

نمی شناسد.
کسانی که او را نمی شناسند او را بد می دارند.

و کسانی که پروردگار را نمی شناسند به جای او شیطان را
پرستش می کنند.

کسانی که خداوند را نمی شناسند معصیت او را می کنند.

گلشن راز

به همین دلیل خداوند قبل از هر چیز مومنان را به علم و شناخت
نسبت به خود دعوت کرده است:

اِت3 ْؤِمَ ُ ْ
َن َوال �ی ْؤِمِ ُ َک َوِلْ �ف�بِ ْغِفْ ِلَ ُ َواْس�قَ  اللَّ

َّ
 ِإَلَ ِإال

َ
ُه ال نَّ

َ
ْم أ َفْعَ

پس بدان که هیچ معبودی ]به حق[ جز اهلل نیست و برای گناه
خویش آمرزش جوی و برای مردان و زنان با ایمان ]مغفرت بخواه[)
دوای این جهل این است که اهلل را آنگونه که شایسته است
بشناسی. آنگاه که او را شناختی خواهی توانست حقیقت توبه را

به دست آوری.
حجاب دوم: بدعت

هرآنکه در دین خداوند نوآوری می کند با این بدعت و نوآوری،
میان خود و اهلل پرده و حجابی به وجود می آورد. این حجاب تا
وقتی که شخص، دست از بدعت خود بکشد همچنان وجود

خواهد داشت.
پیامبر ما صلی اهلل علیه وآله وسلم می فرماید:هر که در این امر
ما )یعنی دین) آنچه را که از آن نیست نو پدید آورد، این کار او

مردود است« ]متفق علیه[
هر کار نیک دو شرط دارد:

اول: اخالص. یعنی اینکه آن کار صرفا بدون هیچ شریکی
برای خداوند باشد.

دوم:متابعت و پیروی. یعنی اینکه کار نیک بر اساس روش
رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم باشد.

هر کاری که این دو شرط را نداشته باشد به عنوان کار نیک
شرعی شناخته نمی شود و به سوی خداوند باال نمی رود، زیرا

تنها کار نیک پاک و درست به خداوند می رسد.

حجاب اول: جهل نسبت به پروردگار

حجا ب ها  ی میا ن
بنـد ه و پــر و ردگا ر
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)برگرفته از سخنان امام ابن قیم)



)کسانی که دوست دارند که کارهای زشت در میان آنان که ایمان
آورده اند شیوع یابد، برای آنان در دنیا و آخرت عذابی دردناک خواهد

بود).
4-سهل انگاری نسبت به پوشانده شدن گناه توسط خداوند:
عبداهلل بن عباس رضی اهلل عنهما می گوید: »ای گناهکار! از عاقبت
بد گناه ایمن مباش که با انجام گناه، بدتر از گناه به همراه آن خواهد
 آمد... شرم نداشتن از فرشتگانی که بر سمت راست و چپ تو
هستند از خود گناه بزرگتر است... این که می خندی و نمی دانی قرار
است خداوند با تو چه رفتاری داشته باشد از خود گناه بزرگتر است...
و خوشحال شدن از انجام گناه از خود گناه بزرگتر است... اینکه 
وقتی باد پرده ی درب خانه ات را حرکت می دهد دچار ترس می شوی
اما از اینکه خداوند دارد تو را در حال گناه می بیند کمی قلبت به

لرزه نمی آید از خود گناه بزرگتر است«
5-مجاهره: مجاهره یعنی این که شخص گناهی را شبانه انجام 
دهد و خداوند او را بپوشاند اما خود او پرده ی الهی را دریده و روز بعد

گناه خود را برای دیگران بازگو نماید!
6-اگر شخص انجام دهنده ی گناه صغیره، الگوی مردم باشد: 
تصور کن اگر مدیر یک کارخانه یا مدرسه و یا رئیس یک دانشکده
دست به گناهی کوچک بزند و به سبب الگو بودنش این کار در میان

زیر دستانش نیز رواج یابد.
یا در میان یک خانواده ی سرشناس پوشش غیر اسالمی عادی  
شود و سپس این عادت به دیگر مردم سرایت کند. ممکن است من
و تو نیز در میان برخی از مردم به عنوان الگو شناخته شویم.
رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم می فرماید: »هر که در اسالم سنت
و راه و روش بدی بیاورد گناه خودش و گناه کسانی که آن کار را پس
از او انجام دهند بر گردنش خواهد بود بدون آنکه از گناه دیگران

چیزی کم شود«5

گناهان صغیره به مرور بزرگ می شوند. چه بسا گناهان کوچکی
که صاحب خود را تدریجا به عاقبت بد کشانده اند.

انسان مومن گناه خود را بزرگ می بیند زیرا او خداوند را مراقب
خود می بیند. مومن همانگونه که گناهان راـ  هرچند کوچکـ  ناچیز
نمی شمارد، همانطور نیز کار خیر را هرچند کوچک به نظر برسد،

ناچیز به حساب نمی آورد.

دراین از بزرگترین و ضخیم ترین پرده هایی است که میان بنده و
پروردگار حایل می شود. راه برداشتن این حجاب خالص گرداندن

توحید است.
معنای واقعی شرک همان تعلق قلب به غیر اهلل است. چه این  
تعلق در عبادت باشد و چه در محبت و یا در معانی قلبی و یا در اعمال
ظاهری. هیچ چیز نزد خداوند بدتر از شرک و مشرکان نیست.
شرک انواعی دارد که از خطرناک ترین آنها شرک پنهان است

خداوند می فرماید:

حجاب چهارم: گناهان کبیره ی آشکار

حجاب پنجم: گناهان صغیره

حجاب ششم: شرک
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بر این اساس، بدعت حجابی است که مانع رسیدن کار نیک به
نزد خداوند می شود و این به معنای نرسیدن بنده به خداوند است.
مبتدع، )یعنی شخص نوآور در دین) اهلل را بر اساس دلخواه
خود عبـادت نمـوده نه بر اساسی که خداوند خواستـه است، و
هوای نفس و دلخواه انسان حجابی است بین بنده و پروردگار.
باید دانست که شخص اهل بدعت، بدتر از شخص گناهکار
است زیرا شخص گناهکار خود را مقصر می داند اما شخص اهل
بدعت کار خود را خوب دانسته و چه بسا به شدت از آن دفاع کرده

و آن را عامل نزدیکی به خداوند می داند!

که این گناهان، بسیار هستند؛ به مانند تکبر و فخر فروشی و
غرور. گناهان کبیره ی درونی و پنهان بدتر از گناهان ظاهری اند.
یعنی بدتر از زنا و نوشیدن خمر و دزدی، زیرا در صورتی که این
گونه گناهان پنهان در قلب انسان بنشیند، تبدیل به حجاب و

مانعی می شود میان بنده و پروردگار.
راه رسیدن به خداوند توسط قلب طی می شود ونه بوسیله ی
پاها و این گناهـان بزرگ قلبی به ماننـد راهزنـان این مسیـرند.

به مانند دزدی و نوشیدن خمر و دیگر گناهان بزرگ ظاهری...
برادر و خواهرم... اینجا توجه به این نکته ضروری است که هیچ
گناه صغیره ای با پافشاری بر آن دیگر گناه صغیره نیست بلکه
تبدیل به گناه کبیره می شود. از سوی دیگر هیچ گناه کبیره ای با

توبه و بازگشت دیگر گناه کبیره نیست.
پافشاری بر گناه یعنی ادامه دادن گناه یا قصد بازگشت دوباره
به آن، حتی اگر این گناه به ظاهر کوچک باشد. بطور کلی هر گناه

صغیره ای با چند عامل تبدیل به گناه کبیره می شود:
1- پافشاری و ادامه دادن گناه: مثال اگر شخصی عادت به نگاه  
 کردن به زنان و دختـران بیگانه داشته باشد. با وجود آنکه چشم
چرانی یا همـان »زنای چشم« از زنای کامل کوچکتر است اما در
صورت ادامه یافتـن، این گنـاه تبدیل به گناه کبیـره خواهد شد.
2- کوچک شمردن گناه:اگر به برخی از معتادان به سیگار بگویی:
از خدا بترس، دخانیات بخاطر ضرر و زیانی که دارد حرام است... او
در پاسخ خواهد گفت: این گناه بزرگی نیست، خدا مهربان است!!
3-خوشحال شدن از انجام گناه: گاه بعضی از اشخاص گناهکار
را می بینی که از انجام گناه شادند یا اینکه تظاهر به خوشحالی
می کنند. باید در نظر داشت که شاد شدن از انجام گناه از خود گناه

نیز بزرگتر است.
بسیاری از این گرگ های بشری را می بینی که از فریب دادن یک
دختر مسلمان خوشحالند و با افتخار آن را برای دیگران تعریف

می کنند در حالی که خداوند می فرماید:
ِلمٌی

َ
أ اٌب  َعَ ْم  َلُ وا  آَمُ َن  �ی ِ

َّ
ال ِف  ُه  َ اِحسث َ الْ�ف یَع  قَسثِ � ن 

َ
أ وَن  بُّ حِ ُ �ی َن  �ی ِ

َّ
ال ِإنَّ 

ِخَرِه4
ْ

ا َوال َ �فْ�ی ِف الُّ

حجاب سوم: گناهان کبیره  ی درونی



حجاب هشتم: غفلت نسبت به خداوند

حجاب نهم: عادت ها و سنت ها و عرف های اشتباه

حجاب دهم: حجاب انسان های تالشگری که از هدف حقیقی غافل می مانند

این نورهای سه گانه سبب بیدار ماندن همیشگی قلب شده و
باعث می شود بنده همچنان در طاعت پروردگار تالش نماید تا
آنکه نور خداوند بر قلب وی تابیدن گرفته و حجاب غفلت به طور

کامل از آن برچیده شود.

برخی از انسان ها اسیر عادت های بد خود و یا سنت های اشتباه و
عرف های غلط جامعه ی خویش اند.

بسیاری را می بینی که از روی عادت سیگار می کشند و اسیر این
عادتند. برای همین است که اولین راه رسیدن به خداوند کنار

نهادن عادت هاست.
انسان ها بنده ی عادت های خوداند و برای آنکه بنده ی خالص
خداوند گردند باید از بندگی هر چیز دیگری رهایی یابند. )منظور
وقتی است که عادت بر شریعت خداوند برتری یابد و آن را زیر

پا نهد)

این حجابی است که معموال انسان های پایبند به دین دچار آن
می شوند. پیش می آید که شخصی در راه خداوند تالش می کند و
این عمل خود را بزرگ می بیند و خود این باعث ایجاد حجابی میان

او و پروردگار می شود.
بر بنده الزم است که هیچ گاه به عمل خود دلخوش نشود و همیشه
میان دل خوشی به منت پروردگار، و مشاهده ی نقص و کوتاهی

عمل خود بماند.
رضایت بنده از کار و عملش نشانه ی »از خود راضی بودن« او و
جهلش نسبت به حقیقت بندگی است. این »رضایت از خود« آفات

بسیار بزرگ دیگری چون تکبر را در پی دارد.
باید این را دانست که هر چه خداوند در قلب انسان بزرگتر  
باشد، نفس انسان در قلبش کوچکتر می شود و می داند که همه ی
کارهایی که در راه خداوند انجام می دهد در برابر عظمت و شکوه

و نعمت های بزرگ خداوند هیچ نیست.
این ها ده پرده و حجابی هستند که میان بنده و پروردگار جدایی
می اندازند. باید با صداقت به درون خویش نظر انداخته و ببینم چند
حجاب میان ما و او فاصله انداخته و راه از بین بردن این پرده ها

چیست.
از پروردگار اخالص در گفتار و کردار و قبول اعمال را می خواهیم.

هود: 90
مریم: 96 

محمد: 19 
 نور: 19

به روایت مسلم 
انعام: 22ـ24 
روایت ترمذی

به روایت بخاری 
کهف: 28 
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و ]یاد کن[ روزی را که همه آنان را محشور می کنیم آنگاه به
کسانی که شرک آورده اند می گوییم کجایند شریکان شما که ]آنان
را شریک اهلل[ می دانستید؟ )22) آنگاه عذرشان جز این نیست که
می گویند به اهلل پروردگارمان سوگند که ما مشرک نبودیم )23)
ببین چگونه به خود دروغ می گویند و آنچه برمی بافتند از ایشان

یاوه شد)
برادر و خواهرم. همیشه سعی در خالص نگه داشتن توحید خویش
داشته باش و از خداوند سالمت از شرک را بخواه و به او پناه ببر و
ُم» ْعَ

َ
ا اَل أ َک ِلَ ْغِفُ ْس�قَ

َ
ُم، َوأ ْعَ

َ
َن أ

َ
َک ِبَ َوأ ْشِ

ُ
ْن أ

َ
ُعُذ ِبَ أ

َ
ُهمَّ ِإنِّ أ بگو: »اللَّ

خدایا من به تو پناه می برم از اینکه نسبت به تو شرکی روا دارم که
می دانم و از تو در مورد آنچه نمی دانم مغفرت می خواهم)

شاید شکم انسان حجابی شود بین او و پروردگارش. خوردن
حالل است، نوشیدن نیز حالل است. اما پیامبر صلی اهلل علیه وآله
وسلم می فرماید: »فرزند آدم هیچ ظرفی را پر نکرد که بدتر از شکم

باشد«7
هنگامی که شکم پر شود اندیشه به خواب می رود و اعضای بدن

از فعالیت باز می ایستند و انسان دچار تنبلی می شود.
بنده و خداوند. پیامبر خدا می فرماید: »نابود و بیچاره باد بنده ی

درهم و بنده ی لباس زیبا«8
خواب بیش از حد یا تعلق بیش از اندازه به تفریح و سرگرمی و
اینگونه کارهای حالل یا مباح، ممکن است به تدریج میان بنده و

خداوند فاصله ایجاد کند.

غفلت هنگامی در قلب رسوخ می یابد که قلب از محبوب خود
)سبحانه و تعالی) دور شده و در پی هوا و هوس راه گرفته و شیطان را

به دوستی بگیرد. خداند می فرماید:
ُه فُُرًطا9 ْمُ

َ
اُه َوَکَن أ َع َهَ َ ِرَن َوا�قَّ�ب

ْ
ُه َعن ِذک ا َقْلَ ْلَ َ �ف �فْ

َ
ِ�ْع َمْ أ ُ  �ق

َ
َوال

)و از آن کس که قلبش را از یاد خود غافل ساخته ایم و از هوس خود
پیروی کرده و کارش بر زیاده روی است اطاعت مکن)

تا این سه نور بر قلب انسان نتابد حجاب غفلت از آن کنار نخواهد
رفت:

1-نور مالحظـه ی نعمت های پنهـان و آشکار خداونـد تا آنکه
محبت خداوند متعال در قلب جای گیرد.

2-نور نگاه در اشتباهات نفس. این باعث می شود انسان به
خطر نفس اماره پی برده و با شناخت کاستی های آن، عظمت و

کمال پروردگار را درک نماید.
3-نور مراقبت گذر روزها و از دست رفتن فرصت. تا آنکه انسان 
با درک کم بودن فرصت و ارزش وقت و عمر، تمام تالش خود را

برای استفاده از این تنها فرصت باقی مانده به کار گیرد.

حجاب هفتم: زیاده روی در کارهای مباح
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اندلس، آن بهشِت از دست رفته همچنان و در طول قرن ها یاد زیبای خود را در دل مسلمانان حفظ کرده است. تمدن
باشکوهی که به مرکز تقابل دنیای مسلمان و اروپای کوچک صلیبی تبدیل شد. با از دست رفتن اندلس، اسپانیا و پرتغال که
 به جای آن شکل گرفته بود حرکت »اکتشافات« و استعمار را آغاز کردند. قاره آمریکا به سیطره اروپا در آمد و با دور زدن
آفریقا و رسیدن به هند و جنوب شرق آسیا، مقدمات ضعف تدریجی عثمانی و فروپاشی امپراطوری مسلمان هند نیز فراهم
شد. و همین آغاز تدریجی و آرام قدرت و سیطره غرب بر جهان بود، و آن اروپای کوچک دیگر کوچک نبود اما اندلس
چگونه فتح شد؟ این سرزمین از چه مراحلی گذشت و چه کسانی بر آن حکم راندند؟ تمدن بزرگ اندلس چگونه و بر اثر چه

عواملی به ضعف و قهقرا گرایید و در پایان، آن سقوط تلخ چگونه رخ داد؟
در سلسله مطالب »داستان اندلس« که ترجمه مقاله ای است از »محمد الهامی« پژوهشگر تاریخ، به طور کوتاه و

مختصر مراحل تاریخی اندلس را مرور خواهیم کرد.
تاریخ اندلس را می توان به هشت مرحله تقسیم نمود: فتح اسالمی، عصر والیان، عصر اموی، حکومت عامری، دوران

ملوک الطوائف، حکومت مرابطین، حکومت موحدین، پادشاهی غرناطه و سقوط اندلس.

.لسبدانستااد
 نویسنـده:محمـدالهامی

فرازها یی ا ز تا ر یخ
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مرحله نخست: فتح اسالمی
این مرحله از پایان قرن اول هجری و به طور دقیق از سال 92
هجری آغاز می شود. ارتش اسالمی به فرماندهی طارق بن زیاد که
اصالتا بربر بود و به دستور موسی بن نصیرـ  والی اموی شمال آفریقا
-پس از درخواست گروهی از مردم این سرزمین به آنجا لشکر
کشید. ستمگری به نام رودریگو )رودریک) که در منابع اسالمی از
وی تحت نام »لوذریق« نام برده شده، در آنجا قدرت را به دست

گرفته بود.
این نخستین ورود مسلمانان به اندلس بود. آنان توانستند در
نبردی سنگین بر نیروهای رودریگو پیروز شوند و در پی آن دیگر
 شهرها نیز بدون مقاومت قابل ذکری تسلیم آنان شد. سپس
این فتوحات به دست والیان اموی دیگری مانند سمح بن مالک
خوالنی، عنبسه بن سحیم کلبی و عبدالرحمن الغافقی ادامه یافت.
فتوحات اسالمی تا جنوب و مرکز فرانسه رسید و تنها در فاصله
چند کیلومتری پاریس و در پی شکستی عجیب که هنوز از علت
واقعی آن اطالعی نداریم متوقف شد. درباره علت این شکست تنها
روایت مورخان نصرانی موجود است که نمی توان به آن اعتماد نمود و بر
اساس آن نیروهای مسلمان در پواتیه )بالط الشهداء) در سال و114

هجری به دست نیروهای شارل مارتل شکست خوردند.

 تصویر: فتوحات اسالمی در شمال آفریقا و اندلس و فرانسه
)نقشه پیشروی نیروهای مسلمان بر اساس فرماندهان)

تصویر: در پایان دوران والیان بنی امیه در اثر ناآرامی های داخلی، فرانسه و
بخش هایی از شمال و شمال غرب اندلس به تصرف نیروهای نصرانی در آمد. 

)برگرفته از اطلس تاریخ اسالم، دکتر حسین مؤنس)

مرحله دوم: عصر والیان
در این دوران، اداره والیت اندلس را والیانی از سوی حکومت
مرکزی اموی بر عهده داشتند. از مشهورترین و قدرتمندترین
والیان این دوره می توان سمح بن مالک و عنبسه بن سحیم و عبد
الرحمن غافقی را نام برد. اما پس از آنان والیانی این مسئولیت را
به عهده گرفتند که در حد و اندازه چنین نقشی نبودند، در نتیجه
درگیری هایی بر اساس تعصبات قبیله ای میان آنان رخ داد و مردم
مورد ستم قرار گرفتند، در نتیجه و با استفاده از چنین شرایطی
شورش ها و انقالب هایی توسط خوارج و دیگران در اندلس رخ داد. 
حکومت اموی علی رغم تالش هایی که انجام داد، با وجود  
مشکالتی که در اواخر عمر خود در مناطق شرقی خالفت با آن مواجه
بود نتوانست بر این مشکالت فائق آید، در نتیجه مسلمانان همه
مناطق فتح شده در فرانسه را از دست دادند، و حتی گروهی از
نیروهای نصرانی توانستند به مناطقی در شمال غرب اندلس دست
یابند، چنانکه در نقشه به رنگ زرد و نارنجی مشخص است. همین
منطقه کوچک در طول تاریخ اندلس گسترش یافت و در نهایت به

سقوط کامل اندلس انجامید.

مرحله سوم: عصر اموی
پس از آنکه عباسیان توانستند طی یک انقالب حکومت اموی در
مشرق را سرنگون کنند جوانی کم سن و سال از بنی امیه که تنها
بیست و یک سال داشت توانست از دست آنان نجات یابد. او که
جوانی با اراده و قوی بود علی رغم تعقیب سایه به سایه عباسیان

به مغرب دور گریخت.
وی سپس با هم پیمانان امویان در اندلس ارتباط برقرار کرد و
توانست حکومت اموی را که در مشرق منقرض شده بود در مغرب
احیا کند و عالوه بر آن دولت اسالمی در اندلس را که دچار ضعف و

پراکندگی شده بود نجات دهد.
»عبدالرحمن الداخل« معروف به »شاهین قریش« با وجود سن
کمی که داشت حکومتی قدرتمند و باشکوه را در اندلس برقرار نمود
و هر چند نتوانست مناطق از دست رفته شمال اندلس و جنوب و
وسط فرانسه را باز ستاند، با این وجود کاری که انجام داد میالدی

نوین برای تمدن شکوهمند اندلس بود.

 تصویر: تمثال عبدالرحمن الداخل معروف به شاهین قریش واقع در المونکار
)المنکب) در منطقه ی اندلوسیای اسپانیا. عبدالرحمن الداخل در حالی که تنها

بیست و یک سال داشت توانست حکومت اموی را در اندلس احیا نماید.
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عصر اموی در اندلس نزدیک به سه قرن به طول انجامید )از سال  
138 تا 422 هجری) که قرن اول آن تا پایان دوران عبدالرحمن
االوسط  )238 هجری) دوران قدرت این حکومت بود. سپس به
تدریج ضعف و سستی به ارکان این دولت راه یافت و شورش هایی
در برخی مناطق رخ داد، این وضعیت همچنان ادامه داشت تا آنکه
عبدالرحمن الناصر اموی قدرت را در سال 300 هجری به دست
گرفت. او نیز جوانی بیست ساله بود که توانست سیرت جدش عبد

الرحمن الداخل را احیا نماید.
اندلس در دوران وی به اوج قدرت و قله عمران و تمدن خود رسید
عبدالرحمن الناصر به مدت نیم قرن )300 تا 350 هجری) حکومت
کرد. این دوران قدرت پس از وی نیز در دوران حکومت فرزندش
المستنصر ادامه یافت. وی داناترین و خردمندترین کسی است که
 در اندلس حکومت کرد. المستنصر شیفته علم و کتاب بود و خود
مورخ و نسب دانی بزرگ بود. پس از وفات وی فرزند خردسالش

به حکوت رسید و اندلس وارد مرحله »دولت عامری« شد.

ناصر و مستنصر نقشه اندلس را در همان حالی باقی گذاشتند که
جدشان عبدالرحمن الداخل قرار داده بود. همه ممالک مسیحی
شمالی مطیع و تحت امر پادشاهی قرطبه بودند و بنابراین تغییری

در حدود اندلس در این دوران مشاهده نمی کنیم.

تصویر: نقشه ی اندلس در دوران حاجب منصور. مناطق با رنگ سبز پررنگ توسط
حاجب منصور به قلمرو اندلس بازگردانده شد. پیکان ها نشان دهنده ی لشکرکشی های

حاجب به ممالک نصرانی شمال است.

مرحله چهارم: دوران حکومت عامری
دوران عامری را می توان بخشی از دوران حکومت اموی در اندلس
دانست، زیرا سلطه اسمی و رسمی در اختیار خلیفه اموی قرار داشت، 
حال آنکه قدرت و حکومت عمال به دست ابوعامر،محمد بن ابی

عامر معروف به حاجب منصور بود.
حاجب منصور از شخصیتی شگفت انگیز و عجیب برخوردار بود.
وی انسانی دارای موهبت های گوناگون، بسیار باهوش و با اراده 
بود که هر کاری را بر عهده می گرفت در آن زمینه حتی از خبرگانش
ماهرتر عمل می کرد و در همه عرصه ها موفق بود: کتابت و قضا، ادراه
امالک خاص خالفت و دار السکه )وزارت مالیه)، ُشرطهٔ ُوسطا و
علیا )پلیس)، مدیریت شهر قرطبه )شهرداری)، سفارت و وزارت
و حجابت و فرماندهی لشکرهای خالفت استعداد و نبوغی عجیب

که در تاریخ اسالم برایش شبیهی نیافته ام.
پس از وی فرزندش مظفر حجابت را بر عهده گرفت. دوران وی
را می توان اوِج اوج در تمدن اندلس دانست. مظفر تنها شش سال
پس از به عهده گرفتن این منصب و در حالی که هنوز جوان بود
درگذشت، سپس برادرش عبـدالرحمـن جانشیـن وی شـد. او
شخصیتی کم خرد و منفعل و کم بصیرت بود. دولت عامری به دست

وی فرو پاشید و اندلس وارد دوران فتنه شد.

تصویر: مراکز قدرت هر یک از طوائف در دوران حکومت چند پاره ی ملوک الطوائف
اندلس. )منبع: تاریخ مصور اندلس اثر دکتر طارق السویدان)
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 تصویر: بنای یادبود الحکم المستنصر باهلل، پادشاه دانشمند اموی اندلس.
 این تمثال در قرطبه در اسپانیای کنونی واقع است. کتابخانه ی وی حاوی

.چهارصدهزار جلد کتاب بود



مرحله پنجم: دوران ملوک الطوائف
پس از دوران حجابت الحاجب المنصور و پسرش المطفر، و در
پی ضعف عبدالرحمن فرزند حاجب المنصور باری دیگر هرج و مرج
در نواحی مختلف اندلس باال گرفت و خلفای بعدی اموی نتوانستند
این سرزمین را یکپارچه سازند. اموی های قدرتمند رفته بودند و
لحظه پایان دولت امویان اندلس فرا رسیده بود. خورشید امویان
در سال 422 هجری در اندلس غروب کرد و این سرزمین وارد

دوران »ملوک الطوائف« شد.
در این دوران اندلس به بیش از 20 ایالت تقسیم شد و هر قبیله
در یکی از این ایالت ها قدرت را قبضه کرد. بنوعباد در اشبیلیه
)سویا)، بنوجهـور در قرطبـه )کوردوبا)، بنوافطس در بطلیوس)
باداخوس)، بنوهود در سرقسطه )ساراگوسا) و بنو ذی النون در

طلیلطه )تولدو).
بدتر آنکه هر یک از این ایالت ها به درگیری و کشمکش علیه  
یکدیگر مشغول شدند، آن هم در دورانی که ممالک نصرانی شمال
به یکدیگر نزدیک می شدند و وحدت و قدرت خود را باز می یافتند و
برای پروژه طوالنی »جنگهای بازستانی« آماده می شدند. این تفرقه
باعث شد این طوائف در همان حالی که به روی یکدیگر شاخ و شانه

می کشیدند وارد مرحله ضعف در برابر صلیبی ها شوند.
هرچند ممالک نصرانی باری دیگر پس از مرگ فردیناند با یکدیگر
درگیر شدند اما ممالک اسالمی هیچ بهره ای از این اختالفات نبردند،
بلکه پادشاهی مسلمان طلیطله آلفونسو فرزند فردیناند را که از 
دست برادرش گریخته بود پناه داد تا آنکه وی با کمک طرفدارانش
قدرت گرفت و پادشاهی را از برادرش پس گرفت و دوباره پروژه

پدرش یعنی جنگ علیه مسلمانان را ادامه داد! 
بزرگترین اقدام وی پس از رسیدن به قدرت نیز تسخیر طلیطله

بود! یعنی همان سرزمینی که قبال به او پناه داده بود.
سقوط طلیطله بزرگترین ضربه ای بود که پس از فتح اندلس به
مسلمانان وارد شد. این سقوط آنقدر دردناک بود که ملوک الطوائف 
راهی پیش روی خود نیافتند جز یاری خواستن از دولت مرابطین در

مغرب برای رویارویی با آلفونسو.

تکبر و غرور آلفونسو در دوران ضعف و تفرقه  ملوک الطوائف به  
جایی رسیده بود که هنگام محاصره اشبیلیه در نامه ای به معتمد ابن
عباد یکی از ملوک الطوائف از وی تقاضا کرد برای دور کردن مگسان

برایش بادبزن بفرستد. قصد او اهانت و تحقیر ابن عباد بود. ابن
عباد در پاسخ وی نوشت: »به خدا سوگند اگر باز نگردی برایت باد
بزن هایی از مرابطین خواهم فرستاد«. در نتیجه این تهدید، آلفونسو
که از آمدن نیروهای جنگاور مرابطین می ترسید دست از حصار

اشبیلیه برداشت.
اقدام ابن عباد برای کمک خواستن از مرابطین مورد انتقاد برخی
از درباریان و فرزندان وی قرار گرفت. از نظر آنان ورود مرابطین به
اندلس پادشاهی آنان را به خطر می انداخت. اما ابن عباد که تسلط
عده ای مسلمان بر اندلس را بر قدرت گرفتن نیروهای نصرانی ترجیح
می داد گفت: »به خدا سوگند ترجیح می دهم شتران سلطان مراکش
را نگهداری کنم تا آنکه تابع پادشاه نصرانیان شوم و به او جزیه

بدهم. شترداری برایم بهتر است تا چراندن خوکان«.
هر چند ابن عباد نگران پادشاهی خود بود اما ترجیح می داد  
ملکش به دست عده ای مسلمان بیفتد تا به دست نصرانیان. این
موضع او در مقایسه با دیگر ملوک الطوائف که علیه یکدیگر از

نصرانیان کمک می گرفتند قابل ستایش است. رحمه اهلل.
با ورود مرابطین به اندلس دوره ای دیگر از تاریخ این سرزمین

آغاز شد. دوران مرابطین.

تالش های دلسوزانه ابوالولید باجی در پایان دوران ملوک الطوائف اول
دوران ملوک الطوائف از تلخ ترین و در عین حال عبرت آموزترین
دوره های تاریخ اندلس است. فرزندان فاتحان که به عیش و نوش
و خوش گذرانی و راحت طلبی خو گرفته بودند هر یک در پی بهره ای
بیشتـر از ملک و شکوِه این دنیا به کشمکش و رقابت با یکدیگر
پرداختند. اما این کشمکش بیشتر به درگیری های داخلی میان
خود این طوائف انجامید و بسیاری از آنان حتی به قیمت هم پیمانی
و اعطای امتیازات به ممالک مسیحی علیه برادران مسلمان خود

اقدام به توطئه می کردند.
در این میان مصلحان و علمای بسیاری به پند و اندرز امرا و
روشنگری در میان مردم می پرداختند. افق تاریِک پیش رو باعث
نشد این دلسوزان دست از خیرخواهی بردارند و به کنج عزلت پناه

ببرند و زانوی نومیدی در بغل گیرند.

تصویر: قصر »المبارک« محل حکومت معتمد بن عباد در اشبیلیه )سویا)
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تصویر: شهر باجه )بِژا) در پرتغال کنونی. زادگاه امام ابوالولید باجی، از علما و شعرای
بزرگ مالکی مذهب اندلس.



یکی از شخصیت های موثر و دلسوِز این دوران، عالم معروف
مالکی مذهب، ابوالولید باجی است. از وی مولفات بسیاری به جای
مانده اما متاسفانه بخش بزرگی از آن با سقوط اندلس از دست رفت.
ابوالولید برای تحصیل علم سیزده سال به شرق اسالمی بار سفر
بست و پس از بازگشت با اوضاع نابسامان سرزمینش روبرو شد.
او انسانی زاهد و زحمتکش بود که با تالش خود نان می خورد، اما
با این وجود سعی می کرد از امرا و امکانات آنان نیز استفاده کند،
هرچند خود را وابسته یا به اصطالح نمک گیر آنان نمی کرد. آنطور
که شاگردان وی می گوینـد، آنان اثر جـای چکش را بر دستـان

استادشان مشاهده می کردند.
ابوالولید باجی تصمیم گرفت خود برای اتحاد سرزمین های چند
پاره اندلس دست به کار شود. برای این هدف باجی سفری طوالنی
را در سراسر اقلیم اندلس آغاز نمود؛ سفرهایی که سی سال به
 طول انجامید  و مردم و حاکمان را به دوری از تعصبات  قومیـ 

 قبیله ای و اتحاد فرا خواند. مورد قابل تامل در تحرکات باجی،
هماهنگی وی با امرا بود. گو آنکه وی همچنان می خواست از قدرت
 و نفوذ آنان استفاده کند و آنچه برایش مهم بود جلوگیری از هم
پاشیدن اندلس بود، بی توجه به اینکه این اقدام به نام کدام امیر
تمام شود. وی در بسیاری از این سفرها از سوی یکی از همین امرای

طوائف به دیگر بخش های اندلس سفر می کرد.
محاصره طوالنی و سپس کشتار مردم »بربشتر« توسط نیروهای
نصرانی و سکوت و بی تفاوتی ملوک الطوائف نقطه عطفی در حوادث
این دوران بود. باجی و تعدادی از علما فراخوان جهاد دادند و بر

بشتر تنها یک سال پس از آن از وجود نصرانی آزاد شد.
آخرین تالش باجی در سال های پایان عمرش دعوت به یاری
خواستن از مرابطین بود؛ گویا شرایط آن دوران و اختالفات ملوک
الطوائف این حقیقت را در برابر ابوالولید الباجی و دیگر دلسوزان
قرار داد که با این شرایط نمی توان در برابر خطر نیروهای نصرانی

دوام آورد.
خود باجی پیش از ورود مرابطین به اندلس و دیدن پیروزی در
تاریخ نوزدهم رجب سال 474 هجری )1081 میالدی) دیده از

جهان فرو بست.

مرحله ششم: دوران مرابطین
امیر یوسف بن تاشفین ندای یاری خواهی  ملوک الطوائف و
علما و مردم اندلس را لبیک گفت و با لشکر خود به اندلس آمد و
یکی از باشکوه ترین پیروزی های تاریخ اسالم را در نبرد زالقه رقم
زد. این پیروزی وجود اسالمی در اندلس را حداقل یک قرن دیگر
تمدید کرد. لشکرهای آلفونسوی ششم در هم شکسته شد و مرابطین

در نبردهای دیگری نیز بر نیروهای نصرانی پیروز شدند.
اما همه اینها برای عبرت گرفتن ملوک الطوائف و متحد شدن
آنان کافی نبود. آنان دوباره به همان روش پیشین بازگشتند و با
گرفتن مالیات های سنگین از مردم به هدف جلب حمایت آلفونسو

به وی جزیه دادند!
اینجا بود که عمای اندلس طی فتوایی خواهان دخالت دوباره
یوسف بن تاشفین و ساقط نمودن ملوک الطوائف شدند. این دعوت
از سوی مرابطین پذیرفته شد و آنان توانستند اندلس و مغرب اسالمی
را متحد نمایند و به دوران ملوک الطوائف پایان دهند. مرابطین پیش
از این توانسته بودند مغرب را متحد و یک حکومت قوی تشکیل دهند.
اما دوران مرابطین در اندلس به طول نیانجامید. قدرت آنان چهل
سال ادامه یافت سپس دعوتی جدید در مغرب شکل گرفت. این
دعوت کم کم قدرت گرفت و پس از ساقط ساختن حکومت مرابطین
در مغرب به اندلس گسترش یافت. این قدرت جدید، حکومت

»موحدین« نام داشت.
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تصویر: ستون یادبود ابوالولید باجی در شهر باجه )بژا) در پرتغال کنونی

تصویر: اندلس در دوران مرابطین

تصویر: اندلس در دوران موحدین



مرحله هفتم: دوران موحدین
دعوت »موحدین« در مغرب و توسط »محمد بن تومرت« آغاز شد،
سپس بعد از اندک مدتی توانست قبایل »المصموده« را به سوی
خود مایل کند و کم کم مرابطین را در مغرب سرنگون نماید. اندلس
نیز همانند مغرب به زیر سلطه موحدین در آمد، اما نبردهای میان
موحدین و مرابطین آثار بدی بر اندلس به جای گذاشت و برخی از

شهرهای اندلس به دست صلیبی ها افتاد.
موحدین در دوران یکی از خلفای خود به نام »یعقوب المنصور« در
نبرد »ارک« به سال 591 هجری شکست بزرگی را بر نیروهای
آلفونسوی هشتم تحمیل کردند که کمتر از پیروزی مرابطین در نبرد
زالقه نبود، اما خود یعقوب المنصور سه سال پس از آن درگذشت

و حکومتش وارد مرحله ضعف شد.
تنها هجده سال پس از نبرد بزرگ ارک، موحدین در نبرد عقاب  
)609 هجری) متحمل شکستی بسیار سنگین شدند، به طوری که
گفته می شد: پس از نبرد عقاب، جوانی که توانایی نبرد داشته باشد

در اندلس یافت نمی شد.
در حالی که  پس از سرنگونی مرابطین، موحدین جای آنان را
گرفتند، با سرنگونی موحدین هیچ حکومت قدرتمندی در مغرب
نبود که جای آنان را بگیرد و امرای موحدی اندلس نماد عشق به
قدرت و سهل انگاری در امور حکومت و مردم بودند و تحت هر شرطی

به صلیبی ها پناه می بردند.
نتیجـه ایـن ضعف و دنیادوستـی، سقوط پی در پی و فاجعـه بار
شهرهای بزرگ اندلس بود.  بیاسه )بائسا) در سال 623 هجری،
جزیره میورقه )مایورکا) و بطلیوس )باداخوس) در سال 627، مارده
)مریدا) در سال 628، ابده )اوبدا) در سال 630، استجه )اسیجا) و

المدور )المدور دل ریو) در سال 633 هجری سقوط کردند.
در همین سال )633) قرطبه پایتخت باشکوه اسالم و مروارید
 شهرهای اروپای آن دوران نیز سقوط کرد. همینطور بلنسیه
 )والنسیا) در سال 636 هجری، مرسیه )مورسیا) و شلب )سیلوس)
در سال 640 هجری، دانیه )دنیا) و لقنت )آلیکانته) در سال 641
اریوله )اریهوئال) و قرطاجنه )کارتاگنا) و جیان )خائن) در سال 643، 
هجری، شاطبه در سال 644، اشبیلیه )سویا) در سال 646،
شنتمریه غربی در سال 647 و شهرهای متوسط و کوچک دیگر پی
در پی سقوط کردند و جز پادشاهی غرناطه چیزی از اندلس مسلمان

باقی نماند.

مرحله هشتم: پادشاهی غرناطه
برخالف توقع، پادشاهی کوچک غرناطه توانست حدود دو قرن و
نیم تا سقوط نهایی مقاومت کند. محمد بن احمر توانست در شرایطی
سخت و در عین حال با شروطی تحقیرآمیز در برابر پادشاهان

نصرانی شمال، این پادشاهی را تاسیس نماید.
این بار نیز یک نیروی مسلمان از مغرب یعنی حکومت مرینیان به
وی یاری رساندند. درست است که مرینیان همانند مرابطین و
 موحدین قدرتمند نبودند اما آنها نیز همانند دو نیروی قبلی توانستند
در نبردی شبیه به زالقه و ارک باعث ادامه وجود مسلمانان در
اندلس شوند این نبرد یعنی نبرد دونونیه به سال 674 هجری به
فرماندهی یعقوب بن منصور مرینی به پیروزی مسلمانان منجر شد.
مرینی ها حتی نیرویی دائمی را تحت تصرف پادشاه غرناطه در

اندلس باقی گذاشتند.
درگیری ها و کشمکش های میان پادشاهی های نصرانی نیز باعث
طوالنی تر شـدن بقـای پادشاهی غرناطه شد. اگر تقدیر بر این
می شد که این درگیری ها در دوران مرابطین یا موحدین میان نصرانیان
رخ می داد چه بسا آنان می توانستند سرزمین های از دست رفته

اندلس را باز پس گیرند.
اما در هر صورت با ضعف عمومی حاکم بر مغرب و غرناطه،
پادشاهی قشتاله )کاستیل) توانست بر تنگه غربی مستولی شده
و به این ترتیب جلوی رسیدن نیروهای کمکی مغربی به غرناطه

را بگیرد.
سپس به تدریج عرصه را بر این پادشاهی تنگ کرده و با اتحاد
پادشاهی لئون و کاستیل در پی ازدواج فردیناند و ایزابال، خورشید

غرناطه نیز به تدریج رو به غروب نهاد.
غرناطه پس از یک سال و نیم محاصره شدید سقوط کرد تا
بدین ترتیب دورانی روشن از تاریخ این سرزمین به پایان رسد، و
مسلمانان فردوسی حقیقی را که در اندلس بنا نهاده بودند از دست
دهند و اینگونه جهان با تمدنی باشکوه وداع نماید، تمدنی که شرق

را به غرب متصل نمود و اروپا را از تاریکی ها بیرون آورد.

تصویر: پادشاهی غرناطه، آخرین پادشاهی مسلمان در اندلس
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نرمخویی، برخی از دعوتگران، طالب علم و دیگران را از دایره آسان گیری به دایره سازش می کشاند و بجای آنکه نصیحت کننده ای
امانتدار باشند، برای اصالح مردم به سازش گری و چاپلوسی متوسل می شوند و مسیر سازش را می پیمایند تا به حساب پایمال

شدن دین اهلل دل آنها را بدست آورند.
میان »نرمخویی« و »سازش گری و عقب نشینی از اعتقادات« تفاوت وجود دارد؛ ابن قیم رحمه اهلل می گوید:

نرم خویی صفتی پسندیده و سازش گری صفتی زشت و ناپسند است و تفاوت بین آنها اینست که: نرم خو با همنشین خویش«
نرمی می کند تا اینکه او را به حق خواهی واداشته یا باطل را از او دور سازد، ولی سازش گر و چاپلوس با او به نرمی رفتار می کند تا اینکه

او را به باطل خویش راضی نموده و او را رها می سازد تا از هوای نفسش پیروی کند.
بنابراین نرم خویی صفت اهل ایمان و سازش گری ویژگی اهل نفاق است. می توان با آوردن مثالی این قضیه را واضح تر نمود:
فرض کنید فردی زخمی نزد پزشکی نرم خو بیاید. پزشک وضعیت او را درک نموده و به آرامی شروع به پاک نمودن محل زخم نموده  
 و آن را رها می کند تا بخوبی زخم خشک شود. سپس به آرامی آنچه در درون زخم است را بیرون آورده و درون آن دارو و پماد قرار می دهدتا از
عفونت آن جلوگیری نماید. سپس کرمهایی که باعث رشد گوشت می شوند را بر آن گذاشته و مقداری داروی گیاهی بر آن می گذارد
تا اینکه رطوبِت آن را گرفته وخشک شود، سپس آن را باندپیچی می کند و به همین منوال ادامه می دهد تا اینکه زخم بهبود یابد.
ولی سازش گر به همنشین خود می گوید :هیچ اشکالی ندارد! چیزی نیست؛ با تکه پارچه ای زخمت را بپوشان و رهایش کن! پس

از مدتی کار بجایی می رسد که زخم شدیدا عفونت می کند«.1

و اهلل سبحانه و تعالی می فرماید:
ِ ا�ئْ�ق اءَن  َ ِل�ق َیْرُجوَن  اَل  َن  �ی ِ

َّ
ال َقَل  َناٍت  ّ

�بَ�یِ ا  آَی�قُ�فَ ْم  ْیِ َعَ َل  �قُ�قْ َوِإَذا 
ْل3ُ ْو َبِدّ

َ
ا أ ِر َهَ ْ ْرآٍن َغ�ی ُ �ق �بِ

)و هنگامی که آیات روشن ما بر آنان خوانده شود آنانکه به
دیدار ما امیدی ندارند می گویند قرآن دیگری جز این بیاور یا

آن را عوض کن)
و خداوند متعال به شکلی منتقدانه رسول اهللـ  صلی اهلل

علیه وسلم ـ را مورد خطاب قرار داده و می فرماید:
4 ْکُفْ ْؤِم َوَم َشاء فَْلَ ن َشاء فَْلُ َ َ

ُکْ ف ِبّ َُقّ ِم َرّ
ْ

َوُقِل ال
)بگو حق از سوی پروردگار شما ]رسیده است[ پس هر که

خواست ایمان آورد و هر که خواست کفر ورزد)
بر دعوتگر است که از دین خود کوتاه نیاید و اینگونه  
 خویشتن را فریب ندهد که او دارد نرمی و حکمت به خرج
می دهد؛ بلکه این عین سازش گری ناپسند و زمین گیر شدن

زشت در برابر باطل است.

 نرم خو یا سازشگر؟

امام ابن قیم رحمه اهلل عین حقیقت را بیان نموده است. برخی از سازش گران را می بینی که به نام نرم خویی و آسان گیری
دعوت به سوی حق را ترک گفته اند و چه بسا امور مهمی وجوددارد که به بهانه »آشفته نساختن اوضاع« از آنها غفلت
ورزیده اند. همواره سردمداران گمراهی تالش می کنند تا اینکهاهل حق را وادار به کنار آمدن و سازش با خود نمایند و این طمع

را حتی در مورد رسول اهلل ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ نیز داشته اند تا جاییکه اهلل متعال می فرماید:
ْدِهُنوَن2 )دوست داشتند که تو سازش کنی تا آنان نیز سازش کنند) وا َلْ ُتْدِهُن َفُ َوُدّ

د عو ت
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اگر وی برنامه اصالحی واضحی دارد و نه تنها زیستن با صمیمیت
و روابط حسنه با باطل و اهل آن، سزاوار است که رسالت دین را به
 دوش کشیده و آن را در قالبی لطیف و نیکو عرضه نموده و منتشر
کند و درست نیست که »نرمی در دعوت« را با »کوتاه آمدن
از ثوابت دین یا تنازل از دعوت مردم به بهانه بر هم نخوردن جو

زندگی« مخلوط کند.

باید هوشیار باشیم که در این میدان همانگونه که عده ای  
چاپلوسی حاکم و اهل قدرت را می کنند گروهی نیز وجود دارند که
چاپلوسی مردم را کرده و راه سازش گری با آنها را می پیمایند و برای
راضی کردن آنها کوشش کرده و سخنی به زبان نمی آورند مگر
آنچه باب طبع شنوندگان باشد تا آنکه آنان از دورش پراکنده
نشوند و محبوب قلب هایشان باقی بماند؛ نه اینکه آنها را از وضعیتی

که در آن به سر می برند رها سازد.
این شخص همانند فرد اول است که راه چاپلوسی و سازش با
 حاکم را پیش رو گرفتـه است. سازشگـری حـرام است، حال
سازش گر هر که می خواهد باشد و در اینصورت نرمش نشان دادن

جزو نرمخویی پسندیده قلمداد نمی شود.
رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم می فرماید: »َمِن الْتََمَس ِرَضاَء اهلَلِّ

 بَِسَخِط النَّاِس َکَفاُه اهلَلُّ ُمْؤنََه النَّاِس، َوَمِن الْتََمَس ِرَضـاِء النَّاِس
بَِسَخِط اهلَلِّ َوَکلَُه اهلَلُّ إِلَی النَّاِس« یعنی: »هرکس رضایت اهلل را با
 نارضایتی مردم بخواهد، اهلل او را در مورد ناراحت شدن مردم
کفایت می کند وهر کس رضایت مردم را با ناراضی کردن اهلل جویا
شود اهلل او را به مردم واگذار می کند«5، آلبانی آن را صحیح دانسته

است برخی از کارگزاران میدان دعوت، شیطان بر آنها وارد شده و از
دِر »نرمی با مردم« و »زیبا جلوه دادن چهره اسالم در نگاه غیر
مسلمانان«، بهره وافری از آنها برده است. بنابراین شروع به تأویل
احادیث و اخبار و تغییر احکام دین به بهانه نرمخویی با دیگران
و آسانگیری نموده اند، برای اینکه به زعم خودشان قلب های مردم
جذب دین شود، و این همان چیزی که سبب گمراهی پیشینیان

گردید.
ابن قیم رحمه اهلل می گوید: »سپس دین مسیحیت شروع به
تبدیل و تغییر نمود تا جایی که عوض شده و از بین رفت و چیزی از
 آن در دست مسیحیان باقی نماند؛ بلکه بر دینی تکیه زدند که بین
 دین مسیحیت و دین فیلسوفان بت پرست بود و ناچار شدند با
 امت های دیگر نرمی و مدارا پیشه کرده تا آنها را وارد مسیحیت
کنند؛ بنابراین آنها را از پرستش بتهای مجسمه ای به پرستش

عکس های بدون سایه کشاندند«.6 
اما کسانی که برای رسیدن به مکاسب دنیوی سازشگری  
می کنند، در همه دوران ها اکثریت جامعه را تشکیل می داده اند؛
چه رسد به زمانه ما. یکی از راویان می گوید: هنگامی که معاویه
-رضی اهلل تعالی عنهـ  می خواست پسرش یزید را برای فرمانروایی
برخی از والیات منسوب نماید، او را در گنبد سرخی نشانده و مردم
می آمدند و نخست به معاویه و سپس به یزید سالم می کردند تا
اینکه فردی آمده مانند سایرین این کار را انجام داده سپس نزد
معاویه بازگشت و گفت: ای امیرالمؤمنین: اگر امور مسلمانان را به

دست این نمی سپردی امت را تباه می ساختی!
أحنف بن قیسـ  رضی اهلل عنهـ  در همان مجلس ساکت نشسته

بود.
منظور این است که با مردم نرمی نما و همراهشان باش ولی به
قصد اینکه آنها را به آنچه رضایت اهلل در آن است رهنمون شوی و
در غیر این صورت سازش گری نکن که آنها را فریب داده ای. اهلل
را راضی نما گرچه مردم از تو ناراضی گردند تا اینکه رضایت اهلل
را فرا چنگ آوری. و بر حذر باش از اینکه اهلل را ناراضی کنی؛ زیرا
در این صورت خشم وی به سویت سرازیر می گردد و هر کس خشم
اهلل بر وی واجب گشت دنباله رو هوای نفسانی خویش خواهد

گشت.
اهلل من و شما را از سازش گری و از پیروی هوای نفسانی در

پناه خویش نگه دارد.
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رسـا نه  هـا حمـال ت صـو رت گرفتـه تو سـط
مسلما نا ن ر ا پنـج بر ا بر بیشتـر پو شش می د هند!

 
بر اساس یک پژوهش که توسط دانشگاه جورجیا در آمریکا  
 انجام گرفته حوادث تروریستی که متهم اصلی آن مسلمانان
هستند پنج برابر بیشتر از حمالتی که توسط غیر مسلمانان رخ

می دهد مورد توجه و پوشش رسانه ها قرار می گیرد.
این پژوهش که در ایالت جورجیا واقع در جنوب شرق ایاالت  
متحده انجام گرفته نشان می دهد توجه رسانه ها به حمالتی که
توسط مسلمان ها انجام می شود به نسبت %449 بیشتر از حوادث

مشابهی است که مرتکب آن غیر مسلمان است.
این نتایج با بررسی پوشش رسانه ای حمالتی انجام گرفته
که ما بین سال های 2011 تا 2015 در اراضی ایاالت متحده رخ

داده است.
بر این اسـاس مسلمانـان تنهـا مسئول %12/4 از حوادث
تروریستی« رخ داده در مدت زمان این پژوهش هستند اما با این
حال این حوادث از پوشش 41/1 درصدی روزنامه های آمریکا

برخوردار بوده است.
در همین سیاق، پژوهش فوق به بمب گذاری ماراتون بوستون
اشاره دارد که توسط دو مسلمان در سال 2013 انجام گرفت و به
کشته شدن سه تن انجامید. این حادثه بیست درصد همه ی
پوشش خبری صورت گرفته برای حوادث تروریستی آمریکا در
پنج سال گذشتهـ  تا زمان انجام پژوهشـ  را به خود اختصاص

داده است.
اما در مقابل، جنایت صورت گرفته توسط یک سفید پوست در
یکی از کلیساهای آمریکاییـ  آفریقایی که به کشته شدن 9 تن
انجامید تنها از پوشش 7/4 درصدی نسبت به دیگر حمالت

تروریستی در آمریکا برخوردار شده است.
منبـع: آناتولی

ا یند یپند نت : آ یا جها ن متـو جه بی گنـا هی
مسلما نا ن ا ز تهمت »تر و ر  یسم« خو ا هد  شد؟

این پرسشی است که نویسنده ی روزنامه ی بریتانیایی  
اینـدیپندنت مطرح کرده است: چه تعداد از مسلمانان باید
توسط گروه موسوم به دولت اسالمی کشته شوند تا جهان
متـوجه این حقیقت شود که مشکل در اسـالم نیست؟ وی
سپس این پرسش را پیش کشیـده که چرا نباید به احترام
کشته شدگان این گروه در افغانستان و عراق و دیگر مناطق

یک دقیقه سکوت کرد؟
خانم »تسلیمه بیگم« به ذکر حوادث بمب گذاری که در ماه
رمضان جاری در کابل و بغداد رخ داده می پردازد و سپس با
یادآوری هجوم منچستر به این حقیقت می رسد: غالب کشته
شدگان توسط »دولت اسالمی« مسلمان هستند، همان

چیزی که داعش ادعای نمایندگی آن را دارد.
نویسنده ی ایندیپندنت آمارهایی منسوب به مرکز ملی
مبارزه با تروریسم ایاالت متحده را ذکر می کند که بر اساس
آن بین %82تا %97کشته شدگان »تروریسم« در سال های

اخیر مسلمان بوده اند.
وی بر اساس آمار وارد شده در »لیست جهانی تروریسم«
به این مورد اشاره نموده که بیشتر کشورهای آسیب دیده از
 تروریسم، غالبا مسلمان نشین هستند که در راس آنها عراق
و سپس افغانستان و پس از آنها نیجریه و پاکستان و سوریه

قرار دارند.
بیگم سخنان جرمی کوربین رئیس حزب کارگر بریتانیا را
تایید می کند که دخالت نظامی کشورهای غربی و پدید آمدن
»تروریسم« را مرتبط دانسته، هر چند این سخنان جرمی
کوربین با انتقاداتی در داخل احزاب بریتانیایی مواجه شده است.
بر اساس نوشته ی او غالب مسلمانان نه تنها داعش را
محکوم می کنند، بلکه بخش اصلی وحشی گری و بربریت
این گروه را خود آنان متحمل می شوند، و سپس به این تناقض
غم انگیـز اشـاره می کند که همـان گروه دینی که بیشتـرین
قربانیان ترور را متحمل می شود )مسلمانان) خود به »تروریسم

متهم می شود.
وی در پایان می نویسد: موضع شخص هرچه که باشد،
ضروری به نظر می رسد حمالتی که از منچستر تا کابل رخ
می دهد، باعث گردد بریتانیایی ها شجاعانه به این اعتراف
کنند که این نبرد علیه »تروریسم« هیچ فایده ای ندارد و الزم
است تا پیش از انتخابات عمومی آینده به آنچه واقعا امنیتشان

را به خطر انداخته فکر کنند.
الجزیره به نقل از ایندیپندنت

ا مت ا سال می 
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مشاور سابق امنیت ملی »اسرائیل« از تبعات کاهش تایید رژیم
اشغالگر فلسطین در میان جوانان آمریکایی و پایین آمدن میزان

زاد و ولد و ازدواج در جوامع یهودی ابراز نگرانی کرد.
می گوید: هاروارد  دانشگاه  در  پژوهشگر  فریلیچ  چاک   
وابستگی کامل اسرائیل بر ایاالت متحده حادتر شده، چیزی که
احتمال بقای این رژیم را بدون این تکیه گاه بیش از هر وقت دیگر

مورد تردید قرار داده است.
وی در مقاله ای که در نیوزویک منتشر شده ادامه می دهد: علی  
 رغم آنکه سطح کمک و حمایت آمریکا از اسرائیل همچنان بسیار
باال است، اما رویکردهای سیاسی و خواسته های مردم ممکن
است در آینده تاثیر زیانباری بر روابط دو کشور به جای گذارد.
او بیان کرده که نوعی عقب گرد در مورد تایید اسرائیل در میان
 جوانانی آمریکایی در حال رخ دادن است. آنان کمتر از دیگر
آمریکایی ها نسبت به اسرائیل ابراز همدردی دارند که به طور ویژه
به سبب قضیه ی فلسطین رخ داده و افزود که تبعات چنین تغییری
در میان مدت و بلدمدت ممکن است تاثیرگذار باشد زیرا همین
جوانان که قشر مهمی از رای دهندگان هستند روز به روز نفوذ

بیشتری در مراکز قدرت خواهند یافت.
مشکل دیگری همانند این نیز در میان جوانان یهودی آمریکایی
در حال شکل گیری است. کسانی که احساس هویت یهودی آنان
در حال ضعیف شدن است و بسیار کمتر از بزرگساالن خود را یک

اسرائیلی می دانند.
همچنانکه پایین آمدن آمار زاد و ولد و ازدواج و همینطور ذوب
 شدن در جوامع دیگر همه باعث زوال جامعه ی یهودی می شود.
یعنی همان جامعه ای که تاییدگر اسرائیل در ایاالت متحده است. از
سوی دیگر آمریکایی های التین تبار و کسانی که هیچ هویت دینی
خاصی ندارند به سرعت در حال افزایش جمعیت هستند، کسانی

که کمترین قشر تاییدگر اسرائیل به شمار می آیند.
سوال مهمی که خود را مطرح می کند این است که چگونه اسرائیل
خواهد توانست با آن دسته از روسای جمهور ایاالت متحده که
احساس نه چندان گرمی به نسبت اسرائیل خواهند داشت کنار

بیاید؟
اما از سوی دیگر این نویسنده بیان می دارد: به نظر نمی رسد
اسرائیل در هر صورتی آمریکا را به عنوان یک کشور حمایتگر خود از
دست بدهد زیر موسسات سیاسی و فرهنگی که این رابطه بر
اساس آن شکل گرفته به حد کافی قدرتمند هستند، آنطور که دست
کشیدن ایاالت متحده از هم پیمانش غیر قابل تصور به نظر می آید.
کمک های ایاالت متحده به اسرائیل از سال 1949 تا 2016  
بالغ بر 125 میلیارد دالر است. چیزی که باعث می شود اسرائیل
بزرگترین دریافت کننده ی کمک از آمریکا پس از جنگ دوم جهانی
باشد. بالغ بر %20 از بودجه ی نظامی رژیم عبری از سوی ایاالت

متحده تامین می شود.
با همه ی این ها این مشاور سابق امنیت ملی در تل آویو معتقد
است اسرائیل شاید بتواند به بقای خود ادامه دهد »زیرا در سال های
آغازین تاسیس خود بدون کمک بزرگی از سوی ایاالت متحده
توانست طاقت بیاورد و بلکه به شکوفایی دست یابد، همچنانکه
شرایط استراتژیکی که امروز به آن مواجه است علی رغم دشواری

آن خیلی بهتر از آن دوران است«.
به نظر نمی رسد صرف پایین آمدن تایید رژیم یهودی در میان  
 نسل جدید جوانان غربی و حتی پایین بودن میزان زاد و ولد، تاثیر
چندانی بر شرایط موجود داشته باشد، مگر آنکه با برنامه ای منظم

و بلندمدت از سوی کشورهای اسالمی همراه باشد.
منبع گزارش: الجزیره به نقل از نیوزویک

نیو ز و یک : اسر ا ئیل تا کی بد و ن آ مریکا د و ا م خو ا هد آ و رد؟
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خیـزش آ لمان پس ازجنگـ
آنچــه معمــوالگفتـــه نمی شـــود...             نویسنــــده:عمــــرعاصـــی

کنکا ش

حتما شما هم در سخنرانی های توسعه بشری و موفقیت درباره
آلمان و معجزه اقتصادی این کشور شنیده اید و حتما شنیده اید که
می گویند آلمانی ها دوباره برخاستند چون »مانند ما« نیستند و ملتی
عاشق کار و منظم تر هستند. معموال این دست سخنرانی ها و
مطالب اینگونه به پایان می رسند که اگر ما هم »اخالقمان« همانند
»اخالق آلمانی ها« شود قطعا به آنچه آنها رسیده اند خواهیم رسید.

اما آیا این حرف دقیق است؟
به نظر می رسد پاسخ »خیر« باشد. نظر دروچمان، وبالگ نویسی
آلمانی این است که »انضباط آلمانی« شاید نقشی در نهضت آلمان
داشته باشد اما چنانکه وی به وب سایت »ساسه پست« می گوید
این عامل نقشی حاشیه ای داشته است و البته این تنها نظر او نیست.
در این گزارش سعی کرده ایم به عجیب ترین حقـایق درباره آنچه

معجزه اقتصادی آلمان« خوانده می شود بپردازیم.

تبدیل آلمان به یک کشور وابسته به کشاورزی  تنها نقشه مطرح
شده نبود. در اثنای جنگ دوم جهانی خطرناک ترین طرح ها برای 
وضعیت نهایی در برابر آلمانی ها مطرح شد؛ یکی از این پیشنهادها
چنانکه روزنامه دیراشپیگلـ  بزرگترین روزنامه آلمانـ  می گوید به مثابه

طرح مورگن تاو: تبدیل آلمان به یک کشورزراعتی

انتقام از آلمانی ها بود. بر اساس این طرح دو میلیون آلمانی 
همانند برده به آفریقا انتقال داده می شدند. این تنها نقشه ای نبود

که غربی ها برای آلمان چیده بودند.

نتیجه این طرح پس از یک ماه به پایان رسیده و نسل آلمان ها از
وجود حذف می شد!

به سال 1944 میالدی و در حالی که جنگ در ُشُرف پایان بود،
هنری مورگن تاو در منصب وزیر خزانه  داری ایاالت متحده مشغول
به کار بود. او نیز مانند بسیاری از سران غرب به این فکر می کرد
که چگونه می شود آلمان را از هرگونه جنگی در آینده باز داشت؟

توسط که  کاوفمن«  »طرح  بنابر   
تئودور کافمنـ  از بازرگانان یهودی
بانفوذ در آمریکاـ  در کتاب »آلمان باید
(Germany Must Perish) »له شود 
مطرح شد و در سال 1941 میالدی
منتشر گردید پیشنهاد شده بود نسل
آلمانی ها مقطوع شود. طرح او ارسال
 بیست هزار پزشک برای عقیم سازی
چهل و پنج میلیون آلمانی بود، به این
اعتبار که هر پزشک روزانه بیست و
پنج عمل عقیم سازی انجام دهد و در
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برای مورگن تاو پاسخ این سوال واضح بود: آلمان را به یک کشور
زراعی تبدیل می کنیم که برای درآمد به کشاورزی وابسته باشد.
در نتیجه هرگونه رابطه آلمانی ها با صنعت قطع شده و این کشور
را به یک منطقه غیر موذی تبدیل خواهد کرد. اینگونه آلمانی ها
نخواهند توانست سالح بسازند و اقتصاد ضعیفی خواهند داشت

و در آینده وارد هیچ جنگی نخواهند شد.

 یا خارج ساختن آنان از کشورشان عملی نخواهد شد و از سوی
نباید بودند  معتقد  متحده  ایاالت  در  از سران  بسیاری   دیگر 
اشتباهی که پس از جنگ جهانی اول مرتکب شدند را دوباره تکرار
 کرد. در پایان جنگ بین الملل اول شروط تحقیرآمیزی علیه
 آلمانی ها اعمال شد و همین موجب انتقام آنان گردید. بنابراین
طرح مورگن تاو آلمان را به بمبی ساعتی تبدیل می کرد که ممکن

بود هر لحظه منفجر شود، در نتیجه طرح او رد شد.

این از خوش شانسی آلمانی ها بود که آمریکا از ترس انتقام آینده
آنان در سیاست خود تغییر کلی داد و در نتیجه کمک های ایاالت
متحده به اروپای غربی سرازیر شد. این کمک ها به موجب برنامه
بازسازی اروپا انجام گرفت که به نام »طرح مارشال« معروف است. 
جمهوری فدرال آلمان )آلمان غربی) به تنهایی یک و نیم میلیارد
دالر کمک دریافت کرد در حالی که آلمان شرقی تحت سلطه شوروی
هیچ چیزی به دست نیاورد زیرا استالین از پذیرش کمک های
آمریکایی ها سرباز زد و بلکه بدتر از آن تصمیم گرفت آلمانی ها را
تنبیه کند چرا که روسیه به سبب آنها خسارت های سنگینی را در
جنگ متحمل شده بود؛ برای همین کارخانه های شرق آلمان غارت
 شد و به شوروی برده شد. این در حالی بود که »عطای کریمانه«
آمریکایی ها به سوی غرب سرازیر بود. اینجاست که این سوال

پیش می آید: این همه دست و دل بازی برای چه بود؟
پژوهشگران متفق اند که این بذل و بخشش نه برای چشمان
آمریکایی ها؛ هدف به سبب خوش قلبی  نه  بود  آلمانی ها   آبی 
آمریکاتبدیل آلمان از یک دشمن به یک دوست از طریق توسعه
 اقتصادی بود. اما چگونه؟ واضح است که فقر و بیکاری بهترین
محیط را برای گسترش کمونیسم فراهم می ساخت و این همان
چیزی بود که آمریکای کاپیتالیست در رویارویی با آن قرار داشت.

به همین سبب کمک های اقتصادی بهترین راه برای جلوگیری از
کمونیسـم بود و این همـان چیـزی است که در علـوم سیـاسی
»Economic Containment« خوانده می شـود. آمـریکایی
عمال توانستنـد کمربنـدی از کشورهای ثروتمنـد را در همسایگی

شوروی که بر شرق آلمان سیطره داشت ایجاد کنند.
روژه گارودی فیلسوف فرانسوی، در یکی از کتاب هایش اشاره
می کند که سیا بزرگترین خطر علیه ایاالت متحده را فروپاشی
کمونیست عناصر  قدرت رسیدن  به  و  اروپا  در غرب  اقتصاد 
می دانست. برای دوری از این خطر باید طرح مارشال اجرا می شد.
گارودی بر این تاکید می کند که پس از این توصیه ها به سال 1947
میالدی، دو وزیر کمونیست از حکومت فرانسه و بلژیک کنار گذاشته

شدند.
با وجود آنکه هدف از این کمک ها جلوگیری از گسترش کمونیسم
بود اما طرح مارشال سود سرشاری را نیز به ایاالت متحده برگرداند.
این طرح بازاری برای کاالهای مصـرفی آمریکا در اروپا فراهم
ساخت و در نتیجه اموال رفته به سوی این کشور بازگشت و اینگونه
اقتصـاد اروپا به شکل اساسی به بازار آمریکا وابستـه شد و این
فرصتی را برای رشد و پیشرفت آمریکا فراهم کرد. همه اینها در
حالی بود که آمریکایی نزد ملت های غرب اروپا محبوب نیز می شدند.

اما آمریکا در برنامه اش صرفا به اقتصاد توجه نداشت. آنها همه
توان علمی و اطالعاتی خود را برای تبدیل آلمان به یک کشور دوست
و هم پیمان در قلب اروپا به کار گرفتند. چه کسی باور می کرد پس از
آنکه آمریکا آنطـور بی رحمـانه در جنگ دوم جهـانی آلمان را زیر
بمبـاران خـود داد، اینگونه محبوب آلمـانی هـا شـود؟ در پی این
 بمبـاران ها از شهـر کلن جـز یک سـوم آن چیـزی باقی نماند و در
هامبورگ سیصـدهزار خانه با خاک یکسـان شده بود و دردسدن
آنگونه ویران شـد که در برخـی گزارش ها با هیـروشیما مقایسـه

می شد! ایاالت متحده چگونه نگاه آلمانی ها را تغییر داد؟
آمریکایی ها پس از جنگ باور داشتند که »هر آلمانی یک نازی
است«. برای همین باید عقل مردم این کشور از نو برنامه ریزی
می شد. یکی از عجیب ترین ابزار برای این هدف، اجبار آلمانی ها
برای دیدار از اردوگاه های نازی بود چنانکه در شهـر وایمـر همه
مردمـ  مردان و زنـانـ  را به قصد »عبرت« مجبـور به گشتن در
میان اجساد متعفن و دیدن آن وضعیت کردند. با وجود قسوت آن
صحنه هـا، آمریکایی ها باور داشتنـد این یکی از قوی ترین راه ها

برای »تربیت« آلمانی ها است.
فیلمی از این دیـدار اجبـاری را اینجـا ببینـد: )هشـدار: حاوی

صحنه های ناراحت کننده)
https://www.youtube.com/watch?v=OxJZB
rtFD6Y&feature=youtu.be&t=17m3s&bpctr=
1552124314
در بازسازی ذهنیت آلمان ها صرفا از روش های »سنگدالنه«  
استفاده نشد. هدف این بود که آلمانی ها به مانند آمریکایی ها روش
فکر جدید و »دموکرات تری« را پیش گیرند که این ماموریت آسانی
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این طرح در سال 1945 میالدی در
مشکل »آلمان  عنوان  تحت  کتابی 
(Germany Is Our Problem)»ماست
ارائه شد. پس از پایان جنگ و شکست
 آلمان، مشکل فقر و بیکاری در سال
1946 در این کشور خودنمایی کرد، تا
جایی که هربرت هوور رئیس جمهور
 اسبق ایاالت متحده تصمیم گرفت
 برای بررسی وضعیت به این کشور
 سفر کند؛ بدین ترتیب هوور دانست
چنین طرحی توهمی بیش نیست و
آلمانی میلیون  پاکسازی 25  با   جز 

2-مارشال خوش قلب

(Umerziehungsprogramm) بازیابی عقلی آلمانی ها -3



نبود. به همین هدف، آمریکایی ها کمپین تبلیغاتی عظیمی راه انداختند
که بارزترین قسمت آن فیلم های تبلیغاتی )پروپاگاندا) بود. این
کار با نمایش فیلم هایی درباره جنایت آلمانی ها و محاکمه سران
نازی آغاز شد. اما به تدریج متخصصان توصیه کردند فیلم هایی با
 نگاه مثبت تر ساختـه شود تا آلمانی ها به ارزش های »تسامح و
برادری« آشنـایی یابنـد. هدف، دادِن فرصتی به آلمانی ها برای
پیوستن دوباره به آنچه »منظومه ارزش های دموکراتیک غربی«
خوانده می شد بود. یکی از این فیلم ها »همه انسان ها برادرند« نام 
داشت که در آن یکی از آلمانی ها همانند کودکی به نمایش گذاشته
می شد که پس از عمـری طوالنی این را یاد می گرفت که ملت هـا

متفاوتند و باید با یکدیگر زندگی کنند.
در برهه ای، شوروی بر چکسلواکی چیره شد و در نتیجه آمریکا
یک کشور دوست دیگر را در اروپا از دست داد. برای همین الزم
 بود به هر شکل ممکن دوست جدیدی را در اروپا به دست بیاورد.
اینجا بود که مرحله جدیدی از ساخت فیلم های تبلیغاتی برای به

دست آوردن این دوست جدید یعنی آلمان، کلید خورد.
فیلم »سیم خاردارهای پنهان« سعی در از بین بردن پیش داوری  
هایی داشت که درباره آمریکایی ها وجود داشت و تالش می کرد
برای آلمانی ها ثابت کند »شناخت دیگری« فواید بسیاری دارد.
همانند صحنه ای که یک آلمانی برای اولین بار کوکاکوال می نوشد
و به لذت آن پی  می برد. بدین ترتیب این فیلم با خوشحالی مرد
آلمانی در حالی که در اوج شادی با دوست آمریکایی اش خداحافظی

می کند به پایان می رسد.
(Germany made in USA )فیلم مستند »آلماِن ساخت آمریکا »
نشان می دهد که عملیات بازسازی عقل آلمانی ها کار آسانی نبود، 
آلمان برای  آنچه در آن دوره »استراتژی روانی  برای همین 
(PsychologischenStrategieplanfür Deutschland)
خوانده می شد از سوی سیا پشتیبانی می شد. یکی از مردان سیا
می گوید: »باعث سرور من است که سی آی ای اخالق مدار نبود،
وگرنه هرگز نمی توانستیم در جنگ سرد اتحاد جماهیر شوروی را

شکست دهیم«.
فیلم »آلمان ساخت آمریکا« نشان می دهد که چگونه میلیون ها
 دالر برای سندیکاهای کارگری و باشگاه های فرهنگی و هنری
 صرف شد تا میراث فرهنگی »آلمان نازی« جای خود را به نمونه
 متمدن آمریکایی بدهد. و همینطور برای رسانه، به ویژه مجالت
 علمی که می تواست تغییراتی ریشه ای برای بازسازی عقلی
آلمان ها ایجاد کند. این طرح عمال پیروز شد، آنقـدر که در دهه
شصت قرن بیستم یعنی تنها پانزده سال پس از پایان جنگ،

بیشتر آلمانی ها آمریکا را به سان یک »بهشت« می دیدند.

حاتم بخشی آمریکایی ها و بازیابی عقلی آلمانی ها برای وقوع
معجزه کافی نبود. هنوز نقص چشم گیری در نیروی انسانی وجود
داشت و کافی است تصور کنید تنها در جنگ دوم جهانی 9 میلیون
آلمانی کشته شدند که سه میلیون تن آنها غیر نظامی بودند. شاید
هیچ چیزی مانند آمار دقیق سایت آلمانی »دی ولت« نتواند حجم

خسارت بشری این جنگ را نشان دهد: این جنگ 2977 روز یا به
شکل دقیق تر 49842 ساعت به طول انجامید. در هر ساعت
این جنگ هزار انسانـ  از جمله صد سرباز آلمانیـ  کشته می شد.
پس از جنگ برای آلمـانی ها واضـح بود که ایـن کشـور برای  
برخاستن دوباره نیازمند جبران این خسارت بشری است. عمال در
سال 1955 میالدی آلمان قراردادی با ایتالیایی ها امضا کرد تا
هزاران کارگر ایتالیایی برای کار به آلمان بروند. اما این تنها آغاز
این روند بود. آلمانی ها همینطور قراردادی را با اسپانیا و پرتغال
و یونان و حتی کشورهای اسالمی از جمله مغرب و تونس و ترکیه
امضا کردند که تنها از ترکیه بیست و پنج هزار کارگر به آلمان رفتند.

تا پایان جذب کارگران خارجی، چهارده میلیون کارگر خارجی به
 آلمان رسیدند که بیشترشان به کشورهای خود بازگشتند اما
 متاسفانه علی رغم اعتراف برخی شخصیت های بارز آلمانی به
نقش بزرگ این کارگران، خانم آیدان اوزوز پژوهشگر امور
بیگانگان تصریح می کند که کسی سعی نکرد این کارگران در
جامعه آلمان ادغام شوند و توجهی به آموزش زبان آلمانی به آنان
 صورت نگرفت. در گفتگو با برخی از نوه های این کارگران داستان
هایی از سختی خرید و زندگی پدربزرگ های آنان در آلمان شنیدیم،
از جمله اینکه برخی از آنها برای خرید مرغ مجبور می شدند برای

فروشنده ادای مرغ در بیاورند!

4-چهارده میلیون کارگری که درنهضت آلمان شرکت کردند، آلمانی نبودند!
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یا رمهربا ن

عنوان کتـاب: رمـوزاإلصـالح السلفـی المعاصـر      مولف: اسامـه شحـاده
چاپ اول )1435 ه  / 2014 م) تعداد صفحات: 528 صفحه واقع دریک جلد

معرفی کتـا ب:

نـا م  آ و ر ا ن ا صـال ح سلفـی معا صـر

آنچه اخیرا مالحظه می شود این است که هر که می خواهد الگویی ارائه دهد فورا به تاریخ باز می گردد! چیزی که باعث
می شود انسان در مورد شرایط کنونی احساس ضعف و ورشکستگی کند؛ آیا دوران معاصر خالی از هرگونه الگویی است؟
چیزی که مسلمان به آن نیاز دارد این است که در کنار الگوی تاریخی، الگوی معاصری نیز وجود داشته باشد، و الزم نیست 

که این الگو از هر جهت کامل و ایده آل باشد.
این انگیزه ای بود برای شرح حال نام آوران و علمای امت تا رهروان اصالح در مسیر خود از آنان الگو گیرند و مسیِر اصالح
منظم و قانونمنِد بر اساس احکام شریعت را به دور از هرگونه بی برنامگی و بی نظمی و همینطور چارچوب هایی که با دین ما

سازگار نیست بپیمایند.
شیخ اسامه شحاده از کسانی است که در کتاب »رموز االصالح السلفی المعاصر« به این مجال پرداخته است. اصل کتاب
سلسله  مقاالتی است که وی برای مجله ی اینترنتی »الراصد« نوشته. او انگیزه ی نوشتن این مقاالت را چنین بیان کرده
است: »سالهای زیادی است که به جمع آوری شرح حال علما و دعوتگران و تجارب دعوی و گروه ها و جمعیت های سلفی
عالقه دارم. همین بود که به حقیقت جهِل شدید و خطرناکی که در مورد تاریخ دعوت سلفی معاصر از یک جهت، و همینطور
میزان کم کاری و نامهربانی ما در حق نام آوران و علما و بزرگانمان پی بردم. ما شرح حال آنان را تدوین نکرده ایم و از
تجربه های آنان محافظت نکرده ایم و غالب تصوری که درباره ی علمای خود داریم به محور علمی و پژوهش و تالیف و شرح
محدود است، اما دیگر جوانب زندگی و شخصیت و نقش آنان چیزی است که متاسفانه به آن توجه نشان نداده ایم«.
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شیخ ابوشعیب الدکالی 
شیخ االسالم محمد العربی 

عالمه ی مجاهد عالل الفاسی 
عالمه ی مربی، عبدالحمید بن بادیس 

عالمه بشیر االبراهیمی 
عالمه طیب العقبی 

عالمه ی مصلح طاهر الجزائری 
عالمه جمال الدین القاسمی 
عالمه محمد بهجت البیطار 

عالمه ی محدث محمد ناصر الدین األلبانی 
شیخ مجاهد عزالدین القسام 

شیخ مجاهد عمر األشقر 
شیخ دعوتگر عبداهلل القرعاوی 

عالمه ی قصیم، شیخ عبدالرحمن السعدی 
بزرگمرد امت عالمه عبدالعزیز بن باز 

عالمه ی فقیه، محمد الصالح ابن عثیمین 
عالمه ی عراق، محمد شکری اآللوسی 

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17

توصیه ی مولف بر چند محور تاکید دارد:
ـ ضرورت توجه و پژوهش های فراگیرـ  نه جزئیـ  در مورد مدت
زمان آغاز قرن بیستم و پیش از آن؛ ما به بررسی شبکه ی روابط
 محکمی که در آن دوران میان مصلحان و علما وجود داشته و
قضایای بزرگی که آنان را به خود مشغول کرده و روش برخورد با
این قضایا و نتایجی که باید از این بررسی به دست آوریم نیازمندیم،
تا بتوانیم مسیر آنان را ادامه داده و تالش خود را بر تجربه ی آنان بنا
نهیم نه آنکه فعالیت خود را از صفر آغاز کنیمـ  چیزی که بسیاری
از ما امروزه انجامش می دهیمـ      و در مسیر خود واقعا مرحله ی جدیدی

را به پایان نمی رسانیم.
ـ نیاز به پژوهش درباره ی ملی گرایی و اینکه چرا با وجود آنکه
ملی گرایان بخشی از جریان اسالمی بودند به سوی سکوالریسم و

لیبرالیسم یا چپ تغییر مسیر دادند.
ـ نوشتن درباره ی شخصیت های مصلح سلفی در دیگر سرزمین ها
و تدوین شرح حال آنان و تشویق دانشجویان مقاطع عالی برای

وارد شدن به این عرصه.
در پایان معرفی این کتاب که به جنبه هایی از زندگی گروهی از
 علما و نام آوران معاصر امت پرداخته، امیدواریم پرتوهایی به
 زندگی امثال این شخصیت ها تابیده شود تا جوانان بدانند ما
الگوهایی داریم که تاریخ در صفحات روشن خود از آنان یاد کرده
است. امت ما به حق تاریخ با ارزشی دارد و می شود دوباره جهان را
به سوی سعادت دنیوی رهبری کنیم، اگر مانند سلفمانـ  رحمهم

اهلل ـ به تعالیم این دین حنیف پایبندی نماییم.
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هدف مولف نام بردن از همه ی شخصیت های نامدار سلفی نبوده
چرا که شمار آنان بسیار است، و به هدف استفاده از بررسی تجربه و
 سیرت آنان تنها به برخی از شخصیت های صد سال اخیر اکتفا
 نموده. مولف تبیین نموده که میراث علما و شخصیت ها نظریه ی
 دعویـ  جنبشی و سیاسِی تقریبا کاملی را در خود دارد، اما این
نیاز به کسانی دارد که در راه توضیح و جمع آوری و بازنمایش آن
به شکل کامل و جذاب تالش کنند. آنان کسانی بودند که در راه
 آموزش دینی و دنیوی تالش کردند، با بی سوادی جنگیدند و
 آموزش همه از جمله دختران را تشویق کردند، کتابخانه های
عمومی تاسیس کرده و مدرسه ها را بازگشایی کردند و گروه هایی
را برای آموزش عالی به دیگر کشورها فرستادند. و این عالوه بر
جنبش تالیف و تحقیق گسترده ای بود که زمینه را برای نهضت

علمی معاصر فراهم ساخت.
نویسنده همچنین بیان داشته که آنها تالش بسیار با ارزشی در
راه مبارزه با خرافات و بدعت و شرک و نشر سنت و توحید و حق
در میان همه ی اقشار جامعه و صاحبان مذاهب و افکار گوناگون
داشته اند و عالوه با آن به تقریر روش دعوت و تبلیغ و اقناع از بهترین
راه و کم زیان ترین آن برای راه یافتن حق به عقل ها و دل ها پرداخته اند.
مولف تالش داشته همراه با تقدیم یک پژوهشی تجریبی به بیان
موارد مفید و عبرت های برگرفته از آن پرداخته و از این طریق به
 بررسی برخی از جوانب نقص و کم کاری در دعوت سلفی کنونی
برسد. برای این هدف وی روش تاریخی و روش تحلیلی را با
اسلوبی که بیشتر به داستان شبیه است در هم آمیخته تا مطالعه ی
آن به ویژه برای جوانان جذاب تر شود و در پایاِن هر شخصیت به

بیان مهم ترین مراجع مورد استفاده پرداخته است.
همـه ی شخصیت هـای مورد بررسـی در این کتـاب 22 تن از
سرزمین های گوناگون هستند که هر یک در فن و مجالی متفاوت
مطرحنـد. وی از نام آوران اصـالح در مغـرب آغاز کرده سپس به
سرزمین شام و سپس جزیره العرب و پس از آن عراق و در پایان به
مصر رسیده است. شخصیت های مطرح شده در این کتاب بر حسب

ترتیب عبارتند از:

امام مجاهد رشید رضا 
عالمه ی محقق محب الدین الخطیب 

شیخ عالمه محمد حامد الفقی 
عالمه ی محدث شیخ احمد شاکر 

سپس مولف کتاب خود را با ضمیمه ای از سیرت شیخش
محمد عبدالرئوف القاسمـ  رحمه اهللـ  و تاثیر علمی و

دعوی او بر خودش به پایان رسانده است.

-18
-19
-20
-21
-22
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بو ستـا ن ا دب

مـا بمیـدان سر بجیب او سـر بکف
می نگـردد بنــده سلطـان و میــر
بانگ تکبیرش برون از حرف و صوت
او درون خـــانه مــا بیـــرون در
او ز دست مصطفـی پیمــانه نوش
ز آتـش مـا دود او روشنتـــر است
در جبیـــن اوسـت تقدیـــر امم
او نخواهـد رزق خویش از دست غیر
او نگنجــد در جهــان رنگ و بــو
آخــر مــا چیست تلخیهـای مرگ
مــرگ او را از مقــامــات حیــات
گل ز فیــض صحبتــش دارای دل
او همــه کردار و کم گویـد سخــن
خانه ویران باش و صاحب خانه شـو
صحبت مــردان حــر آدم گر است
آب گیــر از بحــر و نی از نــاودان
پیش او کوه گــران یک تـوده ریگ
هم چــو باد فرودین انــدر چمــن
گور خود می کندد از شمشیر خویش
دامــن او گیــر و بیتــابانـه گیــر
بــی نگاهــی از خـداونــدان دل
تـا نیــاویــزی بدامــان کسـی

اقبال الهوری

مـرد حــر محکـم ز ورد »التخف«
مـرد حــر از الاله روشـن ضمیــر
جــان او پاینــده تر گردد ز مــوت
سـر دین مــا را خبــر ، او را نظــر
ما کلیسـا دوست ، ما مسجد فروش
چهــره گل از نم او احمــر اسـت
دارد انــدر سینــه تکبیــر امم
قبلــه مــا گـه کلیســا ، گاه دیــر
ما همــه عبــد فــرنگ او عبــده
صبح و شــام ما به فکر ساز و برگ
در جهــان بی ثبــات او را ثبــات
اهــل دل از صحبت مـا مضمحــل
کار مـا وابستــه تخمیــن و ظــن
محــرم او شـو ز مـا بیگانــه شـو
صحبت از علم کتابی خوشتـر است
مـرد حر دریــای ژرف و بیکــران
سینــه این مردمی جوشد چو دیگ
روز صلح آن برگ و ســاز انجمــن
روز کین آن محـرم تقدیـر خویش
ای سرت گردم گریـز از ما چو تیــر
مـی نرویــد تخــم دل از آب و گل
انــدر این عالم نیــرزی با خسـی



اهلل متعال قوم لوط را به اسراف در شهوات توصیف نموده، زیرا
آنان وقتـی از شهوت های عـادی خستـه شدند رو به

شهوتی عجیب و غیرعادی آوردند و این نتیجه ی
طبیعـی زیاده روی در لذت خواهـی است، به

طوری که دیگر هیچ چیـزی هوس انسان
را سیر نمی کند.

دراین دنیاخوشبختی های فراوانی     
 وجوددارد،مشکل ما این است که        
صرفا در پی یک نوع خوشبختی            
هستیم و به دیگرعوامل شـادی                
اهمیت نمی دهیم،ودرنتیجه ی                   
توجه به آنچه نداریم لذت بردن                      
از آنچـه داریـم راازدست                          
می دهیم.                                              

مشکل بزرگی که مردم را از
اسـالم دور می دارد بیش از آنکه

دالیل عقلی باشد، بیمـاری های درونِی
تکبـر و حسـادت و محبت مال و مقام، یا

تعصب بر عقایـد وفرهنگ و اندیشـه جامعه و
سنت های آن و یا رویگردانی ]از شنیدن حق[ است.

این شایدتوضیح دهدکه چرابیشترین کسانی که اسالم
می آورندبدون نیازبه گفتمانی سطح باالدرعقالنیت واستدالل

،به آن روی می آورند. 

یکی ازاشتبـاهات دعوتگران محدود
کردن  اسالم به آداب   و رفتار، و ترک
توحید و حالل و حرام است اگر
پیامبـرنیزبه همین چیزی که
اینهـامی گوینـداکتفا کرده
بود، بی شک اولین کسی
که به اوایمـان می آورد
ابولهب بود.
شیخ عبدالعزیز طریفی
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احکام پروردگاررا »رای« و نظرمی خوانندتابشودبه سادگی باآن مخالفت کرد:
...» )هود: 53)                                                           ِلَ ِتَنا َعن َقْ اِرِكي آِلَ ِ�قَ ْحُن �ب »َوَما �فَ
»و ما برای سخن تو دست از خدایان خود برنمی داریم«                                       
آن راصـرفا یک سخن ونظر دانستند، در حالی که می دانستند قول اهلل و وحی اوست.
شیخ عبدالعزیز طریفی

ُقْا الّلَ     )پس از اهلل پروا کنید) َفتَّ
صحابه اینگونه در آغاز سوره انفال مورد خطاب قرار گرفته اند. می دانید چه کسانی؟ بهتریِن صحابه،

کسـانی که به تازگی بینـی کفـر را در نبـرد بدر به خاک مالیـده بودندکسانی که خداوند
درباره شـان فرمود: »هرچه می کنید انجام دهید که شما  را آمرزیدم!« با این حال آنان

را به تقوا توصیه می کند و پند می دهدو امر و نهی می کند هیچ کس از توصیه به تقوا
بی نیاز نیست.

شیخ فهد العجالن

محمد آل رمیح

عالمه طاهر بن عاشور رحمه اهلل

آنکه خداوند
را ازتنها از روی
محبت عبادت کند
زندیـق است و آنکه
خداوند راصرفا از روی
امیـدعبادت کند مرجئـه
است وهرکه خداوندراتنها
از روی ترس عبـادت کند از
خوارج است وهرآنکس خداوند
بر از روی محبت و امیـد و ترس
عبادت کند سنی است.
مکحول تابعی

آنکه پایبنـدی به
شـرع را اسـارت،و

عدم پایبندی راآزادی
می نامدمانندکسی است

کـه مسـافـِری که درراه
صحیح حرکت می کندرااسیر

راه خطاب می کند وگم گشته ی
در بیابان را آزاد می داند!

شیخ ابراهیم السکران

زندگی امت از نظر پایداری و رشد و
ارتقـا به اندازه زنـده نگاه داشتـن

 عمـل به دو وحی )کتاب و سنت)
بستگی دارد و بر این اسـاس

هرگونه کمبود امت و اختالل
در موازیـن زندگی اش بـه

تبـاه ساختـن ایـن دو
وابسته است.
عالمه بکر ابوزید

 تفاوت نقد تندروی توسط              
یک عالم شرعی و نقد تندروی          
توسط لیبرال ها، مانند تفاوت کسی        
اسـت که برای پـاک شـدن خانه           
زبـاله هـاراازآن خـارج مـی کنـد               
و کسی که به بهانه ی وجود زباله                  
کل خانه را ویران می کند.                      
شیخ ابراهیم السکران                                     

دکتر خالد ادریس






