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مقدمهی مؤلف

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين ،وبعد:
نگارش شرح حال پرچمداران نهضت اصالح سلفی برای من آرزویی
بود که از دیرباز امید تحققش را داشتم .نوشتـن این موضـوع را به
دوستان زیادی پیشنهاد دادم تا اینکه یکی از آنها گفت« :کسی غیر
از تو در این رابطه نمینویسد ،شروع کن و تأخیر نکن» این جمله
سبب شد از دایرهی آرزوها به واقعیتها قدم بگذارم.
فصلهای این کتاب را به صورت مقاالت ماهیانه برای وبسایت
مجلهی «الراصد نت» به رشتـهی تحریر در آوردم ،که توفیقی بود از
جانب پروردگار و سببی مهم در به سرانجام رساندن این کتاب ،چرا
که التزام به نوشتن مقالههای ماهیانه شمشیری بود که قبل از نشر
شمارهی جدید مرا بهدرد میآورد ،اما خدا را بابت توفیق و یاریاش
سپاسگذارم.
سالهای طوالنی به جمع آوری بیـوگرافی علمـا و دعوتگـران و
تجارب دعوی آنها و جماعتها و جمعیتها و مؤسسـات سلفی
مشغول بودم ،و متوجه ناآشنایی خطرناک جامعه بهتاریخ دعوت
سلفیت معاصر از یک سو و کوتاهی ما در حق علمایمان از سوی دیگر
شدم ،چرا که ما شرح حال آنها را تدویـن و تجـارب آنها را ثبت
نکردهایم .بزرگ ترین تصوری که ما از علما داشتیم در بخش علمی و
تألیف بود ،اما از بقیهی جوانب زندگی آنها متأسفانه بیاطالع بودیم.
هدفم در این کتاب پرداختن به سیرت و شرح حال همهی پرچمداران
نهضت اصالحی سلفی معاصر نیست ،چرا که خود بابی است طوالنی،
و پرچمداران اصالح  -الحمدهلل -کم نیستند ،اما من نمونههایی از
پرچمداران اصالح کشورهای مختلف را به گونهای گزینش کردم که
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مناسب با بیان اصالح سلفی پنهان مانده از جامعه باشد و مراجع و
منابع آن را نیز در دستـرس داشته باشم ،تصمیم گرفتم شرح حال
کسانی را بنویسم که در صد سال اخیر زندگی میکردهاند ،تا به علت
قرب زمـان و شرایط ،استفـاده از تجارب آنها امکان پذیـرتر باشد.
آنچه مرا به تأسف واداشت تنگ گردن دایـرهی سلفیت از سوی
برخی از دوستان و محدود کردن آن به برخی قضایای جزئی و دقیق
بود ،لذا از بنده به خاطر بیان شرح حال برخی افراد ایراد گرفتند ،اما
بنده بر این باورم که سلفیت منهجی است فراخ که شامل بسیاری از
شخصیتهای علمی معاصر که برای نهادینـه کردن فرهنگ کتاب و
سنت و فهم سلف تالش میکردند و نسبت به علم و سنت و مبارزه
با شرک و بدعت و خرافهگرایی حریص بودند میشود .شاید از طرف
آنها به سبب شرایط زمان و مکـان اشتباهـاتی رخ دهد ،و چه بسا
امکان شناخت رأی و دیدگاه درست در آن باب برایشان فراهم نبوده
است و یا این که تحول نوین سلفی با رسوبـات مناهج پیشین همراه
بوده ،و یا انحرافی حقیقـی در بخش معینی رخ داده که این مورد از
قبل برای بزرگانی مانند ابن حزم ،ابن جوزی ،و ابن عقیل نیز رخ داده
اما همچنـان علمـا آن ها را ارج مینهنـد و خطاهایشان را نادیده
میگیرند .شیخ االسالم ابن تیمیـه در این رابطه میگوید« :آن چه
سزاوار است همه بدانند این است که :گروههای منتسب به افراد در
اصول دین با یکدیگر متفاوتاند؛ امکان دارد برخی از آن ها در اصلی
از اصول بزرگ اسالم مخالف سنت عمل کرده باشند ،و شاید برخی
دیگر در قضایای دقیق و ریز با سنت مخالفت کرده باشند .چه بسا
در میانشان کسانی باشند که بر کسانی که از او به حق دورتر هستند
نقد نوشته باشد اما در نقدش عادالنه رفتار نکرده باشد؛ به گونهای
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که قسمتی از حق را نادیده گرفته و به قسمتی از باطل اذعان کرده
باشد؛ در نتیجـه با بدعتـی خفیف به بدعتـی بزرگ پاسخ داده و با
باطلی کوچک به باطلی بزرگ پاسخ داده باشد.
وضعیت اکثر منتسبان به اهل سنت و جماعت این گونه است،
این عده اگر بدعت خود را مایهی تفرقهی مسلمانان نگردانند و تولی
و تبری را بر آن اساس تعییـن نکننـد ،رأی نادرستشان در حد یک
1
اشتباه میماند و خداوند خطای مؤمنان را میآمرزد».
بنابر این تصـور میکنـم سختگیـری برخی انسان ها در سلفی
ندانستن تعدادی از علما به سبب اشتباهاتی که خارج از اساس منهج
و دعوتشان بوده و پیروانشان نیز از اشتباهات آنها تبعیت نکردهاند
منهج و روشی نادرست است و خود را به آن ملزم ندانستهام.
طی دو سالی که با شرح حال این افراد سپری کردم برای من دو
نکته واضح و آشکار شد:
 -۱ایـن که تاریـخ تأسیس جماعـت اخوان المسلمیـن را آغـاز
فعالیتهای دعوی و حرکی و سیاسی اسالمی در این عصر بدانیم
یک اشتباه محض است ،بلکه تجارب گوناگونی پیش از جنبش اخوان
وجود داشته مانند مدرسهی دعوت و ارشاد که عالمه رشید رضا در
سال ۱۹۱۳م آن را تأسیس کرد و هستهی پیدایش یک جنبش دعوی
حرکی متکامل و جهانی بود ،و همچنیـن تجربهی جمعیت علمای
مسلمان الجزایر مقدمهای برای پیدایش جماعت اخوان بود ،کما اینکه
تجربهی شیخ عبداهلل قرعاوی در جنوب عربستان سعودی کمتر از
تجربهی اخوان نیست.
 -1مجموع الفتاوی جلد  ۳ص ۳۴۸
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اما آنچه جماعت اخوان المسلمین را متمایز ساخت ساماندهی
آشکار در ساختار آن به ویژه در سالهای اخیر زندگی استاد حسن البنا
بود ،لذا توانست با وجود تحوالت گوناگون بیش از  ۸۰سال دوام بیاورد.
 -۲در میراث علما و رموز ما نظریههای دعوی حرکی سیاسی شبه
کاملی وجود دارد که نیازمند این است که متبلور شده و کسی آنها
را به شکل متکامل و جذاب ارائه دهد.
آنها در آموزش علوم دینی و دنیوی تالش کردند ،با بی سوادی
مبارزه نموده و به کسب دانش حتی از سوی بانوان تشویق کردند،
کتابخانههای عمومی راهاندازی نموده و مدارس مختلفی تأسیس
کردند ،دانشـجویان زیـادی را برای ادامه تحصیل به کشـورهای
مختلف ارسال کردنـد ،جدا از تألیف و تحقیـق گسترده که بنیان
نهضـت علمـی معاصر را گذاشـت ،علمـای ما تفصیـل دقیقی از
نقش علم و تأثیر آن در پیشرفت امت ارائه دادند.
آنها تالشهای زیادی در مبارزه با خرافات ،بدعت ،و شرک و
نیز نشر سنت ،توحیــد و حق در میــان اقشار مختلف جامعه با
اندیشهها و مذاهب متفاوت داشتند ،آنها میکوشیدند از بهترین
راهها برای گشودن ذهنها و دلهای مردم استفاده کنند.
اما در مورد قضایای عمومی آن ها از نخستین کسانی بودند که
با علم و حکمت به آن پرداختند ،با استبداد سیاسی اواخر حکومت
عثمانی مبارزه کردند ،سپس پایهگذار مقاومت در برابر اشغالگران
اروپایـی بودند ،و پایههای ملیگرایـی حقیقی و قومگرایی عربی
درسـت کـه برخاسـته از خود اسلام بـود را بنا نهادند ،قبــل از
اینکه ایدئولوژیهای سـکوالر با شعارهای ملیگرایی و قومگرایی
و پیشرفت مردم را بفریبند.
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آن ها در چارچوب شریعت وارد فعالیتهای سیاسـی شدند ،در
انتخابـات مجلـس مبعوثان عثمانی و مجالس منطقهای سـوریه،
عراق ،مصر ،و مراکش شـرکت کردند ،احزاب سیاسـی تأسـیس
نموده و آن را رهبری کردند ،با اشغالگران وارد مذاکره شدند ،و در
نشسـتهای بین المللی و برخی جلسات پارلمان اروپایی حضور
یافتند ،قوانین اساسی را تدوین نمودند و...
اما در بخش رسانــه ،علمــای مـا بـه خوبی از نقش رسانـه و
اهمیت آن اطالع داشتند ،لذا روزنامهها و مجالت را تأسیس نموده
و مقاالت خود را در آن منتشر میکردند ،و تا امروز گنجینههایی
مخفی در دل آن روزنامهها و مجالتی که ده ها سال پیش چاپ و
نشر شده نهفته است.
ایـن دو نکتـهای کـه ذکـر شـد مـا را بـر ایـن وا مـیدارد که
پژوهشهـای عمیقتـری در رابطه با اوایل قرن بیسـتم میالدی
داشته باشیم و روابط میان مصلحان و علمای آن زمان و دغدغه-
هایشـان را بـا دقـت بیشـتری کنـکاش کنیـم ،و اینکـه چگونه
بـر آن مشـکالت فائـق آمدنـد ،و چـه نتایجـی از تجـارب آنها
میتوان گرفت تا راهشـان را ادامه داد نه این که مانند بسیاری از
دعوتگران بخواهیم از صفر شروع کنیم.
نیاز است امروز پژوهشی حقیقی در مورد ملیگرایی و قومگرایی
ارائه دهیم و این که چگونه مسیر آن به سکوالریسم و سوسیالیسم
منحرف شد ،پس از اینکه بخشی از جنبش اسالمی بود.
تلاش کـردهام در این کتاب پژوهشـی از تجربهی مصلحان و
عبرتهای اسـتنباط شـده از زندگی آنان را ارائه دهم ،و با توجه
به شرح حال آن بزرگان راهکارهایی برای حل برخی کوتاهی هایی
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که دعوت سلفی امروز از آن رنج میبرد ارائه دهم ،در این راستا از
منهـج تاریخـی و منهج تحلیلی اسـتفاده نمـوده و تالش کردهام
کتـاب را با شیوهی داستـان بهنگارش در آورم تــا خوانـدن آن
برای جوانـان آسـان باشد ،و در پایــان شرح حال هر شخصیت به
مهمترین منابعی که از آن اسـتفاده شـده اشاره کردهام و از ذکر
آدرس جزئیات مطالب در کتاب خودداری کردهام .برخی از دوستان
بابت این قضیـه بر من خرده گرفتند ،اما از دیدگاه من این منهج از
قبل میان علما وجود داشته و من نیز از آن پیروی کردهام.
امیــدوارم در آینــده این فرصت را داشتــه باشم که در مـورد
پرچمداران دیگری از نهضت اصالح سـلفی معاصر از کشـورهای
مختلفی که امکان دسترسی به آنها و منابع شرح حالشان را نداشتم
را بنویسـم ،و از برادران و اسـاتیدم میخواهم به این بخش توجه
کنند و شرح حال و تجارب مصلحان و مؤسسات آنها را به رشتهی
تحریر در آورند ،و دانشجویان تحصیالت عالی را تشویق میکنم وارد
این میدان شـوند ،همراه با روحیهی پژوهش در رابطه با مواضع
قدرت و تجربه و نقش آن در اصالحگـری و ابراز آن برای این که از
آن تجارب استفادههای الزم را ببریم.
در پایان جا دارد از برادران ،استاد ایاد القیسی ،و استاد اسحاق
یحیــی بابت حمایتشـان و در اختیـار گذاشتن منابع ضروری و
همچنین استاد هیثم الکسوانی بابت مراجعهی کتاب قبل از چاپ
آن و همچنیـن خانـوادهام که مشـغولیتم بـه مطالعه و نگارش را
تحمل کردند تشکر و قدردانی میکنم.
من این کتــاب را ثمـــرهای از ثمرات شـیخ و اسـتادم شـیخ
عبد الرحمن عبدالخالق میدانم که در مدرسه او مدارج علمی را طی
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کردم و بوسـیلهی پدرم با دعوت سـلفیتی که شیخ عبدالرحمن
در کویـت منتشـر میکـرد بـا ایـن دعوت آشـنا شـدم و یکی از
کسانی بودم که از این دعوت استفادههای بسیار بردم ،کما این که
مربی بزرگوار و دعوتگر عامل و شیخ بزرگوار عیسی مال اهلل نقش
بسیار مهمی در ابراز شمولیت و پیشگامی دعوت سلفیت در همه
ابـواب خیر داشـتند و اینکه دعوت سـلفیت محـدود به یک باب
و چند باب نیست.
در پایان بخش پرچمــداران شام بیوگرافی مختصری از استادم
شیخ ابواالمین محمود عبـدالروف القاسـم را افزودم ،زمانـی که در
دبیــرستان مشغول به تحصیل بودم با ایشان آشنا شدم و عقل و ذهنم
نسبت به گسترهی علوم و اهمیت تجارب و پژوهشهای تاریخی و
درس آموختن از آن باز شد.
خواننــدهی گرامی ...امیــدوارم از این کتاب استفادهی الزم را
ببری ،اگر در آن کوتاهی و یا اشـتباهی یافتی نادیده بگیر و اگر
برایت امکان داشت با بنده در میان بگذار ،تا این که گام بهگام در
مسیـر « از سر گیـری زنـدگی اسـالمی و راهانـدازی یک جامعـهی
اسالمی و اجرای حکم خداونـد در زمین» آن گونه که عالمه آلبانی
میگوید گام برداریم .آخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
اسامه شحاده
عمان -اردن
۲۰۱۴/۱/۷م
Osaosa20000@ hotmail.com
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عالمه شعیب دکالی «رحمه اهلل»
عالمه محمد بن العربی العلوی «رحمه اهلل»
عالمه عالل الفاسی «رحمه اهلل»

ابوشعیب بن عبد الرحمن دکالی صدیقی
۱۳۵۶ -۱۲۹۵هـ ۱۹۳۷_ ۱۸۷۸ /م

پیش درآمد
ابوشعیب بن عبـدالرحمـن دکالی صدیقی (۱۳۵۶ -۱۲۹۵هـ /
۱۹۳۷ - ۱۸۷۸م) آخرین حافظ و محدث مراکش و پرچمدار سلفیت
در اوایل قرن بیستم در مراکش است ،تا جایی که او را شیخ االسـالم
میخواننـد .مسـئولیت امامت و خطابت و فتـوا بر مذهب ائمهی
اربعه در حــرم مکی را بر عهــده گرفت و مدتی به عنوان مدرس در
دانشگاه االزهــر مصر و دانشگاه زیتونهی تونس مشغول به فعالیت
بود ،پس از مدتی ریاست دروس سلطانی در کاخ پادشاهی سلطان
موالی الحفیظ به ایشــان سپــرده شد و این مسئولیت در دورهی
زمامداری سلطان موالی یوسف و محمد پنجم ادامه داشت ،سالها
متولی وزارت دادگستری و معارف مراکش بود و برخی از شاگردانش
بخاطر نقش اصالحی و علمی او و پرورش رهبران علمی و سیاسی
مراکش از وی بعنوان «محمد عبده مراکش» یاد میکنند.
پرورش ایشان:
شـیخ ابوشـعیب دکالی در  ۲۵ذوالقعدهی سال  ۱۲۹۵هجری
قمری در قبیلهی بنی عمر یکی از قبایل دکالی عربی که از قبایل
مشهور عصر مرابطین است و نقش بسزایی در انتشار اندیشههای
سنی مذهب در مغرب عربی داشتهاند بدنیا آمد .در کودکی یتیم
شـد و تحت کفالت عمویش عالمه سـیدی محمد بن عبدالعزیز
الصدیقـی پـرورش یافت ،علـوم پایه را در روسـتای صدیقات در
منطقـهی غربـی دکالـه نزد علمـای قبیلـهاش ماننـد عالمه ابن
عـزوز ،عالمـه محمد صدیقـی ،محمد طاهر صدیقـی فرا گرفت،
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سـپس بـه حومـهی دکاله رفـت و قـرآن کریم را بـه روایتهای
مختلـف و متـون علمـی منتشـر در عصر خـودش را از بـر کرد.
در سـال  ۱۳۰۸هجـری قمـری زمانـی کـه او سـیزده سـال
داشـت ،سـلطان حسـن اول حافظان کتاب «مختصر الخلیل» از
منابـع اولیـهی فقه مالکی را بـرای امتحان فرا خواند ،ابوشـعیب
دکالی در این امتحــان که مسئولیت آن بر عهـدهی عالمه علی
بن حمود المسـفیوی وزیر دادگسـتری وقت بود مشـارکت کرد،
المسفیوی از میزان علم و دانش و فهم و حفظ دکالی با وجود سن
کمش شگفت زده شد ،از او در رابطه با قرآن پرسید و وی پاسخ
داد که قرآن را با قرائتهای مختلفش حفظ نموده! کسی را آورد
تـا از ایـن کودک امتحان بگیرد .خبـر او در قصر پیچید تا جایی
که به سـلطان حسـن اول رسید ،سـلطان وی را بهحضور طلبید
و بـه او گفـت« :الرمـان حلو حامض» را اعراب کـن ،دکالی این
مثـال را اعـراب کـرد ،سـلطان میخواسـت بـا او مبحـث تعـدد
خبـر بـه نسـبت یـک مبتدا که از مسـائل مشـهور نحوی اسـت
را مطـرح کنـد ،سـپس سـلطان به شـوخی گفت« :تـو فقیهی و
نحوی نیستی» ،دکالی پاسخ داد :من به نحو از فقه آگاهترم ولی
برای شما این بیت شاعر را میخوانم:
يداك يد للورى خيرها
..
غائره
وأخرى ألعدائها

یکی از دو دستت پر از خوبی برای ملت است
و دیگری سیلی است برای دشمنان.
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برخی از حاضران از وی خواسـتند منظور و مقصد خود از این
بیت را شرح دهد .او پاسخ داد :کافیاست این آیه را تالوت کند
ظ
ال�ملات» ،سلطـان از ایـن پاسـخ
واذل�نکذوبابآای�ت ن�اصموبمکیف
«
ی
شـگفت زده شـد و خندید ،سپس دسـتور داد دو کیسه زر و دو
لباس فاخر به او دهند و بر کارتــی یادبود نوشت« :تقدیـــم به
ابوشعیب بخاطر سن کم و هنر بزرگش».
سفر به مصر
در سال  ۱۳۱۴هجری قمری برابر با  ۱۸۹۶میالدی ابوشعیب
دکالـی عازم مصر شـد و شـش سـال در آن جا مانـد و از محضر
علمای االزهر مانند :شـیخ االسالم سـلیم البشری ،عالمه محمد
بخیـت المطیعـی ،شـیخ محمد محمود شـنقیطی زبان شـناس
مشهور ،شیخ احمد الرفاعی و دیگران کسب علم کرد.
در آن زمان ،شـیخ محمد عبده رئیس کمیتهی امتحاناتی بود
که ابوشـعیب دکالی برای ورود به دانشـگاه االزهر در آن شرکت
کرده بود ،کمیتهی امتحانات بخاطر دستخط مغربی ابوشعیب ،با
حضور ایشـان در امتحانات ورودی دانشـگاه االزهر مخالفت کرد
اما با مداخلهی شـیخ محمد عبده تصمیم گرفتند از وی امتحان
شفاهی بعمل آورند.
حضـور وی در مصـر که دریچهی تمدن غـرب بر آن باز بود و
مجلات و پژوهشها و مقالههای نویسـندگان غربـی ،رونقی در
نهضت فکری و اصالحاش ایجاد کرده بود نقش بهسزایی در تکوین
علمی و فکری ابوشعیب دکالی داشت.
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سفر به مکهی مکرمه
پس از ظهور دعوت سلفی در نجد و تأثیر آن بر حجاز ،شریف
عـون الرفیـق والی مکـهی مکرمه در آن زمان از دانشـگاه االزهر
خواسـت امـام و مفتـی و خطیبـی بـرای حرم مکی بفرسـتد که
آگاه به کتاب و سـنت باشـد .شـیخ سـلیم البشری شـیخ االزهر
وقت ،ابوشعیب دکالی را برای این مهم انتخاب کرد.
دکالـی امـام و خطیـب و مفتـی و مدرس مسـلمانان در حرمین
شریفین شد و موقعیت ویژهای نزد والی مکه بدست آورد و همیشه
مورد احترام و تقدیر ایشان بود و در محافل ،وی را در صدر جلسه
مینشـاند و دختر یکـی از وزرایش را برای او خواسـتگاری کرد.
ابوشعیب دکالی مجاورت مکهی مکرمه و قدوم علمای سراسر
جهان به این مکان مقدس را غنیمت شمرد و از وجود آنان بهره
بـرد ،کـه از ایـن میـان میتـوان به افـراد زیر اشـاره کرد :شـیخ
عبـداهلل صوفـان قدومی نابلسـی شـیخ حنابله در حجـاز ،عالمه
عبدالرزاق البیطار ،شیخ محمد بدر الدین دمشقی ،شیخ احمد بن
عیسی النجدی.
دکالـی درسهای متعددی در حرمین شـریفین ایراد میکرد
مانند :تفسـیر قرآن ،شـرح کتب سـته ،شـرح کتب سیرت مانند
کتـاب شـفا تألیـف قاضی عیاض ،کتاب شـمائل امـام ترمذی ،و
درسهایـی در زبـان و ادبیات عرب ،و دروسـی در فقه و اصول و
قراءات و مصطلح الحدیث.
دانشجویـان زیادی از سراسر دنیا در محضـر ایشـان کسب علم
کـرده و از وی اجـازات علمـی دریافـت کردند کـه از میان آنها
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میتوان به افراد زیر اشـاره کرد :حاج مسـعود وفقاوی از علمای
سـوس ،شـیخ محمد العربی الناصری از علمای مشهور مراکش ،
شیخ یوسف القناعی از کویت ،شیخ محمد الشنقیطی از موریتانی
که از سـوی ابوشـعیب دکالی برای دعوت و تدریس از منطقهی
احساء به منطقــهی الزبیــر در عراق فرستاده شد ،شیخ عبداهلل
بن حمید مفتی حنابله در مکهی مکرمــه ،شـیخ محمد سلطان
المعصومی از علمای ماوراء النهر و نویسندهی کتاب «هل المسلم
ملزم باتباع مذهب معین» و دیگران.
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بسـبب تالشهای مبارک و دروس علمی ایشـان و شـاگردان
نجیبش ،و تأثیر او بر حاجیان و زائران حرمین شریفین ،آوازه ی
ایشـان در سراسـر جهـان پیچیـد ،کافیاسـت بـه نمونـهای از
خطبههای ایشان در حرم مکی اشاره کنیم:
بـرای دنیـا و آخـرت خود تالش کنید ،بـرای دنیا آنقدر تالش
کنیـد کـه میهـن خود را آباد سـازید ،بـرای دنیا آنقدر بکوشـید
کـه فرزندانتـان را رشـد دهید ،بـرای دنیا آنقدر زحمت بکشـید
که محتاج و نیازمند کسی نباشید.
رسـول اهلل صلی اهلل علیه وسـلم میفرمایند« :دسـت باالتر از
دست پایین تر بهتر است» انسان هنرمند امیر ،و انسان نیازمند
ذلیل و فرومایه است.
برای دنیا آنقدر بکوشید که بیکاری در این سرزمین که جبرئیل
امیـن در آن فـرود میآمده از بین برود ،ای دوسـت داران ادیان
برای دنیایتان تالش کنید ،شـما میدانید که اسـباب زندگی در
دورهی شـما چهار چیــز اسـت :امارت ،تجارت ،زراعت ،صنعت.
اما امارت تنها عدهای اندک به آن دست مییابند.
اما زراعت ..شـما در سـرزمینی غیر حاصل خیز هستید همان
گونه که خدای حکیم و آگاه در قرآنش ذکر نموده است.
میماند صنعت و تجارت ،و این سرزمین پاک از صنعت خالی
اسـت ،و تجارت در آن ضعیف اسـت و کاالهایش اندک ،بشتابید
بسوی آنچه برایتــان سود میرساند و از والی جدیدتان بخواهید
کـه به شـما جهـت راهاندازی یـک دفتر صنایع کمـک کند ،این
پوستهایی که در سرزمین شما با یک قرش و دو قرش فروخته
میشود از آن برای تولیدات استفاده میشود و همان تولیــدات با
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صد قرش و دویست قرش به شما فروخته میشود ،گویا شما این
گفتهی پرودگار را نخواندهاید که میفرماید:
َ َ َ َ َ ُ ْ ُ ُ ْ َ ْن َ ُ ُ ً ت َ ْ َ ُّ َ َ َ ْ َ َُ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ .
م ْ
ام ب� ي�وت�ست ِخفنايومطع ِن ْ
و ج�علل ْ
ك
ودال�ع ِ
ك ِمج ِ
كويوم ِإق ِ

(و از پوست چهار پایان [نیز] برای شما خانه هایی (خیمه هایی)
قــرار داد که آن را در روز کوچ کردنتــان و روز اقامتتــان سبک
می یابید [و به آسانی آن را جا به جا می کنید]).
از ایـن خطبـه طبیعـت اصالحگرایانـهی ابوشـعیب دکالی در
فراخواندن به آبادی دنیا و چنگ زدن به اسباب قدرت و پیشرفت
و ترقــی بر اساس هدایت قرآن و سنت فهمیـده میشود .ایشان
شاگردانش را تشویق میکرد که این مفاهیــم را در سرزمینهای
خود نهادینه کنند ،شـیخ محمد شـنقیطی یکی از شاگردان وی
مدارس و مراکز علمی در عراق و احسا راه اندازی میکند و دعوت
سـلفی را در آن مناطق منتشـر میسـازد .شـیخ قناعی از دیگر
شـاگردان ایشـان که از وی به عنوان مصلـح کویت یاد میکنند
مدارس و مراکز علمی و کتابخانههای عمومی راه اندازی میکند و
یکی از مؤسسان مجلس شورای کویت در سال  ۱۹۲۱میالدی و
یکی از مؤسسان شورای شهرداری کویت بودند.
پس از انتشـار آوازهی ابوشـعیب دکالی در مراکش بهوسیلهی
شـاگردان ایشـان و حجاج بیـت اهلل الحرام ،حاکـم وقت مراکش
سـلطان مصلح و عالم ،عبدالحفیظ از ایشـان خواست به مراکش
بازگردد و در اصالح جامعه به او کمک کند.
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بازگشت به میهن
در سـال ۱۳۲۸هـ برابر با  ۱۹۱۰میالدی ابوشـعیب دکالی به
مراکش بازگشت و در شهر فاس سکونت گزید .سلطان عبدالحفیظ
او را به خود نزدیک کرد ،و علمـا و بزرگان و اعیـان و سرشناسان
فاس برای حضور در مجالس او از هم سبقت میجستند .ابوشعیب
دکالی زمانی که در مکه بود نیز سفـرهایی به سرزمیـن خود داشت
و روابط خـود با مردم را حفـظ کرده بود و بهخوبـی از مشکالت
مراکش و چالشهای این سـرزمین در سـایهی اسـتعمار فرانسه
آگاهی داشت.
فعالیت رسمی در دولت
ابوشعیب دکالی به محض بازگشت به مراکش از سوی سلطان
عبدالحفیـظ بهعنـوان قاضی مراکش معرفی شـد ،که در دورهی
خود به عدالت و شفافیت و پاکدستی مشهور بود .در سال ۱۳۳۰
هجری قمری برابر با  ۱۹۱۲میالدی وزارت دادگستری و معارف
مراکش به ایشان سپــرده شد .وی تالشهای زیادی برای اصالح
سیسـتم قضایـی انجام داد و با بهرهگیـری از تجارب طوالنیاش
شروط عهده دار شدن پست قضاوت را بازبینی کرد و کمیتــههایی
برای آزمودن فعاالن عرصهی قضایی بوجود آورد و صدور فتوا را
محصور به علمای خوشنام و مورد اعتماد مردم کرد.
ایشـان همچنین اصولی برای دادخواهی جهت حفظ حقوق و
تسریع در پروندههای قضایی تعیین کرد.
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در سال  ۱۳۳۲هجری قمری ،سلطان مراکش دستــور تأسیس
شـورای عالـی تجدیـد نظر شـرعی را صـادر کرد و ریاسـت این
شـورا را در کنار تصدی وزارت دادگسـتری به ابوشـعیب دکالی
سـپرد ،وظیفـهی ایـن شـورا بازبینـی احـکام قضایی صـادره از
سوی قضات بود.
در همان سـال مسـئولیت نظـارت بر ادارهی معارف و شـئون
دینـی به ایشـان سـپرده شـد .وی تالش کـرد دسـتمزد علما و
مدرسـین و کارکنان دینی را افزایـش دهد ،و اصالحات آموزش
دینی را از مسـجد قرویین قدیمیترین دانشگاه جهان آغاز کند.
ایشـان در ادارهی امور قضاء و معارف از برخی شـاگردانش مانند
شیخ محمد بن العربی العلوی کمک میگرفت و به سبب مخالفت
با تصمیمات استعمارگران فرانسه در الغای قوانین اسالمی بسیار
آزار دید.
ابوشـعیب دکالـی گاهی اوقات بجای صـدر اعظم وقت فرامین
دولتی را امضا میکرد.
ایشـان تـا سـال ۱۳۴۲هــ برابر بـا ۱۹۲۳م وزیر دادگسـتری
بود ،اما در این سـال بهعلت بیماری از پسـت خود اسـتعفا داد،
دولـت مراکـش بهپاس خدمـات ارزندهی ایشـان بـهوی منصب
«وزیر افتخاری» اعطا کرد .گفته میشود استعفای ایشان از وزارت
دادگسـتری بخاطر مخالفت با طرح راهانـدازی رقاصخانههایی از
سوی فرانسویها بود.
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فعالیتهای علمی و دعوی ایشان
با وجود مشـغلههای اداری و رسـمی عالمه ابوشـعیب دکالی،
ایشان از تدریس ،خطابت ،موعظه ،دعوت و نشر علم در داخل و
خارج مراکش فاصله نگرفت.
وی با وجود داشتن پستهای رسمی ،روزانه سه حلقهی تدریس
داشت :بعد از نماز صبح ،بین نماز ظهر و عصر ،بین نماز مغرب و عشاء.
از جمله تالشهای ایشان در نشر علم و دانش در مراکش میتوان
به زنده کردن تفسیر قرآن کریم که در آن دوره به سبب خرافهگرایی
برخـی مدعیـان علم به حجت «اگر قرآن تفسـیر شـود سـلطان
میمیـرد» ممنوع شـده بود ،اشـاره کرد .گفته میشـود در عهد
سـلطان سـلیمان ،شـیخ احمد التیجانی که جایـگاه ویژهای نزد
سلطان داشت وارد برخی مساجد شد .ایشان دید که شیخ طیب
بن کیران قرآن را تفسیر میکند ،با تعجب به سلطان گفت« :این
عالم که قرآن را تفسـیر میکند کیسـت؟ بدون شک این شخص
مصیبتی برای امت و شخص سلطان خواهد بود»! از آن دوره ،تفسیر
قرآن در مراکش ممنوع اعالم شد و تنها به قرائت و تالوت قرآن
بسـنده میشـد! تا اینکه عالمه ابوشـعیب دکالی بار دیگر تفسیر
قـرآن را زنـده کرد و گفت« :بنام خدا قرآن را تفسـیر میکنیم و
سـلطان هـم نمیمیرد» ،قرآن را تفسـیر کـرد و اتفاقی هم برای
سلطان پیش نیامد ،وی توانست با تفسیر قرآن نوعی بیداری در
مراکش ایجاد کند چرا که قرآن نخسـتین منبع اصالح جامعه و
بازگرداندن امت به راه راسـت و دور نگه داشتن مردم از خرافات
منتشر شده است.
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پس از اینکه مدتها از احادیث نبوی فقط برای تبرک استفاده
میشـد و هیچگونـه بهـرهای از معانـی آن برده نمیشـد ،عالمه
ابوشعیب دکالی به تدریس سنت نبوی و علوم سنت و شرح کتب
حدیث پرداخت و موفق شد نهضت علمی سلفی بزرگی در مراکش
ایجاد کند.
اما در رابطه با فقه اسالمی ،ایشان تدرس فقه مستـدل را آغاز
کرد ،ابتدا از کتاب «مختصر الخلیل» متن فقهی مشـهور در نزد
مالکیان آغاز کرد و هر مسئلهای را با دلیل آن ذکر میکرد ،کما
اینکـه به تدریس علـوم دیگری مانند نحو ،زبان و ادبیات عرب و
قراءات پرداخت.
نقش اصالحگرایانه عالمه ابوشعیب دکالی

ابوشـعیب دکالی از طریق فعالیتهای علمی و اصالح برنامهی
سیسـتمهای قضایـی و آموزشـی در جامعـهی مراکش آن زمین
تحول ایجاد کرد.
کما اینکه تالش وی برای نشر علم و دانش در سرزمین مراکش
و مکهی مکرمه مایهی تربیت شـاگردانی دلسـوز و میهن دوست
شـد کـه بعدهـا پرچمـدار مبـارزه بـا اسـتعمارگران و صوفیـان
خدمتگزار آنان شدند.
در آن زمان که ایشان متصدی وزارت دادگستری بود ،مراکش
تحت سـیطرهی اسـتعمارگران فرانسـه بود ،لذا عدهای ایشان را
به نوکری فرانسـه متهم کردند ،حکمی عجوالنه بدون هیچگونه
مسـتند شـرعی و عقلی؛ عالمه دکالی برای خود روا نمیدید این
پسـت مهم را برای فرانسـویها و عوامل آنها رها کند تا آنگونه
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مسـلمانان مراکـش قضاوت کننـد ،لذا از
کـه میخواهنـد میان
ِ
طریق تصدی این پسـت توانست مصالح شرعی و ملی مسلمانان
مراکش را حفظ کند و بسیاری از قضاوتهای ایشان مانع سیطره
فرانسویها بر زمینهای مردم مراکش شد.
از نقـش اصالحگرانـهی ایشـان میتـوان به مخالفـت با برخی
مدعیان جهاد علیه فرانسـه اشاره کرد که بیشترین خدمت را به
استعمارگران فرانسـوی میکردند و رفتارهای خشونت طلبانهی
آنها بهانه به دسـت فرانسـویها میداد .داسـتان ایشان با شیخ
احمـد الهیبـه مشـهور اسـت ،زمانـی که گفـت« :عـدهای گمان
میکننـد من بـا مجاهدین مبـارزه میکنم ،و ایـن دروغی بیش
نیسـت ،من با عدهای آشـوبگر مانند ابوحمـاره و ابوعمامه که با
اقداماتشان میهن را به دست دشمنان میدهند مبارزه میکنم»،
منبـع ایـن اتهامـات برخی صوفیـان مخالف منش سـلفی عالمه
دکالی بودند.
عالمـه ابوشـعیب دکالی از مدافعان وحـدت مراکش در مقابل
اسـتعمار فرانسـه و از نخسـتین کسـانی بود که با قانون تقسـیم
مراکش بر مبنای قومی و نژادی و سـپردن مناطق بربر نشین به
استعمار فرانسه مخالفت کرد و آن را برنامهای شوم جهت از بین
بـردن زبان عربی و الغـای دادگاههای شـرعی و جایگزین کردن
آن به عادات بربری و دادگاههای فرانسوی خواندند.
ایشان همچنین عضو مؤسسهی «احباس الحرمیـن الشریفین»
یکی از مؤسسات تونسی مراکشی الجزایری بودند که میکوشید
علیـه برنامههـای خاورشناسـانی که سـعی داشـتند زبـان عربی
را در شـمال آفریقـا هدف قـرار دهند مبارزه میکرد .ایشـان در
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سـال  ۱۹۳۱میالدی در سـخنرانی خود در نشسـت زبان و ادب
عربی در تونس نقشـههای اسـتعمارگران برای از بین بردن زبان
عربی را برمال کرد.
منهج عالمه ابوشعیب دکالی
منهـج عالمـه دکالـی بـر مبارزه با شـرک ،خرافـات و بدعت
اسـتوار بـود .اسـتاد علال الفاسـی در رثـای شـیخ و اسـتادش
ابوشـعیب دکالی میگوید :آن فقید از نخسـتین اساتید و مشایخ
ما بود که با تقلید و جمود و تحجر مبارزه کرد و خواستار آزادی از
اندیشـههای قرون اخیر و پرواز بهسـوی اندیشههای سلفی عصر
نخستین اسالم بود ،سلفیتی که مردم را به یکتاپرستی و مرجعیت
قرآن و سنت دعوت میکند.
وی نرمخویی و مهربانی در گفتگو با مخالفان را ترجیح میداد.
اسـتاد ابوبکـر قـادری میگویـد :شـیخ ابوشـعیب دکالـی هنگام
مناقشه و گفتگو با مخالفان سعی میکرد بدون حمله به شخص
مقابل با کنایه مقصود خود را برساند ،بر خالف عالمه ابن العربی
العلوی که بشدت علیه مخالفان میتاخت ،و همین رفتار او سبب
شد عدهی زیادی از در مخاصمت با وی برآیند درحالیکه احترام
ویژهای به ابوشعیب دکالی قائل بودند.
منهج ایشـان تمرکز بر آموزش مسـتقیم و عدم پرداختن به
تألیف کتاب بود .شاگرد ارشد ایشان شیخ عبداهلل کنون در همین
رابطه میگوید :آیا ما شاگردان شیخ ابوشعیب ،کتاب و آثار بهجا
مانده از آن فقید نیستیم؟
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وضوح و سادگی منهج ابوشعیب در تدریس .ایشان در مسجد
الحرام و در مقابل کعبهی مشرفه به استادش شیخ محمد بدرالدین
دمشـقی امام وقت مسـجد الحرام قول داد که دین را بهگونهای
عرضه کند که برای همهی مردم قابل فهم باشد.
ضرورت غنیمت شمردن وقت بهویژه توسط علما و دعوتگران.
زمانـی کـه برخـی علمـای مراکـش مشـغول بحث بر سـر «تای
مربوطه ..ه» در لفظ نملهای بودند که در داسـتان سـلیمان آمده،
ابوشـعیب دکالی به آنها گفت« :قرنها پیش علما به این بحث
پایـان دادهانـد ،هماکنـون مـا باید راههایـی را پیدا کنیـم که به
وسـیلهی آن اسـتعمارگران فرانسـوی که سالهاست میهن ما را
اشغال کردهاند از این سرزمین اخراج کنیم».
ارتباط با علمـای عصـر جهت تقویت نهضت بیداری اسالمی:
ایشـان ارتبـاط ویـژهای بـا امـام عبدالحمیـد بن بادیـس رئیس
جمعیـت علمـای مسـلمان الجزایـر و علمـای تونـس داشـت.
از منهـج و روش عالمـه دکالی پذیرش پسـتهای دولتی در
زیر سـایهی حکومت استعمارگر فرانسـه جهت خدمت به منافع
مسلمانان بود .وی میپنداشت اگر اشخاص دیندار و میهن دوست
ایـن پسـتها را بر عهـده نگیرند فرانسـویها افـرادی را در این
پسـتها میگمارند که وبالی بر اسلام و مسلمانان خواهند بود.
این چشم انداز را که سالها پیش ابوشعیب دکالی به آن رسیده
بود ،امروزه و با تأخیر ،گروههای اسالمی و اندیشمندان جماعات
اسالمی به آن رسیدهاند.
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در رابطه با ابوشعیب گفتهاند:
عبدالسالم بن سوده مورخ سرشناس معاصر :هر چه در مدح و
ثنای ابوشعیب بگویند کم است.
وی دربارهی ایشـان میگوید :شـیخ ،امام ،محدث و مفسـر،
پیشوای مجتهد ،آخرین حافظ مراکش و محدث و مفسر بال منازع
در مراکش.
عبدالحفیظ فاسی :امام علوم حدیث و سنت ...عامل به حدیث
و سنت و دعوتگر بسوی آن.
عبداهلل الجراری :ابوشعیب دکالی مردم را بسوی قرآن و سنت و
تمسک به مذهب سلف صالح و پرهیز از عوامل تفرقه و اختالف و
بیراههها و پیمودن راه راسـت که همان راه قرآن و سـنت اسـت
دعوت میکرد.
عبداهلل کنون :شیخ ابوشعیب دکالی از دعوت خود دو هدف را
دنبال میکرد :اول :زنده کردن علم حدیث و انتشـار آن ...و دوم:
تمسک به سنت و عمل کردن به آن در عقایـد و عبـادات؛ و در
مسیر دعوی خود صراحتا به آن فرا میخواند.
محمد السائح :آوازهی حرکت اصالحی ابوشعیب دکالی به کاخ
سـلطان مراکش رسـید؛ و مورد تأیید دربار قرار گرفت و سلطان
مراکش دسـتور داد مانع توطئههای صوفیان علیه دکالی شـوند.
الرحالی الفاروقی :شـیخ ابوشـیعب دکالی از چهرههای نامدار
مراکش و از نخبگان میدان معرفت و اصالح و خدمتگزار حقیقی
قرآن و سـنت بود ،و پرچم دفاع از قرآن و سـنت و انتشار آن در
سرزمیـن مراکـش را بـر افـراشت ،و از نخستیـن کسانـی بـود که
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عقیـدهی سـلفی و روحیهی صحیح اسلامی مبتنـی بر کتاب و
سـنت را در آن سـرزمین زنـده کـرد و بـا اندیشـههای خرافاتی
کـه مانـع پیشـرفت و ترقی امت میشـد بهشـدت مبـارزه کرد.
عبدالکریـم الزمرانی :داسـتان «الله سـبز» را از یاد نخواهیم
برد؛ صخـرهای زیبا که زنـان مراکشی در کنار آن مراسم ساالنه
برگـزار می کردند و حیواناتـی در آنجا قربانی مینمودند و نذر و
نیاز خود را بهنزد این سـنگ میبردند .هنگامی که خبر به شـیخ
ابوشعیب دکالی رسید خودش شخصا در از بین بردن این سنگ
پیشـگام شـد ،جالب اینجاسـت که ایشـان از هر کارگری کمک
میخواسـت بنابـر توهمـات و خرافاتـی کـه دامنگیرشـان بود از
شکسـتن این سـنگ امتناع میورزید ،لذا خود ایشان شخصا آن
سنگ را شکست و تکههای آنرا در خارج از شهر دور انداخت.
د.محمـد ریـاض :بسـیاری از مـردم وقتـی یـادی از منهـج
اصالحی سـلفی میشـود به شیخ محمد بن العربی العلوی بجای
اسـتاد و شیخ او شـیخ االسالم ابوشـعیب دکالی اشاره میکنند،
درحالیکه ابن العربی العلوی در مقام دوم پس از شیخ و استادش
شیخ ابوشعیب دکالی قرار دارد.
برای اطالع ت
بیش� از ش�ح حال عالمه ابوشعیب دکایل به منابع زیر مراجعه کنید:
السالم أبو شعيب الدكال الصديقي ،تألیف :ت
دک� محمد رياض ،چاپ ،۲
شيخ إ
ي
.۲۰۰۹
ف
العر� ،تألیف گروهی از نویسندگان ،چاپ انتشارات
الحركة السلفية ي� المغرب ب ي
دار أ
المان در رباط ،شماره چاپ .۲۰۱۰ ،۲
العر� ف ي�القرنالرابع ش
ع�،تألیف:عبدالرحمن بنمحمدالباقر
منأعالمالمغرب ب ي
ن
الكتا� ،چاپ انتشارات دار البيارق ،شماره چاپ .۲۰۰۱ ،۱
ي
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شیخ االسالم محمد العربـی العلـوی
۱۳۰۱-۱۳۸۴هـ ق۱۸۸۰-۱۹۶۴ /م

پیش درآمد
تاریخ معاصر مراکش مملو از شـخصیتهایی است که با نقش
آفرینـی علمـی و موضع گیریهـای قهرمانانه و مبـارزات آزادی
خواهانه ،و اجتهادات فقهی خود تأثیر بسـیار زیادی در سـاختار
دولت مراکش داشتهاند ،و همواره مورد احترام پادشاهان مراکش
بوده و با آنها در امور مهم حکومتی مشورت میشده است.
شـیخ محمـد بن العربـی العلوی یکی از چهرههای سرشـناس
علمـی است که شرایط مراکـش در قرن بیستـم وی را به جهان
معرفـی کـرد ،دورهای که زیادهخواهیهای اسـتعمارگران بهطور
شگفت انگیـزی افزایش یافتـه بود و کشـور در پـی فشــارهای
نظامی ،سیاسی ،مالی ،فکری و بازرگانی استعمارگران و مهرههای
دستنشـاندهی آنها با اشـغال سرد ،دسـت و پنجه نرم میکرد.
آنچـه در این برهه از تاریخ اوضاع داخلی مراکش را پیچیدهتر
میکـرد ،جمـود فکـری و انتشـار خرافـات ناشـی از کثـرت
مشـربهای صوفیانـهی دور گشـته از کتـاب و سـنت بـود.
وضعیت آن روز مراکش و انحطاط اجتماعی و فکری جامعه بهسبب
شیوع نادانی و فروپاشی سیاسی و اقتصادی جامعه در پی اشغال
بیگانـگان همه دسـت به دسـت هم داد تا شـیخ العربـی العلوی
بـا تمام نیـرو در چارچوب حرکـت ملی مراکش و بـا بهرهگیری
از اندیشههای سلفی و احساس میهــن دوستی خــود حملـهای
گسـترده علیه جهل و نادانی و مشـربهای صوفیانهی مراکش و
استعمارگران اشغالگر آغاز کند.
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تولد،رشد،وتحصیالتشیخاالسالمابنالعربیالعلوی

نسـب شیخ االسالم ابومصطفی محمد بن العربی به محمد بن
عبداهلل ملقب به «نفس زکیه» برادر ادریس بن عبداهلل بنیان گذار
دولت ادریسیها در مراکش میرسد.
وی در  ۷ذوالحجهی  ۱۳۰۱هجری قمری برابر با ۱۸۸۴میالدی
در منطقهی مدغره واقع در استان تافیاللت مراکش دید ه به جهان
گشود.
خانوادهی ایشـان نقش بسـزایی در شکل گیری شخصیت وی
داشت ،مادرش او را در حفظ قرآن کریم یاری میکرد و ایشان را به
اخالق اسلامی سفارش مینمود ،نقش پدرش سیدی العربی در
تربیت صحیح او کمتر از مادرش نبود ،او در فهم دروس علمی از
پدرش همچو استــادی استفاد ه علمی میبرد ،وپدرش همواره بر
روند پیشرفت علمیاش نظارت داشت.
پس از این که پدر دریافت که فرزندش قرآن کریم را بطور کامل
حفظ کرده ،تصمیم گرفت مسیر کسب علم و دانش را برای وی
همـوار کنـد ،لذا خانـوادهی خود را در مدغره رهـا کرد و فرزند
خردسالش را با خود به فاس پایتخت علمی و سیاسی مراکش در
آغاز قرن بیسـتم برد تا اینکه از محضر علمای فاس کسـب علم
کند و از نزدیک با تحوالت مراکش آشنا شود.
در آنجا پـدر توانست برای پسرش اتاقـی در مدرســهی صفـارین
بیابد و برای کاستن از رنج غربت چندسال نزد او در فاس ماند و
سـختیها را بـرای او همـوار میکـرد و تحصیل او در مدرسـهی
مصباحیـه که در آن دوران بزرگتریـن مرکز پژوهشهای علمی،
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ادبی ،تاریخی ،منطقی ،فلکی ،تفسـیری و حدیثی مراکش بود را
زیر نظر داشت.
اما از میان اساتید او در دانشگاه قرویین میتوان افراد زیر را نام برد:
فقیـه عبدالسلام بنانی ،عالمـه محمد بن العربی نزد ایشـان
«مختصر الخلیل»« ،صحیح بخاری»« ،شرح مکودی بر الفیــهی
ابن مالک» و ...را فرا گرفت.
التهامی جنون :عالمه ابن العربی در محضر ایشـان «مختصر
خرشـی» ،و «صحیـح بخـاری» را فـرا گرفـت ،و از دیگر علمای
قرویین نیز استفاده برد.
گفته شده روزی پدرش وارد اتاق او شد و دید غرق در مطالعه
است ،لذا به او گفت« :اآلن مزهی علم و دانش را چشیدی ،لذا با تو
خداحافظی میکنم» دیری نپایید که محمد بن العربی به گواهی
اسـاتیدش از جملـه شـیخ احمد بـن الخیاط چراغـی پرفروغ در
آسمان علم و دانش شد.
گرایشدینیشیخاالسالممحمدبنالعربیالعلوی

محمـد بـن العربی العلـوی در آغاز صوفی و بر منش فرقــهی
تیجانیهـا بود کـه در آن دوره همانند دیگر فرقههای تصوف از
جمله درقاویه و عیساویه و ...بهطور گستردهای در تافیاللت منتشر
بود ،در آغاز از این فرقهها بشـدت دفاع میکرد اما بعدها از وی
بهعنـوان پرچمـدار نهضت اصالحی سـلفی معاصر در مراکش به
همراه شـیخ و اسـتادش ابوشـعیب دکالـی یاد میکردنـد .گفته
میشـود سـبب مسـتقیم هدایت وی کتـاب «الفرق بیـن اولیاء
الرحمن و اولیاء الشیطان» تألیف شیخ االسالم ابن تیمیه بود که
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شـخصی بنام ادریس براده آنرا به وی اهدا کرده بود .ابن العربی
پس از مطالعهی این کتاب ،اسالمی پاک و آراسته و همخوان با
عقل و منطق و سرشـت انسـانی یافت ،اسلامی که انسـان را از
عبودیت و ستم میرهاند ،پس از آن با مجالت «المنار»« ،الشهاب» ،
«العروه الوثقی» آشنا شد و گمشد ه خود را در آنها یافت.
از جملـه اسـبابی کـه در تحول ایشـان نقش اساسـی داشـت
شخصیت استاد و شیخش ابوشعیب دکالی بود که پرچم سلفیت
را از مشرق با خود آورده بود و مردم را به اسالم پاک و بیآالیش
عصر نخسـتین اسلام فرا میخواند ،ابن العربی پس از آشـنایی
با دکالی از محضر ایشـان شرح قسطالنی بر صحیح امام بخاری،
موطـأ امام مالـک ،جامع ترمذی ،مقامات حریری ،نخبه الفکر در
علم مصطلح تألیف حافظ ابن حجر ،و تفسیر نسفی را فرا گرفت ،و
فکــر و اندیشــهاش روشـن و عزیمتش قوی گردیـد و خود را از
ریسمان تقلید کورکورانه رهانید و از یک فقیه عادی مبدل به یک
اندیشمند اسالمی شد که با ادلهی دینی و عقل ،صوفیان دجال
صفت را رسوا میکرد و مانند نوری بر عقلهای جوانان میتابید و
آنها را از باورهای فاسد پاک میکرد.
الزم به ذکر است شیخ تقی الدین هاللی پس از مناظره با شیخ
محمـد بن العربی العلوی در رابطه با دیدن پیامبر صلی اهلل علیه
وسـلم در بیداری توسـط بزرگ تیجانیان ،به بطالن این مذهب
پی برد و منهج سلفی را برگزید .در این مناظره تقی الدین هاللی در
مقابل پاسـخهای ابن العربی ناتـوان ماند و گمراهی تیجانیها بر
وی آشـکار شـد ،او بعدها مالزم ابن العربی و یکی از پرچمداران
نهضت سلفی در جهان شد.
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دکتر محمد عابد الجابـری میگوید« :انعکاس سلفیت نهضتی
در مشرق مبدل به یک سلفیت اصالحی مدرن نشد مگر از طریق
ابوشـعیب دکالی متوفای  ۱۹۳۷میالدی ،و مبــارز نامدار سلفی
محمد بن العربی العلوی متوفای سال  ۱۹۶۴میالدی و شاگردان
این دو شخصیت» ،و میگوید« :در حقیقت ،شیخ محمد بن العربی
العلوی نمونـهی بارز یک سلفـی مبارز در مراکش بود چه در دوران
استعمار و چه در دورهی استقالل».
بـرای ابراز اهمیت نقش ایشـان در خدمـت به مراکش ،محمد
الودیع اآلسفی پژوهشگر نامدار در کتاب خود «محمد بن العربی
العلوی ..سـلفی مبارز» گواهی شـخصیتهای ملیگرای مراکش
در میهندوسـتی ایشـان و مبـارزه با خائنـان و خرافاتپروران و
استعمارگران را ذکر کرده است که از میان آنها میتوان به افراد
زیر اشاره کرد:
استاد عالل الفاسی
استاد محمد المختار السوسی
دکتر عبداللطیف بن جلون
دکتر محمد زنبیر
ادیب مبارز محمد زیاد
استاد احمد زیادی
استاد علی یعته
استاد حسن العرائشی
شارل اندری ژولیان
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مسئولیتهایی که شیخ االسالم عهده دار آن بود

عالمه ابن العربی العلوی در سال  ۱۹۱۲میالدی با باالترین رتبه
از دانشـگاه قرویین فارغ التحصیل شـد ،اولین مسـئولیتی که بر
عهدهی ایشـان گذاشـته شـد منصب قضاوت در منطقهی جدید
فاس بود ،در سـال  ۱۹۲۸میالدی بهعنوان رئیس دادگاه تجدید
نظر و در سال  ۱۹۳۸بهعنوان وزیر دادگستری انتخاب شد.
کما اینکه ایشان از دورهی سلطان عبدالحفیظ بهعنوان استاد
و مربی فرزندان خانوادهی سـلطنتی مغرب انتخاب شـد ،دیدگاه
محمـد ودیـع آصفـی این اسـت که ابن العربــی پـس از امضای
معاهدهی عبدالحفیظ با فرانسـویها که منجـر به خشم عمومی
مردم و نهایتـا کنـاره گیـری او از قدرت شد به ایشـان نزدیک شد.
عالمه ابن العربـی الگویی در پاکدستی و عدالت بود ،در آن دوره
که رشــوهگیـری بسیــار طبیعـی بود ،او در پاکدستـی در میان
قاضیـان قبایـل آمازیع در فاس ضرب المثل شـده بـود .قاضیان
هنگام قضاوت میگفتنـد« :در قضیـهی تو به این نتیجه رسیدم و
متأسفانه در توانم نیست قاضی ابن العربی را بیاورم تا در مورد تو
قضاوت کند».
همچنیـن وظیفهی تدریس در دبیرسـتان مـوالی ادریس در
شهر فاس به ایشان سپرده شد ،در این مدرسه جوانان را یافت که
شـوق فراوانی برای آموزش ادب و فرهنگ عربی داشتند .در این
مـدت بطور داوطلبانه در دانشـگاه قرویین نیـز تدریس میکرد،
در نتیجه ،نخبگان دبیرستان موالی ادریس و دانشگاه قرویین از
جمله عالل الفاسی و محمد بن الحسن الوزانی و دیگر افرادی که
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بعدها پرچمدار نهضت بیداری اسلامی در مراکش شدند و راه و
روش وی را ادامه دادند گرد او جمع شدند.
از جمله پستهایی که ایشان در دورهی استقالل عهده دار شد
سمت «وزیر مشاور در شورای تاج» بود که این مسئولیت تا سال
 ۱۹۶۰میالدی ادامه داشت.
فعالیتهای فکری عالمه ابن العربی العلوی

تدریـس بـرای شـیخ محمد بـن العربـی العلوی یـک جهاد و
وسـیلهای برای تربیت اخالقی و سیاسی جامعه بود ،لذا ما وقتی
زندگینامهی ایشان را بررسی میکنیم میبینم در کلیهی مراحل
زندگیاش به آن پایبند بود ،چه در دورهای که دانشجو بود و چه
در دورهای کـه اسـتاد یـا قاضی یا وزیر یا رئیس شـورای تجدید
نظر شرعی بود.
هر جایی که قدم میگذاشـت ،تدریـس را از اولویتهای خود
میدانست ،قبل و بعد از فارغ التحصیلی در مسجد قرویین در فاس
تدریـس میکـرد ،در مسـاجد رباط ،سلا ،و دارالبیضـاء تدریس
میکـرد ،هنگامـی کـه قاضی بود روزانه سـه ماده در مدرسـهی
دبیرسـتان ادریسـی در فاس تدریس میکرد ،حتی زمانی که به
ایموزار و روستاهای قصابی و مدغره تبعید شد نیز از تدریس فاصله
نگرفـت ،بلکـه به بازارها میرفـت و به مردم آگاهی میبخشـید.
دروس ایشـان بـا داشـتن طبیعتـی سـلفی متمایـز از دروس
دیگـران بـود ،وی از تدریس کتب فروع فقهـی به تدریس اصول
دین و فقه پرداخت و تدریس تفسیر که در آن دوره نظر به باور
اشـتباه ـ تفسـیر قرآن مایهی مرگ زودهنگام سلطان میشود ـ
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متروک بود را از نو زنده کرد.
ایشان رابطهی بسیار نزدیکی با دانشجویان داشت و میکوشید
آنها را به خوبی در مسیر تحصیل و معرفت پیش ببرد ،و دروس
خود را با بیانی زیبا و اسلوبی گیرا ادا میکرد تا دانشجویان بهتر
بتوانند از آن استفاده ببرند.
وی توجه ویژهای به پژوهشهای لغوی و ادبی داشـت ،چیزی
که در آن دوره رواج نداشت ،لذا ایشان شاگردان خود را بهگونهای
تربیـت میکـرد که از عصر انحطاط و بیخـردی فاصله بگیرند و
کتـب اصـول لغـت و زبان عربـی ماننـد «الکامل» تألیـف مبرد،
«االمالی» تألیف ابوعلی قالی« ،العقد الفرید» تألیف ابن عبدربه،
«البیان والتبیین» تألیف جاحظ که از بهترین کتب ادبی محسوب
میشوند را مطالعه کنند.
عالمه محمد بن العربی العلوی از جمله کسانی بود که در دروس
ایراد شـده در دربار پادشـاهی مراکش در رباط شـرکت میکرد،
بویژه دروسـی که در ماه مبارک رمضان ایراد میشـد ،همچنین
درسهـای فراوانـی جهت آگاهی بخشـی مـردم برای مبـارزه با
استعمارگران ایراد میکرد.
تالشهـای ایشـان منحصـر به آگاهـی دادن به دانشـجویان و
دانشپژوهـان نبـود ،بلکـه تالش میکـرد جوانانی کـه در برخی
احـزاب سیاسـی فعالیت داشـتند را نیـز راهنمایی کنـد ،لذا در
پایگاههـای آنـان حضور مییافت و برایشـان سـخنرانی میکرد.
بـرای نمونه ،ایشـان در مرکـز اتحاد اشـتراکی (سوسياليسـتي)
مراکش حضور مییافت و برای اعضای حزب اشتراکی سخنرانی
میکرد .نتیجه این سخنرانیها آن بود که بقول مهدی بن برکه:
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اگر محمد بن العربی العلوی نبود سیاستمداران اشتراکی مراکش
همه ملحد و خداناباور میشدند!
آنچه در زندگینامهی ابن العربی العلوی جلب توجه میکند کم
بودن تألیفات ایشان است ،و از وی جز برخی اشعار که محمد بن
الفاطمی بن الحاج السلمی ذکر میکند و برخی احکام شرعی بجا
مانده از دورهای که رئیس دادگاه تجدید نظر شرعی در رباط بود بر
جای نمانده است.
امـا آیـا شـیخ ابـن العربـی العلـوی در تولیـد محتـوای فکری
بیتفـاوت بود و میپنـداشــت جوانانی که تربیــت میکنــد و
نسـلهایی کـه میسـازد بهتر از نوشـتن کتاب اسـت؟ یـا اینکه
مشغلههای فراوانی که داشت مانع تألیف کتاب میشد؟ یا اینکه
شرایط بهگونهای است که پژوهشگران هنوز به آثار علمی ایشان
دست نیافتهاند؟
برخی از جوانب مبارزهی ایشان با نادانی و استعمار

مبارزات شیخ االسالم محمد بن العربی العلوی را میتوان به دو
دسته تقسیم کرد:
صوفـی دورگشتـه از
مبارزه با جهل و خرافــات و فرقــههای
ِ
آموزههای قرآن و سنت ،و مبارزه با استعمارگران و سیاستهای
آنان در مراکش و عوامل فرانسه در آن منطقه.
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 – ۱مبارزه با جهل و نادانی
محمـد بن العربـی العلـوی در مراکشی دیده به جهان گشود و
پرورش یافت که از برنامههای ویرانگـر استعمـارگران رنج میبرد.
سی سال از عمرش نمیگذشت که کل مراکش تحت الحمایـهی
فرانســه در آمد ،و ضربههای دشمن یکی پس ازدیگر بر جســم
علیـل و رنجـور این سـرزمین وارد میآمد و کسـی نبود که این
سرنوشت بد را تغییر دهد.

محمد بن العربی همهی این تحوالت از جمله سـقوط مراکش
به دست استعمارگران را با چشم خود دید و همهی مراحل زندگی
مردم تا رفتن مراکش به زیر سـلطهی فرانسـه را زیر نظر داشت،
و مشـاهده کرد که چگونه قهرمانیهای امت اسلامی در بخش
غربی ضد استعمارگران و صلیبیان در مقابل آلودگیهای استعمار
رنگ میبازد.
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تحصیل او در دانشگاه قرویین در فاس پایتخت سیاسی و علمی
کشور به درک و آگاهی او افزود .وی در همان دانشگاه با محمد
بن عبدالکریم الخطابی که بعدها قهرمـان «نبـرد ریف» گردیـد
آشنــا شد ،آن چه میان این دو جــوان غیــور رد و بدل میشد
مشـکالت مراکش و تالش برای نجات میهن از فروپاشـی نهایی
بـود .فرامـوش نکنیم که عالمه ابن العربی العلوی از زمان موالی
عبدالحفیظ استاد فرزندان خاندان سلطنتی بود.
عالوه بر این ،گرایش وی به سلفیت پس از آشنـایی با ابوشعیب
دکالی و مطالعـه کتب شیخ االسالم ابن تیمیـه و آشنایی با رشید
رضا و امیر شـکیب ارسلان و دیگران سـبب شـد به تالش های
خود در آگاهی بخشیدن مسلمانان مراکش بیفزاید.
نمونههای این مبارزات چه بود؟

برای پاسخ دادن به این پرسش معدود کتابهایی که در رابطه
با ایشـان نوشـته شده را بررسـی میکنیم ،از جمله کتاب محمد
الودیع االصفی در شرح حال ابن العربی العلوی که در آن به بیان
گواهی تعداد زیادی از اندیشمندان و رهبران ملی مراکش در رابطه با
عظمت ابن العربی العلوی و فداکاریها و روشنگریهای ایشان و
تالشهای بیدریغ او در بیداری اسالمی و آگاهی بخش به جامعه
جهت مبارزه با استعمارگران و آزادسازی خاک مراکش پرداخته است.
کما اینکـه مؤلفان و تاریخ نگارانی چون عبدالقادر الصحراوی،
عبدالسالم بن عبدالقادر سوده ،عبداهلل الجراری ،محمد بن هاشم
العلوی ،احمد بنانی ،عالل الفاسی ،عبدالکریم غالب ،عبدالهادی
تنازی ،و دیگران به بیان خدمات وی در همین زمینهها پرداختهاند.
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برخی گواهیهایی که محمد ودیع آصفی در کتاب خود آورده است:

اسـتاد عبدالرحیـم بوعبیـد :شـیخ ابـن العربـی همـواره بـه
امـر دعـوت مشـغول بـود و دیگـران را مـژده مـیداد و بـا نشـر
زبان عربی و آموزههای صحیح نبوی به مطرحترین شخصیتهای
ملی مراکش تبدیل شد.
عبداللطیف بن جلون :شیخ ابن العربی ،زندگی ،وقت ،و فکر و
جهاد خود را وقف اصالح این امت و بیداری آن کرده بود ،آنگونه که
جمال الدین افغانی و محمد عبده از قبل کرده بودند ،درسهای
ایشان قبل و بعد از استقالل مراکش یک انقالب فکری علیه جمود
و خرافات و توهمات بود.
استاد محمد زنبیر :تصدی وزارت دادگستری از سوی شیخ ابن
العربی ،ایشان را از تدریس و سودرسانی به عموم مردم باز نداشت.
او در مقابل مردم احساس مسئولیت میکرد ،و درسهای ایشان
که با روحیهی سلفی ایراد میشد مردم را به مساجد و حلقههای
درسش میکشاند.
استاد مبارز محمد العلوی الزرهونی :شیخ ابن العربی با لهجهای
بسیار قوی با علمای متحجر آن زمان گفتگو میکرد و آنها را به
چالـش میکشـید و دلیلهـای آنـان را بـا حجتی محکم پاسـخ
میداد ،و به مردم میفهماند که این گروهها تالش دارند مردم را
از تفکر باز دارند و سستی و رکود را در میان آنان رواج داده و وادار به
تسلیمشـان کنند و به بهانهی اینکـه همهی این رویدادها تقدیر
الهی است و باید به آن راضی بود ،مردم را از مبارزه با استعمارگران
باز دارند .شـیخ ابن العربی این عده را انسـانهایی بزدل و ترسـو
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میخواند ،مردم با سخنان آتشین او از خانقــاههای صوفیان فاصله
گرفته و به مسجد او میآمدند تا از سخنان گهربارشان استفاده ببرند.
احمد زادی :ابن العربی العلوی نقشی بسیار مهم در تقویت حس
میهندوسـتی در میـان مراکشـیان و مسـلح کـردن جامعـه بـه
سلفی خرافاتستیز داشت.
اندیشههای
ِ
محمد الحمداوی :شیخ ابن العربی العلوی در منزل ،مسجد ،و
استراحتگاه خود علیه تصوف خرافاتی اعالم جنگ میکرد.
از جمله کسانی که نزد شیخ االسالم محمد بن العربی العلوی
کسب علم کردند و از ایشان تأثیر پذیرفتند و به بیان شرح حال
استادشـان و تأثیـر او بر خود و همشاگردیهایشـان پرداختهاند
میتـوان عالمه عالل الفاسـی در کتاب «الحرکات االسـتقاللیه»
و استاد محمد المختار السوی در کتاب «االلغیات» را نام برد.
استاد عالل الفاسی از استــادش به نیکــی یاد نموده و او را
بهخاطر شهامت و جرأتی که در مبارزه با استعمارگران و صوفیان
هم پیمانشان داشت از محرکان اصلی جنبش سلفیت و سازندهی
اساسی مصلحان بیدارگر سلفی دانسته است.
نویسندهی «االلغیات» نیز به همین قضیه اشاره نموده و فضلی
که ابن العربی به عنوان یک استاد بر ایشان داشته را بر میشمارد.
اسـتاد عبدالکریم الغالب در کتابش میگوید :جنبش سلفیت
اصالحی در مغرب توسـط دو رهبر بزرگ یعنی ابوشـعیب دکالی
و ابن العربی العلوی در مراکش منتشر شد ،بخصوص ابن العربی
العلوی که خیلی از وی بهعنوان نخستین دعوتگر سلفی مراکش
یاد میکنند و بارها بهسـبب حمایت از جنبشهای ملی مراکش
از سوی استعمارگران تحت فشار قرار گرفت.
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نقـش شـیخ االسلام محمد بن العربـی العلـوی در بیدارگری
مردم مراکش و نجات آنها از جهل و خرافات ،و گاه ساختن آنها
نسبت به ضرورت اخراج استعمارگران بر کسی پوشیده نیست و
همه بهآن معترفاند.

رقص صوفیها در ضریح شیخشان سید بن عیسی در مکناس

شاید بتـوان شهامت و جرأت و صریح اللحن بودن وی را عامل
مهـم موفقیـت او دانسـت ،وی کـه علیه اندیشـههای صوفیانهی
تنبــلپرور اعلام جنگ کرده بوده ،سـد محکمـی علیه چپاول
اموال مردم توسط مشایخ صوفی بود .برای مثال اقــدام او علیـه
فرقهی عیسـاویه در شـهر فاس مشهور است؛ عیساویهای فاس
در مـاه ربیع االول برای زیارت مرقد شیخشـان سـیدی عیسـی
عـازم مکنـاس شـدند ،هنگامـی کـه قصد داشـتند نـزد درختی
کـه در مقابـل قبر سـیدی علی بوغالب بود حضـور یابند تا از آن
تبرک حاصل کنند ،شـیخ االسلام ابن العربی العلوی به شـیخ و
استـادش ابوشعیب دکالی اقتـدا نمود و آن درخت را قطـع کرد.
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همچنین کنار مرقـد سیـدی منکـود درخت بزرگی وجود داشت
که مردم تعویذات و پارچه به آن آویـزان میکردند ،که با واکنش
شـیخ االسلام ابن العربی روبرو شـدند و در نهایت ایشـان با تبر
این درخت را قطع کردند.
زمانی که برخی کینهتوزان تالش کردند پادشـاه وقت مراکش
را علیه استاد عالل الفاسی بخاطر دروسی که در دانشگاه قرویین
ایـراد میکـرد و خرافـات صوفیـان را هدف قرار مـیداد تحریک
کنند ،شیخ ابن العربی العلوی که در آن زمان عضـو شورای عالی
دانشـگاه بـود از اسـتاد عالل الفاسـی دفاع کرد و قضیـه را برای
پادشاه روشن نمود.
شـیخ االسلام ابن العربی العلوی در سـایهی عنایت به زنان و
مردان مراکشی و با توجه به تالشهایی که در راستـای محافظت از
آموزههای دین اسالم داشتنـد ،کوشیـد تا زنان مراکشی را نیز از
جهالت و نادانی برهاند ،لذا سلسـله سخنرانــیهایی در ضرورت
پرورش زنان مربی ایراد کردند.
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 -۲مبارزات شیخ االسالم علیه استمعارگران

در آغاز باید اشاره کنم که نمیتوان ارتباط میان مبارزهی شیخ
االسلام محمد بن العربی العلوی با خرافات و مبارزات ایشـان با
استعمار را نفی کرد ،چرا که هر دو قضیه ارتباط بسیار عمیقی با
هم داشتند.
امـا با وجود این قضیه ،تنها بـه چند مورد از موضعگیریهای
شـجاعانهی ایشان علیه اسـتعمارگران فرانسـوی در مراکش که
منجـر به فشارهـای سیاسـی علیه ایشان شد اشاره خواهیم کرد.
دانشگاه «قرویین» نخستین مدرسهی محمد بن العربی العلوی
بـود که روحیهی انقالبی را در وجود ایشـان برانگیخت ،درسـت
در زمانی که دانشجو بود و ملت مراکش ذلت و خواری در مقابل
اسـتعمارگران را پذیرفتـه بودند ،احسـاس انقالبیگری وی علیه
اسـتعمارگران در درونش شعله میزد .زمانی این احساس بیشتر
شعلهور شد که با محمد بن عبدالکریم الخطابی که همزمان با
او در دانشگاه قرویین تحصیل میکرد آشنا شد.

محمد بن عبدالکریم الخطابی

45

ابنالعربی العلوی در وجود خطابی همان احساسات و انگیزهها
و خواستههای آزادیخواهانه را یافت ،و همواره با هم در رابطه با
آزادی از ریسمانهای نادانی و خرافات و تقلید کورکورانه و جهاد
برای آزادی انسان و کرامت وی و نشر این اندیشهها میان مردم و
بهویـژه دانشـجویان گفتگـو میکردنـد .دیـری نپایید کـه تعداد
زیـادی از دانشـجویان و حتـی کارگـران و کشـاورزان برای فهم
رخدادهای منطقهای و جهانی در حلقات دروس ایشان مشارکت
میکردند.
این احسـاس شـعلهور شـده برای آزادسـازی میهن از چنگال
اسـتعمارگران سبب شد کلیهی کتابهای ارزشمندی که داشت
را بفروشد تا از پول آن سالح بخرد تا در نبرد ریف حضور یابد ،اما
محاصرهی مراکش توسـط استعمارگران مانع حضور ایشان شد،
کمـا اینکه موحا وحمو الزیان فرماندهی نظامی مراکش برنامهی
جنگی خود را تغییر داد و تصمیم گرفت از نیروهای بومی مناطق
انقالب شـده اسـتفاده کند چرا که آشـنایی بیشـتری با پستی و
بلندیهای منطقه داشتند.
از سوی دیگر ایشان طی ارسال نامهای به حاج امین حسینی
رهبر مبارزات ملت فلسطیــن از وی اجــازه خواسـت تــا جهت
شرکت در نبرد آزادسازی فلسطین به آن سرزمین بیاید اما هیچ
جوابی دریافت نکرد.
استاد عالل الفاسی میگوید« :زمانی که جهــاد مردم مراکش
علیه فرانسـویها آغاز شد شیخ االسالم محمد بن العربی العلوی
یک اسلحه خریداری کرد و به مجاهدان پیوست و با حضور خود
و شجاعتش انگیزههای مجاهدین را دوچندان میکرد».
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لویی هوبیر گونزالو نخستین مقیم عام فرانسه در مغرب

از مهمتریـن مبـارزات تاریخـی ایشـان علیه اسـتعمار ،موضع
شجاعانــهی او در ســال  ۱۹۴۴در مقابــل لویــی هوبیر گونزالو
«مقیم عام فرانسه» 1بود .هنگامی که حزب استقالل توسط استاد
ِ
عالل الفاسـی شـاگرد ایشـان تأسیس شـده بود «طرح استقالل
مراکش» را ارائه داد ،و ابن العربی تنها کسی بود که در کابینهی
وقـت دولـت با ایـن طرح حزب اسـتقالل موافق بـود ،اما بقیهی
اعضای کابینه پس از مخالفت نمایندهی وقت فرانسه و تهدیدهایی
که علیه موافقانش کرد حاضر به حمایت از این طرح نشدند .در
آنجا ابن العربی العلوی تنها کسی بود که تهدید مقیم عام فرانسه
را بـه چالـش کشـید و در اعتراض به این اقدام ضد ملی فرانسـه
و عقب نشـینی اعضای کابینه ،اسـتعفای خـود از کابینهی صدر
اعظم را تقدیم کرد .نتیجـهی موضع ابن العربی این شد که وی را به
روستای قصابی و سپس به روستای میسور و در نهایت به روستای
زادگاهش یعنی مذغره تبعید کردند.
 -1نماینده رسمی دولت فرانسه در مغرب در سالهای  ۱۹۱۲تا  ۱۹۵۶میالدی« ،مقیم عام» یا
«مقیم المفوض العام» خوانده میشد
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از موضعگیریهـای جنجالـی
ایشان فتوای وجوب قتل محمد
بن عرفه بود .کسی که استعمارگران
فرانسه میخواستند پس از تبعید
سلطانمحمدپنجمدرسال۱۹۵۳
میالدی ،به عنوان حاکم مراکش
تعیینش کنند .ابن العربی العلوی
ایـن فتـوای خـود را مسـتند به
حدیثـی میدانست که رسـول اهلل
محمد بن عرفه
صلـی اهلل علیـه وسلم فرمودنــد:
«اگر همزمان با دو خلیفه بیعت شد یکی از آنها را بکشید» و از
امضای بیعت با محمد بن عرفه بهعنوان سـلطان مراکش امتناع
ورزید ،و از نشانهها و عالیم وفاداری او به محمد پنجم مخالفت وی
با تأسیس «شورای محافظان عرش سلطنتی» پس از عقب نشینی
محمد بن عرفه بود.
استـاد عبـدالکریـم الفیـاللی
مـؤرخ نامـدار مراکش در کتـابش
«تاریـخ سیاسـی مغـرب عربی»
مینویسـد :توطئـهای که علیــه
سـلطان محمـد پنجـم طراحی
شده بود را تهامی کالوی مدیریت
میکـرد .وی بیانیـهای نوشت و
امضـای  ۲۷۰پاشـا و فرماندهی
نظامـی را گرفت ،در ایـن بیانیـه
التهامی الکالوی
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آمده بود« :ما فرماندهـان و رهبـران جنبش اپوزیسیون مراکش به
مقیم
رهبـری پاشای بزرگـوار سیـد تهامی مزواری کالوی خدمت
ِ
عام محتـرم دولت فرانسـه عرض میکنیـم :از آن جایی که سلطان
محمد بن یوسف با پیوستن به گروههای افراطی و تندرو مخالف
با آموزههای دینـی از منش ملت مراکش فاصلـه گرفتـه ،و کشور
را بهسـوی سراشـیبی سـقوط پیش بـرده ،ما بـزرگان مراکش و
مقیم عام محترم و دولت
غیرتمندان نسبت به دین مبین اسالم از
ِ
فرانسه میخواهیم سلطان را از مقامش عزل نموده و قدرت را به
کسی که شایستگی آنرا دارد واگذار کند».
پس از برمالشدن طرح توطئهی کالوی علیه سلطان شرعی و
قانونی مراکش ،شیخ االسالم محمد بن العربی العلوی فتوای کفر
کالوی و همراهانش را صادر کرد و  ۳۰۰تن از علمای سراسر مراکش
با ایشـان همراه شـدند ،و علمای االزهر نیز بر این فتوا مهر تأیید
زدند.
فرانسـویها که این موضعگیری شـجاعانهی عالمه ابن العربی
العلوی را بر نتافته بودند وی را به منطقهی «القصابی» و سپس به
«قصر السوق» تبعید کردند .وی دو سال از عمرش را در آنجا در
تبعید گذراند ،و سـپس به فاس تبعید شـد ،در فاس تدریس در
مسـجد قروییـن را آغـاز کرد ،اما اسـتعمارگران درسهـای او را
تحمل نمیکردند لذا از وی خواستند تدریس در مسجد را متوقف
کند ،او اما تسلیم خواستههای فرانسویها نشد لذا در  ۱۸رمضان
سـال  ۱۳۷۱هجـری قمـری او را از فـاس تبعید کردنـد .پس از
مدتی وی به فاس بازگشت و در بخش جدید شهر سکونت گزید،
امـا فرانسـویها ورود او به بخش قدیمی شـهر را ممنوع کردند.
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هنگامـی که فرانسـویها تصمیـم گرفتند سـلطان محمد پنجم
را از سـلطنت خلع کنند ،خانهی شـیخ االسالم محمد بن العربی
العلوی را محاصره کرده و مانع هر گونه ارتباط با وی شدند ،تا این
که در  ۱۱ربیع الثانی سال  ۱۳۷۳هجری قمری برای بار سوم او را
تبعید کردند ،این بار به شهر تنزیت ،اما پس از مدتی وی به فاس
بازگشت و یک سال کامل را در حصر خانگی گذراند.
در سـال  ۱۳۷۶هجری قمری زمانی که سـلطان محمد پنجم از
تبعیدگاهش بازگشت و مراکش
به استقالل خود دست یافت ،شیخ
االسالم محمد بن العربی العلوی
از نخسـتین کسـانی بـود که به
پیشـواز سلطان محبوب مراکش
رفت و او را در آغوش گرفت .بعدها
«وزارت تاج» به او سپرده شد و به
عنـوان مشـاور ویـژهی سـلطان
مراکش و قاضی شـرعی در کاخ
سـلطان و عضـو شـورای فقـه
محمد پنجم
اسالمی انتخاب شد.
باری او در نشستی حضور یافت و بهعلت مخالفت برخی آراء با
عقاید و دیدگاههای او حاضر به امضای آن نشد .زمانی که ایشان
طـرح قانون اساسـی را مطـرح کرد که در آن آمـده بود« :حاکم
حـق قانونگـذاری را ندارد و قانون اساسـی بایسـتی مسـتند به
شـریعت اسلامی باشـد» ،این فتوای ابن العربی او را با محنتها
و آزمونهـای سـختی در زندگی روبرو کـرد و وزیر وقت مراکش
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رضا اکیدره که دارای اندیشههای سکوالریسم افراطی بود او را یک
گمراه خواند .نتیجهی این مخالفتها این بود که وی در سال ۱۳۷۹
هجـری قمری برابــر بـا ۱۹۵۹
میالدی از مجلس تاج استعفا داد
و از منصب قضـاء نیـز عزل شد.
پـس از اسـتعفا و عـزل به منزل
خود بازگشت و پس از آن حاضر
نشد حقوقی که پس از کناره گیری
از سوی دولت بطور ماهیانه به او
رضا اکیدره
تعلق میگرفت را دریافت کند.
وی پس از بـازگشت به فـاس تـدریس در مسجـد سنت در بخش
جدید شهر را آغاز کرد.
شـیخ االسلام محمد بن العربی العلوی بابت موضعگیریهای
میهندوسـتانه و جهادی که در گذشـته با اسـتعمارگران داشت
مـورد احتـرام و تقدیر سیاسـتمداران ملی مراکش بود .در سـال
 ۱۹۴۶میالدی ،پس از بازگشت استاد عالل الفاسی و محمد بن
الحسن الوزانی از تبعی ِد نه ساله حرکت ملی مراکش به دو دستهی
«حزب استقالل» و «حزب شورا و استقالل» تقسیم شد .این دو
رهبر ملیگرای مراکش ،شیخ االسالم ابنالعربی العلوی را بعنوان
داور میـان خـود انتخاب کردند ،او در داوری سـوی هیچکدام از
دو طـرف را نگرفت و تلاش کرد میان آنها صلح ایجاد کند که
متأسفانه این میانجیگری فایدهای نداشت.
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منهجشیخاالسالممحمدبنالعربیالعلوی

تمرکز بر نشـر علم و دانش از راه تدریس ،و آسـان سازی علوم
و پرهیز از پیچده کردن شرح.
توجـه بـه جوانـان بهعنوان سـتونهای آینده ،به ویـژه اینکه
خرافات در وجود جوانان نهادینه نشده بود.
ایشان موضع گیریهای بسیار تندی علیه مبتدعان داشتند ،و
بر این باور بود که نرمی با آنها سودی ندارد.
مشارکت سیـاسی حتی در حکومت تحت سیطـرهی استعمار و
ایجاد اصالحات داخلی.
تمسک به ثوابت ملی علیه استعمارگران و مبارزه با خائنان و
وطن فروشان.
عملکرد انفرادی که بعدها منجر به قدرت گرفتن گروه وابسته
به استعمارگران در مغرب و به حاشیه راندن ایشان شد.
درگذشت ایشان

شـیخ االسلام محمـد بنالعربی العلوی پـس از کنارهگیری از
پستهای دولتـی و پرهیز از دریافت حقوق از دولت ،در خانهای
محقرانه با دسترنج خود زندگی میکرد .چهار گاو و چندین مرغ
داشت و با فروش شیـر گاوها و تخـممرغها مخارج زندگیاش را
تأمین میکرد تا اینکه مدتی کوتاه بیمارش شد و در روز پنجشنبه
 ۲۲محرم سال  ۱۳۸۴هجری قمـری برابر با  ۴ژوئیهی  ۱۹۶۴در
شهر فاس چشم از جهان فروبست و پیکر ایشان از درب منزلشان در
فاس تشییع شد ،سپس با هواپیمایی ویژه به زادگاهش روستای
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مدغره برده شد و بنابر وصیتی که کرده بود در کنار پدر بزرگوارش
دفن شد.
گ
بـرای اطالع ت
العـر� العلوی به
بیشر از زند� شـیخ االسلام محمد بن ب
منابع زیر مراجعه کنید:
ت
العر� العلوي ،تألیف دک�محمد
* السلفي المناضل الشيخ محمد بن ب ي
الوديع آ
السفي.
والصالح ،تألیف ت
دک� عبدالجليل بادو.
* السلفية إ
ف
* الحركة السلفية ي� المغرب ،تألیف جمعی از نویسندگان .
اصل این مطاب مقالهای است بعنوان «شیخ محمد بن العربی
العلـوی ،دانشـمند عامل و سـلفی مبارز علیه جهل و اسـتعمار»
نوشتهی استاد احمد األزمی که در مجلهی دعوه الحق مراکش به
چاپ رسیده ،بخشهایی از آنرا اصالح کرده و مطالبی را از مقاالت و
منابع دیگر به آن افزودم.
اسامه شحاده
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عالمـهی مجاهـد عالل فاسـی
۱۳۹۴-۱۳۲۸هـ ۱۹۷۴ -۱۹۱۰ /م

پیش درآمد
عالل بن عبدالواحد بن عبــدالسالم بن عالل فاسی و فهری در
میــان خانوادهای با اصالت عربی بهدنیــا آمد که اجدادشـان در
دوران زمامداری مسلمانــان در اندلس در آنجا سکنی گزیدند ،اما
پس از سقوط اندلس و برپایی دادگاههای تفتیش عقایـد توسط
صلیبیان به مراکش پناهنــده شدند .از چهـرههای سرشناس این
خانـدان میتـوان به بانـو فاطمه بنـت محمد فهـری بنیانگذار و
مؤسس دانشگاه «قرویین» در سال ۲۴۵هجری قمری اشاره کرد.
عالل در سـال  ۱۳۲۸هجری قمری برابر با  ۱۹۱۰میالدی در
فاس دیده بهجهـان گشود .پدرش از علمـای سرشنـاس مراکش
و استـاد دانشگاه قرویین و قاضـی فاس بود ،اجداد او از چهرههای
دینیسرشناسمراکشبودند،عاللدربرههیتاریخیبسیاردشواری
بدنیا آمد ،در آن زمان ممالک اسالمی تحت حکم استعمـارگران
صلیبی بود ،و ایـن شرایط دشوار و خانـواده سرشناس و پیش از همه
اینها ارادهی ربانی از عالل یک قهرمان مصلح ساخت.
شـخصیت علال فاسـی از برخــورد گزینشـی بـا سیــرت او
یبَـرد ،نقش سیاسـی علال فاسـی در اسـتقالل مراکش
رنـج م 
فراتـر از نقش اسلامی اصالحی اوسـت ،و چهرهی عالل فاسـی
بهعنوان یک دانشـمند سـلفی و عالم مجدد از اذهان بسیاری از
سیاستمداران و حتی اسالمگراها پاک شده است.
و حتی شخصیت عالل بهعنوان یک سیاستمدار و مؤسس احزاب
سیاسی ،و شعلهور کننده نبرد استقالل و رئیس کمیت ه تدوین قانون
اساسی و وزیر و مخالف از اذهان بسیاری از دانشجویان پاک شده است.
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عالل فاسـی دارای چند شـخصیت بسـیار بزرگ است ،او یک
دانشمند مجدد است که اندیشههایی منتقدانه دارد ،یک مجاهد
قهرمان است و یک سیاستمدار هوشمند.
سفرهای علمی عالل فاسی
علال فاسـی در آغـاز بـه مکتبخانه رفـت و اصـول خواندن و
نوشـتن را در آنجا آموخت ،در سـن کودکی قرآن را حفظ کرد،
پدرش او را به مدرسهی آزاد عربی در بخش قدیمی فاس فرستاد،
در سال  ۱۳۳۸هـ در حلقات درس مسجد جامع قرویین شرکت
کرد و در آنجا با دانشـمند سـلفی شیخ االسالم محمد بن العربی
العلوی آشـنا شـد و کتابهایی چون« :مختصر الخلیل با شـرح
دردیر»« ،تحفه با شرح تاودی بن سوده»« ،جمع الجوامع بهشرح
المحلـی»« ،الکامـل تألیف المبرد»« ،مقامـات حریری»« ،عیون
األخبار ابن قتیبه» را نزد ایشان خواند ،و عالوه بر شیخ االسالم ابن
العربـی العلـوی در دروس عالمهی محدث ابوشـعیب دکالی نیز
مشارکت نمود و صحیح بخاری را نزد ایشان قرائت کرد ،و در سال
 ۱۹۳۲میالدی در حالی که تنها بیست و دو سال داشت موفق به
کسب مدارک جهانی شد.
مختصریاز فعالیتهایعلمیاستادعاللفارسی

هنگام تحصیل در دانشـگاه قرویین به تدریس در مدرسـه ی
ناصریه مشغول بودند
پس از فارغ التحصیلی اجازهنامهها و سندههای علمی را از پدر،
و عمویش شیخ عبداهلل فاسی فقیه مراکش و دو شیخ و استادش
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شیخ االسالم محمد بن العربی العلوی و شیخ محمــد بن جعفر
الکتانـی دریافـت کـرد و در مسـجد جامـع قروییـن بـه تدریس
تاریـخ اسلامی مشـغول شـد ،همچنین ایشـان بهعنوان اسـتاد
در دانشـکدهی شـریعت دانشـگاه قرویین و اسـتاد دانشکدههای
حقوق و آداب دانشگاه محمد پنجـم در رباط و استاد دارالحدیث
حسنیه در رباط فعالیت داشت.
تأسیس وزارت شئون اسالمی مراکش طرح پیشنهادی ایشان بود.
حسـن دوم ،پادشـاه مراکش در سـال  ۱۹۶۴به تشویق استاد
عالل فاسی دارالحدیث حسنیه را راهاندازی کرد.
ایشـان نقـش پررنگی در تحول دانشـگاه قروییـن و راهاندازی
دانشـکدههای شـریعت ،اصول دین ،زبـان و ادبیات عرب در این
دانشگاه داشت.
ایشان عضو کمیتـهی تدوین فقه اسـالمی که پس از استقــالل
مراکش راهاندازی شد بودند؛ استاد عالل الفاسی تخصص ویژه ای
در فقه اسالمی و بهویژه فقــه مالکی و فقــه مقارن داشتنــد ،و
اجتهاداتی دارند که مورد استناد علمای مراکش ،الجزایر و تونس است.
عالل فاسی همچنین عضو انجمن زبان عربی دمشق و انجمن زبان
عربی قاهره بود.
ایشان تألیفات زیادی از خود بر جای گذاشتهاند از جمله« :مقاصد
..
..
..
..
«مهمه علماء
الشريعه»،
اإلسالميه ومكارمها»« ،دفاع عن
الشريعه
..
األصاله»« ،شرح
اإلسالم»« ،اإلسالم وتحديات العصر»« ،دفاعاً عن
..
..
الشخصيه»« ،تاريخ التشريع اإلسالمي»« ،المدخل
مدونه األحوال
للفقه اإلسالمي»« ،المدخل لعلوم القرآن والتفسير»« ،بديل البديل»،
..
..
االستقالليه في
«نضاليه اإلمام مالك»« ،النقد الذاتي»« ،الحركات
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المغـرب العربـي» ،همچنیـن ایشـان چندیـن اثر علمـی بهزبان
فرانسوی تألیف کردهاند.
انتشار مجلـهی «البینـه» و روزنامههـای «صحراء المغرب» و
«الحسنی»
زندگی سیاسی استاد عالل فاسی
قبال در رابطه با اشغال مراکش و ممالک اسالمی سخن گفته شد،
و اینکه عالل فاسی نزد ابوشعیب دکالی و محمد العربی العلوی دو
تن از رهبران ملی مراکش و پرچمداران نهضت بیداری اسلامی
در ایـن کشـور دانـش آموخـت ،لـذا بسـرعت وارد فعالیتهـای
سیاسی و مبارزه با استعمارگران فرانسه شد ،کسانی که در رابطه
با فعالیتهای سیاسـی عالل نوشـتهاند این فعالیتها را در چند
مرحله معرفی میکنند.

عالل الفاسي و مبارز مشهور امیر عبدالکریم خطابی
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 - ۱ایجاد یک تشکل در دانشگـاه قروییـن همراه با همفکرانش
بنام « تشکل قرویین در مبارزه با اشغالگران» ،هدف از ایجاد این
تشکل حمایت از مجاهد بزرگ مراکش و قهرمان صحرا عبدالکریم
خطابی در مبارزاتش علیه استعمارگران فرانسوی بود.
 -۲ایشـان از موضع گیریهای اسـاتیدش دکالی و العلوی در
مبـارزه با ظهیر بربـری حمایت کرد و خطبههای آتشـینی علیه
بربـری ایراد کرد و بهسـبب فصاحت و تبحری که در سـخنوری
داشـت جمعیت بسـیاری را بـرای اعتراض به این سیاسـتهای
خبیثانه به مدان کشـاند ،در نتیجه ،فرانسـویها او را بازداشـت
نموده و به شـهر «تازه» تبعید کردند ،او پس از آزادی در سـال
 ۱۹۳۱میالدی به فاس بازگشت اما فرانسویها او را از تدریس در
دانشـگاه محرومکردند ،به مسـجد جامع قرویین رفت و دروس
علمـی شـبانهی خـود در رابطـه با تاریخ اسلام و سـیرت نبوی
و مقایسهی اوضاع مسلمانان عصر نخستین و مسلمانان معاصر را
آغاز کرد ،این درسها با استقبال مردان و زنان مراکشی روبرو شد.
علال بـه ایـن اکتفا نکــرد ،بلکـه برخـی همفکــرانش را به
روستاهای دور دست میفرستـاد تا اندیشـههای درست اسالمی
را به آنان بیـاموزنـد و حس ملـی گرایـی و مقاومـت در مقابـل
استعمارگران فرانسه را در وجودشان شعله ور کنند.
 -۳در سال  ۱۹۳۳میالدی فرانسویها بار دیگر تصمیـم گرفتند
او را بازداشـت کنند ،اما او به اسپانیــا و سـپس به سوئیس رفت
و در آن جا با امیـر شکیب ارسالن و دیگر مبارزان عرب و مسلمان
ارتباط برقرار کرد.
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 -۴ایشان در سال  ۱۹۳۴میالدی به مراکش بازگشت و دو سال
بعـد از آن اولیـن سندیکـای کارگـری در مراکش را تأسیس کـرد.
 -۵در سـال  ۱۹۳۷میالدی تشـکلی ملی را راهاندازی کرد اما
فرانسویها این اقدام او را بر نتابیده و وی را در سال  ۱۹۴۱به گابون
تبعید کردند ،ایشان در سال  ۱۹۴۶از گابون به کنگو تبعید شدند
و در این مدت در زندانی کوچک و تاریک بسر میبرد و فرانسویها
پـس از یـک سـال و نیـم بـا اعطـای یـک نسـخه از قـرآن به او
موافقت کردند!
 -۶استاد عالل فاسی پس از آزادی همراه با همفکرانش «حزب
استقالل» را راهاندازی کرد و برای فراخوان جهت استقالل مراکش
به کشـورهای عربی ،اروپایـی سفـر کرد ،ایشـان موفق شد در ایـن
سـفرها بسـیاری از سـران کشـورهای اسلامی را جهت پذیرش
استقالل مراکش قانع کند.

عالل الفاسی و اعضای حزب استقالل مراکش در سال ۱۹۴۶
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در سال  ۱۹۴۶میالدی به مراکش بازگشت اما فرانسویها مانع
دخول او شدند ،در نتیجه در شهر طنجه که در آن دوره یک منطقه
بین المللی محسوب میشد سکونت گزید.
 -۷در سـال  ۱۹۵۳میالدی فرانسـویها ،محمد پنجم پادشاه
مراکش را به خارج تبعید کردند ،عالل فاسی مردم را به قیام علیه
اسـتعمارگران فرانسـه فراخوانـد و تـا زمانی که محمـد پنجم به
مراکش بازگشت این مبارزات را فرماندهی میکرد.

 -۸پـس از اسـتقالل مراکـش در سـال  ۱۳۷۵هجـری قمری
برابـر با  ۱۹۵۵میالدی و بازگشـت محمد پنجم به قدرت ،عالل
فاسـی پـس از گذراندن  ۱۰سـال از عمرش در قاهـره به میهن
بازگشت و فعالیتهای سیاسی خود را از سر گرفت ،ایشان بار دیگر
ریاسـت «حـزب اسـتقالل» کـه قبلا آن را تأسـیس کـرده بود
بـر عهده گرفـت ،و بهعنوان عضو شـواری تدوین قانون اساسـی
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مراکش و سـپس به خاطر جهادی که علیه استعمارگران فرانسه
داشت بهعنوان رئیس این شورا انتخاب شد ،و پایههای نخستین
قانون اساسی مراکش را در سال  ۱۹۶۲میالدی گذاشت ،در سال
 ۱۳۸۳هجری قمری برابر با  ۱۹۶۳میالدی وارد انتخابات شد و
بعدهـا وارد کابینـهی دولت شـد ،و تأسـیس وزارتی ویـژه برای
مدیریت فعالیتهای اسالمی از پیشنهادهای ایشان بود.
 -۹پـس از درگذشـت محمـد پنجم ،در سـال  ۱۹۶۱میالدی
بهعنوان وزیر شئون اسالمی انتخاب شد ،وی دو سال بعد از پست
خود استعفا داد و همراه با حزبش به صف مخالفان مسالمت آمیز
حکومت وقت پیوست.
 - ۱۰ایشـان مشارکتهای مهمـی در قضایـای اسالمی و به ویژه
مسئلهی فلسطین داشتند.
سلفیت عالل فاسی
گرایش سلفـی عالل فاسـی از سال  ۱۹۳۳میالدی درست در
زمانی که بهعنوان دانشجو در دانشگاه قرویین مشغول بهتحصیل
بود بر همه نمایان بود ،لذا مخالفان او نزد پادشاه مراکش وی را به
دشمنی با صالحان و اولیاء متهم کردند ،اما دفاع شیخ و استادش
شـیخ االسلام محمد بن العربـی العلوی ،نقشـههای مخالفان را
خنثـی کرد ،علال بعدهـا موضعگیریهای بسـیار تنـدی علیه
رهبـران صوفـی مراکش که اسـتعمارگران فرانسـه از آنها برای
مشـروعیت بخشیدن به کودتا علیه محمد پنجم پادشاه مراکش
بهره میبردند اتخاذ کرد.
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عالمه محمد المکی الناصری،
دوسـت و همفکـر اسـتاد علال
فاســی نیــز او را در مبـارزه بـا
صوفیها همراهی میکرد و کتاب
«اظهار الحقیقه و عالج الخلیقه»
را برای بیـان انحرافـات رهبـران
تصوف در مراکش بهرشته تحریر
در آورد ،استـاد عالل در تاریــخ
۱۹۲۶/۳/۱۹م مقالـهای بهعنوان
«الطـرق واالسـالم» در مجلـهی
عالمه محمد مکی ناصری
«اظهار الحق» منتشر کرد.
از آن زمان ،عالل و همفکرانش نبرد علیه خرافات و طریقههای
صوفـی همپیمـان اسـتعمارگران را آغـاز کردنـد ،و در واقع این
سلفیت محرک اصلی خیزش ملی مردم مراکش بود ،خود عالل
در کتابش «جنبشهای استقالل طلب در مغرب عربی» میگوید:
«اگر اسـاس سلفیت در حنبلیت آن ،پاک کردن دیـن از خرافـات و
بازگرداندن امت به روح سنت مطهـر پیامبـر صلی اهلل علیه وسلم
بود؛ هیچ هدفی جز تربیت یک شـخصیت اسلامی متمسـک به
اصول و ارزشهای دین بهعنوان تنها راه صالح دین و دنیای امت و
آماده سـازی نسـلی که خالفت الهی را در این زمین زنده کنند
نداشـت ،این جنبش از تالشهای فردی برای صالح جامعه بهره
میبـرد و ذهـن انسـانها را بـرای پذیـرش اندیشـههای نوین و
سنجش آن با منافع عمومی جامعـه جهت بازگرداندن سرفرازی و
شکوهی که سلف صالح ما در ایمـان و عمل داشتند باز میکند».
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علال بهصراحـت میگوید« :جنبش سلفیتــی کـه ما نهضت
خود را در مبارزهی عقلی و اجتماعـی با دشمنان ،بر اساس آن آغاز
نمودهایـم همچنان بیفایده خواهد بــود اگـر همراه با اصالحات
فراگیـر نباشـد ،سلفیت ملت ما ایـن است که به انتقاداتـی گوش
فرا دهد که تجدید نظـر در آن و انکارش را جرم میپنـداشت ،و در
واقع این واجبی است که اسالم ما را به آن فرا میخواند و سلفیت ما
جنبشی مستمر و پیشرو است».
هنگام تدوین قانون اساسی مراکش و تالش کمونیستها برای
محـو هویت اسالمـی این کشـور،
استاد عالل فاسی بر اساس منهج
سلفیاش نبرد «دفاع از شریعت»
را بـا نگـارش کتابهـای «تاریـخ
التشـریع االسالمی» و «المدخـل
للفقـه االسالمـی» آغـاز کـرد تـا
پیشگام بودن قوانیـن اسالمـی را
مخالفان اثبات کند.
سلفیت استـاد عالل فاسی تا آخر عمـر ایشان ادامه داشت ،در
کنفرانسـی که در سال ۱۹۷۳میالدی چند ماه قبل از درگذشتش
برگزار کرد گفت :نخستیــن چیـزی که ما باید به آن افتخار کنیم
دین ماست ،بایستی به آن تمسک بجوییـم و به بهتـر بودن اصول
آن یقیـن داشته باشید ،باید میـان دیانت قرآن و سنت که همان
اسالم بیآالیشی است که محمد پیامبـر صلی اهلل علیـه اهلل وسلم
برای ما آورده و خود در عمل آن را پیاده نمودند و صحابه و تابعین
و مصلحـان ایـن راه را ادامه دادند و آنان که بعدها بدعت گذاری
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کردند و خرافات را ترویج دادند و نماز را تباه نموده و از شهوتها
پیروی کردند تفاوت قائل شد.
سـلفیت علال ترکیبی از آزادی انسـان از خرافات صوفیها و
رهایی از جهل و نادانی و رهایی از چنگال استعمارگران و اشغالگران
خارجی بود.
نبوغ فکری وشخصیت دایرة المعارفی عالل فاسی

تیزهوشی مادرزادی استاد عالل فاسی و مطالعات گستردهاش و
جابه جاییهایی که بخاطر تبعید ،مسافرت ،گریز به این سو و آن
سو داشت از وی یک دائره المعارفی شگفت انگیز ساخته بود که
کتابهای متنوع وی گواه بر این مدعاست ،از جمله کتـاب «النقد
الذاتی» که در آن نظریـههای شناخته شدهی سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی ،تربـوی عصـر خـود را بـه نقـد کشیـده و جایگزیـن آن
رابرای جامعــهی مراکش پیشنهــاد میکنـد ،و مراکش پس از
استقالل از این نظریـهها بهتریـن بهرهها را برد ،و این خود نشان
از نبوغ فکری عالل و تالش او برای آبادی میهنش دارد.
استـاد عالل فاسـی پس از اين
کـه جنبـشهـای آزادیخــواه و
استقـــالل طلـب را در کتـــاب
گرانسنگش «جنبشهای استقالل
طلـب در مغـرب عربـی» مـورد
بررسـی قـرار داد به ایـن نتیجـه
رسید که نظریههایی نو در راستای
تحقق اصالحات عمیق مورد نیاز
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امت مطرح کند ،و هیچ پژوهشگر و محققی در عرص ه علوم اسالمی
بینیاز از این کتاب نیست.
عالمه عبداهلل کنـون در رابطه با این کتـاب میگوید :این کتـاب
چیزی فراتر از یک کتــاب سیاسـی اسـت و شایسته است آن را
برنامهی حکومت داری و اصالح اجتماعی بدانیم.
استاد عالل فاسی در این کتاب و دیگر کتابهایش تالش میکند
اجتهاد سیاسـی اسالمی را بطوری موشـکافانه تعریف کند ،و در
این زمینه از دیگر شخصیتهای معاصر پیشی گرفته اما متأسفانه
توجه چندانی به شخصیت او نشده است.
حزب استقالل
حـزب اسـتقالل برای مبارزه با اسـتعمارگران بـه وجود آمد و
هیچگونـه اهـداف دینی و هویت ایدئولوژی نداشـت ،و افرادی با
اندیشههای سیاسی و فلسفی مختلف که هدفی مشترک و آنهم
آزادسازی مراکش از یوغ استعمارگران فرانسوی بود در آن جمع
شده بودند ،لذا پس از استقالل شکافهایی در این حزب به وجود
آمد و چپگراها صف خود را جدا
کردنـد ،و ایـن شکافها بگونهای
بـود کـه خـود عالل فاسـی هـم
نتـوانست آن را کنتـرل کنـد و در
آخر عمر همیشـه ابراز پیشمانی
میکرد از این که جنبش خـود را
با هویتی اسـالمی تأسیس نکرده
است.
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آغـاز حزب اسـتقالل با ایجاد یک تشـکل ملی پـس از اعطای
خودمختاری به مناطق بربر نشین توسط استعمارگران فرانسوی
در سـال  ۱۹۳۰میلادی بود ،در سـال  ۱۹۳۷میالدی کمیتهی
اجرایی این تشـکل راهاندازی شـد و عالل فاسـی بهعنوان رئیس
آن انتخاب شـد و شخصیتهای مختلفی با گرایشهای متفاوت
در این کمیته عضویت داشتند ،پس از دوماه از تشکیل کمیتهی
اجرایی این تشکل ،استعمارگران فرانسوی آنرا منحل اعالم نموده
و دفاتر آن را بستند.
از آنجایی که دیگر این تشکل ،قدرت خود را از دست داده بود،
دو ماه پس از انحالل آن حزبی ملـی تأسیس شد که عالل یکی از
رهبران آن بود به همین دلیل به خارج از مراکش تبعید شد.
در  ۱۹۴۴/۱/۱۱میالدی تأسیس «حزب استقالل» و آنچه از آن
بعنوان «میثـاقنامهی استقـالل خواهـی مراکش» یاد میشود از
سوی همفکران در تبعید عالل اعالم شد.
در سال  ۱۹۴۶میـالدی هنگامـی که عالل از تبعیـدگاه خود به
مراکش بازگشت رهبریت حزب را بر عهده گرفت و این رهبریت تا
زمان وفات ایشان در سال  ۱۹۷۴میالدی ادامه داشت.
در سال  ۱۹۵۹میالدی ،فردای استقالل مراکش ،حزب استقالل
با شکافی عمیق روبرو شد و چپیهای عضو آن صف خود را جدا
نموده و حزبی بنام اتحاد ملی چپ گراها تشـکیل دادند که این
حزب هم بعدها با شکافهای دیگری روبرو شد.
علت اصلی بوجود آمدن شکاف در «حزب استقالل» اختالفات
میان عضـو اسالمگرای این حزب و عضـو چپ گرای آن پیـرامون
تدوین قانون اساسی مراکش بود.
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بهعلت مخالفتهای گستردهی چپ گرایان کمونیست و حزب
اتحــاد ملی جدا شـده از حزب اسـتقالل ،عالل فاسـی نتوانست
ریاسـت کمیتهی تدوین قانون اساسی را بر عهده بگیرد ،چرا که
چپ گراها با تدوین قانونی با مرجعیت اسلامی بهشـدت مخالف
بودند.
نتیجـهی این اختالفات این بود که کاخ پادشاهی مراکش که
پایان دادن به نـزاعها را از صالحیتهـای پادشاه و طبیعت نظام
سیاسی میدید ،بهتنهایی تصمیم گرفت تا قانون اساسی و نقش
پارلمـان و محـدودهی فعالیتهـای احـزاب و چگونگی تشـکیل
کابینـه و صالحیتهای آن را تعییـن کند ،و هماکنـون با گذشت
پنجاه سال ،این حادثه در مصر تکرار میشود.
پس از آن ،حزب اسـتقالل وارد درگیریهای سیاسـی شده و
از یـک حـزب موافق کاخ پادشـاهی مبدل به یـک حزب مخالف
گشت ،و دیگر نه عالل تسلطی بر حزب داشت و نه افراد حزب به
اندیشههای عالل چندان توجهی میکردند.
لذا اخیرا در سـال  ۲۰۱۲میالدی جنبشی اصالحی راهاندازی
شـد بهعنـوان « جنبـش  ۱۱ژانویـه در اندیشـههای متعالـی و
ارزشهـای میانـه روانـهی حزب اسـتقالل» که تالش میکنــد
ارزشهـای حقیقـی حزب استقـالل که مد نظـر عالل فاسـی و
همفکرانش بود را پاسداری کند.
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درگذشت عالل فاسی
عالل فاسی در روز دوشنبه  ۲۰ربیع اآلخر سال  ۱۳۹۴هجری
قمــری برابـر با  ۱۳مه  ۱۹۷۴میالدی در حالی برای خدمت به
مسائل کشورش تالش میکرد در بخارست پایتخت رومانی چشم
از جهان بسـت ،در سـفری که هدف از آن بیان موضوع مراکش
و صحرای مغرب و مسئلهی فلسطین در مبارزه با صهیونیستها
بود .خداوند عالمــهی مجاهد عالل فاسی را غریق رحمت کند.
جهـت اطلاع ت
بیشر از زندگینامـهی اسـتاد علال فـایس بـه منابـع زیر
مراجعه کنید:
ت
الفاس اس�اتيجية مقاومة االستعمار ،تألیف :أسيم القرقري.
 -۱عالل
ي
چاپ :دار أفريقيا العربية ،الدار البيضاء ،سال چاپ.۲۰۱۰ :
الفـاس رائـد التنويـر الفكري ف ي� المغـرب ،تألیف :اندیشـمند
 -۲علال
ي
ره� سـیایس مراکش ،أحمد بابانا العلوي ،چاپ:دار ب يأ� قراقر،
سـلفی و ب
الرباط ،سال چاپ.۲۰۱۰ :
الفـاس ،تألیف :محمد السـلوي أبوعزام،
 -۳أرسار وحقائـق عـن عالل
ي
چاپ:دار الرشاد الحديثة ،سال چاپ.۱۹۸۱ :
الفاس :ينبوع فكري متجدد ،چاپ:مطبعة المعارف الجديدة،
 -۴عالل
ي
الرباط ،سال چاپ.۲۰۰۱ :

69

امام عبدالحمید بن بادیس «رحمه اهلل»
عالمه محمد بشیر االبراهیمی «رحمه اهلل»
عالمه طیب العقبی «رحمه اهلل»

امام عبد الحمیـد بن بادیس
۱۸۸۹-۱۹۴۰ / ۱۳۰۸-۱۳۹۵م

پیش درآمد
بیگمان عالمه عبدالحمید بن بادیس نقشی اساسی در آزادی
و اسـتقالل الجزایر از اسـتعمار فرانسـه داشـت .او طی ربع قرن
پرچمدار هویت اسلامی عربی الجزایر در رویارویی با فرانسویان
بـود و برای نگهداشـت ماهیـت الجزایر از ذوب شـدن در هویت
فرانسـویها سـالها مبارزه کرد ،تا جایی که نزدیک بود انقالبی
مسلحانه علیه فرانسویان آغاز کند ،اما عمرش وفا نکرد.
زمانـی مـا میتوانیـم نقـش عالمـه ابـن بادیس در اسـتقالل
الجزایـر را بهخوبـی درک کنیـم کـه تاریخ  ۱۳۰سـاله اسـتعمار
فرانسـه در الجزایر را خوب درک کنیم؛ سـالهایی که الجزایر و
الجزایریها از حبس و کشتار و مصادره اموال و داراییها و زمینها
و مبارزه با اسلام و زبان عربی رنجهای بسـیار بردند .اسـتراتژی
فرانسـه این بود که الجزایر را بطور کلی به فرانسـه ملحق کند و
شهروندان فرانسوی را برای سکونت عازم الجزایر کند تا جایگزین
مردم آنجا شوند ،درست همانند سیاستی که رژیم صهیونیستی با
سـاخت شهرکها و اسکان شـهرک نشینان یهودی در فلسطین
انجام میدهد.
اما الجزایریها در مقابل این سیاسـتهای فرانسه دست بسته
نماندند ،بلکه فعالیت نظامی و مدنی علیه این استعمارگر را آغاز
کردنـد .بـرای پی بردن به اوضاعی که دعـوت ابن بادیس در آن
رشـد کرد ،جریان اشغال فرانسـه را بهتفصیل بیان خواهیم کرد.
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اشغال الجزایر توسط فرانسه
پس از انقالب فرانسه در سال  ۱۷۸۹میالدی این کشور با یک
فروپاشی اقتصادی و قحطی فراگیر در نتیجه محاصره کشورهای
اروپایی مخالف انقالب فرانسـه روبرو شـد .در این شرایط بحرانی
فرانسه هیچ چاره ای جز خریداری گندم از الجزایر نیافت ،اما دای
حسین والی عثمانیان در الجزایر که مازاد محصوالت حبوبات را در
اختیـار داشـت آن را بـه ربـع میلیـون فرانـک بطـور قرضـی به
فرانسـویها داد و فرانسـویها برای انتقال این مقدار از حبوبات
مسیر دریایی ویژهای تعیین کردند.
شـرکتی که گندم الجزایر را به فرانسـه منتقل میکرد متعلق
به دو یهودی بود که آن را از الجزایر با قیمت ارزان میخریدند و با
بهـای گـزاف و بهصورت مـدتدار به فرانسـویها میفروختند و
همین سبب شد که فرانسه بهمرور زمان به الجزایر بدهکار شود
و از پرداخت بدهیهای خود سرباز بزند.
در سـال  ۱۸۲۷میالدی زمانی که سرکنسـولهای خارجی به
دیدار حاکم الجزایر دای حسین رفتنـد تا عیـد فطر را به او تبریک
عرض کننــد ،میــان او و «دوال» سرکنسول فرانسه بگو مگویی
پیش آمد و دای حسین از سرکنسول فرانسه خواست از کشورش
بخواهد بدهیهای فرانسـه به الجزایر را در اسـرع وقت پرداخت
کند ،اما سرکنسـول فرانسـه پاسـخی نامناسـب به خواسته دای
حسـین داد .دای حسـین که پاسخ او را گسـتاخی تلقی میکرد
بادبزنی که در دست داشت را محکم به صورت او کوبید .سرکنسول
فرانسه داستان را برای کشورش نوشت و مدعی شد دای حسین
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سه مرتبه او را زده است.
فرانسه این حادثه را بهانه خوبی برای فرار از بدهیهای خود به
الجزایر و اشغال این کشور و سیطره بر خزینه ۱۵۰میلیون فرانکی
الجزایر دید.
فرانسه بخشی از کشتیهای نظامی خود را به الجزایر فرستاد و
از دای حسین خواست از سرکنسول فرانسوی عذرخواهی کند اما
او زیر بار نرفت .فرانسویها سه سال الجزایر را محاصره کردند ،در
این مدت هزینـههای هنگفتی کردند و تجـارت آنها با زیانهای
بسیاری روبرو شد اما دای حسین حاضر به عذرخواهی از آنان نبود.
در سـال  ۱۸۳۰میلادی پادشـاه فرانسـه علیـه الجزایر اعالم
جنـگ کـرد و بـرای تحریـک احساسـات فرانسـویها بـه ایـن
جنگ چهرهای دینی داد و آن را «نبرد مسیحیان علیه بربرهای
مسـلمان» نامید و آن را به سـود کل مسـیحیان جهان دانسـت.
آسیب ناوگان دریایی الجزایر پس از نبرد ناوارین در شبه جزیره
موره یونان در سال  ۱۸۲۷میالدی این امکان را به فرانسویها داد
که الجزایر را محاصره نموده و در پایان آن را اشغال کنند.
جنایتهایفرانسویهایاشغالگردرالجزایر

کافیاسـت درنگی کوتاه بر جنایتهای فرانسـویان در الجزایر
داشـته باشـیم و آن را با گفتار خود فرانسویها بسنجیم .درست
زمانی که فرانسـویها در آغاز اشـغال الجزایر اعالمیهای منتشـر
میکردنـد کـه در آن آمده بود« :ما فرانسـویها دوسـتان شـما
الجزایریها هسـتیم و تالش میکنیم ترکها را از سرزمین شما
برانیم و این ترکها هستند که دشمن اصلی و حقیقی شما بهشمار
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میروند و سرزمین شما را اشغال کرده و داراییهای شما را چپاول
میکننـد .مـا الجزایر را از آنها نمیگیریم تا خود بر آن مسـلط
شـویم بلکه بهخون خود سوگند یاد میکنیم چنین نکنیــم اگر
شـما بـه ما بپیوندیـد .اگر ثابـت کردید که سـزاوار حمایت از ما
هسـتید حکومت الجزایر مانند سابق در دست شما خواهد بود و
سـرزمینی مسـتقل خواهید داشـت .فرانسویها با شـما همانند
مصریها برادرانه رفتار خواهند کرد .از سی سال گذشته که ما از
مصر خارج شدهایم آنها همواره از خروج ما ابراز تأسف میکنند
و فرزندان خود را به فرانسه میفرستند تا خواندن و نوشتن و هنر و
صنعـت بیاموزند و مـا قول میدهیم مال و دارایی و دین مقدس
شما را محترم بشماریم ،چرا که پادشاه بزرگ فرانسه حامی کشور
محبوب ما و حامی همه ادیان است.
اگر به سخنــان ما و توان سالح ما اعتمـاد ندارید ،از مسیر ما
کنار بروید و با ترکهایی که دشمن ما و شما هستند نباشید .آرام
باشید ،فرانسویها برای اخراج ترکها از الجزایر نیازی به کمک
کسـی ندارنـد ،آنهـا همچنـان دوسـتان شـما میماننـد ،پـس
بهسوی ما بیایید تا از شما استقبال کنیم .اگر برای ما غذا و گاو و
گوسفند بیاورید قیمتش را به نرخ بازار پرداخت میکنیم .اگر از
اسلحه ما میهراسیـد مکانی را تعییـن کنید تا سربـازان ما بدون
سلاح و همـراه بـا پول بهنزدتـان بیاینـد و هزینـه غذاهایتان را
پرداخت کنند».
کافیاسـت ایـن اعالمیه را بـا گزارش کمیتـه آفریقایی تعیین
شـده از سوی فرانسه برای تحقیق در مورد حوادث آفریقا که در
سـال  ۱۸۳۳میالدی به این کشـور ارائه شـد بسـنجیم؛ در این
76

گزارش آمده است:
«کلیه مؤسسات دینی را ویــران کردیم و مال و دارایــیهای
ساکنان بومی این مناطق را بدون پرداخت هیچ تعویضی تصرف
کردیم .انسانهایی که به آنـان امان نامه داده بودیم را سر بریدیم.
بر اشخاصی که در میـان مردم مقـدس شمرده میشدنـد حکومت
کردیم ...چرا که آنان شجاع بودند.»...
آقای مونتایناک یکی از افسران فرانسوی میگوید« :این روش
ما در مبارزه با عربهاست ...کشتـن مردها و اسیـر کردن زنان و
کودکان ارسال آنها با کشتی به جزایر مارکیـز ...خیلی خالصه:
از بین بردن تمام کسانی که مانند سگ به ما تعظیم نمیکنند و
تسلیم ما نمیشوند .زنان و کودکانی که کشته شدند را سرشماری
کردیم و متوجه شدیم دو هزار و سیصد زن و کودک کشته شدهاند،
اما تعداد مجروحان قابل شـمارش نبود که علتش هم واضح بود:
ما هیچ مجروحی را زنده رها نمیکردیم».
سـیمون دوبـووار مینویسـد :از سـال  ۱۹۵۴میلادی همه ما
فرانسـویها در کشـتارهای گروهـی کـه گاهـی بنـام سـرکوب
مخالفان و گاهی بنام انتشـار صلح و آرامش انجام دادیم شـریک
هستیم .بیش از یک میلیون مرد و زن و کودک و پیرمرد سالخورده
گاهی با شلیک تیر و گاهی با سوزانده شدن و گاهی با بریده شدن
سرهایشان و دریـده شدن شکمهایشان و شکنجـه تا حد مرگ،
جان خود را از دست دادند ،قبایل زیادی بر اثر گرسنگـی و سرمای
شـدید از بیـن رفتنـد و بیماریهـای فراوانی میان مردم شـیوع
پیدا کرد تا جایی که بیش از  ۵۰۰هزار زن و مرد الجزایری بر اثر
این بیماریها با مرگ دست و پنجه نرم میکردند».
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میتوان انواع جنایتهای فرانسویها
در الجزایر را چنین دستهبندی کرد:

 -۱اسـکان فرانسویها و اروپاییها در امالک الجزایریها پس
از کشتــار و رانــدن صاحبــان اصلی آن زمیــنها و ملک ها ،به
صورتـی که تعداد خارجیهای اسـکان داده شـده بـه میلیونها
شخص رسید.
 -۲گذاشـتن مالیاتهـای بسـیار سـنگین بـر الجزایریهـا با
وجـود فقر و مسـتمندی مردم این سـرزمین و مصـادره اموال و
داراییهای آنها.
 -۳صدور قانون اهالی «اندیجینا» که آزادیهای ملت الجزایر را
محدود میکرد.
 -۴مصادره اوقاف و دادسراهای شرعی.
 -۵جلوگیری از به کار بردن زبان عربی و تدریس آن حتی در
خانهها.
 -۶اسکان یهودیان در الجزایر و اعطای تابعیت فرانسوی به آنها
تا جایی که تعداد این یهودیان به  ۳۰هزار نفر رسید.
مبارزه اشغالگران فرانسوی با آموزش
و حمایت از فرقههای صوفی

فرانسـویها تلاش کردند سیسـتم آموزشـی الجزایـر را نابود
کنند ،چرا که ملت دانشآموخته ،خاری در چشم استعمـارگران و
اشـغالگران خواهد بود و در آن زمان سـطح آموزشی الجزایریها
بسـیار بیشـتر از فرانسـویها بود .ژنرال فالز از فرماندهان نظامی
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فرانسه در سال ۱۸۳۴م میگوید« :همه عربها (الجزایریها) خواندن

و نوشـتن میدانند و در هر روسـتایی دو مدرسـه وجود دارد.»..
ویلهلم شیمبـرا گردشگر معروف آلمانی هنگام بازدید از الجزایر در
سال ۱۸۳۱م میگوید :از روی عمدبه دنبـال یک عربی گشتم که
خواندن و نوشتن نداند اما چنین کسی را نیافتم ،در حالیکه در
کشـورهای جنوبـی اروپا کمتر کسـی را میبینید کـه خواندن و
نوشتن بداند!».
در سال  ۱۸۳۰میالدی ،الجزایر بیش از  ۲۰۰۰مدرسه ابتدایی،
راهنمایی و عالی داشت.
اسـتعمارگران فرانسـوی تالش کردند با تمام نیرو علیه علم و
دانش و معرفت در الجزایـر مبارزه کنند .آنـان هنگامی که وارد
شهر قسنطینـه در شمال آفریقا شدند همه کتابها و نسخههای
خطی که بهدستشان رسید را بربرانه در آتش سوزاندند.
آنهـا چنـان علیـه آمـوزش در الجزایر مبـارزه کردند که یک
قـرن پس از اسـتعمار ،در سـال  ۱۹۱۴میلادی تنها پنج درصد
کودکان الجزایری قادر به خواندن و نوشتن بودند.
اسـتعمارگران فرانسه برای نگهداشتن ملت الجزایر در جهل و
نادانی از فرقههای صوفی حمایت میکردند و میدانستند مشایخ
فرقههـای صوفـی حامـی آنـان خواهنـد بـود چـرا کـه تنهـا در
جستجوی منافع مادی هستند و فرانسه به آسانی میتواند منافع
آنـان را تأمیـن کنند و آنها نیز در مقابل ،ملت الجزایر را از قیام
علیه استعمارگران باز میدارند.
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گروهی از صوفیان درحال رقص

برای همیـن فرقـههای صوفـی در الجزایـر به طور وحشتناکی
افزایش یافت تـا جایـی که در پایتخت الجزایـر بیش از  ۲۳فرقه
تصوف و  ۵۷هزار شیخ و  ۲۹۵هزار مرید در  ۳۴۹خانقاه فعالیت
ک جمع آوری میکردند.
داشتند! و بیش از  ۷میلیـون فرانک کم 
مالک بن نبی در خاطرات خود «خاطرات شاهد قرن» صفحه ۱۸۱
مینویسد :مردم الجزایر هر ساله شاهد موکب پر ابهت «قادریه»
بودند که به «افلو» میآمد ،پرچمش در اهتـزاز بود و فرزند شیخ
طریقت لباسی سراسر سبز میپوشید و بر این باور بودند که این
لباس بهشتیان است .خوب میدانستند چگونه از سادگی و نادانی
مردم بهرهبرداری شیطانی کنند.
او در آن زمـان یـک نخلسـتان در «وادی سـوف» داشـت که
بیـش از  ۱۰۰۰نخل در آن ثمر میداد و این نخلسـتان بخشـی
از بخشـش مردم سـادهای بود که تصور میکردند با مشارکت در
موکب او وارد بهشت میشوند».
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شیخ طریقت و فرقه تیجانی محمد الکبیر در گفت وگویی که با
کولونل یسکونی دارد رابطه صوفـیها با استعمارگران را این گونه
بیـان میکند« :بر ما واجب است از عزیـز دلمـان فرانسه حمایت
مادی ،ادبی و سیاسـی کنیم ،اجداد من با پیوستـن به فرانسویها
چه کار نیکویی کردند! در سال ۱۸۳۸میالدی یکی از اجداد من در
مبـارزه بــا بـزرگ تریـن دشمن
فرانسه «عبدالقادر الجزایـری» از
خود شجاعت بسیار نشان داد و در
ســال ۱۸۷۰ضمـــن تشکــر از
فرانسویها و ابراز ارادت قلبـی
خـود بـه ایـن کشـور ،بــا خانـم
«اوریلـی پیکـار» ازدواج کرد تا نام
خود را بعنوان اولیـن مسلمـان
الجزایــری که بــا یک خارجــی
توسـط کاردینـال «الویگـری» بر
اساس آموزههای مسیحیت ازدواج
میکندثبتنمایـد».ایـنگواهـی
نسخهای از عقد ازدواج احمد
آشکـار در نوکـری و خیانت نیـازی
تیجانی با اوریلی پیکار
به شرح و تفصیل ندارد.
لـذا نخسـتین نبرد ابن بادیـس با این فرقههـای صوفی بود تا
اینکه قبل از درگیری با فرانسویها صفوف الجزایریها را از وجود
خائنین پاک کند.
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جنبشهای مقاومت الجزایر علیه استعمارگران

الجزایریهـا در مقابل اشـغالگران فرانسـوی بیتفاوت نماندند
بلکه بارها علیه آنها ایستادند و مقاومت کردند و از مشهورترین
مبـارزات آنـان علیـه استعمـارگران فرانسوی میتوان به جنبش
امیر عبدالقادر جزایری که پانزده
سال طول کشید (۱۸۳۲ - ۱۸۴۷
میالدی) اشـاره کرد .همزمان و
پس از این جنبش حرکتهـای
دیگری شکل گرفت که نتـوانست
فرانسویها را از الجـزایـر برانــد
هرچنـد خسارتهای بزرگـی بر
آنان وارد کرد.
پس از جنـگ جهـــا نـی اول
تالشهـای زیادی برای مقاومت
علیـه فرانسـویها شـکل گرفت
که از آن میان میتوان به حرکت
امیر عبدالقادر الجزایری
امیـر خالـد نوه امیر عبـدالقـادر
جزایـری که در سـال  ۱۹۱۹میلادی بنام «وحـدت نمایندگان
مسلمــان» شکل گرفت و حرکت «ستـارگان شمال آفریقا» که
توسط کارگران مراکشی مهاجـر به فرانسـه در سال ۱۹۲۶میالدی
راه اندازی شد و حرکت «اتحادیه منتخبـان مسلمـان الجزایـر»
که در سال  ۱۹۲۷میالدی راهاندازی شد ،اشاره کرد.
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اصالحات سلفی در الجزایر قبل از ابن بادیس

اسلام توسـط تابعیـن و بهرهبریـت و فرماندهـی ابوالمهاجـر
دینـار وارد الجزایـر شـد ،لذا این سـرزمین در تاریخ خود شـاهد
شـخصیتهای سـلفی مختلفی بوده اسـت مانند فقیه ابوالفضل
نحوی از علمای قرن پنجم هجری و ابوالحسن زویلی متوفای سال
 ۷۱۹هجری و شاگرد او ابن مرزوق نوه و احمد زروق از علمای قرن
دهم و شاگردش ابن علی خروبی و همچنین عبدالرحمن اخضری
متوفـای سـال  ۹۵۳هجــری قمـری .در قـرن یازدهـم هجــری
شـخصیتهای مانند شـیخ عبــدالکریم بن الفکون متوفای سال
 ۱۰۷۳هجری و شیخ محمد بن عبداهلل جاللی از هم عصران احمد
تیجانی رهبر صوفیان الجزایر در الجزایر ظهور کردند.
بنابراین سـلفیت برای الجزایر جنبشـی جدید نبود بله مذهب
مالکی که اکثر الجزایریها از آن پیروی میکنند همان سـلفیت
است ،لذا وقتی دعوت امام محمد بن عبدالوهاب در شبه جزیره
عربی شکل گرفت بسیاری از حاجیان الجزایری و مراکشی مانند
مولی سـلیمان پادشـاه مراکش و سـید محمد سنوسی بنیانگذار
جنبش سنوسی و عالمه ابورواس ناصر تاریخدان الجزایری از این
دعوت پیروی کردند و ابورواس نخستین کسی بود که الجزایریها
را با دعوت امام محمد بن عبدالوهاب آشنا کرد.
دانشـجویان و دانـش آموزانـی کـه در دانشـگاههای زیتونه یا
قرویین مشـغول بودند و از جنبش سنوسـی تأثیر پذیرفته بودند
نقش زیادی در انتشار دعوت اصالحی سلفی داشتند مانند شیخ
ابن موهوب و شیخ صالح بن مهنا و شیـخ عبدالقـادر الجاوی که از
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شـاگردان وی میتوان شـیخ حمدان الونیسـی اسـتاد عالمه ابن
بادیس را نام برد .همچنین شیخ مصطفی بن خوجه متوفای سال
۱۹۱۵میالدی ،شیخ عمر بن قدور متوفای سال ۱۹۱۵م و از جمله
دعوتگـران سـلفی ایـن برهه میتوان اسـتاد محمد بن ابوشـنب
متوفای سـال  ۱۹۲۹و شـیخ عبدالحلیم بن سمایه متوفای سال
 ۱۹۳۳را یاد کرد.
نبایستـی فراموش کرد مجلـه المنـار که عالمه رشیـد رضـا آن
را چاپ و نشر میکرد به الجزایــر میرسیــد و محمـد عبده در
سـال  ۱۹۰۳میلادی از الجزایر بازدید کـرد و الجزایریها عالقه
زیادی به مجله المنار داشتند تا جایی که از رشید رضا خواستند
علیه فرانسـویها موضع گیری نکند تا آنها مانع نشـر المنار در
الجزایر نشوند!
میالد ابن بادیس و رشد و ترقی وی
عبدالحمید بن محمد المصطفی بن المکی ابن بادیس در سال
 ۱۳۰۸هجری قمری برابر با  ۱۸۸۹میالدی در خانوادهای دیندار و
شـناخته شـده به علم و دانش و حکومتداری در شـهر قسنطینه
الجزایر دیده به جهان گشـود .از مشـهورترین افـراد این خاندان
میتـوان به المعز لدین اهلل بـن بادیس بنیانگذار دولت صنهاجی
اشـاره کرد کـه از تاریخ  ۴۰۶تا  ۴۵۴هجـری ـ  ۱۰۱۶تا ۱۰۶۲
میلادی فرمانروایـی کرد و مبـارزات زیادی علیـه بدعتگزاران
انجام داد و مذهب اهل سـنت و جماعت را مذهب رسـمی دولت
اعالم کرد.
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از اجـداد امام عبدالحمید بن بادیس میتوان شـیخ برکات بن
بادیس که در مسجـد سیـدی قموش در قسنطینـه مدفون است و
شـیخ احمد بـن بادیس امام قسـنطینه از همعصران شـیخ عبد
الکریم الفکون در قرن یازدهم یاد کرد.
این خاندان از جمله خاندانی بود که همچنان در قدرت سیاسی
مشارکتهای فعال داشتند .پدربزرگ پدری او المکی بن بادیس
از قاضیـان مشـهور قسـنطینه و عضو مجلـس عمومی و مجلس
شـهرداری قسـنطینه بـود ،عمویش احمیده بـن بادیس نماینده
شهر قسنطینــه در اواخر قرن نوزده میـلادی بود که همـراه با
سه نماینـده دیگر در سال  ۱۸۹۱عریضهای در رابطـه با فشـارهای
استعمارگران فرانسه علیه ملت الجزایر نوشتند.
در میان خانواده ابن بادیس کسانی بودند که در مبارزات امیر
عبدالقـادر جزائـری نقـش فعـال داشـتند و بعدهـا بـه اسـارت
استعمارگران فرانسوی در آمدند و در پاریس زندانی شدند و در سال
 ۱۸۵۲میالدی همراه با امیر عبدالقادر جزائری آزاد شده و به شام
تبعید شدند.
عبدالحمیـد بـن بادیس مورد توجه و عنایـت ویژه پدرش بود
که به او میگفت« :ای عبدالحمید ...من امر دنیای تو را بر عهده
میگیرم و هرچه بخواهی را در یک چشم بههم زدن برایت فراهم
میکنم ،اما تو آخرت مرا عهده دار باش ،فرزند صالح و نیکوکاری
باشد که در پیشگاه خداوند تو را مایه مباهات خود بدانم».
امام عبدالحمید ابن بادیس هیچگاه این سخنان را از یاد نبرد و در
مراسم ختم تفسیر قرآن در سال ۱۹۳۸میالدی در حضور انبوهی
از جمعیت مردم آن را یادآور شد که سخنان او در مجله شهاب
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به چاپ رسیــد« :سبب چنیــن فضیلتــی در وهلـه نخست باز
میگـردد بـه پـدرم که مـرا به نیکـی تربیـت نمود و مـرا خوب
راهنمایی کرد و مسیـر علـم و دانش را برای من مناسب دید و مرا
ماننـد یـک تیر مهیا نمود و از بدهیهای بزرگ و کوچک مصونم
داشت و سختیهای زندگیام را بر دوش کشید .اگر از زبان خود
و شما از او تشکر کنم باز هم کم است».
عبدالحمیـد بن بادیس از سیـزده سالگی قـرآن را حفظ نمـود،
سپس در محضر شیخ حمدان الونیسی علوم شرعی را فراگرفت،
ایشـان نصیحتـی به ابن بادیس نمود که تا آخر عمرش آن را از یاد
نبـرد ،خطـاب به او گفت« :علـم و دانش را برای علم و دانش فرا
بگیر نه برای پست و مقام» ،حتی از ابن بادیس تعهد گرفت هیچ
مسئولیتی از سوی فرانسویها نپذیرد.

دانشگاه الزیتونه
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سپس در شـوق کسب دانـش بیشتـر در سـال ۱۳۲۷هجـری
قمـری برابر با  ۱۹۰۸میالدی روانه تونس شد و به دانشگاه زیتونه
پیوست و چهار سال در این شهر ماند و از علمای این شهر و بویژه
عالمه محمد نخلی قیروانی ،عالمه محمد طاهر بن عاشور ،شیخ
الخضر حسین و تاریخ شناس مشهور تونس بشیر صفر و اصالحگر
معروف سعیـد الفیـاض کسب علم کرد .او بهاندازه ای در کسب علم
و دانش پشتکار داشت که هفت سال تحصیلی دانشگاه زیتونه را در
سه سال به پایان رساند و پس از آن بمدت یکسال بطور داوطلبانه
در دانشگاه زیتونه به تدریس پرداخت.
ابن بادیس در مدت بقـای خود
در تونس به دروس علمی دانشگاه
زیتونــه اکتفــا نکـرد ،بلکـه به
جمعیه خلدونیه میرفت و علومی
چون ریاضیات ،هندسه ،جغرافیا،
شیمی ،زیست شناسی را از آن جا
فراگرفت.
ایشـان در سـال  ۱۹۱۳میالدی
در حالـی که  ۲۳سالـه بـود بـه
قسنطینـه بازگشت تا با استفـاده
جمعیه خلدونیه
از نفوذ پدرش در میان فرانسوی ها
تدریس در مسجـد جامـع این شهـر را آغاز کند ،اما غرض ورزان
بیمـار و هواپرست با او از در دشمنـی در آمدنـد تا جایی که هنگام
تدریس وی نورهای مسجد را خاموش میکردند .در همان سال ابن
بادیس عازم بیت اهلل الحرام شد.
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ٔ
دیدار با بشیر االبراهیمی در مدینه منوره

در مدینـه منـوره ابن بادیس با علمای زیادی که در این شـهر
زندگی یا از آن بازدید میکردند دیدار نمود ،که از مهمترین این
افراد میتوان شیخ و استاد او شیخ حمدان الونیسی را نام برد که
از ابن بادیس خواست نزد او در مدینه منوره بماند ،اما این خواسته
حمدان الونیسی با مخالفت شدید شیخ حسین الهندی روبرو شد
کـه از ابـن بادیـس میخواسـت بـه الجزایـر بازگـردد و در آنجا
آموزههای اسلامی و عربی را منتشـر سازد .ابن بادیس نصیحت
شیـخ حسیـن الهنـدی را پذیـرفت و آن را منهج راهبردی خود
قرار داد و همیشه میگفت« :ما مهاجرت نمیکنیم ،ما پاسداران
اسالم و زبان عربی در این سرزمین هستیم».

امام ابن بادیس و عالمه محمد بشیر ابراهیمی
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از مهمترین رویدادها برای ابن بادیس در مدینه منوره آشنایی
ایشـان با رفیق ُعمر و دوسـت مبارز و همسنگــرش شـیخ بشیر
االبراهیمی بود که یک سال قبـل از این دیدار همراه با پدرش در
مدینه منـوره زنـدگی میکرد و تا سال  ۱۹۲۰میالدی در مدینه
منوره ماند سپس تصمیــم گرفت به الجزایــر باز گردد و مسیـر
دعوی خود را همراه با ابن بادیس ادامه دهد.
ابـن بادیـس و ابراهیمـی به مدت سـه مـاه روزانه بعـد از نماز
عشـاء تا نماز صبح اوضاع الجزایر را بررسـی میکردند و پیرامون
کیفیـت اصالحـات و اداره نهضـت دینـی ،علمـی و سیاسـی در
این سـرزمین بـا هم گفتگـو میکردند .عالمه بشـیر االبراهیمی
در رابطه با این دیدارها میگوید :خدا را گواه میگیرم که ما در آن
دیدارها از سال  ۱۹۱۳پایههای نخست «جمعیت علمای مسلمان
الجزایر» را گذاشـتیم ،جمعیتی که در سـال ۱۹۳۱میالدی ابراز
وجود کرد».
بازگشت به الجزایر

ابن بادیس در مسیر بازگشت
بـه الجزایـر از سـرزمین شـام و
مصـر دیـدار کـرد و با نـامآوران
اندیشـه سـلفی دیدار نمـود و از
االزهر مصر بازدید کرد و دیداری
نیـز بـا شـیخ محمـد بخیـت
المطیعی داشت و نامهای از سوی
شیخ حمدان الونیسـی تقدیـم او
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شیخ محمد بخیت المطیعی

کرد .شـیخ محمد بخیت المطیعی از او به گرمی اسـتقبال کرد و
گواهی علمی دانشگاه االزهـر مصـر را به او داد .این سفر ،ابن بادیس
را بـه اوضاع جهان اسلام آشـناتر کرد و تجاربی مهـم به او عطا
کرد و همچنین وی را با پرچمداران نهضت اصالحی جهان اسالم
آشـنا نمود ،لذا بعدها روابط او با اصالحگران جهان اسلام نمود
بیشتری یافت.
ابن بـادیس به محض رسیـدن به الجزایـر بـرای پی بـردن به
مشـکالت حقیقـی جامعـه به گشـت و گذار در مناطـق مختلف
آن مشغول شد.
آغاز دعوت و جهاد فردی

از آغــاز بازگشت ابن بادیس به الجزایـر در اواخر سال ۱۹۱۳
میلادی تـا تاسـیس جمعیت علمای مسـلمان در سـال ۱۹۳۰
میالدی ،ایشان شعلهای از نشاط و فعالیت و تالش و کوشش برای
نهضـت الجزایـر و آزادی آن از طریـق تربیت نسـلی بود که این
مسئولیت را بر دوش میکشند.
بهمحـض بــازگشت به الجزایــر ،تدریس در مسجـــد بزرگ
قسنطینه را آغاز کرد ،سپس به مسجد سبز منتقل شد و آنجا را
مرکز فعالیتهای خود قرار داد ،همچنین فعالیتهایی در مساجد
سـیدی قمـوش ،سـیدی عبدالمؤمن ،سـیدی بومعزه و سـیدی
فتح اهلل داشت ،دروس وی ویژه بزرگساالن نبود بلکه درسهایی
برای کودکانی داشـت که از مکتبخانه خارج میشـدند و چنین
چیزی در الجزایر بیسابقه بود.
درسهای ابن بـادیس در طول شبانـه روز برپــا میشد او در
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یک روز ده درس ایراد میکرد و در میـان مساجد و مراکز اجتماع
رفت و آمد میکرد ،دانش آموزان و دانشجویان از همهجا گرد او
جمع شدنـد تا جایی که تعـداد آنها به هزار نفر رسید ،ابن بادیس با
توسل به خیراندیشان هزینه این دانش آموزان را پرداخت میکرد.

امام ابن بادیس در حال آموزش قرآن به کودکان

همــه اینها او را بر این واداشـت که مدرسـهای ابتدایــی در
کنـار مسجـد بومعـزه راهاندازی کند ،سپس به ساختمان مؤسسه
خیریهای که در سال  ۱۹۱۷میالدی راهاندازی شده منتقل شود،
مدرسه او در سال  ۱۹۳۰بنام مدرسه آموزش و پرورش شناخته شد
و قانـون ایـن مرکـز ایـن بود« :ایـن مرکز تلاش میکند اخالق
وارسته ،معارف عربی و فرانسوی و صنایع دستی را از طریق تاسیس
مدرسه میان دختـران و پسـران مسلمان منتشر سازد و پناهگاهی
بـرای ایتام و محلی بـرای برگزاری کنفرانسها و سـخنرانیها و
کارگاهی برای صنایع دستی و دروازه ای برای ارسال دانش آموزان
بـرای تحصیـل بـه دانشـکدههای مختلـف و آمـوزش دیـدن در
کارگاههای بزرگ با هزینه مؤسسه است».
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از نشـانههای وسـعت دید ابن بادیس این بود که برای تشویق
دختـران بـه کسـب علم و دانـش ،آموزش آنهـا را رایگان اعالم
کرد در صورتیکه که از پسران هزینهای ـ هرچند ناچیزـ دریافت
میکـرد ،لذا ابـن بادیس در راهاندازی مدارس دخترانه و آموزش
دختـران بر همعصران خود پیشـی گرفته بـود ،حتی از مدعیان
سکوالریسم ،اما امروز متاسفانه بسیاری از دوستداران ابن بادیس
این میراث متمدنانه را نادیده میگیرند.

امام بن بادیس ،پیشگام آموزش دختران در الجزایر

آری اینگونـه بـود کـه در الجزایر نسـلی متعهد بـه ارزشهای
اسالمی و زبان و آداب آن تربیت شد ،نسلی که سخنوری و شعر
سرایی میدانست .ابن بادیس برخی از این دانش آموزان را برای
کسـب دانش بیشتر به دانشـگاه زیتونه میفرستاد و برخی دیگر
را بـه کارگاههای بـزرگ برای آموزشهای فنی و حرفهای .بعدها
ابـن بادیـس جمعیت علمـای مسـلمان الجزایر را بـا همکاری و
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همراهـی این نسـل راهانـدازی نمود و پس از اینکه سـالها آرام
آرام دعـوت خـود را پیـش بـرده بـود با پشـتیبانی این نسـل با
استعمــارگران الجـزایـر مبــارزه کـرد .عالوه بـر تـدریس برای
دانش آموزان او روزی را برای آموزش کارگران و روزی دیگر را برای
آموزش زنان اختصاص داده بود.
پس از اینکه دروس ابن بادیس در مساجد منتشـر شد و مدرسه
او نیز راهاندازی شد ،او تصمیم گرفت اندیشـههای خود را توسعه
دهد لذا وارد دنیــای روزنامه نگاری شد .وی در آغاز با روزنــامه
«النجاح» که در سال  ۱۹۱۹میالدی تاسیس شده بود همکـاری
کرد و با اسامی مستعار«القسنطینی»« ،العبسی» «الصنهاجی» در
آن مقالـه مینوشـت ،سـپس دریافـت که این روزنامه در سـطح
بلندپروازیهای او نیست ،لذا تصمیم گرفت هفتهنامه «المنتقد»
را در سال  ۱۹۲۵میالدی راهاندازی کند و در این مجله علیه عقاید
و باورهای فاسد جامعه مبارزه کند ،هفتهنامه «المنتقد» تا شماره
 ۱۸چاپ و نشـر شـد اما پس از آن توسط اسـتعمارگران فرانسه
بسته شد.
هفتهنامه «المنتقد» مرحله جدیدی
از دعوت و جهـاد ابن بـادیس بود ،او
به این نتیجـه رسیـده بود که پس از ده
سال تدریس و آموزش وقت آن رسیده
است که با صوفـیهــا و خرافاتشـان
مبــارزه کنـد ،لـذا بــرای آن اســم
«المنتقد» را برگزیده بود و در آن بطور
مستقیـم علیـه صوفیـان گمراه مقاله
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مینوشت و این قاعده صوفیان یعنی« :اعتراض نکن تا مبادا رانده
شوی» که از آن برای جلوگیری از تعقل و اندیشه کردن و تقلید بی
چون و چرای مشـایخ تصوف استفاده میشد را به چالش کشید.
ابـن بادیـس پـس از بسـته شـدن هفتهنامـه «المنتقـد» آرام
ننشست و پس از یک ماه ،هفتهنامه «الشهاب» را با شعار «شرایط
میتوانـد ما را بترسانـد اما نمیتوانـد ما را از بین ببرد» راهاندازی
کرد و در سال  ۱۹۲۹میـالدی در اثر فشـارهای فرانسـویها این
هفتهنامه مبدل به ماهنامه شـد و شـعار آن «آخر این امت تغییر
نمیکنـد مگر بر اسـاس آن چیزی که اول ایـن امت با آن تغییر
کرد» بود.
بـرای تضمین چاپ و نشـر ایـن هفتهنامه ،عالمـه ابن بادیس
در سـال  ۱۹۲۵در الجزایر در شـهر قسنطینه «چاپخانه اسالمی
الجـزایــر» را راهانـدازی کـرد تـا از عواقـب مصـادره آن تـوسـط
چاپ خانههای اجارهای بر اثر فشارهای فرانسویها جلوگیری کند.
در سال  ۱۹۲۰میالدی دوست و همراه و همسنگر او عالمه بشیر
االبراهیمی به الجزایر باز گشـت تا همراه با هم در مسـیر اصالح
جامعه همکاری کنند .آنها بطور هفتگی و یا ماهانه با هم دیدار
میکردند ،چرا که ابراهیمـی شهـر سطیف را مرکز فعالیتهـای
خـود قـرار داده بود و پس از تاسـیس جمعیت علمای مسـلمان
الجزایـر ،رهبران حرکت اصالحی این کشـور در سـه بخش مهم
الجزایـر بـه فعالیت مشـغول شـدند :ابـن بادیس در قسـنطینه،
ابراهیمی در تلمسـان پایتخت علمی غرب الجزایر و شـیخ طیب
العقبی در بخش مرکزی الجزایر.
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آنچه در مسـیر دعوی ابن بادیس بر همه پرواضح اسـت تالش
او بـرای عدم تکرار اشـتباهات مصلحان پیشـین الجزایـر بود .او
نمیخواست دعوتش محـدود به یک جغرافیـای تنگ یا یک گروه
مشخص و یا متعلق به شخص او باشد ،لذا تصمیـم گرفت کارهای
مؤسساتی را آغاز کند :مدرسه ـ مجله ـ چاپ خانه و تالش کرد در
این مسیـر از همفکـران و همراهـانش برای گستـرش دعـوت در
مناطق دیگر الجزایر استفاده کند .او و همراهانش همیشه دور هم
جمـع میشـدند و آخرین تحـوالت موجود را بررسـی میکردند
و بهتریـن و بهروزتریـن راههـا را برای اصلاح انتخاب میکردند.
ابـن بادیـس از مسـجد بـه راهاندازی مؤسسـه و مدرسـه منتقل
میشـد سـپس هیئتهایی را برای کسـب علم و دانش به خارج
میفرستاد ،پس از آن ،مجله را راهانـدازی کرد و سپس چاپ خانـه.
مقدماتتاسیسجمعیتعلمایمسلمان

پیدایش و تاسیس «جمعیت علمای مسلمان» در سال ۱۹۳۱
میالدی مقدمات زیادی داشت ،پس از مسیر طوالنی ابن بادیس
در جهاد فردی و آموزش و دعوت و فعالیتهای رسانهای او ،نسلی از
فرهیختـگان مصلح بهوجـود آمد که نشسـتهایی دورهای برای
بررسی اوضاع الجزایر و استقالل طلبی از فرانسـویها و بازگرداندن
الجزایـر به آغوش مسـلمانان را برگزار میکردنـد .ابن بادیس در
پاسخ به کسـانی که از او در مورد استقـالل الجزایر میپرسیدنـد با
کمال وضوح و روشنی و با صراحت کامل میگفت« :آیا کسی که
خانه میسازد آن را بدون سقف رها میکند؟ ما هدفی جز استقالل
الجزایر نداریم».
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از جمله این مقدمات ،تالش ابن بادیس برای راهاندازی جمعیت
«برادری علمی» در سال  ۱۹۲۴میالدی در شهر قسنطینه جهت
جمع کردن علما و دانشجویان و تقویت روابط میان آنها و هماهنگ
کردن فعالیتهایشان بود که این تالش با شکست روبرو شد.
ابن بادیس از شـیخ بشـیر ابراهیمی خواسـته بود اساسنامهای
برای این جمعیت تهیـه کنـد ،گرچه این تجربه ناموفق بود اما ابن
بادیس و ابراهیمی همواره آن را یک تجربه نارس اما همراه با فواید
یاد میکردند.
ابن بـادیس بار دیگر به فعـالیتهـای رسانـهای خود در جراید
بازگشـت و در مقاالت خود از علما میخواسـت با یکدیگر متحد
شـوند و در رابطـه با اصلاح اوضاع دینی ،آموزشـی ،اجتماعی و
سیاسـی الجزایـر برنامههایی مشـترک تدارک ببیننـد .در مجله
شـهاب برای راهاندازی «جمعیت علمای مسلمان» مقدمهچینی
کـرده و میگویـد :علمـای بزرگـوار سراسـر الجزایـر ...شـناخت
نسـبت بـه یکدیگر اسـاس همدلی اسـت و اتحاد رمـز پیروزی و
موفقیت ،بیایید با هم آشنا شویم و برای بنیان نهادن یک حزب
دینی محض با هم متحد شویم».
در سال  ۱۹۲۷میالدی برخی همفکران ابن بادیس در پایتخت
الجـزایــر «انجمـن ترقی» را بههدف تقویت علمی ،اقتصــادی،
اجتماعی مسلمانـان الجزایـر راهاندازی کردند و عالمه ابن بادیس
شخصا در مراسم افتتاح آن حضور یافت و از آنجایی که شیخ طیب
العقبی رفیق و همراه ابن بادیس در الجزایر سکونت داشت از وی
خواسـتند مدیریـت انجمن را بر عهده بگیـرد ،این انجمن بعدها
96

پایگاه نشست تأسیسی «جمعیت علمای مسلمان» شد.
در گامی دیگر ،ابن بادیس در سال  ۱۹۲۷میالدی از دانشجویانی
که در دانشگاه زیتونـه و دانشگاههای مشرق عربـی تحصیل کرده
بودند خواست در دفتر او جمع شونـد و اوضـاع الجزایـر را بررسـی
کنند .بشیر ابراهیمی ،مبارک المیلی ،العربی بن بلقاسم التبسی،
محمد السـعید الواهری و محمد خیر الدین از بارزترین حاضران
در این نشسـت بودند ،نتیجه این نشسـت توافق بر نشـر دعوت
اصالحـی و اسـتفاده از روزنامـه و انجمنها و تأسـیس گروههای
پیشـاهنگ اسلامی و تعیین محورهای اندیشههای اصالحی در
الجزایر بود و در واقع این نشسـت مقدمهای بود برای تأسـیس و
راهاندازی «جمعیت علمای مسلمان» که بر پایه همین اصول بنا
شد.
ٔ
جرقه تأسیس

در سـال  ۱۹۳۰میلادی فرانسـه تصمیـم گرفت بهمناسـبت
یکصدمین سـالگرد اشـغال الجزایر جشنهایی شش ماهه برگزار
کنـد و بـرای برگزاری آن بیش از  ۱۳۰میلیون فرانک فرانسـوی
هزینه کرد .یکی از رهبران فرانسوی هدف از برگزاری این مراسم
را چنین تبیین میکند« :ما امروز یکصدمین سالروز اشغال الجزایر
را جشن نمیگیریم بلکه تشییع پیکر اسالم را جشن میگیریم!».
امـا ابـن بادیـس و همفکرانـش به مبـارزه علیه ایـن برنامهها
پرداختنـد .بشیـر ابراهیمـی میگوید« :با دعوتهای پنهانی خود
توانسـتیم بسیاری از برنامههای آنان را بههم بزنیم و جشنهایی
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کـه قـرار بود شـش ماه ادامه داشـته
باشــد تنهـا دو مــاه برگـزار شـد و با
فراخوانهـای علنـی خـود توانستیـم
ملت الجزایـر را دور خود جمع کنیم».
پاســخ عملی بـه ایــن جشـنها،
فراخوان مجلــه شـهاب (۱۹۳۱/۲م)
برای تـأسیس و راهانـدازی «جمعیت
علمـا» بـود ،که ایـن مهـم در تاریـخ
 ۱۹۳۱/۵/۵میالدی محقق شد.

مجله شهاب

داستان میالد جمعیت
«جمعیت علمای مسلمان» پس از نشستی که با حضور  ۷۰عالم
و دانشمند از اقصی نقاط الجزایـر و با
گرایشهای مختلف :مالکـی ،اباضـی،
کارکنــان دولتـی و غیـر کارکنــان در
مقـر انجمـن ترقــی بهریـاست شیـخ
ابـویعلـی زواوی برگـزار شـد تـأسیس
گردید و اعالم موجودیت کرد.
شیخ خیرالدین یکی از کسانی که در نشست عمومی جمعیت
(انجمن) و بویژه نشست تأسیسی آن حضور داشته میگوید« :من
و شـیخ مبارک المیلی در دفتر ابن بادیس در قسـنطینه بودیم
که ایشان یکی از مصلحان الجزایر بنام محمد عبابسه االخضری را
فرا خواند و از وی خواست فراخوانی برای تاسیس جمعیت علمای
مسلمان الجزایر در پایتخت تدارک ببیند و برخی از اعضای انجمن
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ی آنها بـرای حکومـت و صوفیان حساسـیتزا
ترقـی کـه اسـام 
نیسـت را انتخاب کند تا از علمای الجزایر بخواهند برای نشست
تأسیسی حضور یابند و این نشست در کمال آرامش برگزار شده و
نتایج و دستاوردهای مطلوب را در پی داشته باشد».
در روز نخست این نشستها ابن بادیس حضـور نیـافت تا شک و
تردید برخی علمای رسمی و علمای صوفی را بر نیانگیزد و در روز
دوم نشست حضور یافت و این خود نشان از دوراندیشی ایشان بود.
پیشنویس اساسنـامه جمعیت در این نشست مطرح شد و به
تصویب عمومی رسید و از میان حاضران یک شورای اداری انتخاب
شد و با وجود عدم حضور ابن بادیس در نشست روز نخست ایشان
را بهعنوان رئیس جمعیت انتخاب کردند.
اینگونه بود که جمعیت علمـای مسلمــان با درایت ابن بادیس
تأسیس شد ،درست زمانی که او از برخورد مستقیـم با اشغالگران و
علمای وابسته به آنان و علمای صوفی خودداری کرد و برای آسوده
خاطر کردن استعمـارگران فرانسـوی در اساسنـامه جمعیت نوشته
شده بود که از فعالیتهای سیاسی پرهیز خواهد کرد ،اما حقیقت
آن چیزی بود که کارگزار فرانسـویها در شـهر مزاله در گزارش
خـود نوشـته بـود« :بـا وجود اینکـه ایـن جمعیت ادعـا میکند
فعالیتهای سیاسی نخواهد داشت ،اما هسته احزاب ملی است و
پایهای که احساس ملیگرایی بر آن بنا میشود».
عدم غوطه ور شدن ابن بادیس در امور سیاسی از روی ترس و
واهمه و بزدلی نبود ،بلکه پس از مدتها تحقیق و بررسی به این
نتیجه رسیده بود ،او میگوید« :ما برنامههای دینی را از روی علم و
آگاهی انتخاب کردیم و راه نصح و ارشاد و خیرخواهی و پایداری و
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گام برداشـتن در راه راسـت را برگزیدیم که با فطرت و تربیت ما
سازگار است».

تصویری از اعضای جمعیت علمای مسلمان الجزایر در سال ۱۹۳۴
نشسته از سمت راست :محمد السعید الزاهری ،العربی التبسی ،بشیر ابراهیمی ،محمد ابراهیم کتانی
«میهمان از مراکش» ،عبدالحمید بن بادیس ،طیب العقبی ،عبدالقادر بن زبان ،مبارک المیلی

در پایان نخستین سال از فعالیتهای جمعیت ،علمای وابسته
به فرانسه و صوفیان تالش کردند بر جمعیت مسلط شوند و آن را
از مسیر اصلی خود منحرف کنند ،اما با شکست روبرو شدند لذا از
جمعیت خارج شـده و خود« ،جمعیت علمای اهل سـنت» را به
ریاست شیخ مولود حافظی پایه گذاشتند اما جمعیت آنان دیری
نپایید که منحل شد و به تاریخ پیوست.
در سـال  ۱۹۳۶میالدی برخـی از رهبـران جمعیت با ابن جلول
رئیـس کمیسـیون نمایندگان قسـطنینه ارتباط برقـرار کردند و
موفق شدند عالوه بر پایگاه اصلی جمعیت در پایتخت ،پایگاه دیگر
در قسطنینه راه اندازی کنند و انجمن صفا را پایه گذاری نمایند که
بعدها به انجمن رشاد تغییر نام یافت.
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دومیـن سـال فعالیـت جمعیـت علمـای مسلمــان الجزایر را
میتواند میالد حقیقی آن دانست ،چرا که دیگر خبـری از حضـور
علمای وابستـه به فرانسـه و صوفیـان در آن نبود و تنهـا علمای
اصالحگر در آن حضور داشتند.
نظارت بر فعالیتهای جمعیت در پایتخت و حومه آن را شیخ
طیب العقبی ،نظارت بر فعالیتهای جمعیت در غرب الجزایر و به
ویژه تلمسـان را شیخ بشیـر االبراهیمـی و نظارت بر فعالیتهـای
جمعیت در قسنطینه و حومه آن را خود ابن بادیس بر عهده داشت.
جمعیت و تأسیس و راهاندازی مدارس

پـس از توسـعه فعالیتهـای جمعیـت تعـداد نمایندگیهـای
آن در پنجمیـن سـال فعالیتـش در سـال  ۱۹۳۶میالدی به ۳۳
نمایندگی و در سال  ۱۹۳۸میالدی به  ۵۸نمایندگی رسید و مردم
الجزایـر بـا وجود همه فشـارها و دسـت اندازهایی که از سـوی
اسـتعمارگران به آنان تحمیل میشـد به حضور در سـمینارها و

سخنرانیهایی که در نمایندگیهای جمعیت برگزار میشد روی آوردند.

عالمه محمد بشـیر االبراهیمی مهمترین فعالیتهای جمعیت
را در هشت مورد خالصه میکند:
 -۱مبارزه با بدعتها و خرافات از طریق خطبهها و سخنرانیها
و درسهای ارشـادی در مسـاجد و انجمنهـا و اماکن عمومی و
خصوصی و حتی در بازار و از طریق نوشتن مقاالت در روزنامههای
خصوصی که برای اصالحگری راهاندازی شده بود.
 -۲آموزش زبان عربی به کودکان در اماکنی که برایمان قابل
دسترس بود و حتی در خانهها قبل از اینکه مدارس تاسیس شود.
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 -۳بهخدمـت گرفتـن دانشـجویان فارغ التحصیـل و فراخوان
دادن بـه فارغ التحصیالن دانشـگاه زیتونه بـرای همکاری جهت
آموزش ملت.
 -۴آموزش زبان عربی به جوانان طبق منهج و برنامهای که ابن
بادیس تدارک دیده بود.
 -۵درخواسـت از حکومت برای رها کردن مسـاجد و مراکزی
کـه بر آن سـیطره یافته تا از آن بـرای آموزش دین و زبان مردم
الجزایر استفاده شود.
 -۶درخواسـت از حکومـت بـرای واگـذار کـردن اوقافـی کـه
مصادره کرده بود ،تا اینکه درآمد آن در مسیری که برایش وقف
شـده بـود هزینه شـود (درآمد ایـن اوقافها برابر بـا بودجه یک
حکومت متوسط بود).
 -۷درخواست از حکومت برای استقالل قضای اسالمی و بهویژه
در احوال شخصی.
 -۸عدم دخالت حکومت در تعیین کارکنان دینی.
جمعیت علمای مسلمان تأسیس مدارس را آغاز کرد .پس از سه
سال  ۱۵۰مدرسه زیر نظر جمعیت اداره میشد و بیش از  ۵۰هزار
دانش آموز در این مدارس مشغول به تحصیل بودند.
ابن بادیس شیوه آموزشی متداول در عصر خودش که تنها به
برخی دروس دینی توجه داشت و با شیوههای خسته کننده ارائه
میشـد و تنهـا دانش آموزانـی را تربیت میکرد که ماننـد طوطی
برخی جمالت را تکرار میکنند بدون اینکه معانی آن را بفهمند ،را
به باد انتقـاد میگرد و در رابطـه با تدریس قرآن به دانشآموزان
میگفـت« :بایسـتی قـرآن از دانشآمـوزان مـا مردانـی ماننـد
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پیشینیان امت بسازد،امیدهای امت بر چنین شخصیتها قرآنی
گره خورده و تالشهای ما باید برای سـاخت چنین انسـانهایی
باشد».
او برخـی دروس غیـر دینی را وارد برنامههای درسـی مدارس
جمعیـت کـرد و در این مدارس عالوه بر مــواد درسـی دینــی،
دروس ریاضیات ،جغرافی ،تاریخ ،منطق و زبان فرانسوی تدریس
میشد و از کتـابهایی که دانشآموزان در این مدارس مطالعـه
میکردنـد مقدمه ابن خلدون بود .ابن بادیس برنامههای درسـی
را بهگونهای متحول کرد که اسـتعدادهای دانش آموزان شـکوفا
شـود ،لذا در میان شـاگردان ایشـان ادبا ،شعرا ،فقهاء و مصلحان
زیادی یافت میشـود .شیخ بشیر االبراهیمی میگوید« :شیوهای
که در سـال  ۱۹۱۳میـالدی بر آن توافـق کردیـم عـدم توسـعه در
آموزش و اکتفا به تربیت جوانان بر اساس اندیشههای درست بود».
ابـن بادیـس عنایت ویژهای به تغییـر واپسگرایی برخی مردم
داشـت .در مرثیهاش برای رشید رضا مینویسد« :اگر اندیشیدن
بـرای هـر انسـانی در کلیـه امـور زندگـیاش الزم باشـد بـرای
دانشجویان و دانشآمـوزان ضـروریتـر است »...و میگویـد« :ای
دانشآموزان ...اندیشـه ...اندیشـه ...مطالعه بدون اندیشه شما را به
جایی نمیرساند بلکه شما را به دام تقلید میاندازد و با صخرهای
سخت مواجه میکند».
ابن بادیس دانشآموزان مستعد و نخبه را برای ادامه تحصیل به
دانشگاه زیتونه میفرستاد و برای آنان ناظران و راهنمایانی تعیین
میکـرد .جمعیـت ،توجـه بـه آمـوزش را مهمتریـن برنامه خود
میدانست و این عنـایت روز به روز افـزوده میشد تا جایی که در
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سـال  ۱۹۳۷میلادی کنگرهای بـزرگ برای اسـاتید زبان عربی
راهانـدازی کردنـد و در آن مشـکالت آموزشـی الجزایـر را مورد
بحث و بررسی قرار دادند.
جمعیت علمای مسلمــان الجزایــر توجه ویـژهای به آموزش
دختـران داشـت و برخلاف پسـران کـه از آنهـا ـ به اسـتثنای
خانوادههـای فقیـرـ هزینـه دریافـت میکـرد ،از دختـران هیـچ
هزینـهای نمیگرفـت .ابـن بادیـس تصمیـم گرفتـه بـود برخی
دختران را همراه با یک سرپرست و راهنما برای ادامه تحصیل به
دمشـق بفرسـتد اما به سـبب جنگ جهانی این برنامه اجرا نشد.
جمعیت و راهاندازی روزنامه
جمعیت علمای مسلمان الجزایر در آغاز پیداش خود برای نشر
دعـوت اصالحیاش با برخی روزنامههای اصالحی مانند شـهاب
کـه بهریاسـت ابـن بادیـس اداره میشـد و روزنامههایـی ماننـد
«مرصاد» «جحیم» «لیالی» «دفاع ـ به زبان فرانسوی» همکاری
میکرد .اما در سال  ۱۹۳۳میالدی نخستین هفتـهنامه خود را با
نام «سـنت نبوی» بهریاسـت عبدالحمید بن بادیس چاپ و نشر
کرد تا اینکه مرجع رسمی جمعیت باشد .در این روزنامه بشدت
علیـه صوفیـان و جمعیـت آنـان «جمعیـت علمای اهل سـنت»
موضعگیـری میشـد ،پـس از چنـد مـاه فعالیت ،ایـن هفتهنامه
توسط استعمارگران فرانسوی توقیف شد.
یک هفته پس از توقیف هفتهنامه سـنت نبوی ،جمعیت علما،
هفتهنامـه دیگـری بـا نام «شـریعت محمدی» بـا مدیریت قبلی
راهاندازی کرد ،اما این مجله نیز پس از یک ماه و نیم توقیف شد.
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پس از آن ،جمعیت هفتهنامه «الصراط السوی ـ راه راست» را
منتشـر کرد که این هفتهنامه بعد از ماهها فعالیت در آغاز سـال
 ۱۹۳۴میالدی توقیف شد.
بعـد از دو سـال جمعیت تصمیم گرفـت هفتهنامه «بصائر» را
راهاندازی کند تا بلندگوی رسمی آن باشد ،این هفتهنامه تا سال
 ۱۹۳۹میالدی چاپ و نشر میشد اما
در ایـن سـال خود جمعیـت تصمیم
گرفت آن را متوقف کند چرا که بگفته
ابراهیمی« :تعطیـل کردن بهتر از نشر
اباطیـل است» ،چون جمعیت علمای
مسلمان الجزایـر حاضر نبـود در جنگ
جهانـی دوم از فـرانسـویها حمـایـت
کند.
نشـریات جمعیت مانند نشـریه ابن بادیس به قضایای مختلف
دینی و سیـاسی در الجزایـر و جهـان اسالم میپرداخت و ضمـن
انتشار عقاید راستین اسالمی با بدعتها و خرافات مبارزه میکرد
و تالش مینمود اوضاع آموزشی الجزایـر و تونس را اصالح کند،
کما اینکه توجه ویژهای به قضیه فلسطین داشت.
جمعیت و مبارزه با صوفیان منحرف

ابن بادیس خوب میدانست که الجزایر با دو استعمار روبروست؛
یک استعمار مادی به سرکردگی فرانسه و یک استعمار معنوی به
رهبری صوفیـان منحرف و این دو با هم علیـه ملت الجزایر متحد
شدهاند.
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او مبـارزه بـا صوفیـان منحـرف را بهتریـن راه برای مبـارزه با
استعمارگران فرانسوی میدانست.
ایـن منهـج و روش ابن بادیس به قبل از تاسـیس جمعیت باز
میگـردد امـا بـا تأسـیس و راهانـدازی جمعیـت مبـدل بـه یک
منهـج گروهی شـد ،چرا که صدها اسـاتید در مـدارس جمعیت
مشغول به تدریس به هزاران دانش آموز بودند.
ابـن بـادیـس به شـدت علیـه
صوفیان و بویژه فرقه العلویه که
عـالوه بــر انحرافـات اعتقـادی
وابستگی شدیدی به فرانسویها
داشتند مبـارزه میکرد .در سـال
 ۱۹۲۰میالدی شیـخ احمـد بـن
علیـوه پیر فرقه العلویــه و رئیس
زاویـه مسـتغانم دیـوان شـعری
خود را به نشــر رساند و در یکی از
قصایدش پیامبر ـ صلی اهلل علیه وسلم -
را تهدید میکنــد که مبــادا ابن
احمد بن علیوه صوفی
علیوه از شوق او بمیرد:
اگر از روی شوق دیدار تو جان دهم ،از سوی خدای جهان تیره
روز شدهام
اگر در فراقم بمانی ،با سخنی یاری خواهی شد
هیچ عذری در پیشگاه خدا تو را نجات نمیدهد اگر
خواستههای ما را محقق نسازی!
او به عقاید وحدت الوجود نیز آلوده بود و میگفت:
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خدایا تو را جستجو کردم و دریافتم روح من خداست!
فرقه العلویه بهسبب انحرافهای اعتقادی و وابستگی شدید به
استعمارگران فرانسـوی مسیـر اشغالگری را برای فرانسویان هموار
میکرد ،آن هم درست در زمانی که برخی صوفیان آزاده و شریف و
علمای مصلح از آزار و اذیت استعمارگران فرانسوی بهشدت رنج
میبردند.
در سال  ۱۹۲۲میالدی زمانی که از ابن بادیس در مورد دیوان ابن
علیوه پرسیده شد ،آن را با رسالهای
موسوم به «جواب سوال علی سوء
مقال» پاسـخ داد و گستـاخی ابن
علیوه در رابطه با رسـول اهلل -صلی
اهلل علیه وسلم-و باورهای وحدت
الوجودی مخالف با عقاید اسالمی
را پاسخ داد ،بهعلت اهمیت این
رساله بسیـاری از علمای مغرب،
تونس و الجزایر مانند عالمه طاهر
بن عاشور ،الخضر حسین ،محمد
النیفر بر آن مقدمه نوشتند و محب
الدین خطیب در مجله ی «الفتح»
بسیار از آن تمجید کرد.
ابن علیوه و پیروانش حقد و کینه ابن بادیس را در دل گرفتند
و در سال  ۱۹۲۶میالدی طرح ترور او را ریختند .شامگاه  ۹جمادی
االخـر  ۱۳۴۱هجـری قمری برابر با  ۱۴دسـامبر  ۱۹۲۶میالدی
قاتلی بسوی ابن بادیس حمله ور شد و ضربهای به سر او وارد کرد
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که شکافی ایجاد کرد ،اما ابن بادیس او را نگه داشت و از مردم کمک
خواست و اینگونه از این حادثه نجات پیدا کرد و آن شخص قاتل
را هم بخشید چرا که او را بهخدمت گرفته بودند.
ابـن بادیس بـه برنامههای خود در مبارزه بـا صوفیان منحرف
ادامـه داد .زمانـی که جمعیت تأسـیس شـد مبارزه بـا تصوف از
بندهای اساسی آن بود ،در بند شانزدهم اساسنامه جمعیت آمده
است« :فرقههای تصوفِ بدعتی هستند که سلف و پیشینیان امت
با آن بیگانه بودند و اساس این اندیشه غلو و افراط در شیخ طریقت
و فرقه است.»...
در آغاز تاسـیس جمعیت ،برای اینکه فرانسویها از اختالفات
میـان اصالحیهـا و صوفیهـا بهرهبـرداری نکننـد ابـن بادیـس
تصمیـم گرفت با صوفیها سـازش و حتی همکاری کنند به این
شرط که بازیچه دست استعمارگران نباشند.
اما زمانی که تعهدات خود را نقض کردند و با فرانسویها همراه
شـدند ،حقیقت آنان بر همه برمال شـد و مردم دانسـتند مشایخ
فرقههای صوفی وابسته به فرانسویها و در پی منافع شخصی خود
و مـال و منصـب هسـتند ،لذا از آنـان رویگردان شـدند و نفوذ
صوفیهـا در الجزایـر بهگونـهای کاهـش یافت که دیگـر تاثیری
در جامعه نداشتند.
این قضیه به آزادسازی الجزایر کمک شایانی کرد ،تا جایی که
یکی از فرماندهان فرانسوی در سال  ۱۹۵۵میالدی به این قضیه
اعتـراف کـرده و میگویـد« :مشـایخ فرقههـای صوفـی بهخاطر
فعالیتهای جمعیت علمای مسلمان الجزایر دیگر قادر به متوقف
کـردن انقالب مردم الجزایر علیه فرانسـه نبودند ،درحالی که در
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در مراکش ،استعمار فرانسه از صوفیان برای متوقف کردن انقالب
مردمی استفاده کرد».
امروزه نیز دولت الجزایر برای تضعیف اسلامگراها بهشـدت از
گروههـای صوفی حمایت میکند و سیسـتمهای سکوالریسـتی
و سوسیالیستی بهجای درمان افراط گرایی با علم و دانش ،رو به
خرافات آوردهاند!
گشایشدفترنمایندگیجمعیتدرفرانسه

هنگامی که هیئت کنگره اسالمی الجزایر در سال  ۱۹۳۶میالدی
از فرانسه بازدید کرد و ابن بــادیس ،ابراهیمــی و عقبــی هم در
میـان آنها حضور داشـتند ،مهاجـران الجزایری سـاکن پاریس
از ابـن بادیـس و یارانش خواسـتند که با آنها در ارتباط باشـند
و شاگردانش را برای آموزش آنان به پاریس بفرستد.
ابن بادیس پس از بـازگشت به
الجزایر ،یکی از شـاگردانش بنام
فضیل الورتالنــی ـ کـه بعـدها
همراه با حسن البنـا نقش مهمی
در انتشار دعـوت اسـالمی ایفـا
کـرد ـ را بـه فرانسـه فرسـتاد و
رتالنـی انجمـن «تهـذیب» را در
پـاریـس راها نـدازی کــرد کــه
نماینــدگـی جمعیـت علمــای
مسلمــان الجزایـــر در فرانســه
فضیل الورتالنی
محسـوب میشد و برنامــههای
109

خـود را از جمعیـت دریافت میکرد .دیـری نپایید که تعداد این
نمایندگیها به شش نمایندگی در مناطق مختلف پاریس رسید و
زمانی که این دفاتر در سال  ۱۹۴۰میالدی بهسبب اشغال فرانسه
توسـط آلمانهـای نازی بسـته شـد ،تعـداد آنهـا  ۱۱دفتر بود.
راهاندازی دفاتـر جدیـد جمعیت در پاریس نیازمنـد این بود که
دانشـجویان جدیـدی از الجزایـر برای آموزش مسلمانــان مقیم
پــاریس عــازم ایــن شهر شونــد و شاید بتوان آن را نخستین
فعالیت مؤسساتی مسلمانان در اروپا دانست.
جمعیت علما و فرانسه
عبدالحمیـد بـن بادیـس تالش میکـرد رویارویی مسـتقیم با
فرانسویها را به تعویق بیندازد تا اینکه پایههایی محکم و استوار
بسـازد کـه بتوانـد بـر آن تکیه کند ،لـذا سیاسـت او در برخورد
با فرانسویها طی مراحل مختلف متفاوت بود.
در آغاز ،از فرانسویها میخواست با الجزایریها عادالنه رفتار
کنند و به شعارهایی که میدهند عمل کنند ،اما همزمان تأکید
میکرد روابط میان الجزایر و فرانسه ارتباط دو امت هست نه یک
امت و خواستار برابری حقوق سیاسی بود.
او میخواست اینگونه ،راهی برای مردم الجزایر جهت مشارکت
آموزشی و سیاسی و بهرهمندی از خیرات کشور بجوید و این سیاست
تا چند سال پس از تاسیس جمعیت ادامه داشت.
با وجود اینکه فرانسـه از برنامههای ابن بادیس راضی نبود اما
تالش میکرد او را با پیشـنهادهای وسوسهانگیز از جمله تصدی
پسـت مفتی یا نامیده شـدن به شیخ االسلام بفریبد و وی را از
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پـروژهای که آغاز کرد ه بـود منصرف کند ،اما هنگامی که دید او
تسـلیم این وسوسهها نمیشود فشار علیه خانواده او و فعالیتها
و تجارتش را آغاز کرد ،اما او باز هم تسلیم نشد.
ابن بادیس تالش میکرد میان فعالیتهای شخصی خود علیه
فرانسـه و برنامههای جمعیت فاصلهای قرار دهد .با نام شـخصی
خود و در مجله شـخصیاش علیه فرانسویها مبارزه میکرد ،اما
اجازه نمیداد جمعیت و مجلههای آن وارد این درگیری شوند تا
این که آن را در معرض خطر قرار ندهد و این خود نشان از هوش
سرشار و ذکاوت وی داشت.
بـا وجود همه احتیاطهـای ابن بادیس ،جمعیت با فشـارهای
زیادی از سـوی فرانسویها روبرو شـد ،مجوز بسیاری از مدارس
وابسته به آن ابطال و اعضـایش بهشدت تحت کنترل و مجالتش
پیاپی تعطیــل و علمــایش از ورود به مناطـق مختلف الجزایـر
بهویژه منطقــه صحـراء منـع شدنـد .فرانسه سفارش «جمعیت
علمای اهل سنت» وابسته به فرقههای صوفی در منع کارکنان و
علمای غیر رسمی از تدریس در مساجد را پذیرفت ،اما این تصمیم
دروازه راهاندازی مساجد غیر دولتی را گشود و منافع زیادی از آن
حاصل شد.
در سـال  ۱۹۳۳میالدی فرانسـویها ،زبان عربی را در الجزایر
زبانـی بیگانـه اعلام کردند و اعضـای جمعیت در مبـارزه با این
تصمیم آنان با سختیهای زیادی روبرو شدند.
در سـال  ۱۹۳۶میالدی زمانی که فرانسویها تصمیم گرفتند
هویت الجزایر را بطور کامل محو نموده و آن را به فرانسه ملحق
کرده و الجزایر را یکی از استانهای فرانسه اعالم کنند ،سیاست
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ابـن بادیـس در برخـورد با فرانسـویها تغییر کـرد و اعالم نمود
حاضـر بـه پذیرفتـن تابعیـت فرانسـوی نیسـت و نسـبت به آن
دسته از رهبران الجزایری که مؤید این سیاست فرانسه بودند اعالم
برائت کرد.

نشست جمعیت علمای مسلمان الجزایر

ابن بادیس خواستار نشست فوق العاده برای بررسی اوضاع شد
و نخستیـن نشست اسالمی الجزایر در تاریخ  ۱۹۳۶/۷/۷میالدی
در انجمن ترقی برگزار شد ،و این نشست در واقع نقطه عطفی در
تاریخ الجزایر محسوب میشود ،چرا که در آن تصمیـم گرفتـه شد
هیئتی از الجزایریها با فرانسـویان دیـدار نموده و دیدگاه مردم
الجزایـر را بـه آنان ابالغ کنند .ابن بادیس و بشـیر االبراهیمی از
اعضای این هیئت بودند ،هیئت توانسـت نمایندگان الجزایری را
وادار کنـد به مصوبات نشسـت اسلامی الجزایری که نسـبت به
محافظت از هویت اسالمی عربی الجزایر تأکید میکرد گردن نهد.
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از آن پـس فعالیتهـای علما علیه سیاسـتهای فرانسـه وارد
مرحلـه علنـی شـد و بر همه مشـخص شـد کـه آنـان از حقوق
شـهروندی و همـان دموکراسـی که خود که فرانسـویها مدعی
آن هستند کوتاه نمیآیند و این خود تحولی مهم در سیاستهای
ابن بادیس در تعامل با فرانسویها بهشمار میرفت .اگر تالشهای
طوالنی پیشـین او نبود که از وی قدرتی نیرومند سـاخته بود ـ
قدرتی که نمیشد آن را دست کم گرفت ـ او قادر به انجام چنین
کاری نمیشد.
پس از بـازگشت ابن بادیس و نماینـدگان جمعیت از فرانسـه،
فرانســویها تصمیم گرفتنـد از آنها انتقـام بگیرند لذا تصمیم
گرفتنـد ایشـان و یارانش را به قتل ابن مکحـول ،مفتی پایتخت
متهـم کنند و برای بد نام کـردن جمعیت ،این اتهام را به گردن
شیخ طیب العقبی انداخته و او را بازداشت کردند .شیخ طیب العقبی
بهناچار برای حفاظت از جمعیت در مقابـل فشارهای فرانسـویان در
سـال  ۱۹۳۸از عضویـت در جمعیـت اسـتعفا داد و پـس از آن
فرانسـویها برای جلوگیری از اجتماع مصلحان ،انجمن ترقی را
پلمپ کرده و صوفیـان را تشویق کردند علیـه ابن بادیس فعالیت
کننـد ،تا جایی که او را «ابن ابلیس» میخواندند.
ابـن بادیـس و جمعیـت پـس از آن تصمیم گرفتنـد ارتباط با
فرانسویها و مجالس وابسته به آنان را تحریم نموده و با حرکات
اسلامی آزادیخـواه در تونـس و مغـرب ارتبـاط برقـرار کننـد.
فرانسـویها تصمیـم گرفتنـد بـرای مبـارزه بـا نشسـتهای
مصلحـان ،انجمنهـا و قهوهخانهها را ورشکسـته کنند لذا اعالم
کردند هیچ قهوهخانهای حق فروش نوشـیدنیها را ندارد مگر با
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اجازه والی فرانسوی! دیری نپایید که راهاندازی مدارس را ممنوع
اعالم کرده و بسیاری از مدارس جمعیت را تعطیل کردند.
در سال  ۱۹۳۸میالدی طبلهای جنگ جهانـی دوم نواخته شد،
فرا
فرانســه بـرای کسـب رضـایـت
الجزایریهـا و وادار کـردن آنان
به جنگ در صف فرانسه تصمیم
گرفت با شـیخ طیب العقبی که
بـه اتهـام قتـل مفتـی پایتخـت
محاکمه میشد وارد مذاکره شود
و از او خواست حمایت جمعیت از
فرانسه را اعالم کند و آزادی او در
شیخ طیب العقبی
گرو این اعالم است.
فرانســویها اهداف مختلفــی داشتند ،آنها میپنداشتند اگر
عقبی حمایت جمعیت از آنان را اعالم کند که دستــاورد مهمی
برای آنان است و از سوی دیگر میان رهبـران جمعیت اختـالف
ایجاد میشود و فرانسه از این اختالف سود میبرد!
لذا محاکمه عقبی یک قضیه مهم و تاریخی بود؛ چرا که محاکمه
او بهخاطـر جایگاهـی که او در جمعیت داشت ،محاکمـه جمعیت
به شمـار میرفـت تـا جایـی که ابن بادیس که درس خـود را به
خاطر وفات تنها پسرش که  ۱۷سال داشت قطع نکرده بود برای
حضور در جلسه محاکمه عقبی درسش را برگزار نکرد.
ابن بادیس تصمیم گرفته بود در صورت نبرد ایتالیاییها علیه
فرانسـه ،بهجای پذیرش مشـارکت الجزایریها در صف فرانسـه،
علیه فرانسویها قیام کند.
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بـا وجـود ایـن درگیریهـای صریـح و آشـکار ،ابـن بادیس از
اندیشیدن در رابطه با آینده الجزایر و ما بعد استعمار غافل نبود.
او دیدگاه خود در مورد قانون اساسـی آینـده الجزایر مستقل را با
عنوان «اصول والیت در اسالم» در مجله شهاب به شماره ۱۹۳۸/۱
منتشـر کرد و  ۱۳اصل برای آن بیان نمود که به برخی از آنها
اشاره میشود:
اصـل نخسـت :هیچ کسـی حـق نـدارد رهبریت جامعـه را بر
عهـده بگیـرد مگر بـا انتخاب خود مـردم ،چرا کـه آنها صاحب
حق و قدرت در عزل و نصب رهبران جامعه هستند...
اصـل دوم :مسـئولیتها را متخصصان جامعـه بر عهده بگیرند
نـه خـوش رفتـاران آنهـا .اگـر دو شـخص بـا هـم برابـر بودند
و یکی متخصصتر و دیگری دیندارتر ،متخصص بایسـتی بر آن
دیندار مقدم داشته شود.
اصل چهارم :جامعه حق دارد بر رهبریت کشور نظارت کند چرا
که منبع قدرت و صاحب نظر در عزل و نصب آنان است.
اصل هفتم :جامعه حق دارد با رهبریت کشور رایزنی کند و او را
بخاطر کردههایش بازخواست و مواخذه کند و وادارش کند به رأی
آنها گردن بنهد ،چرا که حرف آخر را مردم میزنند نه او.
اصل نهم :جامعه جز با قانونی که برخواسته از آرای مردم باشد
اداره نمیشـود و رهبران سیاسـی کشـور تنها وظیفه اجرای آن
قانون را دارند و بایستی تابع آن قانون از حیث قانون بودن باشند نه
بخاطر اینکه از سوی فرد یا گروهی تحمیل شده باشد.
اصـل دوازدهـم :حفظ توازن میان بخشهـای مختلف جامعه،
حق مستمندان و ضعیفان از قدرتمندان و توانگران گرفته میشود
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بدون اینکه بر آنها ظلمی روا داشته شود و حق ضعیفان پرداخت
شود بدون اینکه بهخاطر فقرشان ذلیل شوند.
با توجه به نقش جمعیت در الجزایر و تسلیم نشدن آن و شخص
ابن بادیس در مقابل خواستههای فرانسه در بلعیدن این سرزمین و
عدم ناامیدی ابن بادیس و جمعیت در مبارزه با فرانسویها ،دولت
فرانسه در تاریخ  ۱۹۴۰میالدی جمعیت را منحل اعالم نموده ،ابن
بادیس را در حبس خانگی قرار داد و بشیر االبراهیمی را به جنوب
الجزایر تبعید کرد.
تأثیر ابن بادیس بر الجزایر
تأثیر ابن بادیس در الجزایر بسیار زیاد بود ،اما شاید بتوان تربیت
یک نسل کامل و پرورش یک امت که به مسلمـان و عــرب بودن خود
ی برشمرد .مبارزه او با
افتخار کنند را از مهمترین دستاوردهای و 
فرقههای صوفی خرافاتی و رسوا کردن نقشههای استعمارگران
فرانسوی از دیگر دستاوردهای او بود ،کما اینکه ایشان فعالیت دعوی
مؤسساتی هدفدار و استفاده بهینه از رسانه در خدمت به الجزایر را
در این کشور نهادینه کرد.
درگذشت ابن بادیس
در شامگاه روز سهشنبه  ۸ربیع االول  ۱۳۵۹هجری قمری برابر
بـا  ۱۶آوریـل  ۱۹۴۰میالدی ،تنها چند ماه پس از منحل شـدن
جمعیت علمای مسلمان ،امام ابن بادیس در حالی که پنجاه سال
داشت و در حصر خانگی خود به بیماریهای مختلفی مبتال شده
بود چشم از جهان فرو بست .بسیاری بر این باورند که مرگ ایشان
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طبیعی نبوده ،بلکه توسـط فرانسـویها بهشـهادت رسیده است.
بیش از پنجاه هزار الجزایری از اقصی نقاط کشور در تشییع پیکر
او شرکت کرده و وی را در مقبره آل بادیس در شهر قسنطینه به
خاک سپردند.
جهت اطالع ت
بیش� از ش�ح حال امام ابن بادیس  -رحمه الله  -مراجعه
شود به:
ف
نس� ي� الجزائـر (،)۱۹۴۰-۱۹۱۳
* جهـاد ابـن باديـس ضد االسـتعمار الفر ي
تألیف :عبد الرشـيد زروقة ،چاپ انتشـارات :دار الشهاب ،يب�وت ،شماره
چاپ.۱۹۹۹ ،۱ :
ف
المسـلم� الجز ي ن
ين
ائري ودورهـا ي� الحركـة الوطنيـة
*جمعيـة العلمـاء
ن
مطبقا� ،چاپ انتشـارات :دار القلم ،دمشـق،
الجزائريـة ،تألیـف :مازن
ي
شماره چاپ.۱۹۸۸ ،۱ :
الصالح والتنوير ،تألیف :د.محمد بهي الدين سالم،
* ابن باديس فارس إ
چاپ انتشارات :دار ش
ال�وق ،القاهرة ،شماره چاپ.۱۹۹۹ ،۱ :
* عبـد الحميـد بـن باديـس وآراؤه الفلسـفية ي ن
بـ� النظريـة والتطبيـق
( ،)۱۹۴۰-۱۸۸۹تألیف :د.عبد الحميد النساج ،چاپ انتشارات :مكتبة الثقافة
الدينية ،القاهرة ،شماره چاپ.۲۰۱۰ ،۱ :
ف
* نشـاط جمعيـة العلمـاء الجز ي ن
ائري ي� فرنسـا ( ،)۱۹۵۶-۱۹۳۶تألیـف:
سـعيد بورنـان ،چاپ انتشـارات :دار هومـه ،الجزائر ،شـماره چاپ.۲۰۱۱ :
* مقدمة مجلة الشـهاب ،تألیف :عبدالرحمن شـيبان ،چاپ انتشـارات:
السالمي ،يب�وت شماره چاپ.۲۰۰۰ ،۱ :
دار الغرب إ
* آثـار ابـن باديـس ،تألیف :عمار
الطال� ،چاپ انتشـارات :دار ومكتبة
بي
ش
ال�كة الجزائرية ،الجزائر ،شماره چاپ.۱۹۶۸ ،۱ :
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عالمـه محمـد بشیـر ابراهیمی
۱۳۰۶-۱۳۸۵هـ ق۱۹۶۵-۱۸۸۹ /م

پیش درآمد
بدون شک میتوان عالمه محمد بشیر االبراهیمی را دومین اصالحگر

تاریخ معاصر دعوت اسالمی در الجزایر و جمعیت علمای مسلمین
این کشور پس از عالمه شیخ عبدالحمید بن بادیس بشمار آورد.
زندگی عالمه ابراهیمی فراز و نشـیبهای زیادی داشته است:
پرورش دوران کودکی و سپس هجرت به خارج از الجزایر ،بازگشت
بـه الجزایـر و همـکاری بـا عالمـه ابن بادیـس ،بر عهـده گرفتن
ریاسـت جمعیت علمای مسـلمین پس از درگذشـت عالمه ابن
بادیـس ،تـرک الجزایر و حمایت از انقالب این کشـور ،و سـپس
بازگشت به الجزایر پس از استقالل.
متأسـفانه کتابهایـی که بطـور عمیق و ریشـهای به قضیهی
حمایـت عالمـه ابراهیمـی از انقالب الجزایر و مخالفت ایشـان با
انحرافات جبههی آزادی از ارزشهایی مانند اسالم ،عدالت ،و آزادی
پرداخته را در دسـترس نداشـتم ،اما از آنجایی که این مسئله از
اهمیت فراوانی برخوردار است و نقل آن در این برهه از زمان که
جهان اسلام شـاهد انقالبهای مسـالمت آمیز علیه ستمگرانی
اسـت که پس از نابودی اسـتعمارگران اختیار قدرت را به دسـت
گرفتهاند بسیار ضروری است.
درنگ اول
عالمه محمد بشیر ابراهیمی در سال  ۱۳۰۶هجری قمری موافق
با سال  ۱۸۸۹میالدی در میان قبیلهی آل ابراهیم در غرب شهر
قسنطینه در الجزایر در خانوادهای متدین دیده به جهان گشود،
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نسـب ایشـان بـه ادریـس بن عبـداهلل مؤسـس دولت ادارسـه یا
ادریسیها در مغرب میرسد.
در نـزد عمویش شـیخ محمـد مکی ابراهیمی کـه از بارزترین
علمـای الجزایـر در عصـر خود بود قـرآن را حفظ نمـوده و علوم
عربی را فرا گرفت ...در همان زمان نبوغ ایشان در ادبیات عرب بر
همه آشـکار شد ،پس از درگذشت عمویشان درحالیکه چهارده
سال بیشتر نداشتند مسند تدریس را بر عهده گرفتند.
در سـال  ۱۹۰۸میالدی پدرش از ظلم و سـتم فرانسـویها به
مدینهی منوره هجرت کرد ،و محمد بشیر در سال  ۱۹۱۱به ایشان
پیوست .او در مسیر مدینهی منوره سه ماه در قاهره توقف نمود
و با علما و رهبران فکری و ادبی مصر از جمله :سـلیم البشـری و
محمد بخیت دیدار کرد و در مدرسهی دعوت و ارشاد که توسط
عالمه رشید رضا نویسندهی 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 مدینهی منوره رفت.
در مدینه منوره مالزم و همراه شیخ عبدالعزیز الوزیر تونسی و شیخ
حسین احمد فیض آبادی هندی بود و بیشتر اوقات خود را در کتابخانه
شیخ االسالم عارف حکمت مشغول مطالعه و تحقیق و تدریس بود.

در سال  ۱۹۱۳میالدی در مدینهی منوره محمد بشیر ابراهیمی
با عالمه عبدالحمید بن بادیس و شیخ طیب العقبی که قبل از او به
مدینـهی منـوره هجرت کرده بودند مالقات کـرد ،نتیجهی این
مالقاتها پس از هفده سـال ،تأسـیس جمعیت علمای مسلمین
بود ،جمعیت علمای مسلمین الجزایر آنگونه که خود ابراهیمی در
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مقدمهای که بر کتاب عقاید اسالمی عالمه ابن بادیس -رحمه اهلل-
نوشـته اسـت ،یک جمعیت سـلفی بـود که مهمتریـن هدف آن
مبـارزه بـا خرافاتها و بدعتهای موجـود در الجزایر و همچنین
رویارویی با استعمارگران بود.
پس از انقالب عربی به رهبری شریف حسین در سال ۱۹۱۷هـ
دولت عثمانی که از تأمین غذا برای ارتش و ساکنان مدینه ناتوان
شده بود خواستار کوچ ساکنان این شهر به دمشق شد ،و خانوادهی
ابراهیمی نیز به ناچار مدینه را ترک نموده ،راهی دمشق شدند.
در دمشق عالمه ابراهیمی با تعداد زیادی از علمای شام از جمله
عالمهی شـام شـیخ بهجت بیطار آشـنا شـد ،و در مسجد جامع
اموی به موعظه و ارشاد پرداخت و تدریس در مدرسهی سلطانیه
را آغاز کرد .تعداد زیادی از اندیشمندان شام مانند دکتر جمیل
صلیبا و دکتر عدنان اتاسـی در این مدت نزد او دانش آموختند.
عالمـه محمـد بشـیر ابراهیمـی بـا مشـارکت در همایشهـا،
کنگرهها و سمینـارهای مختلف
گامهای مهمی در نهضت اصالحی
آن دوران بــرای متحـــد کـردن
مسلمانان برداشت.
زمانی که امیــر فیصــل وارد
دمشق شد از ابراهیمـی خواست
به مدینـه بازگشتـه و مسئـولیت
ادارهی معـارف را بر عهـده بگیرد،
اما ابراهیمی بازگشت به سرزمین
خود الجزایر را ترجیح داد.
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درنگ دوم
در سال  ۱۹۲۰میالدی ابراهیمی در حالی به میهن خود الجزایر
بازگشـت که این کشـور زیر یوغ اسـتعمار فرانسـه بود .ایشان با
نوشـتههای خـود مردم را نسـبت به جرایـم اسـتعمارگران آگاه
میکرد و میفرمود :اسـتعمار فرانسه مانند یک بیماری وارد این
سرزمین شده و با خود مرگ و اسباب مرگ به همراه آورده است...
اسـتعمار همچون بیماری سـل اسـت که مقاومت بدن را هدف
میگیـرد ،استعمـارگران میخواهنـد در ایـن سرزمیـن با احکـام
اسالمی مبـارزه کرده و حرمتهای الهـی را به بازی بگیـرند و با
الحـاد و خدانابـاوری بـه مبـارزهی بـا ایمـان ،و بـا رذالتهـا بـه
مبارزهی با فضایل و ارزشها ،و با بیسوادی به مبارزه با آموزش،
و با این بلبلهای «زبان فرانسوی» که هیچ بیان و اندیشهای با خود
ندارد به مبارزه با زبان عربی برخیزند.
همچنیـن میگویـد :اسـتعمار برای آلـوده سـاختن الجزایر با
شمشیر و صلیب آمده است ،و تعداد زیادی از کشیشها و معلمها
و پزشکان را با خود آورده است ،کشیشهایشان به نشر عقیدهی
نصرانیـت پرداختـه و در عقیـدهی مسـلمانان تشـکیک ایجـاد
میکننـد ،و معلـمهایشان عقل جوانان را فاسد کرده و امت را از
زبانشان دور میکنند و تاریخ را تحریف نموده و آنها را از دین دور
میسـازند ،و پزشکشـان یک درد را با چندیـن درد دیگـر درمـان
میکنـد و یـک میکـروب را با چندیـن میکروب از بیـن میبرد.
پـس از بازگشـت بـه الجزایـر ،ابراهیمی پـروژه اصالحی خود
در نشـر علوم دینی و زبان عربی را طبق آنچه در جلسـات خود
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در مدینـهی منـوره با عالمـه ابن بادیس به توافق رسـیده بودند
آغــاز کرد ،ابراهیمی در شهــر «سطیف » مشغول به تدریس شد
و دیدارهایـی ماهیانـه بـا عالمه ابـن بادیس برای پیگـری اخبار
فعالیتهـای اصالحی و تأثیر آن بر جامعه داشـت ،وی میگوید:
«در ایـن دیدارهـا فعالیتهـای خودمـان و تأثیـر آن بـر جامعه
را عادالنـه میسـنجیدیم ،و پـس از آن تصمیمـات الزم را اتخاذ
میکردیم ،و بگونهای برنامهی آیندهی خود را طراحی میکردیم
کـه بـا هیـچ اختاللـی روبـرو نشـویم .حـوادث را خـوب مطالعه
میکردیـم و بـرای پیشـامدها آمـاده میشـدیم ،و این ده سـال
مقدمـهای بـود بـرای تأسـیس جمعیـت علمـای الجزایـر» .وی
همچنیـن میگوید«:نتایـج بررسـیهای پیاپی جامعـهی الجزایر
میان من و ابن بادیس از زمان نخسـتین نشسـتمان در مدینهی
منوره در سال ۱۳۳۱هجری قمری برابر با  ۱۹۱۳میالدی این بود
کـه بالیـی کـه بر سـر ایـن ملـت آمـده از دو جهت اسـت که با
هـم همکاری گسـترده دارند ،و یـا بعبارت دیگر دو اسـتعمارگر
مشترک خون این ملت را میمکند 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 میبرد.
ـ اسـتعمار معنـوی یعنـی اسـتعمار مشـایخ طـرق صوفیه که
دین را به بهای ارزان فروخته و با رضایت کامل با اسـتعمارگران
همکاری میکنند.
لذا من و ابن بادیس به این نتیجه رسـیدیم که جمعیت علما
بایستی مبارزه با استعمارگران دومی را آغاز کند».
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همهی اینها نشان میدهد ابن بادیس و ابراهیمی از باالترین
مهارتهـای برنامـه ریزی راهبـردی برخوردار بودنـد ،و همراه با
هـر طرحـی یک طـرح جایگزیـن نیز آمـاده میکردنـد ،فعالیت
آنهـا نـه یـک واکنـش عاطفـی ،بلکـه یک اقدام حسـاب شـده
بـود ،لذا میگوید« :حکومت فرانسـه در آن زمـان قدرت علمای
مسـلمان را دسـت کم میگرفت و تصور میکرد ما قادر به انجام
کارهای بزرگ نیستیم ،اما ما موفق شدیم ظن و گمانشان را به نا
امیدی تبدیل کنیم» ،پس از عهدهدار شدن ریاست جمعیت علما
ایـن منهـج راهبـردی و آیندهنگری عالمه ابراهیمـی را با وضوح
بیشتری خواهیم دید.
در سال ۱۹۲۴میالدی عالمه ابن بادیس ایشان را برای تأسیس
جمعیـت «بـرادری علمـی» تشـویق کـرد ،گرچـه تأسـیس این
جمعیـت یک تجربـهی ناموفق در کارنامهی ابراهیمی محسـوب
میشـود اما تجربهای بود که ابراهیمی چند سال بعد از آن برای
وضع قوانین جمعیت علمای مسلمان که در سال  ۱۹۳۱میالدی
همزمان با جشـن فرانسویها بمناسـبت صدمین سالگرد اشغال
الجزایـر تأسـیس شـد اسـتفاده کرد ،عالمـه ابن بادیـس بعنوان
رئیس جمعیت و ابراهیمی بعنوان نایب رئیس آن انتخاب شدند ،و
مسـئولیت نظارت بـر فعالیتهـای جمعیت در غـرب الجزایر به
ابراهیمی واگذار شـد ،لذا ایشـان به شهر تاریخی تلمسان منتقل
شده و در آنجا سکونت گزیدند.
مرحلـهی ( )۱۹۴۰-۱۹۳۱از عمـر جمعیـت علمـای الجزایـر
را میتـوان مرحلـهی پایهگـذاری انقلاب ایـن کشـور علیـه
اسـتعمارگران فرانسـوی دانسـت .گرچه جمعیت علمای الجزایر
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خـود را از سیاسـت دور نگـه داشـته بـود ،امـا اهـداف حقیقـی
جمعیـت بنابه تعبیـر خود ابراهیمی «نیمهای از اسـتقالل» بود.

در تلمسـان ابراهیمـی دارالحدیـث را راهاندازی کـرد ،در کنار
این مرکز علمی یک مسـجد و یک سالن کنفرانس و بخشهایی
ویژهی دانشـجویان و طالب علم وجود داشت ،و اولین مدرسهی
جمعیت علما محسـوب میشد که سـاختمان آن اجارهای نبود،
این مرکز به سـبک معماری اندلسـی سـاخته شـد و در مراسـم
افتتاحیـهی آن  ۳۰۰۰نفـر از جمله  ۷۰۰میهمان از خارج شـهر
تلمسان از جمله عبدالحمید بن بادیس حضور یافتند.
ابراهیمی روزانه در این مرکز ده درس ایراد میکرد و بعد از نماز
عشاء در یکی از مراکز پیـرامون تاریخ اسالم سخنـرانی میکرد ،او
شیوهی آموزش و پرورش را اینگونه فهمیده بود.
ایشـان به شدت از سوی اشـغالگران فرانسوی مورد فشار قرار
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گرفتند ،لذا تصمیــم گرفت چنان وانمــود کند که به بازرگانی
مشـغول اسـت تا دید فرانسویها را از دروس و شاگردانشان دور
کند.

دارالحدیث در تلمسان

زمانـی که بر شـیپور جنگ جهانی دوم دمیده شـد ،ابراهیمی
میگویـد :در منـزلم در تلمسان با ابن بادیس دیـداری داشتم ،با
هم گفتگو کردیم که اگر جنگ رخ داد چه کنیم ،تصمیم گرفتیم
هر کدام از ما از دنیــا رفت دیگــری جانشینش شود ،و همـهی
احتماالت را در نظر گرفتیم و از آنچه به توافق رسیده بودیم دو
نسخه یادداشت کردیم.
در سال  ۱۹۴۰زمانی که جنگ جهانی دوم رخ داد ،ابن بادیس به
اجبار در حصر خانگی قرار گرفت ،و ابراهیمی از آنجایی که حاضر
نبـود در رادیو به سـود فرانسـویها سـخنرانی کند بـه صحرای
جنوبی الجزایر در روستای آفلو تبعید شد ،از آنجایی که ابن بادیس
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و ابراهیمـی ایـن روزهـا را پیـش بینـی میکردنـد در سـال
۱۹۳۹میلادی روزنامههـای جمعیـت علما و روزنامهی شـهاب
متعلـق بـه ابـن بادیس را متوقـف کردند تا اینکه مبادا از سـوی
فرانسـویها برای نشـر 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 نامهای به این
مضمون برایش ارسال کرد:
برادر عزیزم استاد بشیــر االبراهیمی ـ سلمه اهلل ـ السالم علیکم
..
ورحمه اهلل وبرکاته
از موضـع شـجاعانه و عدالتخواهانـهی شـما باخبـر شـدم و
میگویم« :اآلن ای عمر».
از علـم و دیـن محافظت کردی ،خداوند از تو محافظت کند ،و
دین خدا را بزرگ داشـتی ،خداوند قدر و منزلت تو را در دنیا و
آخرت بزرگ دارد ،مایهی 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 روسـفید بگرداند ،و تو را بر راه راسـت اسـتوار
بگردانـد ،هر آنچه نیاز داشـتی مـرا از آن باخبر کن خداوند خود
یاریگر است.
درود خدا بر شما؛ از سوی برادرت عبدالحمید بن بادیس.
یک هفته پس از تبعید ابراهیمی ،عالمه ابن بادیس چشـم 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 میدانستند ،همچنان که در آغاز تأسیس جمعیت علما
بدون آگاهی عالمه ابن بادیس ایشـان را بعنوان ریاست جمعیت
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انتخاب کردند ،اسـتاد ابراهیمی بمدت سـه سـال از محل تبعید
خـود جمعیـت را با نامـه نـگاری اداره میکرد تا اینکه در سـال
 ۱۹۴۳آزاد شد.
یکـی از اعضـای جمیعـت علما به نام شـیخ تبسـی نامهای به
ابراهیمی نوشت و درگذشت ابن بادیس را خدمت ایشان تسلیت
عرض کرد و او را از انتخابش به عنوان رئیس جمعیت علما باخبر
ساخت ،در این نامه آمده است ...« :برادران شما در شـورای اداری
جمیعت علما در شهر قسنطینه ریـاست جمعیت را به شما واگذار
کـرده و جایگــاه بـرادر راحلتـان عالمه ابن بادیس را بــه شـما
میسـپارند ،و همانگونه که او بر تمام فعالیتهای علمی و اداری
جمعیت نظارت میکرد 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 ابراهیمی از تعلیم و آموزش مردم دسـت
برنداشت ،و تا جایی که اجازه داشت برای مردم سخنرانی میکرد.
نتیجه و دستاورد این سخنان آثار ارزشمندی بود که برخی از آنها
تاکنون به زیور طبع آراسته نشده است مانند :دیوان اشعار ۸۸۱
بیتی ،دیوان شعر حماسی  ۳۶هزار بیتی ،و رسالهی سوسمار.
درنگ سوم
ابراهیمی از زمان آزادی در سال  ۱۹۴۳تا 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 روزنامهها و مجالت وابسته به آن نظارت کند.
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ایشـان پـس از انتقـال به پایتخـت و مدیریت مسـتقیم جمعیت
تصمیـم گرفتند مدارس جدیدی راه اندازی کنند،لذا با حمایت
مردمـی  ۷۳مدرسـه را بـا یـک طراحـی راه اندازی کردنـد تا به
نسـلهای آینده بگویند همهی این مدارس نتیجهی یک اندیشه
اسـت ،این روند ادامه داشـت تـا اینکه تعداد مدارس وابسـته به
جمعیت علمـا به  ۴۰۰مدرسه رسید و صدها هزار دختـر و پسـر
دانشجو در آن مشغول تحصیل و هزار و دویست معلم در آن مشغول
تدریـس شـدند .بودجهی مدارس جمعیت علما در سـال ۱۹۵۲
میالدی صد ملیون فرانک فرانسه بود.
چند سـالی از پایان تبعید ابراهیمی نمیگذشـت که بار دیگر
ایشـان زندانی شدند ،و همراه با ایشـان  ۷۰هزار الجزایری دیگر
کـه بیشـتر آنان اعضـای جمعیت علمـا بودند به زنـدان افتادند.
شـصت هزار الجزایری در سال  ۱۹۴۵توسط رژیم فرانسه کشته
شدند ،ابراهیمـی یک سال را در زنـدان سپـری کرد و در آن جا با
سختیهای بسیاری روبرو شد و چندین بار ایشان را به بیمارستان
منتقل کردند.
او بـا عزمـی راسـخ از زنـدان خارج شـد و بار دیگـر مدارس و
همایشهـا و مجالت جمعیت علمـا و فرع آن در پاریس را فعال
کـرد و ادارهی مجلـهی بصائـر را بـر عهـده گرفـت و بـر اسـاس
منـش و روش عالمه رشـید رضـا در مجلهی المنـار پیش رفت.
وی با وجود سـفرهای متعددی که داشـت کلیهی کارهای مجله
را خود انجام میداد ،تا جایی که چند شب میگذشت و چشمانش
خواب را تجربه نمیکرد.
ابراهیمـی بـرای برنامهریزی منهج آموزشـی مدارس جمعیت
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علمـا «کمیتـهی آموزش عالی»را راهاندازی کرد ،و نتیجهی این
تالشهـا فراهم شـدن زمینهی ادامهی تحصیل بـرای دهها هزار
دانش آموزی بود که مرحلهی ابتدایی را به پایان رسـانده بودند
و میخواسـتند تحصیالت خود را کامـل کنند .جمعیت علما در
سال  ۱۹۴۸میالدی 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 میکردند ،و برای اولین بار دانش آموختههایی از الجزایر
و از دبیرستان عالمه ابن بادیس برای تحصیل در مقاطع دانشگاهی
به کشورهای مشرق عربی فرستاده شدند.
در نخسـتین سال تأسیس دبیرسـتان 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
ایـن خوابگاههـا مجهـز بـه تخـت ،کمد ،آشـپزخانه ،و سـرویس
بهداشتی بود.
ابراهیمی حمایت از این دبیرستان در مقابل اشغالگران فرانسوی
را بسیار ضروری میدانست لذا از شیخ مسجد جامع زیتونه عالمه
طاهر بن عاشـور خواسـت تا دبیرسـتان ابن بادیس تابع مسـجد
زیتونـه باشـد .عالمه ابن عاشـور نیز با این طـرح موافقت کرد ،و
خطابی رسمی در این زمینه مرقوم داشتند.
ایـن هماهنگـی با شیـخ مسجـد جامـع زیتـونه توسط جمعیت
دانشجویان جزایری در زیتونه انجام شد ،دانشجویانی که از سوی
جمعیت علما برای ادامه تحصیل به زیتونه فرسـتاده شده بودند.
ایـن را میتـوان از دیگـر فعالیتهـای جمعیـت علما و شـخص
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ابراهیمی دانسـت ،ایشـان دانشـجویانی را به شـهرهای مختلف
میفرسـتاد و آنـان را تشـویق میکـرد تـا هیئتها و سـازمانها
و مؤسساتی تشکیل دهند که مایهی تقویت آنان شود.
همچنیـن ابراهیمی بر مراکـز جمعیت و نمایندگیهای آن در
فرانسه که اولین مرکز اسالمی در کل اروپا بود نظارت میکرد .در
جنگ جهانی این مرکز متوقف شـد ،و در سـال ۱۹۴۷م اسـتاد
ابراهیمی ،شـیخ سـعید صالحی بازرس کل جمعیت را به فرانسه
فرستاد تا وضعیت این مرکز را بررسی کند و زمینهی بازسازی و
فعال کردن مجدد آن را فراهم کنـد ،در نتیجـه این مرکز بار دیگر
گشـایش یافت و نه تنهـا کارگران الجزایری مقیم فرانسـه،بلکه
دانشـجویان الجزایـری کـه در دانشـکدههای مختلف فرانسـوی
مشغول به تحصیل بودند با این مرکز ارتباط برقرار کردند.
فعالیتهـای ابراهیمـی در الجزایـر او را از توجـه بـه قضایـای
مسـلمانان بازنداشـت ،لذا در سال ۱۹۴۸م ایشان همراه با برخی
سران الجزایر به عضویت کمیتهی کمک به فلسطین درآمدند ،و
کمکهای مالی فراوانی برای فلسـطین اشغالی جمع آوری کرده
و  ۱۰۰مجاهـد را بـه این کشـور اعـزام کردند ،همچنین ایشـان
پیامهای زیادی برای نهــادهای بین المللی و عربــی نوشتــه و
مظلومیت ملت فلسطین را به آنها یادآور شدند ،ومقاالت زیادی
در این رابطه مرقوم داشتند.
توطئههای فرانسـه علیه جمعیت علما متوقف نشـد ،ابراهیمی
در سال  ۱۹۵۰برای پاسخگویی دربارهی دو قضیهی مهم به پاریس
فراخوانده شد:
اول :خواستهی ابراهیمی از دولت فرانسه مبنی بر عدم دخالت
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در قضایای دینی و آزادی آموزش زبان عربی برای الجزایریها ،زیرا
فرانسه رژیمی است که ندای سکوالریسم سر میدهد ،اما نماز،
حج ،فتوا ،وقف و همهی امور دینی الجزایر را زیر سلطهی خود دارد.
دوم :ابراهیمـی معتقـد بـود الجزایریهـای مقیم فرانسـه حق
دارند مسائل دینی و زبان مادری خود را در کلیهی نمایندگیهای
جمعیت علما در فرانسه که در سال  ۱۹۳۶توسط عالمه ابن بادیس
تأسیس شده بود فرا گیرند.

ابراهیمـی بـرای بـار دوم در سـال  ۱۹۵۲جهت مشـارکت در
ششمین دورهی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به فرانسه سفر
کرد و با هیئتهای کشورهای مختلف دیدار و در مقر نمایندگی
جمعیت علما در پاریس سـران هیئتهای کشـورها را به ضیافت
شام میهمان کرده و بحران انسانی الجزایر را برای آنها شرح داد.
عالمـه ابراهیمـی توجه زیادی به نمایندگـی جمعیت علما در
پاریس داشـت ،لذا شـیخ ربیع بوشـامه را برای ادارهی این مرکز
روانهی فرانسه کرد ،چرا که ایشان سابقهی فعالیت در نمایندگی
جمعیت علما در پاریس را داشتند.
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اسـتاد محمد بشـیر ابراهیمی یک شـخصیت عملگرای طراز
اول بود ،متوجه ضرورت جستجوی آیندهای برای تأمین آیندهی
جمعیـت علمـا و محافظـت از صدهـا مدرسـهای کـه هـزاران
دانـش آمـوز در آن تحصیل میکردند بود .این مـدارس نیازمند
هزینههـای مالی هنگفتـی بود که مردم الجزایر بـه تنهایی قادر
به تأمین آن نبودند ،لذا ابراهیمی میدانسـت اشـغالگران منتظر
روزی هسـتند کـه جمعیت علما به ناتوانی مالـی برخورد کند و
پروژهی اصالحیاش متوقف شود.
ابراهیمی و همراهانش معتقد بودند الجزایر طی پنج سال آینده
به حداقل  ۱۵۰مدرسه در هر سال نیاز دارند تا اینکه مجموع مدارس
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 کردند.
ابراهیمی و همراهانش به این نتیجه رسیدند که از کشورهای
عربی درخواسـت کمک نمـوده و از آنهای بخواهند الجزایریها
را برای تحصیل در کشورهایشـان بپذیرند ،لذا ایشـان برای طرح
مشـکالت الجزایر در سال  ۱۹۵۲یک سفر طوالنی را آغاز کرد و
طی 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 میگرفت.
نتیجهی این سـفرها چندهزار لیرهی مصری بود که نمیشـد
با آن حتی یک مدرسه را ساخت ،و صد بورسیهی تحصیلی بدون
صـرف مخارج زندگی که ابراهیمی سـاالنه هـزاران لیره از طرف
جمعیت برایشان هزینه میکرد.
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ابراهیمی در مسـافرت بود که انقالب الجزایر شـروع شد و وی
نتوانسـت به الجزایر بازگردد ،لذا در قاهره مسـتقر شـد و از دفتر
جمعیت علما در قاهره حرکت را رهبری کرد ،و جوانان الجزایری را
بـرای تحصیل به کشـورهای مختلـف اعزام میکرد.منـزل او در
محلهی 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 ۱۹۵۴م
هنگامـی که اختالفات میان جماعت اخوان المسـلمین و جمال
عبدالناصر به اوج خود رسـید ،ایشان تالش کردند با میانجیگری
به این اختالفات پایان دهند ،اما موفق نشدند.

درنگ چهارم
بــا خیـــزش مردمی الجزایـــر علیـــه فرانســه در تاریـــخ
۱۹۵۴/۱۱/۱میالدی ابراهیمی حمایت از این انقالب را وظیفهی
خـود میدیـد لـذا اولیـن شـخصیت علمـی الجزایر بـود که این
انقالب را تأیید کرد و فتوای جهاد با مال و نفس وفرزند را صادر
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کرد و از نخسـتین کسـانی بود که پیمان جبههی آزادی الجزایر
را امضـا کـرد ،چـرا که ابراهیمی بـر این باور بود کـه این انقالب
دستاورد طبیعی تالشهای سیسالهی جمعیت علما در پرورش
نسـلی آزادی خـواه اسـت ،لذا به جـرأت میتـوان عالمه محمد
بشیر ابراهیمی را «روح انقالب» الجزایر دانست.
دکتر فاضل الجمالی رئیس وقت هیئت عراق در سـازمان ملل
میگوید :ابراهیمـی به مناسبت استقالل لیبـی در سال ۱۹۵۱م
سخنرانـی کرد و گفت« :الجزایـر بزودی شما را با قهرمانـانش و
قربانیهایی که در راه استقالل و ابراز هویت عربـی و اسالمی خود
میدهدشگفتزد هخواهدکرد»،اودرهرلحظهمنتظرقیاممردمیبود.
ابراهیمی در افتتاح دفتر مغرب عربی جمعیت علما در قاهره که
کشورهای تونس ،مغرب و الجزایر را دربرمیگرفت نقش اساسی
داشت ،و در این دفتر سه کشور تونس ،مغرب ،و الجزایر را برای
مبارزه با اسـتعمار فرانسه فرا میخواند ،همچنین ایشان در مصر
رادیـو صـدای الجزایـر را راه اندازی کرد .اولیـن پیامی که از این
رادیو پخش شـد صدای ابراهیمی بود که میگفت« :نشـنوم که
عقب نشینی کردهاید» ،عالمه محمد بشیر ابراهیمی زبان انقالب
مردمـی در کنفرانسهـای مطبوعاتـی ،دیدارهـای تلویزیونـی و
گفتگوهـای رادیویی شـده بود ،بـرای دفاع از انقلاب الجزایر به
کشورهای مختلف سفر کرد ،و با پادشاهان و علما و اندیشمندان
مختلف دیدار کرد .در سـفر پاکسـتان با سانحهی رانندگی روبرو
شـد و در نتیجهی شکستن سـتون فقراتش چند ماه را در بستر
بیماری سـپری کرد ،اما نخواسـت خبر این حادثه منتشـر شـود
تامبادا فرانسویها از این خبر برای تضعیف انقالب مردم الجزایر
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سوء استفاده کنند.
از آنجایی که جمعیت علما نقش محوری و اساسی در انقالب
الجزایـر داشـت ،اعضای جمعیـت پایهگذاران ارتـش آزادیبخش
ایـن کشـور بودنـد ،جمعیـت علمـا در بیانیـهای کـه در مجلهی
بصائـر بتاریخ ۱۹۵۶/۱/۷م منتشـر کرد رسـما از خیزش مردمی
الجزایر حمایت کرد ،که در نتیجهی آن اسـتعمارگران فرانسـوی
جمعیت علما را منحل کرده و پروندهی فعالیت آن را باطل کردند.
اما نمایندگی جمعیت در پاریس همچنان به حمایت از انقالب
مردمی الجزایر ادامه میداد و الجزایریهای مقیم این کشور را به

حمایت از این خیزش و موضعگیری علیه استعمارگران فرا میخواند.

ابراهیمی تا زمان استقالل الجزایر در مصر ماند و در سال ۱۹۶۲م
به کشور بازگشت ،وی در مصــر پرچــم دفاع از اسالم و الجزایر
را برافراشت ،و بطور هفتگی همراه با دیگر علما و اندیشمندان در
همایشها و سـمینارهایی که برای دفاع از الجزایر برگزار میشد
مشهور به «همایش برگزیدگان» مشارکت میکرد .در سال ۱۹۶۱
از ایشـان بعنـوان عضو فعال مجمع جهانی زبـان عربی در قاهره
تقدیر شـد ،او پیشتر در سـال ۱۹۴۵میالدی فرستادهی ویژهی
مجمـع جهانی زبان عربی بود ،و در سال  ۱۹۴فرستـادهی ویژهی
مجمع در دمشق بود.
امـا عناویـن مهمـی که عالمه محمـد بشـیر ابراهیمی زندگی
خـود را وقـف دفـاع از آن کرده بود عبارت بودنـد از :دین ،زبان،
میهـن .و بـرای دفـاع از ایـن سـه عنـوان بـا اسـتعمارگران
اشـغالگر و صوفیهایـی کـه آنـان را همراهی میکردنـد و غرب
زدهها به مبارزه برخواست.
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درنگ پنجم
پـس از پیـروزی انقلاب مردمی الجزایر و اعالم اسـتقالل این
کشـور ،ابراهیمی به میهن بازگشـت ،و اولیـن خطبهی جمعه را
در مسـجد جامع «کتشـاوه» در پایتخت ایراد کرد .مسجدی که
اسـتعمارگران فرانسه در راستای سیاسـتهای اسالم ستیزانهی
خـود در روز جمعـه بـه آن یورش برده آن را تبدیــل به کلیسـا
کـرده بودنـد .خطبـهی ابراهیمـی در ایـن مسـجد اعلام پایان
مسیحیسازی ملت الجزایر بود ،گرچه پروژهی مسیحــی سازی
مردم الجزایر با شکست روبرو شد اما درگیـریهای میان جمعیت
علمـای مسـلمین بـه رهبـری بشـیر ابراهیمی و سـران جبههی
آزادی بخش الجزایر پیرامون هویت این کشـور و جایگاه اسلام
در قانون اساسی الجزایر همچنان ادامه پیدا کرد.
پـس از پیروزی خیزش مردمی الجزایر اختالفات زیادی میان
سـران سیاسی این کشـور رخ داد ،و این اختالفات جز با گرایش
هواری بومدین رئیس سـتاد مشترک ارتش کشور به آقای احمد
بن بال و تعیین ایشان بعنوان رئیس جمهور الجزایر خاتمه نیافت.
اینجا بود که ابراهیمی بطور کلی رابطهی خود با جبههی آزادی
بخـش الجزایـر را قطع کرد چـرا که بن بال متأثر از اندیشـههای
اشتراکی چپی بود .ابراهیمی بن بال را به نادیده گرفتن اسالم در
تصمیمات کشـوری متهم میکرد و نقش اسالم و اسالمگراها در
آزادسـازی کشـور از اسـتعمارگران را بـه او یـادآور میشـد .این
اختالفها سبب شد ابراهیمی در حصر خانگی قرار بگیرد و حقوق
ماهیانهی او قطع شود و تا زمان وفاتش در حصر بماند.
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حصر خانگی ابراهیمی باعث نشـد دیدار هیئتهای مختلف با
ایشان متوقف شود .ایشان در سال  ۱۹۶۴م به مناسبت اختالفات
سیاسی سران کشور و انحراف از ارزشهای اسالمی پیامهایی به
سران الجزایر نوشت به این مضمون:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
خداوند چنان مقدر کرد که تا استقالل الجزایر زنده بمانم .در آن
روز میتوانسـتم آسوده خاطر به استقبال مرگ بروم چون تصور
میکردم مشعل جهاد در راه دفاع از اسالم و زبان عربی ـ جهادی
که بخاطرش زندگی میکردم ـ را به سـردمداران کشـور تقدیم
کردهام ،لذا سکوت اختیار کردم.
اما امروز که بیست و چهار سال از درگشت شیخ عبد الحمید
بن بادیس ـ رحمه اهلل ـ میگذرد ،الزم میبینم سـکوت خود را
بشـکنم ،چـرا کـه میبینـم کشـور بسـوی یـک جنـگ داخلـی
خانمانسـوز پیش میرود ،و با یک بحـران روحی بینظیر روبرو
شـده اسـت ،و از مشکالت اقتصادی دشـواری رنج میبرد .ظاهرا
مسئولین ما نمیدانند که ملت قبل از همه چیز خواهان وحدت و
صلح و رفاه هسـتند ،و پایهی تصمیماتی که اتخاذ میکنند باید
برگرفته از ریشـههای 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 این
که منافع عمومی برایشان اولویت داشته باشد .وقت آن فرارسیده
است که واژه رنگ باخته ی برادری به مفهوم حقیقیاش بازگردد،
و به شورایی بازگردیم که پیامبر صلی اهلل علیه وسلم بر آن حریص
بودند .وقت آن فرا رسـیده اسـت که فرزندان الجزایر سـرزمینی
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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  ۲۰محرم سال ۱۳۸۵
هجری قمری برابر با  ۲۱مه  ۱۹۶۵میالدی در حالیکه  ۷۶سال سن
داشت در الجزایر چشم از جهان فرو بست و پس از تشییع جنازهای
باشکوه در مقبرهی «سیدی احمد» دفن شد.
آثار علمی ابراهیمـی :از ابراهیمـی 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 کردهاند ،از جمله کتاب عیون البصائر که عبارت است
از سرمقالههای ابراهیمی در روزنامهی البصائر.
برخی سخنان عالمه ابراهیمی
ـ مسلمانان چگونه بدبخت میشوند مادامی که قرآنی دارند که
سلف و پیشینیان آنها را خوشبخت کرد؟ چگونه متفرق و گمراه
میشوند در حالیکه کتابی دارند که سلف و پیشینیان آنها را بر
تقوا جمع کرد؟ اگر آنها از قرآن پیروی میکردند و قرآن را در
زندگی خود پیاده میکردند خوار و ذلیل نمیشـدند ،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 پیرویما از آن نیز دارای خلل و اشکال است ،و هرکسی آن
درود عاقبت کار که کشت.
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ـ تدبر در قرآن و پیروی از آن فرق میان اول امت و آخر امت است،
و به راستی چه فرق بزرگی است .عدم تدبـر در قرآن میـان ما و
علم و دانش فاصله انداختـه و ما از این مشکل رهایی نمییابیـم
جز با بازگشت به قرآن و پیروی از آن ،و به رستگاری نمیرسیم جز
با ایمان و عمل صالح.

ُّ َ َّ
ُْ َ َ َ ُ ُ َ َ
َ َّ َ َ ُ
َ َ َّ ُ ُ َ ن َ َ ُ ُ َ َّ�ت َ� ُ
ر
ل
ولـك
ف ِ
ليـن آمـوا ِب ِـه وعـزروه و�صروه وا ب عـوا انلـو ِ
الي أن ِـز معـه أ ِ
ُ ُ ُْ ْ ُ َ
هالف ِلحن [األعراف]۱۵۷ :

«پس کسانی که به او ایمان آوردند ،و او را گرامی داشتند ،و او
را یاری دادند ،و از نوری که با او نازل شده پیروی نمودند ،آنانند
که رستگارند».
ـ بدتریـن ویژگـی دعوتگران بسـوی فرهنگ غربـی جهالت و
نادانـی مطلـق آنها به حقیقت اسلام اسـت ،و بدتریـن ویژگی
دعوتگران بسوی فرهنگ اسالمی جهالت و نادانی مطلق آنها به
مشکالت عصر است.
ـ میهـن بدنهـا را جمـع میکنـد ،گویـش ،زبانهـا را جمـع
میکنـد ،امـا آنچه دلها را جمع میکند و میانشـان الفت ایجاد
میکند دین است ،لذا در افقهای تنگ به دنبال وحدت نباشید،
بلکه آن را در دین و قرآن بجویید ،در افقهایی گسترده.
ـ اگر اسلام عبارت اسـت از دین و سیاسـت ،جمعیت علمای
مسلمین یک جمعیت دینی و سیاسی است .جمعیت علما بر این
باور اسـت که عالمی که سیاست نداند عالم نیست ،و اگر علمای
دین از سیاست کنارهگیری کنند چه کسی سیاست کشور را اداره
کند؟
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ـ از برخـی نادانـان و بیمـاردالن میشـنویم کـه میگوینـد:
مشـارکت علما در همایشها و نشسـتهای سیاسی چه معنایی
دارد؟ گویـا ایـن عـده میخواهند ما را از ایـن غول وهمی «غول
سیاست» بترسانند ،و با این سخنان پوچ فرصتها را از ما بگیرند،
چه بسیار سخنان پوچی که فرصتها را تباه کرده است.

رهبر مسلمانان الجزایر در حال استراحت بر حصیری زیر درخت

گ
بـرای اطلاع ت
بیشر از زنـد� عالمـه محمـد بشری االبراهیمـی رحمـه اللـه
مراجعه کنید به:
 -۱ف� قلب المعركة ،محمد البش� البراهيمي ،ش�كة دار أ
المة ،الجزائر،ط.۲۰۰۷ ،۱
ي إ
ي
أ
أ
البراهيمي ونضال الكلمة ،د .محمد زرمان ،دار العالم ،الردن ،ط .۲۰۱۰ ،۱
 -۲إ
 -۳الشيخ محمد البش� البراهيمي بأقالم معارصيه ،ش�كة دار أ
المة ،الجزائر ،ط.۲۰۰۷،۲
ي إ
البراهيمي نضاله وأدبه ،محمد مهداوي ،دار الفكر ،سورية ،ط.۱۹۸۸ ،۱
البش� إ
 -۴ي

س� الخالدين بأقالمهم ،حسن سويدان ،دار القادري ،سورية ،ط.۱۹۹۸،۱
 -۵من ي
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عالمـه طیب العقبـی
 ۱۳۰۷-۱۳۹۱هـ ۱۹۶۱-۱۸۹۰ /م

پیش درآمد
شیخ طیب ال ُعقبی از ارکان اصالح و از ستونهای اصلی جمعیت
علمای مسـلمان در الجزایر بودند .موضعگیریهایی ایشان علیه
شـرک و بدعت و خرافات در الجزایر چنان قوی بود که صوفیان
مبتدع ،دعوتگران موحد را “ ُعقبیای” مینامیدند.
ُ
تولد و رشد عقبی
طیب بن محمد بن ابراهیم در شوال سال  ۱۳۰۷هجری قمری
برابر با  ۱۸۹۰میالدی در حومه شـهر “سـیدی ُعقبه” چشـم به
جهان گشود و به همین دلیل او را عقبی میخوانند.
او در سـال  ۱۳۱۳هجری قمری زمانی که کودکی بیش نبود
همراه با خانوادهاش برای ادای مناسک حج به حجاز رفت و یک
سـال پس از آن ،وقتی اسـتعمارگران فرانسوی جوانان الجزایر را
برای سربازی به خدمت میگرفتند ،خانواده عقبی برای نجات از
این برنام ه به مدینـه منـوره مهاجرت کردند و تا امروز برخی از اعضای
این خاندان در عربستان سعودی زندگی میکننـد و تابعیت این
کشور را دارند .پدر ،مادر ،عمو ،عمه پدر ،خواهر و بسیاری از اعضای
خانواده او در مدینه منوره از دنیا رفتند و در قبرستان بقیع دفن
شـدند .زمانی که سـیزده سـاله بود پدرش از دنیا رفت و به این
ترتیب در دامان مادر پرورش یافت.
از آنجایـی کـه برادر کوچکتـر طیب نیازهای خانـه را برآورده
میکرد ،او توانست به کسب علم و دانش بپردازد .قرآن را به روایت
حفص از قاریان مصری فراگرفت ،سپس در حضور علمای مشهور
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حرم نبوی مانند شیخ محمد بن عبداهلل زیدان شنقیطی ادبیات
عرب و سیرت نبوی را آموخت و همچنین از محضر شیخ حمدان
الونیسی که از مطرحترین علمای سلفی الجزایر و مربی عبد الحمید
بن بادیس بود و در آن زمان به مدینه هجرت کرده بود ،کسب علم نمود.
حضور شـیخ حمدان الونیسـی در مدینه منوره سـبب شد سه
رهبـر مـردم الجزایر یعنی ابن بادیس ،بشـیر االبراهیمی و طیب
العقبـی در مدینه دور هم جمع شـوند و تصمیـم بگیرند به طور
مشترک اصالحات سلفی را در الجزایر آغاز کنند.
هرچنـد ُعقبـی در مراکـز بـزرگ جهانـی تحصیل نکـرده بود
اما نبوغ زیادی داشـت و اسـتعدادش در سـرودن شعر همگان را
شگفت زده میکرد .او پس از مدتی به تدریس پرداخت و مسیر
اصالحی خود را با نوشـتن مقاالتـی در جراید حجازی آغاز کرد.
مقاالت او با استقبال گرم مسلمانان در سراسر جهان روبهرو شد
و سـبب شـد برخی مصلحان مشهور جهان اسلام مانند شکیب
ارسلان و محـب الدین خطیب با وی ارتبـاط برقرار کنند .طیب
العقبـی از بزرگانی بود که از اندیشـه “جامعه اسلامی” سـلطان
عبدالحمیـد بـرای مبـارزه بـا اسـتعمارگران و قومگرایـان حزب
اتحـاد و ترقـی حمایت کرد و به همین دلیل آوازه منهج سـلفی
اصالحی او بین مصلحان و آزادیخواهان پیچید.
حزب ترکان جوان او را به خاطر برنامههای روشنگرانهاش پس
از کودتای شریف حسین و عدم همکاری با آنان به مدت دو سال به
شبه جزیرهای در ترکیه تبعید کردند و خانوادهاش نیز پس از ویرانی
مدینه به او ملحق شدند .پس از پایان جنگ جهانی اول ،عقبی به
مکه مکرمه بازگشت و با استقبال گرم شریف حسین روبهرو شد.
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او در مکه مکرمه سردبیری مجله
“القبلــه” و مدیریت چاپ خانه
امیری مکه را پس از محب الدیـن
خطیب بر عهـده گرفت .در آن جا
با دعـوت سلفیت نجـد“ ،دعوت
شیـخ محمـد بن عبـدالوهاب”،
بیشتـر آشنـا شد تا جایی که در
الجزایر او را بهخاطر فعالیتی که
در نشـر دعوت سلفی و مبارزه با
شرک داشت “وهابی” میخواندند.
جالب اینجاست که او نیز همانند امام محمد بن عبدالوهاب هنگام
بازگشـت به سـرزمینش با دشمنی و سـتیز مردمش روبهرو شد.
عقبی دعوت و منهج خود را در چند بیت شعر عربی خالصه میکند
که معنایش این است:
“سنت در این سرزمیـن مرده است و علم دفن شده و جهالت و
نادانی همهجا را فرا گرفته است
ای کسـی که از من در مـورد باورهایـم میپرسی و میخواهـی
بدانی چه در قلبم میگذرد
من نه مبتدع هستم و نه خارجی ستیزهگر
منهـج و روش من همـان روش پیامبر مصطفی صلی اهلل علیه
وسلم و اعتقاد من سلفی است
گرداگـرد قبری طواف نمیکنـم و از هیچ جمادی امید اجابت
خواستههایم را ندارم
هیـچ مـردهای را بهفریاد نمیطلبم و بـه او نمیگویم”تو قطب
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هستی” “تو فریادرسی”
حیوانـی را بـرای قربانـی کردن نـزد قبرها نمیبـرم ،کاری که
بسیاری از مردم میکنند“.
و میگوید:
“مذهـب من شـریعت محمد مصطفی صلی اهلل علیه وسـلم و
اعتقاد من سلفی است
برنامه من علم و اندیشه و نگرش در هستی و تحقیق و اجتهاد است
راه حق نزد من یکیاسـت و مشـرب مـن نزدیک کردن مردم
نه دور کردن آنهاست”.
بازگشت به الجزایر
در سـال  ۱۹۲۰میلادی طیـب العقبــی برای جلوگیــری از
تعرضی که به امالک خانوادگیشـان شده بود و همچنین در پی
درگیری میان شریف حسین و ملک عبدالعزیز آل سعود در حجاز
و ناآرام شدن این منطقه برای مدت کوتاهی به الجزایر بازگشت
اما تقدیـر این بود که در آن جـا بمانـد .عقبی در الجزایر با برخورد
بسیار بد و اهانت آمیز فرانسویها روبهرو و بهمدت دو سال زندانی
شـد و در ایـن مدت تحت بازجویی قـرار گرفت .او پس از آزادی
با حمالت گستـرده صوفیـان خرافی روبهرو شد و در نتیجه این
حمالت ،کنج خلوت گزید و از نوشتن در روزنامهها فاصله گرفت
و پس از چند سال که بار دیگر نوشتن را آغاز کرد ،خشک مغزان
مجددا علیه او موضعگیری کردند.
عقبـی بـا یـک شـخصیت حجـازی ،بـا پوششـی حجـازی و
اندیشههای حجازی به الجزایر بازگشت و همیشه شوق بازگشت
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بـه حجاز داشـت .امـام عبدالحمید بـن بادیس در سـفری که با
کشتی در سال  ۱۹۳۶میالدی همراه با عقبی ضمن هیئت کنگره
اسلامی به پاریس داشـتند ،شـوق عقبی به بازگشت به حجاز را
اینگونه توصیف میکند:
“زمانـی کـه کشـتی بـر روی موجهـا در حرکـت بود و نسـیم
میوزید ،عقبی از خواب برخاسـت و گوشهای ما را با اشـعارش
بـه وجد آورد ،گاهـی با نغمه حجازیاش به شـوقمان میآورد و
گاهـی با نغمههای نجدی ،دوبیتی و سـه بیتی میگفت .آنچنان
شوق حجاز در دل داشت که اگر سکان کشتی را به او میسپردند
مسیر را به سوی جده تغییر میداد .مردی که اینگونه شوق حجاز
در دل دارد اما بر بالی الجزایر و ستمکاری مردم در حقش صبر
میکند ،در واقع یک فداکار حقیقـی در راه آزادی الجزایـر است“.
ُعقبی در مورد حجاز میسراید:
“سالم بر سرزمین حجاز! سالم! ...کسی مرا به خاطر عشقی که
به حجاز دارم سرزنش نکند!
سالم و درود بر خاندان و یارانی که با آنها زندگی کردم!
گرچه هماکنون از آنها دورم“.
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آغاز فعالیتهای دعوی
عقبی هنگام بازگشت به الجزایر در منطقه سکره اقامت گزید و
در مسجد “بکار” که خارج از کنترل صوفیان تیجانی بود ،تدریس
دروس علمـی و موعظـه برای دانشـجویان و عموم مـردم را آغاز
کـرد .او کتابهـای “الجوهـر المکنون” و “قطرالنـدی” در نحو و
بخشهایی از تفسیر “المنار” را در این مسجد تدریس میکرد و با
حضور ادبا و فرهنگیانی مانند “امین العمودی” و “محمد العید آل
خلیفـه” ،محافلـی ادبـی برگـزار مینمـود .عقبـی بـه خاطر این
فعالیتهایش به مدت یک ماه توسـط فرانسـویها بازداشت شد
اما پس از آزادی ،قویتر از گذشته در میدان دعوت به سوی توحید
و اخالق گام نهاد و در مساجد و روزنامهها و مجالت به مبارزه با
فرقههـای صوفـی خرافی پرداخت و در همین راسـتا مقاالتی در
مجالت “المنتقـد” و “الشهـاب” که با نظارت و اشـراف عالمه ابن
بادیس منتشـر میشـد ،مینوشـت کـه از مهمتریـن مقاالت آن
مجالت محسـوب میشـدند .صوفیان خرافی از پـدر ابن بادیس
خواستند از وی بخواهد نشر این مقاالت را متوقف کند ،ابن بادیس
هم موافقت نمود و بیانیهای با عنوان “در راه وفاق” منتشر کرد و از
عقبی و دیگر نویسندگان خواست به مواضع دیگری بپردازند .در
این مقاله آمده بود“ :از آن جایی که در این موضوع بهاندازه کافی
بحث شـده اسـت ،این مجلـه از خوانندگان بابت بسـتن موضوع
پوزش میطلبد ...،و از نویسندگان محترم میخواهد در موضوعات
دیگـری قلمفرسـایی کننـد ،موضوعات بسـیاری وجـود دارد که
پرداختن به آنهـا به نفـع جامعـه است .”...عقبی این تصمیم را
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نپذیرفـت و آن را سازشـی بـا صوفیها قلمداد کـرد و بنابراین از
نوشتن به طور کلی انصراف داد .ابن بادیس نزد او در سکره رفت و از
وی خواست دوباره برای مجالت المنتقد و الشهاب بنویسد ،نتیجه
ایـن دیـدار این بود که عبدالحمید ابـن بادیس از موضع خود در
توقـف مقـاالت علیه صوفیان عقب نشـینی کرد و بار دیگر نشـر
مقاالت علیه صوفیهای خرافی را آغاز نمود.
برخـی پژوهشـگران بر ایـن باورند که اختلاف فضایی که ابن
بادیس و ُعقبی در آن رشد کرده بودند عامل اصلی این اختالف رأی
و دیـدگاه بـود .عقبی در یک فضای حجـازی بیگانه با خرافات و
بدعتها و شـرکیات رشـد کرده بود و غارت اموال مردم توسـط
مشایـخ صوفی گمراه را ندیده بود .او ندیده بود که مشایـخ صوفی
چگونه مردم ساده را مانند گله حیوانات تصور میکنند و مهمتر
از ایـن چگونـه از زندگـی در زیر چکمههای اسـتعمارگران لذت
میبرند ،در حالی که عبدالحمید بن بادیس در قسـنطینه رشـد
کرده بود و از سـطح فکری الجزایریها آگاهی بیشـتری داشـت.
بـه همیـن دلیـل طبیعـت عقبـی صراحـت و تـرک مجاملـه در
برخـورد بـا مخالفان ،به ویژه در قضایای دینی بود اما ابن بادیس
گاهی با مخالفان از در سازش در میآمد و اولویت خود را نشر علم
و دانش و تربیت کودکان و نوجوانان میدانست .توجه عقبی بر نشر
اصالح و نهادینه کردن آن میان همه مردم بود .سالح ابن بادیس
مخفی و تأثیر آن کند بود اما سالح عقبی ظاهر و تأثیر آن سریع
بـود .در پـی ایـن اختالف ،عقبی تصمیم گرفت در شـهر سـکره
مجلـهای برای خـود و همفکرانش راهاندازی کند .او در دسـامبر
 ۱۹۲۵میالدی روزنامه “صدی الصحراء” و در هشتم دسامبر ۱۹۲۷
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میالدی روزنامـه “االصــالح” را
منتشـر کرد .از ایـن روزنامه ۱۴
شمـاره بــه چـاپ رسیــد امــا
فرانسویها در سال ۱۹۲۸میالدی
آن را توقیف کردند.
زمانـی که ُعقبـی االصــالح را
تأسیس کرد “چاپ خانه اسالمی”
در قسنطینـه از چـاپ و نشــر آن
خودداری کرد ،در نتیجه عقبی آن را در تونس بهچاپ رساند و سپس
تصمیـم گرفـت چاپخانـهای تأسـیس کنـد ،بنابرایـن همـراه با
همفکرانـش “المطبعـه العلمیـه” را تأسـیس نمـود اما تأسـیس
چاپخانه سه سال به طول انجامید و شماره دوم مجله در سال سوم
تأسیس آن چاپ و نشر شد .این خود بیانگر اراده فوالدین عقبی و
منهج استوار او در چارهجویی و مبارزه با چالشها است.
توجـه عقبی به روزنامهنگاری به سـبب فهم عمیـق او از تأثیر
رسـانهها در بیدارگـری بود ،او در شـماره پنجـم روزنامه المنتقد
مینویسد“ :در زمان حاضر جراید مبدأ و اساس بیدارگری امتها
و مهمترین عامل پیشرفت آنها و ریسمانی محکم برای ارتباط
افراد جامعه و نخستین سبب در پیشرفت و ترقی آنها هستند.
روزنامه یک مدرسه همراه و یک موعظهگر سخنور است ،خطیبی
است خوشبیان وهشدارگری است برای تنبالن و بیکاران ،روزنامه
اسلحه ملت ضعیف علیه قدرتمندان است و یاری گر کسانیست
که یاری ندارند ،روزنامه حق را از ظالمان میگیرد و به مظلومان
میرساند ،روزنامه یک وکیل توانمند در دفاع از هرقضیه حقیست”.
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ُ
مشارکت عقبی در تأسیس جمعیت علمای مسلمان

از آن جایی که عقبی نقش مهمی در دعوت اصالحی و توحیدی
در الجزایر داشـت ،به عنوان عضو شـورای اداری جمعیت علمای
مسـلمان الجزایر و عضو هیئت بنیانگذاران این جمعیت انتخاب
شـد .او همچنیـن نماینـده جمعیـت در پایتخـت الجزایــر بـود
..
و مسـئولیت سردبیــری روزنامههای جمعیت یعنـی”السنــه”،
..
“الشريعـه”“ ،الصـراط” و سپس سردبیـری روزنـامـه “البصائر” از
زمان چاپ نخستیـن شماره آن در  ۲۷سبتامبـر  ۱۹۳۵میالدی
تـا شماره  ۸۳در تاریخ  ۳۰سبتـامبر  ۱۹۳۷میالدی که اداره آن به
قسنطینه منتقــل شد را بر عهــده داشت .عقبی شجاعانه علیه
روزنامــههای متعلـق بـه صوفیـان منحـرف یعنـی “االخالص”،
“المعیــار” و “البالغ الجزائـری” که مورد حمایت استعمـارگران
فرانسـه بود ،مقاله مینوشـت .از جمله مسئولیتهای دیگر او در
جمعیت علما ،نظارت و سرپرستی مدرسه اسالمی “شبیبه” بود و
همچنین سازمان “جوانان موحد” به پیشنهاد ایشان راهاندازی شد.

از راستُ :عقبی ،بن بادیس و ابراهیمی
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عقبـی برنامههـای دعـوی دیگـری خـارج از جمعیـت علمای
مسلمان الجزایر نیز داشت .او رئیس “سازمان خیریه اسالمی” و
سـخنران دائمـی “انجمن ترقی” از سـال حضـورش در پایتخت
الجزایر پس از تأسیس جمعیت علمای مسلمان در سال ۱۹۳۱
میلادی بـود و تا زمان بیمـاریاش در سـال ۱۹۵۸میالدی این
مسـئولیت را بر عهده داشـت .علت انتخاب او به عنوان سخنران
دائمی انجمن ترقی این بود که اعضای انجمن در جستجوی عالم
و دانشـمندی بودند تا برایشـان سخنرانی کند و به تدریس علوم
بپـردازد ،زمانی که عقبی در نخسـتین نشسـت جمعیت علمای
مسلمان حضور یافت ،سخنانی ایراد کرد که در دل همه نشست و
همه را به تحسـین وا داشـت ،بنابراین اعضای انجمن او را برای
تصدی این مهم مناسـب دیدند و از او خواسـتند به پایتخت نقل
مکان کند .عقبی در مسـاجد پایتخت از جمله “مسـجد جدید”
و “مسـجد بزرگ” دروسـی مانند تفسیر ،عقیده و فقه را تدریس
میکرد و آثار این دروس بر همه مردم هویدا بود.
ُ
دشمنی فرانسویها با عقبی
فعالیتهای گسترده و تأثیرگذار عقبی در پایتخت الجزایر ترس
و وحشـت فرانسـویها را بر انگیخت زیرا او مردم را به قیام علیه
استعمارگران فرا میخواند .تأثیر عقبی بر مردم الجزایر چنان بود
که بادهنوشی و قماربازی را کنار گذاشند و به مساجد روی آوردند
در حالی که فرانسـویها مانند همه اسـتعمارگران دیگر ،واردات
مشـروبات الکلـی بـه الجزایر را تسـهیل میکردنـد همانگونه که
بریتانیاییها چین را مملو از مواد مخدر کردند.
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شـیخ احمـد حمانـی میگوید“ :مـردم الجزایر بـه عقبی روی
آورند و او تأثیر بسیار شگفتی بر آنها داشت ،آمار فساد و مستی
و جنایـت کـه در آن زمان در پایتخت منتشـر بود کاهش یافت،
ت و بدعتها از بین
عقلها و خردها باز شـد و بسـیاری از خرافا 
رفت .بسیاری از مردم از جمله کارگران و جوانان به او پیوستند،
شیخ عقبی آنان را “ارتش آبی” میخواند زیرا کارگران در آن زمان
لباس آبی میپوشیدند”.
فرانسـویها تصمیم گرفتند عقبی را به سـوی خود بکشـانند
و بنابرایـن منصـب “مفتی” را به او پیشـنهاد دادنـد اما عقبی از
پذیـرش آن خـودداری کرد ،پـس از آن فرانسـویها با صوفیها
علیه عقبی همپیمان شـدند؛ در سـال  ۱۹۳۳میالدی “میشـال”
فرماندار فرانسـویها در الجزایر دسـتور منع عقبی از تدریس را
بهاتهام نشر “مذهب وهابی” صادر کرد و این نشان از همپیمانی
صوفیها با فرانسویها علیه دعوت عقبی داشت اما تظاهرات مردم
پایتخت و نمایندگان مردم ،فرانسه را وا داشت که از دستور خود
عقب نشینی کند .زمانی که فرانسویها دیدند این حیله کارساز
نیسـت و اینگونـه نمیتواننـد مانـع دعـوت عقبی شـوند علیه او
توطئهای اندیشیدند و او را بهاتهام کشتن “شیخ محمود بن دالی
کحول” مفتی پایتخت که از صوفیان غالی و از مخالفان سرسخت
جمعیت علمای مسلمان بود بازداشت کردند؛ هدف از این اقدام
ناکام گذاشتن نتایج کنگره اسالمیای بود که در فرانسه با حضور
عقبی ،ابراهیمی و ابن بادیس برگزار شـده بود و در آن نشسـت،
عقبی نقش بسـیار مهمی در رویارویی با اسـتعمارگران فرانسوی
ایفا کرد اما فرانسه موفق شد با ایجاد آشوب و اختالف افکنی میان
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علمای شرکت کننـده در این کنگـره و حامیـان آن ،کنگره را با
شکست روبرو کند .این قضیه سبب شد که بعدها جمعیت علمای
مسلمان الجزایر پس از نبرد آزادی از صحنه سیاسی کنار گذاشته
شود و سکوالرها قدرت را قبضه کنند.
کحول ،مفتی پایتخت الجزایر ،نوکر و دست نشانده فرانسویها
و از مخالفان برگزاری کنگره اسلامی بود .فرانسـویها برای این
کـه از مـرگ او بیـش از زندگیاش بهرهبرداری کننـد به یکی از
عوامل خود به نام “عکاشـه” دسـتور دادند او را به قتل برسـاند،
سپس عقبی را به قتل او متهم کردند .عکاشه مدعــی بود که از
عقبـی یک خنجــر و مبلغ  ۳۰۰۰۰فرانک دریافت کرده اسـت،
عقبی بههمراه یکی از یارانش بازداشـت شـد ،فرانسویها به طور
تحقیــرآمیزی او را در مقــر انجمن تــرقی دستگیــر کردند و
سربرهنه و دستبند به دست ،در حالــی که سربــاز سنگالی به
خدمت گرفته شـده توسـط فرانسویها به او دشنــام میداد ،او
را روانه زندان کردند .پسر عقبی میگوید“ :هنگام خروج شیخ از
مقـر انجمـن ترقی ،سـربازان فرانسـوی عبـای او را بـا پای خود
لگدمال میکردند و با اسلوبی بسیار تند و الفاظی زشت و زننده
او را مخاطب قرار میدادند و شـیخ از این بابت بسـیار اندوهگین
شد” .پس از این حادثه ،انجمن ترقــی تعطیل شد و فشار علیه
اعضای جمعیت علمای مسلمـان در پایتخت الجزایر شدت یافت.
بازداشت عقبی و یکی از همراهــانش با واکنش مردم الجزایر
روبهرو شـد و اگر حضــور فوری امام عبدالحمیــد بن بادیس و
عالمـه محمد بشـیر ابراهیمـی در میان مردم و دعـوت آنها به
آرامـش و صبـر نبـود ،فتنــهای بزرگ رخ مـیداد .ایـن آرامش
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نقشـههای اسـتعمارگران برای انحالل جمعیت علمای مسـلمان
بـه بهانـه ایجاد آشـوب را خنثی کرد .عقبی شـش روز در زندان
بربروس ماند ،قبل از این که عکاشه اتهامات خود را پس بگیرد،
او به طور موقت آزاد شد اما از او تعهد گرفتند از پایتخت خارج
نشـود .عقبی به شـدت از سـوی فرانسـویها تحت کنتـرل بود،
حکم پایانی در رابطه با پرونده او به مدت یک سال و نیم به تأخیر
انداخته شـد ،عقبی بیگناه شـناخته شـد اما فرانسـویها نسبت
به این حکم اعتراض کرده و سـبب شـدند این پرونده سـه سال
همچنـان باز بماند تا اینکه در نهایت حکم نهــایی صادر شـد و
عقبی و همراه او آزاد شدند و سه شخص دیگر بهاتهام ترور کحول
بازداشت شدند که دو تن از آنـان به حبس ابـد و شخص سـوم به
بیست سال حبس محکوم شدند.
در این سـه سـال (ُ )۱۹۳۹-۱۹۳۶عقبی با وجود همه فشارها
و نگرانیهایـی کـه درمـورد حکـم احتمالـی اعـدام یـا زنـدان
علیـه خـود داشـت ،به تدریـس در انجمـن ترقی ادامـه داد زیرا
میدانسـت کـه آزمایـش و امتحان از سـنتهای الهی اسـت .او
میگفت“ :این آزمایش خداونـد است و او ایمـان و صداقت ما را
میآزماید .این سنت پروردگار در رابطه با پیامبران و بزرگان است”.
عالمـه بشـیر ابراهیمـی در رابطه بـا پیامدهای مثبـت توطئه
فرانسـویها علیه شـیخ طیـب العقبـی میگویـد“ :از پیامدهای
مثبت این رویـداد این بود که آوازه شیخ عقبی به همهجا و حتی
خارج از الجزایر رسید ،در روز بازداشت او همه دلها با او بودند و
روزی که او آزاد شد همـه مردم شاد و خوشحـال بودند” .1آن چه
 -1آثار العالمه محمد بشير اإلبراهيمي ()۲۷۹/۱
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سخنان ابراهیمی در مورد نقش عقبی در الجزایر و حمایت مردم و
علما از او را تأیید میکند این است که امام ابن بادیس برای حضور
در جلسه محاکمه عقبی درسش را متوقف کرد درحالیکه در زمان
وفات تنها پسـرش که  ۱۷سـال سـن داشت ،درسـش را متوقف
نکرده بود.
اختالف ُعقبی با اعضای جمعیت علما در
رابطه با حمایت از فرانسه در جنگ جهانی

در اثنای محاکمه عقبی ،جنگ جهانی دوم آغاز شد .فرانسویها
عقبی را طلبیده و از وی خواستند در تلگرافی امضا شده حمایت
خـود از فرانسـه را اعلام کنـد و عقبـی نیـز بـا خواسـته آنهـا
موافقـت کرد اما فرانسـویها خواسـتند امضـای رئیس جمعیت
علمای مسلمان یعنی امام ابن بادیس را هم در حمایت از فرانسه
بگیرنـد ،ابن بادیس به شـدت با ایـن قضیه مخالفت کرد اما پس
از پافشاری عقبی قضیـه را به اداره جمعیت محول کرد .اعضای
جمعیت پیرامون ارسال تلگراف حمایت از فرانسه به پاریس رأی
گیری کردند ۱۲ ،رأی مخالف که همراه ابن بادیس بودند و  ۴رأی
موافـق کـه بـا عقبی همـراه بودنـد ،در نتیجـه هیـچ تلگرافی به
پاریـس فرسـتاده نشـد .توجیه عقبی ایـن بود که ملـت الجزایر
آمادگی مبارزه با اشغالگران فرانسوی را ندارند و جمعیت در این
برهه نباید وارد قضایای سیاسی شود و به مصلحت جمعیت نیست
که در این شرایـط فرانسـه را با خود دشمن کنـد .گفتـه میشـود
عقبـی به امام ابن بادیس گفت“ :تـو هیچ فرزندی نداری اما من
مسئولیت  ۸فرزند را بر عهده دارم” و امام ابن بادیس پاسخ داد:
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“مـن  ۸میلیـون فرزنـد دارم (تعداد مـردم الجزایـر)” .میگویند
پس از اسـتعفای عقبـی از اداره جمعیت علما ،فرانسـویها از او
خواستند تلگرافی به نام خود در حمایت از فرانسه به پاریس ارسال
کند اما او نپذیرفت و این نشـان میدهد مصلحت جمعیت برای
او مهمتر از مصلحت شخصیاش بود.
“شـیخ عبدالرحمـن شـیبان” رئیـس کنونـی جمعیـت علمـا
داسـتانی واقعـی در رابطـه با موضع عقبی در حمایت از فرانسـه
در جنگ جهـانــی نقل میکنــد“ :در آغاز جنگ جهـانـی دوم
  -۱۹۴۵/۱۹۳۹مـن در یکی از پادگانهای نظامی شـهر بلیدهسـرباز بودم ،ما را برای مشـارکت در جشـنوارهای سـینمایی که
بـرای تشـویق به مبارزه با آلمانها راهاندازی شـده بـود ،بردند.
لحظاتی نگذشـته بود که دیدم مصلح بزرگ الجزایر شـیخ طیب
العقبی به باالی سـن رفت ،تصور کردم از الجزایریهای نظامی
و غیر نظامی میخواهد از فرانسه و همپیمانانش در دفاع از آزادی و
عدالت و دموکراسی حمایت کنند اما او سخنان خود را با گذری
بر تاریـخ جهـان عرب و جهـان اسالم و شرحی از سیـاستهای
استعمارگران اشغالگر از جمله فرانسه و بریتانیا در مشرق و مغرب
آغـاز کرد و خیانـت آنان به وعدههایی که به ملتهای اسـتعمار
زده در سال  ۱۹۱۸میالدی دادند را برای همه تبیین نمود .مقدمه
سـخنان عقبی برای نظامیان و غیر نظامیانی که این جشنواره را
راهانـدازی کرده بودنـد ناامید کننده بود بنابراین تصمیم گرفتند
برق جشنواره را قطع کنند ،چراغها خاموش و صدای شیخ قطع
شـد و مــردم متفـرق شدنــد .الجزایــریها شادمــان بودند و
استعمارگران خشمگین"
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در آن زمان برخی تالش کردند حمایت عقبی از فرانسویها در
جنگ جهانی دوم را به محاکمه او ربط دهند و چنین میپنداشتند
که فرانسه در مقابل حمایت عقبی از این کشور حاضر شده است
در مجازات او تخفیف قائل شـود .این سـخنان در دل عقبی آثار
تلخی داشت تا جایی که سرود:
بـرای آداب و اخلاق و ذوق سـالم و آراسـته تأسـف میخورم
برای برخی از دوسـتانم تأسـف میخورم که اخالق را از دست
دادهاند
تـا جایـی که به یاد دارم به اخالق آراسـته بودند اما هماکنون
انسانهایی بیاخالقاند
اندک توجهی به دوسـتان ندارند اگرچه حال دوسـتان موجب
ارفاق و ترحم باشد
تنها به خود توجه دارند درحالی که ایثار و فداکاری را از مکارم
اخالق میدانند
رهبری را در ظاهر شدن میدانند اما خبر ندارند که ظاهر شدن
وسیله افتادن است
کسی که حق دوستش را ادا نکند سروری نخواهد یافت
و کسی که خود را فدای دوستانش نمیکند به رهبری نخواهد
رسید
بههمیـن سبب عقبـی در ماه دسامبـر سال  ۱۹۳۷میـالدی از
مدیریت روزنامه البصائر استعفا داد و سپس برای اینکه مایه دامن
زدن بـه اختالفـات در درون جمعیـت علمـای مسـلمان الجزایر
نشـود از عضویت در شـورای اداری جمعیت کنارهگیری کرد اما
همچنان به عنوان یک عضو عادی در جمعیت ماند.
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ُ
دیدگاه عقبی در رابطه با اختالفاتش با اعضای جمعیت

ـ “تحمل تعطیـل شدن روزنامه را نداشتم ...تمام تالش خود را
کردم تا آن را به نشست عمومی جمعیت برسانم و از همه توانم برای
افزایش بودجــه آن استفـاده کردم اما موفق نشـدم .مشغلههای
زیادی دارم که مرا سست و ضعیف کرده است و بنابراین دیگر به
تنهایی قادر نیستم کار یک گروه را انجام دهم.”...
ـ “جمعیت علما تنها به عنوان یک تشکل علمی و دینی تأسیس
شـد اما دشـمنانش بسـیار بودنـد و نیرنگهای زیـادی علیه آن
در سر میپروراندند که هدف همه آنها یکی بود و آنهم از بین
بردن جمعیت .کارهایی را انجام دادند که هیچ ارتباطی با اهداف
تأسـیس جمعیت نداشـت و من همواره با آن مخالف بودم .تصور
میکنم بالیی که امروز جمعیت علما به آن مبتال شـده اسـت به
دلیل برخـی اقدامات نادرست است و چقدر با دیـدن این اقدامات
غمگین شـدم ،چقدر به آنها هشـدار میدادم زیـرا از چیزهایی
باخبـر بـودم که آنها از آن مطلـع نبودند اما چون آنها اکثریت
بودند به رغم خواستـههای من برنامههای مورد نظر خود را انجام
میدادند( .”...مراد او فعالیتهای سیاسی است).
ـ “بـه همـه برادرانـم اعلام میکنم کـه این موضع مـن تأثیر
پذیرفته از خواستـههای حکومت نیست ،خدایـی که از سر نهان
دلها آگاه است شاهد است که تنها نگرانی من اداره جمعیت است
و دلـم بـرای ثمرهای باقی مانده از این امت میسـوزد و با وجود
شـرایط نابسـامان کنونی نسبت به منافع عمومی حریص هستم؛
همـه ایــنها سـبب شـده اسـت به نـدای درونـم پاسـخ دهم و
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توجهی نداشته باشم که دیگران چه میگویند”.
ـ “بـا خـودم عهد بسـتهام تا زنـدهام به عنـوان کادر مدیریتی
جمعیت فعالیت نکنم ،با وجود این که ایمان دارم اصولی که این
جمعیت بر اساس آن بنا نهاده شده همان اصول حقه اسالم است
و اعضای جمعیت ،برادران من در حرکت اصالحی و اصول حقهای
هسـتند کـه با خـدای خود در عمل به آن و همبسـتگی تا پایان
عمرمان عهد بستیم .بگذار چشمانشان به دوری عقبی از اداره این
جمعیتی که اسـتاد ابن بادیس ،رحمه اهلل ،آن را قوی و دوسـت
داشتنی به من واگذار نمود روشن شود ،او تمام تالش خود را کرد
تا اسباب دوستی و الفت و محبت و نزدیکی در میان ما باشد.”...
ـ “ابن بادیس از دنیا رفت و دفن شـد ،برایش گریسـتیم و به
خاطـر از دسـت دادنـش تأسـفها خوردیـم؛ بگذاریـد کینهها و
کدورتهایـی که اهداف شـخصی و مقاصد پلیـد آنان که در پی
ماهی گرفتن از آبهای گل آلود هستند نیز بمیرد .برادرانی که هم
اکنـون بیش از پیش نیـاز به اتحاد و همدلی دارند تقوای خدا را
پیشـه سـازند و بدانند که کشور ما به شـدت نیازمند انسانهای
عملگرا است؛ هرگاه مردی از مردان اندک این سرزمین چشم از
جهان فرو میبندد بخشـی از کمال از بین میرود که جبران آن
امکان پذیر نیست و جای خالیاش را کسی نمیتواند پر کند .پس
از این ،کسانی که در شهرها و روستاها کارشکنی میکنند بدانند
که ما و آنها همه از دنیا میرویم و به سوی خدا باز میگردیم.”...
عالمه عقبی این سخنان را در رابطه با عدم حضور خود در تشییع
پیکر دوست و همراه و همرزمش امام ابن بادیس ایراد کردند:
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ـ “عـدهای از مـردم بـه یاوهگویـی میپردازند و بـه اختالفات
میان من و شیخ عبدالحمید دامن میزنند .سخنان مردم پایانی
ندارد مادامی که بنده خود و خواستههایشان هستند.”...
ـ “خبر درگذشت رئیس جمعیت علمای مسلمان الجزایر استاد
بزرگوار شیخ عبدالحمید بن بادیس در قسنطینه را تلفنی دریافت
کردیم ،مرگ او برای ما ناگوار و فقدان او برای ما دردناک اسـت
به ویژه در این برهه که ما بیش از هرزمان دیگری نیاز به علم و
دانش علما و اصالح مصلحانی داریم که کل دارایی خود را فدای
حرکت اصالحی کردهاند...پس از ابن بادیس چه کســی راهنمـا
و راهگشای علما خواهد شد؟ چه کسی جای خالی او را در مسجـد
جامـع االخضر پر میکند؟ خدا میداند که جای خالی او را هیچ
کسی نمیتواند پر کند ،او با پر کشیدن خود میان علما و مصلحان
دلهرهای ایجاد کرد که هماکنون هیچ مونس و همراهی جز خدا
ندارند و انا هلل و انا إلیه راجعون.”...
در واقع اختالف میان عقبی و ابن بادیس آن گونه بود که شاگرد
ارشد وی محمد العید آل خلیفه میسراید:
دو مخالـف کـه هـر دو برای آنچـه مصلحت امت اسـت با هم
اختالف داشتند،
برحذر باش
که از شأن و مقام یکی از آن دو کم کنی!
هر دوی آنها در راه خدا تالش کردند ،نه این را سرزنش کن و
نه آن را.
روحیه همکاری و دوستی میان عقبی و رهبران جمعیت علما
باقـی ماند ،عالمه بشـیر االبراهیمی جانشـین امـام ابن بادیس و
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رئیس جمعیت علمای مسـلمان ،چاپ هفتهنامه “االصالح” را به
شیخ طیب العقبـی تبریک گفت و عقبـی و ابراهیمـی در کنار هم
عضو کمیته عالی کمک به فلسـطین بودند .ابراهیمی رئیس این
کمیته و عقبی دبیـر مالی آن بود و ابراهیمی ،عقبی را بنیان گذار
حقیقی این تشـکل میدانسـت .عقبی همچنین در کنار اعضای
جمعیـت در فعالیتهای دیگری مانند تقاضای آزادی مسـاجد و
بازگشایی آن برای علمای آزاده مشارکت نمود.
ٔ
اداره جمعیت
عقبی پس از استعفا از
پس از اسـتعفای عقبی از اداره جمعیت ،فعالیتهای دعوی و
اصالحـی او متوقف نشد .او در تاریخ  ۲۸دسامبـر  ۱۹۳۹میالدی
بـار دیگر هفتهنامه االصالح را چاپ و نشـر کرد .این هفتهنامه تا
شـماره  ۷۳در تاریخ  ۳مارس  ۱۹۴۸میالدی چاپ و نشـر شـد.
عقبی در سال  ۱۹۴۷میالدی در انجمن ترقی “کمیته دفاع از
فلسطین” را تشکیل داد که پس از پیشرفت به “هیئت عالی امداد
رسانی به فلسطین” تغییر نام یافت .این هیئت تشکلی الجزایری
بـود کـه در سـال  ۱۹۴۸میالدی با مشـارکت نهادهـای مختلف
الجزایری تأسیس شد و توانست از میان مردم الجزایر  ۸میلیون
فرانک کمک مالی برای مردم فلسطین جمعآوری کند .عقبی در
سال  ۱۹۵۰میالدی در رأس هیئتی برای رساندن این کمکها و
دیدار با پناهندگان فلسطینی به اردن رفت.
شیخ طیب العقبی در سالهای  ۱۹۵۲ - ۱۹۵۰برای نشر دعوت
سلفی و امر به معروف و نهی از منکر سازمان “جوانان موحد” را
تشکیل داد و نشریاتی مانند “الداعی”“ ،القبس”“ ،المنار” و “اللواء”
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را به چاپ رساند .سردبیر این مجالت در آن زمان شیخ ابوبکر
جزایری-رحمه اهلل -بود.
عقبـی در مقاالتش خواسـتار آزادی ،آمـوزش عربی و مقاومت
در مقابل فرانسـوی سـازی جامعه الجزایر بود .او با وجود ابتال به
بیماری دیابت در سال  ۱۹۵۳میالدی از دعوت نایستاد تا اینکه در
ی زمینگیر و خانهنشین شد.
سال  ۱۹۵۸بر اثر شدت بیمار 
میراث شیخ طیب العقبی و شاگردان وی

شـیخ طیـب العقبی میـراث مکتـوب پراکنـدهای دارد که اگر
جمع آوری شود چند جلد خواهد شد زیرا بیشتر آنها به صورت
مقاالت در روزنامهها و مجالت چاپ و نشر شده اند.
از مشهورترین شاگردان او میتوان به شیخ فرحات بن الدراجی
( ،)۱۹۵۱ - ۱۹۰۹شیخ عمر بن البسکری ( ،)۱۹۶۸-۱۸۸۹محمد
العید آل خلیفه ( )۱۹۷۹- ۱۹۰۴و شیخ ابوبکر الجزایری (-۱۹۲۱
 )۲۰۱۸مدرس پیشیـن مسجـد النبـی در مدینه منوره اشاره کرد.
اقوال علما در مورد او
ـ امـام عبدالحمیـد بـن بادیس-رحمه اهلل -دوسـت و همراه و
همرزم او میگوید“ :هرگاه یادی از شیخ طیب العقبی میشود چه
کسـی اسـت که در ذهنـش علم صحیح ،عقل پـاک ،حق گویی،
استواری در دین ،التزام به سنت ،مبارزه با بدعت ،خوش اخالقی
و همصحبتی خوب تداعی نشود؟”
ـ شـیخ محمد بشـیر ابراهیمی میگوید“ :او متعهدترین عضو
جمعیت به مرامنامه آن بود و بلکه مشهورترین عضو آن در عالم
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اصالح دینی و از مؤثرترین دعوتگران عضو جمعیت بود ...عقبی،
حقگو و امرکننده به معروف و بازدارنده از منکـر و درنگ کننده در
حدود دین بود .شدت و تندی او در حق ،از بیان حق و عدم مدارا
در آن و بیتوجهی با مخالفان حق فراتر نمیرفت”.
ـ شیخ مبارک المیلی میگوید“ :سیل به دشتها سرازیر شد و
روسـتاها را ویران کرد .شماره هشتم مجله دربردارنده قصیدهای
بود با عنوان “الی الدین الخالص” سروده برادر ایمانی و دعوتگرم،
مصلح و خطیب مصلحان شیخ طیب العقبی که خدا عمرش را دراز
کنـد .ایـن قصیـده اولیـن کلنـگ مؤثـری بـود که کیـان هیکل
مقدسات صوفیان خرافاتی را در هم شکست و کسی نمیتواند اثر
این قصیـده و واکنشهای صوفیـان به آن را درک کند مگر کسی
که خوب این عصر را بشناسد و به خوبی از خشک مغزی و خرافات
پروری در این عصر مطلع شود"
ـ شـیخ احمـد توفیـق المدنـی میگویـد“ :عقبـی از خطبـای
سـخنوری بود که توده مردم را به شـگفتی وا میداشت ،صدایی
رسا داشت ،بسیار کوبنده سخن میگفت و بدون ترتیب و مقدمه
و باب بندی و خاتمه .بیشترین موضوعاتی که به آن میپرداخت
پاالیـش دیـن و مبارزه بـا گروههای صوفی و خرافـات آنان بود”.
ـ شـیخ ابویعلی الزواوی ایشان را چنین وصف میکند“ :عالمه
سلفی صالح و دعوتگر اصالح دینی”.
ـ عالمه شـکیب ارسالن میگوید“ :میلی ،ابن بادیس ،عقبی و
زاهری چهار حامل عرش ادبیات الجزایر هستند”.
ـ شـیخ محمد تقی الدین هاللـی او را چنین توصیف میکند:
“استاد سلفی و دعوتگر تیزهوش شیخ طیب العقبی”.
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ُ
درگذشت عالمه طیب العقبی
عالمه طیب العقبی در زمان زندگی و مرگش یک دعوتگر بود ،او
وصیت کرد جنازهاش طبق سنت و به دور از بدعتهای رایج در آن
زمان تشییع شود .در تشییع پیکر او اذکار جهری و قصیده برده
و حتـی قـرآن خوانده نشـود و هیـچ کس حق نـدارد قبل و بعد
از دفن در حق او مرثیه سرایی کند.
شـیخ طیب العقبی رحمه اهلل تعالی در  ۲۱مه  ۱۹۶۱میالدی
چشم از جهان فروبست و در مقبره “میرامار” در “رایس حمیدو”
کـه بر اثر دعـوت ُعقبی خالی از شـرکیات و بدعتهای صوفیان
قبوری بود دفن شد .بیش از پنج هزار شخص در تشییع جنازه او
شرکت کردند.
جهت اطالع ت
الع بق� مراجعه شـود به:
بیشر از ش�ح حال عالمه طیب ُ
ف
العق� به قلم خود ایشان که در جلد اول کتاب
ـ بیوگرا� عالمـه طیب ب
“شـعرای معارص الجزایر” نوشـته ادیب بزرگ الجزایر اسـتاد محمد هادی
ن
سنو� زاهری شن� شده است.
ـ مجموعـه مقـاالت مختلفـی در رابطـه با ز ن
العقی که در
نـدگا� طیب
ب
وبسایت ایشان وجود دارد.
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عالمه طاهرالجزایری «رحمه اهلل»
عالمه جمال الدین قاسمی «رحمه اهلل»
عالمه محمد بهجت البیطار «رحمه اهلل»
امام مجاهد عزالدین قسام «رحمه اهلل»
عالمه محدث ناصرالدین آلبانی«رحمه اهلل»
دکتر عمراالشقر «رحمه اهلل»
دکتر محمد عبدالرؤف القاسم «رحمه اهلل»

عالمـه طاهـر الجزایـری
۱۲۶۸-۱۳۳۸هـ۱۹۲۰-۱۸۵۲ /م

پیش درآمد
شـیخ طاهـر الجزایری از شـخصیتهای محوری اسـت که در
قـرن نوزدهـم و آغـاز قرن بیسـتم میلادی نقش بسـیار مهمی
در نهضت بیداری اسالمی داشت .ایشان عالوه بر این که استاد و
راهنمای بسیاری از اصالحگران عصر خود بود ،پرچمدار راهاندازی
مؤسسـات فرهنگی و آموزشـی در جهان اسالم محسوب میشد.
ایشان بر خالف کسانی که بهدنبال تبعیت کامل از تمدن غرب
بودند ،خواسـتار پایبندی به عقیده و هویت اسلامی و افتخار به
میراث پیشینیان در کنار استفاده از دستاوردهای نوین بشری بودند.
علـت اینکه ایشـان به شـهرت و آوازهی همعصران خود مانند
سـیدجمال الدیـن اسـد آبـادی و محمـد عبـده دسـت نیافـت
را میتـوان فضـای جهـل آلـود و خفقـان حاکـم بـر سـرزمین
شـام دانسـت ،بـر خلاف قاهـره کـه آن بـزرگان در آن زندگی
میکردنـد .دالیـل دیگـری نیز چون سـلفی بودن ،چاپ نشـدن
آثـار ،رویکـرد علمی ،تمایل به گوشهنشـینی و در دسـت نبودن
اطالعـات کافی از زندگانی ایشـان از جمله عوامل دیگری اسـت
که مانع از شهرت یافتن ایشان شده است.
میالد عالمه طاهر الجزایری
عالمـه طاهر الجزایری اصالتا اهل الجزایر اسـت .پدرش شـیخ
صالح بن احمد بن حسین بن موسی بن ابوالقاسم است که گفته
میشـود نسـب وی به امام حسن بن علی بن ابی طالب رضیاهلل
عنهما میرسـد .شـیخ صالح و خانوادهاش برای نجات از دسـت
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استعمارگران فرانسوی در سال  ۱۲۶۳هجری قمری برابر با۱۸۴۶
میالدی ضمن هجرت اول الجزایریها که  ۵۰۰خانواده را شامل
میشد ،به شام مهاجرت کردند و طاهر در سال ۱۲۶۸هـ ۱۸۵۲/
میالدی در دمشق دیده بهجهان گشود.
رشد علمی و اساتید او
طاهر در کودکی علوم شرعی و ادبیات عرب را از پدر بزرگوارش
فرا گرفت که از علمای سرشـناس الجزایر و فقیه نامآور و مفتی
مالکیها در دمشـق بود و در مسـجد جامع اموی دمشـق درس
صحیح بخاری را برای شـیخ احمد مسـلم کزبری قرائت میکرد
و این جایگاه در نزد علمای دمشق بسیار مهم شمرده میشد .وی
همچنین ستارهشـناس مشـهوری بود که در این زمینه تألیفاتی
دارد و شناخت بسیاری به علوم طبیعی و ریاضیات داشت.
طاهر در کودکی وارد مدرسه ابتدایی «رشدیه» شد و پس از
مدتی به مدرسه «جقمقیه» پیوست و از شیخ عبدالرحمن بوسنوی
کسب علم نمود و از وی ادبیات عرب ،زبان فارسی و ترکی را فرا
گرفت و در علوم شریعت تبحر یافت .شیخ عبدالرحمن بوسنوی
تأثیـر بسیـار زیـادی در شکل گیری شخصیت طاهر الجزایری داشت.
پس از آن در محضر شیخ عبدالغنی الغنیمی المیدانی کسب
علم کرد تا این که او در سال  ۱۲۹۸هـ ۱۸۸۱/میالدی چشم از
جهان فرو بست ،شیخ عبدالغنی از نوادر عصر خود و و مشهور به
تقوا و پرهیزگاری بود .ایشان همچنین از تعصبات مذهبی آزاد بود
و بجای تقلید کورکورانه ،پیرو دلیل بود و ذهنش را برای پژوهش
و اجتهاد باز کرده بود.
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پدرش صوفی و از پیروان فرقه خلوتیه بود .او در سال  ۱۲۸۵هـ ۱۸۶۸ /

م یعنی زمانی که طاهر  ۱۴ساله بود از دنیا رفت و در نتیجه این
امکان برای طاهر فراهم شد که خود را از تصوف برهاند و توسط شیخ
و استادش المیدانی که خود نیز زمانی صوفی بود و بعدها به منهج
پیروی از کتاب و سنت گرایش پیدا کرده بود به سلفیت بگرود.
به سبب این تعلیم و تربیت روشمند ،طاهر از همان ابتدا توجه
ویژهای به خریداری کتاب و نسخههای خطی و مطالعه آنها نشان
داد و کتابخانه او به صورت گنجینهای از کتب و نسخههای خطی
درآمــد .اطالعـات وسیع ،تبحـر در علـوم مختـلف ،تالش برای
راهانـدازی کتابخانههـای عمومی ،جمعآوری کتب و نسـخههای
خطی و تشویق ثروتمنـدان و زمامداران برای چاپ و نشر کتاب نیز
از ثمرات همین تعلیم و تربیت بود.
سطح علمی عالمه طاهر الجزایری
شـاید محقق سرشـناس شـام اسـتاد محمد کرد علی و استاد
محمـد سـعید البانـی کـه از نزدیکترین شـاگردان عالمـه طاهر
الجزایری بودند بهتر از دیگران سطح علمی شیخ و استاد خود را
توصیـف کرده باشـند .اسـتاد محمد کرد علـی میگوید« :عالمه
طاهـر الجزایـری مجموعـهای گرانبهـا از علـوم و کتابخانـهای
سـیار بـود .او مفسـر ،محـدث ،اصولـی ،فقیـه ،فیلسـوف ،ادیب،
زبان شـناس ،نویسـنده ،شاعر ،مورخ ،باستانشـناس ،فیزیکدان،
ریاضیدان ،ستارهشناس ،جامعهشناس و استاد اخالق بود  ...او بر
علوم عربی مسلط بود و رخدادهای تاریخ را از حفظ داشت و در علوم
دین و دنیا متبحر بود».
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محمد سـعید البانی نیز میگویـد« :در میان همعصران عالمه
طاهر الجزایری کمتر کسی را میتوان یافت که گسترهی علمش
هماننـد او باشـد ،او علـوم عقلی و نقلی را جمع کـرده و قدیم و
جدید را بههم پیوند داده بود و اسـاس و خالصه همهی علوم را
دریافـت کـرده بـود .وی یـک دایـره المعـارف کامـل و کلیـد
علـوم و حلکننـدهی مصطلحـات فنـون و قامـوس اعلام بـود.
عالمـه طاهـر الجزایـری در تمام معارف قدیـم و نوین عصر خود
تبحر داشت .وی عالوه بر تسلط به علوم شرعی و زبان عربی ،به
زبانهـای دیگر مانند ترکی ،فارسـی ،سـریانی ،عبری ،حبشـی،
بربری ،و فرانسوی نیز مسلط بود .آشنایی او با زبانهای مختلف
و خطهـای قدیمـی ،این امکان را بـه وی داد که از فرهنگهای
مختلف قدیم و جدید استفاده کند و از همعصران خود در تحقیق
پیشـی بگیرد .همیـن امر سبب شد که بسیـاری از علمای جهان
اسالم و حتـی خاورشناسـان غربـی در تحقیق نسخههای خطی از
نظرات وی بهرهمند شوند».
او هنگام مطالعهی کتاب ،چنانچه نکتهای به ذهنش میرسید
آن را در ورقـهای کوچک یادداشـت میکـرد ،و اخیرا همهی این
یادداشـتها در دو جلـد بزرگ بعنوان «تذکـره طاهر الجزایری»
چاپ و نشر شده است.
ایشان در کسب علوم و معارف دنیوی از پدرش تأثیر پذیرفته
بودنـد و تبحر زیادی در علوم تاریخ ،جغرافی ،باسـتان شناسـی،
ریاضیات ،فیزیک ،سیاسـت بین الملل ،و آشـنایی با اوضاع شرق
و غرب داشت و از مشکالت جوامع و اسباب آن بخوبی آگاه بود.
هنگامی که برخی دوستان وی از کودتای جمعیت اتحاد و ترقی
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علیه سلطان عبدالحمیـد دوم در سال  ۱۳۲۷هجری قمـری برابر
بـا  ۱۹۰۹میالدی شـاد شـدند ،او با وجـود اینکـه بخاطر برخی
شـایعات ،از مخالفان سـلطان عبدالحمید محسـوب میشد بابت
این خبر شاد نشد ،یاران او به دمشق بازگشتند اما وی در استانبول
باقـی ماند و بر این بـاور بود که با قدرت گرفتـن جمعیت اتحـاد و
ترقـی وضعیـت جهــان اسـالم
آشفتــهتر خواهـد شـد چـرا که
آنها از دریچـهی تنگ قومگرایی
ترکی به قضایـا مینگرنـد و هیچ
توجهـی به اصول و ارزشهــای
دینی ندارنـد .دیـری نپاییـد که
دوراندیشـی وی بر همگان ثابت
شـد و در تـاریــخ  ۶مـه ۱۹۱۶
میالدی جمال پاشا والی خونریز
جمعیت اتحاد و ترقی بسیاری از
شاگردان او را به دار آویخت.
در سال  ۱۹۱۴میالدی زمانی
جمال پاشا معروف به قصاب
که ولیعهــد اتـریش در سـرایـوو
بوسـنی ترور شـد او به اطرافیانش گفت« :بدون شـک اروپاییها
جنگ گستردهای را آغاز خواهند کرد» ،و آنگونه که او پیش بینی
کرده بود این حادثه بهانهای برای جنگ جهانی اول شد.
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صفات و اخالق ایشان
ایشـان شـخصیتی بـا قامتـی متوسـط ،رنگ گندمـی ،موها و
چشـمان سـیاه ،پیشانی عریض و محاسنی پرپشـت ،و تند مزاج
بود ،در راه رفتن گامهای بلند بر میداشت.
انسانی بسیار پارسا و پرهیزگار بود که از تساهل در احکام دین
اجتناب میکرد ،لباسهایی بسـیار سـاده بر تـن میکرد ،تا آخر
عمرش مجرد ماند و ازدواج نکرد ،هیچ کمکی از کسی نمی پذیرفت
ب و نسخههای خطی ارتـزاق
،سـالهــا در مصــر با فروش کتـا 
میکرد و با وجود تنگدستی و فقر از فقرا غافل نمیشد و به آن ها
کمک میکرد.
نسبت به وقتش که آنرا صرف تعلیم و تعلّم و مطالعه و پژوهش
میکرد بسیـار حریص بود تا جایی که در بستـر خوابش کتـاب،
اوراق ،دوات و قلم او را دربر گرفته بود.
در چهل سال آخر عمرش بعد از نماز صبح میخوابید و شبها
همراه با دوسـتان و یارانش در مدرسـهی عبداهلل پاشـای بزرگ
به مطالعه مشغول میشد.
از ویژگیهـای مهـم عالمـه طاهر الجزایری که به آن مشـهور
بـود توجـه ایشـان بـه همـهی گروههـای جامعـه بـود .وی یک
دایـره المعارف بسـیار بزرگی بـود که همهی بخشهـای جامعه
از وی اسـتفاده میکردند و حتی با یهودیان ،نصرانیان ،صابئیان
و خاورشناسـان رابطـهی بسـیار خوبـی داشـت و از ایـن روابـط
برای خدمت به اسلام و کاهش دشـمنی آنان با این دین بزرگ
استفاده میکرد.
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عالمـه طاهـر الجزایـری عالقهی ویژهای به مسـافرت داشـت.
ایشان با پای پیاده به بسیاری از شهرها و روستاهای سوریه سفر
کرد و پیادهروی را بسیار دوست میداشت ،همچنین سفرهایی به
لبنـان ،فلسـطین ،مصر ،حجاز ،ترکیه ،و فرانسـه داشتنــد و در
سفرهای خود در جست و جوی کتاب و نسخههای خطی و دیدار با
علما و فرهنگیان بر میآمدند.
منهج عالمه طاهر الجزایری
منهـج ایشـان بـر اسـاس نشـر علـم و تربیـت جامعـه بـود و
میگفـت« :هـر آنچه برایتان امـکان دارد بیاموزید و لو زبان اهل
مالت باشـد ،چه بسـا زمانی بیاید که به آن نیاز داشـته باشـید،
برحذر باشید از اینکه بگویید :ربطی به تخصص ما ندارد ،همهی
علوم سودمند هستند ،و انسان باید هرچه زندگی را نیکو میسازد،
بیاموزد».
وی همچنیـن میگفـت« :هـر نـوع اصالحـی بایسـتی بطـور
تدریجی و طبق سنتهای طبیعی صورت بگیرد ،آنچه سریع رخ
میدهد بسرعت هم از بین میرود».
شاگردش استـاد محمـد کرد علی منهـج و روش دعـوی ایشان
را اینگونه معرفی میکند« :برنامهی او بر اساس اخالص و تالش
بـرای بیداری امت اسلامی از طریق نشـر علـم و دانش در میان
مسلمانان بود .انقالب او یک انقالب فکری بود نه مادی .میگفت
این راه طوالنی و پر از مشکالت و دشواریهاست ،اما حتما نتیجه
خواهد داد .او تالش میکرد شهرنشینان و روستائیان و توانگران و
مستمندان همه از دعوت او بهرهمند شوند».
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شـیخ طاهر الجزایری تالش میکرد به آرامی با مخالفان خود
گفتگو کند .در مجالسش سخنان شیخ االسالم ابن تیمیه را بدون
ذکـر نـام ایشـان نقل میکـرد تـا اینکه مخالفـان بهتـر بتوانند
آنـرا بپذیرنـد و زمانـی کـه منبع سـخنان را از وی میپرسـیدند
میگفت آنها را از کتب ابن تیمیه گرفته است .این روش سبب
شد که بسیاری از آنها دیگر نسبت به نام ابن تیمیه حساسیت
نشـان ندهنـد .ایشـان از برخـی رسـائل ابـن تیمیـه ،ابـن قیم،
ابوشـامهی مقدسی و امثالهم نسخهبرداری میکرد و با هزینهای
بسیار ارزان در بازار میفروخت تا مردم از آن استفاده کنند.
استاد کرد علی میگوید ایشان بارها میگفت« :اگر میخواهی
خانههای انسـانهای ثروتمند و صاحب منصب و پرنفوذ و اعیان
را اصلاح کنـی سـعی کن از هـر خانه یک نفـر را آموزش دهی،
زیرا آن فرد کل خانواده را متحول و دگرگون میکند .او همیشه
میگفــت :از درون خـانـههای ثروتمنـدان فرزنـدانی را بیـرون
میآوریم که با سالح تربیت درست با آنان مبارزه کنند».
زمانی که در بستـر وفـات بود به کسانـی که به زیـارتش آمده
بودند نصیحتی کرد که خالصهی تجربهی او در زندگی است ،به
آنها گفت« :مردانتان را آماده کنید ،از اشتباهاتشان چشمپوشی
کنیـد ،آنـان را نگهدارید تا امت از آنان بهرهمند شـود ،آنان را از
خود نرانید تا از خدمت به شما اجتناب نکنند».
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نقش اصالحگرانهی عالمه طاهر الجزایری

عالمه طاهر الجزایری در دورانی زندگی میکرد که سرزمینهای
اسالمی بر اثر انحطاط ناشی از جهل و خرافــات و همچنین ضعف
امپراطوری عثمانی ،به اشـغال استعمارگران و اشغالگــران غربی
درآمـده بود ،لذا تلاش میکرد وضعیت امت اسلامی و راههای
اصالح آن را بطور دقیق مورد بررسی قرار دهـد .وی به این نتیجه
رسیـده بود که علم و دانش کلید بیـداری امت است ،بویژه علم
شرعـی درست که روح و قلب امت را زنـده نگـه میدارد و علـوم
دنیوی و نوین که از جسم و اعضای امت محافظت میکند.
میتوان اصالحگری عالمـه طاهر الجزایری را در موارد
زیرخالصه کرد:
اول :در بخش آموزش

 -۱نقش بسیـار پررنگ ایشـان در قانـع کردن پدران به ضرورت
آمـوزش دیدن فرزندانشـان در مـدارس ،که تأثیر بسـیار زیادی
در نهضت علمی سـوریه داشـت .این فراخوان او با واکنش برخی
انسانهای نادان و بیسوادی که پستهای آموزشی را در انحصار
خود و خانواده و فرزندانشان میدیدند روبرو شد.
 -۲عهدهدار شـدن تدریس در مدرسـهی ابتدایـی ظاهریه در
دمشـق در سـال ۱۲۹۴هــ برابـر بـا ۱۸۷۸م .وی از ایـن طریق،
اندیشههای اصالحی خود را میان دانش آموزان ترویج میکرد و به
همین منظور با وجود گستره علم و دانشی که داشت برای تشویق
معلمان آن دوران ،تدریس دانشآموزان ابتدایی را بر عهده گرفت.
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شـیخ علی طنطاوی میگوید« :در آن زمان آموزش در دمشق
در قالـب مکتبخانهها برای کودکان و حلقههای تدریس مسـجد
برای بزرگساالن بود ،و شیخ طاهر الجزایری از بزرگ ترین کسانی
بود که برای راهاندازی مدارس مدرن و نوین تالش کرد».
 -۳تأسـیس «سـازمان خیریـهی اسلامی» با همکاری شـیخ
عالء الدین عابدین ،و بهاء بک منشـی والی دمشـق .تأسیس این
سـازمان بـرای مبارزه بـا فعالیتهای تبشـیری بیگانگان صورت
گرفت که تالش میکرد دانشآموزان مسـلمان و غیر مسلمان را
جذب برنامههای خود کرده و به خدمت نشر و تبلیغ اندیشههای
خود در آورد ،و آنها را بگونهای تربیت کند که در آینده عهدهدار
پستهای مهم شده و برنامههای آنان را پیش ببرند .عالمه طاهر
الجزایـری تلاش کـرد مدارسـی ملـی برای نشـر علـم و دانش
راهانـدازی کند تا دانشآموزان را در مقابل تهاجم فرهنگی غرب
حفظ کند و رهبرانی ملی و دانش آموخته تربیت نماید.
ایـن خـود نشـان میدهد که ایشـان تا چـه اندازه بـه اهمیت
فعالیـت سـازمان یافتـه و گروهی در اصالح جامعه باور داشـتند
و میدانستند که هـرچنــد افــراد بسیار توانمنـد باشند ،باز هم
فعالیـت گروهـی نتیجـهای خواهـد داد کـه فعالیتهـای فردی
نخواهند داشت.
ایشـان موفق شد با همکاری و حمایت مدحت پاشا والی وقت
دمشـق ،هشت مدرسـه برای پسران و دو مدرسـه برای دختران
راهاندازی کند .شـیخ طاهر و دوسـتانش توجه زیادی به آموزش
دختران بعنوان مادران نسل آینده داشتند.
سازمان خیریهی اسالمی در سال ۱۲۹۵هجری برابر با ۱۸۷۹
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میلادی بـه «دیـوان معـارف» (چیـزی شـبیه وزارت آموزش و
پـرورش) تغییـر نام داد و عالمـه طاهر الجزایـری بعنوان بازرس
مدارس ابتدایی انتخاب شد .او از این فرصت برای آشنایی بیشتر
بـا اوضـاع شـام و انتشـار اندیشـههای خـود در میـان معلمان و
راهنمایی آنها استفاده کرد و در این دوره ،تأثیر ایشان گسترش
بیشتری یافت.
 -۴از آن جـایی که در دمشـق آنروز کتـابهـای قدیمـی و
نامتناسب با سطح دانش نسل جدیـد تدریس میشد ،شیخ طاهر
الجزایری بسیاری از کتابهای درسی ابتدایی مانند علوم شرعی،
ریاضیات و علوم طبیعی را تألیف کردند.
 -۵تالشهـای عالمـه طاهـر الجزایـری بـرای راهانـدازی یک
چاپخانـهی دولتـی بـرای چـاپ کتابهای عمومـی و کتابهای
درسی نتیجه داد.
 -۶شـیخ طاهـر الجزایـری تا آخر عمرش بـه تربیت و آموزش
دانشآموزان ادامه داد .وی با وجود اینکه بعدها از کار اخراج شد و از
دمشق گریخت ،اما از ارائهی راهنماییهای الزم برای بهتر شدن
سیسـتم آموزشی در دمشق دریغ نمیکرد و بعدها که شاگرد او
اسـتاد محمد کرد علی وزیر معارف سـوریه شد نامهنگاری میان
آنها متوقف نشـد و کرد علی همیشـه از استــاد خود راهنمایی
میخواست .او در کتـابش «گنـجهای پدران» دربارهی پیشنهاد
طاهـر الجزایری در رابطه بــا آموزش صنــایع بـه دانش آموزان
ابتدایی ،و آغاز این پروژه در یک مدرسه ،و نصایح ایشان در مورد
توجـه بـه رفتارهـای دانشآموزان و عـدم اکتفا به آمـوزش آنان
توضیح داده است.
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دوم :در بخش کتابخانههای عمومی
 -۱پـس از اینکه عالمه طاهر الجزایری از یک سـو بیتوجهی
ناظران بر کتابخانههای وقفی در مساجد و مدارس و از سوی دیگر
بیرغبتـی و بیمیلـی مـردم دمشـق بـه گنجینههـای علمـی
کتابخانههای خانگی را مشاهده کرد تصمیم گرفت بهمراه برخی
از دوسـتانش به نزد مدحت پاشـا والی وقت دمشـق برود تا از او
بخواهند کتابخانهای عمومی برای جمعآوری کتابهای خطی نادر
در یک مکان راهاندازی کند .در سال  ۱۲۹۶هجری قمری برابر با
 ۱۸۸۰میالدی این امر محقق شد و کتاب خانهی ظاهریه بعنوان
نخستین کتابخانهی عمومی در تاریخ معاصر دمشق در مدرسهی
ظاهریه راهاندازی شد .بعدها این کتــاب خانـه مبـدل بـه یکـی از
مهمترین کتاب خانههای جهـان
اســالم شـد که دربـردارنــدهی
نسخههای خطـی بسیار نفیس و
گران بهــا بـود و شیـخ ابـوالفتـح
خطیب یکـی از اعیــان دمشـق و
پدر عالمه محـب الدین خطیب
صاحـب کتابخانـه و چاپخانـهی
عالمه طاهر الجزایری در کنار
سلفیت به عنـوان مسئــول این
ورودی کتابخانهی ظاهریهی دمشق
کتاب خانه انتخاب شد.
این تالشهای عالمه طاهر الجزایری با واکنش شدید دزدان و
سارقان کتابها و کتاب فروشها روبرو شد تا جایی که او را به قتل
تهدید کردند.
180

 -۲شیخ طاهر الجزایری هر کتاب و نسخهی خطی ارزشمند که
به دسـتش میرسـید به کتابخانهی ظاهریه میبرد و از مردم نیز
میخواست کتابهایی را خریداری و به کتابخانه اهدا کنند.
 -۳فهـم و شـناخت زودهنـگام ایشـان از بیبلوگرافـی و بانک
اطالعات سـبب شـد فهرسـتی از کتابهای کتابخانهی ظاهریه
چـاپ کند که سـبب شهــرت این کتـاب خانه گردیـد و علما و
دانشجویان و خاورشناسان از جمله گلدزیهـر خاورشناس مشهور
غربی ،از سراسر دنیـا برای استفاده از گنجینـههای علمی آن به
دمشـق میآمدنـد و یـا بـا عالمـه طاهـر الجزایـری نامهنـگاری
میکردند.
 -۴شـیخ طاهـر الجزایری تالش میکرد برای همهی شـهرها
کتـاب خانـهی عمومی راهانـدازی کند لذا سـفرهایی به حمص،
حماه ،طرابلس و دیگر شـهرها داشـت و مردم را برای راهاندازی
کتابخانههای عمومی و مدارس تشویق میکرد.
بسـبب توجـه و عنایتـی که بـه کتابخانههای عمومی داشـت
در سـال  ۱۸۸۰میلادی بعنـوان بازرس کتابخانههای سـوریه و
قدس تعیین شد ،و در سفر به شهر قدس از شیخ راغب الخالدی
خواست کتاب خانهی خالدیه را راهاندازی کند و به او در فهرست
بندی کتاب ها کمک کرد.
 -۵اسـتاد کـرد علـی در کتـاب «گنجینههای پـدران» درباره
نامهای از سوی شیخ طاهر الجزایری سخن میگوید که در آن به
ایشان پیشنهاد کرده بود یک کتابخانهی عمومی در شهر آستانه
راهاندازی کند و کتابهای خطی نادر را از کتاب خانههای عمومی
مسـاجد و مـدارس جمـعآوری کـرده و در آن قرار دهد ،سـپس
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فهرستی از آن تهیه نموده و در اختیار همهی کتابخانهها قرار دهد،
بدینصورت هم مسـاجد و مدارس خالی از کتاب نمیمانند و هم
عمـوم مردم که نیـازی به این کتابها ندارند زیـان نمیبینند و
هم از این کتابهای گرانبها بخوبی محافظت میشود.
سوم :در زمینهی علما و جوانان آیندهدار

از مهمتریـن نتایـج فعالیتهای شـیخ طاهـر الجزایری تربیت
نسـلی بود که بعدهـا پرچمدار نهضت بیداری اسلامی و مایهی
تحول در جامعه شـدند ،مانند :محمد سـعید البانی ،محمد کرد
علی ،محب الدین خطیب و...که خود نشـانگر موفقیت شیوههای
دعوی او و اثری است که در میـان جوانـان بر جای گذاشتــه بود.
شیخ طاهــر الجزایری هر هفته پس از نماز جمعه در منــزل
رفیق العظم جلساتـی علمی برگزار میکرد که به «حلقـهی درس
طاهر الجزایری» معروف بود و علمــای بزرگ و سرشناس دمشق
مانند :شـیخ عبدالرزاق بیطار ،شـیخ جمال الدین قاسـمی ،شیخ
سـلیم البخاری ،شـیخ ابوالخیر عابدین ،شـیخ عبدالقـادر بدران،
و تعـدادی از جوانـان آینـده دار مانند :محمد علی مسـلم ،رفیق
العظم ،محمد کرد علی ،احمد النویالنی ،شـکری العسـلی ،سلیم
الجزایـری ،فـارس الخـوری ،محـب الدیـن خطیـب ،عبدالحمید
الزهراوی در آن شـرکت داشـتند و قضایای علمی و اوضاع جهان
اسلام را مورد بررسـی قرار میدادند .این نشستها حتی پس از
سفر شیخ طاهر الجزایری به مصر ادامه داشت.
نتیجه این نشستها یافتن راه حل برای برخی قضایای علمی و
مشکالتی بود که در جهان عرب بوجود میآمد ،کما اینکه در این
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نشسـتها دعوت بسـوی اجتهاد و تحقیق و بررسـی و پژوهش و
بازگشت به قرآن و سنت و مبـارزه با نادانی و خرافات و بدعتها
نهادینـه میشد و سرکوب و استبـداد و سوء مدیریتها محکـوم و
آزادی و عدالت و مدیریت درست مطالبه میشد.
شـیخ طاهر الجزایری در دفتر خود در مدرسـهی عبداهلل پاشا
دانــشآموزان را میپذیــرفت و آنها را راهنمــایی میکـرد .او
همچنین در «مکتب عنبر» که نخسـتین دبیرسـتان دمشق بود
و رهبـران آینـدهی شـام از این مدرسـه فـارغ التحصیل شـدند
بـه تدریـس مشـغول بـود و تلاش میکـرد عقلهـا و دلهـای
دانشآموزان را بهدست بیاورد.
از نمونههای توجه او به شاگردانش میتوان به رفتار او با محب
الدیـن خطیب پس از درگذشـت پدرش و انصـراف او از تحصیل
در «مکتب عنبر» اشـاره کرد .عالمـه طاهر الجزایری او را بجای
پدرش که درگذشـته بود مسـئول «کتابخانهی ظاهریه» کرد اما
از آنجا که محب الدین خطیب کودکی بیش نبود کسی را به نیابت
از او تعیین کرد تا این که محب الدین بهسن رشد برسد ،و طی این
مدت محب الدین خطیب به تحصیل در «مکتب عنبر» بازگشت.
شـیخ طاهر الجزایری نسـخههای خطی کتابهای شیخ االسالم
ابـن تیمیـه را انتخاب میکرد و برای نسـخهبرداری آنرا به محب
الدین خطیب میسپرد .اینگونه بود که سطح علمی محب الدین
خطیب توسعه یافت و از کتب شیخ االسالم ابن تیمیه و مدرسه
سلفیت او بهرهمند شد و از دستمزد نسخهبرداری نیز استفاده میکرد.

خود محب الدین خطیب در این باره میگوید« :عربیت و اسالم
خود را از این شیخ حکیم آموختم».
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اسـتاد محمد کـرد علی میگوید« :اسـتاد بزرگم شـیخ طاهر
الجزایری بزرگترین مشـ ّوق من به سـوی دعـوت دینی و اصالح
اجتماعی و تألیف و نشـر کتاب بود .او بود که محبت پیشـینیان
و اثرپذیری از آنان و محافظت از آثارشان را در وجودم نهادینه کرد.
همواره مالزم و همراه او بودم تا اینکه در سال  ۱۳۳۸هجری قمری
به دیدار پروردگارش شتافت درحالی که آثار نیکی از خود بر جای
گذاشته بود».
شیخ طاهر الجزایری نخبگان جامعــه را به راهاندازی روزنامهها
و مجالت سیاسی ،اجتماعی ،علمی و ادبی و مطالعهی روزنامهها و
مجالت مفید تشویق میکرد.
در رابطه با راهنمایی معلمان در نحوه برخورد با شاگردانشـان
نقل شـده اسـت که ایشـان گفتند« :اگر کسـی نزد شما آمد که
میخواست در سه روز علم نحو را فراگیرد نگویید این محال است،
بلکه به او نحو بیاموزید چه بسـا مشـغول شدن او به نحو در این
سه روز ،آنرا نزدش محبوب کند».
چهارم :در زمینهی تألیف
گفتیـم که شـیخ طاهر الجزایری برای بهبود سـطح آموزشـی
مـدارس شـام بسـیاری از کتابهـای درسـی آندوره را خود به
رشتهی تحریـر در آورد و نقش بسیـار مهمی در نشر میراث علمی
شیخ االسالم ابن تیمیه در میان دانشآموزان داشتند.
شـیخ طاهر الجزایری همچنین نقش بسیار مهمی در بازچاپ
و نشر کامل و یا خالصهای از کتابهای مهمی داشت که زبان عربی
و اخلاق را در وجـود خواننـدگان نهادینه میکـرد و آنها را به
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پژوهـش و تحقیـق و تـرک جمـود و تعصب وا میداشـت ،مانند
کتابهای «تفصیل النشأتین و تحصیل السعادتین» تألیف راغب
..
والمـروءه» و کتـاب «االدب الکبیر» و
اصفهانـی ،کتـاب «األدب
..
«االدب الصغیر» تألیف ابن المقفع ،و کتاب «روضه العقالء» تألیف
ابن حبــان که آن را به طـور کامل منتشـر کرد یا کتـابهایی مثل
«ادب الکاتب» نوشتهی ابن قتیبه ،و «البیان و التبیین» نوشتهی
جاحظ و کتـاب «امثال المیـدانی» که مختصـری از آن را چاپ و
نشر کرد.
ایشان برای تقـریب و تحقیــق
برخی مسائل به دور از حاشیــه و
تکرار کتابهایی مانند« :التبیان
..
المتعلقه بالقرآن
لبعض المباحث
علی طریق االتقــان» و کتــاب
«توجیه النظـر إلی أصول األثر»
..
الكالميه
و کتــاب « الجواهـــر
..
..
العقيده اإلسلاميه»
في إيضـاح
«التقـریب ألصـول التعــریب» و
«تمهید ال ُعروض فی فن ال َعروض»
را به رشتهی تحریر در آورد.
وی هچنیـن کتابهایـی در زمینهی علوم طبیعی تألیف نمود
..
..
معرفـه األوقات واأليام» که از
«دائره في
ماننـد کتاب مشـهورش
مراجع علم گاهشماری است.
شیخ طاهر الجزایری مسئولین را به چاپ و نشر کتاب تشویق
میکرد .میگویند وزارت معارف مصر بودجهای به مبلغ ده هزار
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جنیـه را بـرای چاپ و نشـر کتابهای نادر تعییـن کرده بود ،اما
شیخ احمد زکی به بهانهی تحقیق و بررسی بیشتــر این کار را به
تأخیر انداخته بود تا اینکه وزیر معارف عوض شـده و بودجه نیز
الغــا شـده بود .شیخ طاهر الجزایـــری ،شـیخ احمد زکی را به
خاطـر ایـن تأخیـر مـورد سـرزنش قـرار داده و به او گفتـه بود:
«با تأخیری که در چاپ این کتابها کردی به جهان عرب ضربه
زدی ،ادعا کردی که میخواهی آن را سالم و بدون اشتباه و با توجه
به نسخههای مختلف و حواشی آن نشر کنی ،کمال دست یافتنی
نیست ،کافی بود مردم از آن چه هست بهرهمند میشدند» .او از
دسـت احمد زکی پاشـا همیشه خشـمگین بود و به سختی با او
حرف میزد!!
سفر به مصر
در سال  ۱۸۸۶میالدی دولت عثمانی شیخ طاهـر الجزایــری را
بخاطر اندیشـههای اصالحیاش از مسـئولیت نظارت بر مدارس
ابتدایـی برکنـار کـرد ،ولی این قضیـه مانع ادامـهی فعالیتهای
دعوی او نشـد ،بلکه این فعالیتها افزایش یافت .وی تدریس در
مدارس دولتــی را نیز رهــا کرد و از آن روز هر پیشنهــادی برای
پذیرش پستهای دولتــی را رد میکرد .او به شهرهای مختلف
سوریه سفر میکرد و در مساجد و منازل به تدریس علوم شرعی
میپرداخت .در سال  ۱۹۰۷میالدی زمانی که ایشان خارج از خانه
بود نیروهای امنیتی عثمانی خانهی او را برای یافتن اعالمیههای
سیاسی علیه دولت عثمانی مورد بازرسی قرار دادند ،زیرا شایعاتی
دروغیـن در رابطـه بـا ارتبـاط شـیخ طاهـر الجزایـری بـا برخی
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گروههـای مخالـف دولت عثمانی کـه خواهان دولتـی نامتمرکز
بودند منتشر شده بود و همچنین شایعه شده بود که شیخ طاهر
الجزایری خواستار اصالحات سیاسی و اداری مغایر با امنیت و ثبات
امپراطوری عثمانی است.
پس از این فشـارها ،شـیخ طاهـر الجزایری تصمیـم گرفت به
مصـر نـزد شـاگردان و دوسـتانش ماننـد :محب الدیـن خطیب،
محمـد کرد علی ،رفیـق العظم ،محمود الجزایـری ،حقی العظم،
و رشیــد رضــا که بر منهـج و روش او بودند برود و در آنجا برخی
کتــابهایش را بهرشتـهی تحریر در آورد و مقاالتی در مجلهی
«المویـد» بـه چاپ سـاند .در مصر از پذیرش هدایا و پسـتهای
دولتی خودداری میکرد و همچـون زمانی که در دمشق از مناصب
حکومتـی کنـار گذاشـته شـد ،از فـروش برخـی کتابهایـش و
نسخههای خطی ارتـزاق میکرد .مجـرد بودن ،تاثیـر فراوانی بر
قناعت و پارسـایی او داشـت .او کتابهایش را تنها به کسانی که
ارزش آنرا میدانسـتند یعنی علما و پژوهشـگران و کتابخانههای
عمومـی با قیمتـی ارزان میفروخـت درحالیکه خاورشناسـان و
تاجران نسخــهی خطی حاضر بودنـد کتابهای وی و نسخههای
خطیاش را به بهــای گزاف خریداری کنند ،و این خود نشان از
اخالص وی برای امتش بود که نمیخواست این کتابها از جهان
عرب و جهان اسالم خارج شود.
بزرگان و فرهنگیان مصر مانند :شـیخ علی یوسف ،احمد زکی
پاشا ،احمد تیمور پاشا ،و شیخ احمد شاکــر محدث مصر بسرعت
موقعیت و جایگاه شیخ طاهر الجزایــری را دریافتند و به حلقهی
شاگردی او در آمدند.
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امیر عباس خدیوی حاکم مصر
کـه دریافتـه بود شـیخ طاهـــر
الجزایــری مــرد فعــالیتهای
مؤسسـاتی است از وی خـواسـت
مدرسهای برای آموزش زبان عربی
راهانـدازی کنـد ،که دانش آموزان
سراسر جهان اسالم برای فراگرفتن
زبان عربی و ادبیات عرب آهنگ
امیر عباس خدیوی
این مدرسه کنند ،و نیز یک مرکز
دارالترجمه و یک چاپخانه برای چاپ و نشر کتابهای ترجمه شده
راهاندازی کند .هم ه اینها نشان از بینش عمیق شیخ طاهر الجزایری
و تالش او برای انتشار زبان عربی و استفاده از علوم نوین داشت.
خدیــوی از وی در رابطـه با مشکالت مصــر پرسید و او پاسخ
داد« :دو چیـز ،اول :ناتمـام گذاشـتن کارها ،دوم :کم پنداشـتن
کارهای جزئی؛ کارهای کلی زمانی تکمیــل میشود که آن را از
نزدیکترین وجـه انجام دهی» .این توصیف بیانگر درک الجزایری
نسبت به آفات جوامع اسالمی بود و شاید این دو ایراد همچنان
مهمترین عامل ضعف مصر و دیگر کشورهای عربی هستند.
بازگشت عالمه طاهر الجزایری به دمشق و درگذشت ایشان

در سـال  ۱۹۱۸میلادی ،زمانـی که خبر دخـول ارتش عربی
بهفرماندهـی فیصـل بـن حسـین بـه دمشـق و پایـان حکمرانی
جمعیت اتحاد و ترقی بر این شهر به گوش شیخ طاهر الجزایــری
رسیــد تصمیـم گرفت به دمشــق بازگردد ،اما بیمــار شد و تا
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نیمههای سال  ۱۹۱۹میالدی موفق به این سفر نشد.
بهپاسداشـت تالشهـای او و نقشـی کـه در نهضـت و بیداری
جامعـهی اسلامی ایفا کـرده بود ،دولت عربی که تـازه روی کار
آمـده بود ایشـان را بـه عنوان مدیـرکل کتابخانـهی ظاهریه که
خود قبل از چهل ســال آن را راهانــدازی کرده بــود تعییـــن
کردنـد .همچنین نخسـتین مجمــع علمی عربی که بهریاسـت
شاگردش محمـد کرد علی برگزار شد شیخ طاهر الجزایــری را
بعنوان عضو دائمی مجمع برگزید.
اقامت شیخ طاهر الجزایری در دمشق به درازا نکشید و او پس
از مدتی بیمار شد و در روز دوشنبه چهاردهم ربیع اآلخر ۱۳۳۸
هجری قمری برابر با پنجم دسامبر  ۱۹۲۰میالدی چشم از جهان
فرو بست و بنابر وصیتی که کرده بود در بلندیهای کوه قاسیون
دفـن شـد ،خدایش رحمت کنـد و بابت خدمتی که به اسلام و
مسلمانان نموده به او بهترین پاداشها را عنایت کند.

جهت اطالع ت
بیش� از ش�ح حال عالمه طاهر الجزایری مراجعه شود به:

 الشـيخ طاهر الجزائري ،رائد التجديد الد ن فالشـام ف ي� العرص
ي� ي� بالد َّ
َّ
ِّ ي
الدين ،سال چاپ ۲۰۰۱ :م.
مح� ِّ
الحديث ،تألیف :حازم زكريا ي ي
أ
عل ،چاپ انتشارات :أضواء السلف،
 كنوز الجداد ،تألیف :محمد كرد يسال چاپ۲۰۱۰ :م.
ف
سر أعالمها المعارصين ،تألیف :د.محمد رجب
 النهضة إالسلامية ي� ي
بيومي ،چاپ انتشارات :دار القلم ،سال چاپ۱۹۹۹ :م.
 علمـاء الشـام ف ي� القـرن شالع�ين ،تألیف :محمـد حامد النارص ،چاپ
المعال ،سال چاپ۲۰۰۳ :م.
انتشارات :دار
ي
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عالمـهی شام جمال الدین قاسمـی
۱۲۸۳-۱۳۳۲هـ ق۱۹۱۴-۱۸۶۶ /م

پیش درآمد
ابوالفرج محمد جمالالدین القاسـمی گیالنی حسنی دمشقی،
از نوادگان امام عبدالقادر گیالنی و از سـادات حسـنی بود که در
دوران خود امام اهل شـام محسـوب میشـد .او تربیتی صوفیانه
داشت اما بعدها منهج سلفی را برگزید و از پرچمداران مبارزه با
جهل و خرافات شد و کل عمر خود را وقف کسب علم و دانش و
آموزش کرد و هرچند از دشمنانش بسیار آزار دید اما هرگز از مسیر
میانهروی خارج نشد.
جمالالدیـن قاسـمی از پرچمـداران اصلاح در پایـان دولـت
عثمانی به شمار میرفت و مکاتبات زیادی با علما و دانشمندان
عصر خود داشت .به لبنان ،مصر ،فلسطین ،اردن و مدینهی منوره
سفر کرد و در  ۴۹سال عمر مبارک خود بیش از  ۱۰۰اثر علمی
بر جای گذاشت.
عالمـه رشـید رضـا منهـج اصالحـی عالمـه جمالالدیـن
قاسـمی و اسـتادش عالمـه طاهـر الجزائـری را اینگونـه خالصه
میکنـد« :عالمـه الجزائرای و قاسـمی موجـب افزایش اطالعات
علمـی مردم شـدند ،الجزائری احاطهی بیشـتری بر کتب علمی
داشت و قاسمی در مسیر اصالحگری و خدمت به عموم مسلمانان
پیشرو بود».
عالمه قاسمی پس از وفاتش شاگردان زیادی به جا گذاشت که
بعدها پرچمدار نهضت علمی و اصالحی شام شدند.
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والدت عالمه قاسمی و پرورش علمی ایشان

جمالالدین قاسمی در سال  ۱۲۸۲هجری قمری برابر با ۱۸۶۶
میلادی در خانـوادهای دیندار به دنیا آمـد .پدر و پدربزرگ او از
علمای مطرح شـام بودند .در آن زمان فرزندان پسـتهای دینی
ماننـد امامـت و خطابـت و افتـا و قضاوت را از پدرانشـان به ارث
میبردند و این سبب شده بود عدهای بیسواد و نادان و ناالیق به
مجرد انتسـاب به یک خانواده ،عهدهدار پسـتهای دینی شـوند
و در نتیجه ،نادانـی و تعصب و دینگریـزی در جامعه شایع شده
بود و در بسـیاری از شـهرها و روسـتاها ،کسی یافت نمیشد که
خواندن و نوشتن بداند .کار به جایی رسیده بود که در شهـرهای
عربـی ،مـردم زبـان عربـی را از شـیخی ترکـی فـرا میگرفتنـد.
عهدهداران مناصب و پستهای دینــی برای بقای نفوذ و قدرت
خود در انتشار جهل و نادانی تالش میکردند و با هر مصلحی از
در ستیز درمیآمدند.
عالمه قاسمی علوم شرعی را در آغاز از پدرش شیخ محمد سعید
القاسـمی فرا گرفت ،پس از آن وارد مدرسـهی ظاهریه شد و در
درسهای شیخ سلیم العطار و شیخ بکری العطار شرکت کرد و از
شـیخ محمـد الخانی طریقهی نقشـبندی ـ که بعدهـا آن را رها
کرد ـ را فرا گرفت.
او روزهـای کودکـی خود را به مطالعه میگذرانـد و از بازی با
همسـاالنش خودداری میکرد ،همین سـبب شد در  ۱۵سالگی
دفاتـری بـه نـام «سـفینه» منتشـر کنـد .او عالقهی ویـژهای به
مطالعهی نسـخههای خطی داشـت و بیشتر وقتش را در مطالعه
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میگذراند .او میگوید« :در چهل روز کل صحیح مسلم را با روایت
و درایتش مطالعه کردم ،همچنین سـنن ابن ماجه را در  ۲۱روز
و موطأ امام مالک را در  ۱۹روز خواندم ،تنبلی را رها کن و وقت
گرانبهایت را به کسب دانش و عمل نیک بگذران».
عالمه قاسمی بیشتر کتابهایی که در عصر او چاپ و نشر شده
بود را خریداری و مطالعه میکرد .بیش از  ۲۰۰۰جلد کتاب نیز
از پدربزرگ و پدرش برای او به ارث رسیده بود که برای نگهداری از
این میراث بزرگ ،اتاق ویژهای اختصاص داده و همه کتابهای آن
را فهرستبندی کرده بود .کتابخانهی قاسمی به تنوع موضوعات
و عناویـن شـهره بـود و علاوه بـر کتابهـای دینی ،کتـب ویژه
تخصصهـای دیگـر نیـز در آن وجود داشـت این کتـاب خانه تا
امـروز وقف پژوهشـگران اسـت و نـوادگان عالمه قاسـمی بر آن
نظارت دارند.
او در زمان حیات پدر ،زمانی که تنها  ۱۴سـال داشـت ،قبل از
درس مغـرب پدرش ،برخی مقدمات علوم را برای دانش پژوهان
شرح میداد.
فعالیتهای دعوی و علمی عالمه قاسمی

زمانی که عالمه قاسـمی  ۲۱ساله بود ،در سال  ۱۳۰۳هجری
قمری ،برخی از مردم از پدرش خواستند او را برای امامت نمازهای
پنجگانه و برپا کردن درسهای علمی به مسـجد آنها بفرسـتد و
به این ترتیب فعالیتهای دعوی او با امامت در مسجد و درسهای
پس از نماز صبح و بین مغرب و عشا آغاز شد.
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مدرسه عبداهلل پاشای بزرگ

پـس از مدتـی بـه عنوان مـدرس در مدرسـهی عبداهلل پاشـا
کـه از قلعههـای دعـوت و اصلاح در دمشـق بـود انتخاب شـد.
عالمـه محبالدیـن خطیب که خود از دانـش آموختگان در این
مدرسـه بوده میگویـد« :عالمه طاهر الجزائری و عالمه جمــال
الدین قاسمی ،هر کدام کالس ویژهای داشتند که شاگردان در آن
به کسب علوم شرعی میپرداختند».
در سـال  ۱۳۰۹هجری قمری از سـوی والی شام برای ارائهی
دروس علمی در اطراف سوریه انتخاب شد .به وادی عجم رفت و
..
موعظه أهل وادي
في
خاطرات این سفر را در کتاب «بذل الهمم ..
العجـم» به رشـتهی تحریر در آورد .سـال بعـد روانهی منطقهی
في
«النبک» شد و خاطرات این سفر را در کتاب «حسن السبك ..
..
الرحله إلى قضاء النبك» ثبت کرد .سـالهای بعد او بعلبک را به
عنوان مقصد دعوی خود انتخاب نمود ،اما به علت کارشـکنیها
و فرافکنیهای مالهای سودجو و منفعت طلب ،دولت این سفرها
را متوقف کرد .عالمه قاسمـی در این رابطه میگوید« :این سفـرها
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لغـو شد در حالـی که منفعتش عمومـی بود .کسی که میتوانـد،
این راه را ادامه دهـد» .آن چه آشکار است ،در این سفـرها حجــم
جهالت و خرافـات و ظلـم و ستـم در سرزمیـنهای اسالمـی بـر
جمالالدین قاسمی روشن شد.
در سال  ۱۳۱۷هجری قمری پدر عالمه قاسمی چشم از جهان
فرو بست و او را با دنیایی از اندوه به جا گذاشت .عالمه عبد الرزاق
البیطار و عالمه طاهــر الجزايــری همراه او عازم شام شدنــد تا
او را بـه عنـوان جانشـین پـدرش در منصب امامـت و خطابت و
تدریس در مسجد سنانیه که درگذشته پدر و پدربزرگش در آن
فعالیت داشتند ،معرفی کنند .او طی سالهای  ۱۳۱۷ـ  ۱۳۲۹هـ
در این مسـجد ،تفسیر معروفش «محاسن التأویل» را بهرشتهی
تحریر در آورد.
انتخاب «منهج سلفی» و تحمل مشکالت پس از آن

جمالالدین قاسـمی مانند همعصران خود در شـام بر مذهب
شـافعی و عقیدهی اشـعری و طریقهی نقشـبندی رشد کرد ،اما
از آنجایی که بسـیار تیزهوش بود و اهل مطالعه ،به آسـانی راه و
روش نادرستی که بر آن بود را دریافت و دانست که باید از قرآن و
سـنت و پیشینان امت پیروی کند .دربارهی این تحول بزرگ در
زندگی جمالالدین قاسمی نوشتهای از خود او در دست نیست و
بنابـر آنچـه رشـید رضا از خـود او نقل میکند ،به نظر میرسـد
طبیعت ناآرام و فضای امنیتی محیطی که او در آن زندگی میکرد
سبب عدم تدوین این تحول شده است .در آن دوره همهی کتابها
و نامهها از سوی نیروهای امنیتی کنترل میشد و خانههای علما
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مورد تفتیش و بازرسـی قرار میگــرفت ،تا جایــی که عالمــه
جمالالدین قاسمی هنگام نامه نگاری با محمد کرد علی از او با
عنوان «صاحب اسم مفعول اقتبس» یاد میکرد که اشارهای بود
به مجلهی «المقتبس».
از اسـباب گرایـش جمالالدیـن قاسـمی بـه منهج «سـلفی»
میتوان به ارتباط او با شیخ طاهر الجزایری اشاره کرد ،شخصیتی
که کتب شیخ االسالم ابن تیمیه را برای ناسخان میفرستاد و از
آنهـا میخواسـت ایـن کتابهـا را بـه بهـای ارزان بفروشـند.
جمالالدین قاسـمی عالوه بر این که در مدرسـهی عبداهلل پاشـا
همـکار طاهـر الجزایری بـود ،در درسهای علمی او نیز شـرکت
میکرد و پس از درگذشـت پدر جمالالدین قاسـمی ،این عالمه
طاهر الجزایری بود که او را به عنوان جانشین پدرش معرفی کرد.
در سـال  ۱۳۲۳هجری قمری ،جمالالدین قاسـمی عالمه طاهر
الجزایــری را در سفــر بـه مصــر همراهی کـرد و همچنین در
نـگارش و ویرایش کتـاب «قواعد التحدیث» عالمه جزایری به او
کمک میکرد.
بر کسـی پوشیـده نیست که در
آن دوره ،شیخ عبدالرزاق البیطـار
مشهورترین و بزرگ ترین عالم شام
محسوب میشد و با اینکه ایشان
 ۳۰سال از جمالالدیـن قاسمـی
بزرگتــر بـود ،رابطــهای بسیار
دوستــانــه بـا هــم داشتنــد.
شیخ عبدالرزاق البیطار
شیخ عبـدالرزاق بیطار هم ماننـد
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جمالالدین قاسـمی در آغاز منشی صوفیـــانه داشت اما بعدها،
هرچند با تأخیر منهج «سلفی» را برگزید .او خطاب به جمالالدین
قاسمی میگوید« :ای جمـال! ...خدا را سپاس بگـو که حق را در
روزگار جوانیات دریافتـی ...زمانی که هنـوز محاسنت سیـاه است
و میتوانی از عقل و خرد خود بهترین بهره را ببری و فضایلت را
منتشر سازی».
عالمـه عبدالرزاق بیطار رابطهی بسـیار نزدیکی با عالمه طاهر
الجزایـری نیز داشت و به نظر میرسد هم عبـدالرزاق بیطار و هم
جمالالدین قاسـمی در تحول خود به «منهج سـلفی» از ایشـان
تأثیر پذیرفته باشند .گرچه از جمالالدین قاسمی به عنوان ناشر
سلفیت در سرزمین شام پس از ابن تیمیه و ابن قیم یاد میشود،
اما به جرأت میتوان عالمه طاهر الجزایری را عامل اصلی انتشار
این اندیشـه دانسـت با این تفاوت که جزایری عالم خواص بود و
قاسمی عالم تودهی مردم.
تاریخ دقیقی از تحول جمالالدین قاسمی به سلفیت در دست
نیسـت امـا قرائنـی وجود دارد کـه این قضیه را روشـن میکند؛
جمالالدیـن قاسـمی در سـال  ۱۳۰۶هجـری قمـری در پایـان
یکـی از کتــابهایش مینویسـد« :این کتاب توسـط ابــوالفرج
جمالالدین قاسـمی اشـعری دمشقی نقشـبندی خالدی شافعی
مختصر شـد» ،از این جمله مشـخص میشـود کـه تاریخ تحول
جمالالدین قاسمـی از تصـوف به سلفیت پس از ایـن زمان بوده
اسـت .در سـال  ۱۳۱۱هجـری قمری ،عالمه طاهـر الجزایری از
محبالدیـن خطیـب نه سـاله میخواهد در کالس درس اسـتاد
احمد النویالنی و عالمه جمالالدین قاسمی در مدرسهی عبداهلل
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پاشا حاضـر شود و در سـال ۱۳۱۳
هجری قمری ،قاسمی و بیطار با
محنتــی که از آن بـه «حادثـهی
مجتهـدان» یاد میشـود روبهرو
شدند و برخی از حسـودان ،آن دو
بزرگوار را به «مدعی مجتهد بودن»
متهم کردند ،تهمتـی که در دوران
جمود و تعصب و تحجــر منتشـر
شیخ طاهر الجزایری
بود .عالمه جمالالدین قاسمی در
نامهای که در سـال  ۱۳۱۶هجری قمری به عالمه نعمان آلوسی
نوشـته میگویـد« :بـه درگاه خـدا مینالیـم از گروهـی کـه آثار
نبوی را رها نموده و مذهب سلف را به فراموشی سپردهاند و جز
عدهای از دوسـتان بر این عقیده و منش نیسـتند .این سـلفیها
گردنبند گرانبهای شام هستند و سه سال است که از محنت ما
میگذرد» .این نامه در پاسـخ به نامهای نوشـته شـده که در آن
عالمه آلوسی به قاسمی اجازهی اجتهاد داده و او و همراهانش را به
تبعیت از منهج سلف و استواری بر آن توصیه کرده و گفته است:
«ضمن دادن اجازهی اجتهاد به قاسمی ،او را به پیروی از مذهب
سلف که بهترین و استوارترین و محکمترین شیوه است ،توصیه
میکنـم» .این نامهها نشـان میدهد عالمه جمالالدین قاسـمی
نه تنها خود از تصوف به سـلفیت متحول شـده بود ،بلکه گروهی
از سلفیها نیز گرد او جمع شده بودند و عالمه قاسمی در بیوگرافی
..
ترجمه الوالد سعيد» ،تصریح میکند
في
پدرشـان «بيت القصيد ..
کـه پـدر او در آخـر عمرش مذهب سـلف را اختیار کرده اسـت.
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در سال  ۱۳۱۳هجری قمری وقتی که مفتی وقت در «حادثهی
مجتهـدان» او را از تدریـس و خطابت و امامـت منع کرد ،پدر و
برادرش از او حمایت کردند و این خود نشان میدهد که آن ها با
اندیشـههای جمالالدین قاسمی موافق بودند و پدر جمالالدین
قاسـمی در درسهای پسرش شـرکت میکرد .بنابراین میتوان
ادعا کرد تحول جمالالدین قاسمی از تصـوف به سلفیت از سال
 ۱۳۱۰هجری قمری یا اندکی پیش از آن شـروع شـده و تا سال
 ۱۳۲۰ادامـه داشـته اسـت؛ زمانـی که بــا صراحـت میگوید از
نوشتههای پیش از این سال راضی نیست.
پس از اشـاره به تاریخ گرایش قاسـمی به سلفیت ،خوب است
مشکالت و سختیهایی که او در این راستا متحمل شد را نیز بیان
کنیم؛ در نامهای که عالمه قاسـمی به رشـید رضا نوشـته ،آمده
است که در سال ۱۳۱۳هـ .او و برخی از دوستان سلفی اش بازداشت
شـدند .نخسـتین اتهام قاسـمی و همراهانش و شـیخ عبدالرزاق
البیطـار اجتهـاد و تلاش برای مطالعهی کتب تفسـیر ،حدیث و
اصـول فقـه بود و وهابیـت اتهامی بـود که بعدها به آنها نسـبت
داده شـد .آنها در جلسـات اجتهادی خود کتاب «کشـف الغمه»
تألیف شعرانی صوفی را نیز مطالعه میکردند و این نشان میدهد
که تحول آنها از تصوف به سـلفیت به طور تدریجی شکل گرفته
است.
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در سال  ۱۳۱۸هجری قمری،
سیــد عبـدالحمیــد زهــراوی
بـازداشت شد و موجی از نگرانی
را میـان دوستـان و همراهانش از
جملــه قاسمـــی بــرانگیخت.
نیروهـای امنیتـی شبانه به خانه
قاسمی آمدنـد و از او خواستنـد
نسخـهای از کتـاب زهراوی را که
شیخ عبدالحمید الزهراوی
در اختیـار دارد به آنها بدهد .این
قضیه بیانگر حملهی شـدید حکومت به اندیشههای اصالحی در
آن زمان است .در سال  ۱۳۲۲هجری قمری ،احمد الحسینی از
وکالی مشهور مصــر که یک سال قبــل در قاهره با قاسمی آشنا
شـده بود ،وارد دمشـق شـد و قاسـمی بـرای خوشآمدگویی به
دیدار او رفت .اندکی بعد قاسمی از سوی والی دمشق فراخوانده
شـد و پیرامون دیدارش با حسـینی بازجویی شـد و به او دستور
دادند رابطهی خود با حسینی را قطع کند زیرا شایعه شده بود که
حسـینی از دعوتگـران بـه اجتهاد اسـت .در سـال  ۱۳۲۴شـیخ
عبدالرزاق البیطار و شـاگردانش به داشـتن گرایش وهابی متهم
شدند و مورد بازجویی قرار گرفتند .قاسمی هم به داشتن عقاید
وهابی متهم شـد اما مسـافرت او به صیدا در معیت شـیخ طاهر
الجزایری او را از این بازجوییها رهاند .او دو ماه در صیدا ماند تا
اینکه آبها از آسیاب بیفتند.
در رمضان سـال  ۱۳۲۴هجری قمری قاسـمی کتاب «مجمع
االصـول» را نگاشـت و برخـی رسـائل دربارهی اجتهـاد از جمله
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«رسالهی ابن عربی» را در آن گنجاند .او با گفتههای رموز تصوف
با صوفیان به مبارزه برمیخاسـت و همین سبب شد متعصبان و
خشک مغزان به شدت علیه او موضع گیری کنند و با حضور در
مسجد امـوی از عصــر تا شب او را تهدیـد نمایند و اگر پادرمیانی
برخـی بـزرگان نمیبود چه بسـا تهدیــدهای خــود را عملــی
میکردند .قاسمـی در آن دوران روزهای سختـی را سپـری کرد
و خودش در این باره میگوید« :در آن روزها با خود میاندیشیدم
که حال صحابه و اهل بیت چگونه بوده است؟»
در سال  ۱۳۲۶هجری قمری خانهی او برای یافتن کتب ممنوعه
و نامهها مورد بازرسـی قرار گرفت و سـه بسـته کتاب چاپ شده
و خطـی مصـادره شـد .این کتابها دو ماه نـزد آنها ماند و وقتی
خواسـتند کتابهـا را بـه قاسـمی بازگرداننـد با اعتراض شـدید
خشـک مغزان متعصب روبهرو شـدند و بنابراین کتابها را برای
بررسـی به دادگاه فرسـتادند که در نهایت قاضی حکم به برائت
قاسمی داد .قاسمی میگوید« :خدا میدانــد حال خانواده در این
روزها چگونه بود» .در ماه رمضان همین سـال محمد رشید رضا
وارد دمشق شد و درسی در مسجد اموی برگزار کرد ،خشک مغزان
متعصب بر او شوریدند و او را به وهابیت متهم کردند تا جایی که
مجبور شد دمشق را ترک کند و به دنبال آن قاسمی سه ماه و بیطار
 ۱۳۰روز خانـه نشـین شـدند .همـهی ایـن حوادث به ما نشـان
میدهد که قاسمی و همراهانش در چه محیطی زندگی میکردند
و چه آزارهایی از سوی متحجران و متعصبان خشک مغز مخالف
اجتهاد متحمل شدند.
امـا در رابطـه با آزارهایی که قاسـمی و همراهانـش در دوران
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حکومت سلطان عبدالحمید دوم و حکومت اتحاد و ترقی دیدند
سـخن بسـیار اسـت .در سـال  ۱۳۲۷هجری قمری ،قاسـمی و
بیطـار بـه تأسـیس جمعیت نهضت سـوریه در مخالفـت با حکم
اتحادیهـا و اسـتقاللطلبی و تلاش برای برپایـی یک حکومت
عربی و ارتباط داشتن با امرای نجد متهم شدند .ریاست جمعیت
نهضت سوریه برعهدهی محبالدین خطیب بود و صالح قاسمی،
برادر عالمه قاسمی ،منشی جمعیت بود .قاسمی داشتن هر گونه
ارتباط با این جمعیت را رد کرد.
نقش اصالحی جمالالدین قاسمی
بـا وجـود اینکـه جمالالدیـن قاسـمی تنهـا  ۴۹سـال عمـر
کـرد ،از او بـه عنـوان عالمهی شـام یـاد میکننـد .او از کودکی
مسـیر کسـب علم و دانـش را در پیش گرفت و بـه علت ذکاوت
و تیزهوشیاش در سن جوانی منهج سلفی را انتخاب کرد .میتوان
نقش اصالحگرایان ه جمالالدین قاسمی را در سه محور خالصه کرد:
نشر کتب علما و تألیف کتابهایمورد نیاز آندوران

جمالالدیـن قاسـمی در نامـهای که به شـیخ محمد نصیف از
بزرگان شهر جده نوشته است ،دیدگاه خود در رابطه با نقش مراکز
نشـر کتـاب در نهضت بیدارگری امت را ایـن گونه بیان میکند:
«بـر شـما پوشـیده نیسـت کـه امـروزه بزرگتریـن وسـیله برای
نشر مذهب سلفی چاپ کتاب است ،یک کتاب که در میان مردم
دست به دست شود برایشان از صد دعوتگر و خطیب بهتر است،
زیرا کتاب میماند و موافق و مخالف از آن بهره میبرند .بسیاری
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از انسـان های متحجر و متعصب را میشناسـم که به وسیلــهی
کتـابهـایی که چـاپ و نشـر کردهایم ،مسیـر هـدایت را در پیش
گرفتهاند».
الزم به ذکر است که تحول خود عالمه جمالالدین قاسمی به
مذهب سـلف به خاطر کتابهایی بود که عالمه طاهر الجزایری
چاپ و نشر میکرد.

شیخ محمد نصیف

میتوان توجه عالمه قاسمی به کتاب را در نکات زیر بیان داشت:
الـف :توجـه ویژهی او به چاپ و نشـر کتابهای شیخاالسلام
ابن تیمیه و شاگردش امام ابن قیم و رسائل عالمه آلوسی؛ عالمه
آلوسـی از قاسـمی خواسـت در رابطه با چاپ و نشـر آثار شـیخ
االسالم ابن تیمیـه با شیخ محمـد نصیـف در جده مکاتبه کند.
ایشان در نامهای که در سال  ۱۳۲۷هجری قمری به شیخ محمد
نصیف نوشته میگوید« :بر شما پوشیـده نیست که شیخاالسالم
ابن تیمیــه در دمشق چشم از جهان فرو بست و بیشتــر کتابها و
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رسـالههای او اکنـون در دمشـق و کتابخانـهی ظاهریه نگهداری
میشـود ،اگـر چـه مقـداری از این کتابها از شـام خارج شـده
امـا در کتابخانهی عالمه جزائـری مقدار زیادی از آثار ابن تیمیه
موجود است ،اگر کمک کنید تا از آثار شیخ االسالم ابن تیمیه در
شام نسخهبرداری کنیم ،بزرگترین کار نیک را انجام دادهاید».
ب :ایشان از امرا و پادشاهان میخواست کتابهایی را چاپ و
نشر نموده و میان علما و دانشجویان توزیع کننـد و در دیدار پادشاه
مراکش از دمشق ،از او نیز چنین درخواستی داشت.
ج :عالمه قاسـمی حریـص بود کتابهای برخـی ائمهی مورد
احتـرام مقلـدان و متعصبـان مذهبـی را چاپ و نشـر کند ،او در
نامهای که در سال  ۱۳۲۸هجری قمری به یکی از دوستانش نوشته
میگوید« :یک نسـخهی بسـیار مهم از رسـالهی امـام برکوی را
یافتهایم که در آن به شدت از شیخ االسالم ابن تیمیه و امام ابن
قیم دفاع میکند و در تصحیح آن سـختیها کشـیدم زیرا اصل
چاپ شـدهی کتاب را تحــریف کردهاند» .این رساله حتی بیش
از کتب شـیخ االسلام و شاگردش ابنقیم بر مقلدان و متعصبان
مذهبـی و جهمیهـا تاثیر داشـت زیرا آنها تا پیـش از این تصور
میکردنـد کـه آنچه ابن تیمیـه و ابنقیم میگویند از شـذوذات
فقه حنبلی اسـت اما اینکه یک عالم و دانشـمند حنفی و ترک،
درست همان سخنان را تکرار کند ،برایشان غیر قابل انتظار بود.
د :کتـب تألیف شـده توسـط خود قاسـمی از مـرز صد کتاب
میگذرد و بیشتر کتابهایی که به رشتهی تحریر در آورد برای پر
کـردن خلئـی بـود کـه در آن دوره احسـاس میشـد .از جملـه
کتابهـای عالمـه قاسـمی میتوان بـه این کتابها اشـاره کرد:
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ـ «منتخـب التوسلات» و «االوراد المأثـوره» :این دو کتاب را
زمانـی نوشـت که مردم بـه اوراد فالن قطب صوفـی و فالن ولی
صوفی روی آورده بودند و ادعیه و اذکار وارد شده در قرآن و سنت
را رها کرده بودند .خود قاسمی میگوید« :چه خوب است روزی
را ببینیم که مردم جز ادعیه و اوراد وارد شده در کتاب و سنت را
نمیخواننـد و جز به حق گـردن نمینهند و آوردن چنین روزی
برای خداوند دشوار نیست» و امروز در رسانهها جز اوراد و ادعیهی
وارد شده در کتاب و سنت پخش نمیشود و پاداش آن در ترازوی
حسنات انسانهایی چون جمالالدین قاسمی است.
ـ «دالئل التوحید» :در سال  ۱۳۲۶هجری قمری در پاسخ به
مقالهای که در روزنامهی «المؤید» چاپ شـده بود و نویسـندهی
آن ضمن ارائهی شبهاتی در رابطه با اسالم ،وجود خداوند را نیز
منکر شده بود ،این کتاب را به رشتهی تحریر در آورد .این در حالی
بود که یکی از بزرگترین علمای شـام از نوشـتن نقد بر این مقاله
که هزاران نسخهی آن منتشر شده بود خودداری نمود و تنها به رد
مختصری در مسجد اموی دمشق بسنده کرد .امروز نیز بسیاری از
علما همین سیاسـت را دنبال میکنند اما قاسمی تصمیم گرفت
بهگونـهای دیگـر پاسـخ این مقالـه را بدهد ،با نوشـتن کتابی که
هزاران نسخه از آن چاپ و میان مردم توزیع شد.
ـ «قواعد التحدیث» :عالمه قاسمی این کتاب را در سال ۱۳۲۰
بهرشتهی تحریر در آورد و همراه با عالمه طاهر الجزایری در سال
 ۱۳۲۴آن را بازبینی کرد ،اما این کتاب در سـال  ۱۳۵۲هجری
قمری درست بیست سال پس از درگذشت او به زیور طبع آراسته
شـد .در این کتاب سـخنان علمای پیشین جمع آوری شده بود.
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گرچـه اسـتاد محمد کرد علی از این اقدام عالمه قاسـمی انتقاد
میکرد اما پاسـخ قاسـمی محکـم و قاطع بود .او میخواسـت با
متحجران خشـک مغزی که با پاالیش احادیث به شـدت مخالف
بودند ،از طریق گفتههای ائمهای که مدعی پیروی از آنها هستند،
سخن بگوید.
..
..
..
«شذره من السيره النبويه» :رسالهی کوچکی است که هنگام
ـ
سفر به قاهره در سال  ۱۳۲۱هجری قمری آن را به رشتهی تحریر
در آورد و در چاپخانـهی المنـار به چاپ رسـاند ،هدف از نگارش
ایـن کتـاب جایگزین کردن آن بـا کتابهـای مولودخوانی پر از
خرافات و بدعتها بود .این رساله دو فصل دارد« :اعجاز قرآن» و
«وصایای نبوی» .در پایان کتاب چهار نکتهی علمی در رابطه با
اصل داستان مولود خوانی ،تحذیر از بدعتهای خواندن داستان
مولود ،حکم برخاسـتن و قیام هنگام ذکر میالد پیامبر صلی اهلل
علیه و سلم و پایه گذاران مولود خوانی ذکر شده است.
ـ «اصالح المساجد من البدع والعوائد» :عالمه قاسمی میگوید
هـدف از تألیـف ایـن کتاب مبـارزه با بدعتهایی بـود که در آن
زمان در مساجد شایع شده بود.
..
«موعظـه المؤمنين من إحياء علوم الدين» :در سـال ۱۳۲۱
ـ
هجـری قمـری زمانی که عالمـه جمالالدین قاسـمی در معیت
شیخ عبدالرزاق بیطار وارد مصر شد با شیخ محمد عبده دیدار کرد
و در درسهای او حضور یافت .در این سـفر دیدارهایی با محمد
عبده در خانهی او داشت و از این رو ارتباط بسیار عمیقی میان
آن دو شـکل گرفـت ،آنگونه که شـیخ عبدالـرزاق بیطار از پیش
روابطی بسیار محکم با شیخ محمد عبده داشت .در این سفر شیخ
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جمالالدیـن قاسـمی از محمـد عبـده پرسـید آیا کتابی هسـت
کـه تدریـس آن را برای تـودهی مردم توصیه کنـد؟ عبده گفت:
«سودمندترین کتابی که تدریس آن برای تودهی مردم سفارش
میشـود کتابهای غزالی است ،مشروط بر اینکه پاالیش شود».
این جملهی شیخ محمد عبده به دل قاسمی نشست و دو سال پس
از بازگشت به دمشق اختصار و پاالیش کتاب «احیاء علوم دین»
..
«موعظه المؤمنين من إحياء علوم
غزالی را آغاز و آن را با عنوان
الدين» منتشر کرد.
..
ـ «قاموس الصناعات الشـاميه» :شـیخ جمالالدین قاسمی در
اواخر زندگی پدرش به او پیشنهاد کرد کتابی دربارهی صنایع و
پیشههای اهل شام بنویسد ،پدر پرسید« :چگونه این کار را انجام
دهم؟» پسـر گفت« :حیوانی کرایه کن و به محل کارگران برو و
عناوین پیشـهها را یادداشت کن سـپس آن را مورد بررسی قرار
بده» ،پدر نیز چنین کرد اما وقتی به حرف «سین» رسید چشم از
جهان فرو بست .سپس عالمه جمالالدین قاسمی و برادرش شیخ
خلیل آن را تکمیل کردند .این کتاب در موضوع خود بینظیر است
و نشان از گستـرهی افق دید قاسمـی و توجه او به زندگی مردم و
نهضت صنعتی شام و علم تاریخ و جامعه شناسی دارد .این کتاب
مورد توجه پژوهشگران عربی و غربی قرار گرفته است.
ـ «ارشاد الخلق للعمل بخبر البرق» :عالمه جمالالدین قاسمی
این کتاب را در سال  ۱۳۲۹هجری قمری به پیشنهاد عالمه طاهر
الجزایری برای اثبات جواز استفاده از تکنولوژی نوین در ارتباطات
و ثبوت فرا رسـیدن ماه مبارک رمضان و عید به رشـتهی تحریر
در آورد که بیانگر همسویی او با مدرنیته است.
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..
أنكحه الناس» :این کتاب را در بیان
ـ «االسـتئناس لتصحيح
عدم وقوع طالق با یک لفظ تألیف کرد.
ـ «محاسن التاویل» :کتاب تفسیر ارزشمندی است که که در
طول چهـارده سال به نگارش در آمده اما چهل سال پس از وفات
ایشـان به زیور طبع آراسـته شد .خانوادهی قاسـمی این کتار را
یک گنج به شـمار میآوردند و هنگامی که محلهی آنها در سـال
 ۱۹۲۵زیر بمباران فرانسـویها قرار گرفت آنان چیزی را با خود
برنداشتند جز تفسیــر پدرشان که در دوازده جلـد و با خط خود
عالمه قاسمی بود و نسخهی دیگری نداشت! قاسمی در این تفسیر
خود را ملزم نمــوده که هر سخنــی از شیخ االسـالم ابن تیمیه
و ابن قیم را که در زمینهیتفسـیر قرآن یافته اسـت در موضع
آن قرار دهد.
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کتابهـای جمالالدیـن قاسـمی بسـیار اسـت که مـا تنها به
برخی از آن اشـاره کردیم و این نشـان از گسـترهی افق دید او و
همزیسـتی او بـا احـوال امـت در آن دوران و توجه و عنایتش به
نهضـت امـت از طریق تألیـف دارد .آن زمان مانند امروز نبود که
بسیاری از نویسندگان در نگارش کتابهای خود اهداف دنیــوی و
مادی محض داشته باشنـد ،او در نامـهای که به شیخ محمد نصیف
نوشته میگویــد« :و خداونــد خود میداند اگر میتوانستــم با
هزینههای شخصی خود کتابی را چاپ کنم هر آنچه در دست دارم
را بیدرنـگ چـاپ میکـردم ،اما بـرای فقیری چـون من همین
کافیست که بنویسد و جمع آوری کند».
هـ :عالمــه جمالالدین قاسمــی برخی نسخــههای کتبــی
که در دست داشت را بــه شاگــردانش میسپــرد و در مقابـل
نسـخهبرداری از آنها ،برایشـان پاداشـی تعیین میکرد تا مبادا با
گرفتن زکات و صدقه خود را ذلیل کنند و شاگردانش را به تألیف
کتـاب تشـویق میکـرد .به طـور مثال شـاگردش شـیخ بهجت
البیطار را به نوشتن برخی کتابهایش تشویق کرد و نوشتههای
او را ستودنی خواند.
پرورش شاگردان و تربیت دعوتگران
عالمه جمالالدین قاسـمی توجه ویژهای به شاگردانش داشت
و همین سبب شد آنها پس از وفات او به منهج و روش شیخشان
وفادار باشند .از مهمترین نشانههای توجه قاسمی به شاگردانش
میتوان موارد زیر را ذکر کرد:
الف :قاسمی در هر زمان و هر مکان به تدریس مشغول میشد؛
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در مسجد ،در خانهی خودش ،در خانهی دوستانش ،در سفرهایش
و در تفریحهایش ...و خانه اش روزانه از صبح تا شب پذیرای دانش
پژوهان بود .برادرش صالحالدین در رثای او میگوید:
شب و روزش را با تدریس میگذراند و سحرگاه را به یاد خدا
زنده نگه میداشت
زندگیاش را در بحث و تحقیق و پژوهش ذوب کرده بود
ب :قاسمی برای همهی طبقات مردم تدریس میکرد؛ تودهی
مردم ،خواص ،دانشجویان علوم شرعی ،دانشجویان علوم عصری و
توجه ویژهای به تیزهوشان داشت.
ج :او رابطهای بسیار نزدیک و دوستانه با شاگردانش داشت تا
جایی که در اجازهای که برای یکی از شاگردانش نوشته میگوید:
«دوسـت و رفیـق مـا شـیخ حامـد التقـی ایـن اجـازه را از مـن
درخواست کرد».
د :ایشـان شـاگردانش را به مناقشه و گفتگو با خودش تشویق
میکـرد و بـه آنهـا میگفت« :شـما باید ابتـدا به اندیشـههای
مخالفان سلفیت پی ببرید و شبهات آنها را برای من بیاورید تا بدان
پاسخ گویم».
هـ :شاگردانش را به گونـهای تربیت میکرد که رهبــرانی برای
جامعه باشـند؛ زمانی که یکی از شـاگردانش نزد او شـکایت برد
که مردم تدریس و موعظهی او را نمیپذیرند و میخواهد نزد شیخ
برگردد ،شیخ به او نوشت« :من سالها تو را آموزش دادم تا خدمت
تو به علم و دانش را در این سرزمیـن تشنـه به آگاهـی ببینـم ،در
مسئولیتی که به تو سپرده شده ثابت قدم بمان».
و :قاسمـی عنایت ویــژهای به ادب و اخالق و نیـز تیزهوشی و
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ذکاوت شـاگردانش داشت و میدانسـت این خصوصیات تنها در
سایـهی همراهـی شاگردان با استـادشان محقق خواهد شد ،بنابر
این به یکی از شاگردانش میگوید« :علمی مانده که نمیتوانم به
تو آموزش بدهم و آن هم این است که در پژوهش هایت تیزهوش و
زیرک باشی».
ز :به شاگردانش این فرصت را میداد تا با علما و دانشمندان و
مصلحانی که به زیارت او میآیند دیدار کنند و از علم و دانش و
شـیوههای آنان بهرهمند شـود و اسیر اسـلوب و روش شیخشان
نباشند.
ح :قاسـمی خـود الگویی در طلب علـم و دانش بود ،زمانی که
عبدالوهاب انگلیسی و صادق نقشبندی که فارغالتحصیل مدارس
عصری بودند نزد او آمدند تا علوم شرعی را فرا بگیرند ،قاسمی از
آنها خواست علوم دنیوی را به او بیاموزند و نزد آنها ـ با وجود اینکه از
شاگردانش بودند ـ جغرافی و ریاضیات را خواند.
ط :نتیج ه توجه عالمه قاسمی به شاگردانش این بود که نسلی
از علما و دعوتگـران را تربیت کرد که مسیر اصالحـی شیخشان
را ادامـه دادنـد و مجمــعهای فرهنگـی و علمـی را پایهگـذاری
کردند و نهضتی اصالحی به وجود آوردند که بعدها حافظ اسـد،
بعثی خونآشام آن را سرکوب کرد و امروزه مردم شام در حسرت
ِ
این نهضت هستند.
ی :آنچه اهمیت داشـتن شـاگرد برای فرد مصلح را مشـخص
میکند این گفتـهی عالمه قاسمی است که« :اخیرا برای من یک
نکته مبرهن شد و آن این که هر کس در رابطـه با افراد کتــاب
مینویسد جز دربارهی آنـان که از خود اثـری بر جای گذاشتنـد
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ننویسد و آنان دو گروهاند؛ گروه نخست آنان که نوشتهاند و اختراع
و ابداع کردهاند و گروه دوم آنان که انسان ساختهاند و شاگردانی
در فنون و علوم مختلف تربیت کردهاند» و قاسمی هر دوی این ها
را با هم داشت.
شاگردان عالمه جمال الدین قاسمی
ادیب مشهور «حسنی کنعان» میگوید« :شاگردان شیخ جمال
الدین قاسمی در دمشق بسیارند و از نخبههای شام و بزرگواران
آن محسـوب میشودند» .شـاگردان عالمه قاسمی را میتوان به
سه دسته تقسیم کرد:
آن دسته از شاگردانی که بعدها علمای شام شدند مانند:
۱ـ عالمه محمد بهجت البیطار:
ایشـان نوهی عالمه عبــدالرزاق
البیطار ،دوست و رفیق شیخ جمال
الدین قاسمی است .عالمه محمد
بهجت البیطــار از بــارزتریــن و
بزرگ تریـن شاگردان شیخ جمال
الدین قاسمی محسوب میشود که
به مدت چهـار سال نــزد او علم و
عالمه محمد بهجت البیطار
دانش آموخت و بعدها به دستور
پدربزرگش عالمه عبدالرزاق البیطـار متولـی خطابت و تدریس در
مسجــد دقــاق شد .او در مدارس دولتــی و خصوصی به تدریس
میپرداخت و به زبانهای عربی و فرانسوی تلسط داشت و عضو
مجمع زبان عربی در دمشق بود .نخسین فعالیت عالمه بهجت در
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مجمـع ،ایـراد یـک سـخنرانی دربـارهی زندگـی شیخاالسلام
ابـن تیمیـه رحمـهاهلل بـود .در سـال  ۱۳۴۴هجـری قمـری
ملـک عبدالعزیز بـن عبدالرحمن آل سـعود بنیانگذار عربسـتان
سـعودی از او خواسـت مدیریـت معهـد علمـی مکـهی مکرمـه
را بر عهده بگیرد ،عالمه بیطار سالها در مکه زندگی کرد و طی
این مدت در حرمین شریفین به تدریس علوم شرعی پرداخت و
عالوه بر آن عضو دادسرای مکهی مکرمه بود .در آینده به طور
مفصل به زندگی ایشان خواهیم پرداخت .ظافر بن جمالالدین
قاسمی در مورد ایشان میگوید« :عالمه بهجت البیطـار از نـزدیک
تریـن شاگـردان پدرم بود ،اگر نگویـم مطلقا نزدیکترین آنها بود».
عاصـم البیطـار فرزنـد عالمه محمـد بهجت البیطـار در مورد
رابطـهی پدرش بـا عالمه جمالالدین قاسـمی میگوید« :عالمه
جمالالدین قاسمی در وجود پدرم محبت سلفیت و عقیدهی زالل
و دوری گزیدناز تزویر ،و استفاده ی بهینه از وقت را کاشت».
عالمـه محمـد بهجت البیطـار در مورد شـیخش عالمه جمال
الدین قاسمی میگوید« :اگر ایشان عمری بلندی میداشتند آثار
بیشـتری از ایشـان هماننـد دیگر تألیفات نفیسشـان مشـاهده
میکردیم زیرا استاد ما در تجدد مستمر بود و این تجدید را از علوم
عصر و حقایق آن استنباط میکرد و موفق شد بسیاری از اسرار
شـریعت و خفایای پنهان آن را کشـف کند» .او از استاد خود به
نیکی و با عنوان «استاد و امام ما ،عالم شام و بزرگ بزرگان» یاد
میکرد و همواره بر او درود میفرستاد و شاگردش ظافر القاسمی،
فرزند استادش جمالالدین قاسمی را به نشر آثار پدرش و به ویژه
کتابهای «قواعد التحدیث» و «محاسـن التأویل» تشـویق کرد.
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۲ـ شیخ حامد التقی :از خویشاوندان عالمه جمالالدین قاسمی
و از بزرگسـالترین شـاگردان او محسـوب میشـود که  ۱۷سال
همراه و همگام اسـتاد خود بود .شـیخ حامد التقی رسالت و پیام
اصالحـی شـیخش را با تدریس و خطابت در مسـاجد و مدارس
ادامه داد و همواره شـیخش را میسـتود .شـخصی از او پرسـید:
«آیا در دمشـق عالمی جز شیخ شما ،جمالالدین قاسمی ،یافت
نمیشـود؟» او پاسخ داد« :در دمشق علمای بسیاری هستند اما
هیچکدام از آنها تالشـی مانند شـیخ و استاد ما نداشتهاند .او هم
مدرس و واعظ بود و هم خطیب و راهنما و هم مصلح و مؤلف ...در
مسجد برای عموم مردم تدریس میکرد و در خانه برای خانواده
و شاگردان خاصش ،حلقههای درسی که در خانه برگزار میکرد
شـخصیتهایی در آن شـرکت میکردند که بعدها ستارههای علم
و دانش در جهان اسالم شدند مانند شکیب ارسالن ،شیخ طاهر
الجزایری ،شـیخ عبدالرحمن شـهبندر ،استاد محمد کرد علی ،و
شیخ جمیل الشظی».
۳ـ شیخ توفیق برزه :او از بارزترین شاگردان عالمه جمالالدین
قاسـمی محسوب میشـود و عالمه قاسمی در بسیاری از مسائل
و قضایا با او مشـورت میکرد .شـیخ توفیق بـرزه عالوه بر عالمه
قاسـمی نـزد شـیخ «کامـل القصاب» رفیـق و همـراه «عزالدین
قسام» که به دفـاع از اسالم در مقابل شبهـههای خاورشناسان و
منحرفان شهره بود ،دانش آموخت.
ـ شـیخ عبدالفتـاح االمـام :او مدتـی طوالنـی همـراه عالمـه
جمالالدیـن قاسـمی بـود و بعدهـا حامـل و مروج اندیشـههای
اصالحی شـیخ خود شـد .عبدالفتاح االمام در سادگی و تواضع و
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ازدواج نکردن و توجه به قضایای عمومی و تأسیس مؤسسات علمی
همانند عالمه طاهر الجزایری بود و از بنیان گذاران «مؤسسـهی
تمـدن اسلامی» محسـوب میشـود که مقـاالت علمی بسیــار
قویای در مجلهی تمــدن اسالمی منتشـر ساخت و همچنیـن
نقشی فعال در تأسیس «مجمع انصار الفضیله» و «مجمع جوانان
مسـلمان» داشـت و بعدها به ریاست آن برگزیده شد .او بسیاری
از وقت خود را به نوشتن و تألیف و نشر کتاب اختصاص داده بود
و به دفاع از اسالم در آن دوره که جهان اسالم با تهاجم فکری غرب
روبهرو بود ،توجه ویژهای داشت.
۵ـ شـیخ محمد جمیل شـطی :او مدت ها همراه عالمه جمال
الدین قاسـمی بود و بعدها مفتی حنابله در عصر خود شـد .شیخ
محمد جمیل شطی در رثای استاد و شیخش جمالالدین قاسمی
سروده است:
ای دشمنان مصلحان اندکی درنگ ...من با شما سازش نخواهم
کرد
مـا یاران هدایت در کمین شـما هسـتیم و هـر مزاحمی را به
مبارزه میطلبیم
اگر قاسمـی از میان ما رفت شما هر روز در میـان ما قاسمـیها
خواهید یافت
ما از راه او پاسبانی میکنیم و به پیمان او وفاداریم و در بیان حق
از سرزنش هیچ کسی واهمه نداریم.
آن دسـته از شـاگردانی که بعدها علمای مطرح سرزمینهای
خود شدند مانند:
۱ـ شیخ محمد بخیت المطیعی :مفتی مصر ،او زمانی که عالمه
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جمالالدین قاسـمی در قاهره به سـر میبرد نزد عالمه قاسـمی
حضور مییافت و از او علم و دانش میآموخت.
۲ـ عالمـه احمـد شـاکر :محـدث مصـر ،زمانـی کـه قاسـمی
در قاهـره بـود همـراه و ملازم او بـود .میگویـد« :مـن از جمله
دانشجویانی بودم که با استادمان قاسمی رحمهاهلل ارتباط داشتم
و ملازم و همـراه او بـودم و از نصایـح و رهنمودهایش بهرههای
زیادی بردم».
۳ـ شیخ عبدالعزیز السنانی :از علمای نجد که برای کسب علم و
دانش از جمالالدین قاسمی به شام آمد و مدتی با او همراه بود و
بعدها پس از بازگشت به نجد همچنان با او در ارتباط بود.
۴ـ شیخ محمد بن عبدالعزیز بن مانع :از علمای نجد که مدتی
را در دمشق همراه عالمه قاسمی بود و از او علم و دانش آموخت.
کسـانی کـه از دعـوت عالمه جمـال الدین قاسـمی و
تألیفات او متأثر شدهاند:
عالمـه جمالالدیـن قاسـمی نشسـتهایی عمومـی بـا حضور
جوانان نخبهای که در مدارس دولتی و برخی مدارس تبشـیری
غربی که چندان توجهی به علوم شرعی نداشتند ،برگزار میکرد.
بسیاری از این جوانان متأثر از دعوت اصالحی جمالالدین قاسمی
و مؤلفات او شده بودند و خود قاسمی اهمیت جذب این جوانان
و استفاده از آنها در برابر خرافات و نادانی و غربزدگی را به خوبی
میدانسـت .ارتباط جمالالدین قاسـمی با این جوانان منحصر به
آموزش دینـی آن ها نبود ،بلکه آنها را تشویق میکرد تا بنویسنـد
و خود نوشـتههای آنها را بازبینی میکرد .قاسـمی در خاطراتش
مینویسد« :پس از نماز عشا سلیم افندی جزایری و اسعد افندی
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بنباشی و دوستانشان نزدم آمدند و اصالحات انجام شده در مقالهی
«معیار تعقل» و عبـارتهایی که به حذف آن اشاره کرده بـودم را
به آنها نشان دادم ،نمیدانم این اصالحات را انجام خواهد داد یا
خیر! از خداوند میخواهم نویسندگان ما را حامی دین قرار دهد».
از بارزترین این شاگردان میتوان به افراد زیر اشاره کرد:
۱ـ عالمه محبالدین خطیب:
مالک انتشارات و کتابخان ه سلفیت
که نقش بسیـار زیادی در بیداری
اسالمی معاصر داشته است .محب
الدیـن خطیب دوسـت صمیمـی
صالحالدین قاسمی ،برادر کوچکتر
عالمه جمالالدیـن قاسمـی بود،
زمانــی که خطیب «مؤسســهی
محب الدین الخطیب
جمعیت نهضت» را راهاندازی کرد
صالحالدین قاسـمی را به عنوان دبیر امور محرمانهی آن انتخاب
نمود .مشـارکت برادر کوچک عالمه جمالالدین قاسـمی که در
آن دوره سـنش از  ۲۰سـال تجاوز نمیکرد در تأسیس جمعیت
نهضت ،باعث شد وزارت دادگستری وقت از برادر بزرگتر بازجویی
نماید و او را مسئول حقیقی و محرک اصلی جمعیت نهضت بداند،
گرچه عالمه قاسـمی این اتهام را رد کرد اما از عملکرد جمعیت
رضایت کامل داشت و حمایت او از فعالیتهای سیاسی برادرش در
زمـان اعلام قانـون اساسـی در سـال  ۱۳۲۶هجـری قمـری و
پیوسـتن او به برخی احزاب سیاسی این قضیه را آشکار میکند.
محبالدیــن خطیـب همچنیــن همـراه بـا عالمه قاسمــی در
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درسهای شـیخ طاهر الجزایری شـرکت میکرد و به مدرسـهی
عبداهلل پاشا که عالمه قاسمـی در آن تدریس میکرد نیز رفت و
آمد داشت ،عالوه بر آن در روزهای تعطیلی مدارس و دانشگاهها
از اسـتانبول به دمشـق میآمـد و در خانهی عالمـه جمالالدین
قاسمی از او علم و دانش میآموخت.
محبالدیـن خطیب در پیام تسـلیتی به صالحالدین قاسـمی
بـه مناسـبت درگذشـت بـرادرش عالمـه جمالالدیـن قاسـمی
مینویسد« :آن شب زیبا را به یاد میآوری که من و تو با دوستان
ایمانیمـان در مسـجد سـنانیه در حلقـهی درس فقیـد اصالح،
جمالالدیـن بودیم و او با سـخنان حکیمانهاش روح ما را صیقل
میداد و قفل دلهایمان را میگشود و ایمان و یقینی که معلمان
نـادان ما ویران کرده بودند ،او از نو میسـاخت؟ خداوند بهترین
پاداشی که به اولیای خود میدهد به او بدهد» .او در رابطه با حقی
کـه عالمه قاسـمی برگردنـش دارد میگوید« :اگـر خداوند ما را
مشـمول رحمت خود نمیکرد و پدرانی معنوی در مسیر ما قرار
نمـیداد کـه ما را در این فضـای پر از اختناق نجات دهند ،ما در
وادی سـرگردانی بودیـم .نزدیکتریـن آنها ،برادر دوسـتم صالح
الدیـن ،یعنـی عالمهی شـام ،جمالالدین قاسـمی و همراهانش
بودنـد کـه در حلقات نورانی شـیخ طاهر الجزائری از وجودشـان
بهره میبردیم».
محبالدیـن خطیـب در رابطـه بـا نقـش عالمـه جمالالدین
قاسمی در بیداری اسالمی میگوید« :استاد جمالالدین قاسمی
رحمــهاهلل چــراغی از چــراغهای اصالح اسالمــی بود کــه بر
تاریکیهـای زندگـی مـا در یـک سـوم نخسـت قـرن چهاردهم
218

روشـنایی افکند و خداوند به وسـیلهی علم و عمل ایشـان به هر
کسـی خواسـت ،سود رساند .سـپس در حالی چشـم از دنیا فرو
بست که آثاری علمی از خود به جای گذاشت که هیچ کتابخانه ای
در جهان اسالم بیبهره از آن نیست».
۲ـ استـاد خیـرالدین زرکلـی:
مورخ مشهور و نویسندهی کتاب
«االعالم» ،او از طریق کتابهای
عالمه جمالالدیـن قاسمـی و به
ویـژه کتـاب گرانسنگ «دالئـل
التوحید» با ایشان آشنا شد ،سپس
با او دیدار کرد و از محضـر عالمـه
قاسمـی استفـادهها برد .استــاد
خیرالدین زرکلی
زرکلی در کتاب خود به شرح حال
عالمه قاسـمی نیز پرداخته و در مورد او میگوید« :امام شـام در
عصـر خـود ،از مشاهیـر دیانت و ادب و دارای اندیشـهها و باورهای
سلفـی بـود ،حسودان او را بــه تـأسیس مذهبـی جدیـد بـه نـام
«مذهب جمالی» متهم کردند که در نتیجهی آن ،حکومت وقت
در سال  ۱۳۱۳هجری قمری او را بازداشت و مورد بازجویی قرار داد،
اما در نهایت تبرئه شد و والی دمشق از او عذرخواهی کرد».
لیست شاگردان عالمه قاسمـی بسیار طوالنی است و در نهایت
تنها به چند مورد دیگر اشاره خواهیم کرد:
«دکتر عبدالرحمن شهبنـدر» که در سال  ۱۹۲۰میـالدی به
عنـوان وزیر امور خارجـهی سوریـه تعیین شد .استـاد «شکـری
العسلی» که بعدها در دولت عثمانی به عنوان نمایندهی مجلس
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مبعوثان انتخاب شد و از کسانی بود که در سال  ۱۹۱۶میالدی
توسـط جمـال پاشـای خونریـز در دمشـق اعدام شـد« .فارس
خوری مسیحی» که از مؤسسان مجلس علمی دمشق بود و بعدها
به عنوان وزیر و نمایندهی سـوریه در سـازمان ملل انتخاب شـد
و مدتـی نیز نخسـتوزیر سـوریه بـود و یک میهندوسـت تمام
عیــار بود« .محمد کرد علی» ،زبان شنــاس معــروف و دیگــر
مصلحانی که از علم و دانش و منهج عالمه جمال الدین قاسمی
استفاده کردند.
فتح باب اجتهاد و همسویی با قضایای عصر
و ارائهی راهحل برای مشکالت آن دوره:

این مسئله سومیـن محور از محـورهای اصالحـی جمالالدین
قاسمی است .اجتهاد و شکستن زنجیـــرهای تحجر و تقلیــد و
حل مشکالت عصــر در روش و منش ایشـان نمایـان بود .خـود را
از زندگـی روزمـرهی مـردم و قضایای آنهـا دور نمیکرد و خوب
میدانست که وظیفهی یک عالم هدایت و راهنمایی مردم است و
مسئولیت دعوتگران راهنمایی مردم و در پیش آن ها گام برداشتن
است ،نه از پشت سر آنها دویدن .در مورد این محور اصالحی عالمه
جمال الدین قاسمی میتوان به نکات زیر اشاره کرد:
۱ـ همسـویی بـا علـوم روز :عالمه قاسـمی توجه ویــژهای به
مطالعهی مجالت و روزنامهها و اخبــار مخترعان و مبتکران عصر
داشت و میگفت« :اسباب پیشرفت جامعــه انتشــار این سه چیز
است :چاپ خانهها ،روزنامـهها و مدارس اگر به درستی مدیریت
شوند» .از این جملـه میتـوان به داستــان او و فواید تلفن اشاره
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کـرد ،زمانـی کـه در سـال  ۱۳۲۱هجـری قمری برابـر با ۱۹۰۴
میلادی بدون هماهنگی قبلی به زیارت مفتی وقت مصر ،شـیخ
محمد عبــده در قاهره رفت اما او را در خانه نیافت و برای از دست
رفتن وقتش تأسـف خورد ،درحالیکه دوسـت او با منزل شـیخ
محمد عبـده تماس گرفت و از عدم حضور او باخبــر شد و به آن جا
نرفت .عالمه قاسمی در سفرنامهی خود به مصر مینویسد« :هم
هزینهای که من پرداخت کردم را نداد و هم وقتـی که من ضایع
کردم را از دست نداد و ایـن ثمـرات علـوم نوین است که فواید
بیشماری برای انسان به ارمغان آورده است».
عالمه جمالالدین قاسـمی دربـارهی اختراع تلگراف میگوید:
«آنچه دربارهی تلگراف برای ما آشـکار شده است ،قطـــرهای از
دریای اختراعات و اکتشافاتی است که آینده از آن پرده بر میدارد
«و خداوند میآفرینــد آن چه شما از آن نمیدانید» اختراعاتی که
بشریت از آن بهرهمنــد میشود و طبقــات مختلف جامعه از آن
استفاده میبرند» .عالقه قاسمی با بصیـرت قرآنیاش اینگونه در
آسمان علم و پیشرفت پرواز میکند.
۲ـ عالمه قاسمی ـ همانطور که بهخوبی از باورهای اهل بدعت
اطالع کافی داشـت ـ از اندیشـههای نوین در سیاسـت و اقتصاد
نیـز آگاه بـود .او در مـورد دیدگاه متحجران نسـبت به مصلحان
میگوید« :اگر کسی مردم را به انفـــاق در راه خدا فرا بخواند و
توانگــران را به نیکـی در حق مستمنــدان تشـویـق کنــد او را
سوسیالیسـت میخوانند!» این جمله نشان میدهـــد عالمـــه
قاسمی در آن زمان خوب از مفهوم سوسیالیسم آگاه بوده است.
او در کتـاب «جوامـع اآلداب» بخشـی را بـه آداب نمایندگان
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مجلس مبعوثان عثمانــی اختصاص داده و میگوید« :نمایندهی
مجلس قانون گذار است ،بنابراین نخستین چیــزی که باید بداند
علم حقـــوق و سازوکار مجالس شورا نــزد ملل پیشرفته است،
ضمن این که باید از تاریخ امت و جامعــهی خود به خوبــی آگاه
باشد و نسبت به روابط کشــورش با کشورهای اروپایی و معاهدات
و پیمانهـای انجـام شـده بـا ایـن کشـورها و امتیازاتـی کـه به
این کشـورها داده شـده اطالع کافی داشته باشـد و بتواند فواید
علمی را از کتب سیاسـی ،حقوقـی ،اداری که بهزبانهای خارجی
نوشته شده استخراج کند» .این جمله نشان از فهم عمیق ایشان
از دموکراسی و سازوکار آن دارد.
۳ـ روش و منش عالمه قاسمـی در اصالح دین و دنیای مردم
همان روش پیامبران بود ،او تنها به آموزش قضایای دینی و موعظه
برای مسلمانـــان اکتفا نمیکرد ،بلکه میکوشیــد با استفاده از
وسایل مدرن و نوین در جهت اصالح دین و دنیای مردم گام بردارد
و در همین راستا کتاب «ارشاد الخلق للعمل بخبر البرق» و کتاب
«فتاوی األشراف بالعمل بالتلغــراف» را به رشتهی تحریر در آورد.
او همچنین مدافع استفاده از کود شیمیایی و ابزار آالت نوین
کشـاورزی و اسـتفاده از سـم پاشـی برای از بین بردن آفتهای
کشاورزی جهت توسعهی کشاورزی و آبادی در سرزمین شام بود،
به همین جهت پدرش را تشـویق کرد کتاب «قاموس الصناعات
الشامیه» را بنویسد که تا امروز از کتابهای بینظیر در باب خود
محسوب میشود.
در رابطـه با سـفر خود به مدینهی منـوره میگوید« :مدینهی
منـوره امـروز نیازمنـد یک مصلح واقعی و یک امیـر و والی غیور
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است که راههایش را چراغانی کند و در جهت عمران و آبادانی این
شهر و پیشرفت مادی و ادبیاش بکوشد».
۴ـ عالمه قاسـمی مدافع وضع قانون اساسـی دولت عثمانی و
تعیین مسـئولیتها و حقوق مردم و حکومت و سـلطان بود و در
سال  ۱۳۲۶هجری قمری برابر با  ۱۹۰۸میالدی زمانی که بحث
قانون اساسی عثمانی مطرح شد به شدت از آن دفاع و مخالفانش
را به باد انتقاد گرفت و آنان را مزدور ابوالهدی صیادی دانست که
تالش میکردند این قانون اساسی را مخالف شریعت جلوه دهند.
عالمه جمالالدین قاسمی به مبارزه با آنها پرداخت و اظهار داشت
که این قانون اساسی برگرفتــه از کتب فقهی و مستنبط از متون
قرآن و سنت و قیاس و اجماع است.
جمالالدین قاسمی در محفلـی که به مناسبت وضـع قوانیـن
حزب آزادگان برگـزار شد مشـارکت کرد و برادرش صالح القاسمی
در ایـن محفل سـخنانی با عنوان «جایگاه قانـون در دین» ایراد
کرد که نسـخهای از این سخنرانی به خط جمالالدین نزد فرزند
ایشان ظافر وجود داشت.
عالمـه قاسـمی از بین رفتن ترس و وحشـت و انتشـار آزادی
پژوهـش و تحقیـق علمـی و دعـوت را بـه فال نیـک میگرفت،
درسـت همانند امروز ما که با اندکی آزادی برای دعوتگران شـاد
میشـویم .از خداوند میخواهیم مـا را از خفقان جدید و نیرنگ
فاسـدان داخلـی کـه بـا تحریـک بیگانـگان و غفلت مسـلمانان
میکوشـند به جامعه ضربه بزننـد مصون بدارد ،دقیقا چیزی که
بعدهـا در سـایهی حکم اتحادیهـا رخ داد و مردم قدر و منزلت
سلطان عبدالحمید را دانستند و بر وی درود فرستادند.
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۵ـ عالمه جمالالدین قاسـمی مصلحان را به پذیرش پسـتها
و مناصـب کلیـدی جهت حمایت از نهضت اصالحی و عدم ترک
این مجال برای مفسـدان تشـویق میکـرد ،او در نامهای یکی از
دوستانش را به صبر و ماندن در پستش تشویق نموده و میگوید:
«دوسـت ندارم از پسـت خود اسـتعفا دهی ...این دیـدگاه من و
نصیحتم به همهی دوستانی است که در رابطه با استعفا دادن با
من مشورت میکنند ،بودن آنها در این مسئولیتها رحمت است و
چـه بسـا کسـی متولـی ایـن مسـئولیتها شـود که شایسـتگی
نداشـته باشد .بیتردید استعفای انسـان مصلح و باتقوا مصیبتی
است غیر قابل جبران .این انسانها در پستهای دولتی با ترس و
پارسایی و مهرورزی و نیک رفتاری با مردم ،کمــال انسانــی را
به نمایش میگذارنــد ...خـدا را سپـاس میگوییــم که توفیــق
داد انسانهایی را دریابیم که با رفتـار و عملکرد خود الگویی برای
دیگرانانـد» .گویـا سـخن او با اسلامگرایانی اسـت کـه امروزه
بهقدرت رسـیدهاند ،آنها باید از خداوند بترسند و به بندگان خدا
نیکی کنند و اجر امانت در ادای تخصصی مسئولیت و اجر دعوت
را با هم داشته باشند.
روزی عالمه قاسمی بر شیخ و استــادش بکری العطار وارد شد
و او را بابت بدرفتاری یک کارمنــد دولتی در دادگاه شرعــی که
از وی طلب رشوه کرده بود ناراحت و نگران یافت و از او شنیــد
که میگفت« :اگر من ـ شیخ علمای دمشق ـ نمیتوانم بدون رشوه
کارهایم را پیش ببرم وضعیت عموم مردم چگونه خواهد بود؟!»
عالمه قاسمی از سخنــان ایشــان بر آشفت و گفت« :خداونــد تو
را مجازات میکند زیرا همواره در درسهایت مردم را از پذیــرفتن
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مسـئولیت در دادگاههای شـرعی بر حذر میداشتی و میگفتی:
«دادگاههـای امـروز خندقهـای دوزخانـد»! اگـر انسـانهای
خداترس و مسـئولیتپذیر این پسـتها را برعهده نگیرند ،امثال
ایـن شـخص کـه از او شـکوه میکنی عهـدهدار پسـتهای مهم
میشونـــد» .شیخش گفت« :راست میگویی ،ما در رابطـــه با
نپذیرفتن این پستها مقصر هستیم».
۶ـ عالمـه جمالالدیـن قاسـمی اسـتفاده از مـال زکات بـرای
هزینههای عمومی مسلمانان را روا و آن را شامل گزینـهی «فی
سـبیل اهلل» ،یکی از هشت مورد یاد شده برای مصـــارف زکات
میدانست و در همیــن مورد نقدی بر رشید رضــا که مخالف این
فتوا بود نوشت .او خطاب به رشیــد رضا میگویــد« :مراد از «فی
سبیل اهلل» هر کاری است که تقــرب به خداونــد در آن باشـد ،اگر
انسـان از مـال خود برای سـاخت مـدارس ،راهسـازی ،راهاندازی
یک پروژهی خیریه ،چاپ کتاب ،خرید نیازهای مستمندان و غیره
اسـتفاده کند ،همهی این موارد مصداق «فی سبیل اهلل» است و
میتـوان آن را از زکات مـال پرداخـت کـرد .این فتوای شـما به
توانگران این تصور را میدهد که اموالی که هزینه میکنند ضمن
زکات مالشـان حسـاب نمیشـود و بنابراین پروژهها را ناقص رها
میکنند یا با کراهت آن را پرداخت میکنند».
۷ـ در اوایل قرن بیستـم میالدی ،ژاپن اعـالم کرد در وضعیت
دینی کشور بازنگـری خواهـد کرد و در پی دینـی خواهد بود که
نیازهای ملت ژاپن که به واسطهی پیشرفت علمی ،باورهایشان به
بوداییت و بتپرستـی سست شده و به سرعـت به سوی صنعت و
پیشرفت گام بر میدارند را بر آورده سازد .این قضیه ذهن عالمه
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قاسـمی و تعـداد زیـادی از علما را به خود مشـغول کـرد ،او در
خاطراتـش مینویسـد« :در منزل شـیخ عبـداهلل الخانی پیرامون
اسالم در ژاپن گفتگو کردیم و اینکه باید افرادی شایسته و نخبه
را از شـهرهای مهم جهان اسلام انتخاب کرد تا پیرامون مزایای
دیـن اسلام مقاالتـی بنویسـند و بـه شـبهات مطـرح شـده در
گذشـته و حال پاسـخ دهنـد ،زیرا وجود افـراد اندکی که در این
زمینـه فعالیـت میکنند پاسـخگوی حجم حمالت علیه اسلام
نیسـت» .این نشـان از احسـاس مسـئولیت عالمه قاسـمی برای
انتشـار اسلام در دنیا دارد .او در نامهای که به یکی از دوستانش
نوشتـه میگوید« :هنگامی که تصمیم گرفتم نقدی بر کتاب یکی
از خدانابـاوران ژاپنـی بنویسـم ،دریافتـم کتابهایـی کـه دارم
پاسـخگوی این شـبهات نیسـت ،زیرا این کتابهـا در دورههای
متفاوت و در سـرزمینهایی متفاوت نوشته شدهاند ،پس تصمیم
گرفت به بحث و بررسـی بپردازم تا اینکه به این شـبهات پاسـخ
دهـم» .نتیجـهی این تحقیقات عالمه قاسـمی کتاب گرانسـنگ
«دالئل التوحید» بود.
۸ـ آنچه عالمه جمالالدین قاسمی را از سایر فقهـای عصرش
متمایز میسازد ارتباط گستردهی او با مردم و شناخت نیازهای
آنـان و تالش برای آسـان سـازی فتـوا و ترک جمـود و تحجر و
تعصبات فقهی بیدلیل و روی آوردن به فتــواهای آسان مستند
بـه دالیـل شـرعی بـود .او در کتـاب «المسـح علـی الجوربین»
به آثار و پیامدهای منفی و زیانهای جلوگیری به ناحق از مسح بر
خفین بر دانش آموزان مدارس اشاره کرده و میگوید« :برخـی از
اساتید از مشکالت دختران و پسران دانشآموز در فصل زمستان
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هنگام وضو گرفتن شـکایت کردهاند ،اگر اینها از رخصت شـرعی
مطلع بودند برایشـان آسان میشد و با سختی روبهرو نمیشدند
و هیچ بهانهای نیز برای ترک نمازی که از بزرگترین سـتونهای
اسلام و مهمترین شـعار آن است نمیداشـتند» .شاید خیلیها
نداننـد کـه در زمـان حکمفرمایـی تعصبـات مذهبی بـر جامعه،
بسـیاری از مفتیان فتوای بطالن نماز کسـی که بر خفین مسـح
میکند را صادر میکردند که در نتیجه آن بسیاری از مردم ،ترک
نماز را بر وضوی با آب سـرد در فصل زمسـتان ترجیح میدادند.
۹ـ زندگی عالمه قاسمی با مردم و حضور در بطن جامعه ،به او
فهماند که سیسـتم قضایی مبتنی بر تعصبات مذهبی و مخالف
با اجتهاد ،نمیتواند حل کنندهی مشـکالت جامعه باشـد زیرا به
جای تمسـک به نصوص وحی ،به اقوال و فتاوای افراد چسـبیده
است ،بنابراین او خواستار اصالح سیستم قضایی شد و در همین
فـي تنفيذ بعض
في إصالح القضاء
رابطـه کتـاب «أوام
الشـرعي ..
..
.. ..
العقود على مذهب الشافعيه وغيرهم ».را به رشت ه تحریر درآورد و
خواسـتار اجتهـاد قاضـی و اعتمـاد بـر دلیـل صحیـح و تعصـب
نورزیـدن به مذاهب و پذیـرش آرای قضایی مذاهب چهارگانهی
اهل سنت به جای اکتفا به مذهب حنفی شد که این خواستهی او
با استقبال دولت عثمانی روبهرو شد.
در رابطه با نقش اصالحگرایانهی عالمه جمالالدین قاسمی به
همین اندازه بسنده میکنیم.
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درگذشت عالمه جمالالدین قاسمی
عالمه جمالالدین قاسمی پس از یک بیماری چند ماهه در ۲۳
جمادی االول سال  ۱۳۳۲هجری قمری برابر با  ۱۸آوریل ۱۹۱۴
میالدی در سـن  ۴۹سـالگی چشـم از جهان فرو بسـت و پس از
تشییعی بسیار باشکوه در مقبرهی «باب الصغیر» در دمشق دفن
شد .علما و اندیشمندان دمشق ،بیروت ،مصر و عراق درگذشت او
را تسلیت گفتند .در این مجال تنها به پیام تسلیت عالمه شکری
آلوسـی به شیخ رشـید رضا به مناسبت درگذشت عالمه قاسمی
اشـاره میکنیم .ایشـان میگوید« :اما بعد؛ روزنامههای شام خبر
درگذشـت عالمه جمالالدین قاسـمی ـ قدس اهلل روحه الزکیه ـ
را منتشـر کردنـد .ایـن خبـر ،قبلـم را تـکان داد و وجـودم را به
لـرزه درآورد و دلـم را جریحـهدار کـرد .میدانم کـه آن فقید از
نزدیکترین و بهترین دوسـتان شـما بود ،ضمن اینکه موافقان و
مخالفان همه به فضل و بزرگواری و ادب و تقوا و پارسایی و نسب
شریف و حمایت او از شریعت و قوت ایمان و یقینش و مبارزهای که با
ملحدین داشت ،گواهاند .خداوند به وسیلهی او شریعتش را زنده
نگه داشت و شعایر اسالم را برپا نمود ،از این خبر بسیار متأثر شدم و
اشک از گونههایم سرازیر است ،انا هلل و انا الیه راجعون».
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جهت اطالع ت
بیشر از زندگینامهی عالمه جمالالدین قاسـمی به منابع
زیر مراجعه کنید:
الصالح الحديث ف ي� الشام.
ـ أباظه ،نزار .جمال الدين القاسمي أحد علماء إ
العتقاديه.
ـ دبدوب ،عیل .القاسمي وآراؤه إ
ف
س�ة ذاتية
ـ العجمي ،محمد .إمام الشام ي� عرصه جمال الدين القاسمي ي
بقلمه.
ـ العجمي ،محمد  .آل القاسمي ونبوغهم ف ي� العلم والتحصيل.
ض
الفري� ،سامی .الشيخ جمال الدين القاسمي واختياراته الفقهيه.
ـ
ي
ـ القاسمی ،ظافر .جمال الدين القاسمي وعرصه.
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عالـم شام محمـد بهجت البیطـار
۱۳۱۱-۱۳۹۶ه ۱۹۷۶ -۱۸۹۴ /م

پیش درآمد
عالمه محمد بهجت البیطار ( ۱۳۹۶ـ ۱۳۱۱ه  ۱۸۹۴ /ـ ۱۹۷۶م)
از بارزترین و مشـهورترین شـاگردان عالمه جمالالدین قاسـمی
و یکی از پرچمداران نهضت اصالح دینی و تربوی در شام و شبه
جزیره عربی محسوب میشود .او فقیه ،پژوهشگر ،محقق ،مورخ و
زبانشناس وارستهای بود اما با این وجود ،به خوبی معرفی نشده
و تنها کتابی که در شـرح حال ایشـان نگاشـته شده کتاب دکتر
عدنان الخطیب است.
تولد و رشد محمد بهجت البیطار
محمد بهجت البیطــار در سال  ۱۸۹۴میـالدی در دمشق در
خانوادهای اصالتا الجزایری به دنیا آمد .خانواده او اهل علم و ادب
و تقوا بودند و  ۲۰۰سال پیش از تولد محمد بهجت به شام هجرت
کرده بودند .پدرش شیخ محمد بهاءالدین بن عبدالغنــی حسن
ابراهیم معروف به ابن بیطار از سران تصوف در عصر خود بود .پدر
بزرگش نیز از علمای مشـهور شـام و از ائمه و خطبای سرشناس
شـام بـود و مـادرش دختـر عموی پدرش ،شـیخ عبدالـرزاق بن
حسـن البیطار ،دوسـت و همراه دو عالمه شـام ،طاهر الجزایری
و جمالالدین قاسمی بود.
عالمه بهجت در آغاز ،اصول دین و زبان عربی را از پدر بزرگوارش
فراگرفت ،سـپس وارد مدرسـه ابتدایی ریحانیه شد .دبیرستان را
در مدرسـه کاملیه دمشـق که توسط شـیخ کامل قصاب همرزم
شیخ مجاهد عزالدین قسام راهاندازی شده بود به پایان رسانـد .در
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مدرسه العیـزریه که متعلق به مسیحیان بود ،زبان فرانسوی را نزد
موسـیو موریـس فراگرفت ،موسـیو موریـس بعدها توسـط او به
اسالم گروید و به استاد عبداهلل ریحانی تغییر نام داد.
تحول بهجت البیطار به منهج سلفی و ذکر برخی اساتید او

محمد بهجت البیطار ـ آنگونه که خود در شرح حال پدربزرگش
آورده است ـ در عصری که تعصب بر میراث گذشتگان و تسلیم در
مقابـل آن بدون هیچ تحقیق و بررسـی و تالشـی بـرای پاالیش
صحیح از ضعیف رایج بود ،رشد کرد .پدرش از صوفیان غالی بود
کـه همانند ابـن عربی ،ابن سـبعین و حالج معتقـد به «وحدت
الوجود» بود .او نیز بر روش و منش پدرش رشد یافت اما توسط
پدربزرگ مادریاش ،شـیخ عبدالـرزاق البیطار ،تعصب مذهبی و
تصوف غالی را رها کرد .آن گونه که بهجت البیطار در بیوگرافی
پدربزرگش که در مجله المنار و سپس مقدمه تحقیق کتاب پدر
..
في تاريخ القرن الثالث عشـر» آورده است،
بزرگش «حليه البشـر ..
پدرش در سـال  ۱۹۱۰در حالی که بهجت  ۱۶سال سن داشت،
چشـم از جهان فروبسـت و سرپرسـتی او را پدربزرگش بر عهده
گرفت ،در نتیجه او تعصب و پیروی از خرافات و بدعتها و احادیث
ضعیف را رها کرد و در مسیــر طلب علـم همــراه با دلیل گام نهاد.
بهجت البیطار علوم دینـی و عربی را نزد پدربزرگ مادریاش،
شـیخ عبدالرزاق البیطار و دوسـت او شـیخ جمالالدین قاسـمی
فراگرفت و در سه سال آخر عمـر عالمـه قاسمی ،پیوستـه همراه و
مالزم او بود .قاسمی در سال  ۱۳۳۲هجری قمری برابر با ۱۹۱۴
میالدی چشم از جهان فروبست و در نتیجه میتوان گفت بهجت
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البیطار در  ۱۶ـ  ۱۷سالگی به منهـج سلفـی گروید .سه سالی که
او همـراه عالمـه جمالالدین قاسـمی بود تأثیر بسـیار زیادی در
شـکلگیری شخصیت او داشـت .پسرش عاصم البیطار میگوید:
«پدرم پیوسـته همراه و مالزم شـیخ جمالالدین قاسـمی بود و
وابستگی عجیبی به ایشان داشت و شیخ جمالالدین ـ رحمه اهلل ـ
نقش بسیار زیادی در نهادینه کردن محبت سلف و عقیده راستین
بهدور از جعل و پوسته و استفاده از وقت و پایداری بر عقیده و صبر
بر سـختیها ،در وجود پدرم داشـت .او هرگاه یادی از اسـتادش
شیخ جمالالدین قاسمی میکرد ،میگریست».
بهجت البیطار همچنین از شـیخ محمد بدر الحسینی ،محدث
شـام و شـیخ محمد خضر حسین تونسـی که بعدها شیخ االزهر
شد ،کسب علم نمـود .محمد خضـر حسین اندکی پیش از وفات
عالمه قاسمی به دمشق آمد و خداونـد فقدان عالمه قاسمـی را با
وجود او برای اهل دمشق جبران کرد .عالمه بهجت البیطار در این
بـاره میگویـد« :اسـتاد بزرگـوار مـا شـیخ محمد خضر حسـین
یکـی از چهرههـای سرشـناس جهان اسلام در زمـان دو عالمه
شـام یعنی پدربزرگم ،شـیخ عبدالرزاق البیطار و اسـتادم ،شـیخ
جمالالدیـن قاسـمی ،بـه دمشـق سـفر کرد و بـا ایشـان دیدار
نمود .او از دیدار با دو عالم شـام مسـرور و آنها نیز از دیدار با او
مسـرور شـدند .همـراه بـا پدربـزرگ و اسـتادم بـه مالقـات او
میرفتیم و در مجالسـش شـرکت میکردیم ،در میان ما روابطی
دوسـتانه همراه با الفت و محبت شـکل گرفت ،زمانی که اسـتاد
ما شیخ جمالالدین قاسمی در اوایل سال  ۱۳۳۲هجری چشم از
جهان فروبست ،ما دانشآموزان کسی را محبوبتر از شیخ خضر
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نیافتیم که از محضر ایشان کسب علم کنیم ،ایشان عالمی وارسته
و متواضع و مهربان و خوشطبع و نیکوکار و مصداق بارزی از این
گفته شاعر بودند:
«گویی تو ترکیبـی از همه خوبیها هستی و محبـوب همـه دلها»
خوشـههای علـم و ادب را از بوسـتان او میچیدیـم و از جـام
اخالقش جرعهنوش سلسـبیل هدایت و تقوا بودیم .دانشـجویان
عالی دمشق برای حضور در دروس او و بزرگداشت شخصیتش و
شـگفتزدگی از اخالقش کمشـوقتر از ما نبودند ،همه شیفته او
شـده بودند و گرد این ماه تابان میگردیدند .علوم عقلی و نقلی،
فروع و اصول و برخی کتابهایی که در باب خود بینظیر بود را
نزد ایشان فراگرفتیم ،کتابهایی که نشان از حسن انتخاب و ذوق
سالم و قوت علمی و حرص ایشان برای رشد و ترقی شاگردانش و
آماده ساختن آنها برای بیداری امت میداد .در ابیاتی این کتابها
و شیوه تدریس استادم را بیان کردهام ،باشد که یادگاری گردد از
خاطرات تحصیل نزد ایشان برای خود و همشاگردیهایم:
ای کسـی که از من در رابطـه با درس سـرور ما امام ابن حسیـن
تونسی محمد الخضر میپرسی
از او در رابطه با «مستصفی» در علم اصول نوشته شیر میدان
غزالی حکیم و بزرگ متکلمین بپرس
در علـم خلاف از او در ابطـه بـا «بدایـه المجتهد» ابن رشـد
قهرمان فالسفه سئوال کن
همچنین از صحیح ابوالحسین مسلم دانشمند دوران ،و «مغنی»
ابن هشام شیخ نحویان
از او در رابطـه بـا کتاب ابویزیـد بن المبرد بپرس و درسهایی
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که مانند خورشید ،جهان تاریک را روشن میکرد
همه علوم را برایت نزدیک میکرد و حقایق را به تو بازگو مینمود
خداوند او را جایگزین شیخ ما و شیخ شام «جمالالدین قاسمی»
کرد و او رحمتی برای مردم بود».
این گونه بود که مسیر علمی بهجت البیطار پس از وفات پدرش و
تحول پدربزرگش و همراهی و مالزمت استادش جمالالدین قاسمی
و حضـور نـزد خضر الحسیـن تغییـر کرد و بعدها بهتوفیق خداوند و
سپس با تالش و پشتکارش مبدل به عالم شام محمد بهجت البیطار شد.

مسیرعلمی،دعوی،تربویعالمهمحمدبهجتالبیطار

 .۱محمد بهجت البیطار پس از درگذشت پدرش در سال ۱۹۱۰
میالدی ،درسـت زمانی که تنها  ۱۶سـال سـن داشـت ،خطابت
و تدریـس در مسـجد جامع القاعه در منطقـه میدان را به جای
پـدرش برعهـده گرفت و در سـال  ۱۹۱۷میالدی پـس از وفات
داییاش ،در مسجد جامع کریمالدین ،مشهور به دقاق به خطابت
و تدریس مشـغول شـد و تا آخر عمرش به خطابت و تدریس در
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این مسجد ادامه داد .مسجد دقاق در منطقهای است که خاندان بیطار
در آن ساکن هستند و خانواده بیطار به مدت  ۱۰۰سال ،خطابت در
این مسجد را بر عهده داشتهاند.
 .۲در این دوره ،محمد بهجت البیطار با تعداد زیادی از مصلحان
و رهبـران دینـی و متفکـران و اندیشـمندان آشـنا شـد ،عالمـه
جمالالدیـن قاسمـی و پدربزرگش شیـخ عبدالرزاق البیطار به او
ایـن فرصـت را میدادند که با دانشـمندانی که از دمشـق بازدید
میکردنـد دیدار کنـد و از اخبار آنها و نامهنگاری و ارتباطاتشان با
همعصــران خود اطالع حاصـل
میکرد ،جمالالدین قاسمـی در
نامـهای به شیـخ محمـد نصیف
مینویسد« :آنچه خدمتتان عرضه
مـیکنیـم کتــاب «نقــد عیـن
المیزان» ،نوشـته شیخ محمــد
بهجت البیطـار از مالزمان شبانه
روزی درسهـای ماسـت و او از
کسانیاستکهانشاءاهلل،آیندهای
نیکـو در انتظــار اوست» ،عالمـه
آلوسـی در نامهای که به عالمه جمالالدین قاسمی نوشته است،
از کتاب بهجت البیطار تمجید نموده و میگوید« :به شما تبریک
عـرض میکنـم کـه در میـان شـاگردانتان نابغـهای مانند عالمه
بهجت البیطار دارید .خداوند او را مبارک گرداند ،به خوبی پاسخ
یاوهسـراییهای ایـن رافضـی را داد» .این کتاب در سـال ۱۳۳۱
هجری قمری زمانی که بهجت البیطار تنها  ۲۰سال سن داشت به
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چاپ رسـید .خوب به تشـویق قاسمی و آلوسی و تمجید آنها از
کتاب بیطار بنگرید! این شیوهایست که امروزه بسیاری از اساتید
و مربیان در تعامل با شاگردانشان ،نیازمند آن هستند.
ایـن رد ،بـا رضایـت اسـتاد و شـیخش جمالالدیـن قاسـمی
نوشـته شد و این خطابات نشـان از شناخت جمالالدین قاسمی
از انحرافات شـیعه داشـت .قاسمی در سال  ۱۳۳۰هجری قمری
رساله «میزان الجرح والتعدیل» را به رشته تحریر در آورد و در آن با
اسلوبی همراه با مدارا و نرمی ،شیعیان را خطاب قرار داد تا جایی
که مورد انتقاد بسـیاری از همعصرانش قرار گرفت ،اما شـیعیان
حمالت گسترده و ظالمانهای علیه او آغاز کردند و این سبب شد
محمد بهجت البیطار در سال  ۱۳۳۱ه در حالی که تنها  ۲۰سال
سـن داشـت کتاب «نقد عین المیزان» را جهت دفاع از شـیخ و
اسـتادش بهرشـته تحریر در آورد .دیری نپایید که عالمه جمال
الدیـن قاسـمی در سـال  ۱۳۳۲هجـری قمـری چشـم از جهان
فروبست.
 .۳بـه سـبب توجـه اسـاتید بیطار بـه او و معرفـی او به دیگر
مصلحان و اندیشمندان ،عالمه رشید رضا در سال  ۱۳۳۸هجری
قمـری برابـر بـا  ۱۹۲۰میلادی طی توافقـی با امیـر فیصل بن
حسـین ،از عالمـه بهجت البیطار میخواهد نـزد ملک عبدالعزیز
آل سـعود بـرود و از او بـرای «تحکیم همـکاری و تفاهم و اتحاد
امرای شـبه جزیـره عربی بـرای رویارویی با حملات بیگانگان»
دعـوت بـه عمل آورد .سـلفی بـودن بهجت البیطـار عامل اصلی
ایـن انتخـاب بود زیرا احتمال پذیـرش آن نزد ملک عبدالعزیز را
بیشتـر میکـرد .این نخسـتین مأموریت بیطار بـرای خدمت به
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اسلام از سوی کسـی است که او را «سرور و امام ما» میخواند،
..
..
الحجازیه
«الرحله
یعنی رشید رضا .او این خاطرات را در کتابش
..
..
النجدیه ،صور من ..
البادیه  ۱۳۳۸ه ـ ۱۹۲۰م» به رشته تحریر
حیاه
در آورده است که نشانه توجه زودهنگام بیطار به جامعهشناسی و
عمران دارد و بعدها در زندگی او نمود بیشتری یافت.
..
..
بسیره الملك فیصل
«العبره
رشید رضا در مقالهای که با عنوان
رحمـه اهلل تعالی» بهچاپ رسانده است میگوید« :به ملک عبــد
العزیز آلسعود گفتم که پیام خود را همراه با استاد شیخ محمد
بهجت البیطار که انسـانی وارسـته و مورد اعتماد و دانشـمندی
مصلح است ،ارسال میکنم ،در آنچه از ما نقل میکند به او اعتماد
داشـته باشـید ،اگر چه او در سیاسـت تجارب چندانی ندارد اما
من موارد مورد نیاز را به او بازگو کردهام».
شـیخ بهجـت البیطـار تا آخر عمـرش با سیاسـت بیگانه ماند.
شیخ علی طنطـاوی ادیب شام و شاگرد شیـخ بهجت داستانی از
فریـب خوردن او در سـفر روسـیه نقل میکند« :اکثر مشـایخ و
اسـاتیدی که به روسـیه سفر کردهاند در آن جا فریب خوردهاند،
حتی شـیخ و اسـتاد ما شـیخ بهجت؛ شبی از شـبها در مسجد
جامع دمشـق پیرامون باورهای کمونیستــی سخن میگفتم که
شیخ ما وارد مسجـد شد ،خوشحال شدم و گفتم :بفرما سـرورم،
خیلی خوش آمدید ،برای حاضــران از خاطرات خودت در روسیه
بگویید .از جمله سخنــان او این بود که« :در آن جا هیچ عورتـی را
آشـکار و هیـچ بازویی را برهنه ندیدم ،آنچـه دیدم حجاب کامل
بود» ،از سخنانش بهت زده شدم و با خود گفتم هر آنچه من از
روسـیه برای شـاگردانم گفتم را بر سرم ویران کرد ،برای این که
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توجـه شـاگردان را جلب کنم گفتم :سـرورم درجه حرارت چند
بود؟ گفت :بیست درجه زیر صفر! و اینگونه به آنها فهماندم که
این پوشش برای گرم شدن در مقابل سرما بوده نه حرص و توجه
به فضیلت» .البته این داستان از شأن و مقام شیخ بهجت البیطار
نمیکاهد ،خداوند برای او درهای گسترده علم و تربیت را بازکرده
بـود و از آنجایـی کـه در امـور سیاسـی آگاهی چندانی نداشـت
وارد آن میـدان هـم نشـد ،اما توجـه زیادی به جامعهشناسـی و
شناخت اسرار ملتها و عمران و آبادانی داشت و مقاالتی در این
زمینه نگاشت که در مجله المنــار و دیگر مجالت به چاپ رسیـد.
 .۴عالمه محمدبهجت البیطار در مدرسه کاملیه و دیگر مدارس
غیر دولتی دمشق تدریس میکرد ،در سال  ۱۹۲۱میالدی زمانی
کـه عالمه محمد کرد علی مدیریت آموزش و پرورش دمشـق را
بر عهده داشت از او خواست در مدارس ابتدایی میدان و خالد بن
الولید به تدریس علوم دینی ،زبانهای عربی و فرانسوی بپردازد
و از آن جایی که شیخ بهجت اهمیت این مسئولیت را میدانست آن
را با کمال میل قبول کرد.
شـیخ علی طنطاوی دیدگاه مردم آن زمان به آموزش ابتدایی
را چنین بیان میکند« :کسـانی که با من کار میکردند و یا من
با آنها در مدارس ابتدایی کار میکردم همه از مشایخ و اساتید
مـا و یا از همشـاگردیهای ما بودند ،آنهـا همه علمای بزرگ و
ادبای مشـهوری بودند ،کافیاسـت بدانید در میان آنها شیخ و
استاد ما ،شیخ محمد بهجت البیطار  ،شیخ حامد التقی و پزشک
معروف شیخ رفیق السباعی وجود داشت .بسیاری از ما فقط خود
را معلم و مسـئول در مقابل وزارت معارف نمیدانسـتیم که تنها
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مجری برنامههای درسی باشیم ،بلکه ما خود را برای پاسخ دادن
بـه پیشـگاه الهی آمـاده میکردیم ،بـا تربیت کودکان بر اسـاس
آنچه رضایت خداوند در آن است بر اساس شریعت خاتم پیامبران،
با تربیت نسلی که خالصانه و بدون شرک آشکار و پنهان به خدا
ایمان داشـته باشـد ،نسلی که از خدا بترسد و جز او از کسی بیم
نداشته باشد .ما عقیده سالم و زالل را به آنها آموزش میدادیم و
آنها را از ریاکاری برحذر میداشتیـم ،آنها را به گونــهای تربیت
میکردیم که محبوب دل مردم شده و منفور خدای مردم نشوند».
راز محبوبت شیخ بیطار نزد دانش آموزان را میتوان در نصیحت
او به پسـرش عاصم هنگام فارغالتحصیلی از دانشـگاه دمشق در
سال  ۱۹۵۲میالدی و تصمیم او برای تدریس فهمیـد؛ او خطاب
به پسرش میگوید« :قضیهای هست که بایــد به آن توجــه ویژه
داشـته باشـی و آنهم به دست آوردن دلهای شاگردانت است،
بایــد آنهــا را بـه گونهای تربیت کنــی کــه دوستت داشتــه
باشـند و بـه تو احتـرام بگذارند ،اگـر در این قضیـه موفق بودی
توانسـتهای بـه وظیفـه خود به نحو احسـن عمل کنـی زیرا اگر
دانشآموزان و دانشـجویان دوسـتت داشـته باشـند ،مادهای که
تدریس میکنی را هم دوست خواهند داشت و از علم و نصیحت
تو بهرهمند میشوند».
 .۵در سال  ۱۳۴۴هجری قمــری برابر با  ۱۹۲۶میالدی از او
خواسته شد بهنمایندگی از سوریه در نخستیـن کنگره اسالمی که
بهدرخواست ملک عبدالعزیز آلسعود ،پادشاه عربستان سعودی
برای بررسی قضایای جهان اسالم پس از الغای خالفت عثمانی و
در شهر مکه برگزار میشد شرکت کند ،پس از پایان کنگره ،ملک
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عبدالعزیز بنــا بر سفارش شیخ
کامـل القصاب که در آن زمــان
مسـئولیت اداره معارف حجاز را
برعهـده داشـت از عالمه بهجت
البیطـار خواست در مکـه مکرمـه
بمانـد و بــه شکوفــایی نهضـت
علمـی حجـــاز کمک کنـد ،بــه
ویــژه ایـن که بیطـار در کتــاب
ملک عبدالعزیز پادشاه عربستان
..
..
..
النجدیه» از
الحجازیـه
«الرحلـه
بازدیـد خـود از مـدارس مدینـه منـوره ،احـوال معلمـان و نیـاز
برنامههای درسی مدارس حجـاز به تغییـر گفتـه بود ،همچنین
ایشان کتابهایی در رابطه با بادیهنشینـانی نوشتـه بود که خود را
به دعوت سلفی امام محمد بن عبدالوهاب نسبت میدهند اما از
حقیت دعوت ایشان آگاه نیستند و رفتارها و عادات بدوی قدیم
مخالف با شـریعت را با دعوت امام محمد بن عبدالوهاب مخلوط
کردهاند و نتیجه آن ،رفتارهای نامناسـبی شده است که شریعت
اسالم و دعوت امام محمد بن عبدالوهاب از آن مبرا هستند .شیخ
بهجت البیطار به خاطـر این اندیشــههایش از گــذر در شهــرها و
بادیههای آنان واهمه داشت و میترسید او را به قتل برسانند اما
از سـوی دیگر باور داشـت که بایستی علما و دعوتگرانی در میان
آنها فعالیت داشته باشند.
 .۶اسـتاد کامل القصاب مسئولیت تأسیس و اداره معهد علمی
مکه مکرمه که نخستین مدرسه دولتی در این شهر بود را به عالمه
بهجت البیطار واگذار کرد ،او پنج سال مدیریت معهد را برعهده
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داشـت و طی این سـالها در مسجد الحرام تدریس میکرد و در
سال  ۱۳۴۵هجری قمری امامت نماز ظهر در مسجدالحرام را به
نیابـت قبول کرد و زمانی که از مسـجد نبوی زیارت کرد ،مدتی
در حرم نبوی به تدریس علوم شرعی پرداخت.
در سـال  ۱۳۴۶هجـری قمـری عالمـه بیطـار به عنـوان عضو
دادسرای بزرگ شرعی مکه مکرمه و نایب رئیس هیئت نظارت بر
سیسـتم قضایی این شـهر تعیین شد .او از پذیرش دستمزد قضا
خـودداری و بـه حقوقی که از آموزش میگرفت بسـنده میکرد،
هرچند در آن دوره حقوق و دسـتمزد یک معلم نصف دسـتمزد
قاضی بود و این نشان از بیتوجهی بیطار به زرق و برق دنیا داشت.
در سـال  ۱۳۴۷هجری قمری او بـه عنوان بازرس علوم دینی
در مدارس حجاز و اسـتاد توحید و تربیت علمی و عضو شـورای
معارف حجاز تعیین شد.
 .۷پس از پنج سال ،در سال  ۱۹۳۱میالدی ،وقتی شیخ بهجت
البیطار به دمشق بازگشت ،پست و وظیفه او را به شخص دیگری
سپرده بودند و ده سال از بازنشتگی او نیز میگذشت .همه اینها
در دعوت او تأثیری نگذاشت ،بلکه او به مسجد دقاق بازگشت و
تدریس و امامت در آن را از سر گرفت .خطبــههای شیخ بر محور
بازگشت به قرآن و سنت و اجتهاد ،ترک تعصب ،دوری از بدعتها،
خرافات و شرکیات بود و تحول بزرگی در میان مردم دمشق ایجاد
کرد .از جمله کسانی که از این خطبهها تأثیر پذیرفت شیخ علی
طنطاوی بود که شـیوه خطابت بیطـار را متفاوت با همعصرانش
دانسـته و میگویـد« :خطبههـای او ماننـد دیگـر خطبـا از روی
کتابهـای قدیمی نبود ،مانند کسـانی نبود کـه از روی برگهای
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خطبـه میخوانند و سرشـان را از روی آن بلنـد نمیکنند ،بلکه
خطبههایش را از بر میگفت .سـخنان او خستهکننده و ماللآور
نبود در آن روزها شیفته او شده بودم اما با او مخالف بودم .آنچه
او بیان میکرد تمام باورهایی که بر اسـاس آن تربیت شده بودم
را منهدم مینمود ،در عقاید بر منهج اشاعره و ماتریدیه بودم که از
دور یا نزدیک مرتبط با فلسفه یونان است و به آنچه بهما میگفتند
که طریقه سـلف سـالمتر و طریقه خلف قویتر و محکمتر اسـت
یقین و باور داشتم اما شیخ بهجت آمد و به ما گفت« :آنچه سلف
گفتهاند هم سالمتر است و هم قویتر و محکمتر» .در آغاز از ابن
تیمیه متنفر بودم و از او میگریختم و بلکه به شدت از او بدم میآمد
اما شیخ بهجت او را برایم محبوب گرداند ،یک حنفی متعصب و
خشک مغز بودم و او از من میخواست مرزهای تعصب را پشت سر
بگذارم و به جای گفتار دیگران به دلیل اعتماد کنم.
از او متأثر شدم و با گذر زمان به آنچه باور داشت معتقد شدم،
اما این تحول سـاده و آسـان نبود .من کسـی نبودم که زود قانع
شـوم و باوری را بپذیرم ،برای دفاع از اندیشـههایم بسـیار مبارزه
کـردم ،دهها جلسـه برگزار کردم ،شـبها را بـا مجادله و مناظره
گذراندم ،من با تعصب و خشونتـم و شیخ بهجت با سعــه صدر و
ی و علم گسترده و قوت دلیل و حجتش ،پس از آن بود که یک
آرام 
سلفی پیرو دلیل شدم».
در آن دوره مرسـوم بود که خطیب جمعه پس از ادای نماز ،در
خانـهاش از مـردم پذیرایــی میکرد ،عاصم البیطار فرزند شـیخ
بهجت این خاطرات را اینگونه ثبت کرده است« :هر هفته در خانه
پدرم بعد از نماز جمعه تا نماز عصر نشسـتهایی برگزار میشد،
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ارکان این نشسـتها و حضار دائمی آن ،جوانان اسـاتیدی چون
عزالدیـن تنوخـی ،شـیخ علی طنطاوی ،شـاعر شـام اسـتاد انور
العطـار و اسـتاد مـا افغانی رحمهـم اهلل بودند .نمـاز جمعه را در
مسـجد جامـع کریمالدین که پدرم بیش از شـصت سـال امام و
خطیـب آن بـود ادا میکردنـد و پـس از ادای نماز بـه ما افتخار
میدادنـد و بـه خانـه میآمدند و با مـا نهار میخوردند ،سـپس
نشسـتهای علمی که باغی از باغهای معرفت بود آغاز میشـد،
جالب اینجاسـت که آنها شـرط میگذاشـتند که همیشـه یک
نمونه غذا درست شود و آنهم غذایی که «کوسا» نامیده میشد،
بسـیار میشنیدم که اسـتاد طنطاوی میگفت« :نماز را نخوانید
مگر در دقاق و غذایی نخورید جز کوسا .»...در واقع شیخ طنطاوی
محرک و برگزار کننده این نشستها بود که سالها ادامه داشت،
چقــدر حســرت میخورم که در آن زمان امکانات ضبط وجود
نداشـت و اگر آن چه در آن نشسـتها رد و بدل میشـد ضبط
میگردید ما با گنجینهای از علوم و معارف روبهرو بودیم .آوازه این
نشستهای هفتگی از مرزها عبور کرد و به گوش دوستان پدرم در
جهان عرب و جهان اسالم رسید و بسیاری از علمای بزرگ جهان
اسالم که به دمشق میآمدند در مجالس پدرم شرکت میکردند،
برخی از آنها را به یاد دارم مانند :اسـتاد سخن شکیب ارسالن،
شـیخ محمد نصیف از شخصیتهــای سرشنــاس جـده ،عالمه
بزرگوار ابوالحسـن ندوی ،شـیخ بشـیر االبراهیمـی ،نایب رئیس
جمعیت علمای مسلمان الجزایر در آن دوره و رئیس جمعیت پس
از وفـات شـیخ عبدالحمیـد بـن بادیس کـه فرانسـویها او را به
دمشق تبعید کرده بودند».
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شـیخ علی طنطاوی درباره خطبههای بیطار و نشسـتهای او
پس از نماز جمعه در خانهاش و تأثیر آن بر جوانانی مانند او چنین
میگوید« :هرگاه در خطبه او حضور مییافتم ،پس از نماز عدهای
از مـردم بـه خانه او میرفتند و غذا را آماده مییافتند .هر جمعه
شـیخ بهجـت میهمانـی ترتیـب مـیداد ،حاضـران بـا او سـخن
میگفتند و سخناش را میشنیدند و از محضر او استفاده میکردند
تا اینکه اذان عصر میشد و برای نماز به مسجد میرفتند .من در
آن دوره هرکسی که در ذهنش نسبت به اسالم شبههای داشت و یا
سخنانی از غیر مسلمانان شنیده و از آن متأثر شده بود را با خود نزد
شـیخ بهجت میبردم و او آن شـبههها را بر طرف میکرد» .شیخ
طنطاوی در جای دیگر میگوید« :بیش از یک سوم قرن در خطبههای
جمعه شیخ بهجت البیطار شرکت کردهام ،عادت همیشگی بیطار
این بود :میهمان نوازی و آموزش!»
 .۸در سال  ۱۳۵۳هجری قمری برابر با  ۱۹۳۴میالدی مؤسسه
خیریه «المقاصد» از او خواست در دانشکــدههای دخترانـــه و
پسرانه خیریه این مؤسسه در بیــروت علوم شرعی را تدریس کند،
در همان سال وزارت معارف سوریه از او خواسته بود در دبیرستان
دخترانــه و مرکز تربیت معلـم دمشق تدریس کند ،شیخ بهجت
البیطار عصر هر جمعه به بیروت میرفت و شـامگاه سهشـنبه به
دمشق بازمیگشت ،در آن دوره مراجعه کتاب «قواعــد التحدیث»
استادش عالمه جمالالدین قاسمی را بنــا بر درخواست پسر او
ظافـر آغـاز کرده بود .او از زمان سـوار بودنش بر ماشـین و قطار
در مسـیر بیـروت و دمشـق برای بازبینی و اصالحـات این کتاب
استفاده میکرد.
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 .۹در سال  ۱۳۶۱هجری قمری شیخ بهجت به عنوان استاد در
دانشـکده شـرعی دمشق تعیین شد و در سال  ۱۹۴۲میالدی به
تفسیر قرآن در مرکز تربیت معلم دمشق مشغول گشت.
بیطـار در تدریـس ،نمونه بود تا جایی که یکی از شـاگردانش
میسراید:
استاد ما بهجت البیطار نادره شام در تفسیر قرآن است
معانی قرآن را بسیار زیبا و شیرین شرح میدهد و سینههایمان
را فراخ میکند
در میان ما همت شیران را زنده میکند .نگو که او پیر است ،گویا
در عنفوان جوانی است.
 .۱۰بـه علـت عملکرد مثبت او در تأسـیس معهد علمی مکه،
در سال  ۱۳۶۳هجری قمری برابر با  ۱۹۴۳میالدی ملک عبدالعزیز
آل سعود بار دیگر شیخ بهجت البیطار را به حجاز فراخواند و از او
خواست مدرسه توحید در طائف را راهاندازی کند تا مرکزی باشد
برای تربیت قاضایان و مفتیان و دعوتگران .شیخ بهجت سه سال
در طائف ماند و در این مدت مدرسـه توحید را راهاندازی کرد و
سپس آن را به یک دبیرستان بزرگ تبدیل نمود .پسرانش یسار
و عاصم او را در این مهم همراهی میکردند ،شیخ بهجت البیطار
ارتبـاط بسـیار نزدیکـی با ملـک عبدالعزیـز پادشـاه و بنیانگذار
عربستان سعودی داشت تا جایی که شیخ علی طنطاوی را تشویق
کرد با ملک عبدالعزیز ارتباط برقرار کند و با او نامهنگاری داشته باشد.
از قضایـای بسـیار مهمـی که نیاز بـه پژوهش و بررسـی دارد
حمایت بیدریغ علمای سلفی از دولت عربستان سعودی در دوره
تأسـیس آن اسـت ،سیاسـت ملک عبدالعزیز بنیانگذار عربستان
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سعودی این بود که علمای سلفی از شام و مصر و دیگر اماکن را
بـرای راهانـدازی مؤسسـات و نهادهای علمی ،دعوی ،آموزشـی،
رسانــهای و سیاســی فرا میخوانـد که از میـان آنهـا میتوان
شـخصیتهای برجسـتهای ماننـد :اسـتاد کامل القصـاب ،عالمه
محمـد بهجـت البیطـار ،اسـتاد خیرالدیـن زرکلی ،شـیخ حامد
الفقی ،عالمه عبدالظاهر ابوالسمح ،شیخ تقی الدین الهاللی را نام
برد ،همچنین عالمه رشـید رضا نقش بسیار پررنگی در تبلیغات
برای دولت عربستان سعودی و منهج آن داشت.

مدرسه دارالتوحید در طائف

 .۱۱پس از سـه سال زندگی در طائف ،شیخ بهجت البیطار به
دمشق بازگشت و دانشگاه دمشق در سال  ۱۹۴۷میالدی تدریس
مادههای تفسیر و حدیث در دانشکده آداب را به او سپرد .او در سال
 ۱۹۵۳میالدی بازنشسته شد.
 .۱۲شـیخ بهجـت البیطـار پس از بازنشـتگی ،تا آخـر عمر به
تدریس تفسیر در دانشکده شریعت و تدریس و خطابت در مسجد
دقاق و ایراد سـخنرانیهای دینی و اجتماعی در رادیو سـوریه و
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فعالیت در مجمع علمی عربی و ایراد سخنرانی در آن و نظارت بر
مجله و مطبوعاتش ادامه داد .او در سال  ۱۹۲۳میالدی به عنوان
عضو فعال مجمع علمی عربی انتخاب شده بود و در سال ۱۹۵۴
میالدی به عنوان فرسـتاده ویژه مجمع علمی عراق انتخاب شد.
او همچنین عضو جمعیت علما و سپس اتحادیه علمای شام بودند.
شیخ بهجت البیطار از سال  ۱۹۳۳میالدی نوشتن در مجله مجمع
علمی عربی را آغاز کرد و مقاالت زیادی در معرفی کتابها و به
ویـژه تألیفات معاصر داشـت .بر اسـاس جدولی کـه دکتر عدنان
خطیب از مقاالت بیطار تهیه نموده میتوان به معرفی کتابهایی
از جمله« :شیطان پرستان» تألیف عبدالرزاق الحسنی« ،خالفت»
تألیف تومـاس آرنــولد« ،صحنههایی از جغرافیـا» نوشته رشید
عابـری« ،وحدت اسالمـی میـان اخذ و رد» تألیف محمـود مالح،
«خاطرات گردشـگری در مشرق عربی» نوشته ابوالحسن ندوی،
«توضیح الکافیه الشـافیه» تألیف عبدالرحمن سـعدی« ،رسـائل
االیمان» با تحقیق شـیخ ناصر الدین آلبانی اشـاره کرد که خود
نشـان از گسـتره دانـش و تنـوع زمینههـای مطالعاتـی او دارد.
 .۱۳در سال  ۱۹۶۱میالدی ،ملک سعود بن عبدالعزیز آل سعود،
پادشـاه عربسـتان سعودی ،جهت پاسداشت از جایگاه و موقعیت
تربوی شیخ بهجت البیطار ،از او برای شرکت در نشست مشورتی
تأسـیس دانشـگاه اسلامی مدینه منـوره دعوت کـرد .او در این
نشست پیشنهادات خود را برای تأسیس هرچه بهتر این دانشگاه
ارائـه نمـود و یـک سـال بعـد از آن از مدینـه و دانشـگاه بازدید
کـرد و نسـبت بـه رونـد فعالیتهـای آن اطلاع حاصـل نمود و
سخنانی برای دانشجویان دانشگاه ایراد کرد.
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 .۱۴شـیخ بهجت البیطار بارها به حجاز سفر کرد ،او همچنین
سفرهای زیادی به عراق ،کویت ،مصر ،فلسطین ،اردن ،پاکستان،
هنـد ،روسـیه ،آمریـکا و کانـادا بـرای شـرکت در کنفرانسها و
سمینارهای مختلف داشتند.
 .۱۵عالمـه بهجـت البیطـار بـا وجـود ارتباط بسـیار نزدیک و
تنگاتنگی که با پادشـاهان و رؤسـای جمهور کشـورهای اسالمی
داشت همواره پارسا بود .در مکه از پذیرش حقوق قضاوت امتناع
میکـرد و بـا دسـتمزد معلمی که نصـف حقوق یـک قاضی بود
زندگی میکرد .زمانی که ملک عبدالعزیز یک خودرو به او هدیه
داد آن را به مدرسه دار التوحید در طائف بخشید و زمانی که مجمع
علمی روسـیه خواسـت دههـزار لیره به او بدهـد ،از پذیرش آن
خودداری کرد .پس از بازگشت از حجاز در سال  ۱۹۳۱میالدی،
همراه با عدهای از دوستانش در راهاندازی یک مدرسه غیرانتفاعی
شریک شد ،اما این تجربه ناموفق بود و برای حفظ روابط دوستی
خود با شرکایش ،کلیه خسارتهای ناشی از آن را خود پرداخت
کرد و تقاضای هیچ مبلغی از آنان نکرد.
 .۱۶امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر در زندگی شـیخ بهجت
البیطـار از جایـگاه ویژهای برخوردار بـود و او با حکمت و موعظه
نیکو به امر به معروف و نهی از منکر میپرداخت و در این رابطه
همـه بخشهـای جامعه را در نظـر میگرفت .در مراسـم یادبود
محدث شام شیخ بدرالدین حسینی ،پسر او تاجالدین حسینی که
در آن زمان رئیس جمهور سوریه بود همراه با نخست وزیر سوریه و
کابینه دولت حضور داشتند ،شیخ بهجت البیطار پس از برشمردن
مناقـب و فضایل شـیخ بدرالدین حسـینی رو بـه رئیس جمهور،
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نخست وزیـر و کابینـه دولت کرد و خطـاب به آنها گفت« :فقید
مـا هـرگاه با مسـئولین روبهرو میشـد بـه آنها میگفـت« :ای
رؤسا ،ای وزرا ،ای امراء ،ای ثروتمندان! خداوند شما را در زمین
جانشیـن قرار داده ،بنگریـد چه میگوییـد ...اگر در میـان مردم
عدالت پیشه کردید خداونـد شما را با نیکان در بهشتی که نهرها در
آن روان اسـت قرار میدهد...اما اگر از راه راسـت منحرف شـدید
ن هستند»...
شما را وارد آتشی میکند که مردم و سنگها هیزم آ 
سـپس بهجت البیطار رو به مردم کرد و گفت :شـیخ و اسـتاد ما
بدرالدین ـ خدایش رحمت کند ـ اینگونه میگفت».
 .۱۷شـیخ بهجت البیطار روابط تنگاتنگی با مؤسسـات سلفی
خارج از سـوریه داشـت ،او نخستین کسی بود که مسئولیت فتوا
دادن در صفحات مجله «الهدی النبوی» که توسط جماعت «انصار
السنه المحمدیه» در مصر چاپ و نشر میشد را در نخستین شماره
آن بر عهده داشت .شیخ بهجت از طریق شیخ عبدالرزاق عفیفی
که در مدرسـه دارالتوحید که توسـط خود او تأسـیس شـده بود
تدریس میکرد با جماعت انصار السـنه المحمدیه در مصر آشـنا
شد.
در سال  ۱۹۵۱میالدی عالمه بهجت البیطــار به عنـوان رئیس
افتخاری جمعیت علمای الجزایــر انتخاب شد ،این سمت به او و
برخی همفکـرانش که نقش بسیـار مهمی در توسعه فعالیتهای
رسانــهای جمعیت و پایان دادن به اشغــال این کشـور توسـط
فرانسویها داشتند اعطاء شد ،افرادی مانند« :محمد تقی الدین
الهاللی» از عراق« ،محمد عبداللطیف دراز» از مصر« ،محمد امین
الحسـینی» از فلسـطین« ،محمد بن العربی العلوی» از مراکش،
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«عبدالقـادر المغربی» از سـوریه« ،عبدالعزیـز جعیط» از تونس،
«مسـعود نـدوی» از پاکسـتان« ،احمـد بن محمـد التیجانی» از
مغرب« ،محمد نصیف» از حجاز.
در سال  ۱۹۱۶میالدی زمانی که شیخ بشیر االبراهیمی نایب
رئیـس وقـت جمعیـت علمای الجزایر به شـام تبعید شـد عالمه
بهجت البیطار ارتباطی عمیق با او برقرار کرد و این ارتباط تا قبل
از بازگشت ابراهیمی به الجزایر ادامه داشت.
 .۱۸نتیجـه سالهــا دعـوت و تدریس عالمه بهجت البیطــار
ستارگانـی از علمـا در تخصصهای مختلف علمی بودنـد که از آن
میان میتوان به افراد زیر اشاره کرد:
فرزندانش یسـار و عاصـم که در علـم و اخـالق زبانـزد بـودنـد،
عاصم از بهترین اساتید نحو در عربستان سعودی و شام محسوب
میشـد ،ادیب نامآور شـام شـیخ علی طنطاوی ،اسـتاد عزالدین
تنوخی رئیس مجمع زبان عربی ،شـیخ عبدالقادر ارناؤوط ،شـیخ
محمـد نسـیب الرفاعی و محدث عصر شـیخ ناصـر الدین آلبانی،
الزم به ذکر اسـت کـه عالمه بهجت البیطار به شـیخ ناصرالدین
آلبانی پیشنهاد کرد احادیث کتاب «منار السبیل» که از مهمترین
کتب فقهی حنبلیها بهشمار میرود را تخریج کند و شیخ آلبانی
در اجابت به این خواسته او کتاب «ارواء الغلیل فی تخریج أحادیث
منار السبیل» را نوشت.
شیخ مسلم الغنیمی در رابطه با شاگردان شیخ بهجت البیطار
میگویـد« :خانـواده من تالش میکردنـد از حضور من در درس
شیخ عبدالرحمن السعدی جلوگیری کنند زیرا او با عالمه بهجت
البیطار ارتباط عمیق داشت ،از نظر آنها کسب علم و دانش نزد
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کسـی که با شـیخ بهجت البیطار ارتباط دارد ،مایه شرمندگی و
سـرافکندگی بود .آنها امروز کجایند ببینند که شـاگردان او به
شـاگردیاش افتخار میکنند ،پادشـاهان ،شـاهزادگان ،رؤسـای
جمهور ،وزرا ،دکترها ،اسـاتید دانشـگاه در محضر او کسـب علم
کردند ،این تفاوت بزرگ میان گذشته تاریک و حال روشن شده
بـا نـور علم و عرفان اسـت .جهـاد و مبارزه او بـا مغرضان و عالم
نمایان نادان بود ،او دعوت اسالمی را در مسیری پیش میبرد که
خداوند برای پیامبرش ترسیم کرده بود« :مردم را با حکمت و پند
نیکو به سوی راه پروردگارت فرا خـوان» ،دعوت اسالم در آغاز با
دشمنی و رویگردانـی آغاز شد و در پایان با دخول گروه گروه مردم
به دین روبهرو شد.
 .۱۹عالمـه بهجت البیطار در تاریـخ  ۳۰جمادی االول ۱۳۹۶
هجری قمری برابر با  ۲۹مه  ۱۹۷۶میالدی بر اثر بیماری ،چشم از
جهان فرو بست و در مسجد دقاق دمشق که بیش از شصت سال
امام و خطیبش بود بر وی نماز گزارده شد .جمعیت انبوهی از توده
مردم ،وزرا ،علما ،اغنیا و فقرا در تشـییع پیکر او شـرکت کردند.
 .۲۰بسیاری از علمای جهان اسالم از او تمجید کردهاند ،عالمه
بشـیر ابراهیمـی میگویـد« :عالمـه بهجـت البیطار از نـامآوران
اسالم و امامی از ائمه سلفیت حقیقـی بود که فهم بسیار دقیقی از
اسـرار کتـاب و سـنت داشـت ،او اطلاع بسـیار زیـادی از آرای
مفسرین و محدثان داشت و در سنجش آرا و ترجیـح میان آنها
گرایشـی اصولـی داشـت و نظـر خود را بـهصراحـت میگفت...
اسـتاد بیطـار مجموعـهای از فضایلی بود که امـکان دارد در یک
دانشـمند مسلمان جمع شود ،هر خصلت نیکی در او جمع شده
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بود...او اندیشمندی بود با اندیشههای عمیق».
عالمه محمد بهجت اثری عراقی در رثای ایشان میسراید:
نامـداری کـه بر فراز قلهها قرار گرفته و همانند درخشـش نور
بلند است
علم و دانش از وجودش میبارد و عقل و خرد در پشت زبانش
جای گرفته
فصاحـت در زبانـش نقـش آفرینـی میکند آنگونه کـه ماه در
آسمان خودنمایی میکند
از هوای نفس به دور است به در هرگوشه چشم او دانشی نهفته
است
چراغ او فرقانی است که راه را برای سالکان روشن میکند
آنچه از پیامبر و یارانش بزرگوارش فهمیده را در پیش میگیرد
و راه هدایت را برای دیگران مینمایاند
چه بسیار اسالم را از بدعتهای زشت و پلیدی که شیطان و کفر
آن را منتشر کرده بودند پاک نمود.
 .۲۱عالمـه بهجـت البیطار  ۱۵کتاب و تحقیق از خود بر جای
گذاشـت کـه برخـی از آنها کتابهای اسـاتید اوسـت و از روی
وفـاداری به آنها کتابهایشـان را تصحیـح و تحقیق میکرد ،او
همچنین پژوهشهــای زیــادی در روزنامهها و مجالت مختلف
سوریه ،سعودی ،مصـر ،و عراق منتشــر کرد که برخی از آنها به
طور مستقل چاپ شده و برخی دیگر در دل مجالت مانده است.
تألیفات او جدا از پژوهشهای دیگر اوست و میتوان به موارد زیر
اشاره کرد:
ـ کتـاب «قواعـد التحدیـث من فنون مصطلـح الحدیث تألیف
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جمال الدین قاسـمی» :آن را تحقیق و احادیثش را تخریج کرده
است.
ـ «تفسیر سوره یوسف» :تفسیری که رشید رضا آغاز کرده بود را
ادامه داد و بر آن مقدمه نوشت.
ـ «معامالت در اسالم و پژوهشی در رابطه با ربا» :این کتاب را
رشید رضا آغاز کرده بود و بهجت البیطار آن را تکمیل کرد و بر
آن مقدمه نوشت.
..
في تاريخ قرن الثالث عشـر» یا «زیور انسانها
ـ «حليه البشـر ..
در بیان تاریخ قرن سیزدهم» :نوشته پدربزرگش شیخ عبدالرزاق
البیطار که با تصحیح و تحقیق او چاپ و نشر شد.
ـ رساله «اسالم و صحابه میان اهل سنت و شیعه»
ـ پژوهش «انجیل و قرآن در دو کفه ترازو»

جهت اطالع بیشتــر از ش�ح حال عالمه بهجت البیطار مراجعــه شود به:
بیوگر فا� بیطار به قلم خود ایشـان که بر جلد کتـاب «الرحلـه الحجازیه»
چاپ و شن� شده است.
ش�ح حال محمد بهجت البیطار نوشته ت
دک� عدنان الخطیب
«رجال من التاریخ» نوشته ادیب شام شیخ عیل طنطاوی
«رجال فقدناهم» نوشته مجد میک
«تاریخ علمای دمشق» نوشته محمد الحافظ و نزار اباظه.
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شیـخ مجاهـد عزالدیـن قسـام
۱۳۰۰-۱۳۵۴هـ ۱۹۳۵-۱۸۸۳ /م

پیش درآمد
اگر امروز بسیــاری از مسلمانــان نسبت به شخصیت مجاهد
قهرمان ،عزالدین قسـام ،آشـنایی ندارند به این دلیل است که او
شرح حال خود را بهرشته تحریر در نیاورد بلکه از خود منهجی بر
جای گذاشت که نسلهای آینده امت به آن اقتدا کنند.
عجیـب ایـن اسـت که دو گروه به شـرح حال و زندگی قسـام
پرداختهانـد و بیشـتر کسـانی کـه در رابطه با قسـام نوشـته اند،
چپیهای فلسـطینی امثال عبدالقادر یاسـین هسـتند که تالش
میکنند از قسام به عنوان یک مبارز سوسیالیست که از دل توده
مردم برای پیکار علیه بورژوازی و نظام سرمایهداری برخاسته بود
تا دولتی بر پایه نظام سوسیالیسـتی بنا کند یادکنند! و اسلام
و دین را بهطور کلی در منهج قسام نادیدهگیرند.
در مقابل ،گروهی دیگر از اسلامگرایی قسـام و سلفی بودن او
در دایرهای بسیار محدود دفاع میکنند و قسام و جهادش را در
قالبی تنگ بر اسـاس دیدگاه سیاسی خود تفسیر میکنند .برای
مثال استاد محمد محمد حسن شراب بر این باور است که شیخ
کامل قصاب مهره نفوذی انگلیس بوده و قسام از روی ناچاری با او
همکاری میکرده است و مشارکت قسام با او در نوشتن کتاب
«النقد والبیان» صرفا نمادین است و روابط میان قسام و حاج امین
حسینی به خاطر مردد بودن حسینی در ملیگراییاش تیره بود!
در حالیکـه چنیـن تفاسـیری صحت ندارد و سـبب ایـن آراء و
اندیشـههای نادرست تحلیل رویدادهای سیاسی بر اساس چشم
انداز مایل به حزب التحریر است وگرنه کسانی همانند شیخ علی
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طنطاوی و شیخ زهیر شاویش که از همعصران قصاب و حسینی
بودهانـد دیدگاهی کاملا متفاوت در رابطه بـا ملیگرایی این دو
شخصیت دارند.
به دلیل نبو ِد منابع اصیل در رابطه با زندگی قسـام است ،.ذکر
این مالحظه را الزم دیدم.
میالد و رشد او
نامش عزالدین عبدالقادر مصطفی یوسـف محمد القسام است.
پیرامون سـال تولد او اختالفات زیادی وجود دارد اما قول راجح
این اسـت که ایشان در سال  ۱۳۰۰هجری قمری برابر با ۱۸۸۳
میالدی در شهر جبله ،واقع در استـان الذقیـه سوریه به دنیا آمد.
پـدرش عبدالقـادر بن محمود القسـام و پدربزرگش از شـیوخ
صوفی طریقت قادریه بودند .پدربزرگش از عراق به جبله مهاجرت
کرده بود ،بنابراین برخی مریدان فرقه قادریه در عراق قبر پدر و
پدربزرگش در جبله را زیارت میکردند.
قسام در خانوادهای دینـدار با گرایش تصوف رشد کرد .قرائت
قرآن ،خوانـدن ،نوشتـن و حساب را نزد پدرش فرا گرفت و سپس
نزد شـیخ سـلیم طیاره و شـیخ احمـد االورادی علوم شـرعی را
آموخت .در سـال  ۱۸۹۶میالدی ،زمانی که پدرش متوجه شوق
و عالقـهاش شد ،او را در حالـیکه  ۱۴سال سن داشت برای ادامه
تحصیل به دانشگاه االزهر مصر فرستاد .این تنها اطالعاتی است
که ما از کودکی قسام داریم.
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در دانشگاه االزهر
تاریخنویسان در مورد مدت اقامت قسام در مصر اختالف دارند،
اما آنچه مشخص است ،این مدت میان هفت تا ده سال بوده است.
مورخان در مورد تفاصیل زندگی او در مصر یا علمایی که با آنها
دیدار داشته و یا از آنان کسب علم کرده است ،چیزی ننوشتهاند
امـا او زمانـی به االزهر پیوسـت که شـیخ آن محمـد عبده بود و
اصالحاتی را در االزهر آغاز کرده بود.
مصر در آن دوره شاهد درگیریهای شدیدی میان اسالمگراها
بـهرهبری جمالالدیـن افغانی ،محمد عبده ،محمد رشـید رضا
و سـکوالرهای وابسـته به اشـغالگران بیگانه مانند فرح انطون و
لطفی السـید بود و پس از شکسـت انقالب احمد عرابی در سـال
۱۸۸۲میالدی و واگذاری رهبری مبارزه با اشغالگران به مصطفی
کامـل ،درگیریهای سیاسـی با انگلیسـیها به اوج رسـیده بود.
تنها داستانی که از دوران تحصیل قسـام در االزهـر برای ما مانده
است قصه قطع شدن هزینههای
تحصیل او و دوستش عزالدین
تنوخی از سوی خانوادههایشان
اسـت کـه در نتیجـه قســـام بـه
دوستش پیشنهاد میکند هریسه
(حلیـم ـ هلیـم) بپـزنــد و بــه
دانشجویان بفروشند .تنوخی به او
میگویدمنخجالتمیکشمبرای
جلب مشتـری داد بزنـم! قســام
عزالدین تنوخی
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میگویـد مـن داد میزنم و مشـتری جذب میکنـم! او اینگونه
توانست تحصیلش را در االزهر به پایان برساند.
روزی از روزها پـدر تنوخی به قاهـره آمد و دید پسـرش در کنـار
قسـام حلیم میفروشـد .پرسـید این چیسـت؟ تنوخی در گوش
پدرش گفت پیشنهاد قسام بوده و او به من حلیم فروختن آموخته
اسـت .تنوخی وقتی پاسـخ پدرش را شـنید غافلگیر شد ،پدرش
به او گفت قسـام به تو زندگی کردن یاد داده اسـت .این داستان
نشان از شخصیت قسام در مبارزه با چالشها و یافتن راه حل برای
بحرانها دارد و همین روحیه بعدها سـبب شـد نخسـتین گروه
نظامی جهادی را در فلسطین تشکیل دهد.
بازگشت از االزهر
بـا توجـه به اختالفی کـه در مورد مدت اقامت قسـام در مصر
وجود دارد ،تاریخنویسان در مورد بازگشت او از االزهر نیز اختالف
دارند .برخی بر این باورند او در سال  ۱۹۰۳به جبله بازگشته است
و برخی دیگر سال  ۱۹۰۶میالدی را سال بازگشتش میدانند ،اما
آنچه مهم است تأثیری است که االزهر بر روی این جوان گذاشته بود.
قسام هنگام ورود به جبله ،آنچنان که در میان مردم مرسوم بود،
بـه زیـارت قصر افندی حاکم در آن منطقه نرفت و اعالم کرد که
شـخص مسـافر و میهمان سزاوار زیارت هست نه شخصی که در
شـهر اقامت داشـته اسـت و پدرش را دلجویی داد که به سـبب
قدرتِ علم و ایمانـی که من با خـود دارم افنـدی نمیتوانـد به تو
گزنـدی برسانـد .این نشان از عمق آگاهـی و بیـداری این جوان
دانشآموخته در رویارویی با متنفذان دارد.
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پس از آن قسام به استانبـول سفر کرد و از مساجد آنجا بازدید
نمود و با شـیوههای تدریس و خطبه جمعه در آنجا آگاه شـد و
سـپس به شـهر خود بازگشـت و آموزش و تدریس در مساجد و
مدارس و محل تجمع کارگران و همه جا را آغاز کرد.
در رابطه با تالشهای قسام میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱ـ آموزش ،خطابت و امامت
قسـام در حجرهی درسـی پدرش به تدریس مشـغول شـد .او
بـه آمـوزش کـودکان بسـنده نمیکـرد و حتی به بزرگسـاالن و
کارگران و دختران آموزش میداد و نه تنها قرآن ،بلکه خواندن و
نوشتن و علوم اولیه را نیز به آنها میآموخت.
وی پس از مدتی در مسجد جامع سلطان به تدریس مشغول شد و
در مسجد جامع منصوری با شیوهای متفاوت از خطبههای سنتی رایج
به خطبه پرداخت .دعوت او منتشر شد و موجی از بیداری در میان
مـردم برای آموزش علم و دانش و ادای فرایض شرعی به وجود آمد.
قسـام تا آخـر عمـرش به تدریس مشغـول بود و قبل از این که
در سال  ۱۹۱۲میالدی مدرسه جبله راهاندازی شود ،در شهرهای
بانیاس و الذقیه تدریس میکرد.
در سـال  ۱۹۲۰میالدی زمانی که به فلسـطین مهاجرت کرد،
باز هم تدریس را رها نکرد و در مدرسه اسالمی دختران و مدرسه
اسلامی برج ویژه پسران که وابسته به جمعیت اسالمی در شهر
حیفا بودند به تدریس پرداخت .او توجه ویژهای به دانشآموزانش
داشـت و آنها را برای اسـتفاده بهتر از توانمندیهایشـان برای
ساخت آیندهشان تشویق میکرد.
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مسجد استقالل در حیفای اشغالی

قسام پس از مهاجرت به فلسطین مسئولیت امامت و خطابت
و تدریس در مسجد استقالل حیفـا را بر عهـده گرفت که بعـدها
مناره علم و بیدارگری در حیفـا و اطراف آن شد .خطبهها و دروس
او شامل همه امور دینـی و دنیـوی میشد و در آن به ضرورت علم،
جنبش و جهاد و محافظت مسلمان از ایمان و زندگیاش در مقابل
اطمـاع بریتانیاییهـای اشـغالگر و یهودیان تأکیـد میکرد .او در
یکی از خطبههایش سلاحی که در زیر لباسش پنهان کرده بود
را بیـرون آورد و گفت« :هر کس از شمـا که به خدا و روز قیـامت
ایمان دارد مثل این برای خودش تهیه کند» .او پس از این خطبه
بالفاصله راهی زندان شد ،مردم برای آزادی او تظاهرات کردند و
اعتصاب عمومی را ه انداختند.
یوسف الشایب که شنونده آخرین خطبه جمعه قسام بود نقل
میکند که او در خطبه خود گفت« :ای مردم! ...امر دین را به شما
یاد دادم تا جایی که هر کدام از شما به خوبی به آن آگاه شدید و
امور کشورتـان را برای شمـا بیـان کردم تا جایی که جهـاد را برای
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همـه واجب دانسـتم ،آیا گواه هسـتید؟ خدایا تو گـواه من باش!
بشتابید به سوی جهاد ای مسلمانان!»
قسـام در شـهر حیفا مدرسهای برای سـوادآموزی به کارگران
تأسیس کرد و از آنها رهبرانی ساخت که سالها پس از او پرچم
مبارزه در فلسطین را حمل کردند.
قسـام مسـئولیت ثبت ازدواج مردم را بر عهـده گرفت تا بهتر
بتواند میان آنها رفت و آمد کند و زمینههای آموزش و تدریس را
افزایـش دهد .کسـانی که به مسـجد نمیآمدند بـه ناچار هنگام
ازدواجنزد قسام میرفتند و او از مراسم عروسی ،برای نشر دعوت و
آموزش و ارتباط با مردم استفاده میکرد.
در سال  ۱۹۲۸میالدی زمانی که نمایندگیهای جمعیت جوانان
مسلمان که یک سال قبل اساس آن در مصر توسط نخبههای سلفی
مانند محبالدین خطیب و احمد تیمور پاشا گذاشته شده بود ،در
فلسطین راهاندازی شد ،عزالدین قسام به عنوان رئیس نمایندگی
حیفا تعیین شد .در سال  ۱۹۳۲میالدی قسام به عنوان رئیس موقت
کنگره عمومی نمایندگیهای جمعیت جوانان مسلمان در فلسطین
تعیین شد .او از برنامههای جمعیت برای نشر علم و دعوت و جهاد
در فلسطیـن و آماده کردن جوانـان برای جهاد از طریق برنامههای
پیشاهنگی تابع این جمعیت استفاده کرد.
مسیر طوالنی تعلیم و بیدارگری و توجه به بخشهای مختلف
جامعه و پیوستن به جمعیتها و مؤسسات مختلف ،تأکیدی است
بر ارتباط میان قسام و شیخ رشید رضا؛ چه ارتباط مستقیم و چه
ارتباط غیر مستقیم از طریق پیگیـری مجله «المنــار» که اساس
اندیشههای قسام در طول زندگیاش بود.
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۲ـ سلفیت قسام
قسـام که در آغاز همانند پدر و
پــدربزرگش بر منهــج تصـوف
قادریـه بود ،پس از بازگشـت از
مصـر  ،پایبنـد به قرآن و سنت و
منهج صحابه شـد .این نشـان از
تأثیرپذیـری او از فضای اصالحی
سـلفی مصر در آن زمان دارد .او
النقد والبیان تألیف عزالدین قسام
مانع زیارت قبر پدر و پدربزرگش
و محمد کامل القصاب
توسط قادریهای عراق میشد.
زیرا سفر بهقصد زیارت قبور از امور مخالف شریعت اسالمی است.
او بـا بسـیاری از خرافـات و بدعتهایی کـه در آن زمان
میان مردم رواج داشت مبارزه کرد از جمله:
ـ زیـارت زنـان از مزار خضر بـر فراز کوه کرمل و قربانی کردن
حیوانات نزد آن مزار.
ـ بدعتهایی که پس از اذان و نماز انجام میشد.
ـ خواندن مولودی همراه با موسیقی و بیان مطالبی از سیرت پیامبر
صلی اهلل علیه وسلم که به ثبوت نرسیده؛ او از مردم میخواست
به شمایل پیامبر صلی اهلل علیه وسلم توجه داشته باشند و به
سنت عملی او پایبند باشند و از سیرت او برای خود الگو بگیرند.
ـ او مبارزات زیادی علیه بهاییها و قادیانیهایی که در حیفا و
عکا بودند داشت و علیه کسانی که در تشییع جنازه عباس بهایی
حضور داشتند موضعگیری کرد.
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ـ با صدای بلند «ال اله اال اهلل » و «اهلل اکبر» گفتن هنگام تشییع
جنـازه از جمله بدعتهایـی بود که در آن دوره رواج داشت .این
بدعت تا جایـی برای او سنگیـن بود که همـراه با دوستش شیـخ
في دفع أوهام خزيران،
کامل القصاب تنها کتـابش «النقد والبيان
..
.. ..
..
سنه خير األنام فيما يتعلق بالسنه ،والبدعه ،والمولد،
والدفاع عن
..
فـي الجنائـز ،والمآتـم و
وآداب قـراءه القـرآن ،والصيـاح والنيـاح ..
المقابر» را نوشت.
سطوری از این کتاب که سلفی بودن این دو شخصیت را اثبات
میکند:
ـ در رابطـه با کتاب «االعتصام» شـاطبی میگویند« :دوسـت
داشتیم استاد جزار و شاگردش را به استفاده از این کتاب که در نوع
خود همتایی ندارد راهنمایی میکردیم ،اما ترسـیدیم مؤلفش را
به وهابیت متهم کنند که تنها حجت انسان درماندهای است که
در ترویج باطل خود و تباه کردن دین ناتوان مانده اسـت .فاصله
زمانـی پانصد سـاله میان امام شـاطبی و محمد بـن عبدالوهاب
شاطبی متقدم ،از محمد بن
توجیهی ندارد جز اینکه آنها بگویند
ِ
عبدالوهاب متأخر آموخته است.
ـ و میگویند :مشـخص اسـت که آن بیسـواد عمل به سـنت
پیامبـر صلی اهلل علیـه وسلم را انحـراف میدانـد و پنـاه بر خداوند.
ـ در رابطه با پیرویشـان از سنت نبوی میگویند« :بزرگترین
دلیل بر تمسک ما به سنت پیامبرمان و سنت شیخین پس از او،
نهی ما از مخالفت با سنت خلفای راشدین در صدا بلند کردن هنگام
تشییع جنازه است».
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از دیگـر دالیـل سلفـی بودن
قسـام همکاری او با شـیخ کامل
قصاب در انقالب سوریه و انقالب
فلسطیــن اسـت .شیـخ کـامـل
قصاب از رهبران سلفـی در شام و
از جملـه شـخصیتهایی اسـت
کـه ملـک عبدالعزیز آل سـعود،
بنیان گذار عربستـان سعــودی،
تـأسیس اداره معـارف مکـه را به
شیخ محمد کامل قصاب
او سپرد.
یکی دیگر از دالیل سلفی بودن او ،تأیید و مدح و ثنای علمای
بـزرگ سـلفی آن عصـر از او و شـیخ کامـل قصـاب بـرای کتاب
«النقد والبیان» است .این نشان میدهد که میان او و دیگر علما
روابط نزدیکی وجود داشـته اسـت ،چه این روابط مسـتقیم بوده
و یا از طریق شیخ کامل قصاب ،از بین آن مشایخ میتوان به شیخ
محمد بهجت البیطار ،شیخ عبدالقادر بدران ،شیخ محمد جمیل
الشـطی در شـام ،عالمـه محمد بهجت االثـری در عراق و عالمه
محمد بخت المطیعی مفتی وقت مصر اشاره کرد.
از نشـانههای مهم تالش قسـام برای ترسـیخ سلفیت در میان
شاگردانش داستانی است که استاد زهیر شاویش از التزام یکی از
شـاگردان قسام و فرمانده گردان او یعنی ابوابراهیم الصغیر برای
حضور در دروس شـیخ آلبانی نقل میکند .جالب اینجاسـت که
شـیخ آلبانـی همراه بـا برخی اسـاتید مجمع علمی شـام ،مانند
عزالدیـن تنوخـی ،رفیق حلیم فروش قسـام در االزهر ،در درس
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شیخ محمد بهجت البیطار حضور مییافتنـد و کتاب «الحماسـه»
تألیف ابوتمام را از او فرامیگرفتند.
۳ـمشارکتهایجهادیقسامدرلیبیوسوریه

بسیـاری از مردم تصـور میکنند قسام تنها در فلسطیـن علیه
انگلیسـیها و صهیونیسـتها جهاد میکـرده ،در حالیکه چنین
نیست؛ نخستین مشارکت جهادی او در سال  ۱۹۱۱میالدی بود
کـه مـردم را بـرای قیــام علیـه ایتالیاییهـا در طرابلـس لیبـی
فراخواند .او در شهـرش جبلـه یک تظاهــرات برگزار کرد و در آن
تظاهرات فریاد میزد« :ای رحیم و ای رحمان ،نصرت بده موالی ما
سلطان ،وایتالیاییهای دشمن ما را نابود کن».
قسـام طی هماهنگی با امپراتوری عثمانی  ۲۵۰داوطلب برای
ک مالی
جهـاد علیـه ایتالیاییهـا انتخاب کـرد و برای آنهـا کم 
جمـعآوری نمـود .او از آنها خواسـت به اسـکندرونه بیایند تا از
آنجـا روانـه طرابلس لیبی شـوند ،امـا آنهـا  ۴۰روز بیفایده در
اسـکندرونه ماندند و سـپس از آنها خواست که بازگردند .گفته
شده است اموالی که قسام برای ارسال مجاهدین جمعآوری کرده
بود را از طریق افراد قابل اعتماد به طرابلس فرسـتاد و همچنین
گفته شده قسام به طور مخفیانه به لیبی سفر نمود و در دیداری
که با شیخ مجاهدین عمر المختار داشت ،این اموال را به او سپرد و
نیز گفته شده با آن ،مدرسهای در جبله بنا کرد.
زمانی که فرانسه بر اساس توافقنامه سایکس پیکو سوریه را به
اشغال خود در آورد ،قسام از نخستین مخالفان و مجاهدان علیه آن
در شـمال سوریه بود .او بود که در کوههای صهیون انقالب علیه
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فرانسـویهـا را مدیـریت میکـرد و در ایـن زمینـه با شیخ عمـر
البیطـار همکاری مینمـود .پس از این که مساجد و مدارس مملو
از داوطلبانی شـد که میخواسـتند علیه فرانسه قیام کنند قسام
خانهاش را فروخت تا با پول آن برای جهاد ،اسلحه بخرد .قسام با
توجه به تجربه نظامی خود که از دوره پیوستن به ارتش عثمانی،
در زمان جنگ جهانی اول به دسـت آورده بود ،شـیوه اسـتفاده
از سالح را به مردم آموزش میداد.
بـه سـبب نقش مرکزی قسـام در جهـاد ،فرانسـویها یکی از
نزدیکان و خویشاوندان او را برای مذاکره نزدش فرستادند و به او
وعده پست قضاوت دادند .زمانی که قسام این پیشنهـاد را رد کرد از
دیـوان عرفـی علویهـا (ن ُصیریهـا) کـه خـود آن را راهانـدازی
کرده بودند ،خواستنـد حکم اعـدام او را صـادر کنـد و این یکی از
رسواییهای علویها در تاریخ ،و نشان از همکاری آنها با اشغالگران
علیه هموطنانشان است.

سربازان سوری در نبرد میلسون
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پس از ناتوانی انقالب سوریه از رویارویی با فرانسویها در شمال
و حکم اعدام صادر شده در حق قسام ،او تصمیم گرفت همراه با
برخی از دوسـتان و همراهانش سـوریه را به قصد فلسطین ترک
کند .او ابتدا به دمشق نزد دوست قدیمیاش عزالدین تنوخی رفت
و با او در نبرد میسلون مشارکت نمود و سپس مخفیانه به عکا رفت
و پس از آن در حیفا مستقر شد.
۴ـ جهاد قسام در فلسطین
قسـام و یارانش در سال  ۱۹۲۱میالدی در حالی وارد فلسطیـن
شـدند که جهاد علیه صهیونیستها و انگلیس جدا از برنامههای
او نبود .او شـاگرد رشـید رضا بود ،نخسـتین کسی که نسبت به
مهاجـرت یهودیهـا و برنامههـای آنان هشـدار داده بود .قسـام
تصمیـم گرفـت خود را به کارگران و فقرا نزدیک کند زیرا بر این
باور بود که آنها به خاطر سرشـت پاکشـان و به خدمت گرفته
نشدنشـان توسط اشغالگران ،هسـته جهاد را تشکیل میدهند،
بنابراین تصمیم گرفت آنها را آموزش دهد و عقیده جهاد را در دل
آنها زنده نماید و از آنها مجاهدانی سـاخت که طی سـالهای
طوالنی و حتی پس از شهادت او پرچمدار جهاد در فلسطین بودند.
دیدگاه قسام نسبت به خطر صهیونیستها برگرفته از شناخت
عمیـق و زودهنگامـی بـود که از نوشـتههای رشـید رضـا به آن
دسـت یافته بود .او پس از تجربه مبارزه با فرانسـویها به بیهوده
بـودن مبـارزه مسـالمتآمیز علیه اشـغالگران معتقد بود .قسـام
جهاد را تنها راه حل مبارزه علیه صهیونیسـتها میدانسـت و از
فلسطینیها میخواست قبل از اینکه یهودیان بیشتری موفق به
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مهاجرت و اسکان در فلسطین شوند ،جهاد را آغاز کنند.
تاریخنگاران بر این باورند که شـاگردان قسـام آغازگر جهاد در
فلسطین بودند .در سال  ۱۹۲۹میالدی در پاسخ به تعدی یهویان
به دیوار بُراق ،انقالبی رخ داد که به «انقالب بُراق» مشهور شد .در
این خیزش تعداد زیادی از مردم شـهید و زخمی شدنــد و سـه
قهرمان مشهور« ،فؤاد حجازی»« ،عطاء الزیر» و «محمد جمجـوم»
را به پای میز محاکمه کشانـده و حکم اعدامشان را صادر کردند.
در روز اعدام آنها قسام در حالی که اشک از چشمـانش سرازیر
بود ،خطبـهای آتشین ایـراد کرد و گفت« :ای مردم حیفـا! ...ای
مسلمانان! ...آیا فؤاد حجازی را میشناسید؟ مگر فؤاد حجازی و
عطا الزیر و محمد جمجوم برادران شما نبودند؟ مگر همراه شما در
دروس مسـجد اسـتقالل شـرکت نمیکردنـد؟ آنهـا اکنـون بر
چوبههای دار آویزان هستند».

انقالب بُراق
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عطاء الزیر

حجازی
فؤاد
..

محمد جمجوم

شهدای انقالب بُراق

از میـان شـاگردان قسـام کـه در انقلاب براق شـرکت کردند
میتوان به عبداهلل االصبح از منطقه صفد و شیخ فرحان السعدی از
منطقه جنین اشاره کرد.
شاگــردان قســام طـی سـالهــای  ۱۹۳۱ـ  ۱۹۳۵میالدی
عملیاتهای جهادی متعددی را مدیریت کردند ،از جمله حمله به
مسـتعمره یاجور در نزدیکی یافا و حمله به مسـتعمرات بلغوریا،
کفار هاسیدیم ،عتلیت ،العفوله ،نهالل و...
انگلیسـیها فعالیتهـای جهـادی عزالدیـن قسـان را زیر نظر
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داشـتند ،بنابراین زمانی که حمالت علیه انگلیسـیها در شـمال
فلسـطین شـدت یافت ،قسـام را بـه رهبری این حملات متهم
کردند و او را برای بازجویی خواستند اما به سبب زیرکی قسام و
تبحر او در مدیریت سـری فعالیتهایش نتوانستند تهمتی علیه
او ثابـت کنند ،اما قسـام تصمیم گرفت بـرای مدتی حمالتش را
متوقف کند.
گروه جهادی قسام
جهـاد قسـام بیهـدف و بیبرنامه نبـود ،بلکه جهـاد او نتیجه
برنامهریزیهـای دقیـق و فعالیتهای مسـتمر و وقتگیر بود .او
عناصر خود را از میـان کسانی که در دروس و خطبههایش حضور
داشتند ،انتخـاب میکرد و جز کسانی که در وجودشـان اخالص و
جدیت و فداکاری و رازنگهداری میدیــد ،برای عملیات انتخاب
نمیکرد .پس از انتخـاب افراد ،یک گروه سری پنـج نفره تشکیل
مـیداد و آنهـا را از لحـاظ علمی ،معنـوی ،و نظامی برای جهاد
آماده میکرد.
قسـام موفق شد  ۱۲گروه تشـکیل دهد که هیچکدام از آنها
نسبت به گروه دیگر اطالعی نداشتند ،سپس افراد هر گروه را به
نه نفر افزایش داد.
او هیچ بخشی از جامعه را در گروهش مورد استثنا قرار نمیداد،
تـا جایی که حتـی برخی دزدان و خرابکارانی که در وجودشـان
جـرأت و شـهامت میدیـد را برمیگزیـد و بـر ایـن بـاور بود که
اگر در مسـیر جهاد قدم بگذارند ،اصالح میشـوند .قسـام رفقای
زیادی داشـت از جمله حسـن البایر که داستان خود را اینگونه
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تعریف میکند« :من از روستای برقین در حومه جنین بودم ،قبال
دزدی و خرابکـاری میکـردم و مرتکب کارهـای حـرام میشدم.
عزالدین قسام دست مرا گرفت و به من نماز خوانـدن آموخت و به
پرهیز از کارهای خالف شرع و انجام اوامر الهی تشویق کرد .او مرا
به یکی از کوههای برقین برد و در آنجا یک تفنگ به من داد ،گفتم
این چیست؟ گفت برای اینکه تمرین کنی و همراه با برادرانت در
راه خدا جهاد کنی».
اینگونـه بـود کـه رهبـری گـروه شـکل گرفت .همـه اعضای
گروه ،ماهیانـه مبلغ اندکی برای فعالیتهای گروه میپرداختند.
گروه قســام در  ۱۳شهـر و منطقـه فلسطین فعـالیت میکرد و
کمیتههـای مختلفی داشـت از جملـه :کمیته خریداری سلاح،
کمیته تجسس در میان دشمنان ،کمیته آموزش نظامی ،کمیته
ارتباطات سیاسی ،کمیته مالی.
از آنجایـی کـه قسـام نامـی بر گروه خـود ننهاده بـود ،پس از
شهـادتش این گـروه به قسامیها مشهـور شدنـد .در مورد تعداد
اعضـای این گروه در هنگـام شهـادت قسام اختالف وجود دارد،
برخی این عده را حصر بر فعاالن حلقهها میدانند و برخی دیگر
معتقدند این تعداد  ۱۰۰۰قسامی بوده اند.
قسام با پیشنهاد برخی یارانش برای خیزش عمومی و فراگیـر
مخــالف بـود و اصـرار داشــت کـه خیـزش عمومـی تـا کسب
آمادگیهای الزم و ذخیره اسـلحه به انـدازه کافی و تربیت افراد
مـورد نیـاز بـه تأخیر انداخته شـود .او خود را بـرای یک خیزش
جهـادی فراگیر و نـه یک عملیات محدود آمـاده میکرد زیرا به
خوبی از برنامههای صهیونیستها آگاه بود و میدانست فعالیتهای
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جهادی محدود نتیجه چندانی نخواهد داشت.
با افزایش اعضای گروه و شدت گرفتن مهاجرت یهودیان و وقوع
انقالب براق و افزایش بدبینی انگلیسیها به فعالیتهــای قسام
و کشـف قاچاق اسـلحه توسـط یهودیان از طریق دریا ،عزالدین
قسام به برنامههای خود سرعت بخشیـد و طی آخریـن خطبـهای
که ایراد کرد ،فعالیتهای جهادی خود را علنی نمود و بالفاصله از
حیفا خارج شد ،وقتی سربازان انگلیسی برای بازداشت او آمدند او
را نیافتند.
قسـام در آغاز تصمیم گرفته بود آغازگر نبرد با انگلیسـیها و
یهودیان نباشـد ،بلکه میخواسـت میان مردم رفت و آمد کند و
آنها را به جهاد و تهیه اسلحه فرا بخواند و برای مبارزه آمادهشان
کند ،اما خداونــد اراده دیگــری داشت .درست زمانی که قسـام
دعـوت جهـادی را در برخـی مناطـق جنیـن منتشـر میکـرد،
برخی از همراهـان او به یک ماشین پلیس که تصـور میکردنـد
در جستجـوی آنهاست شلیک کردند ،این جا بـود که انگلیس از
وجود یک گروه مسلح آگاه شد و آن را با غیــاب قســام مرتبط
دانست .قسام از یارانش خواست در حومه روستـای «یعبـد» مخفی
شـوند ،امـا انگلیسـیها اعلام کردنـد بـرای یافتـن «یـک گروه
جنایتـکار کـه یک سـرباز انگلیسـی را بـه قتل رسـانده» جایزه
میدهند ـ همان ادعایی که امروز بشـار اسـد با گذشت  ۷۵سال
از نخسـتین انقالب مردم سـوریه مطرح میکند ـ برخی از مردم
فعالیتهای قسـام و یارانش را به انگلیسـیها گزارش کردند ،در
حالیکه آنها را نمیشناختند .در تاریخ  ۲۰نوامبر  ۱۹۳۵میالدی
او و هشت تن از یارانش به محاصره انگلیسیها در آمدند ،با این
274

وجـود قسـام از یارانـش خواسـت بـه سـوی سـربازان عربی که
انگلیسیها آنها را در صف جلو قرار داده بودند شلیک نکنند و تنها
به سـوی انگلیسیها شلیک کنند .قسام حاضر نشد تسلیم شود،
در نتیجه همراه با سه تن از یارانش به شهادت رسید و دیگر یاران
او زخمی و بازداشت شدند.
تأثر جهاد قسام بر قضیه فلسطین
گفتیم که قسام در آن دوره قصد نداشت به طور مستقیم وارد
مبارزه مسلحانه علیه انگلیسیها شود ،از او نقل است که« :مهم
نیست فلسطیـن را طی چنـد ماه آزاد کنیـم ،مهـم این است که
امـت و نسـلهای بعد از ما درسهایـی بیاموزند» و آنچه مقصود
قسام بود با شهادت او و زنده شدن روحیه جهاد در قضیه فلسطین
محقق شد.
نخستین عالیم بیداری جهادی که قسام آن را به وجود آورده
بود در تشـییع پیکر او آشـکار شد؛ انگلیسیها ساعت ده صبح را
موعـد خـروج جنازه او از خانهاش به سـوی مقبره اعالم کردند و
ادای نمـاز بـر جنازه او در مسـجد حیفا را ممنـوع اعالم کردند،
اما این تصمیم انگلیسـیها با مخالفت شـدید مردم روبهرو شـد.
اسـتاد اکرم زعیتر که خود از معدود سیاسـتمدارانی اسـت که
در تشـییع پیکر قسـام و یارانش شرکت کرده میگوید« :هزاران
فلسـطینی از اقصی نقاط این سـرزمین برای تشـییع پیکر قسام
آمده بودند و آن تشییع جنازه مبدل به یک تظاهرات عمومی علیه
اشـغالگران انگلیسی شـد .مردم پیکر قسام را به مرکز شهر حیفا
بردند و در مسـجد جامع جرینه بر آن نماز گزاردند و شـعارهای
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انتقـامجویــانه سـر دادنــد ،.اداره پلیس انگلیسیها که بــرای
جلوگیری از تظاهرات مردم آمده بود ،با تشییع کنندگان درگیر
شـد اما در نتیجه مقاومت مردم عقب نشینی کرد .انگلیسیها از
مردم خواستند پیکر قسام را با ماشین به مقبره ببرند اما مردم با
این طـرح مخالفت کردنـد و پیکـر او را تـا مقبـرهای که در پنـج
کیلومتری شهر بود بر دوش حمل کردند».
اسـتاد اکرم زعیتر در رابطه با تأثیر شـهادت قسـام مینویسد:
«هیـچ راهـی بـرای آزادی و رهایـی جـز جهادی خونیـن وجود
ندارد .دری که قسام برای خود گشوده بود و ما نیز باید از آن در
وارد شویم ،دعوتی جدید است که بر زبانها افتاده و نویسندگان
از آن میگوینـد ،نمیدانسـتیم کـه ایـن دعوت ،روحـی در امت
دمید که نسبت به آن آگاه نبود .»...و میگوید« :پیش از امروز تو را
خطیبـی میدانستم که بر شمشیـر تکیـه میکنـی و بر فراز منبر
سـخنوری مینمایـی ،امـا امـروز تـو را خطیبی میبینـم که بر
دوشها حمل میشوی و بر هیچ منبری نمیایستی و لکن به خدا
سوگند تو امروز پندآموزتر از زندگیات هستی».
اسـتاد عجاج نویهض میگوید« :قسام در حالی به سفر آخرت
شتـافت که گذرنامـهاش نسخه قرآنـی بود که در جیب و قلبش
وجود داشت».
استاد حمدی الحسـینی میگوید« :قسام بخشهایی از قضیه
فلسطین که کج شده بود را راست کرد».
شیخ سلیمـان التـاجی مینویسد« :قسام قضیـه فلسطین را از
مرحله سخن وارد مرحله عمل کرد».
استـاد فؤاد خطیب شاعر سرشنـاس شام در رثـای او میسراید:
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«عمامه تو از همه عمامهها با ارزشتر بود حتی با ارزشتر از تاجها
رهبری در مسیر هولناک با رهبری در مسیر کامال امن متفاوت
است».
قسام در زمان زندگی و مرگش یک منهج جهادی جدید پدید
آورد که به قضیـه فلسطیـن ابعـاد جدیـدی بخشیـد که تا امروز
ـ الحمدهلل ـ نتیجه آن ادامه دارد.
قسامیها در مسیر استادشان
گفتیم که روز شهادت قسام تنها هشت تن از یاران او همراهش
بودند ،زیرا برنامه قسام این بود که یارانش را در میان مردم منتشر
میکرد تا آنها را برای جهاد آماده کنند ،یارانی که مسئولیتپذیر
و امانتدار بودند.
اسـتاد احمـد الشـقیری نخسـتین رئیس سـازمان آزادیبخش
فلسـطین میگویـد« :بـر زبـان آنها واژههـای نبرد مسـلحانه و
جنبش ملی و استعمار و صهیونیست جاری نمیشد؛ تعابیر آنها
بسیار ساده و برخاسته از سرچشمه ایمانشان بود ،تعابیرشان چیزی
نبـود جـز «ایمان و جهاد در راه خـدا» ،مؤمنانی بودند که ایمان
آنها را سـاخته بود و درونی بیآالیش داشـتند و ارادههایشـان
بههم پیوند خورده بود و عزمی راسـخ داشـتند و میپنداشـتند
ریسـمان آنها به خدا وصل اسـت و دروازه میان آنها و خداوند
باز شده است».
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پس از شهـادت قسام ،رهبری
قسامیها را شیخ مجاهـد فرحان
السعـدی بر عهـده گرفت و پس از
پنـج مـاه از شهــادت عزالدیـن
قسام ،انقالب  ۱۹۳۶را کلیـد زد
کـه این انقلاب تا سـال ۱۹۳۹
میالدی ادامه داشـت اما خود او
در سال  ۱۹۳۷میـالدی در حالی
که هشتـاد سـال سـن داشت ،به
خاطـر جهـاد علیـه انگلیسـیها
شیخ فرحان السعدی
و یهودیان اعدام شد.
پـس از اعـدام فرحـان السـعدی ،قسـامیها ایـن راه را ادامـه
دادند و در هر بخشی از فلسطین و به ویژه در شمال این کشور،
رهبران قسامی ،جهاد علیه اشغالگران را مدیریت میکردند .آنها
در سال  ۱۹۳۷میالدی سر لویس اندروز ،حاکم انگلیسـی منطقـه
«الخلیل» را قتل رساندند و ابوابراهیم الکبیر ،از بارزترین رهبران
قسامی در آن دوره بود.
از آنجایـی کـه قسـامیها حـزب خاصـی نداشـتند فلسـطین
شناسان از آنها به نام مشایخشان یاد میکنند .برای مثال آقای
محمد عزه دروزه ،تاریخ شـناس مشـهور فلسـطینی مینویسـد:
«بزرگتریـن دسـتاورد آنهـا یکپارچه کـردن رهبـری جهاد در
مناطق مختلف بود که هر کدام از این مناطق تحت مدیریت یکی
از مشایخ بود و رهبری کل آن را ابوابراهیم الکبیر خلیل العیسی
بـر عهـده داشـت .از جمله این مشـایخ میتوان شـیخ ابوابراهیم
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الصغیـر ،توفیـق االبراهیم ـ که بعدها از شـاگردان شـیخ آلبانی
شـدند ـ ،ابوعلی سـلیمان العبدالقادر ،شـیخ عطیه احمد ،شـیخ
یوسف ابودره ،و شیخ عبدالفتاح العبد را نام برد».
پایان
زندگی قسـام الگوی یک عالم مربـی ،دعوتگر مصلح و مجاهد
صابر اسـت و میتوان از آن به عنوان یک تجربه کامل از ارتباط
میان علم و عمل یاد کرد که مفهوم نبوی نقش عالم در میراثبری
از انبیـا ،بـا پیـاده کـردن آن در واقـع زندگـی مـردم بـا آموزش
و تلفیق میـان عمل و جهـاد را بـه منصـه ظهـور گـذاشت .رحمت
خداوند بر شـیخ عزالدین قسام و یاران دیروز ،امروز و آینده وی.
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محدث عصرشیخ محمد ناصرالدین آلبانی
 ۱۳۳۳-۱۴۲۰هـ ق ۱۹۹۹-۱۹۱۴ /م

پیش درآمد
محدث عصر ،شیخ ناصـرالدیـن آلبانی از مشهورترین مصلحان
سلفی عصر حاضـر است که تأثیـر بهسزایی در مسیر امت اسالمی
داشت .تأثیر او محدود به یک سرزمین نبود بلکه به سراسر جهان
رسید و هیچ پژوهشگری نمیتواند از دعوت اصالحی معاصر سخن
بگوید و تالشهای شیخ آلبانی و نقش محوری و اساسی او در بیداری
اسالمی معاصر را نادیده بگیرد .شیخ آلبانی گرچه هیچ جماعت و
یا مؤسسهای تأسیس نکرد اما تنها تالش او برای نشر سنت صحیح
نبوی و دست یافتنش به مقامی که همه و حتی دشمنان و مخالفانش
برای رسیدن به آن مسابقه میدادند ،خود نشان پیشگامی شیخ بود.

میالد و رشد عالمه آلبانی
شیخ محمـد ناصـرالدین بن حاج نوح نجاتـی آلبانـی در سال
 ۱۳۳۳هـ ق برابر با  ۱۹۱۴میالدی در شهـر آشقودره (اشکـودرا)
پایتخت آن دوران کشور آلبانی ،در خانوادهای فقیر اما دیندار و
علمدوسـت دیده به جهان گشـود .پدرش یکی از علمای مشهور
حنفـی ـ مذهب رسـمی دولت عثمانی ـ بـود .زمانی که خالفت
اسالمی ضعیف شد ،در سال  ۱۹۱۲میالدی آلبانی از امپراتوری
عثمانی جدا شد ،بخشی از آن به صربستان و مونتهنگر و بخشی
به مقدونیه سـپرده شـد و بخشـی دیگر به نام آلبانی باقی ماند.
اوضـاع مسـلمانان آلبانـی در آن زمان بسـیار آشـفته بـود و این
کشـور گویـا تابـع ایتالیا بـه رهبری موسـولینی بـود .احمد زاغو
پادشـاه آلبانی سیاسـتهای دینسـتیزانه آتاتورکی را در آلبانی
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ا ِعمال و زنان مسلمان را از پوشیدن حجاب منع میکرد .پدر شیخ
آلبانی همانند بسیاری از آلبانیاییها برای حفظ دین خود در سال
۱۹۲۳میالدی راه هجرت را در پیش گرفت و در دمشق اقامت گزید.
در دمشق ،شیخ آلبانی در مدرسه خیریه اسعاف ،مرحله ابتدایی
را گذراند .او هیچ آشناییای با زبان عربی نداشت و از آن جایی که
مدارس دولتی در آن زمان زیر نظر اشـغالگران فرانسـوی اداره
میشـدند ،چندان توجهی به علوم شرعی نداشتند ،بنابراین پدر
شیخ عالقـه چندانـی به فرستـادن او به مدارس دولتـی نـداشت و
تصمیـم گـرفـت خـود ،آمـوزش
کودکش را آغاز کند؛ شیخ آلبانی
قرآن کریم ،تجوید ،نحو ،صرف و
فقـه حنفـی را نـزد پــدرش فـرا
گرفت و کتابهای «مراقی الفالح»
در فقه حنفـی و برخی کتب زبـان
عربی و بالغت را نزد شیخ سعید
شیخ سعید البرهانی
البرهانی خواند.
او در کنار علوم شرعی از پدرش ساعت سازی را نیز یاد گرفت تا
جایی که در این زمینه شهره شد و از این راه ارتزاق میکرد.
روی آوری به علم حدیث و توجه به آن

شیخ آلبـانی در محیطـی حنفـی و متعصب رشد کرد و در آن
محیط ،تصوف و تقلید ،منهج و روش غالب مردم بود .پدرش او را با
خود به زیـارت قبـور ابن عربی و نابلسـی میبرد .فضای آن زمان
به شدت علیـه دعوت به سوی کتـاب و سنت بود و از آن با عنوان
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وهابیـت یـاد میکردند ،اما خواسـت خداوند این بـود که محمد
ناصرالدین آلبانی در مسـیر پیروی از قرآن و سنت و اجتهاد گام
بـردارد .او میگوید« :من همچنان بـر روش پدرم بودم تا اینکه
خداوند مرا به مسـیر سـنت راهنمایی کرد و دسـت از بسـیاری
کارهـا کـه از پـدر آموختـه بـودم و او آنهـا را قربـت و عبـادت
میپنداشت ،کشیدم» .تقدیر الهی این بود که پدر شیخ آلبانی به
دمشـق مهاجرت کند تا او با زبان عربی آشـنا شـود و کتابهای
علمـای سـلفی را مـورد مطالعـه قـرار دهـد ،بـه همیـن سـبب
شـیخ آلبانی همیشـه از پدر و مادرش بابت این هجرت قدردانی
میکرد ،گرچه پدرش به شـدت با منهج سـلفی مخالف بود و از
شیخ آلبانی خواسته بود یا بر مذهب حنفی بماند و یا اینکه از خانه
و محل کار او بیرون رود و شیخ آلبانی پیروی از دلیل صحیح قرآن و
سنت را برگزید ،در حالی که هنوز حتی به سی سالگی نرسیده بود.
تحول شیخ آلبانی به منهج قرآن و سنت با مطالعه مجله المنار
عالمه محمد رشید رضا ،درست زمانی که کمتر از بیست سال سن
داشت ،شروع شد .خود شیخ آلبانی میگوید« :اولیـن کتابهایی
که به مطالعه آن عالقمند شدم ،داستـانهای عربی مانند ظاهر و
عنتره ،شاه سیف و  ...بود ،سپس به مطالعه داستـانهای پلیسی
ترجمه شده به عربـی مانند آرسن لوپن روی آوردم .روزی از روزها
در میان کتــابهایی که فروختـه میشد ،بخشی از مجله المنار
را یافتـم کـه در آن رشـید رضـا مقالـهای در مورد کتـاب احیاء
علوم دین غزالی و ویژگیهای آن نوشته بود و به بیان محاسن و
معایب این کتاب پرداخته بود ...برای اولین بار بود که چنین نقد
علمیای را میدیدم ،بنابراین شیفته مطالعه کتاب احیـاء شدم و
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تصمیـم گرفتـم تخریج احادیـث احیاء علوم دین توسـط حافظ
عراقی را مطالعه کنم .این کتاب را عاریه گرفتم چون هزینه خرید
آن را نداشتم .هنگام مطالعه کتاب حافظ عراقی ،شیفته تخریج او
شـدم و تصمیـم گرفتم از کتاب او نسـخهبرداری کنـم» .این در
واقع جرقه نخسـت روی آوردن شیخ آلبانی به علم حدیث بود و
داللتـی اسـت مهـم بر نقـش مجلات و روزنامهها و رسـانههای
راستین در هدایت مسلمانان و سودرسانی به جوانان .روزنامهها و
مجالت از مهمترین اسباب نهضت بیداری اسالمی معاصر هستند،
خداوند اراده کرده بود که یک مقاله سبب ظهور محدث عصر شود.
زمـان گذشت و شیخ آلبـانی در
سال ۱۳۷۲هـ.ق نوشتـن مقاالت
علمی در رابطه با علوم حدیث و
نشر آن در مجله «تمدن اسالمی»
را آغـاز کرد .ایـن مقاالت تأثیـر
بسیـار زیـادی بـر علـم حدیث و
توجه به التـزام و تعهـد به سنت
صحیح نبوی در داخل و خارج از
سـوریه داشت و آغازی بود برای
مجله تمدن اسالمی
مطـرح شـدن شیـخ آلبــانـی در
جهان اسالم .دکتر احمد معبد در مورد این مقاالت میگوید« :از
خود میپرسیدم شیخ ناصر چگونه احادیث صحیح و ضعیف را از هم
تشخیص میدهد؟ آیا او ساحر است؟» و سپس دکتر احمد معبد
خودش از علمای بزرگ حدیث در جهان اسالم شد.
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شیخ آلبانـی مجلـه المنــار را
پیگیـری و از پژوهشهای آن و
به ویژه تحقیقــات رشید رضـا در
علـوم حدیـث اسـتفاده میکرد.
نخستیـــن فعالیت حدیثــی او
نسخـهبرداری از کتـاب «المغني
عن حمل األسـفار في تخريج ما في اإلحياء من األخبار» نوشـته
حافـظ عراقـی بود .البته کار شـیخ آلبانی در مورد آن کتاب تنها
نسـخه بـرداری نبـود ،زمانی کـه او نصف یـک جلـد از کتاب را
نسخهبرداری کرد ،تصمیم گرفت برخی واژههای نامأنوس را شرح
دهد ،بنابراین بار دیگر از این کتاب نسـخهبرداری کرد و این بار
شرح واژههای نامأنوس را نیز نوشت تا جایی که حواشی او بر کتاب
بیشـتر از متن شـد و تعداد صفحات آن به  ۲۰۰۰صفحه رسید.
خود شیخ آلبانی در این رابطه میگوید« :تالشی که آن روز انجام
دادم مرا به ادامه مسیرم تشویق کرد» .توجه به حدیث و علوم آن
پیشه شیخ آلبانی شد تا جایی که در میان مجامع علمی دمشق
به آن شهره شد و اداره کتابخانه ظاهریه دمشق ،اتاقی ویژه برای او
در نظر گرفت تا پژوهشهای علمی مفید خود را در آنجا بنویسد
و به او اجازه داد هر وقت میخواهد وارد آن شـود .شـیخ آلبانی
همیشـه فضـل شـیخ رشـید رضا بـر خـودش را بر میشـمرد و
میگفت« :اگر امروز من در مسیر سلفیت هستم و احادیث صحیح
و ضعیف را از هم تشـخیص میدهم از فضل خداوند و سـپس به
وسیله رشید رضا رحمه اهلل و از طریق مجله المنار او بوده است که
در آغاز مسیر کسب دانشم با آن برخورد کردم».
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کتابخانه ظاهریه

جا دارد اینجا به اهمیت ارتباط میان دو نسل و تأثیر غیر مستقیم
تالشهـای مصلحـان بـر نسـل پس از خود اشـاره کنیم؛ رشـید
رضـا مجله المنار را تأسـیس میکند و دعـوت اصالحی خود در
ن را منتشر مینماید ،شیخ
بزرگداشت سنت و فراخوان پاالیش آ 
آلبانـی ایـن دعـوت را اجابـت و آن را مبدل به فکر و اندیشـهای
میکند که در میان امت جاری میشود .شیخ طاهـر الجزایری در
سـال  ۱۲۹۶هـ.ق برابر با  ۱۸۸۰میالدی ،کتاب خانه ظاهریه را
تأسیس میکنـد و شیخ آلبـانی پنجـاه سال بعد ،در جستجـوی
یک ورقه گمشـده از نسخه خطی «ذم المالهی» نوشته حافظ ابن
ابی الدنیا ،ده هزار نسـخه خطی این کتابخانه را بررسی میکند!
گاهی اوقات او درحالیکه مشـغول مطالعه بود ،ساعتها بر روی
پله میایستاد ،در حالی که پزشک از او خواسته بود استراحت کند.
جستجوی شیخ آلبانی برای یافتن این ورقه گمشده سبب شد تا
نسخههای خطی کتابخانه ظاهریه را فهرستبندی کند.
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شیخ آلبانی در کتابخانه ظاهریه

شیخ آلبانی هر کدام از کتابهای خطی کتابخانه ظاهریه را سه
مرتبه خواند و نکات حدیثی آن را یادداشت کرد .بازدید از کتاب
خانههایی که از نسخههای خطی نگهداری میکردند و جمعآوری
نـکات حدیثی ایـن کتابها از عالقمندیهای ویژه شـیخ آلبانی
شد تا جایی که نکات نسخههای خطی کتابخانه ظاهریه دمشق،
کتابخانـه اوقـاف حلـی ،کتابخانـه محمودیـه در مسـجد نبوی،
کتابخانه عارف حکمت در مدینه منوره و کتابخانه دانشگاه اسالمی
مدینـه منـوره و دیگـر کتابخانههای حاوی نسـخههای خطی را
جمـع آوری کـرد که تعدادشـان چهل جلد بـود .این چهل جلد
کتـاب ،ثـروت علمـی حدیثی شـیخ آلبانی بود کـه او را از دیگر
همعصرانش پیش انداخت .از آنجایی که او در مضیقه مالی بود ،از
برگههـای تبلیغاتـی که در راه جمع میکرد و یا با هزینه بسـیار
پاییـن خریـداری مینمـود بـرای یادداشـت نـکات علمـی ایـن
ن همه
نسـخهها اسـتفاده میکرد .عجیب نیست شـیخ آلبانی ای 
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نسـخههای خطـی را مطالعه کند در حالی که همـه اطرافیان ا و
به همت واالی او در مطالعه و پژوهش در دوران پیریاش و حتی
پنجاه روز قبل از وفاتش گواهی میدهند ،حال همت او در دوران
جوانـی چگونه بوده اسـت؟ او زندگـیاش را با نجاری آغاز کرد و
در فصل زمستان به نجاری مشغول میشد .پدرش به او پیشنهاد
کرد ساعت سازی بیاموزد و او از وقت فراغت خود برای آموزش
سـاعت سـازی اسـتفاده میکرد .پس از اینکه از پدرش جدا شد
مغـازهای بـرای خـودش باز کـرد و روزانه یک یا دو عدد سـاعت
تعمیـر میکرد ،بهاندازهای کـه هزینه زندگی خود و خانوادهاش
را تأمین کند ،سـپس به کتاب خانه ظاهریه میرفت و سـاعتها
در آن به مطالعه مشغول میشد .پس از مدتی توانست برای خود در
اداره مغازه ،دستیاری پیدا کند و تنها در روزهای سه شنبه و جمعه
به مدت سـه سـاعت به مغازه میرفت و بقیه اوقاتش را در کتاب
خانه ظاهریه میگذراند .شیخ آلبانی به سبب این تالش و کوشش
و پشتکار و همت واالیش محدث عصر و یاری دهنده سنت شد.
شعر چگونه میتواند مردی را توصیف کند که حتی دشمنانش او
را ناصرالدین میخوانند
مطالعه کتـابهای خطی کتابخانه ظاهریـه از جمله کتابهای
شـیخ االسلام ابن تیمیه و شاگردش ابن قیم و دیگر ائمه بزرگ
سلفی تأثیر زیادی در گرایش او به سلفیت داشت.
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دعوت عالمه آلبانی
مطالعـه مجلـه المنـار و پس از آن کتـابهای خطی کتـابخانه
ظاهریه و عالوه بر آن ،شخصیت قوی و شجاع آلبانی سبب شد او
باورهای اصالحی سلفی خود را در دمشق علنی کند .علنی کردن
این اندیشهها در جامعه آن روز دمشق چیز جدیدی بود ،شاگردان
شـیخ جمالالدیـن قاسـمی ،امثال عالمـه بهجت البیطار ،شـیخ
عبدالفتـاح االمـام ،رئیـس جمعیت جوانان مسـلمان در سـوریه
و شـیخ توفیـق البزره افراد شـناخته شـده این نهضـت بودند اما
فعالیت آنها در میان شاگردان و طرفدارانشان بود در حالی که شیخ
آلبانی دعوت خود را در میان توده مردم علنی و به شدت از آن
دفاع میکرد و در این میان سختیهای متعددی را متحمل شد
و از اینروست که بسیاری از پژوهشگران ،سلفیت معاصر شام را با
نام آلبانی پیوند میدهند.
شیـخ آلبـانی بـا پـدر ،شیـخ و
استادش برهانی و دیگر اساتیدش
پیرامون قضایای توحید و شرک،
مانند ادای نماز در مساجدی که
در آن قبر وجود دارد ،مناقشه و
گفت وگـو میکرد و نتیجـه ایـن
بحثها نوشتـن کتاب «تحذيــر
الساجد من اتخاذ القبور مساجد»
بود .این بحث و گفتگوها همچنان
ادامه داشت تا ایـن که پدر عالمـه
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آلبانـی او را بـه ادای نمـاز همراه بـا جماعت حنفیهـا [نه دیگر
مذاهـب] مجبـور کـرد و هنگامی که شـیخ آلبانـی از این فرمان
سـرپیچید ،پدر از پسـرش خواست تا از او جدا شود .در آن زمان
پیروان هر مذهب به سبب تعصبات مذهبی جداگانه نماز جماعت
میخواندنـد و هـر نمـاز چهار مرتبه بر اسـاس چهار مذهب اهل
سـنت اقامه میشد که با وحدت کلمه و همدلی امت در تعارض
بود .شـیخ آلبانی به شـدت با این قضیه مخالف بود و با نخستین
امام ،از هر مذهبی که میبود ،1نمازش را ادا میکرد .این جریان
از نخستین قضایایی بود که آلبانی در آن با جمهور مخالفت کرد و
بدین ترتیب به وهابیت و بیاحترامی به مذاهب اهل سنت متهم
شد و از او به حکومت وقت شکایت بردند .روزی از روزها یکی از
ائمه جماعت متعصب او را دید و در مقابل مردم فریاد زد« :یاال برو
بیرون...بیرون..بیرون!» اما شیخ از مسجد خارج نشد و با مداخله
مـردم غائلـه پایـان یافت و امام نماز را اقامه کـرد ،پس از نماز او
بر سر شیخ فریـاد بر آورد و برخـی از همفکـرانش را فرستـاد تا
در خیابان به شـیخ آسـیب برسـانند اما دوسـتان شـیخ و برخی
نمازگزاران مانع آنها شدند.
شیخ آلبانی پس از آن از خطابت و تدریس در بسیاری از مساجد
و شهرها منع شد و دو بار به زندان افتاد ،حتی در اردن به علت
شـایعهپراکنی برخـی غـرضورزان از ایـن کشـور اخراج شـد اما
با وسـاطت شـیخ محمد ابراهیم شـقره نزد ملک حسین پادشاه
اردن ،اجازه بازگشت به این کشور را یافت و تا آخر عمرش در آنجا
 -1پدر شیخ آلبانی در آخر حیاتشان نرم شد و به درست بودن برخی قضایایی که شیخ به آن دعوت
میکرد اقرار کرد و رابطهی بسیار خوبی با هم داشتند.
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ماند ،اما در آنجا هم از فشـارهای رسـمی و امنیتی در امان نبود.
در آن زمـان ،بسـیاری از شـاگردان شـیخ طاهـر الجزایـری،
شـیخ جمالالدیـن قاسـمی و شـیخ عبدالـرزاق البیطـار کـه در
دمشـق بـه علـم و دیانت شـهره بودند ،شـیخ آلبانی را بـه ادامه
دعوتش تشویق کردند و شیخ از محبوبیت زیادی میان فرهنگیان
و دانشـجویان دانشگاه دمشق برخوردار شد .آنها بر خالف توده
مردم که غرق در خرافات و تصوف بودند ،ارزش دعوت شـیخ را
میدانستند.
تدریس شـیخ از سـال  ۱۹۴۳میالدی در مغازهاش آغاز شد و
پس از آن به خانه برخی از دوستانش منتقل شد و سپس خانهای
را اجاره کردند و آن را مقر ویژه دروس شیخ قرار دادند و در سال
 ۱۹۴۹میالدی برای نخستین بار نماز عید را در مصلی ادا کردند،
نه در مسجد.
نباید تأثیر محیط بر شیخ را نادیده گرفت؛ پدرش برای حفاظت
از دیـن خود از دسـت حکومت اسالمسـتیز راه هجرت در پیش
گرفته بود ،بنابراین او زندگی مسـلمانانه و اجرای احکام الهی را
اساس دعوت خود میدانـد ،همان طور که مطالعـه مجلـه المنـار
شیخ رشید رضا نقش مهمی در شکلگیری شخصیت فرهنگی و
دیدگاههای همهنگرانه او داشت و از این رو بود که کتاب «حقوق
زنان در اسالم و بهره آنها از اصالح محمدی» نوشته رشید رضا را
تحقیق و تصحیح کرد .شـیخ آلبانی از پیشـگامان تدریس بانوان
مسـلمان بـود و برای آنهـا کتاب «ادب المفرد» امـام بخاری را
تدریس میکرد.
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وجود شـیخ آلبانی در محیط باز سیاسـی و همراهی با علمای
بزرگ عصرش مانند عالمه بهجت البیطار و اساتید دانشگاه سوریه
سبب شد شیــخ کتـاب «شیوه حکـومتداری در اسالم» تألیف
محمد اسـد خاورشناس مشـهور یهودی که مسلمان شده بود را
تدریس کند و جنبه سیاسـی اندیشههای شـیخ ،زودهنگام آغاز
شود.
شـیخ آلبانـی بیـش از سـی مرتبه حج کـرد و بارها مناسـک
عمـره را بـه جـای آورد .ایـن سـفرهای شـیخ مملـو از دیـدار با
شخصیتهای مختلف و گفتگو با آنها و تدریس بود .او همچنین
زودهنگام به اروپا و برخی کشـورهای اسالمی سفر کرد .تدریس
در دانشـگاه اسلامی مدینـه منـوره این فرصت را بـه او داد تا با
علمـای بزرگـی همچون عالمه احمد شـاکر ،شـیخ حامد الفقی،
شـیخ محمـد عبدالـرزاق حمزه ،دکتـر تقیالدین هاللی ،اسـتاد
محبالدیـن خطیـب و از مسـئوالن دانشـگاه اسلامی بـا عالمه
محمد بن ابراهیم آل شیخ و پس از او با عالمه ابن باز و اساتید و
دانشجویانی که از سراسر جهان به این دانشگاه پیوسته بودند آشنا
شود .همه اینها سبب شد شیخ از مشکالت و تجارب فعالیتهای
اسالمی آگاهـی کسب کنـد و دیـدگاههای خـود در این رابطـه و
دعوتـش را به کشـورهای دیگـر منتقل کند .او دیدگاه سـلفیانه
ویـژهای بـرای تغییـر و اصالح ارائه میکرد که میتـوان از آن به
عنوان اسـاس اندیشـههای سـلفی دعوی َح َرکی معاصر یاد کرد.
این دیدارها و مسافرتها سبب شد دعوت با وجود ضعف وسایل
ارتباطی در آن دوران ،به اماکن مختلف برسد.
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مراحل دعوت آلبانی
دعوت شیخ آلبانی را میتوان به سه مرحله تقسیم کرد:
ٔ
مرحله نخست :دعوت ایشان در سوریه

در این مرحله شخصیت شیخ آلبانی شکل گرفت .او در عنفوان
جوانـی و آغـاز فعالیتهای علمـی و دعویاش بود و هر هفته دو
درس علمی ایراد میکرد که دانشجویان و برخی اساتیـد دانشگاه
امثال راتب النفاخ و دکتر محمد رشـاد سـالم مصری ،مصحح و
محقق کتاب «منهاج السنه» نوشته شیخ االسالم ابن تیمیه ،در آن
شرکت میکردند .از جمله کتابهایی که در این حلقههای علمی
تدریس میشد ،میتوان کتابهای زیر را نام برد:
ـ «فتح المجید در شرح کتاب توحید» ،شرح عبدالرحمن بن
حسن بن محمد بن عبدالوهاب بر کتاب توحید پدربزرگش.
ـ «الروضه الندیه شرح الدرر البهیه» ،شرح صدیق حسن خان
بر کتاب «درر البهیه » نوشته امام شوکانی.
ـ «اصول الفقه» نوشته عبدالوهاب خالف.
ـ «الباعث الحثیث» شرح مختصـر علـوم حدیث امام ابن کثیر
نوشته شیخ احمد شاکر .
ـ «روش حکومتداری در اسالم» نوشته محمد اسد.
ـ «فقه السنه» نوشته سید سابق.
شیخ آلبانی بیست و چند سال بیشتر نداشت که برای مجالتی
مانند «تمــدن اسالمی» که ریـاست آن را استـاد احمد العظمه
بر عهـده داشت و مجلــه «المسلمـون» که ریـاست آن بـا دکتــر
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مصطفی سباعی بود مقاله مینوشت .او همچنین گشتهای دعوی
ماهیانه و منظم به برخی استـانهای سوریه مانند حمص ،حماه،
ادلب ،حلب ،رقه و الذقیـه داشت و این گشتها ،نقش بسیا ر مهمی
در نشر دعوت به کتاب و سنت و فهم سلف در میان مردم داشت.
شیخ آلبانی در این مرحله از دعوتش رویکردی آرام با گروههای
اسلامی داشـت و برخی رهبران اخوان المسـلمین مانند اسـتاد
عصام العطار و شـیخ زهیر شاویش در حلقههای درس او شرکت
میکردنـد .او همچنیـن دیدگاههای خـود در رابطه با کتاب فقه
السـنه اسـتاد سید سابق را برای چاپ به مجله اخوان المسلمین
مصر فرستـاد و استـاد حسن البنـا در نامهای که به او نوشت از او
خواست به نوشتن مقاله برای مجله اخوان المسلمین ادامه دهد.
شیــخ آلبانـی در این مرحلـه همچنیـن با بسیـاری از رهبـران
گروههای اسلامی مانند شیخ تقیالدین نبهانی ،بنیانگذار حزب
التحریـر دیدار داشـت و به شـهرهای مختلـف در داخل و خارج
سـوریه سـفر میکرد .او با رهبران برخی فرقههـای گمراه مانند
عبداهلل الحبشی نیز دیدار کرد و به باورهای انحرافی او پاسخ داد و
دیدارهایی نیز با سران فرقه قادیانیه داشت.
در سال  ۱۹۵۵میالدی دانشکده شریعت دانشگاه دمشق از شیخ
آلبانی خواست احادیث بیـوع در دانشنـامه فقهیای که دانشگاه
قصـد داشت چاپ و نشـر کنـد را تخـریج نمایـد .او همچنیـن به
عنوان عضو کمیتـه حدیثی که پس از اتحـاد میـان مصر و سوریه
در سالهای «۱۹۶۱-۱۹۵۸م » برای نظارت بر چاپ و نشر کتب
سنت تشکیل شده بود ،انتخاب شد .شیخ آلبانی در این مرحله از
دعوتش در انتشارات «المکتب االسالمی» که شیخ زهیر شاویش
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آن را برای تحقیق و تصحیح آثار اسالمی و نشر سنت راهاندازی
کـرده بـود ،مشـغول به فعالیـت شـد .فعالیت شـیخ در المکتب
االسلامی سـبب شـد آثار او و دعوتش در کشـورهای مختلفی
منتشر شود.
شیخ آلبانی در اوضاع بسیار آشفته و نابسامان سیاسی شام آن
زمان زندگی میکرد ،در آن زمان چه ظلــم و ستــمهایی که از
سوی اشغالگران فرانسـوی به مردم نمیشد ،چه در دوره انقالب
مردمی علیه فرانسویها ،چه در زمان روی کار آمدن حکومتهای
ملیگرا و چه مرحله کوتاهـی پس از آن تا روی کار آمدن بعثـیها
و قبضهکردن قدرت توسط ن ُصیریها بهرهبـری حافظ اسد در
سال  ۱۹۷۰میالدی.
شیخ آلبانی همانند دیگر اصالحگران با آزمایشهای گوناگون
مواجـه شـد؛ در این مرحلـه از زندگیاش دو مرتبه زندانی شـد،
ابتدا قبل از سال  ۱۹۶۷میالدی به مدت یک ماه در قلعه دمشق،
درسـت همان قلعهای که شـیخ االسالم ابن تیمیه در آن زندانی
شده بود ،محبوس شد .هنگامی که جنگ سال  ۶۷رخ داد ،دولت
سـوریه تصمیم گرفـت همه زندانیان سیاسـی را آزاد کند ،اما با
شـدت گرفتن جنـگ و شـایعه پراکنیهای مغرضـان ،دولت بار
دیگر شیخ را بازداشت کرد و او را به زنـدان حسکه در شمال شرق
سوریه فرستاد .شیخ آلبانی هشت ماه از عمرش را در زندان حسکه
سپـری کرد و در زندان ،اختصـاری بر صحیح مسلم نوشت که از
جمله کتابهای گم شـده اوسـت .شیخ در زندان با شخصیتهای
بزرگی که زندانی شده بودند آشنا شد.
در سال ۱۹۸۰م شیخ آلبانــی به اردن مهاجــرت کرد و تا سال
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 ۱۹۹۹که از دنیا رفت در این کشور زندگی کرد.
از جمله شاگردان شیخ آلبانی در این مرحله میتوان افراد زیر را
نام برد:
برادر بزرگش محمد ناجی ابواحمد که از حامیـان بزرگ دعوت
شـیخ بود ،شـیخ محمد عید عباسـی ،شـیخ حمدی عبدالمجید
سلفی ،استـاد خیـرالدین وانلی ،شیخ علی خشان ،شیخ عدنـان
عرعور ،شیخ محمد جمیـل زینو ،شیخ عبـدالرحمن عبدالصمد،
استاد محمود مهدی استانبولی.
و از جمله کسانـی که از محضـر شیخ استفاده کردنــد و از منهج
ایشـان متأثر شـدند میتوان به استاد زهیر شاویش ،استاد عصام
العطار و دکتر عبدالرحمن آلبانی اشاره کرد.
ٔ
ٔ
مرحله دوم :تدریس در دانشگاه اسالمی مدینه منوره

ایـن مرحلـه از زندگـی شـیخ آلبانی با وجود اینکه سـه سـال
بیشتر نبود «۱۳۸۳-۱۳۸۱هـ ق ۱۹۶۳-۱۹۶۱ /م» اما از مهمترین
مراحل زندگی او محسوب میشود ،زیرا در این مرحله از زندگی
خود شاگردانی یافت که دانش او را به کشورهایی که به آنجا نرفته
بود و یا حتی شناختی در مورد آن نداشت منتقل کردند و دارای
مدرســهای در علــم حدیث شد که در سراسر جهـان به او نسبت
داده میشود ونه تنها در سوریه .او منهج خود را در علم حدیث به
شـکل آکادمیک برای دانشجویان تدریس کرد بلکه نوعی تحول
در انتشار این علم در سطح جهان به وجود آورد و آن را ،پس از اینکه
در انحصار افراد مشـخصی بود ،به توده مردم رساند .شیخ آلبانی
در این بـرهـه از زنـدگی خود دیـدگاههای دعـوی خود را میان
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سـلفیها منتشر کرد .او و شـیخ محمد بن عبدالوهاب البنا برای
دانشـجویان دانشـگاه اسلامی مدینه منوره گشـتهای هفتگی
ترتیب میدادند که خود یک مدرسه دعوی و علمی بود و بسیاری
از علما و دعوتگران را به جامعه اسالمی معرفی میکرد.
تمـام کسانـی که در مورد فعالیتهای شیخ آلبـانی در دانشگاه
اسلامی مدینه منوره نوشـتهاند به تدریس ایشـان در زنگهای
تفریح اشاره کردهاند ،اما جلسات و دیدارهای علمی او پس از وقت
اداری دانشـگاه ،فرصتی بود که در آن به دانشـجویان شیوههای
گفتگو و مناظره و دلیلخواهی را یاد میداد .شیخ آلبانی در این
جلسـات با بسـیاری از علما ،دعوتگران ،اسـاتید عربستانی و غیر
عربستانی ،سلفی و غیر سلفی آشنا شد.
شیخ آلبانی از سکونت در مدینه منوره ابراز رضایت میکرد و
میفرمود« :در آنجا محیطی بسـیار خوب یافتم و اسـتعدادهایی
کـه آمادگـی پذیرش دعوت را داشـتند و منهجی که همخوان با
فطرتم بود و بر اساس آن رشد کرده بودم» ،در سال  ۱۳۸۸هـ.ق
شـیخ حسـن بن عبداهلل آل شـیخ ،وزیر وقت معارف عربسـتان
سـعودی از او خواست سرپرستی بخش آموزش عالی دانشگاه ام
القرای مکه را بر عهده بگیرد اما به سبب برخی مشکالت این امر
محقق نشد .او از سالهای  ۱۳۹۵تا  ۱۳۹۸هـ.ق به عنوان عضو
شورای عالی دانشگاه اسالمی مدینه منوره تعیین شد.
شـیخ آلبانی برای قدردانی از دانشـگاه اسلامی مدینه منوره
و کتابخانـه ایـن دانشـگاه ،وصیت نمود کل کتابهـای کتابخانه
شخصیاش پس از وفات او وقف کتابخانه دانشگاه اسالمی مدینه
منوره شود .در وصیتنامه او آمده است« :از زمانی که در این دانشگاه
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تدریس میکردم ،خاطرات خوبی
از دعوت به کتاب و سنت و منهج
سلف صالح دارم ،امیدوارم بازدید
کننـدگان این کتـاب خانـه از این
کتابها بهرهمنـد شوند همانگونه
که روزی دانشجویــان دانشگاه از
صـاحب این کتــابها بهرهمنـد
میشدند» .شیخ آلبانی با این اقدام
خود راه عالمه طاهـر الجزایــری
مؤسس کتابخانه ظاهریه را ادامه
وصیتنامه شیخ آلبانیمبنی بر اهدای کتابخانهاش
داد ،اما دمشق و کتابخانه ظاهریه
به کتابخانه ی دانشگاه اسالمی مدینهی منوره
در آن دوره تحت سیطره ن ُصیریها
و آل اسد بود و شیخ ،خود همراه با خانوادهاش  ۳۰سال قبل از آنجا
گریخته بود و کتابهایش را نیز با خود برده بود.
از جمله شـاگردان شیخ آلبانی در این مرحله میتوان به افراد
زیر اشاره کرد:
شیخ عبدالرحمن عبدالخالق ،دکتر عمر االشقر که در آن زمان
مسئول کتابخانه دانشگاه مدینـه منوره و همسایه شیخ بود ،شیخ
مقبل بن هادی الوادعی ،شیخ ربیع بن هادی المدخلی.
ٔ
مرحله سوم :اقامت در اردن
اقامت در اردن آخرین مرحله زندگی شـیخ آلبانی اسـت که از
سـال  ۱۹۸۰میالدی زمانی که  ۶۶سال داشت آغاز میشود و تا
زمان وفات او در سـال  ۱۹۹۹میالدی ادامه مییابد .خود شـیخ
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آلبانی در مورد مهاجرتش به اردن
میگوید« :یکم رمضان ۱۴۰۰هـق
همـراه با خانــوادهام از دمشق به
عمــان ،پایتخت اردن مهاجــرت
کردیم.تصمیم گرفتم در آنجا برای
خود خانهای بنا کنم و تا آخر عمر
همانجا بمانم ،از فضل و منت و کرم
الهـی و پس از سـختیها و بیماری های زیـادی که در پی بنای
ساختمــان بـه آن مبتال شــدم ،آن خانـه آمــاده شـد و هنــوز از
بیماریهای آن دوره اندکی رنج میبرم».
شیخ آلبانی در اردن ،فعالیتهای علمی خود را بر فعالیتهای
دعوی اولویت مطلق داده بود ،او میگوید« :برخی از برادران ما در
اردن تصـور میکننـد مـن خانـه نشـین شـدهام و میخواهنـد
همانند گذشـته به تدریس بپردازم...اما من تصمیم گرفتهام بقیه
عمر خود را به پایان رساندن پروژههای علمیای که آغاز کردهام
بگذرانم» ،این موضع شیخ میتواند اسباب متعددی داشته باشد
از جمله :کهولت سـن شـیخ ،آشـفتگیهای سیاسـی در منطقه،
رانده شدن شیخ از اردن به خاطر شایعهپراکنی مخالفان دعوت به
سـوی قرآن و سـنت که خطر شـیخ را احسـاس میکردند .شیخ
آلبانی در گذشته برای دیدار دخترش که در عمان پایتخت اردن
اقامـت داشـت به این کشـور میآمد و درسهایی ایـراد میکرد.
برخی از این درسها در مقر جماعت اخوان المسـلمین در شـهر
زرقاء ایراد میشـد .شـیخ آلبانی در سـال  ۱۹۷۳میلادی بنا بر
دعـوت جماعـت اخوان المسـلمین برای حل و فصـل اختالفات
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جماعت که در نتیجه جدایی گروهی از این جماعت که کل جامعه
را تکفیر میکردند ایجاد شده بود ،عازم اردن شد و توانست این
فتنه را بخواباند.
ایـن تغییر در زندگی شـیخ و کم شـدن فعالیتهای دعوی او
بـه خاطـر اسـبابی بود که ذکر شـد ،اما توجه شـیخ بـه تألیف و
ارتباط با توده مردم در محافل عمومی ادامه داشت .ارتباط تلفنی
ایشان با علما نیز قطع نشد و مجموع این دیدارها و گفتگوها در
بیش از هزار نوار کاست جمع آوری شده است.
از جملـه شـاگردان شـیخ آلبانی در اردن میتـوان افراد زیر را
نام برد:
شـیخ محمد ابراهیم شـقره ،شـیخ علی حسـن حلبی ،شـیخ
مشهور بن حسن آل سلمان ،شیخ محمد موسی نصر ،شیخ حسن
العوایشه ،شیخ عصام هادی ،و دیگران.
منهج شیخ آلبانی
دعوت عملی اسالمی اساس چشمانداز منهجی شیخ آلبانی در
تغییر و اصالح را تشکیل میدهد و شالوده اندیشه سلفی معاصر
محسـوب میشـود .او ایمان دارد که این چشم انداز ،جامعه را به
برپایی حکومتی اسلامی خواهد رساند .او میگوید« :کسانی که
مشغول دعوت هستند ،همانها برای برپایــی حکومت اسالمـی
میکوشـند ،اما آن را به زبان نمیآورند و از احساسـات و عواطف
مردم سوء استفاده نمیکنند ،آنها در سکوت و آرامش برای تحقق
چنین هدفی تالش میکنند».
شیخ آلبانی خود را امتـداد جنبش اصالحـی شام میدانست که
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بـدون داشـتن یک تشـکل منظم فعالیـت میکـرد .او میگفت:
«دعوت ما این اسـت ...فرهنگسـازی کن ،سـپس تشـ ّکل ایجاد
کن» ،بر عکس دوستش شیخ محمد بن عبدالوهاب البنا که برای
تحقـق چشـمانداز دعـویاش بـا قدرتهـای سیاسـی همپیمان
شده بود.
شیخ آلبانی که در عصر پیدایش گروههای اسالمی میزیست،
برای دعوت سلفی چهارچوبی مشخص کرد تا فهم آن برای نسل
جدیدی که از سـخنان انشـائی و بالغی گریزان بود و قضایا را در
قالب نکات میفهمید ،آسانتر شود .او پنج نکته را اساس منهج،
دعـوت و هدف خود که از آن به عنوان «دعوت ما» یاد میکنند
تعیین کرد که عبارتند از:
۱ـ بازگشت به قـرآن و سنت صحیح و فهـم آن بر اسـاس منهج
سلف صالح رضی اهلل عنهم.
۲ـ آشـنا کردن مردم با دیـن حق و فرا خواندن آنها به عمل
کـردن بـه آموزههای دین و احکام آن و آراسـته شـدن به آداب
اسالمی که رضایت خدا را برایشان تضمین میکند و خوشبختی و
شکوهشان را تحقق میبخشد.
۳ـ برحذر داشـتن مردم از انواع شـرک ،بدعت و اندیشـههای
وارداتی و احادیث منکر و ساختگی که زیبایی اسالم را زشت جلوه
داده و مانع پیشرفت مسلمانان شده است.
۴ـ زنده کردن اندیشه آزاد اسالمی در قواعد و اصول و از بین بردن
جمود فکری ریشه دوانده در عقل بسیاری از مسلمانان که آنها
را از سرچشمه زالل دین دور کرده است.
۵ـ تالش برای از سرگیری یک زندگی اسالمی و به وجود آوردن
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یک جامعه اسالمی که احکام الهی را در زمین جاری کند.
این است «دعوت ما» و ما از همه مسلمانان میخواهیم در حمل
این امانتـی که مایه بیـداری امت خواهـد بود ما را همراهـی کنند.
راهکارهای عالمه آلبانی
شیخ آلبانی برای تحقق اهداف یاد شده راهکاری مختلفی ارائه
نمود که عبارت است از:
..
..
۱ـ پاالیش و پرورش (التصفیـه والتربیه) :آغاز اصالح در
جهـان اسلام و رفع عقب ماندگـی آنان از دیدگاه شـیخ آلبانی،
پاالیـش جوانـان از رسـوبات عقایـد باطل ،خرافات ،بدعتهــا و
گمراهیهایی است که طی قرون گذشته به جامعه تحمیل شده
است ،از جمله احادیث نادرست و ساختگی که وارد میراث علمی
مسـلمانان شده است ...پاالیش از دیدگاه شیخ آلبانی یعنی ارائه
اسلام صحیحـی که برای امت عـزت و بزرگی به همراه آورد ،اما
زمانی که با بدعتها و شرکیات آمیخته شد سبب عقب ماندگی
مسـلمانان در بین دیگر امتها شـد .شـیخ بر ایـن بخش تمرکز
کرد و پروژه عمر خود را «نزدیک کردن سنت به امت» قرار داد و به
توفیق الهی موفقیتهای زیادی در این زمینه کسب کرد.
امـا پـرورش از دیدگاه شـیخ آلبانی یعنی تربیت یک نسـل بر
مبنای اسالم صحیح از لحاظ اعتقادی ،عبادی ،رفتاری .شیخ در
تفاصیل اجرای این قضیه توضیحات بیشتری نداده و لذا بسیاری
از پیروان شیخ آلبانی از عملیات پرورشی تنها عنوان آن را میفهمند!
۲ـ امروزه ترک سیـاست عین سیـاست است :شیخ آلبانی
همـواره تأکیـد میکنـد سیاسـت بخش مهمی از اسلام اسـت،
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اما معتقد است وقت آن فرا نرسیده که سلفیها وارد فعالیتهای
سیاسـی شـوند ،بلکه بایـد در مرحلـه بعدی در ایـن زمینه قدم
بگذارنـد .او در موضـع خـود در قبال سیاسـت میگویـد« :ما به
سیاسـت مشـغول نمیشـویم ،نه از ایـن روی که معتقد باشـیم
سیاسـت از اسلام نیست ،خیر ...سیاسـت بخشی از اسالم است،
اما در این برهه از تاریخ به این نتیجه رسیدیم که ترک سیاست
عین سیاسـت اسـت .هدف این است که در این دوره به سیاست
مشـغول نشویم وگرنه چطور امکان دارد حکومتی اسالمی بدون
سیاستورزی برپا شود ،اما باید علما و فقهای آگاه به کتاب و سنت
و منهج سلف صالح به سیاست مشغول شوند و وظیفه نخست ما
تربیت این نسل است».
شـیخ آلبانـی موضـع خـود را مرتبط به سیاسـت میداند و نه
دین ،امروزه ما میبینیم بسیاری از جنبشهای اسالمی سیاسی
بـدون هیـچ هدفی در بازیهای سیاسـی تصمیم بـه تحریم و یا
مشـارکت میگیرند .لُب موضع شـیخ در مشـارکت سـلفیها در
سیاست این است :زمانی که فضای سیاسی آماده مشارکت آنها
باشـد و سـلفیها از قدرت فعالیـت در عرصه سیاسـی برخوردار
باشند ،به آن مشغول شوند.
۳ـ دعوت ما این است؛ فرهنگ سازی کن و سپس تشکل ایجاد کن:
شـیخ آلبانی همزمان با تشـکلها و جماعتهـای زیادی زندگی
کرد؛ جماعت اخوان المسـلمین ،حزب التحریر ،جماعت اسالمی
هند ،جماعت تبلیغ ...و به خوبی از پیامدهای منفی و خطر جمع
شدن بدون تربیت آگاه بود ،بنابراین تفاوت میان دعوت سلفی و
دیگر گروههای اسالمی را در این جمله خالصه میکرد:
303

«دعوت ما این اسـت :فرهنگ سـازی کن سپس تشکل ایجاد
کن و دعوت دیگران این است :تشکل ایجاد کن و بعد تالش کن
فرهنگ سازی کنی و سپس هیچ!»
نقش اصالحی شیخ آلبانی
نقش اصالحی شیخ آلبـانی را میتوان در دو محور خالصـه کرد؛
محور نخست ،تولیدات علمی و محور دوم ،اصالحگری:
محور اول ،تولیدات علمی :از
آنجایی که تولیـدات علمی شیخ
آلبانــی ضمن پــروژه بـزرگ او
«نزدیـک کردن سنـت بـه امـت»
محسوب میشد ،با عبارتهای ساده
نوشته شده است تا برای توده مردم
قابل فهم باشد .بر خالف آنچه در
آن دوران در اثر تحجر ،جمود و تعصبات فقهی شایع بود ،تولیدات
علمـی شـیخ آلبانـی نیازهـای آنی جامعـه را بـرآورده میکرد و
منهـج «کتاب و سـنت بر فهم سـلف امـت» را نهادینـه میکرد
و عالوه بر آن به اختصار و ساده بودن مشهور است همانطور که در
کتاب «الجامع الصغیر» این مسئله را بهخوبی مشاهده میکنیم.
کسـی کـه خوب در تولیدات علمی شـیخ یعنـی  ۲۳۰تألیف،
تخریـج ،حاشیهنویسـی و فتاوای او ،جـدا از نوارهایش دقت کند
میبیند که او در همه زمینهها ،اثری از خود برجای گذاشته است،
برای نمونه:
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ـ شـیخ در زمینه تصحیح باورهای مردم کتاب هایی نوشـت و
کتابهایی را نیز تصحیح و تحقیق و تخریج نمود مانند« :هشدار
به سـجده کننده از قرار دادن قبرها به عنوان مسـجد»« ،توسل،
احکام و انواع آن» «احتجاج به قدر» نوشـته ابن تیمیه« ،اصول
سـنت و عقاید دینی» نوشـته الحمیدی ،شـرح عقیـده طحاویه
نوشته عالمه ابن ابی العز حنفی.
ـ کتابهایی در علوم قرآن ماننـد« :معالم التنزیل» نوشته امام
بغوی« ،در فراروی تالوت»« ،چگونه قرآن را تفسیر کنیم؟».
ـ کتابهایـی در عبـادات و معامالت مانند« :روش نماز پیامبر
صلـی اهلل علیه وسـلم» که آن را در سـه حجـم بزرگ ،کوچک و
مختصر نوشتند« ،حج پیامبر صلی اهلل علیه وسلم»« ،احکام جنایز»
« ،احـکام گنجینهها»« ،حجاب زن مسـلمان»« ،حقیقت روزه»،
«آداب زناشـویی»« ،مسح بر جوراب» و تصحیح و تحقیق کتاب
«اصالح المساجد» نوشته عالمه جمالالدین قاسمی.
ـ کتابهایی در سیرت مانند« :دفاع از حدیث نبوی و سیرت در
..
السیره» ،تحقیق و تخریج
پاسخ به اشتباهات دکتر بوطی در فقه
..
السیره» نوشته شیخ محمد غزالی.
کتاب «فقه
ـ کتابهایـی در تخریـج فقه حنبلی :کتـاب «ارواء الغلیل فی
تخریج احادیث منارالسبیل» از نخستین کتابهای حدیثی ایشان
در رابطه با مذهب حنبلی است و بعدها کتاب «الذب االحمد عن
مسند احمد» را در دفاع از مسند امام احمد نوشت.
..
ـ کتابهایی در فقه دلیل و فقه مقارن مانند« :التعليقات الرضیه
..
..
..
..
السـنه
المنه در تخریج احادیث فقه
النديه»« ،تمام
الروضه
على
..
في فقـه السنه والكتاب».
نوشته سید سابق»« ،الثمـر المستطاب ..
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ـ کتابهایـی در تخریـج ،تحقیـق و تأصیل سـنت نبـوی مانند:
«مختصـر صحیح بخاری»« ،مختصر صحیح مسـلم»« ،تخریج و
تحقیق سنن اربعه»« ،سلسله احادیث صحیح»« ،سلسله احادیث
ضعیفوساختگی»«،بازگشتبهسنت»«،حجیتاستقاللیحدیث»
و...
ـ کتابهایی در علم حدیث مانند :تحقیق کتابهای «االکمال
فی اسـماء الرجال» نوشـته تبریـزی« ،الباعث الحثیث» نوشـته
شیخ احمد شاکر« ،تاریخ دمشق» نوشته ابن عساکر.
ـ کتابهایـی در تصحیـح مفاهیـم ماننـد :تحقیـق کتابهای
«ارشـاد ناقدان در آسان سازی اجتهاد» نوشته صنعانی« ،حقوق
زنان» نوشته رشید رضا« ،اصطالحات چهارگانه» نوشته مودودی
و نگارش کتابهای «دعوت سلفی ،اهداف آن و موضعش در مقابل
مخالفان»« ،فقه واقع».
ـ کتابهایـی در پاالیش نفـس مانند« :صحیح الکلم الطیب»،
..
«إغاثه اللهفان من مصاید الشـیطان» نوشته
«ریاض الصالحین»،
..
..
فی
ابـن ..قیـم« ،کلمه اإلخالص» نوشـته ابن رجـب« ،لفته الکبد ..
تربیه الولد» نوشته ابن جوزی« ،مساوئ االخالق» نوشته خرائطی.
ـ فهرست بندی کتب و کتاب خانهها ماننـد« :اسامی کتابهای
نسـخه بـرداری شـده در کتابخانه ظاهریـه»« ،بغیـه الحازم فی
فهارس مسـتدرک الحاکم»« ،فهرسـت کتاب الکواکب الدراری»
نوشته ابن عروه حنبلی« ،فهرست نسخههای خطی کتب حدیث
در کتابخانه اوقاف حلب»« ،گزیده هایی از فهرست کتابخانه بریتانیا».
ـ کتابهایی در نقد منحرفان مانند :پاسخ به کتاب «التعقیب
الحثیث» نوشته حبشـی ،تحقیق کتاب «التنکیـل بما فی تأنیب
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الکوثـری من االباطیل» نوشـته عالمه معلمی« ،پاسـخ به ارشـد
سلفی»« ،نقد کتاب مراجعات عبدالحسین شرف الدین رافضـی».
شـیخ آلبانـی بـه تکامـل تالشهای دعـوی به ویـژه در زمینه
فرهنگ سازی و تألیف باور داشت و بنابراین از نمونـههای عملی
اصل «پرورش» نزد او «همکاری در پاالیش کتابهای مهم رموز
دعوت اسالمی از احادیث ضعیف» بود چرا که این کتابها نقش
مهمی در بیداری اسالم داشتند ،مانند:
ـ حاشیه نویسـی برکتـاب «حجـاب» و تخریج احادیث کتاب
«اصطالحات چهارگانه» نوشته ابواالعلی مودودی.
ـ کتاب «زن مسلمان» نوشته استاد حسن البنا ،شیخ آلبانی این
کتاب را بازنگری کرد و بر آن حاشیه نوشت و احادیثش را تخریج کرد.
ـ شـیخ آلبانی کتابی مسـتقل با عنوان «غایه المرام در تخریج
احادیـث کتـاب الحالل و الحرام» نوشـت و در آن احادیث کتاب
«حالل و حرام» دکتر قرضاوی را تخریج کرد 1و همچنین احادیث
کتـاب «فقـر و راههـای علاج آن» نوشـته دیگر دکتـر قرضاوی
را نیز تخریج کرد.
ـ تخریج احادیث کتاب «فقه السیره» نوشته شیخ محمد غزالی.
ـ تخریج احادیث کتاب «فقه السنه» نوشته شیخ سید سابق که
آن را «تمام المنه» نامید.
 -1شیخ قرضـاوی در این رابطه میگویـد :تخریج عالمه شیـخ محمد ناصر الدیـن آلبانی بر
احادیث کتاب حالل و حرام بنده تجلیل از کتاب و نویسنده آن است .علمای حدیث از دیر زمان
کتابهای پوچ و بیمحتوا را تخریج نمیکردهاند ،بلکه کتابهایی را تحقیق و تخریج میکردهاند
که ارزش علمی دارد و من از اینکه محدث مشهوری چون شیخ آلبانی احادیث کتابهای من
«حالل و حالل در اسالم»« ،فقر و راههای درمان آن» را تخریج نموده است بسیار خوشحالم.
به نقل از وبسایت دکتر قرضاوی (مترجم).

307

کسـی کـه خـوب در ایـن کتابها اندیشـه کند بـه وضوح در
مییابـد کـه ایـن کتابهـا اهداف شـیخ در تربیت مسـلمانان بر
اساس احکام شرعی صحیح و ایجاد جامعهای اسالمی را که از آغاز
برای آن تالش میکرد محقق میسـازد ،هدفی که آن را اینگونه
بیان کرده بود« :تالش برای از سرگیری زندگی مسلمانانه و ایجاد
یک جامعه اسالمی و اجرای حکم خداوند در زمین».
توجه شـیخ به کتابهایی که سـران جماعتهای غیر سـلفی
آنهـا را بـه رشـته تحریر در آورده بودند نشـان از جدیت شـیخ
در همکاری میان جماعتها در پرتو قرآن و سنت و منهج سلف
امت دارد.
محور دوم :اصالحگری (نهادینـه کردن منهج
تحقیق میراث سنت و فقه مقارن در جهان اسالم)

خداونـد بـه شـیخ آلبانی این توفیـق را داد کـه منهج تحقیق
میـراث سـنت نبـوی را به گونـهای در جامعـه نهادینـه کند که
مبـدل بـه یک منهج آکادمیک و فراگیر شـود و دیگر مردم هیچ
حدیثی را بدون تحقیق و فهم درجه صحت آن نپذیرند .این منهج
محدود به سلفیها نیست ،بلکه بسیاری از مخالفان سلفیت رو به
تخریج و تحقیق احادیث آوردند ،پس از آنکه این علم در جهان
اسلام ،حتی در عربسـتان سعودی به فراموشی سپرده شده بود.
شیخ ابن عثیمین در مورد نقش کتابهای شیخ آلبانی میگوید:
«قبل از دعوت شـیخ آلبانی بسـیاری از علما و مشـایخ احادیث
صحیح و ضعیف را از هم تشخیص نمیدادند و بسیار میشد که
فتاوای خود را بر اساس احادیث ضعیف و حتی جعلی و ساختگی
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بنا میکردند .شیخ آمد و این علم را منتشر کرد و مردم را به آن
آگاه نمود و احادیث صحیح و ضعیف را به آنها معرفی کرد ،خداوند
به او بهترین پاداشها را عنایت کند».
پژوهش های شیخ آلبانی و بحثهای فقهی او بر اساس پیروی
از دلیـل بـه گونهای نهادینه شـد که امروز تبدیـل به یک منهج
علمی شـده اسـت و در دانشـگاههای جهان بهاسم «فقه مقارن»
تدریس میشود .شیخ آلبانی نقش بسیار مهمی در نهادینه کردن
این منهــج از طریق بررسـی احادیث صحیح و نشـر سنن عملی
مجهول برای بسـیاری از فقها داشـت تا جایی که استناد به آثار،
رکنـی از ارکان پژوهشهـای علمـی معاصر شـده اسـت و کمتر
پژوهـش فقهـیای یافت میشـود که به احـکام شـیخ آلبانی بر
احادیـث و تخریجهای او اسـتناد نکرده باشـد .ایـن منهج مقارن
مبتنی بر دلیلخواهی ،گشاینده دروازه اجتهاد در عصر ما بود که
به تحجر و جمود پایان داد و مسلمانان را از بسیاری فتاوای سخت
گیرانه ناحق رهانید .مانند فتوای عدم طهارت شخص جنبی که
دندانهای خود را پر کرده اسـت که شـیخ آلبانی در این مسئله
با پدرش به شدت اختالف داشت و در نهایت پدرش به رأی و نظر
او قانع شد.
درگذشت شیخ ناصر الدین آلبانی
شـیخ ناصـر الدیـن آلبانی عصر روز شـنبه  ۲۲جمـادی اآلخر
۱۴۲۰هـ ق برابر با  ۲نوامبر ۱۹۹۹م درحالی که  ۸۵سال داشت در
شهر عمان پایتخت اردن چشم از جهان فرو بست و بنا بر وصیتی
که کرده بود در همان شـب توسـط هزاران تن از دوسـتداران و
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شاگردانش دفن شد.
شـاید از بهتریـن جملات مختصـری کـه در رابطـه با شـیخ
آلبانـی گفتـه شـده سـخنان شـیخ عبدالرحمـن عبدالخالـق در
دفاع از شـیخ آلبانی و پاسـخ به مجله المجتمع کویتی اسـت .او
میگوید« :ناصرالدین در کل زندگی خود به هیچ جماعت و گروهی
نپیوسـت و بـا هیچ گـروه و جماعتی از جماعتهای اسلامی به
دشـمنی و سـتیز بر نخاسـت ،بلکه خیرخواه همه بود و آنها را
نصیحت و ارشاد میکرد .او از هیچ تالشی برای تربیت جوانان از هر
گروهی که بودند کوتاهی نمیکرد ،با تمام توان علوم شرعی را در
هـر سـویی منتشـر میکـرد و شـاگردانی از همـه جماعتهـا و
گروههای اسالمی داشت .او شاگردان و دوستانی از جماعت اخوان
المسـلمین ،حـزب التحریـر ،جماعت عبـاد الرحمن و سـلفیها
داشت .شیخ آلبانـی هیچ جماعت خاصی با قوانین خاص تأسیس
نکرد ،نه این که نمیتوانست و یا این که چنیــن کاری را حـرام
میدانست ،بلکه او نشر علــم در میان مردم و همه جماعتها را
برای خود از اولویتها میدانست و معتقد بود منهج سلفی از فهم
دین میتواند مردم را از حیث عقیده ،عبادت ،تعامل و اخالق ،به
دین حق بازگرداند».
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بیش� از ش�ح حال شیخ ن
برای اطالع ت
آلبا� مراجعه شود به:
ن
أ ن
الشيبا�.
لبا� وآثاره وثناء العلماء عليه ،تألیف :محمد إبراهيم
ي
ـ حياة ال ي
ـ علماء الشام ف ي� القـرن ش
الع�يـن ،تألیف :محمد حامـد الناصـر.
أ ن
لبا� كما عرفته ،تألیف :عصام
ـ محدث العرص إ
المام محمد نارص الدين ال ي
موىس هادي.
أ ن
لبا� بقلمه ،تألیف :عصام هادي.
ـ ال ي
أ ن
وع� ،تألیف :عبدالعزيز السدحان.
ـ إ
لبا� دروس ومواقف ب
المام ال ي
أ
ن
لبا� محدث العرص ونارص السنة ،تألیف :إبراهيم
ـ محمد نارص الدين ال ي
العل.
ي
أ
ن
لبا� ،جمع آوری :نور الدين طالب.
ـ مقاالت ال ي
ـ علماء ومفكرون عرفتهم ،تألیف :محمد المجذوب.
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شیخ ُعمر سلیمـان األشقر
اندیشمند عملگرا و جهادگر

۱۳۵۹-۱۴۳۳هـ ۲۰۱۲-۱۹۴۰ /م

پیش درآمد
شـاید بتـوان عالمـهی عملگـرا و مجاهـد نسـتوه شـیخ ُع َمـر
انی معاصر دانست که در
االشقر(رحمه اهلل) را از آخرین عالمان رب ّ ِ
علم ،اخالق ،عمل و نیز دعوت و اصالحگری الگو و سرآمد بودند.
دریغا که دیگر در میان ما نیسـتند و جان به جانآفرین تسـلیم
کردند .شیخ اشقر با وجود نقش مؤثری که در بیداری ا ّمت اسالمی
داشـت ،همـواره از رسـانهها گریـزان بـود چرا که نمیخواسـت
گرفتار شهرت شود .به همین سبب بسیاری از مردم جایگاه او را در
متن حوادث روزگار ما ،بهخوبی نشناختهاند.
ِ
متانت
بسـیاری از مـردم و بـه ویـژه جوانان ،بـا دیدن وقـار و
شخصیت عالمه اشقر ،وی را یک عالم س ّنتی همچون دیگر علما
تصـ ّور میکردند و نمیدانسـتند که در ورای ظاهر این شـخص،
روحیـهای آرمانگـرا و شـجاعتی شـیرآیین نهفتـه اسـت که از
رویارویـی با هیچ خطری نمیهراسـد و با خِ ردی پرورده به نبرد
بـا دشـمنان مـیرود و در معرکههای فکری ،خنده بـر لب دارد.
دوسـتان ،آشـنایان ،همسـایهها و شـاگردان شـیخ اشـقر بسیار
حیرتزده شـدند وقتی فهمیدند که ایشان یکی از چهار مؤسس
حرکت حماس بوده اسـت؛ بسـیاری از مردم نیز غافلگیر شـدند
وقتی روایت بزرگان را در خصوص موضعگیریهای پنهان شیخ
جدی و قاطع ایشان ،با تص ّور مردم
اشقر شنیدند؛ چرا که مواضع ّ
از شیخ اشقر که فردی آرام و کمسخن بود ،فاصله داشت.
مدت نیمقرن ادامه داشت و به یک
حیات علمی شیخ اشقر به ّ
شـهر یا کشـور خاص ،محدود نبود .گرچه تمرکز ایشـان در امر
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اصالحگری بر کشـورهای فلسـطین و کویت بود اما توانسـت در
همهی زمینههای نیکو و ارزنده ،واجد اثر باشد و در میان مردم ،به
جایگاه عالمان ُمجاهد و مجتهدان پارسا ارتقا یابد.
تولد و کودکی
عالمه ُع َمر االشقر در سال  ۱۹۴۰میالدی در روستای برقه ،واقع
در استان نابلس کشور فلسطین در زمان قیمومیت بریتانیا بر این
کشور چشم به جهان گشود .تولد شیخ اشقر مصادف با توطئه بریتانیا
علیه مردم فلسطین و اعالم موجودیت رژیم اشغالگر اسرائیل بود.
کسی از ستمگری بریتانیا در امان نبود؛ بسیاری از کودکان بر
اثر جنایات ارتش این کشـور جان خود را از دسـت دادند .منزل
پـدری اشـقر -که آن هنگام کودکی شـیرخواره بـود -نیز مورد
تعرض سربازان بریتانیا قرار گرفت؛ اما ارادهی خداوند بر آن بود
ّ
که این کودک جان سالم به در برد.
شـیخ ُع َمر االشقر در شرایطی چشـم به جهان گشود و دوران
کودکی را سپری نمود که ظلم و بیداد بر کشورش سایه افکنده
بود .او شـاهد نبرد پـدرش علیه بریتانیا بود؛ وقتی فلسـطینیها
توجه او را جلب کرد .پدر
در نبرد شکست خوردند رفتار پدرش ّ
تفنگش را برای روز مبادا در امنترین نقطهی خانه پنهان نمود.
زندگی ُع َمر با مرور نبردها و جانفشانیهای فلسطینیان در برابر
آوارگی هموطنانش در فاجعه
اشغالگران سپری میشد؛ او شاهد
ِ
 ۱۹۴۸میـالدی بود .روز فاجعـه و سیـاه ،روز به رسمیتشناختـه
شدن دولت نامشروع اسرائیل توسط سازمان ملل و کوچ اجباری
بسیاری از مردم فلسطین از زادبومشان بود.
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نوجوانی
ُع َمـر در سـال  ۱۹۵۳میلادی ،در حالـی که  ۱۳سـال سـن
داشت ،به شهر ریاض پایتخت کشور عربستان سعودی مهاجرت
کـرد .او بـه تعـدادی از برادرانـش که سـاکن آنجـا بودند ،ملحق
شـدُ .ع َمـر کوچکتریـن پسـر خانواده بود کـه به طور مـادرزاد،
بیماری ریه داشت .بیماری او سبب شده بود تا کمتر بتواند برای
بـازی و سـرگرمی در جمع دوسـتانش حضور یابـد؛ با این وصف
پزشکان پیشبینی کرده بودند که بیماری او در سن  ۱۸سالگی
رفع شده و سالمتیاش را بازخواهد یافت.
پدر ُع َمر ،انسـانی دلسـوز و گشادهدسـت بود کـه رهگذران را
بـه خانـه دعـوت میکـرد و پذیـرای آنـان میشـد .مـادرش نیز
بانوی پارسـایی بود که همواره ُع َمر را به انتخاب مسـیر صحیح،
راهنمایی و تشویق میکرد .برخی از نصایح مادر ُع َمر برگرفته از
دروس شیخ محمود -فرزند شیخ عبدالغنی اللبدی یکی از علمای
سرشـناس مذهـب حنبلی -بود که آنهـا را از ایّام جوانی به یاد
داشت و برای ُع َمر بازگو میکرد.
ُع َمر تحصیالت ابتداییاش را در شهر نابلس به پایان رساند و
همچون دیگر برادران و دوستانش پس از پایان هر سال تحصیلی،
اوفاقت فراغت را با کار در زمین کشاورزی در کنار پدر سپری مینمود.
ُع َمر در سنین کودکی با حزب تحریر اسالمی آشنا شد .تعدادی
از اعضای این حزب در روستای او زندگی میکردندُ .ع َمر با
اندیشههای آنـان همسو نبود و به رغم آن که با این افراد ارتباطی
برقرار نکرد ،اما بعدها او را به عضویت در حزب تحریر متهم کردند.
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ُع َمـر در کودکـیخواب دید که در میان کشـتزارهای روسـتا
راه میرود؛ ناگهان به یک دو راهی میرسد که یک راه آن رو به
بلنـدی دارد و بـه قله کـوه میانجامد و البته پیمودن آن بسـیار
درهای منتهی میشود که پیمودن آن
دشوار است؛ و راه دیگر به ّ
بسـیار آسان است .او در انتخاب راه سرگردان میماندکه ناگهان
صدیق(رضی اهلل عنه)
پیامبر اکرم(صلی اهلل علیه و سلم) و ابوبکر ّ
را میبیند که از او میخواهند راه مرتفع را انتخاب کند .وقتی این
خواب را برای خبرگان در تأویل ،بازگو میکند ،به او میگویند آن
مسـیر منتهی به کوه ،مسیر دانایی و معرفت است که بهتر است
آن را برگزینی.
ُع َمـر سـاکن ریـاض بود امـا همواره به فلسـطین رفـت و آمد
میکرد .این روند ادامه داشـت تا آنکه پس از شكسـت اعراب در
جنگ با رژيم صهيونيستي در سال 1967میالدی ،به طور کلّی از
سفر به سرزمینش محروم شد و به ناچار ،کویت را برای سکونت
برگزید .او تا پیش از اشغال کویت توسط صدام در آنجا بود و بعد از
حملهی صدام ،از کویت به اردن هجرت کرد.
سفر به ریاض
در سـال ۱۹۵۳میالدیُ ،ع َمر االشـقر همراه با پدر و مادر برای
دیدار با دو برادرش عبدالقادر و محمد -که از سال ۱۹۴۹میالدی
در ریاض زندگی میکردند -عازم ریاض شـدند .آنها در شرایط
نابسامان سیاسی حاکم بر جهان عرب ،ناچار بودند برای رسیدن
به مقصد ،بر وانتهای حمل کاال سوار شوند و از مسیر صحرا عبور
کننـد .در چنیـن شـرایطی ،فرو رفتن السـتیکهای ماشـین در
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شـنها ،سـاعتها آنهـا را متوقـف و ّ
معطل میکـرد و این تنها
یک نمونه از دشواریهایی است که مردم فلسطین در هجرتهای
اجباریشان با آن روبرو بودند.
ُع َمـر در ریـاض پیـش برادرانـش مانـد امـا پدر و مـادرش به
فلسطین بازگشتند .برادرش محمد که به عالمهی اصولی محمد
االشـقر مشـهور بودُ ،ع َمر را در مدرسـهی ابتدایی دینی و سپس
دبیرسـتان ثبـت نـام کـرد .دورهی دبیرسـتان ،پنج سـال زمان
میبُـردُ .ع َمـر گرچه مانند دیگر دانشآمـوزان همدورهی خویش
تصور میکرد رفتن به مدرسـه ،بیفایده و فاقد دسـتاورد است و
اگر به تجارت اشتغال ورزد یا به کشورهای غربی مهاجرت کند،
پیآمدهای مالی بهتری خواهد داشت ،اما با این وصف تحصیالت
خود را در مقطع دبیرستان در شهر ریاض به پایان رساند.
ارادهی خداوند بر آن بود که او
با دوسـتانی صالح و دیانتپیشه
آشنا شود و همین دوستان ،او را
به ادام ه تحصیل تشویق کنند .او
پس از مدتی با شیخ مناع القطان
آشنا شد و پس از ارتباط و معاشرت
فراوان ،توانست توجه شیخ مناع
را به خود جلب نماید .شیخ مناع
شیخ مناع القطان
همـواره ُع َمــر را در زمینــههای
مختلـف راهنمایـی میکـرد و ُع َمر نیز همیشـه قـدردان الطاف
استاد خود بود و تا پایان عمر ،از نیکیهای شیخ مناع القطان یاد
مینمود.
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دیـدگاه ُع َمـر در اثـر مصاحبت با انسـانهای صالـح ،در رأس
آنها شیخ مناع القطان ،در خصوص تحصیل علم تغییر کرد و با
شـوق و عالقه به کسـب دانش روی آورد .او با مدرک دانشسرای
شرعی وارد دانشکدهی شریعت شد و در سال ۱۹۶۲میالدی برای
کسب مدرک دیپلم از وزارت معارف ،اقدام نمود و پس از قبولی در
امتحانات ،به کسب این مدرک از دانشگاه ملک سعود توفیق یافت.
ُع َمر در سـال ۱۹۶۰میالدی به فلسـطین رفت و در آنجا ازدواج
کرد .او در سفرهایش به فلسطین از دعوت به تعالیم دینی غافل
نبـود و همـواره بـه نشـر و ترویج علم در روسـتای خـود و دیگر
روستاهای همجوار در شهر نابلس و برخی اوقات در مسجد االقصی
همت میگماشت.
در فاصلهی سالهای  ۱۹۵۳تا
 ۱۹۶۲میالدیُ ،ع َمــر همــراه بـا
برادرانش در مجالس درس علمای
ریاض ...به ویژه شیخ بن باز که تأثیر
مــر داشت-
زیــادی در زندگی ُع َ
حضورمییافتنــد.آنزمان ُع َمــر
سیزده ساله بود و شیخ بن باز چهل
شیخ عبدالعزیز بن باز
و دو سال داشت .شیخ با او همانند
فرزندانش رفتار میکردُ .ع َمر خاطرات زیادی از شـیخ بن باز در
آن دوران نقل میکند .برخی اوقات شیخ به خانهی برادر ُعمر ...
یعنی محمد -میآمد و گاهی آنها نزد او میرفتند .پارهای اوقات
نیـز همـراه با هم برای تفـرج و گردش به یـک مزرعه میرفتند.
زمانی که دانشگاه اسالمی مدینهی منوره تأسیس شد ،ریاست
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آن را شیخ محمد بن ابراهیم آل شیخ بر عهده داشت و شیخ بن
باز نایب رئیس دانشـگاه بود .ایشـان از ُع َمر خواسـت به مدینهی
من ّوره بیاید و در دانشگاه مشغول فعالیت شود .عمر از شیخ بنباز
درخواست کرد او را مسئول کتابخانهی دانشگاه نماید و شیخ نیز با
درخواست او موافقت کرد .این موضوع از رابطهی حسنهی میان
ُع َمر و شیخ بن باز نایب رئیس دانشگاه حکایت میکندُ .ع َمر در
آن زمان  ۲۲سال سِ ن داشت و در دانشکدهی شریعت مشغول به
تحصیل بود.
ُع َمر همچنین با شیخ محمد بن ابراهیم ،شیخ صالح بن حسین
العلـی عراقـی ،و شـیخ عبدالـرزاق عفیفی دیدار کـرد .زمانی که
عمان رفتیـم تا با او در خانهاش
همـراه با دکتر عبداهلل شـاکر به ّ
دیدار کنیم ،شیخ عمر متوجه شد که شیخ عبداهلل شاکر ریاست
جماعت انصار س ّنت محمدی را بر عهده دارد؛ لذا به نقل خاطرات
خود با شیخ عبدالرزاق عفیفی یکی از رهبران جماعت انصار سنت
محمدی و رئیس پیشین آن پرداخت .شیخ شاکر شگفت زده شد.
شـیخ ُع َمر به او گفت :از دههی پنجاه میالدی شـیخ عبدالرزاق
عفیفی را میشناسد.
محمد االشقــر در ریاض برای
ُع َمر ،هم نقش استاد را داشت،
هم نقش پدر ،و هم نقش دوست؛
ُع َمر در خانهی برادرش زندگی
میکرد و در کتابخانه او به مطالعه
مشغــول می شُ د و همراه با وی در
دکتر محمد االشقر
مجالس علمـا شرکت مینمـود و
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حتی در دانشسـرای علمی ریاض و دانشکدهی شریعت به عنوان
شاگرد در برابر برادرش زانو میزد و به کتابخانهی عمومی ریاض
کـه مسـئولیت آن بـر عهـدهی محمد بـود رفت و آمـد میکرد.
همین رفت و آمد به کتابخانهی ریاض بود که سـبب شد پس از
پیوسـتن به دانشـگاه اسالمی مدینــهی منوره ،از شیخ بن بــاز
درخواسـت نمایـد کـه او مسـئول کتابخانـهی دانشـگاه نمایند.
برخـی تصـور میکننـد که ُع َمر االشـقر در دانشـگاه اسلامی
مدینهی منوره تحصیل کرده است؛ اما ایشان مسئول کتابخانهی
دانشـگاه بـود و تحصیلات خـود را بـه صورت غیـر حضوری در
دانشکدهی شریعت ریاض ادامه میداد .رابطهی او با شیخ بن باز
به قبل از تأسیس دانشگاه اسالمی باز میگردد.
اقامت در مدینهی ّ
منوره
ُع َمـر االشـقر بـه مـدت چهـار سـال( ۱۹۶۵-۱۹۶۱میالدی)
سـاکن مدینـهی من ّوره بـود .آن چهار سـال برای او بـه اندازهی
چهل سال ،حاوی تجربه بود .او جوانیاش را در مدینه آغاز کرد
طی
و ثمرهی تالشهای علمیاش را نیز در آنجا برداشت کرد و ّ
این سـالها با علمای بزرگ جهان اسلام از جمله شـیخ آلبانی،
شیخ شنقیطی و شخصیتهای مختلف آشنا شدُ .ع َمر در مدینهی
منـ ّوره به طور عملـی وارد عرصـهی دعوت اسالمی شد و به شیخ
عبدالرحمن عبدالخالق پیوسـت که دوستــیشان تـا پایان ُعمر
ادامه داشت.
ُع َمر االشقر از سال  ۱۹۶۱تا ۱۹۶۴میالدی به عنوان مسئـول
کتابخانهی دانشگاه اسالمی مدینه من ّوره فعالیت داشت و پس از
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فارغالتحصیلی از دانشـکدهی ریاض ،به مدت یک سال( ۱۹۶۴تا
۱۹۶۵میالدی) در دبیرستان تحت نظر دانشگاه اسالمی مدینهی
من ّوره به عنوان معلم مشغول به فعالیت شد.
شیخ ُع َمر از زندگیاش در مدینه
منوره میگوید« :هر روز ابتدا به
مسجد نبوی میرفتم و نماز صبح
را در آنجا میگزاردم؛ سپس نزد
یکی از علما مینشستم و به نصایح
او گوش فرا میدادم؛ پس از آن به
تالوت و حفـظ قــرآن مشغــول
میشدم؛ زمان رفتن به دانشگاه
کـه فرا میرسـید به آنجا میرفتــم و تــا پایان وقـت اداری در
دانشگاه میماندم؛ آنگاه به خانه باز میگشتم و پیش از نماز عصر
راهی مسـجد نبوی میشـدم تا نمازهای عصر ،مغرب و عشـا را
ِ
در آنجا ادا کنم؛ در این میان در حلقههای درس برخی از مشایخ
شرکت میکردم و نیز به دیدار علما میرفتم؛ برخی اوقات نیز به
تدریس در حرم نبوی میپرداختم».
دفتر شیخ ُع َمر در مجاورت دفتر شیخ بن باز در دانشگاه اسالمی
مدین ه من ّوره بود؛ لذا اغلب اوقات ایشان را جهت ادای نماز ظهر
در مسـجد دانشـگاه همراهی میکرد .وی همچنین شـیخ بنباز
معی ِ
ت مشـایخ و دانشـجویان به
را در سـفرهای مختلفـی که در ّ
روستاهای اطراف مدینهی من ّوره به منظور موعظه و ارشاد صورت
میگرفـت ،همراهـی میکرد .شـیخ بن باز توانسـته بود طی این
محب ِ
ت علم و دانش و نیز تالش برای
رابطهی مسـتمر و میدانیّ ،
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دعوت و ارشاد و تزکیه را در دل ُع َمر پرورش دهد.
ُع َمر االشقر از طریق شیخ بن باز با بسیاری از علما و دعوتگران
جهان اسالم آشنا شد؛ چه آنان که به عنوان میهمان به دانشگاه
میآمدنـد و در کنفرانسهـا و سـمینارهای دانشـگاه شـرکت
میکردنـد و چـه اعضـای هیئـت امنای دانشـگاه؛ در آنجا شـیخ
اشـقر با وجود سِ ـن و سـال پایین ،با شـخصیتهای سرشناسـی
همچون شـیخ ابوالحسـن ندوی ،شـیخ ابواالعلی مودودی ،شیخ
محمد محمود الصواف ،حاج امین حسینی آشنا شد و این دیدارها
ذهن او را برای درک چالشهای متنوع جهان اسالم آماده کرد و از
تفاوت شخصیتهای علما و دعوتگران بر اساس محیطی که در آن
رشـد کرده بودند برای او چشـماندازی روشـن ترسیم نمود .این
توجهی از تعامل حسـنهی
دیدارها همچنین ،الگوی عملی قابل ّ
علما و بزرگان با یکدیگر برای شـیخ ُع َمر به نمایش گذاشـت که
بعدهـا سـبب رویش ویژگیهایـی در او گردید که اسـباب تمایز
او از دیگر همعصرانش شد.
شـیخ عمـر االشـقر در مدینـهی منـوره با شـیخ آلبانی آشـنا
شـد .آنها همسـایه بودند و این آشـنایی به رابطهای صمیمانه و
اُلفتی عمیق انجامید؛ رابطهای که فراتر از استاد و شاگردی بود.
تجمالتی که برخی از شـیوخ به
آلبانی ،انسـانی بیتکلّف بود و از ّ
آن مبتال بودند ،کناره میگرفت .او اَشـقر را فراتر از یک شـاگرد
حـدی کـه دربـارهی او میگفت« :درشـخصیتاش
میدیـد؛ تـا ّ
خصایص علما وجود دارد».
اَشقر از شیخ آلبانی ،وارستگی ذهنی و فکری را در امر تحقیق
و پژوهش فرا گرفت .آنها به گفتگو با هم مینشستند .فروتنی در
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توجه اَشقر
علم و پذیرش خطا از دیگر ویژگیهای آلبانی بود که ّ
را جلـب کـرد .بـرای نمونه شـیخ آلبانی معتقد بود که نجاسـت
مشـروبات الکلـی معنوی اسـت و میتـوان از آنها بـرای اهداف
دیگر  ...غیر از نوشیدن -استفاده کرد .در حالی که شیخ اشقر با
این رأی موافق نبود و چون الکل را ما ّدهای مستکننده میدانست
هـر گونـه اسـتفاده از آن را نظیـر خریـد و فـروش ،روا نمیدید.
شیخ آلبانی با شنیدن استدالل اَشقـر متقاعـد شد و پس از آن از
ادکلنهای الکلی استفاده نکرد.
از دیگر چهــرههایی که اشقــر
مصاحبت با آنها را مغتنم میشمرد
میتوان از شیـخ محمــد امیــن
شنقیطی نویسندهی اضواء البیان
یاد کرد که تنهــا در ماه رمضــان
تدریس میکرد ،و اشقر نسبت به
حضـور در درس ایشــان بسیــار
شیخ محمد امین شنقیطی
مشتاق بود .با وجود اندکشمـار
بودن این حلقههای درس ،اشـقر درحالی از دنیا رفت که ارادت
بسیار عجیبی به شنقیطی داشت و در سالهای پایانی عمر برای
نگارش تفسـیر خود بارها کتاب اضواء البیان شنقیطی را مطالعه
کرد .بسیار او را میستود و برای او دعای خیر میکرد.
وقتی اشقر به مدینهی منوره آمد با مجموعهای از دانشجویان
آشـنا شـد کـه بهشـکل هفتگـی بـه مسـاجد مختلـف مدینـه
میرفتنـد و در آنجـا بـا یکدیگر دیدار میکردنـد و یا به تدریس
میپرداختند .این مجموعه بیش از سی نفر بودند که توسط شیخ
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عبدالرحمـن عبدالخالـق هدایـت میشـدند .اشـقر به ایـن گروه
پیوسـت و همراه با عبدالرحمـن عبدالخالق رهبریت این گروه را
بـر عهـده گرفت و از آن وقت محبتی بسـیار عمیق میان این دو
شـخصیت شـکل گرفت .پیوند عمیـق میان این دو ،انـگار تکرار
دیداری بود که چهل سـال قبل ،عبدالحمید بن بادیس با بشـیر
االبراهیمی در مدینهی منوره داشتند.
این گروه پس از توسـعهی دامنهی فعالیتهایشان از شیخ بن
باز خواسـتند اردوهای ماهیانهای به شـهرهای واقع در بین مکه
و مدینـه ترتیـب دهد .شـیخ بن باز با آنها همـکاری کرد ،حتی
خود ایشـان بارهـا همراه آنها در اردوها حاضر میشـد و برخی
علمای دیگر مانند شیخ آلبانی  -که بیشترین همراهی را در اردوها
داشـت -شـیخ عطیه سـالم ،شـیخ محمد بن عبدالوهاب البنای
مصری نیز میآمدند .در این اردوها نشستهای علمی میان شیخ
بن باز و شیخ آلبانی برگزار میشد که زیباترین و تأثیرگذارترین
مجالـس علمـی برای دانشـجویان به شـمار میرفت کـه در آنها
عالوه بر توشـهاندوزی فراوان علمی ،شاه ِد اخالق نیکو و وارسته
و تعامل تحسینانگیز علما با یکدیگر بودند.
پـس از مدتـی طرح گشـتوگذارها و اردوهـای دعوتگرانهی
درونمـرزی به اردوهای خارج از آن توسـعه یافت ،و شـیخ عمر
االشـقر به همراه شـیخ عبدالرحمن عبدالخالق ،شـیخ محمد بن
عبدالوهاب البنا ،شـیخ احمد صالح فلسطینی ،شیخ ربیع مزمل،
شیخ کمالالدین سودانی برای دعوت به سودان اعزام شدند و در
مناطق مختلف این کشـور به آموزش مردم و دعوت اسالمی همت
گماشتنـد و با مسئوالن جماعت انصار سنت محمــدی در سودان
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دیدار کردند .این سفرها به منظور فراگیری عملی دعوت اسالمی،
برنامهریزی ،اجرا ،فهم واقعیتهای جامعه ،آشـنایی با فعالیتهای
دعوتگران و علما بود .یک سال پس از آغاز اردوهای برونمرزی،
اشقر به خاطر مشکالت اقامت نتوانست آنها را همراهی کند و این
اتفاق مایهی حزن و اندوه گروه شد.
اشقر و عبدالرحمن عبدالخالق تأمالت زیادی در مسیر دعوتگری
داشـتند و تلاش میکردنـد تصویـری ملموس که دسـتمایهی
پـرورش و تربیـت باشـد از این سـفرها ارائه دهنـد .عبدالرحمن
عبدالخالق از سودان برای اشقر گزارشهایی میفرستاد از دیدار
با افراد مختلف و سـنجش دعوتگران سـلفی در سـودان و اینکه
کدامیک از آنها شایستگی رهبریت جماعت انصار سنت محمدی را
دارد .اشـقر و عبدالرحمن عبدالخالق تمرکز زیادی بر شناسـایی
شخصیتهای داشتنــد که از توانایـی الزم در تدریس برخوردارند.
واکنش دانشجویان ،اساتید ،و علما به حبس اشقر و عبدالرحمن
عبدالخالق نیازمند بررسی و تأملی عمیق به منظور سنجش آینده
مسیر دعوی این شخصیت دارد.
در آن سالها بهدروغ شایعه شده بود که عمر االشقر از اعضای
حزب تحریر است ،لذا همراه با عبدالرحمن عبدالخالق ،مصطفی
زربـول و عبدالرحمـن عبدالصمـد به زنـدان افتاد .تابعیت شـیخ
عبدالرحمن عبدالخالق سلب شد و حکم اخراج بقیه پس از اتمام
مدت حبسشـان صادر شـد .شـیخ بن باز برای مالقات با آنها به
زنـدان رفـت و برای آزادی آنها تالش بسـیار کـرد ،اما فایدهای
نداشـت .ایـن تالشهـا و میانجیگریهـا ادامـه داشـت تـا اینکه
توانست حکم ممنوعیت ورود آنها به عربستان سعودی را در سال
325

۱۹۸۶م لغو کند .این اقدام نشان از روابط عمیق شیخ با آنها حتی
پس از گذشت  ۲۰سال از آن حادثه دارد.
در فرودگاه شـیخ اشـقر اسـتادش شـیخ محمـد المجذوب را
میبیند که برای خداحافظـی با او آمده است .او در وداع با اشقــر
سرود:
با تو خداحافظی میکنیم درحالیکه قلب ،سرشار از اندوه است
و هیچ راهی جز نیایش به درگاه خدا نداریم...
آنچه در محنتی که ذکر آن رفت ما را بهدرد میآورد این است
که میبینیم بیگناهان همانند جانیان مجازات میشوند.
خداوند در هر حادثهای حکمتی قرار داده و از دل تاریکی نورهایی
را بر میانگیزد.
داستان شیخ اشقـر و عربستــان سعودی در حالی پایان یافت که
او  ۲۵سال داشت و دوازده سال از عمر خود را در این کشور همراه
با علمای بزرگی همچون شـیخ بن باز سـپری کرد .عمر اشـقر از
عربستان سعودی رفت تا صفحه جدیدی در زندگی خود آغاز کند.
بازگشت به فلسطین
اشقــر به فلسطین بازگشت و پس از استراحتی کوتاه تصمیم
گرفت برای دریافت مجوز تدریس و خطابه در مساجــد به وزارت
اوقاف برود .در آنجا او با شیخ عبدالحمید السائح روبرو شد ،و شیخ
عبـــدالحمید از ایشان خواست در دادگاه تجدید نظــر قدس با
دسـتمزدی باال مشـغول فعالیت شـود؛ اما اشقر پاسـخ داد« :اگر
مشغول به قضــا شدم از تدریس در مدارس باز میمانــم» ،و از
ایشان خواست برای استخـدام وی در وزارت معارف با او همکاری
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کنـد که شـیخ عبدالحمید السـائح با آن مخالفـت کرد .این قصه
نشان میدهد که آموزش نزد اشقر یک مأموریت و هدف ارزشمند
بود که طی چهل سال (۲۰۰۵-۱۹۶۵م) آن را رها نکرد.
اشقــر پس از آن به عمان پایتخت اردن سفر کرد و در آن جا با
شاعــر معــروف استاد یوسف العظــم دیـدار نمود که با انتخاب
ایشـان بهعنوان استاد در مدارس تحت نظر خود(مدارس اقصی)
موافقت کرد.
در این مدت شیخ عبدالرحمن
عبدالخالق که تابعیت سعــودی او
سلب شده بود تصمیم گرفت همراه
با شیخ محمد بن عبدالوهاب البنا
نزد شیخ و استادش شیخ آلبانی در
شـام برود ،اما تقدیـر این بود که
هواپیمــای آنهـا در کویت فرود
شیخ عبدالرحمن عبدالخالق
بیاید ،و در آنجا با اصرار برخی از
بزرگان و معتمـدان کویت تصمیـم میگیرد در این کشــور بمانـد.
عبدالرحمن عبدالخالق پس از اقامت گزیـدن در کویت طی نامهای
به اشقــر از بستـر مناسب کویت برای دعوت اسالمـی مینویسد و
از او میخواهد به این کشور بیاید.
اشقر تصمیم میگیرد از فرصت تعطیلی مدارس استفاده کند
و به قصد اطالع و آشـنایی سـفری به کویت داشته باشد .این جا
بود که وارد مرحلهی دیگـری از زندگــی میشـود که میتوان آن را
پرثمرترین دورهی زندگی اشقر دانست.
327

استقرار در کویت
شـیخ عمر االشـقر در تاریخ ۱۹۶۵/۸/۲۷م وارد کویت شـد ،و
بهلطـف الهی اوضاع وتمهیدات الزم برای وی مهیا گشـت .او در
تاریخ ۱۹۶۵/۹/۱۵م از سوی وزارت آموزش کویت به عنوان استاد
در مدرسـهی متنبـی انتخـاب شـد و خانهای مشـترک با شـیخ
عبدالرحمن عبدالخالق اجاره کردند .اشـقر هنگامی که به کویت
رسید ماشینی برای رفتن به آدرسی که عبدالرحمن به او داده بود
کرایه کرد؛ زمانی که تاکسی به مسجدی که در آدرس آمده بود
رسید ،عمر گفت :این مسجد نیست ،و پیاده اطراف را کاوید تا این
که مسجد دیگری یافت و گفت :این همان مسجد است! چرا که
عبدالرحمن عبدالخالق در خواب دیده بود که او امامت مسجدی
بـا ویژگیهـای خاص را بر عهده میگیرد ،وقتی عمر آن مسـجد
را دیـد فهمید همانی اسـت که عبدالرحمـن در خواب دیده بود.
زمانی که اشقــر و عبـدالرحمن در کویت مستقر شدند اوضاع
دعوت اسالمی در این کشور به علت حضور جماعتهای اسالمی
مختلف بسیار نامطلوب بود .جماعت اخـوان المسلمیـن در آن جا
حضور داشتند و جمعیت ارشاد را راهاندازی کرده بودند؛ تعدادی
از سران تحریـری نیز در کویت حضـور داشتنـد اما بـه سبب باال
گرفتن اندیشـههای ناصری از فعالیتهـای دینی بیمناک بودند.
این دو جوان اما از عربستان سعودی آمده بودند که اندیشههای
ناصـری در آنجا وجود نداشـت ،و عالوه بر آن هیچ وابسـتگی به
گـروه یا جماعتی نداشـتند کـه فعالیتهایشـان را محدود کند؛
لذا همراه هم در مسیر دعوت قدم برداشتند .اشقر میگوید« :من
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و شـیخ عبدالرحمن عبدالخالق در دو مسـیر قدم گذاشتیم :اول،
آموزش اسالم به کودکان در مدارس؛ و دوم ،تدریس در مساجد.
مـا هیـچ پسزمینهی حزبی نداشـتیم که به ما امـر و نهی کند.
برخی از سـران گروههای اسالمی از ما میخواستند فعالیتهای
خود را در مساجد متوقف کنیم» .اما آن دو به راه خود ادامهدادند و
آنگاه دیگران هم به آنها پیوسـتند .شـیخ عمر در خواب دید که
همـراه با شـیخ عبدالرحمن عبدالخالق در کشـتزارهای مختلفی
قدم میگذارد و آن را به ثمرات دعوت اسالمی در کویت تعبیر کرد.
میتوان زندگی  25ساله اشقر در کویت و نقش اصالحی ایشان
بههمراهی شـیخ عبدالرحمـن عبدالخالق را در نکات زیر خالصه
کرد:
 .1اشتغال به تدریس به عنوان یک رسالت و هدف مهم و توجه
به جوانان و نشـر دعوت اسلامی .اشقر از سال ۱۹۶۵م عهدهدار
تدریس به دانشآموزان مدرسهی راهنمایی متنبی در کویت شد
و شش سال در این مدرسه مانـد و پس از آن بهمدت دو سـال به
مدرسهی راهنمایی خالـد بن ولیــد رفت و در آن جا به تدریس
پرداخت؛ سپس در سال ۱۹۷۲م به مدرسهی عبداهلل السالم و در
سال  ۱۹۷۷به دانشسـرای تربیت معلـم بانـوان منتقل شد ،و در
سـالهای ۱۹۸۰-۱۹۹۰م در دانشکدهی شریعت دانشگاه کویت
به تدریس اشتغال ورزید.
فعالیتهـای اشـقر محـدود بـه کالسهـای درس نبـود بلکـه
فعالیتهای دیگری خارج از برنامههای درسی نیز داشت .او یک
جماعت دینــی در مدرسهی متنبــی راه انداخت و دانشآموزان را
راهنمایـی میکـرد و آنهـا را بـه اردو میبرد .ایـن جماعتهای
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مدرسهای نسلهایی را ساخت که بعدها مسیر دعوت اسالمی را در
کویت و خارج از آن ادامه دادند و از جملهی این افراد استاد خالد
مشعل و دیگر اعضای دفتر سیاسی حماس بودند که به آن خواهیم
پرداخت.
در سـال ۱۹۷۷م زمانی که شـیخ وارد دانشسرای تربیت معلم
بانوان شد یک دانشجوی محجبه وجود نداشت ،اما بهفضل الهی
شیخ عمر االشقر این دانشسرا را ترک نکرد مگر اینکه حجاب به
شکل چشمگیری میان دانشجویان دختر گسترش یافت .اگرچه شیخ
با مشـکالت زیادی از سـوی ادارهی دانشسرا و گروههای سکوالر
روبرو شد.
عمر اشقر در دانشگاه کویت نقشبسزایی در حمایت از گروههای
اسالمی و نهادینه کردن فعالیتهای اسالمی دانشجویان و مبارزه
با سکوالرها داشت و این شیوه را عالمانه و همراه با آرامش و در عین
حال با صراحت و قوت دلیل دنبال میکرد.
شـیخ اشقر و شیخ عبــدالرحمن عبــدالخالق در آن زمان در
تدوین برنامههای درسـی دانشآموزان مدارس مشـارکت کردند.
شیخ اشقـر کتـابهایی به رشتـهی تحریـر در آورد که امروزه در
دانشـگاههای جهان تدریس میشـود .کتابهایی مانن ِد «بهسوی
رهنـگ اصیـل اسلامی»« ،پیـش درآمدی بر شریعــت و فقــه
اسالمی»« ،الواضح در شرح قوانین احوال شخصی اردن»« ،اسماء و
صفات الهی در باور اهل سنت و جماعت» و ...
در آن دوره شیخ اشقر تصمیم گرفت تحصیالتش را در قاهره
ادامه دهد لذا در سال ۱۹۷۴م مدرک کارشناسی ارشد خود را از
دانشـگاه االزهـر مصـر دریافـت کـرد ،امـا بهعلـت مشـغلههای
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دعوتگرانه مدرک دکترای خود را با اندکی تأخیر دریافت نمود.
او در سـال ۱۹۸۰م خود را برای نوشـتن پایاننامهی دکترا فارغ
کرد و موفق شـد بـا رتبهی عالی پایاننامـهی دکترای خود را با
موضوع «اخالص» در دانشگاه االزهر به پایان برساند.
 .2تدریس در مسـاجد و خطابه .اشقر در مساجد برای همهی
گروههـای سـ ّنی تدریـس میکرد تـا اینکه به تربیت یک نسـل
کامل توفیق یافت .او فعالیتهای دعوتگرانه در مساجد از جمله
درسهای علمی ،مسـابقات ،اردوهـا و ..را راهاندازی کرد و وقتی
جوانــانی که در این حلقــهها بودند بزرگ میشدند از آنــان در
همـایشها و سمینــارهایی که در داخل و خارج از کویت برگــزار
میشد پشتیبانی میکرد.
شـیخ عمـر االشـقر میهمان همیشـگی انجمنهـای جوانان و
سـمینارها و همایشهای علمی و دعوی بود .او در سـال ۱۹۷۸
میالدی در همایش دانشجویی آمریکای شمالی ،و در سال ۱۹۸۰م
در همایش دانشجویی در بریتانیــا ،و در سال ۱۹۸۲م در همایش
دانشجویــان در پاکستــان حضور یافت ،و برای دعوت اسالمی به
کشورهای زیادی در اروپا ،آسیا ،و آفریقا سفر کرد.
 .3تألیف کتاب .شـیخ عمر االشـقر ذکر کرده است که در آغاز
زندگیاش تعدادی داسـتان به رشـتهی تحریر در آورده که پس
از گام نهادن در مسیر هدایت و کسب علوم شرعی آنها را از بین
برده است .وی زمانی که در دانشسرای علمی و دانشکدهی شریعت
ریاض مشـغول به تحصیل بود مقاالتی برای روزنامههای دیواری
مینوشـت و از ایشان شنیدم که داسـتانهای معلمان را در یک
کتاب جمعآوری کرده اما پس از مدتی آن را از بین برده اسـت
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از تـرس اینکـه مبادا عمر االشـقر به این کتاب شـناخته شـود و
همـه بگویند عمر االشـقر همان نویسـندهی کتاب داسـتانهای
معلمان اسـت .این قضیه نشـان از بصیرت شـیخ و توجه ایشـان
به پیامدها دارد؛ و چه خوب اسـت جوانان در این زمینه به شیخ
اقتدا کنند.
تألیف برای شـیخ عمر االشـقر یک هدف نبود ،بلکه وسیلهای
بود برای دعوت .نخستین کتابی که ایشان بهرشتــهی تحریر در
آورد کتاب «روزه در پرتــو کتــاب و سنت» بود ،که به درخواست
مدیـر مدرســهای کـه در آن اشتغــال داشـت بــرای تـدریس به
دانشآموزان نوشت و با تیــراژی انـ,دک چاپ شد ،چرا که مدیــر
مدرسه تنها چند برگه میخواست
نه یک کتاب!
مشهورترین اثر شیخ عمر االشقر
«سلسل ه عقیده» 1است که در واقع
پیشنویس درسهایی بود که برای
جوانان آماده میکرد ،اما یکی از
ناشران از وی خواست آن را برای
چاپ به او بسپارد و پس از چاپ
مورد قبول عموم مسلمانان قرار
سلسله عقیده
گرفت.
بیشـتر کتابهای شـیخ که تعداد آنها از پنجاه عنوان بیشتر
است به همیــن روال شکل گرفتــه است و برای رفع نیــاز نوشته
 -1این سلسله به فارسی نیز ترجمه شده و در وبسایت کتابخانهی قلم «عقیده» به آدرس
زیر قابل دریافت است« author_books#54/https://aqeedeh.com/writers/view :مترجم»
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شـدهاند امـا خداونـد در آن برکـت قـرار داده و با اقبـال عمومی
روبـرو شـدهاند و آوازهی آنهـا در میـان مـردم پیچیـده اسـت.
برخـی از ایـن کتابها در دانشـگاهها تدریس میشـود و علما و
دعوتگـران زیـادی آنها را تدریس میکننـد ،و اینگونه ،چندین
برابر از کسانی که با شیخ ارتباط مستقیم داشتند از علم و دانش
ایشان بهرهمند شده و بر اساس اندیشههای ایشان تربیت یافتند.
شاید زیباترین وصفی که در مورد کتابهای شیخ عمر االشقر
شده سخن شـیخ محمد اسماعیل مقدم باشد .میگوید« :هرگاه
اسم عمر االشقــر را بر کتـابی دیدی آن را بخر؛ در هر موضوعی
که باشـد» .شیوهی شیخ در کتابهایش بهکارگیری عبارتهای
ساده و شیوهای روشمند ویژهی تدریس همراه با ذکر ادله و بررسی
منصفانهی اعتراضات است.
آخرین پروژهی علمی شیخ تفسیر قرآن بود که تا جزء هجدهم
1
را تکمیل کرد و ان شاء اهلل بزودی به چاپ میرسد.
شیخ عمر االشقر مقاالت زیادی در مجلههای مختلف از جمله
مجلهی شهاب بیروت و مجلهی المجتمع کویت و دیگر مجالت
داشت که مجموع این مقاالت در یک کتــاب گردآوری شده است.
 .4در نیمههای دههی هفتاد میالدی آثار دعوت شـیخ عمر و
شـیخ عبدالرحمن نمایان میشـد و نتایجش آشـکار میگشـت.
شیخ عمر و شیخ عبدالرحمن نقش زیادی در پا گرفتن سلفیها
در کویت و انتشـار اندیشههای سلفی داشتند .شیخ عبدالرحمن
فعالیتهـای خود را با سـلفیها را تداوم میبخشـید و شـیخ عمر
 -1این تفسیر با عنوان «المعانی الحسان فی تفسیر القرآن» در سال ۲۰۱۵م برای اولین بار
توسط انتشارات دارالنفائس به زیور طبع آراسته شد(.مترجم)
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مرجع شـرعی آنها در مسایل اعتقادی و ...ماند ،اگرچه از لحاظ
تنظیمی به اخوان المسلمین پیوست .گفتنی است که فلسطینیها
حضور پررنگی در کویت داشتند.
شـیخ عمر االشـقر بهعنوان یک فرد عادی بـه جماعت اخوان
المسـلمین نپیوسـت بلکـه بهعنـوان یک عالـم سـلفی وارد این
جماعت شد .او دهسال قبل از پیدایش اخوان در کویت وارد این
کشـور شـده بود .خودش میگوید« :در عنفوان جوانی بود که به
حدی از علم و عمل آموخته و اندوخته
کویت رفتم .در مدینه منوره ّ
بودم ،سـالها در دانشگاه اسلامی مدینهی منوره فعالیت کردم،
با علمای بزرگی مانند استادمان شیخ بن باز ،شیخ آلبانی ،و عالمه
شـنقیطی همصحبت و همراه شـدم...در مساجد مدینه به دعوت
مشغول شدم ،و این افتخار را داشتم که بر گشتهایی که دانشگاه
به شهرهای مختلف و همچنین حج و عمره ترتیب میداد نظارت
داشـته باشـم ،به سـودان سـفر کردم ،و با علمـای بزرگی که به
مدینـهی منـوره رفـت و آمـد داشـتند هماننـد شـیخ ابواالعلی
مودودی ،شـیخ ابوالحسن ندوی ،شیخ امین حسینی آشنا شدم،
لذا وقتی وارد کویت شدم مسیرم را از صفر شروع نکردم ،بلکه راه
پربار گذشتهام را ادامه دادم ،و بهاندازهای تجربه کسب کرده بودم
که میتوانستم امر دعوت را درپیش بگیرم».
از دالیل دیگر روابط مستحکم شیخ عمر
االشقر با علما و بزرگان قبل از آمدن به کویت
این است که شیخ محمد نصیف که از بزرگان
جده بود و در سال ۱۹۷۱م زمانـی که ُع َمــر
شیخ محمد نصیف
 ۲۹ساله بــود با او ارتبــاط داشت و از وی
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میخواسـت مطبوعـات کویـت را برای وی ارسـال کند ،و اشـقر
هـرگاه بـه حـج یـا عمـره میرفـت سـری بـه خانـهی او میزد.
دکتر محسـن صالـح یکی از نزدیکان شـیخ میگوید« :بهشـکل
ناگهانی از شیخ خواسته شد وارد جماعت اخوان المسلمین شود.
یکی از اعضای اخوان به نزد او آمد و نسبت به استفادهی خود و
جوانان اخوان از علم و دانش شـیخ تأکید نموده و پیشـنهاد کرد
شـیخ عمـر به مدت سـه سـال وارد حلقـات عمومی آنها شـود
و بعد از گذشـت سـه سـال تصمیم خواهند گرفت که با عضویت
او در جماعت اخوان موافقتکنند یا خیر!! شـیخ عمر به شـدت
با این پیشنهاد مخالفت کرد.
رهبران اخوان از اسـلوب و شیوهی رفتار آن عضو در ارتباط با
شـیخ بسـیار ناراحت شـدند ،و استاد سـلیمان عبدالقادر را برای
دیدار با شیخ فرستادند .فرستادهی جدید اخوان از شیخ خواست
به دیدار شیخ سلیمان حمد رئیس جدید اخوانیهای فلسطینی
مقیـم کویـت برود .زمانی که شـیخ به دیدار ایشـان رفت ،شـیخ
سـلیمان بدون هیچ پیششرطی از او خواست به جماعت اخوان
بپیوندد و به او گفت« :شما شیخ و استاد ما هستید» ،...شیخ عمر
این پیشنهاد را پذیرفت اما مشروط بر اینکه مسئولیتهای اداری
به او سپرده نشود ،و آنها نیز در ابتدا با این شرط موافقت کردند،
اما در سال ۱۹۷۸م برای قدردانی از ایشان و همچنین از سر نیاز
به تجارب و حکمت شـیخ اشـقر وی را بهعنوان عضو دفتر اداری
اخوان در کویت انتخاب کردند .شـیخ نیز با این تصمیم موافقت
کـرد امـا تا آخر عمـر همچنان از پسـتهای اداری گریزان بود و
حضور اداری ایشـان به مشـورتدهی محدود میشـد .همچنین
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شـیخ نمایندهی اخوان کویت در شورای تنظیمی اخوان شام در
اردن بود».
شـیخ محمـد عبدالعزیـز  -نزدیکتریـن شـاگرد شـیخ اشـقر-
میگوید« :او یک حزبگرا بمعنای وابسـتهی شدید به جماعت»
نبود ،توجه به این مسـئله برای آشـنایی با نقش اشـقر در اخوان
بسیــار مهم است ،او همچنان سلفی ماند و تالش میکرد سلفیت
را در میـان اخوان منتشـر سـازد ،لذا میبینیم ایشـان در کتاب
«شـناخت اهلل عزوجل» صراحتا اعالم میکند اسـتاد بنا در باب
اسـماء و صفـات الهـی بـه خطا رفته اسـت؛ بـا وجـود اینکه این
کتاب در حلقههای اخوان المسلمین تدریس میشود.
 .5پیوستن شیخ عمر االشقر به جماعت اخوان المسلمین برای
تکمیل پروژهی تربیت آن دسـته از جوانان فلسطینی بود که آن
ها را در مدارس و مساجد تربیت کرده بود ،و نتیجهی تربیت آن
نسـل شـکلگیری جنبـش حمـاس بود .شـاگردان اشـقر بعدها
بیشترین اعضای دفتر سیاسی حماس را تشکیل دادند.
دکتر محسن صالح میگوید« :شیخ عمر االشقر و شیخ سلیمان
حمـد یـک رابطهی دوجانبهی همسـو و همافزا تشـکیل دادند و
ظرفیتهای شـیخ سـلیمان به او این فرصت را داد که از شـیخ
عمر االشقر بیشترین استفاده را در تنظیمات اخوان ببرد .توجه به
جوانان و قضیهی فلسطین و دید بازی که در رابطه با اسالیب نوین
دعوت داشتند آنها را با در کنار هم قرار داده بود.
در سال ۱۹۷۸م تنظیمات اخوان سوریه با تنظیم اخوان متحد
شده و با عنوان «تنظیم سرزمین شام» به فعالیت خود ادامه داد
به امید این که سوریها و لبنانیها به آنان بپیوندنـد که البته این
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اتفاق رخ نداد؛ اما این اقدام نوعی جهش در فعالیتهای اسالمی
فلسـطینی محسوب میشد که در نهایت در سال ۱۹۸۵م منجر
بـه تأسـیس تشـکلی شـد کـه مسـئولیت پیگیـری برنامههـای
دعوی در فلسطین و راهاندازی جنبش حماس و حمایت از رهبران
آن را بر عهده گرفت .شیخ عمر االشقر از نظریه پردازان و فعاالن این
پروژه بود و برای کامیابی آن تالشهای بسیاری نمود .
شـیخ عمر االشـقر و اسـتاد خالد مشعل در سفری که در سال
۱۹۸۰م به سودان داشتند از تجربهی حرکت اسالمی بهرهبریت
حسن الترابی اطالع حاصل کردند ،و این سفر ،افقهای جدیدی
برای فعالیتهای اسالمی در فلسطین پیش روی آنان گشود .شیخ
عمر به توصیهی دوسـتانش با آقایان منیر شـفق و علی الحسـن
دیدار کرد تا از تجربهی آنان در حزب تحریر و مقاومت فلسطین
اطالع یابد و از این تجارب برای پروژهای که در صدد راهاندازی آن
بود و بعدها با عنوان حرکت حماس شناخته شد استفاده نماید.
در آن دوره شیخ عمر و یارانش توجهی به فعالیتهای نظامی در
داخل و خارج فلسطین نداشتنـد ،بلکه برای جهــاد زمینهسازی
میکردند .شیخ عمــر توجه زیادی به محرمانه بودن فعالیتها و
برنامهریزیهای دقیق داشت تا این که بتواند تشکلی ریشهدار و
نیرومنـد راهانـدازی کند که حتـی در برابر فشـارها و ضربههای
گوناگون ،از قابلیت استمــرار و توسعــه برخــوردار باشد .آغــاز
آموزشهای نظامی ایشـان در سـال ۱۹۸۰م و خارج از فلسطین
بود .او با همراهان خود در داخل فلسطین به ویژه با شیخ احمد
یاسین و یارانش پیوسته در ارتباط بود».
در اوایل دههی هشـتاد میالدی شـیخ عمر االشـقر چشمانداز
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خود در قضیهی فلسطین را نوشت که جرقهی راهاندازی حماس
در آینـده بـود .در سـال ۱۹۸۳م زمانی که شـیخ احمد یاسـین
تشـکلی جهادی در غزه راهاندازی کرد شیخ عمر االشقر مسئول
جمعآوری کمکهای مادی برای آن تشکل بود.
زمانــی که جنبــش حمــاس
تأسیس شد و هیئتهای آن شکل
گرفت ،شیخ عمر االشقر بهعنوان
نخستیــن رئیس شورای عمومی
حمــاس انتخــاب شد و ده سال
(۱۹۹۹-۱۹۸۹م) این مسئـولیت
را بر عهــده داشت .پس از آن نیز
همــواره در مقام مشاوره و افتاء با
حماسهمکاریداشتومفتیاول
حماس محسوب میشد .نقش دکتر عمــر االشقــر در حمــاس را
اسـتاد خالد مشعل در مراسم تشییع جنازهی ایشان چنین بیان
میکند« :شیخ عمر االشقر یکی از چهار مؤسس جنبش حماس
بود در کنار استاد سلیمان الحمد در کویت ،و مهندس حسن القیق
در قدس ،و از نامبردن نفر چهارم معذورم .بذر حماس را در خارج،
شـیخ عمر االشـقر و در کرانهی باختری رود اردن ،اسـتاد حسن
القیق و همراهانش و شیخ احمد یاسین در غزه کاشتند -خداوند
همهی آنها را مشمول رحمت خود بگرداند».
شیخ اشقر از بینش روشنی در قضایای خاص و حساس برخوردار
بـود و آن گونـه که اسـتاد خالد مشـعل میگوید یکـی از عوامل
موفقیـت حمـاس و موضعگیریهای میانهروانـهی آن وجود این
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بیشن روشن بود.
ایـن نقـش جهـادی اشـقر بسـیاری از حماسـیها ،اخوانیها،
سلفیها ،و فعاالن رسانهای را غافلگیر کرد ،چرا که وی انسانی آرام،
ساده ،و فروتن بود و کسـی تصــور نمیکرد بنیــان گذار جنبش
حماس که پرچم جهاد علیه اشغالگـران صهیونیست در فلسطین
را بر افراشت عمر اشقر باشد.
امـا او همـان کودکی بود که اشـغال سـرزمین مـادری و آواره
شـدن خانـوادهاش را بهچشـم دیـده بـود و ندای جهـاد را چهل
سـال قبل از زبان مشـایخ و اساتیدش شنیده بود .عمر اشقر نقل
میکنـد« :همـراه با شـیخ و اسـتادمان شـیخ عبدالعزیـز بن باز
رحمه اهلل در یک اردوی دانشجویی شرکت کردیم ،تفنگی را برای
ایشان آوردند ،او با دستانش تفنگ را لمس میکرد و چنان با آن
آواز میخواند که گویی آن تفنگ برای او یک عروس است!!»
در سـال ۱۹۹۰م شـیخ عمر االشـقر برای یک سـفر دعوی به
ایتالیا رفت و در آن جا از اشغال کویت توسط صدام حسیـن با خبر
شد و داستان شیخ و کویت در این زمان به پایـان رسید .کشوری
که آن را پس از فلسطین بیش از هر جا دوست داشت و بهخاطر
محبتی که از مردم آنجا دیده بود و اقبالی که دعوت او در آنجا یافته
بود همچون وطن خود میدانست .اما ارادهی الهی بر همه چیــز
غالب اسـت و شـاید نقل مـکان او به اردن حکمتهایی داشـت.
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ُ
انتقال به اردن
آنچه شـیخ عمر االشـقر را به ترک کویت واداشـت تعقیب وی
توسط بعثیها بود .چرا که ایشان بارها دعوتشان را به عراق برای
شرکت در همایشهایی که جهت حمایت از صدام حسیـن برگزار
میشد رد کرده بود .وقتی شیخ عمــر از ایتالیا به کویت بازگشت
متوجه شد عراقیها در تعقیب او هستند ،لذا تصمیم گرفت همراه
با همسر و فرزند کوچکش به عمان پایتخت اردن برود.
در اردن شـیخ به رسـالت اصلی خود که تعلیـم و آموزش بود
بازگشـت و از سـال  ۱۹۹۲تا ۲۰۰۲م بهعنوان استاد در دانشگاه
اردن مشغول به فعالیت بود .تأثیر زیادی بر این دانشگاه گذاشت و
نواقص درسـی دانشـگاه را رفع و مرمت کرد و کتاب شرح قانون
احوال شخصی اردن را نوشت و مواد درسی اسماء و صفات ،و قضا و
قدر را که بهعلت بیرغبتی دانشجویان در آستانهی حذف از برنامه
درسی قرار گرفته بود از نو احیا کرد.

دانشگاه اردن
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شـعبهای که شـیخ در آن تدریس میکرد آکنده از دانشـجویان
بود .شـیخ در آنجا کتاب «اسـماء و صفات در باور اهل سـنت و
جماعـت» را نوشـت و با اینکه تخصص ایشـان فقـه و اصول بود
تدریس عقیده را ترجیح میداد .تأثیر شـیخ عمر بر دانشـجویان
و نشـر عقیدهی اهلسـنت بر همه آشکار بود .او همچنین استاد
راهنمای تعداد زیادی از پایان نامههای دکترا و کارشناسی ارشد
بود.
شـیخ عمر االشـقر همـراه با تعـدادی از اسـاتیدی که گرایش
سـلفی داشـتند از دانشـگاه اردن اخراج شد؛ گرچه پس از مدتی
همهی اخراجشـدگان به اسـتثنای اشقر به شغل خود بازگشتند.
همهی اینها بخاطر تحریکهای شـاهزاده غازی از سـوی حسن
السـقاف بود .سقاف کتابچهای بیمحتوا در نقد شیخ عمر نوشت
..
في كتب األشقر من األخطاء
با عنوان« ..تنبيه أهل الشريعه إلى ما ..
الشـنيعه» و از روی حماقت ،نسـخهای از آن را برای شیخ بن باز
فرسـتاد ،شـیخ بن باز طی نامـهای که در تاریـخ  ۳۰ذوالقعدهی
۱۴۱۱هـ ق به شیخ عمر األشقر ارسال کرد از او خواست پاسخی
مناسب به کتاب سقاف بنویسد ،که خود نشان از استمرار روابط
این دو شیــخ بزرگــوار داشت ،اما شیـخ عمــر هم کتاب و هم
نویسـندهاش را نادیـده گرفت ،و این نادیـده گرفتن و بیتوجهی
شـیخ عمـر از هـر پاسـخی نافذتر بـود .از انصاف شـیخ عمر بود
کـه به احترام حقیقت ،کتاب سـقاف را مطالعـه کرد اگرچه تنها
نکتهی مثبتــی که در آن یافت پی بُـردن به دو مورد اشتبــاه در
ارجاع احادیث بود که در چاپهای بعدی کتاب خود آن را اصالح
نمود.
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پـس از ایـن واقعه ،شـیخ اشـقر تصمیـم گرفت وقـت خود را
بـه تألیـف بگذراند ،اما دکتر إسـحاق فرحان از ایشـان خواسـت
با بر عهده گرفتن ریاسـت دانشـکدهی شـریعت دانشـگاه الزرقاء
این دانشـکده را از تعطیلی نجات دهد ،چرا که کسـی نبود این
مسئولیت را بر عهده بگیرد .شیخ عمــر در آغاز این پیشنهاد را رد
کرد ،اما بعدها با آن موافقت نمود مشروط بر اینکه ریاست او یک
سـاله باشـد و طـی این یک سـال دانشـگاه بهفکر چـارهای برای
اسـتمرار دانشکده باشد .ریـــاست شـیخ در دانشکدهی شریعت
یک سال دیگر تمدید شد و در این مدت ایشان با علم و اخالقش
تأثیر زیادی بر دانشکده و دانشجویـان گذاشتند .شاید داستان زیر
تأثیر شیخ را برای ما به خوبی خالصــه کند :روزی از روزها تعدادی
از مشایخ و دکتــرها در دفتر شیخ اشقــر در دانشکـدهی شریعت
نشسته بودند که ناگهـان دختــری بیحجاب وارد دفتر شیخ شد و
شاخه گلی که در دست داشت به شیخ تقدیم کرد!

دانشگاه الزرقاء
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مشـخص شـد این دختر دانشجو این شـاخهی گل را از باغچ ه
دانشکده چیده بود تا آن را به شیخ عمر االشقر دهد چون با وجود
بیحجاب بودنش شـیخ ،نمرهی او در مادهی فرهنگ اسلامی را
عادالنه داده بود .این رویداد بیانگر شیوهی شیخ اشقر در امر دعوت
است که بر پایهی دو رکن علم و محبت استوار بود .تمام کسانی
که با شیخ ارتباط داشتهاند و یا فعالیتها و برنامههای او را پیگیر
بودهاند بر این قضیه گواهی میدهند.
شـیخ عمر االشـقر پس از دو سـال (۲۰۰۵-۲۰۰۳م) دانشگاه
الزرقاء را ترک کرد و مشـغول تألیف شـد و تعدادی از کتابها و
پژوهشهایش را به رشتهی تحریر در آورد ،از جمله کتاب تفسیر
خود را نوشت که  ۱۸جزء قرآن را در برگرفته است.
ایشان همچنین به مدت ده سال (۲۰۰۱-۱۹۹۰م) عضو شورای
افتای اردن بود ،و همراه با سران اخوان المسلمین نقش مهمی در
فعالیتهای دینی و سیاسی ایفا میکردند ،و فتوای وی در رابطه با
مشـارکت در دولـت اردن بـه اختالفـات جماعت اخـوان در این
قضیــه پایــان داد .شیخ عمــر االشقــر پس از استقرار در اردن از
مسئولیتهای خود در حرکت حماس کاست و بهعنوان مشاور و
مفتی آنها باقی ماند.
شـیخ اشـقر همچنین در برخی کانالهای ماهوارهای -اگر چه
کم -مشارکت کرد .شیخ گفت و گوی مستقیــم با مردم را ترجیح
میداد و با سخن گفتن به تنهایی در جلو میکروفون دمساز نبود،
به همین دلیل مشـارکتهای رادیویی ایشـان بسـیار اندک بود.
نخستین برنامهی تلوزیونی ایشان برنامهی «متن و سند» بود که
در کانال المجد پخش شـد .این برنامه نشـانگر گسـترهی علم و
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دانـش شـیخ بـود و گـواه اینکه دانـش او محدود به یـک باب از
ابـواب علم نبـود .کتابهای او در عقیـده از قویترین کتابها و
کتابهایـش در اخلاص و پاالیش نفـس از ارزندهترین کتابها
بــه شمـــار میرود .همچنین پژوهــشهای فقهی و اصولی او
مایـهی تقدیـر همـهی علما اسـت .نوشـتههای او در برنامهها و
نظریه پردازیهای دعوی از اهمیت زیادی برخوردار است ،و این
برنامهی حدیثی او هم نشان از اطالعات عمیق ایشان از علم حدیث
داشت .شیخ اشقر در سایر علوم نیز چنین بود.
در اردن ،به سبب عدم آشنایی مردم با شیخ اشقر ،او چهرهای
اجتماعی همانند وقتی که در کویت بود پیدا نکرد .شـیخ اشـقر
اگرچه آرامش و دور بودن از دیدها را ترجیح میداد ،اما دست رد به
سینهی کسی که خواستار مالقات با ایشان بود یا وی را به ایراد
سخنرانی یا القای درسی دعوت میکرد نمیزد.
شیخ اشقر در خانه
پسرش دکتر اسامــه اشقــر میگوید« :اخالق پدر در خانـواده
همانند اخالق او در خارج از خانه بود ،پدری بود دلسوز و دوستی
وفــادار .از ته قلبمــان دوستش داشتیــم .خانواده در همــهی
کارهایشان به ایشان مراجعه میکردند .اگر مرتکب اشتباهی غیر
عمــدی میشدیم از ما درمیگذشت .همنشینـــی با او یکی از
شـیرینیهای زندگـی بـود .تعابیر نیکو را در رابطـه با ما انتخاب
میکرد .همیشــه برای ما از تجــارب خـود میگفت .با نوههای
کوچکش چنان مهربانی میکرد که گویا خود یکی از آنان است.
اگـر یکـی از نوههـا بیمـار میشـد به عیـادت میآمد و پیوسـته
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از طریق تلفن جویای حالش میشـد .امـــا بزرگسـاالن؛ آرزو-
هایشـان آرزوی او بود ،و مشکالتشـان مشکالت او .از بذل مال و
خیرخواهـی در حـق آنان دریـغ نمیکرد .اگر مرتکب اشـتباهی
میشـدند بـر آنان خشـم نمیگرفـت .دیگران را بر خـود ترجیح
میداد .همیشه اعضای خانواده را از نقاط مختلف جمع میکرد و
کاری که مای ه دوری و جدایی خانواده باشد نمیکرد .مرجع اصلی
خانواده در حل مشـکالت بود و بهجرأت و بدون مبالغه میتوان
گفت نمونهای از یک پدر عالی بود که در این عصر بهندرت پیدا
میشـوند .اکنـون موقع بیان مصادیق و تفاصیل بیشـتر نیسـت.
در خانه نسبت به استفاده از وقتش بسیار حریص بود .مطالعه و
نوشتن بیشتر وقت او را میگرفت بدون اینکه او را از دیگر تعهداتش
غافل کند .وقتش را به شکل عجیبی تقسیــم و تنظیــم کرده بود.
روزانه بیش از ده ساعت را به مطالعــه و نوشتن اختصاص میداد،
اما همهی اینها مانع نشستن او با فرزندان و نوههایش نمیشد.
هرگاه در میان خانواده بود گویــا شخص دیگری است ،به ُکلّی از
مشـغلههایش فـارغ میشـد و بـه دغدغههـای یکایـک اعضـای
خانواده دل میداد .کودکان به اندازهی بزرگساالن و میهمانانش
 که تعدادشــان کم نبود -از توجــه او برخوردار میشدند .وقتویژهای برای سـر زدن به نزدیکان و دوستان اختصاص داده بود.
دیدار و همنشینی با مردم را دوست داشت ،و این مجالس به یُمن
حضـور او از مجالـس دنیـوی به مجالس قصـه و موعظه و عبرت
تبدیل میشـد .گفتوگوهای تلفنی ایشـان با کسانی که فتوایی
میخواستند هیچگاه قطع نمیشد ،حتی در وقت تألیف و خواب و
غذا خوردن .این تماسهای تلفنی بهاندازهای زیاد بود که مایهی
345

آزار میشـد ،اما ایشـان تالش میکرد به بیشتر آنها پاسخ دهد.
پاسـخهای او مختصر و متمرکز بود تا بتواند از وقتش بیشـترین
استفاده را ببرد و به بیشترین پرسشها پاسخ دهد.
او همچنین در روزهای جمعه وقتی چند ساعته را برای تفریح
و استراحت اختصاص داده بود .نه اینکه از مردم دوری کند ،بلکه
دوسـت داشت همراه با برخی دوستان و خانوادههایشان باشد ،و
این دیدارها خالی از استفادههای علمی و دعوی نبود».
یک سـال قبل از وفات شیخ همراه ایشان به مزرعهاش رفتیم.
شیخ ،من و دکتر استاد ایاد القیسی عراقی و دکتر فاروق الشمری
بحرینی را دعوت کرده بود .اصرار کردم با ماشـین من به مزرعه
برویم اما مخالفت کرد .پیشـنهاد کردم به جای او رانندگی کنم
اما باز هم نپذیرفت و این کار را از بایستههای تکریم و گرامیداشت
میهمان میدانسـت .در آنجا بهسـختی اجازه میداد که خدمتی
انجـام دهم و این در حالــی بــودکه مـن کوچک تریــن میهمـان
بودم .خداوند شیخ را غریق رحمتش گرداند.
بیماری شیخ و وفات ایشان
شیخ عمر االشقــر در دوسال آخر عمــرشان بیمـار شد و پس از
بررسیهای پزشکـی مشخص شد که به سرطان مبتال شده است.
او این بیمــاری را با رضایت پذیرفت و خدا را شاکــر بود .از ایشان
خواسته شد برای مداوا به خارج برود اما قبــول نکرد .سپس از او
خواستند شیمـیدرمانـی کنــد که در آغــاز مخالفت کرد و با طب
جایگزین روند درمان را در پیش گرفت؛ اما بعدها به ناچار شیمی
درمانی شد.
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هرگاه به عیادتش میرفتم به جای آنکه ما او را تسـلی داده و
بـه چیزی توصیه کنیـم ،او ما را به صبر و رضایت به تقدیر الهی
سفارش میکرد .قبل از وفات به مالقاتش رفتم؛ با این وجود این
که نمیتوانست از روی تخت بیمارستان بلند شود از من در مورد
پناهندگان سوری میپرسید و قضایای مسلمانان را پیگیری میکرد.
بارها و بارها به پناهجویان سوری کمک کرد و از من میخواست این
کمکها را از طریق جمعیت قرآن و سنت به دست آنها برسـانم.
شیخ عمر اشقر در روز جمعه  ۲۲رمضان ۱۴۳۳هجری قمری ،در
دههی آخر ماه مبارک رمضان و درحالیکه  ۷۲سال داشت چشم از
جهان فرو بست و با آب زمزم غسل داده شد که ان شاء اهلل پایانی
نیکــو برای ایشان باشد .هزاران نفر در تشییــع جنازهی او شرکت
کردند .همــهی گروههای اسالمــی برای خداحافظــی با او آمده
بودنـد .اویـی که در زندگی و مرگـش کانون دیدار و همدلی بود.
خدایش رحمت کند.
منابع و مراجع:
أ
ت
حيا� ،تألیف :د .عمر الشـقر ،انتشـارات :دار النفائس،
صفحات من يعمان ،چاپ اول ۲۰۰۹م.
أ
أ
أ
السـتاذ الدكتور الشـيخ عمر الشـقر ،تألیف :د .أسـامة عمر الشـقر،انتشارات :منشورات رابطة علماء أ
الردن ،چاپ اول .۲۰۱۳
قراءة ف� الدور الدعوي والحرك للعالمة أالشـقر ،نوشـتهی د .محسـن
ي
ي
ت
ت
صالح ،مقالهی این�ن�.
سخنان استـــاد خالد مشعل ،شیخ ابوقتیبـــه محمد عبدالعزیز ،شیخ
ابوالعالیه در تشییع پیکر شیخ ،این ن
سخ� نا� در یوتیوپ قابل مشاهده است.
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شیخ محمود عبدالرئوف القاسم
وزنهای فرهنگی دور از رسانهها

۱۹۲۷-۲۰۰۷م

پیش درآمد
بیست سال قبل زمانی که در مقطــع دبیرستــان تحصیــل
میکردم برای اولین بار او را دیدم .محاسنی سفید داشت و عمرش
از شصت سال گذشته بود .در این بیست سال ،نخست به عنوان
یـک شـاگرد و طالب علـم ایشـان را همراهی میکـردم و بعدها
بهعنوان یک همصحبت و دوسـت .در طول این سـالها همراه او
وارد دنیای جدیدی از فکر ،تاریخ و دانش میشـدم .چرا نشـوم؟
به گنجی از معرفت و علم دست یافته بودم .در دورهی ما کمتر به
جوانان این فرصت داده میشود تا با سالمندان اهل علم و فرهنگ
و با تجربه همراه و همصحبت شوند.
اسـتاد محمود عبدالروف القاسم مشهور به «ابواالمین» اصالتاً
اهـل نابلـس اسـت .داییهـای او کـرد هسـتند .او در درعا دیده
به جهان گشـود و در دمشـق زندگی کرد .تحصیالت خود را در
رشتهی فیزیک در فرانسه ادامه داد و در این مدت از کشورهای
اروپای شرقی و غربی بازدید کرد .پس از پایان تحصیالت و قبل
از بازگشـت به شـام به کنگو رفت و در آنجا مشـغول به تدریس
شـد .پـس از بازگشـت به سـوریه همانند بسـیاری از مـردم این
کشور از طریق لبنان به اردن مهاجرت کرد.
اسـتاد ابواالمین الگویی زنده از تبار شـخصیتهایی بود که در
تاریخ ماندگار شدهانــد .او یتیــم رشد کرد و برای سپــری کردن
تحصیلات ابتدایـی راهـی روسـتای دیگری شـد .از همان زمان
تحصیل وی دور از خانه و کاشان ه زندگی میکرد .او تا روز سه شنبه
 ۲۰نوامبر ۲۰۰۷م ،که  ۸۳سال از عمرشان میگذشت ،همسری
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اختیـار نکـرده بـود و در امور خـاص زندگی متکی بـه خود بود.
وقتـی بـا او همنشـین میشـدی تصـور میکـردی بـا مـردی
آمـده از بطن تاریـخ مصاحبت میکنی .او از معدود کسـانی بود
که از تاریخ و خفایای آن اطالع داشـت .از گسـترهی اطالعات و
معارف او نه تنها در علم شـریعت بلکه در علوم دیگر شـگفتزده
میشدی .چه بسیــار پیش میآمد که استــاد داور پایاننامـههای
تخصصی در موضوعات علمی بود .کتابهای ایشان در زمینه اعجاز
علمی قرآن بزرگترین گواه بر تخصص ایشان در دیگر علوم است.
با وجود تنگدستی با دوستان و شاگردان خود سخاوتمندانه رفتار
میکرد .بیاد دارم یکبار برخی از دوستدارانش برای او سجاده و
فرش هدیه گرفته بودند .پس از دو روز وقتی به دیدارش رفتند آن
هدیهها را ندیدند .وقتی از او در مورد آن هدایا پرسیدند گفت :آنها
را به فالنی دادم که خانواده دارد و بیشتر از من به آن نیازمند است.
مطالعات ایشان همهجانبه و فراگیر بود .اشتیاق وافر به مطالعه
در کنار مسئولیتی که در مدیریت کتابخانهی کواکبی در دمشق
داشت به او در این اطالع و آگاهی همهجانبه کمک میکرد .اگر
بگوییم ایشـان اکثـر کتابهایی که در دهههای پنجاه و شـصت
میالدی به چاپ رسیده را مطالعه کرده است مبالغه نکردهایم .او
حتی کتابهایی را که بهزبانهای انگلیسـی و فرانسـوی نوشـته
شده بود مطالعه میکرد.
در مسـیر پربار علمی خود با شـخصیتهای علمی مختلف که
گرایشهـا و مذاهـب گوناگون داشـتند دیدار میکرد و آشـنایی
بـا اندیشـهها و جریانهای مختلـف از او شـخصیتی صاحبنظر
ساخته بود.
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از او آموختم راه کسـب آگاهی ،مطالعه؛ و خود آگاهی چارهی
مشـکالت اسـت .بسـیار رخ مـیداد کـه از او میپرسـیدم :چاره
چیسـت؟ پاسخ میداد« :مطالعه» .اینگونه عشق به مطالعه را در
قلـب و عقـل مـن نهادینه میکـرد .او یک دایـره المعارف علمی
بود و بسیار تأکید میکرد کتابها را چند بار بخوانیم .بیاد دارم
یکبـار برایمـان از کتابهـای مهم ناپدیدشـده میگفـت و اینکه
بـرای یافتـن برخـی از آن کتابهـا بـه شـهرهای مختلف سـفر
میکـرده و هنـگام یافتـن کتاب ،حال پدری را داشـته که فرزند
جدیدش به دنیا آمده است.
بـه مـا یـاد میداد کـه از نویسنـــده اطالعاتـش را بگیریم نه
دیدگاهش را؛ چرا که ممکن اسـت رأی و نظر نویسـنده اشـتباه
باشد .ما را از این که در بند رأی دیگــران باشیم بر حذر میداشت
کـه در نتیجـه آن واجد روحیـهی انتقاد بیطرفانه شـدیم .به ما
میآموخت که به پرسـش نیازمندیم نه پاسـخهای از بر شده که
ارزیابی و سنجش نشدهاند.
عالقـهی زیـادی بـه گفتگو و مباحثه داشـت و بـا وجود اینکه
همسـن پدربزرگهای ما بود ،در برابـر اطالعات تازه پذیرا بود و
اگر حق برای او نمایان میشـد از دیدگاه خود دسـت میشُ سـت
و آن را اصالح میکرد .اگر ما اطالعات تازهای به او میدادیم بسیار
مسـرور میشـد .بهویژه در سـالهای آخر عمرشـان کـه بهعلت
بیماری نمیتوانسـت مانند گذشـته به مطالعه و تحقیق بپردازد.
گرچـه هیـچگاه از نوشـتن فاصله نگرفت و اگر شـده روزی چند
سطر مینوشت.
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تا آخرین لحظات عمر ،معلمی دلسـوز برای اطرافیان خود بود.
در حالی از دنیــا رفت که سرگــرم راهنمایــی یکی از همسایگانش
بود که در حق او نیکی کرده بود.
آثار و تالیفات
مهمترین کتاب ایشان «الكشف
..
..
الصوفيه ألول ..
مره في
حقيقه
عن
التاريخ» که در  ۹۰۰صفحه به چاپ
رسیده است .این کار از مهمترین
کتابها در این مبحث است و هیچ
پژوهشگری در این زمینــه از آن
بینیــاز نیست .حتـی برخــی از
پژوهشگران متخصص در عرصهی
تصــوفشناســی برای من نقل
میکردند وقتی کتـاب «الکشف»
را خواندهاند از وفور متــونی که از
کتابهـای مـورد اعتمـاد صوفیهـا نقل شـده ،تعجـب کردهاند.
چـرا کـه خودشـان این کتابهـا را مطالعـه کرده بودنـد ولی به
بسیاری از این گفتهها توجه نداشتند .عدهای از آنها میگفتند:
«وقتی سـخنان اسـتاد را بررسـی کردیم متوجه شـدیم آنچه از
کتابهای صوفیان نقل میکند درست است و در عجب ماندیم چگونه
این اطالعات را استخراج کرده درحالیکه ما متوجه آن نشده بودیم؟».
کتاب «مصر لیست مصر» که عبارت است از پژوهشی در رابطه
با اعجاز قرآنی از حیث علم تاریخ و جغرافی که کمتر به آن توجه
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میشـود .علـوم جغرافـی و تاریـخ در منطقـهی مـا بیشـتر بـه
مضامیـن «کتاب مقدس» اسـتناد میکنند که امروزه بطالن آن
بـر همه آشـکار اسـت .همچنان که در پژوهشهـای دکتر کمال
صلیبی و برخی از تاریخدانان غربی مانند ککیث و ایتالم اسـتاد
پژوهشهای دینی و رئیس دانشکدهی تاریخ دانشگاه استرلینگ
در کتاب «بافتن داستان اسرائیل قدیمی» به آن اشاره رفته است.
..
«التوراه جاء
دکتر کمال صلیبی تالش کرده اسـت در کتابش
..
جزیره العرب» دیدگاه متفاوتی مسـتند به متون تورات ارائه
من
دهد که با مخالفت استاد ابواالمین روبرو شد .چرا که توراتی که
امروز در دسترس ماست تحریف شده و از نشانههای تحریف آن
ناهمخوانی با واقعیتهــای تاریخی و جغرافیـایی است .بههمین
دلیـل اسـتاد ابواالمیـن تصمیم گرفت بـا اعتماد بر قـرآن کریم
موقعیت و مختصات جغرافیایی داستان موسی علیه السالم و مصر
را پیدا کند و به این نتیجه رسید که مصری که در قرآن از آن یاد
شـده در نزدیکی دریای سرخ واقع در جنوب شهر عقبه و شمال
شـهر تبوک اسـت .این کتاب شـامل پژوهشهـای جانبی مانند
تعیین موقعیت شهر ارم و حقیقت طوفان نوح و مکان کشتی او
میباشد.
کتاب «قتلوا من المسـلمين مئات الماليين» برای این نوشـته
شـد که به بیان جنایتهای وحشـیانهی رژیمهای مارکسیسـتی
و کمونسـیتی در حق مسـلمانان بپردازد و آمار کمیابی از شـمار
مسلمانان ساکن در کشورهای تحت اشغال نظام مارکسیتی ارائه
دهد و اینکه این آمارها چطور بعد از زمامداری کمونیستها و در
ن بهشـکل غیر قابـل تصوری
اثـر قتـل عامهـای وحشـیانهی آنا 
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کاهش یافته است.
ابواالمین در کتابش به این نتیجه رسیده است که کمونیستها
طی  ۸۰سال حکومتداری بیش از  ۲۰۰میلیون مسلمان را به قتل
رسـاندهاند و این جنایتهای مارکسیسـتها و کمونیسـتها در
حق مسلمانان همچنان ادامه دارد و متأسفانه بهخوبی پوشش داده
نمیشود .رسواییهای « ابوغریب» و «گوانتانامو» در مقابل آنچه
بر سـر مسـلمانان چچـن و جمهوریهای آسـیای میانه ،چین و
تایلند آمده چیزی نیست .چه کسی مسئــول پنهــان ماندن این
جنایتها از آگاهی و اطالع مسـلمانان اسـت و از این قضیه سود
میب َ َرد؟ ایشان همچنیـن کتــابهای دیگری در زمینــهی اعجـاز
علمی قرآن کریم دارند .خداوند استاد محمود عبدالروف قاسم را
غریق رحمت خود بگرداند و او را در بهشت برین مأوی دهد.
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عالمه عبداهلل قرعاوی«رحمه اهلل»
عالمه عبدالرحمن السعدی«رحمه اهلل»
عالمه عبدالعزیز بن باز«رحمه اهلل»
عالمه محمدبن صالح العثیمین«رحمه اهلل»

دعوتگرمصلح شیخ عبداهلل قرعاوی
۱۳۱۵-۱۳۸۹هـ ق۱۹۶۹-۱۸۹۸/م

پیش درآمد
با وجود اینکه شیخ عبداهلل قرعاوی از علما و دعوتگران بزرگ
معاصر اسـت و برخی از شـاگردان او به شـهرتی گسـترده دست
یافتهاند ،بسیاری از مردم و حتی دانشجویان و طالب علم و علما
ایشان را نمیشناسند .او به دنبال شهرت نبود ،بلکه میخواست از
خود اثری بر جای بگذارد که برای آخرت او سودمند باشد و نزد
خدا مقام وی را باال ببرد .خوبیهایش را از مردم پنهان میکند اما
خدا آن را آشکار میسازد .زیبایی را اگر پنهان کنی آشکار میشود.
شـیخ عبـداهلل بـن عقیـل از شـیخ عبدالرحمن السـعدی نقل
میکند که ایشان گفتند« :شیخ محمد بن ابراهیم آل شیخ ،شیخ
عبدالعزیز بن باز ،شیخ عبداهلل بن حمید ،و شیخ عبداهلل قرعاوی
در سودرسانی به مردم و راهنمایی آنها همانندی ندارند».
نمیتوان از مصلحان معاصر جزیره العرب سخن گفت و نهضت
اصالحـی شـیخ عبـداهلل قرعـاوی در زمینههای دینـی ،اخالقی،
آموزشـی ،بهداشـتی ،عمرانـی و سیاسـی را بـه ویـژه در جنوب
عربستان سعودی نادیده گرفت.
تولد و رشد
شـیخ عبداهلل بن محمد بن حمد بن عثمان بن نجید قرعاوی
نجـدی در  ۱۱ذوالحجـه  ۱۳۱۵هجـری قمـری در شـهر عنیزه
عربسـتان سـعودی یتیـم متولد شـد .پدرپـزرگ پدربزرگش در
عنیزه زندگی میکرد اما امالک خود را فروخت و به قرعاء مهاجرت
کرد ،اما پس از مدتی نوه او و پدربزرگ شیخ عبداهلل قرعاوی به
357

دیار اجدادش عنیزه بازگشت ،و مردم او را قرعاوی نامیدند.
مادرش زنی پارسا و صالح بود .قرآن میخواند و به زنان آموزش
قـرآن مـیداد .در مجالس علم و نماز جماعت در مسـجد حضور
مییافت و فرزند یتیمش را با خود به مسجـد میبرد .مادرش او
را روانـه حلقـات حفظ قرآن و علوم شـرعی میکرد و در خانه بر
میزان پیشرفت علمی او نظارت میکرد .شیخ عبداهلل قرعاوی در
 ۱۳سالگی قرآن را حفظ کرد.
مـادرش لـوازم خانـه را فروخت تا اینکه بدهیهای پدر شـیخ
عبـداهلل را پرداخـت کنـد؛ لـذا همراه بـا عموهای شـیخ قرعاوی
وارد تجارت شـد و زمانی که عبداهلل  ۱۴سـاله شـد مادرش از او
خواسـت همراه با عموهایش به تجارت مشغول شود تا باقیمانده
بدهیهای پدرش را پرداخت کند.
سفر و تجارت
نخسـتین سـفر تجاری او در سال  ۱۳۲۹هجری قمری همراه
با عمویش به شـام بود .این سـفرها ادامه داشت و عبداهلل ،پیشه
پـدر و اجـدادش را فراگرفـت .او به شـام ،مصر ،عـراق ،کویت ،و
لبنان سفر کرد .مغازهای راهاندازی کرد که اجناس خود را در آن
میفروخت و برخی از اوقاتش را به خرید و فروش شتر میگذراند.
وی در سـال  ۱۳۴۰هــ ق بـه عنیـزه بازگشـت و ازدواج نمـود.
وی پس از مدتی بار دیگر آهنگ سفر به قصد تجارت کرد .در
سال  ۱۳۴۲هـ ق مناسک حج را ادا کرد و طی این سالها از کسب
دانـش و حضـور در مجالـس علم تا جایی که برایـش مقدور بود
کوتاهی نمیکرد.
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تحصیل علم
عبداهلل در سال ۱۳۴۵هـ ق زمانی که  ۳۵سال داشت و دیگر
س ّنی او گذشته و متأهل نیز بود تصمیم گرفت تمام وقت خود را
به کسب علم و دانش اختصاص دهد .هنگامی که در بصره بود با
یکی از علمای نجدی مقیم این شهر مشورت کرد که برای کسب
علم به کجا رهسپار شود؟ شیخ به او گفت تا به هند سفر کند و
در مدرسه رحمانیه در دهلی مشغول به تحصیل شود .مدرسه
رحمانیه مدرسهای سلفی بود که طالبان علم هشت سال در آن به
تحصیل علوم شرعی میپرداختند .علمای سلفی بزرگی آنجاتدریس
میکردند و مدرسه از امکانات الزم برخوردار بود .بعدها انگلیسیها
از بیم تأثیر این مدرسه در بیداری مردم هند آن راتخریب کردند.
شـیخ عبداهلل قرعاوی به رغم سـختیهای سـفر در آن دوران
و مسـافت طوالنـی عـازم هند شـد و ده ماه نزد علمای مدرسـه
رحمانیـه تحصیـل کرد؛ تا اینکـه مادرش از وی خواسـت برای
پرسـتاری از او که بیمار شـده بود به نجد بازگردد و تحصیالتش
را آنجا ادامه دهد .اما هشت روز پیش از آنکه شیخ عبداهلل به نجد
برسد مادرش از دنیا رفت.
فعالیتهای علمی در عربستان
از آنجایی که مردم نجد از خیرخواهی ،اخالق نیک و مهربانی
شـیخ عبـداهلل قرعـاوی با بـزرگ و کوچـک آگاه بودنـد بهگرمی
از او اسـتقبال کردنـد .گویـا اشـتغال وی به تجارت و شـترداری
مهارتهای الزم را در جذب دلها به او آموخته بود.
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او در سال  ۱۳۴۷هـ ق مکتبخانهای برای آموزش دانشآموزان
راهاندازی کرد و داوطلبانه در آن مشـغول به فعالیت شـد .مردم
خواسـتند حـق الزحمهای برایش مقـرر کنند امـا او آنگونه که
شـیخ عبداهلل بن عقیل در شـرح حالشان نقل میکند از پذیرش
آن خودداری کرد .از جمله شاگردان مکتبخانه او شیخ عبداهلل
بن عقیل شیخ حنابله نجد ،و شیخ عبداهلل آل بسام بودند .شیخ
عبـداهلل آل بسـام میگوید« :من از جمله کودکانـی بودم که در
مکتبخانـه او حاضر میشـدم .او به ما اجازه ترک مکتبخانه را
نمیداد تا اینکه نماز جماعت را در اول وقتش ادا کنیم .زمانی که
سـرگرم بـازی بودیم از ما میخواسـت به مسـجد برویـم .آنگاه
خودش هم برای ادای نماز به مسجد میرفت».
شیخ ابن عقیــل در رابطــه با روش برخورد شـیخ قرعاوی با
شاگردان ُخردسال میگوید« :ما را با خود برای پیادهروی میبرد
و با وجود تنگدسـتی مالی برای ما هزینه میکرد و به ما ورزش
و اسبسـواری آموزش میداد و میان ما مسـابقه برگزار میکرد.
ما که بزرگسالتر بودیم بعد از نماز عشاء قرآن را از حفظ مدارسه
میکردیم و شـب نزد او میخوابیدیم .نیمههای شـب ما را برای
ادای نماز تهجد بیدار میکرد و نماز جماعت صبح را نیز همراه او در
مسـجد ادا میکردیم .خانهاش انجمن کوچکی بود که شـبهای
جمعـه دانشآمـوزان ،اولیای آنهـا ،برخی بـرادران و چهرههای
سرشـناس و بزرگان را جمع میکرد .میان دانشآموزان مسـابقه
برگـزار میکـرد و بـه آنها هدایایـی بهعنوان یادبود مـیداد» .در
نظر داشـته باشـیم این اقدامات را در سال  ۱۳۴۷هجری قمری
برابر با  ۱۹۲۸میالدی انجام میداد .یعنی درسـت در سـالی که
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جماعت اخوان المسـلمین در مصر تأسـیس شـد و قبل از آنکه
رهبران اخوان از مصر ،عراق و سوریه در اثر فشارهای وارده از سوی
حکومتهای کمونیسـتی و چپگرای اسالمسـتیز کشورهایشان
بـه عربسـتان سـعودی پناهنـده شـوند .گویـا سـفرهای متعدد
شیخ عبداهلل قرعاوی و تحصیالت او در هند وی را با این شیوههای
آموزشـی و تربیتـی جذاب آشنـا کرده بود .گرچـه متأسفانـه این
تجربه بهخاطر حسـدورزی برخی ناتوانـان کوتهفکر ادامه نیافت!
در آینده ،ارتبــاط میـان شیخ
عبداهلل قرعـاوی و شیخ عبــداهلل
بـن عقیل که بـه عنـوان قاضی
منصوب شده بود توسعـه یـافت.
شیخ بن عقیل در سال  ۱۳۵۹هـ ق
نامـهای با این مضمــون به شیخ
عبـداهلل قـرعــاوی مینـویسـد:
«عبداهلل بن حمید و عبـداللطیف
شیخ عبداهلل بن عقیل
خدمتتان سالم دارند و ارادتمنـد
و دعاگویتان هستند ،و از سوی ما و دیگران اخبار توفیق شما و
تالشهایی که در دعوت دارید ،اقداماتی که در نشر آگاهی انجام
دادهاید و خیرخواهیتان در حق دین خدا ،پیامبر ،والیان مسلمانان
و عموم آنها به گوششـان رسـیده است .خدا را سپاس بگویید.
آنها از اوضاع کنونی شـگفت زدهاند چرا که بیاد ندارند کسی از
نجـد بـه نز د آنان آمده و اقداماتی نظیر اقدامات شـما انجام داده
باشد .سپاس از آن خدای جهانیان است».
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شـیخ عبـداهلل قرعاوی تا سـال ۱۳۵۴هـ ق در عنیـزه ماند .او
در یکی از نامههایش مینویسـد« :از سال  ۱۳۴۷تا  ۱۳۵۴هـ ق
چهار بار به راهاندازی مدرسهای در عنیزه اقدام کردم .هر بار که
تدریـس را آغـاز میکنـم نیازهای خانـه مـرا وادار میکند آن را
تعطیل کنم و در مغازه مشغول تجارت شوم .گاهی به شترداری و
گاهی دیگر به کشاورزی روی میآورم ،چرا که در همه زمینهها
رایگان تدریس میکردم .در خوشنویسـی ،حسـاب ،امال و انشاء،
تجویـد ،توحیـد ،فقه ،حدیث ،علوم حدیـث ،صرف ،نحو و تاریخ.
خارج از وقت درس هم به دانشآموزان فرصت ورزش میدادم و
میان آنها مسـابقاتی مانند ُکشـتی برگزار میکردم .عصرهنگام
که مردان و زنان جمع میشدند به امر به معروف و نهی از منکر
مشغول میشدم» .شیخ در خیابانها و بازارهای عنیزه رفت وآمد
میکرد و از هیبت عجیبی برخوردار بود.
بازگشت به تحصیل علم
شـیخ عبـداهلل قرعاوی پس از بازگشـت از هنـد حضور برخی
علما مانند شیخ محمد بن ابراهیم آل شیخ مفتی وقت عربستان
سعودی در ریاض ،و شیخ عبداهلل بن سلیم در بریده را دریافت و
از آنان بهره بُرد .او در زمانی با علمای ممالک مختلف ارتباط برقرار
کرد که امکانات سفر و ارتباطات بسیار ضعیف و ابتدایی بود.
وی در سال  ۱۳۵۵هجری قمری ده سال پس از بازگشتش از
دهلی به مشورت شیخ و استادش شیخ محمد بن ابراهیم آل شیخ
دوباره عازم هند شد و آنجا در تحصیل علم و دانش تالش بسیاری
نمـود تـا اینکه اجـازات و مدارک علمی را از شـیخ و اسـتادش
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رئیس مدرسان مدرسه احمد اهلل بن امیر قریشی دهلوی دریافت
کرد .شیخ دهلوی از شیخ عبداهلل قرعاوی خواست در هند بماند و
مدیریت مدرسه رحمانیه را بر عهده بگیرد اما شیخ قرعاوی تصمیم
گرفتـه بـود به کشـور خود بازگـردد و به مردمـش خدمت کند.
بنابراین در سال  ۱۳۵۷هجری قمری به عربستان سعودی بازگشت.
پس از بازگشـت ،شـیخ قرعانی به احسـاء و قطر سفر کرد و از
محضر شـیخ عبدالعزیز بن بشر در احساء و شیخ محمد بن مانع
در قطر کسب علم نمود .آنگاه روانه مکه شد و به شیخ و استادش
شیخ محمد بن ابراهیم آل شیخ پیوست.
انجام اصالحات در جنوب عربستان
شـیخ عبداهلل قرعاوی در مجلس شـیخ خـود مفتی محمد بن
ابراهیـم آل شـیخ از شـکایتهای متعـدد دعوتگرانـی کـه ملک
عبدالعزیز به جنوب عربسـتان سـعودی گسیل داشته بود اطالع
مییافـت .آنهـا از اوضاع پریشـان و نابهسـامان دینی و اخالقی
مناطـق جنوبی عربسـتان سـعودی ـ مناطق دامنـهدار از مکه تا
مرزهـای یمـن ـ گالیهمنـد بودنـد .وابسـتگی مردم بـه قبرها و
مزارها ،برگزاری جشنهای زار ،توسل به جن و شیاطین ،و ختنه
کردن به روش جاهلیت و شیوع جهل و نادانی ،برخی از مشکالت
این منطقه بود .او از شنیدن این اخبار بسیار ناراحت و اندوهگین
میشد ،تا اینکه در شبی از شبها رسول اهلل ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ
را بهخـواب دید که با دسـتان مبارکش به سـمت جنوب اشـاره
میکنـد و از وی میخواهـد رهسپـار آنجا شود .صبح که میشود
نزد شـیخ و اسـتادش مفتی محمـد بن ابراهیـم میآید و خواب
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را برای او تعـریف میکند .شیخ محمـد بن ابراهیـم به او میگوید:
«این خواب حق است».
قرعاوی پس از استخاره و مشورت با شیخ و استادش شیخ محمد
بن ابراهیم آل شیخ در سال  ۱۳۵۷هـ ق عازم حج شد و پس از آن
به شهر جـازان در جنـوب عربستـان عزیمت کـرد و در روستــای
صامطه اقامت گزید .او همراه خود مقادیری کاال برداشته بود که با
آن بـه تجـارت بپردازد و مخارج زندگیاش را تأمین کند و از آن
در دعوت و آموزش استفاده کند .مغازهای اجاره کرد و از طریق
این مغازه با مردم و احوال جامعه آشنا میشد .قرعاوی با شیوخ
قبایل جنوب آشنا شد و تدریس قرآن ،تجوید ،علم میراث و برخی
رسائل شیخ محمد بن عبدالوهاب
را آغـاز کرد ...این مغـازه نخستین
مدرسهای بود که قرعاوی در تهامه
یمن راهاندازی کرد .روزها سرگرم
آموزش دانشآموزان میشد و شب
نیـز به خانـوادههای آنـان آموزش
میداد .خبر شیخ و مدرسه عجیب
او در هم ه جا پیچید و عالقهمندانی
از روستاهای همجـوار برای کسب
دانشآموزان مدرسه الصامطه
دانش خدمت او رسیدند.
قرعـاوی روش عجیبـی در زدودن منکرات داشـت و بهشـکل
تدریجی و بدون درگیری مسـتقیم آنهـا را از بین میبرد .برای
نمونـه اگـر میدید مردم در یـک محفل موسـیقی میرقصند از
آنها میخواست هنگام اذان با او نماز جماعت را ادا کنند .آنگاه
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بعــد از نمــاز بـه موعظه میپــرداخت و آنهـا را پند میداد و
دگرگون میکـرد .یا به نـزد کسی که طبل میزد میرفت و به او
پول میداد تا محکمتـر در طبل بکوبد تا اینکه طبل پاره میشد.
به مجالس لهو ولعب میرفت و شرکتکنندگان در آن را انــدرز
میداد .یکبـار جماعتی را دیـد که در محفلـی مختلط میرقصند،
مقداری پول میانشان انداخت و آنها سرگرم جمع شدن پول شدند
و رقصشـان مختل شد .تا اینکه اذان مغـرب گفتـه شد و از آنها
خواست نماز مغرب را با او به جماعت ادا کنند .بعد از نماز مغرب
تا نماز عشـاء برایشـان موعظـه کرد و بعد از نماز عشاء خطاب به
آنها گفت :میخواهیم مسجـدی بنا کنیم ،و برای هر کدام از آنان
مسئولیتی انتخاب کرد .بعد از نماز صبح روز بعد بنای مسجد آغاز
شـد و یکـی از شاگردانـش را مسئــول امـامت آنهـا و آمــوزش
کودکانشان کرد.
یکبار شـیخ بعد از ادای نماز جمعه در مسـجد جامع صامطه
بـه بیـان حقیقـت توحیـد و تحذیر از شـرک پرداخت .سـخنان
شیخ با واکنش شدید کسانی روبرو شد که از خرافات و شرکیات
شایع در جامعه سود میبردند .امیر جازان برای آرام کردن اوضاع
و خواباندن فتنه از شـیخ خواسـت به جزیره فرسان که پناهنگاه
جنایتکاران و منحرفان بود برود .زمانی که شیخ به جزیره رسید در
آنجا مدرسهای راهاندازی کرد و به دعوت مشغول شد.
شـاگردان شـیخ قرعـاوی از امیـر جـازان خواسـتند شـیخ و
استادشـان را بازگردانـد چـرا که منطقه از علم او بهرهمند شـده
بـود .امیـر منطقـه اجـازه داد شـیخ بـه صامطـه بازگردد .شـیخ
قرعاوی در مسیر بازگشت به صامطه از روستای حکامیه گذر کرد و
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و در آنجا مدرسهای تأسیس نمود و مسجدش را مرمت کرد .این
نخستین مسجد در منطقه تهامه بود که شیخ آن را مرمت میکرد.
هنگامی که شیـخ به صامطـه رسید منـزل شاگردش شیخ ناصر
خلوفه را که در خصوص بازگشـت او با امیر منطقه مکاتبه کرده
بود مقر مدرسـه قرار داد .چرا که شـیخ ناصر به سـبب معلولیت،
قـادر بـه راه رفتـن نبـود و نمیتوانسـت روزانه به مدرسـه برود.
مدارس شـیخ بسیار سـاده بود .اتاقی بود که با شاخوبرگهای
نخل سـر هم آمده بود .شـیخ گاهی اوقات در مسجد و گاهی نیز
زیر سایه درختان به تدریس میپرداخت .مردم آن منطقه در فقر
مطلق بهسـر میبردند و از کمکهای دولتی محروم بودند .شیخ
قرعاوی داوطلبانه برای دعوت به آنجا رفته بود.
زمانی که دانشآموزان زیاد شـدند شـیخ تصمیم گرفت زمانی
را بـه دانشآمـوزان قدیمـی اختصـاص دهد و زمانـی دیگر را به
دانشآموزان جدید .زمانی را نیز اختصاص میداد تا به روستاهای
دیگر برای دعوت و امر به معروف و نهی از منکر سر بزند .همراه با
برخی از شاگردان نخبهاش از عصر پنجشنبه روانه روستاهای دیگر
میشـدند و صبح روز شـنبه باز میگشـتند .این گشت و گذارها
نتایج بسیـار خوبـی داشت و سبب شد بسیـاری از مظاهـر شرک
ماننــد تبــرک جستـن به سنگها و قبـرها از بین برود و تعداد
زیادی از ساحران و طلسمنویسانی که از آفریقا آمده بودند از آن
منطقه بگریزند.
در این رابطه سرودهاند:
«نجیبترین دانشمند از نجد بهسوی منطقه بیمار ما آمد
شیخ بزرگواری که ما را به راه روشن راهنمایی کرد .چه خوب
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مجددی بود عبداهلل.
آشـکارا ،صادقانـه و بـا اخلاص بهسـوی علـم تـوأم بـا عمل
فرا میخواند.
مردمان دشت و کوه دعوت نورانیاش را اجابت کردند».
قرعاوی منتظر نمیشـد مردم بهسـوی او بیایند ،خودش نزد
آنـان میرفـت .فصـل چوپانـی را غنیمت میشـمرد و همـراه با
شاگردانش بهنزد مردم میرفت و آنها را راهنمایی میکرد .این
گونـه بـود که قرعـاوی در مدتـی کوتاه نسـلی از دانشـجویان و
دعوتگران تربیت کرد .او شـاگردانش را بر اسـاس دعوت عملی و
برپایی دروس و مسـابقات ورزشی تربیت میکرد .میانشان الفت
و محبت و همکاری ایجاد میکرد بهگونهای که مایه خرسـندی
دلهای مؤمنان میشد .از دیگر فواید گشتهای شیخ این بود که
در روستاهای مختلف مدارسی را تأسیس کرد و شاگردانش را برای
تدریس ،امامت و خطابت به آنجا میفرستاد ،تا اینکه طی  ۳۱سال
اقدامات دعوتگرانه شیخ در جنوب ،تعداد مدارس این منطقه به
 ۲۸۰۰مدرسه رسید!
از ماجراهای جالب و شگفت مدرسه شیخ و دعوت او یکی این
بـود کـه روزی نامهای از یک نوجوان چوپان در روسـتای جاضع
دریافت کرد که تقاضای یک نسخه از کتاب توحید کرده بود و از
شیخ خواسته بود همراه با شاگردانش به روستای آنها بیاید ،چرا
که خودش مشـغول چوپانی گوسـفندان پدر و مادرش بود .شیخ
قرعـاوی از خـط این نوجوان چوپان شـگفتزده شـد و آن را به
شـاگردانش نشـان داد .در تاریخ  ۱۱ذوالقعده  ۱۳۵۹هـ ق شیخ
بههمراه شاگردانش برای دیدار با این نوجوان چوپان روانه روستا
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شدند .وقتی با او دیدار کرد متوجه شد خواندن و نوشتن میداند
و اندوختـهای از علـم و دانش دارد .شـیخ تصمیم گرفت برای او
در روسـتایش مدرسـهای راهاندازی کند .سپس از پدر و مادر آن
نوجوان خواسـت اجازه دهند پسرشان برای تحصیل نزد او بیاید
و در مقابل ،شـیخ برای آنها چوپانی اسـتخدام خواهد کرد .آن
نوجوان چوپان که حافظ نام داشت از استعداد عجیبی برخوردار
بود و هر درس را با یک بار شنیدن حفظ میکرد ،اما پدر و مادر
حافظ به شیخ گفتند« :ای شیخ ...پسرمان و گوسفندانمان» .یعنی
اجازه نمیدهیم او گوسفندان را رها کند.
شیخ قرعـاوی مدتی در آن روستـا ماند و در این مدت ،بهجای
اینکه شیخ درس را تکرار کند حافظ آن درس را برای دانشآموزان
بازگـو میکرد .پس از گذشـت چند ماه ،شـاگردان شـیخ از وی
خواستند به مدرسهاش در صامطه بازگردد چرا که روستای جاضع
از آنها بسیار دور بود .در اوایل سال  ۱۳۶۰هـ ق قرعاوی همراه
با شـاگردان قدیمیاش به صامطه بازگشـت و آن نوجوان چوپان
نیز پس از اینکه موفق شد رضایت پدر و مادرش را کسب کند به
آنها پیوست .شیخ بهمحض رسیدن به روستای صامطه مدرسه
را توسعه داد و آن را از نو بازسازی کرد و از تجاربی که در هند و دیگر
کشـورها کسـب کرده بود در تجدید بنای آن استفاده کرد۱۳۰ .
دانشآموز در آنجا به تحصیل مشغول شدند و شش معلم که از
شاگردان ارشد بودند وظیفه تدریس را بر عهده داشتند.
در پایــان آن سال پـدر و مـادر حافظ چوپـان از دنیا رفتند .شیخ
قرعــاوی او را نــزد خـود سکونت داد و حافظ به مدت سه ســال
مالزم شیــخ بود تــا ایـنکه سرانجــام ستــارهای شــد به نــام
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شیخ حافــظ الحکمی که آثــار
ارزشمنـــد و گرانسنگـی ماننــد
«منظومه سلم الوصول» و شرح آن
«معارج القبول» و دیگر کتابهای
علمی پراهمیتــی بـه پیشنهــاد
شیخاش قرعاوی تألیف کرد .شیخ
قرعاوی به سطح شهرت شاگرد و
دامـادش شیخ حافظ الحکمــی
شیخ حافظ الحکمی
دسـت نیافـت .بـا وجـود اینکه
حافظ عمر چندانی نکرد و زمانی که  ۳۵سـال بیشتر نداشت در
زمان حیات شیخ و استادش از دنیا رفت .شیخ قرعاوی از درگذشت
او بسیار اندوهگین شد.
حافظ الحکمی تنها شـاگرد مشـهور و بارز شیخ قرعاوی نبود؛
بلکه بسیاری از علما ،دعوتگران و قاضیان جنوب عربستان سعودی
از شـاگردان قرعاوی بودند که بعدها مدارس زیادی را تأسیس و
راهاندازی کردند و به افتا مشغول شدند.
شـیخ قرعـاوی از دانشآموزانـی که از مناطـق مختلف جنوب
عربسـتان سـعودی ،یمـن ،سـومالی ،اتیوپی به نـزد او میآمدند
استقبال میکردو برایشان مسکن و غذا تدارک میدید و از همسرش
میخواست برای دانشآموزان نان بپزد.
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چالشها و مشکالت فرا روی دعوت
سـ ّنت خداونـد در رابطـه با مصلحان این اسـت کـه آنها را با
دشـمنان و مخالفانشـان میآزماید .شـیخ با صبـر و اخالق نیکو
از دشـمنان خود درمیگذشـت .نسبت به کسـی کینه به دل راه
نمـیداد ،حتـی از سیاسـتهای وی ایـن بود که اگر میدانسـت
شخص سرشناسی مخالف دعوت اوست به دیدارش میرفت و به
نیکی با او رفتار میکرد و چه بسـا از وی میخواسـت سرپرستی
مدرسه یا اذان گفتن در مسجد را بر عهده بگیرد و مقداری پول
به او میداد تا اینکه موفق میشد دلش را بهدست بیاورد و او را به
دعوت خود مجاب سازد.
شیخ قرعاوی دو بار مورد سوء قصد قرار گرفت اما خداوند او را به
سبب تیزهوشی و ذکاوتی که به وی عطا کرده بود نجات داد .بعدها
ن کسانی که قصد ترور شیخ را داشتند شیفته اخالق او شدند.
هما 
از دیگر امتحانها و آزمایشهایی که یک دعوتگر به آن مبتال
میشود آزموده شدن با حاسدان و غرضورزان است .عدهای از این
افراد طی نامهای به ملک عبدالعزیز نوشـتند که قرعاوی سـاحر
و طلسـمنویس اسـت .در سـال  ۱۳۶۰هــ ق ملـک عبدالعزیـز
هیئتـی را بـرای بررسـی این ادعا بـه جنوب فرسـتاد .زمانی که
هیئت از مدرسـه بازدید نمود و با شـیخ و شاگردانش دیدار کرد
متوجـه شـد که آنهـا بر راه و روش درسـت هسـتند و اتهامات
را بیاسـاس اعلام کرد و تلگرافـی برای ملک عبدالعزیز ارسـال
کـرد .ملـک عبدالعزیز نماز صبح را نزد مفتـی محمد بن ابراهیم
ادا کرد و گزارش ارسـالی هیئت را به او نشـان داد .مفتی گفت:
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«قرعاوی از شـاگردان من اسـت» و از او تمجید کرد .اینجا بود
کـه ملـک عبدالعزیز دسـتور داد اعانـات ماهیانه برای شـاگردان
مـدارس قرعاوی مقرر شـود .پـس از آن ارتباط میـان قرعاوی و
ملک عبدالعزیز و دولت قوی شـد و شـیخ پس از سالها که همه
هزینههای دعوتش را شخصا تأمین میکرد ،از کمکهای دولتی
برای توسعهی فعالیتهایش بهرهمند شد.
از جمله توصیــههای هیئت ارسالی ملک عبدالعزیز این بود که
شاگردان ارشد و نخبه شیخ به روستاهای مختلف بروند و در آنجا
مـدارس جدیـدی راهاندازی کنند .در نتیجه ،مـدارس زیادی در
جنوب تأسـیس شـد و نهضت اصالحی شـیخ قرعاوی به سرعت
توسـعه یافت .زمانی که جنوب با خشکسـالی روبرو شـد مردم
تصمیم گرفتند در طلب باران به مناطق دیگری کوچ کنند .این
حادثه سبب شد شاگردان شیخ قرعاوی به مناطقی که دعوت به
آنجا نرسیده بود بروند؛ مدارس و مساجدی را تأسیس کنند و به
آموزش مردم و مبــارزه با ساحـران و جادوگران و طلسـمنویسان
مبادرت ورزند.
چه زیباست که یک شخصیت اصالحگر همراهانی داشته باشد
که او را یاری نموده و از وی دفاع کنند .شیخ محمد بن ابراهیم
آل شـیخ استاد و شیخ عالمه قرعاوی در نامهای به او مینویسد:
«با سنگاندازان و مغرضانی که در خصوص آنها نوشتهاید مبارزه
کرده و حامی مسـیر اصالحی خواهیم بود .بهشکل تدریجی این
قضایا حل خواهد شد».
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گسترش دعوت
دعوت اصالحی شـیخ عبداهلل قرعاوی به سرعت گسترش پیدا
کرد و به منطقه عسـیر و حومه آن رسـید .این مدارس تنها ویژه
پسران نبود .در سال  ۱۳۶۸هـ ق شیخ مدارس دخترانه را راهاندازی
نمـود .تا قبـل از راهاندازی مدارس دخترانه ،دخترانی که به عقد
شـاگردان شـیخ قرعاوی در میآمدند از شوهرانشان علوم شرعی
را فـرا میگرفتنـد .پـس از اینکـه دولـت عربسـتان سـعودی
فعالیتهـای شـیخ را ارزیابی کـرده و هیئتهـای مختلفی را به
جنوب روانه سـاخت ،شـیخ قرعاوی بهدسـتور مسـتقیم پادشـاه
عربسـتان سعودی رسـماً بهعنوان کارمند وزارت معارف انتخاب
شد .اما او پس از گذشت شش ماه از این مسئولیت استعفا داد تا
بتواند آزادانه و با فراغت کامل به مدیریت مدارسش بپردازد.
شـیخ قرعـاوی از ملک عبدالعزیز درخواسـت کـرد در جنوب
عربستان سعودی مرکزی فراتر از مدارس راهاندازی کند .در نتیجه
در سال  ۱۳۷۴هـ ق دومین دانشسرای علمی عربستان سعودی
پس از دانشسرای علمی ریاض در شهر جنوبی صامطه تأسیس
شـد و شـیخ قرعـاوی مدیریـت آن را بـه شـیخ حافـظ الحکمی
سـپرد .این دانشسرا تأثیر بسیار زیادی در نهضت علمی جنوب
داشت .مردم جنوب ضمن توسعه اطالعات علمی خود در مسیر
شغلی هم پیشرفتهای قابل مالحظهای کردند و نوعی تحول در
جامعه ایجاد شـد .پس از مدتی نمایندگیهای این دانشسرا نیز
در شهرهای ضمد و بیش تأسیس شد.
قبل از آن موعد ،در سال  ۱۳۷۲هـ ق دامنه مدارس شیخ قرعاوی
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توسط برخی شاگردانش به یمن کشیده شد و شیخ در سال ۱۳۷۶
هــ ق مدارس نجـران را راهاندازی کرد .شـیخ قرعاوی همچنین
مدارسی را در طائف ،جده ،مکه ،قصیم تأسیس کرد که برخی از
این مدارس شبانه و برخی دیگر ویژه بانوان بود.
بودجـه مدارس شـیخ در سـال ۱۳۷۹هــ ق  ۲۲میلیون ریال
سعودی بود .تعداد دانشآموزان مدارس شیخ در سال  ۱۳۸۶هـ ق
از  ۷۵هزار دانشآموز و دانشجوی دختر و پسر فراتر رفت۳۰۰۰ .
استاد زن و مرد در  ۲۸۰۰مدرسه به تدریش مشغول بودند .این در
حالی بود که کل منطقه جنوب هنگام ورود شیخ به آنجا در سال
 ۱۳۵۸هـ ق تنها سه مدرسه دولتی داشت!
حسـدورزان بـار دیگـر تلاش کردنـد بـه ثمـرات علمـی و
دعوتگرانه شـیخ که با فضل الهی و سـپس به یُمن زحمات او و
شـاگردانش حاصل شـده بود و بدون چشمداشت اعانات مالی از
سـوی دولـت و بدون دسـتمزدی خدمت میکردند آسـیب وارد
کنند .عدهای کوشیدند از شأن و جایگاه مدارس بکاهند و به بهانه
یکسانسـازی سیستم آموزشـی میگفتند مدارس شیخ قرعاوی
باید تحت پوشش وزارت معارف قرار بگیرد .این تقاضا با مخالفت
شـدید مفتی وقت شـیخ محمد بن ابراهیم آل شـیخ روبرو شد و
ایشان پیشنهاد دادند مدارس تحت نظر شخص او اداره شود و در
نتیجه ،حمایت مالی دولت از این مدارس به نصف کاهش یافت .شیخ
محمد بن ابراهیم میدانست شیخ قرعاوی و شاگردانش داوطلبانه
خدمت میکنند و در جستجوی منفعت شخصی نیستند .با این
حال ،در سال  ۱۳۷۷هـ ق دستور الحاق مدارس شیخ قرعاوی به
وزارت معارف رسماً صادر شد و این دستور طی دو سال اجرایی شد.
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ٔ
مرحله جدید در دعوت
پـس از صـدور این فرمـان که به بهانـهی روندهـای اداری به
دعـوت ضربـه مـیزد و موفقیـت آن را با مانع روبرو میسـاخت،
قرعاوی از دعوت باز نایسـتاد ،بلکه روش جدیدی در دعوت آغاز
کرد که نشان از تیزهوشی و ذکاوت او داشت و نشان میداد وی از
قدرت رهبری عجیبی برخوردار اسـت .پس از صدور این فرمان،
شـیخ قرعاوی به بنای مسـاجد و آب انبارها به پشـتوانه دارایی
شخصی خود روی آورد و شاگردانش در مساجدی که او ساخته بود
به تدریس مشغول میشدند و اینگونه مسیر دعوت ادامه یافت.
خالصه اینکه شیخ قرعاوی پرچمدار نهضت آموزشی و دعوی
در منطقه جازان و دیگر مناطق جنوبی بود .او بود که در منطقه
موج بیدارگری ایجاد کرد و آلودگیهای نادانی و بدعتها و منکرات
را از بیـن بـرد .او همچنیـن در آموزش دختران ،تأسـیس کتاب
خانههای عمومی و انتشـار دهها هزار نسـخه کتاب که با حمایت
مفتـی وقـت و دولـت چاپ و نشـر میشـد پیشگام بـود .عالوه
بـر مـوارد فوق ،شـیخ عبـداهلل قرعاوی نخسـتین کسـی بود که
کفالت دانشآموزان را بر عهده میگرفت و برای دانشآموزانی که
از راههـای دور میآمدنـد خوابگاه میسـاخت .در همه آنچه ذکر
شـد از تجارب و سـفرهای تجارتی و علمی پیشین خود استفاده
میکرد و در نتیجه فوجی از دعوتگران ،علما ،و معلمان تربیت کرد
که خود را بذل خدمت به دین و بیدارگری نموده بودند.
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دیگر جنبههای اصالحگری
کسـانی که با شـیخ قرعاوی و دعوت ایشـان آشـنایی دارند بر
نقـش آموزشـی و دعوتگری وی تمرکـز میکنند چرا که بارزتر
اسـت ،امـا قرعاوی نقشهـای عمرانی و سیاسـی مختلفی را ایفا
کرده است از جمله:
 -۱ساختن سدها :در آن زمان به علت کمبود آب و نیاز شدید
مردم به آب برای سیراب کردن دامها ،مشکالت و اختالفات زیادی
بهوجـود آمده بود .شـیخ قرعاوی رؤسـای قبایـل را جمع کرد و
از آنها خواسـت سدی بسـازند تا از بارندگیهای فصل زمستان
استفاده کرده و همگی از آن آب بهرهمند شوند و دیگر به نزاع با
یکدیگر نپردازند .او برنامهای برای ساختن سد ترتیب داد و خود
به همراه شاگردانش در بنای آن شرکت کرد و از مال شخصی خود
هزینه ساخت آن را پرداخت کرد .او چندین سد در جنوب عربستان
سـعودی راهاندازی کرد و در سـال ۱۳۵۷هـ ق در نامهای که به
مسئولین نوشت ساخت سدها و تغذیه آب انبارها را پیشنهاد کرد.
 -۲گشـایش برخی راههای اصلی میان شـهرها و روسـتاها با
وجـود صعب العبور بودن آن :زمانی که شـیخ عازم منطقه قبیله
فیفـا بـود بـا راه صعـب العبوری روبرو شـد .بـه ناگزیـر از االغی
کـه بـر آن سـوار بـود پایین آمد ،با پـای پیـاده االغ را میراند تا
از مرتفعـات خطرنـاک باال برود! او رؤسـای قبایل را جمع کرد و
مسئولیت هموار کردن راه را میان آنها تقسیم کرد و خودش با
آنـان همـکاری کرد تـا اینکه باال رفتـن و پایین آمـدن از کوه و
مرتفعات را برایشان آسان کرد .شیخ قرعاوی در سال ۱۳۷۳ه ـ ق
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طی نامهای به ملک سعود پادشاه وقت عربستان سعودی خواست
مسـیر آبها از طریق جازان و بهویژه عقبه ضلع را تسـهیل کند.
 -۳باطل کردن عادات و رسوم بد در هنگـام ختنــه کودکان :در
آن دوره در جنوب عربستان سعودی مرسوم بود وقتی کودک ده
سـاله میشد پوسـت آلت تناسلی وی را بهشـکل کامل در انظار
عمومـی میکندند و از او میخواسـتند گریه نکنـد و فریاد نزند.
شـیخ قرعاوی از ملک عبدالعزیز خواست کمیتههایی از پزشکان
متخصص را برای ختنه کودکان به روش صحیح به جنوب اعزام
کند که این اقدام منجر به ابطال آن عادت و رسم بد شد.
 -۴قرعاوی در نامهای که به ملک سعود نوشته پیشنهاد ساختن
هزار شهر با همکاری دولت و مردم را مطرح میکند و به تفصیل و
با جزئیات به راهاندازی سیسـتم صنعتی ،کشـاورزی ،آموزشی ،و
بهداشتی اشاره میکند .شیخ عبداهلل قرعاوی پس از بازگشت از
هند نقشه جامعی از شهر ریاض طراحی کرد و آن را به دفتر ملک
عبدالعزیز فرسـتاد که نشـان از ابتکار و نیـز خیرخواهی او دارد.
مسـئوالن متحیـر مانـده بودند که یک دانشـجوی علوم شـرعی
چطور امکان دارد اینقدر در نقشهکشی ماهر باشد ،او که مهندس
نیسـت .در جسـتجوی او برآمدند اما شیخ به جنوب رفته بود .از
شیخ و استادش شیخ محمد بن ابراهیم در مورد او پرسیدند .شیخ
گفت اگر نقشه او را پیاده کنید چیزی را از دست نمیدهید .او به
هند سفر کرده و از پیشرفت و مدنیت آنجا اطالع حاصل کرده
اسـت و دوسـت دارد آن را در کشـور خـودش عملـی کند .پس
از آن ،دولـت سـعودی اجـرای نقشـه را آغـاز کرد و محلـه اللمز
در ریاض را وفق این نقشهکشـی سـاخت که تا امروز از بهترین
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محلههای ریاض محسوب میشود.
 -۵شـیخ قرعـاوی همچنین پیشـنهاد تأسـیس یک دانشـگاه
مدرن را که در آن علوم شـرعی و دنیوی تدریس شـود با دولت
سـعودی مطرح کرد و جزئیات دقیق راهاندازی دانشکده پزشکی
را با کمترین هزینه و سریعترین زمان با دولت در میان گذاشت.
 -۶او پیشنهادات زیادی برای توسعه مسجد الحرام و بهسازی
خدمات آن ارائه داد.
ل پیامهای متعدد بـه ولیعهد وقت
 -۷شـیخ قرعـاوی با ارسـا 
سـعودی سـعود بن عبدالعزیز در رابطه با قضیه فلسطین نسبت
بـه ضـرورت حمایـت از فلسـطینیان و حـق بازگشـت آنـان بـه
سرزمینشان و بهرهمندی از خدمات آموزشی و ..تا پیروزی کامل
بر دشمنان تأکید کرد.
 -۸او از شـیخ و اسـتادش شـیخ محمد بن ابراهیم آل شـیخ
درخواسـت کرد امور مربوط به دعوت اسلامی را نظم بخشیده و
رهبری آن را خود بهگونهای عهدهدار شود که ساختار آن از ضوابط
دعوی ،مالی ،و اداری یکسانی برخوردار باشد؛ چرا که اینگونه امر
دعوت تقویت خواهد شد و گسترش خواهد یافت.
 -۹در سال  ۱۳۷۹هـ ق شیخ قرعاوی در نامهای که به دوست
و همشـاگردیاش شـیخ عبدالعزیز بن باز نوشـت تصمیم پادشاه
را مبنـی بـر راهانـدازی یـک دانشسـرای شـرعی بـا او در میان
گذاشـت .شـیخ بن باز از این ایده و تصمیم اسـتقبال نمود و از
شیخ قرعاوی خواست تأسیس آن را پیگیری کند و دانشسراهایی
همانند آن در مدینه ،طائف ،و جده راهاندازی کند.
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 -۱۰در سال  ۱۳۸۱هـ ق شیخ عبداهلل قرعاوی با ارسال نامهای
بـه دوسـت و همشـاگردیاش شـیخ عبدالعزیز بن باز از ایشـان
میخواهـد بـا مردم کویـت ارتباط برقرار کنـد و از آنها بخواهد
اجرای شـریعت اسالمی را پایه قانون اساسی خود قرار دهند .در
آن زمان دولت کویت در پی تدوین قانون اساسی بود.
وفات شیخ قرعاوی
شیخ عبداهلل قرعاوی تا سال  ۱۳۸۶هـ ق در جنوب عربستان
سعودی ماند و بر مساجدی که ساخته بود نظارت میکرد تا اینکه
چشمانش نابینا شد و توانش به ضعف گراییـد .بعد از آن همراه با
خانوادهاش به ریاض آمد و مشغول امور خیریه شد تا اینکه در سال
 ۱۳۸۹هـ ق بهشکل کلی زمینگیر و خانهنشین شد.
نیمی از بدن ایشان فلج شده بود .او را در بیمارستان شمیسی
در ریاض بسـتری کردند .علما و بزرگان و چهرههای سرشـناس
عربستان سعودی در این مدت به عیادت او میرفتند تا اینکه در
هشتم جمادی االول سال  ۱۳۸۹هـ ق دیده از جهان فروبست .وی
پیش از وفات ،یک سوم داراییهای خود را وقف امور خیریه کرد.
در مسجد جامع بزرگ ریاض بر پیکر او نماز خواندند و در مقبره
عـود به خاک سـپرده شـد .ملک فیصل پادشـاه وقت عربسـتان
سعودی دستور داد در حرمین شریفین بر او نماز میت غایب ادا
کنند.
اینگونه دفتر زندگی شیخ قرعــاوی به پایان رسید .سرگذشتی
آکنـده از تجارب ارزشـمند که اگر کسـی آن را با دقت بررسـی
قرارکنـد در مییابد از آنچه ما امروزه در جماعتها و گروههای
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اسالمی مانند اخوان المسلمین و جماعت تبلیغ شاهد آنیم کمتر
نیسـت .امتیـاز و وجـه بارز دعوت شـیخ قرعاوی درسـتی منهج
و توانایی علمی او بود.

منابع و مراجع:
المـام عبداللـه بـن محمد
المسرة الدعويـة لداعيـة جنـوب الجزيـرة إ
ي
أ
القرعـاوي ،تألیف :بندر بن فهد اليداء ،انتشـارات :دار المنهاج ،رياض،
چاپ دوم سال ۱۴۳۳هـ ق.
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عالمهی قصیم شیخ عبدالرحمن السعدی
۱۳۰۷-۱۳۷۶هـ ق۱۹۵۷-۱۸۸۹ /م

پیش درآمد

شـیخ عبدالرحمن السعدی در سـالهای اخیر به لطف تفسیر
1
ارزشـمندش «تیسـیر الکریم المنان فی تفسـیر القرآن الکریم»
در خارج از عربسـتان سـعودی شـناخته شـده اسـت اما زندگی
شـیخ سـعدی و نقش اصالحی او تا به امروز آنگونه که شایسته
اسـت بـه مـردم نرسـیده تـا از آن الگو بگیرنـد ،با وجـود اینکه
چندیـن پایـان نامه علمـی در رابطه با رویکـرد تربیتی ،دعوی و
علمی ایشان نوشته شده است.
شـاید عامل اصلی شـکاف میان شیخ و دانسـتنیهای مردم و
دانشـجویان از زندگی ایشـان همان چیزی اسـت که شـیخ بکر
ابوزید در مقدمه یکی از چاپهای تفسـیر سـعدی نوشـته است،
ایشان میگوید« :در سال  ۱۳۸۹هـ ق از برخی صالحان شنیدم که
مردم را به مطالعه تفسیر سعدی تشویق میکردند ...تا اینکه سال
 ۱۴۱۸هـ ق رسید و من افتخار بازبینی کتاب «التفسیر المیسر»
را داشتم ...دیدم که این تفسیر بسیار از تفسیر ابن جریر طبری
متوفای  ۳۱۰هـ ق و تفسیر سعدی استفاده کرده است ،آنجا بود
که شیفته این تفسیر شدم و بیشتر به آن توجه کردم.
...امیدوارم این عالمه مفســر را بهرهای از گفته شیخ االسالم ابن
تیمیه باشـد کـه میفرمایند[ :اما علم لدنی؛ تردیدی نیسـت که
خداونـد آن را بـر دلهای اولیای پارسـایش و بنـدگان صالحش
میگشایـد به خاطر پاکی دلهایشان از آنچه خدا بدش میآید و
پیـروی از آن چه او دوست میدارد ،به گونهای که این علــم را بر
-1این کتاب با عنوان «تفسیر راستین» توسط آقای محمد گل گمشاد زهی به فارسی ترجمه شده
و نشر احسان در تهران آن را در سه جلد چاپ و نشر کرده است( .مترجم)
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دیگران نمیگشاید] ...و من گمان میکنم این گفته در مورد شیخ
سعدی صادق است ،زیرا از فضل الهی چشمههای معانی قرآن در
مقابلش جوشیده است».
شیخ بکر ابوزید به ارزش شیخ سعدی پی نبرد مگر با گذشت ۳۸
سال از شنیدن نام و آوازه او درحالیکه در یک کشـور زندگی میکردند!

میالد و رشد شیخ سعدی
شـیخ عبدالرحمن بن ناصر بن عبداهلل سعدی تمیمی در سال
 ۱۳۰۷هـ ق برابر با ۱۸۸۹م در شهر عنیزه از شهرهای منطقه قصیم
عربستان سعودی دیده به جهان گشود.

او در دورهای به دنیا آمد که اوضاع نجد به سبب درگیریهای میان
قبایل و عشـایر ،آشـفته بود تا اینکه عبدالعزیز آل سـعود در سـال
۱۳۲۶هـ ق برابر با ۱۹۰۷م قدرت را به دست گرفت و درست زمانی که
شیخ سعدی  ۱۹ساله بود ب ُ َریده و عنیزه به زیر سلطه او در آمدند ،لذا
ارتباط شیخ سعدی با پادشاه عربستان سعودی و علمای ریاض ضعیف بود.

شیخ سعـدی یتیمــانه رشد کرد ،چهار ساله بود که مادرش از
دنیــا رفت و هفت سال بیشتــر نداشت که پدرش نیـز از دنیا رفت
و همسـر پدرش مسئولیت تربیت او را بر عهــده گرفت و بسیــار در
حق او نیکی کرد .زمانی که به سـن جوانی رسـید به خانه برادر
بزرگ ناتنیاش حمد بن ناصر رفت .برادرش حمد سرپرستی او را
عهده دار شد تا اینکه مشغول به کسب علم و دانش شود.
مادرش زمانی که بهوی باردار بود در خواب ،خود را در محراب
مسجد دید .وقتی خواب را برای شوهرش بازگو کرد او که با تعبیر
خواب آشنایی داشت گفت « :اگر خوابت درست باشد فرزندی به
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دنیا میآوری که در محراب مسجد جامع خواهد ایستاد و به امامت
مردم مشغول خواهد شد».
پـدر و بـرادر بـزرگ او حمد از اهـل علم و فضل بودند .شـیخ
عبدالرحمن در محیطی ایمانـی رشد کرد ،یازده ساله بود که قرآن
را حفظ کرد و از محضر علمــای عنیــزه و علمــایی که به آن جا
میآمدند استفاده کرد.
اساتید شیخ سعدی و تالشهای علمی او

شـیخ سـعدی تنها از علمای عنیزه و علمایی که به این شـهر
میآمدند اسـتفاده علمی برد؛ کسـانی همچون شـیخ محمد بن
عبدالکریم الشـبل ،شـیخ عبد بن عایض ،شیخ ابراهیم بن جاسر،
شیخ صعب التویجری ،شیخ علی بن محمد السنانی ،شیخ صالح
بـن عثمـان القاضی ...ویژگی و امتیاز این علمـا این بود که برای
کسب علم و دانش به خارج از عنیزه و جاهایی مانند حجاز ،شام،
عراق ،مصر ،هند و کشـورهای دیگر سـفر کرده بودند و با علمای
اصالحگـری همچون شـیخ جمـالالدین قاسـمی ،عالمه صدیق
حسن خان ،شیخ محمود شکری آلوسی و دیگران ارتباط داشتند
و از معارف و علوم نوین اطالع کسب کرده بودند و هر کدام از آنها
در زمینهای تخصص داشـت .شـیخ سـعدی از محضـر این افراد
استفاده کرد و با وجود اینکه برای تحصیل از عنیزه خارج نشده بود
به اندازهای از معارف دست یافت که علمای دیگر دست نیافته بودند.
از دیگـر چیزهـای کـه به معارف شـیخ سـعدی افـزود ارتباط
بـا علمایـی بود کـه از خارج عنیـزه به این شـهر میآمدند مانند
دانشمند موریتانیایی عالمه شیخ محمد شنقیطی .ارتباط سعدی
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با شنقیطی تا وفات ایشان ادامه داشت و نامههای متعددی میان
آن دو توسط کسانی که میان عنیزه و الزبیر رفت و آمد داشتند رد و
بدل میشـد .شـنقیطی اصالحگریهای زیادی در منطقه الزبیر
و کویت انجام داده بود و مشارکتهای اجتماعی و سیاسی فعالی
داشـت .او چهار سـال در عنیزه اقامت گزید و در این مدت شیخ
سعدی از او ادبیات عرب را فرا گرفت و به کتابهای شیخ االسالم
ابن تیمیه و ابن قیم عالقمند شد و شیوه تدریس او که متفاوت
با شیوه سنتی علمای نجد بود را فرا گرفت.
کما اینکه ایشان از محضر اساتید دانشگاه االزهر که به عنیزه
میآمدنـد و یـا برای ادای مناسـک حج به مکـه میآمدند مانند
شیخ حامد الفقی ،شیخ عبدالرزاق عفیفی ،شیخ عبدالرزاق حمزه
و ...استفاده کرد.
از آنجایـی که عنیزه در مسـیر تجارت عـراق ،هند و مصر قرار
داشت سبب شده بود شیخ سعدی از طریق خویشاوندان تاجرش
یا مسـافرانی کـه از آنجا عبـور میکردند با اوضاع جهان بیشـتر
آشنا شود.
همه آنچه ذکر شـد از شـیخ سـعدی یک شـخصیت علمی با
دید باز و عاشـق تالش و کوشـش ساخته بود .دیری نگذشت که
شـیخ سـعدی از همعصران خود پیشی گرفت و در حالی که ۲۳
سـاله بود به تدریس مشـغول شـد .او از روش سـنتی مطالعه در
شهرش که بر اساس مذهب حنبلی بود فراتر رفت و کتب تفسیــر،
حدیث ،توحید ،کتب شیخ االسالم ابن تیمیه و شاگردش ابن قیم
را مطالعه کرد ،لذا ذهنش باز شد و شناختش عمیقتر گردید و از
دایـره تقلیـد خارج شـد و وارد دایـره اجتهاد مقید شـد و اقوال
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را بر اساس قوت دلیل آن ترجیح میداد ...آنگونه که شاگردش
شیخ عبداهلل بن عبدالرحمن البسام نقل میکند.
پیشرفت علمی شیخ عبدالرحمن سعدی و رسیدن او به مرحله
اجتهـاد یک مرتبـه صورت نگرفت ،بلکه از مراحل مختلفـی گذر
کرد تا اینکه در چهل سالگی از تقلیـد مذهب حنبلـی رهـا شده
و هماننـد شـیخ االسلام ابـن تیمیـه به اجتهـاد همراه بـا دلیل
روی آورد و این قضیه در کتابهایی که تألیف نموده و در آن از دلیل
پیروی میکند مشـاهده میشـود .شیخ سعدی اکثر کتابهایش
را در این مرحله از عمرش به رشته تحریر در آورد.
میتوان نقش اصالحی شیخ سعدی را در محورهای زیر خالصه کرد:
۱ـ تدریس
شـیخ عبدالرحمن سـعدی بیش از پنجاه سـال از عمر خود را
داوطلبانه به تدریس مشـغول بود بدون اینکه پاداشـی از کسـی
دریافـت کنـد .بارها پشـنهاد دریافـت حقوق تدریـس ،امامت و
خطابت از سوی دولت را رد کرد ،در اواخر عمرش پذیرش حقوق
امامت را قبول کرد اما آن را هزینه مسجد میکرد و چیزی از آن
برای خود بر نمیداشـت .طی این سـالها از طریق میراث بهجا
مانده از پدر و همسر پدرش ارتزاق میکرد .پس از اینکه دو پسرش
بزرگ و مشـغول کار شـدند ،از پدرشان حمایت میکردند .شیخ
سـعدی انسانی بسیار پارسا بود و هزینههای اندک کفاف زندگی
او را میکرد.
شیخ سعـدی زمانی که  ۲۳سال سن داشت و نزد اساتیــدش
مشغـول تحصیـل بود تدریس را آغاز کرد و از سال  ۱۳۵۰هـ ق
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مرجـع فتـوا و تدریس در عنیزه شـد و بهمرور زمان شـیوههای
خود را بر اسـاس آموزشی که از اسـاتیدی که از مناطق مختلف
بـه عنیـزه میآمدند آموختـه بود ،تغییـر میداد .دانـش آموزان
را جمـع میکرد و کتاب مشـخصی را برایشـان تدریس میکرد،
گاهـی اوقـات کتابهای جدیـدی برای تدریس بـر میگزید که
تدریس آن در نجد سابقه نداشت و در انتخــاب کتابی که تدریس
میکرد با شاگـردانش مشورت مینمود و برای آنها پرسشهایی
مطـرح میکـرد و میانشـان مناظـره برگـزار مینمود و برایشـان
جوایزی تعیین میکرد .او روزانـه چهار وعده به تدریس مشغول
میشـد :بعد از نماز صبح تا طلوع خورشـید ،قبل از نماز ظهر تا
وقت نماز ،بعد از عصـر و بین مغـرب و عشاء ،شیخ ابن عثیمین
شیوه شیــخ و استــادش سعدی را در تدریس ادامه داد ،ایشان
میگویـد« :مـن در تدریس و شـیوه ارائه علـم و دانش به دانش
آموزان از طریق مثال و معانی از ایشان تاثیر گرفتهام».
شـیخ سـعدی توجه و عنایت ویژهای به شـاگردانش داشـت و
پیگیـر تحصیلات و آمـوزش آنـان بود ،بـه ویژه اگـر در آن ها
تیزهوشـی و تالش و پشـتکار میدید .برای نمونه ،ایشـان از پدر
شیخ ابن عثیمین خواست پسرش را نزد او بگذارد و او را با خود نبرد.
تعداد شاگردان شیخ سعدی از مرز  ۱۵۰نفر گذشت و بسیاری
از آنها بعدها دانشـمندان بزرگ ،قاضیان ،مفتیان ،نویسـندگان
و اسـاتید دانشـگاه در سراسـر عربسـتان سعودی شـدند و تأثیر
برخـی از شـاگردان وی امثال شـیخ ابن عثیمین ،شـیخ عبداهلل
البسام و شیخ عبداهلل بن عقیل و ...از مرزهای عربستان فراتر رفت.
شـیخ سـعدی الگویی بود که با رفتار و اخالق خود و گستره علم
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و دانشی که داشت و شیوههای درست تربیتی و آموزشی ،در دل
دانشآموزان نفوذ میکرد.
شیخ عبداهلل البسام در مورد شیخ و استادش سعدی میگویـد:
«شاگردان شیخ که در مسجد از او کسب دانش کرده بودند بعدها
متولـی تدریـس در مدارس و مراکز دولتی شـدند .شـیخ با خط
خـود گواهـی آنان را چنین مینوشـت :فالنی فلان دروس را از
من فرا گرفته و فالن کتاب و فالن کتاب را نزد من خوانده است
و شایسـتگی تدریـس این ماده درسـی در ابتدایی یـا راهنمایی
یا دبیرستان را دارد و دولت نیز گواهیهای شیخ سعدی را مالک
قرار داد و تجربه ثابت کرد که گواهیهای ایشان تعبیری صادقانه
از حقیقت بود».
شـیخ سعدی بعدها سرپرستی دانشسـرای علمی عنیزه را بر
عهده گرفت و عالوه بر دروسی که در مسجد داشت هر سهشنبه
در دانشسـرا نیـز تدریس میکـرد ،کما اینکه تـوده مردم بهره
زیادی از دروس ایشان میبردند .درسی که بعد از عصر ایراد میکرد
کوتاه و خطاب به نمازگزاران بود و جدا از خطبه جمعه فرصتها و
مناسـبتهای مختلف را برای ایراد سـخنرانی غنیمت میشمرد.
او همچنیـن در بیشـتر محافـل و مجالس مردم شـرکت میکرد
و از آن بـرای آمـوزش و راهنمایی آنها اسـتفاده میکرد .شـیخ
سعدی همچنین وقت خاصی را برای پاسخ دادن به پرسشهای
شـرعی بانوان در خانهاش قرار داده بود و در حضور همسـرش به
پرسشهای آنان پاسخ میداد.
توجه و عنایت شـیخ سـعدی به آموزش و تدریس برخاسته از
درک عمیق ایشان از نیاز امت به علم و دانش و تأثیر آن در بیداری
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امت و پیمودن مسیر عزت و کرامت بود .او میگوید« :بزرگترین
جهـاد پیمـودن مسـیر تعلیم و تعلم اسـت» و نیـز میگوید« :ما
دو نـوع جهاد داریم :جهادی که هدف از آن اصالح مسـلمانان و
تصحیح باورها ،اخالق و آداب آنان و همه امور دینی و دنیویشان
و تربیت علمی و عملی آنهاست ،که اساس و پایه جهاد است و نوع
دوم جهاد بر مبنای آن بنا میشود».
دیدگاه شاگردان شیخ سعدی در رابطه استادشان:
شیخ محمـد القاضـی در مورد شیـخ و استادش میگوید « :او
دارای اطالعات زیادی در زمینههای مختلف بود .وارد هر تخصصی
که میشد تصور میکردی جز این تخصص نمیداند و کتابهای
او بزرگترین گواه بر این قضیه است».
شـیخ ابن عثیمین در وصف ایشـان میگویـد« :او در عبادت،
علـم و اخالق در میان همعصران خود همانند نداشـت ،با بزرگ
و کوچک به فراخور سـن و سالشان رفتار میکرد ،جویای احوال
فقرا میشـد و شـخصا نیازهای آنان را برطرف میکرد .در مقابل
آزار و اذیت مردم صبــور بود ،عذرخواهــی را از سوی هرکسی که
مرتکب اشتبـاه میشد دوست داشت و شخص اشتبـاه کننده را به
گونهای نصیحت میکرد که دیگر مرتکب آن اشتباه نشود».
شـیخ عبـداهلل البسـام میگویـد« :شـیخ عبدالرحمن سـعدی
نقش بسیار مهمی در تربیت و آموزش جمع زیادی از دانشجویان
داشتند».
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۲ـ مشغول شدن به تألیف
گرچـه علمـای عنیـزه در آن دوره توجـه چندانـی بـه تألیـف
نداشـتند ،اما شـیخ سـعدی از آنجایی که به مطالعه عادت کرده
بـود ارزش تألیف را میدانسـت و خوب میفهمیـد که اثر تألیف
بـه یـک مـکان و دوران محـدود نمیمانـد بلکه به اماکـن دور و
زمانهای طوالنــی خواهـد رسیـد .ایشان میگوید« :چه بسیــار
علمـای هدایتگـری کـه صدها سـال پیـش از دنیـا رفتهاند اما
کتابهایشـان اسـتفاده میشود و شاگردانشـان در نشر علمشان
کوشـیدهاند و خیر آنها به فضل خدا به نسـلهای آینده رسیده
اسـت» .از فضل الهی نوشـتههای شیخ سـعدی امروز با استقبال
گرم دانشجویان و پژوهشگران روبهرو شده است و همه از آن علم
مبارک و زالل بهره میبرند.

مجموعه مؤلفات عالمه سعدی

شـیخ عبدالرحمـن سـعدی بـا وجـود مشـغلههای فراوانی که
داشت بیش از  ۴۰کتاب به رشته تحریر در آورد که مهترین آنها،
تفسـیر اوسـت .آثار او در زمینههای مختلفی نگاشته شده است:
تفسـیر ،عقیـده ،حدیث ،فقـه ،اصول ،لغت عـرب و ...از امتیازات
کتابهای شیخ سعدی ساده بودن آن و در بر داشتن ادله عقلی
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و نقلـی و تنوع شـیوه طرح مسـائل میان بیـان قضایا و مناظره و
پرسـش و پاسـخش است .او همچنین عنایت ویژهای به تلخیص
برخـی کتابهـای مهم از طریق جمع قواعد و اصول آن داشـت.
شیخ سعدی از قضایای عصر و احکام جدید نیز غافل نبود و نظر
خودش را در مورد آن میگفت ،کسی که به کتابهای شیخ مراجعه
کند در آن موارد زیر را به خوبی خواهد یافت:
جهـاد در راه خـدا ،وجـوب همکاری میـان مسـلمانان ،جهاد
دینـی ،ادله قرآنی مبنی بر اینکه دانشهای نوین در داخل علوم
دین صحیح حالل همه مشکالت است،
اسلامی وارد میشـوندِ ،
ادله و براهین در ابطال اصول منحرفان، برائت دین و حامالن آن از
افتراءات قصیمی.
شیخ سعدی با کتابهایش تجارت نمیکرد و از آن چشمداشت
مادی نداشت ،بلکه آنها را رایگان میان علما و دانشجویان توزیع
میکـرد و آنگونـه که از نامههای او به شـیخ عبـداهلل بن عقیل
مشـخص میشـود برخی شاگردانش در چاپ و نشر این کتابها
با او همکاری میکردند.
۳ـ تأسیس مؤسسات عمومی و خدمت به مردم

شـیخ سعدی تصمیم گرفته بود یک کتابخانه عمومی در شهر
عنیزه راهاندازی کند تا همه از آن بهرهمند شـوند .برای تأسـیس
ایـن کتابخانـه با شـاگردانش مشـورت کرد و طی نامـهای که به
وزیر دارایی وقت نوشـت خواسـتار حمایت دولت برای خریداری
کتابهای مورد نیاز شد .وزیر دارایی با این خواسته موافقت نمود
و کتابهای چاپ شده توسط دولت و کتابهایی که در کتابخانههای
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مکه و انبارهای کتاب بود را برای شـیخ سـعدی فرسـتاد .زمانی
کـه کتابهـا به عنیزه رسـید اتاقی کـه آنها بـرای کتابخانه در
نظر گرفته بودند گنجایش کتابها را نداشـت ،در نتیجه شیخ از
اهالی عنیـزه که در داخل و خارج شهر زندگی میکردند خواست
تا برای سـاخت کتابخانه با او همکاری کنند .کمکهای مالی از
مکه ،بحرین ،عراق ،و هند روانه عنیزه شد و در سال  ۱۳۵۹هـ ق
کتابخانه عمومی عنیزه در ورودی مسـجد جامع بزرگ این شهر
تأسیس شد و بعد از تجدید بنای مسجد جامع ،کتابخانه دارای یک
سـاختمان مسـتقل شد .شـیخ سعدی سرپرسـتی کتابخانه را بر
عهده گرفت و شیوه مدیریت آن را برنامهریزی کرد .این کتابخانه
پس از تأسیس مبدل به مقر تدریس شیخ برای شاگردانش و مقر
تحقیقات و پژوهشهای آنان شد .در کتابخانه تابلویی نصب کرده
بودند که در آن کیفیت اسـتفاده از کتابهای کتابخانه را شـرح
داده بود .یکی از دانشآموزان شیخ سعدی یعنی شیخ عبدالعزیز
بـن محمـد السـلمان این جملههـا را به صـورت ابیات شـعر در
آورده و میگوید:
قبل از اینکه کتابی را برداری خوب در شروط گرفتن آن اندیشه کن
این شـروط را حفظ کن و بیاد داشـته باش که در بقای کتاب
کمک خواهند کرد
اولیـن شرط گرفتـن کتــاب به آرامی است و برگردانـدن آن به
جایش پس از مطالعه
و بستن در قفسههای کتاب و عدم خارج کردن کتاب از مکانش
و خداوند صاحب عرش از آسمان و زمین بر مصطفی درود بفرستد
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زمانی که شـیخ نقشه کشورهای جهان و مسیر عبور کشتیها
را در دسـت یکی از فرزندانش دید آن را خواسـت و در کتابخانه
نصب کرد .بعدها پسرش یک کره جغرافیایی نیز به او هدیه کرد.
هنگامـی که جنگ جهانی رخ داد شـیخ به دقت کره جغرافیایی
را بررسی میکرد و مسیر جنگ را شرح میداد و برخی ادعاهای
واهی آنان برای شروع جنگ را رد میکرد.
در سال  ۱۳۶۳هـ ق شیخ سعدی از مردم خواست با او در توسعه
مسجد جامع عنیزه از قسمت جلو همکاری کنند و در سال ۱۳۷۳
هـ ق خواستار همکاری آنها برای توسعه مسجد از جهت پشت شد.
شیخ سعدی بدون دریافت هیچ مزدی عقد ازدواج و وصیتهای
مـردم را ثبت میکرد .او قاضـی حقیقی در میان مردم بود اما از
پذیرفتن منصب قضاء به طور رسمی خودداری میکرد .او همچنین
نظارت بر برخی زمینهای موقوفه را بر عهده داشت و هرگاه وقت
ثمر دادن کشت آن میرسید فورا آن را میان فقرا و نیازمندان توزیع
میکرد و چیزی برای خودش باقی نمیگذاشت.
نکاتی از زندگی سعدی
ـ شـیخ سـعدی یک شـخصیت اجتماعـی بود که برای سـود
رسانی به مردم ،بسیار با آنــان تعامــل داشت .کسـی که کتـاب
نوه او« ،زندگی اجتماعی شـیخ عبدالرحمن سـعدی» را مطالعه
کند ،شـیخ سـعدی را در تعامل با فرزندان ،نزدیکان ،همسایگان
وجامعه ،الگویی معاصر در زندگی اجتماعی میبیند.
ـ به سبب رأی متفاوتی که شیخ عبدالرحمن سعدی در رابطه
بـا یأجـوج و مأجوج داشـت حسـودان و نادانان شـایعاتی در نزد
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ملـک عبدالعزیز پیرامون وی مطرح کردند ،اما ملک عبدالعزیز و
علما دریافتند که سعدی یک عالم مجتهد است ،او شایعه کنندگان
را هم مجازت نکرد.
ـ شـیخ سـعدی مطبوعات و رادیو را پیگری میکرد و مقاالتی
برای مجله المنار که عالمه رشید رضا آن را تأسیس کرده بود و
مجلـه المنهل سـعودی مینوشـت .او همچنیـن مکاتبات زیادی
با علما و دعوتگــران داشت ،پژوهشگران میگویند در کتاب خانه
شخصی حسن البنا کتابهای شیخ سعدی را یافتهاند که با خط
خود آن را به حسن البنا اهداء کرده بود.
ـ شیخ سعدی بر خالف بسیاری از همعصرانش دیدگاه مثبتی
به اختراعات نوین و مدرن داشـت ،او این اختراعات را از علومی
میدانست که خداونــد به بشر آموختــه است و خداونــد خالق
حقیقی همه اینهاست و این خود داللتـی است بر رستاخیز .او در
فتـاوایش میگوید« :خدایـی که آنچه از علم و اراده آدمی ناقص
بوده به آنها آموخته و به آنها چیزهایی یاد داده است که به ذهن
بشر خطور نمیکرده قادر است که مردگان را زنده کند و اولیان
و آخریان را با یک دمیدن برانگیزاند» .او همچنین کتابی در رابطه
با اختراعات نوین نوشت.
ـ شیخ سعدی نخستین کسی بود که بلندگوهای صوتی را وارد
مسـاجد نجد کرد .وقتی عده ای که خود عینک پوشـیده بودند
به این قضیه اعتراض کردند ،شـیخ سـعدی عینکهایشـان را در
آورد و بـه آنها گفـت« :این عینک چه میکند؟» گفتند« :آنچه
دور اسـت را برای ما نزدیک میکند» ،شـیخ گفت« :بلندگو نیز
صدا را به دور دستها میرساند».
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ـ در سـال  ۱۳۷۳هـ ق زمانی که شـیخ سعدی برای درمان به
بیروت رفته بود ،پسـرش محمد کتابی با عنوان «آیین زندگی»
نوشـته نویسـنده آمریکایی دیل کارنگی را به او اهداء کرد .شیخ
سعدی کل کتاب را مطالعه کرد و از آن خوشش آمد و در مورد
مؤلفش گفت« :انسان با انصافی است».
شیخ سعدی دوستی داشت در بیروت که از بیماریهای روانی
رنـج میبرد و سـالها بود که بهبود نیافتـه بود ،لذا کتاب «آیین
زندگـی» دیـل کارنگی را به او اهداء کرد و فرمود« :این کتاب را
مطالعه کن ،برایت مفید است» و حال آن شخص پس از مطالعه
کتاب خوب شـد .شـیخ سـعدی از پسرش خواسـت نسخهای از
کتاب را برای کتابخانه عمومی عنیزه خریداری کند و این کتاب در
واقع سبب شد شیخ سعدی کتاب ارزشمنــد خود «وسایل مفید
برای یک زندگی خوشبختانه» را بهرشته تحریر در آورد.
ـ شـیخ سـعدی بـهخوبـی از نقشـههای دشـمنان اسلام و
نیرنگهای سیاسی و آموزشی آنان آگاه بود لذا نسبت به فرستادن
دانـش آموزان به مدارس اسـتعمارگران هشـدار مـی داد و بلکه
برای حل این قضیه راهکارهای مختلفـی ارائه میکرد .ایشـان در
کتاب «وجوب همکاری میان مسـلمانان» مینویسـد« :از اصول
شـریعت اسالمی و قواعد آن این اسـت که آنچه واجب جز بدان
محقق نخواهد شـد ،واجب اسـت و وسایل حکم مقاصد را دارد و
شـکی نیسـت که نمیتوان از آسـیبهای مـدارس بیگانه اطالع
حاصل کرد مگر با شـناخت اسـتعمارگران و سیاستهایی که در
قبال مسـلمانان اعمال میکنند .سیاسـت بین المللی بر اسـاس
مکـر و حیلـه ،عهد شـکنی و به بردگی گرفتـن امتهای ضعیف
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بنا شـده اسـت» .این سـخن نشـان از افق دید شـیخ و بصیرت
ایشان دارد که متأسفانه امروزه بسیاری از آن استفاده نکردهاند.
ـ شـیخ سـعدی در خطبههایش بـه بیان قضایـای مهم دینی
و دنیـوی مسـلمانان میپرداخـت ،یکـی از اسـاتید مصـری در
دانشسـرای علمی عنیزه نقل میکند که شـیخ سـعدی در سـال
 ۱۹۵۶میالدی خطبهای در رابطه با حمله س ه جانبه به مصر ایراد
کرد و به بیـان موضع شرعی مسلمانان به حمله کافران پرداخت.
ـ شیخ سعـدی با شبهـههای جدیدی که از سوی سکوالرها و
خداناباوران مطرح میشد مبارزه میکرد و در این زمینه چندین
کتـاب به رشـته تحریـر در آورد از جمله« :ادلـ ه و براهین قاطع
در ابطال اصول منحرفان»« ،برائت دین و حامالن آن از افترائات
قصیمی»« ،یاری حق».
ـ شیخ سعــدی با به حاشیــه
راندن اسالم در نظام حکومتداری
کشورهای اسالمی به شدت مخالف
بود .او در کتابش «ریاض الناضره»
می نویســد« :باورهای اسالمـی و
اخالق ،آداب و معامـالت در دیـن
اسالم به اندازه ای از کمال رسیـده
که اصالح جز به آن امکانپذیــر
نیست ...و همچنین احکام سیاسی
اسالم و سیستم مدیریت حکومتی و مالی آن در تعامل با شهروندان
و غیر شـهروندان ،این احکام از کمال برخوردار بوده و در مسـیر
صالح بشریت هستند ...این احکام برخاسته از سیستمها و قوانین
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ناقص انسانـی نیستند ،اینجــاست که به اشتبــاه کسانــی پی
میبریم که تالش میکنند سیسـتم حکومتداری اسلامی را به
سیسـتمهای کشـورهایی که قوانین ناقصی دارند نزدیک کنند...
بسیاری از معاصران از روی خیرخواهـی چنین قصدی دارند در
حالی که فریب زرق و برق مدنیت غربـی را خوردهانـد که تحکیم
مادیت و جداسازی آن از دین را اساس تمدن خود قرار دادهاند.
آنها به هدف خود رسـیدند ،دین را از دسـت دادند و دنیایشان
هم اصالح نشد».
درگذشت شیخ عبدالرحمن سعدی
شـیخ عبدالرحمن سـعدی در سـال ۱۳۷۶هـ ق زمانی که ۶۹
ساله بود به بیماری فشار خون مبتال شد و در خانهاش درگذشت.
در مسجدش بر او نماز گزارده شد و مردم از عنیزه و روستاهای
اطراف آن برای تشییع پیکر او جمع شدند ،یکی از پیرزنی شنید
که میگفت« :ستارهای بود که به آسمان رفت».
عالمه محمد حامد الفقی که برخی کتابهای شیخ سعدی را
بهچاپ رسـانده بود و بارها در موسـم حج با ایشان دیدار داشت
میگوید« :بیش از بیست سال است که شیخ عبـــدالرحمن بن
ناصر السـعدی را میشناسـم ،او را دانشمندی سلفی و پژوهشگر
یافتـم کـه در پی دلیل صحیح بر میآمد و در جسـتجوی برهان
محکـم کاوشگـری میکـرد و چـون بـه دلیـل دسـت مییافت
از آن پیروی میکرد و به هیچ چیز دیگری توجه نمینمود ...او را
دانشمندی سلفی یافتم که اسالم را درست فهمیده بود و دعوت
قوی و راستین او برای چنگ زدن به اسباب درستی که مایه یک
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زندگی شرافتمندانه و پالوده میشود را شناختم.»...
استاد عبداهلل العثیمین در رثای ایشان میگوید:
خداوند مرگ را بر همه مقدر نموده و این در شریعت محمد نیز
آمده است
اما کســی که راه اصــالحگری را در پیش میگیرد میــان او و
انسانهای نادرست فاصلههاست
کسی که خوبیها را منتشر میکند نمیمیرد ،مردم میمیرند
اما او زنده است و از وی یاد میشود
کسـی که به جهانیان دانش آموخته و قلعهای ناشکسـتنی بنا
نموده نخواهد مرد
ای نصرت دهندهی اسلام علیه دشمنان ،کتابها و روزنامهها
از خدمات تو میگویند
پشـتوانهای برای دین اسلام بودی و تالشهـای مجاهدانه تو
قابل شمارش نیست
تالشهای مجاهدانه تو قابل شمارش نیست.
برای اطالع ت
بیش� از ش�ح حال شیخ عبدالرحمن سعدی مراجعه شود به:
مواقف اجتماعية من حياة الشيخ العالمة عبدالرحمن السعدي ،تألیف:
محمد السعدي ومساعد السعدي.
الفكر ت
ال�بوي عند الشيخ السعدي ،تألیف :د .عبدالعزيز السعدي.
الجهود الدعوية والعلمية للشيخ عبدالرحمن السعدي ،تألیف :عبدالله
الرميان.
الشيخ عبد الرحمن بن نارص السعدي ،تألیف :عبدالله الطيار.
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بزرگ مرد امت عالمه عبدالعزیز بن باز
 ۱۳۳۰-۱۴۲۰هـ ق ۱۹۹۹-۱۹۱۱ /م

پیش درآمد
شاید در عصر ما کسـی پیدا نشــود که دلهای مردم به محبت
او و مدح و ثنا و تمجیــدش جمع شده باشد آنگونه که بر شیـخ
بن باز یکجا شـده اسـت .شـخصیتی که مورد احترام و محبوب
همـه بـود از تـوده مـردم گرفته تـا علما ،امـرا ،حـکام ،موافق و
مخالف ،همه و همه ایشان را الگویی میدانستند که گویا از دوران
صحابه و تابعین آمده است ،خداوند بر قدر و منزلتش بیفزاید و او را
به جایگاه صدیقین و شهدا برساند.
شیخ بن باز به این جایگاه دست نیافت جز با فضل الهی و سپس
با همت واال و مثبتاندیشی و رابطه و دلسوزیای که نسبت به همه
داشت ،که به بیان آن خواهیم پرداخت.
بر اساس نظرسنجی مجله االهرام مصر در سال ۱۹۹۹م شیخ
بن باز به عنوان بارزترین عالم قرن بیستم شناخته شد.
امروزه بسـیاری از جوانان برای ایشان احترام زیادی قائلند اما
حقیقت سیـرت و نقشـی که وی در دعوت ایفا کرد و راز محبوبیت
او بهفضل الهی را نمیدانند.
بازی است که شکـار میکنـد و شکار نمیشود و پنجـههایش بر
فراز آسمان است
بازی که در دلها پرواز میکنـد ...ای باز در دل سکنـی گزیدی

399

میالد شیخ بن باز
شـیخ عبدالعزیـز بـن عبداهلل بـن باز در سـال  ۱۳۳۰هـ ق در
خانـوادهای اهـل علـم و دانـش دیـده بهجهـان گشـود .از جمله
علمـای ایـن خانـدان میتوان به شـیخ عبدالمحسـن بـن احمد
آل بـاز متوفای سـال  ۱۹۲۳اشـاره کرد که مدتـی قاضی حوطه
و سـپس ارشـاد در ارطاویـه بـود ،همچنیـن شـیخ مبـارک بـن
عبدالمحسن بن باز و شیخ حسین بن عثمان بن باز که مسئولیت
قضاوت در مناطق مختلف عربستان سعودی را بر عهده داشتند.
در مورد اصالت خاندان بن باز اختالف وجود دارد و خود شیخ در
ایـن رابطـه نظر قطعی ندارد اما گفته میشـود اصل این خاندان
از یمن یا مدینه منوره است.
رشد و تحصیالت وی
شیخ بن باز کودکی بیش نبود که پدرش را از دست داد و کفالت
او را مـادرش بـه همراهی برادر تنیاش محمـد و برادر ناتنیاش
ابراهیـم بـر عهده گرفتند .مادر شـیخ بن بـاز او را برای تحصیل
تشویق میکرد .او قبل از رسیدن به سن بلوغ قرآن را حفظ کرد،
سپس علـوم شریعت و لغت عرب را نزد علمای ریـاض از جمله
شـیخ محمد بن عبداللطیف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد
بـن شـیخ محمد بن عبدالوهاب و شـیخ صالح بـن عبدالعزیز بن
عبدالرحمن بن حسن بن شیخ محمد بن عبدالوهاب و شیخ سعد
بن حمد بن عتیق و شیخ حمد بن فارس فرا گرفت .او همچنین
در سال ۱۳۵۵هـ ق از محضر شیخ سعد بن وقاص بخاری از علمای
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مکـه مکرمـه علم تجویـد را فـرا
گرفت و پس از آن مالزم و همـراه
مشهورترین و بارزترین استادش
شیخ محمد بن ابراهیـم بن عبــد
اللطیف بن عبدالرحمن بن حسن
بن شیخ محمد بن عبدالوهاب شد
و ده سال همراه او بود و همه علوم
شرعـی را از او فرا گرفت .عالقــه
شيخ محمد بن ابراهیم آل شیخ و
شیخ به استادش به اندازهای بود که
شیخ بن باز پشت سر ایشان
هرگاه یادی از او میشد میگریست.
در سال ۱۳۴۶هـ ق زمانی که شیخ بن باز شانزده ساله بود به
بیماری چشـم مبتال شـد و دیدش ضعیف شـد ،برای درمان آن
تالش بسـیاری کرد اما بیفایده بود تا اینکه در بیسـت سـالگی
به طور کامل بیناییاش را از دست داد .خداوند از او دو چشمش
را گرفـت امـا بهتـر از آن را بـرای او در دنیا و آخـرت مهیا نمود.
یکـی از دوسـتان مادر شـیخ بـن باز نقـل میکند که به ایشـان
نصیحت کرده که وضو بگیرد و دو رکعت نماز بگذارد و دعا کند
که خداوند به عبدالعزیز علمی بیاموزد که سـود آن به اسلام و
مسلمانان برسد و گویا خداوند دعای مادر شیخ را مستجاب کرد.
شیخ بن باز تا آخر عمرش در جستجوی علم و دانش بود ،چه از
طریق مطالعه و پژوهش و چه از طریق شنیدن و پرسمان دقیق
از کارشناسـان در سمینارهای فقهی که در آن مشارکت میکرد
یا ریاست آن را بر عهده داشت.

401

آغاز مسیر علمی و دعوی شیخ بن باز
۱ـ عهده دار شدن مسئولیت قضاوت در شهر خرج

شیخ بن باز در یکی از گفتگوهایش میگوید در کودکی همراه
بـا برادرش در بازارهای سـنتی ریاض بـه خرید و فروش لباس و
عبای مردانه میپرداخته اما خداوند قسمت کرد راه دیگری را در
پیش بگیرد .شـاید نابینا شـدن او سـبب شـد تجارت و خرید و
فروش را رها کند و به کسب علم و دانش مشغول شود و در این
زمینه سرآمد شود.
در سـال ۱۳۵۷هـ ق زمانی که  ۲۷سـاله بود شیخ و استادش
شـیخ محمد بن ابراهیم آل شـیخ او را مسـئول قضاوت در شهر
«دلم» در اسـتان خرج نمود .شـیخ با کراهت این وظیفه را قبول
کرد و به مدت  ۱۴سال یعنی تا سال ۱۳۷۱هـ ق قاضی دلم بود.
شیخ از این شهر خاطرات خوبی داشت و از خود یک الگوی عملی
برای دانش آموزان و دعوتگران بر جای گذاشت.
نقش شیخ بن باز در دلم تنها پرداختن به امور قضا ـ که آن را
منظم کرد و پیشرفت داد ـ و محدود به آموزش مردم ـ که آن را رها
نکرد ـ نبود ،بلکه نقشهای اصالحگرایانه مختلفی داشت.
او از وقـت چاشـت تـا نماز ظهر بـرای قضاوت میـان مردم در
خانهاش مینشست و گاهی بعد از عصر نیز به حل و فصل مشکالت
مردم میپرداخت ،پس از آن خانهای را خریداری کرد و آن را مقر
دادگستری قرار داد .این مرکز چند اتاق داشت ،یکی برای مردها
و اتاق دیگر برای خانمها و اتاق سوم که دفتر منشی ایشان بود و
قضاوتها را یادداشت میکرد.
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او اولین کسی بود که مرکز ثبت اوقاف و ترکات دلم را راهاندازی
کرد و کاتبان شـیخ ،بعدها شـاگردان ارشـد ایشـان شدند .شیخ
برای خدمت به مردم از جان مایه میگذاشت؛ یکی از دستیاران
ایشان داستان مؤثری را نقل میکند که بیانگر اسباب محبـوبیت
شیخ نزد مردم و تأثیــرش در جامعـه است؛ شیخ سعید بن عیاش
الغامدی رئیس دادسـرای خمیس مشـیط میگوید« :من منشی
و کاتب شیخ بن باز در دلم بودم؛ شیخ از محل کارش خارج نمیشد
تا این که به مشـکالت آخرین ارباب رجوع رسـیدگی کند .بسیار
پیش میآمد که ما را تا دیر وقت نگه میداشـت ،روزی از روزها
پروندهها را بستیم و خواستیم از دادگستری خارج شویم که یک
بدوی وارد شد ،شیخ گفت :مینشینیـم و سخنانش را میشنویـم!
گفتم :شیـخ ...ساعت سه شده است ،شیـخ فرمود« :سخنانش را
میشنویم شاید از راه دور آمده باشد» .بهشدت خشمگین شدم و از
روی خشـم دفاتر ثبت را به سـر شـیخ کوبیده و از آنجا گریختم.
بعد از چند روز نزد او بازگشتم و معذرت خواهی کردم .عذر مرا
پذیرفـت و چنان با من برخورد کرد که گویا هیچ اتفاقی نیفتاده
اسـت .آنجـا بـود کـه تصمیـم گرفتـم بـه تحصیل علوم شـرعی
بپردازم و وارد مدارس قضا شدم تا اینکه رئیس دادسرای خمیس
مشیط شدم.
از شیخ چیزهای زیادی یاد گرفتم از جمله :صبر در مقابل ارباب
رجوع و تحمل آزار و اذیتشان .روزی از روزها شخصی پس از پایان
وقـت اداری وارد دادگسـتری شـد در حالیکه منشـی پروندهها
را بسته بود .او از منشی خواست پروندهها را دوباره باز کند ،منشی
خشـمگین شد و گفت :وقت کاری تمام شده .گفتم سخنانش را
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میشنویم شاید از راه دور آمده باشد .ناگهان منشی دفتر ثبت را
محکم به سرم کوبید و از آنجا گریخت! به یاد کردهام با شیخ بن باز
افتـادم و پس از مدتــی پیغامـی به او فرستــادم و گفتــم :تو را
بخشـیدهام» .شیخ بن باز اینگونه تأثیر میگذاشت و دلها را به
دسـت میآورد ،و شـاگردان شیخ بایستی در صبر پیشه کردن و
تعامل با مردم همانند او باشند.
زمانـی کـه شـیخ بن باز به دلـم آمد هیـچ اداره دولتی در این
شهر نبود .خود او به تنهایی همه خدمات شهری را انجام میداد؛
برایشـان راه میسـاخت تا بهتر به خانهها و باغهایشـان برسـند
و در سال  ۱۳۶۰هـ ق زمانی که در این شهر سیل آمد و مردم به
دنبال راه حل میگشتنـد ،شیخ دستور داد مسیـر سیل را به سوی
آبگیرهـای نزدیک مسـاجد و اوقاف مدیریت نمـوده و دیوارهای
اطراف آن را بشکننــد .ایشـان دستـور داد برای کاستن از شدت
سیل برخی مسیـرها را باز کننـد و کسی که مخالفت میکرد را به
حبـس تهدیـد میکـرد .خود شـیخ شـخصا بـرای تشـویق آنان
میآمد و برای دلگرم شـدن آنان بـا خود قهوه و خرما میآورد.
در سـال ۱۳۶۴ه ـ ق زمانی که ملخها به دلم حملهور شـدند،
شیخ شخصا به همراه اهالی شهر برای کشتن ملخها با برگهای
درخت خارج شـد و در فصل برداشـتنزد کشـاورزان میرفت و
آنها را برای کشـاورزی تشـویق میکرد و برای تسهیل کارشان
به آنها کمک میکرد تا از خارج شـهر ،دسـتگاههای کشـاورزی
بیاورند.
شـیخ همچنین مسئولیت تعمیرات و مرمت مساجد منطقه را
بر عهده داشت و برخی مساجد را منهدم کرده و از نو بازسازی نمود
404

و توجه ویژهای به امر به معروف و نهی از منکر داشت و عوامل امر به
معروف و نهی از منکر را تشویق میکرد و به آنها میگفت« :اگر
بینا بودم همراه شما میآمدم».
در سال  ۱۳۶۷هـ ق زمانی که امیر دلم از دنیا رفت ،شیخ بن باز
بزرگان شهر را جمع کرد و آنگونه که عرف آن دوره بود ،امیری
را انتخـاب کردنـد و شـیخ طی نامهای به پادشـاه عربسـتان این
تصمیم را ابالغ کرد و پادشاه نیز حکم آنان را تأیید کرد.
او همچنین در دلم به امامت ،خطابت و تدریس مشغــول بود؛
پس از نمــاز صبح حلقه درســی بــرای کودکان داشت و سپس تا
وقت چاشت برای نوجوانان تــدریس میکرد ،سپس به خانـــه
بازمیگشـت و پـس از اسـتراحتی کوتاه روانه مرکز دادگسـتری
می شد و تا نماز ظهر در آنجا مشغول بود .پس از عصر دوباره به
تدریـس میپرداخـت و پس از تدریس به باغسـتان دلم میرفت
و در آنجا تا قبل از مغرب روزنامهها و مجالت و برخی معامالت را
برایش میخواندند ،بین مغرب و عشاء نیز به تدریس میپرداخت
و بـه همه شـئون دانشآموزان توجه داشـت و ماننـد فرزندانش
به آنها توجه میکرد.
در سـال ۱۳۶۷هــ ق بههمت و پیگیری شـیخ بن باز دولت
عربستان سعودی چند مدرسه دولتی در شهر دلم راهاندازی کرد
و مسئولیت تعیین مدیر و معلمان مدرسه را به شیخ واگذار کرد.
شـیخ برای نشـر علـم و معرفت و مبـارزه با بیسـوادی و جهل،
مردم را تشویق میکرد فرزندان خود را به مدرسه بفرستند و برای
تشویق دانش آموزان آنها را با حساب شخصی خود به اردو میبرد.
روزهای دوشنبه و پنجشنبه که مردم شهر و بادیه نشینان ،زن
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و مرد در بازار دلم جمع میشدند ،شیخ به آنجا میرفت و آنها
را راهنمایـی میکـرد و مشکالتشـان را حل مینمـود .این نقش
اصالحگرایانه شیخ سبب شد درسهای او قبلهگاه شیفتگان علم
و دانش شود و دانش آموزان نه تنها از دلم و خارج از دلم بلکه از
کشـورهای مختلفی مانند یمن ،مصر ،فلسـطین ،عراق و ...برای
کسـب علم و دانش عازم دلم شـوند .شیخ برای سرپرستی دانش
آموزانی که از خارج آمده بودند نامهای به شاهزاده سعود بن عبد
العزیز ولیعهد آن زمان عربستان نوشت .او نیز دستور داد خوابگاهی
برای آنان سـاخته شـود و برای تشـویق دانش آموزان شهریهای
ماهانه به آنها پرداخت شود ،بعدها این قضیه مبدل به سیاست
کلی عربسـتان سعودی در حمایت از دانشآموزان و دانشجویان
شد که تا امروز ادامه دارد.
زمانی که خوب به نامه شیـخ بن باز خطاب به ولیعهـد وقت
عربستان دقت میکنیم در آن چشماندازی اصالحی برخاسته از درک
ن هویت آنان میبینیم .شیخ میگوید« :بر شما
واقع مسلمانان و بحرا 
پنهان نیست که امروز مسلمانان از کمبود متخصصان علوم شرعی و
دانشجویان علوم شریعت بنابر اسباب مختلفی رنج میبرند از جمله:
ضعـف انگیزههـای ایمـان در وجـود دانشآمـوزان ،کمبـود
کمکهـای مادی برای کسـانی که در آنهـا انگیزه وجود دارد تا
خارج از شهر خود به تحصیل مشغول شوند و کمبود تشویقهای
زبانی و مالی برای کسب علم و دانش» این خطابی است که شیخ
1
آن را در سـال  ۱۳۶۸هـ ق نوشتـه است یعنـی  ۶۵سال پیش!
 ۶۵ -1ســال پیــش از تألیــف کتــاب توســط مؤلــف واکنــون کــه در ســال۲۰۲۱
میــادی برابــر بــا  ۱۴۴۲هجری قمری قــرار داریــم  ۷6ســال از آن زمــان میگذرد.
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۲ـ بازگشت به ریاض و تدریس در دانشسرای علمی

دانشسرای علمی در ریاض

در سال ۱۳۷۲هـ ق شیخ محمد بن ابراهیم آل شیخ از شیخ بن باز
خواست به ریاض بازگردد تا در دانشسرای علمی این شهر و سپس
در دانشکده شریعت دانشگاه امام محمد بن سعود ریاض به تدریس
بپردازد .شیخ به مدت  ۹سال تا سال ۱۳۸۰هـ در ریاض ماند.
در این مرحله بسیاری از علمای امروز عربستان نزد شیخ
دروسی چون عقیده ،حدیث ،فقه و نحو را فرا گرفتند .شرح شیخ
بسیار ساده اما پر محتوا بود؛ امتیاز او گستره علم و دانشش و
قدرت حفظش بود ،شیخ رابطه بسیار نزدیکی با دانشجویان داشت
و آنها را راهنمایی و ارشاد میکرد و از آنجایی که رابطهای
پدرانه با آنها برقرار میکرد محبت خود را در دل آنها جای داد.
پس از پایان شیفت دانشکده ،شیخ درسها و دیدارهای علمی
خاصی داشت که برخی از آن را دکتر عمر االشقر در کتاب «زندگی
من» ثبت کرده است.
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از داسـتانهای خوش رفتاری شیخ بن باز حتی با دانشجویان
آشوبگر خاطرهای است که ابوعبدالرحمن بن عقیل ظاهری آن را
نقـل کرده اسـت ،او میگوید« :وقتی وارد دانشسـرای عالی قضا
شدم ،قیافه دانشجویی مناسبی نداشتم ...خیرخواهان این قضیه
را به شیخ گوشزد میکردند اما او تنها برایم دعای هدایت میکرد.
در امتحانـات کتبـی پایان سـال پاسـخهایم در درس حدیث که
شـیخ آن را تدریـس میکرد افتضاح بود و ندانـمکاری خود را با
فلسـفه بافـی توجیه میکردم و تنها در یـک ماده خالف معمول
قبول شدم .وقتی این خبر را شنید بسیار اندوهگین شد و خیالش
راحتنشـدتاسال۱۴۰۶هـق،زمانیکهدستازخزعبالتوچرندیات
کشیدم و رسما مجوز تدریس صحیح بخاری در مسجد سلطانه را
برایم صادر کرد .از آن روز به حدیث و علوم حدیث روی آوردم».
شـیخ بن باز به سـخاوتمندی و کرم شـهره بـود ،برخی تصور
میکنند پس از اینکه دنیا به ایشان روی آورد و مناصب دولتی را
متصدی شـد بذل و بخشـش میکرد اما هم عصرانش میگویند
این خصلت از زمان دانشآموزی شیخ همراه او بود و در آن زمان
از دوسـتانش میخواسـت با او غذا بخورند .یکی از علمای اریتره
میگویـد« :در یکی از شـبهای زمسـتان سـاعت سـه شـب به
ریاض رسـیدم ،هیچ پولی در دسـت نداشتم که هتل کرایه کنم،
متـردد بـودم بـه خانـه شـیخ بن باز بـروم یا نـه .نـزد خانه گلی
او ایستــادم و در را لمس کردم ،یکی از میهمانــان که در داخل
خوابیده بود متوجه شد و در را برای من باز کرد .با صدای پایین
سالم کردم تا اینکه مایه آزار کسی نباشم ،مدتی نگذشت که دیدم
شیخ شخصا در حالیکه غذایی در دست دارد و همسرش از پشت
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او را راهنمایی میکند از پلهها پایین میآید .پس از اینکه سالم
کرد گفت :فکر میکنم امشب چیزی نخوردهای .به خدا سوگند آن
شب از گریه خوابم نبرد به خاطر این رفتاری که از شیخ دیدم».
زمانی که ریاسـت دانشـگاه اسلامی مدینه منـوره را بر عهده
داشـت حقوق ماهیانه او پنج هزار ریال سـعودی بود که همه آن
را بـه فقـرا و نیازمندان میداد .حتـی گاهی اوقات حقوق خود را
چند ماه پیش دریافت میکرد ،باری همسـر ایشـان در مسافرت
بود ،شـیخ از دستیارش خواست برای میهمانانش غذایی تدارک
ببیند اما دستیار شیخ گفت هیچ پولی در خانه نیست! شیخ گفت:
«از یکی از رستورانهای شهــر غذایـی قرضـی بگیر و بعدا پرداخت
خواهیم کرد» دسـتیارش گفت« :از همه رسـتورانهای همسایه
غذای قرضی آوردهایم!» شیخ گفت« :برو ...خدا آسان میکند» ،آن
شخص رفت و برای آن شب غذایی آورد.

شیخ بن باز به همراه ملک فیصل
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شـیخ بـن بـاز بـه خاطـر صدقههـا و کمکهایش بـه دیگران
بدهکار شـد .ملک فیصل پادشاه وقت عربستان سعودی خواست
بدهیهای شـیخ را پرداخت کند ،لذا به وزیر دارایی دسـتور داد
یک چک صد هزار ریالی به شیخ بدهد .اما شیخ آن را نپذیرفت
و در پایان شرط کرد این چک یک قرض دولتی باشد و هر ماه دو
هزار ریال از حقوق وی کم شود .وزیر دارایی پیام شیخ را به ملک
فیصل رساند و او موافقت کرد و شیخ هم چک را گرفت.
ٔ
۳ـ انتقال به مدینه منوره
در سال  ۱۳۸۱هـ ق دانشگاه اسالمی مدینه منوره تأسیس شد
نایب رئیس دانشـگاه ،شـیخ محمد بن
و شـیخ بن بـاز به عنوان ِ
ابراهیم آل شـیخ تعیین شـد و تا سال ۱۳۹۰هـ ق در این پست
ماند تا اینکه رسما ریاست دانشگاه به او سپرده شد و تا سال ۱۳۹۵
هـ ـ ق بـه عنوان رئیس دانشـگاه اسلامی مدینه منوره مشـغول
فعالیت بود.

دانشگاه اسالمی مدینه منوره در سال  ۱۳۹۸هجری قمری
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میتوان این دوره را پرثمرترین دوره زندگی شیخ دانست ،زیرا
توانسـت علم و دانش خود را از طریق دانشـجویانی که از سراسر
جهان برای تحصیل به مدینه منوره میآمدند و از طریق اساتید
شایستهای که در دانشگاه تدریس میکردند و از طریق شخصیتهای
سرشناس جهان اسالم که به مدینه منوره میآمدند در سراسر جهان
منتشر کند.
شـیخ بن باز عالوه بر توجهی که به دانشـجویان در درسهای
دانشـگاهی و خارج از آن داشـت ،کیفیت تدریس اسـاتید را نیز
بررسـی میکرد ،شـخصا در کالسها حاضر میشد و به تدریس
اسـاتید گـوش فـرا مـیداد و آنهـا را راهنمایـی میکـرد و اگر
مشـکالتی داشـتند مشکالت آنان را برطرف میکرد و آنها را به
تالش بیشـتر در راسـتای آموزش و پرورش دانشـجویان تشویق
میکرد و از اسـاتید میخواسـت پیشـنهادات خود را برای بهبود
وضعیـت دانشـگاه ارائـه دهند و شـخصا کنفرانسهـای هفتگی
دانشگاه را پیگیری میکرد.
او توجه ویژهای به دانشـجویان برتر دانشـگاه داشت و از آنها
میخواست در کشورهای خود به دعوت اسالمی مشغول شوند و
بودجهای نیز برای نشـر کتاب میان دانشـجویان تدارک میدید.
شـیخ بن بـاز همچنین بـر فعالیتهـای هفتگی دانشـجویان در
مسـاجد مدینـه منـوره نظارت داشـت و در اردوهـای ماهیانه به
شهرهای میان مدینه و مکه آنها را همراهی میکرد و در خیمهای
که نصب میکردند به تدریس و سخنرانی مشغول میشد .بسیاری
از دانشـجویان دانشـگاه و کارکنان و اسـاتید دانشگاه مانند شیخ
آلبانی ،شیخ عطیه سالم و دیگران در این سفر ایشان را همراهی
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میکردنـد .آنگونـه که شـیخ عمر االشـقر و شـیخ عبدالرحمن
عبدالخالـق نقـل میکننـد ،دانشـجویان در این خیمـه خطابت،
تدریس و موعظه را تمرین میکردند و مشایخ از جمله شیخ بن باز
آنها را راهنمایی میکردند.
شیخ بن باز همچنین به طور غیر منظم صحیح بخاری و صحیح
مسلم را در مسجد نبوی تدریس میکرد و در مسجد دانشگاه و
خانهاش نیز به تدریس مشـغول میشـد .شاید بزرگترین مجلس
علمی او سـمیناری بود که با حضور ایشـان ،شـیخ آلبانی و شیخ
محمـد امیـن شـنقیطی برگزار شـد .ایـن از مجالس نـادری بود
که شـیخ اشـقر در موردش میگوید« :در برخی مجالسی که سه
شـیخ را در کنار هم جمع میکرد حاضر شـدم؛ بحث از مسـائل
علمـی و جهـان هسـتی بـود ،هـر کـدام از آنـان چنـان عالمانه
اسـتدالل میکردنـد کـه عقلهـا را متحیر کـرده و دلهـا را به
وجد میآوردند .چقدر آرزو میکنم ای کاش آن گفتگوها ضبط یا
یادداشت میشد».
شـیخ عبدالرحمـن عبدالخالـق در رابطـه بـا ایـن نشسـتها
میگویـد« :در دارالحدیـث مدینه منوره نشسـتی بـا حضور این
مشایخ از بعد از نماز عشاء برگزار شد و تا پاسی از شب ادامه داشت و
بسـیاری از دانشـجویان در ایـن نشسـتها حضـور مییافتنـد.
گفتگوهـا علمـی و همـراه با دلیـل بـود .گاهی ناچار میشـدیم
کتابهـا را از قفسـه پاییـن بیاوریـم و به آن مراجعـه کنیم ،این
مناظـرات و گفتگوهـا یـک حلقـه علمـی بـه تمـام معنـا بـود».
در این دیدارها و گفتگوها تسـلط شـیخ بن باز در علم حدیث
بر همه مشـخص شـد تا جایی که شیخ آلبانی به آن گواهی داد.
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شـیخ محمـد لقمان سـلفی یکی از همراهان شـیخ بـن باز نقل
میکنـد که ایشـان در یکـی از مجالس سـخنرانی شـیخ آلبانی
حضـور یافـت و پس از پایان سـخنرانی شـیخ دیدگاههای دقیق
خـود در مـورد اسـانید و متون احادیث ذکر شـده در سـخنرانی
شـیخ آلبانـی را بیان کرد .پس از پایان سـخنرانی شـیخ بن باز،
شـیخ آلبانی از ایشـان تشکر کرد و به شـناخت عمیق او از علوم
حدیث اعتراف کرد .در رویدادی دیگر شیخ آلبانی در حضور شیخ
بن باز حدیثی را میخواند و به یکی از شیوخ راوی اشاره کرد .شیخ
بن باز از حفظ آن را تصحیح نمود ،وقتی از او سئوال شد فرمود:
«چیزی که شیخ ناصر خواند اشتباه است چرا که فالنی که از آن
اسم برد ضمن شیوخ و اساتید فالن راوی نیست».
نتیجه همه این نشسـتهای علمی این بود که شـیخ بن باز و
دیگر علمای سلفی سفرایی یافتند که علم او و منهج سلفی را در
سراسر جهان منتشر کردند و آنها پایه بیداری سلفی بودند که ما
امروزه در سایه آن زندگی میکنیم.
خبر انتقال شـیخ به ریاض برای دانشـجویان دانشگاه اسالمی
مدینـه منـوره ماننـد یـک صاعقـه بود .شـیخ محمـد المجذوب
خداحافظـی دانشـجویان بـا شـیخ را در دو بیت وصـف میکند:
گریسـتیم از روی وفاداری به شـخصی که در میان دعوتگران
همتایی ندارد
مـرا بـه خاطـر گریسـتن سـرزنش نکنید زیـرا فـراق صالحان
دشوار است
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۴ـ بازگشت به ریاض و تصدی ریاست اداره پژوهشهای

علمی ،سپس مفتی اعظم و ریاست شورای عالی علما

شیخ بن باز در سال  ۱۳۹۵هـ ق به ریاض بازگشت و ریاست اداره
پژوهشهای علمی ،افتاء و ارشاد را بر عهده گرفت و در سال ۱۴۱۴
هـ ق در کنار ریاست شورای عالی
علماء و مدیریت اداره پژوهشهای
علمی و افتاء به عنوان مفتی اعظم
عربستان سعودی انتخاب شد و تا
زمان وفات در سال ۱۴۲۰هـ ق این
پستها را بر عهده داشت.
با وجود اینکه شـیخ بن باز به
اداره پژوهشهای علمی و فتوای عربستان سعودی
علـم ودانـشاش شـهره بـود اما
همهاورامدیریموفقمیداننــدکهریزترینقضایایاداریراپیگیری
میکرد و پرونــدهای در دستش نمیماند .به نتیجــه رسانــدن
پروندهها از ویژگیهای او بود .او همچنیــن در مدیریت وقتش و
استفاده بهینه از آن نیز موفق بود و از فرصت سوار شدن به ماشین
بـرای مطالعه برخی معامالت یا کتب اهل علم اسـتفاده میکرد.
حتی مسیر رفتن به مسجد یا دفتر کارش و یا وضو گرفتن را نیز
غنیمت میشمرد و کار مفیدی انجام میداد.
شـیخ بـن باز بـا وجود همـه پسـتها و منصبهـا از توجه به
دانشـجویان و تدریس به آنان غافل نبود و عالوه بر همایشها و
سمینارها و کنفرانسهای مختلف ،درسهای روزانه و هفتگی نیز
برگزار میکرد.
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برنامههایشیخقبلازنمازصبحآغازمیشدوتابعداز
نماز عشا ادامه داشت که تفصیلش اینگونه بود:

برنامـــه خود را با نمـــاز تهجد قبـــل از نمــاز صبــح آغاز
میکـرد و غالبـا بعـد از نماز صبح تا طلوع خورشـید در مسـجد
تدریس میکرد ،سپس به خانه باز میگشت و پس از صرف صبحانه،
اندکی استـراحت میکرد .سپس از
ساعت نه صبح تا دو و نیم بعد از
ظهــر در دفتــر خود مشغـول به
فعالیت بود ،سپس طبق عادتی که
از دهها سال قبـل داشت همراه با
میهمانانش برای صرف نهار به خانه
میآمد .پس از نماز عصر گاهی در
مسجد سخنرانی میکرد و گاهی
برای استــراحت به خانه میآمد .بعد از مغـرب پروندهها بر او عرضه
میشد و تماسهای تلفنی مردم را پاسخ میداد و آنها را به حضور
میپذیرفت و برخی کتابهای علمی برایشان خوانده میشد تا بعد از
نماز عشاء و حدود ساعت  ۱۲شب به خواب میرفت.
شیخ بن باز عالقه ویژهای به همنشینــی با فقرا و مستمندان
داشت .وقتی از ایشان خواسته شد فقرا را از سفره غذایش دور کند و
برای خود و میهمانان ارشد و عالی رتبهاش سالن ویژهای ترتیب
دهد و برای فقرا و مسـتمندان و کارگرانی که برای صرف غذا به
خانـه او میآمدند سالـن دیگــر ،خشمگیــن میشـد و میگفت:
«بیچاره ،بیچاره اسـت ،کسـی که این پیشنهاد را مطرح کرده! او
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لذت همنشـینی با مسـتمندان و غذا خوردن با فقرا را نچشـیده
است ،من به این برنامهام ادامه خواهم داد و چیزی به نام خصوصی
ندارم ،کسـی که میتواند همراه من و این فقرا و مسـتمندان بر
سر یک سفره بنشید پس بنشیند و کسی که خوشش نمیآید مجبور
نیست بر سر سفره ما بنشیند».
روزی از روزها شیخ میزبان یکی از علمای سرشناس بود .وقتی
سر سفره نشستند شیخ در مورد یکی از خدمتکاران پرسید که آیا
برای صرف نهار آمده است یا نه؟ گفتند خیر ،شیخ او را صدا زد
تا اینکه آمد .مهمان پرسید :آیا این پسر شیخ است؟ گفته شد:
خیـر! خدمتکار شـیخ اسـت که ظرفهـا را میشـوید .مهمان با
شنیدن این سخنان به گریه افتاد.
یکی از اساتید علوم سیاسی دانشگاه کوینز کانادا که مسلمانی
پاکسـتانی تبـار بود ،برای بررسـی نهضت اسلامی به عربسـتان
سعودی آمد و خواست با شیخ دیدار کند .پس از دیدار با شیخ از او
خواسـته شـد نظـرش را پیرامـون ایـن دیـدار بگویـد ،او گفـت:
«ریشههای سیاست و شاخهها و ارکانش را در دفتر شیخ بن باز
دیـدم .تـا وقتـی آنجـا بـودم صـدای زنگ تلفـن قطع نمیشـد،
مقامات ارشد و توده مردم و مرد و زن از داخل و خارج از عربستان
سـعودی بـا ایشـان تمـاس میگرفتنـد .ایـن خود دلیـل قدرت
اجتماعی اسلام است که میتواند در جامعه نفوذ کند .دیدم که
همه مردم منتظر راهنماییهای شـیخ هسـتند ،نـه تنها در امور
دینی بلکه در معامالتشان و رفتارشان با یکدیگر» .آنچه ذکر شد
گواهی یک متخصص امور سیاسی در مورد نقشی است که علمایی
همانند شیخ بن باز باید در جامعه ایفا کنند.
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عالوه بر همه مشغلههایی که ذکر شد ،شیخ بن باز عضو یا رئیس
بسیاری از مؤسسات دعوی بودند مانند:
رئیس شـورای تأسیسـی سازمان همبستگی اسلامی «رابطه
العالم االسالمی»
عضو شورای عالی دانشگاه اسالمی مدینه منوره
عضو هیئت عالی دعوت اسالمی
عضو شـورای مشـورتی انجمن جهانـی جوانان مسلمان «الندوه
العالمیه للشباب االسالمی»
عضو صندوق دایمی توسعه جوانان
شاگردان شیخ
شاگردان شیخ در داخل و خارج از عربستان سعودی غیر قابل
شمارش هستند ،در داخل عربستان میتوان به افراد زیر اشاره کرد:
شـیخ محمـد بن صالـح العثیمین ،شـیخ عبداهلل بـن جبرین،
شیخ عبدالعزیز الراجحی ،شیخ عبدالعزیز السدحان ،شیخ عبداهلل
بـن قعود ،شـیخ سـعد الخثلان ،شـیخ عبـداهلل العتیبی ،شـیخ
عبدالعزیـز المشـعل ،شـیخ عبـداهلل بـن عبدالمحسـن الترکـی،
شـیخ صالح االطرم ،شـیخ عبدالرحمن البراک ،شـیخ عبداهلل بن
عبدالرحمن الشـثری ،شـیخ عبدالعزیز آل سلیمان ،شیخ بدر بن
ناصر البدر ،دکتر محمد بن ابراهیم الحمد ،شـیخ عبداهلل العبود،
دکتر عبداهلل الشـتوی ،شـیخ علی ابوالخیل ،شیخ علی الشمری.
و از خارج از عربستان سعودی:
شیخ عطیه محمد سالم ،شیخ ابوبکر الجزایری ،شیخ محمد امان
جامی ،شـیخ محمد المجذوب ،شـیخ محمد لقمان سلفی ،شیخ
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عدنان عرعور ،شـیخ عمر االشـقر ،شـیخ عبدالرحمن عبدالخالق،
1
شیخ محمد المغراوی و...
درگذشت شیخ بن باز رحمه الله
شـیخ بن باز تا روز آخر و بلکه تا سـاعت های واپسـین زندگی
خـود مشـغول خدمـت بـه مـردم و رفع نیازهـای آنها بـود .در
روزهای واپسین عمرش گرچه سنش از نود گذشته بود و به علت
بیماری در بیمارستان بستری بود ،میخواست پروندههای مردم را
برایش بخوانند و تا جایی که میتوانست آن را حل و فصل میکرد.
زمانـی که از بیمارسـتان مرخص شـد به جـای اینکه بهخانه
برود مستقیم به محل کارش رفت و هنگام نهار به خانه بازگشت
و همـراه بـا مهمانان ،زائران و فقرایـی که به خانهاش آمده بودند
نهـار را صـرف کـرد .بعـد از مغـرب باز هـم پذیرای مـردم بود و
بـرای برخی میانجیگـری میکرد و برای یکـی آنها فتوایی در
قضیه طالق صادر کرد که در اطالعیه  ۲۵محرم  ۱۴۲۰کمیته
دائمی افتای عربستان در مبحث قضایای مربوط به زنان آمده است.
شیخ بن باز در شب وفاتش از خواب برخواست و خود شخصا
وضو گرفت و نماز تهجدش را ادا کرد و سپس دراز کشید .پس
از مدت کوتاهی نشست و لبخند زنان از همسرش پرسید :چیزی
میخواهی؟ پاسخش را نداد ،بار دیگر دراز کشید و گویا صدای نفس از
سینهاش بلند میشد .همسر شیخ بن باز پسرش احمد را صدا زد ،او
آمد و با شیخ سخن گفت اما پاسخی نشنید ،او را به بیمارستان منتقل
کردند اما شیخ به دیار باقی شتافته بود ،در  ۲۷محرم ۱۴۲۹هـ ق.
-1و از شاگردان ایرانی ایشان میتوان استاد شهید شیخ محمد ضیایی رحمه اهلل را نام برد« .مترجم»
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تشییع پیکر شیخ از لحاظ حضور گسترده مردم استثنایی بود و
شاید در عصر حاضر همانندی نداشت و شاید خود از پیش مژدههای
شخص مؤمن باشد .در روز جمعه  ۲۸محرم در مسجد الحرام
بـر ایشـان نمـاز جنـازه خوانده شـد و در مکه مکرمه دفن شـد.
پـس از آن خوابهـای خـوب زیـادی در رابطـه بـا شـیخ بـن
باز دیده شده است.
نکتههایی پراکنده از زندگی شیخ بن باز

شیخ بن باز رحمه اهلل ویژگیهای زیادی داشت که از مهمترین
آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱ـ حرص ایشان برای خدمت رسانی به مسلمانان تا آخرین لحظه
زندگیشان.
۲ـ پیشـگام شـدن برای حل مشـکالت دیگران .بسـیار پیش
میآمـد که با مسـئولین بـرای حل مشـکالت مـردم نامهنگاری
میکرد و یا با تجار برای حمایت از فعالیت های اسالمی و یا حل
مشکالت مردم گفتگو میکرد.
۳ـ آغـوش بـاز او بـرای همه مسـلمانان و ارتبـاط او با آنها و
نصیحتشان در اموری که معتقد بود بر اشتباه هستند و همکاری با
آنها در جوانب خیر.
۴ـ شیخ بن باز عنایت زیادی به تحکیم شریعت داشت .لذا در
مناسـبتهای عام و خاص نامههای مختلفی به رؤسـای جمهور
و پادشـاهان عصـرش مینوشـت و از آنهـا میخواسـت احـکام
شریعت را در کشورهایشان اجرا کنند .از جمله نامهای که در سال
۱۴۱۷هـ ق به ملک حسین پادشاه اردن نوشت وقتی که دستور
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داده بـود نصـب تندیـس او در میدان اصلی شـهر عمان پایتخت
اردن متوقف شود .در نامه شیخ به او آمده است« :با خبر شدم...
حضرتعالی مانع نصب تندیسـتان در مرکز شـهر عمان شـدهاید،
از این خبر بسـیار خوشـحال شدم .ضمن تشکر از شما بابت این
کار ،از حضرتعالی میخواهیم دسـتور دهید همه احکام الهی در
کشور اردن اجرا شود همانگونه که جدتان محمد مصطفی صلی اهلل
علیه وسلم آن را اجرا کرد.»...
وی همچنیـن با ارسـال نامه ای به ضیاء الحق از ایشـان بابت
تطبیق شریعت اسالمی در پاکستان تشکر و قدردانی کرد.
۵ـ از جمله داستانهای بذل و بخشش ایشان در راه خدا این
است که بسیار پیش میآمد که برای حمایت از فقرا و دعوتگران
و پیـشبـردن پروژههای خیریه از دیگران قرض میگرفت .باری
یکی از مجاهدان افغان خدمت ایشان رسید و برای خرید برخی
ابزار آالت مهم جهاد کمک خواست .شیخ برخی از وسایل شخصی
خودش را فروخت و و پولش را به آن شخص داد.
۶ـ شـیخ بـن بـاز توجـه زیادی بـه قضایـای مسـلمانان مانند
فلسـطین ،حملـه افغانسـتان ،سـومالی ،قضیه کردها ،بوسـنی و
هرزگوین ،کوزوو ،آفریقا ،تخریب مسـجد بابری در هند و چچن
داشت و اخبار آنها را لحظه به لحظه پیگری میکرد و مشکالت
آنها را با مال و یا میانجیگری و یا بهشیوههای مختلف دیگر حل
و فصـل میکرد و کتـاب مهمش «الجهاد» را در دفاع از قضایای
مسلمانان و ضرورت جهاد به رشته تحریر در آورد.
۷ـ شیخ بن باز همچنین از زود هنگام عنایت ویژهای به تأسیس
مراکز دعــوی در جهــان و به ویژه در غرب داشت .مسجــد مرکز
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اسالمی پارس و مسجــد بزرگ لندن با پشتیبانــی و حمایت او
ساختــه شد و زمانی که به عنــوان برنــده جایــزه جهانی ملک
فیصل انتخاب شـد و مبلغ هنگفتی به او هدیه شـد ،همه آن را
وقف دارالحدیث خیریه در مکه مکرمه کرد .شیخ توجه زیادی به
دارالحدیث مکه ،ساختمان ،معلمان و بودجه آن داشت تا جایی که
مدرک این مؤسسه علمی با مدارک دانشگاهی معادله میشد.
۸ـ شیخ بن باز همواره از علما حمایت میکرد؛ بهمحض اینکه
متوجه میشد یکی از آنها به مشکلی برخورده و یا نیاز به کمک دارد
فورا نامهای به مسئولین مینوشت و از آنها میخواست مشکالتش
را حل کنند .او در نیمههای شب ولیعهد وقت شاهزاده عبداهلل بن
عبدالعزیز را از خواب بیدار میکند تا مانع اعدام مشایخ و دعوتگران
در سومالی شود .همچنین طی نامهای به ملک حسین پادشاه اردن
از او خواست شیخ آلبانی را از این کشور اخراج نکند و برای بازگشت
شیخ محمد االشقر و شیخ عمر االشقر به کویت پس از آزادسازی این
کشور از چنگال عراقیها ،به امیر این کشور نامه نوشت .از این قبیل
1
میانجیگریها در کارنامه شیخ بسیار است..
۹ـ شیخ بن باز رابطه بسیار خوبی با علمای عصر خود و رموز
نهضت اسالمی مانند ابواالعلی مودودی ،ابوالحسن ندوی ،محمد
غزالی ،محمد متولی شعراوی ،و محمود الصواف داشت.
 -1از دیگر میانجیگریهای مهم شـیخ بن باز میتوان به نامهی ایشـان به جمال عبدالناصر رئیس
جمهور وقت مصر برای الغای حکم سـید قطب اشـاره کرد .گرچه این میانجیگری سـودی نبخشـید
و جمال عبدالناصر توجهی به خواسـته شـیخ بن باز نکرد .همچنین از دیگر میانجیگریهای ایشـان
اعـزام شـیخ عبـداهلل بن قعود به اسلام آباد برای دیدار بـا ضیاء الحق رئیس جمهور وقت پاکسـتان و
درخواسـت میانجیگری ایشـان نزد کنعـان عفرین رئیس جمهور وقت ترکیه بـرای الغای حکم اعدام
نجم الدین اربکان بود که این میانجیگری پاسخ داد و کنعان عفرین به خواسته ضیاء الحق حکم اعدام
اربکان را لغو کرد و پس از مدتی او را از زندان آزاد کرد( .مترجم)
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۱۰ـ شیخ همچنین نامهنگاری
های زیادی با پادشاهان و رؤسای
جمهور مختلف در قضایای اسالمی
داشت ماننــد :ملک فیصل ،ضیاء
الحق ،صدامحسین ،معمر القذافی،
ابورقیبه ،ملک حسین و...
۱۱ـ شیخ بن باز توجه ویژهای به
قضایای رسانهای داشت و نسبت
به اشتباهات رسانهای در عربستان
و خارج از آن هشدار میداد و نسبت
به وجود رسانههایی هدفدار تأکید
میکرد.
۱۲ـ شیخ بن بــاز با قوانین غیر
اسالمی به مبـارزه بر میخواست
نامه شیخ بن باز به حافظ االسد و
اگرچه خارج از عربستان سعودی هشدار او نسبت به سرکوب اسالمگرایان
بود .برای نمونه وقتی دولت امارات
تصمیم گرفت قوانین ثبت احوال را تغییر دهد و سن ازدواج را برای
پسران  ۱۸سالگی و برای دختران  ۱۶سالگی تعیین کند شیخ بن
باز به رئیس دولت امارات نامه نوشت و خواستار صرف نظر از این
تصمیم شد .امت اسالمی تا امروز از سوی کشورهای غربی برای
تغییر قوانین احوال شخصی تحت فشار است و این داستان نشان
میدهـد شـیخ بن بـاز زودهنگام از توطئههایی کـه غربیان علیه
امـت اسلام و خانوادههای مسـلمانان تـدارک میدیدند آگاهی
داشت.
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۱۳ـ شـیخ بـن باز سـد محکمی علیـه برنامههـای غربیها در
جامعه عربسـتان سـعودی و جهان اسلام بود .او در سال ۱۳۹۹
هـ نسـبت به دعوت برخی مؤسسـات آمریکایی دین سـتیز برای
اردوهای تابستانی به اروپا ،آمریکا و مکزیک هشدار داد و ما امروزه
فرستادن جوانان به غرب و نداشتن نظارت
منفی
شاهد پیامدهای
ِ
ِ
بر آنان هستیم.
۱۴ـ از دیگـر نقشهای شـیخ در حمایـت از جامعه ،مبارزه با
طرحهای سکوالرهای سعودی در ایجاد اماکن مختلط میان زنان
و مـردان بـود که امروزه پیامدهای منفی چنیـن اماکنی بر هیچ
خانوادهای پوشیده نیست.
۱۵ـ شیخ بن باز همچنین موضعی محکم در مقابل قومگرایی
عربی و ناصریسم داشت و در خطبهها و درسهایشان آن را به باد
انتقاد میگرفت و در همین رابطه کتاب «نقد ملی گرایی عربی»
را بهرشته تحریر در آورد.
۱۶ـ شیخ بن بـــاز مشاور بسیــاری از دعوتگــران و ســران
جماعتهای اسلامی در هنگام چالشهـای مختلف بود .عبداهلل
العقیـل در رابطـه با نصایح شـیخ بن باز به دعوتگـران میگوید:
«زیـــارتهای خـاص من با شـیخ در خانـه و دفترش برای حل
مشکالت مسلمانان و به ویژه با حاکمانشان بود و راه حلهایی که
ایشـان برای عالج مشـکالت میدادند غیر قابل شمارش است».
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برای اطالع بیشتــر از ش�ح حــال شیخ بن بــاز رحمــه الله مراجعه شود به:
ين
المسـلم� ف ي� القرن ش
الع�ين سـماحة الشـيخ العالمة
ـ موسـوعة إمام
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ،جمع آوری :عبدالعزيز أسعد ،انتشارات:
السالمية ،چاپ اول سال .۲۰۰۷
مؤسسة الريان والمكتبة إ
وع� ،تألیف :عبدالعزيز السـدحان،
ـ إ
المـام ابـن بـاز دروس ومواقف ب
انتشارات :الدار أ
الثرية ،مرص ،چاپ اول سال ۲۰۱۱م.
ـ الشيخ ابن باز ،کتابچه مجله العربیه شماره  ۲۷سال ۱۹۹۹م.
حيا� ،تألیف :د .عمر أ
ت
الشقر ،انتشارات :دار النفائس،
ـ صفحات من ي
عمان ،چاپ اول سال ۲۰۱۰م.
السلامية ،تألیف :عبد الله العقيل ،چاپ
ـ من أعالم الدعوة والحركة إ
هفتم سال ۲۰۰۸م.
ـ علمـاء ومفكـرون عرفتهـم ،تألیـف :محمـد المجـذوب ،انتشـارات:
دار الشواف ،الرياض ،چاپ چهارم سال ۱۹۹۲م.
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عالمهی فقیه محمد بن صالح العثیمین
۱۳۴۷-۱۴۲۱هـ ۲۰۰۱-۱۹۲۷ /م

پیش درآمد
عالمه ابن عثیمین را میتوان از علمای نخبهی معاصر بهشمار
آورد که نقش ماندگار و چشمگیری در سراسر جهان داشته است.
نقشـی کـه در قالـب تدریس ،افتاء ،اصالح ،ارشـاد و همزیسـتی
اعم از زن و مرد ،و بزرگ و
بسیار عجیب با طیفهای مختلف مردم ّ
کوچک جلوه میکرد.
خداوند به شیخ این توفیق را عنایت کرد که به یک مدرســهی
فکری تبدیــل شود و شیــوه و روش ایشــان در داخل و خارج از
عربسـتان سـعودی الهامبخش گردد .خداوند او را غریق رحمت
خود کند.
تولد و رشد
شیخ ما در  ۲۷رمضان سال  ۱۳۴۷هجری قمری در شهر عنیزه
واقع در منطقهی قصیم عربستان سعودی به دنیا آمد .نسب ایشان
به قبیلهی مشهور بنی تمیم میرسد.
متأسفانه منابعی که ما در دست داریم حاوی اطالعات چندانی
از سـالهای نخست زندگی شیخ نیست و بیشتر به مراحل اخیر
زندگـی ایشـان یعنـی پـس از آنکه بـه چهرهای سرشـناس بدل
میشـود میپردازد .اما آنچه برای ما مشخص است این است که
ایشان در نزد پدربزرگ مادریاش شیخ عبدالرحمن بن سلیمان
الدامغ قرآن را فرا گرفت و سپس به مدرسهی استاد عبدالعزیز بن
صالح الدامغ پیوست و در آنجا خواندن و نوشتن و حساب ،و برخی
متون ادبی را فراآموخت و پس از آن وارد مدرسهی شیخ علی بن
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عبداهلل الشحیتان شد و در حالی که چهارده سال بیشتر نداشت
کل قرآن را حفظ کرد .همچنان که اشاره شد ،شیخ ابن عثیمین
بـه یکی از فرزندان شـیخ عبداهلل قرعـاوی مجدد و مصلح جنوب
گفته بود وضو گرفتن را از پدرش شیخ عبداهلل قرعاوی یاد گرفته
است.
پدر شیخ ابن عثیمین نقش زیادی در راهنمایی و ارشاد او به
کسـب علم و دانـش از عالمه عبدالرحمن بن ناصر السـعدی که
امام و شیخ عنیزه در آن زمان بود داشت .شیخ سعدی در آن زمان
علوم شـریعت و ادبیات عرب را در مسـجد جامع عنیزه تدریس
میکرد ،و شـیوهی بسـیار دقیقی در آموزش داشـت .او دو تن از
شـاگردان بزرگـش «شـیخ علـی صالحـی و شـیخ محمـد بـن
عبدالعزیز» را مسئول آموزش دانشآموزان جدید کرده بود و شیخ
ابن عثیمین به حلقهی درس شیخ محمد بن عبدالعزیز پیوست و
توحید ،فقه و نحو را از ایشان فرا گرفت.
سپس مراحل پیشرفت را طی کرد تا اینکه وارد حلقهی درس
عالمه سعدی شد و تفسیر ،حدیث ،سیرت نبوی ،توحید ،فقه،
اصول ،میراث و نحو را از ایشان آموخت و متون مختصر در این علوم
را حفظ کرد .استعداد و نبوغ شیخ ابن عثیمین به زودی در حلقه
درس شیخ سعدی کشف شد .زمانی که پدر شیخ ابن عثیمین تصمیم
گرفت به اقتضای شغل خود به خارج از عنیزه برود شیخ سعدی از
ایشان خواست اجازه دهد که محمد به خاطر بهرهی باال از استعداد
و تیزهوشی نزد او بماند و بهتحصیلش ادامه دهد.
شیخ عبدالرحمن سعدی از روی توجه و عنایتی که به شاگردش
شـیخ ابن عثیمین داشـت در حالیکه او هنوز یک دانشآموز بود
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وی را مسـئول تدریس در مسـجد جامع عنیزه کرد ،و شـیخ در
سال  ۱۳۷۰هـ ق درحالیکه تنها  ۲۳سال سن داشت تدریس در
مسجد جامع عنیزه را آغاز کرد .این حکمت و فراست شیخ سعدی
مثالزدنی و درسآموز است که یک دانشمند برجسته را شناسایی
کرد و او را به خودباوری ترغیب کرد .وقتی با تبعیت از منش نبوی
راهبـردی را به آنان
بـه نیـروی جـوان ارج نهـاد و مراکز مهـم و ُ
واگذار کرد .همانگونه که رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم مصعب بن
عمیر را به مدینه فرسـتاد و اسـامه بن زید را بهعنوان فرماندهی
ارتش اسالم انتخاب کرد.
از همدورهایهـای شـیخ ابـن عثیمیـن در تحصیل نزد شـیخ
سـعدی میتـوان از شـیخ عبداهلل بـن عبدالرحمن البسـام عضو
شـورای عالی علمای عربستان سـعودی نام برد .ایشان میگوید:
«ده سال پیوسته بعد از نماز عصر و در اوایل شب قرآن میخواندیم
و متون علمی را حفظ میکردیم».
شـیخ ابن عثیمین همچنین نزد شیخ عبدالرحمن بن علی بن
عودان قاضی عنیزه علم میراث و نزد شیخ عبدالرزاق عفیفی زمانی
که در عنیزه تدریس میکرد نحو را خواند .در سـال ۱۳۷۲هـ ق
زمانی که دانشرای علمی ریاض راهاندازی شد شیخ علی صالحی
از ایشان خواست به این دانشسرا بپیوندد ،و شیخ با کسب اجازه از
ل تحصیلی
شـیخ و اسـتادش شـیخ عبدالرحمن سـعدی در سـا 
 ۱۳۷۳-۱۳۷۲هـ ق وارد دانشسرای علمی ریاض شد و در آنجا با
علمای سرشناسی همچون عالمه مفسر شیخ محمد امین شنقیطی،
شـیخ فقـه عبدالعزیـز بـن ناصـر بن رشـید ،شـیخ محـدث عبد
الرحمن افریقی  -خدایشان رحمت کند -دیدار کرد.
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اما بیشترین فایدهای که ایشان برد شاگردی در محضر عالمه
شـیخ عبدالعزیـز بن باز -رحمه اهلل -بود .شـیخ ابن عثیمین نزد
ایشان صحیح بخاری و رسائل شیخ االسالم ابنتیمیه را فرا گرفت
و در زمینهی علوم حدیث و آرای فقهی مذاهب و مقارنهی بین آراء
از ایشـان بسـیار اسـتفاده کرد .میتوان بعد از شیخ عبدالرحمن
سعدی ،شیخ بن باز را دومین شیخ و استادی دانست که شیخ ابن
عثمین از وی تأثیر پذیرفت.
در دانشسـرای علمی ریاض زمانی که نبوغ ایشان بر مسئوالن
آشـکار شد او را مسـتقیم وارد کالس دوم کردند .شیخ در رابطه
بـا تحصیلش در دانشسـرای علمی ریاض میگوید« :دانشسـرای
علمی در آن زمان به دو بخش تقسیم میشد :خاص و عام .من در
بخش خاصل تحصیل میکردم و قانون دانشسرا در آن زمان این
بود که دانشجویان میتوانستند در فصل تابستان درسهای سال
بعد را بخوانند و در اول سـال امتحان دهند ،اگر قبول میشـدند
یک سال جلوتر میرفتند و من این فرصت را غنیمت شمردم .پس
از آن وارد بخش شبانهی دانشکدهی شریعت ریاض شدم تا اینکه
بتوانم روزها همراه شیخ عبدالرحمن سعدی باشم و در درسهای
ایشـان شـرکت کنم .این روال ادامه داشـت تا این که در سـال
۱۳۷۷هـ ق از دانشکدهی شریعت فارغ التحصیل شدم».
شیخ ابن عثیمین تا هنگام درگذشت شیخ عبدالرحمن سعدی
در سال ۱۳۷۶هـق نزد ایشان کسب دانش میکرد و پس از وفات
شیخ سعدی جانشین ایشان شد.
علما و دانشمنــدانی که از آنها نام برده شد تأثیــر به سزایی در
شـکلگیری شـخصیت شـیخ ابن عثیمین داشـتند .او از سعدی
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اسـتقامت در طلـب علم و بیان علوم و معانی بـه زبانی عامهفهم
و مهرورزی را آموخت .چرا که شـیخ سـعدی با بزرگ و کوچک
مطایبه میکرد و شیخ ابن عثیمین از این اخالق او متأثر شده بود.
از شیخ بن باز توجه به حدیث و مردمی بودن را آموخته بود و از شیخ
شنقیطی پارسایی و زهدش را.
کتابهای شـیخ االسلام ابنتیمیه و شـاگردش ابنقیم تأثیر
زیـادی بر شـیخ ابن عثمیـن و منهج علمی ایشـان که مبتنی بر
حجت و همراه با اسلوب روشن بود گذاشت .شیخ ابن عثیمین در
آخریـن گفتگـوی خـود با مجلـهی «الدعوه» گفته اسـت که در
تحقیق مسائل علمی از شخصیت عالمه رشید رضا تأثیر پذیرفته
اسـت که این امر نشـانگر اطالعات گسـتردهی شیخ و مطالعهی
پیگیرانهی مجلهی المنار دارد.
تدریس و امامت بعد از شیخ سعدی
شیخ ابن عثمین در حالی که تنها  ۲۳سال سن داشت از سوی
شـیخ سعدی مأموریت یافت در مسـجد جامع عنیزه به تدریس
بپـردازد .ایشـان پـس از فـارغ التحصیلـی از دانشسـرای علمـی
ریاض در سال ۱۳۷۴هـ ق در دانشسرای علمی عنیزه به تدریس
مشغول شد و تا سال ۱۳۹۴هـ ق به این مهم مشغول بود .او هم
زمان با تدریس در دانشسـرای عنیزه در نزد شـیخ سعدی کسب
دانش میکرد و تحصیالتش را در دانشـکدهی شـریعت ریاض به
شکل غیرحضوری ادامه میداد.
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پس از درگذشـت شـیخ عبدالرحمن سـعدی ،شیخ محمد بن
عبدالعزیـز قاضـی عنیزه و یکی از شـاگردان پیشکسـوت شـیخ
سعدی ،پیشنهاد داد شیخ ابن عثیمین جانشین شیخ سعدی در
امامت و تدریس و خطابت شود و امیر وقت عنیزه عبداهلل الخالد
آل سـلیم ،و امیـر خالد بن عبدالعزیز آل سـلیم ،و شـیخ محمد
الزامـل و دیگـر افراد سرشـناس عنیـزه با این پیشـنهاد موافقت
کردنــد و شیخ ابن عثیمیــن در سال ۱۳۷۶هـ ق در حالی که ۲۶
سال سن داشت رسمـــاً مسئولیت امامت ،تــدریس ،و خطابت
در مسجد عنیزه را بر عهده گرفت و تا زمان وفاتش در سال ۱۴۲۱
هـ ق بهمدت  ۴۵سال عهــدهدار این مسئــولیت بود و هــزاران
دانشآموز و دانشجو از محضر ایشان استفاده کردند.
شیخ ابن عثیمین تا زمان وفات به تدریس در محل فعالیت شیخ
و استادش شیخ سعدی ادامه داد .او همچنین به مدت  ۱۶سال
(۱۴۰۶-۱۳۹۰هـ) در روزهای یکشنبه و سهشنبه بعد از نماز مغرب
در مسجد جامع ضلیعه برخی کتابهای فقه را تدریس میکرد.
شیخ ابن عثیمین همسو با رویّه شیخ و استادش شیخ سعدی
تدریس را از کتابخانهی عنیزه که در سال  ۱۳۵۹هـ ق توسط
ایشان تأسیس شده بود آغاز کرد .تعداد شاگردان او در آغاز بسیار
کم بود و تعدادشان از  ۱۰نفر تجاوز نمیکرد؛ اما حتی اگر یک نفر
حاضر میشد شیخ دست از تدریس نمیکشید .شیخ بههمین صورت
به مدت  ۲۰سال به تدریس ادامه داد تا اینکه خداوند درهای لطفش
را بهروی او گشـود و دانشـجویانی از همهجا برای کسب دانش از
وی روانهی عنیزه شدند.
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زمانی که تعداد دانشجویان زیاد شد و کتابخانه دیگر گنجایش
آنها را نداشـت ،شـیخ مکان تدریس را به مسـجد جامع منتقل
کرد و دانشـجویانی از سراسر عربستان سعودی که تعدادشان به
صدهـا نفـر میرسـید در آنجا مشـغول به تحصیل شـدند .آنها
در تحصیالتشـان جـدی بودنـد و تنهـا بـه شـنیدن درس اکتفا
نمیکردنـد .شـیخ ابـن عثیمیـن غیـر از دیدارهـای ویـژهاش با
دانشجویان روزانه چند درس ایراد میکرد .او در اثنای رفت و آمد
بـه مسـجد نیـز کتابهـای علما را شـرح میکـرد و چه بسـیار
سـئواالتی که شـیخ در اثنای راه به آن پاسخ میداد .منزل شیخ
یک کیلومتر از مسجد فاصله داشت و او به مدت  ۴۰سال چه در
زمسـتان و چه تابسـتان این فاصله را پیاده طی میکرد .روزی از
روزها وقتی به نزدیکی خان ه خشتی خود رسید با ممانعت پلیس
روبرو شـد .پلیس مانع ورود او به خانه میشـد چرا که ملک فهد
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پادشـاه عربسـتان سعودی قرار بود به دیدار شیخ بیاید .نیروهای
پلیس در ابتدا شـیخ را نشناختند و از ورود او به خانه جلوگیری
کردند ،اما پس از چند لحظه متوجه شدند کسی که از ورود او به
خانه جلوگیری کردهاند خود شیخ ابن عثیمین است!!
شـیخ ولید الحسـین از شـاگردان عراقی شـیخ ابن عثیمین و
سردبیر مجلهی الحکمه که در سال ۱۴۰۲هـ ق و زمانی به حلقات
درس شیخ میپیوندد که شاگردان شیخ از ده نفر بیشتر نبود ،نقل
میکند که شـاگردان شـیخ ابن عثیمین خوابگاهـی در نزدیکی
مسـجد گلی بهجا مانده از دورهی شـیخ سـعدی داشتند که سه
طبقه و نه سوئیت داشت و ملک خالد ،پادشاه عربستان ،آن را وقف
شاگردان شیخ کرده بود .میگوید شیخ توجه زیادی به شاگردان
خود داشت و گاهی اوقات از خانه خود برایشان غذا میآورد و همراه
با آنان غذا میخورد.
شـیخ ولید میگوید بعد از سال ۱۴۰۶هـ ق حضور گستردهی
شـاگردان در درسهای شـیخ آغاز شد تا جایی که تعداد آنان به
 ۶۰۰نفر رسید .آنها از سطوح و ردههای سنی مختلف بودند و در
میانشان دانشجو ،استاد دانشگاه ،رئیس دانشکده ،دکتر ،مهندس
و ...یافت میشد و بیشترشان شهروندان عربستان سعودی بودند.
بعد از سال ۱۴۱۰هـ ق دانشجویانی از خارج عربستان سعودی
برای کسب دانش از شیخ روانهی عنیزه شدند و خوابگاهها به دو
بخش مجردها و متأهلها تقسـیم شـد .شیخ ابن عثیمین ،شیخ
عبدالوهاب الزیانی را که یکی از شاگردان بحرینی او بود مسئول
نظارت بر خوابگاهها کرد و خود نیز شخصاً نیازهای خوابگاهها را
بررسی میکرد.
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کتابخانهی شـیخ سعدی به خوابگاه شاگردان شیخ منتقل شد و
کتـابهای زیادی به آن اضافه گردیــد و دو سالن برای آن تدارک
دیده شـد ،یک سـالن برای کتابها و سـالن دیگر برای مطالعه.
پس از مدتی سالن غذاخوری خوابگاه نیز راهاندازی شد و قوانین
ویژهای برای آن تعیین شد .زمانی که تعداد دانشآموزان خارجی
ساکن در خوابگاه از پنجاه نفر بیشتر شد برخی از آنان به رایگان از
سوئیتهای شیخ عبداهلل السبیعی استفاده میکردند و برای صرف
غذا به سالن غذاخوری خوابگاه دیگر میآمدند .خود شیخ شخصا
کفالت دانشجویان را بر عهده داشت و از آنان پشتیبانی مالی میکرد.
پس از مدتی یکی از نیکوکاران خیراندیش خوابگاه بزرگی برای
شـاگردان شـیخ بنا کرد که دو قسـمت بود ،بخش برای مجردها
و بخش دیگر برای متأهالن .این سـاختمان همچنین یک سالن
غذاخوری داشت.
شـیخ ابن عثیمین همواره پیگیر وضعیت درسـی شـاگردانش
بـود و آنهـا را در قضایای عمومی راهنمایـی میکرد ،و چنانچه
مشـکالتی برایشـان پیـش میآمـد آن را حل مینمـود ،و تالش
میکرد نیازهای آنان را بگونهای بر آورده کند که دیگر دغدغهای
برای کسـب دانش نداشته باشد ،برایشان خوابگاه تهیه میکرد و
هزینهی اجاره خانههایشان را پرداخت میکرد و چنانچه بدهکار
بودند تالش میکرد بدهیهایشان را پرداخت کند و ماهیانه مقداری
شـهریه به آنها میداد و سـعی میکرد منابع علمی الزم را برای
آنها تهیه کند چه در کتابخان ه عمومی و چه هدیه دادن کتاب به
آنها ،شیخ شاگردانش را به بحث و گفتگو و مناظره عادت میداد
و از آنها میخواست پژوهشهای علمی خود را به او ارائه کنند.
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از سـال  ۱۴۰۲هـ ق شـیخ ابن عثیمین در فصلهای تابستان
همزمان با برنامهی تدریس ساالنهاش برای آن دسته از محصالن
که در فصلهای زمستان امکان حضور نداشتند دورههای فشرده
برگزار میکرد .این دورهها از ساعت  ۸صبح آغاز میشد و تا ساعت
 ۱۲ادامه داشت.
این دورههای روزانه شـامل چندین درس بود .شـیخ در نوبت
صبح مباحث گوناگونی در علوم شرعی تدریس میکرد .او عالوه بر
تدریس ،مسکن و غذای دانشجویان را نیز مهیا مینمود .بسیاری
از دانشـجویان سـعودی و خارجی و بهویژه دانشـجویان دانشگاه
اسالمی مدینهی منوره از این دورههای تابستانی استفاده کردند.
شیوهی تدریس شیخ بگونهای بود که توجه و رغبت دانشجویان
را جلب میکرد .شیخ در آموزش دانشجویان از اسالیب و روشهای
گوناگونـی اسـتفاده میکـرد .روشهایـی مانند :تمرکـز بر حفظ
متون ،طرح پرسـش ،مثال زدن ،بیان معانی در قالب نکات برای
ساده شدن فهم و حفظ آن ،بازخوانی مطالب پس از هر فصل و هر
بخش ،اجازه به دانشـجویان برای طرح سـئواالت .همچنین او از
دانشجویان قدیمی و با سابقه میخواست به دانشجویان تازهوارد
درس دهند .آن دانشجوها امروز از علمای سرشناس جهان اسالم
هستنـد .شیخ عادت داشت به شاگردانش شیــوهی صید ماهی را
بیاموزد و نه صِ رفاً خوردن آن را.
آثار و فواید درسهای شـیخ از رهگذرهای زیر به سراسـر دنیا
میرسید:
اعـم از تابعیتهـای مختلـف و
 -1دانشـجویان :دانشـجویان ّ
متناسب با مسئولیتهایی که داشتند(برخی از آنها معلم ،برخی
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دیگـر امـام و واعـظ بودنـد) علم و دانش شـیخ را به کشـورهای
خود منتقل میکردند .برای نمونه دانشـجویان سودانی در فصل
تابسـتان بـه عنیـزه میآمدند و شـیخ برای آنهـا دورهی علمی
برگزار میکرد و آنان پس از بازگشت به سودان آموختههای خود
را از شیخ منتشر میکردند.
 -2تدریس مستقیم از طریق تلفن :قبل از پیدایش اینترنت و
کانالهای ماهوارهای ،شیخ ابن عثیمین از طریق تلفن درسهایی
را برای مردم کشورهای عربی و مسلمانان کشورهای اروپایی ایراد
میکرد .یکی از درسهای ایشـان در  ۱۰۰مرکز اسلامی آمریکا
پخش شد.
 -3نوارهای کاسـت :شـیخ توجه زیادی به ضبط درسهایش
در نوار کاسـت و نشـر آن در داخل و خارج از عربسـتان سعودی
داشـت .در یکی از روزهای جمعه ایشـان میهمانی از کشـورهای
همسایه داشت ،هنگام صرف نهار آن میهمان به شیخ گفت :اگر
خطبهی امروز شما ضبط شده بود میتوانستم آن را به همکارانم
بدهم تا از آن استفاده ببرند .شیخ درخواست کرد دستگاه ضبطی
بیاورند و خطبه را همانگونه که بر باالی منبر ایراد کرده بود دوباره
بر روی نوار ضبط کرد و نوار کاست را به آن میهمان داد .از امتیازات
شیخ ابن عثیمین وجود نوارهای کاست زیاد از سخنرانیهایشان
است .اولین کسی که به ضبط درسهای شیخ اهتمام کرد شیخ
غانـم بـن مـرزوق حربی در سـال  ۱۴۰۴بـود کـه  ۱۰۰۰نوار از
سخنرانیهای شیخ فراهم کرد .اولین شرکتی هم که سخنرانیهای
شـیخ را تکثیر و منتشـر کرد شـرکت «الهدی»بود ،و پس از آن
شـرکت «التقوی» در سـال  ۱۴۰۶هـ ق کارمندی لبنانی به نام
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عبدالرحمن رستم را مسئول ضبط سخنرانیها و درسهای شیخ
کرد .سپس در سال ۱۴۰۸هـ ق شرکت «االستقامه» کارمندی
سودانی بنام موسی الهادی را مسئول ضبط سخنرانیهای شیخ
کرد که به مدت  ۱۵سال یعنی تا زمان وفات شیخ همراه ایشان بود.
 -4تدریس در حرم مکی :شیخ ابن عثیمین بیش از  ۲۵سال در
ماه رمضان و موسم حج در مسجد الحرام به تدریس میپرداخت و
حاجیان و زائران سراسر جهان از علم و دانش ایشان استفاده کرده
و آنچـه فرامیگرفتنـد را بـه کشـورهای خود منتقـل میکردند.
تدریس شیخ در حرم مکی به شهرت شیخ افزود و تأثیر زیادی در
نشر نوارها و کتابهای ایشان در سراسر جهان داشت .شیخ توجه
زیـادی بـه ایـن درسها مبـذول میداشـت .اولین بـاری که در
مسجدالحرام تدریس کرد در لباس احرام بود مبادا بر اثر رفتنش
به هتل برای تعویض لباس فرصت تدریس را از دست بدهد .حتی
در اوج بیمـاری سـرطان نیـز ایـن درسهـا را رها نکـرد .در ماه
رمضـان ۱۴۲۱هــ که بیماری به شـدت در جسـمش نفوذ کرده
بود برای رفتن به مسـجد الحرام پافشاری کرد و با یک چرخبال
و همراه با کادر پزشـکی ایشـان را به مسـجد الحرام بردند و در
اتاقکـی مجهـز به امکانات پزشـکی به تدریـس پرداخت .در ۲۹
رمضان بیماریاش شدت گرفت و شیخ را به جده منتقل کردند
و در بخش مراقبتهای ویژه بسـتری شد .پس از پنج ساعت که
به هوش آمد ،اصرار کرد او را به مسجد الحرام بازگردانند و بعد از
نماز تراویح در حالی که بسیار بیمار بود و کپسول اکسیژن به ایشان
وصـل بـود و ماسـک اکسـیژن بـر بینـی داشـت بـرای مـردم
سـخنرانی کرد و به آنها گفت چه بسـا این آخرین درسی باشد
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کـه ایـراد میکند .شـیخ همچنین در موسـم حج درسهـــای
مختلفی در خیمههای حاجیان برگزار میکرد .شیخ ابن عثیمین
حقیقتـاً شـیخ و عالـم مردمـی بود .چنـان که که علمـای ما در
مدح و ستایش یک عالم میگفتند :او شیخ مردم است .کسی که
در تالشهای شـیخ در تدریس و تعلیم طی این سـالها اندیشه
کند به خوبی درمییابد که نهضت بیدارگر سـلفی علمی چگونه
در جهان منتشر شد و متوجه میشود که چرا امروز ما با سستی
و رخوت علمی روبرو هستیم .علمای بزرگی مانند بن باز ،آلبانی و
ابن عثیمین دسـتگاههای بزرگ نشـر علم بودند که بدون سـر و
صـدا فعالیت میکردند .بسـیاری از مردم بـه تأثیر حقیقی آنها
در بیدارگـری و اصالحگری پـی نبردند مگر وقتی که از میان ما
رفتند ،و با رفتنشان جای خالی آنها را به خوبی احساس کردیم.
در وصف او سرودهاند:
در عرصـهی آمـوزش شـیخی بـودی که فوجفوج برای کسـب
دانش به جانب تو روی میآوردند.
چنــدان نیکی میکردی که سود و ثمر وعدههایت محقق شد.
خیر و برکت تو برای اهل علم فراگیر بود.
خوبي هایت روشنی دیدگان مردم و آرامبخش دلها بود
و پویندگان به دنبال تو در مسیری که گام برداشتیآیند
همان راه مستقیم و حق.
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تدریس در دانشگاه
شیخ ابن عثیمین از سال ۱۳۷۴هـ ق تا ۱۳۹۵هـ ق در دانشسرای
علمی عنیزه تدریس میکرد و در سال ۱۳۹۴هـ ق مسئولیت
«جمعیت دعوت اسالمی» را که بر فعالیتهای دانشجویان نظارت
داشت بر عهده گرفت .پس از آن به عنوان استاد در دانشکدهی
شریعت و اصول دین دانشگاه اسالمی امام محمد بن سعود شعبه
قصیم خدمت کرد و تا زمان وفات این سـمت را برعهده داشـت.
نشستها و مشاورهها
شـیخ ابـن عثیمین همچنین مجالس خاصی داشـت که برای
گروههای مختلفی در نظر گرفته شده بود .مانند:
جلسهی هفتگی با قاضیــان منطقــهی قصیم که در آن برخیکتابهای دینی را مدارسه و بررسی میکردند۱۴۲۱-۱۴۰۷( .هـ ق)
 جلسـهی هفتگی با شاگردان ارشدش (۱۴۱۳-۱۴۱۲هـ ق) جلسهی ماهیانه با اعضای هیئت تدریس دانشکدهی عقیدهیدانشگاه امام محمد بن سعود شعبهی قصیم (۱۴۲۱-۱۴۰۹هـ ق).
 جلسهی ویژه با دعوتگــران بریده که به علت دوری مسافتمتوقف شد ۱۴۱۷-۱۴۱۴( .هـ ق)
 جلسـهی ویـژه هـر دو هفتهی یکبـار با تعدادی از مشـایخ(۱۴۲۱-۱۴۱۶هـ ق).
 جلسهی ماهیانه با خطبای عنیزه (۱۴۲۱-۱۴۱۸هـ ق) جلسهی ماهیانه با اعضای هیئت امر به معروف و نهی از منکر(۱۴۲۱-۱۴۱۲هـ ق)
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تدوین محتوای دروس آموزشی
از آنجا که شـیخ ابن عثیمین توانایی زیادی در سـاده ساختن
علوم برای دانشـجویان داشـت ،ادارهی دانشسـرای علمی عنیزه
ایشانرامسئولتدوینکتابهایدرسیدانشسراکرد.ازحکایتهایی
که در رابطه با پارسـایی ایشـان نقل میکنند یکی این اسـت که
وقتی حق التدریسـی ایشـان در برخی ساعات دانشکده شریعت
پرداخت شد آن را نپذیرفت و گفت :بخشی از وقت اختصاصیافته
بـه تدویـن کتابهـای درسـی را به ایـن کالسهـا دادهام و این
دستمزد حق من نیست.
دعوت عمومی
شـیخ ابـن عثیمیـن علاوه بـر تدریـس در دانشـگاه عنیزه و
دانشسـرای علمی این شـهر و دانشکدهی شـریعت دانشگاه امام
شعبهی قصیم و حرم مکی و مکهی مکرمه ،برای ایراد سخنرانی به
سراسر عربستان سعودی میرفت.
از سال ۱۴۰۷هـ ق ایشان به عنوان عضو شورای عالی علمای
عربستان سعودی انتخاب شد که تا پایان عمرشان این سمت را بر
عهده داشت .شیخ به امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت مسئوالن
عنایت و توجهی ویژه داشت .وی همچنین نقش مؤثری در تأسیس
جمعیت خیریهی حفظ قرآن کریم در سال  ۱۴۰۵داشت و هنگام
تأسـیس آن مبلـغ  ۲۵هزار از دارایی شـخصی خـود را بذل این
پروژه کرد و ریاست آن را از زمان تأسیس بر عهده گرفت که تا
زمان وفات ادامه داشت .وی از نزدیک نشستها و جشنوارهها و
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کنفرانسهایـی که از سـوی جمعیـت برگزار میشـد را زیر نظر
داشـت و برای اینکه فعالیتهای آن مسـتدام باشد در اختصاص
اوقافی برای آن تالش کرد.
شیخ ابن عثیمین از حامیان موثر راهاندازی دفاتر دعوی ویژهی
خارجیها در قصیم هنگام تأسیس آن در سال  ۱۴۰۷بود و به اصرار
شیخ عبدالعزیز بن باز پذیرفت ریاست آن را بر عهده بگیرد .شیخ
ابن عثیمین از نزدیک بر فعالیتهای این دفاتر نظارت میکرد و
صدها غیر مسلمان به وسیلهی این دفاتر به دین اسالم گرویدند.
شـیخ همچنین مشـارکتهای فعالـی در برنامههـای رادیویی
«نـور علـی الـدرب»« ،برنامـهی تلفنـی فتـوا» ،برنامـهی «منار
االسلام» و دیگر برنامهها داشت .ایشـان همچنین توجه زیادی
به دعوت اسلامی در کشـورهای غربی داشـت ،و شمارهی تلفن
شخصی خود را در اختیار مراکز اسالمی در آمریکا قرار داده بود
که در صورت بروز اختالف میان مسلمانان جهت حل و فصل آن
فوری با وی تماس بگیرند.
شـیخ ابـن عثیمیـن همچنین عنایـت ویژهای به چاپ و نشـر
کتابها  -چه کتابهای خود و چه کتابهای دیگران -به شکل
رایگان داشت و از مؤسسات دعوی میخواست در داخل و خارج
از عربستان به چاپ و نشر کتاب و توزیع آن بهشکل رایگان اهتمام
ورزند .در سـال ۱۴۱۶هـ ق شـیخ ابن عثیمین در فرودگاه جده
سـرگرم راهنمایـی و ارشـاد حاجیان بـود که کاروانـی از یکی از
ممالک تازه اسـتقاللیافته از شـوروی سابق وارد فرودگاه شدند.
شـیخ خواسـت با آنها سـخن بگوید لذا درخواست مترجم کرد.
روحانی کاروان با زبان عربی آشـنا بود و سـخنان شـیخ را برای
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حاجیان ترجمه کرد سپس به زبان خودشان سخنانی به حاجیان
گفت که هم ه آنها به گریه افتادند و برای بوسـیدن شـیخ صف
کشیدند .آن روحانی به شیخ گفت که همهی اینها شاگردان تو
هسـتند که در دور ه حکومت کمونیسـتی شـوروی در زیر زمین
خانهها کتاب های تو را با هم مدارسه میکردند.
این نقش ارزندهی شیخ ابن عثیمین در نشر علم و دانش از نظر
بسـیاری مردم پنهان مانده است .تالشی که برای نشر دعوت در
سراسـر جهان انجام دادند و سـزاوار است ما امروز به ایشان اقتدا
کنیم.
فعالیتهای خیریه و انساندوستانه
این نقش شیخ منحصر به دستگیری از فقرا و درماندگان نبود،
بلکه شیخ توجه زیادی به مسلمانــان و مشکالتشــان داشت و در
مسـجد خود کمپینهای عمومی برای جمعآوری مساعدتهای
مالی در ارتباط با قضایای مهم اسالمی از قبیل فلسطین ،اریتره،
بوسنی و هرزگوین ،کوزوو و چچن راه اندازی میکرد و شاگردانش
را برای رساندن کمکها روانه میساخت.
شـیخ همچنین همکاری مؤثری با مؤسسـات کمکرسـانی و
امدادی و دعوی فعال در خارج از عربستان سعودی مانند مؤسسه
حرمین و هیئت جهانی امداد اسلامی داشـت .ایشـان همچنین
از مشوقان و حامیان راهاندازی صندوق خیریهی ازدواج در شهر
عنیزه بود .حمایت ایشان موجب کامیابی صندوق شد و بسیاری
از دختران و پسران جوان از آن بهرهمند شدند.
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حمایت از جهاد اسالمی
شیخ ابن عثیمین توجه زیادی به حمایت از جهاد و مجاهدان
در سـرزمینهای اسلامی داشـت و هیئتهای آنـان را بهحضور
میپذیرفـت .بـه پرداخـت زکات بـه مجاهـدان فتـوا مـیداد و
کمکهای جمعآوری شده در مسجدش را برای مجاهدان افغان
میفرستاد و نمایندهای را به منظور تفقد حال مجاهدان و پیگیری
نیازهایشان به افغانستان میفرستاد.
ایشان همچنین نقش فعالی در حمایت از جهاد چچن داشتند.
وی مرجـع دادگاههـای اسلامی چچن بودند .او شـمارهی تلفن
شخصی خود را به مجاهدان داده بود تا هنگام برخورد با مشکلی
در اسـرع وقـت با او تماس بگیرنـد .در تماسهای تلفنی جویای
احوالشان میشد و از روند جهاد اطالع حاصل میکرد.
آثار و تألیفات
طی پنجاه سال بیش از  ۱۰۰اثر از شیخ ابن عثیمین به چاپ
و نشر رسیده است .اکثر آنها تألیف شیخ نبوده بلکه از نوارهای
صوتی ایشـان پیاده شـده اسـت ،بهویژه کتابهای بزرگی چون
«شرح ممتع»« ،شرح ریاض الصالحین» و ...آن چه شیخ شخصاً
به رشتــهی تحریر در آورده برخی رسالههای کوچک و تعدادی از
کتابهای مقرر درسی دانشسراهای علمی است.
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غرفه مرکز نشر آثار شیخ ابن عثیمین-رحمه اهلل -در نمایشگاه کتاب قصیم

برخی از شاگردان شیخ به شکل تخصصی به استخراج معارف
برجایماده از شـیخ در نوارهای کاست و چاپ و نشر آن بهشیوه
و اسلوب کتاب همت گماشتند که مشهورترین آنها عبارتند از:
دکتر عبداهلل طیار ،که از سـال ۱۴۰۳هـ ق سلسلهی «البابالمفتوح» را که سخنان شیخ ابن عثمین برای تودهی مردم بود
کـه در روزهـای پنجشـنبه و یک سـاعت قبـل از نمـاز ظهر القا
میشـد و نیز سلسله «دیدارهای ماهیانه» ،و سلسله «برنامههای
منار االسالم» را استخراج و چاپ و نشر نمود.
ایشان همچنیــن کتابهای «فقــه عبادات»« ،شرح مقدمهی
تفسیــر شیخ االسالم ابنتیمیــه»« ،شرح ریاض الصالحین امام
نووی» را استخراج و چاپ و نشر کردند.
شـیخ فهـد السـلیمان :ایشـان ایـدهی جمـعآوری فتـاوا ورسـالههای شـیخ ابـن عثیمیـن را بـا شـیخ بـن بـاز در جریـان
گذاشـتند .شـیخ بن باز گفت« :شـیخ محمد بن عثیمین عالمی
وارسته و مردی صالح است ،شروع کن و ان شاء اهلل خیر میشود»
فهد السـلیمان در سال  ۱۴۰۷هـ ق جمعآوری فتاوای شیخ ابن
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عثیمین را آغاز کرد و در سال ۱۴۱۰هـ ق نخستین جلد آن را به
چاپ رساند .وی تا زمان وفات شیخ ابن عثیمین با ایشان در ارتباط
بود و فتاوای وی را جمعآوری و باز بینی میکرد تا اینکه مجموع
فتاوای ایشان در  ۱۵جلد به چاپ رسید.
همچنین کمیتهای علمی متشکل از دکتر سلیمان ابوالخیل ودکتر خالد المشیقح نظارت علمی بر کتاب «شرح ممتع» را بر عهده
گرفتند .کتاب حاوی یادداشتبرداریهای دکتر ولید الحسین و
تعدادی دیگر از شاگردان شیخ از مجالس ایشان بود .پس از چاپ
اول این کتاب کمیتهای به سرپرستی خود شیخ برای بازبینی
اشتباهات چاپی آن تشکیل شد و این کمیته از راهنماییهای شیخ
عمر الحفیان که از نزدیکان شیخ بود استفاده بردند.
امروزه مؤسسـهی شیخ محمــد بن صالح العثیمیـن مسئولیتنشر آثار شیخ را بر عهده دارد.

موسسه شیخ محمد بن صالح العثیمین که توسط فرزندان و شاگردان شیخ تأسیس شده است
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دریافت جایزهی ملک فیصل
در سـال  ۱۴۱۴هـ ق شیخ محمد بن صالح العثیمین از سوی
جایزهی جهانی ملک فیصل بهعنوان خدمتگزار برتر جهان اسالم
انتخاب شد .در بیان اسباب انتخاب ایشان آمده بود:
اول :آراسـته بـودن ایشـان بـه اخلاق علمای بـزرگ از جمله
پرهیـزگاری ،شـرح صدر ،حقگویـی ،تالش برای خیررسـانی به
مسلمانان ،خیرخواهی ایشان برای عام و خاص.
دوم :بهرهمندی بسیاری از مردم از علم ایشان از طریق تدریس،
افتا ،و تألیف.
سوم :ایراد سخنرانــیهای مفید در سراسر عربستــان سعـودی
چهارم :مشارکت فعال در همایشهای و سمینــارهای اسالمی
پنجم :اسلــوب زیبــای ایشــان در دعوت اسالمــی که تــوأم با
حکمت ،موعظهی حسنه و ارائهی نمونهای زنده از منش و آیین
سلف صالح در اندیشه و عمل بود.

جایزه ملک فیصل
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وفات
شـیخ محمـد بـن صالـح العثیمین در تاریخ  ۱۵شـوال سـال
۱۴۲۱هـ ق در شـهر جده چشـم از جهان فروبسـت .بعد از نماز
عصر روز پنجشنبه در مسجد الحرام بر ایشان نماز جنازه خوانده
شد ،سپس هزاران نفر از نمازگزاران ایشان را تشییع نموده و در
قبرستان عدل در جوار شیخ و استادش شیخ عبدالعزیز بن باز به
خاک سپردند.

منابع و مراجع:
ين
العثيم� ،تألیـف :وليدأحمد
الجامـع لحيـاة العالمـة محمد بن صالـح
ين
الحس� ،انتشارات :مجلة الحكمة ،چاپ اول سال ۲۰۰۲م.
ابن ي ن
المام الزاهد ،تألیف :د نارص الزهر ن يا� ،انتشـارات :دار ابن
عثيم� إ
الجوزي ،دمام ،چاپ اول سال ۲۰۰۱م.
ين
العل وإبراهيم
محمد صالح
العثيم� العالم القدوة ،تألیف :إبراهيم ي
باجس ،انتشارات :دار القلم ،دمشق ،چاپ اول سال ۲۰۱۰م.
صفحـات مـن حيـاة الفقيـد العالـم الزاهد الشـيخ محمد بـن ي ن
عثيم�،
تألیف :د .عبدالله الطيار ،انتشارات :المجلة العربية ،سال چاپ۲۰۰۱ :م.
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عالمه محمد رشید رضا «رحمه اهلل»
عالمه محب الدین خطیب «رحمه اهلل»
عالمه محمد حامد الفقی «رحمه اهلل»
عالمه احمد شاکر «رحمه اهلل»

امام مجاهـد محمد رشیـد رضـا
۱۳۴۷-۱۴۲۱هـ ۲۰۰۱-۱۹۲۷ /م

پیش درآمد
شاید بتــوان عالمه رشیـــد رضا را آغازگــر نهضت سلفیت و
اسالمگرایی معاصر دانست .او بهمدت چهل سال از طریق مجلهی
«المنار» مسـلمانان سراسـر جهان را ارشـاد و راهنمایی میکرد.
اسـتاد محمد عبده در وجود او رهبریت اصالح میان مسـلمانان
را میدید لذا در وصف وی سرود:
خدایـا اگر مقـدر کردهای من به زودی به جهان ارواح بپیوندم
در اسالم برکت بنه و راهنمای رشیدی روزی مسلمانان کن که راه
را بر آنان در شبهای تاریک روشن کند.
عالمـهي محدث شـیخ ناصرالدیـن آلبانی در رابطـه با جایگاه
محوری رشید رضا میگوید« :آقای محمد رشید رضا  -رحمه اهلل-
حـق زیـادی بر گـردن جهان اسلام بهشـکل عموم و بـر گردن
سـلفیها بهشکل خصوص دارد .ایشـان از نوادر کسانی است که
منهج سـلفی را بواسـطهی مجلهی المنار در سراسـر دنیا منتشر
کردند» و نیز میگوید« :اگر سـزاوار باشـد که اهل فضل به فضل
انسـانهای شایسـته اقرار کنند ،بایسـتی به این مناسبت عرض
کنم ،و هرکسی که نیست هم پیام مرا بشنود ،که اگر من امروز در
مسیر سلفیت و تشخیص احادیث صحیح و ضعیف گام برداشتهام
نخست از فضل خدا بوده و پس از آن به خاطر وجود محمد رشید
رضا .در آغاز طلب علم از طریق مجلهی المنار بود که با این مسیر
1
آشنا شدم».
عالمه ابن عثیمین در رابطه با فراگیری و گستردگی آگاهیهای
..
حياه األلباني وآثاره وثناء العلماء عليه ۴۰۰/۱
-1
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رشـید رضا میگوید« :تردیدی نیست که علمای شریعت نسبت
به علوم اقتصاد و سیاست و هرآنچه در تخصص شرعی به آن نیاز
دارنـد از آگاهی الزم برخوردارنـد .اگر میخواهی خوب به حرفم
پی ببری به محمد رشید رضا  -رحمه اهلل -صاحب مجلهی المنار
1
در تفسیر و دیگر کتاب هایش نگاه کن.».
تولد و رشد
محمد رشـید رضا در  ۲۷جمادی االول  ۱۲۸۲هجری قمری
برابـر بـا  ۲۳سـبتامبر  ۱۸۶۵میالدی در روسـتای القلمون واقع
در سـاحل اقیانـوس اطلس و در نزدیکی جبـل لبنان بهفاصلهی
سه مایل از طرابلس شام در خانوادهای از سادات شام بدنیا آمد.
خانوادهاش به علم و ریاست و ارشاد شهره بودند .پدربزرگ سومش
مسجدی در روستا بنا کرده بود و در آن به امامت و وعظ و تدریس
میپرداخت .پدرش علی رضا شیخ قلمون و امام مسجد آنجا بود.
منزلشـان مقصـد حکام ،علمـاء ،بزرگان و چهرههای شـاخص
حتـی از غیر مسـلمانان بـود .این خود به رشـید رضا کمک کرد
بهتـر بتوانـد با طبقهی اشـراف و نیز غیر مسـلمانان تعامل کند.
در مکتبخانههـای قلمـون قرائـت قـرآن و خط و حسـاب را فرا
گرفت .سـپس به مدرسهی ابتدایی رشیدیه در طرابلس پیوست
و در آنجا صرف ،نحو ،ریاضیات ،اصول جغرافی ،عقیده ،و فقه را
آموخت .اما یکسال بیشتر در آن مدرسه نماند چرا که در آنجا به
زبان ترکی تدریس میشد .در سال  ۱۲۹۹هجری قمری برابر با
 -1وبسایت شیخ ابن عثیمین ،کتاب العلم سؤال شمارهی ۷۵
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 ۱۸۸۲میلادی بـه مدرسـهی ملی اسلامی طرابلس که شـیخ
حسن الجسر تأسیس کرده بود ملحق شد ،شیخ حسن الجسر را
میتوان استاد اول رشید رضا دانست .در این مدرسه توجه ویژهای
به تدریس ادبیات عرب و علوم عربی و شرعی ،منطق ،ریاضیات،
و فلسفه طبیعت میشد ،اما از آنجایی که دولت عثمانی بخاطر
کوتهنظریاش آن را بهرسمیت نمیشناخت تا دانشآموزانش را از
خدمت سربازی معاف کند ،بسته شد و دانشآموزان آن پراکنده شدند.
تحصیل علم و دانش
زمانی که مدرسـه بسته شد رابطهی محکمی میان رشید رضا
و شیخ جسر رقم خورده بود و رشید رضا مالزم حلقههای درس او
شده بود .شیخ جسر هم توجه زیادی به رشید رضا داشت .رشید
رضا در دورهی تحصیل توجهی به مسـائل جزئی نداشـت .تالش
میکـرد خـوب قضایا را بفهمد و با اسـلوب خود آن را بیان کند،
لـذا نبوغـش در ایـن بخـش بخوبی آشـکار شـد .او ماننـد دیگر
دانشآمـوزان آنچـه را میآموخـت طوطیوار تکـرار نمیکرد .در
سـال  ۱۸۹۷میالدی استادش شـیخ جسر به او اجازهی تدریس
علوم شرعی،عقلی و عربی را داد .در همان زمان رشید رضا علم
حدیث را نزد شیخ محمد نشابه آموخت و اجازهی روایت حدیث
را از ایشان دریافت کرد .همچنان که مالزم دروس برخی علمای
طرابلس مانند :شـیخ عبدالغنی الرافعی ،محمد القاوقجی ،محمد
الحسینی و دیگران بود.
این مدرسین تأثیر بسیار زیادی در شکلگیری شخصیت علمی و
اصالحی رشید رضا داشتند .بیشتر آنها سالها در دانشگاه االزهر
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درس خوانـده بودنـد و بر خلاف عموم االزهریهـا دایرهی علم
و دانش را توسـعه دادهبودند و علـوم نوین را میان دانشآموزان
ترویـج میکردنـد و بدعتهـا و خرافـات را در میـان مردم نشـر
نمیدادنـد ،بلکه انتقادهایی بر انحرافات صوفیان داشـتند /ضمن
اینکه توجه ویژهای به علم حدیث نبوی نشان میدادند .اینجا بود
که رشید رضا با عنایت به سنت و تحقیق پیرامون صحت و ضعف
احادیث آشنا شد .رشید رضا در رثای شیخش محمود نشابه متوفای
۱۳۰۸هـ۱۸۹۰ /م میسراید:
او کسی بود که از خشیت و ترس خدا فروتن بود و خود را از مردم
برتر نمیدید
کسی که سنت روشن پیامبر صلی اهلل علیه وسلم را زنده کرد و
بدعتهای تیره را از بین برد
در رثــای شیخی عبدالغنـی رافعـی متوفــای ۱۳۰۸هـ۱۸۹۰/م
میسراید:
من و همهی مسلمانان سوگوار احیــاگر شریعت خدای فضل و
اصحاب فضل هستیم
کسی که با حکمت خود سنت را یاری داد و بدعت تیره را خوار و
ذلیل کرد
درک محضر چنین دانشمندانی از عنایت ربانی خداوند به رشید
رضا بود که نتیجهی آن رهایی او از تقلید و تعصب مذهبی بود .او در
سالهای آغازین عمرش بخشهایی از کتاب نیل االوطار شوکانی
را نزد شیخ و استادش عبدالغنی رافعی خواند و حدیث و علوم
حدیث را از محدث محمد قاوقجی فرا گرفت .سپس شرح احیاء
علوم دین غزالی را به قصد تخریج احادیث آن خریداری کرد .رشید
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رضـا بـه هیچ حدیثی اسـتناد نمیکـرد مگر اینکـه تخریجش را
مینوشـت .رشـید رضـا بالید و پرورش یافت تـا جایی که اگر در
مورد حدیثی تردید داشـت در رابطه با سـند آن تحقیق میکرد.
الزم به ذکر اسـت رشـید رضای جوان نخسـتین کسـی بود که
کتـاب «میزان االعتدال» امام ذهبـی را از هند به طرابلس آورد.
رشـید رضـا از همهی ظرفیتها سـود ُجسـت .بـا وجود تعلق
خاطر به تصوف در آغاز زندگی و گرایشی که به طریقت شاذلیه و
سپس به نقشبندیه داشت اما توفیق الهی و بعد از آن خِ ردی که
بوسیلهی آن حق را تشخیص میداد سبب شد از تصوف فزونی ذکر
و عبادت را بیاموزد و خرافات و کرامتهای دروغین و بدعتهای آن
را رها کند .یک بار که او برای دیدار شیخ طریقت مولویه رفته بود
دید جوانانی با صدای نی در مقابل شیخشان میرقصند و در پیشگاه
او رکوع میکنند .متعجب شد و از حقیقت آنچه میدید پرسید.
به گفتند :این طریقت موالنا جاللالدین رومی است.
رشـید رضا نتوانسـت خود را مهار کند لذا با صدای بلند فریاد
زد :ای مسـلمانان این کار ،منکری اسـت که نباید در مقابل آن
سـکوت کـرد ،چرا که سـکوت بمعنـای تأیید آن اسـت .آنان که
چنین میکنند مصداق کسـانی هستند که خداوند دربارهی آنها
میگوید« :دین خـود را به بــازی گرفتــهاند» ،من واجبـی که بر
گردن داشتم ادا کردم ،هماکنون اینجا را ترک کنید تا خداوند بر
شما رحم آورد .شخصیت استوار رشید رضا در حقگویی و امر به
معروف و نهی از منکر چنین نضجگرفته بود.
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تعلیم و دعوت
رشید رضا با وجود تالش زیادی که در تحصیل علم و مطالعــه
داشـت همزمان به تعلیم و موعظه در روسـتایش قلمون اهتمام
میورزیـد .او در مسـجد و قهوهخانـه بـا زبانی سـاده آیات قرآن
را بـرای مردم شـرح میداد و تجاربـی علمی و نظری در رابطه با
تربیـت و تعلیـم کسـب نمود که بعدها کمک شـایانی به مسـیر
اصالحی او کرد .او حتی درسهایی در فقه و عقیــده برای زنان در
خانههایشان داشت.
به سبب مطالعه کتاب «الزواجر
عن اقتـراف الکبائر» نوشتهی ابن
حجــر هیتمـی از بسیاری عادات
ناپسند نظیر قرار دادن شمع بر مزار
علما و بستن پارچه بر قبرشان به
قصد قضای حاجت دست کشید.
در آنجا درختی بود که مردم به آن
تبــرک میجستنــد ،رشیـد رضا
دستــور داد شبانه آن درخت را از
ریشه در آورند .او در رابطه با خود
میگویـد« :همـ ه اینها درسـت زمانـی رخ داد که مـن هنوز در
مسـیر کسـب علـم و دانش بـودم و کتابهای امام مجدد شـیخ
االسالم ابنتیمیه و شاگرد محقق او عالمه ابنقیم را مطالعه نکرده
بـودم ،حتی ردیههای ابن حجــر بر فتـاوای حدیثی او را خوانده
بــودم و آنهــا را باور داشتــم .تــا ایــن که در طــرابلس کتــاب
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«جالء العینیــن فــی محاکمــه
االحمدین» را یافتم و دانستم مقام
ابنتیمیه باالتر از مقام ابن حجر
هیتمــی است ...،امـا در رابطــه با
وهابیت چیزی از آن نمیدانستم ،و
تنها از مردم میشنیــدم که آنها
بدعتگزارند ..و اولین سخن حقی
که در مورد آنها از زبان علمای شام
شنیــدم سخنــان عالمه شیــخ
عبدالباسط فاخوری مفتی بیروت
در کتاب «تحفــه االنام مختصر
تاریخ االسالم» بود .بعـدها در مصر
به شکل تفصیلــی با ایــن حرکت
آشنا شدم».
رشید رضا تنها به آموزش کسانی که در درسهای مسجد او حضور
مییافتند اکتفا نمیکرد ،بلکه خود به نزد مردم در قهوهخانههایی که
برای نوشیدن قهوه و خوردن نارگیل جمع میشدند میرفت و از هم
نشینی با آنان را شرم نمیکرد .آنها را موعظه میکرد و به حضور در
نماز تشویق میکرد .این سیاست خالقانهی رشید رضا سبب شد
بسیاری از مردم به ادای نمازهای فرض و التزام به شریعت روی
آوردند و از کردههای پیشین خود توبه کنند .همچنین او از زنان
روستا میخواست در درسی که ویژهای بانوان بود شرکت کنند و
محل تدریس را «داراالسره» قرار داد و مباحث طهارت ،عبادات و
اخالق و بخشهایی از عقاید را با اسلوبی ساده به آنان تدریس میکرد.
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رشید رضا در این مرحله از زندگیاش بواسطهی پدر و برخی
اسـاتید با برخی سیاسـتمداران آشـنا شـد .از آنجایی که پدرش
جایگاه ویژهای نزد مردم داشـت سیاسـتمداران زیادی به خانهی
آنهـا رفـت و آمد میکردند .رشـید رضـا از تجملگرایی آنها و
پوشیدن ساعتهای طالیی خوشش نمیآمد لذا آنها را نصیحت
میکـرد .اینجـا بود که رشـید رضا دریافت اصلاح و دعوت تنها
مختص به تودهی مردم نیست بلکه شامل حکام و سیاستمداران
نیز میشود.
آشنایی با مجلهی العروه الوثقی
در سال  ۱۳۰۲هجری قمری،
زمانی که رشیــد رضا بیست ساله
بود توسط برخی مصریهای تبعید
شده از سوی انگلیســیها پس از
کودتای عرابی پاشا با نشــریهی
العــروه الوثقــی که جمالالدین
افغانی و محمد عبده آن را از پاریس
منتشــر میکردند آشنــا شد .او
میگوید« :بیاد دارم سال ۱۳۰۲
هجری قمری در خانه ما در قلمون
در حومهی طرابلس شام میهمانانی از تبعیدشدگان مصری پس از
حوادث عرابی حضور یافته بودند .شامگاه آنها نشری ه العروه الوثقی
را با خود آوردند و استاد شیخ محمد عبدالجواد قایانی با صدای
بلند هماننـد خطیبــان جمعه آن را میخواند ...در آن زمان توجه
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زیادی به آن نکردم چرا که در سال دوم تحصیل علم بودم».
پس از مدتی رشید رضا شمارههایی از نشریه را در میان اوراق
پدرش میبیند .وی میگوید« :بارها و بارها آن را مطالعه میکردم
و نوشـتههایش کار خـود را در درونـم میکرد ،میسـاخت و بنا
میکرد ،سرشـار از امیدم میکرد ،وعدهها و امیدهایش حق بود.
اصالحگری میکرد .این نشـریه اسـتاد دومی شـد که مرا تحت
تأثیر قرار داد و امیدهایم را بهخود گره بست .استاد اول من کتاب
احیـــاء علوم دین غزالـــی بود» ،پس از آن رشیــد رضا پیگیر
شـمارههای دیگر نشریه شـد تا اینکه همهی شمارههایش را نزد
استادش جسر یافت و از روی آن نسخهبرداری کرد .او میگوید:
«هر شـمارهی آن مانند سـیم برقی بود که به من وصل شده بود
و در من لرزش و حرکت و حرارت و شعله ایجاد میکرد و مرا از
مرحلهای وارد مرحلهی دیگر مینمود».
عروةالوثقـی تأثیر بسـیار زیادی بر رشـید رضـا در زمینههای
مختلف نهاد .نخسـتین تأثیر آن تغییر روش رشـید رضا در بیان
و نوشتن و کنار نهادن روش مقامات حریری بود که در آن دوره
رواج داشت .رشید رضا پس از تدریس در محله و مسجد و روستا و
شهر به اصالح عمومی روی آورد .او دریافت که از عوامل تباهی و
انحطاط امت مسلمان ،اعتقادات جبراندیشانه ،انفعال و بیعملی،
بدعتهای فراگیر و نادانی منتشر است و آگاه شد که درمان این
بیماریها و اصالح آن با علم و زدودن بدعتها و تمسک به اصول
قرآن و سنت محققشدنی است .او به ضرورت وحدت مسلمانان و
تقویـت جایـگاه خالفـت و اصالح آن به منظـور مقاومت در برابر
طمعورزی و زیادهخواهی استعمارگران اروپایی آگاه شد.
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رشـید رضا تأثیر العروه الوثقی را بر خود اینگونه بیان میکند:
«ایـن نشـریه فهم جدیـدی از اسلام و نظری فراتـر از آنچه که
در گذشـته در رابطـه بـا راهنمایـی مسـلمانان داشـتم بـه مـن
ارزانـی داشـت .قبال توجه من بـه تصحیح باورهای مسـلمانان و
بازداشـتن آنان از کارهای حرام و ترغیبشـان بـه انجام عبادات
و زهد و پارسایی در دنیا بود ،اما پس از آن تصمیم گرفتم عموم
مسـلمانان را به مدنیت و محافظت از میهن و رقابت با امتهای
پیشرفته در علوم و فنون و صنعت فرا بخوانم و خود را برای چنین
وظیفهای آماده میکردم».
رشید رضا شوق زیــادی برای
ارتبـاط مستقیــم با جمالالدین
افغانی و محمد عبده داشت .پس
از تعطیل شدن عروه الوثقی محمد
عبده بمدت پنج سال در بیروت
ساکن شد .طی این مدت رشیــد
رضا اخبار او و اصالحگریاش را
از طریق مدرسهی سلطانی بیروت
پیگیری میکرد .زمانی که عبده به
محمد عبده
طرابلس آمد رشیــد رضا و برخی
دانشـجویان با او دیدار کردند ،رشـید رضا پـس از آن به مطالعه
کتابهای محمد عبده و بویژه ترجمه کتاب «نقدی بر خداناباوران»
نوشتهی جمالالدین افغانی روی آورد.
از جمله تأثیـرات عروه الوثقـی بر رشیــد رضا این بود که پس
راهاندازی نشریــهی طرابلس از ســوی شیخ و استــادش حسین
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الجسر ،او نوشتن مقاله در نشریات را آغاز کرد .مقاالت رشید رضا از
آنجایی که متأثر از اندیشههای جمالالدین افغانی و محمد عبده
بود از مهمترین مقاالت این نشریه به شمار میرفت.
از دیگر تأثیرات جمالالدین افغانی و محمد عبده بر رشید رضا
..
..
..
..
القادريه
محاكمه
فـي
ایـن بود ..که وی کتاب « الحكمه الشـرعيه ..
والرفاعيه» را در پاسـخ به کتاب ابوالهدی صیادی مشـاور صوفی
سلطان عبدالحمید نوشت .صیادی در کتاب خود که آن را در جهان
منتشر کرده بود به تمجید از خود و پیروانش و بیان کرامات دروغین
و برتری خود بر دیگر قطبهای تصوف پرداخته بود .فرازهایی از
نقد رشید رضا بر صیــادی که یک جلد قطــور بود و از نخستین
تألیفات وی محســوب میشود در شمــارههای سال اول مجلهی
المنار منتشر شد .این کتاب اساس منهج اصالحی رشید رضا بود.
در سال  ۱۳۱۲هجــری قمــری زمانی که محمد عبــده برای
سیاحت به طرابلس آمده بود رشید رضا پس از سالها با وی دیدار
کرد و در مدت حضــور عبــده در
طرابلس همراه او بود.
پس از بازگشت عبــده به مصر
ارتباط رشیــد رضا با او همچنـان
برقرار بود .رشید رضا عالوه بر آن
امیــدوار بود با جمالالدیــن نیز
ارتبــاط برقرار کند ،لذا از طریق
برخی دوستــان نزدیکش نامهای
برای او به استانبــول فرستــاد.
سید جمال الدین افغانی
جمالالدیـن نامـهی رشید رضا را
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پسـندید و از وی تشـکر کرد اما از آنجایی که از سـوی حکومت
عثمانی در حصر بود نتوانسـت دعوت وی را برای سـفر به شـام
اجابـت کنـد .زمانی که فشـار دولـت عثمانی علیـه جمالالدین
افغانی شدت گرفت رشید رضا محبت و ارادت خود را به او علنی کرد.
رشید رضا خوب میدانست پس از بسته شدن عروه الوثقی مسیر
جمالالدین و عبده از هم جدا شده است .جمالالدین اصالح سیاسی
را آسانترین و سریعترین راه میدانست درحالیکه به باور عبده
اصالح آموزشی و تربیتی دوام و ماندگاری بیشتری خواهد داشت.
زمانـی که خبـر درگذشـت جمالالدین افغانی به رشـید رضا
رسید و فشارهای حکومت علیه اصالحگری او در شام شدت یافت،
تصمیـم گرفـت به مصر برود و در کنار اسـتادش محمد عبده به
فعالیتهای اصالحگرانهای که به آن باور داشت ادامه دهد .رشید رضا
برای اینکه عثمانیها مانع او نشوند بهشکل مخفیانه به مصر گریخت.
ورود به مصر و راهاندازی مجله المنار
در سال  ۱۳۱۵هجری قمــری
برابر با  ۱۸۹۸میالدی زمانی که
رشید رضا  ۳۳ساله بود و فرد بالغ
و پختــهای شده بود و شخصیت
علمی و فکری مستقلی یافته بود
وارد مصر شد .میتوان گفت رشید
رضا با اندیشههای سلفی وارد مصر
شد و سلفیت او در مصر در اثر وجود کتابهای سلفیت و حضور
سلفیها عمیقتر شد .او میگوید« :از آنچه بر من گذشت دانستم
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که من آماده سـفر بـه مصر برای اصالحگری بودم .گویـــا برای
آن آفریده شده و بخاطرش آموزش دیده بودم».
رشیــد رضــا تصمیــم گرفت یک مجلـهی فکــری اصالحی
راهاندازی کند که مسیر عروه الوثقی را ادامه دهد .چند ماه پس از
ورود بـه مصـر ،دیـدار او بـا عبـده سـبب شـکلگیری ایـن ایده
شـد .عبـده اما عالقهی چندانـی به این تصمیم نداشـت و تصور
میکـرد ایـن پـروژه موفـق نخواهد شـد .اما اصـرار و پافشـاری
رشـید رضا و آمادگی او برای پرداخت هزینههای یک یا دو سال
مجلـه بـدون درنظـر گرفتـن عواید مالـی آن محمد عبـده را به
موافقت با این پروژه مجاب کرد .رشید رضا در روابط خود با عبده
شرط گذاشتـه بود و آنهـم این که« :از حکمتــی که نمیدانـم
میپرسـم و جـز آنچه میفهمـم نمیپذیرم و جـز آنچه معتقدم
سـودمند است انجام نمیدهم» این سخن از استقالل شخصیتی
رشـید رضـا بهرغـم عالقـهی شـدید او بـه عبـده حکایـت دارد.
در مقابل ،عبده از رشـید رضا خواست سه نکته را در مدیریت
المنار در نظر داشته باشد :عدم گرایش به احزاب ،عدم پاسخگویی
بـه انتقـادات دیگر نشـریات ،عدم خدمـت به اندیشـههای دیگر
بـزرگان .خواسـتههای عبـده گواه درک زودهنـگام او از ضرورت
استقالل و خودکفایی امر اصالح و عدم وابستگی به بزرگان و تجار
بـود .چـرا کـه در حقیقت آنها و تـودهی مردماند کـه باید پیرو
مصلحان باشند و نه بلعکس.
نخسـتین شـمارهی المنار در  ۲۰شـوال  ۱۳۱۵هجری قمری
با  ۱۷مارس  ۱۸۹۸میالدی به چاپ رسـید تا جریان بیدارگری
و مبـارزه بـا جهل و خرافـات و بدعتها ،و راهنمایی مسـلمانان
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به مسیر اصالح آغاز شود.
پس از چاپ چند شماره ،عبده به رشید رضا سفارش کرد برای
اینکه دشمنان نشریه زیاد نشوند از صراحت کامل خودداری کند
و برای اینکه شمار بیشتری از مردم از این نشریه بهرهمند شوند
از الفـاظ غریـب و نامتعـارف بپرهیـزد و بـا عبارتهایی سـاده و
عوامفهم آنها را مورد خطاب قرار دهد تا این نشریه ،نشریهی ویژه
خواص نباشد .همچنین از رشید رضا خواست تا از نقد سیاستهای
دولت عثمانی خودداری کند.
گرچـه سـخنان و مقاالت رشـید رضا تأثیرپذیرفته از شـیخ و
استادش محمد عبده بود اما اساس المنار را مقاالت و اندیشههای
خود رشـیدرضا شکل میداد .زمانی که برخی مردم تصورکردند
محمـد عبـده نویسـندهی حقیقی المنار اسـت رشـید رضا خطا
بودن این پندار را چنین بیان میکند« :ایده و بیان تمام سخنانی
کـه در المنـار نشـر میشـود و به کسـی نسـبت داده نمیشـود
متعلق به صاحب المنار اسـت» .حتی تفسیری که رشید رضا در
المنار منتشـر کرد چنین بود .او در درس تفسـیر عبده شـرکت
میکرد و سخنان او را یادداشت مینمود و سپس نظرات خود را
بـه آن میافـزود و از عبـده میخواسـت آن را بازبینی کند و چه
بسا عبده جملهای از آن را حذف و یا به آن میافزود .رشید رضا
میگوید« :بیاد ندارم او از دیدگاههای من انتقاد کرده باشد ،بلکه
از آنچـه مینوشـتم راضی و حتی شـگفتزده بـود .همهی آنچه
مینوشـتم سـخنان او نبود ،بلکه تفسیر شـخصی نویسنده بود و
اقتباسهایی که از آن درسها داشتم .پس از اینکه او از دنیا رفت
دیدم که اقتضای امانتداری این است آنچه از سخنان او شنیدهام
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یا از وی حفظ کردهام را به خود ایشـان نسـبت دهم» ،آنچه این
گفتهها را تأیید میکند اسـتمرار رشـید رضا در تفسیر قرآن ۳۰
سال پس از وفات استادش محمد عبده است.
زمانـی کـه خبر راهاندازی المنار به دولـت عثمانی و بهویژه به
ابوالهدی صیادی رسید دستور جلوگیری از انتشار آن و مصادرهی
نسـخههایش را در ادارهی پست صادر کرد .شمارهی دوم نشریه
مصادره و سپس سوزانده شد و با وجود توقف مکرر المنار ،فشارها
علیه خانواده رشید رضا در شام شدت گرفت .تا جایی که از پدر او
خواستند به مصر برود و وی را برای متوقف کردن مجله متقاعد کند.
همانگونه که برای عالمه آلوسی در عراق اتفاق افتاد ،صیادی
تالش کرد به رشید رضا وعده دهد اگر به پایتخت بیاید مناصب
مهمی به او محول کند و از وی تجلیل به عمل آورد .رشید رضا
اما این پیشنهادات فریبنده را رد میکرد .نتیجه این بود که برخی
پیروان صیادی به خانوادهی او در قلمون حملهور شدند و شبانه
برادرش را مورد ضرب و شتم قرار دادند و مسجدی که مدیریتش با
خانوادهی او بود را از دستشان گرفتند و علمای طرابلس را به نوشتن
مقاالت علیه المنار و چاپ آن در نشریات تحریک کردند و افرادی
را به مصر فرستادند تا هر آنچه در دفتر المنار وجود دارد بدزدند!
این دشمنی دولت عثمانی با المنار ادامه داشت تا اینکه در سال
هشـتم چاپ مجله شـایعه کردند پدر رشید رضا همراه با محمد
عبـده توطئـهی تأسیـس یک دولت عربــی مستقـل را در ســر
میپرورانند ،لذا نیروهای عثمانی به بازرسـی خانهها پرداختند و
مردم برای اینکه از بازجویی در امان بمانند کتابهایشان را آتش
زدند .در نتیجه دهها هزار جلد کتاب در آتش سوخت .اوضاع دولت
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عثمانی در روزهای پایانی اینگونه بود.
منزل پدر رشید رضا محاصره شد و فرزندانش  -برادران رشید
رضا -بازداشت شدند و دولت عثمانی به برادران رشید رضا اجازه
نداد بر بالین پدرشـان که در حال مرگ بود حضور یابند .رشـید
رضا در این رابطــه میگوید« :همه این جریانات نشانهی قدرت و
عظمت خالفت حمیدی بود تا اینکه شیخ در حال مرگ بداند قادر
به تأسیس یک خالفت عربی در روستای قلمون نیست!».
زمانـی کـه حکام مصـر از اصالحگریهای رشـید رضا و وفای
او به اسـتادش محمد عبده به سـتوه آمدند به وزارت کشور مصر
ابالغ کردند بنابر گزارشهای رسـمی ،رشید رضا دورهی خدمت
سربازی دولت عثمانی را نگذرانده است .رشید رضا به آنها ثابت
کرد که از خدمت سربازی معــاف شده است ضمن این که سن او
از سربــازی گذاشته بود! و این هم نمــونهای دیگر از سختـیهای
رشید رضا در مسیر اصالحگری بود.
هیـچ یـک از ایـن مرارتها و مشـقات عزم رشـید رضـا را در
امـر اصالح ضعیف نکرد بلکه به پافشـاری او بـرای اصالح افزود.
بیتوجهی عدهای به المنار او را از ادامهی راه باز نداشت چرا که
میدانسـت آنها دیر یا زود به المنار باز خواهند گشت ،و چنین
هم شد .بعد از گذشت سالها مردم در جست وجوی شمارههای
نخسـتین المنار بودند ،شـمارههایی که رشـید رضا سالها آن را
نگـه داشـته بـود .زمانـی کـه نسـخهها بـه پایـان رسـید بخاطر
تقاضای بسـیار مردم برخی از آن شـمارههای مجله را از نو چاپ
کرد .المنار به سراسر دنیا رسید ،به روسیه و سنگاپور و اندونزی
در شـرق و آرژانتین در غرب .زمانی که عبده به تونس و الجزایر
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رفت از تأثیــر المنــار در آن جا
شگفتزده شد .در آن جا گروهها و
دوستانی برای عبده و رشید رضا
پیدا شده بودند که دغدغهمند
اصالح و ارشاد بودند.
المنار بهمدت  ۳۷سال منتشر
میشد و در  ۳۵جلد به چاپ رسید.
آخرین شمار ه آن در  ۲۹ربیع الثانی
۱۳۵۴هـ برابر با  ۳۰ژوالی  ۱۹۳۵هفته نامه المنار در یک محل روزنامه فروشی در تهران
مربوط به دوره قاجاریه .سال  ۱۳۲۵هجری قمری
میلادی درسـت در سـالی کـه
رشید رضا از دنیا رفت چاپ و منتشر شد .نخستین شمار ه المنار
یک هفتهنامه هشت صفحهای بود .از شمارهی دوم تا نهم دو
هفته نامهی  ۴۰صفحهای شد و از سال  ۱۹۰۶میالدی تا متوقف
شدن آن ماهنامهای  ۸۰صفحهای بود .در سال  ۱۹۱۵میالدی بخاطر
جنـگ جهانـی اول تنها  ۱۰شـماره از ماهنامه به چاپ رسـید و
پس از آن به رونـد طبیعـی خود ادامه داد .گاهی اوقـات بهعلت
سفرهای رشید رضا و یا اختالل در موعد چاپ به سبب کمبودهای
مالی و بحران کاغذ انتشار مجله به تأخیر میافتاد.
المنار ،رؤیا و آرزو و پیام رشید رضا در زندگی بود .خودش در
ایـن رابطـه میگوید« :مـن المنار را برای دسـت یافتن به ثروت
و منصب و مقام از سـوی یک امیر و یا سـلطان و یا رسـیدن به
جایگاهی نزد تودهی مردم و عوام و به قصد فخر فروشی و رقابت با
اعیان راهاندازی نکردم ،بلکه راهاندازی این نشریه را امری واجب
میدانستم که انجام آن دربردارنده خیر و ترک آن موجب گنهکار
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شدن همهی امت میشد».
یکی از خاورشناسـان در رابطه با تأثیـر المنار میگوید« :منار
قـــاهره تنهــا بر مصریهــا طلوع نکرد،بلکه بر عـــربها در
سرزمینشـان و بـر غیر عربها و حتی مسـلمانان ارخبیل ماالیو
طلوع کرد ،»...اسـتاد شـکیب ارسلان در مورد تالشهای رشید
رضا میگوید« :رشـید رضا با تمام وجودش به نوشـتن روی آورد
و در چند ساعت به اندازهی یک هفتهی دیگران مینوشت...هرگاه
قلـم بدسـت میگرفت صرف ،بیـان ،بدیع ،فقه ،حدیث ،تفسـیر،
توحید ،اصول ،فروع همه بهشـکل همزمان از قلمش میتراوید».
از داستانهای زیبایی که در رابطه با نقش رشید رضا و المنار
در آن زمان نقل میشود این است که روزی مادر رشید رضا او را
اندوهگین یافت ،پرسید :آیا مسلمانی در چین از دنیا رفته است؟
این سخن نشان از گسترهی دغدغهی رشید رضا و توجه او به اسالم
و مسلمانان دارد.
بعد از مدتی رشید رضا مورد توجه پژوهشگران و خاورشناسان
و سـازمانهای علمـی قرار گرفـت .او را بهعنوان عضـو افتخاری
انتخاب میکردند و مکاتبه با وی و دعوت او را برای خود یک افتخار
بر میشمردند.
زمینههای اصالحگری
بسـیار دشوار اسـت که تالشهای  ۳۵سالهی رشید رضا را در
چنـد صفحه خالصه کـرد ،اما از آنجایی که این فعالیتها متنوع
است به مهمترین آنها اشاره خواهیم کرد.
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اصالح دینی
شـامل انتقـاد از رفتارهای تودهی مـردم در آن زمان و ارائهی
راهکارهـای مناسـب بـه همگان بود .بیشـتر مقـاالت ،درسها و
کتابهای رشـید رضا و پیشنهادات او برای اصالح االزهر در این
زمینـه قرار میگیرد .او میخواسـت شـیوهی تدریـس در االزهر
تغییر کند و سطح مواد درسی آن باالتر برود و امور مالی االزهر
از نو سامان بگیرد .علوم نوین در آن تدریس شود و خونی جدید
در شـاهرگهای االزهر جریان یابد و نقش دانشـجویان از طریق
موعظه در روستاها و مناطق در تعطیالت تابستانی پررنگتر شود.
در کتـاب «المنـار واالزهـر» بـه تفصیل این قضیـه را بیان کرده
اسـت .بیشـترین انتقاد رشـید رضا متوجه صوفیها بود و بهویژه
مراسـم و آیینهای گروهی آنها کـه جهل و عزلت را در جامعه
نهادینه میکرد و کارهای زشت و ناروایی همانند مولود خوانی و
حضرات 1را ترویج میکردند .از آنجایی که جمود و تحجر و تعصب
مذهبی فقهای آن دوران و مخالفتشان با اجتهاد در قضایای روز
برخی حکام را وا داشته بود که تحکیم شریعت را کنار گذاشته و به
تحکیم قوانیـن وضعی روی آورند ،رشید رضــا ندای اجتهاد در
قضایای روز و ترک تقلید را سر داد و فتاوای المنار نمونهای از آزادی
فقهـی و تطبیـق عملی فقه مقارن و فقه اسـتداللی و بازگشـایی
بـاب اجتهـاد در عصـر حاضر بود .رشـید رضـا صراحتـاً از منهج
سلفــی دفاع میکرد ،او میگوید« :ما در آغـاز تحصیـل علم تصور
 -1حضـرات از باورهای نادرست صوفیان است مبنی بر حضور پیامبر صلی اهلل علیه و سلم و
اولیاء در محافل صوفیان
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میکردیـم مذهب سـلف از پشـتیبانی علمی برخوردار نیسـت و
آنهـا بهویـژه حنابلـه به علـت ضعف فهمشـان هماننـد خلف و
آیندگان رو به تأویل نیاورند .اما زمانی که در علم کالم فرو رفتیم
و کتابهایـی که منتهای کالم اشـاعره بـود را با کتابهایی مثل
کتابهـای ابنتیمیـه کـه به منهج سـلف تعلق داشـت مقایسـه
کردیم به یقین رسیدیم که منهج سلف حق است و در ورای آن
هیچ غرض و خواستهی دیگری مطرح نیست و هر آنچه با مذهب
سـلف مخالـف باشـد توهمی اسـت که انسـان را از حـق بینیاز
نمیکند» .دعوت رشـید رضا با اسـتقبال مسلمانان روبرو شد ،او
میگویـد« :ما الحمدهلل تأثیر زیـاد دعوتمان را بر مردم و هدایت
آنان بهسوی کتاب و سنت مشاهده کردیم .امروز در مصر و دیگر
ممالـک هـزاران نفر بر این منهج زندگی میکنند و در میانشـان
دعوتگرانی یافت میشـود که جمعیتها و مؤسسـاتی به منظور
نشـر این اندیشـهها راهاندازی کردهاند که با وجود تفاوتی که در
شـناخت این دعوت دارند با هم همکاری نموده و برای نشـر آن
تالش میکنند» .رشید رضــا پژوهشهـای خود در سنت نبوی را
در مجلـــهی المنــار منتشر میکـرد و اگر این پژوهشها هیچ
فایدهای نداشـت جز استفـــادهی شـیخ ناصرالدین آلبانی از آن
و روی آوردن وی بـه علـم حدیـث تـا جایی کـه از ائمهی بزرگ
تاریخ امت شد ،همین اتفاق برای رشید رضا به عنوان یک فضیلت
کافی بود.
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اصالح آموزشی
رشید رضا با تأمل در تجارب جمالالدین افغانی و محمد عبده
به نقش و جایگاه آموزش در اصالح امت پی برد .او پس از راهاندازی
مجلهی المنار همیشـه در اندیشـهی تأسیس یک مدرسهی غیر
دولتی مسـتقل بود برای آنکه دانشآموزان نخبهی مسلمان را از
سراسر جهان جمع کند و آنها را بگونهای آموزش داده و تربیت
کند که به ارشاد جامعه و اصالح آن بپردازند .رشید رضا از دوران
جوانیاش این اندیشه را در سر میپروراند .او میگوید« :زمانی که
در طرابلس مشغول به تحصیل بودم پس از فراغت از مدرسه به
کتابخانـهی دعوتگـران مسـیحی آمریکایـی میرفتم و نشـریات
دینی و برخی کتابهایشـان را مطالعه میکردم و با کشـیشها
و معلمـان دینـی آنها بحث و گفتگو میکـردم .در آن روز آرزو
میکردم ای کاش مسلمانان چنین مؤسسات و مدارسی داشتند.
وقتی به مصر مهاجرت کردم و مجله المنار را پایهگذاشتم این اندیشه
در من تقویت شد» .رشید رضا این پروژه را از بزرگترین اهداف
زندگی خود میدانست چرا که مسلمانان را با قومیتها و نژادهای
مختلـف گـرد هم جمع میکـرد و از آنها دعوتگـران و رهبرانی
میسـاخت که اذهان مردم را با علوم سـودمند و تربیت درسـت
روشن میکردند .او در سال  ۱۳۲۳هجری قمری در مقالهای که در
المنـار منتشـر کـرد خواسـتار تأسـیس مؤسسـهی دعوت شـد.
مؤسسـهای که بنای مدرسـهای را بگذارد تا به تربیت دعوتگرانی
برای اصالح جامعه اقدام کند .تعدادی از فاضالن دعوت او را اجابت
کردند و برای اجرای این پروژه نشستهای متعددی برگزار شد.
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بعـد از آن بود که مصطفی کامل پیشـنهاد تأسـیس دانشـگاه
مصـر را مطـرح کرد اما بهعلـت تنگنای مالی این پـروژه متوقف
شد .رشید رضا اما ناامید نشد و در سال ۱۳۲۷هجری قمری برابر
بـا  ۱۹۰۹میلادی پس از کودتایی که علیه سـلطان عبدالحمید
انجام شـد به اسـتانبول رفت و پیشنهاد راهاندازی این مؤسسه و
مدرسهی دعوت و ارشاد را با حسین حلمی پاشا صدر اعظم وقت
مطرح کرد .حسین حلمی پاشا به او قول همکاری داد اما دیری
نگذشت که وی از منصب صدارت اعظم کنار گذاشته شد و ابراهیم
حقی پاشا بهعنوان صدر اعظم جدید انتخاب شد.
پس از انتخـاب ابراهیم حقی پاشا بهعنـوان صدر اعظـم دولت
عثمانی ،برخی از ملحدان عضو حزب اتحاد و ترقی علیه رشید رضا
ع گرفتند و این پروژه را متوقف کردند .سپس به منظورمصادره این
موض 
ایده از رشید رضا خواستند در ابتدا مدرسهای بنام خودش تأسیس
کند و در آینده مجوز راه اندازی جمعیت را به او خواهند داد .اما رشید
رضا با این پیشنهاد مخالفت کرد چرا که نگران بود این مدرسه پس از
ل آنکه او مدرسه را برای امت
مرگ او به میراثبرانش تعلق گیرد ،حا 
میخواست .این ماجرا بر آگاهی رشید رضا از اهمیت فعالیتهای
موسسهای و عدم انحصار آن در افراد حکایت میکند.
بعد از مدتی دولت عثمانی با تأسـیس مؤسسـهی علم و ارشاد
موافقت کرد مشروط بر اینکه دعوت غیر مسلمانان را از برنامههای
خـود حذف کنـد و منحصر به دعوت مسـلمانان باشـد .با وجود
این که هدف اصلــی رشیــد رضا تربیت دعوتگــرانی برای دعوت
غیر مسلمانــان بود ،با خواستــهی آنها موافقت کرد و تعدادی از
شخصیتهای فاضل را برای راهاندازی و تأسیس مؤسسه برگزید.
472

زمانـی که رشـید رضـا از دولت عثمانی خواسـت هزینههایی که
بـه او وعـده داده بودند پرداخت کند با شـرط جدیدی از سـوی
آنها مواجه شـد و آنهم سـپردن مدرسـه به نظارت و ا ِشـراف
شـیخ االسلام عثمانیها بـود .این خواسـته با مخالفـت اعضای
مؤسسه مواجه شد .رشید رضا ميدانست اگر مدرسه با رویکرد و
نظارت دولت مدیریت شود بجای دعوتگران و راهنمایان مخلص و
دلسوز عدهای کارمند دولتی از آن فارغ التحصیل شوند .او پس از
یک سال تالش بیفایده با دست خالی به مصر باز گشت.
رشید رضــا به مصــر بازگشت تا برای تحقق آرزوهـایش تالش
کنـد .در سـال  ۱۳۲۸هجـری قمـری برابـر بـا  ۱۹۱۰میلادی
مؤسســهي دعوت و ارشاد راهانــدازی شد و بالفاصلــه برنامهی
راهانــدازی مدرسه را در دستــور کار خود قرار داد .در سال ۱۳۳۰
هجـری قمـری برابر با  ۱۹۱۲میالدی مدرسـه راهاندازی شـد و
رشید رضا برنامهی اداری و آموزشی آن را تهیه کرد .در بیان اهداف
تأسیس این مدرسه آمده بود:
هدف از راهاندازی مدرسـهی دعوت و ارشـاد در قاهره تربیت
علمایـی اسـت کـه بتوانند بهسـوی اسلام دعوت کـرده و از آن
دفاع کنند و به شـکل صحیح مردم را راهنمایی نمایند و پس از
پرورش این مبلغانآنها را به سرزمینهای نیازمند اعزام نموده
تا بنابر اولویتها به فعالیت دینی بپردازند.
این مؤسسه دعوتگرانـی را به کشـورهای بتپرست و کتـابی -
مسیحی ،یهودی -که در آن آزادی دینی وجود دارد روانه میکند.
این دعوتگران به ممالک اسلامی اعزام نمیشوند مگر زمانی که
مردم آن ممالک تحت فشار تبلیغات باشند تا اسالم را ترک گفته
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و به دین دیگری بگروند و عالم و راهنمایی نیز نباشد که شبهات
را از اسالم دفع کند و حقیقت اسالم را آشکار سازد.
ایـن مؤسسـه هیـچ فعالیـت سیاسـی نخواهـد داشـت .نه در
سیاستهای مصر و نه در سیاستهای دولت عثمانی و نه سیاست
هیچ دولت دیگری دخالت نخواهد کرد.
از اهداف درنظرگرفتهشـده برای مؤسسـه و مدرسـه مشخص
میشود که رشید رضا به خوبی از ضرورت تفکیک میان عملکرد
دعـوی و آموزشـی بـا عملکرد سیاسـی آگاه بـود .بهویـژه اینکه
مسلمانان در سلطهی اشغالگران قرار داشتند و مصلحت و حکمت
اقتضا میکرد برای حمایت از دعوت و جلوگیری از توقف آموزش
دینی چنین تصمیمی اتخاذ شود.
تعدادی از مدرسان و اساتید نخبه که بعدها مصلحان نامداری
شـدند در این مدرسـه به تدریس پرداختند از جمله :شیخ حامد
الفقی ،شیخ محمد عبدالرزاق حمزه و عالمه محبالدین خطیب.
از جمله کسانی که در این مدرسه تحصیل کردند میتوان به حاج
امینی حسـینی مفتی فلسـطین اشـاره کـرد .دانشآمـوزان این
مدرسـه متشـکل از ترکهـا ،چرکسهـا ،هندیهـا ،گاویونها و
غیره بودند.
پس از وقوع جنگ جهانی اول و آشفته شدن اوضاع ،کمکهایی
که به این مدرسه میشد متوقف شد و مدرسه در سال ۱۳۳۳
هجری قمری برابر با  ۱۹۱۴میالدی از فعالیت باز ایستاد .پس از
تعطیل شدن مدرسه ،رشید رضا مسیر اصالحی خود را از طریق
مجلـهی المنـار و سـخنرانی و پیگیـری امـور مـردم ادامـه داد.
مؤسسه او توانست از طریق مدرسان و اساتیدی که در کشورهای
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مختلف منتشر شده بودند و تالش میکردند این تجربه را تکرار
کنند و یا از طریق دانشآموزانی که بعدها رهبران دینی در جوامع
خود شـدند مثل حاج امین حسـینی مفتی فلسـطین که انقالب
مردمی فلسطین علیه بریتانیاییها و یهودیان را رهبری میکرد،
پیام خود را به جهان برساند.
از جمله گامهای اصالحی رشید رضا در زمینهی آموزش میتوان
به تهیــه و تدوین برنامههای درسی تعــدادی از مدارس کویت،
بحرین ،و هند طی سفرهایی که به این کشورها داشت اشاره کرد.
اصالح مؤسساتی
رشید رضا بهخوبی نسبت به اهمیت راهاندازی مؤسسات واقف
بـود و میدانسـت که این مؤسسـات توانمندیهـا را گِردآورده و
ضمن تقویت و پرورش آنها ماندگاری و تداومشان را نیز تضمین
میکند .فعالیت مؤسساتی تنها راه بیداری امت اسالمی است ،او
در رابطه با نقش مؤسسات در تربیت امت و بیداری آن مینویسد:
«بهتر اسـت دیندارترین و عاقلترین و بـا اخالقترین افراد امت
مؤسسات خیریه و علمی راهاندازی کنند .اگر از میان آنها کسی
پیدا نشـد که با اسـتفاده از همکاری دیگران چنین کاری انجام
دهد ،این امت آشفته خواهد ماند ،استوار نخواهد شد و اصالحی
در آن تحقق نمیپذیرد .او تالش میکرد مؤسساتی تخصصی راه
انــدازی کند .مؤسسات آموزشی ،مؤسسات سیــاسی ،مؤسسات
اقتصادی و ...میگفت« :دورهی ما دورهی مؤسسات و جماعتهای
علمی ،ادبی ،سیاسـی و شرکتهای کشاورزی ،صنعتی و تجاری
است».
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رشـید رضا خوب میدانسـت که المنار یک تالش فردی است
که با مرگ او به پایان میرسد و آن چه مهم است وجود مؤسساتی
اسـت که بسـته به حیات افراد نباشـند و مسـیر دعوت و اصالح
پس از درگذشـت صاحبان آن ادامه داشـته باشد .بنابراین زمانی
که مجلــهی « نور االسالم» از سوی دانشگاه االزهــر منتشر شد،
رشید رضا در مجلهی المنـار از آن تمجید کرد و نوشت« :امیدواریم
ایـن مجلـه در خدمتگـزاری بـه اسلام از المنار بهتـر عمل کند
چرا که به تداوم و استمرار آن امید بیشتــری میرود .زیرا وابسته
به یک پایگاه اسلامی غنی اسـت نه به یک شـخص که چه بسا
با مرگ او آنهم بمیــرد» .رشیــد رضا نقشی محوری در راهاندازی
چندیـن مؤسسـه در زمینههـای گوناگـون در ممالـک مختلـف
اسالمی داشت.

اصالح سیاسی
رشـید رضـا انـواع فعالیتهـای سیاسـی را در موقعیتهـای
مختلـف تجربـه کرد .از اپوزیسـیون گرفته تـا عضویت در حزب
سیاسـی ،نمایندگی پارلمان ،مسئولیت سیاسی ،رابطه با حکام و
سیاسـتمداران ،گفتگـو بـا کشـورهای دوسـت ،همپیمانـی بـا
کشورهای متخاصم برای ایجاد صلح میان آنها ،خطاب قرار دادن
رهبران اشغالگران و دیدار با سیاستمداران در اروپا.
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این بخش از زندگی رشید رضا
نیازمند کتاب مستقلی است که به
تفاصیل آن بپــردازد .اصالحات
سیاسی رشید رضا در فعالیتهای
عملی وی خالصه نمیشد .او با
نوشتن کتاب «الخالفه» نظریهی
نظام سیاسی اسالمی معاصر را که
در اساس مقاالت او در المنار بود
چاپ و نشر کرد .او موضعگیریها
و تحلیلهای سیاسی پیشدستانه
و بسیار دقیق و مهمی داشت .وی
نخستیــن کسی بود که نسبت به
پروژه صهیونیستها برای اشغال
فلسطین پس از کنگرهی صهیونیستی بال در سال  ۱۸۹۷میالدی
هشدار داد .او در مقالهای که در سال  ۱۹۱۰میالدی منتشر کرده
در رابطـه بـا یهـود میگوید« :هـدف آنها بهدسـت آوردن بیت
المقدس و حومــهی آن برای برپایی دولت اسرائیل است» .رشید
رضـا از نخستیـن کسانـی بود که از سال  ۱۸۹۹میالدی در مقابل
نسـل اول سـکوالرهای جهـان اسلام که شـعار جدایـی دین از
سیاسـت را سـر میدادند ایسـتاد و بـا مقاالت خود بـه تبلیغات
فریبندهی آنان پاسخ میداد .این بینش سیاسی عمیق او را پسر
عمویش عبدالرحمن عاصم که سالها با او همراه بود و دستیار و
منشی او بشمار میرفت چنین بیان میکند« :رشید رضا از اسرار
سیاست و ظرائف آن بیش از سیاستمداران آگاه بود».
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وفات
رشید رضا  ۷۰سال عمر کرد که  ۵۰سال آن را در دعوت و اصالح
و توجه به امور مسلمانان گذراند .وی در حالی از دنیا رفت که
سرگرم انجام وظیفهی خود در دعوت و ارشاد و راهنمایی مسلمانان
بـود .او در سـال  ۱۳۵۴هجـری قمـری برابـر بـا  ۱۹۳۵میالدی
پـس از دیـدار بـا ولیعهـد وقـت سـعودی و گفتوگو بـا وی در
رابطـه بـا اوضـاع مسـلمانان و هنـگام بازگشـت بر اثر سـانحهی
رانندگی چشم از جهان فرو بست.
شـاید بهترین سـخنانی که در رابطه با رشـید رضا گفته شده
سـخن محبالدیـن خطیب باشـد که میگوید« :علـم و دانش و
فضـل رشـید رضا با وجود شـهرت و ارتباطی که بـا جماعتها و
رویدادها و روزنامهها داشت ،فراتر از آن بود که مردم او را آنگونه
که هسـت بشناسـند .تنهـا عدهای انـدک توانسـتهاند ابعاد مهم
زندگی او و فضیلت و شایستگی وی را آنگونه که هست درک کنند.
اگر کسانی پیدا میشدند که کارهای او را مدیریت کنند تا وقت
خود را به تألیف و تدوین علوم بگذراند و امت میدانست چگونه
از بزرگانش در زمان حیاتشان استفاده کند دستاوردهای او بسیار
فراتر از معدود چهرههای شـاخص میشـد که در امتهای دیگر
از شدت شهرت انگشتنما هستند».
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منابع و مراجع:
بیوگر فا� رشید رضا در کتاب او «المنار واالزهر»المام المجاهد ،تألیف :د .إبراهيم أحمد العدوي ،چاپ
رشـيد رضا إانتشارات :المؤسسة المرصية العامة ،سال چاپ ۱۹۶۴م
السالمي ،تألیف :د .محمد عمارة ،چاپ انتشارات:
الحياء إ
من أعالم إمكتبة ش
ال�وق الدولية ،چاپ اول سال ۲۰۰۶م.
السيد محمد رشيد رضا إصالحاته االجتماعية والدينية ،تألیف :د .محمددرنيقة ،چاپ انتشارات :مؤسسة الرسالة ،چاپ اول سال ۱۹۸۶م.
المـام محمد رشـيد رضا ف ي� ميادين المواجهـة ،تألیف :فيصل بن عبدإ
أ
العزيز السدحان ،چاپ انتشارات :مكتبة أهل الثر ،چاپ اول سال ۲۰۱۱م.
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عالمـهی محقق محب الدین خطیب
۱۳۰۳-۱۳۸۹هـ ۱۸۸۶-۱۹۶۹ /م

پیش درآمد
اگر امروزه بسـیاری از جوانـان و عموم مردم و حتی خواص از
شأن و جایگاه محبالدین خطیب آگاهی ندارند ناکامی او نیست.
وی همیشـه ترجیح میداد پشـت صحنه باشد و خود را از دیده
شـدن دور نگـه میداشـت .بـا وجود اینکـه میتوانسـت همهی
دیدهها را بهخود بدوزد و تصمیمگیرنده باشد ،اما او از آغاز رشد
خود به اهمیت اخالص واقف بود و میدانسـت آنچه شایسـتهی
اهمیت است بیداری امت است و نه جایگاه شخصی وی .محبالدین
خطیب بر این اساس فرزندان و برادرانش را تربیت میکرد.
محبالدیـن خطیب را میتوان سـرباز گمنام بیداری اسلامی
معاصر نامید .کسی که با تجارب طوالنی و علم و حکمتش توانست
نسلی را تربیت کند که پرچمدار دعوت و اصالح باشند و در رأس
آنهـا میتـوان اسـتاد حسـن البنـا بنیانگـذار جماعـت اخـوان
المسـلمین و آخرینشان شیخ محمد اسـماعیل مقدم پدر علمی
دعـوت سـلفی اسـکندریه را نام بـرد .بـرای محبالدین خطیب
گواهی تاریخشناس معاصر استاد زهیر شاویش کافیاست .ایشان
در مورد محبالدین خطیب میگوید « :تا آخر عمرشان پدر حرکتهای
اسالمی مصر بود» .استاد عبدالغنی العطری میگوید:
« او شعلهای از سرزندگی و تیزهوشی و غیرت عربی بود و قبل
از همه ،وی یکی از بزرگترین دعوتگران اسالمی در عصر حاضر به
شمار میرود».
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تولد و رشد
محبالدیـن خطیـب در سـال  ۱۳۰۳هجـری قمـری برابر با
 ۱۸۸۶میالدی در دمشق دیده به جهان گشود .او از سادات شام
بـود کـه از بغداد به دمشـق هجرت کرده بودند .پـدرش ابوالفتح
خطیب از علمای مشهور دمشق و از ائمه و خطبای سرشناس شام
و نخستین مدیر کتابخانهی ظاهریه بود که شیخ طاهر الجزایری
آن را تأسیس کرده بود و تا آخر عمر خود مدیریت این کتابخانه
را بـر عهده داشـت .پدربزرگش شـیخ عبدالقـادر الخطیب نیز از
علمای مشهور دمشق بودند.
محبالدین هفت سـاله بود که مادرش در مسـیر بازگشـت از
حج چشـم از جهان فرو بسـت و در مسیر مکه و مدینه به خاک
سـپرده شد .پس از درگذشـت مادرش محبالدین مورد توجه و
عنایـت بیشـتر پـدر قرار گرفت اما پنج سـال بعـد از وفات مادر،
پدرش نیز از دنیا رفت.
محبالدین خطیب خیلی زود و قبل از رفتن به حج ،خواندن و
نوشتن و قرائت قرآن را فرا گرفت .پس از بازگشت به دمشق پدرش
او را به بهترین مدرس ه ابتدایی آن دوران که مدرسهی نمونهی ترقی
بود و در جوار کتابخانه ظاهریه قرار داشـت فرسـتاد .محبالدین
از کودکی رابطه و پیوندی عمیق با پدرش و کتابخانهی ظاهریه
پیـدا کـرد .او هـر روز صبح با پدرش به مدرسـه میرفت .پس از
پایان درس به کتابخانه ظاهریه میرفت ،با پدرش نهار میخورد
و عصر همراه با او به خانه برمیگشت.
پـس از اینکـه محبالدین با رتبهی عالی مرحله ابتدایی را به
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پــایــان رسانــد پدرش او را در
تنها مدرس ه دبیرستان دمشق در
آن زمـان که «مکتب عنبــر» نام
داشت ثبت نام کرد .مدرســهای
که مشاهیــر شام از این مدرسه
مکتب عنبر در دمشق
فارغ التحصیل شدند .یک سال از
حضور محبالدین در این مدرسـه نگذشـته بود و او سیزده سال
بیشتر نداشت که پدرش به دیار باقی شتافت .او به مدت دو سال
نزد علمای خانواده و دیگر مشایخ شام علوم دینی را فرا گرفت و
سرپرستی او را خواهر بزرگش بر عهده داشت.
عنایت شیخ طاهر الجزایری
محبالدین خطیب در خاطراتش مینویسـد« :سـپس خداوند
برای این یتیم بینوا استادی در کمال مراتب انسانیت تهیه دید
تا دستانش را بگیرد و او را در مسیری که خداوند هدایتش کرده
بود راهنمایی کند ،...و او پدر روحیاش شد» ،شیخ طاهر الجزایری
در آن دو سال خارج از دمشق بود ،وقتی به دمشق بازگشت و خبر
درگذشت دوستش ابوالفتح خطیب را شنید از آن جایی که بازرس
کل کتابخانههـای دولـت عثمانـی بود از مدیریت اوقاف دمشـق
خواسـت محبالدیـن خطیـب را بجـای پـدرش بهعنـوان مدیر
سـن
کتابخانـهی ظاهریـه برگزیند و تـا زمانیکه محبالدین به ّ
رشـد برسد شـخصی مؤقتا کتاب خانه را اداره کند .در زمانی که
محبالدین منتظر از سرگرفتن تحصیل بود شیخ طاهر الجزایری
وظیفه نسخهبرداری از برخی کتابهای خطی کتابخانهی ظاهریه
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از جملـه تألیفـات علمایـی چون شـیخ االسلام ابنتیمیـه را به
او سـپرد تـا هم از آن اسـتفاد ه علمی ببرد و هـم از مبلغی که با
نسخهبرداری از کتاب به دست میآورد امرار معاش کند .نسخههای
خطـی کتاب های کتابخانهی ظاهریه بهخط محبالدین خطیب
همچنان در خزانهی تیموریه در دارالکتب مصر نگهداری میشود.
این خود نشان از توجه و ارتباط عمیق محبالدین خطیب به علم
و دانش و سلفیت و نسخههای خطی از زمان کودکی دارد ،نه ارتباط
او با دولت عربستان سعودی و وهابیت.
بـا بازگشـایی مـدارس ،شـیخ طاهـر الجزایـری از محبالدین
خطیب خواسـت در مدرسهی «مکتب عنبر» که تحصیل در آن
هفت سال به طول میکشید و مواد درسی و حتی ادبیات عرب به
زبـان ترکـی تدریـس میشـد ادامه تحصیـل دهـد .محبالدین
خطیب تا سال ششم را در مدرسهی «مکتب عنبر» گذراند و چون
او را در حال مطالعهی یک کتاب سیاسی حاوی قصاید برخی ترکان
مخالف سلطان عبدالحمید یافتند از وی بازجویی کردند .ادارهی
مدرسـه تالش کرد او را مردود کند اما موفق نشـد .محبالدین
خطیـب خواسـتار انتقال به مدرسـهی دبیرسـتان بیروت شـد و
تحصیلش را در آنجا به پایان رساند و در سال ۱۹۰۵هـ از دبیرستان
بیروت فارغ التحصیل شد.
سـبب مطالعهی کتابهای ممنوعه این بود که وی بهدسـتور
شـیخ طاهر الجزایری برای فراگرفتن ادبیات عرب به مدرسـهی
عبـداهلل پاشـا نـزد اسـتاد احمـد النویرتـی رفـت و آمـد داشـت
و نزد او الفیهی ابن مالک را فرا میگرفت .محبالدین خطیب از
اخلاق و تجـارب و تعامـل و رفتـار او بـا مـردم بسـیار آموخت.
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در ایـن مدرسـه اتاقی به عالمـه جمالالدین قاسـمی اختصاص
داده شـده بـود که در آن با شـاگردانش از جمله برادر کوچکش
صالحالدیـن قاسـمی که از دوسـتان خیلی نزدیـک محبالدین
خطیـب بـود مالقـات میکرد .شـیخ طاهر الجزایری نیـز در این
مدرسه اتاقی داشت که در آن با دوستان و یارانش دیدار داشت.
آنها حلقههای درسی داشتند که به «حلقه دمشق» مشهور بود
و اندیشـمندان و پرچمـداران اصلاح شـام ماننـد شـیخ طاهـر
الجزایری ،شـیخ جمالالدین قاسـمی ،شـیخ عبدالرزاق البیطار،
استاد محمد کرد علی ،شیخ سلیم البخاری و دیگران در آن شرکت
میکردند و محبالدین خطیب کم سن و سالترین فرد حاضر در
آن جلسـات بود .این نشستها بزرگترین تأثیر را در شکلگیری
شخصیت محبالدین خطیب داشت و او را بهسوی اصالح دینی
شامل و فراگیر سوق داد و به ضرورت مشارکت در قضایای عمومی
و نهضت بیداری اسالمی و مبارزه با دشمنان داخلی و خارجی را
آگاه ساخت.
ارتبـاط و پیونـد محبالدین خطیب با شـیخ طاهـر الجزایری
سـبب شـد که به معـارف و فرهنـگ محبالدین افزوده شـود و
توجه و عنایت ویژهای به مطالعهی کتاب در کتابخانهی ظاهریه
و جمعیـت قدیـس یوحنـای ارتدکسـی کـه اتـاق ویـژهای برای
مطالعـه داشـت پیـدا کنـد .در آنجا مجلات مطرح مصـر مانند
«المقتطف» و «الهالل» را مطالعه میکرد و به خریداری کتاب از
بیروت و دمشق حریص بود .از خصوصیات محبالدین خطیب این
بود که اگر کتابی را میپسندید پس از یک بار مطالعهی شخصی،
بـا دوسـتانش نیز بهشـکل گروهی آن را میخواندنـد .او حلقهی
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کوچکی در دمشق تشکیل داده بود که با حلقهی بزرگی که شیخ
طاهر الجزایری آن را اداره میکرد مرتبط بود .محبالدین خطیب
سه دوست و رفیق داشت که با او همراه بودند :امیر عارف شهابی،
دکتر صالح القاسمی ،و استاد صالح قنباز .همهی آنها زودهنگام
از دنیا رفتند و محبالدین خطیب تنها ماند تا در راه اصولی که به
آن ایمان داشت مبارزه کند.
در این مرحله محبالدین خطیب شـروع کرد به نوشتن مقاله
و ترجمهی برخی مقاالت از مجالت ترکی و نشر آن را در مجلهی
«ثمـرات الفنـون» .در ابتدا ایـن مقاالت را با نام «م.خ» منتشـر
میکـرد امـا بعدها نـام حقیقی خود را آشـکار کـرد و به یکی از
مهمترین نویسندگان جهان اسالم و مؤسسان روزنامهها و مجالت
مبدل شد.
اسالمی ّ
ورود به دانشگاه استانبول
در سال ۱۹۰۵میالدی محبالدین
خطیب وارد استانبــول پایتخت
دولت عثمانی شد و به دانشکده-
های حقوق و آداب پیــوست؛ اما
در کمال شگفتــی متوجــه شد
دانشگاه استانبول
دانشجویــان عرب با قواعد نحو و
امالی عربی بیگانــهاند و آشنایی چنــدانی با ادب و فرهنگ عربی
ندارند؛ حتی با هم به زبان ترکی سـخن میگویند و برای اینکه
بعدها به منصب و شـغل دلخواه دسـت یابند میکوشـند تا زبان
ترکـی را بـه بهترین نحو فرا گیرنـد .محبالدین خطیب تصمیم
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گرفت این اوضاع را متحول کند و خطـراتش را بهجان بخرد .نظر
در این احوال و اوضاع میتواند یکی از نکات منفی دولت عثمانی
را که به زوال و سـقوط دولت عثمانی ،کودتای مردم علیه آن به
ویژه کودتا علیه سلطان عبدالحمید و الغای خالفت توسط آتاترک
انجامید برای ما روشن کند.
محبالدیـن خطیب از اسـتاد محمد کرد علـی که در حلقهی
دمشـق با وی آشـنا شده بود خواسـت روزنامهها و مجالت عربی
را که در اختیار دارد با پسـت به اسـتانبول بفرستد تا آن را میان
دانشـجویان عرب توزیع کند .در نتیجه بسـیاری از دانشـجویان
عرب برای اطالع از روزنامهها و نشریات عربی به اتاق محبالدین
خطیب میآمدند.
محبالدیـن خطیب به این بسـنده نکرد ،بلکه جلسـاتی برای
آموزش نحو به دانشـجویان برگزار میکرد و آنها را به دو دسته
تقسـیم کرده بود :دسـتهای به مدیریت خود او و دسـتهی دیگر
بـه مدیریت امیر عارف شـهابی آمـوزش میدیدنـد .محبالدین
خطیب هر کسـی را که در درس حاضر نمیشـد جریمه میکرد.
این جوانان در سال  ۱۹۰۶میالدی تشکلی بهنام «جمعیت نهضت
عربـی» تأسـیس کردنـد .زمانی کـه در جسـتجوی مکانی برای
برگزاری جشنهایشان بودند در رابطه با برگزاری آن در باغ یکی
از اعیان و بزرگان بصره در استانبول به توافق رسیدند و این جشن
در سال  ۱۹۰۷برگزار شد .در این زمان بود که دولت عثمانی از
فعالیتهای آنان مطلع شد و آنان را تحت تعقیب قرار داد.
یکی از مسئوالن برای مصادره اتاق محبالدین خطیب وارد
دانشگاه شد اما خود او عرب بود و آشنای عموی محبالدین خطیب.
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بنابرایـن از او خواسـت فعالیتهایـش را متوقف کند و روزنامهها
و مجلات عربـی را ناپدید کنـد .محبالدین خطیب و یارانش به
درخواست او عمل کردند.
محبالدین خطیب تحصیل در رشتهی حقوق را با موفقیت به
پایان رسـاند و بهعلت مشغولیتهایش تحصیل در رشتهی آداب
را ناتمام گذاشـت .زمانی که فشـارهای سیاسـی علیه او زیاد شد
دوستانش به او پیشنهاد کردند برای گذراندن تعطیالت تابستان
به دمشـق بازگردد تا اینکه فضا آرام شـود و سپس برای ادامهی
تحصیل بازگردد .در این زمان بود که زندگی محبالدین خطیب
وارد عرصههـای متنـوع و متعـددی شـد که دیگـر فرصتی برای
ادامهی تحصیل باقی نمیگذاشت.
گفتنی اسـت «جمعیت نهضت عربی» که محبالدین خطیب
در سال  ۱۹۰۶میالدی هنگامی که بیست سال بیشتر نداشت در
استانبول راهاندازی کرد نخستین تشکلی بود که توسط او تأسیس
شـد و آغـاز فعالیـت و مشـارکتهای محوری او در مؤسسـات و
سـازمانهای مختلف به شمار میرود .میتوان گفت محبالدین
خطیب از طریق حلقههای
دمشق بهمدیـریت شیخ
طاهــــر الجزایــــری با
مؤسسـات و سازمانهای
مختلف آشنـــا شـد و به
پیشبـــرد
نقش آنهـا در ُ
اصالح پی برد.
محب الدین خطیب و اعضای جمعیت نهضت عربی
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بازگشت به دمشق
در تابستان  ۱۹۰۷میالدی محبالدین برای آرام کردن فضا و
ناپدیدکردن ر ّد فعالیتهایش در اسـتانبول به دمشـق بازگشـت.
او در استانبول با دو تن از افراد شرکت کننده در حلقهی کوچکی
که در دمشـق داشـت ارتباط برقرار کرده بود و از آنها خواسـته
بـود یـک نمایندگی برای جمعیت در دمشـق راهانـدازی کنند و
آنهـا نیـز چنین کردنـد .وقتـی محبالدین خطیب به دمشـق
بازگشـت بـا اعضـای نمایندگـی دمشـق جمعیـت دیـدار کـرد.
محبالدیـن تصـور میکرد تنهـا برای مدتی کوتاه در دمشـق
خواهـد مانـد ،امـا نامـهای از دوسـتانش دریافت کرد کـه از وی
میخواست بخاطر شایعات و تبلیغاتی که توسط برخی کینهتوزان
علیه او منتشر شده بود یک سال از استانبول دور بماند .به همین
خاطـر او تصمیـم گرفت مقر اصلی جمعیت را به دمشـق منتقل
کند .تفاوت این جمعیت با دیگر مؤسسـات عربی این بود که به
یک شهر مشخص محدود نبود و از آنجایی که در پایتخت عثمانی
تأسیس شده بود و نه در یک سرزمین عربی ،اعضای آن از مناطق
مختلف جهان عرب بودند.
سفر به یمن
وقتی محبالدین خطیب بهمدت یکسـال از دانشگاه دور افتاد
در جستجوی شغلی برآمد .در حلقهی دمشق که آنزمان با وجود
مسـافرت شـیخ طاهـر الجزایـری به قاهـره همچنـان پابرجا بود
خبردار شد که سرکنسول بریتانیا در شهر حدید ه یمن نیاز به یک
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مترجم دارد .تصمیم گرفت این مسـئولیت را بپذیرد .دوسـتانش
بـا تصمیـم او مخالفت کردند چـرا که میخواسـتند محبالدین
ادامـه تحصیل دهد و به او امیدوار بودند .اما محبالدین آنها را
متقاعـد کرد که فعال نمیتوانـد ادامه تحصیل بدهد و میخواهد
از این فرصت برای آشـنایی بیشـتر با کشـور یمن و تالش برای
ارتباط با ملت یمن جهت بیداری اسالمی استفاده کند؛ و یارانش
با او موافقت کردند .این نکته نشـان میدهد که حلقهی دمشـق
در واقـع یـک حلقـهی علمـی و عملی بـرای برنامهریـزی جهت
بیداری امت اسالمی بود.
محبالدین خطیب در سفر به یمن از قاهره گذر کرد و در آنجا
با شـیخ و اسـتادش طاهر الجزایری و دوسـتش محمد کرد علی
دیدار کرد و با آنان در رابطه با «جمعیت نهضت عربی» و نقش آن
گفتگو کرد .در قاهره با برخی از اندیشـمندان و علما و مصلحان
دیدار کرد .این دیدارها سبب شد او بعدها بتواند در قاهره مستقر
شود .از مهمترین نتایج دیدار او از قاهره آشنایی با جمعیت شورای
عثمانی به ریاست ادیب مشهور ترک عبداهلل بک جودت و استاد
رشید رضا و رفیق بک العظم بود که خواستار مبارزه با استبداد و
پدیدآمدن حکومتی پارلمانی بودند .جمیعت در آن دوره توانسته
بود  ۱۳نمایندگی در شـهرهای عربی راهاندازی کند .مسـئولیت
راهاندازی نمایندگی دمشق به محبالدین سپرده شد.
محبالدیـن خطیـب در  ۲۷نوامبر  ۱۹۰۷میلادی وارد یمن
شـد و در آنجـا ضمـن ارتبـاط با یمنیهـا از اوضـاع یمن اطالع
حاصل کرد و توانست در مدت زمان کوتاهی با گروهی از افسران
یمن از جمله بکباشـی شـوقی بک فرمانـدهی حدیده که بخاطر
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مقاومـت در برابر ظلم و اسـتبداد از سـرزمین خود تبعید شـده
بودند آشنا شود و نمایندگی جمعیت شورای عثمانی در یمن را
را ه اندازی کند .پس از اینکه اساسنامهی این مؤسسه نوشته شد و
روزنامههای آن به زبانهای عربی و ترکی انتشـار یافت ،افسـران
تبعیدشـده ،اندیشـههای جمعیـت را در یمن ترویـج میکردند.
در یمـن محبالدیـن خطیب با یک قاضی شـرع کـه اصالتاً اهل
یکی از جزیرههای اقیانوس اطلس بود آشنا شد و تالش کرد او را
به مطالعهی کتابهای شیخ االسالم ابنتیمیه تشویق کند.
محبالدین برای اصالح فراگیــر و همه جانبــه تالش میکرد.
در یمن با دوستان و یارانش در «جمعیت نهضت عربی» شعبهی
دمشـق و «جمعیت شـورای عثمانی» در قاهره ارتباط داشـت و
با آنها مکاتبه میکرد و فرآیند اصالح در دمشـق ،قاهره و یمن
را زیـر نظـر داشـت .در سـال  ۱۹۰۸میالدی زمانی که سـلطان
عبدالحمید دوم اجرای مجدد قانون اساسی را اعالم کرد والی یمن
با سوءاستفاده از نادانی مردم و دوری آنها از پایتخت امپراتوری
عثمانی تالش کرد به این تصمیم بیتوجهی کند ،اما محبالدین
خطیب و یارانش اجرای مجدد قانون اساسـی را جشـن گرفتند
و با شلیک توپ ،شادی خود را آشکار کردند.
در آن دوره هــدف بسیــاری از مصلحان مبارزه با استبــداد و
ضعفــی بود که در امپــراتوری عثمانــی ریشه دوانده بود .هیــچ
کدام از مصلحان عــرب و مسلمان به جدایــی از دولت عثمــانی
نمیاندیشیدند .هدف آنها اصالح دولت عثمانی بود .در آنزمان
اختالفـات هنـوز پنهـان بود و ایدئـــولوژیهای مختلف آشـکار
نشــده بود .لــذا وقتــی اجرای مجدد قانــون اساســی اعالم شد
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«جمعیت شورای عثمانی»
به «جمعیت اتحاد و ترقی»
که آنزمـان در استانبــول
میـداندار و صاحب قدرت
بود پیــوست .الزم به ذکـر
است برنامـههــای شــوم
سران جمعیت اتحاد و ترقی
«جمعیت اتحاد و ترقی» در
سـال  ۱۹۱۰میالدی بهمرور برای مردم رو شـد تا اینکه در سال
 ۱۹۲۴میالدی به الغای خالفت عثمانی انجامید .لذا باید از صدور
ُحکم بدون نظرداشت شرایط آن دورهی زمانی پرهیز کرد.
از فعالیتهای محبالدین خطیب در حدیده تجدید بنا و بهسازی
مدرسهی امیریه بود .از دوستانش در جمعیت شورا میخواست به
رایگان در این مدرسه تدریس کنند و از تجار میخواست کفش
و لبـاس مدرسـه بـرای دانشآمـوزان تهیـه ببیننـد .محبالدین
خطیب برای آنها سرود میخواند و از یک نیروی نظامیخواست
تعدادی اسـباب سـرگرمی و تفریح به مدرسه بیاورد .دو هفته از
راهاندازی مدرسـه نگذشـته بود که تعداد دانشآموزان از سه نفر
به سیصد نفر رسید.
محبالدین خطیب باور داشت که معلم ،نخستین فردی است
که مسـئولیت دارد امت را از واپسگرایی و تحجر به پیشـرفت و
ترقی سـوق دهد .لذا در مقاالت خود توجه ویژهای به این قضیه
داشت و کتاب «اصالح االزهر» را در همین راستا به رشتهی تحریر
در آورد .همچنین او با رشید رضا در راهاندازی مدرسهی دعوت و
ارشاد که هدف از آن آموزش و تربیت دعوتگران و معلمان دلسوز
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بود همکاری کرد و رشید رضا مسئولیت تدریس مادهی ژئولوژی
را به او سپرد .اگرچه این مدرسه چندان ماندگار نشد.
در یمـن ،محبالدین خطیب تصمیم گرفت برای ایجاد تحول
فرهنگـی در میـان مـردم چاپخانـه و نشـریهای راهانـدازی کند،
بنابراین از یارانش خواست با او مشارکت و همکاری کنند .گروهی از
دوستانش اعالم آمادگی کردند .محبالدین خطیب با شرکتهایی
که دستگاههای چاپ میفروختند وارد مذاکره شد اما بهعلت این
که از سوی جمعیت نهضت عربی در دمشق برای راهاندازی نشریه
«النهضه العربیه» فراخوانده شـد نتوانسـت این پروژه را به انجام
برساند.
در یمن پس از اجرای مجدد قانون اساسی محبالدین خطیب
تالش کرد میان دولت عثمانی و امام یحیی ـ حاکم وقت یمن ـ
مصالحـه برقـرار کنـد و دو طـرف را قانع نماید که ریشـهی این
خصومتها بیدادگری و ستم بوده است و اگر اوضاع تغییر کند طرفین
میتوانند صفحهی جدیدی در روابط خود باز کنند .او پیشنهاد داد
امام یحیی  ۳۰۰سرباز عثمانی را که به اسارت گرفته بود آزاد کند
و دولت عثمانی هم به مانند رفتاری که با شـریف مکه در پیش
گرفته بود استقالل امام یحیی در امور دینی را بهرسمیت بشناسد و
امور سیاسی ،اقتصادی ،و نظامی یمن متعلق به دولت عثمانی باشد.
این توافق حاصل شـد و تا پایان جنگ جهانی اول ادامه داشـت.
پـس از یکسـال درحالـی محبالدین خطیب از یمن به دمشـق
بازگشـت که در آنجا اثرات و پیامدهای آشـکاری از خود برجای
گذاشته بود که شایستهی تحقیق و بررسی است .اما جالب است
بدانیم محبالدین خطیب در آن زمان تنها  ۲۴سال سن داشت!
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ّ
بازگشت مجدد به دمشق
هدف محبالدین خطیب از بازگشـت به دمشـق از سر گرفتن
فعالیتهای «جمعیت نهضت عربی» و چاپ و نشر نشریهی آن در
دمشـق و در چارچوب قوانین اساسـی دولت عثمانی بود ،اما در
کمـال شـگفتی متوجه شـد از آنجایی که دولت عثمانی نسـبت
بـه واژهی «عربـی» حساسـیت دارد و آن را نشـانهی گرایش به
اسـتقاللطلبی میبینـد حاضـر نیسـت جمعیـت را بهرسـمیت
بشنــاسد .بنابــراین تصمیم گرفت نــام جمعیت را بـه «جمعیت
نهضت سوریه» تغییر دهد .این اقدام آغازگر اختالفات میان او و
یارانـش بـا اتحادیهـا بـود .بهویـژه پـس از اینکه سیاسـتهای
انحرافی اتحادیها بر همه آشکار شد این اختالفات شدت گرفت.
چند ماهی از بازگشـت او به دمشق نگذشته بود که به نوشتن
مقالـه در یـک روزنامهی فکاهی و منتقد مشـغول شـد و اوضاع
نابسامان امپراطوری عثمانی را پس از اجرای مجدد قانون اساسی
در قالب طنز به باد انتقاد میگرفت .دولت عثمانی از فعالیتهای
ایـن روزنامـه بهسـتوه آمد .دوسـتان محبالدیـن خطیب که در
دولت نفوذ داشتند از وی خواستند دمشق را ترک کند و در نتیجه
محبالدیـن خطیـب به بیروت سـفر کـرد .پس از مدتـی از وی
خواستند برای اعتمادسازی به استانبول بیاید .زمانی که حکومت
سوریه از حضور او در استانبول باخبر شد تالش کرد او را تعقیب
کنـد؛ بنابراین بـرای رهایی از حکومت اتحاد و ترقی که زمانی با
آنها همراه بود هیچ راهی جز فرار به قاهره که در آنزمان تحت
سیطرهی بریتانیا بود نیافت.
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استقرار در قاهره
محبالدین خطیب در آگوست سال  ۱۹۰۹میالدی وارد قاهره
شـد .آنجا مرحلهی جدیدی در زندگـی محبالدین خطیب آغاز
میشود که  ۶۰سال ادامه مییابد .این مرحله از زندگی بیش از
جنبه سیاسی در بخشهای فرهنگی و رسانهای سپری میشود.
او در مسیر سیاسی به بن بست رسیده بود.
هماکنـون باید بهشـکل موضوعی زندگـی محبالدین خطیب
را مـورد بررسـی قرار داد تا تصـور فراگیر و کاملی از فعالیتهای
اصالحی وی در زمینههای سیاسی ،آموزشی ،فرهنگی ،و رسانهای
پیدا کنیم.
فعالیتهای سیاسی در جمعیتها و احزاب

محبالدیـن خطیـب نه تنها در راهاندازی بیشـتر جمعیتها و
احزابی که در آن دوره فعال بودند نقش داشت بلکه از رهبران آن
بهشمار میرفت .حتی جایگاه «امین اسرار» احزاب و جمعیتها
را که مسؤول نگهداری از اسناد محرمانه بود به او سپرده بودند.
محبالدین خطیب در مدیــریت پرونــدهها و اسنــاد رسمــی و
دستهبنــدی و نگهداری آنها بسیــار دقیــق بود ،تا جایــی که
کتابخانه شـخصی او بعدها مرجع اصلی پایاننامههای دانشگاهی
جهان عرب و جهان اسالم قلمداد شد.
گفتیـم کـه محبالدیـن خطیـب ایدهی تأسـیس تشـکلها و
احـزاب را در حلقهی دمشـق شـیخ طاهـر الجزایری فـرا گرفت.
جمعیـت نهضت عربی که در زمان دانشـجوییاش در اسـتانبول
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بهسـال  ۱۹۰۶میالدی راهاندازی کرده بود نخسـتین جمعیت او
بهشـمار میرفت .در همان سـال او به جمعیت شـورای عثمانی
پیوست و نمایندگی آن را راهاندازی کرد .جمعیت شورای عثمانی
بعدها با جمعیت اتحاد و ترقی ادغام شد ،اما دیری نپایید که چهره
حقیقی اتحادیها برای او و همه هویدا شد ،لذا به مخالفت و مقابله
با آنها برخاست.
پس از استقرار در قاهره در سال
 ۱۹۱۳میالدی در تأسیس حزب
غیــرمتمرکز عثمانی به ریــاست
رفیـق العظــم مشارکت کرد و به
عنوان عضو شورای اداری و امین
اسرار حزب انتخـاب شد .استــاد
رشیــد رضا از دیگر اعضــای این
رفیق العظم
حزب بود.
محبالدیـن خطیـب همزمـان عضو «جمعیـت جوانان عرب»
بود که در سال  ۱۹۰۹میالدی ابتدا در بیروت و سپس در پاریس
تأسیس شد ،و صدای این جمعیت در حزب غیرمتمرکز عثمانی
بهشـمار میرفـت .در سـال  ۱۹۱۳میلادی محبالدین خطیب
موفق شد موافقت حزب غیرمتمرکز عثمانی را برای مشارکت در
نخسـتین کنگره عربی که بهشکل غیر مستقیم توسط «جمعیت
جوانان عرب» در پاریس برگزار میشد کسب کند ،و کتابی ویژه
در رابطه با این کنگره به رشتهی تحریر در آورد که در ضمیمهی
نشـریهی المؤید به چاپ رسید .این کنگره تأثیر بسیار زیادی بر
حکومـت اتحـاد و ترقـی داشـت تـا جایی کـه حکم اعـدام همه
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شرکتکنندگان در این کنگره را صادر کرد و بسیاری از آنها را بهدار
آویخت .این کنگره به «کنگرهی شهدا» مشهور شد!
جایـگاه محـوری محبالدین خطیب به او این امکان را میداد
کـه بـا جمعیتهـای اصالحی و شـخصیتهای ملی کشـورهای
عربـی ارتباط برقرار کند و بتوانـد بهتر با برنامههای اتحادیها و
استعمـــارگران اروپایی مبارزه کند .اصالحگران آن دوره نیـــز
مسئولیتهای مهم سیاسی و اصالحی در تشکلها و احزاب را به
دوستان و یاران خود میسپردند.
هنگامی که جنگ جهانی اول شـروع شـد رهبـران حزب غیر
متمرکز عثمانی و جمعیت جوانان عرب به این نتیجه رسیدند که
مصلحـت عربهـا اقتضا میکند درگیر این جنگ نشـوند .آن ها
هیئتی را برای گفت و گو با رهبران عرب انتخاب کردند .مسئولیت
گفت و گو با سران خلیج به محبالدین خطیب سپرده شد و مقرر
شـد او با ملک عبدالعزیز آل سـعود که در آنزمان امیر احسـا و
نجد بود و سید طالب النقیب رهبر عراق دیدار کند .محبالدین
خطیب در سال  ۱۹۱۴میالدی همراه با یک راهنمای خلیجی که
از شاگردان رشید رضا در مدرسهی دعوت و ارشاد بود عازم خلیج
شـد .از سـوئز به عدن و از آنجا به بمبئی هند رفتند و از بمبئی
به خلیج بازگشتند و در کویت با ملک عبدالعزیز دیدار کردند .این
تنها راه ارتباطی در آنزمان بود .نیروهای انگلیسی از بمبئی آنها
را تحت تعقیب قرار دادند و قبل از رسیدنشان به کویت آنها را
بازداشت کرده و به بصره منتقل کردند .محبالدین خطیب هفت
ب بهره
ماه در بازداشـت بود .او از این فرصت برای مطالعهی کتا 
بُـرد .یـک سـرباز عراقـی کـه بـا محبالدیـن خطیب هـمدردی
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میکـرد کتابها را از کتابخانهی یـک ادیب عراقی تهیه میدید
و به دست او میرساند.
در زمان بازداشت محبالدین خطیب« ،جمعیت جوانان عرب»
شیخ کامل قصاب را به مصر اعزام کردند .او پس از دیدار از مصر
به سوریه و سپس حجاز رفت و در آنجا خیزشی را علیه اتحادیها
که توجهی به منافع جهان عرب نداشتند رقم زد .شریف حسین
والی مکه که در آن زمان نیاز داشت تا قدرت خود را تقویت کند
تصمیم گرفت از فعاالن عرب استفاده کند .شیخ کامل قصاب از او
خواست محبالدیــن خطیب را فرابخوانــد تا عهــدهدار مدیریت
رسانــهها شود .در مبحث فعالیت رسانــهای محبالدین خطیب
تفصی ً
ال به این موضوع خواهیم پرداخت.
محبالدیـن خطیب و «جمعیت جوانـان عرب» پس از مدتی
دریافتند که شـریف حسـین بیش از آن که بهفکر نهضت عربی
فراگیر باشد به بازپسگیری حکم حجاز از عثمانیها میاندیشد.
بههمیـــن دلیــل محبالدیـن خطیب در سال  ۱۹۱۹میالدی
بـه دمشـق سـفر کرد .در آنجـا امیر فیصل از وی و شـیخ قصاب
خواسـت مردم را مسـلح کنند و تا او از سفری که برای گفتگو با
فرانسویها به پاریس دارد باز میگردد آمادهباش بمانند.
محبالدین خطیب و شـیخ کامل قصاب کمیتهای عالی برای
آمـوزش نظامـی مـردم تشـکیل دادنـد و زمانی که امیـر فیصل
از پاریـس دسـت خالی بازگشـت و فرانسـویها تصمیم گرفتند
دمشـق را اشـغال کنند محبالدین خطیب و شـیخ کامل قصاب
تصمیم گرفتند در مقابل آنها مقاومت کنند .اما توانها برابر نبود
و در نتیجه مقاومت فایدهای نداشت و محبالدین خطیب به قاهره
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گریخت .میتــوان این اتفــاق را پایان فعــالیتهای سیــاســی
محبالدین خطیب دانسـت .او پس از این حادثه به فعالیتهای
رسانـــهای و فرهنگــی روی آورد .خالفت اسالمی الغــاء شد و
سـرزمینهای عربی به اشـغال بیگانگان در آمد و محبالدیـــن
خطیب اگرچه فعالیتهای سیاســی را کنــار گذاشتــه بود اما از
جمعیتها و گروههای اسلامی مانند جمعیت جوانان مسلمان و
جمعیت اخوان المسلمین حمایت میکرد.
تأسیس کتابخانهی سلفیت
در سال  ۱۹۱۹میالدی هنگامی
که به قاهره رسید با مبلغی که از
فروش خانهاش در دمشق بهدست
آورده بود مرکز نشری برای چاپ
آثار سلف و کتابهای عربی اسالمی
معاصر و کتابهای ترجمــه شده
دائر کرد .برادر همسرش عبدالفتاح
قتالن نیز در راهانــدازی این مرکز
دفتر انتشارات و کتابخانه سلفیت و مجله الفتح
مشارکت کرد و آنها موفق شدند
در سـال  ۱۳۴۰هجـری قمری رسـماً این مرکـز را افتتاح کنند.
کتابخانهی سلفیت و چاپخانهی آن موفق شد با چاپ کتابهای
مفیـد در کیفیـت عالی و تصحیـح کتابهای چاپشـده نهضت
علمی و فرهنگی بزرگی بوجود آورد .محبالدین خطیب در یکی
از مقاالتـش کـه در مجلـهی «الفتح» منتشـر کرده گفته اسـت
در عهد ملک عبدالعزیز بنیانگذار عربستان سعودی نمایندگی این
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مرکز را در مکهی مکرمه راهاندازی کرده است .گرچه ما از تفاصیل
آن اطالع چندانی نداریم.
با مرور کارنامهی مطبوعات سال  ۱۳۴۹هجری قمری به تنوع
آثـار چاپ شـده در این مرکـز پیمیبریم .کتابخانه و انتشـارات
سـلفیت در کنار کتابهای شـرعی و لغـوی کتابهای زیادی را
در زمین ه اخالق ،پاالیش فرهنگ ،و پاسخ به خاورشناسان و خدا
ناباوران چاپ و نشر میکرد .در واقع این انتشارات سلفیت محب
الدین خطیب بود که آثار دانشـمندان و ادبای قرن بیستم امثال
ادیب سرشناس جهان عرب مصطفی صادق الرافعی ،عالمه احمد
تیمور پاشـا ،شـیخ محمد بخیـت المطیعی مفتی مصر ،و شـاعر
عرب احمد ابوشادی را بهچاپ رساند .انتشارات سلفیت همچنین
کتابهای ترجمهشـدهی زیادی به چاپ و نشـر رسـاند از جمله
مقالـهای در بیـان منهج دکارت ،و خاطرات ویلهلم دوم امپراطور
آلمان که اندیشههای خود را پس از جنگ جهانی اول را به رشتهی
تحریر در آورده بود.
محبالدیـن خطیـب همچنین توجـه ویژهای به نشـر رمان و
داستانهای ادبی داشت که برخی از آنها از زبانهای انگلیسی،
فرانسـوی ،و ترکـی ترجمه شـده بودند .حتی خـود محبالدین
خطیب رمان یکی از نویسندگان زن ترک به نام خالده ادیب با نام
« پیراهنی از آتش» را که در آن به مبارزه ترکها علیه یونانیها
پرداختـه بـود بهزبان عربی ترجمه کرد .این اقدام بیانگر وسـعت
افق دید او و فهمی است که از نقش رمان و داستان در شکل دهی
نسـل آینده داشت .چیزی که سلفیت معاصر بهعلت کوتاهی در
ارتباط با دیگران و استفاده از تجاربشان از آن غافل ماندهاست.
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کتابخانهی و انتشـارات سـلفیت تنها یک محل کاری نبود،بلکه
مرکـز هدایت و جهتدهی فکری به شـمار میرفت که مصلحان
و مخلصانی چون شـیخ خضر الحسـین ،تیمور پاشـا ،محمد کرد
علی ،محمود شاکر و محمد شاکر در آنجا جمع میشدند و آخرین
رویدادهای مصر و جهان اسالم را بررسی میکردند و فعالیتهای
خود را سـامان میبخشـیدند .در آنجا بود که پایهی مجلهی فتح
بـرای مبـارزه با مـوج الحاد و خداناباوری گذاشـته شـد .در آنجا
ایدهی جمعیت جوانان مسلمان گرفت و مجلهی اخوان المسلمین
راه اندازی شد و به چاپ و نشر رسید.
استاد انــور الجندی کتاب خانــه و انتشارات سلفیت را این گونه
«سرچشـمه دلهای صادق؛ جوانانی که تحمل

توصیف میکند:
مصائب جهان عربی در زیر سـایهی اسـتعمار را نداشتند در آنجا
جمع میشدند».
از جمله کسانی که با کتابخانه
و انتشــارات سلفیت محبالدین
خطیب ارتباط داشت استاد حسن
البنــا بنیان گذار جماعت اخوان
المسلمین بود که از سال ۱۹۲۷
میالدی به آنجا رفت و آمد میکرد
و از معارف و تجارب محبالدین
خطیب استفاده میکرد .تجارب
حسن البنا
محبالدیــن خطیب به او کمک
کـرد بتوانـد به معارف خود و جماعت اخوان المسـلمین بیفزاید.
آنگونه که اسـتاد عبداهلل العقیل نقل میکند محبالدین خطیب
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در کتابخانـهاش هـر روز از جوانـان مسـلمان و جوانـان جماعت
اخوان المسـلمین استقبال میکرد و معارف و تجارب خود را در
اختیار آنان میگذاشت.
محبالدیــن خطیب تــا آخــر عمر در کتاب خانه و انتشارات
سلفیت فعالیتکرد .بعدها برای محافظت از وقت و جلوگیری از
هدررفت آن در رفت و آمدها ،کتابخانه و انتشارات را به ساختمان
جدیدی که خانهاش نیز در آن بود انتقال داد .اگر یکی از کارمندان
کتابخانـه غیبت میکرد خود او کارهایش را انجام میداد .محب
الدین خطیب فرزندانش را به حفظ کتابخانه و انتشـارات و عدم
تقسـیم آن بهعنوان میراث سـفارش کرد و به آنها توصیه نمود
مسئولیت نشر علم و معرفت را بر عهده بگیرند .انتشارات و کتابخانه
او تا امروز هرچنــد ضعیف ،پابرجــاست .وال حول وال ..
قوه إال باهلل.
ورود به عرصهی روزنامهنگاری
در سال  ۱۹۰۹میالدی زمانـی
که برای اولیــن بار محبالدیـن
خطیب از استانبول به قاهره آمد،
استادش شیخ طاهر الجزایری او
را با عالمه احمد تیمور پاشا آشنا
کرد ،و از احمد تیمور پاشا خواست
برای وی شغلی در روزنامه المؤید
که توسط پیشکســوت روزنــامه
نگاران مصــری در آن زمان یعنی
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شـیخ علی یوسف منتشر میشـد پیدا کند؛ چرا که احمد تیمور
پاشا از سهامداران این روزنامه بود .این اقدام شیخ طاهر الجزایری
نشـان میدهـد کـه ایشـان تـا چـه انـدازه تلاش میکردنـد
توانمندیهـای رسـانهای و روزنامهنـگاری محبالدین خطیب را
افزایش دهند .ورود محبالدین به عرصهی روزنامهنگاری از او یک
شخصیت رسانهای منحصر بهفرد ساخت که بیش از چهل سال در
حمایت از بیداری اسلامی در رسـانهها میداندار بود .این ماجرا
نشان از توجه شیخ طاهر الجزایری به شاگردانش داشت و اینکه
او میکوشـید مسـیر پیشـرفت آنها را هموار نموده و آنان را به
مشعلهای نور و هدایت تبدیل کنــد و معانی حقیقـی استــاد و
شاگردی را در عمل نشان دهد.
محبالدین خطیب از صبح تا ساعت یک بعد از ظهر در دفتر
روزنامهی المؤید کار میکرد و بعد از آن به کتابخانهی سلفیت
میرفت تا بر فعالیتهای آنجا نظارت داشته باشد .نوبت صبح
کتابخانه را شریک و برادر همسرش عبدالفتاح قتالن مدیریت میکرد.
محبالدیـن خطیب مورد حمایت کامل و تشـویق شـیخ علی
یوسـف قرار گرفت .از تجارب روزنامهنگاری او اسـتفاده کرد و از
راز و رمز فعالیت مطبوعاتی آگاه شد ،و تا آخر عمر این تجربه را
بازگـو میکرد .او در روزنامهی المؤید پیشـرفت کرد تا جایی که
توانسـت عصرها ضمیمهای برای آن منتشـر کند .به خانهای در
نزدیکـی دفتر روزنامهی المؤید نقل مکان کرد .بهمحض اینکه از
خبر تازهای مطلع میشـد گـزارش آن را برای کارمندان روزنامه
ارسال میکرد .آنها ضمیمهای فوری چاپ میکردند و آن را بدون
نیاز به بازبینی شـیخ علی یوسف در بازار منتشر میکردند .شیخ
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علی خدمتکارش را میفرستاد تا مانند دیگر خوانندگان آن را از
بازار خریداری کند.
محبالدین خطیب از طریق روزنامهی المؤید مردم را از خطرات
نقشـههای تبشـیری غربیان آگاه میکرد .او با همکاری مسـاعد
الیافی مقالهی موسـیو لوشـاتله را که با عنـوان «حمله به جهان
اسالم» منتشــر شده بود بهزبــان عربـی ترجمه کرد و سبب شد
غوغایی در جهان اسلام برپا شـود .او همچنین مسئولیت پاسخ
دادن به مقاالت تبیشریان مسیحی را بر عهده داشت.
محبالدین خطیب همچنین با مقاالت خود پرده از سیاستهای
شـوم جمعیت اتحاد و ترقی در سـرزمینهای عربی بر میداشت
و موجـب تقویـت مقاومت مردمی سـوریه و عـراق علیه جنایات
اتحادیها شـد .گفتنی اسـت در نگاه محبالدیـن خطیب عرب
بـودن ب ه هیچ عنوان جدا از اسلام نبـود .برخی عجوالنه قضاوت
کرده و او را به غفلت و خوشخدمتی به بیگانگان متهم میکنند،
در حالیکه این بیانصافی آشکاری است .او فرد عربی را که آراسته
به اخالق اسلامی نبود عرب نمیدانسـت .زمانی که قومگراهای
عرب از در دشمنی با اسالم در آمدند محبالدین خطیب همانگونه
کـه بـا اتحادیها مبارزه میکـرد به مبارزه با آنها برخاسـت .او
میگفت« :زبان ،دین ،قومیت و ادار ه ملی ،همهی اینها هدایای
خالق به بندگانش طی دهها هزار سال است و اثر این هدایت الهی
پیوسـته خواهد بود مادامی که این چهار اصل همسـو با نیازهای
امت و هماهنگ با خواستههای نسلهای مختلف پیش برود».
محبالدین خطیب مسیری طوالنی را در عرصه روزنامهنگاری
طی کرد .مسیری که از ترجمهی مقاالت مجلهی ثمرات الفنون
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ترکـی در بیــروت آغاز شد و به تنها شمـارهی طنـزنامهی «طار
الخرج» رسـید .پس از آن در سـال  ۱۹۰۹میالدی به قاهره پناه
بـرد و در روزنامهی المؤید فعالیت کـرد .فعالیت او در روزنامهی
المؤیـد نقطـهی عطفـی در زندگـی مطبوعاتـی او بـود .خودش
میگویـد« :از روشهای روزنامهنگاری و برنامههای اسلامی این
روزنامه استفادهها بردم و تا آخر عمر به آن مدیون هستم .المؤید
نخسـتین مدرسـهی من در دنیای روزنامهنگاری بود» .او تا سال
 ۱۹۱۳میلادی که روزنامهی المؤید تعطیل شـد در آن فعالیت
میکـرد و از طریق این روزنامه به شـهرتی جهانی دسـت یافت.
در سال  ۱۹۱۶میالدی زمانی
که انقالب بزرگ عربــی بهوقــوع
پیوست شریف حسین حاکم مکه
به سفارش شیخ کامل قصــاب از
محبالدینخطیبخواستنشریه
«القبله» را راهاندازی کند تا صدای
دولت حجــاز باشد .وی مجلـهی
«القبله» و چاپخانهی امیری را در
مکهی مکرمه راهاندازی کرد و به
مدت سه سال سردبیری آن را بر
بر عهده داشت .او در سال ۱۹۱۹
میالدی بـه دمشــق بــازگشت و
سردبیری مجل ه «العاصمه» راکه دولت امیر فیصل منتشر میکرد
از شمارهی  ۴۷بر عهده گرفت .در نشریات «القبله» و «العاصمه»
بیشتر مقاالت در رابطه با حق عربها بر حکومتداری ،ضرورت
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حکومت مشـروطه و محکوم بودن طمعورزیهای استعمارگران
و توافقنامههای بین المللی بود.
زمانی که محبالدیــن خطیب
متوجـه شد خواستـههای شریف
حسین و پسرش امیـر فیصـل با
اهداف او و یارانش همسویی ندارد
و آنها بدون مشورت ما مردم با
اروپاییها به توافق رسیدهاند مسیر
خود را از آنها جدا کرد و با تأسیس
کمیتهی عالی ملی علیه استعمار
فرانســه در دمشق بهپاخــاست.
گرچـه بــه دلیــل عدم تــوازن
قـــوا در جنـگ مجبور شـد در
سال  ۱۹۲۰میالدی بار دیگــر به
الحسین بن علی
قاهره بگریزد.
محبالدین خطیب کتابخانه و انتشـارات سلفیت را که هنگام
سـفرش به حجاز تعطیل شده بود از نو بازگشایی کرد و در سال
 ۱۹۲۵میلادی بـه روزنامهی «االهرام» مصـر که قدیمیترین و
مشـهورترین نشـریهی عربی در آنزمان بود پیوسـت .روزنامهی
االهرام یک نشریهی سکوالر بود که دو برادر مسیحی لبنانی در
سـال  ۱۸۷۶میالدی آن را تأسـیس کردند .حضور در این نشریه
تجرب ه جدیدی برای محبالدین خطیب در دنیای روزنامهنگاری
بشمار میرفت.
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در سـال ۱۹۲۴میــالدی محب
الدین خطیب نخستین شماره
ماهنام ه «الزهراء» را ب ه چاپ رساند.
چاپ و نشر این شماره تا پنج سال
ادامــه داشت .او تالش میکــرد
اندیشههای اصالحگرانهی خود را
که آمیزهای از اصالت و تجدد بود
نشر دهد .محبالدین خطیب در
عین حفظ ارزشهای تاریخــی و
ِ
فرهنگی قومی و ادبیــات اصیــل
عـرب ،از روشهای مدیریتی و تخصـص دیگران بهره میگرفت.
از آنجایی که در آن دوره وجود یک منبر اسالمی که با جوانان
گفتوگـو کند و افکار عمومی را برای مقاومت در مقابل حمالت
سیاسی و فرهنگی بسیج کند بسیار ضروری بود و پروانهی فعالیت
نشـریهی «الزهـراء» چنیـن امکانـی را نمیداد؛ در سـال ۱۹۲۶
دعوتگران مصلح آنزمان به درخواسـت عالمه احمد تیمور پاشـا
بـرای مقابلـه با موج الحاد و خدانابـاوری میان جوانان که پس از
الغای خالفت اسلامی و به دنبال سیاستهای اسالمستیز کمال
آتاتـرک رواج یافتـه بـود ،مجلـهی «الفتح» را راهانـدازی کردند.
نخستین نشست اعضای آن در مقر چاپخانهی سلفیت و با حضور
شـیخ محمد الخضر حسـین که بعدها شـیخ االزهر شـد برگزار
گردید .در این جلسـه تشـکیل یک سـازمان بـرای مقابله با این
اندیشهها بهتصویب رسید و برای ارتباط با افکار عمومی و جوانان
فرهنگی تصمیم گرفته شد مجله «الفتح» راهاندازی شود.
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با وجــود این که اخذ پروانهی
فعالیت برای یک نشریهی اسالمی
در آن دوره محال بهنظر میرسید
 ...گویا تاریخ تکرار میشود -اما
عالمه احمــد تیمــور پاشــا این
مسئولیت را بر عهده گرفت و موفق
شد مجوز فعالیت مجلهی «الفتح»
و «جمعیت جوانـان مسلمان» را
برای مبارزه با غربگــرایی و موج
احمد تیمور پاشا
الحاد دریافت کند.
مجلهی «الفتح» بیش از بیست سال ۱۹۴۸- ۱۹۲۶ -م -به چاپ
و نشر رسید و تا شمارهی  ۸۸۴منتشر شد .این مجله مسئولیت
دفاع از اسلام و قضایای مسـلمانان را در سراسـر جهان بر عهده
گرفته بود و توانسـت موجی از بیداری در میان جوانان مسـلمان
ایجاد کند و بسـیاری از رهبران معروف جنبشهای اسلامی را
بپرورد .امروزه کمتر شخصیت مشهوری در جهان اسالم خواهید
یافت که در روزگار جوانیاش مقالهای در مجلهی «الفتح» ننوشته
باشـد .ایـن مجلـه بـه کشـورهای مختلف جهـان میرسـید و از
ویژگیهای آن داشتن خبرنگاران مخلص در سراسر جهان بود .از
جمله خبرنگاران این مجله میتوان به استاد حسن البنا در روزگار
جوانیاش اشاره کرد.
محبالدیـن خطیـب اخبـاری را کـه به دسـتش میرسـید بر
اسـاس موضوعات و شخصیتها آرشـیو و طبقهبندی میکرد .او
توانست خیزشی بزرگ در دفاع از قضایای جهان اسالم ایجاد کند.
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یک بار بهخاطر مقالــهای
که در انتقــاد از آتــاتـرک
نوشته بود سه روز بازداشت
شد« .الفتـح» در سالهـای
آخر انتشار توجه ویژهای به
قضیـهی فلسطین داشت و
خطر اسکان یهودیان در این سرزمین را برای همه تبیین میکرد.
سیزده سال پیش از برپایی رژیم اسرائیل به مسلمانان را درباره چنین
فاجعهای هشدار میداد ،چرا که شاهد غفلت عربها و تالش یهودیان
برای اجرای برنامههای صهیونیسـتی بازل بود .حسـن الغزالی در
رابطه با مجلهی «الفتح» و محبالدین خطیب چه زیبا میسراید:
آن روزهای زیبایی که شیران را شگفتزده میکرد
«الفتـح» را در دسـت خـود میدیدی که تاریکیهای شـب را
روشن میکرد
سطر سطر زیبا و ادیبانهی آن با رسایی و راهگشایی مبارزهای
در درون آدمی رقم میزد.
مجلهی «الفتح» پس از روبرو شدن با تنگناهای زیاد از جمله
 ۴۰برابـر شـدن قیمـت کاغـذ و قطع شـدن راههـای ارتباطی و
ممنوعیـت انتشـار تبلیغـات در مجله از سـوی نهادهـای قضایی
متوقـف شـد .ابوالحسـن نـدوی بهنقـل از محبالدیـن خطیـب
میگوید« :مجلهی الفتح را وقتی متوقف کردم که دارندهی نسخه
قرآن در این سرزمین مجرم شناخته شده و بازخواست و محاکمه
میشـد» .این واقعه مربوط به دورانی اسـت کـه عربها در برابر
رژیم صهیونیستی شکست خوردند.
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در ســال  ۱۹۲۹میالدی شیخ
ابراهیم اطفیش دوست الجزایری
محبالدین خطیب از وی خواست
بـه او کمک کنــد تــا مجلــهی
«المنهاج» را که بهعلت مشکالت
اقتصادی و اداری در آستان ه تعطیل
شدن بود نجات دهد .محبالدین
خطیب ایــن نشریــه را که نقش
بسیـــار مهمــی در مبــارزه بــا
شیخ ابراهیم اطفیش
برنامههــای تبشیـــری و شـرق
شناسان ه در مغرب عربی داشت از دوهفتهنامه به هفتهنامه تبدیل
کرد .اما این مجله هم نتوانسـت پایداری ورزد و بعد از دو سـال
متوقف شد.
زمانـی کـه محبالدیـن خطیب مجلـهی « الفتح» را منتشـر
میکرد اسـتاد حسـن البنا از ایشـان خواسـت به او در راهاندازی
هفتهنامه جماعت اخوان المسلمین با سرمایهی دو جنیه مصری!
کمک کند ،سردبیری مجله را بر عهده بگیرد و آن را در چاپخانهی
سـلفیت چاپ و نشـر نماید .محبالدین خطیب این مسئولیت را
بر عهده گرفت و نخستیــن شمــارهی آن در سال  ۱۹۳۳چــاپ و
منتشــر شد .او به مدت سه سال سردبیــر هفتهنامــهی اخــوان
المسلمین بود.
محبالدین خطیب پس از آن همچنان به نوشتن در روزنامهها
و مجلات وابسـته به جماعـت اخوان المسـلمین ادامـه میداد.
او در روزنامهی «االخوان المسلمون» و «مجلهی شهاب» که استاد
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حسـن البنا در سال  ۱۹۴۷میالدی آن را منتشر کرد ،و مجلهی
«المسـلمون» که در سـال  ۱۹۵۲میالدی توسـط سعید رمضان
منتشر شد مقاله مینوشت.
در سال  ۱۹۵۲میالدی محب
الدیــن خطیب از سـوی دوست
قدیمیاش شیخ محمــد الخضر
حسیـن که در آنزمــان «شیـخ
االزهر» شده بود بهعنوان سردبیر
مجله االزهر انتخاب شد .شماره
نخست این مجله آنگونه که استاد
عبداهلل العقیـل میگوید توشـهی
دانشجویان االزهر بود .این مجله
شیخ ازهر ،محمد خضر حسین
بمدت شش سال چاپ و نشر میشد.
مسـیری کـه محبالدیـن خطیـب در دنیـای روزنامهنگاری با
نویسندگی و نشر و سردبیری گشود و در آن گام نهاد مسیری مبارک
بود .او در نوشـتههایش اسـلوبی بسیار ساده داشت و در عرضهی
افکارش به خوانندگان از شهامت ویژهای برخوردار بود .از اصول و
ارزشهایش با ق ّوت دفاع میکرد و در آن با کسی مجامله و مدارا
نمیورزیـد .وی تلاش میکـرد در پیونـد با بخشهـای مختلف
جامعه باشد .تنها به مخاطب قرار دادن نخبگان جامعه اکتفا نمیکرد
و مخاطبان را بهصورت مصداقی هم مورد خطاب قرار میداد.
مقاالت خطیب از تنوع خاصی برخوردار بود و طیف گستردهای
از مقاالت حماسی در دفاع از اسالم ،مقاالت ادبی در بیان عظمت
اسالم و تمدن آن و افتخارات پیشینان ،مقاالتی در بیان واقعیتهای
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معاصـر جهـان اسلام و چارهجویـی بـرای حل مشـکالت آن را
شامل میشد .الزم است این مقاالت و یادداشتها از دل مجالت
استخراج شده و بار دیگر در میان مردم منتشر شود چرا که حاوی
تجاربی است که امروزه شدیدا ً به آن نیازمندیم.
خطیب از توجه خود به روزنامهنگاری و امر آموزش چنین یاد
میکند« :ما فعالیت در مدارس و نشریات را آغاز کردیم چون این
دو پایگاه ،انسانساز هستند .ما نمیتوانیم از تباهی بیبند و باری
و فسادی که در جوامع ما منتشر میشود رهایی یابیم مادامی که
مدارس و مطبوعاتی مبتنی بر ایمان نداشته باشیم که در مسیر
هدایت محمدی گام بردارد و از هیچ حادثهای متزلزل و لرزان نشود».
جمعیت جوانان مسلمان
درگذشته بیان کردیم وقتی تیمور پاشا که از مصلحان مخلص
جهان اسالم بود برای مبارزه با موج غربگرایی و الحاد در جوامع
اسلامی فراخـوان داد تصمیـم گرفتـه شـد یک جمعیـت و یک
مجله راهانــدازی شود .آن مجلــه ،مجلهی « الفتــح» و آن جمعیت
«جمعیت جوانان مسلمان» بود که تیمور پاشا با توجه به نفوذی
داشـت موفق شد مجوز فعالیت آن را بگیرد .اجرای این برنامهها
به محبالدین خطیب واگذار شد و او  ۱۲دانشجوی نخبه از جمله
محقـق مشـهور عالمه عبدالسلام هـارون ،عالمه محمود شـاکر
ابوفهر ،و عالمه عبدالمنعم خالف را برای راهاندازی این جمعیت
برگزیـد و آنهـا موفـق شـدند بـا فعالیتهای پنهـان خود ۳۰۰
دانشجو را جذب کنند و برای این که از پیکان حمله نویسندگان اسالم
ستیز در امان بمانند در سال  ۱۹۲۷موجودیت جمعیت را علنی
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کردنـد .اسالمسـتیزان بـا دیـدن یـک جمعیت بزرگ بـا اعضای
گسـترده غافلگیر شـدند و قادر به هیچ فعالیتی علیه آن نبودند.
هدف از راهاندازی این جمعیت مبارزه با موج الحاد و غربگرایی
و شبهافکنیهای خاورشناسان ،و نیز دعوت به مکارم اخالق و
استفاده از تجارب مفید تمدن غرب و پر کردن اوقات فراغت جوانان
با برنامههای ورزشی مختلف بود .این جمعیت نقش بسیار مهمی
در تربیت جوانان مصر داشت و استاد حسن البنا قبل از راهاندازی
جماعت اخوان المسلمین یکی از اعضای فعال آن بود .گفتنـی است
که مجلهی « الفتح» بازوی رسانهای این جمعیت بشمار میرفت.
«جمعیت جوانان مسلمان» به منظور حفظ و تداوم فعالیتهای
خود وارد بازیهای سیاسـی نشـد و توانسـت نمایندگیهایی در
خارج از کشور راهاندازی کند .این جمعیت تنها در فلسطین ۲۰
نمایندگی داشـت که با همکاری شـیخ عزالدین قسـام راهاندازی
شد .همچنین نمایندگیهایی در دمشق ،هند ،پاکستان ،بوسنی
و هرزگوین ،و اروپا راهاندازی کرد و تعداد اعضای آن در مجموع
نمایندگیها بیش از یک میلیون نفر برآورد میشد.

برخی از حاضران در کنفرانس جمعیتهای جوانان مسلمان در قاهره به سال ۱۹۳۰
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بعدها بر اثر نقشـههای اشـغالگران و اسـتعمارگران جمعیت از
مسـیر اصلـی خود منحرف شـد و تنها بـه فعالیتهای ورزشـی
بسنده کرد که مایهی ناراحتی و خشم محبالدین خطیب شد .او
میخواسـت این جمعیت نخسـتین و بزرگترین سـازمان دفاع از
اسلام در مصر باشـد .تاریخ و عملکرد جمعیت جوانان مسـلمان
نیازمنـد پژوهشـی عمیق اسـت و بهگمانم حق ایـن جمعیت به
شایستگی ادا نشده و چنان که باید موضوع بررسی و پژوهش قرار
نگرفته است.
دعوت اسالمی
محبالدین خطیب بر این بــاور بود که اسالم صحیح را تنهــا از
سه راه میتوان در میان مردم منتشر کرد:
 )۱دانشـمندان االزهـر و چهرههـای دانشـگاهی اهتمـام خود
را تمامـاً به اسـتخراج و طبقهبندی قواعد اسلامی و فهم سـلف
صالح از آن قواعد و نیز شیوهی تطبیق آن در واقعیتهای امروزی
مبذول دارند.
 )۲تربیت و پرورش مسلمانــان بر اساس عمــل بــه سنتهــا و
بنیادهای دین در زندگی شخصی ،خانوادگی و اجتماعی.
 )3دعوت به تمسک و التزام خالصانه و صادقانه به آن اصول و
قواعد همراه با حسن نیت و استقامت و اتقان در انجام آن.
این گامها در واقع همانی است که عالمه ناصرالدین آلبانی از آن
بعنوان «تصفیه و تربیت» یاد میکند .محبالدین خطیب و شیخ
آلبانی رابطهی نزدیکی با هم داشـتند .خطیب بر مقدمهی چاپ
اول کتاب «آداب زفاف» شیخ آلبانی مقدمه نوشت.
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وفات
محبالدیـن خطیب تا آخرین لحظهی عمر به پشـتوانهی قلم
و دانش خود مبارزه میکرد .در سـال  ۱۳۸۹هجری قمری برابر
با  ۱۹۶۹میالدی درحالی در بیمارستان چشم از جهان فروبست
که جلد سیزدهم کتاب فتح الباری در شرح صحیح بخاری را در
دست داشت.

منابع و مراجع:
محب الدين الخطيب ،بهقلم خود ایشـان ،چاپ انتشارات :مطبوعات
ّ
السالمي ،سال چاپ۱۹۷۹ :م.
جمعية التمدن إ
فهرسـت المكتبة السـلفية در سـال ۱۳۴۹هـ ،چاپ انتشارات :المطبعة
السلفية.
ف
السلامي ،تألیف:
الصالح إ
محـب الديـن الخطيـب أفـكاره وجهـوده ي� إ
سـعد مناور ،پایاننامهی دانشـگاهی که هنوز چاپ و شن� نشـده اسـت.
الصلاح والنهضـة عنـد محب الديـن الخطيب ،تألیـف :رغداء
قضايـا إ
محمـد أديـب زيدان ،پایاننامهی دانشـگاهی که هنوز چاپ و شن� نشـده
است.
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عالمـه محمـد حامـد الفقـی
۱۳۱۰-۱۳۷۸هـ ۱۹۵۹-۱۸۹۲/م

پیش درآمد
عالمه محمد حامد الفقی بنیانگذار جماعت انصار سـنت نبوی
در مصـر ،محقـق میراث علمی سـلف ،مجاهد ،مصلح ،کوشـا در
مسیر بیداری امت اسالمی و یکی از ائمهی حرم مکی در برههای
از تاریـخ اسـت .با وجـود این که ایشـان از علمای معاصر اسـت
و جماعتــی تأسیس نمــوده که تا هماکنــون فعالیت دارد جای
تعجب است که تاکنون زندگینامهی مناسبی برای ایشان نوشته
نشده است.در زمینه معرفی علمای امت کوتاهی شده است و امید
میرود جماعت انصار سـنت این کوتاهی را در سـریعترین وقت
جبران کنند .با وجود پژوهش و بررسی زیاد بهدشواری توانستم از
عالمه یک تصویر شخصی پیدا کنم و این نشان از کوتاهی نسل ما
در حق رهبران خود دارد .خداوند از همهی ما درگذرد.
تولد و رشد
محمد حامد (اسم مرکب) الفقی در سال  ۱۳۱۰هجری قمری
برابر با  ۱۸۹۲میالدی در مرکز شبرا خیت در روستای نکال العنب
واقع در بخش شبراخیت مصر در خانوادهای دیندار و اهل دانش
دید ه به جهان گشود .پدرش احمد عبده الفقی از دانشآموختگان
االزهـر بــود که درسش را ناتمــام رهــا کرده بود .همکالســی
استاد محمد عبده بود و در خوابگاه دانشجویی با او در یک اتاق
زندگی میکرد .مادرش تنها زن روستا بود که کل قرآن را حفظ
بود و خواندن و نوشتن میدانست .برادرانش در االزهر مشغول به
تحصیل بودند .او زمانی که دوازده ساله بود قرآن را نزد پدرش آموخت.
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تحصیل در االزهر
پـدر محمـد حامـد از فرزندانـش خواسـته بـود هر کـدام فقه
مذهبـی از مذاهب چهارگانهی اهلسـنت را در االزهر فراگیرند.
پسـر بزرگتر در رشـتهی فقه مالکی ،فرزند دوم در رشـتهی فقه
حنفی ،فرزند سوم در رشتهی فقه شافعی مشغول تحصیل شدند
و فرزند چهارم که شـیخ محمد حامد الفقی بود میخواسـت در
رشـتهی فقـه حنبلی تحصیل کند ،امـا االزهر وی را در تخصص
فقه حنفی پذیرفت .شـیخ الفقی نیز وارد آن تخصص شـد و فقه
حنفی را فرا گرفت.

نمایی از دانشگاه االزهر مصر

او در سـال  ۱۳۲۲هجـری قمری برابر بـا  ۱۹۰۴میالدی وارد
االزهر شد و مطابق شیوهی االزهر در آن دوران کتابهای «مراقی
الفالح» در فقه و «کتاب الکفراوی» در علم نحو را فرا گرفت .روش
االزهر در آن دوره این بود که دانشجو باید یک کتاب را تمام کند
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تـا آغـاز به فراگیری کتاب دیگری کند .لذا در سـال دوم ایشـان
کتابهای شـیخ خالد در نحو و مال مسـکین در فقه را فرا گرفت
و در سال سوم علم منطق و در سال چهارم علم توحید و در سال
پنجم همراه با نحو و فقه علم صرف و در سال ششم علوم بالغه،
حدیث و تفسیر را فرا گرفت.
الفقی در دانشـگاه االزهر همانند دیگر دانشجویان بر عقیدهی
متکلمان رشد یافت و آمیخته به تصوف شد .او میگوید« :در آغاز
ی صوفـیای بـودم همـراه صوفیـان ،گمگشـتهای همـراه
زندگـ 
گمراهـان ،خرافـهزدهای همـراه خرافاتیـان و دعوتگری بهسـوی
بدعت ،جهل ،و عبادت مردگان و چوبها و سنگها».
این دوران گذشت تا اینکه خداوند یک کشاورز ساده را در مسیر
او قرار داد .داستانش را شیخ حماد االنصاری شاگرد او در مکهی
مکرمه برای ما نقل میکند:
آشنایی با منهج سلف و توحید
شیـخ حمــاد االنصـاری رحمــه اهلل میگوید« :در سال ۱۳۶۷
هجـری قمـری نزد ایشـان آمدم در حالیکه تفسـیر ابـن کثیر را
اطراف باب علی در مسجد الحرام شرح میداد .آن زمان  ۲۲ساله
بودم .پس از اینکه درس پایان یافت و نماز عشا را خواندیم به شیخ
گفتم :ببخشـید جناب شـیخ ،پرسشـی دارم؛ چگونه شما موحد
شـدید حال آنکه در االزهر درس خواندهاید؟ غرضم از این سوال
این بود که هم خودم استفاده کنم و هم باقی مردم بشنوند.
ایشـان فرمود :بخدا سوگند سـؤال خوبی مطرح کردی من در
االزهر تحصیل کردم و عقیدهی متکلمان را فرا گرفتم .در یکی از
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مرخصیها روانهی شـهرم شـدم تا با اطالع از موفقیت من شـاد
شوند .در راه با کشاورزی روبهرو شدم .هنگامی که نزد او رسیدم
گفت :پسرم کنار دکهام بنشین ...دکهای داشت که پس از پایان
کارش آنجـا میرفـت .کنـار دکه نشسـتم تـا اینکـه کارش تمام
شد .در گوشهی دکه چشمم به کتابی افتاد .آن را برداشتم و دیدم
کتـاب «اجتماع جیوش االسلامیه علی غزو المعطله والجهمیه»
نوشـتهی عالمه ابنقیم اسـت .کتاب را ورق زدم .زمانی که دید
مشغول مطالعه هستم کمی تأخیر کرد .پس از مدتی آمد و گفت:
السالم علیکم پسرم ،چطوری؟ از کجا میآیی؟ پاسخش را دادم.
گفـت :پسـر تیزهوشـی هسـتی که توانسـتهای تا ایـن مرحله از
تحصیـل پیـش بروی؛ امـا من نصیحتی برای تـو دارم .گفتم چه
نصحیتی؟ آن کشاورز گفت :میتوانی با مدرک تحصیلیات در کل
دنیـا و حتی اروپا و آمریـکا و یا هرجای دیگری زندگی کنی ،اما
چیزی که در مرحلهی نخسـت باید آن را بیاموزی نیاموختهای!
گفتم چه چیز؟
گفت :توحید!
عرض کردم :توحید؟!
گفت :توحید سلف
گفتم :توحید سلف دیگر چیست؟
گفت :نگاه کن کشـاورزی که در مقابل توسـت چگونه توحید
سـلف را آموختـه اسـت .ایـن کتابهـا را ببین :کتاب «السـنة»
نوشـتهی امام احمد بزرگ ،کتاب «السـنه» نوشـتهی امام احمد
کوچـک ،کتـاب «التوحید» نوشـتهی ابن خزیمـه ،کتاب «خلق
افعـال العباد» نوشـتهی امام بخاری ،کتاب «شـرح اصول اعتقاد
520

اهل سـنت» نوشـتهی حافـظ اللکایـی و کتابهـای دیگری در
توحیـد نـام برد .آنـگاه به کتابهـای توحید متأخریـن و پس از
آن بـه کتابهـای شـیخ االسلام ابنتیمیه و ابنقیم اشـاره کرد
و گفت :من تــو را به این کتــابها راهنمایــی میکنم ،وقتــی
به روستایت رسیدی و برای موفقیت تو شادمانی کردند به قاهره
بازگـرد و بـه کتابخانـهی «دار الکتب المصریه» بـرو .همهی این
کتابهـا را آنجـا خواهـی دیـد که گرد و خـاک گرفتهانـد .از تو
ن کتابها را
میخواهم گرد و خاکشـان از رخسارشـان بروبی و آ 
1
منتشر کنی».
محمد حامد الفقی در جستجوی این کتابها به قاهره بازگشت
و گرد و غبار این کتابها را زدود و آنها را مطالعه کرد و به سخنان
حقی که در آن بود ایمان آورد .وی عالق ه شدیدی به مطالعه داشت.
ساعتهای طوالنی به مطالع ه کتاب و استفاده از آن میپرداخت.
مدتی را به مطالعه کتابهای تفسیر مشغول شد و از معارف آن
بهرهمند گردید .از مطالع ه کتــابهای شیخ االسالم ابنتیمیــه و
شـاگردش ابنقیـم اسـتفادههای فـراوان برد و بعدها بـا تحقیق،
چـاپ ،آمـوزش ،دعوت و تألیـف ،معانی و ذخائر ایـن کتابها را
منتشر کرد .آن کشاورز از شاگردان شیخ محمد عبدالحلیم الرمالی
دانشآموخت ه دانشگاه االزهر و از دعوتگران به توحید و سنت بود
که در سـال  ۱۹۲۱میالدی در شـهر دمیاط جماعت «االعتصام
بهدی االسالم» را راه اندازی کرد .ارتباط میان آن کشاورز و شیخ
محمد حامد عمیقتر شد تا جایی که وی هنگام تأسیس جماعت
-1مختصر از مجموع مؤلفات شیخ حماد االنصاری ۲۹۷-۲۹۴/۱
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انصار سـنت محمدی توسـط شـیخ محمد حامد الفقی در سـال
 ۱۳۵۶هجـری قمـری برابر با  ۱۹۳۶میالدی ریاسـت هیئت آن
را بر عهده گرفت.
ایـن کتابها افقهای گسـتردهای را بـرای محمد حامد الفقی
در شـناخت علمای سـلفی عصر خود و اسـتفاده از آنها در کنار
تحصیل در االزهر گشـود .او از محضر اسـتاد رشـید رضا و استاد
محبالدین خطیب توشـهها اندوخت و همیشـه در سخنان خود
تعبیــر «استــاد ما رشیــد رضــا» را به کار میبُرد .او همچنین در
کتابخانهی «السلفیه» که محبالدین خطیب آن را تأسیس کرده
بود مشغول به فعالیت شد و استفادههای زیادی از محتویات آن
کتابخانه برد .میتوان این قضیه را در مقایسهی نخستین شمارهی
مجلهی او «االصالح» که در مکه منتشر میشد با مجلهی المنار
اسـتاد رشـید رضا به خوبی دریافت .او مجلهی اصالح را همانند
المنار با تفسیر قرآن آغاز میکرد و برخی از مقاالت و اخبار مجله
را از نشـریهی «الفتـح» محبالدین خطیب وام میگرفت .او در
مجلهی «االصالح» حمایت خود را از تأسـیس «سـازمان جوانان
مسلمان» که توسط محبالدین خطیب راهاندازی شده بود اعالم
کرد و زمانی که مجلهی المنار پس از وفات رشـید رضا در سـال
 ۱۳۵۶هجری قمری برابر با  ۱۹۳۵میالدی تعطیل شـد ،محمد
حامد الفقی مجلهی «الهدی االسالمی» را راهاندازی کرد و تفسیر
قرآن را از جایی که رشید رضا پایان داده بود از سر گرفت.
محمد حامد الفقی در این مرحله از زندگی خود با منهج سلف
در مصر آشنا شد و روابطی را آغاز کرد که تا زمان مرگ ادامه یافت.
از جمله ارتباط با دانشآموزان مدرسهی دعوت و ارشاد که استاد
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رشید رضا آن را تأسیس کرده بود

و بیشتر آن شاگردان بعدها رهبران

جماعت انصــار سنت محمــدی
شدند .همچنیــن ایشان با شیـخ
فوزان الفوزان نخستین سفیر ملک
عبدالعزیز آل سعـود در مصر آشنا
شد .در مجلهی «الهدی النبوی»
مینویسد « :در سال  ۱۳۲۸هجری
قمری زمانی که در االزهر مشغول
شیخ فوزان الفوزان ،اولین سفیر
تحصیل بودم بهواسطـهی برادر
عربستان سعودی در مصر
ایمانیام شیخ محمـد ملوخیــه
مدنی با ایشان آشنا شدم و هر جمعه بهنزد او میرفتیم و همراه با
او نماز جمعه را ادا میکردیم .شیخ فوزان بهگرمی از ما استقبال
میکرد و اطالعات خوبی از کتابهای علمی در اختیار ما مینهاد».
ایـن رابطـه ادامـه یافـت و عمیقتر شـد و هیچگاه قطع نشـد تا
آنجا که شیخ فوزان در سال  ۱۳۷۳هجری قمری قبل از وفاتش
در قاهره وصیت کرد شـیخ حامد الفقی مسـئولیت غسل و کفن
کردن و نماز خواندن بر جنازهی او را بر عهده بگیرد.
الفقـی بواسـطهی فـوزان بـا علمـای سـعودی و بـزرگان آل
شـیخ کـه از مصـر دیـدار میکردند و پس از آن با شـخص ملک
عبدالعزیز آشنا شد .چه بسا رفتن او به عربستان سعودی بهخاطر
فوزان بوده باشد.
اینگونه بود که محمد حامد الفقی از دنیای متکلمان و صوفیان
بـه انوار وحی قرآن کریم و سـنت صحیح نبـوی گام نهاد و پس
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از آن که خود راه یافت ،به ارشاد دوستان و آشنایان همت گمارد.
در سـال  ۱۹۱۰میالدی با وجود اینکه تنها  ۱۸سـال داشـت و
شـش سال بیشتر از تحصیل او در االزهر نمیگذشت تعدادی از
دوسـتان و همکالسیهایش گرد او جمع شدند و وی را بهعنوان
اسـتاد خـود انتخاب کردنـد .محمد حامد الفقـی بههمین منوال
پیش رفت تا اینکه در سال  ۱۹۱۷میالدی هنگامی که  ۲۵ساله
بود از دانشگاه االزهر فارغ التحصیل شد .از اساتید اصالحی وی در
االزهر میتوان به :شیخ مصطفی المراغی شیخ االزهر ،شیخ علی
سرور الزنکلونی و شیخ شرشابی اشاره کرد.
دعوت توحیدی
الفقی فردی عملگرا بود .ترجیح میداد پس از اتمام تحصیل
در االزهـر هماننـد انبیـاء در مسـیر دعوت و اصلاح گام بردارد.
ميگوید« :الزمه حقگزاری این نعمت و ادای شکر آن این است
که زندگی خودم را به هدایت گمراهان و راهنمایی سرگشتگان،
کنـارزدن پردههـای غفلت و نادانی از دلها ،آشکارسـاختن حق
برای مردم در شـمایلی تازه ،و بیان نیرنگهای شـیاطین انس و
جن علیه اسالم و مسلمانان وقف کنم تا اینکه آنها هم به مانند
من در پی هشدار و انذار برآیند».
او در مسـاجد و قهوهخانهها بهسوی توحید دعوت میداد .وی
بهعنوان امام و خطیب مسجد چرکس و سپس مسجد هداره در
منطقهی عابدین قاهره انتخاب شد و از طریق این مساجد دعوت
بهسوی توحید و سنت را آغاز کرد .او همچنین به قهوهخانههایی
کـه محل تجمـع معلمان و دیگر افراد بـود میرفت و آنها را به
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التـزام بـه اسلام و عقایـد اسلامی فـرا میخوانـد .وی حتی در
قهوهخانهی قاسـم علی به تدریس پرداخت .از آنجایی که او یک
خطیب سـخنور بود که شـنوندگان را با سـخنانش مات و متأثر
میکـرد تعـداد زیادی از مـردم گرد او جمع شـدند تا آموزههای
اسلامی را فـرا بگیرنـد .الفقی همـراه با آنان مبـارزه با بدعتها،
خرافات و جهالت را آغاز کرد.
شیخ ابوالوفاء درویش میگوید « :به تفسیر قرآن اهتمام ورزید
و در آیههـای آن غوطـهور میشـد و گوهرهـای معانـی قرآن را
استخراج میکرد و فهم و استنباطی کافی عرضه میداشت و اسرار
عمیق و اشـارات دقیق و حکمتهـای بلیغ و موعظههای نیکوی
قرآن را برای مخاطبان تبیین میکرد .هیچ سخنی برای دیگران
باقی نمیگذاشت .زمانی که خواننده یا شنونده به فهم جمالت و
اصول و تاریخ اسـتعمال آن واقف شـود فهم کاملتر و فراگیرتری
خواهد یافت».
شـیخ حامد الفقی با فعالیتهای خود توانسـت سـلفیت را در
مصـر یـک گام به جلـو ببرد .در آن زمان دعوت سـلفی در میان
علما ،دعوتگران و اندیشـمندان االزهر و مؤسسـات و مجالت این
کشـور رایج بود ،اما او دعوت سـلفیت را به میان تودهی مردم در
خیابانها و مسـاجد بُرد .بخاطر این فعالیتها متحمل سختیها
و مشـکالت زیـادی شـد امـا بهتوفیـق الهی بـر آنها شـکیبایی
ورزید تا اینکه توفیق یافت  ۱۰سـال پس فراغت از تحصیل این
دعوت را از حالت فردی به حالت تشکیالتی ارتقا بخشد و جماعت
انصار سنت محمدی را راهاندازی کند.
در ایـن برهه از تاریخ حامد الفقی بهفعالیتهای رسـانهای نیز
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اهتمـام میکـرد و مقاالتی برای روزنامهها و مجالت مینوشـت.
برای نمونه مقالهای که در سال  ۱۳۲۵هجری قمری برابر با ۱۹۲۶
میالدی در دفــاع از قرآن و نقــد
طه حسین و همفکرانش نوشت و
در مجلهی «الفتح» بهچاپ رسید.
او ارتبـاط خوبی با علما و مشایخ
االزهر داشت .زمانی که میان شیخ
رشید رضا و شیخ یوسف الدجوی
صوفی اختالف پیش آمد و جدوی
در سال  ۱۳۵۱هجری قمری در
مجل ه «نور االسالم» دانشگاه االزهر
طه حسین
رشید رضا را آمــاج حمالت خود
قـرار داد ،تالشهای زیادی برای آشـتی میان این دو شـخصیت
انجام گرفت و عالمه محمد حامد الفقی فرستاده شیخ عبدالمجید
سلیم مفتی مصر بسوی رشید رضا بود که این انتخاب ،از جایگاه
ایشان نزد علمای بزرگ مصر پرده برمیداشت.
تأسیس جماعت انصار سنت
الفقـی بـه هـر جـا کـه میرسـید بـه سـوی توحیـد و سـنت
فرامیخواند .پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه االزهر در مساجد
چرکـس و سـپس هداره در منطقـهی عابدین به امامت و خطابه
مشـغول شـد و بـرای آموزش و راهنمایی مـردم تالش کرد و در
این مسـیر مشـکالت زیادی متحمل شـد اما بر اصول خود ثابت
قدم ماند تا اینکه در سـال  ۱۹۲۶میالدی موفق شـد با همکاری
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برخی همفکـران و همراهــانش
جماعت انصار سنت محمدی را
در منطقهی عابدین تأسیس کند.
آنچه الفقی را به تأسیس چنین
جماعتی واداشت آینـدهنگری او
بود .وی میدانست اگر این دعوت
وابسته به شخص او باشد بهشکل
گسترده منتشر نخواهد شد .بهویژه
اینکه پس از فزونیگرفتن پیروانش
 ،مبتدعان از دعوت او به ستوه آمده و با شایعهپراکنیهای خود وی
را از دعوت در مسـجد هداره بازداشتند .بنابراین تصمیم گرفتند
به مکان دیگری بروند تا کسـی نتواند مانع دعوت آنها شـود و
از شـلوغی قهوهخانهها دور شـوند .بهنظر میآید این پیشـنهاد از
سـوی شـیخ فوزان سفیر وقت عربستان سـعودی مطرح شد و او
مشـ ّوق این طرح بود .شـیخ حامد الفقی میگوید« :در خانهی او
و با دستان او نهال انصار سنت محمدی کاشته شد و در خانهی او
و با دسـتان او این نهال آبیاری شـد و رشـد کرد تا اینکه در روز
وفات ،روشنی دیدگان او باشد».
حامـد الفقی خانهای را در منطقهی عابدین و در نزدیکی کاخ
پادشـاه مصر اجاره کرد .شیخ محمد القاضی در رابطه با تأسیس
ایـن جماعـت در سـال  ۱۹۲۶میالدی میگویـد« :نماز جمعه را
در نزدیکترین مسـجد که مسـجد جامع چرکس بود ادا کردم.
خطیب مسـجد بسیار سـخنور و دارای اطالعات گستردهای بود.
سخنانی میگفت که از خطبای پیشین نشنیده بودم .گفتههایش
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چـون تیری به دل فرو میرفت .شـیفتهی شـخصیت او شـدم و
پس از آن هیچ نمازی را در همراهی او و هیچ درسی از درسهای
او را از دست ندادم .در این مدت متوجه شدم برخی پس از نماز
عشاء مقابل مسجد میایستند و از راهاندازی یک جماعت سخن
میگویند و از این طرح با رضایت و شـادی اسـتقبال میکردند و
در نهایت گام عملی را برداشته و در دسامبر  ۱۹۲۶میالدی آن را
راهاندازی کردنـد .همه خوشحال بودند و آن را یک نصــرت الهی
میدانستند که خداوند به بندگان برگزیدهاش عنایت نموده بود».
برخی از پژوهشـگران بر این باورنـد که عالمه حامد الفقی نام
این جمعیت را متأثر از رشـید رضا انتخاب کرده اسـت ،چرا که
رشیدرضا همیشه این عبارت را تکرار میکرد .شیخ حامد الفقی و
همفکرانـش دعـوت تشـکیالتی از طریـق جماعـت انصار سـنت
محمدی را آغاز کردند ،اما تأسیس این جماعت مانع نیرنگهای
دشمنان علیه او و دعوتش نشد .حتی برخی کارکنـان کاخ عابدین
تالش میکردنــد مردم را علیه شیخ بشوراننــد تا جایی که یک
انسـان سـاده را تحریک کردند تا او را بهقتل برساند ،اما خداوند
او را نجات داد.
تأسیس جماعت انصار سنت محمدی یک گام جدید در دعوت
سلفی در مصر بهشمار میرفت چرا که دعوتگران بهسوی توحید
و سنت را اعم از آنها که تشکل خاص داشتند و آنهایی که به
دعوت فردی مشـغول بودند در مصر دور هم جمع میکرد .پس
از تأسیس جماعت انصار سنت محمدی ،بقیهی دعوتگران اصالح
به آن پیوستند و مقر عابدین مبدل به مرکز جماعت شد.
در خارج از قاهره نماینــدگی دمیـاط راهاندازی شد که در اساس
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جمعیـت «اعتصـام بهـدی القرآن» بود که توسـط شـیخ محمد
الرمالی راهاندازی شـده بود و نمایندگی اسـکندریه توسـط شیخ
عبدالظاهر ابوالسـمح و نمایندگی سـوهاج توسـط استاد ابوالوفاء
درویش ،و نمایندگی حوامدیه توسط شیخ محمد احمد عبدالسالم
فعال شد.
دو سال پس از تأسیس جماعت ،عالمه محمد حامد الفقی به
عربستان سعودی رفت و مدیریت انتشارات مکه را بر عهده گرفت.
با رفتن او به عربستان سعودی ،جماعت انصار سنت محمدی وارد
مرحلهی رکود شد.
اثرگذاری در حجاز
با وجود این که عالمـه محمــد
حامد الفقی تنها سه سال در حجاز
ماند اما تأثیــری بسیار زیادی از
خود برجای گذاشت که تا امروز
در عربستــان سعــودی مشاهده
میشود .شیخ ابن عثیمین از ایشان
بهعنـوان «استاد ما» یاد میکند.
اقامت او در عربستــان سعـودی
شیخ عبدالرحمن السعدی
موجب تقویت روابطش با علمـای
آن سرزمین از جمله شیخ عبدالرحمن السعدی شد که این ارتباط
ت طوالنی ادامه داشـت .الفقـی در مقالهای با نام «شـیخ
تـا مـد 
سعدی را اینگونه شناختم» که آن را در رثای عالمه سعدی پس از
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وفاتشـان منتشـر کرد میگوید« :بیش از بیسـت سـال است که
شـیخ عبدالرحمن بن ناصر السـعدی را میشناسـم .ایشـان یک
دانشمند سلفی محقق بود که همواره جویای دلیل بود و در پی
یافتن برهان محکم بر میآمد و در طلب دلیل به هیچ چیز دیگری
توجـه نمیکـرد» بیش از پنجاه نامه میان آن دو رد و بدل شـد.
الفقـی در حجــاز فعالیتهای
دعوی و اصالحی متعددی را آغاز
کرد از جمله راهانــدازی مجلهی
«االصالح» به سال  ۱۳۴۷هجری
قمــری که نخستیــن مجلــهی
اصالحــی در تاریــخ عربستــان
سعودی بود« .االصالح» بهشکل
دوهفتــهنامه منتشر میشد و به
قضایـای دینی ،علمی ،اجتماعی ،و اخالقی میپرداخت .با وجود
اینکه این مجله تنها یک سـال و نیم دوام داشـت اما تأثیر بسیار
زیادی بر جامعهی آن دوران عربسـتان سـعودی گذاشت .علما و
شـاهزادگان سعودی از آن اسـتقبال کردند .راهاندازی این مجله
طرحـی بـود کـه الفقی به ملـک عبدالعزیـز آل سـعود بنیانگذار
عربستان سعودی پیشنهاد کرد و ملک عبدالعزیز نیز از آن استقبال
نمود .الفقی در سرمقالهای که در نخستین شمارهی مجله منتشر
کـرده بـه نقـش مطبوعـات در اصالحگری و نشـر دعوت صحیح
میان مردم و مبارزه با فسـاد و گمراهی اشاره میکند و میگوید
مجلههای اصالحگر این نقش مهم را ایفا میکنند.
رشـید رضا از نشـر مجلهی االصالح اسـتقبال نمود و در مجله
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المنار از آن تمجید کرد .این خود
نشان از جایگاه محوری رسانه در
اندیشـههای اصالحی الفقی دارد.
بیشتــر مطالب مجلـه را خــود او
مینوشت .برخی همفکران مصری
وی ماننـد شیـخ عبــدالظاهــر
ابوالسمح که قبل از او در حجــاز
سکونت گزیده بود و بعدهــا امام
شیخ عبدالظاهر ابوالسمح
حرم مکی شد و تعدادی از علمای
عربسـتان سـعودی و جهـان بـا او در نوشـتن مقـاالت همکاری
میکردند.
الفقی در حجاز به تدریس و سخنرانی در مسجد الحرام و معهد
علـوم دینی مکه پرداخت و مدتی را بهنیابت از شـیخ عبدالظاهر
ابوالسـمح امامت نمازگزاران را در مسـجد الحرام بر عهده گرفت.
بازگشت به قاهره و رهبری جماعت
پـس از سـفر عالمه محمـد حامد الفقی به حجـاز فعالیتهای
جماعت به ضعف و سستی گراییــد و سه بار مقر آن جابهجا شد.
اعضای جماعت جویای اخبار شیخ و استادشان بودند و در انتظار
روزی که عالمه الفقــی به مصـر بازگردد .زمانی که تعدادی از
شمــارههای مجلهی اصالح او که در حجــاز چاپ و نشر میشد
بدستشـان رسـید بسـیار دلگرم شـدند و مجله را از دسـتان هم
میربودند .در سـال  ۱۳۴۹هجری قمری هنگامی که ایشـان به
مصـر بازگشـت بـار دیگـر دور او جمع شـدند و دعوت بهسـوی
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توحید و سنت را از سر گرفتند .میتوان مراحل اصالحی الفقی را در
این دوره به چند دسته تقسیم کرد:
ارتقای جماعت و فعالسازی آن :الفقی پس از بازگشت به مصرتصمیم گرفت فعالیتهای جماعت را از سر بگیرد ،بنابراین برای
آن اساسـنامهای تدویـن کرد و بار دیگر بـا دعوتگران مصری که
در شـهرها و اسـتانهای مختلف مشـغول فعالیـت بودند ارتباط
گرفت .این برنامهها در واقع تنظیمکنندهی فعالیتهای جماعت
در دفتـر مرکـزی و دفاتر نمایندگی بود .او همچنین برای دعوت
اسلامی به شـهرها و روسـتاهای مختلف سـفر میکرد و پیروان
جدیدی مییافت ،تا جایی که هواداران جماعت بهسرعت فزونی
گرفت .مرکز عابدین مقر اصلی جماعت بود ،اما دفاتر دیگری در
قاهـره راهانـدازی شـد که نخسـتین آن دفتر القبه ،سـپس دفتر
الجیزه ،و پس از آن دفتر مصر جدید بود .اعضای جماعت که در
ابتدا چند تن بیشتر نبودند ،در اثر فعالیتهای عالمه به هزار نفر
رسید.
تشـکیل هیئت علمی جماعت :در سال  ۱۳۵۶هجری قمریبرابـر بـا  ۱۹۳۶میلادی عالمه محمـد حامد الفقـی یک هیئت
علمی بهریاسـت شـیخ عبدالحلیم الرمالی و عضویت شیخ احمد
شاکر ،شیخ محمد عبدالسالم القبانی ،شیخ عبدالوهاب عیسوی،
شـیخ محمـد مخیمر ،شـیخ عبدالـرزاق عفیفـی ،شـیخ ابراهیم
عبدالباقی ،شـیخ محمد حمدی ،شـیخ عبدالحمید عبدالسالم و
خود او تشکیل داد.
اخالق واالی شیخ حامد الفقــی و وفایــی که به شیخ و استادش
رمالی که سبب هدایت و راهنمایی و آشنایی او با توحید و سنت
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شـده بود داشت سبب شد ایشان را بهعنوان رئیس هیئت علمی
انتخاب کند .با وجود اینکه در آن دوره و حتی دوران ما بسیاری از
مردم الرمالی را نمیشناختند و نمیشناسند .وفاداری و دوستی
صادقانه از مهمترین ویژگیهایی است که دعوتگران همواره باید
به آن آراسته باشند.
تأسـیس مجلـهی «الهـدی النبوی» :در سـال  ۱۳۵۶هجریقمری برابر با مارس  ۱۹۳۶میالدی شمارهی اول مجلهی «الهدی
النبوی» بهچاپ رسـید تا زبان حال و سـخنگوی رسمی جماعت
باشـد و عقاید و اصول جماعت را معرفی کند ،شـیخ حامد الفقی
در سرمقالهی نخستین شمارهی مجله اهداف نشر آن را چنین بیان
میکنـد« :بـدان که مسـلمانان بـه روش و منش دوران نخسـت
اسالم باز نمیگردند و شجاعت و غیرت بهدلهایشان باز نخواهد
گشـت مگر اینکه راهیافتههای میانهرو با یکدیگر متحد و همدل
شده و تالشهای خود را در مسیر بیداری امت اسالمی و مبارزه با
شیاطین و تبیین محاسن اسالم بهکار گیرند.
چنین کاری امروزه جز از طریق مطبوعاتی که در داخل کشور
چاپ میشـود و بهدسـت هر شـاهزاده و صاحب مقام و بزرگ و
کوچکی میرسـد امکانپذیر نیست .راهاندازی مطبوعات اسالمی
که سـخنگوی آن مصلحان باشـد از مؤثرتریـن روشهای درمان
بیمارهای دینی و اخالقی مسلمانان در این دوره است .همیشه در
درونم آرزوی یک نشـریهی دینی که همصدا با مصلحان بهسوی
حق و صالح راهنمایی کند وجود داشت .خداوند این آرزو را محقق
نمـود و او یاریگر اسـت .جماعت انصار سـنت محمدی مجلهی
مبارک « الهدی النبوی» را راهاندازی نموده تا بیماریهایی را که
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در این زمانه به پیکر جامعهی اسالمی رخنه کردهاند درمان کند،
و خداوند صاحب توفیق است».
همزمــان نبـاید فرامـوش کرد که الفقـی میخواست مسیــر
مجلهی المنار را که همان سال با درگذشت رشید رضا متوقف شده
بود ادامه دهد! او در آغاز ششمین سال از نشر مجلهی «الهدی
النبوی» میگوید« :آقای رشید رضا در شمارهی آخر جلد  ۳۴المنار
اعالم میکند مجلهی خود را بر پایهی موارد زیر بنا نهاده است:
تفسیر قرآن بهشیوهای که در آن حقیقت اسالم و زیبایی و کمال
این دین و صالحیت آن در همهی دورانها تبیین شود.
شرح احادیث رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم و تفکیک صحیح
و ضعیف و مجعول آن.
دفع شبهات و حل مشکالت مربوط به عرصهی فتاوا
نقد اشتباهات علمی و دینی که در مطبوعات به چشم میخورد.
بیان بدعتها و خرافات و تقالید و عادتهای ناپسندی که چهره
اسالم را کریه میکند.
ادب و اخالق ،چرا که ادب آدمی و زبان او بزرگترین یاریگر دین
در پرورش انسانند.
به مناسـبت ششمین سال نشـر مجلهی «الهدی النبوی» این
اصول و اهداف را بازنشـر میکنیم تا برای همه ثابت شـود مسیر
اصالحگری و حق نزد همهی دعوتگران یکیاست .مجلهی المنار
نمونـهی اعلای دعوتـی بـود که صاحبش بـه آن فـرا میخواند.
عـزم و نیت ما از روز نخسـت بر ایـن بود که مجلهی الهدی را بر
اساس و رویهی مجله المنار پیش ببریم و شاید برخی از بندها و
مواد آن را توسعه دادیم تا مجلهی دیگری نتواند با آن رقابت کند».
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از این جا پی میبریم که شیخ حامد الفقــی مسیـر رشید رضا را
در تفسیــر قرآن ادامه میداد .رشیــد رضــا تا آیهی  ۱۰۱سورهی
یوسـف را تفسیر کرده بود ،شـیخ بهت البیطار سورهی یوسف را
تکمیل کرد ،و شـیخ حامد الفقی آن را ادامه داد .از سورهی رعد
آغاز کرد و تا سورههای ابراهیــم ،حجر و نحل ادامه داد و پس از
تفسیر یازدهمین آیه سورهی االسراء در مجلهی «الهدی النبـوی»
چشـم از جهان فروبسـت .آخرین آیهای که تفسیر کرد این بود:
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این آیه را در شمارههای  ۷-۶مجله در سال  ۱۳۷۸هـ در  ۲۲صفحه
تفسیر کرد.
آن گونـه که اسـتاد فتحی عثمان وکیل جماعت انصار سـنت
محمدی که آشـنایی زیادی به میراث جماعت و علمای آن دارد
میگوید این تفسیر را پس از درگذشت عالمه حامد الفقی کسانی
مثـل شـیخ عبدالرحمـن الوکیل ،و پـس از او سـید رزق الطویل
ادامه دادند .چه زیباست روحیهی کار گروهی و همافزایانه میان
علمـای امـت و عموم مـردم که مایـهی ق ّوت و اسـتواری امت و
سربلندی آن میشود.
مقـاالت متنوعـی در زمینههـای شـرعی ،ادبـی ،اجتماعـی ،و
سیاسی در مجلهی «الهدی النبوی» چاپ و نشر میشد و قضیهی
فلسـطین و اوضاع جهان اسلام مهمترین مباحثی بودند که در
صفحات آن بهچشم میآمد.
شخصیتهای سرشناس آن دوران در مجلهي «الهدی النبوی»
مقاله مینوشـتند که از میانشان میتوان به این افراد اشاره کرد:
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شـیخ احمد شـاکر ،اسـتاد محبالدین خطیب ،شیخ محیالدین
عبدالحمیـد ،شـیخ عبدالظاهـر ابوالسـمح ،شـیخ ابوالوفاء محمد
درویش ،شـیخ صادق عرنوس ،شـیخ عبدالرحمن الوکیل ،شـیخ
خلیل هراس ،و شیخ محمود شلتوت.
شیخ حامد الفقی از آغاز تأسیس مجلهی «الهدی النبوی» تا
زمان وفاتش سردبیری آن را بر عهده داشت .در سال  ۱۳۷۰هجری
قمری شـورای اداری جماعت سـردبیری مجله را به شـیخ احمد
شاکر سپرد ،اما او بهعلت بازگشت به منصب قضا مدت زیادی در
پست سردبیری مجله نماند.
«الهدی النبوی» در داخل و خارج مصر توزیع میشد و سفیر
جماعـت در جهـان اسلام به شـمار میرفـت و افـراد زیادی در
کشـورهای مختلف مشـترک نشـریه بودنـد .الفقی در سـرمقاله
نخستین شمار ه سال دوم مجله مینویسد :مجل ه الهدی النبوی در
سال گذشته به گونهای در میان اقشار مختلف مردم انتشار یافت که
تصور نمیکردیم .برخی از شمارههای آن در یک هفته نایاب میشد.
اکنون این مجله بههمت برادران انصار سنت محمدی در مناطق
مختلـف مصر ،سـودان ،حجـاز ،نجد ،شـام ،هند ،جـاوا ،عراق ،و
مراکـش توزیع میشـود .خداوند بر امثال این بـرادران بیفزاید و
به آنها بهترین پاداشها را عنایت نماید» .در سال دوازدهم ،این
مجلـه بـا تیـراژ  ۲۵۰۰نسـخه چـاپ میشـد کـه  ۶۰۰نسـخه
آن در خارج مصر توزیع میشد .این عدد در مقیاسهای آن زمان،
عدد بزرگی محسوب میشد.
تأسـیس چاپخانهی انصار سـنت :پس از توسعهی فعالیتهای
جماعت انصار سـنت محمدی شـیخ حامـد الفقی تصمیم گرفت
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چاپخانهای برای نشر کتب سلف و بهویژه کتابهای شیخ االسالم
ابنتیمیه و ابنقیم راهاندازی کند.
نشر علم و دعوت به توحید
نشـر علـم و دعوت بهسـوی توحید بزرگترین دغدغهی شـیخ
حامد الفقی بود .ایشـان آثار زیادی از کتابهای سـلف و بهویژه
ابنتیمیـه و ابنقیـم و علمـای دعـوت نجدی منتشـر کردند که
فهرست آن طوالنی و در عین حال مشهور است .این تالشهای
مبارک سـبب شـد کسـانی همانند احمـد و عبـداهلل الغماری ،و
عبدالفتـاح ابوغـده علیه او موضعگیری کنند و بـا او به مقابله بر
خیزنـد .او داسـتان عجیبـی دارد .در سـال  ۱۳۵۸هجری قمری
زمانی که شیخ حامد الفقی تصمیم گرفت کتاب «رد امام عثمان
بن سعید دارمی بر بشر مریسی» را منتشر کند برخی گمراهان آن
زمـان ماننـد عبدالمجیـد اللبـان و یوسـف الدجـوی حملات
گستــردهای علیه او در مطبوعات آغاز کردند .تا این که قضیــه
بیـخ پیـدا کـرد و برای قضـاوت به علمـای عالیرتبـهی االزهر و
در رأس آنها امام اکبر شیخ مراغی ارجاع شد و از آنها خواسته
شد در رابطه با کتاب داوری کنند.
گمراهان به گزارش هیئت علمای االزهر در تأیید الفقی توجه
نکردند و شایعهکردند که قرار است االزهر مدرک تحصیلی او را
ابطـال کند و اینگونه مایهی نگرانی همفکران وی میشـدند ،اما
تصمیم هیئت به سود شیخ حامــد الفقــی بود .دشمنان او اما نا
امید نشدند و بار دیگر قضیه را بزرگ کردند تا اینکه بیانیهی دوم
به سود آنان صادر شد .شیخ االزهر برای پایان دادن به این موضوع
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از شیخ محمود شلتوت خواست
تحلیلـی بنویسـد و او طــی یک
تحلیل کامل ،پاسخ محکمی به
بیانیهی دومی که صادر شده بود
داد و در پایــان تحلیــل نوشت:
« شایستـه بود قبـل از اینکه این
گزارش را بخوانیم مقدمهی ناشر
«الفقــی» را میخــوانــدیــم و
شیخ محمود شلتوت
میدانستیـم مفهوم کتــاب را از
سیاق آن خارج کردهاند و برداشتی غیر از آنچه مقصود وی بوده
ارائه دادهاند .سزاوار بود گزارش دیگری در رابطه با کتاب و آیات و
احادیثی که در برگرفته میخواندیم و در رابطه با اشـتباهات آن
بحث و گفتگو میکردیم و ضمن بیان حق ،از جماعت انصار سنت
محمدی میخواستیم ناشـر کتـاب را ملزم به نشر این نکات کنند.
همین اتفاق زمانی که تصمیم گرفته شـد تاریخ بغداد را منتشـر
کنند تکرار شد .حال آنکه کتاب مملو از بدگویی و طعن در حق
امام اعظـم ابوحنیفــه رضـی اهلل عنه بود .این کتاب مصادره شد تا
اینکه استاد بزرگ و مفتی اعظم مصر در حاشیـهی کتاب به تمام
شبهاتی که در مورد امام ابوحنیفه مطرح شده بود پاسخ داد و از
ناشر خواست این پاسخها را در حاشیـ ه کتاب منتشر کند و این کار
سـبب شـد کتاب بار دیگر به چاپ برسـد .اگر چنین میکردند
وظیفهی خود را ادا مینمودند بدون این که آزادی تألیف و نشر را
سلب کنند .بنابراین از جماعت محترم تقاضا میکنم از این قضیه
صرف نظر کنند تا مبادا مشکالتی به همراه آورد که هیچ سودی
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برای اسالم و مسلمانان و حتی برای کتاب و ناشر آن ندارد» .به این
شیوه شیخ شلتوت قضیه را بهسود شیخ حامد الفقی پایان داد و
این ماجرا تنها یک نمونه از مشکالتی است که شیخ حامد الفقی و
همفکرانش در راه دعوت به توحید و سنت و مبارزه با شرک و بدعت
در آن دوران متحمل میشدند.
شیخ صفوت نورالدین «ششمین رئیس جماعت انصار سنت
محمدی» در رابطه با برخی از دشوارها که از جانب تعدادی مشایخ
گمراه گریبان گیر شیخ حامد الفقی در دعوت توحیدیاش میشد
میگوید« :شیخ عبـدربه سلیمـان در درسش از شیخ حامد الفقی
با عنوان «الجاحـد الشقـی» نام میبرد .شاگـردانش این سخن را
میشنیدند و در درس شیخ حامد الفقی حضور مییافتند و از وی جز
سخنان خدا و پیامبرش و دعوت بهتوحید نمیشنیدند ،به همین
خاطر بسیاری از آنها به جماعت انصار سنت محمدی پیوستند!».
شـیخ حامد الفقی ارتباط زیادی بـا علما و دعوتگران و بهویژه
دعوتگران بهسـوی توحید و سنت ،چهـــرههای سرشنـــاس و
سیاستمداران عصر خود در داخل و خارج از مصر داشت ،ارتباط او با
االزهـر و علمـای آن از جملـه شـیخ عبدالمجیـد سـلیم ،شـیخ
مصطفی مراغی ،شـیخ محمد شلتوت ،شـیخ محمد شاکر وکیل
وقت االزهر و پدر محدث احمد شاکر بسیار گسترده بود .وی در
دروس علمی این مشایخ شرکت میکرد و با آنها دیدار مینمود
و از آنها میخواست برای سخنرانی در مقر جماعت حضور یابند.
تعدادی از درسهایشان را پیادهسازی و تدوین میکرد و در مجله
«الهدی النبوی» انتشار میداد و از آنها میخواست برای مجله
مقاالتی بنویسند.
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او همچنین ارتباط محکمی با دعوتگران توحید و سنت در خارج
مصر داشـت از جمله :شـیخ محمد بهجت البیطار که نخسـتین
مفتـی مجلـهی «الهدی النبوی» بود و اسـتفتائات مردم برای او
ارسـال میشـد تا از دمشـق به آن پاسـخ دهد .الفقی همچنین
ارتباط محکمی با شـیخ نسیب الرفاعی و شیخ ناصرالدین آلبانی
که در آن زمان جوان بود داشـت .وی از شـیخ آلبانی خواست در
رابطه با تصحیح متن و تحقیق رسالهی «العقود» نوشتهی شیخ
االسالم ابنتیمیه با او همکاری کند و این رساله بهنام هر دو آنها
به چاپ رسـید .شـیخ حامد الفقی در مقدمهی کتاب مینویسد:
«طی نامهای که به برادر سلفی و محققم شیخ ناصرالدین ارناؤطی
در دمشـق نوشتم از وی خواستم به من در دستیابی به نسخهی
دیگری کمک کند .او در پاسـخ گفت که نزد خاندان محترم آل
شطی نسخهی سالمی از کتاب وجود دارد .نسخهای که داشتم را با
هواپیما برایش فرستادم و او به دقت آن را بررسی نموده و نقایصش
را برطـرف نمـود .آنجا بود که مطمئن شـدم میتوانم این کتاب
گرانسنگ را با عنوان نظریة العقد به چاپ برسانم» .این مقدمه در
سال  ۱۳۶۸هجری قمری برابر با  ۱۹۴۹میالدی نوشته شد .زمانی
که شـیخ آلبانی به مصر سـفر کرد شیخ حامد الفقی برای او یک
سـخنرانی در مقر انصار سـنت محمدی ترتیب داد .شـیخ حامد
الفقی عالوه بر ارتباط با عربستان سعودی و علمای آن سرزمین،
ارتباط خوبی با اهل حدیث در هند داشت.
دعوت شیخ حامد الفقی محدود به مصر نبود .از آن جایی که
دانشجویان سراسر جهان برای تحصیل به االزهر میآمدند ایشان
شاگردانی یافت که اندیشه انصار سنت محمدی را در سرزمینهای
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مختلف از جمله سـودان ،اریتره ،اتیوپی ،سـومالی ،لیبریا ،تایلند
منتشر میکردند.
شـیخ سـعد صـادق در بیـان تأثیر دعوت شـیخ حامـد الفقی
میگوید« :دعوت شیخ حامد محدود به مصر و شهرها و روستاهای
آن نبود...بلکه از مرزهای مصر فراتر رفت و در آفریقا به سـودان،
اریتـره ،و سـومالی ،و در شـام به سـوریه ،عـراق ،اردن ،لبنان ،و
فلسطین ،و در آسیا به اندونزی و سیامی رسید .مبالغه نیست اگر
بگوییم دعوت ایشان به کشورهای اروپایی و غربی مانند آمریکا،
انگلستان ،فرانسه ،و سوئیس نیز قدم نهاد و مسلمانانی که در آنجا
زندگـی میکردنـد از طریق مسـافرانی کـه بـرای مأموریتهای
علمی و عملی به این کشورها سفر میکردند با دعوت شیخ آشنا
شدند .همچنین مجل ه «الهـدی النبوی» به این کشورها میرسید
و تشـنگان علـوم صحیـح برآمـده از قرآن و سـنت را سـیراب از
معرفت میکرد».
جهاد در راه خدا
شیخ عبدالرحمن الوکیل در مورد ایشان میگوید« :امام توحید
در جهان اسالم پدرمان شیخ محمد حامد الفقی -رحمه اهلل -بیش
از چهل سال در راه خدا جهاد کرد .او با صبر بسیار علیه نیروهای
شـرارت بـه پیـکار برخاسـته بود .بر سـختیها و مشـکالت فائق
میشد و همواره پیروز و سربلند از میدان خارج میگردید .ارادهای
داشـت کـه دنیا را به لرزه در مـیآورد و زمین زیر پایش را تکان
مـیداد .اگر عـزم کاری میکرد از آن کوتاه نمیآمد و اگر هدفی
تعیین میکرد از انجام آن ترسی به دل راه نمیداد .در دعوت چیزی
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به نام «ترس از مردم» نمیشناخت .چرا که ترس از خدا قلبش را
فراگرفته بود .هر چیزی را بنام خودش مینامید .در سخنانش با
کسی مدارا نداشت و اندک توجهی به واکنش دیگران نمیکرد .در
بیـان حـق و اظهار آن چیـزی بنـام مجامله نمیشـناخت ،بلکه
مجامله را نوعی نفاق و سازشکاری میدید و سکوت در بیان حق را
ذلت و بزدلی میدانست.
او قبل از جنگ جهانی دوم در جهاد علیه اشغالگران بریتانیایی
مشـارکت کـرد و با چـاپ و توزیـع بیانیههایی علیه اشـغالگران
بریتانیایی مردم را به مقاومت علیه آنان فرا میخواند .او همچنین
جماعت «انصار فلسـطین» را برای جهاد علیه رژیم صهیونیستی
تشکیل داد.
شـیخ حامـد الفقـی در مـورد لغو پیمان بـا بریتانیـا میگوید:
«به پیامی که در پاسـخ به شـیخ االزهر نوشتهام توجه کنید« :از
دولت مصر بابت الغای این عهدنامهی نحس که آن را با انگلیس
جنایـت کار امضـا کـرده بـود تشـکر و قدردانی میکنیـم .ما در
جماعـت انصـار سـنت محمـدی ضمن حمایـت از ایـن تصمیم
شـجاعانه و نـه گفتـن دولـت مصـر بـه بریتانیـا ،میگوییـم :ای
جنایتکاران غاصب ،از امروز آرام نخواهیم نشسـت و تن به ذلت
نخواهیم سپرد و بار دیگر گردن خود را در مقابل ستمهایتان خم
نخواهیـم کرد .ضروری اسـت دلها با خـدا پیمان ببندند تا عهد
او را نشکنند .همهی دلها باید وقف عبودیت و جهاد برای او باشند.
ما در کمال قوت و عزت عهدنامهی انگلیس را لغو کردیم .بیایید
بـا خـدای خود عهـد ببندیم کـه همپیمانی با شـیطان را نیز رد
کنیـم .مـا حمایـت کامل خود از دولـت را اعالم نمـوده و تأکید
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میکنیم هر کسـی با این تصمیم مخالفت کند نه تنها به میهن
بلکه به خدا و دین و رسول خدا خیانت کرده است».
وفات
صبح جمعه هفتم رجب سال  ۱۳۷۸هجری قمری برابر با ۱۶
ژانویهی  ۱۹۵۹میالدی پس از این که عمل جراحی او با موفقیت
انجـام گردیـد ،با یـک خونریزی شـدید روبرو شـد .هنگامی که
احساس کرد اجلش نزدیک شده درخواست آب کرد .وضو گرفت
و دو رکعت نماز صبح را ادا کرد و تمام سورهی رعد را در آن دو رکعت
خواند! ،سـپس از برادرانش خواسـت او را به مقر جماعت منتقل
کنند و در آنجا چشم از جهان فرو بست.
منابع و مراجع:
جماعـة أنصـــار السنــة المحمديـة ،تألیـف :د .أحمـد محمـد الطاهر،
انتشارات :دار الهدي النبوي در قاهره ودار الفضيلة در ریاض  ،چاپ اول
سال ۱۴۲۵هـ۲۰۰۴ /م.
ف
تفس� القرآن الكريم ،تألیف :محمد
جهود الشيخ محمد حامد الفقي ي� ي
عاطـف التاجوري ،انتشـارات :مكتبة السـنة النبويـة در قاهره ،چاپ اول
سال ۱۴۳۳هـ۲۰۱۲ /م.
أ
العالمة محمد حامد الفقي رائد الدعوة السلفية ،تألیف :الستاذ فتحي
ين
أم� عثمان ،وکیل جماعت انصار سـنت محمدی ،که کتاب ایشـان هنوز
ش
منت� نشده است.
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عالمـهی محدث احمـد شاکـر
۱۳۰۹-۱۳۷۷هـ۱۹۵۸-۱۹۸۲/م

پیش درآمد
با وجود شـهرت فـراوان و ثمرات زیادی کـه آثار علمی عالمه
احمدشـاکر داشـته ،اطالعاتی که از زندگی او مانده اندک است.
تنها پنجــاه سال از وفات وی میگــذرد 1و این درحالــیاست که
حرکت علمی در قاهــره و بیشتــر کشورهای اسالمی در جریــان
است .این ماجرا نشان میدهد که خلل عمیقـی در بررسی شرح
حال و معرفی پرچمداران اصالح سلفی معاصر وجود دارد و این
کوتاهیها که منجر به غیاب تجارب راهگشا و الهامبخش میشوند
میتواند بیداری اسالمی را با مشکالت اساسی روبرو میکند.
مطلع شدم اخیرا ً شیخ اشرف عبدالمقصود پس از اینکه اسامه
پسـر شیخ احمد شـاکر قبل از وفات نسخههای اصلی کتابهای
شـیخ و اوراق خاص وی را به او سپرد ،پایاننامهی دکترای خود
را در رابطه با شیخ محدث احمد شاکــر مینویسد 2.برایش آرزوی
توفیق میکنیم و امیدواریم بتواند این کوتاهی را که در حق شیخ
احمد شاکر شده جبران نماید.
تولد و رشد
شـیخ احمد شـمس االئمه ابواالشبال ،آنگونه که پدرش ویرا
نام نهاد در سال  ۱۳۰۹هجری قمری برابر با  ۱۸۹۲میالدی در
قاهــره و در خانوادهای از بزرگان منطقــهی صعید مصر چشم به
-1این کتاب در سال  ۲۰۰۸تألیف شده است.
-2این پایان نامهی دکتری با نام «منهج شیخ احمد شاکر در تحقیق متون» نوشته شده و
توسط انتشارات «مکتبه االمام البخاری» در  ۵۶۰صفحه به چاپ رسیده است(.مترجم)
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جهـان گشـود .پـدرش محمد شـاکر از علمای مشـهور آن دوره
بـود و مـادرش نیـز دختـر یکـی از ائمهی زبـان عربـی در زمان
خودش یعنی شـیخ هـارون عبدالرزاق پدربزرگ محقق مشـهور
عبدالسالم هارون بود .این تبار عالی ،تأثیر بسیار زیادی بر زندگی
شیخ احمد شاکر گذاشت.
شیخ محمد شاکر بیشترین تأثیر را بر شخصیت پسرش محدث
احمد شـاکر داشـت .این پیوند و تأثیر از تولد احمد آغاز شد و تا
همراهی با او در سودان و سپس بازگشت به اسکندریه و در پایان،
استقرار در قاهره ادامه داشت .آنها در یک خانه زندگی میکردند
تا اینکه پدر در سال  ۱۳۵۸هجری قمری برابر با  ۱۹۳۹میالدی
چشم از جهان فرو بست.
برای شناخت شخصیت محدث
احمدشاکربایدهرچندگذرادرباره
شخصیت پدرش شیخ محمد شاکر
سخن بگوییــم .او در سال ۱۲۸۲
هجــری قمــری برابر با ۱۸۶۶
میالدی به دنیــا آمد .در کودکــی
قرآن را حفظ کرد .سپس به االزهر
پیوست و از علمای بزرگ االزهـر شیخ محمد شاکر؛ پدر شیخ احمد شاکر
در آن زمان کسب علم نمــود .در
سال  ۱۳۰۷هجری قمری برابر با  ۱۸۹۰میالدی زمانی که تنها ۲۵
سال داشت مسئولیت دبیرخانهی فتوا را به او و استادش العباسی
المهدی سپردند که نشان از نبوغ ایشان داشت.
بعدها در سال  ۱۳۱۱هجری قمری برابر با ۱۸۹۴م مسئولیت
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قضاوت به وی سپرده شد و بهعنوان معاون دادستان بخش قلیوبیه
انتخاب گردید .او شش سال در منصب قضا ماند و اوضاع آشفته و
نابسامان نظام قضایی را از نزدیک مشاهده کرد و بهضرورت اصالح
آن پی برد .بنابراین از شیخ و استادش دبیر مرکز افتاء خواست
تا به اصالح نظام قضایی همت گمارد و از انحصار فتاوا بر مبنای
مذهب ابوحنیفه دست برداشته و آرا و دیــدگاههای دیگر مذاهب
را در مسائلی که با اقتضائات و واقعیتها همخوانی بیشتری دارند
بپذیرد؛ اما پیشنهاد او با مخالفت شدید دبیر مرکز افتاء روبرو شد.
شـیخ محمد شاکر ناامید نشـد و گزارشی در رابطه با وضعیت
نظام قضایی مصر و راههای اصالح آن نوشت و آن را در سال ۱۸۹۹
میالدی به شـیخ محمد عبده مفتی وقت مصر سـپرد .این دقیقا
همان چیزی اسـت که شـیخ احمد شاکر در دیداری که در سال
 ۱۹۴۹میالدی با ملک عبدالعزیز آل سعود بنیان گذار عربستــان
سـعودی داشت به آن اشاره کرد .این گزارش محرمانه مانده بود
تا اینکه شـیخ اشرف عبدالمقصود در پژوهش خود آن را تحقیق
و نشـر کرد ،-دیدگاه محمد شـاکر جوان با دیدگاه محمد عبده
مفتی وقت مصر همخوان بود.
اوضـاع آشـفتهی آن زمان ایـن فرصت را فراهم نکـرد تا نظام
قضایی مصر اصالح شـود ،اما شـیخ محمد عبده در سـال ۱۹۰۰
میالدی شیخ محمد شاکر را برای تصدی مسئولیت قضا در سودان
پیشـنهاد داد؛ چـرا که اصالحات در سـودان بهعلـت پایان یافت
انقلاب مهـدی و از میـان رفتن قوانین ،دولت و سـاختار قضایی
امکانپذیرتر بود .هر چه باشـد در این مورد ،بنای سـاختار جدید
نیازی به خراب کردن نداشت.
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شیخ محمد شاکر نظام قضایی سودان را بر پایههای جدیدی
بنـا کـرد تا از عیبهـای نظام قضایـی مصر در امان باشـد .نظام
قضایی مصر هم در آنچه با عنوان «الیحهی  »۱۹۱۰شناخته شده
بخشی از این اصالحات را از طریق قانون شمارهی  ۲۵صادره در
سال  ۱۹۲۰میالدی لحاظ نمود.
شـیخ محمد شـاکر در سـودان تنها به اصالح سیستم قضایی
مشغول نبود ،بلکه از استقالل نظام قضایی از مداخالت اشغالگران
بریتانیاییهـا و دسـتاندازی سـتیزهگران بـا قوانین اسلامی به
شدت حمایت میکرد .شیخ احمد شاکر نیز بعدها همین راه پدر
را ادامه داد .شـیخ محمد شـاکر در سودان به تدریس در مسجد
پرداخت و صحیح بخاری را برای مردم شرح میداد.
در سال  ۱۹۰۴میالدی از ایشان
خواسته شد به اسکندریه بازگردد و
مسئولیت هیئت علمای اسکندریه
را بر عهـده بگیــرد .وی در آن جا
مرکزی علمی وابسته به دانشگاه
االزهر راهاندازی کرد و با واداشتن
دانشآموزان به فراگرفتــن علوم
نوین موجی از بیــداری در جامعه
بوجود آورد .آموزش علوم نوین در
مرکز علمی دانشگاه االزهر در اسکندریه
دانشگاه االزهر اختیــاری بود ،اما
شیخ محمد شاکر آن را برای شاگردانش اجباری کرده بود تا نسلی
توانمند در اعتقاد و شریعت و آگاه به واقعیتهای امت و آمادهی
رهبریت پرورش دهد.
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شیخ محمد شاکر در سال  ۱۹۰۹میالدی به قاهره بازگشت و
معاونت دانشگاه االزهر را برعهده گرفت .در سال  ۱۹۱۱میالدی
زمانی که شـورای عالی علمای االزهر تشـکیل شـد شیخ محمد
شـاکر از نخسـتین کسانی بود که به عضویت آن انتخاب شد و تا
زمان وفات این مسئولیت را برعهده داشت .او تا جایی که برایش
امـکان داشـت تلاش میکـرد االزهـر را متحول کنـد ،اگرچه با
برخی چالشها روبرو میشد .در سال  ۱۹۱۳میالدی پس از این
که شورای قانونگذاری «مجلس شورای» مصر تأسیس شد ،شیخ
محمد شاکر از دوستش که در آن زمان نخست وزیر بود درخواست
کرد از او در اصالح االزهر حمایت کند تا از حصار فقهای وابسته
نجات یافته و به مجتهدان صاحب نظر و آزاداندیش واگذار شود.
شیخ محمد شاکر مشارکتهای مؤثری در روزنامهها و مجالت
داشـت .او در انقالب  ۱۹۱۹میالدی جریان مشـارکت االزهر در
انقالب را مدیریت میکرد .در سال  ۱۹۳۳میالدی منصب «شیخ
االزهر» را به او پیشنهاد دادند که با آن مخالفت کرد مبادا بازیچهی
دسـت سیاسـتمداران قـرار بگیـرد .آنچـه ذکر شـد از مهمترین
فرازهای زندگی شیخ محمد شاکر بود که بازتاب آن را در زندگی
فرزندش شیخ احمد شاکر خواهیم دید.
دوران تحصیالت
شیخ احمـد شاکــر در کودکی اصول خوانــدن و نوشتن را از
پدرش فراگرفت .در همان کودکی قرآن را حفظ کرد و زمانی که
هشـت سـاله بود همـراه پـدرش که بهعنوان دادسـتان سـودان
انتخــاب شده بود رهسپــار سودان شد .در ســودان ،پدر او را در
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دانشسرای گوردون شهر خرطوم
که در سال  ۱۹۰۲میالدی تأسیس
شده بود ثبت نام کرد .او چهار سال
در ایـن مدرســه تحصیــل کرد.
دانشسرای گوردون مرکزی بود که
دانشسرای گوردون شهر خرطوم
توسط بریتانیــاییها در قالب یک
مدرسـهی ابتدایـی آغاز بـه فعالیت کرد و بعدها شـاهد تحوالت
زیادی بود تا اینکه پس از استقالل سودان در سال  ۱۹۵۶میالدی
مبدل به دانشگاه خرطوم شد.
این سـالها تأثیر زیادی در شکلگیری شخصیت احمد شاکر
داشـت .او موفـق شـد همزمان علوم شـرعی و علوم نویـن را فرا
بگیرد و متأثر از پدر ،اهمیت توجه همزمان به این دو شـاخه را
دریابد .شـیخ احمد شاکر در مقالهای که به سال  ۱۹۳۹میالدی
در مجله «المقتطف» منتشر کرد نوشت که پدرش در رابطه با روی
آوردن فرزنـدان خانوادههای ثروتمند ،سیاسـتمدار و اشـراف به
علـوم نوین و رویگردانی آنها از آموزشهای شـرعی و تأثیر این
اتفاق در پیدایش نسلی از مسئوالن ناآگاه به مسائل دینی و دور
نگـه داشـتن علمـا از امور جامعه به شـیخ االزهر هشـدار داده و
مراتب نگرانی خود را اظهار داشته است .آنجا مینویسد پس از این
که چهار سـال در دانشسـرای گـوردون علوم نویـن را فرا گرفت
پدرش او را به مدارس علوم دینی در اسکندریه روانه کرد .احمد
شاکر بعدها پسران و دخترانش را در مدارس نوین ثبت نام کرد و
خود شخصاً به ارشاد و راهنمایی دینی آنها میپرداخت.
در سال  ۱۹۰۴میالدی از پدرش خواسته شد برای راهاندازی
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مرکز علوم شرعی دانشگاه االزهر در اسکندریه به این شهر برود.
در اسکندریه احمد شاکر نزد شیخ محمود ابودقیقه عضو شورای
عالـی علمـای االزهر تلمـذ کرد و با عالقهای که بـه فقه و اصول
پیدا کرد توانست در آنها متبحر شود .وی از استادش اسبسواری
نیـز آموخـت .پدرش در منهج درسـی مرکـز ،علوم نویـن را نیز
گنجانده بود و احمد شاکر با تحصیل در این مرکز به اطالعاتش
افزوده شد.
احمد شاکر و برادرانش کتابهای تفسیر نسفی ،تفسیر بغوی،
صحیح مسـلم ،سنن ترمذی ،بخشهایی از صحیح بخاری ،جمع
الجوامع ،شرح اسنوی بر المنهاج در اصول فقه ،کتاب الهدایه در
فقه حنفی ،و درسهایی در منطق و بیان را نزد پدرشان خواندند.
پدرشـان نهتنهـا فقـه مذهـب را بهآنها آموزش مـیداد بلکه در
آرای مذهب مناقشه میکرد و اگر نظری را با دلیل شرعی مخالف
مییافـت رد میکـرد و نمیپذیرفـت .ایـن روحیـه بـه خاطـر
تجربهی کاریاش در نظام قضایی بود .او دریافته بود که تعصب
به مذهب درسـت نیسـت .احمد شاکر در فضایی آزاد از تعصبات
مذهبی رشـد کرد و بالید .پدر او از سـال  ۱۹۰۹میالدی نقشـی
اساسی در توجه دادن احمــد به پژوهش در سنت نبـوی ایفا کرد.
احمد شاکر در مقدمهی تحقیقش بر کتاب «الرساله» نوشتهی
امام شافعی میگوید« :برخی تصور میکنند سخنان من در مورد
شـافعی از سـر تقلید و تعصب است .روحیهای که بیشتر علما در
قـرون متمادی بر آن اسـاس رشـد کرده و به گروههـا ،احزاب و
جماعتهایی مبتنــی بر تعصب مذهبــی تقسیم شده بودند .این
اتفاق ،آسیب زیادی به مسلمانان رساند و عقبماندگی آنها را از
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سایر امتها رقم زد و سبب زوال حاکمیت اسالم در سرزمینهای
اسالمی شد .تا بدانجا که قوانین غیر اسالمی را حاکم کرده و به
آن گردن نهادند .این در حالی بود که بسیاری از علما از پذیرش رأی
و دیـدگاه مذهـب دیگـر ابـا داشـتند و بـه مذهب خـود تعصب
میورزیدند.
پنـاه میبرم بـه خداوند از اینکه برای خـودم صفتی را بپذیرم
کـه مـردم را بهخاطرش نکوهش میکنم .من به بحث و بررسـی
میپردازم و پیرو دلیلم هر کجا که باشـد .مسـیر علمی خودم با
فراگرفتن فقه مذهب ابوحنیفه آغاز شد و مدرک تحصیالت عالی
دانشـگاه االزهر را در فقه حنفی دریافت کردم .بهمدت  ۲۰سـال
مسئولیت دادستانی را بر عهده گرفتم و همانند دیگر دادستانها
بر اساس فقه حنفی قضاوت کردم؛ اما همزمان بهمدت  ۳۰سال
به پژوهش در رابطه با سـنت نبوی مشـغول شـدم .در این مورد
زیاد شـنیدم و خواندم ،و سرگذشـت علما و ائمه را مطالعه کردم
و درسخنان و ادلهی آنها اندیشیدم .به هیچکدام از آنها تعصب
نورزیدم و از پذیرش سـنتهای حقی که بر من آشـکار شده بود
خودداری نکردم .اگر اشـتباه کنم که هر انسـانی مرتکب اشـتباه
میشود و اگر رأی و نظرم درست باشد رأی و دیدگاه خود و دیگران
را محترم میشمارم و آنچه بدان معتقد هستم را قبل از هرچیزی
و باالتـر از هـر چیـزی محترم میدانـم .بنابراین آنچـه در رابطه
با شـافعی رحمه اهلل میگویم از روی اعتقـــاد و باوری است که
دارم».
در سـال  ۱۳۲۷هجـری قمری برابر بـا  ۱۹۰۹میالدی پدرش
بهسـمت معاونـت دانشـگاه االزهـر انتخاب شـد ،از ایـنرو برای
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اقامت در قاهــره عـازم این
شهــر شدند .در قاهره شیخ
احمــد شاکر برای تحصیل
علــم بـه دانشگاه االزهــر
پیــوست .در این دانشگــاه
دانشگاه االزهر مصر
افقهای مطالعــه ،تحصیل،
ارتباط با علما و دیدار با آنها برایش گشوده شد و از علمای االزهر
و دیگـر عالمانـی که به قاهره میآمدند بهـرهی علمی میبرد .او
نـزد عالمـه عبداهلل بن ادریس سنوسـی محـدث مراکش حدیث
خواند و اجــازهی روایت «کتــابهای نهگانه» 1را دریافت نمود،
همچنیـن او بـا دانشـمندانی چون شـیخ محمد امین شـنقیطی
نویسندهی تفسیر اضواء البیان ،شیخ احمد بن شمس شنقیطی،
شـاکر العراقی ،عالمه طاهر الجزایری ،اسـتاد محمد رشـید رضا،
شـیخ جمالالدین قاسمی ،شیخ سلیم البشری شیخ االزهر وقت
ارتبـاط گرفـت و اجازهی روایتهـای آنان را دریافـت نمود .این
نخسـتین گام احمـد شـاکر در علم حدیث بـود .او به مرور زمان
بهدرجـهای در ایـن تخصص دسـت یافت که هیچ کـس را توان
رقابـت بـا او نبـود .احمدشـاکر در سـال  ۱۹۱۷میلادی مدرک
تحصیالت عالی دانشگاه االزهر را دریافت نموده و از این دانشگاه
فارغ التحصیل شد.
مراحل تحصیلی و دیدار با علمای سرشـناس موجب شـد که
شخصیت شیخ احمــد شاکــر به یک شخصیت کامل و پـرورده
-1کتابهای نهگانه حدیثی عبارتند از :صحیح بخاری ،صحیح مسلم ،سنن ابوداود ،سنن ترمذی،
سنن ابن ماجه ،سنن نسایی ،سنن دارمی ،ومسند امام احمد بن حنبل و موطأ امام مالک(.مترجم)
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تبدیل شـود .پدرش یک ازهری روشـنفکر بود و پسـر نیز پدر را
در سـفرهایش به شهرهای مختلف همراهی میکرد .این ارتباط
میان پدر و پسـر تا زمان درگذشـت پدر ادامه داشـت .پدر یک
شخصیت علمی و سیاسی بود و پسر در بستر تحوالت مصر رشد
میکرد .اسـامه پسـر شیخ احمد شـاکر میگوید تحلیلهای پدر
بزرگش از رویداهای مصر و فلسطین درست از آب در آمده و این
تحلیلها تأثیر زیادی در شکلگیری شخصیت سیاسی شیخ احمد
شاکر و فرزند او اسامه داشته است .در سال  ۱۹۴۷میالدی شیخ
احمد شاکر از نوشتن پایاننامه در رابطه با قضیهی فلسطین در
دانشگاه فؤاد اول که بعد از انقالب ژوالی  ۱۹۵۲به دانشگاه قاهره
تغییر نام یافت منع شد .از او خواستند موضوعی با عنوان «نفت و
تأثیر آن بر رقابتهای سیاسی و اقتصادی میان انگلیس و روسیه
در ایران» بنویسد اما از آنجایی که او بر اساس عزت نفس پرورش
یافته بود از ادامه تحصیل در این دانشگاه انصراف داد.
شیخ احمد شاکر همچنین از علما و مصلحان بزرگ عصر خود
که در سرزمیــنهای مختلف میزیستند و گرایشهای متفـاوت
داشـتند بهـره بـرد .بههمین دلیـل در قضایای عمومـی از جمله
راهانـدازی روزنامههـا و مجالت و تأسـیس جماعت انصار سـنت
محمدی حضوری فعال داشـت .شـیخ احمد شـاکر در مقدمهای
که بر تحقیق رسـالهی «المسـح علی الجوربین» نوشتهي عالمه
جمالالدین قاسـمی نوشته میگوید« :استاد ما عالم شام محمد
جمالالدین قاسمی رحمه اهلل رسالهای بسیار گرانسنگ در رابطه
با مسح بر دو جوراب نوشته که در سال  ۱۳۳۲هجری قمری در
دمشق بهچاپ رسیده است .با مطالعهی کتاب در آن دوران دانشی
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وافر و روحیــهای استوار عایـدم شد .زمانی که در عنفــوان جوانی
بودیـم و شـوق زیـادی به کسـب معرفـت صحیح یعنـی علم به
کتاب و سـنت داشـتیم ،عالقهی زیادی پیدا کردیم به مطالعهی
کتابهـای سـلف و متأخرانی که بر منهج آنهـا بودند ،به روش
نبوی تمسـک میجسـتند و به دور از تعصب و تحجر مقلدانه از
دلیل صحیح پیروی میکردند .از پیشگامان معاصری که بر منهج
و روش راستین سلف گام نهاد استاد ما قاسمی رحمه اهلل بود .قبل
از وفـات بـه مصر آمد و من از جمله دانشـجویانی بـودم که با او
ارتباط گرفتم و در مجالس ایشان حضور شده و از محضرش بهره
میبُـردم .او مـرا به راه درسـت رهنمون میسـاخت» ،این ماجرا
بیانگر اهمیت بررسـی مناسـبات و روابط میـان علما و مصلحان
سـلفی در آغاز قرن بیستم اسـت و نشان میدهد که تأثیر آنها
محدود به سرزمینشان نبوده است.
فعالیت در سیستم قضایی
شیخ احمد شاکر پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه االزهر
بهمدت چهار ماه در مدرس ه عثمان ماهر به تدریس مشغول شد.
پس از آن وارد سیستم قضایی شد ،و بهمرور زمان ترفیع گرفت
تا اینکه بهعنوان نایب رئیس دادسـرای عالی مصر انتخاب شـد.
در سـال  ۱۳۷۱هجری قمری برابر با  ۱۹۵۱میالدی پس از ۳۰
سـال فعالیت در این سیسـتم بازنشسـته شـد و دفتر وکالت زد.
مشـغولیت او در نظـام قضایی سـبب شـد رابطـهی نزدیکی با
مردم داشته باشد و از مشکالتشان آگاهی یابد .نقل و انتقال او به
شهرهای مختلف در مدتی که عهدهدار قضاوت بود سبب شد تا با
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تنوع جامعهی مصر آشنا شود .این قضیه در مقاالتی که ایشان به
قصد چارهجویی برای مشکالت مردم نوشته بخوبی آشکار است.
همچنین فعالیت او در نهاد قضایی سبب شد تا ارتباط بیشتری
با قضایای عموم مردم پیدا کند و بهتر درک کند کشـور در زیر
سلطهی اشغالگران و نظامات محلی روی کار آمده پس از خروج
اشغالگران چگونه اداره میشود .او تالش میکرد با ارجاع احکام
به شریعت در نظام قضایی اصالحاتی ایجاد کند.
تالشهای علمی شیخ احمد شاکر
همهی مردم شیخ احمد شاکر را بهعنوان یک محقق و بهویژه
در زمینـهی حدیـث میشناسـند که سـتمی اسـت در حق این
بزرگوار .برای توضیح این قضیه میتوان تالشهای علمی او را به
سه دسته تقسیم کرد:
)1تحقیـق و تصحیـح برخـی از آثـار ادبـی ،عربـی ،اسلامی.
تحقیقاتـی که او در خصوص مجموعهی ذخائر ادبی جهان عرب
انجام داد و توسـط انتشـارات المعارف به چاپ رسـید ،از جمله
تحقیقات مهمی اسـت کـه تأثیر زیادی در بیـداری ادبی معاصر
داشـته است .همچنین کتابهایی نظیر اصالح المنطق نوشتهی
ابنسـکیت ،االصمعیـات ،المفضلیـات کـه آنهـا را همراه با پسـر
خالهاش اسـتاد عبدالسالم هارون تحقیق و تصحیح کردند.عالوه
بر اینها ،ایشـان کتابهای زیادی در ادبیات و زبان عرب و شـعر
تحقیق نمود .کتابهای مانند :الشعر و الشعرا نوشتهی ابن قتیبه،
لباب اآلداب نوشتهی ابن منقذ .احمد شاکر همچنین الشرع واللغه
را تألیف نمود.
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)2خدمات شـایان ایشـان به علوم اسلامی مانند فقه ،اصول،
عقیده ،تفسیر ،سیرت ،تراجم و زندگینامهی علما و احکام معاصر.
این تالشها متنوعاند و گسـترهی فراخی را شـامل میشـوند .از
تصحیـح حرفهای و دقیـق متون مانند تصحیـح و تحقیق کتاب
« الرساله» نوشتهی امام شافعی ،و تحقیق و حاشیهنویسی مانند
کاری که بر روی کتاب «المحلی» نوشتهی ابن حزم انجام دادهاند،
و تصحیح و فهرستنویسی و شرح ،مانند کاری که بر روی کتاب
«الخراج» نوشتهی یحیی بن آدم انجام دادهاند ،و نشر کتابهای
مهمـی ماننـد «توحید ،اصـول سـهگانه» نوشـتههای محمد بن
عبدالوهاب« ،الحمویه ،التدمریه» نوشـتههای ابنتیمیه ،مختصر
کردن متون مانند «اختصار تفسیر ابن کثیر» یا دست یازیدن به
تألیف مسـتقل همانند کتابهای ارزشمندشـان «نظام طالق در
اسالم»« ،سخن پایانی در رابطه با کشتن شخص دائم الخمر» ،و
نمونههای دیگری که بیان آن مجالی دیگر میطلبد.
آنچـه ذکر شـد بیانگر عظمت تالشهای علمی ابواالبشـال در
مسیر علمیشان است.
)3خدمات شـیخ احمد شـاکر به علم حدیث که به آن شهرت
یافته اسـت .شـیخ احمد شاکر علم حدیث را در مصر زنده کرد و
برای خود منهج و روشی ویژه در توثیق راویان تعریف کرد .گرچه
بسـیاری از علما ایشـان را در تعامل با راویان حدیث آسـانگیر
میداننـد .تألیفـات ایشـان در علم حدیث نیز متنـوع و گوناگون
اسـت .ازجمله :استخراج و تحقیق برخی کتابهای علوم حدیث
مانند «الفیهی سـیوطی»« ،الفیـهی عراقی»« ،الباعث الحثیث»،
که حاشـیههای شیخ احمد شـاکر بر این کتابها به ارزش آنها
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افـزوده اسـت .بعـد از ایـن اقدامـات ،ایشـان به تخریـج احادیث
کتابهای مهم اسالمی مانند «تفسیر طبری» اهتمام ورزید و نه
جلـد آن را تخریـج کرد .او تلاش میکرد کتابهای حدیث را با
تحقیقات علمی به چاپ برسـاند ماننـد کاری بر روی کتابهای
«سنن ترمذی»« ،مختصر سنن ابوداود» ،و «صحیح ابن حبان»
انجام داده است .اما گوهر فعالیتهای حدیثی او ،بلکه گوهر کل
کوشـش های علمی او خدمتی اسـت که به مسند امام احمد بن
حنبل کرده است .پروژهای که  ۴۸سال از عمر خود را وقف آن کرد.
مطالعهی آن را در سـال  ۱۹۱۱میالدی آغاز کرد و نظرات خود
را بهشـکل پیشنویـس مینوشـت و بعـد آن را بازبینی و اصالح
میکرد تا اینکه جلد اول آن در سال  ۱۹۴۳میالدی یعنی پس از ۳۲
سال بهزیور طبع آراسته شد و در سال  ۱۹۵۹میالدی زمانی که
چشـم از جهان فرو بسـت  ۱۶جلد آن به چاپ رسـید .میتوان
تحقیق کتاب مسند امام احمد را طرح و پروژهی تمام عمر شیخ
احمد شاکر دانست که در دوران اشتغال در نهاد قضایی و همزمان
بـا دیگـر فعالیتهای علمـی و اصالحی همانند نوشـتن مقاالت،
ایراد سخنرانی و دیدارهای دعوی و اشتغاالت دیگری که ذکر آن
خواهد رفت به آن اشتغال داشت.

کتاب مسند امام احمد به تحقیق شیخ احمد شاکر
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تحقیـق ابواالشـبال بـر مسـند امام احمـد جوانـب دیگری از
شخصیت علمی او آشکار میسازد .شخصیتی که هدفی مشخص
یعنی خدمت به کتاب مسـند دارد و در این راه چنان ممارسـت
میکند تا به درج ه امامت میرسد .همانگونه که خود امام احمد
رحمه اهلل آرزو میکرد .احمد شـاکر طی این سـالهای طوالنی
بدون سستی و خستگی به تحقیق در مسند امام احمد و خدمت
به آن مشغول بود.
تلاش شـیخ احمـد شـاکر در فهرسـتبندی علمـی بینظیر
کتاب مسـند امام احمد بیانگر عشـق و عالقهی او به خالقیت و
پشـتکار اسـت .نشـان میدهد ایشـان از چشـماندازی فراگیر به
مسـائل مینگریسـتند .فهرستبندی ایشـان با اهداف گوناگونی
وضع شـده و نیازهای علمی فقهـا و محدثین را برطرف میکند.
خـودش در ایـن رابطـه میگویـد« :بـرای فهرسـتبندی کتاب
مسـند ،کل فهرستهای کتابهای حدیث ،فقه ،سیرت و اخالق
را کـه در اختیـار داشـتم مطالعـه کردم و هر مبحث مشـابهی را
ب آن نزدیکترینـش بـه
بههماننـد آن ملحـق کـردم و در ترتیـ 
درک و دریافت یک محدث و فقیه را انتخاب کردم».
فهرسـتبندی شـمس االئمـه احمـد شـاکر همچنیـن بیانگر
چشمانداز اصالحی علمی و به روز اوست .وی میگوید« :نخستین
هدفـم از ایـن فهرسـتبندی نزدیـک کـردن فوایـد این مسـند
ت تا بتوانند
ارزشـمند به تـودهی مردم و بهویژه اهل حدیث اسـ 
آسان به گنجهای سنت نبوی که دسترسی به آن برایشان دشوار
بود دست یابند».
آســانسازی دسترسی مردم به سنت نبوی هدفی بسیار واال و
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ارزشـمند اسـت .نمیدانم شـیخ آلبانی هم که مأموریت زندگی
خود را «نزدیک کردن سنت به امت» معرفی میکند ،تا چه اندازه
از این روحیه و ایدهی احمد شاکر تأثیر گرفته بود.
شیخ احمد شاکر در پایــان مقدمــهی مسند درس بزرگــی در
فروتنــی ،وفــاداری ،و دوستــی به پژوهشگران میدهد و بیــان
میکند دوستش احمد الشریف او را برای تحقیق مسند و حاشیه
نویسی بر آن و بررسی صحت و ضعف روایاتش تشویق کرده است.
این سـخن نشـانگر امانتداری علمی ایشـان است که خوب است
نسل کنونی به آن اقتدا کنند.
شـیخ حامـد الفقـی در رابطه با این تالش ارزشـمند میگوید:
«ایـن تالش بـزرگ ثمرهی یـک مطالعهی شـتابزده و به منظور
پرکردن اوقات فراغت با نوشتههای آسان و لذتبخش نیست ،بلکه
نتیجهی زحمات پیوسته ،غربالگری فراگیر و بررسیهای دقیق
است ...دوست من نزدیک به ربع قرن از زندگی خود را وقف آن کرد
که اگر در این فرصت به تألیف و نشر کتابهای کوچک میپرداخت
تاکنـون چنـد ده اثر از خود بر جای گذاشـته بود و مال و ثروت
بسیار و آوازهای پر طنین و نیکو به دست آورده بود .اما او سنت
نبـوی و نزدیـک کردن آن به اذهان مشـتاقان را بر همهی موارد
ذکر شده ترجیح داد .خداوند آرزویش را تحقق بخشید و در عملش
برکت قرار داد».
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ارتباط با جماعت انصار سنت محمدی

بسیاری از مردم نمیدانند که شیخ احمد شاکر از بدو تأسیس
جماعت انصار سـنت محمدی از ارکان این جماعت بوده اسـت.
شیخ احمد شاکر و شیخ حامد الفقی دو رفیق و همراه در مسیر
طوالنی دعوت به سـنت و منهج سـلف بودند .دوستیای که ۵۵
سـال ادامه داشـت .شـاید علنینشدن ارتباط شـیخ احمد شاکر
بـا جماعـت انصار سـنت محمـدی به خاطر اشـتغال ایشـان در
نظام قضایی بود که اجازه نمیداد سمت و مسؤولیت مهمی را در
جماعـت عهـدهدار شـود .این قضیه در پیام اسـتعفای ایشـان از
سردبیری مجلهی «الهدی النبوی» بخوبی نمایان است .مینویسد:
برادر ایمانیام شـیخ محمد حامد الفقی ،رئیس جماعت انصار
سنت محمدی
السالم علیکم ورحمه اهلل وبرکاته
شورای اداری جماعت از روی نظر لطفی که به بنده داشتند از
آغاز سال هجری کنونی (محرم  ۱۳۷۰هجری قمری) مسئولیت
سردبیری مجلهی «الهدی النبوی» را به من واگذار کردند ،و من
 الحمدهلل -تا جایی که توانسـتم بـه وظیفهی خود عمل کردم.امـا شـرایط جدیـدی پیـش آمـده اسـت .هیئـت دولـت در روز
پنجشنبهی گذشته یعنی  ۲۰رجب  ۱۳۷۰هجری قمری  -برابر با
 ۲۶آوریل  ۱۹۵۱میالدی -حکم بازنشسـتگی من را که از سوی
وزارت دادگستری ابالغ شده بود لغو کرده و از من خواسته است
همچنـان در نهاد قضایی فعالیت کنم .خوب میدانید و شـورای
محترم جماعت به خوب آگاه است که مناصب قضایی تا چه اندازه
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از حساسـیت خاص برخوردارنـد و فعالیتهای یک قاضی گاهی
بهشـکل مسـتقیم در تعارض با برنامههای یـک روزنامهنگار قرار
میگیرد .بنابراین بهناگزیر از سـردبیری مجله استعفا میدهم .از
شما و شورای اداری جماعت به خاطر همکاری و محبتتان سپاسگزارم
و امیدوارم از شمارهی بعدی مجله ( شعبان  ۱۳۷۰هجری قمری)
نام مرا از سردبیری مجله حذف کنید».
چهبسـا برخی از ایـن پیام که الگوی مطلوبـی در فعالیتهای
گروهی و اداری شـرعی ترسـیم میکند و از سوی شخصیتهای
ارشد علمی صادر میشود شگفت زده شوند ،اما این همان حقیقتی
است که از بسیاری مردم پنهان مانده است .دعوت سلفیت معاصر
با تالشهای زیاد دانشمندان مصلح و از طریق راهاندازی مؤسسات
دعوی ،مدارس ،روزنامهها ،مجالت ،احزاب ،و مشارکت در شئون
عمومی مردم توانسته است که فراگیر شود و انتشار بیابد.
شـیخ احمـد شـاکر آنگونـه که شـیخ فتحـی عثمـان معاونت
جماعـت انصار سـنت محمـدی نقـل میکند از اعضای شـورای
علمی جماعت بوده که در سال  ۱۳۵۶هجری قمری برابر با ۱۹۳۶
میالدی راهاندازی شـد .زمانی که ایشـان در سال  ۱۳۷۰هجری
قمری بازنشسـته شـد ،جماعـت این فرصت را غنیمت شـمرد و
سردبیری مجلهی «الهدی النبوی» را به وی سپرد .ابواالشبال در
سرمقالهی نخستین شمارهی مجله در سال  ۱۳۷۰هجری قمری
مینویسد« :این پانزدهمین سالیاست که مجله (الهدی النبوی)
منتشـر میشـود و بر مسـیر هدایـت به پیش مـیرود و به یاری
خداوند به توفیقات زیادی دست یافته است .مجلهای که بهسوی
حق فرا میخواند؛ بهسوی کتاب خدا و سنت پیامبر ،و از مذهب
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سلف صالح -رضی اهلل عنهم -پیروی میکند و جز در مسیر خدا
قدم نمینهد .دوستانم اعضای شورای اداری جماعت انصار سنت
محمدی و بهویژه برادر و دوست و رفیق زندگیام در دعوت حق
اسـتاد شـیخ محمد حامد الفقی رئیس جماعت و مدیر مسـئول
مجله از روی لطفی که داشتند از من خواستند سردبیری آن را بر
عهده بگیرم و بر مقاالت علمی آن نظارت کنم.»...
ارتباط شیخ احمد شاکر تنها به شورای علمی و سردبیری مجله
محـدود نبـود ،بلکه مقاالت زیادی در مجله مینوشـت ،از جمله
«القـول الفصـل فی مس المرأه» شـمارهی رمضـان ۱۳۵۶هـ ق؛
«االنصـاف فیما جاء فی البسـمله من االختالف» شـمارهی صفر
۱۳۵۸هـ ق؛ «عبدالعزیز فهمی و عداؤه للعربیه» شمارهی ذوالقعده
و ذوالحجـه ۱۳۶۳هــ ق؛ «مقتل مالک بن نویره» شـماره محرم
 ۱۳۶۵هـق .این عناوین نشان از افق دید شیخ احمد شاکر و مجله
درطرح زودهنگام این قضایا دارد.
شاید مهمتــرین مقاالت شیـخ
احمــد شاکــر در مجلهی جماعت
مقاالتی بود که آن را در ستون ثابتی
با عنوان «کلمهی حق» مینوشت
که خود در خصــوص آن میگویـد:
«ستــون کلمــهی حق را به خودم
اختصاص دادم تا سخن حق را در
همــهی امور مسلمانان تا جایی که
امکانپذیر باشد بیـان کنم» .بعدها
مجموعه مقاالت کلمهی حق
این مقاالت شیخ احمد شاکر در یک
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کتاب مستقل بهچاپ رسید.
حسین سری پاشا نخست وزیر
دستنشاندهی انگلیسیها در سال
 ۱۳۶۰هـ ق برابــر با ۱۹۴۱م که
مصــادف بــا حکــومت نظامــی
انگلیسیها بود شیخ احمد شاکر را
از سخنرانی در مقر سازمان جوانان
مسلمان با عنوان «قرآن و سنت باید
حسین سری پاشا نخست وزیر
منابع قانونگذاری در مصر باشند»،
دستنشاندهی انگلیسیها
بدون اینکه از محتــوای آن اطالع
داشـته باشـد منع کرد .به رغم آن ،جماعت انصار سنت محمدی
این سـخنرانی را در چاپخانههای خود منتشـر کرد .اسامه فرزند
احمد شاکر در کتاب «اعالم العصر» که در آن به شرح حال پدر
بزرگ ،پدر ،و عمویش پرداخته این قضیه را ذکر کرده است .شیخ
احمد شاکر بعدها در مقاله «تصدی منصب قضاوت از سوی زنان»
بار دیگر آن سخنرانی را چاپ و نشر کرد.
آنچـه ذکـر شـد بـر خلاف چیـزی کـه دشـمنان در رابطه با
نقـش و اهداف محدود جماعت انصار سـنت محمدی میگویند،
گواه جایگاه ارزشـمند جماعت و نقش بارزی است که در جامعه
ایفا کرده است.
احمد شاکر نقش دیگری در جماعت انصار سنت داشت و آنهم
ایراد سخنرانی و مدیریت سمینارها بود .روزی یک سخنرانی برای
جوانی ترتیب داد که کتابی با عنوان «جنگ معاصر و درسهای آن
برای مصر و شـرق عربی» نوشته بود .ماجرا اینگونه بود که شیخ
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احمد شاکر در سال  ۱۹۴۳میالدی در کتابفروشی خانجی قاهره
چشمش به این کتاب افتاد و پس از مطالعهی آن به دیدگاههای
عمیق و صادقانهی نویسـنده پی برد .نویسـنده اثر را با جسـتجو
پیـدا کـرد و بـا او مکاتبـه نمـود .با وجـود اینکـه در آن زمان او
وکیل دادگسـتری بود و نویسـندهی کتاب جوانی بود کم سن و
سال ،شیخ احمد شاکر از وی استقبال کرد و برای او یک کنفرانس
در مقر جماعت انصار سنت محمدی ترتیب داد.
شـیخ احمد شـاکر در رابطه با این داسـتان مقالهای با عنوان
«جـوان نابغه اسـتاد ریاض محمود مفتاح» نوشـت کـه جا دارد
درنگی در این مقاله داشته باشیم:
اسـاس این مقاله سـخنانی است که شیخ احمد شاکر پس ازبرگـزاری کنفرانس ریاض مفتاح ایراد کرد که نشـان از تواضع و
اخالق واالی شیخ دارد.
معرفـی اسـتعدادها و پیشـنهاد دادنآنهـا از ویژگیهـایانسـانهای بزرگمنش اسـت؛ بهویژه اگر صاحب آن اسـتعداد از
خـود فرد کمسـن و سـالتر باشـد .این حادثـه بیانگـر جایگاه و
موقعیت ویژهی شـیخ احمد شـاکر و نفس پالودهی ایشان است.
وی از واژهی «نابغه» برای ریاض محمود استفاده میکند .شیوهای
که باید برای تشویق نوابغ از آن بهره گرفت.
شیخ احمد شاکر در ادامهی یادداشت و مقدمهاش بر سخنانریاض محمــود میگوید« :من ایشان را به رئیسمان شیخ محمـد
حامد الفقی معرفی کردم» .تواضع و فروتنی میان علما چه زیباست.
پس از اینکه شیخ احمد شاکر برخی گفتههای ریاض محمودرا از کتـاب او در ارتبـاط بـا ضرورت بازگشـت به اسلام و نقش
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آن در بیداری اسالمی و عدم توجه به مناهج غربی ،و نیز فراگیری
و همهجانبهنگـری اسلام در امـر اصالح بشـریت نقـل میکند،
میگوید وقتی آدرس نویسـنده را پیدا کرده نامهای به او نوشـته
و در آن گفته است« :تو در مورد قضیهای نوشتهای که ما بیست
سال است در راه آن تالش میکنیم .نزدیک بود سست شویم و
از این دعوت کنارهبگیریم که راهنمای ما در این مجاهده و اقدام،
بـا عزم اسـتوار و ن َ َفس گرم خود در مـا جانی تازه دمید و ما را با
علم و نوری که خدا به او داده راهنمایی کرد» ،خدای من ..شیخ
احمـد شـاکر تا چـه اندازه به هدایـت امت و مجـد و اعتالی آن
مخلص بود! او به دنبال نیل به جایگاه شخصی و قرار گرفتن در
پی انسـانهای متخصص و متعهد میگشـت.
صف اول نبود بلکه ِ
آیا ما در مسیر اصالحی او گام برداشتهایم؟
الزم به ذکر است اختالفــی کهبعدها میــان دو شیخ بزرگوار شیخ
احمد شاکــر و شیخ حامد الفقــی
پیش آمد صرفاً یک اختالف علمی
بود .بگو مگویی مختصــر رخ داد و
بعــد از آن بیدرنگ هر دو شیخ با
م آشتــی کردند و این اختالف بر
ه
روی روابط آن دو اثر نگـذاشت .آن
دو سالهای سال پس از این جریان،
تا زمانی که از دنیــا رفتند برادرانه
زندگی کردنـد .خدایشــان رحمت کتاب «میان من و شیخ حامد الفقی»
نوشتهی شیخ احمد شاکر
کند.
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جنبههای اصالحگری

گفتــه شد که شیخ احمــد شاکر وارد نظام قضــایی شد و تالش
کرد راه پدر خود را در اهتمام به اصالح این نهاد ادامه دهد .این
اصالح محدود به مصر نبود .از آنجا که وی ارتباط بسیار خوبی با
دولت سعودی داشت نامهای به ملک عبدالعزیز آل سعود بنیانگذار
عربستان سعودی نوشت و خواستار اصالح نظام قضایی این کشور
شد .او همچنیــن «نظام طالق در
اسالم» را بهرشتهی تحریر در آورد.
طالق از بــزرگ تریــن مشکالت و
معضالتی است که جوامع مسلمان
از آن رنج میبرند و این یک دلیل
واقعی و عملی است بر اینکه تمسک
به قرآن و سنت و فهـم سلف امت
راهگشــای مشکالت امـت است.
ابواالشبال در رابطه با روش خود در
این کتــاب میگوید« :آن چه بیان
کتاب «نظام طالق در اسالم» نوشته
کردهام حاصل پژوهشهای علمی
شیخ احمد شاکر
آزاد است بر اساس روش مجددان
راسـتین سـلف صالح .خدا از آنها خشنود باد» ،رفیق زندگی او
شـیخ حامد الفقی در مورد این کتاب میگوید« :پژوهشـی است
جذاب که برادر ایمانیام استاد محقق و مجتهد ،محدث مصر احمد
محمد شـاکر در آن به موضوعی پُرآسیب پرداخته و راهکارهایی
بـرای حـل ایـن مشـکل اجتماعـی ارائـه کرده اسـت .مشـکلی
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که مدتهاسـت دلها از آن به سـتوه آمدهاند .او از بیست و چند
سال پیش به این قضیه میاندیشید».
شیخ احمد شاکر توجه زیادی به اجتهاد در وقایع نوپدید و جدید
داشت .از جمله قضایایی که ایشان به آن پرداختهاست مسئلهي
ماههای عربی و محاسبات فلکی است .گرچه او در کودکی همنظر
با پدر خود مخالف محاسبات فلکی بود و در این زمینه رسالهای به
رشت ه تحریر در آورد ،اما وقتی عمیقانه در این رابطه پژوهش کرد
دیدگاهش عوض شد و تغییر نظر خود را در کتاب «اوایل ماههای
عربی» اعالم کرد .امانت علمی ارزند ه ایشان ستودنی است و گامی
بود عملی برای پذیرش دانش درست در هم ه جوانب زندگی.
موضع شیخ احمد شاکر در مخالفت با قوانین وضعی روشن بود.
او قوانین وضعی را مخالف با شریعت اسالمی میدانست .در این
رابطــه مقــاالت و کتــابهای متعــددی نوشت و سخنرانـیها و
خطبههـای متعددی ایـراد کرد .از جمله کتابهـای وی در این
زمینه میتوان" :تحكيم القوانين" و"الكتاب والسنة يجب أن يكونا
مصدر القوانين بمصر" و"حكم الجاهلية"را نام برد .ایشان منهج روشنی
در مقابله با این قوانین داشتند و هرگونه توسل به خشونت و ترور
را مردود میدانستند .میگوید:
«اسالم با خشونت و آشوبگری مخالف است،
و در عین حال بزدلی و ذلت و ایمان به برخی
جوانب قرآن و انکار بخش دیگری از آن را
مردودمیداند»،شیخاحمدشاکرترورنقراشی
نخست وزیر وقت مصر در سال  ۱۹۴۸میالدی
محمود فهمی نقراشی؛
نخست وزیر وقت مصر
را محکــوم کرد و در همیــن رابطه مقالهای
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استوار و کوبنده با عنوان «االیمان قید الفتک» را نوشت که سبب
شـد آشـوبگران ایشـان را به ترور تهدید کنند و دولت به منظور
حمایت از شـیخ نگهبانانی برای مراقبت از خانهی ایشان در نظر
گرفت.
شیخ احمد شاکر روش خود در بازگشت تحکیم قوانین شرعی
در مصر را در کتاب "الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين
بمصـر" در سـال  ۱۹۴۱میلادی بیان میکنـد .روش او عبارت
است از تدوین تدریجی قوانینی پیراسته از تحجر مذاهب فقهی از
طریق قاضیان و قانونگذاران ،و تصویب آن در نهادهای رسمی مانند
پارلمان و غیره .او میگوید« :گام عملی از دیدگاه من این است که
هیأتی از عالمان نخبهی شـریعت و قانونگذاران تشکیل شود که
مقید به هیچ رأی و نظری و مقلد هیچ مذهبی نباشند و تنها از قرآن
و سنت پیروی کنند».
ده سال بعد شیخ احمد شاکر در مقالهای که با عنوان «تصدی
پسـت قضا توسـط زنان» در مجلهی «الهدی النبوی» شـمارهی
ربیع االول  ۱۳۷۰هجری قمری منتشــر کــرد بــار دیگــر نسبت
به این دیــدگاه و راهکار تحکیم شریعت تأکیــد کرد و به آنچه در
کتاب «الشرع واللغــه» بدان پرداختــه بود اشاره نمود .میگوید:
«مسیــری که باید پیمــود را بیــان کردم .راه حل قانــون گذاری
مسالمتآمیز است .اینکه دعوت خود را در میان مردم تبلیغ کرده
و برای آن تالش کنیم و آن را علنی بگردانیم .آنگاه در انتخابات با
شما رقابت کنیم و مردم را داور قرار دهیم .اگر ما یک بار شکست
بخوریم بارها پیروز میشویم .ما شکست اول خود را مقدمهای برای
پیروزی میدانیم که مشوق همت ما و بیدارگر عزیمت ما خواهد بود».
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او در کتاب «الشرع واللغه» گفته بود« :قوانین را بر اساس اسالم
و قـرآن و سـنت وضع کنید ،سـپس هـر کاری میخواهید انجام
دهیـد .بگذاریـد فالنـی یا فالنـی حکومـت کند .ما جـز رضایت
خداونـد چیز دیگری نمیخواهیم» .این بود منهج و روش شـیخ
احمد شاکر در اصالح و تحکیم شریعت.
تجلیل از شیخ شاکر

شیخ احمد شاکر در زمان حیات و پس از وفات مورد تقدیر و
تجلیل علما و انسـانهای وارسـته قرار گرفـت .او همواره ارتباط
وثیقی با علمای بزرگ کشورهای مختلف داشت و فتاوا و اجتهادات
او با استقبال مردم مواجه میشد.
پس از وفات ایشـان ،نشـان درجهی اول علوم و فنون مصر در
ی اهداء شد.
سال  ۱۴۱۷هجری قمری برابر با  ۱۹۹۶میالدی به و 
همچنین از سوی دومین دوره جایزه شاهزاده نایف بن عبدالعزیز
آل سـعود در سال  ۱۴۳۰هجری قمری برابر با  ۲۰۰۹میالدی
بهعنوان خدمتگزار برتر سنت نبوی شناخته شد.
وفات

شـیخ احمد شـاکر در ذوالقعدهی  ۱۳۷۷هجری قمری برابر با
ژوئیهی  ۱۹۵۸میالدی به دیار باقی شـتافت .خدا او را مشـمول
رحمت بیکرانش قرار دهد و ما و ایشان را در بهشت گرد هم آورد.
و سپاس از آن خدای جهانیان است.
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منابع و مراجع:
من أعالم العرص ،تألیف :اسامه احمد شاکر ،بدون شنا� ،چاپ اول
سال  ۲۰۰۱میالدی.
ف
الصبـح السـافر ي� حيـاة العالمـة أحمد شـاكر ،تألیف :رجـب بن عبدكث� ،كويت ،چاپ اول سال  ۱۹۹۴میالدی.
المقصود ،انتشارات :دار ابن ي
الثمـار الشـهية توال�اجـم الذكيـة لعلمـاء أنصـار السـنة المحمديـة
وإخوانهـم ،تألیف :شـيخ فتحـي ي ن
أم� عثمان ،انتشـارات :دار ابن عباس،
مرص ،چاپ اول سال  ۲۰۱۱میالدی.
جماعـة أنصـار السـنة المحمديـة ،تألیـف :د .أحمـد محمـد الطاهـر،انتشارات :دار الفضيلة ،عربستان سعودی ،چاپ اول سال  ۲۰۰۴میالدی.
ف
س� أعالمها المعارصين ،تألیف :د .محمد رجب
النهضة إالسالمية ي� ي
البيومـي ،انتشـارات :دار القلـم ،دمشـق ،چاپ اول سـال  ۱۹۹۵میالدی.
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ابوالمعالی محمود شکری آلوسی

عالمهی عراق ،ابوالمعالی محمود شکری آلوسی
 ۱۹۲۴-۱۸۵۶ / ۱۳۴۱-۱۲۷۳م

پیش درآمد
عالمــه ابوالمعالــی آلوسی و خاندان او با تدریس و تألیفــات و
تحقیقات ارزشمند خود مجد و عظمت از دست رفتــهی بغداد را
که روزگاری پایتخت خالفت عباســی و مرکز علم و دانش بود به
آن بازگرداندند .جای افسـوس اسـت که از او و خانوادهاش نه در
دوران زندگـی او نـه پس از مرگ بهاندازهی کافی تقدیر به عمل
نیامد و به طرز شایسته و درخوری در رابطه با حیات و منش او
کتاب نوشته نشد .از اینرو بیان تالشهای ایشان و نقشی که در
بیداری اسالمی ایفا کردند بسیار ضروری است .استاد رشید رضا
در مـورد ایشـان میگوید« :حامی سـنت و سـتیزنده بـا بدعت،
عالمهی منقوالت و آگاه به معقوالت ،دایر ة المعارف اسالمی و چراغ
روشنگر امت».
تولد و رشد
جمالالدین ابوالمعالی محمود شـکری آلوسـی در ماه رمضان
 ۱۲۷۳هجری قمری در خانهی پدربزرگش دانشمند بزرگ اسالم
ابوالثناء آلوسی نویسندهی تفسیر مشهور «روح المعانی» در شهر
بغداد دیده بهجهان گشود و در خانوادهای که به علم و دانش و ادب
و دیانت شُ هره بودند پرورش یافت .پدربزرگش ابوالثناء آلوسی از
علمای مشـهور عصر بود که با برخورداری از اطالعاتی گسـترده،
منصـب افتای حنفیها را بر عهده داشـت .او بـه چنان جایگاه و
موقعیتی دسـت یافته بود که مسـئولیت اوقاف مدرسهی مرجان
که در آن زمان به عالمترین شـخصیت سـپرده میشـد را به وی
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سـپردند .عمویـش نعمان خیرالدین آلوسـی از علمای بزرگ آن
دوران بود و مسئولیتهای مهمی از جمله ریاست مدرسهی مرجان
را بر عهده داشـت .او کتابهای ارزشمندی به رشتهی تحریر در
آورد کـه از مشـهورترین آن میتـوان به کتاب گرانسـک «جالء
العینین فی محاکمه االحمدین» اشاره کرد.
ابوالمعالـی ،حضور پدربزرگش را درک نکرد چرا که پدربزرگ
دوسال قبل از تولد او چشم از جهان فرو بسته بود .علوم ابتدایی
شـریعت و قرائـت قـرآن و ادب و اخالق را نـزد پدرش فرا گرفت
و در حالی که هشـت سـال داشـت قـرآن را ختم نمـود .پدرش
در سـال  ۱۲۹۱هجـری زمانی که محمود  ۱۸سـاله بـود از دنیا
رفـت .از آنجایـی که پدرش متأثر از فضای تصـوف حاکم در آن
دوران بود محمود نیز سالها به تصوف آغشته بود تا اینکه بعدها
ترهات صوفیان را کنار نهاد
آگاهیاش توسـعه یافت و خرافات و ّ
و این در واقع نخستین مرحله از مراحل تط ّور زندگی آلوسی است.
پس از درگذشت پدر ،عمویش نعمان آلوسی که دشمن تصوف،
خرافات و تعصب بود و به تمسک به کتاب و سنت و فهم سلف و
پیـروی از دلیل فرا میخوانـد کفالت او را بر عهده گرفت .نعمان
آلوسی عنایت ویژهای به محمود داشت و او را به مطالعه و وارسی
مسائل تشویق میکرد و کتابخان ه خود که حاوی نسخههای خطی
نـادر از جملـه کتابهای ابنتیمیه و ابنقیم بـود را در اختیار او
میگذاشـت ،امـا ابوالمعالـی چنـدان بـا اندیشـههای عمویـش
سازگاری نداشت ،به همین خاطر از وی جدا شد و در جستجوی
کسـی برآمـد که بر منش پدرش باشـد .گرچه وصایـا و تذکرات
ع وی پیرامون خرافـات ،تقلید و
عمویـش تأثیـر زیادی در موضـ 
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تصوف برجای نهاد.
شـاگرد نزدیک او اسـتاد محمد بهجت االثری میگوید« :این
جوان تأثیرپذیرفته از عقیدهی َخلَفی و سیرابشـده از روحیهی
تصـوف کـه از پـدر و معلم اولـش به ارث بُـرده بود نتوانسـت با
عمـوی مسـتقل و خوداندیـش خود همراه شـود و آرای او در رد
مهملگوییهـای صوفیـان و پیـروان متعصـب مذاهـب تقلیدی
را بپذیـرد .تعصـب ،چشـمان او را بسـته و از عمویش دور کرد».
پس از آن به مالزمت شـیخ اسـماعیل بـن مصطفی الموصلی
النقشبندی در آمد و نزد شیخ بهاء الحق هندی که در آن زمان
در بغداد زندگی میکرد ،و شـیخ عبدالسالم بن محمد بن سعید
نجـدی مشـهور به شـواف علومـی همچـون نحو ،ادبیـات عرب،
تفسیر ،فقه ،اصول حدیث ،و حدیث را فرا گرفت.
آلوسی همچنین زبانهای ترکی و فارسی و برخی علوم دنیوی
مانند ستارهشناسـی را فرا گرفت .اما به آن بسـنده نکرد و صدها
کتاب و نسـخههای خطـی کتابخانههای بغـداد را مطالعه کرد و
به معارف گسـتردهای دسـت یافت که در نوشـتهها و تحقیقات
او نمایان اسـت .نخسـتین نشـانهی گسـتردگی دانـش او کتاب
..
معرفه احوال العرب» است که بعدا ً
فی
بسیار عجیب «بلوغ األرب ..
به تفصیل دربارهی آن سخن خواهیم گفت.
آلوسـی خـود در رابطه با این مرحله از زندگیاش مینویسـد:
«شبانهروز مشغول به تحصیل بودم و از دوستان و نزدیکانم فاصله
گرفتـم .کتابهای زیادی در منقوالت و معقوالت ،فروع و اصول
مطالعه کردم و بیشتــر متون مفصل و مختصــر را حفظ کردم و به
فضل الهی به اندوختهای از علوم دسـت یافتم که دیگران دسـت
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نیافتـه بودنـد .در چشـم مـن شبنشـینی بـرای پاالیـش علوم
لذتبخش تر از آواز کنیزکان و در آغوش گرفتن مهرویان است.
شوق من به حل مسائل علمی بهتر از چشم دوختن به ساق پای
ماهچهرههاسـت .صـدای قلمهایم بـر روی ورقها لذتبخشتر از
نغمههای عاشقان است پاک کردن غبار از برگهها لذت بخشتر
از دمیدن و گرم کردن دوشیزگان است».
تدریس و تألیف
کتابهایی که در رابطــه با زندگی آلوسی نوشته شده اطالعات
دقیقـی از تفاصیل زندگی آلوسـی در ایـن مرحله به ما نمیدهد
امـا نشـان میدهـد میکند او از سـنین کم به تدریـس و تألیف
اشتغال داشته است.
آلوسی در مسیــر پدربزرگش ابوالثنــاء گام برداشتــه بود که در
 ۱۳سالگی تــألیف را آغــاز کرد و خیلـی زود به تدریس پرداخت!
ابوالمعــالی در سال  ۱۲۹۴هجری قمری نخستین کتــاب خود
..
«الروضه الغناء شرح دعاء الثناء» را بهرشتهی تحریر در آورد.
آلوسی برای تدریس منتظر اجازه و انتصاب از سوی مقامات باال
نشد؛ خودجوش و داوطلبانه و بدون دریافت حقوق ،تدریس را در
خانـه خود و مسـجد جامعه عادله خاتون آغـاز کرد و زبان عرب
و علوم شریعت را به محصالن آموزش میداد.
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زمانــی که او ســی سال
بیشتر نداشت آوازهاش همه
جا پیچید .لذا بعنــوان استاد
رسمی در مدرس ه داود پاشـا
پذیــرش شد و پی از مدتــی
تدریس در مدرسهی سیــد
نمایی از مدرسه مرجان در بغداد
سلطــان علــی را نیــز به او
سپردند .سه سال قبل از وفاتش در سال  ۱۳۴۰هجری قمری همانند
پدربزرگ و عمویش به ریاست اساتید مدرس ه مرجان منصوب شد.
منصبی که تنها به دانشمندترین شخصیت بغداد سپرده میشد.
آلوسی اوقات خود را به تدریس سپـری میکرد .در استفاده از
اول وقت به مدرسه میآمد و اگر دانشآموزان
وقت حریص بودِ .
در حضور تأخیر میکردند خود را به نسـخهبرداری از کتابهای
خطی و یا مطالعه و حفظ قرآن مشغول میکرد .حتی پس از پایان
تدریـس نیز چنین میکرد تا اینکه وقت ظهر فرا میرسـید و به
خان ه باز میگشـت؛ آن گاه پس از اسـتراحتی کوتاه به مسجد باز
میگشـت و تا بعد از عصر به تدریس مشـغول میشد؛ سپس در
خانهاش پذیرای مراجعان بود و یا تا نماز عشاء به مطالعه مشغول
میشـد؛ پـس از نماز عشـاءبالفاصلـه میخوابید تا قبـل از نماز
صبـح بـرای ادای نمـاز تهجد و مطالعه و نوشـتن برخیزد؛ بعد از
ادای نماز اشراق به مدرسه میرفت .او شبانهروزش را اینگونه سپری
میکـرد .صبحهای جمعه و سهشـنبه تدریس نمیکرد و این دو
وقت را به دیدار با مردم اختصاص داده بود.
آلوسی قدرت عجیبـی در مطالعــه و نسخهبرداری از کتابهای
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خطـی و تألیف داشـت و شـاید ازدواج نکردن و مجـرد ماندنش
بـه او در ایـن رابطه کمک کرد .او انسـانی پارسـا بود که بسـیار
سـاده زندگـی میکرد و با کمتریـن امکانات زندگی میسـاخت
و با وجود فقر و احتیاج از پذیرش هدایای اشـغالگران انگلیسـی
خودداری میکرد ،و با برادر بزرگش که وزارت دادگستری را در زیر
پرچم انگلیسیها پذیرفته بود تا آخر عمرش قطع رابطه کرد.
جوانــان تیــزهوش عراق گرد آلوسی جمع شدند و او آنها را به
تحقیق و بررسی و تألیف و عمل به آموختههایشان به قصد خیر
رسانی به جامعه و پرهیز از نکات منفی تدریس رایج در آن زمان
که بر پای ه تقلید و عدم پژوهش و تحقیق بنا شده بود فرا میخواند.
این بخش از زندگی آلوسـی نیازمند تحقیق و پژوهش بیشـتری
اسـت کـه متأسـفانه کتابهایـی که در این رابطه نوشـته شـده
اطالعات چندانی به ما نمیدهد .همچنان که ما شناخت چندانی
از دانشآموزان آلوسی طی  ۳۰سال تدریس او نداریم.
آلوسـی تا آخر عمرش به تألیف و تدریس مشـغول بود و شاید
این کارها را از مهمترین نقشهای اصالحی او یاد کرد که اثر آن نه
تنها در عراق بلکه خارج از عراق و تا امروز ادامه دارد.
دریافت جایزه پادشاه سوئد و نروژ
در سال  ۱۳۰۲هجــری قمــری برابر با  ۱۸۸۶میالدی آلوسی
نامـهای از سـوی دبیـر کمیتـهی زبانهـای شـرقی در خصوص
مشارکت در جشنوارهای دریافت کرد که از سوی پادشاه سوئد و
نروژ در رابطه با تاریخ عرب قبل از اسالم برگزار میشد .از آنجایی
کـه برای این مسـابقه جایـزهی « ۱۷۷۸فرانـک طالیی» تعیین
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شده بود آلوســی نسبت به مشـارکت
در آن مــر ّدد بود .او بیــم داشـت که
خدشهای به اعتقاداتش وارد شود ،اما
دوستانش از او خواستنـد این فرصت را
برای بیــان تاریخ عرب از دست ندهد.
آلوسی عـزمش را جــزم کرد و کتــاب
«بلوغ االرب» را در سه جلد به رشتـهی
تحریــر در آورد .تــألیف این کتــاب در
سال  ۱۳۰۴هجــری به پایــان رسیـد.
مزیّت کتــاب این بود که به شیـوهای
متفاوت از آثار گذشتگان و توسط نویسندهای جوان که هنگام آغاز
به تألیف آن کمتر از سی سال داشت نوشته شده بود.
با وجود اینکه شخصیتهای متعددی از سرزمینهای مختلف
در این مسابقه شرکت کرده بودند در سال  ۱۳۰۷هجری آلوسی به
عنوان برندهی این جایزه شناخته شد و آوازهاش همهجا پیچید.
این کتاب به زبان ترکی نیز ترجمه شد.
آلوسی در این کتاب اخبار و عادات عرب قبل از اسالم و صفای
طینت و قوت اخالقشان را که به آنان شایستگی رهبری دنیا در
زیر پرچم پیامبر صلی اهلل علیه وسلم میبخشید بیان کرده بود.
برنده شـدن آلوسـی در این جایزه زمینهی ارتباط او با علما و
دانشجویان سراسر جهان را فراهم کرد .آلوسی بعدها نامهنگاری-
هـای خـود را در کتابی با عنوان «ریاض الناظرین فی مراسلات
المعاصریـن» منتشـر کرد .او در گذشـته برخـی نامهنگاریهای
پدرش با علمــا ،امراء و ادبــای عصر را در کتــاب « بدائع االنشاء»
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جمـعآوری کـرده بود .متأسـفانه ایـن دو کتاب تاکنـون به زیور
طبع آراسته نشدهاند و اگر به چاپ برسند بخشی از تاریخ نهفته
نهضت فرهنگی معاصر برای ما کشف خواهد شد .کسی که کتاب
«مراسالت القاسـمی واآللوسی» «نامهنگاریهای میان قاسمی و
آلوسـی» اثر محقق بزرگوار استاد محمد ناصر العجمی را مطالعه
کند به ارزش حقیقی این نامهها که نشـان از تالشهای مسـتمر
این شـخصیتها در احیاء آثار علمایی ماننـد ابنتیمیه ،ابنقیم،
شاطبی ،ذهبی و دیگران دارد پی خواهد برد .این شبکهی ارتباطی
فرهنگی تا هند ،حجاز ،بحرین ،مصر ،و غرب ادامه داشت و خود
نیازمند پژوهشی مستقل است.
ارتباط با ابوالهدی صیادی
ابوالهدی صیادی مشاور سلطان
عثمانی در استانبول و از متنفذان
دربــار عثمـانی و دارای باورهـای
صوفیانـه و خرافاتی بود و به جای
پیـروی از قرآن و سنت در بدعت
دست و پا میزد .زمانی که ستارهی
اقبال آلوسی درخشید و آوازهی او
همــهجا پیچیـد ،صیـــادی از او
ابوالهدی صیادی
خواست قصیــدهای که او در مدح
احمد الرفاعی از رهبران صوفیها سروده بود را شرح دهد .آلوسی
در پاسـخ به این خواسـته در سـال  ۱۳۰۵هجـری قمری کتاب
..
..
..
الرفاعیه» را نوشت و علت اینکه صیادی
القصیده
اإللهیه شرح
«األسرار
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از آلوسی خواست بر قصیدهاش شرحی بنگارد این بود که پدربزرگ
آلوسی ابوالثناء شرحی ادبی بر قصیده عبدالباقی العمری در مدح
و ثنـای عبدالقادر گیالنی نوشـته بود با عنـوان «الطراز المذهب
..
قصیده الباز األشـهب» ،صیادی میخواست نوهی ابوالثناء
شـرح
شرحی بر قصیدهی او بنویسد.
در ایـن برهـه از تاریـخ ۱۳۰۳-هـ -باورهـای صوفیان و منهج
و عقیـدهی انحرافـی و پرخرافـات صیـادی بیـش از پیـش برای
آلوسی آشکار میشد .لذا شرح او بر قصیدهی صیادی آمیزهای از
ادبیات و شریعت است .او در شرحش از ابن حجر مکی و همچنین
ابنتیمیـه و ابنقیـم مطالبـی را نقـل میکند! صیـادی با وجود
پذیرش شرح و چاپ آن ،منهج میانهروانهی آلوسی را نپسندید و
قبل از چاپ کتاب آلوسی برخی افسانهها و خرافاتی که بدان باور
داشـت را بـه کتـاب افزود .آلوسـی که از تحریف کتابش توسـط
..
األمانی» را بهرشته تحریر در آورد
«غایه
صیادی مطلع شد کتاب
..
و به خرافات صیادی پاسخهایی کوبنده داد.
این مرحله ،مرحلهی دوم منهج آلوسی است که محمد بهجت
االثری آن را این گونه توصیف میکند« :زمانی که آلوسی به این
مرحله از زندگیاش رسید افق ذهنی و علمیاش گسترش یافت،
و پـا بـه عرصـهی تازهای از اندیشـه و اجتهاد نهـاد و در رابطه با
باورهـای دوران جوانـیاش که بـه گرایشهـای مذهبی متفاوت
آمیخته بود بازنگری کرد».
صیـادی که از جذب آلوسـی ناامید نشـده بـود ،نامهای همراه
بـا تعـدادی از کتابهای طریقت رفاعیه برای آلوسـی فرسـتاد و
از وی خواست به او بپیوندد و رهبریت طریقت رفاعیه را در عراق
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بـر عهـده بگیـرد .بـه او وعده داد که اگـر خواسـتهاش را بپذیرد
از سـلطان عثمانی خواهد خواسـت او را مـورد تجلیل قرار دهد.
ابوالمعالی در آغاز به نرمی تقاضای او را رد کرد و اشتغال به علم
و تألیف و تدریس را بهانه کرد ،اما صیادی از پای ننشست و مدام
او را بـه پذیرش خواسـتهاش فرا میخواند .آلوسـی در پاسـخ به
تقاضــاهای مکرر صیــادی اعالم کرد خرافــاتی که در کتابهای
صوفیـان آمـده را باور نـدارد .او به صیادی نوشـت« :وقتی برای
پیوسـتن بـه طریقتهـای صوفیـه ندارم ،بـه ویژه اینکـه پیروان
شما در عراق جمعی نادان و اوبــاشاند که راست را از چپ و حالل
را از حرام تشخیص نمیدهنــد .برای حوائــج مربوط به خوراک و
پوشـاک خود نزد مردم گدایی میکنند ...و شـکی نیسـت چنین
چیزی در دوران شیخ احمد رفاعی و دیگر بزرگان وجود نداشته
اسـت و عدهای بیخبر از شریعت اسلامی چنین اعمال مغایر با
مقاصد شریعت را پایه گذاشتهاند .ببخشید که نمیتوانم به جرگه
شما بپیوندم ..خدا را شکر که من به دفاع از سنتها و پاسخ دادن
به منحرفان و اهل بدعت مشهور هستم».
دفاع از منهج سلف
آلوسـی زمانی که دههی سـوم زندگیاش را آغاز کرده بود به
منهـج سـلفی گروید و به دفـاع از آن پرداخت .به مرور معارف او
توسعهی بیشتری پیدا کرد و تفسیر پدربزرگش را از نو مطالعه کرد
و به تحقیق و بررسی آن پرداخت .در کتابها و نسخههای خطی
متعددی غور و تفحص کرد و قواعدی که بذر آن را عمویش نعمان
آلوسی در دل او کاشته بود ،آبیاری شد.
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محمد بهجت االثری در رابطه با مرحلهی پایانی منهج آلوسی
میگویـد« :دیـری نپایید که آلوسـی بهشـکل علنـی و در کمال
شهامت گرایش خود به سلفیت را اعالم کرد و این در حالی بود
که دولت عثمانی با تمام قوا علیه جنبش سلفیت مبارزه میکرد».
سـال  ۱۳۰۵هجری را میتوان مرز میان دو مرحله از زندگی
آلوسی و تألیفات او دانست .در سال  ۱۳۰۶هجری قمری آلوسی با
نگارش کتاب «فتح المنان تتمه منهاج التأسیس رد صلح االخوان»
به دفاع از دعوت امام محمد بن عبدالوهاب پرداخت و به شبهات
پیرامون آن پاسخ داد .شیخ قاسم بن ثانی حاکم وقت قطر در سال
 ۱۳۰۹هجری قمری این کتاب را در هند به چاپ رساند.
زمانـی کـه این کتاب بهدسـت پیروان صیادی رسـید سـخت
برآشفته شدند و صیادی را علیه آلوسی شوراندند .صیادی نامهای
تهدیدآمیز به آلوسی نوشت ،اما آلوسی توجه چندانی به آن نکرد و
در پاسخ به نامهی صیادی نوشت« :ما از راه و روش سلف پیروی
میکنیم ،نهایتش این است که ما غلو در حق بندگان خدا را مردود
میدانیم و نمیپذیریم به بندگان خدا صفات الوهیت داده شود...
تنها صدای در به گوشت رسیده ،و من الحمدهلل کسی نیستم که با
چون تویی مجامله کنم و از گفتار و کردار تو هراسی به دل راه دهم».
اینگونه شـد که آلوسـی معروض حملهی صوفیـان خرافاتی و
مبتدع قرار گرفت ،اما توجهی به آنها و توطئههایشان نمیکرد.
بهجت االثری در این رابطه میگوید « :اسـتاد ما آلوسـی زندگی
خود را وقف خدمت به دین و پاکسازی آن از بدعتها و خرافات
کـرده بـود ،در ایـن راه بسـیار تالش کـرد و با سـطحینگران و
قبرپرستان قهرمانانه به مبارزه برخاست».
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آلوسـی همچنـان بـه تدریس و تألیـف ادامـه داد و آوازهی او
بیش از پیش در همه جا پیچید و دانشآموزان و دانشـجویان از
سراسر جهان اسالم برای درک محضر وی و کسب علم از او روانهی
بغداد شدند .او در زندگینامهی خودش مینویسد« :زمانی که من
پیروی از سـلف صالح را انتخاب کردم و از پیروی بدعت و هوای
نفس را روی گرداندم از بدعت و هوای نفس به شدت متنفر شدم.
از کودکیام علیه کسانی که در تقدیس قبور و نذر کردن برای آنان
غلـو میکردنـد موضعگیری میکـردم .در این مـورد کتابهایی
به رشـتهی تحریر در آوردم که دشـمنی عدهای را بر انگیخت تا
جایی که مسـئوالن این سـرزمین را علیه من شـوراندند و تالش
کردند با نوشـتههای خود خشـم سـلطان را علیه من بر انگیزند.
بارها این کار را کردند».
بسترهای تعقیب اصالحات
روزنامهنگاری :در سال ۱۳۰۷
هجری قمری سری پاشا والی عراق
که خود دانشمنــدی وارستــه و
صاحب تألیفــات بود و از هوش و
ذکاوت و استعداد آلوسی شگفت
زده بود ریاست بخش عربی نشریه
«الزوراء» که نخستین نشری ه بغداد
بود را به آلوسی سپرد .این نشریه
درسال  ۱۲۸۶هجری قمری آغاز
به کار کرده بود و به زبانهای ترکی
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و عربی منتشـر میشد .آلوسـی بهمدت یک سال و نیم مدیریت
بخش عربی این نشریه را بر عهده داشت و طی این مدت الزوراء
پیشرفت چشمگیری کرد .او شخصاً اخبار را جمعآوری میکرد و
بـرای نشـریه مقاله مینوشـت .متأسـفانه تاکنون کسـی مقاالت
آلوسی در نشریهی الزوراء را جمعآوری نکرده تا تصور دقیقی از
اولویتهای اصالح آلوسی در جامعهی آن زمان عراق پیدا کنیم.
پس از الزوراء ،آلوسی مقاالت و پژوهشهای خود را در نشریاتی
مانند« :سـبیل الرشاد ،المقتبس ،المشرق ،مجلهی مجمع علمی
عربی ،المنار و »...منتشـر کرد .این پژوهشها و مقاالت نیازمند
جمعآوری و بررسی است
تدریس در مدارس ،و برگزاری مجالس وعظ و ارشاد در مساجد
بغداد و بهویژه مسجد جامع امام ابوحنیفه .نتیجهی این درسها
پـرورش علمـای نخبـهی عـراق بود کـه از اندیشـهها و علم وی
تأثیر پذیرفته بودند .کسـانی مانند :عالمه محمد بهجت االثری،
تاریخشـناس نامدار عراق اسـتاد عباس العزاوی ،شیخ عبدالکریم
الشـیخلی مشـهور به صاعقه ، 1شیخ رشـید حسن الکردی ،شیخ
محمد القزلجی ،شیخ علی بن حسین الکوتی ،امام امجد الزهاوی
و دیگران .همچنین میتوان به تأثیرپذیری شعرای جهان عرب از
جمله معروف الرصافی از شخصیت آلوسی اشاره کرد .از شاگردان
غیرعراقـی آلوسـی میتـوان بـه :تاریخشـناس مشـهور کویتـی
عبد العزیز الرشید ،سلیمان الدخیل نجدی بنیانگذار نشریهی الریاض
 -1پرچمدار دعوت سـلفی معاصر در عراق ،از شـاگردان او میتوان شیخ صبحی السامرائی
و استاد عبدالمنعم صالح العلی «احمد محمد الراشد» را نام برد .ایشان بزرگترین نقش را در
انتشار علوم حدیث و عقیدهی سلفی در عراق داشتند.
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..
الحیاه در بغداد  -که اصالتاً نجدی بود و در بغداد سکونت
و مجلهی
داشت -و شیخ محمد بن مانع از فقهای مشهور نجد اشاره کرد .از
شـاگردان غیـر مسـلمان آلوسـی میتـوان :اب انسـتاس کرملی
نویسـنده و ادیب سرشـناس عراقی و تعدادی از خاورشناسان از
جمله لویس ماسـنیون فرانسـوی و مرگلیوت انگلیسی را نام برد.

عنایت آلوسـی به احیاء میراث علمی سـلفی که با بیماری
خرافات و نادانی و سفسـطه و تحجر و تعصب مبارزه میکرد:

آلوسی تالش میکرد از طریق نامه نگاری با علما و شخصیتهای
سرشناس کتابهای نادر و مهم را از کتابخانههای معتبر جهان
جمـعآوری کند .اگر کتابی بدسـت میآورد از آن نسـخهبرداری
میکرد و از شـاگردان خود نیز میخواسـت از آن نسـخهبرداری
کننـد تا نسـخههای آن کتاب پُرتعداد شـود .آنـگاه کتاب را نزد
خود نگه میداشت یا آن را برای کتاب خانههای عمومی شهرهای
مختلف مانند کتابخانهی احمد تیمور پاشا و احمد زکی پاشا در
قاهره میفرستاد.
گاهی اوقات او نسخههای خطی را تصحیح میکرد و در مجالت
مشهور به چاپ میرساند و گاهی نیز از ثروتمندان و توانگران عراق
و خارج از عراق میخواست کتابهای مهم را چاپ کنند .شاگردش
محمـد بهجت االثری در رابطه با نخسـتین دیـدار خود با عالمه
آلوسی میگوید« :آلوسی خبر وجود برخی اجزای کتاب  -نقض
اسـاس التقدیس -نوشـتهی ابنتیمیه را در دمشق و نجد شنیده
بود و عزمش را برای یافتن این کتاب جزم کرده بود .حضور من
برای شـاگردی در محضر ایشـان همزمان شـد با دستیابی به آن
کتاب .او شـرط پذیرش مرا نسـخهبرداری از ایـن کتاب و قرائت
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آن قـرار داد تـا راههـای درسـت کسـب دانش و اصـول پژوهش
و شیوههای جدل را که شیخ االسالم ابنتیمیه قهرمان این میدان
بـود به خوبـی فراگیرم» .به حادثهی دیگری باید اشـاره کرد که
گواه میزان جدیت آلوسـی و وسـعت دید او است .اثری میگوید:
« روزی یکی از شاگردان آلوسی یک کتاب خطی با عنوان «مثالب
العرب»! نزد او آورد ،بیتوجه به عنوان کتاب میخواست آن را به
امین الریحانی که در آن زمان به عراق آمده بود هدیه دهد .زمانی
که آلوسی خوب به کتاب نگاه کرد شدیدا ً خشمگین شد .طوری
کـه تاکنـون وی را چنین خشـمگین ندیده بودم .بـا اهدای این
کتاب به ریحانی به شدت مخالفت کرد چرا که نگران بود ریحانی
با مطالعهی کتاب به یک نژادپرسـت از آن نوع تبدیل شـود که
اسـتعمارگران اروپایـی برای مبارزه با بیـداری جهان عرب آنها
را پرورش داده بودند .کتاب را پاره کرد ،قسمتی را نزد خود نگه
داشت و قسمتی را بهمن سپرد و بالفاصله از مجلسش برخاست و به
من گفت :این کتاب پلیدی است و باید از بین برود .نمیخواهم
فردا نزد من بیایی مگر این که از بخشـی که نزد توسـت نسـخه
برداری کرده باشـی .صبح روز بعد ما نسـخهی جدیدی از کتاب
در دست داشتیم .من بخش خودم را تکمیل کرده بودم و او نیز
بخش خود را .نسخهی قدیمی را به صاحبش بازگرداند .آن کتاب
تنها یک شب نزد ما ماند و پس از آن شروع کردیم به نوشتن نقدی
بر آن تا اگر اصل کتاب منتشـر شـد نقد آن آماده باشـد ».خیلی
شایستهی توجه و عبرت است این همت واال در نسخهبرداری از
کتاب و التفات آنها نسـبت به خطری که پیشرو بود و تالشـی
که برای نقد شبههای که انتظار میرفت در آینده مطرح شود به
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خرج دادند .این اهتمام و جدیت را باید مقایسه کنیم با وضعیت
کنونـی کـه خطرات ما را دربر گرفتـه و ما را نابود میکند ،اما به
جزئیات و فرعیات بیفایده سرگرمیم و وقت خود را به سخن گفتن
در رابطه با خطرهایی که ما را احاطه کرده سپری میکنیم بجای
اینکه بهدنبال راه حلی برای آن باشیم.
از مهمتــرین کتاب هایی که آلوسی منتشر کرد میتوان به موارد
زیر اشاره کرد:
..
..
«منهاج السنه» و در حاشیهی آن «بیان موافقه صریح المعقول
لصحیح المنقول» که هر دو از تألیفات شـیخ االسلام ابنتیمیه
هستند .این کتابها در سال  ۱۳۲۱هـ بهزیور طبع آراسته شدند.
«جواب اهل العلم واالیمان» نوشتهی شیخ االسالم ابنتیمیه
که این کتاب در سال  ۱۳۲۲هـ در مصر چاپ شد.
..
سوره االخالص» نوشتهی شیخ االسالم ابنتیمیه که
«تفسیر
در سال  ۱۳۲۳هـ در مصر چاپ شد.
..
دارالسـعاده» تألیف ابنقیم که در سـال ۱۳۲۳هـ در
«مفتاح
مصر چاپ شد.
..
«شـفاء العلیل فی مسـائل القضاء والقـدر والحکمه والتعلیل»
نوشـتهی ابنقیـم کـه در سـال  ۱۳۲۳هــ در مصـر چاپ شـد.
«تأویل مختلف الحدیث» نوشتهی امام ابن قتیبه که در سال
۱۳۲۳هـ در مصر چاپ شد.
کسی که از وضعیت آن زمان و ضعف وسایـل ارتباطــی و حمل و
نقل اطالع داشته باشد بهخوبی از مشقتهــایی که عالمه آلوسی
برای دست یافتن به نسخــههای این کتابها از طریق پستهای
ُکند و نسخـــهبرداری دستی از این کتابها و مراجع ه و نوشتن
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حاشیــه بر آن و ارسال کردنش به قاهــره  -که برخی از آنها چند
جلد بودند -متحمل میشدند آگاه خواهد شد .همهی اینها تالش
فردی یک انسـان تنها و فقیر بود تا به واسـطهی این کتابها راه
حق و مسیر سلف را برای مردم روشن کند.
آلوسـی بخاطـر تالشهـای اصالحگرانـهاش از طریق تدریس،
تألیف و نشر میراث پیشینیان همانند دیگر مصلحان و مجاهدان
مـورد حملـهی دشـمنان اصالحگری قـرار گرفـت و تهمتهای
زیادی به او زدند .عبدالوهاب پاشا والی جدید بغداد را که فردی
خرافاتپرور و اصالحستیز بود را علیه او شوراندند و مدعی شدند
آلوسی به خروج از اطاعت سلطان عثمانی فرا میخواند و مذهبی نو
در مخالفت با همهی ادیان پایه گذاشته و وجود او در میان مردم
خطرنـاک اسـت .مخالفان برای تحقق نقشـههای خود به شـیخ
و استاد خود ابوالهدی صیادی در پایتخت عثمانی متوسل شدند
و در نتیجه دسـتور تبعید ابوالمعالی آلوسـی و پسر عموش ثابت
نعمان آلوسـی و حاج حمد العسافی نجدی به آناتولی صادر شد.
آلوسـی و یارانش را در خانههایشـان دستگیر کردند .برخی از
یاران او توانستند مخفی شوند و برخی دیگر گریختند .زمانی که
در مسـیر آناتولـی بـه موصل رسـیدند مردم موصل به اسـتقبال
آلوسـی شـتافتند و خواسـتند از تبعیـد آلوسـی و یارانش که از
بـزرگان عـراق بودنـد ممانعت به عمـل آید .آنها طـی نامهای به
سـلطان عثمانـی از وی در رابطـه بـا این حکم توضیح خواسـته
و خواهان لغو تبعید شدند.
زمانی که توطئــهگران در بغــداد از این واقعــه مطلع شدنــد
توطئهای جدید اندیشـیدند و مجموعهای از کتابهای ابنتیمیه
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را بهنام آلوسی و بوسیلهی پست به موصل ارسال کردند .کتابها
توقیـف شـد و والـی موصـل مجلسـی بـرای محاکمهی آلوسـی
برگـزار کـرد .علمای جاهطلـب و سـودجو ابوالمعالـی را محکوم
کرده و خواسـتار امحای کتابها و اجرای حکم تبعید او شـدند.
اما بار دیگر خداوند از طریق تالش علمای مخلص و دلسوز موصل
که به قدر و جایگاه آلوسی واقف بودند و نیز از طریق پسر عمویش
عالءالدیـن کـه در اسـتانبول زندگـی میکـرد وی را از نیرنـگ
دشـمنانش نجات داد و سـلطان عثمانی دستوری مبنی بر الغای
حکم تبعید و بازگشت آلوسی به بغداد و از سرگرفتن تدریس صادر
کرد .منابع تاریخی اسامی علمای موصل و تفاصیل رویدادیهایی
کـه بـرای او در موصل اتفاق افتـاد را ثبت نکردهاند ،اما موصل از
جمله شهرهای عراق است که خیلی زود با دعوت سلفی آشنا شد.
پس از اینکه آلوسی و یارانش بهمدت دو ماه در موصل ماندند
دستور عفو آنان صادر شد و پیروزمندانه آهنگ بازگشت به بغداد
کردند /مردم موصل تا چند میلی شـهر به بدرقهی آنها و مردم
بغـداد تـا چنـد میلی شـهر به اسـتقبال آنها آمده بودند .شـیخ
عبداللطیف بن ثنیان در نشریهی خود «الرقیب» مقالهای با عنوان
«الحمدهلل عاد الحق ألهله» «خدای را سپاس که حق به صاحبش
بازگشت» را به چاپ رساند.
خود آلوسی این محنت را به ثبت رسانده و ذکر کرده است .او
میگوید « :برخی از والیان به سلطان عثمانی نوشتند که جریان من
خطری است که باید زدوده شود و عراق به واسطهی عقاید متفاوت
با جمهور مردم از سـیطرهی امپراتوری عثمانی جدا خواهد شـد.
آنها چنان بر گفتههای خود پافشاری کردند که دستور سلطان
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مبنی بر تبعید من به دیاربکر صادر شد .وقتی به موصل رسیدم،
مردم این شهر قیام کردند و اجازه ندادند از شهرشان خارج شوم و
پیامهایی شدید اللحن به سلطان نوشتند .پس از چند روز دستور
بازگشـت من به بغداد صادر شـد و با احترام و تکریم عازم بغداد
شـدم و نقشـههای دشمنانم نقش بر آب شـد و نیرنگ بد جز به
صاحبش باز نمیگردد».
پس از این محنت ،آلوسی دست از منهج حق و بیان آن نکشید.
گرچه برای نجات از دسـت دشـمنانش جانب احتیاط را گرفت و
مقاالت خود را با نامهای دیگری منتشر میکرد.
از دیگر جوانب اصالحگری آلوسی میتوان به تألیف کتابهای
مفید برای همعصران خود اشـاره کرد .گفتیم که آلوسـی در ۲۱
سالگی تألیف را آغاز کرد و توان عجیبـی در تألیف داشت تا جایی
که شیـخ کامل الرافعـی میگوید او در چهل رو  ۷۰دفتــر را پر از
نوشته کرد! لذا آثار آلوسی از  ۵۰کتاب و رساله در علوم شرعی،
ادبی ،تاریخی فراتر میرود.
کتابهای دینی و اصالح او مدار دعوت او در بغداد بود و تالش
میکرد از طریق آن به دفاع از عقیدهی اسالمی در مقابل شوائب
شرک و بدعتی که در آن زمان منتشر بود بپردازد .از کتابهای او
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
..
تتمه منهاج التأسـيس رد صلـح اإلخوان» :در
«فتـح المنـان
سال ۱۳۰۹هـ به چاپ رسید و قبال در رابطه با آن سخن گفتیم.
..
األماني في الرد على النبهاني» :در سال ۱۳۲۷هـ بخاطر
«غايه
..
توطئههای دشمنان اصالح و شوراندن دولت عثمانی علیه او آن را
با نام مستعار ابوالمعالی الحسینی السالمی الشافعی به چاپ رساند.
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..
فـي رائيتـه الصغري»:
«اآليـه الكبـرى علـى ضلال النبهاني ..
آلوسـی ایـن کتـاب را در نقد منظومهی شـعری رائیـهی نبهانی
نوشـت .منظومهی نبهانی نقدی بود آکنده از دشـنام و ناسـزا بر
..
األمانی» آلوسی .آلوسی در این کتاب به اختصار به او
«غایه
کتاب
..
پاسخ داد.
«تاریخ نجد» :آلوسـی این کتاب را پس از سـفر به نجد و به
تقاضای دولت عثمانی نوشت ،در این کتاب نجد را معرفی نموده و از
عقیدهی مردم نجد دفاع کرد و آن را عقیدهی سلف صالح دانست
و نه آنگونه که دشمنان معرفی میکنند.
..
في شرح مسائل الجاهليه» :این کتاب در واقع
« فصل الخطاب ..
..
شـرحی بـود بر کتاب «مسـائل الجاهلیه» تألیف شـیخ االسلام
محمـد بـن عبدالوهـاب که بعد از وفات آلوسـی به چاپ رسـید.
از دیگر تالشهای تألیفی مهم آلوسی میتوان به تالشهای او
در مبارزه با دعاوی شیعیان و پاسخگویی به عقایدشان اشاره کرد.
او در رسالهای که در نقد عاملی نوشته میگوید« :من در پاسخ به
شیعیان هزار برگه نوشتهام که حکومت آنها را از من غصب کرد.
سـه کتاب تألیـف کردهام که یکی از آنها کتـاب (صب العذاب)
است» .از جمله کتابهای او در نقد تشیع که مفقود شده کتاب
«رجوم الشـیاطین» اسـت .از کتابهای او در نقد شیعه میتوان
به موارد زیر اشاره کرد:
..
..
..
..
..
اإللهيـه تلخيـص ترجمـه التحفه اإلثني عشـريه»،
«المنحـه
چاپ ۱۳۰۱هـ ؛
..
..
«السيوف المشرقه مختصر الصواعق المحرقه» ،چاپ ۱۳۰۳هـ ؛
سـب األصحاب» ،چـاپ ۱۳۰۴هـ ؛
«صـب العـذاب علـى من
ّ
594

..
«سـعاده الدارين في شـرح حديث الثقلين» ،چاپ ۱۳۳۶هـ ؛
و از دیگر کتابهای او میتوان موارد زیر را نام برد:
في شمائل ذي الخلق العظيم صلى اهلل عليه وسلم؛
الدر اليتيم ..
..
أبي حنيفه النعمان؛
تجريد السنان في الذب عن ..
..
..
في شرح كلمتي الشهاده؛
السعاده
كنز
..
..
..
..
الدالئل العقليه على ختم الرساله المحمديه؛
تاريخ بغداد.
در سال ۱۳۳۰هـ جمال پاشا والی وقت بغداد موفق شد آلوسی
را برای پذیرش عضویت در شورای اداری بغداد متقاعد کند .پس
از اینکـه بغدادیهـا او را انتخاب کردند وی این منصب را بخاطر
آزادی مطلـق در خدمترسـانی به مـردم و تحقق منافع عمومی
پذیرفت .جزئیات مدت زمانی که در این سمت بود و دستاوردهای
او در اختیار ما نیسـت .این مشـارکت نشـان از محبوبت آلوسـی
در نـزد بغدادیهـا دارد .بخاطر این جایگاهـش ،بزرگان و والیان
بغداد تالش میکردند او را بهخود نزدیک کنند و در کارهایشان
با وی مشورت میکردند ،و منصبها و مسؤولیتهای زیادی به او
پیشنهاد میکردند که وی از پذیرش آنها خودداری میکرد.
عالمه بهجت االثری موضع آلوسـی در رابطه با دولت عثمانی
را ایـن گونـه بیان میکنـد« :او میان رضایـت از دولت عثمانی و
ناخرسندی از آن نوسان داشت .از اسباب رضایتش این بود که این
امپراطوری به مدت پنج قرن پناهگاه مسلمانان بود و مدافع بزرگ
اسلام و قلعهای اسـتوار بود که مانع استیالی غربیان بر ممالک
اسالمی میشد .آلوسی چنین میاندیشید که اگر این خالفت از
بین برود حضور سیاسی اسالم نیز از بین خواهد رفت و رخوت و
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گسـلی رقـم خواهد خورد که دیگران بـا نگاهی متفاوت آن را پر
خواهند کرد یا این که اوضاع روی به وخامت خواهد نهاد و دیگر
کسی قادر نیست آن را بهسامان کند.
اما از اسباب خشم او بر دولت عثمانی فسادی بود که در روزهای
واپسـین عمـر ایـن امپراطوری به اوج خود رسـیده بـود و فریاد
آزادگان و مصلحان را در آورده بود .طوری که دیگر امیدی به اصالح
آن نداشتند و هر تالشی را بیفایده میدیدند.
شکی نیست که در چنین شرایطی انسان استوار هر چقدر هم
توان تشخیص داشته باشد سردرگم و مردد میماند و هر گزینهای
را که انتخاب کند میبیند واجد خیر و صالح دلخواه نیست» .این
تحلیل دقیقاً مطابق با واقعیت امروز ماست.
از مشـارکت آلوسـی در ادارهی بغداد نتیجه میگیریم که اگر
برای یک اصالحگر شـرایط مناسـبی فراهم شـد و قبول و تأیید
عموم مردم را حاصل کرد ،حضور او در مناصبی که منافع عمومی
در گرو آن است یک ضرورت بشمار میرود.
در سـال ۱۳۳۳هـ زمانی که انگلیسـیها پس از جنگ جهانی
اول به عراق حمله کردند و شهرهای فاو و بصره را به اشغال خود
در آوردنـد ،دولـت عثمانی تصمیـم گرفت عواطف و احساسـات
اسالمی را در بخشهایی مثل شبه جزیرهی عربی که دولتهای
اول و دومـش را سـاقط کـرده بود و در گذشـته بـا آن به مبارزه
برخاسته بود برانگیزد .لذا به آلوسی متوسل شد و از وی خواست
از نفوذ و جایگاه خود اسـتفاده کند تا عبدالعزیز بن عبدالرحمن
آل سعود (بنیانگذار دولت سوم سعودی) را برای همکاری با دولت
عثمانـی و حمایـت از آن در ایـن نبرد قانع سـازد .دولت عثمانی
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میخواست در حالی که از جلو با لشکر انگلیسیها درگیر میشوند،
نیروهای شبه جزیرهی عربی از پشت به انگلیسیها حمله ور شوند.
آلوسی برای دفع شر از جهان اسالم با وجود کهنسالی و دشواری
راه و سختی سفر ،سوار بر شتر و بههمراه پسر عمویش عالمه علی
عالءالدین آلوسی ،حاج بکر بیک ،و حاج نعمان االعظمی روانهی
نجد شد.
در نجد از آنها بهگرمی اسـتقبال شد و عبدالعزیز هدف آنها
را دریافت و اعالم کرد نصرت و یاری مسـلمانان واجب اسـت اما
قـدرت و تـوان او بهاندازهای نیسـت کـه بهمبارزه با انگلیسـیها
برخیزد و ترجیح میدهــد در این جنگ بیطرف بمانــد؛ چرا که
ورود او به این جنگ به امارت کوچک او پایان میداد و سودی هم
برای دولت عثمانی نداشت.
آلوسی و یارانش رأی و نظر امیر عبدالعزیــز را پذیرفتند و از وی
وعده گرفتند که در این جنگ بیطرف باشد و از در انتقامجویی از
دولت عثمانی بخاطر خصومتهای گذشته در نیاید.
زمانی که هیئت اعزامی به دمشـق رسید برخی اصالحستیزان
تالش کردند به بهانهی عدم موفقیت آلوسی و یارانش در متقاعد
کردن عبدالعزیز ،والی خونریز شـام جمال پاشـا را علیه آلوسـی
بشـورانند .اما جمال پاشـا به خوبی آلوسـی را میشـناخت و در
صداقت نیت و ایمان او به وحدت اسلامی آگاه بود .لذا توجهی
به سـخنان اصالحسـتیزان نکـرد و به بیطرف مانـدن اهل نجد
متقاعـد شـد .آلوسـی در سـفر خـود به نجـد از حلب ،دمشـق،
فلسـطین و حجـاز گـذر کـرد ،و در ایـن سـفر تجـارب زیـادی
کسـب نمـود و بـه اوضاع جهـان عرب آشـنایی بیشـتری یافت.
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متأسـفانه ما نمیدانیم در این سـفر با چه کسانی دیدار داشته و
آیا مجالس علمی هم برگزار کرده و یا به کتابهای خطی جدیدی
دسـت یافته یـا نه .در بیوگرافی عالمه آلوسـی بهقلم شـاگردش
بهجت االثری نیز اشـارهای نرفته که آیا مناسـک حج را ادا کرده
است یا خیر.
زمانی که انگلیسیها عراق
را اشغال کردند و هشت سال
زمام امور عــراق را بهدست
گرفتند با وجـود تالشهای
پیاپی انگلیسیها برای جذب
نیروهای انگلیسی در عراق
آلوسی و پیشنهاد پستهای
مهمـی چون مفتـی و قاضی القضـات و ...وی حاضر به همکاری
بـا انگلیسـیها نشـد و هدایـای آنـان را نمیپذیرفـت .زمانی که
نمایند ه بریتانیا در عراق از طریق شاگرد مسیحی آلوسی انستاس
کرملی  ۳۰۰پوند برای او ارسال کردند وی گفت« :ترجیح میدهم
از گرسـنگی بمیـرم امـا مالـی را که برایـش زحمت نکشـیدهام
نستانم» .این واقعه در زمانی بود که آلوسی در فقر شدید زندگی
میکرد و لباسی بسیار ساده میپوشید و در یک اتاق بر روی حصیر
میخوابید و زن و فرزندی نداشت.
او بـه تالشهـای خـود در تدریـس و تألیـف و تحقیـق کتاب
ادامـه داد و عضویت در شـورای معارف عـراق را  ...پس از آزادی
از انگلیسـیها -بـرای توسـعهی دامنـهی علم و دانـش در عراق
پذیرفت و بهعنوان عضو افتخاری مجمع علمی عربی در دمشـق
انتخاب شد.
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بیماری و وفات
عالمـه آلوسـی در سـال  ۱۳۳۷هجـری به سـنگ کلیه مبتال
شد ،اما به آن اعتنایی نکرد تا اینکه این بیماری در سال ۱۳۴۱
هـ شـدت گرفت .مدتی به ناگزیر تدریس را کنار گذاشـت و پس
از مدتی بار دیگر از سر گرفت .اما جسمش بیمار و قلبش ناتوان
شده بود .در دههی آخر ماه رمضان سال ۱۳۴۲ه ـ به بیماری ذات
الریـه مبتال شـد و پس از چنـد روز هنگام اذان ظهـر درحالیکه
اطرافش کتاب جمع شـده بود چشـم از جهان فرو بست .خداوند
او را با صدیقین و شهدا و صالحان محشور نماید.
ایشان در مقبرهی شیخ جنید دفن شدند و جمعیت انبوهی از
مردم در تشییع پیکر وی شرکت کردند .در شهرهای مختلف جهان
اسلام بـر او نمـاز جنـازهی غایب خوانده شـد و علمـا و فضال و
دعوتگرانی که با او ارتباط داشتند در رثای وی مرثیهها سرودند.
شـاعر نامدار عراقـی معروف الرصافـی در مرثیهی او میسـراید:
ای محمود شکری با رفتنت ما دانشمند و هدایتگری از دست
دادیم که حالل مشکالت ما بود
در سرزمین ما کوهی از علم و دانش بودی که اگر تقسیم میشد
مبدل به چندین کوه میشد
شاگردش محمد بهجت االثری در رثای او میسراید:
بغــداد پس از وفــات او تنهــا شده و کاروانها از بغــداد رخت
بر میبندند.
مـدارس بغداد میگریند در فراق شـیخی کـه تپههای اخالق
و آداب را بنا کرد.
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منابع و مراجع:
أ
س�ته ودراساته اللغوية ،تألیف :العالمة محمد
لوس ي
محمود شكري ال يبهجـة أ
الثـري ،چـاپ انتشـارات :مركـز المخطوطـات و ت
الراث والوثائق،
كويت ،چاپ اول ۱۴۱۶ ،هـ  ۱۹۹۵ /م
أ
أعلام العـراق ،تألیف :العالمة محمد بهجة الثري ،چاپ انتشـارات:المطبعة السلفية ،قاهره ،سال چاپ۱۳۴۵ :هـ
أ
مقدمـهی كتـاب صـب العـذاب عىل من سـب الصحـاب ،تألیف :أبوأ
لوس ،تحقيق عبدالله البخاري ،چاپ انتشارات :مكتبة أضواء
ي
المعال ال ي
السلف ،چاپ اول ۱۴۱۷هـ ۱۹۹۷ /م.
أ
لوس ،نوشتهی عبدالله
مقالهی حياة الشيخ العالمة محمود شكري ال يبن صالح المحمود آل غازي ،مجلهی الحكمة شـمارهی  ۵شـوال ۱۴۱۵هـ.
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