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دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ دوﺳﺮی
اﺳﺘﺎد ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ دوﺳﺮی ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ ﻋﺮﺻﻪی ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻋﺮﺑﯽ
ﺳﻌﻮدی اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ را دارد ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺘﺪﯾﻦ ﺳﺆاﻻت ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ؛ ﭼﻪ
رﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم دارای ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه و ﻣﻘﺎم ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﺛﻨﺎی ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﯿﺮه و ﺑﺨﺸﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪی اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ
اﯾﻦ ﺗﯿﺮهﺳﺎزی -ﻋﻼوه ﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ -ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻣﺮد از زﻣﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﻮد!
ﺑﺪﯾﻦﺻﻮرت ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﻔﮑﺮ ﯾﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺨﺘﺮع ﻧﺎﺑﻐﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ زﻣﺎن
ﺧﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﺎ ﻣﻮرد اﻧﮑﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ )اﻣﺎم ﺑﺨﺎری( ﯾﺎ او را اذﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ )اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ( ،ﯾﺎ ﺣﺪ اﻗﻞ ﺑﺎ او ﺗﺠﺎﻫﻞ و ﻧﺪاﻧﻢﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :اﺳﺘﺎد ﻣﺎ دوﺳﺮی.
اﺳﺘﺎد ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ دوﺳﺮی؛ در ﺳﺎل )١٣٣٢ﻫـ( در ﺑﺤﺮﯾﻦ دﯾﺪه ﺑﻪ
ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد ،زﯾﺮا واﻟﺪﯾﻦ او ﺑﻌﺪ از ﻣﻬﺎﺟﺮت از ﮐﻮﯾﺖ در آنﺟﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ ،ﭘﺪرش از ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﻗﺼﯿﻢ ﻧﺠﺪ ﺑﻪ آنﺟﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از وﻻدت ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﭘﺪرش ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺖ
ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻧﺎﺣﯿﻪ )ﻣﺮﻗﺎب( رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهی ﺳﺎﮐﻨﺎن آن از اﻫﺎﻟﯽ ﻧﺠﺪ
ﺑﻮدﻧﺪ.
اﯾﺸﺎن درسﻫﺎی ﻓﻘﻪ ،ﺣﺪﯾﺚ ،ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﻓﺮاﺋﺾ ،ﻧﺤﻮ و ادﺑﯿﺎت ﻋﺮﺑﯽ را در »ﻣﺪﺳﻪی ﻣﺒﺎرﮐﻪ« ﺷﺮوع
ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺠﺐ اﯾﻦﮐﻪ ﮐﻞ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ را در ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻌﺪود ﺣﻔﻆ ﮐﺮد ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ
ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻗﺮآن را در ﻣﺪت دو ﻣﺎه ﺣﻔﻆ ﮐﺮدم ،از ﻣﺮدم ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻢ و اﺗﺎق ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪام را ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺴﺘﻢ و ﺟﺰ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﻣﺪم«.
ﺑﺪون ﺷﮏ اﯾﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪای اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ،ﻧﻌﻤﺖ و ﻓﻀﻞ و ﮐﺮم ﺧﺪاﺳﺖ ،آن را ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﺪی روی ﺣﻔﻈﯿﺎت ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ آﺳﺎن ﻫﺮ ﭼﻪ از ﺷﻌﺮ و ﻧﺜﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺘﺎب و ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮد.
دوران دﻋﻮت

اﺳﺘﺎد دوﺳﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺷﯿﻔﺘﻪی ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﺑﻮد ،او در ﻣﯿﺎن داﻧﺶﺟﻮﯾﺎن و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ؛
ﻧﺸﺮ داﻧﺶ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎب را ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﻧﻤﻮد.

٢

ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ

اﯾﺸﺎن :از ﻓﺮاﺳﺖ و دراﯾﺖ و زﯾﺮﮐﯽ و دور اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮیای ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ در ﺳﺎل )١٩٥٤م( رﻫﺒﺮی ﻣﺼﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻌﺎر
آزادی ﻣﻠﺖ ﻋﺮب از ﯾﻮغ اﺳﺘﻌﻤﺎر را ﺳﺮ داد ،و ﻧﯿﺰ آزادی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و دﯾﮕﺮ وﻋﺪ و وﻋﯿﺪﻫﺎی ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮد را
ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮﻫﺎ و در ﻣﺠﺎﻟﺲ و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺖ؛ اﯾﺸﺎن در ﻣﺠﺎﻟﺲ و ﺑﺮ روی ﻣﻨﺒﺮﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﯿﻠﻪﻫﺎی
آن ﻣﺮد ﻫﺸﺪار داد ،ﻟﺬا از ﺳﻮی ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﻣﻮرد دﺷﻤﻨﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،و ﯾﮑﯽ از ﺧﻮﯾﺸﺎﻧﺶ در ﺻﺪد
ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ،و ﺣﺘﯽ ﮐﺸﺘﻨﺶ ﺑﺮ آﻣﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از آﺷﮑﺎر ﺷﺪن ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ او ﺑﻌﺪ از
ً
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ او در )ﺣﺰﯾﺮان=ﺗﯿﺮ ﻣﺎه( ﻣﺮدم و ﺷﺨﺼﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ او ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،از او
ﻣﻌﺬرتﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
دوﺳﺮی :در ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل )١٣٩٩ﻫـ( در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ رﯾﺎض اﯾﺮاد ﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ:
ً
»ﻗﻄﻌﺎ در ﺻﻮرت ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ؛ اﻣﺖ اﺳﻼم ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد ،و ﮐﺮاﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎﺧﺘﺮی رود اردن،
ﺟﻮﻻن و ﺳﯿﻨﺎ از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ؛ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ )ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ( ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﻣﺼﺮ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد«.
ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﺑﺰرﮔﻮار ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ،اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،ﻃﺎﻏﻮتﻫﺎی ﻣﻠﯽﮔﺮای ﻋﺮب؛ ﺻﺤﻨﻪ را
ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ ،و رﺋﯿﺲ ﺧﻮد را دﭼﺎر ﻧﻨﮓ و رﺳﻮاﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ،ﻧﺘﯿﺠﻪی اﻧﺤﺮاف از راه ﻧﻮر و ﻗﺮآن
اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎد دوﺳﺮی در اﺑﺮاز ﺳﺨﻦ ﺣﻖ ﺻﺮﯾﺢ و دارای ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﺎﺳﺖﻣﺎﻟﯽ و
ﺳﺎزش را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،او در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﯾﺎ وﻋﺪ و وﻋﯿﺪ ﻧﺮﻣﺶ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آﺷﮑﺎرا اﻣﺮ ﺑﻪ
ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﻟﺤﻦ ﺷﺪﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﻦ را وﺳﯿﻠﻪی ﺗﺠﺎرت ﻗﺮار دادهاﻧﺪ،
ﯾﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺳﺎﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻃﻠﺒﯽ را ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺮداﻧﻪ و ﺻﻼﺑﺖ و اﺳﺘﻮاری در
دﻋﻮت ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛ اﯾﺴﺘﺎده و ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ در ﺳﻌﻮدﯾﻪ

ﻗﺒﻞ از آﻣﺪن اﺳﺘﺎد دوﺳﺮی ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی روشﻫﺎی آﻣﻮرش و ﭘﺮورش ﺑﺎزﯾﭽﻪی دﺳﺖ
ﻣﺎﺳﯿﻮنﻫﺎ ﺑﻮد ،از ﻧﺎﺣﯿﻪی اﻋﺘﻘﺎد و ادب اوﺿﺎع رو ﺑﻪ ﺳﻮی اﻧﺤﺮاف و ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﯽرﻓﺖ ،وﻟﯽ وﻗﺘﯽ
اﯾﺸﺎن آﻣﺪ و ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻓﻬﯿﻢ و دﻗﺖﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺬف ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻮاد درﺳﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ دﺳﯿﺴﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﻼم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺮد ،و در روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ
ﺑﺰرگ رﯾﺎض رﻓﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ از ﺳﻮی ﻣﻠﮏ ﻓﯿﺼﻞ اداء ﻣﯽﺷﺪ؛ و ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻧﻤﺎز ﺑﺪون

دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ دوﺳﺮی
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اﯾﻦﮐﻪ از ﮔﻔﺘﻦ ﺣﻖ ﺑﯿﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺎرج ﺷﺪ ،و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان و ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻓﺎﺳﺪ و ﺗﺨﺮﯾﺐ درﺳﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ ،و درﺑﺎره ﺧﻄﺮات و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺎﮔﻮار )ﻣﺎﺳﻮﻧﯽﻫﺎ( و وﺳﺎﯾﻞ
و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش و ﭘﺮورش آن را ﺑﺎزﯾﭽﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ،و ﻧﯿﺰ ﺧﻄﺮ
اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻋﻤﻖ ﻗﻠﺒﺶ ﺳﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ اﯾﺮاد ﺳﺨﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ،و ﺑﺎ
ﻧﻬﺎﯾﺖ دﻗﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺑﺎزﯾﭽﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺸﺎن ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮان ،ﭘﺮداﺧﺖ؛ ﺑﺪون
اﯾﻦﮐﻪ در راه ﺧﺪا از ﺳﺮزﻧﺶ ﻫﯿﭻ ﺳﺮزﻧﺶﮐﻨﻨﺪهای ﻫﺮاس ﺑﻪ دل راه دﻫﺪ ،ﻣﻠﮏ ﻓﯿﺼﻞ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ
ﺣﺮفﻫﺎﯾﺶ ﮔﻮش ﻣﯽداد و از ﺟﺮأت و ﺷﺠﺎﻋﺖ او ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﻪ او
ً
ﺳﻼم ﮐﺮد و ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﺶ دﻋﺎ ﮐﺮد ،و ﺷﺨﺼﺎ او را ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ
ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد ،و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ رﺳﯿﺪن ﻣﻠﮏ ﻓﯿﺼﻞ ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ،دﺳﺘﻮر داد ﻫﯿﺌﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ
و ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ﺑﻪ روش اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ دوﺳﺮی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻪ ﻓﻀﻞ اﻟﻬﯽ و ﺑﺎ
ﺑﺰرﮔﻮاری اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ،و ﻣﻠﮏ ﻓﯿﺼﻞ  -رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ آن دو -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﻧﻮاﺣﯽ
ﺳﻌﻮدﯾﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ و اﺻﻼح ﮔﺮدﯾﺪ.
دوﺳﺮی در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ ،در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻣﺴﺎﺟﺪ ﮐﻮﯾﺖ درس و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ داﺷﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﻼم و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻗﺒﺎل دﯾﻦ و ﻣﻠﺘﺶ را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺗﺸﺮح ﻣﯽﮐﺮد ،آﻧﺎن را از ﺑﺪﻋﺖ ،ﺧﺮاﻓﺎت ،ﮔﻨﺎه و
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺣﺬر ﻣﯽداﺷﺖ و ﺑﺮای ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ و آنﭼﻪ ﻣﻮرد اﺟﻤﺎع و اﺗﻔﺎق ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ
)اﺻﺤﺎب و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ( ﺑﻮد ،دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮد ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ،ﻧﯿﺮﻧﮓ و دﺳﯿﺴﻪﻫﺎی
دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم آﮔﺎه و روﺷﻦﺑﯿﻦ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی وﯾﺮانﮔﺮی ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﻣﺎﺳﻮﻧﯽ ،ﻻﺋﯿﮏ و  ...ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮ ﺣﺬر ﻣﯽداﺷﺖ.
اﯾﺸﺎن در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻃﺎﻏﻮتﻫﺎی ﻋﺼﺮ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﺟﻠﻮ آنﻫﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر
ﺷﺠﺎع و ﺑﯽﺑﺎک ﺑﻮد ،در ﻗﺼﯿﺪهای ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ در وﺻﻒ او ﺳﺮوده ،ﻣﺎﻫﯿﺘﺶ را آﺷﮑﺎر و اﻓﺸﺎء ﺳﺎﺧﺖ ،و
ﭘﺮده را از او و از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺑﺮداﺷﺖ ،آﻧﺎن ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ را وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﺳﻼم و
دﻋﻮﺗﮕﺮان و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﯾﻬﻮد و اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﺎد دوﺳﺮی ﺑﻪ ﯾﺎری و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از دﻋﻮتﮔﺮان ﻣﺠﺎﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺿﺎی ﺧﺪا و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ
ﺷﺮﯾﻌﺖ اﻟﻬﯽ در روی زﻣﯿﻦ ﺟﻬﺎد و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،روﯾﯽ آورد و ﺑﻪ آﻧﺎن ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ ﻣﯽآورد ،و ﺟﻮاﻧﺎن
و ﭘﯿﺮان اﯾﻦ ّاﻣﺖ را ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺮداﻧﮕﯽ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮد ،ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎن و ﻣﺎل ﺧﻮﯾﺶ را
ﻓﺪای ﭘﯿﺮوزی اﺳﻼم و اﻋﻼی ﮐﻠﻤﻪی »اﻟﻠﻪ« ﮐﺮدﻧﺪ؛ و در ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ راﺳﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ،
ﺑﺮﺧﯽ ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺴﺮ ﺑﺮدهاﻧﺪ )و ﺷﺮﺑﺖ ﺷﻬﺎدت ﺳﺮﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ( و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ در اﻧﺘﻈﺎرﻧﺪ )ﺗﺎ ﮐﯽ ﺗﻮﻓﯿﻖ

٤

ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ

رﻓﯿﻖ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺟﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎن آﻓﺮﯾﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد( .آﻧﺎن ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ در ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎن
ﺧﻮد ﻧﺪادهاﻧﺪ.
اﺳﺘﺎد دوﺳﺮی ﻫﺰاران ﺑﯿﺖ ﺷﻌﺮ را ﺑﺮای اﻫﺪاف و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻋﻠﻮم ﺷﺮﻋﯽ ﺳﺮود ﺗﺎ ﺣﻔﻆ آن
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮای ﻋﻠﻢﺟﻮﯾﺎن آﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮاﻋﻆ و ﻣﻨﺎﻇﺮه و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و دﻋﻮت ﺑﺴﻮی ﺣﻖ ،اﮔﺮ ﭼﻪ
در ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺮودهﻫﺎﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﻟﻐﺖ و ﻋﺮوض ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎری ﺷﺪه ،و ﻧﯿﺰ ﻗﺼﯿﺪهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی
در ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻗﻀﺎﯾﺎی آن ،و در رد ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﺎن آن زﻣﺎن ﺑﻪ رﺷﺘﻪی ﺗﺤﺮﯾﺮ در آورده اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎد دوﺳﺮی ﻣﺮد دﻋﻮت ﺑﻮد ،او ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﺳﺎده و ﺑﺪون ﺗﮑﻠﻒ ﻋﻘﻞﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﻣﯽداد،
ﻗﻠﺐﻫﺎ را ﺑﯿﺪار ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ﻏﺎﻓﻼن ﻫﺸﺪار ﻣﯽداد .اﯾﺸﺎن ﻫﻤﺮاه دوﺳﺘﺎﻧﺶ اﺳﺘﺎد اﺣﻤﺪ ﺣﻤﯿﺪ ﺧﻠﻒ،
ﺣﺎج ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻄﻮع و ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﻮری در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎنزادهﻫﺎی ﻏﺮبزدهی
ﻻﺋﯿﮏ ﺑﺮای ﻧﺸﺮ و ﺗﺮوﯾﺞ آن ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﯽ را اﯾﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﺳﺘﺎد دوﺳﺮی ﺑﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی اﺳﻼم ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﺳﺨﻨﺎن و
ادﻋﺎﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺎ دﻻﯾﻞ ﻗﺎﻃﻊ و ﺑﺮﻫﺎنﻫﺎی روﺷﻦ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﺮد؛ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻃﺮف از ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد
ﭘﺸﯿﻤﻨﺎن ﻣﯽﺷﺪ و از اﺷﺘﺒﺎه ﺣﺎﺻﻠﻪ ،ﭘﻮزش ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ و از اﺳﺘﺎد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ راﻫﻨﻤﺎﯾﺶ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ،و
وﻋﺪه ﻣﯽداد ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﺎﺧﺖ و درک ﺣﻘﯿﻘﺖ ،دﯾﮕﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد را ﺗﮑﺮار ﻧﮑﻨﺪ.
او از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺿﺮورت اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺪارس اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ
دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮد ،و ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪی ﺳﻤﻌﯽ و ﺑﺼﺮی ،و ﺗﺮوﯾﺞ ﻫﻮﺷﯿﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ،
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺗﻼش و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﮐﻨﺎرﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﺮﺳﻮﯾﯽ و ﺧﺴﯿﺴﯽ و ﻣﺎلﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ
ﺑﻼ و ﺷﺮارت ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮد ،از ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ ﺷﮑﺎفﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
دﺷﻤﻦ از آن ﺑﻪ درون اﺳﻼم رﺧﻨﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ و ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎی دﺷﻤﻦ و ﺧﻨﺜﯽ
ﮐﺮدن آﺛﺎر ﺷﻮم آن ،و اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺳﺎﻻری ،و ﻧﺼﺐ و اﻧﺘﺨﺎب اﻧﺴﺎن
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻫﻤﻪی اﯾﻦﻫﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف و ﭘﯿﺮوز ﺷﺪن ﺑﺮ دﺷﻤﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮐﻪ وزارت ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﺳﻌﻮدی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ« ﺟﻬﺖ ﭘﺨﺶ
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن از رادﯾﻮی رﯾﺎض و رادﯾﻮ ﻗﺮآن ﺑﺮﮔﺬار ﮐﺮد؛ اﺳﺘﺎد دوﺳﺮی رﺗﺒﻪی اول ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮد ،و
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ،رادﯾﻮ رﯾﺎض ﻫﺮ روز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن« ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﺮد ،و اﺳﺘﺎد
دوﺳﺮی از اﺑﺘﺪای ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﻮرهی ﻣﺎﺋﺪه را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ
ﺑﯿﺴﺖ ﺟﻠﺪ ﻣﯽﺷﺪ.

دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ دوﺳﺮی

٥

ﻣﺮﺣﻮم دوﺳﺮی در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ ،دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻣﺪارس راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻞ )ﻣﺎﺳﻮﻧﺮی( و آراء و دﺳﯿﺴﻪﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺻﻬﯿﻮﻧﯽ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای اﺳﺎﺗﯿﺪ و
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﺳﺆاﻻت ﻣﺘﻌﺪد اﯾﺸﺎن را ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻔﺎﻫﯽ ،و ﺑﺮﺧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ

ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺠﻠﻪ »ﻋﮑﺎظ و اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و اﻟﺒﻼد« ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽداد.

اﺳﺘﺎد ﻣﺮﺣﻮم در ﻫﻤﻪی ﻧﻘﺎط ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺟﺰﯾﺮهی ﻋﺮب ﺑﻪ ﮔﺸﺖ و ﺳﻔﺮ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ و در ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﻣﻬﻤﯽ ﭼﻮن ﻃﺎﺋﻒ ،ﻣﮑﻪ ،ﻣﺪﯾﻨﻪ ،ﺑﺮﯾﺪ و رﯾﺎض ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﺎد ﺑﺮای وﻋﻆ ،ارﺷﺎد،
ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺑﯿﺪار ﮐﺮدن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﻮﻧﺮﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﻬﻮد ﺑﻪ اردن و ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﮐﺮد ،و در ﻧﺸﺮ
ﻣﺠﻠﻪﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻌﻮدﯾﻪ ازﺟﻤﻠﻪ »اﻟﺒﻌﺚ اﻻﺳﻼﻣﯽ« ﻫﻨﺪی» ،اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ« ﮐﻮﯾﺘﯽ و »اﻟﺪﻋﻮه« ﻣﺼﺮی
ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮد ،او وزارتﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺳﻌﻮدی ،از اﻓﺮاد ﻋﺎدی ﺗﺎ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن و ﻧﯿﺮوﻫﺎ را ﺑﺮای اﺷﺘﺮاک ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮد.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﺮﯾﻀﻪی ﺣﺞ ﺳﻔﺮ ﮐﺮد ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪی ﻫﻤﻪی ﺣﺠﺎج از ﻣﻠﺖﻫﺎی ﻣﺨﻠﻒ ﺳﺮﻣﯽزد،
ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺞ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽداد و ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻓﺘﻮا ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﺮد ،و آنﻫﺎ
را ﺑﺮای ّ
ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﺳﻼﻣﯽ و ﭘﺮﻫﯿﺰ از آﺛﺎر اﺳﺘﻌﻤﺎر در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ
ﻣﯽﻧﻤﻮد.
از ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺘﺎد دوﺳﺮی:

»از ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،اﮔﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ؛ در آن ﺑﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺪون رﺳﺎﻟﺖ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ،ﯾﻬﻮد ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻘﯿﺪهی
اﺳﻼﻣﯽ از دﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ ﻋﻘﯿﺪهای ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ از آن ،از دﺳﺘﺸﺎن در ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدن ﻗﺪس از ﻋﺮب ﺑﻮدن آن دم ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﻼم ﺑﺮ آن ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﮐﻨﻨﺪ«.
ﻧﺎﺻﺮیﻫﺎ ،ﺑﻌﺜﯽﻫﺎی ﻋﺮب ،ﻣﯿﻬﻦﭘﺮﺳﺘﺎن و دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ را ﺑﺎ آن ﺷﻌﺎرﻫﺎ و ﻫﯿﺎﻫﻮﻫﺎ ﺗﺮک ﻧﮑﺮد ﮐﻪ
اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﺘﻔﺮق ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﺷﺼﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﻪی ﻏﻮﻏﺎﻫﺎی وارداﺗﯽ ﻓﺮﯾﺎد
ﮐﺸﯿﺪه و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺷﮕﻔﺘﺎ ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﺎن ﭼﻘﺪر دروغﮔﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :دﯾﻦ ﺑﺮای ﺧﺪا و ﻣﯿﻬﻦ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ؛ دﯾﻦ
ﺑﺮای ﺧﺪا :در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮای ﺧﺪا ﻧﻤﺎز و رﮐﻮع ﺑﻪ ﺟﺎی آورﯾﺪ ،وﻟﯽ ﻣﯿﻬﻦ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ :اﻋﻢ از ﯾﻬﻮدی،
ﻧﺼﺮاﻧﯽ ،دروزی ،ﻣﺠﻮﺳﯽ و ﻻﺋﯿﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯽ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻣﯿﻞ
ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﺎن و ﻫﻮاﺧﻮاﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖﻫﺎﯾﺸﺎن در ﺻﻠﺢ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ روﺷﻦ

٦

ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ

اﺳﺖ ،و آﺧﺮﯾﻦ ﻣﯿﺦ را ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ زدﻧﺪ ،و ﺳﯽ ﺳﺎل ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺷﻌﺎرﻫﺎی
ﭘﻮچ و ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﺑﺎزی ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،آری ﺑﺮ ﺧﻼف ﻫﻤﻪی اﯾﻦﻫﺎ؛ دﯾﻦ از ِآن ﺧﺪاﺳﺖ و ﻣﯿﻬﻦ ﻫﻢ
از ِآن ﺧﺪاﺳﺖ ﻧﻪ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ،و ﺑﺎﯾﺪ ﺣﮑﻢ و ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ آن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺷﺮﯾﻌﺖ اﻟﻬﯽ در آن اﺟﺮا
ﮔﺮدد ،ﻏﯿﺮ از آن ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽای اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻬﻮد آنرا ﺑﺎ رﻧﮓ ﻣﯿﻬﻦﺧﻮاﻫﯽ رﻧﮓآﻣﯿﺰی ﮐﺮده اﺳﺖ«.

اﺳﺘﺎد ﻣﺮﺣﻮم؛ ﻧﻪ ﺣﮑﺎم و ﺳﺮدﻣﺪاران ﻋﺼﺮ ﺧﻮد را رﻫﺎ ﮐﺮد ،ﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزش و ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮد
ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﺐ و ﺣﻘﻮق ﭼﺸﻢ دوﺧﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻖ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮد ،او در ﺧﻄﺒﻪی
)دﯾﻦ ﻧﺼﯿﺤﺖ اﺳﺖ( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺻﺢ و ﺧﯿﺮﺧﻮاه ﺧﺪاﺳﺖ؛ در ﻣﺤﺒﺖ و دوﺳﺘﯽ ﺧﺪا ،ﺻﺎدق
و راﺳﺘﮕﻮ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻﮐﺪام از ﺣﮑﺎﻣﯽ را دوﺳﺖ ﻧﻤﯽدارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﻻﺋﯿﮏﻫﺎی ﮐﺎﻓﺮ ﺑﺮ ﮐﺸﻮرش
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﭘﺨﺶ ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ،ﻓﺤﺸﺎ ،زﻧﺎ ،رﻗﺎﺻﯽ ،رﺑﺎﺧﻮاری ،ﻟﺨﺘﯽ و ﺑﯽﺣﺠﺎﺑﯽ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﻫﻤﻪی ﺣﺮامﻫﺎی ﺧﺪا را ﺣﻼل و آزاد ﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﺧﺪا ﺑﺮ
آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﺎم و رؤﺳﺎﯾﯽ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ آنﻫﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻢ وارد ﺟﻨﮓ ﺷﻮﻧﺪ ،دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ«.
اﺳﺘﺎد دوﺳﺮی ﭘﯿﺎﻣﯽ را ﺑﺎ ﺧﻂ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﺮای اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺠﺬوب ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ در ﮐﺘﺎﺑﺶ» :ﻋﻠﻤﺎ
و ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ در آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﺴﯽ ﺟﺎی ﺗﺄﺳﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻗﺪرت اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﻨﮕﯽ،
ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻣﻌﺎدن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف اﯾﻦ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻐﻠﻮب
ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ اﺧﻼق درﺳﺖ و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و آن دﯾﻦ ﺻﺤﯿﺢ و ﺧﺎﻟﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽ و
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺘﺒﻠﻮر ﺷﻮد ،ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻬﺎدت در راه ﺧﺪا ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﯿﺶ از آنﭼﻪ دﺷﻤﻦ ﺷﯿﻔﺘﻪی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن اﺳﺖ
ﺑﺮای ﻣﺮگ )و ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺧﺪا( ﺣﺮﯾﺺ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
اﺳﺘﺎد دوﺳﺮی ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺼﺮ او ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺳﻘﻮط ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای
ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن روح ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ در آنﻫﺎ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪ ،و ﮔﻔﺖ:
»ﻣﻐﺰ ﺟﻮاﻧﺎن از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻃﺎﻏﻮتﻫﺎ ﭘﺮ ﺷﺪه ،اﯾﻦ )ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ( ﺳﻼح دﺷﻤﻦ اﺳﺖ ،در
ً
ﻣﺎورای آنﻫﺎ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻠﺖ ﻋﺮب ،از اﯾﻦ واژهﻫﺎی ﻟﻌﻨﺘﯽ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺷﮑﺴﺖ روﺣﯽ را در آنﻫﺎ
ُ
ﺑﻮﺟﻮد آورده ،ﺣﮑﺎم ﻃﺎﻏﻮت را در ﺻﻠﺢ و ﺳﺎزش ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺣﺠﺖ اﯾﻦﮐﻪ ﺳﻼح ﮐﺎﻓﯽ در اﺧﺘﯿﺎر
ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﻌﺬور ﻣﯽداﻧﻨﺪ ...،اﻣﺪاد و ﮐﻤﮏ ﺷﻤﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﻗﺪرتﻫﺎی زﻣﯿﻦ و
آﺳﻤﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ او ﻧﺎﺗﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎ ﺧﺪا ارﺗﺒﺎط ﺧﻮب ﺑﺮ ﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻤﮏ و ﭘﯿﺮوزیﻫﺎ
دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ«.

دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ دوﺳﺮی

٧

اﺳﺘﺎد ﻣﺮﺣﻮم در ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل )١٣٩٩ﻫـ( در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ رﯾﺎض اﯾﺮاد ﮐﺮد ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ
ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺟﻨﮓ )اﻋﺮاب ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ( واﻗﻊ ﮔﺮدد ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و از دﺳﺖ دادن ﮐﻨﺎرهی
ﺑﺎﺧﺘﺮی و ﺟﻮﻻن و ﺳﯿﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻋﺘﺮاف وارد ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮ
ﺷﺮوع ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ« .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﺳﺘﺎد ﺑﺰرﮔﻮار درﺳﺖ از آب در آﻣﺪ و ﻃﺎﻏﻮتﻫﺎی ﻣﻠﯽﮔﺮای ﻋﺮﺑﯽ،
ﺳﺮ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻧﻨﮓ و ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪی اﻧﺤﺮاف از راه ﻧﻮر و ﻗﺮآن ﺣﮑﯿﻢ
اﺳﺖ.
ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت و آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺘﺎد دوﺳﺮی:

اﯾﺸﺎن در ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ﻣﻬﺎرت ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ و ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت و آﺛﺎرش ﺑﻪ ﺣﺪود ﺳﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﯽرﺳﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ:
)ﻷﺟﻮﺑﺔ اﳌﻔﻴﺪة ﳌﻬﲈت اﻟﻌﻘﻴﺪة ،واﳉﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻬﻴﺔ ﰲ ﻧﻈﻢ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ( ﮐﻪ دوازده ﻫﺰار ﺑﯿﺖ

اﺳﺖ( ،و )إﻳﻀﺎع اﻟﻐﻮاﻣﺾ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻔﺮاﺋﺾ() ،اﳉﻮاب اﳌﻔﻴﺪ ﰲ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻐﻨﺎء واﻟﺘﺠﻮﻳﺪ(،

)إرﺷﺎد اﳌﺴﻠﻤﲔ إﱃ ﻓﻬﻢ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺪﻳﻦ() ،ﻣﻌﺎرج اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮل() ،ﻣﺸﻜﺎة اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ
ﻋﲆ ﴍح اﻟﻜﻮﻛﺐ اﳌﻨﲑ() ،ﺻﻔﻮة اﻵﺛﺎر و اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ() ،اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﺎﻣﻞ

ﻣﺴﻠﻢ اﻟﺜﺒﻮت ﰲ اﻟﺮد ﻋﲆ ﺷﻠﺘﻮت( و
اﻟﴩﻳﻒ و اﳊﻴﻮان اﻟﻨﺎﻃﻖ اﳌﺨﻴﻒ() ،اﳊﻖ أﺣﻖ أن ﻳﺘﺒﻊ() ،
ﱠ

)اﻟﺴﻴﻒ اﳌﻨﻜﻲ ﰲ اﻟﺮد ﻋﲆ ﺣﺴﲔ ﻣﻜﻲ( و....
ً
ﺳﺒﮏ و روش دوﺳﺮی در ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻏﺎﻟﺒﺎ رودهدرازی ،اﻃﻨﺎب و اﻃﺎﻟﻪﮔﻮﯾﯽ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در

ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮرهی ﻓﺎﺗﺤﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ،زﯾﺮا ﺗﻔﺴﯿﺮ آن ﺳﯽﺻﺪ ﺻﻔﺤﻪ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و درس و
اﺣﺎدﯾﺜﯽ در رادﯾﻮ رﯾﺎض و ﮐﻮﯾﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن زﯾﺎدی از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای
اﯾﺮاد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ادﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن و
داﻧﺸﮕﺎه و داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﺮد ،و ﺗﺎ دوران ﮐﻬﻮﻟﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮ او ﯾﻮرش آوردﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ روش اداﻣﻪ
داد ،و در آن دوران ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮدﺑﺎر ﺑﻮد و ﮐﻤﺘﺮ اﻇﻬﺎر ﺷﮑﻮا ﻣﯽﮐﺮد ،و در ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ درس
و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺟﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری اوﻗﺎت ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
وﻇﯿﻔﻪی دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺮای ﺧﺎص و ﻋﺎم ﻣﺮدم اﻗﺪام ﻣﯽﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﺎد دارای ﻧﻮارﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺿﺒﻂ ﺷﺪه و ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺷﺪه در اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ ،و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی
ﺑﺎ ارزﺷﯽ از آنﻫﺎ روی ﺷﺒﮑﻪی اﻧﺘﺮﻧﺖ اﺳﺖ.
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ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ

ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﺘﺎد دوﺳﺮی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ او در دﻋﻮت ﻣﺮدم ﺑﺴﻮی ﺧﺪا ،و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم در
داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و در ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻼش ﻧﺎﭼﯿﺰی ﺣﻘﯿﺮ
ﺑﺮای اﻇﻬﺎر وﻓﺎداری ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻮد ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن آﻣﻮﺧﺘﻪام.
آﺛﺎر اﺳﺘﺎد دوﺳﺮی:

اﺳﺘﺎد دوﺳﺮی در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و ﮐﻮﯾﺖ آﺛﺎر ارزﺷﻤﻨﺪی از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،و ﻣﺮدم زﯾﺎد و
داﻧﺶﭘﮋوﻫﺎن ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در درس ،ﺑﯿﺎﻧﺎت و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای اﻧﺒﻮه از ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﮔﺮانﻗﺪر از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود داﻧﺶﭘﮋوﻫﺎن آﻣﻮزﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ
ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻞ و اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﻨﺠﯿﻨﻪﻫﺎﯾﺶ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻄﺤﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻗﺎﺑﻞ درک و اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﺎﺷﺪ .دﮐﺘﺮ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺛﻮﯾﺒﯽ اﻫﻞ اﻧﺼﺎف ﺑﻮده ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﺘﺎد دوﺳﺮی ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮای ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﺟﺎﻣﻊﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎت در ﻣﻮرد او ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وﻓﺎت اﺳﺘﺎد دوﺳﺮی:

اﺳﺘﺎد ﻣﺮﺣﻮم ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری داﺧﻠﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه ﺑﻮد و از آن رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ
دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﻮد و ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻫﻢ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮد؛ وﻟﯽ ﮐﺎر دﻋﻮت دﯾﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
اوﻗﺎﺗﺶ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد.
و در ده روز آﺧﺮ رﻣﻀﺎن )١٣٩٩ﻫـ( در ﻣﮑﻪ دﯾﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ از ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد ،و در
ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ و دﻋﻮت ﺑﻪ ﻟﻨﺪن ﺳﻔﺮ ﮐﺮد ،و در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎﯾﯽ روﺑﻪرو ﺷﺪ و
ﭘﺰﺷﮏ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ او را ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد ،وﻟﯽ او ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮدن را ﺑﺮ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺗﺮﺟﯿﺢ داد ،و در
ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻼﻣﯽ ﻟﻨﺪن ﺧﻄﺒﻪای اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران را ﺷﮕﻔﺖزده ﮐﺮد ،و در اﯾﻦ اواﺧﺮ
ﺑﯿﻤﺎرﯾﺶ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪ و در ﺗﺎرﯾﺦ دﻫﻢ ذیاﻟﻘﻌﺪه  ١٣٩٩ﻫﺠﺮی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ١٩٧٩ﻣﯿﻼدی اﺟﻞ ﻗﻄﻌﯽ اﯾﺸﺎن
ﻓﺮار رﺳﯿﺪ ،و ﺟﻨﺎزهاش را ﺑﻪ رﯾﺎض ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ ،ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ
ﺑﻮد و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﯿﻊ ﺟﻨﺎزهی او اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺑﻮد ،و
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ دوازده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،و ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺰرگ رﯾﺎض ﻣﻤﻠﻮ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺪ ،و
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻌﺪ از او ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﻮﻧﯽﻫﺎ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ از دﺳﺖ دادن ارﺷﺎد و ﻣﻮاﻋﻈﺶ
ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ دوﺳﺮی
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درود ﺧﺪا ﺑﺮ اﺳﺘﺎد ﺑﺰرﮔﻮار و دﻋﻮتﮔﺮ ﺟﻠﯿﻞ اﻟﻘﺪر ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ دوﺳﺮی ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ و او را ﻣﻮرد
ﻋﻔﻮ و ﮔﺬﺷﺖ و ﻓﯿﺾ ﺑﯽﮐﺮاﻧﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ ،و ﻣﺎ و او را در زﻣﺮه ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﺎن درآورد ،و
ﺗﻼشﻫﺎی او را ﻣﻮرد ﺑﺮﮐﺖ و ﻓﺰوﻧﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ ،آﻣﯿﻦ.

**از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ**

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﺒﺮﯾﻦ ...اﻣﺎم داﻧﺸﻤﻨﺪ
اﻣﺮوز ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ را ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻣﻤﺘﺎز و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﻣﺖ ...و ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن و رﻫﺒﺮان ﻋﻠﻢ
و داﻧﺶ ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ را در ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ و ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ و ﻣﺠﺎﻟﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎء ،و
ﺑﻘﯿﻪ ﻋﻤﺮ ﺧﻮﯾﺶ را در ﺗﻌﻠﯿﻢ و آﻣﻮزش دادن دﯾﮕﺮان و ارﺷﺎد و اﻓﺘﺎء ﺻﺮف ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺟﻤﻊ ﺑﺴﯿﺎر
زﯾﺎدی از داﻧﺶﭘﮋوﻫﺎن و ﻋﻠﻢ ﺟﻮﯾﺎن ﻧﺰد اﯾﺸﺎن زاﻧﻮی ﺷﺎﮔﺮدی را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ ...،و روی ﺣﻮادث و
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ....،اﯾﻨﮏ ﺷﻤﺎ و اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﺒﺎرک آن
ﺑﺰرﮔﻮار:
ﻧﺎم و ﻟﻘﺐ:

او ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﻓﻬﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﺮﯾﻦ از آل رﺷﯿﺪ اﺳﺖ؛ آل
رﺷﯿﺪ ﺷﺎﺧﻪای از ﻗﺒﯿﻠﻪی ﻋﻄﯿﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮان زﯾﺪ در ﻧﺠﺪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﺸﻬﻮری ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ،
وﻃﻦ و ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺘﺸﺎن ﺷﻬﺮ ﺷﻘﺮاء ﺑﻮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﻮﯾﻌﯿﻪ در ﻗﻠﺐ ﻧﺠﺪ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و
در آﻧﺠﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺘﻤﻠﮑﺎت ﺷﺪﻧﺪ.
ﺧﺎﻧﻮاده اﺑﻦ ﺟﺒﺮﯾﻦ:

در ﻣﯿﺎن آن ﺧﺎﻧﻮاده اﻓﺮادی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎنﻫﺎ ﺷﻬﺮت دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
اﺧﺒﺎر در زﻣﺎن اﯾﺸﺎن در ﮐﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ؛ ﺟﺪ ﭼﻬﺎرم او ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﺮﯾﻦ در اواﺳﻂ ﻗﺮن
ﺳﯿﺰدﻫﻢ از ﺷﻬﺮت ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﻣﺮ ﻗﻀﺎوت ،وﻻﯾﺖ و اﻣﺎرت ﺷﻬﺮ ﻗﻮﯾﻌﯿﻪ
ﺑﻪ او واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ ،و در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ از ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﻘﺎم واﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ،و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ
ﺳﺨﻨﺮان و ﺳﺮور و ﻗﺎﺿﯽ آنﻫﺎ ﺑﻮده ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ واﻓﺮ و ﺛﺮوت و زﻣﯿﻦ و اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ارزاﻧﯽ داده ﺑﻮد ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ از اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺑﺎ ﻧﺎم او و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﻌﺪ از او ﺑﺮ اﯾﻦ
اﻣﺮ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ زﯾﺎدی از او ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺎﺗﺐﻫﺎﯾﯽ را ﺟﻬﺖ
ﺛﺒﺖ و ﭘﺎکﻧﻮﯾﺲ و ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮداری از ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺖﻣﺰد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻟﺬا ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﺶ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﻢ ﻧﺰد ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮادﮔﺎﻧﺶ ﻧﮕﻪداری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از او ﻧﻮهاش اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﻓﻬﺪ ﺷﻬﺮت
ﯾﺎﻓﺖ ،ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ اﻧﺪوﺧﺖ ،و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ آلﺷﯿﺦ و ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺑﺎﺑﻄﯿﻦ و
ﺷﯿﺦ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﻤﺮ رﺳﯿﺪ ،و درس ﺧﻮاﻧﺪ و ﻋﻠﻢ آﻣﻮﺧﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت زﯾﺎدی ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮد و ﮐﺘﺎبﻫﺎی
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ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ

ﺧﻄﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ از ﺧﻮد ﺑﻪ ارث ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﻧﺎﻣﺶ را روی آن دﺳﺘﻪ از ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻗﺴﻤﺘﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﺗﻤﻠﮏ ﺧﻮﯾﺶ درآورده اﺳﺖ .وﻇﯿﻔﻪی اﻣﺎﻣﺖ و ﻣﻮﻋﻈﻪ و اﻓﺘﺎء و
ﺗﺪرﯾﺲ و آﻣﻮزش ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .اﯾﺸﺎن در ﻗﺮن ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻫﺠﺮی وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ،و ﭘﺲ
از او ﭘﺴﺮش ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در ﻣﻘﺎم او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﻧﺰد ﭘﺪرش و ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎی آن ﺷﻬﺮ و ﻏﯿﺮه ﯾﺎد
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻣﺎﻣﺖ و ﺧﻄﺒﻪ و ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺪرﯾﺲ را در روﺳﺘﺎی )ﻣﺰﻋﻞ( ﺗﺎﺑﻊ )ﻗﻮﯾﻘﯿﻪ(
ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ ،و ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮد و در راه ﺧﺪا وﻗﻒ ﮐﺮد ،و در
ﺳﺎل)١٣٤٤ﻫـ( وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ،و ﭘﺴﺮش ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ اﻣﺎﻣﺖ و ﺧﻄﺒﻪ و ...را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد ﭘﺪرش درس ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد ،و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺳﻔﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ،و ﻣﺘﻮن
زﯾﺎدی را ﺣﻔﻆ داﺷﺖ ،و ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻧﺴﺨﻪﺑﺮداری ﮐﺮد ،و او ﻫﻢ در ﺳﺎل )١٣٥٥ﻫـ( وﻓﺎت
ﯾﺎﻓﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺟﺒﺮﯾﻦ ﻃﻠﺒﻪ ﺑﻮد ﭘﺪرش ﻗﺮآن را ﺑﻪ او ﺣﻔﻆ ﮐﺮد ،او در ﺳﺎل )١٣٢١ﻫـ( ﭘﺲ از
ﺑﺮادرش اﻣﺎﻣﺖ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ )رﯾﻦ( ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ ،و ﻧﺰد ﻗﺎﺿﯽ
آن ﺷﻬﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺷﺜﺮی ﺑﺎ ﮐﻨﯿﻪی اﺑﻮﺣﺒﯿﺐ ﻣﺸﻐﻮل ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺷﺪ ،و ﺗﺎ زﻣﺎن وﻓﺎت ﺷﯿﺦ اﺑﻮﺣﺒﯿﺐ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻘﯿﻢ آن ﺷﻬﺮ ﺑﻮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ رﯾﺎض رﻓﺖ و در ﺳﺎل )١٣٨٧ﻫـ( وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ.
رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺟﺒﺮﯾﻦ:

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺟﺒﺮﯾﻦ در ﺳﺎل )١٣٥٢ﻫـ( در ﯾﮑﯽ از روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮ )ﻗﻮﯾﻌﯿﻪ( دﯾﺪه ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد ،وﻟﯽ
ً
ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﺷﻬﺮ )رﯾﻦ( ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﺎل )١٣٥٩ﻫـ( ﺗﻌﻠﻢ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی را ﺷﺮوع
ﮐﺮد ،و ﭼﻮن در آنﺟﺎ ﻣﺪارس ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮد ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﺶ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻓﺘﺎد ،وﻟﯽ در
اﺛﻨﺎی ده ﺳﺎل ﻗﺮآن و ﻗﻮاﻋﺪ اﻣﻼ و ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺑﺘﺪاﯾﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﯾﺎدﮔﺮﻓﺖ ،ﺳﭙﺲ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن ﮐﺮد و
ً
آن را در ﺳﺎل )١٣٦٧ﻫـ( ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮد ،و ﻗﺒﻞ از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم اﺑﺘﺪاﯾﯽ را ﻫﻢ ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺜﻼ در ﻋﻠﻢ
ﻧﺤﻮ )آﺟﺮوﻣﻴﻪ( و در ﻋﻠﻢ ﻓﺮاﺋﺾ ﻣﺘﻦ )رﺣﺒﻴﻪ( و در ﺣﺪﯾﺚ )ارﺑﻌﲔ ﻧﻮوی( و )ﻋﻤﺪة اﻷﺣﻜﺎم( ﺑﺎ
ﺣﻔﻆ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن را ﻧﺰد ﭘﺪرش ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد .و ﺑﻌﺪ از ﺣﻔﻆ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺮآن ،ﻧﺰد اﺳﺘﺎد ّدوم ﺧﻮد ﺑﻌﺪ از
ﭘﺪرش درس ﺧﻮاﻧﺪن را ﺷﺮوع ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺜﺮی ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﺑﻮﺣﺒﯿﺐ ﺑﻮد ،و
ﻗﻤﺴﺖ ﻋﻤﺪه ﺧﻮاﻧﺪﻧﺶ در ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد .اﺑﺘﺪا از ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺮوع ﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری
و ﺑﻌﺪ )ﳐﺘﴫ ﺳﻨﻦ أﺑﻰ داود( و ﺑﻌﻀﯽ از )ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬي( ﺑﺎ ﺷﺮح آن )ﲢﻔﺔ اﻷﺣﻮذي( وﮐﻞ )ﺳﺒﻞ

اﻟﺴﻼم ﴍح ﺑﻠﻮغ اﳌﺮام( و ﺷﺮح اﺑﻦ رﺟﺐ )ارﺑﻌﲔ( ﮐﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ )ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻮم واﳊﻜﻢ( در ﺷﺮح

ﭘﻨﺠﺎه ﺣﺪﯾﺚ از )ﺟﻮاﻣﻊ اﻟﻜﻠﻢ( و ﺑﺮﺧﯽ از )ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر( ﺑﺮ )ﻣﻨﺘﻘﻰ اﻷﺧﺒﺎر( و ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﮐﻪ

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﺒﺮﯾﻦ ...اﻣﺎم داﻧﺸﻤﻨﺪ
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ﺳﺮﺷﺎر از اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺴﻨﺪه و آﺛﺎر ﻣﻮﺻﻮﻟﻪ اﺳﺖ را ﺧﻮاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ،و )ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ

اﻟﺬي ﻫﻮ ﺣﻖ اﷲ ﻋﲆ اﻟﻌﺒﻴﺪ( و اﺣﺎدﯾﺚ و آﺛﺎر و دﻻﯾﻞ آن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﺮد ،و ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺮحﻫﺎی

آن را ﺧﻮاﻧﺪ ،و در ﻓﻘﻪ ﺣﻨﺒﻠﯽ )ﻣﺘﻦ اﻟﺰاد( و ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﺷﺮح آن را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد ،و در ادب و ﺗﺎرﯾﺦ و
زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪی ﻋﻠﻤﺎء ﮐﺘﺎبﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﻫﻢ ﯾﺎدﮔﺮﻓﺖ ،و ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺳﺎل )١٣٧٤ﻫـ( ﺑﺪﯾﻦ روال اداﻣﻪ داد،

ﺳﭙﺲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﺘﺎدش اﺑﻮﺣﺒﯿﺐ ﺑﻪ رﯾﺎض ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮد ،و در داﻧﺸﺴﺮای ﻋﻠﻤﯽ اﻣﺎم دﻋﻮت در ﺳﻄﺢ
دوم ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﺶ را اداﻣﻪ داد ،و در ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک و ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺎﯾﻪ دوم ﺷﺪ ،ﮐﻪ
ﻫﻤﺮاﻫﺎن او ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺻﻌﻮد ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻬﺎرده ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ در ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻟﯽ ﻫﻤﺎن داﻧﺸﺴﺮا ﺛﺒﺖ
ﻧﺎم ﮐﺮد و در ﻣﺪت ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ در آنﺟﺎ در ﺳﺎل )١٣٨١ﻫـ( ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺳﻄﺢ داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﺎﻟﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﻣﺪرک ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺑﻮد و داﻧﺶﺟﻮﯾﺎن ﻣﻮﻓﻖ اﯾﻦ دوره ﻫﻢ ﯾﺎزده ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﺳﺎل )١٣٨٨ﻫـ( در داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻀﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،و ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﺳﺎل در )١٣٩٠ﻫـ( ﺑﺎ رﺗﺒﻪی
ﻋﺎﻟﯽ ﻧﺎﺋﻞ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ درﺟﻪی ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﭘﺲ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل در داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ رﯾﺎض
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،و در )١٤٠٧ﻫـ( ﺑﺎ رﺗﺒﻪی ﻣﻤﺘﺎز ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﻮرا را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ،و در ﺧﻼل و ﻗﺒﻞ از آن
ﻫﻢ در ﺣﻠﻘﻪی درس ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻇﺮه و ﺳﺆال و اﺳﺘﻔﺎده و ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﺎدی و
ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺳﻔﺮﻫﺎ ﮐﺴﺐ ﻓﯿﺾ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻓﺎﺋﺪهی ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺗﮑﺎﭘﻮ ﺑﻮد.
اﺣﻮال اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ:

اﺳﺘﺎد ﺟﺒﺮﯾﻦ در اواﺧﺮ ﺳﺎل )١٣٧٠ﻫـ( ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻮی ﺧﻮد ازدواج ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی
ﻣﺘﺪﯾﻦ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و دﻟﺴﻮز و ﺧﯿﺮﺧﻮاه و اﻫﻞ ﺑﺬل و ﺗﻼش در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ و اﯾﻔﺎی ﺣﻘﻮق ﭘﺮوردﮔﺎر و ﻧﯿﺰ
ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮد ،و در ﺳﺎل )١٤١٤ﻫـ( دار ﻓﺎﻧﯽ را وداع ﮔﻔﺖ ،و در ﻃﻮل آن ﻣﺪت زﻧﺪﮔﯽ ﺻﺎﺣﺐ
دوازده ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ از اﯾﺸﺎن ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ در ﺳﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ﻓﻮت ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﭘﺴﺮ و ﺷﺶ دﺧﺘﺮش
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ازدواج ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻫﻤﻮاره در اﻃﺮاف ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ،و
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺷﺮﻋﯽ و آداب دﯾﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻣﻨﺰل؛ اﺑﺘﺪا ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔﻞ
ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارش ﺑﻮد ،و در ﺣﺪ ﺗﻮان ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺶ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ،و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ
درﯾﻎ ﻧﻤﯽورزﯾﺪ ،و او را وادار ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﺮد ،و در ﺗﻤﺎم دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﺴﺮا ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﺶ
را ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ،وﻟﯽ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻧﯿﺎزش را ﺑﻪ ﭘﺪرش ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪ ﻫﻤﺴﺮش را ﺑﻪ
ﻧﺰد ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ ،و ﻣﻨﺰل ﮐﻮﭼﮑﯽ را اﺟﺎره ﮐﻨﺪ ،و ﻋﻠﯽ رﻏﻢ درآﻣﺪ ﮐﻢ؛ ﭼﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮ آوردن ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﺿﺮوری اﮐﺘﻔﺎء ﻣﯽﮐﺮد؛ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ آن وﺿﻊ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ اداﻣﻪ دﻫﺪ و در ﻣﺪت ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از
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ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ

ﻣﻨﺰﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل دﯾﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﻣﯽداد ،و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﯾﺎری ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻨﺰﻟﯽ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ ،و
ﻣﺪت ﻫﯿﻔﺪه ﺳﺎل ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺪون اﺳﺮاف و ﺧﺴﯿﺴﯽ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﮐﻢﺑﻀﺎﻋﺘﯽ ﺑﻪ رﻓﺎﻫﯿﺖ و ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل )١٤٠٢ﻫـ( ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ )ﺑﺎﻧﮏ رﻓﺎه و ﺗﻮﺳﻌﻪ( ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺜﺎل ﺧﻮد در اﯾﻦ زﻣﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻋﻘﯿﺪه او:

از ﻟﺤﺎظ ﻋﻘﯿﺪه ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪات ﺳﺎﻟﻢ و درﺳﺘﯽ ﮐﻪ از آﺑﺎء و اﺟﺪاد و اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺨﻠﺺ
ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ را از ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن
ّ
اﻟﻮاﺳﻄﯿﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب :ﺑﺎ درس و ﺗﻌﻠﻢ ﯾﺎدﮔﺮﻓﺖ ،و ﺷﺮحﻫﺎی آن را از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻋﻠﻮم
ﺷﺮﻋﯽ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ ،و اﻟﻔﺎظ ﻏﺮﯾﺐ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻣﻌﺎﻧﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدادﻧﺪ ،و دﻻﻟﺖﻫﺎی
ﻧﺼﻮص را ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و اﯾﺸﺎن ﻫﻢ در ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻋﻘﯿﺪه ﺳﻠﻒ روش اﺳﺎﺗﯿﺪ
ﺧﻮد را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺷﺎﮔﺮدان زﯾﺎدی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﻣﻔﺼﻞ ﻋﻘﯿﺪه اﻣﺜﺎل ﺷﺮح اﻟﻮاﺳﻄﯿﻪ ﺧﻠﯿﻞ
ﻫﺮاس و اﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن و اﺑﻦ رﺷﯿﺪ ،و ﺷﺮح )ﻋﻘﻴﺪه ﻃﺤﺎوﻳﻪ( و )ﳌﻌﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎد( و ﺷﺮحﻫﺎی )ﻛﺘﺎب
اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ( ،و ﻧﯿﺰ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻔﺼﻞ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ :و اﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ و ﺣﺎﻓﻆ ﺣﮑﻤﯽ و ﻏﯿﺮه را ﻧﺰد

اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،و در ﻣﻮﻗﻊ درس در ﻣﻮرد دﻟﯿﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺑﺤﺚ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .اﯾﺸﺎن در
داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد ﻣﺪرس ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻘﯿﺪه و ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻮد ،و ﺑﺮ رﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ اﺷﺮاف داﺷﺖ ،و در ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ و ﻣﻨﺎﻇﺮه ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ
و دﮐﺘﺮا ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،و داﻧﺶﺟﻮﯾﺎن را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻔﯿﺪ در ﻣﻮﺿﻮع راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﻢ ﺑﺮ

ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻋﻼوه ﺑﺮ داﻧﺶﺟﻮﯾﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻢ ارﺗﺒﺎط زﯾﺎدی ﺑﺎ او
دارﻧﺪ.
اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺬﻫﺐ و دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻘﻬﯽ در ﻓﺮوع ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ اﺳﺎﺗﯿﺪ او در ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻨﺒﻠﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ
ً
ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و ﻏﺎﻟﺒﺎ از آن ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺣﻨﺒﻠﯽﻫﺎ را ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺬﻫﺐ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ وﺳﯿﻊﺗﺮﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ اﺳﺖ ﭼﻮن رواﯾﺎت زﯾﺎدی در آن ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺑﺎ دﯾﮕﺮ
ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﺮ ﮐﺲ اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﺮ آن ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺰ در ﻓﺮﺿﯿﺎت و
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺎدر و ﮐﻤﯿﺎب ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ در آنﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد ﺑﺎ اﮐﺜﺮ ﻣﺬاﻫﺐ اﺣﺎﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ ،و ﻫﺮﮔﺎه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻠﺤﻖ ﮔﺮدد.

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﺒﺮﯾﻦ ...اﻣﺎم داﻧﺸﻤﻨﺪ
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اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺟﺒﺮﯾﻦ

اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻋﻠﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﺷﺎن زاﻧﻮی ﺗﻠﻤﺬ و ﺷﺎﮔﺮدی زده از ﭘﺪرش ﺷﺮوع ﺷﺪه ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻗﺮآن و
ﻧﻮﺷﺘﻦ را از ﺳﺎل )١٣٥٩ﻫـ( ﻧﺰد اﯾﺸﺎن آﻏﺎز ﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ در زادﮔﺎﻫﺶ آن را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﭘﺪرش
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ و دﻟﺴﻮز و ﺧﯿﺮﺧﻮاه و ﻣﺨﻠﺺ و دوﺳﺖ و اﻫﻞ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻮد ،و ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﺗﺮﺑﯿﺖ و
ﺟﺪﯾﺖ ﮐﺎر ﺑﺮای ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺗﺎ ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﻮأم ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﺮاد زﯾﺎدی اﺳﺘﻔﺎده رﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﺗﺎ
اﯾﻦﮐﻪ در ﺳﺎل )١٣٧٧ﻫـ( دﻋﻮت ﺣﻖ را اﺟﺎﺑﺖ ﮐﺮد و دﯾﺪه از ﺟﻬﺎن ﻓﺮو ﺑﺴﺖ.

از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺳﺎﺗﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ّ
ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮﺣﺒﯿﺐ ﺷﺜﺮی اﺳﺖ

ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺪﯾﺚ و ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﻋﻘﯿﺪه و ﻓﻘﻪ و ادب و ﻧﺤﻮ و ﻓﺮاﺋﺾ را ﻧﺰد اﯾﺸﺎن
ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ ،و ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻮن زﯾﺎدی را در ﺷﺎﮔﺮدی او ﺣﻔﻆ ﮐﺮد و ﺷﺮح و ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت روی آنﻫﺎ را ﻧﺰد اﯾﺸﺎن
ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ،و از ﺳﺎل )١٣٦٧ﻫـ( ﺗﺎ ) (١٣٨٧ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ رﯾﺎض وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ﻫﻤﻮاره ﺷﺎﮔﺮد او ﺑﻮد ،اﻣﺎ
ﺑﻌﺪ از اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺰد او ﺑﻮد .و از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺑﻦ ﺟﺒﺮﯾﻦ ﻧﺰدﺷﺎن درس ﺧﻮاﻧﺪ و از
ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ اﯾﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮد ،ﺷﯿﺦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻣﻄﻠﻖ اﻣﺎم و ﺧﻄﯿﺐ ﯾﮑﯽ از روﺳﺘﺎﻫﺎی )رﯾﻦ( ﺑﻮد ،ﺳﭙﺲ
ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺣﻔﺮاﻟﺒﺎﻃﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺖ ﺷﺪ و در رﯾﺎض ﺳﮑﻮﻧﺖ ﯾﺎﻓﺖ و در ﺳﺎل
)١٣٨١ﻫـ(.
او ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﻮد؛ اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺮﺷﺎر و ﻫﻮش ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،و ﮐﻤﺘﺮ
اﺗﻔﺎق اﺗﻔﺎده ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺎ او ﻧﺸﺴﺘﻪ و از او اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و
ﻏﺮﯾﺒﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﺧﻼﺻﻪ او اﻋﺠﻮﺑﻪی زﻣﺎن ﺑﻮد ،رﺣﻤﺖ و ارﮐﺎم ﺧﺪا ﺑﺮ او .و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ
اﺳﺎﺗﯿﺪ اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی درﺳﺸﺎن ﺑﻮده ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ آل ﺷﯿﺦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ و
ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻧﺪارد ،و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺴﺮای اﻣﺎم دﻋﻮت در ﻣﺎه ﺻﻔﺮ ﺳﺎل )١٣٧٤ﻫـ( اﻓﺘﺘﺎح ﮔﺮدﯾﺪ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﻈﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه ﻣﺸﻐﻮل ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺷﺪﻧﺪ ،و اﯾﺸﺎن ﺗﺪرﯾﺲ آن ﻗﺴﻤﺖ
را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وی واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﺑﻨﺪه ﻧﯿﺰ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮاد درس ﺷﺮﻋﯽ ﻫﻤﺮاه اﯾﺸﺎن
ﺑﻮدم ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﻓﻘﻪ و ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻘﯿﺪه ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮد ،در ﺣﺪﯾﺚ دو دﻓﻌﻪ )ﺑﻠﻮغ اﻟﻤﺮام(
در ﺳﻄﺢ دوم و ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮد ،و در ﻓﻘﻪ )ﻣﺘﻦ زاد اﻟﻤﺴﺘﻘﻨﻊ( و ﺷﺮح آن )اﻟﺮوض اﻟﻤﺮﺑﻊ( را
ً
ﻫﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﺎ ﺷﺮح ﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ دو ﺑﺎر ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﻃﻼب ﻧﮑﺎت و ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﻬﻢ ﻻزم
را ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
و در ﻋﻠﻢ ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﻋﻘﯿﺪه ﮐﺘﺎب اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ و ﺷﺮح آن )ﻓﺘﺢ اﳌﺠﻴﺪ( و )ﻛﺘﺎب اﻻﻳﲈن( ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم

اﻟﻌﺰ( و ﻏﯿﺮه را
اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ :و ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻦ )ﻋﻘﻴﺪة اﳊﻤﻮﻳﺔ و ﻋﻘﻴﺪة اﻟﻮاﺳﻄﻴﺔ ،و ﴍح ﻃﺤﺎوﻳﺔ اﺑﯽ ﹼ
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ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ

ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽداد ﺗﺎ ﻗﺴﻢ آﺧﺮ را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪ ،و در ﺳﺎل )١٣٨١ﻫـ( از ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺎز
اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﻪ اﻓﺘﺎء و رﯾﺎﺳﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﯾﺎﻓﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ در رﻣﻀﺎن )١٣٨٩ﻫـ( وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ،رﺣﻤﺖ
ﺧﺪا ﺑﺮ اﯾﺸﺎن.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺳﺎل )١٣٧٥ﻫـ( در ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره داﻧﺸﺴﺮا ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﯿﺦ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻧﺼﺎری در ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺣﺪﯾﺚ و ﻧﺤﻮ و ﺻﺮف و اﺻﻮل ﻓﻘﻪ ،و ﻧﺰد ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ
رﺷﯿﺪ در ﻓﺮاﺋﺾ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دورهی ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻫﻢ در ﺳﺎل )١٣٨٨ﻫـ( ﻣﺎده ﻓﻘﻪ را ﻧﺰد
اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻧﺪ ،و اﯾﺸﺎن ﯾﮑﯽ از ﻓﻘﻔﻬﺎی ﺷﻬﺮ ﺑﻮد ،و دارای ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﻫﻤﭽﻮن )ﻋﺪة اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺄﺣﻜﺎم
اﻟﺘﻮارث( و )اﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎت اﻟﺴﻨﻴﺔ( ﺑﻮده ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮحﻫﺎی واﻓﯽ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﺳﺖ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦﻫﺎ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺷﺎﮔﺮ ﺷﯿﺢ ﺣﻤﺎد ﺑﻦ ﻣﺠﺪ اﻧﺼﺎری و ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﯿﺤﺎﻧﯽ و ﺷﯿﺦ

ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻋﻤﺎر ﺟﺰاﯾﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ .و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻧﺰد ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ ﭼﻮن اﺳﺘﺎد
ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺘﻮﻓﺎی ﺳﺎل )١٤٠٢ﻫـ( در ﻓﻘﻪ ﻃﺮق ﻗﻀﺎء ﺑﻮده ،و از اﺑﺘﺪای ورود ﺑﻪ
رﯾﺎض در ﺟﻠﺴﺎت درس اﯾﺸﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،و در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺣﮑﺎم و ﻗﺼﻪ و ﻣﻮﻋﻈﻪ و ﺗﺎرﯾﺦ
اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی زﯾﺎدی از اﯾﺸﺎن ﮐﺴﺐ ﮐﺮد ،و ﻧﯿﺰ در ﻣﺤﻀﺮ اﺳﺘﺎد ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﻋﻔﯿﻔﯽ ﮐﻪ از ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺸﻬﻮر
اﺳﺖ ،و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻗﻀﺎت و ﻣﺪرﺳﯿﻦ و دﻋﻮﺗﮕﺮان و ﻏﯿﺮه در ﻣﺤﻀﺮﺷﺎن ﺷﺎﮔﺮدی ﮐﺮدهاﻧﺪ و از
ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻠﻮﻣﯽ را ﺑﺮ او ﻓﺘﺢ و ﺑﻪ او اﻟﻬﺎم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎی اﯾﻦ زﻣﺎن
ﺗﻔﻮق ﯾﺎﻓﺖ ،و در ﺗﻔﺴﯿﺮ و اﺳﺘﻨﺒﺎط از ﻗﺮآن ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻖ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﻧﯿﺰ در ﺣﺪﯾﺚ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻏﺮﯾﺐ
اﻟﺤﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ داﺷﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﯿﺦ )ﻣﻨﺎع ﺧﻠﯿﻞ ﻗﻄﺎن( ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﺳﯿﻊ و روﺷﻦ ﻣﻮاد ﺗﻔﺴﯿﺮ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
درس ﻣﯽداد ،و از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻓﻮاﺋﺪ ،ﻧﮑﺎت و دﻻﺋﻞ ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﮐﺮد؛ از ﻣﺠﺎﻟﺲ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی
اﯾﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی زﯾﺎدی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﻣﺘﻌﺪد دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﯿﺦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
ﻣﺘﺮوک :ﮐﻪ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﻣﺪرک دﮐﺘﺮا در ﺳﻌﻮدﯾﻪ ﺑﻮد؛ و ﻣﻮاد ﻓﻘﻪ و ﺣﺪﯾﺚ و
ﺗﻔﺴﯿﺮ را ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻧﺪ ،و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ و ﺗﻌﻠﯿﻞ اﻫﺘﻤﺎم زﯾﺎد ﻣﯽداد و ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﮐﺎﻣﻠﯽ داﺷﺖ ،و ﺑﻪ ﺻﻮرت وﺳﯿﻊ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽداد ،و اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﺪدی از اﯾﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ
اﯾﺸﺎن ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﺑﺤﯿﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ در اﺻﻞ  -ﻣﺼﺮی ﺑﻮد -و ﺗﺪرﯾﺲ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
ﮔﺮﻓﺖ ،و ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد ﺧﻼف و ﺟﻤﻊ و ﺗﺮﺟﯿﺢ آراء ﺑﺮﺗﺮ
اﻫﺘﻤﺎم وﯾﮋه ﻣﯽداد ،و در ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ اﻓﺮاد زﯾﺎدی از درسﻫﺎﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻨﺪی

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﺒﺮﯾﻦ ...اﻣﺎم داﻧﺸﻤﻨﺪ
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ﻣﺼﺮی ،وﻟﯽ ﮐﺎرش را ﻓﻘﻂ در ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺎل اداﻣﻪ داد ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ و آنﺟﺎ
وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ،رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ او ﺑﺎد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ آن اﻓﺮاد ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺠﺎزی ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻔﺴﯿﺮ )اﻟﻮاﺿﺢ( ﺑﻮد ،و )ﻃﻪ دﺳﻮﻗﯽ( ﻋﺮب
ﻣﺼﺮی ﮐﻪ دارای ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮔﺴﺘﺮده و اﻃﻼع و ﺣﻔﻆ و ﻓﺼﺎﺣﺖ و زﺑﺎن ﺑﻮد ،و اﻓﺮاد دﯾﮕﺮﻏﯿﺮ از اﯾﻦﻫﺎ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﺪادی ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،درسﻫﺎی ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ را از اﺳﺎﺗﯿﺪ دﯾﮕﺮی ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺎمدارﺗﺮﯾﻦ
آﻧﺎن اﺳﺘﺎد ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز :ﺑﻮد ،و در اﻏﻠﺐ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی درسﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ و ﺻﺒﺢ و
ﻣﻐﺮب در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ رﯾﺎض ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد و رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﺘﻮن و ﺷﺮوح ﻣﺆﻟﻔﺎت
درس ﻣﯽداد ،و ﻣﻮارد و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺠﻤﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽداد ،و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎ اﻋﻼم ﻫﺸﺪار ﻣﯽﮐﺮد.
ّ
)ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﻬﯿﺰع( ﻣﺪرس و ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻮد ،ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ و در
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ اﯾﺸﺎن

ﻣﻨﺰل ﺧﻮد درسﻫﺎﯾﯽ داﯾﺮ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﺗﻌﺪادی از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﺦ )ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻫﻮﯾﻤﻞ( از
ﻗﻀﺎت رﯾﺎض اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و در ﻣﺴﺠﺪ و ﻣﻨﺰل ﭘﯿﺶ او درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت زﯾﺎدی
ﻧﻤﯽداد ،اﻣﺎ ﺧﻄﺎ و اﺷﺒﺎﻫﺎت را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ رﯾﺰ را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﺮد ،و در آﺧﺮ ﻋﻤﺮ
ﺣﯿﺎت ﺷﻨﻮاﯾﯽ او ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪ و ﺑﯿﻤﺎرﯾﺶ ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺖ ،ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل )١٤١٥ﻫـ( ﺟﺎن ﺑﻪ ﺟﺎنآﻓﺮﯾﻦ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد ،رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ او ﺑﺎد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از دوﺳﺘﺎن و رﻓﯿﻘﺎن و ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﺎن وﻗﺖ درس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد ،و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ اﻏﻠﺐ ﺷﺐﻫﺎی

اﻣﺘﺤﺎن را ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺳﭙﺮی ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ )ﺷﯿﺦ ﻓﻬﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﯿﻦ اﻟﻔﻬﺪ و ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻘﺮن :و
ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻓﺮﺳﺎن و ﺷﯿﺦ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ و  (...از آن ﺟﻤﻠﻪ دوﺳﺘﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
در ﺷﺎﮔﺮدی اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺳﺒﻘﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،و ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﮑﺎت را ﮐﻪ در وﻗﺖ درس از دﺳﺖ داده ﺑﻮد ﺑﻪ واﺳﻄﻪی
اﯾﺸﺎن ﯾﺎد ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،و روش دور و ﻣﺮور درسﻫﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﺷﺮح درس را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،و اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻟﻐﻮی را ﺧﻮد اﺻﻼح ﻣﯽﮐﺮد ،و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﺘﻼﻓﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽداد ،ﭼﻮن ﺑﺎ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آﮔﺎه ﺷﺪن ﺑﺮ ﻫﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻢ در ﻓﻘﻪ
ﺣﻨﺒﻠﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع آﺷﻨﺎ ﺑﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روش ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻟﻐﺖ ،و اﺧﺘﺼﺎص
ﻫﺮ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ از ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎ و ...را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﺮد ،ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ درس ﺑﺨﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ
ﺑﯽﺑﻬﺮهﻫﺎ ﺑﯽﻧﺼﯿﺐ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻼب ﺗﺎزه وارد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺤﺚ و
ً
ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪ ،و از ﺗﺠﺎرب اﯾﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻗﺪﯾﻢﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺷﯿﺦ )ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ
ﺷﺜﺮی (:ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر او را ﺳﺘﻮده ،و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل )١٣٧٤ﻫـ( ﺑﻪ رﯾﺎض ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ ﻫﻤﺮاه او ﺑﻮد ،و
ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ او ﺧﻮاﻧﺪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﻢ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ اﺳﺘﺎد در وﻗﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ

١٨

ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ

ﺳﺎﻻﻧﻪ )داﻧﺸﺴﺮای ﻋﻠﻤﯽ اﻣﺎم دﻋﻮت( ﺷﺎﮔﺮد اول ﺑﺎﺷﺪ ،و ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر و ﺗﻌﺠﺐ او ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن
ﺳﺎل از اﯾﺸﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﻋﻬﺪهدار ﻗﻀﺎوت ﺷﻮد ،وﻟﯽ ﺑﺎ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻌﺬرتﺧﻮاﻫﯽ
ﮐﺮد ،و او ﻫﻢ ﻋﺬرش را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﮐﺎرﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺳﺘﺎد ﺟﺒﺮﯾﻦ:

ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل )١٣٨٠ﻫـ( ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و ﺗﻮﺻﯿﻪی اﺳﺘﺎد ﺷﯿﺦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و رﯾﺎﺳﺖ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺷﺜﺮی ﻫﻤﺮاه دﻋﻮتﮔﺮان ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﻣﺎه راﻫﯽ ﻣﺮزﻫﺎی
ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺷﺪ ،و از ﻣﺰر ﮐﻮﯾﺖ در اﻣﺘﺪاد ﻣﺮز ﻋﺮاق و اردن و ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮوع ﺑﻪ دﻋﻮت و ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﻮزﯾﻊ و ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ در زﻣﯿﻨﻪی ﻋﻘﯿﺪه و ارﮐﺎن اﺳﻼم ﮐﺮدﻧﺪ،
زﯾﺮا اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺎدﯾﻪﻧﺸﯿﻨﺎن در ﺟﻬﻞ ﻋﻤﯿﻖ ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ ،و از اﺳﻼم ﺟﺰ ﻧﺎم آن ،و ﻧﻤﺎز و روزه و ...را
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،و در اﻧﻮاع وﺳﺎﯾﻞ ﺷﺮک ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﻫﯿﺌﺖ اﻋﺰاﻣﯽ در راه ﺗﻌﻠﯿﻢ و آﻣﻮزش ﻣﺮدم
ﺗﻼشﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺒﺬول داﺷﺘﻨﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﯿﺮ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ از آنﻫﺎ ﺑﻬﺮهور ﺳﺎﺧﺖ.
ﺳﭙﺲ )اﺳﺘﺎد ﺟﺒﺮﯾﻦ( در ﺷﻌﺒﺎن ﺳﺎل )١٣٩٥ -١٣٨١ﻫـ ق( در )داﻧﺸﺴﺮای اﻣﺎم دﻋﻮت( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺪرس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ دروس ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺣﺪﯾﺚ ،ﻓﻘﻪ ،ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ،ﻣﺼﻄﻠﺢ ،ﻧﺤﻮ،
ﺗﺎرﯾﺦ و ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻧﮑﺎت و ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮ اﺣﺎدﯾﺚ )ﻋﻤﺪة اﻷﺣﻜﺎم( ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺨﺘﺼﺮ و
ﺷﺮح اﻟﻔﺎظ ﻏﺮﯾﺐ ،و ذﮐﺮ ﻓﻮاﺋﺪ و ﻧﮑﺎت ﭘﺮداﺧﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روی ذﮐﺮ ﻓﻮاﺋﺪ و ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ،و روی

درسﻫﺎی ﻓﻘﻪ و ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺣﺪﯾﺚ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎری از آنﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﺰد
ﻃﻼب ﯾﺎ در داﻧﺸﺴﺮاﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل )١٣٨٥ﻫـ( ﺑﻪ داﻧﺸﮑﺪهی ﺷﺮﻋﯽ رﯾﺎض
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ﺗﺪرﯾﺲ رﺷﺘﻪی ﺗﻮﺣﯿﺪ ﭘﺎﯾﻪی اول ﮐﺘﺎب )اﻟﺘﺪﻣﲑﻳﺔ( و ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی آنﻫﺎ ﺗﻌﻠﯿﻘﻪ

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺤﺚﻫﺎ را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اول )ﴍح ﻋﻘﻴﺪة ﻃﺤﺎوﻳﺔ( را

ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل)١٤٠٢ﻫـ( ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺘﻮا و دﻋﻮت و ارﺷﺎد ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻀﻮ اﻓﺘﺎء و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺷﻔﺎﻫﯽ و ﺗﻠﻔﻨﯽ و ﻧﻮﺷﺘﻦ روی ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺘﻮاﻫﺎی ﺷﺮﻋﯽ و ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻓﺮﺿﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ ﻓﺘﺎوای ﻫﯿﺌﺖ داﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺸﺮ در ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد ،و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد،
و دورهی ﺧﺪﻣﺖ او در داراﻻﻓﺘﺎء ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ .اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮش ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ در ﻣﺎه ﺷﻮال ﺳﺎل
)١٣٨٩ﻫـ ق( ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﻣﺴﺠﺪ آل ﺣﻤﺎد رﯾﺎض ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ ﺗﺎ آن ﮐﻪ ﮐﻪ آن ﻣﺴﺠﺪ و ﮐﻞ ﻣﺤﻠﻪی آن در
ﺳﺎل ) (١٣٩٧ﻣﻨﻬﺪم و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪ ،و ﺑﻌﺪ از دو ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻄﯿﺐ اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﺑﺮای زﻣﺎن ﺿﺮورت

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﺒﺮﯾﻦ ...اﻣﺎم داﻧﺸﻤﻨﺪ
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ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﻢ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊﻫﺎ در وﻗﺖ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺧﻄﯿﺐ ﯾﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎب
ﺧﻄﯿﺐ داﺋﻢ ﺧﻄﺒﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از آن ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺮای ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮐﺎرش را اداﻣﻪ
ﻣﯽدﻫﺪ ،و در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎ ﻫﻢ ﻋﻬﺪهدار اﻗﺎﻣﻪی ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﺮع و ﺑﺪون
ﻣﺰد در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ در ﺳﺎل )١٣٨٧ﻫـ( از ﺗﺪرﯾﺲ )ﻓﺮاﺋﺾ( ﺑﻪ اﻓﺮادی اﻧﺪک
ﺷﺮوع ﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ درسﻫﺎی ﺗﻮﺣﯿﺪ و اﺻﻮل ﺛﻼﺛﻪ ،و ﮐﺸﻒ ﺷﺒﻬﺎت و ﻋﻘﯿﺪه واﺳﻄﯿﻪ و اﻣﺜﺎل آن را در
ﻣﺴﺠﺪ آلﺣﻤﺎد را اداﻣﻪ داد و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی )ﺳﺎل  ١٣٨٩ﻫـ( ﺑﻪ آن اﻓﺰود ،و آن ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی درس از ﺳﻮی
اﻏﻠﺐ داﻧﺶدوﺳﺘﺎن ﮐﻪ از ﺟﻨﻮب ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻋﺮﺑﯽ ﺟﻬﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی راﻫﯽ آنﺟﺎ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ درسﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ در ﻣﺪت ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ ،و ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ ﻫﻢ
ً
ﺑﻪ ﻫﻤﺎنﺻﻮرت ،و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ و ﻣﻐﺮب ﺗﺎ ﻋﺸﺎء ﺑﺮﭘﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﻬﺪام ﻣﺴﺠﺪ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ روال اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل )١٣٩٨ﻫـ( اﺳﺘﺎد ﺑﺰرﮔﻮار ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦﺑﺎز ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ
ﺷﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﺷﯿﺦ ﺟﺒﺮﯾﻦ ﺑﻌﻨﻮان اﻣﺎم ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺰرگ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪی ﻧﻤﺎزﻫﺎی
ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺰ وﻗﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻧﻤﺎزﻫﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد ،ﻟﺬا درسﻫﺎ ﺑﻪ
ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺰرگ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﺎم ﺗﺮﮐﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ :ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ ،و در ﺣﺎﻟﺖ
ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎد ﺑﻦ ﺑﺎز اﯾﺸﺎن ﺧﻮد ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء را ﺧﻮد اﻗﺎﻣﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،و در آن ﻓﺎﺻﻠﻪ و در ﺑﻘﯿﻪ اوﻗﺎت
ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﺑﻌﺪ از ﻋﺼﺮ و ﺑﻌﺪ از ﻋﺼﺮ و ﻣﻐﺮب و ﺻﺒﺢ ﻏﺎﻟﺒﺎ در ﻣﺴﺠﺪ ﺣﻤﺎدی درس ﻣﯽداد ،ﺗﺎ
اﯾﻦﮐﻪ در ﺳﺎل )١٣٩٨ﻫـ( ﺗﻌﺪادی از ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﻮق و ﻋﻼﻗﻪ از او درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز
ﻋﺸﺎء در ﻣﻨﺰل ﯾﮏ درس ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ ،او ﻫﻢ درﺧﻮاﺳﺘﺸﺎن را اﺟﺎﺑﺖ ﮐﺮد ،و از ﮐﺘﺎب ﻋﻘﯿﺪهی
اﺳﺘﺎد اﺑﻦ ﺳﻌﺪی ﺷﺮوع ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪی آن ﮐﺘﺎب )اﻟﻘﻮل اﻟﺴﺪﻳﺪ( ﭼﺎپ ﺷﺪه ،ﺳﭙﺲ ﺗﻌﺪاد
داﻧﺶآﻣﻮزان اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ،و از ﻧﻘﺎط دور ﻫﻢ آﻣﺪﻧﺪ ،و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﻢ ﮐﻼسﻫﺎ داﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و در ﺳﺎل

)١٤٠٢ﻫـ( ﮐﻼس درس ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺸﺎن در )ﺳﻮﯾﺪی( ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ ،و در ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ دو ﺑﺎر درس

ﻣﯽداد ،و در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻧﻈﻢ )ﺳ ﹼﻠﻢ اﻟﻮﺻﻮل( و ﺷﺮح آن )ﻣﻌﺎرج اﻟﻘﺒﻮل( در دو ﺟﻠﺪ و رﺳﺎﻟﻪی

)اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ( وادﻋﯽ ،و ﻧﻈﻢ )اﻟﺮﺣﺒﻴﺔ( در ﻋﻠﻢ ﻣﻮارﯾﺚ ،و )ﻣﻨﺎر اﻟﺴﺒﻴﻞ( ﺷﺮح )اﻟﺪﻟﻴﻞ( اﺑﻦ ﺿﻮﯾﺎن را
-اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ -ﺗﺎ آﺧﺮ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺮد اﺳﺖ ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺰل ﺟﺎ ﺗﻨﮓ ﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ؛

درس را ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺠﺎور ﺧﺎﻧﻪی اﺳﺘﺎد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ )ﺑﺮﻏﺶ( ﺑﻮد ،و درسﻫﺎی
ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ و ﻣﻐﺮب ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺰرگ در ﺳﺎل
)١٤٠٨ﻫـ( ،و در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﻮن ﻣﺮﺟﻊ را ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ )ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ( و
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ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ

)ﴍح ﻃﺤﺎوﻳﺔ( ،و )ﴍح اﻟﻮاﺳﻄﻴﺔ( اﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن و اﺑﻦ رﺷﯿﺪ ،و ﻗﺴﻤﺘﯽ از )زاد اﳌﻌﺎد( ،و ﺗﻤﺎم

)ﺑﻠﻮغ اﳌﺮام( و )زاد اﳌﺴﺘﻨﻘﻊ( و ﺑﻌﻀﯽ از )ﺳﻨﻦ اﺑﯽ داود و ﺗﺮﻣﺬی و ﻣﻮﻃﺄ( اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ،و )رﻳﺎض
اﻟﺼﺎﳊﲔ( ،و ﺑﺮﺧﯽ از )ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر( ﺷﺮح )ﻣﻨﺘﻘﯽ اﻷﺧﺒﺎر( و ﺑﺮﺧﯽ از )ﺳﻨﻦ اﻟﺪارﻣﯽ( و )ﺗﺮﺗﻴﺐ

ﻣﺴﻨﺪ ﻃﻴﺎﻟﺴﯽ( و ﺷﺮح ﮐﺎﻣﻞ )ﻣﻨﺘﻘﯽ اﻷﺧﺒﺎر( اﺑﻦ اﻟﺒﺮﮐﺎت ،و ﮐﺘﺎب )اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎﻟﺺ( ﺻﺪﯾﻖ ﺣﺴﻦ

ﺧﺎن( ،و در ﻋﻠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻣﺘﻦ )ﻧﺨﺒﺔ اﻟﻔﻜﺮ( و ﻣﺘﻦ )اﻟﺒﻴﻘﻮﻧﻴﻪ( ،و در ﻧﺤﻮ ﻣﺘﻦ )اﻵﺟﺮوﻣﻴﻪ(
و ﺑﺮﺧﯽ از )اﻟﻔﻴﻪ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ( ،و در ﻋﻠﻢ اﺻﻮل ﻓﻘﻪ ﻣﺘﻦ )اﻟﻮرﻗﺎت( و دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻮن و ﺷﺮوح زﯾﺎد دﯾﮕﺮ.

و در ﺳﺎل )١٣٨٢ﻫـ( ﺗﻌﺪادی از ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﺎز ﻣﺪرﺳﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم )دار اﻟﻌﻠﻢ( ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ ،و

ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻋﻠﻢ ﭘﮋوﻫﺎن ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺪان روی آوردﻧﺪ ،و اﺳﺘﺎد ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺗﺪرﯾﺲ و آﻣﻮزش
ﻣﻮاد درس دﯾﻨﯽ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ و ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﻓﻘﻪ ،و ﺟﻮاﻧﺎن
ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﻫﻔﺘﺎﻧﻪ در آن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺷﺐﻫﺎی ﺟﻤﻌﻪ ﺗﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء اداﻣﻪ
ﻣﯽدادﻧﺪ ،و ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ در آن ﺟﻠﺴﻪ اﯾﺮاد ﻣﯽﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت دﯾﻨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎﺳﺦ داده
ﻣﯽﺷﺪ ،در آن ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .در ﺳﺎل )١٣٩٨ﻫـ( ﯾﮏ ﮐﻼس ﻫﻔﺘﮕﯽ داﯾﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﻤﻊ زﯾﺎدی در آن
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺗﺎ آن ﺳﺎل اداﻣﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ اﻃﺮاف ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ ،و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اداﻣﻪ
دارد ،و ﺗﺪرﯾﺲ ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،و از ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ،و اﺳﺘﺎد )ﺷﯿﺦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻏﯿﺚ( در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ ،و از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺷﯿﺦ )دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﻧﺎﺻﺮ ﺳﺤﯿﺒﺎﻧﯽ( آن را ﺗﺮک ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ ،ﺳﭙﺲ ﺷﯿﺦ دﮐﺘﺮ ﻓﻬﺪ
ﺳﻠﻤﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ ﮐﻪ در داﻧﺸﮑﺪهی ﻣﻠﮏ ﻓﻬﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻣﺘﻦ را
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺼﻮد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه را ﺷﺮح ﻣﯽداد و ﺑﻄﻮر ﻋﺎم دﻻﻟﺖ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮد.
در ﺳﺎل )١٤٠٣ﻫـ( ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن از ُﺳﮑﺎن ﻣﺤﻠﻪی ﻋﻠﯿﺎ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ درﺧﻮاﺳﺖ درﺳﯽ در ﻋﻘﯿﺪه در
ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .اﺑﺘﺪا ﮐﻼس ﺑﺮای ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﻣﺎه درس در ﻣﺴﺠﺪی ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ،
ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻼس را ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻠﻮﺣﯽ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻠﮏ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ،و از آنﺟﺎ
ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻠﮏ ﺧﺎﻟﺪ اﻧﺘﻘﺎل داد ،و در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب )ﳌﻌﺔ اﻹﻋﺘﻘﺎد( و )اﻟﻌﻘﻴﺪة

اﻟﻮاﺳﻄﻴﻪ( و )ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ( و ﻣﺘﻦ )اﻟﺘﺪﻣﲑﻳﺔ( را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﺨﺸﯽ از )ﺑﻠﻮغ اﳌﺮاد( و ﺷﺮح

)ﻋﻤﺪة اﻟﻔﻘﻪ( رﺑﺨﺶ ﻋﺒﺎدات و ﺑﻌﻀﯽ از )اﻟﺮوض اﳌﺮﺑﻊ( ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن و ﺷﺮح و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺗﻤﺎم ﮐﺮدﻧﺪ ،و
در ﺳﺎل )١٤٠٩ﻫـ( ﺟﻤﻌﯽ از ﺑﺮادران ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن راﺟﺤﯽ در

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﺒﺮﯾﻦ ...اﻣﺎم داﻧﺸﻤﻨﺪ
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ﻣﺤﻠﻪی )اﻟﺮﺑﻮة( ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ درﺳﯽ در ﻗﺮاﺋﺖ و ﺷﺮح ﺑﺮاﯾﺸﺎن داﯾﺮ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا آن ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻮد و ﭼﻨﺪ
ﻣﺤﻠﻪی ﮔﺸﺘﺮده آن را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ زﯾﺎد از دوﺳﺘﺪاران ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﺑﺪان روی

ﻣﯽآوردﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ اﯾﺸﺎن را ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻔﺖ ،و ﺷﺮح )ﻋﻘﻴﺪة اﻟﻄﺤﺎوﻳﻪ( را ﺷﺮوع ﮐﺮد و ﺗﺎ آﺧﺮ

آن را اداﻣﻪ داد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﺪﯾﺚ )ﻋﻤﺪة اﻷﺣﻜﺎم( ﻗﺮاﺋﺖ و ﺧﻮاﻧﺪن آن را ﻫﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ ﮐﺘﺎب
ً
)اﻟﺴﻨﺔ( ﺧﻼل ،و ﺑﻌﺪ از آن ﮐﺘﺎب )اﻟﺴﻨﺔ( ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ،و ﻏﺎﻟﺒﺎ اﻣﺎم ﻣﺴﺠﺪ )ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن
اﻟﻬﺒﺪان( ﯾﺎ ﻣﺆذن ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺘﻦ درس را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،و ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﻗﺒﻠﯽ ﺣﺎﺿﺮان در ﻧﺰدﯾﮏ
ﻗﺎﻣﺖ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز درس را ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽداد .ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ درس اﻓﺰوده
ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺟﺰ در روزﻫﺎی اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ
ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت دوﺑﺎره از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ.
در ﺳﺎل )١٤٠٩ﻫـ( اﺳﺘﺎد ﺑﺰرﮔﻮار اﺑﻦ ﺑﺎز :از او ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮد ﮐﻪ درﺳﯽ را در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎزار ﺧﻀﺎر
در ﻋﺘﯿﻘﻪ داﯾﺮ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺟﻤﻌﯽ زﯾﺎدی ﻧﻤﺎزﮔﺬار داﺷﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ )ﺷﯿﺦ ﺟﺒﺮﯾﻦ( ﻫﻢ درﺧﻮاﺳﺘﺶ را
اﺟﺎﺑﺖ ﮐﺮد ،و در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر در آنﺟﺎ ﮐﻼس ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﺮدّ ،اﻣﺎ از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﺑﺎزار ﻣﺸﻐﻮل
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه ﮐﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﮐﻼس ﺑﺎ درس ﻓﻘﻪ و ﺗﻮﺣﯿﺪ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻧﻘﺎط دور رﯾﺎض ﺑﻪ اﯾﺮاد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن زﯾﺎدی در آنﺟﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ درس ﻧﻤﯽداد ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺒﺎدات و
ً
ﻣﻌﺎﻣﻼت و دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻧﺒﻮﻫﯽ آﻣﺎده ﺷﺮﮐﺖ در آن
ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺰرگ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﺎم ﺗﺮﮐﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد
ً
ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﻮد داﯾﺮ ﺑﻮد؛ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز :ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﯽداد ،و اﮐﻨﻮن
اﺳﺘﺎد ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ آل اﻟﺸﯿﺦ ﺣﺎﺷﯿﻪ و ﺗﻌﻠﯿﻘﻪ ﻣﯽﮔﺬارد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آنﭼﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ اﯾﺸﺎن ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﺎل
)١٤٠٨ﻫـ( داﻧﺸﺴﺮای ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺎﺑﻊ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺎم ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد ﺑﻮد ،ﭼﻮن درس ﻓﻘﻪ ﺳﺎل اول
آنﺟﺎ ﺑﻪ او واﮔﺬار ﺷﺪ ﮐﻪ آن را ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت و اﺣﮑﺎم و ﺗﺒﺎدل اﺳﺖ،
ً
و در ﻫﻔﺘﻪ دو ﺑﺎر درس ﻣﯽداد ،و در آﺧﺮ ﺳﺎل ﻫﻢ ﺳﺆاﻻت اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ را ﻃﺮح ،و ﺑﻌﺪا ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺎدت ﻫﻤﻪ
آنﻫﺎ را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آن درس؛ درس ﺳﺎل دوم داﻧﺸﺴﺮا ﻫﻢ ﺗﺪرس ﻣﯽﮐﺮد
ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮد ،و در ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻪ ﺳﻬﻢ داﺷﺖ ،و روش ﺗﺪرﯾﺲ ﻫﻢ ﺑﺪﯾﻦﺻﻮرت ﺑﻮد ﮐﻪ
ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ را از ﮐﺘﺎب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﺮد ،و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﻟﯿﻞ
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ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ

ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻃﺮفﻫﺎ و ﺗﺮﺟﯿﺢ و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮد .و در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻓﻘﻂ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﺮﻋﯽ را ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺮد،
ﺳﭙﺲ از ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺎز اﯾﺴﺘﺎد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﺎد )ﺟﺒﺮﯾﻦ( ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﻘﺎل از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺎ دورهی اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮ
رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و دﮐﺘﺮا ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﺮدﮐﻪ از ﺳﻮی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺬﮐﻮر اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﺪ؛
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ آن ﮔﺬﺷﺖ ،و ﻫﺮﮔﺰ از داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﮕﺮﻓﺖ ،و ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺮ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر رﺳﺎﻟﻪ
ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﺮد ،و داﻧﺶﺟﻮﯾﺎن را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ آﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﻫﺮ ﻣﺎه آن
ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﺤﺚ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ را ﮐﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ،و ﻧﻘﺺ و اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت اﯾﺸﺎن را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮد ،و
ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺟﻠﺴﻪ داﺷﺖ ،و ﮐﺎر و ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﺰارش ﻣﯽداد ،و در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻈﺮ
ﺧﻮﯾﺶ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدن ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ ،و در ﺟﻠﺴﻪی ﺑﺮرﺳﯽ و
ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺑﻌﻀﯽ از رﺳﺎﺋﻞ ﻗﺒﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻀﻮﯾﺖ
در داﻧﺸﮕﺎه اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ روال ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ارزﯾﺎﺑﯽ
رﺳﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺳﺘﺎد )ﺟﺒﺮﯾﻦ( دﻋﻮت دﯾﻨﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد ﺑﺎ اﯾﺮاد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ
ﺟﻠﺴﺎت ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ در ﻣﺪت ﻫﺮ ﻣﺎه ﯾﺎ دو ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آنﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻧﺰدﯾﮏ رﯾﺎض ﺳﻔﺮ
ﻣﯽﮐﺮد و در داﻧﺸﺴﺮاﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎ ﻣﺮدم و اﻫﺎﻟﯽ دﯾﺪار ﻣﯽﮐﺮد ،و
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻨﻄﻘﻪ و راهﮐﺎرﻫﺎی رﻓﻊﻣﻌﻀﻞ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و راﯾﺰﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ،و ﮔﺎﻫﯽ ﺳﻔﺮﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ
ﻧﻘﺎط دور اﻓﺘﺎده و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﺻﺤﻪ و ارﺷﺎد و ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ و دﻟﮕﺮﻣﯽ
ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺜﺒﺖ و ...ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،و ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ دﯾﺪارش رﺳﻤﯽ ﺑﻮد و از
ﻃﺮف ﻣﺮﮐﺰ ﯾﺎ اداره دﻋﻮت داﺧﻞ ﻣﺪت ﺳﻔﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ و ﻫﻮﺷﯿﺎری دادن و ﯾﺎدآوری ﻣﻨﺎﻓﻊ و
دﺳﺖآوردﻫﺎی ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه و ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻫﺪاف اﯾﻦ ﻋﺒﺎدت ﺑﻪ ﺣﺠﺎج ﺑﯿﺖ اﻟﻠﻪ ،و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت در ﻃﻮل
ﯾﮏ ﻣﺎه ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮد ،وﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ
ّ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺿﺮورت ﻣﺎﻧﺪن او در دﻓﺘﺮ ﮐﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺸﮑﻞ و ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد .و در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ داﺧﻠﯽ ﮐﻪ از رﯾﺎض ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺣﺞ ﻣﯽﮐﺮد و ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﯽداد ،و ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺑﺎر ﺑﻪ اﯾﺮاد ﺳﺨﻦ و ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ،و ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ دﯾﮕﺮ در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ
دﯾﺪار و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﮐﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﺒﺮﯾﻦ ...اﻣﺎم داﻧﺸﻤﻨﺪ
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ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت اﺳﺘﺎد ﺷﯿﺦ ﺟﺒﺮﯾﻦ:

ّاوﻟﯿﻦ ﺗﺄﻟﯿﻒ او ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای أﺧﺬ درﺟﻪی ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ در ﺳﺎل )١٣٩٠ﻫـ( در ﻣﻮﺿﻮع

»اﺧﺒﺎر آﺣﺎد در ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮی« ﻧﻮﺷﺖ و ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮد ،و ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻦﮐﻪ آن را در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﻠﻮب دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺖ؛ ﺑﻪ ﻧﻤﺮهی ﻣﻤﺘﺎز دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ،و در ﺳﺎل )١٤٠٨ﻫـ( در ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ )دار
ﻃﯿﺒﻪ( ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ ،و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﻢ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪه ،و اﮐﻨﻮن ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ،و از آنﺟﺎ ﮐﻪ
ﻗﺒﻞ از ﭼﺎپ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑﺎزﻧﮕﺮی داﺷﺖ؛ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آن را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ.
اﻧﮕﯿﺰهی او از اﻧﺘﺨﺎب آن ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮی ،و اﻧﺘﻘﺎدات ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎبﻫﺎی اﺻﻮل ﻓﻘﻪ
و ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ آﺣﺎد از اﻋﺘﺒﺎر و ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردا ﻧﯿﺴﺖ،
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ او ﻗﺒﻮل ﺣﺪﯾﺚ آﺣﺎد را در اﺻﻮل ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮوع ﺗﺮﺟﯿﺢ
ﻣﯽدﻫﺪ.
و در ﺳﺎل )١٣٩٨ﻫـ( ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان )اﻟﺘﺪﺧﲔ ﻣﺎدﺗﻪ و ﺣﻜﻤﻪ ﻓﯽ اﻻﺳﻼم( ﯾﻌﻨﯽ

»اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت و ﺣﮑﻢ آن در اﺳﻼم« در ﻣﻮﺿﻮع »ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ و دﺧﺎﻧﯿﺎت و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر« را
ﺑﺮای اراﺋﻪ در ﮐﻨﮕﺮهای ﮐﻪ از ﺳﻮی داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﮔﺬار ﺷﺪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺑﺼﻮرت ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ

ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻣﻔﯿﺪ ،و ﺑﺎ اﺣﮑﺎﻣﯽ زاﺋﺪ ﺑﺮ آنﭼﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺳﺎﺗﯿﺪی ﮐﻪ در ﻣﻮﺿﻮع دﺧﺎﻧﯿﺎت
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪﺑﻮدﻧﺪ زﯾﺎد ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ و اﻋﺠﺎب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و او را ﺳﺘﻮدﻧﺪ ،و ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ در
ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ )دار ﻃﯿﺒﻪ( ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ ،و اﮐﻨﻮن ﻫﻢ ﻣﺸﻬﻮر و ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ
ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ او اراده ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ،و در ﺳﺎل )١٤٠٢ﻫـ( از ﺳﻮی ﯾﮑﯽ از
ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺼﺮ در ﻣﻮرد اﺛﺒﺎت ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ وﻫﻢ او اﺳﺘﺎد ﺟﺒﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺷﺪه ،وﻟﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﺷﺮک ﻗﺒﻮر و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺻﻮﻓﯿﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﺑﺮادران آن را در ﭼﻬﺎر ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد ،و ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻨﺎﻇﺮه و ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺷﺒﻬﻪﻫﺎی او و
ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺑﯿﺎن اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺑﺎ ﻋﺒﺎرتﻫﺎی آرام ارﺳﺎل ﺷﺪ ،و آن ﺑﺤﺚ در ﺷﻤﺎرهی ﻧﻬﻢ ﻣﺠﻠﻪی )اﻟﺒﺤﻮث

اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ( ﭼﺎپ ﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ ﯾﮑﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان )اﳉﻮاب

اﻟﻔﺎﺋﻖ ﻓﯽ اﻟﺮد ﻋﻠﯽ ﻣﺒﺪل اﳊﻘﺎﺋﻖ( ﭼﺎپ ﮐﺮد ،ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ و ﻣﺆﺳﺴﻪی )آﺳﺎم(

آن را ﻧﺸﺮ ﮐﺮد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﻬﺎدﺗﯿﻦ و ﻟﻮازم ﻫﺮﮐﺪام ﻧﻮﺷﺖ ،و در

ﻣﺠﻠﻪی )اﻟﺒﺤﻮث( ﺷﻤﺎرهی ﻫﯿﻔﺪﻫﻢ ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان در ﺗﺎرﯾﺦ )١٤١٠ﻫـ( آن را در
) (٩٠ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان )اﻟﺸﻬﺎدﺗﺎن ﻣﻌﻨﺎﳘﺎ و ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻠﺰﻣﻪ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﲈ( در ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪی
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)دار ﻃﯿﺒﻪ( ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،و در آن ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﻤﻮده ،و درﺟﻪی و
ﻣﺮﺟﻊ آن را ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﺳﺎل )١٣٨١ﻫـ( در داﻧﺸﺴﺮای ﻋﻠﻤﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ )ﳌﻌﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎد( اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ ﮐﺮد ،و ﺳﺆال و

ﺟﻮابﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﺪرت و ﺳﻄﺢ آن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻣﺘﻮﺳﻂ روی آن ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ

وﺟﻮد ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ،و ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﺎپ آن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آن را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان )اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت

ﻋﻠﯽ ﻣﺘﻦ اﻟﻠﻤﻌﺔ( در ﺳﺎل )١٤١٢ﻫـ( در ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪی )ﺳﻔﲑ و اﻟﻨﺎﴍ دار اﻟﻌﻤﻴﻌﯽ ﻟﻠﻨﴩ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ(

ﭼﺎپ ﮔﺮدﯾﺪه ،و ﺗﻌﺪادی اﺷﺘﺒﺎه در آن ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺘﻦ و دﻻﯾﻞ ﺗﺎﺑﻊ آن اﺳﺖ ،و در آن ﻫﻢ اﺷﺘﺒﺎه رخ

داده اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺗﺨﺮﯾﺞ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهی
آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درک داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ،و در ﺳﺎل )١٣٩٩ﻫـ( در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮای
درﺟﻪی دﮐﺘﺮا ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ،و )ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺮح زرﮐﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﺮﻓﯽ( ﮐﻪ ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮحﻫﺎی آن ﺑﻌﺪ از
)اﻟﻤﻐﻨﯽ( اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ در ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺼﺪ ﺷﺮح اﺳﺖ ،و در آن اﺑﺘﺪای ﺷﺮح ﺗﺎ ﺑﺤﺚ ﻧﮑﺎح ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ و
ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ آن رﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻇﺮه و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺳﭙﺲ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪ و در ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻠﺒﯿﮑﺎن در ﻫﻔﺖ ﺟﻠﺪ ﭼﺎپ ﮔﺮدﯾﺪ ،و در اﻏﻠﺐ
ﮐﺘﺎبﺧﺎﻧﻪﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪ ،و اﮐﻨﻮن ﻫﻢ اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺷﺮح ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺞ و ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ و ﺷﻤﺎرهی اﺣﺎدﯾﺚ و آﺛﺎر ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﺑﻪ ) (٣٩٣٦ﺷﻤﺎره
رﺳﯿﺪه ،ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﯾﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از آن رواﯾﺎت ﺗﮑﺮار ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﺑﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺴﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪه ﺗﻼش زﯾﺎدی ﻣﺒﺬول داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر
ً
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ را آﺳﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎرهی ﺣﺪﯾﺚ و
ﺟﻠﺪ و ﺻﻔﺤﻪ و ﺑﯿﺎن اﺧﺘﻼف ﻟﻔﻆ ﺣﺪﯾﺚ اﮔﺮ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺑﺎ آنﭼﻪ ﺷﺎرح ذﮐﺮ ﮐﺮده ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮادی از ﻣﺘﻘﺪﻣﯿﻦ را ﮐﻪ در ﻣﻮرد درﺟﻪی ﺻﺤﺖ و ﺿﻌﻒ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻈﺮ دادهاﻧﺪ ذﮐﺮ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﻣﺬی و ﺣﺎﮐﻢ و ذﻫﺒﯽ و اﺑﻦ ﺣﺎج و ﻫﯿﺜﻤﯽ ،...وﻟﯽ از آنﺟﺎ ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ
)ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ( ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﮔﺮ رواﯾﺖ در ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ اﮐﺘﻔﺎء ﮐﺮده
اﺳﺖ .و از آنﺟﺎ ﮐﻪ او ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺣﺪﯾﺚ را از ﮐﻮﭼﮑﯽ آﻏﺎز ﮐﺮد ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﻮق و ﻋﻼﻗﻪی
زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ در او ﺑﻮﺟﻮد آورده ،و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺸﺎن
ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﺒﻮی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﺎﻧﯿﺪ ﻣﺘﺼﻠﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﺣﺮﯾﺺ ﺑﻮد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آنﮐﻪ ﮐﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ و ﻋﻠﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ و ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ را دوﺳﺖ داﺷﺖ ،زﯾﺮا
ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻨﺒﻊ و دﻟﯿﻞ ّدوم ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ﺑﻌﺪ از ﻗﺮآن اﺳﺖ ،و ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ آن ﻋﻨﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺒﺬول

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﺒﺮﯾﻦ ...اﻣﺎم داﻧﺸﻤﻨﺪ
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ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ» :ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ از آن دﺳﺘﻪ ﻋﻠﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻗﺪر ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﺪ
ﮐﻤﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ« .و ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ رواﯾﺖ ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻪ اﺻﻞ و اﺳﺎس ﻧﺪارﻧﺪ
وارد آن ﮐﺮدهاﻧﺪّ ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﻨﺘﻘﺪ ﮐﻪ از ﻣﻮﻫﺐ اﻟﻬﯽ دراﯾﺖ و ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﺻﺤﯿﺢ و ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ؛ ﺻﺤﯿﺢ را از ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﺟﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﭼﻘﺪر ﮐﻮﺷﺎ و
ﺟﺪی ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و ﺳﺨﺘﯽ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده و
ﺻﺒﺮ و ﺑﺮدﺑﺎری ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ]ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ دﺳﺘﺎورد اﯾﺸﺎن ﺑﺴﯽ ﮔﺮانﻣﺎﯾﻪ و ﺑﺎ ارزش
ﺑﺎﺷﺪ و[ ﺑﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﭘﺎﻻﯾﺶ ﮐﺮدن آن از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن آﻣﯿﺨﺘﻪ؛ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺮﯾﺺ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ زﻣﺎن ]ﮐﻪ دوره ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺳﺖ[ اﻣﮑﺎن ﭼﺎپ و ﻓﻬﺮﺳﺖﮔﺬاری و
ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آن ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،و دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ و آﮔﺎﻫﯽ از ﻣﺤﻞ
ﺟﺴﺘﺠﻮی آن ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ؛ اﺳﺘﺎد ﺟﺒﺮﯾﻦ در ﺟﺎﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ اﯾﺮاد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﮐﻪ روی ﻧﻮار ﺿﺒﻂ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ و آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺑﺮای ﭼﺎپ اﻫﺘﻤﺎم زﯾﺎدی ﻣﺒﺬول داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و دو
رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮانﻫﺎی )اﻻﺳﻼم ﺑﲔ اﻟﻔﺮاط و اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ( در ) (٥٩ﺻﻔﺤﻪ ،و )ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ و ﻓﻀﻞ

اﻟﻌﻠﲈء( در ) (٥١ﺻﻔﺤﻪ در ﺳﺎل )١٤١٣ﻫـ( در ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﺳﻔﯿﺮ و اﻧﺘﺸﺎرات دار ﺻﻤﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ

رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﻋﻨﺎﯾﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﺨﻨﺎن ﺿﺒﻂ ﺷﺪهی اﯾﺸﺎن در ﻧﻮار داﺷﺘﻪاﻧﺪ،

از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮح )زاد اﳌﺴﺘﻘﻨﻊ( و ﺷﺮح )ﺑﻠﻮغ اﳌﺮام( ،و ﺷﺮح )اﻟﻮرﻗﺎت( در اﺻﻮل ﻓﻘﻪ ،و )ﴍح

ﺑﻴﻘﻮﻧﻴﻪ( در ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺤﺪﯾﺚ ،و ﺷﺮح )ﻣﻨﺎر اﻟﺴﺒﻴﻞ( در ﻓﻘﻪ ،و ﺷﺮح ﺗﺮﻣﺬی و )ﺛﻼﺛﺔ اﻷﺻﻮل( ،و

ﻣﺘﻦ )اﻟﺘﺪﻣﲑﻳﺔ( و ﺗﻌﺪادی دﯾﮕﺮ از اﯾﺸﺎن ﺿﺒﻂ در )ﺗﺴﺠﯿﻼت اﺳﻼﻣﯽ( در رﯾﺎض و ﻏﯿﺮه ﻣﻮﺟﻮد
اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪادی از ﻃﻼب ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆاﻻت و ﻓﺘﻮای ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺸﮑﻞ را ﮐﻪ
ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ارﺟﺎع ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺟﻮاب و اﻣﻀﺎی از اﯾﺸﺎن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آن را
در ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﮐﺘﺎبﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺪارس ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﭼﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم اﺳﺖ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻬﺮهی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی از آن ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﻮﻫﺒﺖ
ﻋﻠﻢ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ؛ وﻗﺘﯽ رﺳﺎﻟﻪای ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و از اﯾﺸﺎن درﺧﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﯾﺎ ﺗﻘﺮﯾﻆ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ؛
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﻘﺒﺎل و اﺳﺘﻔﺎدهی ﻣﺮدم از آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺟﻤﻌﯽ از ﻋﻠﻤﺎء
در ﻧﺸﺮ و ﺗﻮزﯾﻊ اﻋﻼﻣﯿﻪ و ﮐﺘﺎﺑﭽﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎ در ﻧﻤﺎز و
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ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ

ﺣﺎﻻت اﻗﺘﺪاء ﺑﻪ اﻣﺎم ،و ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﺮﯾﻌﺖ در روزه و ﺣﺞ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ده روز ذیاﻟﺤﺠﻪ،
و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﯿﻤﻢ و داﺷﺘﻦ رﺧﺼﺖ و ...را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺳﻬﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﻌﺪ از ﭼﺎپ؛ ﻫﺰاران ﻧﺴﺨﻪ در
آن روزﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ از آنﻫﺎ ﻧﺸﺮ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎء ﻫﻢ آن ﻧﺸﺮﯾﻪﻫﺎ را ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎدهی ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺿﻤﻦ ﯾﮑﯽ از ﮐﺘﺎبﻫﺎی اﺳﺘﺎد
)ﺟﺒﺮﯾﻦ( ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺦ )ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﺎراﻟﻠﻪ (:و ﻏﯿﺮه .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻤﻌﯽ از
ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﻌﺪ از ﻣﻨﺎﻇﺮه و ارزﯾﺎﺑﯽ رﺳﺎﻟﻪی )أﺧﺒﺎر اﻵﺣﺎد( در ﺳﺎل )١٣٩٠ﻫـ( او ﺗﺄﯾﯿﺪاﺗﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮ
آن ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در داﻧﺸﺴﺮای ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ .و ﻧﯿﺰ اﺳﺎﺗﯿﺪی ﭼﻮن ﺷﯿﺦ )ﺻﺎﻟﺢ ﻟﺤﯿﺪان و
ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ آل ﺷﯿﺦ و دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ رﮐﺒﺎن( ﮐﻪ ﺷﺮح ﮐﺘﺎب )زرﮐﻠﯽ( را از اول ﺗﺎ
ﻣﻮﺿﻮع )ﻧﮑﺎح( ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻗﺮار دادﻧﺪ؛ ﻣﻄﺎﻟﺐ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺟﻬﺖ ﻧﺸﺮ و
ﺣﺮﯾﺺ ﺷﺪن ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﻪ آن ﻗﺒﻞ از ﭼﺎپ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ،و از ﺳﻮی ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرﮔﯽ اﻣﺜﺎل اﺳﺘﺎد ارﺟﻤﻨﺪ )ﺷﯿﺦ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﺎز (:و ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل و ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ
آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آن ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮد ،و ﻣﻌﺮوف ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺣﺪﯾﺚ و ﻣﺼﻄﻠﺢ
اﻧﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ زرﮐﺸﯽ او ﻫﻤﺎن روﯾﻪی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻘﺪﻣﻪ را ﭘﯿﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر روی ﺟﺴﺘﺠﻮی
اﺣﺎدﯾﺚ ﺣﺮﯾﺺ ﺑﻮده ،ﺑﻄﻮری ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻼش ﮐﺮده ﻫﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ از ﻧﻘﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ در ﻣﺴﺄﻟﻪای ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻫﻤﻪ را در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺷﺮحﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﺮح )اﻟﻠﻤﻌﺔ(ی ﻗﺪﯾﻢ و )ﺑﻴﻘﻮﻧﻴﺔ و اﻟﻮرﻗﺎت و ﺑﻠﻮغ اﳌﺮام و اﳌﻨﺘﻘﯽ

و (..را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺠﺎم داده ،و ﺟﻤﻼت ﻣﺘﻦ را ﺑﺎ ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ،و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺸﻬﻮر را
ﯾﺎدآوری ﻧﻤﻮده ،و ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی ﺣﯿﺮت و ﺳﺮﮔﺸﺘﮕﯽ ﻃﻼب رأی ﺑﺮﺗﺮ از دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده

اﺳﺖ ،و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮔﺴﺘﺮده آن را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از
ﺟﻤﻠﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺎرز اﯾﻦ ﺷﺮوح و ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﻋﺒﺎرت واﺿﺢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻃﻼب ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از آن ﻧﻮارﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ اﯾﺸﺎن در ﺷﺮح )ﻣﻨﺎر اﻟﺴﺒﻴﻞ( را
ﮐﭙﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﻠﺪ در آﻣﺪه اﺳﺖ ،و از آنﺟﺎ ﺣﺎوی ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺘﻌﺪد ،و

راهﺣﻠﻬﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،و ﻫﺸﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﯿﻠﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺟﻤﻌﯽ زﯾﺎدی ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ آن ﮐﺎﺳﺖ را ﺑﻪ ﺧﻂ و ﺗﺼﻮﯾﺮ در آورﻧﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ
آن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری دارﻧﺪ.

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﺒﺮﯾﻦ ...اﻣﺎم داﻧﺸﻤﻨﺪ
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اﻣﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت در وﻗﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦﻫﺎ در ﺷﺮوح ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮح
ً
اﺣﺎدﯾﺚ )ﻣﺴﻠﻢ ،ﺗﺮﻣﺬی و ﻣﻨﺘﻘﯽ اﻻﺧﺒﺎر( ،و در ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻄﻠﻮب در ﺳﺆال اﻗﺘﺼﺎر
ﺷﺪه ،ﺑﺪون ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ و ﺗﻮﺳﻌﻪی در ﺟﻮاب ،در ﻣﻮرد دﯾﮑﺘﻪ ﻫﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻮاب ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ
ﺑﻘﯿﻪی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ روال ﻋﻤﻞ ﺷﺪه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان )ﺣﻮار رﻣﻀﺎﻧﯽ( ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺆﺳﺴﻪی آﺳﺎم در ﺳﺎل )١٤١٢ﻫـ( در ) (٢٨ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﻊ وزﯾﺮی ) (A5ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .و ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺆاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻣﻀﺎن و ﺷﺐزﻧﺪهداری و دﻋﺎی ﺧﺘﻢ ﻗﺮآن و ...اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن
) (٣٦ﺳﺆال را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ اﯾﺸﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و او ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ را
روی آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺳﭙﺲ ﺳﺆال ﮐﻨﻨﺪه اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺨﺮﯾﺞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﯾﺎت و اﺣﺎدﯾﺚ ذﮐﺮ ﺷﺪه
در ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﮐﺮد ،و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان )اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺒﻬ ﹼﻴﺔ ﰲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ( در ﺳﺎل )١٤١٣ﻫـ( ﺑﻮد ﮐﻪ در

)ﻧﴩ دار اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ( در ) (١٠٣ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻋﻮاﻣﻞ و اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻋﺚ
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻼت و ﻧﻮاﻗﺺ آن ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن رﺳﺎﻟﻪی اول )أﺧﺒﺎر آﺣﺎد( را

در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻮﺷﺖ ،و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ در دﺳﺘﺮس داﺷﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻄﺎﻟﺐ و
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت و ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی زﯾﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ،و ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ در ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﮐﻪ از او
ﺷﺪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ﺷﺮح زرﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺳﻌﺖ ﮐﺘﺎب ،و ﻧﻘﻞ و رواﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪد و ﻧﺎﯾﺎب ﺑﻮدن ،ﯾﺎ ﻋﺪم
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪهای روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﻓﻘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﺣﺎدﯾﺚ را ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ را از ﻗﻮل اﯾﺸﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺟﺴﺘﺠﻮی
ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎ ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻮده ،و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ دﻻﯾﻞ ﻧﺎدر و ﮐﻤﯿﺎب ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده ،ﻧﻪ
ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ ﮐﻪ از ﺷﻬﺮت زﯾﺎد ﻋﺎم ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﻓﯿﻖ را رﻓﯿﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﺑﻪ
او ﮐﺮده ،ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ رواﯾﺎت ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﺻﻮل آنﻫﺎ دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﻧﺒﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اول
)ﺳﻨﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ،و ﺳﻨﻦ أﺛﺮم و ﻣﺴﻨﺪ اﺳﺤﺎق( و  ،...اﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ آنﻫﺎ را ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎر و ﻧﺎﻗﺺ
ً
ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻓﺮاوان اﺳﺖ ،و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﺰ در ﻣﻮاردی
زﯾﺎدهﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻣﻤﮑﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ آنﻫﺎ را ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎر ذﮐﺮ ﮐﺮد ،و ﻣﻤﮑﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﺑﺎ
ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ داد ،اﻣﺎ ﺟﺰ )ﻣﻨﻈﻮﻣﻪی ﺑﯿﻘﻮﻧﯿﻪ( را ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل ﺗﺤﻘﯿﻖ و آﻣﺎدهﺳﺎزی
ﺑﺮای ﭼﺎپ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺘﻦ ﻣﻨﻈﻮم ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻟﯽ ﮐﺜﺮت
ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺤﺪﯾﺚ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺲ در آن ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺘﺎب ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﺑﺎ
آن ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ،و ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ؛ ﺗﻌﺎرﯾﻒ زﯾﺎدی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ

٢٨

ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ

ﻣﻘﺎم ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎ را ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪّ ،اﻣﺎ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ارﺟﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮه و ﻣﺠﺎدﻟﻪی ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎی اﺻﻄﻼﺣﯽ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎدات وارده ﭘﺎﺳﺦ دادهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ وﻗﺖ زﯾﺎدی ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ،و اﮔﺮ ﻃﻼب ﺑﻪ
ﯾﮑﯽ از آن ﻣﺘﻮن ﻣﺨﺘﺼﺮ اﮐﺘﻔﺎء ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی آن رﺷﺘﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ )ﻧﺨﺒﺔ وﺑﻴﻘﻮﻧﻴﺔ واﻟﻔﻴﺔ

اﻟﻌﺮاﻗﯽ( ،و ﺳﯿﻮﻃﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎء اﯾﻦ ﻧﺺ را زﯾﺎد
در ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ؛ ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺑﯿﺎن ﻣﻌﻨﺎی آن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺴﺘﺮده

ﻣﺎﻧﻨﺪ )ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺮاوی ﴍح ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻧﻮوی( اﻣﺎم ﺳﯿﻮﻃﯽ اﺳﺖ ،و ﻧﯿﺰ )ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﻈﺮ( ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی
اﻟﺠﺰاﯾﺮ ،و )ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻷﻓﮑﺎر اﻣﯿﺮ ﻋﺴﻔﺎﻧﯽ( ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﻘﻞ ﮐﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ .و از ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻦ

)د .ﺻﺒﺤﯽ ﺻﺎﻟﺢ( ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم )ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ و ﻣﺼﻄﻠﺤﻪ( ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ

ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻻﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای اﺳﺘﺪﻻل ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ زاﺋﺪ ﺑﺮ ﮐﺘﺐ ﻣﺘﻘﺪﻣﯿﻦ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺑﺘﺪا اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻘﺪﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت را ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﺑﻌﺪ از آنﻫﺎ.

اﺣﺴﺎن إﻟﻬﯽ ﻇﻬﯿﺮ ...ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺒﺘﺪﻋﯿﻦ
اﺣﺴﺎن إﻟﻬﯽ ﻇﻬﯿﺮ ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﺟﻨﮓ و ﺟﺪال ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی
ﻣﻨﺤﺮف را ﺑﺮ اﻓﺮاﺷﺘﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی رﯾﺸﻪای ﺧﻮد ﭘﺮده از ﻣﺴﺎﻓﺖ اﻧﺤﺮاف آﻧﺎن از ﺷﺎﻫﺮاه
ﻫﺪاﯾﺖ و ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮی ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ادﻋﺎی اﺳﻼمﮔﺮاﯾﯽ را ﺳﺮ زﻧﻨﺪ و دروﻧﺸﺎن را ﻣﻤﻠﻮ از ﻧﻔﺎق و
ﺗﻘﯿﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ،ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻇﺮاﺗﺸﺎن اﺛﺮ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺳﺎﯾﺒﺎن ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ ﻣﻨﺤﺮﻓﯿﻦ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
اﺣﺴﺎن إﻟﻬﯽ ﻇﻬﯿﺮ ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل از زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ را در راﺳﺘﺎی ﺣﻘﯿﻘﺖﮔﻮﯾﯽ ،دﻧﺒﺎﻟﻪروی از
ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻏﻤﺨﻮار ﻣﻠﺖ ،زﻣﺰﻣﻪ ﮐﻨﻨﺪهی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﮔﻔﺘﺎر ﻧﺒﯽ اﮐﺮم »اﺪﻟﻳﻦ ﻧﺼﻴﺤﺔ ،اﺪﻟﻳﻦ ﻧﺼﻴﺤﺔ،
اﺪﻟﻳﻦ ﻧﺼﻴﺤﺔ« ﻗﺎﻟﻮا :ﳌﻦ؟ ﻗﺎل» :ﷲ ولﻜﺘﺎﺑﻪ ولﺮﺳﻮﻪﻟ وﻷﺋﻤﺔ اﻤﻟﺴﻠﻤ� وﺎﻋﻣﺘﻬﻢ  «١و روﺷﻨﮕﺮی
در زﻣﯿﻨﻪی ﺧﺒﺎﺛﺖ و ﺧﺒﯿﺚﺻﻔﺘﺎن ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮد .او در ﮐﻨﺎر ﺣﻖ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ ﯾﺎری آن ﺷﺘﺎﻓﺖ و از

ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ آن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎورد و در راه اﻧﺘﺸﺎر آن ،ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺳﺮزﻧﺶ ﺳﺮزﻧﺶﮔﺮان ،ﺳﺮوﺻﺪای
ﻧﺎداﻧﺎن ،ﻧﺎﻟﻪی ﺗﺮﺳﻮﯾﺎن و ﺗﻬﺪﯾﺪات دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻨﻤﻮد.
اﯾﺸﺎن اﺳﺘﺎد ﻋﻼﻣﻪ و دﻋﻮﺗﮕﺮ ﮐﻮﺷﺎ ،اﺣﺴﺎن إﻟﻬﯽ ﻇﻬﯿﺮ ﺑﻦ ﻇﻬﻮر إﻟﻬﯽ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻧﻈﺎم
اﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻮادهای )ﺳﯿﺘﻲ( در ﺳﺎل ۱۹۴۵م ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ۱۳۶۴ﻫـ .در ﺷﻬﺮ)ﺳﯿﺎﻟﮑﻮت( ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
دﯾﺪه ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد .ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ،اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﺷﻌﺮای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮت داﺷﺖ ،و در
ﺧﺎﻧﻮادهای ﻣﺘﺪﯾﻦ ،ﺑﺎ ﺗﻘﻮا ،اﻫﻞ ﺻﻼح و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺖ ،واﻟﺪﯾﻦ ،ﺧﻮاﻫﺮ ،ﺑﺮادر،
ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺷﯿﺦ اﺣﺴﺎن ﻫﻤﮕﯽ ﺳﻠﻔﯽ ﻣﺴﻠﻚ و ﭘﯿﺮو ﻣﺬﻫﺐ اﻫﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺪر و ﻣﺎدرش از ﻫﻤﺎن
اواﯾﻞ ﮐﻮدﮐﯽ ﭘﺎﻓﺸﺎری زﯾﺎدی ﺑﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﭘﺮورش ﻧﻤﻮدن اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺳﺘﻤﺪاد از آﻣﻮزهﻫﺎی ﻗﺮآن و
ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮی و اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﺎن ﺧﻮب و ﺑﺎ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻨﺪ.
ﺷﯿﺦ اﺣﺴﺎن در ﺳﻦ  ٩ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺣﺎﻓﻆ ﮐﻞ ﻗﺮآن ﺷﺪ و در ﻫﻤﺎن دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ زﯾﺮﮐﯽ ،ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی،
دوﺳﺘﺪار ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ،دﻋﻮت در راه ﺧﺪا و ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻧﻤﻮدن ﺧﺼﻤﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺷﻬﺮت ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺑﻌﺪ از
ﮔﺬراﻧﺪن دورهی ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ )داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻤﺪی( ﺷﻬﺮت
 -١دﯾﻦ ﻫﻤﻪاش ﺳﻔﺎرش و ﻧﺼﯿﺤﺖ اﺳﺖ.ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﺮای ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮای ﺧﺪا ،و ﺑﺮای ﻗﺮآن ،و ﺑﺮای ﭘﯿﻐﻤﺒﺮش ،و
ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران و ﺣﮑﺎم ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،و ﺑﺮای ﻫﻤﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن.

٣٠

ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ

داﺷﺖ و از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﺳﻠﻔﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ،ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻬﺮ )ﺟﺠﺮاﻧﻮاﻟﺔ( راه ﺳﻔﺮ
در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ ،و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن ،ﺣﺪﯾﺚ ،ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ ،ﻓﻘﻪ ،اﺻﻮل ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ،ﺻﺮف
و ﻧﺤﻮ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻮم دﯾﮕﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،او ﺑﻪ ﻣﺪت  ٨ﺳﺎل در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﺪﻧﺪ و در ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺎﺗﯿﺪ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﺪث اﺣﻤﺪ اﺑﻮاﻟﺒﺮﮐﺎت ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم اﯾﻦ دوره ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ازداﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﺳﻠﻔﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ )ﻓﯿﺼﻞ آﺑﺎد( ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ
ﻋﻠﻢ در زﻣﯿﻨﻪی ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﺮداﺧﺖ و ﮐﺘﺎب ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری را ﺑﺮ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻨﺪﻟﻮی دارای درﺟﻪ
ﺣﺎﻓﻆ در ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪن در اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ
ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺪﯾﻨﻪی ﻣﻨﻮره ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ،و در ﺳﺎل ١٩٦٣م ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ ،و در ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه و ﺑﯿﺮون داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزی روﯾﯽ آورد ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﺧﺪﻣﺖ :اﺳﺘﺎد
ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن ﮐﺘﺎب »ﻋﻘﻴﺪة اﻟﻄﺤﺎوﻳﺔ« و ﺣﻀﺮت ﺷﯿﺦ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ

اﻟﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻋﻠﻢ ﺗﻔﺴﯿﺮ را در ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ ﺷﻨﻘﯿﻄﯽ
ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻔﺴﯿﺮ »أﺿﻮاء اﻟﺒﯿﺎن« و ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ را در ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺘﺎد ﺣﻤﺎد ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻧﺼﺎری و ﺑﺴﯿﺎری
دﯾﮕﺮ از ﻋﻠﻤﺎء ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ آﻧﺎن ﻋﻠﻢ ﺑﯽﺷﻤﺎری را ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻘﻤﺎن ﺳﻠﻔﯽ در ﻣﺠﻠﻪ »اﻟﺪﻋﻮه« درﺑﺎره اﯾﺸﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:
ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﺳﺎل در ﮐﻨﺎر اﯾﺸﺎن ﺑﻮدم ،در ﻃﻮل اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻪ زﯾﺮﮐﯽ ،ﺗﻔﻮق و ﺑﺮﺗﺮی اﯾﺸﺎن در
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﺪرﯾﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻣﻨﺎﻇﺮات ﭘﯽ ﺑﺮدم ،و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﺒﻮی را ﺣﻔﻆ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از ﺑﺮ ﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻫﻮاداران ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎم ،ﺷﯿﺦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺳﻨﮕﺮﯾﺰهﻫﺎی ﻋﺮﺻﻪی داﻧﺸﮕﺎه در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﺎﺳﯽ از اﯾﺸﺎن ﺳﺆال ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﺸﺎن ﮔﻮش ﻓﺮا ﻣﯽدادﻧﺪ ،اﺳﺘﺎد ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ اﻟﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﻌﻪیﺻﺪری ﮐﻪ
داﺷﺘﻨﺪ ﮔﻮش ﻣﯽدادﻧﺪ و ﺳﺆاﻻﺗﺸﺎن را ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ.
ﺷﯿﺦ اﺣﺴﺎن در اﯾﺎم ﺣﺞ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ از اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺑﺮای زﯾﺎرت
ﺑﺪان دﯾﺎر روی ﻣﯽآوردﻧﺪ ،آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺘﺪاول
ﺑﻮد ﺑﺎ آﻧﺎن در ﻣﯿﺎن ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺷﯿﺦ اﺣﺴﺎن در ﺳﺎل ١٩٦٧م از داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪ،
روش اﯾﺸﺎن در ﭘﺮورش ﻓﮑﺮی ،ﺧﻔﻆ ﻣﺘﻮن ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻨﻬﺞ ﺳﻠﻒ و
ﺗﺒﻌﯿﺖ از روش ﻋﻠﻤﺎﯾﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،او در ﻋﻠﻢ ﻧﺤﻮ »اﻟﻔﻴﻪ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ« ،در ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﮐﺘﺎب »ﻧﺨﺒﺔ اﻟﻔﻜﺮ« ،در ﻋﻠﻢ ﺗﻔﺴﯿﺮ »ﻛﺘﺎب :اﻟﻔﻮز اﻟﻜﺒﲑ« ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﯿﺦ ﺷﺎه وﻟﯽ اﻟﻠﻪ دﻫﻠﻮی ،در ﻋﻠﻢ

اﺣﺴﺎن إﻟﻬﯽ ﻇﻬﯿﺮ ...ﺳﺮﮐﻮبﮐﻨﻨﺪه ﻣﺒﺘﺪﻋﯿﻦ

٣١

ﻣﻌﺎﻧﯽ ،ﺑﯿﺎن ،ﺑﺪﯾﻊ »ﺗﻠﺨﻴﺺ اﳌﻔﺘﺎح« و ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﺒﻮی ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﺷﻌﺎر
ﻋﺮﺑﯽ ،ﻓﺎرﺳﯽ ،اردی را ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ داﺷﺘﻨﺪ؛ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﺴﺎن ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه

ﻋﻠﻤﯽای ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داده ﺷﺪ ،اﻣﺎ اﯾﺸﺎن رد ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﻃﻨﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﻣﻦ اﺳﺖ....
و در ﻃﻮل ﺣﯿﺎﺗﺸﺎن ﺷﺶ ﺑﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺪرك ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن ،ﻟﻐﺖ و ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﻧﺎﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎد راﻫﯽ وﻃﻨﺶ ﺷﺪ و در راه دﻋﻮت ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا ﮔﺎم ﻧﻬﺎد ،او ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮد در ﺷﻬﺮ ﻻﻫﻮر
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺗﺮﺟﻤﺎن اﻟﺤﺪﯾﺚ« ﻣﺠﻠﻪای را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ در آن از دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ ،دﻓﺎع از ﺣﻖ ،رد
ﺑﺎﻃﻞ ،رد ﺷﺒﻬﺎت ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﻣﻨﺤﺮف از ﻗﺒﯿﻞ ﻗﺎدﯾﺎﻧﯿﻪ و ﻣﻨﮑﺮﯾﻦ ﺳﻨﺖ و ...و اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ
ﺑﺤﺚ ﻣﯽراﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻄﯿﺐ در ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻫﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﻫﯿﺄت اﻫﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻻﻫﻮر را ﻧﯿﺰ ﻋﻬﺪهدار ﺷﺪﻧﺪ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪی ﻣﺬﮐﻮر از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﺳﻠﻔﯽ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  ۷۵۰ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﻣﻨﺤﺮﻓﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻗﺎدﯾﺎﻧﻪ،
ﺑﻬﺎﺋﯿﻪ و راﻓﻀﯿﻪ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮه و ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
ﺑﺮادرش ﻓﻀﻞ اﻟﻬﯽ در ﺧﺼﻮص ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ» :اﺳﺘﺎد اﺣﺴﺎن ﺟﻬﺖ
ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ و ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺷﺐ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﻧﻤﺎز
ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻧﻤﺎز را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮ ﻗﺪرت
و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﺸﺎن دﻻﻟﺖ دارد« .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ دﻋﻮت و ﺗﺒﻠﯿﻎ
ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻧﻤﻮد .ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ :ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،اﻣﺎرات ،ﮐﻮ ﯾﺖ ،اﯾﺮان ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻟﻨﺪن و ﺑﺴﯿﺎری
دﯾﮕﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ.
ﺧﺪاوﻧﺪ زﺣﻤﺎت اﯾﺸﺎن را ﻣﻮرد ﻧﻔﻊ ﻗﺮار داد ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺎدﯾﺎﻧﯿﻬﺎ ،ﺷﯿﻌﻪﻫﺎ و ﺑﻬﺎﺋﯿﻬﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﻬﺎی اﯾﺸﺎن اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ.
اﯾﺸﺎن در رد ﮔﺮوﻫﺎی ﻣﻨﺤﺮف ،ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﺑﯽﺷﻤﺎری را ﺑﻪ رﺷﺘﻪی ﺗﺤﺮﯾﻒ درآوردهاﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ
ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت اﯾﺸﺎن ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ:
 -١اﻟﺸﯿﻌﺔ واﻟﺴﻨﺔ )١٣٩٣ﻫـ(.
 -٢اﻟﺸﯿﻌﺔ وأﻫﻞ اﻟﺒﯿﺖ )١٤٠٣ﻫـ( ﭼﺎپ ﺳﻮم.
 -٣اﻟﺸﯿﻌﺔ واﻟﺘﺸﯿﻊ ﻓﺮق وﺗﺎرﯾﺦ.
 -٤اﻹﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺔ ﺗﺎرﯾﺦ وﻋﻘﺎﺋﺪ )١٤٠٥ﻫـ(.
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 -٥اﻟﺒﺎﺑﯿﺔ ﻋﺮض وﻧﻘﺪ.
 -٦اﻟﻘﺎدﯾﺎﻧﯿﺔ )١٣٧٦ﻫـ(.
 -٧اﻟﺒﺮﯾﻠﻮﯾﺔ ﻋﻘﺎﺋﺪ وﺗﺎرﯾﺦ )١٤٠٣ﻫـ(.
 -٨اﻟﺒﻬﺎﺋﯿﺔ ﻧﻘﺪ وﺗﺤﻠﯿﻞ )١٩٧٥م(.
 -٩اﻟﺮد اﻟﮑﺎﻓﯽ ﻋﻠﯽ ﻣﻐﺎﻟﻄﺎت اﻟﺪﮐﺘﻮر ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ واﻓﯽ )١٤٠٤ﻫـ(.
 -١٠اﻟﺘﺼﻮف،اﻟﻤﻨﺸﺄ واﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺠﺰء اﻷول )١٤٠٦ﻫـ(.
 -١١ﺟﻠﺪ دوم از :دراﺳﺎت ﻓﯽ اﻟﺘﺼﻮف.
 -١٢اﻟﺸﯿﻌﺔ واﻟﻘﺮآن )١٤٠٣ﻫـ(.
 -١٣اﻟﺒﺎﻃﻨﯿﺔ ﺑﻔﺮﻗﻬﺎ اﻟﻤﺸﻬﻮرة.
 -١٤ﻓﺮق ﺷﺒﻪاﻟﻘﺎرة اﻟﻬﻨﺪﯾﺔ وﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻬﺎ.
 -١٥اﻟﻨﺼﺮاﻧﯿﺔ.
» -١٦اﻟﻘﺎدﯾﺎﻧﯿﺔ« ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ.
» -١٧ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ« ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ.
» -١٨اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ« ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و اردی.
 -١٩ﮐﺘﺎب اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ.
» -٢٠ﮐﻔﺮ و إﺳﻼم« ﺑﻪ زﺑﺎن اردی.
»-۲۱اﻟﺸﯿﻌﺔواﻟﺴﻨﺔ« ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﺗﺎﯾﻠﻨﺪی.
اﺳﺘﺎد در ﻻﺑﻪﻻی اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﭘﺮده از ﻋﯿﺐ و ﻧﻨﮓﻫﺎی آن ﻓﺮﻗﻪﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ آن
ﻓﺮﻗﻪﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راه ﻓﺮاری ﺟﻬﺖ ﻧﺠﺎت از اﯾﺸﺎن ﺷﻮﻧﺪ ،ﻟﺬا در ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ اﯾﺸﺎن ﺗﻤﺴﻚ
ﺟﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺪ ،و ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﺎﻣﻪ و
ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﻬﻤﺘﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ـ رﻫﺒﺮ اﯾﺮان ﻓﺎﻧﯽ ـ ﺧﻮن اﯾﺸﺎن را ﻣﻬﺪور اﻟﺪم
اﻋﻼم ﮐﺮد ،و ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺮ اﺣﺴﺎن اﻟﻬﯽ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎورد ،دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار دﻻر ﭘﺎداش ﻣﯽﮔﯿﺮد،
ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاﻗﻊ در ﻣﻌﺮض ﻣﺮگ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺷﻠﯿﻚ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﺷﯿﺒﻪ
ﺣﻤﺪ درﺑﺎرهی اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﻚ ﺑﺎر اﯾﺸﺎن را در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن زﯾﺎرت ﻧﻤﻮدم و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر از
ﻃﺮف ﻓﺮﻗﻬﺄﻫﺎی ﺿﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﺐ
اﻟﺪﯾﻦ ﺧﻄﯿﺐ ،ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ از اﯾﺸﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
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ﻣﻠﻚ ﻓﯿﺼﻞ /از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﺷﯿﺦ اﺣﺴﺎن را از ﺣﺴﺎب ﺧﻮدش
ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮده و در ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎ ،آﺳﯿﺎ و اروﭘﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰﺑﻦ ﺑﺎز
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﻓﺘﻮی ،ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری و دﻋﻮت و ارﺷﺎد و رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره وﺷﯿﺦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ
ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ آل ﺷﯿﺦ وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺣﺮﮐﺎن دﺑﯿﺮ ﮐﻞ
اﻧﺠﻤﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻄﻠﻖ ،ﺳﻔﯿﺮ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و
ﻣﺤﺴﻦ ﺷﺮﺑﺘﻠﯽ اﺳﺘﺎد در ﻣﮑﻪ ﻣﮑﺮﻣﻪ ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی اﯾﺸﺎن را در ﻣﮑﻪ ﻣﮑﺮﻣﻪ و ﺗﻤﺎم
ﻣﺮاﮐﺰﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﻬﺎن و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺠﺎری ﭘﺨﺶ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺷﯿﺦ اﺣﺴﺎن ﺗﺎ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در راه ﺟﻬﺎد در راه ﺧﺪا و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻨﺤﺮﻓﯿﻦ و
اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻠﻢ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ .آﻧﮕﺎه ﮐﻪ در اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﺎﯾﺎن ﻻﻫﻮر ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻫﯿﺄت ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد و در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۴۰۷/۷/۲۳ﻫـ در ﺻﺪد اراﺋﻪی ﻣﻘﺎﻟﻪی ﺧﻮد ﺑﻮد ،ﮔﻠﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﻠﻮ از ﻣﻮاد
ﺷﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﻮد از ﻃﺮف ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ داده ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯿﺰ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و
ﺑﻌﺪ از  ۲۲دﻗﯿﻘﻪ از ﺳﺨﻨﺎن اﯾﺸﺎن ﮔﻠﺪان ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻨﻔﺠﺮ ﮔﺸﺖ و ﺷﯿﺦ را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺳﯽ ﻣﺘﺮ دور
اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ،ﻧﻪ ﻧﻔﺮ در ﺣﺎل ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﺷﯿﺦ اﺣﺴﺎن ﮐﻪ ﯾﻚ ﺳﻮم ﺑﺪﻧﺶ را از دﺳﺖ داده ﺑﻮد ،ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻃﺮف ﭼﭙﺶ را از دﺳﺖ داد،
اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﯿﺰ آ ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺪاد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺪام داد ﻣﯽزد ﮐﻪ ﻣﺮا رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ و دﯾﮕﺮان را ﻣﺪاوا
ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،و اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﺻﺒﺮ در راه اﯾﻦ دﻋﻮت و ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﭘﺮﭼﻢ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮی ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻣﯽﮐﺮد ،در اﯾﻦ ﺳﻤﯿﺘﺎر دو ﻫﺰار ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ  ۱۸ﻧﻔﺮ از اﯾﺸﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﺪﻧﺪ و
 ۱۱۴ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ؛ ﺷﯿﺦ اﺣﺴﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺷﻬﺮ ﻻﻫﻮر اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ ،و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص وی ﺑﺎ ﺧﺎدم ﺣﺮﻣﯿﻦ ﺣﺮف زده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ رﯾﺎض
اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ؛ اﻃﺒﺎ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﯾﺶ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدد ،وﻟﯽ ﺷﯿﺦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ و در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۴۰۷/۸/۱
ﻫـ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۹۸۷م در ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر ﺑﺎﻣﺪاد روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻮت اﻋﻠﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ ،و در آﻧﺠﺎ ﻏﺴﻞ ﮔﺮدﯾﺪ
و ﺷﯿﺦ ﺑﻦ ﺑﺎز در ﺟﺎﻣﻊ ﮐﺒﯿﺮ رﯾﺎض ﺑﺮ ﺟﻨﺎزهی وی ﻧﻤﺎز ﮔﺬارد ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪی ﻣﻨﻮره ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و در
ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮی ﺑﺮ او ﻧﻤﺎز ﮔﺬاردﻧﺪ و در ﺑﻘﯿﻊ در ﮐﻨﺎر اﺻﺤﺎب ،اﻫﻞ ﺑﯿﺖ و اﻣﻬﺎت اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺎک
ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺷﯿﺦ ﺑﻦ ﺑﺎز در ﻣﻮرد او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻓﻀﯿﻠﺖ اﺳﺘﺎد اﺣﺴﺎن اﻟﻬﯽ ﻇﻬﯿﺮ /ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ﻣﻌﺮوف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
اﯾﺸﺎن از ﻋﻘﯿﺪهای ﭘﺎک ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻨﺪه ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺘﺎبﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮدم و از ﻧﺼﺎﯾﺢ و
ﺳﻔﺎرﺷﻬﺎی ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪی او ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ و رد ﺷﺒﻬﺎت و دﺳﯿﺴﻪﻫﺎی دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﻟﺬت ﺑﺮدم.
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و اﺳﺘﺎد ﻟﺤﯿﺪان –ﺣﻔﻈﻪاﻟﻠﻪ -ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻮم ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻋﻤﯿﻖ داﺷﺘﻢ ،ﺑﻨﺪه از او ﺑﺴﯿﺎر اﺻﺮار
ﻣﯽﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﺧﻮد را از اﻋﻤﺎل ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻪ دور ﻧﮕﻪ دارد و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺻﺮف ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﮕﺮدﻧﺪ و ﻋﻤﻠﯽ ﺷﯿﻄﺎﻧﺎﻧﻪ را ﺑﺮاﯾﺶ در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪ ...اﻣﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ و
ﺳﺮﺷﺖ ﭘﻮﯾﺎی اﯾﺸﺎن /ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻖ ،ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﻧﺪاد ﮐﻪ ﺑﻪ رﺳﻮا ﺳﺎزی ﻃﺮﻓﺪاران ﻇﻠﻢ و ﻓﺴﺎد
ﻧﭙﺮدازد ،و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦﮐﻪ از اﻫﺪاف ﺧﺒﯿﺚ آﻧﺎن اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪﻧﺸﯿﻨﯽ ﮔﻮﺷﻪﻧﺸﯿﻨﺎن و ...
ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻧﻤﯽﺷﺪ.
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ رﺣﻤﺖ وﺳﯿﻊ ﺧﻮد را ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل او ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﻤﻪی ﻣﺎ را در ﻓﺮدوس اﻋﻠﯽ
ﮔﺮد آورد.

** ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ**

ﻋﻼﻣﻪ ﻧﺎﺑﻐﻪ ...ﺣﺎﻓﻆ ﺣﮑﻤﯽ
َ
اﺳﺘﺎد ﻋﻼﻣﻪ ،ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺣﮑﻤﯽ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺸﯿﺮت ﺣﮑﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ از
ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﺬﺣﺞ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺳﺘﺎد ﺣﺎﻓﻆ در ﺳﺎل )۱۳۴۲ﻫـ( در روﺳﺘﺎی »اﻟﺴﻼم« از ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮ
»ﻣﻀﺎﯾﺎ« واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﺷﻬﺮ »ﺟﺎزان« دﯾﺪه ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد ،ﺳﭙﺲ ﻫﻤﺮاه ﭘﺪرش ﺑﻪ روﺳﺘﺎی
»ﺟﺎﺿﻊ« ﺗﺎﺑﻊ ﺷﻬﺮ »ﺻﺎﻣﻄﻪ« ﻣﻌﺮوف ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮد.
ﺣﺎﻓﻆ ﺣﮑﻤﯽ در ﮐﻨﺎر ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺖ ،و ﻃﺒﻖ ﻋﺎدت ﺟﺎﻣﻌﻪی آن وﻗﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
ﻣﯽﭼﺮاﻧﯿﺪ .او ﻧﻤﻮﻧﻪی زﯾﺮﮐﯽ و ﺣﻔﻆ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻮد ،در ﻫﻤﺎن اوان ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﭼﻮﭘﺎن ﺑﻮد و از ﺳﻦ دوازده
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،ﻗﺮآن را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد ،ﭼﻮن ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﺮﻋﺎوی :ﺑﻪ ﻧﺰد او و ﺑﺮادرش ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ اﺣﻤﺪ در آن روﺳﺘﺎ رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺖ و ﺑﻪ آنﻫﺎ درس ﻣﯽداد؛ زﯾﺮا ﭘﺪرﺷﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮد آنﻫﺎ را ﺑﻪ
ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .ﺣﺎﻓﻆ از ﻫﻮش ﺳﺮﺷﺎر و دراﯾﺖ ﻓﺮاوان ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﻮد و ﻫﺮ درﺳﯽ ﺑﻪ او ﻣﯽدادﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪ ،اﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل )١٣٦٠ﻫـ( ﮐﻪ ﭘﺪرش از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺖ ﯾﮏﺳﺮه وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﺪ ،و ﻫﻤﺮاه و ﻣﻼزم ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﺳﺘﺎدش )ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﺮﻋﺎوی(
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در درسﻫﺎﯾﺶ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد و از ﺷﻌﺮ و ﻧﺜﺮ ﺑﻬﺮهی ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮد ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎدش
ﮔﻔﺖ:
»در آن وﻗﺖ در ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﺗﻌﻠﯿﻢ و اداره اﻣﻮر ﻧﻈﯿﺮی ﺑﺮای ﺣﺎﻓﻆ ﺣﮑﻤﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﺪ«..
ً
ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺎ دﺧﺘﺮی ازدواج ﮐﺮد و از او ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا در ﭘﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﺮ
آﻣﺪﻧﺪ ،و در ﺳﺎل )١٣٦٢ﻫـ( ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﺮﻋﺎوی از ﺷﺎﮔﺮدش ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﺑﺎ ﻧﻈﻢ و ﺷﻌﺮ در
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻘﯿﺪهی ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺪف او اﻣﺘﺤﺎن و آزﻣﻮدن ﺷﺎﮔﺮدش
ﺑﻮد ،ﻟﺬا ﮐﺘﺎب ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎم »أرﺟﻮزة ﺳﻠﻢ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮل« ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در

ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل ﻓﻘﻪ ،ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﺳﯿﺮهی ﻧﺒﻮی ،ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺤﺪﯾﺚ ،ﻓﺮاﺋﺾ و ﻏﯿﺮه ﺑﺎ ﺷﻌﺮ و ﻧﺜﺮ ﮐﺘﺎب
ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ ،ﮐﻪ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﭼﺎپ ﺷﺪه و ﻏﯿﺮ ﭼﺎپ ﺷﺪه او ﺑﯿﺶ از ﭘﺎﻧﺰده ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ:

 -١ﺳ ﹼﻠﻢ اﻟﻮﺻﻮل (٢٧٠) ،ﺑﯿﺖ ﺷﻌﺮ اﺳﺖ در ﺑﯿﺎن ﻋﻘﯿﺪهی ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ ﮐﻪ در ﺳﻦ ﻧﻮزده ﺳﺎﻟﮕﯽ
آن را ﺳﺮوده اﺳﺖ.
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 -۲ﻣﻌﺎرج اﻟﻘﺒﻮل ﺑﴩح ﺳ ﹼﻠﻢ اﻟﻮﺻﻮل :ﺷﺮح وﺳﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺘﺎب ﺳﺎﺑﻖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻧﺼﻮص ﺷﺮﻋﯽ )ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ( و ﺳﺨﻨﺎن زﯾﺎدی از ﻋﻠﻤﺎ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع آن ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ از

اﯾﻤﺎن و ﺗﻮﺣﯿﺪ در ﺷﺮح آن ﯾﺎدآور ﺷﺪه ،و اﯾﻦ ﮐﺘﺎب دو ﺟﻠﺪ اﺳﺖ.
» -٣أﻋﻼم اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻨﺸﻮرة ﻻﻋﺘﻘﺎد اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ اﳌﻨﺼﻮرة« و آن ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ در ﺑﯿﺎن ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﻪ
روش ﺳﺆال و ﭘﺎﺳﺦ.

» -٤اﳉﻮﻫﺮة اﻟﻔﺮﻳﺪة ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﻘﻴﺪة« آن ﻫﻢ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪای اﺳﺖ در ﻋﻠﻢ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺴﮏ و
ﭼﻨﮓ زدن ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺑﺪﻋﺖ و اﻫﻞ آن دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ و

ﺷﺮوط آن و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻣﺠﻠﻪ و ﻧﺸﺮﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﺴﻮی رزاﯾﻞ اﺧﻼق و ﻋﺎدات ﻓﺎﺳﺪ و ﺑﯽﺑﻨﺪ
و ﺑﺎری ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
» -٥اﻟﻠﺆﻟﺆ اﳌﻜﻨﻮن ﰲ أﺣﻮال اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ و اﳌﺘﻮن« و آن ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﻣﻨﻈﻮم در ﺑﯿﺎن ﻣﺼﻄﻠﺢ

ﺣﺪﯾﺚ در ) (٣٤٠ﺑﯿﺖ ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﺎن اﺳﺘﺎد ﺣﮑﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،و ﻧﯿﺰ ﺷﯿﺦ
ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺧﻀﯿﺮ در دوره دﻫﻢ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ  -رﯾﺎض اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﺮح
آن ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ ﯾﺎری ﺧﺪا در دورهی ﯾﺎزدﻫﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.

» -٦ﻻﻣﻴﺔ اﳌﻨﺴﻮخ« و آن ﻣﻨﻈﻮﻣﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ آﺧﺮ ﻫﻤﻪ اﺑﯿﺎت آن ﺣﺮف ﻻم اﺳﺖ و آن را در ﻣﻮرد
اﺣﮑﺎم ﻧﺴﺦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

» -٧دﻟﻴﻞ أرﺑﺎب اﻟﻔﻼح ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻦ اﻻﺻﻄﻼح« آن را ﻫﻢ در ﻣﻮرد ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﺑﺎ
ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﻪ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻮﺿﻮع آﻏﺎز ﺷﺪه ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻧﻮعﻫﺎ و ﺑﺎبﻫﺎی آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ
در ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب آداب و روش ﻃﻠﺐ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮی را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺆال و ﺟﻮاب
ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ.
» -٨اﻟﺴﺒﻞ اﻟﺴﻮﻳﺔ ﻟﻔﻘﻪ اﻟﺴﻨﻦ اﳌﺮوﻳﺔ« :اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﻢ در ﺣﺪود ) (٢٥٠٠ﺑﯿﺖ ﺷﻌﺮ اﺳﺖ ،در
ﻣﻮرد ﻓﻘﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎبﻫﺎی ﻓﻘﻪ ﻧﺰد ﻓﻘﻬﺎء.

» -٩وﺳﻴﻠﺔ اﳊﺼﻮل إﱃ ﻣﻬﲈت اﻷﺻﻮل« اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﻢ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪای اﺳﺖ در ) (٦٤٠ﺑﯿﺖ در
ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻮل ﻓﻘﻪ.
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» -۱۰ﻧﻴﻞ اﻟﺴﺆل ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻷﻣﻢ وﺳﲑة اﻟﺮﺳﻮلص« اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪای اﺳﺖ ﺑﺎ )(٩٥٠
ﺑﯿﺖ ﺷﻌﺮ در ﻣﻮرد ﺳﯿﺮه و ﺗﺎرﯾﺦ.

» -١١اﻟﻨﻮر اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﻦ ﺷﻤﺲ اﻟﻮﺣﻲ ﻓﯽ ﻋﻠﻢ ﻓﺮاﺋﺾ« رﺳﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻧﺜﺮ در ﺑﯿﺎن ﻋﻠﻢ ﻓﺮاﺋﺾ و
ﺗﻘﺴﯿﻢ ارث.

» -١٢اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ واﻵداب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ« اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻧﺼﺎﯾﺤﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻃﻼب
ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻌﺮ در ﺑﯿﺶ از ) (٢٦٠ﺑﯿﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﺖ آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:

ﻳــــﺎ ﻃﺎﻟــــﺐ اﻟﻌﻠــــﻢ ﻻ ﺗﺒﻐــــﻲ ﺑــــﻪ ﺑــــﺪﻻﹰ

ﻓﻘـــــﺪ ﻇﻔـــــﺮت ورب اﻟﻠـــــﻮح واﻟﻘﻠـــــﻢ

ﯾﻌﻨﯽ :ای ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ ﭼﯿﺰی را ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﻋﻮض ﻣﮑﻦ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻟﻮح و ﻗﻠﻢ ،ﺑﻪ ﻫﺪف ﻋﺎﻟﯽای
ﻇﻔﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ.
» -١٣ﴍح اﻟﻮرﻗﺎت« اﺑﻮاﻟﻤﻌﺎﻟﯽ ﺟﻮﯾﻨﯽ در ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻮل ﻓﻘﻪ.
» -١٤ﻣﻔﺘﺎح دار اﻟﺴﻼم« درﺑﺎرهی ﻣﻌﻨﺎی ﺷﻬﺎدﺗﯿﻦ.

اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ارزش ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﺑﯿﺎن اﻫﻤﯿﺘﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ را ﺑﺮ ﻋﻼﻣﻪ
ﺷﯿﺦ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ آل ﺷﯿﺦ) :ﻣﻔﺘﯽ وﻗﺖ ﺳﻌﻮدﯾﻪ( ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ او ﺑﻮدﻧﺪ و از
ﺣﮑﻮﻣﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﺎپ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺎص و ﻋﺎم ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺣﺎوی ﻓﻮاﺋﺪ و ﻧﺼﺎﯾﺤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم در اﻣﻮر دﯾﻦ و دﻧﯿﺎ ﻣﻔﯿﺪ و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب اﻟﻠﻪ و ﺳﻨﺖ رﺳﻮل اﻣﯿﻦص ،و ﭘﯿﺮوی از ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ و اﺋﻤﻪ و
ﻋﻠﻤﺎی ﻧﺎﻣﯽ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
ﺣﺎﻓﻆ ﺣﮑﻤﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﻐﻠﺖ زﯾﺎد ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از دﯾﮕﺮ ﻣﺪارس ،آﺛﺎر ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ را ﺗﺄﻟﯿﻒ
ﮐﺮد ،زﯾﺮا در ﺳﺎل )١٣٦٣ﻫـ( ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﻠﻔﯿﻪ ﺷﻬﺮ »ﺻﺎﻣﻄﻪ« ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﺮ
ﻣﺪارس روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﺮد...و در )١٣٧٣ﻫـ( وزارت ﻣﻌﺎرف ﺳﻌﻮدی ،ﻣﺪرﺳﻪای را در
»ﺟﺎزان« اﻓﺘﺘﺎح ﻧﻤﻮد و ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮ آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ.
ﺳﭙﺲ داﻧﺶﺳﺮای ﻋﻠﻤﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اداره ﻋﺎم داﻧﺸﮕﺎه و داﻧﺶﺳﺮاﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ »ﺻﺎﻣﻄﻪ« در ﺳﺎل
)١٣٧٤ﻫـ( اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ ،و اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻪ او واﮔﺬار ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﻋﻬﺪهی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎرش
ﺑﺮآﻣﺪ.
و آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﺪان ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶﺳﺮای ﻋﻠﻤﯽ ﺻﺎﻣﻄﻪ ﺑﻮد.

٣٨

ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ

ﺣﺎﻓﻆ ﺣﮑﻤﯽ :از ﻟﺤﺎظ ورع ،ﻋﻔﺖ ،ﺗﻘﻮا ،ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎری ،ﻗﻮت اﯾﻤﺎن و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺷﺪﯾﺪ ،و ﺑﯿﺎن ﺣﻖ
در ﺳﻄﺢ واﻻﯾﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ ،اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف ﻣﯽﮐﺮد و ﺧﻮد ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد ،از ﻣﻨﮑﺮ و ﺑﺪی ﻧﻬﯽ ﻣﯽﮐﺮد
و ﺧﻮد ﻫﻢ از آن دور ﺑﻮد ،در راه رﺿﺎی ﺧﺪا ﻟﻮم و ﺳﺮزﻧﺶ ﻫﯿﭻ ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺮ او ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﻧﺒﻮد.
در ﻣﺠﺎﻟﺲ او ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺨﻦ از درس و ﺑﺤﺚ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﻮد ،ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﺮای ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ و ﺷﻨﻮﻧﺪه
ﻣﻼلآور ﻧﺒﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪی ﺗﺪرﯾﺲ و ﺑﺤﺚ وﻣﺬاﮐﺮه؛ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻼوت ﻗﺮآن و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮد.
از آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﮑﻤﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﻋﻠﻤﺎی ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ اﻫﻞ
ﺳﻨﺖ؛ در ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ،از ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺣﺪﯾﺚ و ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی ﺑﺮ روش و ﻣﻨﻬﺞ ﻋﻠﻤﯽ او
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ در ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪ ﺷﺪت از ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ :و ﺷﺎﮔﺮدش اﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ :ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،و از ﻣﺆﻟﻔﺎت اﯾﺸﺎن زﯾﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و از آنﻫﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ از
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺦ ،ادب ،ﻟﻐﺖ ،ﻧﺤﻮ و ﺑﯿﺎن ﮐﻪ در ﻋﺼﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻼم ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺮﻫﺎی ﺣﺎﻓﻆ ﺣﮑﻤﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
ﻳــــﺎ ﻃﺎﻟــــﺐ اﻟﻌﻠــــﻢ ﻻﺗﺒﻐــــﻲ ﺑــــﻪ ﺑــــﺪﻻ

ﻓﻘـــــﺪ ﻇﻔـــــﺮت ورب اﻟﻠـــــﻮح واﻟﻘﻠـــــﻢ

وﻗـــﺪس اﻟﻌﻠـــﻢ واﻋـــﺮف ﻗـــﺪر ﺣﺮﻣﺘـــﻪ

ﰲ اﻟﻘـــــﻮل واﻟﻔﻌـــــﻞ واﻵادب ﻓـــــﺎﻟﺘﺰ ﹺم

واﺟﻬـــــﺪ ﺑﻌـــــﺰم ﻗـــــﻮي ﻻ اﻧﺜﻨـــــﺎء ﻟـــــﻪ

ﻟــــﻮ ﻳﻌﻠــــﻢ اﳌــــﺮء ﻗــــﺪر اﻟﻌﻠــــﻢ ﱂ ﻳــــﻨ ﹺﻢ

واﻟﻨﻴـــــﺔ اﺟﻌـــــﻞ ﻟﻮﺟـــــﻪ اﷲ ﺧﺎﻟﺼـــــﺔ

إن اﻟﺒﻨــــــﺎء ﺑــــــﺪون اﻷﺻــــــﻞ ﱂ ﻳﻘــــــ ﹺﻢ

»ای ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ! ﭼﯿﺰی را ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﻋﻮض ﻣﮑﻦ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻟﻮح و ﻗﻠﻢ ،ﺑﻪ ﻫﺪف
ﻋﺎﻟﯽای ﻇﻔﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ.
ﻋﻠﻢ را ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺪار ،و ﺑﺎ ﮐﺮدار و ﮔﻔﺘﺎر ﻗﺪر و اﺣﺘﺮاﻣﺶ را ﺑﺪان ،و ﺑﻪ ادب ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎش.
و ﺑﺎ ﻋﺰم و ﺟﺰم ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺮای ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و رﺷﺪ آن ﺗﻼش ﮐﻦ ،اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﻗﺪر داﻧﺶ را ﺑﺪاﻧﺪ وﻗﺘﺶ را
ﺻﺮف ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﯿﺖ و ﻫﺪف ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺧﺪا ﺧﺎﻟﺺ ﮔﺮدان ،زﯾﺮا ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺪون اﺳﺎس ﭘﺎﯾﺪار ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ«.
ﺣﺎﻓﻆ ﺣﮑﻤﯽ در ﺳﺎل )١٣٧٧ﻫـ( ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم رﮐﻦ ﺣﺞ ﺧﺎﻧﻪی ﺧﺪا در ﻫﯿﺠﺪﻫﻢ ذیاﻟﺤﺠﻪ در
ﺳﻦ ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﻣﮑﻪ ﻣﮑﺮﻣﻪ ﺟﺎن ﺑﻪ ﺟﺎن آﻓﺮﯾﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد و دار ﻓﺎﻧﯽ را وداع ﮔﻔﺖ ،او در
ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮ ﻣﺒﺎرک دﻓﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ او ﺑﺎد و در ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮﯾﻦ او را ﻣﻘﯿﻢ ﮔﺮداﻧﺪ ،آﻣﯿﻦ.

ﻋﻼﻣﻪ ﻧﺎﺑﻐﻪ ...ﺣﺎﻓﻆ ﺣﮑﻤﯽ

٣٩

وﻓﺎت اﯾﺸﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺮ ﻗﻠﺐ دوﺳﺘﺎن و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﮔﺬاﺷﺖ ،زﯾﺮا رادﻣﺮدی را از دﺳﺖ دادﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺟﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﺮد ﺑﻮد ،و ﻫﻤﺘﺎی او را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از دوﺳﺘﺎن و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ در ﺳﻮگ
او ﻣﺮﺛﯿﻪﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺳﺮودﻧﺪ.
رﺣﻤﺖ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ روان ﭘﺎﮐﺶ ﺑﺎد ،و ﺟﺎﯾﺶ ﻓﺮدوس اﻋﻼء ﺑﺎد ،راﻫﺶ ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪار ،و ﻋﻠﻢ و
داﻧﺶ او ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻔﻊ و ﺳﻮد ﻋﺎم ﺑﺎﺷﺪ ،آﻣﯿﻦ.

ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ ،داﻋﯽ ﻣﺨﻠﺺ
اﻣﺎم ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺟﻨﺒﺶ ﻋﺮﺑﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﻋﻤﺎل او ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و
زﯾﺮﮐﯿﺶ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻋﻠﻤﺎء و ﻣﺘﻔﮑﺮان اﺳﻼﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ :اﻣﺎم ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎء ،ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﻧﺒﯽ ،دﮐﺘﺮ
ﻣﺤﻤﻮد ﻗﺎﺳﻢ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎره و ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی از ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﮔﺮوﻫﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ
اﻣﺜﺎل :ﺷﺎرل اﻧﺪری ﺟﻮﻟﯿﺎن ،ﺷﺎرل روﺑﯿﺮ اﺟﯿﺮون ،ﺟﺎک ﺑﯿﺮک و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ و ﻣﺠﺎﻫﺪت وی
اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﭘﺮورش وی:

ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ در ﻣﺎه رﺑﯿﻊ اﻟﺜﺎﻧﯽ ﺳﺎل ١٣٠٧ﻫﺠﺮی ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ  ٤دﯾﺴﻤﺒﺮ  ١٨٨٩ﻣﯿﻼدی
در ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺷﺮق اﻟﺠﺰاﯾﺮ دﯾﺪه ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد .وی در آﻏﻮش ﭘﺮ از ﻧﻮازش ﺧﺎﻧﻮادهای رﯾﺸﻪدار
در ﻋﻠﻢ و ﺑﺰرﮔﯽ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺖ ،ﭘﺪرش ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ وی ﺑﺴﯿﺎر اﻫﺘﻤﺎم ﻣﯽورزﯾﺪ ،و او را ﻫﻤﭽﻮن
ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺴﺮان ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺪارس ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎد و در ﺳﻦ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮕﯽ وی را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪی
ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻣﺤﻞ ﺑﺎﻫﻤﺎن ﺷﯿﻮهی راﯾﺞ و ﻣﻌﺮوف ،ﺑﻪ ﮐﻼس ﻗﺮآن ﻓﺮﺳﺘﺎد ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺳﻨﺶ ﺳﯿﺰده ﺳﺎل ﺑﻮد،
در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﯿﺦ ﻗﺎری ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺪاﺳﯽ ﻗﺮآن را ﺣﻔﻆ و ﺗﺠﻮﯾﺪ آن را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ .در ﻫﻤﺎن روزﻫﺎی
ﮐﻮدﮐﯽ در ﮔﺴﺘﺮه ﻗﺮآن ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺪان ﺑﺰرگ ﺷﺪ و ﺑﻪ اﺧﻼق ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﺘﺨﻠﻖ
ﮔﺸﺖ .ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ وی در ﺗﯿﺰ ﻫﻮﺷﯽ و ﻧﯿﮏ رﻓﺘﺎری در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن در ﻣﺴﺠﺪ
ﺑﺰرگ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﺎﻣﺖ ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ را در ﺳﻦ ﯾﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و
ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺎدت ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ از ﭼﻨﺎن ﺳﻦ و ﺳﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺧﻮردار ﻧﺒﻮد ،ﻧﻤﺎز ﮔﺬاران اﻣﺎﻣﺖ وی را ﻗﺒﻮل
ﮐﺮده و ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ﻋﻬﺪهدار اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﺪ.
ﻣﺒﺎدی ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ و اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﺰد ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ اﺳﺎﺗﯿﺪ زﻣﺎن ﺧﻮد ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﻪ اﺑﺘﺪا در ﺳﺎل ١٩٠٣
ﻧﺰد ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ اﺑﻮﺣﻤﺪان »وﻧﯿﺴﯽ«  -ﮐﻪ وی را ﻋﺎﺷﻖ ﻋﻠﻢ ﮐﺮده و ﺳﯿﻤﺎﯾﺶ اﺛﺮ ﺑﺰرﮔﯽ در وی اﯾﺠﺎد
ﮐﺮد ،-ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد .آری او از اوﻟﯿﻦ اﺳﺘﺎداﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ ﮔﺮاﯾﺸﻬﺎی دﯾﻨﯽ وی اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرش ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ دارای اﺳﺘﻌﺪاد ﺳﺮﺷﺎری اﺳﺖ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﭘﻠﻪﻫﺎی ﺗﺮﻗﯽ ﺑﺎﻻ رود ،وی را ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه »زﯾﺘﻮﻧﯿﻪ« در ﺗﻮﻧﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﻮم وﻣﻌﺎرﻓﺶ ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ .در
ﺳﺎل  ١٩٠٨ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﺑﺰرﮔﻮارش وﻧﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺮق ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻤﻮده وزن و ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺶ را ﺗﺮک
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ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ

ﮐﺮد ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻫﻢ در ﺳﻦ ﻧﻮزده ﺳﺎﻟﮕﯽ ،ﺑﻪ ﺗﻮﻧﺲ رﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﺗﻼش وﮐﻮﺷﺶ ﺑﻪ ﻣﺪرک و

ﮔﻮاﻫﯽ ﺗﻄﻮﯾﻊ  ١دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.

در ﺧﻼل ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ در ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﺸﻬﻮر آن دﯾﺎر رﺳﯿﺪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺮﺑﯽ و
اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﯿﻮه ﺑﺤﺚ و دﯾﺎﻟﻮگ را در ﺗﺎرﯾﺦ و زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از آﻧﺎن ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ .وی در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﯿﺦ
ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم ،دﯾﻮان ﺣﻤﺎﺳﯽ ﺑﺤﺘﺮی ،در ﺧﺪﻣﺖ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺨﻠﯽ
ﻗﯿﺮاواﻧﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ،در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﯿﺦ ﺧﻀﺮ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ درﺳﻬﺎﯾﯽ از ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﯿﻀﺎوی ،ﻧﺰد ﻋﻼﻣﻪ ﺧﻀﺮ ﺑﻦ
ﺣﺴﯿﻦ ﻃﻮﻟﻘﯽ ﺟﺰاﯾﺮی ﺗﻮﻧﺴﯽ در ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻄﻖ ﮐﺘﺎب »اﻟﺘﻬﺬﯾﺐ« ﻧﺰد ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﺤﺴﯿﻦ
ﻧﺠﺎر ﭘﺴﺮ ﺷﯿﺦ ﻣﻔﺘﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﺎر و ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﻧﯿﻔﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻋﻠﻢ ﻓﻘﻪ را آﻣﻮﺧﺖ و
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺸﯿﺮ ﺻﻔﺮ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺮهﻫﺎی درﺧﺸﺎن در ﺑﯿﻦ ﻣﻮرﺧﯿﻦ و ﻣﺼﻠﺤﺎن ﺗﻮﻧﺴﯽ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ
ﻫﺠﺮی ﺑﻮد ،زاﻧﻮی ﺗﻠﻤﺬ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ زد.
»ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ« ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺗﻮﻧﺲ ﻫﻤﻪ اﺳﺘﻌﺪاد و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد را در آﻣﻮزش آﻣﻮزهﻫﺎی دﯾﻨﯽ و
داﯾﺮ ﻧﻤﻮدن ﮐﻼسﻫﺎی درس در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺰرگ ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻼسﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﻮﻧﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺳﭙﺮی ﮐﺮد .وی ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺘﺎب »اﻟﺸﻔﺎء« ﻗﺎﺿﯽ ﻋﯿﺎض را ﻣﯽآﻣﻮﺧﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮای
ﺗﻮدهی ﻣﺮدم درسﻫﺎﯾﯽ از وﻋﻆ و ارﺷﺎد را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺪت ﺗﻌﻠﯿﻢ وی زﯾﺎد ﻃﻮل
ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﻮرت ﻧﮑﺮدن ﺑﺎ ﻣﻔﺘﯽ ﺷﻬﺮ ،اﺳﺘﺎد ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﻫﻮب ،اﻣﺎم و ﺧﻄﯿﺐ اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﺪﯾﺪ وی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺸﺎن دادن ﻧﺎﻣﺒﺮده ﮔﺸﺖ ،و او را از ﺗﺪرﯾﺲ در
ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻨﻊ ﮐﺮد.
از اﯾﻦ رو اﺑﻦ ﻣﻮﻫﻮب ﺑﺎ آن ﻣﻌﻠﻢ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﯽ ﺟﺰ ﻧﺸﺮ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﻬﯽ وﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم دﯾﺎرش
ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮ ﺧﺎﺳﺖ .زﯾﺮا درسﻫﺎﯾﺶ ﺷﻮرﺷﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺪﻋﺖ وﺧﺮاﻓﺎت ﺑﻮده و ﺗﻌﺼﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﻋﻘﻞﻫﺎی ﻣﺮدم را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﺮد دور اﻧﺪاﺧﺖ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺪاری ﻣﺮدم از ﺣﺎﻟﺖ اﺷﻐﺎل و
ﺟﻬﻞ ﺑﻮد .ﻣﻔﺘﯽ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺪﺗﻬﺎی ﻣﺪﯾﺪی ﺳﻌﯽ ﮐﺮد آن ﻣﻌﻠﻢ ﺟﻮان را از ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ ،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ وی
آﺷﻮب ﺑﻪ را ه اﻧﺪاﺧﺖ و ﻫﻨﮕﺎم درس ﭼﺮاﻏﻬﺎی ﻣﺴﺠﺪ را ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﮐﺮد .اﻣﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﺟﻮان ﺑﺎ ﻋﻬﺪی ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آﺷﻮﺑﻬﺎی اﺑﻦ ﻣﻮﻫﻮب ﻧﺸﺪ و ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ در
وﻗﺖ آﻣﺪن ﺑﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی درس ﺷﻤﻊﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﺗﺎ در زﯾﺮ روﺷﻨﺎﯾﯽ آنﻫﺎ ﺑﻪ درسﻫﺎﯾﺸﺎن اداﻣﻪ
دﻫﻨﺪ .وﻟﯽ ﻣﻔﺘﯽ ﻣﺰﺑﻮر دﺷﻤﻨﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻢ ﺟﻮان از راﻫﻬﺎی دﯾﮕﺮی اداﻣﻪ داد ،وﺑﻪ ﯾﮑﯽ از

 -١ﺗﻄﻮﯾﻊ ﺷﻬﺎدﺗﻨﺎﻣﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺗﻮﻧﺲ آن را ﺑﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﺧﻮد ﻣﯽداد .ﻣﺘﺮﺟﻢ

ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ ،داﻋﯽ ﻣﺨﻠﺺ
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ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﺑﻨﺎم ﺣﺎج ﻗﺮﯾﺸﯽ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻌﻠﻢ ﺟﻮان ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده و از ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼسﻫﺎی درس
اﯾﺸﺎن ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد ،ﺣﺎج ﻗﺮﯾﺸﯽ آﻣﺪ ،ﮐﺘﺎب را در ﭘﯿﺶ اﻣﺎم ﻣﺪرس ﺑﺴﺖ و ﺷﻤﻊﻫﺎ را ﺧﺎﻣﻮش
ﮐﺮد و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺘﻨﻪای ﺑﯿﻦ وی و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ رخ دﻫﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻮدب و
وارﺳﺘﻪ آﺗﺶ ﻓﺘﻨﻪ را ﺧﺎﻣﻮش و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ را راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﮐﻼس را ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺣﺞ ﺑﻪ وﻃﻦ و آﻏﺎز اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺠﺪد:

اﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﺎم اول در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﻐﺎلﮔﺮﯾﻬﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ آﻣﻮزش اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻫﻤﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎﯾﺶ را
در زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺖ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روش ﺑﺎز ﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﯿﻞ و
اوﻟﯿﻪ آن ،ﻣﺒﺎرزه در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺑﺎﻃﯿﻞ و ﺧﺮاﻓﺎت و دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺘﺼﻮﻓﻪ ﮔﻤﺮاه  -ﮐﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺎن را
ﯾﺎری ﻣﯽدادﻧﺪ  ،-را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ.
زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ از ﺳﻔﺮ ﺣﺠﺎز ﺑﺎز ﮔﺸﺖ ﻓﻮرا ﻫﻤﺎن ﺧﻄﻮط ﻣﺸﺮوﻋﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺣﺞ ﺑﺮ آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد و
ﮐﺎر دﯾﻨﯽ در ﺧﻼل ﻧﺸﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺴﻠﻬﺎ ﺑﺮ آن اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در آورد .ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در ﺑﯿﻦ وی و اﺑﻦ ﻣﻮﻫﻮب روی داده ﺗﮑﺮار ﻧﺸﻮد ،ﭘﺪرش از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﻪ اﺟﺎزه رﺳﻤﯽ
را ﺑﺮای وی ﺻﺎدر ﮐﺮد ﮐﻪ اﺟﺎزه داﺷﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﻣﺠﺎﻧﯽ در )اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻻﺧﻀﺮ(  -ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﻣﺴﺠﺪی
ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ آنﻫﺎ را ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﯽﮐﺮد  ،-ﺟﻠﺴﺎت دﯾﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
وی ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺪرﯾﺲ را ﺑﺎ اﺟﺎزه رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ ،آﻏﺎز ﻧﻤﻮد و درس را ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﮐﺮده و ﮐﻼسﻫﺎی دﯾﮕﺮی وﯾﮋه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از )اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺨﻀﺮ ( و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ در
ﻣﺴﺠﺪ ﺳﯿﺪی ﻗﻤﻮش ﺑﻮدﻧﺪ ،اداﻣﻪ داد ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻧﻪ از ﻣﺮدم و ﻧﻪ از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺟﺮهای ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ .
دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ وی ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺪت ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺧﺘﻢ آن در
 ١٣رﺑﯿﻊ اﻟﺜﺎﻧﯽ ﺳﺎل  ١٣٥٧ﻫﺠﺮی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ١٢ﺟﻮﺋﻦ ١٩٣٨ﻣﯿﻼدی ،ﮐﺸﻮر اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﺸﻨﯽ
ﺑﺮﮔﺰارﮐﺮد .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از درسﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ وی ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮی ﺷﺮﯾﻒ در ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻮﻃﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺎه
رﺑﯿﻊ اﻟﺜﺎﻧﯽ ﺳﺎل  ١٣٥٨ﻫﺠﺮی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺟﻮﻻی  ١٩٣٨ﻣﯿﻼدی ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ .اﻣﺎ درسﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﮑﺮی و ﻋﻠﻤﯽ آنﻫﺎ ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ ﮐﻪ در آن ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ،ﻟﻐﺖ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ،
ﻣﻨﻄﻖ ،ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻠﻮﻣﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﻼب ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻧﺰد اﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ از ﺑﺎرز ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﮑﺎرﯾﻬﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﺰرﮔﺎن ﺗﻘﺼﯿﺮ و ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﺮ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻮدﻧﺪ  -اﻣﺎ در ﻣﺪارس
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ را ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﯾﺎ در ﻣﺪارس ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻟﻐﺖ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ دﯾﻦ و
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻨﺪ  ،-ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
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ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ

در ﺳﺎل  ١٩٢٦ﻣﯿﻼدی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ آزاد اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ .ﮐﻪ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﻋﺎﻟﻤﺎن
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺜﻞ ﺳﯿﺪ ﻋﺮﺑﯽ وﺳﯿﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻣﻐﺴﻮﻟﻪ وی را ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮده و ﻣﺴﺠﺪ »ﺳﯿﺪی ﺑﻮ ﻣﻌﺰه« و
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ و اﺳﻢ »اﻟﻤﮑﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﯽ« را ﺑﺮاﯾﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ .اداره اﯾﻦ
ﻣﮑﺘﺐ ﻋﺮﺑﯽ در اواﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ وﺳﻌﺖ آن
)اﳉﻤﻌﻴﻪ اﳋﲑﻳﻪ اﻻﺳﻼﻣﻴﻪ( ﮐﻪ در ﺳﺎل ١٣٣٦ﻫﺠﺮی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  ١٩١٧ﻣﯿﻼدی ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ ،اداره آن را
ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ .در ﺳﺎل ١٣٤٩ﻫﺠﺮی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  ١٩٣٠ﻣﯿﻼدی اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﺑﻪ )ﻣﺪرﺳﻪ ﲨﻌﻴﻪ اﻟﱰﺑﻴﻪ

واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺳﻼﻣﻴﻪ( ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد ،اﯾﻦ ﮔﺮوه  ١از ده ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ رﯾﺎﺳﺖ آن را ﺑﻪ
ﻋﻬﺪه داﺷﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .ﻫﺪف اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﺸﺮ اﺧﻼق ﻓﺎﺿﻠﻪ ،ﻣﻌﺎرف دﯾﻨﯽ ﻋﺮﺑﯽ ،و ﺗﺮوﯾﺞ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ

در ﺑﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪان آن دﯾﺎر ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﭘﺴﺮاﻧﯽ
ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻌﻠﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .وﻟﯽ دﺧﺘﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﻠﯿﻢ آﻧﺎن ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺑﻮد.
ﺑﻌﺪﻫﺎ »اﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ« ﺑﺮای ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از رﻓﺘﺎرﺷﺎن و ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺻﻨﺪوق ﺧﯿﺮﯾﻪای
وﯾﮋه آﻧﺎن ،ﮐﻤﯿﺘﻪای را از اﻋﻀﺎی »اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ« ﺗﺸﮑﯿﻞ داد.
اﯾﺸﺎن از ﻣﺮدم ﺟﺰاﯾﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎ را ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﯾﺎ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﯽ را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺟﺰاﯾﺮ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ اﯾﻦ زﺣﻤﺘﻬﺎی ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ در اﯾﻦ ﻣﺪارس آزاد
در ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﻪ ﺻﺮف ﻣﯽﺷﺪ از ﺧﯿﻠﯽ ﺟﻬﺎت ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﺪ ،زﯾﺮا در آﻧﺠﺎ ﻣﺨﻠﺼﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺧﺎﺳﺘﻪ و در اﯾﻦ
ﻣﺪت زﻣﺎن ،ﻣﺪارﺳﯽ را ﺑﺮای آﻣﻮزﺷﻬﺎی ﻣﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ،ﻣﺪرﺳﻪی )اﻟﺸﺒﻴﺒﻪ

اﻻﺳﻼﻣﻴﻪ( در ﺷﻬﺮ ﺟﺰاﯾﺮ در ﺳﺎل  ١٩٢٧ﻣﯿﻼدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻌﺪﻫﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر
ﮔﺮان ﺑﺮ آن ﭼﯿﺮه و ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪﻧﺪ.

اﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ ﺟﺰاﯾﺮﯾﺎن را ﺑﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ زﻧﺎن و ﻫﻮﺷﯿﺎری آﻧﺎن و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻔﺖ و دور اﻧﺪﯾﺸﯽ و
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮد ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درسﻫﺎﯾﯽ ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ و ﭘﺮورﺷﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
ﯾﮏ ﺑﺎر ﺳﻮق داد و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل آﺧﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺪان اﺧﺘﺼﺎص داد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن دوﺳﺘﺎن داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺧﻮد در
ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎﻫﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد ،و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺳﻔﺎرش ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ روش را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.

 -١ﺗﮑﺮار ﻟﻔﻆ ﮔﺮوه و ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﺗﺸﮑﯿﻼت در ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﮔﺮوه ده ﻧﻔﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ رﯾﺎﺳﺖ آن را ﺑﻪ
ﻋﻬﺪه داﺷﺖ.

ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ ،داﻋﯽ ﻣﺨﻠﺺ
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زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪارس ﻣﻤﻠﻮ از دﺧﺘﺮان ﺷﺪ و ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ وﻓﺎﺗﺶ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ و
ﺟﺎن ﺑﻪ ﺟﺎن آﻓﺮﯾﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد و ﭘﺮوژه ﭘﺮﺑﺎر اﯾﺸﺎن ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﭘﺴﺮان را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﺳﻄﺤﻬﺎی ﻓﮑﺮی و ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد را ﻧﺰد او ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪﻧﺪ؛ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺟﻬﺖ اﺗﻤﺎم ﺗﺤﺼﯿﻼت راﻫﯽ
داﻧﺸﮕﺎه )زﯾﺘﻮﻧﯿﻪ( ﺗﻮﻧﺲ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
از ﭼﻬﺮهﻫﺎی درﺧﺸﺎن و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ :ﻣﺒﺎرک ﻣﯿﻠﯽ ،ﺳﻌﯿﺪ زاﻫﺮی ،ﻫﺎدی
ﺳﻨﻮﺳﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪ ،ﺳﻌﯿﺪ زﻣﻮﺷﯽ ،اﺑﻦ ﻋﺘﯿﻖ ،ﻓﻀﯿﻞ و رﺗﻼﻧﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻧﺰد وی ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮده و ﻋﺪهای ﻫﻢ در ﻣﺪرﺳﻪ )اﻟﺰﯾﺘﻮﻧﯿﻪ( ﺗﺎ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ
ﮔﻮاﻫﯽ ﺗﻄﻮﯾﻊ درﺳﻬﺎﯾﺸﺎن را اداﻣﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ .ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ ﺑﻪ درسﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽداد ،ﺑﺴﻨﺪه
ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و روزﻫﺎی ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻫﻔﺘﻪ در ﻗﻄﺮ ،ﺑﻪ ﺳﯿﺮ و ﺳﻔﺮﻫﺎی اﻃﻼعﯾﺎﺑﯽ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ،ﮐﻪ در آن ﺑﻪ اﺣﻮال و اوﺿﺎع ﺷﻬﺮ و ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﺪ .ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯿﺴﺮ ﺑﻮد و
ﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺖ در ﻣﺴﺎﺟﺪ درسﻫﺎﯾﯽ را اﻟﻘﺎء ﻣﯽﮐﺮد ،و از دروس ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﻪ آن
را ﯾﺎد ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﻠﺤﻖ
ﺷﻮﻧﺪ آزاد ﺑﻮد .اﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ از ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﻼسﻫﺎی درس و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﻬﺎﯾﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،در
ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺴﺮان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﺸﺎن را ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ،و ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺟﺎی ﺟﺎی ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﻪ ،ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ در ﮐﻼﺳﻬﺎی درﺳﺶ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و روز
ﺑﻪ روز ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﺶ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﺪ.
اﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ در ﺟﻠﺴﻪای ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻼح ﺗﻌﻠﯿﻢ در داﻧﺸﮕﺎه زﯾﺘﻮﻧﯿﻪ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد ،و
ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺗﻮﻧﺲ در ﺳﺎل ) ۱۳۵۰ﻫـ  ۱۹۳۱/ﻣﯿﻼدی( آن را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد،
ﭼﺎرﭼﻮب روﺷﻬﺎی اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ را از ﻧﻮ زﻧﺪه ﮐﺮد ،ﮐﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات و دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
داﻧﺸﮕﺎه زﯾﺘﻮﻧﯿﻪ ﺗﻮﻧﺲ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،درس
ﺧﻮاﻧﺪن در آﻧﺠﺎ ﻣﺪت ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،و ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺨﺶ ﺗﺨﺼﺺ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺪت
دو ﺳﺎل ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه )ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ( ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻓﺮﻋﯽ :ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﺮای
ﻗﻀﺎوت و ﻓﺘﻮی ،ﯾﮑﯽ ﺑﺮای وﻋﻆ و ارﺷﺎد و دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺮورش اﺳﺘﺎداﻧﯽ ﻣﺠﺮب و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻮد،
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ.

ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ

٤٦
ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺮور اﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ:

ﺣﻤﻼت در روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺻﻼﺣﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎ در روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﻬﺎب در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺑﺎﻃﯿﻞ و ﺧﺮاﻓﺎت و اﻫﻞ

ﺑﺪﻋﺖ و ﮔﻤﺮاﻫﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻋﻠﻮﯾﻪ  ١در آن زﻣﺎن ،ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﻣﯽآﻣﺪ و اﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ ﯾﮏ رﺳﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽ
در رد ﻋﻘﺎﯾﺪ اﺑﻦ ﻋﻠﻮﯾﻪ )ﺻﺎﺣﺐ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻋﻠﻮی( ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺳﺎﺋﻪ ادﺑﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪص و ﺑﺮﺧﯽ از

ﺳﺮ ﮔﺮداﻧﯿﻬﺎ وﺧﯿﺎﻟﺒﺎﻓﯿﻬﺎی ﺣﻠﻮﻟﯿﻪ  ٢ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻘﯿﺪه ﺻﺤﯿﺢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ،ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺮد ،اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ از ﭼﻨﺎن
اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﺮ ﺧﻮردار ﺑﻮد ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺰرﮔﻮار در ﺟﺰاﯾﺮ ،ﺗﻮﻧﺲ و ﻣﻐﺮب وی را ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺧﺸﻢ ﻋﻠﻮﯾﺎن را ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺖ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در »ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻢ« ﺗﺮﺗﯿﺐ داده و ﺑﺮ از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮدن و ﮐﺸﺘﻦ ﺷﯿﺦ ﻣﺼﻠﺢ و ﻣﺠﺎﻫﺪ اﺗﻔﺎق ﮐﺮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ را ﮐﻪ در آن ﻣﺤﻞ ﻧﻔﻮذ داﺷﺖ،
ﺑﺪآﻧﺠﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ،آن ﺷﺨﺺ در ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﻣﻨﺰل و اوﻗﺎت وی را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮد ،در
روز  ۹ﺟﻤﺎدی اﻟﺜﺎﻧﯽ ﺳﺎل  ۱۳۴۱ﻫﺠﺮی ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ  ۱۹۲۶/۱۲/۱۴ﻣﯿﻼدی در ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم
دروس و ﺑﺎز ﮔﺸﺖ از ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺑﺮ ﻣﺮد ﻧﺴﺘﻮه ﺑﻪ وی
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﺗﻮم ﺑﺮ وی ﭘﺮﯾﺪ و ﭼﻨﺪ ﺿﺮﺑﻪ را ﺑﺮ ﺳﺮش وارد ﮐﺮد و ﺳﺮش را ﺷﮑﺴﺖ .اﻣﺎ ﺷﯿﺦ وی را
ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻓﻀﻞ ﺧﺪا اﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و اﻃﺮاﻓﯿﺎن ،آن ﻣﺠﺮم را دﺳﺘﮕﯿﺮ
ﮐﺮده و ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ وی را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ آنﻫﺎ را از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻨﻊ ﮐﺮد ،ﺑﻌﺪا او را
ﺗﺤﻮﯾﻞ اداره ﭘﻠﯿﺲ داده و ﺑﻌﺪ از ﺗﻔﺘﯿﺶ و ﭘﺮس و ﺟﻮﻫﺎﯾﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﻦ اﻗﺪام و ﺗﺎرﯾﺦ آﻣﺪن از
»ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻢ« ﺑﻪ ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﻪ وی را زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮده و دادﮔﺎه ﺣﮑﻢ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل زﻧﺪاﻧﯽ را ﺑﺮای وی ﺻﺎدر ﮐﺮد ،وﻟﯽ
اﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ در دادﮔﺎه ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺮد ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﮔﺮﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و
ﻋﺪاوﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻧﺪارﯾﻢ ،و او را ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﯿﺪ آل ﺧﻠﯿﻔﻪ در ﺑﯿﺎن ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺷﯿﺦ
اﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ اﯾﻦ ﻗﺼﯿﺪه را ﺳﺮود:

ﹾــــﺖ ﹺ ﹶﲠــــﺎ ﹶ
أوﱃ
ــــﻮ ﹶﱃ و ﹸﻛﻨ ﹶ
ﹶﲪﺘﹾــــﻚ ﹶﻳــــﺪﹸ ا ﹶﳌ ﹾ

ﻓﻴﺎﻟـ ﹶ ﹺ
ـــﻦ ﹶﺷـ ﹶ
ــــﻮ ﹶﱃ
ـــﻴﺦ ﹶ ﹶ
ﲪ ﹾﺘــــ ﹸﻪ ﹶﻳــــﺪﹸ ا ﹶﳌـ ﹾ
ـــﻚ ﻣـ ﹾ
ﹶ

ﺘـــــﻚ ﺑﺎﻟﻨ ﹾﱠﺼــــــﺮ اﻟ ﹶﻌ ﹺﺰ ﹺ
ﹶ
ــــــﻼﺋﻊ
ﻳـــــﺰ ﹶﻃ
ﹶﻓ ﹶﻮا ﹶﻓ
ﹲ

اﻷﻋ ﹶ
ـــــﲆ
ﹸﻣ ﹶﺒﺎرﻛـــــ ﹲﺔ ﺗ ﹾ
ﹶـــــﱰ ﻣـــــﻦ ا ﹾﳌـــــﻸ ﹾ

ﹶﻓ ﹶﻴـــﺎ ﻟـــﻮ ﹺﺿـــﻴﻊ اﻟـــﻨﹼ ﹾﻔ ﹺ
ــﺖ
ﺲ ﻛﹶﻴـ ﹶ
ــﻒ ﺗﹶﻄﺎوﻟـ ﹾ

ﹺ
أﴎ ﹶﻟـ ﹶ
ــــﻚ اﻟ ﹶﻘـــــﺘ ﹶ
ﻼ
ﺑﹺـــــﻪ ﹶﻧ ﹾﻔ ﹸﺴـــــﻪ ﺣ ﱠﺘـــــﻰ ﹼ

 -١ﻋﻠﻮی :در ﻟﻐﺖ ﺑﻤﻌﻨﯽ ارﺟﻤﻨﺪی و ﺑﺰرﮔﻮاری آﻣﺪه ،اﻣﺎ در اﺻﻄﻼح اﻣﺮوزی ﺑﻪ ﺷﯿﻌﻪﻫﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ داده وادﻋﺎی ﭘﯿﺮوی از وی را دارﻧﺪ .ﻣﺘﺮﺟﻢ
 -٢ﺣﻠﻮﻟﯿﻪ :ﻓﺮﻗﻪ ﮔﻤﺮاﻫﯽ از اﻫﻞ ﺗﺼﻮف ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺣﻠﻮل ﺧﺪا در ﮐﺎﺋﻨﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ ،داﻋﯽ ﻣﺨﻠﺺ
ﹾ
اﻟــــﺬﻳﻦ ﹶﺗ ﹶﻈــــﺎ ﹶﻓ ﹸﺮوا
ﹾــــﺲ ﻻ أﻧ ﹶﹾﺴــــﻰ
ﹶ
وإن أﻧ ﹶ

٤٧
ﹺ
ــﺖ ﹶﳍﹸـــﻢ ﹶﻣ ﹾﻬـــ ﹶ
ﻼ
ﳉـــﺎﲏ ﻓﻘﻠـ ﹶ
ﹶﻋـــﲆ اﻟ ﹶﻔ ﹾﺘـــﻚ ﺑﺎ ﹶ

»دﺳﺖ ﻣﻮﻟﯽ از ﺗﻮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮد و ﺗﻮ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ را داﺷﺘﯽ ،ﻋﺠﺐ اﺳﺘﺎدی ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ

دﺳﺖ ﻣﻮﻟﯽ از ﺗﻮ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻤﻮد.
ای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﻔﺴﺖ را از دﺳﺖ ﻣﯽدادی! ﻧﻔﺴﺖ ﭼﻨﺎن ﺟﺮأﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽداد ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن را ﻫﻢ
ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﺴﺮت آور ﻣﯽﮐﺮد.
آﺛﺎر ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺖ و ﭘﯽ در ﭘﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻠﮑﻮت اﻋﻠﯽ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺎﻋﺰﺗﯽ را ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد.
اﮔﺮ اﺗﺤﺎد ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻢ ،اﯾﻦ را از ﯾﺎد ﻧﻤﯽﺑﺮم ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﯽ :ﺑﺮ وی ﺳﺨﺖ
ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ«.
ﺗﻼﺷﻬﺎی اﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ:

اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت در ﻧﻪ ﺳﺎل اول ﭘﺲ از ﭘﯿﺪاﯾﺶ آن ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻌﺪادی ﻣﺪارس ،ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﺑﺎﺷﮕﺎه را در
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎﻫﺎی اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﮐﻪ دﻋﻮﺗﺶ ﺑﺪاﻧﻬﺎ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻨﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻫﻢ رﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮان اﻟﺠﺰاﯾﺮی زﯾﺎدی در آﻧﺠﺎ ﻣﻘﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺪاﻧﻬﺎ اﻫﺘﻤﺎم ورزﯾﺪه و وﺳﺎﯾﻠﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد ﮐﻪ آنﻫﺎ را در ﻓﻬﻢ دﯾﻦ و ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ از روﺣﯿﻪ ﻋﺮﺑﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎری دﻫﺪ ،اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ از ﺳﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ آﮔﺎه ﺷﯿﺦ »ﻓﻀﯿﻞ
ورﺗﻼﻧﯽ«  -ﯾﮑﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎی ﺑﺎرز در ﻣﯿﺎن داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻟﺠﺰاﯾﺮی – ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺮ زﺑﺎن
ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﮔﻮﯾﺸﻬﺎی ﻗﺒﺎﯾﻞ آﻧﺎن ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺖ .زﺣﻤﺎت ﺷﯿﺦ ﻓﻀﯿﻞ و داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﻬﺎی روﺷﻤﻨﺪ و درﺳﻬﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ وﻋﻆ و ارﺷﺎد ،راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و آﻣﻮزش زﺑﺎن
ﻋﺮﺑﯽ ،دﯾﻦ وﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم واﻟﺠﺰاﯾﺮ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان اﯾﻦ اﻟﺠﺰاﯾﺮﯾﻬﺎ ،ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ.
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ اﯾﻦ ﮔﺮوه از داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪ رو ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻄﺮی ﺟﺪی
ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ،ﻣﺪارس را ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﻣﺪرﺳﺎن را ﺑﻪ
زور زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﭘﺴﺮاﻧﺸﺎن را ﺑﺮای دوره دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای ﺑﻪ درﺳﺖ
ﮐﺮدن دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯾﯽ در اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﻣﻌﻄﻮف ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻟﺬا داﻧﺸﮕﺎه اﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ در ﺳﺎل ) ١٣٦٧ﻫﺠﺮی ١٩٤٧/
ﻣﯿﻼدی ( ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ .اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه در ﺳﺎﯾﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﺑﺴﺘﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﻪ اﻟﺠﺰاﯾﺮ و ﺗﻠﻤﺴﺎن،
ﻫﺴﺘﻪای ﺑﺮای ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺳﻪ داﻧﺸﮕﺎه دﯾﮕﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.
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ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ

داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺰﺑﻮر در ﺟﺬب داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل )١٣٧٥ﻫـ = ١٩٥٥م(  ٩١٣داﻧﺸﺠﻮ
داﺷﺖ و ﺣﺪود  ٢٧٥ﻣﻌﻠﻢ در آﻧﺠﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﮐﺎراﯾﯽ و
ﻧﯿﮑﺮﻓﺘﺎری را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ ،اﯾﺸﺎن را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ،ﺳﭙﺲ در اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و اﺣﺮاز ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی ﮐﺮد و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺎزه وارد را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺧﺬ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﮔﻮاﻫﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه زﯾﺘﻮﻧﯿﻪ ،ﮐﺮد.
اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﺸﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻣﻮزشﮔﺎﻫﻬﺎ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺼﺮ ،ﻋﺮاق ،ﺳﻮرﯾﻪ و دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در ﺳﺎل )١٣٧٥ﻫـ = ١٩٥٥م( ﺣﺪود  ١٠٩داﻧﺸﺠﻮ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﭘﺲ از
ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ.
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻼﺷﻬﺎی اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت:

ﺗﻼﺷﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه ،ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻧﺴﻠﻬﺎی ﺟﺰاﯾﺮ ﺑﺮ اﯾﻤﺎن آوردن ﺑﻪ اﺳﻼم و ﺣﻔﺎﻇﺖ از
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻮﯾﺖ آن و اﻧﺘﺴﺎب آن ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻋﺮﺑﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ،را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ .ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺎﮐﻨﻮن اﺳﺘﻌﻤﺎر
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﻼﺷﻬﺎﯾﺶ را روی ﺟﺰاﯾﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ آن ﭘﺎﯾﺎن دﻫﺪ و ﻣﺪارﺳﯽ را ﮐﻪ ﻫﺰاران
داﻧﺸﺠﻮ در آنﻫﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﺪارس ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن ،ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺣﺘﯽ از ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﺑﻪ وﯾﮋه آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﺟﻬﺎد و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻇﺎﻟﻤﺎن ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﻣﻨﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آن آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺰاﯾﺮ و ادﺑﯿﺎت ﻋﺮﺑﯽ را ﻧﯿﺰ از
آنﻫﺎ ﺳﻠﺐ ﮐﺮد.
ﺗﻼش اﯾﻦ ﮔﺮوه در رﻧﮓآﻣﯿﺰی ﺟﺒﻬﻪ آزادی ﺑﺨﺶ ﺑﻪ رﻧﮓ و ﺑﻮی اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪن ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻋﺪهی زﯾﺎدی از ﻋﻠﻤﺎی ﺧﻮد در ﮐﺴﺐ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺮای اﻧﻘﻼب ﺟﺰاﯾﺮ
در دو ﻋﺮﺻﻪ ﻋﺮﺑﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﭘﯿﺮوزی واﻗﻌﯽ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ.
درﮔﺬﺷﺖ اﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ:

ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ اﻓﺘﺨﺎر ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ دﻋﻮت ﺑﻪ دﯾﻦ
ﺧﺪا ﺳﭙﺮی و ﺗﺎ آﺧﺮ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ ،وی در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺮگ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ :آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎﯾﻢ
ﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻋﺮب و اﻟﺠﺰاﯾﺮ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺰرگ ﻣﺮد ﺗﻮاﻧﺎ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ روزﻫﺎی زﻧﺪﮔﯿﺶ ذرهای از ﻓﮑﺮ و اﺻﻮل اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮد ﮐﻮﺗﺎه ﻧﯿﺎﻣﺪ ،در
دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺣﯿﺎﺗﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺟﺴﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻤﯽﮐﺮد .اﯾﻦ ﺑﻮد اﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ،

ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ ،داﻋﯽ ﻣﺨﻠﺺ
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ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﻟﺠﺰاﯾﺮ وی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﻤﻨﺪی ﻓﺮزاﻧﻪ ،اﻫﻞ ﻋﻤﻞ ،ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﺠﺘﻬﺪ ،ﻣﺮﺑﯽ ﻣﺨﻠﺺ،
ﻣﺼﻠﺢ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪار و ﭘﯿﺸﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺐ و روز زﻧﺪﮔﯽ را در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ دﯾﻦ و زﺑﺎن و دﯾﺎرش ﺳﭙﺮی ﮐﺮد،
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .او ﻗﻠﺐ ﺗﭙﻨﺪه ،روح ﺟﻬﻨﺪه ،دل ﺑﯿﺪار ،ﻓﮑﺮ ﻓﻬﻤﯿﺪه و زﺑﺎن ﮔﻮﯾﺎ و روﺷﻨﮕﺮ اﻟﺠﺰاﯾﺮ اﺳﺖ.
او در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺠﻮﻣﻬﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﮔﺮان ﺧﻢ ﺑﻪ اﺑﺮو ﻧﯿﺎورد و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺣﯿﻠﻪﻫﺎ ،ﻓﺮﯾﺒﻬﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪاﺗﺸﺎن
ﻧﮕﺸﺖ ،و ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻮﻫﯽ اﺳﺘﻮار ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت زﻧﺪﮔﯿﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم
ﻣﺎﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ٨رﺑﯿﻊ اﻻول ﺳﺎل  ١٣٥٩ﻫﺠﺮی ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ١٦آﺑﺮﯾﻞ ﺳﺎل  ١٩٤٠ﻣﯿﻼدی
ﺳﺎﻋﺖ دو و ﻧﯿﻢ ،اﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻫﻤﺎن ﺿﺮﺑﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﻪ ﺑﺮ وی وارد ﺷﺪ ،ﺟﺎن ﺑﻪ ﺟﺎن آﻓﺮﯾﻦ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد و ﺑﻪ دﯾﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﺷﺘﺎﻓﺖ.
ﺟﻨﺎزه وی در ﻋﺼﺮ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ٩رﺑﯿﻊ اﻻول ﺳﺎل  ١٣٥٩ﻫﺠﺮی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  ١٧اﺑﺮﯾﻞ ١٩٤٠
ﻣﯿﻼدی در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻊ ﮐﺜﯿﺮی از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮد و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺸﺎر ﻣﺮدم ﮐﻪ ﺣﺪود ﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮده و از
اﻃﺮاف و اﮐﻨﺎف ﮐﺸﻮر ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ – زﯾﺮا در آن زﻣﺎن ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﻪ از ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﺮد ،-ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ:

 -١ﺳﺎﯾﺖ اﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ
 -٢ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘﺎﻟﺖ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ

دﮐﺘﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﻬﻨﯽ
دﮐﺘﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد ﺑﻦ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻬﻨﯽ در ﺳﺎل )١٣٦٣ﻫـ( در »ﺑﻠﯽ« ﺑﯿﻦ )ﻋﯿﺺ و ﻋﻼ( دﯾﺪه ﺑﻪ ﺟﻬﺎن
ﮔﺸﻮد .او از ﻗﺒﯿﻠﻪی ﺟﻬﯿﻨﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ زادﮔﺎﻫﺸﺎن در ﻓﺎﺻﻠﻪی ﻣﺪﯾﻨﻪی ﻣﻨﻮره و ﯾﻨﺒﻊ ﻗﺮار دارد .وی در ﭼﻬﺎر
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻫﻤﺮاه ﭘﺪرش ﺑﻪ اردن ﺳﻔﺮ ﮐﺮد و ﺗﺎ ﺳﺎل )١٣٧٧ﻫـ( در ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﮐﻪ ﭘﺪرش ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ رﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،و در ﺧﻼل آن ﻣﺪت ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪی )اﻟﻤﻮﺟﺐ( اردن ﺑﻮد ،وارد ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی در ﻣﺪﺳﻪی ﺛﻘﯿﻒ دورهی اﺑﺘﺪاﺋﯽ را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ ،و دوران )راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن( را ﻫﻢ در )ﻃﺎﺋﻒ( ﻃﯽ ﮐﺮد.
دﮐﺘﺮ ﺟﻬﻨﯽ در ﺷﻬﺮ ﻃﺎﺋﻒ ازدواج ﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ رﯾﺎض ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﮏ ﺳﻌﻮد
ﻣﻠﺤﻖ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک )ﺑﮑﺎﻟﻮرﯾﻮس( زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺷﺪ و ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺤﺼﯿﻼت و
درﯾﺎﻓﺖ ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و دﮐﺘﺮا در داﻧﺸﮕﺎه )اﻧﺪﯾﺎﻧﺎ( راﻫﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪ.
ﻣﺎﻧﻊ ﺟﻬﻨﯽ از ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ در ﺑﯿﺎﺑﺎن اردن ،زﻧﺪﮔﯽ در ﻋﯿﺺ و ﻃﺎﺋﻒ و ﺷﻬﺮ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪن در رﯾﺎض ﺑﺮای
ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه )اﻧﺪﯾﺎ( در وﺳﻂ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن داد.
در آﻣﺮﯾﮑﺎ ّ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن آﻏﺎز ﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ آنﺟﺎ را اﺟﺎره
ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﺪ از آن ،ﺗﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻼﻣﯽ در )ﺑﻠﻮﻣﻨﺠﺘﻮن( ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ،و آنﺟﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای دﻋﻮت
اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺸﺖ.
ُ
ﺟﻬﻨﯽ ﻧﻪ ﺳﺎل ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﭙﺮی ﮐﺮد ،و در آنﺟﺎ ﺷﻌﻠﻪای از ﻧﺸﺎط و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در
ﻣﯿﺎن ﺗﺠﻤﻊ داﻧﺶﺟﻮﯾﺎن و ﺗﻼش و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮای ﻧﺸﺮ اﺳﻼم ﺑﻮد ،ﺳﭙﺲ در ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺟﺪ و
ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﻄﺢ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﻬﯿﻢ ﺑﻮد ،زﯾﺮا )اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﺮب( ﺑﻌﻨﻮان
ﺷﺎﺧﻪای از )اﺗﺤﺎدﯾﻪی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن( در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ،و )ﻣﺎﻧﻊ ﺟﻬﻨﯽ( ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ
آن اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ ،و داﻧﺶﺟﻮﯾﺎن اﻃﺮاﻓﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و او را اﺳﺘﺎد و رﻫﺒﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻧﺪ،
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻪ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن از اﺳﺎﺗﯿﺪم
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺋﻮف ﺣﻘﺎری و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﺒﺮﯾﻦ ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ﻧﺎﮔﻬﺎن دﯾﺪم اﺳﺘﺎد ﯾﺎ ﻣﻔﺘﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺷﺪهام«.

ً
اﺳﺘﺎد ﺟﻬﻨﯽ در ﻣﺤﯿﻂ داﻧﺶﺟﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﺮبﻫﺎ ،و ﺑﺎﻻﺧﺺ آنﻫﺎ ﮐﻪ از ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن

ﺳﻌﻮدی ﺑﻪ آنﺟﺎ ﺳﻔﺮ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ از ﻧﺸﺎط و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ،و در ﺗﻨﻈﯿﻢ درس و
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ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﻪ ،و ﻫﻤﺎﯾﺶ و ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎ و ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎ و اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎس ﻋﺰت ﺑﻪ دﯾﻦ و
ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ذوب ﺷﺪن در ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮد ،و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﯾﺎد
ﻣﯽداد ﮐﻪ ،ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ ّ
ّ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد را ازدﺳﺖ دﻫﻨﺪ ،ﯾﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارزشﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻫﻮﯾﺖ و
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ورزﻧﺪ ،ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻏﺮب ﻓﺮﺻﺖ را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺎرﻧﺪ.
دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺳﺘﺎد ﺟﻬﻨﯽ:

ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی در ﺳﺎل )١٤٠٢ﻫـ()١٩٨٢م( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎدﯾﺎر ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﺳﺘﺎد
ﻣﺸﺎرک در ﺑﺨﺶ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﮏ ﺳﻌﻮد ﻣﺸﻌﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﮐﻪ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در
اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺖ ،و در ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﮐﺖ در )اردوﮔﺎه( »اﺑﻬﺎ« ﮐﻪ آن اﻧﺠﻤﻦ
ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ آنﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ ،و ﺑﻌﺪ از دورهی داوﻃﻠﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺎون ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﮐﻞ آن اﻧﺠﻤﻦ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .در ﺳﺎل )١٤١٧ﻫـ( ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب در
ﺑﻪ ﺷﻮرا ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺟﻬﻨﯽ در ﻣﺆﺳﺴﺎت و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺘﻌﺪد در ﻋﺮﺻﻪی دﻋﻮت و اﻣﺪاد و ﺟﻮاﻧﺎن
ﻋﻀﻮﯾﺖ داﺷﺖ ،ازﺟﻤﻠﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺌﺖ ﺧﯿﺮﯾﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻮﯾﺖ ،ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺌﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ
دﻋﻮت و اﻣﺪاد ﻗﺎﻫﺮه ،اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﯿﺎی ﺷﺆون اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻋﺮﺑﯽ ﺳﻌﻮدی در رﯾﺎض ،ﻋﻀﻮﯾﺖ در
ﻣﺠﻠﺲ ادارهی ﻣﺆﺳﺴﻪی ﻗﺪس ،ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻣﺠﻠﺲ ادارهی اﺋﺘﻼف ﺧﯿﺮ ،ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﯿﺎ ﺑﺮای
ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮﺳﻨﯽ و ﻫﺮزﮔﻮﯾﻦ ،ﻋﻀﻮﯾﺖ در داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ »ﺷﯿﺘﺎﮐﻮغ« ﺑﻨﮕﻼدش .ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻦﮐﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ درسﻫﺎی ادﺑﯿﺎت و ﺗﺎرﯾﺦ و دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺖ ،و ﮐﺘﺎبﺧﺎﻧﻪای ﺑﺰرگ ﺑﺎ
ﻫﺰاران ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب در ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ زﺑﺎن
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت دﮐﺘﺮ ﺟﻬﻨﯽ در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ از ﺟﻬﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﺗﻠﻔﻆ و ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮدن او را »ﺑﺪوی
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ« ....ﻟﻘﺐ داده ﺑﻮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺪرک »ﺑﮑﺎرﯾﻮس« در ادﺑﯿﺎت اﻧﮕﯿﺴﯽ داﻧﺸﮕﺎه رﯾﺎض و دﮐﺘﻮرای
داﻧﺸﮕﺎه »اﻧﺪﯾﺎﻧﺎ« زﺑﺎن او ادﺑﯿﺎت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺪرک ﻣﻤﺘﺎز ﻧﺎﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﻫﻢ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت دﮐﺘﺮ ﺟﻬﻨﯽ:

ً
او در ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ؛ ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻋﺮﺻﻪی دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪ ،و

اﻫﻢ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺗﺶ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

دﮐﺘﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﻬﻨﯽ
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ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺴﯿﺢ ،ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ،ﻣﺸﮑﻼت دﻋﻮت و دﻋﻮتﮔﺮ ،ﺗﺮﺟﻤﻪی )ﻋﻘﻴﺪة

اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ( -اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ،-ﺗﺮﺟﻤﻪی )اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ( و )اﻟﻔﻜﺮة واﻟﺘﺄرﻳﺦ( و )اﻷرﺑﻌﻮن

اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ( ،ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺎ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ) ،داﺋﺮةاﳌﻌﺎرف ﻗﺼﻪ( ،داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف

ﻣﻘﺎﻟﻪﻧﻮﯾﺴﯽ) ،ﻣﺒﺎدی اﺳﻼم( ،داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﻣﺬاﻫﺐ و ادﯾﺎن ،ﺗﻘﺪﯾﻢ اﺳﻼم ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،آﯾﺪﻧﺪهی
اﺳﻼم در ﻏﺮب ،ﻣﺬاﻫﺐ ﻓﻘﻬﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن در
ﻏﺮب ،روشﻫﺎی ﺳﻤﺒﻠﯿﮏ ﺑﺮای ﻫﺸﯿﺎری ﺣﺎﺟﯽ در ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ،ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﮐﺘﺎب )ﺟﻮان و
روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻃﻠﺒﯽﻫﺎ( ،ﺗﺮﯾﺞ اﻫﺪاف اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن،
آﯾﻨﺪهی اﺻﻮلﮔﺮاﯾﺎن ،ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺷﺪ ،ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ رﻓﺖ ،ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺷﺪ ،ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻣﻘﺎﻻت و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ و
ﺑﺤﺚ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی رادﯾﻮ و ﺗﻠﻔﺰﯾﻮن ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزهی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﻏﯿﺮه.
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ او ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻘﯿﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﻏﺎز آﺷﻨﺎﯾﯽام ﺑﺎ ﺑﺮادرم دﮐﺘﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﻬﻨﯽ ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در
ً
ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی اواﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ او داﺷﺘﻢ .در آن ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺘﺎد در ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻣﯿﺎن
ﻋﺮبﻫﺎ ،و ﺑﺎﻻﺧﺺ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ آنﺟﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﺮدهﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻌﺎل ﺑﺒﻮد .اﯾﺸﺎن
ﺑﺮای درس و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﺧﻄﺒﻪی ﺟﻤﻌﻪ و ﺟﻠﺴﺎت و دﯾﺪار و ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﯽﮐﺮد ،و
داﻧﺶﺟﻮﯾﺎن را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم و ارزشﻫﺎی آن اﺣﺴﺎس ّ
ﻏﺰت و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﮐﻨﻨﺪ ،و دﭼﺎر
ﺣﺲ ﺣﻘﺎرت و ﺧﻮدﺑﺎﺧﺘﮕﯽ و ذوب ﺷﺪن در ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،و ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی
ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻏﺮب ﻓﺮﺻﺖ را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺎرﻧﺪ ،ﻧﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ را رﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ارزشﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ورزﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺳﯿﻨﻪﮔﺸﺎدی و ﺻﺒﺮ و ﺑﺮدﺑﺎری در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺼﻮم و
ّ
ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ او ارزاﻧﯽ دادهﺑﻮد ،و ﺑﻪ ﺷﺒﻬﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺣﺠﺖ و ﺑﺮﻫﺎن ﭘﺎﺳﺦ رد ﻣﯽداد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﻠﮏ ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺸﺎن ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ و اﻣﺎﻧﺖداری را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ،
ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪی ﺗﻮاﺿﻊ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﺑﻮد ،و ﺑﺎل ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﻣﯽﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪ ،ﮐﻪ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد در ﻣﯿﺎن ﻫﻤﮕﺎن ﻣﺤﺒﻮب و ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای اﻣﻮر ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺮﺟﻊ و ﻣﺸﺎور ﺣﻞ
ﻣﻌﻀﻼت و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راﻫﺸﺎن ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻫﯿﺌﺖ ﺧﯿﺮﯾﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺻﻼح اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و در ﻣﻨﺰل ﺑﺮادران ﮐﻮﯾﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻣﻼﻗﺎت داﺷﺘﻪاﯾﻢ ،وﻟﯽ ﻫﻤﻪ آن دﯾﺪار و ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎ در راه اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻮد.

٥٤

ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﮑﻪی ﻣﮑﺮﻣﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻢ؛ در ﺧﻼل ﻫﻤﺎﯾﺶ و ﺟﻠﺴﺎت اﻧﺠﻤﻦ
و در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ و ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﮐﺘﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﻬﻨﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﺮدم.
ﺳﭙﺲ در دﻓﺘﺮ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻮاﻧﺎن در رﯾﺎض و ﺟﺪه و در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اردن و دﯾﮕﺮ دﯾﺪارﻫﺎ ﺑﺎ او
ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدهام ،و ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪم ﻣﺤﺒﺘﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻗﻠﺒﻢ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،و
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﭙﺎس ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی در ﻓﻬﻢ و درک و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی و ﺗﻼش ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻄﺤﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ.
روش ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ و اﺳﻠﻮب درﺳﺖ او در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﺧﯿﺮﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ
ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ دﻓﺎﺗﺮ اﻧﺠﻤﻦ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺑﻮد.
روش و ﺳﯿﺎﺳﺖ او ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﻧﺮژی و ﭘﺘﺎﻧﺴﻞﻫﺎی ﻓﮑﺮی و دﻋﻮت و ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی را در ﺧﻼل ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ،و ﻣﺸﺎرﮐﺖ دادن ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در ﻋﺮﺻﻪی
ً
اﺳﻼﻣﯽ -ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺟﻮاﻧﺎن -ﺑﺮای ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﯽ دﻋﻮت و روشﻫﺎی ﻧﺸﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪی اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﯿﺎن ﻏﯿﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ«.
و دﮐﺘﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻗﻌﯿﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺳﯽ ﺳﺎل اﺳﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﻬﻨﯽ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ و از زﻣﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
دﯾﺪار ﺑﺎ او در ﺑﻬﺎر )١٩٧٢م( ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎ او در ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ داﺷﺘﻢ ،در ﺧﻼل اﯾﻦ ﻣﺪت
ﺳﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﯿﻦ ﻣﺎ دﻋﻮﺗﮕﺮان ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهی وﻗﺖ و ﺗﻼش ﺧﻮﯾﺶ را ﺻﺮف ﺧﺪﻣﺖ دﯾﻦ اﺳﻼم
ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،و ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻔﮑﺮ و اﻫﻞ ﭘﮋوﻫﺶ و آ ﮐﺎدﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ روش ﻋﻠﻤﯽ ،او ﯾﮑﯽ از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ رﻫﺒﺮان و
ﭘﯿﺶﻗﺮوﻻن ﮐﺎر دﻋﻮت و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﻮد؛ ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ.
ﺑﺎر ّاول در آﻏﺎز دﻫﻪی ﻧﻮد ﻫﺠﺮی و ﻫﻔﺘﺎد ﻣﯿﻼدی در ﯾﮏ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻌﻮدی
ً
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺟﻬﻨﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪم؛ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﺷﻌﻠﻪای از ﻓﻌﺎﻻن دﻋﻮت در ﻣﺤﯿﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮد ،و ﺑﻪ
اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد ،و ﻣﺮﺣﻮم اﺳﺘﺎد ﺟﻬﻨﯽ
در ﺑﺨﺶ ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ادﺑﯿﺎت زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﺑﻨﺪه در ﺳﺎل ّدوم ﺑﺨﺶ ﭘﺮورش
زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﮐﺮد ،و آن ﻣﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ
رﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺻﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮد ،و اﯾﻦ
ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺴﯽ ﻣﺎﯾﻪی ﺗﻌﺠﺐ و ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺑﻮد ،و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ او ﺷﺪ،
و از راه آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﺎﯾﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﻮاﻧﺎن و اﻫﺪاف و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾﺸﺎن آﺷﻨﺎ ﺷﺪم.
ﺳﭙﺲ رﻓﺎﻗﺖ و دوﺳﺘﯽ ﻣﺎ در ﺧﺎرج از وﻃﻦ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدن دورهی
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮا ﺑﻪ آنﺟﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در رﻫﺒﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ در

دﮐﺘﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﻬﻨﯽ

٥٥

اﺗﺤﺎدﯾﻪی ﻃﻼب ﻣﺴﻠﻤﺎن در داﻧﺸﮕﺎه »اﻧﺪﯾﺎ« ،ﺳﭙﺲ در اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﺮب و
اﺗﺤﺎدﯾﻪی اﺳﻼﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ »إﺳﻨﺎ« ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺶ راﺑﻄﻪی ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮد.
اﯾﺸﺎن ﺻﻮرت واﻗﻌﯽ ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن دﻋﻮﺗﮕﺮ ﻓﻌﺎل و ﺟﺪی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﮔﺮانﻗﺪر ﺗﻮﺣﯿﺪ را
ﺑﺮ دوش ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﺷﻌﻠﻪای از ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮد ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻫﻤﺎﯾﺶ و ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽﻫﺎ را
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺳﻼم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﮐﺘﺎب و ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ ،و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ﺳﺮ ﻣﯽزد و
ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﺮد و در ﻣﻨﺎﻇﺮهﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺤﺚ و راﯾﺰﻧﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم
و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد ،و از ﺟﻤﻠﻪﮐﺎرﻫﺎی او ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮد آن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﺗﺸﯿﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ داﻧﺸﮕﺎه »اﻧﺪﯾﺎ« اﯾﺮاد ﮐﺮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ،و ﺿﺮورت ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
دﯾﻦ و ﻋﻘﯿﺪه اﺳﻼﻣﯽ و دﻓﺎع از آن ،و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﻏﺮور ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ و ذوب ﺷﺪن در
ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﯽ ،و رﻓﺎه ﻣﺎدی ،و ﺧﻮدﺑﺎﺧﺘﮕﯽ و ﻓﺮﯾﺐ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺒﻬﻪﻫﺎ ،و ﻓﺮورﻓﺘﻦ در ﻣﻨﺠﻼب ﺷﻬﻮات
ﻫﺸﺪار داد«.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟﺢ وﻫﯿﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :دﮐﺘﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﻬﻨﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻋﺎدی ﻧﺒﻮد ،او از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز
در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪی ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﯿﻦ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن آﻣﺎدﮔﯽ داﺷﺖ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن اواﯾﻞ او را ﺑﻪ رﺋﯿﺲ
اﺗﺤﺎدﯾﻪی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎه »اﻧﺪﯾﺎ« در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ.
او ﺑﺴﯿﺎر ﺷﯿﻔﺘﻪی ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ،و وﻗﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﻓﺪای آن ﮐﺮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮد و ﺧﻮد را ﻓﺪای آن ﻧﻤﻮد ،دﻟﯿﻠﯽ روﺷﻦﺗﺮ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺰرﮔﯽ وﻓﺎت
ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد.
او را اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﺮوﺗﻦ و ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪام ،و اﯾﻦ ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ او را ﺷﮑﻞ ﻣﯽداد ،دوﺳﺖ
داﺷﺖ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ ،و در رﻓﺘﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و ﺑﯽآﻻﯾﺶ ﺑﻮد.
آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎر او در روز ﻗﺒﻞ از وﻓﺎﺗﺶ ﺗﻼش ﺑﺮای ﯾﺎری و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﯾﮏ ﭘﯿﺮزن ،و ﺧﻮاﻫﺶ و ﺷﻔﺎﻋﺖ
ﻧﺰد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﺎﻣﻪ و درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻮد ،اوﻟﯽ ﺷﺨﺼﯽ
ﺑﺪﻫﮑﺎر ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺣﺪود ) (١٧٥٠٠٠ﺳﻌﻮدیّ ،دوﻣﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﻏﺮاﻣﺖ ﺻﻠﺤﯽ در ﺣﺪود
) (٢٥٠٠٠٠رﯾﺎل ﺳﻌﻮدی ،و ﺳﻮﻣﯽ زن ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ در ﺣﺪود ) (٢٥٠٠٠٠دﯾﻨﺎر ﺳﻮداﻧﯽ ﺑﻮد درﻣﺎﻧﺪه و ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻮد ،و
ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻧﻔﺮ ﯾﮏ اردﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ زﯾﺮ ﺑﺎر ﻗﺮضﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ) (٦٠٠٠٠رﯾﺎل ﺳﻌﻮدی ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه ،و از
ﭘﺮداﺧﺖ آن ﻋﺎﺟﺰ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد! ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ از اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﮕﻒاﻧﮕﯿﺰ ،ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ از ﭼﻬﺎر ﻧﻘﻄﻪی ﻣﺨﺘﻠﻒ
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ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ

ﮐﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻬﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد دﮐﺘﺮ ﺟﻬﻨﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ آنﻫﺎ در ﯾﮏ روز وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮد ،ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ در
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﯾﺎ ﺣﺎﻻت و اوﺿﺎع اﯾﺸﺎن ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ از اﺳﺮار ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮدن آن
ﻣﺮد ﺑﺰرگ اﺳﺖ ،ﻣﺮدی ﮐﻪ رﯾﺎﺳﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ ،ﭘﺲ ﭼﻮن ﻣﺮدی
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮد رﯾﺎﺳﺖ اﻧﺠﻤﻨﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
و دﮐﺘﺮ ﻋﺎﯾﺾ اﻟﺮدادی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :دﮐﺘﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﻬﻨﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻤﺘﺎز آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻋﻠﻮم
ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ دﻋﻮتﮔﺮی داراﺳﺖ ،ﺑﻨﺪه در ﺧﻼل ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از دﻋﻮتﮔﺮان
اﺳﻼﻣﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪام ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﭘﯽ ﺑﺮدهام ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ دو وﯾﮋﮔﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از زﺑﺎنﻫﺎی اﺟﻨﺒﯽ ﺗﺴﻠﻂ دارﻧﺪ وﻟﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺮﻋﯽ ﺿﻌﯿﻒاﻧﺪ ﺑﻪ
ً
ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ واﺟﺐ را ﺑﺎ ﻣﺴﺘﺤﺐ و ﺳﻨﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ آنﻫﺎ ﮐﻪ در ﻏﺮب زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﯾﺎ آنﺟﺎ درس ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻢ از ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺮﻋﯽ ﺧﻮب ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺿﻌﯿﻔﻨﺪ ،و ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪی زﯾﺎدی دارﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در ﻣﯿﺎن
دﻋﻮتﮔﺮان داﺧﻞ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ دﮐﺘﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ دﻋﻮت در داﺧﻞ ﺑﺎ ﺧﺎرج ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻔﺎوت دارد ،در داﺧﻞ
ﺑﯿﺸﺘﺮ روی ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺣﮑﺎم ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ در ﺧﺎرج و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﻞ اﻧﺪﯾﺸﻪی
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﻧﻮر اﺳﻼم آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ ﺟﺰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﺗﺤﺮﯾﻒ
ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه از آن را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ دﮐﺘﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮ ﺑﻮﺟﻮد آوردن ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﻮﺟﻮدﯾﺘﯽ اﺳﻼﻣﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﻣﺴﺠﺪ و اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در آن ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ اﯾﺸﺎن از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﮕﻔﺖزده و دﻫﺎن ﮔﺸﻮده
ﻧﺸﺪ آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﺑﺎﺧﺘﮕﯽ و اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت در
ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﻠﻮب و روش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﻏﺮب و
ﺷﻬﺎﻣﺖ و ّ
ﻋﺰت ﻋﺮب و اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ و دﯾﺎر ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ .دﮐﺘﺮ ﺟﻬﻨﯽ در ﺧﻼل
ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ را در ﻋﺮﺻﻪی اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن و دﯾﮕﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﮐﻪ در
آن ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ؛ ﺑﺎ اﺳﻠﻮب ﺳﺨﻨﺎن اﺳﺘﻮار و ﺑﺠﺎ و اﻧﺪرزﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮ و زﯾﺒﺎ؛ را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﺮد ﻣﻬﺎرت ،و
ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داد ،ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﯾﮏ ﻣﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﻓﻌﺎﻻن اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻮاﻧﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﻣﻠﯿﻮن رﺳﯿﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﻫﺒﺮی آن اﻧﺠﻤﻦ را ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﮔﺮﻓﺖ از ﺷﺶ ﻣﻠﯿﻮن ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺸﺖ.

دﮐﺘﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﻬﻨﯽ

٥٧

زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن آﺷﻨﺎ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﯾﻨﯽ رادﯾﻮ رﯾﺎض ﺑﺎ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻮد ،و ﺑﺎ دﻗﺖ ﻫﺮ
ً
ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺧﺼﻮﺻﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻣﻌﻨﺎی ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺴﯽ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺎﻧﻊ در رﻓﺘﺎر و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ دﯾﮕﺮان از وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻤﺘﺎز ﺗﻮاﺿﻊ و راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ در اﻧﺘﺴﺎب و ﭘﯿﺮوی ،و
اﺧﻼص در دﻋﻮت ،و ﻣﯿﺎﻧﻪروی و اﻋﺘﺪال و دﻋﻮت و ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن اﺳﺘﻮار و ﺑﺠﺎ و اﻧﺪرزﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮ و
زﯾﺒﺎ ،و ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﻫﺮﭼﻪ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮ؛ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﻮد«.
و اﺳﺘﺎد ﻟﻄﻔﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺮداﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻮادث را ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،و ﻣﺮداﻧﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺣﻮادث آنﻫﺎ را ﻣﯽﺳﺎزد... ،ﺑﺮﺧﯽ از رﺟﺎل وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺟﺎﯾﺸﺎن ﭼﻨﺎن ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن ﺧﻸ را ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﮐﺘﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﺣﻤﺎد ﺟﻬﻨﯽ ،ﺷﻬﺴﻮار ﻋﺮﺻﻪی دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ ،و ﻣﺮد ﺧﺮوﺷﺎن و ﺑﺎ ﺗﺤﺮک ﺑﻮد
ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی دﻋﻮت ﺑﺎ ﻣﺘﻔﮑﺮ ژرفاﻧﺪﯾﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و دﻋﻮتﮔﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺒﺎب و ﻋﻮاﻣﻞ
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﮐﺎرش را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ ،و ّ
ﻣﺪﺑﺮی ﮐﺎرآزﻣﻮده و ﺑﺎ دراﯾﺖ ،و ﺧﻄﯿﺐ ﺳﺨﻨﻮر
ّ
ﺗﮑﻠﻒ و ّ
ﺗﺼﻨﻊ ﻧﺒﻮد ،ﻣﺮد
و ﺑﻠﯿﻎ ﺑﻮد ،ﻣﺮد دﻋﻮت ﺑﻮد ﻧﻪ ﻗﺪرت ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدم ﺳﺎده ﻣﯽزﯾﺴﺖ ،و اﻫﻞ
ﺧﻮدﺳﺮ و ﺧﻮدﺟﻮش ﺑﻮد و ﺑﺮ ﻓﻄﺮت و ﺳﺮﺷﺖ ﻣﯽزﯾﺴﺖ.
ً
واﻗﻌﺎ دﮐﺘﺮ ﻣﺎﻧﻊ »ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻧﻊ« ﺑﻮد  -ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺎن و دوﺳﺘﺎﻧﺶ او را ﻻﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ -ﭼﻮن
ﻫﺮ ورﻗﻪ ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﺪ روی آن ﻋﺒﺎرت »ﻻﻣﺎﻧﻊ« ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ ،ﻟﺬا او را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﻊ
»ﻻﻣﺎﻧﻊ« ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ«.
ﻣﺮدی ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﻓﺪای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ دﻋﻮت دﯾﻨﯽ ﮐﺮد ،و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهی وﻗﺘﺶ را ﺻﺮف ﺧﻄﺒﻪ
و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻘﺮاء و ﻣﺤﺘﺎﺟﯿﻦ و ﺑﯿﻮهزﻧﺎن و ﯾﺘﯿﻤﺎن ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ ﻗﻠﺐﻫﺎﯾﺸﺎن وارد ﺷﺪ،
ﻣﻨﺼﺐ و ﻣﻘﺎم او را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪاد ،و ﯾﮏ روز ﻫﻢ ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن ﺗﻼش ﻧﮑﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ زﻫﺪ و ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ
ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده و دﯾﻮارﻫﺎی ﮐﺘﺎبﺧﺎﻧﻪی ﺳﺎده ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎﻧﻪ زﯾﺴﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﺲ از ﺣﺎدﺛﻪی ﻣﺸﻬﻮر ﺧﺰاﻧﻪی )اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻮاﻧﺎن( رﺣﻠﺖ ﮐﺮد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
آن ﺧﺰاﻧﻪ ﻣﻮرد دﺳﺘﺒﺮد دزدان ﺣﺮﻓﻪای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،و ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺘﻦ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻫﻤﻪ داراﯾﯽﻫﺎی آن را ﺑﻪ
ﯾﻐﻤﺎ ﺑﺮدﻧﺪ ،و در ﺻﺪد ﻗﺘﻞ ﻧﮕﻬﺒﺎن آن ﻫﻢ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ .وﻗﺘﯽ او را دﯾﺪم ﻏﻢ و اﻧﺪوه را در ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﺮدم ،زﯾﺮا آن ﺛﺮوتﻫﺎ ﺳﻬﻢ ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﻓﻘﺮا و ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ ﺑﻮد ،و او ﭘﺎداش ﺧﻮد را از ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ،و در
روز ّدوم ﺣﺎدﺛﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻓﺮودﮔﺎه ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ﻣﺎﺷﯿﻨﺶ ﭼﭗ ﺷﺪ و ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻏﻠﻄﯿﺪ و ﺑﺎ ﺧﺸﻨﻮدی ﺑﻪ
دﯾﺪار ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﺘﺎﻓﺖ ،و اﻧﺸﺎء اﻟﻠﻪ ﻣﻮرد ﺧﺸﻨﻮدی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﻮد.

٥٨

ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ

دﮐﺘﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﻬﻨﯽ در ﺳﻦ ) (٦٠ﺳﺎﻟﮕﯽ درﮔﺬﺷﺖ ،ﻋﻤﺮی ﻣﺎﻻﻣﺎل از دﻋﻮت دﯾﻨﯽ و ﻋﻄﺎء و ﺑﺨﺸﺶ و
ﻋﻤﻞ ﺧﯿﺮ«.
ُ
ﻫﻤﺴﺮ دﮐﺘﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﻬﻨﯽ )دﮐﺘﻮره ﻫﺪی( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :دﮐﺘﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎر ﺑﻮد و در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﺻﻐﯿﺮه و
ﮐﺒﯿﺮهای از ﺧﺪا ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ،...ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﯾﺸﺎن اﻣﺮی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮد ،و ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮد ﺣﺮﯾﺺ ﺑﻮد ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و در ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﻮد ﺑﺮای ادای ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ
دﻧﺒﺎل ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽﮔﺸﺖ ،و ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﻧﻤﺎزش را در ﻓﺮودﮔﺎه ﯾﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺗﺠﺎری ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و در اول وﻗﺖ اداء ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻧﮕﺎه ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﻃﺎﻋﺖ
ً
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺣﺴﺎس ﻓﺨﺮ و ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪی ﻣﯽﮐﺮد ،و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم ﻋﻠﻨﺎ ﮔﻨﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺷﺮم
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﻣﺎ از اﻧﺠﺎم ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا در ﺟﻠﻮ آنﻫﺎ ﺣﯿﺎ ﮐﻨﯿﻢ؟ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﺳﻔﺮ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎده ﺷﺪن
در ﻣﺴﺎﻓﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻬﻢ ﺑﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن وﺳﯿﻠﻪی ﺑﯿﺪار ﺷﺪن ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻗﺮاﺋﺖ و
ﻓﻬﻢ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﻔﺴﯿﺮ آن ﺣﺮﯾﺺ ﺑﻮد ،و ﺗﺮﺟﻤﻪی اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻫﻤﺮاه ﯾﮑﯽ از
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﻫﺘﻤﺎم او ﺑﻪ ﻗﺮآن اﺳﺖ«.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﮐﺘﺮﻫﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﻧﻮر وﻟﯽ ،ﺣﺴﻦ ﺳﻔﺮ ،ﻧﺎﺻﺮ زﻫﺮاﻧﯽ ،و ﺳﻠﯿﻤﺎن أﺑﺎ اﻟﺨﻠﯿﻞ او را
ﺳﺘﻮدهاﻧﺪ ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ و ﺟﻤﻊ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد دﯾﮕﺮ او را
ﺳﺘﻮدهاﻧﺪ.
از ﺳﺨﻨﺎن دﮐﺘﺮ ﺟﻬﻨﯽ:

»ﻗﺒﻞ از اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﻓﮑﺮ آن را داﺷﺘﻢ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ آن اﻧﺪﯾﺸﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آنﺟﺎ
زﯾﺎد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﺴﻮ ﮐﺮدن و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻫﻤﻪ ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﺟﻬﺎن
ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .در ﺑﯿﻦ آن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﻃﺮح ﻧﻈﺮﯾﻪی ّ
ﺳﻮم »ﻗﺬاﻓﯽ« ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ در
ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﻏﺮب دﻋﻮت ﻧﻤﻮد ،و ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﺳﻌﻮدی در آن ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ؛ و ﻗﻀﯿﻪی )ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺳﻮم( ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﺪ ﺧﻮب
و ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﺑﻮد ،و ﺧﻼﺻﻪی اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و راه و روش ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و روشﻫﺎی ﻫﺮ دو ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻈﺎم درﺳﺖ و ﺳﺎﻟﻢ اﺳﻼم اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖّ ،اﻣﺎ )ﻗﺬاﻓﯽ( آن را ﺑﻪ )ﮐﺘﺎب ﺳﺒﺰ( ﺧﻮد و ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ارزش ﻧﻈﺮﯾﻪاش را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻤﻠﻪ و دﺳﺘﮕﯿﺮیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن در
ّ
ﻟﯿﺒﯽ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد .ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی ﺑﻮد ،ﻟﺬا ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﻮ ﺑﺮای اﺳﻼم و ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺳﻮم ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ
ﻣﯽﮐﻨﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ راه و روش اﺳﻼم ﻧﯿﺴﺘﯽ ،اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺎ را اﻗﻨﺎع ﮐﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ در ﻧﻈﺮﯾﻪات

دﮐﺘﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﻬﻨﯽ

٥٩

ّ
راﺳﺖ و ﺟﺪی ﻫﺴﺘﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﻟﯿﺒﯽ را آزاد ﮐﻦ« .ﺳﭙﺲ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن داد ،و ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ آل ﺷﯿﺦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻗﺬاﻓﯽ ﺑﯽﻫﺪف راه
ﻣﯽﭘﯿﻤﺎﯾﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورد ،وﻟﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺑﺮای اﯾﻔﺎی اﯾﻦ ﻧﻘﺶ
ﺳﺰاوارﺗﺮ اﺳﺖ .آل ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎ ﻣﻠﮏ ﻓﯿﺼﻞ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ،و درﺧﻮاﺳﺖ را ﺑﺮای ﻣﻠﮏ
ﻓﯿﺼﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﻗﻀﯿﻪ را ﺑﺮ او ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﻮﻗﻊ در ﺳﻔﺮﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎ و آﺳﯿﺎ و ﻏﯿﺮه ﻗﻀﯿﻪی
»ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﻼﻣﯽ« را ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮد ،و ﺑﻪ ّ
اﻫﻤﯿﺖ آن ﻗﻨﺎﻋﺖ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺖ ،و ﻗﺒﻞ از آن ﻫﻢ
ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ »راﺑﻄﻪ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم« را ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺎت و ﻣﺮاﮐﺰ
اﺳﻼﻣﯽ و اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﺎﮐﻦ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮده ﺑﻮد؛ و در ﺳﻄﺢ رﺳﻤﯽﺗﺮ
)ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﻼﻣﯽ( را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد وﺣﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورد .در
ﺧﻼل ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﺸﻮد ﺗﺎ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﻢ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ ،و
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد ،و اﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﻣﻨﻈﻮﻣﻪی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ؟ اﯾﻦ
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪ و آن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮب و زﯾﺒﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺸﺖ ،و در ﺳﺎل )١٣٩٣ﻫـ( ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ از ﺳﻮی اﻋﻀﺎء ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن« ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ ،و از آن ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ«.
وﻓﺎت دﮐﺘﺮ ﺟﻬﻨﯽ:

دﮐﺘﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﺣﻤﺎد ﺟﻬﻨﯽ رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﻮاﻧﺎن در روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ )٥١٤٢٥/٢٥ﻫـ( ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺎ )٢٠٠٢/٨/٤م( در ﻣﺴﯿﺮ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﺮ اﺛﺮ ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪی راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨﺶ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻏﻠﻄﯿﺪ ،در
ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻬﻢ در ﺟﺪه از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺷﺆون اﺳﻼﻣﯽ و اﻣﻮر دﻋﻮت وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ.
درود و رﺣﻤﺖ ﺑﯿﮑﺮان ﺧﺪا ﺑﺮ روان ﺑﺮادرﻣﺎن ،و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺄﻟﺖ دارم او را در ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮﯾﻦ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و راﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺪاء و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﺎن ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن ﺑﺴﯽ ﺧﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻣﺤﺸﻮر ﮔﺮداﻧﺪ ،و ﺷﮑﺮ
و ﺳﭙﺎس ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن را ﺳﺰا اﺳﺖ...

اﺣﻤﺪ دﯾﺪات ...ﻣﻬﺎﺟﺮی ﻣﺠﺎﻫﺪ
ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺣﻤﺪ دﯾﺪات:

ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ دﯾﺪات /ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮدی ﺑﺎﺟﺮأت ،ﺷﺠﺎع ،ﻣﺪاﻓﻊ دﯾﻦ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻪ
اﺑﺎﻃﯿﻞ و ﺧﺮاﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺼﺎری ﮐﻪ در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل آنرا ﺗﻮزﯾﻊ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ وی ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »اﻇﻬﺎراﻟﺤﻖ« ﻣﯿﺴﺮ ﺷﺪ .در واﻗﻊ
اﺣﻤﺪ دﯾﺪات ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﻬﺎت ﻧﺼﺎری و ﺑﺤﺚ و دﯾﺎﻟﻮگ ﺑﺎ
اﻫﻞ ﮐﺘﺎب ،در دﻧﯿﺎ ﻣﺸﻬﻮر و ﻣﻌﺮوف ﮔﺸﺖ .اﯾﺸﺎن ﺑﺎ روﺷﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺮﻋﯽ و ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺷﯿﻮهی ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﻪ
دﻋﻮت اﻫﻞ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﺮداﺧﺖ و از آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ از ﻻﺑﻪﻻی ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪهی ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻋﺮﺿﻪی دﻟﯿﻞ و ﺑﺮﻫﺎن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ؛ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ و ﺷﻬﺴﻮار وﯾﮑﻪﺗﺎز اﯾﻦ
ﻣﯿﺪان ﮔﺸﺖ.
ﺗﻮﻟﺪ و آﻏﺎز زﻧﺪﮔﯽ:

اﺳﺘﺎد اﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ دﯾﺪات ﺳﺎل ١٩١٨م در »ﺗﺎدﮐﻬﺎر ﻓﺎر« ﻣﻨﻄﻘﻪای در ﺳﺮاط ﻫﻨﺪ از ﭘﺪر و ﻣﺎدری
ﻣﺴﻠﻤﺎن )ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺎﻇﻢ دﯾﺪات و ﻓﺎﻃﻤﻪ( ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ،ﺷﻐﻞ اﺻﻠﯽ ﭘﺪرش ﮐﺸﺎورزی ﺑﻮد و ﻣﺎدرش ﻧﯿﺰ او را
ﯾﺎری ﻣﯽداد و ﻣﺪت ﻧﻪ ﺳﺎل در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب آﻓﺮﯾﻘﺎ رﻓﺘﻪ و در »دﯾﺮﺑﺎن« ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ و در
آﻧﺠﺎ ﺷﻐﻞ ﮐﺸﺎوری را ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻃﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد از ﻫﻤﺎن دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪهی اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮای
آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻗﺮآن و ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﯽ و اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻼﻣﯽ در دﯾﺮﺑﺎن ﭘﯿﻮﺳﺖ ،و در ﺳﺎل
 ١٩٣٤ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺸﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺪرش ،در ﯾﮏ ﻣﻐﺎزه ﻧﻤﮏ
ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪی وﺳﺎﯾﻞﺳﺎزی »اﺛﺎﺛﯿﻪ ﻣﻨﺰل« ﻧﻘﻞ
ﻣﮑﺎن ﮐﺮد و دوازده ﺳﺎل در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪ ،و ﭼﻮن در وﻇﯿﻔﻪای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ داﺷﺖ ،ﺻﺤﯿﺢ و ﺳﺎﻟﻢ
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد- ،اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮد– و از راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﯽ و در
آﺧﺮ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ اﺛﻨﺎء اﺣﻤﺪ دﯾﺪات ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه »اﻟﻔﻨﻴﺔ
اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ« ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻪ در آن رﺷﺘﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﺪ.

٦٢

ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻫﻪی ﭼﻬﺎرم ﻫﻤﺎن ﻗﺮن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪی ﺗﺤﻮل ﺣﻘﯿﻘﯽ در اﺳﺘﺎد دﯾﺪات ﺑﻪ وﺟﻮد
آﻣﺪ و ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﯾﺪاری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﺌﺘﯽ از ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن در ﻣﻐﺎزهای ﮐﻪ اﺣﻤﺪ دﯾﺪات در آن ﻣﺸﻐﻮل
ﮐﺎر ﺑﻮد ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،اﻣﺎ اﺳﺘﺎد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﻮاب ﺑﻪ آنﻫﺎ را
ﻧﺪاﺷﺖ.
اﺣﻤﺪ دﯾﺪات ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﯿﻞ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭼﺎﭘﻬﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﮐﺴﯽ را ﺑﯿﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺨﻪی اﻧﺠﯿﻞ ﻋﺮﺑﯽ را ﻧﺰد او ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﺮدن ﺑﯿﻦ اﻧﺠﯿﻠﻬﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺮداﺧﺖ و آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻗﺪرت ﮐﺎﻣﻠﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎر دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺮ ﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺒﺸﺮان ﻣﺴﯿﺤﯽ در
ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﺎر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ را ﺗﺮک و ﺗﻤﺎﻣﯽ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻤﻮد.
در وﻗﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﺣﻤﺪ دﯾﺪات در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮش ﺑﺮﺗﻐﯿﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ اﺣﻤﺪ
دﯾﺪات از دﯾﺪار ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺒﻮد ،وﺟﻮد داﺷﺖ ،زﯾﺮا وی در وﻗﺖ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن
اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﺎ ﮐﺘﺎب »اﻇﻬﺎر اﻟﺤﻖ« ﻧﻮﺷﺘﻪی اﺳﺘﺎد رﺣﻤﺖ اﻟﻠﻪ ﻫﻨﺪی ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﻮد.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺣﻤﻠﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺮ ﻫﻨﺪ ﮐﻪ وﻃﻦ اﺻﻠﯽ اﺳﺘﺎد ﺑﻮد ،وارد
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯿﻬﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻫﻨﺪ را ﺷﮑﺴﺖ دادﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ را ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه
آﻧﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﻨﺪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،ﺳﯿﺎدت و ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻏﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﭼﻮن آﻧﺎن ﻣﺪﺗﻬﺎﯾﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪرت و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ آن آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻨﺪ و در
ﻓﮑﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮی اﻗﺘﺪار و ﺣﮑﻮﻣﺖ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ را ﺑﺎز ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻣﺘﯽ
ﻣﺒﺎرز ﺑﻮده ،ﺑﻪ ﺧﻼف ﻫﻨﺪوﺳﻬﺎ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻫﺮاﺳﯽ از آﻧﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
زﻧﺪﮔﯽ دﻋﻮﺗﮕﺮی:

اﺳﺘﺎد اﺣﻤﺪ دﯾﺪات آﻧﭽﻪ را از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد در روﺑﺮو ﺷﺪن و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﺴﺖ ،او ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ روز در ﻣﻨﺎزﻟﺸﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ دﯾﺪار و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﺪ و
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺎ وی ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ اﺳﺘﺎد ﺑﻪ ﺷﻬﺮ دﯾﺮﺑﺎن ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن
ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ دﯾﮕﺮی از ﻣﺒﺸﺮان ﻣﺴﯿﺤﯽ روﺑﺮو ﺷﺪ و ﻣﻨﺎﻇﺮا ت ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺎ آﻧﺎن اﻧﺠﺎم داد.
اﺳﺘﺎد اﺣﻤﺪ دﯾﺪات در ﺳﺎل  ١٩٤٩ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺛﺮوﺗﯽ ،ﺟﻬﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﺧﺎﻧﻮادهاش و
ﺻﺮف دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﺮد ،در ﺧﻼل ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻤﻮد در ﯾﮏ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﻻزم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب
آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺎز ﮔﺮدد ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﻖ اﻗﺎﻣﺖ در آن ﮐﺸﻮر را از دﺳﺖ ﻣﯽداد ،زﯾﺮا او از ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﺟﻨﻮب
آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻧﺒﻮد.

اﺣﻤﺪ دﯾﺪات ...ﻣﻬﺎﺟﺮی ﻣﺠﺎﻫﺪ
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ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺮﺑﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺳﻔﺮش در آن ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٩٥٦در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺮای دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﺮد.
اﺳﺘﺎد ،ﺑﻪ ﻓﻀﻞ و ﺑﺨﺸﺶ ﭘﺮوردﮔﺎر ،در دﻫﻪی ﭘﻨﺠﻢ آن ﻗﺮن ،در ﺷﻬﺮ دﯾﺮﺑﺎن ﺗﻼﺷﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ دﯾﮕﺮی
را اداﻣﻪ داد؛ اﯾﺸﺎن در ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﺮ روزﻫﺎی ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﻬﺎی دﻋﻮﺗﮕﺮاﻧﻪ ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺣﺪود
دوﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﺳﯿﺼﺪ ﻧﻔﺮ در آن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ در ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ،در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﻓﯽ و واﻓﯽ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮد ،ﯾﮏ ﻓﺮد اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ زﺑﺎن
ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻓﯿﺮ ﻓﺎﮐﺲ« ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻣﺘﺪﯾﻦ ﺷﺪه و ﻋﻼﻗﻪ و آﻣﺎدﮔﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن درﺳﯽ ﻧﺰد اﺳﺘﺎد ﻧﺸﺎن
ﻣﯽداد ،از وی در ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ »اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ« را ﺑﻪ وی آﻣﻮزش دﻫﺪ ،و ﻧﺎم اﯾﻦ
درس را »ﻓﺼﻞ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس« ﮔﺬاﺷﺖ.. Bible Class .

»ﻓﯿﺮ ﻓﺎﮐﺲ« ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس را در دﻋﻮت ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد ،و
در ﺑﯿﻦ آن دوﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﺳﯿﺼﺪ ﻧﻔﺮی ﮐﻪ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻓﯿﺮ ﻓﺎﮐﺲ ﺣﺪود ﭘﺎﻧﺰده
ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ را در ﺑﯿﻦ آﻧﺎن -ﮐﻪ از اﺳﺘﻌﺪاد ﺳﺮﺷﺎری ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از دﯾﻦ
داﺷﺘﻨﺪ -اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ،ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺮ ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف دﯾﻨﯽﺷﺎن ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ.
درﺳﻬﺎی اﺳﺘﺎد ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ و ارﺟﻤﻨﺪ »ﻓﯿﺮ ﻓﺎﮐﺲ« ﭼﻨﺪﻫﺎ ﻫﻔﺘﻪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻣﺎه اداﻣﻪ داﺷﺖ ،اﻣﺎ
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ زﯾﺎد ﻃﻮل ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺪ »ﻓﯿﺮ ﻓﺎﮐﺲ« ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﮔﺸﺖ و ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر و ﺗﻼﺷﺶ ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪ ،و
ﻧﺎاﻣﯿﺪی و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺖ.
ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﮔﺸﺘﻦ »ﻓﯿﺮﻓﺎﮐﺲ« ،اﺣﻤﺪ دﯾﺪات در روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان وی دﺳﺘﻮر داد
ﮐﻪ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪه اﺳﺘﺎد ﮔﻢ ﮔﺸﺘﻪﺷﺎن را ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ و درﺳﻬﺎﯾﺸﺎن را از ﺟﺎﯾﯽﮐﻪ ﻧﺰد اﺳﺘﺎدﺷﺎن ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ -
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ -اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ ،زﯾﺮا آﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و
ﺣﻀﻮر در درﺳﻬﺎی اﺳﺘﺎد ﻓﯿﺮﻓﺎﮐﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن روﺣﯿﻪ ﻣﻌﻨﻮیﺷﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
اﺣﻤﺪ دﯾﺪات ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ،ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻫﺎی ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد و اﯾﻦ ﻣﺪت را ﺑﻪ
دورهای ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻼﯾﯽ ﮐﻪ از آن ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ وی را در ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ دﯾﮕﺮان ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻬﺮﺑﺎر ﻧﺒﯽ اﮐﺮم
ِّ ُ َ
اﺳﻼم ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑَﻠﻐﻮا � ِّ� ولﻮ آﻳَﺔ«.
»از ﻃﺮف ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺑﻼغ ﮐﻨﯿﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﯾﻚ آﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ« .ﭘﺲ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻫﻢ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﺎﻟﺖ اﻟﻬﯽ
را در ﺣﺪ ﺗﻮان ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﯿﻢ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻨﻬﺎ آﯾﻪای ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ

اﺳﺘﺎد اﺣﻤﺪ دﯾﺪات ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺟﺮأت و ﺷﺠﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪاﻓﻌﯽ ﺑﺮای اﺳﻼم و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ
ﺑﻪ اﺑﺎﻃﯿﻞ و ﺧﺮاﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺼﺎری ﮐﻪ از زﻣﺎن رﺳﻮل اﻟﻠﻪص ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﺸﺮ آن
ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر و ﺗﻼش اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﭘﯿﺮوان دﯾﻦ ﻣﺴﯿﺢ
از ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎرهﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﺳﻼم ﮔﺮوﯾﺪه و ﺑﻌﻀﯽ از آنﻫﺎ ﺑﻪ داﻋﯿﺎن ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای اﺳﻼم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
اﺳﺘﺎد در ﺳﺎل  ۱۹۵۹از اداﻣﻪ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ روزاﻧﻪ ﺧﻮد دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ ،ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ
وﻗﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﻣﻨﺎﻇﺮات ﺛﻤﺮ ﺑﺨﺶ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﻬﺎﯾﯽ روﺷﻤﻨﺪ و ﺗﺸﮑﯿﻞ دادن ﺟﻠﺴﺎت دﯾﻨﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﺸﺎن در ﺗﻼش ﺑﯽ وﻗﻔﻪاش ﺑﺮای ادای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺰرگ ،ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی زﯾﺎدی ﺳﻔﺮ ﮐﺮد ،و ﺟﻬﺖ
ﭘﺮورش دﻋﻮﺗﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻮﺷﺎ ،داﻧﺸﮕﺎه »اﻟﺴﻼم« را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰی دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای دﻋﻮت
اﺳﻼﻣﯽ در ﺷﻬﺮ دﯾﺮﺑﺎن در ﺟﻨﻮب آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺣﻤﺪ دﯾﺪات

اﺳﺘﺎد اﺣﻤﺪ دﯾﺪات ﻣﺆﺳﺴﻪ »اﻟﺴﻼم« را ﺑﺮای آﻣﻮزش و ﭘﺮورش دﻋﻮتﮔﺮان اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ،وی و
ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ اﯾﺠﺎد ﻣﺆﺳﺴﻪی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ آﺛﺎرش ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وی ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎد دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﻬﺎن را ﮐﻪ آن را »اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻌﺎﳌﯽ ﻟﻨﴩ اﻻﺳﻼم« ﻧﺎم

ﻧﻬﺎد ،ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد Islamic Propagation Center International ،و ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺮگ
اﻓﺘﺎد ،ﺧﻮد ﻋﻬﺪه دار رﯾﺎﺳﺖ آن ﺷﺪ.

اﺣﻤﺪ دﯾﺪات ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ ﮐﺘﺎب را ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﺠﻠﺪ از آن را ﭼﺎپ و ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﺠﺎﻧﯽ در
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﯽداد ،آﺛﺎر وی ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از ﺟﻤﻠﻪ :ﻋﺮﺑﯽ ،اردو ،روﺳﯽ ،ﭼﯿﻨﯽ ،اﻧﺪوﻧﺰﯾﺎﯾﯽ،
ﻫﻨﺪی ،ﻧﺮوﯾﮋی ،ﻓﺮﻧﺴﯽ و ﭼﻨﺪﻫﺎ زﺑﺎن دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎرش ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
* ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس درﺑﺎره ﻣﺤﻤﺪص ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟
* آﯾﺎ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﮐﻼم ﺧﺪاﺳﺖ؟
* آﯾﺎ اﻧﺠﯿﻞ ﮐﻠﻤﻪ ﺧﺪاﺳﺖ؟
* ﻗﺮان ﻣﻌﺠﺰه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻌﺠﺰات
* ﻣﺴﯿﺢ در اﺳﻼم
* ﮐﺘﺎب اﺧﺘﯿﺎر * The Choicﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺪ و دارای ﺟﺰﺋﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪدی اﺳﺖ.
* ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻋﺮاب و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﺎزش ﯾﺎ ﮐﺸﻤﮑﺶ؟
* ﺑﻪ دار آوﯾﺨﺘﻦ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ و اﻓﺘﺮاء

اﺣﻤﺪ دﯾﺪات ...ﻣﻬﺎﺟﺮی ﻣﺠﺎﻫﺪ
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* ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺳﻨﮓ را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آورد؟
* ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد
اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﭘﺮ ﺛﻤﺮ ،ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ و روﺷﻤﻨﺪ را در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎرهﻫﺎی اﯾﻦ ﺟﻬﺎن
اراﺋﻪ داد .آری ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﻤﯿﻦ زﺣﻤﺎت ﺑﺰرگ و ﺑﯽوﻗﻔﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ دﯾﺪات در ﺳﺎل  ١٩٨٦در
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺟﺎﯾﺰه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻠﮏ ﻓﯿﺼﻞ را از آن ﺧﻮد ﮐﺮد و ﺑﻪ درﺟﻪی اﺳﺘﺎدی ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪ.
ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺘﺎد اﺣﻤﺪ دﯾﺪات

در ﺳﺎل ١٩٩٦م ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺳﻔﺮ ﺷﮕﻔﺖآور ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،آن ﺷﻬﺴﻮار و ﺳﻠﺤﺸﻮر و
ﻗﻬﺮﻣﺎن اﺳﻼم ،ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺰﻣﻨﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺸﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺪت ﻧﻪ ﺳﺎل وی را ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﮐﺮد؛ داﻣﺎدش »ﻋﺼﺎم
ﻣﺪﯾﺮ« راﺟﻊ ﺑﻪ اواﯾﻞ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
در ﻣﺎه آﺑﺮﯾﻞ ١٩٩٦م اﺳﺘﺎد ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﻮن ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺳﺮﺧﺮگ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،وی
ﻣﺪت زﻣﺎن زﯾﺎدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﻮد ،اﻣﺎ در ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ،ﻃﺒﻖ ﻋﺎدت ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ دﻋﻮت
دﯾﻨﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ داد ،وﻟﯽ در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه ،ﺳﻔﺮﻫﺎی دورهای ﺑﺮای دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ را از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺖ و
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻼش ﺧﻮد را اراﺋﻪ داد ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﺴﺎﻓﺮت اوﻟﺶ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮ آنرا در
روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪی آﻣﻮزهﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ رﻓﺘﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﯽ ادﺑﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻃﻠﺒﯿﺪ.
اﺳﺘﺎد در ﺳﻔﺮش ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺳﻼم را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﻠﯿﻪ اﺳﻼم
ﺑﮕﻮﻣﮕﻮﻫﺎﯾﯽ را ﺳﺮ داده ﺑﻮدﻧﺪ؛ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮه و دﯾﺎﻟﻮگ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ ،و ﺳﭙﺲ آراء و ﻧﻈﺮات و اﻧﺘﻘﺎداﺗﺸﺎن
را ﺑﺎ دﻻﯾﻞ ﻗﻮی رد ﻣﯽﮐﺮد.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﺮده و ﮔﺸﺖ و ﮔﺬارﻫﺎﯾﯽ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ و
ﻣﻨﺎﻇﺮات ﻋﻠﻤﯽ و ﻗﻮی اراﺋﻪ داد .در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎزﮔﺸﺖ از اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺮای وی ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮن ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﻐﺰ ﻣﺒﺘﻼ ﮔﺸﺖ.
در ﮔﺬﺷﺖ اﺣﻤﺪ دﯾﺪات

ﺻﺒﺢ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻧﻬﻢ ﻣﺎه اﻏﺴﻄﺲ ٢٠٠٥م ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﻮم رﺟﺐ ﺳﺎل ١٤٢٦ﻫـ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،داﻋﯽ
ﻣﺴﻠﻤﺎن و دﻟﺴﻮزی را از دﺳﺖ داد ،درود و رﺣﻤﺖ وﺑﺮﮐﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ او ﺑﺎد.
ﻣﺎ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
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ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ

»ان أﻋﻈﻢ اﺠﻟﺰاء ﻣﻊ ﻋﻈﻢ اﺒﻟﻼء ,و أن اﷲ اذا أﺣﺐ ً
ﻗﻮﻣﺎ اﺑﺘﻼﻫﻢ ,ﻓﻤﻦ رﻰﺿ ﻓﻠﻪ الﺮﺿﺎ,
وﻣﻦ ﺳﺨﻂ ﻓﻠﻪ الﺴﺨﻂ« .١
»ﭘﺎداش ﺑﺰرگ در ﮔﺮو ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺑﺰرگ ﻗﺮار دارد ،و اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮﻣﯽ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آنﻫﺎ را
ﻣﻮرد اﻣﺘﺤﺎن و آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن راﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪا ﻧﺎﯾﻞ ﻣﯽﮔﺮدد و ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﺎراﺿﯽ و ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺸﻢ ﺧﺪا را از آن ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ«.
ﻣﺎ اﺣﻤﺪ دﯾﺪات را از ﺟﻤﻠﻪی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪص در ﻣﻮرد آﻧﺎن ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ.
رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎد ای ﺷﻬﺴﻮار اﺳﻼم! ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ در ﺣﺎل ﺣﯿﺎت و ﻣﺮگ ﭘﺎک ﻫﺴﺘﯿﺪ ،از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﺎرﯾﻢ ﻧﺼﻒ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ داده ﺑﻮد ،ﺑﺮ ﻣﺎ ارزاﻧﯽ دارد .آﻣﯿﻦ.

 -١ﺑﻪ رواﯾﺖ اﻣﺎم اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و ﺗﺮﻣﺬی.

ﻋﻼﻣﻪی ﺟﻨﻮب ...ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﺮﻋﺎوی
اﯾﺸﺎن داﻧﺸﻤﻨﺪی ﺑﺰرﮔﻮار و ارﺟﻤﻨﺪ ،ﭘﯿﺸﻮاﯾﯽ ﻣﺼﻠﺢ و واﻻﻣﻘﺎم ،ﺣﻘﯿﻘﺖﮔﻮ ،ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎر ،ﭘﺎرﺳﺎی
ﺑﺎﺗﻘﻮا ،اﺳﺘﺎد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﻗﺮﻋﺎوی اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﯾﺎزدﻫﻢ ذیاﻟﺤﺠﻪ
ﺳﺎل ) ١٣١٥ﻫـ( دو ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﭘﺪرش در ﺷﻬﺮ ﻋﻨﯿﺰه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی دﯾﺪه ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد .دوران
ﮐﻮدﮐﯽ را ﺑﺎ ﯾﺘﯿﻤﯽ و ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻋﻤﻮﯾﺶ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻗﺮﻋﺎوی ﺳﭙﺮی ﮐﺮد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎدرش ﺑﺎ ﻣﺮگ
ﭘﺪر ﺑﯿﻮه ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او دﻟﺴﻮز و ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻮد ودوﺷﺎ دوش ﻋﻤﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﭘﺮورش و ﺗﺮﺑﯿﺘﺶ
را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
در ﺳﺎل ) ١٣٢٨ﻫـ( ﻫﻤﺮاه ﻋﻤﻮﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻏﺮﺑﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﺎم را
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت ﺷﺘﺮ و ﭘﻮﺷﺎک ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ زادﮔﺎﻫﺶ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺟﻨﺒﻪی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و
ادﺑﯽاش رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ،و ﻣﻐﺎزهی ﮐﻮﭼﮑﯽ را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮔﺸﻮد ،او در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
راﺳﺘﮕﻮ ﺑﻮد و ﺷﺐ و روز ﻣﻼزم و ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﻮد ،اﯾﻦ روﯾﻪی زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ
اداﻣﻪ ﻧﯿﺎﻓﺖ و ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪ و اﻧﮕﯿﺰهی اداﻣﻪی ﺗﺠﺎرت در او ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﺸﺪ ،زﯾﺮا ﻋﻼﻗﻪی ﻋﻤﯿﻖ او ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و
داﻧﺶ ،او را از اﯾﻦ ﮐﺎر روﯾﮕﺮدان ﺳﺎﺧﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی اﯾﺸﺎن:

ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﻧﻈﺮ ﺟﺴﻤﯽ و اﺧﻼﻗﯽ دارای وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺨﺼﯿﺖ و رﻓﺘﺎر
او اﻧﻌﮑﺎس ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و او را از دﯾﮕﺮان ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﺮﻋﺎوی :ﻫﻢ دارای ﺻﻔﺎت و
وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﻮد.
اﺳﺘﺎد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺴﺎم :ﮐﻪ از اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﺎی ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺖ در ﻣﻮرد اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﺸﺎن اﻣﺮ
ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد و ﺣﻖ را ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮد و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ از ﺳﺮزﻧﺶ ﻫﯿﭻ
ﺳﺮزﻧﺶﮐﻨﻨﺪهای ﻫﺮاﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،و در ﺑﺎزار و ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﻋﻨﯿﺰه ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﮔﺮ
ﻣﺮدی از رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺴﺘﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﯾﺎ ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺧﺎﻧﻤﯽ زﯾﻮرآﻻت ﺧﻮد را ﻧﻤﯽﭘﻮﺷﯿﺪ ﯾﺎ
زﯾﺒﺎﺋﯿﺶ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ،ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻋﺼﺎی دﺳﺘﺶ را ﺑﺮ او ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﺮد و او را ﺑﺎ زﺑﺎن از آن ﮐﺎر
زﺷﺖ ﺑﺎز ﻣﯽداﺷﺖ و او را ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ّ
اﺑﻬﺘﯽ ﯾﺎﻓﺖ ،و اﻓﺮاد ﺗﻨﺒﻞ و
ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎر ﻫﻢ از اﯾﺸﺎن ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و از او ﺑﯿﻢ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮای رﺿﺎی ﺧﺪا آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻗﺮآن و
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ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ

ﻧﻮﺷﺘﻦ و رﯾﺎﺿﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن داﯾﺮ ﮐﺮد و اﯾﺸﺎن را آﻣﻮزش ﻣﯽداد،
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺎن را ﻧﯿﺰ ﻋﻠﻮم ﻣﺒﺎدی ﯾﺎد ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﻫﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ در ﮐﻼس درس
اﯾﺸﺎن ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻢ ،او ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزهی ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ ﻧﻤﯽداد ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺆذن اذان ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز
ﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز ﺑﺎزی و ﺷﻮﺧﯽ ﻧﮑﯿﻨﻢ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪی ﻧﻤﺎز ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪ.
اﻣﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺰرﮔﻮار اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺿﯽ در ﺑﯿﺎن زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪی ﻗﺮﻋﺎوی او را ﺑﺎ اوﺻﺎف ﻣﺘﻌﺪد ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﺪ؛
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او ﻋﺎﻟﻤﯽ ﻋﺎﻟﯽﻗﺪر ،ﻣﺮﺷﺪ و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺼﻠﺢ و ﻧﺨﺒﻪ ،ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﭘﺎرﺳﺎ و ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎر ﺑﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ او را ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺻﻮت دلﻧﺸﯿﻦ و ﺗﻼوت ﻗﺮآن و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻗﻮاﻋﺪ
ﺗﺠﻮﯾﺪ و ﺗﻼوت دﻗﯿﻖ ﻗﺮآن ،و ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﺑﻪ اﺻﻼح رواﺑﻂ ﻣﺮدم و ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ و
ﺑﺎزداﺷﺘﻦ از ﺑﺪی و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﻮد .در ﺳﺎل ) ١٣٨٦ﻫـ( ﺑﺮ اﺛﺮ ﭘﯿﺮی ،ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ دﯾﺪﮔﺎﻧﺶ را از
دﺳﺖ داد و ﺿﻌﻒ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﭘﯿﺮی ﺑﺮ او ﭼﯿﺮه ﺷﺪ.
اﺳﺘﺎد ﻋﻤﺮ اﺣﻤﺪ ﺟﺮدی ﻣﺪﺧﻠﯽ -ﮐﻪ از ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﻤﺘﺎز اوﺳﺖ -ﺑﻌﺪ از ذﮐﺮ ﺻﻔﺎت و وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی
ﺟﺴﻤﯽ او ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺟﺴﻢ و ﻫﯿﮑﻞ ﻗﻮی و درﺷﺖ و ﺑﺎ ﻧﺸﺎط و ﻣﺤﺎﺳﻨﯽ ﺑﻠﻨﺪ داﺷﺖ ،در ﺣﺎل ﺗﺪرﯾﺲ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﻧﺸﺎط ﺑﻮد و ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ دارای ّ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ او ﺑﺎﺷﺪ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮاﺳﺖ و ﻫﻮﺷﯿﺎری ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده و ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ او ارزاﻧﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ دراﯾﺖ و ﺣﮑﻤﺖ و
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،داﻧﺸﻤﻨﺪی وارع ،ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎر ،وارﺳﺘﻪ و ﺑﺮدﺑﺎر ﺑﻮد و ﺑﻪ
اﻣﯿﺪ ﭘﺎداش اﻟﻬﯽ ﻣﺮدم را ﺑﺴﻮی او ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آن ﺑﺰرﮔﻮار دارای ﻋﻘﯿﺪهی ﺳﻠﻔﯽ– ﻋﻘﯿﺪه اﻫﻞ
ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ– ﺑﻮد ،و در ﻓﺮوع و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺣﮑﺎم ﻋﻤﻠﯽ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﻣﺬاﻫﺐ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ و
واﺑﺴﺘﻪ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد ،ﻫﺮ ﺟﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﺬﻫﺐ او
آنﺟﺎ ﺑﻮد .اﯾﺸﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﺴﺘﮕﯽ زﯾﺎد ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺪرﯾﺲ در روز ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﺐ را ﺑﺎ ﻋﺒﺎدت ﺳﭙﺮی
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت در ﻣﺴﺠﺪ روی ﺣﺼﯿﺮی ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ .ﻓﻘﺮاء و ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ ،ﺑﻪ
آنﻫﺎ اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﺑﯿﻮهزﻧﺎن ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻮد و اﯾﺸﺎن را ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺿﺎی ﺧﺪا دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ ،و ﻓﻘﻂ ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺪ ﭼﻘﺪر ﻣﻮرد اذﯾﺖ و
دﺳﯿﺴﻪ و ﺣﺴﺎدت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،وﻟﯽ آن ﺑﺰرﮔﻮار :در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﺑﺎ ﺻﺒﺮ و ﺑﺮدﺑﺎری ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻣﯽﮐﺮد ،و در اداﻣﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺳﺘﺎد ﻗﺮﻋﺎوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑﯽﺷﻤﺎری
ﻣﺴﺠﺪ را در ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﯾﺎ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺸﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،و ﭼﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد آب ﺷﺮب را ﺣﻔﺮ
ﻧﻤﻮده و ﺗﻼش زﯾﺎدی را ﻧﺰد ﺣﮑﻮﻣﺖ در راﺳﺘﺎی اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻌﻀﯽ از داﻧﺶﺟﻮﯾﺎن و اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻣﺒﺬول
ً
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻓﻀﻞ ﺧﺪا ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺳﺘﺎد ﻗﺮﻋﺎوی ﻧﻌﻤﺖ دﯾﻦ و دﻧﯿﺎ ﺗﻮأﻣﺎ در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺟﻨﻮب ...ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﺮﻋﺎوی
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ﺟﻤﻊ ﺷﺪ ،ﻋﻼوه ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر و ّ
ﺧﯿﺮ ﺑﺰرﮔﻮاری ﺑﻮد و اﻫﻞ ﺳﺨﺎوت را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ ،و ﻗﺒﻞ از وﻓﺎت ﯾﮏ
ّ
ﺳﻮم اﻣﻮاﻟﺶ را در ﺟﻬﺎت ﺧﯿﺮی از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﻨﺎی ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﺣﻔﺮ ﭼﺎه آب ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدهی ﻋﻤﻮم و دﯾﮕﺮ اﻋﻤﺎل
ﺧﯿﺮی ﺑﻪ وﺻﯿﺖ ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﺴﻦ ّﻧﯿﺖ اﯾﺸﺎن و ﺣﺴﻦ ﺗﺪﺑﯿﺮ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﺮ ارﺷﺪش ﮐﻪ اﺟﺮای
وﺻﯿﺘﺶ را ﺑﻪ او واﮔﺬار ﮐﺮده ﺑﻮد -ﺧﺪا او را ﻣﺤﻔﻮظ ﮐﻨﺪ و اﻣﺜﺎﻟﺶ را زﯾﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ -اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه
و ﺑﯿﺸﺘﺮ وﺻﯿﺘﺶ ﺑﻪ اﺟﺮاء در آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺳﻔﺮ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ:

اﺳﺘﺎد ﻗﺮﻋﺎوی :در راه ﮐﺴﺐ و ﺗﻬﯿﻪی ﻟﻘﻤﻪی ﺣﻼل ،ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و رﻧﺞ زﯾﺎد ﺗﺤﻤﻞ
ﻧﻤﻮده و ﺟﺰ در ﺳﻦ ﻣﯿﺎن ﺳﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻓﺎرغ ﻧﺸﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﺸﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻋﻠﻢ اﯾﺸﺎن را ﻣﺒﺎرک ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و اﯾﻦ ﻫﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺧﻠﻮص ﻧﯿﺖ و ﺻﺎدق ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺧﺪاوﻧﺪ راﻫﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ او ﮔﺸﻮد ،و ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ را ﺑﺮاﯾﺶ آﺳﺎن ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺮﯾﻊ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎرش را ﺑﺪﺳﺖ داد ،از
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد :ﻋﻨﻔﻮان ﺟﻮاﻧﯽ را در ﻋﻨﯿﺰه ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ از ﻫﻤﺎن اواﯾﻞ ﺑﻪ اﺧﻼص و دﻋﻮت و
ﻧﺼﺢ و ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﯽ ﻋﺎدت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﻫﻤﺮاه ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﻣﺪرﺳﻪای را در زادﮔﺎﻫﺶ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن و
ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺮد .اﯾﺸﺎن درﺑﺎره ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در  ٢٢رﻣﻀﺎن ﺳﺎل )١٣٧٥ﻫـ( از
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و ﺑﻪ ﺷﻬﺮ رﯾﺎض آﻣﺪم ﻧﺰد اﺳﺘﺎد ﺑﺰرﮔﻮارم ﻋﻼﻣﻪ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻄﯿﻒ آل
ﺷﯿﺦ ﺑﺮای ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎر درس ﺧﻮاﻧﺪم ،و ﺑﺮای ﺑﺎر ﭼﻬﺎرم ﻣﺴﺘﻤﻊ درس اﯾﺸﺎن ﺑﻮدم ،وﻟﯽ ﺑﺎر ﭘﻨﺠﻢ اﯾﺸﺎن را
ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﻣﮑﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺴﻌﺎدت ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎد ﺑﺰرﮔﻮار ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﺑﺸﺮ ﻧﺼﯿﺒﻢ ﺷﺪ
ﮐﻪ در اﺣﺴﺎء زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﻧﺰد اﺳﺘﺎد ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﮐﻪ در ﻗﻄﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪم.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺰد ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ آل ﻣﺎﻧﻊ درس ﺧﻮاﻧﺪه ،و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺮﯾﺪه ﺳﻔﺮ ﮐﺮد و ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﺳﻠﯿﻢ و اﺳﺘﺎد ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻢ ﮐﻪ در ﺑﺮﯾﺪه اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﻨﺪ زاﻧﻮی ﺷﺎﮔﺮدی زده و ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ ﺗﺠﺎرت و
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ را رﻫﺎ ﻧﻤﻮد ،ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ در ﺳﺎل )١٣٣٤ﻫـ( ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺳﻔﺮ ﮐﺮده ،و ﺑﻪ
ﻣﺪرﺳﻪی »رﺣﻤﺎﻧﯿﻪ ﺑﺪﻟﻬﯽ« ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ را از ﻋﻠﻤﺎی اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺧﺒﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺎدرش ﻋﺰم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﯿﺰه ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺎدرش
وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ .ﺳﭙﺲ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده و ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎر ﺳﻔﺮ را ﺑﻪ ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرﮔﻮار در دﯾﺎر ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺴﺖ ،و ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﯿﺰه ﺳﺮﻣﯽزد ،و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ را ﻧﺰد ﺷﯿﺦ
ً
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﻣﯿﺮ ﻗﺮﯾﺸﯽ دﻫﻠﻮی ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ در ﺳﺎل ) ١٣٥٥ﻫـ( در ﮐﺘﺐ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ
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اﺟﺎزهای ﻣﻔﺼﻞ ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل ) ١٣٥٧ﻫـ( ﺑﻪ زادﮔﺎﻫﺶ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ
ً
ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﺳﻮرﯾﻪ ،اردن و اﺧﯿﺮا ﺑﻪ ﻋﺮاق و ﮐﻮﯾﺖ ﺳﻔﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
وﻃﻨﺶ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺘﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﺳﻌﻮدﯾﻪ:

اﺳﺘﺎد ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﻼزم ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ آل اﻟﺸﯿﺦ -:ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻔﺘﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺳﻌﻮدﯾﻪ ﺑﻮده و
ﻫﻤﺮاه اﯾﺸﺎن ﺣﺞ ﺧﺎﻧﻪی ﺧﺪا ﺑﺠﺎ آورده ،و ﺑﻌﺪ از اداء ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ ﻣﻠﮏ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ از او درﺧﻮاﺳﺖ
ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ارﺷﺎد و ﺗﻌﻠﯿﻢ دﯾﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﺳﻌﻮدﯾﻪ ﺑﺮود و اﺳﺘﺎد ﻗﺮﻋﺎوی :ﺑﻪ دﻋﻮﺗﺶ ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻔﺘﻪ و او
را ﺑﻪ اﺧﻼص در دﻋﻮت و ﺑﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎری در ﻫﻤﻪ اﺣﻮال و ﻣﮑﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد .و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﺎد ﺧﻮد اﯾﻦ
در ﺧﻮاﺳﺖ را ﮐﺮده ،اﮐﻨﻮن از ﺧﻮدش ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎه ﺻﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﺎزان رﻓﺘﻢ و
ﻣﻘﺪاری ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻢ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻬﺮ ﺻﺎﻣﻄﻪ ﺷﺪم ،ﺳﭙﺲ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدم ،ﺑﻌﺪ در
دﮐﺎﻧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی را ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ،و اوﻟﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادم ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻗﺮآن ،ارﺑﻌﯿﻦ ﻧﻮوی،
اﺻﻮل ﺛﻼﺛﻪ ،ﺗﺠﻮﯾﺪ ،ﻓﺮاﯾﺾ و آداب رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﻪ  ٢١رﺑﯿﻊ اﻻول ﺳﺎل ) ١٣٥٨ﻫـ( ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد.
ﭘﺲ اﯾﻦ ﻣﻐﺎزه اوﻟﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﻬﺎﻣﻪی ﯾﻤﻦ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎدم ،و در آﺧﺮ ﺟﻤﺎدی اﻻوﻟﯽ در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل
ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻓﺮﺳﺎن رﻓﺘﻢ و در آنﺟﺎ ﻫﻢ ﻣﺪرﺳﻪای ﺑﻨﺎ ﮐﺮدم ،و در آﺑﺎدی ﻣﺰﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﺣﮑﻤﯿﯿﻦ –ﺣﮑﺎﻣﯿﻪ–
ﻣﺪرﺳﻪای ﺑﺎزﮐﺮدم و در اول رﺟﺐ ﻫﻢ ﻣﺴﺠﺪ آنﺟﺎ را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺴﺠﺪی ﺑﻮد در ﺗﻬﺎﻣﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ
ﻣﯽﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ در اواﯾﻞ ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن ﺑﻪ ﺻﺎﻣﻄﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و در ﻣﻨﺰل ﻧﺎﺻﺮ ﺧﻠﻮﻓﻪ ﮐﻪ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ و ﮔﺮاﻣﯽ
ّ
ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮدان آﻧﺠﺎ ﺑﻮد و ﺗﻮان آﻣﺪ و رﻓﺖ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻧﻤﯽﺧﻮاﺗﺴﺘﻢ او را ﺑﻪ ﺗﮑﻠﻒ و ﻣﺸﻘﺖ وادارم ّدوﻣﯿﻦ
ﻣﺪرﺳﻪ را داﯾﺮ ﮐﺮدم و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﻢ در آنﺟﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪهام.
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺪارس ﺷﯿﺦ ﻗﺮﻋﺎوی:

ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻦﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻗﺮﻋﺎوی :ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺮاد ﺣﺴﻮد و ﺗﻠﺒﯿﺲ اﻓﺮاد
ﻣﻐﺮض ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ،اﻣﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ-ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺧﯿﺮش دﻫﺪ -از او ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ
ﻫﯿﺌﺘﯽ را ارﺳﺎل ﻧﻤﻮد ﺗﺎ از ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺟﻬﺪ و ﮐﻮﺷﺶ اﺳﺘﺎد ﻗﺮﻋﺎوی ﻫﯿﺌﺖ
ﺑﺎزرس را ﺷﮕﻔﺖزده ﮐﺮد و ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ از از دﻋﻮت ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪی اﯾﺸﺎن ﺧﺒﺮ ﻣﯽداد ﮐﻪ ﮐﻪ
ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺧﻠﻮص ﻧﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻫﺪف ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ او ﮔﺬاﺷﺖ  ،...ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻠﮏ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ :در ﺳﺎل )١٣٦٧ﻫــ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺘﺎد
ﻗﺮﻋﺎوی ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ و در ﺳﺎل )١٣٦٧ﻫـ( دﺳﺘﻮر داد ﺣﻘﻮق و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﮐﺎر اﯾﺸﺎن در
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ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،و وﻟﯽﻋﻬﺪ ﻣﻠﮏ ﺳﻌﻮد :در ﺳﺎل ) ١٣٦٣ﻫـ( ﮐﻤﮑﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺎد ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﻪ
ﮐﺎرﮔﺮاران و ﻗﻀﺎت ﻫﻢ ﺳﻔﺎرش ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل »اﻣﯿﺮ ﺧﺎﻟﺪ
ﺳﺪﯾﺮی« از اﻣﺎرت ﺟﺎزان در ﺳﺎل ) ١٣٦٢ﻫـ( واﺳﻄﻪﮔﺮی ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻃﻼب ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ را
ﻣﺴﺎﻋﺪهی ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻟﺬا )(٣٠٠رﯾﺎل ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ از ﺳﻮی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻬﺖ اﯾﺸﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ ،و از
داراﯾﯽ ﺻﺎﻣﻄﻪ ﺑﺮای ) (٣٠ﻧﻔﺮ ﻃﻠﺒﻪ ﺧﺮج ﻣﯽﺷﺪ ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻣﯿﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دﻓﺘﺮ و ادوات
ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ ،و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺳﺪﯾﺮی در ﺳﺎل) (١٣٦٤ﺑﻪ ﺟﺎزان آﻣﺪ ،از
ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺑﺮادرش ﺧﺎﻟﺪ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮد و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻀﺎت و ﮐﺎرﮔﺰاران ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ از ﻫﯿﭻ
ﮐﻤﮑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﻗﺮﻋﺎوی درﯾﻎ ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﺮﻋﺎوی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎزان در ﺑﺨﺶ
ﻣﻌﺎرف در ﺳﺎل )١٣٧٣ﻫـ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل از ﻣﻨﺼﺐ ﺧﻮد اﺳﺘﻌﻔﺎء
ﮐﺮد ،و در ﻣﺪارس ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺪارس اﺳﺘﺎد اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪی زﯾﺎدی را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﻠﮏ ﺳﻌﻮد :در ﺳﺎل )١٣٧٤ﻫـ( ﻓﺮﻣﺎن ﺻﺎدر
ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪارس دارای ﺗﻮازن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺪارس را ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ:
واﮔﺬار ﮐﺮدد ،اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻌﻠﺖ ﮐﺜﺮت ﻣﺸﺎﻏﻞ از ﻗﺒﻮل اﯾﻦ ﻣﺴﻨﻮﻟﯿﺖ ﭘﻮزش ﻃﻠﺒﯿﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻠﻚ ﺳﻌﻮد:
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺪار ﭘﺪر اﺳﺘﺎد :رﻓﺖ؛ در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻫﯽ اﻓﺰود» :ﻣﻦ ﺑﺮ ﻣﺪارس ﺷﯿﺦ ﻗﺮﻋﺎوی
ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻣﻞ دارم ،و اﺳﺘﺎد ﻗﺮﻋﺎوی در ﻧﺰدﯾﮑﯽ آن ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺑﺮﮔﺬﯾﺪ ﺗﺎ از ﻣﺪرﺳﻪ و
اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ وادارات دوﻟﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺰدﯾﻚ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا وزارت اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهای را
ﺟﻬﺖ ﺧﺮج ﺑﺮ ﻃﻼب و ﻣﺪرﺳﯿﻦ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮدهﺑﻮد .در ﺳﺎل ) ١٣٧١ﻫــ( وﻟﯽﻋﻬﺪ ﺑﺮای
ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮ ﺻﺎﻣﻄﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻼﻧﯽ از درآﻣﺪ ﺷﻬﺮ ﺟﺎزان ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد .و ﭘﯿﺮوی
ﻣﺪارس و اﻣﺮ ﻣﻠﻚ ﺳﻌﻮد در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ او ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻗﺮﻋﺎوی ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ وزارت
ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ اوﻟﯿﻦ وزﯾﺮ ﺧﻮد را در ﺳﺎل)١٣٧٣ﻫـ( از ﻃﺮف اﻣﯿﺮ ﻓﻬﺪ – در آن زﻣﺎن–ﺑﻪ آنﺟﺎ ﮐﺮد اﻋﺰام
داﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﺪارس ﺷﯿﺦ ﻗﺮﻋﺎوی را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺧﺎص و اﻫﺘﻤﺎم وﯾﮋه و ﺳﻄﺢ آن را ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﺪ ،ﻣﺪارس ﺷﯿﺦ ﻗﺮﻋﺎوی ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﺳﺘﻮر داد ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ در آن وﻗﺖ ﺑﻪ ﺣﺪود
ﭘﻨﺞ ﻣﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﻮﺷﺶ ﺷﯿﺦ ﻗﺮﻋﺎوی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺗﻼش و
ﮐﻮﺷﺶﻫﺎﯾﺶ در ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﺰرگ را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺗﺎ ﯾﻤﻦ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و
ﻃﻼب ﯾﻤﻨﯽ او ﺑﺎ ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎد ﺧﻮد ﻣﺪارﺳﯽ را داﯾﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ

٧٢
ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی دﻋﻮﺗﯽ اﺳﺘﺎد ﻗﺮﻋﺎوی:

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻼﺻﻪی ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻗﺮﻋﺎوی در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺳﻌﻮدی ﮔﺸﻮده ﺑﻮد ﺑﺮ
اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪی اﯾﺸﺎن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯾﺶ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ
ﺷﺮح اﺳﺖ:
 -١ﺷﯿﺦ ﻣﻮﺳﯽ ﺳﻬﻠﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ در ﻣﻮرد ﺷﯿﺦ ﻗﺮﻋﺎوی و دﻋﻮت اﯾﺸﺎن در ﺟﻨﻮب ﻣﻤﻠﮑﺖ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﻣﺪارس ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻃﻼع ﺑﻨﺪه در اوج
ﺗﻮﺳﻌﻪی اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس آنﭼﻪ اﺳﺘﺎدﻣﺎن ذﮐﺮ ﮐﺮده ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ده ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
 -٢اﻣﺎ ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﻓﯿﻔﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻟﺴﻤﻂ اﳊﺎوي ﻷﺳﻠﻮب اﻟﻘﺮﻋﺎوي« در راﺑﻄﻪ
ﺑﺎ روش اﺳﺘﺎد ﻗﺮﻋﺎوی در ﻣﻮرد ﻧﺸﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ در ﺟﻨﻮب ﺳﻌﻮدﯾﻪ دو رأی را آورده:

اول :ﻧﻈﺮ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﻧﺠﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺪارس اﯾﺸﺎن در ﺳﺎل )١٣٧٦ﻫـ( ﺑﻪ ) (١٢٠٠ﻣﺪرﺳﻪ
رﺳﯿﺪ ،دارای و  ١١٠٠ﻃﻠﺒﻪ و داﻧﺸﺠﻮ در آنﻫﺎ درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،وو ﺑﻪ ﻃﻼب اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺎ دو رﯾﺎل ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﺮ ﻫﺮ ﺧﺘﻢ ﻗﺮآن در ﻣﺎه ده رﯾﺎل ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .دوم :ﻧﻈﺮ ﺷﯿﺦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ زﮐﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ
از ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ و ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺷﯿﺦ ﺑﻮد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻌﺪاد ﻣﺪارس در اوج ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  ١٣٧٦ /٧٥ﺑﻪ
 ٢٨٠٠ﻣﺪرﺳﻪ رﺳﯿﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از آن اﯾﻦ رﻗﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ ،ﺳﭙﺲ در رﺳﺎﻟﻪای ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ)/ ١٦
١٣٧٥/٧ﻫـ( ﺑﺮای ﺷﯿﺦ ارﺳﺎل ﮐﺮدﻫﯿﺎدآور ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در ﺷﻬﺮﻫﺎی أﺑﻬﺎ و ﻗﻨﻔﺬه و ﻃﺎﯾﻒ و ﺗﻮاﺑﻊ آن
 ٩٠٠ﻣﺪرﺳﻪ دﯾﮕﺮ را ﺑﻨﺎ ﮐﺮد.
 -٣ﺷﯿﺦ ﻋﻤﺮ اﺣﻤﺪ ﺟﺮدی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﮐﻪ در ﺳﺎل)١٣٧٦ﻫـ( ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﻣﺪارس در ﻧﺠﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﯾﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺣﺪود  ٢٢٠٠ﻣﺪرﺳﻪ
ﺑﻮد ،ﮐﻪ  ٥٠٠٠ﻫﺰار داﻧﺸﺠﻮی ﭘﺴﺮ و  ١٥٠٠٠داﻧﺸﺠﻮی دﺧﺘﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ و
 ٣٠٠٠اﺳﺘﺎد ﻣﺮد و زن در آﻧﺠﺎ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
 -۴و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی از ﺷﯿﺦ ﻗﺮﻋﺎوی ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺳﺎل )١٣٧٦ﻫـ( ﻫﯿﺌﺖ ﮔﺰارشﮔﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارس آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﺰ ﺑﺮ  ١٥٠٠ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺸﺪﻧﺪ ،و  ٧٥٠ﻣﺪرﺳﻪی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا در روز ) ١٣٧٦ / ٨/ ١٧ﻫـ( ﺳﻔﺮ را از ﺷﻬﺮ
ﺻﺎﻣﻄﻪ آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺷﯿﺦ ﻗﺮﻋﺎوی در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﻮﺻﯿﺢ داده ﮐﻪ آن ﻣﻨﺎﻃﻖ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﮔﺰارش
ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ و دﻋﻮت دﯾﻨﯽ اﺳﺘﺎد ﻗﺮﻋﺎوی در آنﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮده ،و ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ
اﺳﺖ:
ً
 (١ﺟﺎزان ٢٢٠ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ در اﻟﺠﺒﺎل ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺟﻨﻮب ...ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﺮﻋﺎوی

٧٣

 (٢ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺴﯿﺮ و ﺗﻬﺎﻣﻪ ٢٠٠ﻣﺪرﺳﻪ.
 (٣در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﻨﻔﺬه  ١٤٠ﻣﺪرﺳﻪ.
 (٤ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺗﻬﺎﻣﻪ ﻏﺎﻣﺪ و زﻫﺮان  ٩٥ﻣﺪرﺳﻪ.
 (٥در ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻟﯿﺚ  ٥٠ﻣﺪرﺳﻪ.
 (٦ﺷﻬﺮ ﺟﺪه  ٣٠ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺪرﺳﻪی ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
 (٧ﻣﮑﻪ ﻣﮑﺮﻣﻪ  ١٠ﻣﺪرﺳﻪ.
ً
 (۸اﻃﺮاف ﻗﺼﯿﻢ ﻋﻨﯿﺰه و ﺑﺮﯾﺪه  ٢٥ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺪارس ٧٧٠
ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن– ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ-ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ٧٥٠٠٠ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن
آنﻫﺎ دهﻫﺰار دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ در ﻣﺪارس ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
 -۵اﻣﺎ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ در ﯾﻤﻦ ﺑﺮ ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻢ در ﺷﻬﺮﻫﺎی آﻧﺠﺎ ﺣﺮﯾﺺ ﺑﻮدﻧﺪ ،و در ﺳﺎل )١٣٧٣ﻫـ( در
ﺷﻬﺮ ﺣﺮض و ﺣﻮﻣﻪ آن ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ در ﺳﺎل ) ١٣٧٥ﻫـ( اﻧﺤﺎء ﯾﻤﻦ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ
ﻣﺪارس ﺑﻪ  ٨٦ﻣﺪرﺳﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﺪرﺳﻪ وﯾﮋهی ﺑﺎﻧﻮان ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﯾﺰ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﺷﯿﺦ ﻗﺮﻋﺎوی در ﻣﯿﺪان دﻋﻮت و ﺗﻌﻠﯿﻢ در ﺟﻨﻮب ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺟﺎزان و ﺣﻮﻣﻪ آن ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺟﻤﻊ زﯾﺎدی از ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺑﻪ ﻓﻀﻞ و ﻋﻠﻢ و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﺸﺎن ،و ﺑﯿﺪار ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺧﻮاﺑﯿﺪهی ﻣﻨﻄﻘﻪ ،و رﻫﺎﻧﯿﺪن ﻣﺮدم از ﭼﻨﮕﺎل
ﺟﻬﻞ و ﮔﺮداب ﺑﺪﻋﺖﻫﺎ و ﻣﻨﮑﺮات ﻣﻌﺘﺮﻓﻨﺪ ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن :در ﻋﺮﺻﻪی ﺗﻌﻠﯿﻢ زﻧﺎن و
اﻓﺰودن ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ،و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب و ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮای
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻏﺮﯾﺐ ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺑﻮد ﺗﺎ ﻃﻼب ﻫﻤﻪ ﺗﻮان ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﺑﺬل
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.،زﯾﺮا اﯾﺸﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪی ﻧﻮﯾﻦ ﺧﻮد را در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻣﺪارس از ﻫﻨﺪﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺧﻮد در آن درس ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد ﯾﺎ از آنﻫﺎ دﯾﺪن ﮐﺮدهﺑﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪرﺳﻪی »اﻟﺮﺣﻤﺎﻧﯿﻪ« دﻫﻠﯽ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺸﺎن در ﺗﻮاﺿﻊ و ﺑﺨﺸﺶ و ﺣﺴﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﻪ و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ اﻟﮕﻮی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا
ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ روش او را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و در راه ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ،و ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ
ﻫﺮ ﺳﻮی ﺳﻔﺮ ﻧﻤﻮده و ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽ و زﺣﻤﺎت ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﯾﺎد دادن ﻣﯽﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آنﺟﺎی
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد ﯾﮏ ﻧﺴﻞ و داﻋﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺎ رﻓﻖ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ
و ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮد ،اﯾﻦ اﺧﻼق و آداب ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﯽ و
ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دﻋﻮت ﻣﺮدم ﺑﺴﻮی ﺧﺪا و اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ
ﺗﻌﻠﯿﻢ و آﻣﻮزش دادن اﻣﻮر دﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد.

٧٤

ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ

ﺷﯿﺦ ﻗﺮﻋﺎوي ٣١ :ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ ﺧﻮﯾﺶ را در ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺟﻨﻮب ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪاش ﺣﺮﮐﺖ و
ﺗﻼش ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻮد ،او در راه ﺗﻌﻠﯿﻢ و دﻋﻮت ،آﺛﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و زﯾﺒﺎﯾﯽ از ﺧﻮد ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ و ﻣﺮدم زﯾﺎدی
ً
را از ﺧﻮاب ﺟﻬﺎﻟﺖ و ﺳﺮاب ﻫﻮای ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﺪار ﺳﺎﺧﺖ ،ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﺧﻮاب ﻋﻤﯿﻖ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ
ﺑﻮد و در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﺳﯿﺎه ﺷﺮك و ﺑﺪﻋﺖ ﻗﺪم ﮐﻮراﻧﻪ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای ﺑﻪ ﮔﻮرﭘﺮﺳﺘﯽ و
ﺳﺤﺮ و اﻓﺴﻮن واﺑﺴﺘﻪ ،و ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻧﺎﺷﯽ از آن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﻮدﻧﺪ .در واﻗﻊ اﺳﺘﺎد ﻗﺮﻋﺎوی در اﯾﻦ راه رﻧﺞ زﯾﺎدی
را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ورزﯾﺪ و )در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻨﺎن( اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری ﮐﺮد ،و
درون و ﻧﻔﻮس ﻃﻼب و ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﺎن اﻃﺮاف ﺧﻮد را از )ﺷﺮک و ﺧﺮاﻓﺎت و ﺑﺪﻋﺖ( ﭘﺎک و ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ
اﯾﻦﮐﻪ ﺛﻤﺮه ﮐﺎرش آﺷﮑﺎر و ﻧﺘﺎﯾﺞ زﺣﻤﺎﺗﺶ در وﺟﻮد ﺷﺎﮔﺮدان ﻧﺠﯿﺐ و ﻣﺪرﺳﯿﻦ و ﻗﻀﺎت و دﻋﻮتﮔﺮاﻧﯽ
ﮐﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻫﻮﯾﺪا ﺷﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﺛﻤﺮات ﺷﮑﻮﻓﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺎرش ﮐﻪ ﺗﺎ
اﻣﺮوز ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ وﺣﺴﻮس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وﻓﺎت ﺷﯿﺦ ﻗﺮﻋﺎوی::

روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺎه ﺻﻔﺮ ﺳﺎل )١٣٨٩ﻫـ( اﺳﺘﺎد ﻗﺮﻋﺎوی در ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺟﺎزان ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪ ،و
ّ
ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ رﯾﺎض ﻣﻨﺘﻘﻞ و وارد ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺷﻤﯿﺴﯽ ﺷﺪ ،ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻤﺎء و ﻃﻼب ﻋﻠﻢ و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ از ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﯿﺎدت او رﻓﺘﻨﺪ و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮاﯾﺶ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻔﺎ و ﺑﻬﺒﻮدی
ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم در روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﺟﻤﺎدی اﻷوﻟﯽ ﺳﺎل ) ١٣٨٩ﻫـ( در ﺳﻦ  ٧٤ﺳﺎﻟﮕﯽ دار ﻓﺎﻧﯽ را
وداع ﮔﻔﺖ ،و در ﻣﻐﺮب ﻫﻤﺎن روز در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ رﯾﺎض ﺑﺮ او ﻧﻤﺎز ﻣﯿﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ،و در ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن
»اﻟﻌﻮد« ﺷﻬﺮ رﯾﺎض ﻣﺪﻓﻮن ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺷﯿﺢ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﯿﺰ آنﺟﺎ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده
ﺷﺪ.ﺗﻌﺪادی از ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ در ﺳﻮگ او ﻗﺼﺎﯾﺪی ﺳﺮودﻧﺪ .اﺳﺘﺎد در ﺑﯿﻤﺎری وﻓﺎﺗﺶ وﺻﯿﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ
ّ
ﺳﻮم داراﯾﯽاش را در راهﻫﺎی ﺧﯿﺮ اﻧﻔﺎق ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻗﺮﻋﺎوی در ﺳﺎل ) ١٣٨٦ﻫـ( ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را از دﺳﺖ داد و
ﺿﻌﻒ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﭘﯿﺮی ﺑﺮ او ﭼﯿﺮه ﺷﺪ ،ﻟﺬا درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺮد ،و در ﺳﺎل ) ١٣٨٧ﻫـ( ﻫﻤﺮاه
ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﻪ رﯾﺎض ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و و ﺗﺎ زﻣﺎن وﻓﺎت در ﺑﯿﻦ ﻋﻨﯿﺰه و ﺣﺠﺎز ﺑﺮای ادای ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه در ﮔﺸﺖ و
ﺳﻔﺮ ﺑﻮد.
** ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﺼﺮف و اﺧﺘﺼﺎر و اﻋﺎده ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺑﺤﺚ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺷﻮﯾﻌﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺦ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﻋﺎوي) :ﻣﺠﺪد ﻧﻮﯾﻦ دﻋﻮت در ﺟﻨﻮب( ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

دﻋﻮﺗﮕﺮ ﻣﺸﺮق زﻣﯿﻦ ...اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻧﺪوی
وﯾﮋهی -راه ﺣﻘﯿﻘﺖ

اﯾﺸﺎن ،داﻧﺸﻤﻨﺪی رﺑﺎﻧﯽ ،دﻋﻮﺗﮕﺮی ﻣﺠﺎﻫﺪ و ﻣﺆﻟﻒ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪای ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺴﻦ ﺳﺒﮏ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ و ﺻﺪق در ﮔﻔﺘﺎر ،ﺗﻤﺎﯾﺰ و ﺑﺮﺗﺮی را ﺑﺮ دﯾﮕﺮان از آن ﺧﻮد ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﯾﺸﺎن ﺻﺎﺣﺐ
ﮐﺘﺎب ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪی اﺳﻼﻣﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺘﺎب »ﻣﺎذا ﺧﴪ اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺎﻧﺤﻄﺎط
ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ
ِ
اﳌﺴﻠﻤﲔ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

اﻣﺎم اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻠﻢ رﺳﺎی ﺧﻮد ،اﻓﮑﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎﯾﺶ را در ﮐﺘﺎب »ﻓﯽ ﻣﺴﲑة

اﳊﻴﺎة« ﮐﻪ دارای ﺳﻪ ﺟﺰء و ﺷﺎﻣﻞ و درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهی ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﯽ او از اﺑﺘﺪای ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ

ﭘﺮ ﺑﺮﮐﺘﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﯾﯽ از زﻧﺪﮔﯽ دﻋﻮﺗﮕﺮی ﺧﻮﯾﺶ را در ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی
دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎب »ﻣﺬﻛﺮات ﺳﺎﺋﺢ ﻓﯽ اﻟﴩق اﻟﻌﺮﺑﯽ« ﮐﻪ آن را ﺑﻌﺪ از ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺣﺠﺎز ،ﻣﺼﺮ ،ﺳﻮرﯾﻪ

و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ در ﺳﺎل ١٩٥١م ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ .و در ﺑﻘﯿﻪی ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ در آورده اﺳﺖ ،راه را ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺮهی
او ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ،ﺳﻬﻞ و ﻫﻤﻮار ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻧﺴﺐ ،رﺷﺪ و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت:

ّ
ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺸﺎن ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﯽ ﺑﻦ ﻓﺨﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﻨﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ﺳﺎل

۱۳۳۲ﻫـ در روﺳﺘﺎی ﺗﮑﯿﻪ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮ رایﺑﺮﯾﻠﯽ در ﻓﺎﺻﻠﻪی ﻫﺸﺘﺎد ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻬﺮ ﻟﮑﻬﻨﻮی ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﺎﻟﺘﺎ ﺧﺎﻧﻮادهی اﯾﺸﺎن ﻋﺮب ﺗﺒﺎرﻧﺪ ،و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﻮاره از ﻧﺴﺐ و ﻧﮋاد ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .آن ﺧﺎﻧﻮادهی ﻣﺤﺘﺮم از
ﺣﯿﺚ ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺬل ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻮم ،ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮای
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻧﺴﺐ ﺧﺎﻧﻮادهی او ﺑﻪ »ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺣﺴﻨﯽ ﻣﺜﻨﯽ ﺑﻦ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻃﺎﻟﺐ
ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،و از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﺣﺴﻨﯽ ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.
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ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ

ﭘﺪر اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﺆرﺧﯿﻦ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻮد و ﻣﺎدرش از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺰرﮔﻮاراﻧﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽدرﺧﺸﺪ ،ﭼﻮن ﺣﺎﻓﻆ ﮐﻞ ﻗﺮآن و ﺷﺎﻋﺮه و ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺑﻮد.
ﻣﺎدرش در ﺣﺎﻟﯽ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺪوی ﮐﻤﺘﺮ از ده ﺳﺎل ﻋﻤﺮ داﺷﺖ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﺘﺮش )دﮐﺘﺮ
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﯽ ﺣﺴﻨﯽ( ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ او ﮔﺮدﯾﺪ ،او ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ دوازده ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﯾﺶ
ﺳﭙﺮی ﻧﺸﺪه ﺑﻮدو ﻣﻘﺎﻟﻪای را ﻧﻮﺷﺖ و ﻣﺠﻠﻪی اﻟﻤﻨﺎر ﻣﺼﺮی ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ رﺷﯿﺪ رﺿﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آنرا ﺑﻪ ﻋﻬﺪه
داﺷﺖ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.
وی در ﺳﻨﯿﻦ ﻧﻮﻧﻬﺎﻟﯽ ﻗﺮآن را ﺣﻔﻆ و زﺑﺎﻧﻬﺎی اردوﯾﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻋﺮﺑﯽ را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺖ و در ﺳﺎل
١٩٢٩م در ﻫﻨﺪ ﺑﻪ دار اﻟﻌﻠﻮم ﻣﺸﻬﻮر »ﻧﺪوة اﻟﻌﻠﲈء« و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪی »ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻋﻠﯽ« در ﻻﻫﻮر

ﭘﯿﻮﺳﺖ و در آﻧﺠﺎ ﻋﻠﻮم ﺣﺪﯾﺚ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﻓﻘﻪ آﻣﻮﺧﺖ و در ﻋﻠﻢ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
ﺟﻠﺴﺎت درﺳﻬﺎی ﺣﺪﯾﺚ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺤﺪث ﺣﯿﺪر ﺣﺴﻦ ﺧﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،و ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺘﺎب ﺟﻬﺎد از
ﺻﺤﯿﺢ اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ را ﻧﺰد اﺳﺘﺎد ﺑﺰرﮔﻮارش )ﺧﻠﯿﻞ اﻧﺼﺎری( آﻣﻮﺧﺘﻪ و دو ﺳﺎل ﻣﺪاوم در ﺧﺪﻣﺖ وی

زاﻧﻮی ﺗﻠﻤﺬ زده وﮐﺴﺐ ﻓﯿﺾ ﮐﺮده و در ﻧﺰد او ﻫﻤﻪی ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﻣﺴﻠﻢ ،ﺳﻨﻦ اﺑﯽ داود،
ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﯿﻀﺎوی را آﻣﻮﺧﺖ.
او ﻧﺰد ﻣﻔﺘﯽ ﺷﺒﻠﯽ ﺟﯿﺮاﺟﻮری اﻋﻈﻤﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻓﻘﻪ را آﻣﻮﺧﺖ و ﭼﻨﺪ ﺳﻮرهی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ از
ﻗﺮآن را ﻧﺰد اﺳﺘﺎد ﺧﻠﯿﻞ اﻧﺼﺎری ﺧﻮاﻧﺪ و درﺳﻬﺎﯾﯽ ﻫﻢ از ﺗﻔﺴﯿﺮ را ﻧﺰد ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﯽ ﻓﺎروﻗﯽ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺖ
و در ﺣﻠﻘﺎت درﺳﻬﺎی ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﯿﻀﺎوی ﮐﻪ ﻣﺤﺪث اﺳﺘﺎد ﺣﯿﺪر ﺣﺴﻦ ﺧﺎن آنرا اراﺋﻪ ﻣﯽداد ،ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﯽﮐﺮد .ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﺧﺎص ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﻣﺪارس اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺰد ﻋﻼﻣﻪی ﻣﻔﺴﺮ اﺣﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻻﻫﻮری در
ّ
ﺷﻬﺮ ﻻﻫﻮر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در ﺳﺎل ١٣٥١ﻫـ١٩٣٢/م ﻣﺠﺪدا ﺗﻤﺎم ﻗﺮآن را ﺑﺼﻮرت درس ﺧﻮاﻧﺪ.
و در ﺳﺎل١٩٣٢م در داﻧﺸﮑﺪهی دار اﻟﻌﻠﻮم دﯾﻮﺑﻨﺪ ،ﭘﯿﺶ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺠﺎﻫﺪ اﺣﻤﺪ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﺶ
ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد اداﻣﻪ داد و ﻫﻤﯿﺸﻪ در درﺳﻬﺎﯾﺶ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری و ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی
ﺑﻮد ،ﺣﻀﻮر داﺷﺖ و ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ﻧﺰد اﯾﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ را از ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮد،
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻓﻘﻪ را در ﺧﺪﻣﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ادﯾﺐ )اﻋﺰام ﻋﻠﯽ( و ﺗﺠﻮﯾﺪ ﻗﺮآن ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺣﻔﺺ را ﻧﺰد ﺷﯿﺦ
ﻣﻘﺮئ )اﺻﻐﺮ ﻋﻠﯽ( آﻣﻮﺧﺖ.
زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ:

در ﺳﺎل ١٩٣٤م در دار اﻟﻌﻠﻮم ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﻧﺪوة اﻟﻌﻠﲈء« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و در اﺛﻨﺎی آن

ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت درﺑﺎرهی ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻓﺮﻫﻨﮓ و ادﺑﯿﺎت ﻋﺮﺑﯽ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ.

دﻋﻮﺗﮕﺮ ﻣﺸﺮق زﻣﯿﻦ ...اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻧﺪوی
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ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ در ﺳﺎل ١٩٣٩م در ﻫﻨﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎی دﻋﻮﺗﮕﺮی ﺧﻮد ﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل ١٩٤٣م
ﺑﺮای ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮﮐﺰی را ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ او از ﺣﺠﺎز ،ﻣﺼﺮ ،ﻣﻐﺮب ،ﺷﺎم ،ﺗﺮﮐﯿﺎ،
اﻣﺮﯾﮑﺎ ،و ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮﻫﺎی اروﭘﺎﺋﯽ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺎﯾﺘﺨﺘﻬﺎی اﺳﻼﻣﯽ زﯾﺎرت و دﯾﺪار ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.
در ﺳﺎل ١٩٤٨م ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮی در ﻣﺠﻠﺲ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻠﻤﺎی ﻫﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ و در ﺳﺎل
١٩٦١م ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﯿﻦ و ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ آن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﺪ؛ او در ﺳﺎل ١٩٥١م ﺣﺮﮐﺖ »رﺳﺎﻟﺔ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ« و ﭘﺲ

از آن در ﺳﺎل ١٩٥٩م ﻣﺠﻤﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﻤﯽ را در ﻟﮑﻨﻮی ﻫﻨﺪ ﺗﺄﺳﯿﺲ و اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .وﻣﺠﺪدا ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﺗﺸﮑﯿﻞ »ﻣﺆﺳﺴﻪی راﺑﻄﻪی ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ« ﮔﺮدﯾﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪای
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺑﺪاع و اﮐﺘﺸﺎف از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺪن و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ اﻫﺘﻤﺎم ﻣﯽ-
ورزد ،و ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ در ﺳﺎل ١٩٨٦م ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ آن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ.
در ﺳﺎل ۱۳۷۷ﻫـ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ آﻣﻮزش دﯾﻨﯽ در وﻻﯾﺖ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻫﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .در ﺳﺎل
۱۳۸۰ﻫـ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮی در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪی راﺑﻄﻪی ﺟﻬﺎن اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﮑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ ،و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪی ﻣﻨﻮره ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ .و
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻋﻠﻤﺎء ﮐﻪ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰاری ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ در داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﺪﯾﻨﻪی ﻣﻨﻮره ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ ،و در ﺳﺎل ۱۳۸۰ﻫـ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤﺎء اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ اﻋﻢ از ﻣﺠﺎﻣﻊ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ و ﻋﻠﻤﯽ در
ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﯾﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در آنﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدو از ﺟﻤﻠﻪ» :راﺑﻄﻪی ﺟﻬﺎن
اﺳﻼﻣﯽ« و »ﻣﺠﻠﺲ أﻋﻼی دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ« در ﻗﺎﻫﺮه ،و رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺮﮐﺰ أﮐﺴﻔﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﻼﻣﯽ،
راﺑﻄﻪی داﻧﺸﮕﺎﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﺠﻤﻊ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺷﻬﺮﻫﺎی دﻣﺸﻖ ،ﻗﺎﻫﺮه و ﻋﻤﺎن ﺑﻮده
اﺳﺖ .و ﺑﻪ ﭘﺎس ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﮐﺎرﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪش ﺑﺮﻧﺪهی ﺟﺎﺋﺰهی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻠﮏ ﻓﯿﺼﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ
ﻗﺒﻼ ﺟﺎﯾﺰهی ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺮوﻧﺎی را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮد.
در ﺳﺎل ١٩٥٦م از ﺳﻮی داﻧﺸﮕﺎه دﻣﺸﻖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد ﻣﻬﻤﺎن از او دﻋﻮت
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ،و در آﻧﺠﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﺪرن و ﻧﻮﺳﺎزی« و »ﻣﺼﻠﺤﺎن و ﻧﻮآوران« ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﺰرﮔﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم »رﺟﺎل اﻟﻔﻜﺮ و اﻟﺪﻋﻮة ﻓﯽ اﻻﺳﻼم« ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .و در ﺳﺎل

١٩٦٣م در داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪی ﻣﻨﻮره ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ آن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﺎﻟﯽﺟﻨﺎب اﺳﺘﺎد
ّ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﺎز ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺣﻀﺎر ﮐﺮد ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎﺑﯽ در آﻣﺪ و ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان »اﻟﻨﺒﻮة و اﻻﻧﺒﻴﺎء ﻓﯽ ﺿﻮء اﻟﻘﺮآن« ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ.
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و در ﺳﺎل ١٩٦٨م ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ دﻋﻮت وزﯾﺮ ﻣﻌﺎرف ﺳﻌﻮدی ،از او ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮرﺳﯽ
ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی داﻧﺸﮑﺪهی ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ رﯾﺎض ﻋﺰﯾﻤﺖ ﮐﺮد ،و در آﻧﺠﺎ ﻫﻢ در داﻧﺸﮕﺎه و ﻫﻢ در ﻣﺆﺳﺴﻪی
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »ﻧﺤﻮ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
اﳊﺮة ﻓﯽ اﳊﻜﻮﻣﺎت واﻟﺒﻼد اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ« ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﺪ.
زﻧﺪﮔﯽ ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ:

ﻫﻤﺎﻧﺎ داﻧﺸﮕﺎه »ﻧﺪوة اﻟﻌﻠﲈ« دو ﻣﺠﻠﻪ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﻣﺎم در ﺳﺎل ١٩٣٢م ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮی از

اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﻪی »اﻟﻀﻴﺎء« در آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ و در ﺳﺎل ١٩٤٠م ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻀﻮی در

ﻣﺠﻠﻪی »اﻟﻨﺪوة« ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اردوﯾﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﯿﺪ و در ﺳﺎل ١٩٤٨م ﺷﺨﺼﺎ ﻣﺠﻠﻪی
»اﻟﺘﻌﻤﲑ« را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.

اﺳﺘﺎد در ﻓﺎﺻﻠﻪی ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی ١٩٥٨ - ٥٩م ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺠﻠﻪی »اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن« را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه

داﺷﺖ ﮐﻪ از دﻣﺸﻖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم »ر ﹼدة وﻻ أﺑﺎﺑﻜﺮ ﳍﺎ« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ

ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﻪی »اﻟﻔﺘﺢ« ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﺐ اﻟﺪﯾﻦ ﺧﻄﯿﺐ ،ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ را ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮد.

اﺳﺘﺎد در ﺳﺎل ١٩٦٢م ﺑﺮ روزﻧﺎﻣﻪی »ﻧﺪای ﻣﻠﺖ« ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اردوﯾﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،اﺷﺮاف و ﻧﻈﺎرت
ﻣﯽﮐﺮد ،وی ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺎﻇﺮ و ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺠﻠﻪ و روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ذﯾﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ از داﻧﺸﮕﺎه »ﻧﺪوة
اﻟﻌﻠﲈ« ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ:

 -١ﻣﺠﻠﻪی »اﻟﺒﻌﺚ اﻻﺳﻼﻣﯽ« ﮐﻪ در ﺳﺎل ١٩٥٥م ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
 -٢روزﻧﺎﻣﻪی »اﻟﺮاﺋﺪ« ﮐﻪ در ﺳﺎل ١٩٥٩م ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.

 -٣روزﻧﺎﻣﻪی »ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺣﯿﺎت« ﮐﻪ در ﺳﺎل ١٩٦٣م ﺑﻪ اردوﯾﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
 -٤ﻣﺠﻠﻪی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ The Fragranceﮐﻪ در ﺳﺎل ١٩٩٨م ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﻮد.
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎﻇﺮ و ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺠﻠﻪﻫﺎی ذﯾﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ:
 -١ﻣﺠﻠﻪی »ﻣﻌﺎرف« ﮐﻪ داراﻟﻤﺼﻨﻔﯿﻦ در أﻋﻈﻢ ﮐﺮه آنرا ﺑﻪ زﺑﺎن اردوﯾﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮد.
 -٢ﻣﺠﻠﻪی »اﻷدب اﻻﺳﻼﻣﯽ« ﮐﻪ از ﺳﻮی راﺑﻄﻪی ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﮑﺘﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
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 -۳ﻣﺠﻠﻪی »ﮐﺎروان ادب« ﮐﻪ راﺑﻄﻪی ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﮑﺘﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﺒﻪ ﻗﺎرهی
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن آنرا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺳﻔﺮﻫﺎی دﻋﻮﺗﮕﺮی:

اﻣﺎم ﻧﺪوی در ﺳﺎل ١٩٣٥م ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻋﻮت ﮐﺮدن دﮐﺘﺮ أﻣﺒﯿﺪﮐﺮ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ،ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﭘﺎرﯾﺎﻫﺎ
)ﻃﺒﻘﻪی ﻧﺠﺲ ﻫﻨﺪ( اﺳﺖ ،ﻋﺎزم ﺑﻤﺒﺌﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.
در ﺳﺎل ١٩٣٩م ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﺸﺖ و ﺳﻔﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ دﯾﻨﯽ ﻫﻨﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد.
در ﺳﺎل١٩٤٧م ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺣﺞ رﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ،اوﻟﯿﻦ ﺳﻔﺮ اﺳﺘﺎد ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻫﻨﺪ ﺑﻮد؛ او ﺷﺶ ﻣﺎه در
ﺣﺠﺎز ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﺪ و در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ رﺳﺎﻟﻪ و ﭘﯿﺎم ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ّ
ﻣﻌﺮف و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﺣﺠﺎز ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺳﺎل ١٩٥١م ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ﻣﺸﺮف ﮔﺮدﯾﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن و
ّ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آﺷﻨﺎ ﮔﺮدﯾﺪ و در رادﯾﻮ ﺟﺪه ﺣﻠﻘﺎﺗﯽ از اﺣﺎدﯾﺚ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺟﻬﺎن و ﺟﺰﯾﺮه
اﻟﻌﺮب« ﭘﺨﺶ و ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن روال ﺑﻪ ّﮐﺮات از ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ دﯾﺪار ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
آورد.
در ﺳﺎل ١٩٥١م ﺑﺮای ﺑﺎر اول ﻋﺎزم ﻣﺼﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪﻧﺶ ،ﮐﺘﺎب »ﻣﺎ ذا ﺧﴪ اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺎﻧﺤﻄﺎط

اﳌﺴﻠﻤﲔ« ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺤﺎﻓﻞ و ﻃﺒﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ ،دﯾﻨﯽ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻪ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و وﺳﯿﻠﻪی ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .اﺳﺘﺎد ﺣﺪود ﺷﺶ ﻣﺎه در ﻗﺎﻫﺮه اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪ ،و

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای أﺣﺎدﯾﺚ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ را در ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎ ،ﻣﺠﺎﻣﻊ و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد ،ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺟﻮاﻧﺎن و ﻃﻮاﯾﻒ و اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺪﯾﺪ و ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ ،و ﺗﻮﺟﻪ و ﻧﻈﺮ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺟﻠﺐ ﮐﺮد ،و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎی اﻋﻼم ﻣﻼﻗﺎت و دﯾﺪار داﺷﺖ .و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚﻫﺎﯾﺶ ﮐﻪ در
ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
 -١ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دار اﻟﺸﺒﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﻻﺳﻼم ﻋﻠﯽ ﻣﻔﱰق اﻟﻄﺮق«.

 -٢ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﺟﺸﻨﻮارهای ﮐﻪ دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺎت ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﻠﯿﻞ و اﮐﺮام از او آنرا
ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﻟﺪﻋﻮة اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ و ﺗﻄﻮراﲥﺎ ﻓﯽ اﳍﻨﺪ«.

 -٣ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ درﺑﺎرهی» :ﺷﻌﺮ اﻗﺒﺎل و رﺳﺎﻟﺘﺶ« ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه داراﻟﻌﻠﻮم ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد.
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 -٤ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻌﻨﻮان» :اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﯽ ﻧﻈﺮ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ اﻗﺒﺎل« ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه »اﻟﻔﺆاد

اﻻول« ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮد ،اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎری از ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ و ﻣﺠﺎﻣﻊ

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .و در ﻫﻤﺎن ﺳﻔﺮ ﻣﺼﺮ ﯾﮑﯽ از رﺳﺎﻟﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »اﺳﻤﻌﯽ ﯾﺎ
ﻣﺼﺮ« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺷﻬﯿﺪ اﺳﻼم ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ /ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی آن ﺑﺮ ﻋﻨﻮاﻧﺶ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺰود
و ﮔﻔﺖ :ﮐﺘﺎب »اﺳﻤﻌﯽ ﯾﺎ ﻣﺼﺮ« را ﺧﻮاﻧﺪم و ای ﮐﺎش اﻫﻞ ﻣﺼﺮ آن را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ.
اﺳﺘﺎد اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻧﺪوی ﺳﭙﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﯾﮏ دوره ﮔﺸﺖ و ﮔﺰار ﻧﻤﻮد و از ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از روﺳﺘﺎﻫﺎ
دﯾﺪار ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪی آنﻫﺎ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻗﻨﺎﻃﺮ اﻟﺨﯿﺮﯾﻪ ،ﻃﻨﻄﺎ ،ﺑﻨﻬﺎ ،ﺣﺎﻣﻮل ،ﺣﻠﻮان ،ﺳﻨﺘﺮﯾﺲ،
ﻣﺤﻠﻪ اﻟﮑﺒﺮی ،ﻧﮑﻠﻪ ،ﻋﺰﯾﺰﯾﻪ ،ﻗﻮﯾﺴﻨﺎ و ﻧﺒﺮوه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﻫﻤﺎن ﺳﻔﺮ دورهای از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﻮدان ،ﺷﺎم ،ﻗﺪس و اردن دﯾﺪار ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد؛ او در ﺳﻮدان ﺑﺎ
ﺷﻤﺎری از ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎ و ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ آﻧﺠﺎ ﻣﻼﻗﺎت داﺷﺖ .در ﺷﺎم  ٤٨روز ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ  ٢٤روز آنرا در
دﻣﺸﻖ ﮔﺬراﻧﺪ -و در ﺑﻘﯿﻪ از ﺣﻤﺺ ،ﺣﻤﺎه ،ﻣﻌﺮة اﻟﻨﻌﻤﺎن ،ﺣﻠﺐ و ﺣﺎرم دﯾﺪار ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد؛ آری ﭼﻨﯿﻦ
ﺳﻔﺮی رﺧﺼﺖ و ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای اﺗﺼﺎل و ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻣﺎم ﻧﺪوی از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ اﺻﻨﺎف و اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻋﻠﻤﯽ ،دﯾﻨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آﻧﺠﺎ ،ﺑﻮﯾﮋه دﯾﺪار و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎی ﺑﺰرگ و ﺗﺒﺎدل آراء ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ،از ﻣﺆﺳﺴﺎت
و ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻬﻢ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﺎم دﯾﺪار ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد .و در ﻣﺤﻞ داﻧﺸﮕﺎه دﻣﺸﻖ ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان »ﺷﻬﺎدت ﻋﻠﻢ و ﺗﺎرﯾﺦ در ﻗﻀﯿﻪی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ« ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد.
در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس رﻓﺖ و ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻣﺴﺠﺪ اﻻﻗﺼﯽ ﻧﺎﯾﻞ آﻣﺪ ،ﮐﻪ روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
رﻣﻀﺎن و ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ را در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮد ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ اﻟﺨﻠﯿﻞ و ﺑﯿﺖ اﻟﻠﺤﻢ رﻓﺖ ،ﮐﻪ
ﻫﻤﻪی ﺧﺎﻃﺮات و ﯾﺎداﺷﺖﻫﺎﯾﺶ در آن ﺳﻔﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ زﯾﺮ ﻋﻨﻮان »ﻣﺬﻛﺮات ﺳﺎﺋﺢ ﻓﯽ اﻟﴩق اﻻوﺳﻂ«
ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

اﻣﺎم ﻧﺪوی در ﺳﺎل ١٩٥٦م ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد ﻣﻬﻤﺎن در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﯾﻌﺖ دﻣﺸﻖ از ﺷﺎم
دﯾﺪار ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد ،و در آﻧﺠﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻋﻼﻗﻪ و ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺑﺎ
داﻧﺸﻤﻨﺪان ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﺘﻔﮑﺮان و رﻫﺒﺮان ﺣﺮﮐﺘﻬﺎ ،ﻣﻨﻈﻤﺎت و ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی اﺳﻼﻣﯽ دﻣﺸﻘﯽ ﻧﮕﺴﺴﺖ ،و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ او ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﻬﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه در ﺣﻮل و ﺣﻮش »اﺻﻼح و
ﻧﻮﺳﺎزی« و »ﻣﺼﻠﺤﯿﻦ و ﻧﻮﺳﺎزان« ،ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد ،ﻧﯿﺰ ﺣﻠﻘﺎﺗﯽ از اﺣﺎدﯾﺚ و ﻣﻮاﻋﻆ ﻋﺒﺮت اﻧﮕﯿﺰ دﯾﮕﺮ از
ﻃﺮﯾﻖ اﻣﻮاج رادﯾﻮ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺣﺪﯾﺜﺶ از ﻃﺮﯾﻖ آن رادﯾﻮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان:
»ﺑﺸﻨﻮ ای ﺳﻮرﯾﻪ!« و دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﺶ در ﺣﻠﺐ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان» :ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ« و ﻧﯿﺰ ﺧﻄﺎﺑﯽ در

دﻋﻮﺗﮕﺮ ﻣﺸﺮق زﻣﯿﻦ ...اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻧﺪوی
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ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﻼﻣﯽ دﻣﺸﻖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان» :ارﺗﺒﺎط ﻗﻀﯿﻪی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ« و ﺧﻄﺎب دﯾﮕﺮش در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺪرﺳﯿﻦ دﯾﻨﯽ در داﻧﺸﮕﺎه دﻣﺸﻖ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد .و در ﺳﺎل ١٩٦٤م ﺑﺮای ﺑﺎر ﺳﻮم و ﻧﯿﺰ ﺳﺎل ١٩٧٣م
ﺑﺮای ﺑﺎر ﭼﻬﺎرم ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻧﺼﻔﯽ از ﺷﺐ ﺑﻪ ﺷﺎم ﺳﻔﺮ ﮐﺮد .در ﺳﻔﺮ ﺳﺎل ١٩٥٦م ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن از ﺑﯿﺮوت،
ﻗﻠﻤﻮن ،ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﻧﯿﺰ دﯾﺪار ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در آن ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎی دﯾﻨﯽ و ﻋﻠﻤﯽ و رﻫﺒﺮان
ﺣﺮﮐﺘﻬﺎی دﯾﻨﯽ ﻣﻼﻗﺎت و دﯾﺪار داﺷﺖ ،و در ﺑﯿﺮوت از ﻣﺮﮐﺰ ﻋﺒﺎد اﻟﺮﺣﻤﺎن و داﻧﺸﮑﺪهی ﺷﺮﯾﻌﺖ دﯾﺪار
ﮐﺮد ،و ﻫﻤﭽﯿﻦ در ﻓﻀﺎی ﯾﯿﻼﻗﯽ و ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻣﻠﮏ ﺳﻌﻮد -ﮐﻪ ﻣﺤﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ اﺳﺖ-
ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان» :ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﺘﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس و ﻣﺒﻨﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﻧﯿﻮی ﺑﺎ
ّ
ﺧﺮﻣﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪاﻧﻪی آنﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس و ﻣﺒﻨﺎی رﺳﺎﻟﺖ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و
ﻫﻤﯿﻦ رﺳﺎﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ روح و وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی آنﻫﺎ را ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ« ،ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮد .اﻣﺎم ﻧﺪوی در
ﻃﺮاﺑﻠﺲ از ﻣﺪرﺳﻪی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ،ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻮﻟﻮﯾﻪ ،ﻣﺪرﺳﻪی ﻏﺰاﻟﯽ ،ﻣﺪرﺳﻪی اﺑﻦ ﺧﻠﺪون و ...دﯾﺪار ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ آورد.
اﺳﺘﺎد در ﻫﻤﺎن ﺳﻔﺮ )ﺳﺎل ١٩٥٦م( ﻣﻬﻤﺎن ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺷﺪ و دو ﻫﻔﺘﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ و
ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان» :أﺳﺒﻮﻋﺎن ﻓﯽ ﺗﺮﻛﻴﺎ اﳊﺒﻴﺒﺔ« ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ ،و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﭼﻨﺪﻣﯿﻦ ﺑﺎر در
ﺳﺎﻟﻬﺎی  ١٩٩٣ ،١٩٨٩ ،١٩٨٦ ،١٩٦٤و ١٩٩٦م ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺮدﯾﺪ ،و اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺳﻔﺮ اﺧﯿﺮ

او ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻀﻮر در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی راﺑﻄﻪی ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ.
اﺳﺘﺎد در ﺳﺎل ١٩٦٢م ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺖ ﺳﻔﺮ ﮐﺮد و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ رﺳﺎ و زﯾﺒﺎﯾﺶ را در آﻧﺠﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان» :ﮔﻮش
ﺑﺪه ای ﮔﻞ ﺻﺤﺮاء« ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد ،و ﺳﭙﺲ در ﺳﺎﻟﻬﺎی  ١٩٨٣ ،١٩٦٨و ١٩٨٧م ﺑﺎز ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﻮ ﯾﺖ
ﮔﺮدﯾﺪ ،و در ﺳﺎل ١٩٧٤م ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻋﻮت ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺎرﻗﻪ اﻣﯿﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻤﯽ ،ﻣﻬﻤﺎن اﻣﺎرات ﻋﺮﺑﯽ
ﻣﺘﺤﺪه ﺷﺪ و ﺑﻌﺪا در ﺳﺎﻟﻬﺎی  ١٩٨٨ ،١٩٨٣ ،١٩٧٦و ١٩٩٣م ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﺮد ،و ﺳﺎل ١٩٩٠م
ﺑﺮای ﺣﻀﻮرﯾﺎﺑﯽ در ﮐﻨﮕﺮهی ﺳﯿﺮهی ﻧﺒﻮی ﺑﻪ ﻗﻄﺮ رﻓﺖ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻧﺪوی در ﺧﻠﯿﺞ
ﻋﺮﺑﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮد در ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﺣﺎدﻳﺚ ﴏﳛﺔ ﻣﻊ اﺧﻮاﻧﻨﺎ اﳌﺴﻠﻤﲔ« ﺑﻪ ﭼﺎپ
رﺳﯿﺪ.

و در ﺳﺎل ١٩٧٣م ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﯿﺌﺘﯽ از راﺑﻄﻪی ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼﻣﯽ راﻫﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﯾﺮان ،ﻟﺒﻨﺎن،
ﺳﻮرﯾﻪ ،اردن و ﻋﺮاق ﮔﺮدﯾﺪ -ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل ١٩٥٦م ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺳﻔﺮ ﮐﺮد -و در ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﮔﻔﺘﺎر و اﺣﺎدﯾﺜﯽ داﺷﺖ؛ ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮات اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎﺑﯽ
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﻦ ﳖﺮ ﻛﺎﺑﻞ اﻟﯽ ﳖﺮ اﻟﲑﻣﻮک« ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
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ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ

در ﺳﺎل ١٩٨٤م ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻋﻮت ﻣﺆﺳﺴﻪی آل ﺑﯿﺖ راﻫﯽ اردن ﺷﺪ و در داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺮﻣﻮک و داﻧﺸﮑﺪهی
ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ و ...ﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﻬﺎﯾﯽ را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .و در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل –ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻋﻮت وزﯾﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
ﯾﻤﻦ -از ﺻﻨﻌﺎء دﯾﺪار ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد ،و در داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺎء و داﻧﺸﮑﺪهی ﻫﻮاﯾﯽ و ﻣﺮﮐﺰ زرﻫﯽ و ﺑﺮﺧﯽ از
ﺟﻮاﻣﻊ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﻬﺎﯾﯽ را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد ،ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﻬﺎﯾﺶ در اﯾﻦ دو ﺳﻔﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻧﻔﺤﺎت
اﻻﻳﲈن ﺻﻨﻌﺎء وﻋﲈن« ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

در ﺳﺎل ١٩٧٦م ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ راﺑﻄﻪی داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻐﺮب اﻗﺼﯽ ﺳﻔﺮ ﮐﺮد و

ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﺳﺒﻮﻋﺎن ﻓﯽ اﳌﻐﺮب اﻻﻗﺼﯽ« ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﯿﺪ .و ﺳﺎل ١٩٨٢
و ﺳﭙﺲ ١٩٨٦م ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﻣﺠﻤﻊ ﻓﮑﺮ اﺳﻼﻣﯽ راﻫﯽ ﺟﺰاﯾﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.

در ﺳﺎل  ١٩٦٠ﺑﻪ ﺑﺮﻣﺎ و ﺳﺎل  ١٩٦٤و ﺳﭙﺲ ١٩٧٨م ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻋﻮت ﻣﺆﺳﺴﻪی راﺑﻄﻪی ﺟﻬﺎن اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮهی آﺳﯿﺎﺋﯽ راﻫﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺷﺪ ،و ﺳﭙﺲ در ﺳﺎﻟﻬﺎی  ١٩٨٠و ١٩٨٦م دوﺑﺎره ﺑﻪ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن رﻓﺖ -ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺚ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﻬﺎﯾﺶ در دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اردوﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »أﺣﺎدﯾﺚ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن« و »ﺗﺤﻔﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن« ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،و ﺳﺎل ١٩٨٢م ﺑﻪ ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ و ﺳﺎل  ١٩٨٤ﺑﻪ
ﺑﻨﮕﻼدش ﺳﻔﺮ ﮐﺮد ،و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﻬﺎی او در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن اردوﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺗﺤﻔﻪ ﻣﺸﺮق« ﺑﻪ ﭼﺎپ
رﺳﯿﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﺳﻔﺮش ﺑﻪ اروﭘﺎ در ﺳﺎل ١٩٦٣م ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ از ژﻧﯿﻒ ،ﻟﻮزان ،ﺑﺮن،
ﭘﺎرﯾﺲ ،ﻟﻨﺪن ،ﮐﯿﻤﺮچ ،آ ﮐﺴﻔﻮرد ،ﮔﻼﺳﮕﻮ و إﯾﺪاﻣﯿﺮا دﯾﺪار ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد ،و در ﻫﺮ ﯾﮏ از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی
إﯾﺪاﻣﯿﺮا و ﻟﻨﺪن و ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯿﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رﻫﻨﻤﻮﻧﯽ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد ،و در ﻫﻤﯿﻦ
ﺳﻔﺮ از ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎدرﯾﺪ ،ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ ،اﺷﺒﯿﻠﯿﻪ ،ﻗﺮﻃﺒﻪ ،ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ دﯾﺪار ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.
ﺳﻔﺮ دوﻣﺶ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺳﺎل ١٩٦٤م ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ،ﮐﻪ در آن ﺳﻔﺮ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻟﻨﺪن ،ﺑﺮﻟﯿﻦ ،آﺧﻦ و
ﻣﯿﻮﻧﮓ و ﺑﻮن دﯾﺪار ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد ،و ﺳﻔﺮ ﺳﻮم اﻣﺎم ﻧﺪوی ﺑﻪ اروﭘﺎ در ﺳﺎل ١٩٦٩م ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻋﻮت ﻣﺮﮐﺰ
اﺳﻼﻣﯽ ژﻧﯿﻒ از او ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﻪ در آن ﺳﻔﺮ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ژﻧﯿﻒ ،ﻟﻨﺪن ،ﺑﺮﻣﻨﮕﻬﻢ ،ﻣﺎﻧﭽﺴﺘﺮ ،ﺑﻠﯿﮏ
و ﺑﺮن ﺷﯿﻔﻠﺪ ،دﯾﻮزﺑﺮی ،ﻟﯿﺪس و ﮔﻼﺳﮕﻮ دﯾﺪار ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد و در ﻫﺮ ﯾﮏ از آنﻫﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﻤﻮد ،ﯾﮑﯽ
از اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﻬﺎ در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﻣﻨﮕﻬﻢ و دﯾﮕﺮی در داﻧﺸﮕﺎه ﻟﯿﺪس اراﺋﻪ داده ﺷﺪ ،ﮐﻪ أﺣﺎدﯾﺚ و
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﺎﯾﺶ در اروﭘﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻊ اﻟﻐﺮب« ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

در ﺳﺎل ١٩٨٣م ﺑﺮای ﺑﺎر ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﻟﻨﺪن ﺳﻔﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﻼﻣﯽ در

آ ﮐﺴﻔﻮرد ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ،و در آﻧﺠﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪی ارزﺷﻤﻨﺪ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﺳﻼم و ﻏﺮب« ﺗﻘﺪﯾﻢ

دﻋﻮﺗﮕﺮ ﻣﺸﺮق زﻣﯿﻦ ...اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻧﺪوی
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ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ رﻓﺖ و در ﺳﺎل ١٩٨٥م ﻋﺎزم ﺑﻠﮋﯾﮏ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺳﺎل ١٩٧٧م ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
دﻋﻮت داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺪا ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺳﻔﺮ ﮐﺮد ،و از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻧﯿﻮﯾﻮرک،
اﻧﺪﯾﺎﻧﺎﺑﻮﻟﺲ ،ﺑﻠﻮﻣﻨﮕﺘﻦ ،ﻣﯿﻦﻫﺎﺗﻦ ،ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺳﺘﯽ ،ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ،ﺟﺮﺳﯽ ﺳﺘﯽ ،ﻓﻼدﻟﻔﯿﺎ ،ﺑﺎﻟﺘﯿﻤﻮر ،ﺑﻮﺳﺘﻦ،
دﺗﺮاﯾﺖ ،ﺳﺎﻟﺖ ﻟﯿﮏ ﺳﺘﯽ ،ﺳﺎنﻓﺮاﻧﺴﺴﮑﻮ ،ﺳﺎنﺟﻮزی ،ﻟﻮسإﻧﺠﻠﺲ ،ﻣﻮﻧﺘﺮﯾﺎل ،ﺗﻮرﻧﺘﻮ و واﺷﻨﻄﻦ دﯾﺪار
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد ،و ﻧﯿﺰ در ﻫﺮ ﯾﮏ از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﮐﻠﻮﻣﺒﯿﺎ ،ﻫﺎرورد ،دﺗﺮاﯾﺖ ،ﺟﻨﻮب ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ و داﻧﺸﮕﺎه أوﺗﺎ،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و در ﻫﻤﺎﯾﺸﻬﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﺪﯾﺚ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﻬﺎﯾﺶ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺮﯾﺤﻪ ﻓﯽ
أﻣﺮﯾﮑﺎ« ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه ،و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﺳﺎل ١٩٩٣م ﺑﻪ أﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﺮد.
در ﺳﺎل ١٩٨٧م ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻋﻮت ﺣﺮﮐﺖ »أﺑﯿﻢ« -ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮد -ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﺮد ،و
از ﮐﻮاﻻﻻﻣﭙﻮر و ﮐﻮاﻻﺗﺮﻧﮑﺎﻧﻮ دﯾﺪار ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد ،و در داﻧﺸﮕﺎه وﻃﻨﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﺎﻟﺰی و داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺣﺮﮐﺖ »أﺑﯿﻢ« ،ﻣﺮﮐﺰ ﺣﺰب اﺳﻼﻣﯽ ،آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ
و در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد و آنﻫﺎ را از ﻓﯿﻮﺿﺎت
ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد ﺑﻬﺮﻣﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
و در ﺳﺎل١٩٩٣م ﺑﻪ ﺗﺎﺷﮑﻨﺪ ،ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ،ﺧﺮﺗﻨﮏ و ﺑﺨﺎری ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﺎدﺑﻮد اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ،ﺳﻔﺮ ﻧﻤﻮد.
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ادﺑﯽ

اﻣﺎم /از ﻗﻠﻢ روان و رﺳﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ،اﯾﺸﺎن ﺣﺪود دوﯾﺴﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،رﺳﺎﻟﻪ و ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺑﻪ
رﺷﺘﻪی ﺗﺤﺮﯾﺮ درآوردﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از آنﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎی
اﯾﺸﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -١ﻣﺎذا ﺧﴪ اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺎﻧﺤﻄﺎط اﳌﺴﻠﻤﲔ -اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺄﻟﯿﻒ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﺸﺮ در ﻗﺎﻫﺮة -ﻣﺼﺮ ١٣٦٩ﻫـ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ١٩٥٠م ..ﺳﭙﺲ ﭼﺎپ دوم آن ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺪ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ »ﺟﻤﺎﻋﺖ أزﻫﺮ ﺑﺮای ﻧﺸﺮ و

ﺗﺄﻟﯿﻒ« ١٣٧٠ﻫـ ١٩٥١م ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ ﭼﺎپﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ آن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﻪ ﺑﺎزار
آﻣﺪ و ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻨﺠﺎب در ﻻﻫﻮر -ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ،
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭼﺎپ اردوﯾﯽ آن ﻧﯿﺰ در ﻃﺒﻌﺔ ﻟﮑﻬﻨﺆ ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ.
 -۲ﺻﻮرﺗﺎن ﻣﺘﻀﺎدﺗﺎن ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺟﻬﻮد اﻟﺮﺳﻮلص اﻟﺪﻋﻮﻳﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ وﺳﲑة اﳉﻴﻞ اﳌﺜﺎﱄ
اﻷول ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺸﻴﻌﺔ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ -ﳎﻤﻊ إﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻤﻲ -ﻫﻨﺪ.

ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ
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 -٣أﺣﺎدﻳﺚ ﴏﳛﺔ ﰲ أﻣﺮﻳﻜﺎ – ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ -ﺑﲑوت -ﻟﺒﻨﺎن.

 -٤أﺣﺎدﻳﺚ ﴏﳛﺔ ﻣﻊ إﺧﻮاﻧﻨﺎ اﻟﻌﺮب واﳌﺴﻠﻤﲔ – دار ﻋﺮﻓﺎت ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﺸﺮ و ﺗﻮزﯾﻊ-
رای ﺑﺮﯾﻠﻲ -ﻫﻨﺪ -دار اﻟﺼﺤﻮة – ﻗﺎﻫﺮة -ﻣﺼﺮ ١٩٨٥-١٤٠٥م.

 -٥إذا ﻫﺒﺖ رﻳﺢ اﻹﻳﲈن –ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ -ﺑﯿﺮوت -ﻟﺒﻨﺎن.

 -٦اﻷرﻛﺎن اﻷرﺑﻌﺔ ﰲ ﺿﻮء اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ -دار اﻟﻘﻠﻢ -ﮐﻮﯾﺖ.

 -٧أرﻳﺪ أن أﲢﺪث إﱃ اﻹﺧﻮان -ﻣﺠﻤﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﻤﻲ -ﻫﻨﺪ.

 -٨أﺳﺒﻮﻋﺎن ﰲ اﳌﻐﺮب اﻷﻗﴡ – اﻧﺘﺸﺎرات اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ -رﺑﺎط -ﻣﻐﺮب.

 -٩اﻹﺳﻼم أﺛﺮه ﰲ اﳊﻀﺎرة وﺿﻠﻪ ﻋﲆ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ -ﻣﺠﻤﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﻤﻲ -ﻫﻨﺪ.

 -١٠اﻹﺳﻼم ﰲ ﻋﺎﱂ ﻣﺘﻐﲑ –ﺑﺤﻮث إﺳﻼﻣﯿﺔ ﻗﯿﻤﺔ -اﻧﺘﺸﺎرات :اﻟﺤﯿﺎة -ﺑﯿﺮوت -ﻟﺒﻨﺎن.

 -١١اﻹﺳﻼم واﳌﺴﺘﴩﻗﻮن –ﻣﺠﻤﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﻤﻲ -ﻫﻨﺪ.
 -١٢إﱃ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ –دار اﻟﻘﻠﻢ -دﻣﺸﻖ -ﺳﻮرﯾﺎ.

 -١٣اﻹﻣﺎم اﻟﺬي ﱂ ﻳﻮف ﺣﻘﻪ ﻣﻦ اﻹﻧﺼﺎف واﻻﻋﱰاف ﺑﻪ )أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺮﻓﺎن اﻟﺸﻬﯿﺪ(  -ﻣﺠﻤﻊ
اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺎﻟﻤﻲ -ﻫﻨﺪ.

 -١٤ﺑﲔ اﻟﺪﻳﻦ واﳌﺪﻳﻨﺔ -ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ -دﻣﺸﻖ -ﺳﻮرﯾﺎ.

 -١٥اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻟﻺﺳﻼم ﰲ ﻣﺮآة ﻛﺘﺎﺑﺎت –)اﻷﺳﺘﺎذ أﺑﯽ اﻷﻋﻠﯽ اﻟﻤﻮدودی وﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ( -
ﻣﺠﻤﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﻤﻲ -رای ﺑﺮﯾﻞ -ﻫﻨﺪ.

 -١٦ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ وﳎﻤﻊ إﺳﻼﻣﻲ –دار اﻟﺼﺤﻮة -ﻗﺎﻫﺮة -ﻣﺼﺮ.

 -١٧اﳊﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮاﻓﺪة وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﳉﻴﻞ اﳌﺜﻘﻒ ﻛﲈ ﻳﺮاه ﺷﺎﻋﺮ اﻟﻨﺪ اﻟﻜﺒﲑ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﴫ
)اﻟﺴﻴﺪ أﻛﱪ ﺣﺴﲔ اﻹﻟﻪ آﺑﺎدي( -راﺑﻄﺔ اﻷدب اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ -ﻟﮑﻬﻨﺆ -ﻫﻨﺪ.

 -١٨اﻟﺪاﻋﻴﺔ اﻟﻜﺒﲑ اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ إﻟﻴﺎس اﻟﻜﺎﻧﺪﻫﻠﻮي ودﻋﻮﺗﻪ –اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﻜﺘﺎب-
اﻟﺸﺎرﻗﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة.

 -١٩اﻟﺪﻋﻮة واﻟﺪاﻋﻴﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ وﺗﺎرﻳﺦ –راﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ -ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ.
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 -٢٠دور اﻹﺳﻼم اﻹﺻﻼﺣﻲ اﳉﺬري ﰲ ﳎﺎل اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ –دار اﻟﺼﺤﻮة -ﻗﺎﻫﺮة
١٤٠٨ﻫـ١٩٨٨ -م.

 -٢١رﺑﺎﻧﻴﺔ ﻻ رﻫﺒﺎﻧﻴﺔ – ﻣﺠﻤﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﻤﻲ -ﻫﻨﺪ.

 -٢٢رﺟﺎل اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺪﻋﻮة ﰲ اﻹﺳﻼم –دار اﻟﻘﻠﻢ-ﮐﻮﯾﺖ.

 -٢٣رﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم )ﻫﻔﺘﺎد رﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺣﻀﺮت

اﺳﺘﺎد اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻧﺪوی ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ(  -ﻣﺠﻤﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﻤﻲ -ﻫﻨﺪ -دار اﻟﺼﺤﻮة -ﻗﺎﻫﺮه-

ﻣﺼﺮ ١٤٠٥ﻫـ ١٩٨٥م.
 -٢٤رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ –ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﴩ ﰲ ﻧﺪوة اﻟﻌﻠﲈء -ﻫﻨﺪ.
 -٢٥رواﺋﻊ إﻗﺒﺎل –دار اﻟﻘﻠﻢ -ﮐﻮﯾﺖ.

 -٢٦رواﺋﻊ ﻣﻦ أدب اﻟﺪﻋﻮة ﰲ اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﲑة -ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪار اﻟﻌﻠﻮم ﻟﻨﺪوة اﻟﻌﻠﲈء
-ﻟﮑﻬﻨﺆ -ﻫﻨﺪ -دار اﻟﻘﻠﻢ -ﮐﻮﯾﺖ -ﭼﺎپ ﺳﻮم ١٤٠٥ﻫـ١٩٨٥-م.

 -٢٧ﺳﲑة ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻨﺒﻴﲔ )ﻟﻸﻃﻔﺎل( -ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ -ﺑﯿﺮوت.

 -٢٨ﻗﺼﺺ اﻟﻨﺒﻴﲔ )ﻟﻸﻃﻔﺎل( –ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ -ﺑﯿﺮوت -ﻟﺒﻨﺎن.
 -٢٩اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ –دار اﻟﴩوق -ﺟﺪة.

 -٣٠ﺷﺎﻋﺮ اﻹﺳﻼم اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ إﻗﺒﺎل –ﻣﻄﺒﻌﺔ دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ.
 -٣١ﺷﺨﺼﯿﺎت وﮐﺘﺐ –دار اﻟﻘﻠﻢ -دﻣﺸﻖ.

 -٣٢اﻟﴫاع ﺑﲔ اﻹﻳﲈن واﳌﺎدﻳﺔ –دار اﻟﻘﻠﻢ -ﮐﻮﯾﺖ.

 -٣٣اﻟﴫاع ﺑﲔ اﻟﻔﻜﺮة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮة اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻷﻗﻄﺎر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ –دار اﻟﻘﻠﻢ -ﮐﻮﯾﺖ-
دار اﻟﻨﺪوة ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ –ﻟﺒﻨﺎن -ﭼﺎپ دوم ١٣٨٨ﻫـ١٩٦٨ -م.

 -٣٤ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮﰊ –دار ﻋﺮﻓﺎت ﻟﻠﱰﲨﺔ واﻟﻨﴩ –رای ﺑﺮاﯾﻠﻲ -ﻫﻨﺪ -دار اﻟﺼﺤﻮة-
ﻗﺎﻫﺮه -ﻣﺼﺮ ١٩٩١م.

 -٣٥اﻟﻄﺮﻳﻖ إﱃ اﻟﺴﻌﺎدة واﻟﻘﻴﺎدة ﻟﻠﺪول واﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﺮة –ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ-
ﺑﯿﺮوت ﻟﺒﻨﺎن.

ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ

٨٦
 -٣٦اﻟﻄﺮﻳﻖ إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة -ﻣﺠﻤﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﻤﻲ -ﻫﻨﺪ.

 -٣٧ﻋﺎﺻﻔﺔ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻌﺮﰊ -ﻣﺠﻤﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﻤﻲ -ﻫﻨﺪ.
 -٣٨اﻟﻌﺮب واﻹﺳﻼم –ﻣﺠﻤﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﻤﻲ -ﻫﻨﺪ.

 -٣٩اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻟﻌﺒﺎدة واﻟﺴﻠﻮك –ﻣﺠﻤﻊ اﺳﻼﻣﻲ -ﻫﻨﺪ.

 -٤٠ﰲ ﻣﺴﲑة اﳊﻴﺎة )  ٣أﺟﺰاء (– دار اﻟﻘﻠﻢ -دﻣﺸﻖ -ﺳﻮرﯾﺎ.

 -٤١اﻟﻘﺎدﻳﺎﲏ واﻟﻘﺎدﻳﺎﻧﻴﺔ – اﻟﺪار اﻟﺴﻌﺪﻳﺔ ﻟﻠﻨﴩ -ﺟﺪة -ﺳﻌﻮدﯾﺔ.

 -٤٢اﻟﻘﺮاءة اﻟﺮاﺷﺪة )ﻟﻸﻃﻔﺎل( -ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﴩ ﺑﺪار اﻟﻌﻠﻮم ﻟﻨﺪوة اﻟﻌﻠﲈء -ﻫﻨﺪ.

 -٤٣اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ ﻋﴩ اﳍﺠﺮي اﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﺿﻮء اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﻮاﻗﻊ -ﻣﺠﻤﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﻤﻲ-
ﻫﻨﺪ.

 -٤٤ﻗﺼﺺ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ )ﻟﻸﻃﻔﺎل( -ﻣﻦ ﻣﻨﺸﻮرات راﺑﻄﺔ اﻷدب اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ –دار اﻟﺒﺸﯿﺮ -ﻋﻤﺎن ،أردن١٤١٨ -ﻫـ١٩٩٧ -م.

 -٤٥ﻗﻴﻤﺔ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﲔ اﻷﻣﻢ -وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺌﻮن اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺪوﻟﺔ ﻗﻄﺮ.
 -٤٦ﻛﻴﻒ ﻳﻨﻈﺮ اﳌﺴﻠﻤﻮن إﱃ اﳊﺠﺎز واﳉﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ –دار اﻻﻋﺘﺼﺎم -ﻗﺎﻫﺮه -ﻣﺼﺮ.

 -٤٧ﳏﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﲆ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻟﺮﺳﻮل اﻷﻋﻈﻢ وﺻﺎﺣﺐ اﳌﻨﺔ اﻟﻜﱪ ﻋﲆ اﻟﻌﺎﱂ،
وﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻌﻼم اﳌﺘﻤﺪن اﳌﻨﺼﻒ اﻷدﺑﻴﺔ واﳋﻠﻘﻴﺔ ﻧﺤﻮه -دار ﻋﺮﻓﺎت ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ واﻟﻨﺸﺮ –رای

ﺑﺮﯾﻠﻲ -ﻫﻨﺪ.

 -٤٨ﳐﺘﺎرات ﻣﻦ أدب اﻟﻌﺮب  -دار اﻟﺸﺮوق -ﺟﺪة -ﺳﻌﻮدﯾﻪ.

 -٤٩اﳌﺪﺧﻞ إﱃ دراﺳﺎت اﳊﺪﻳﺚ -ﻣﺠﻤﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﻤﻲ -ﻫﻨﺪ.

 -٥٠اﳌﺪﺧﻞ إﱃ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ -ﻣﺠﻤﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﻤﻲ -ﻫﻨﺪ -دار اﻟﺼﺤﻮة -ﻗﺎﻫﺮه -ﻣﺼﺮ
١٤٠٦ﻫـ١٩٨٦ -م.

 -٥١ﻣﺬﻛﺮات ﺳﺎﺋﺢ ﰲ اﻟﴩق اﻟﻌﺮﰊ -ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ -ﺑﯿﺮوت -ﻟﺒﻨﺎن.

 -٥٢اﳌﺮﺗﴣ )ﺳﯿﺮة أﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ أﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ رﺿﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ( –دار اﻟﻘﻠﻢ -دﻣﺸﻖ -ﺳﻮرﯾﺎ.
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 -٥٣اﳌﺴﻠﻤﻮن ﲡﺎه اﳊﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ -دار اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ -ﺟﺪة -ﺳﻌﻮدﯾﻪ.
 -٥٤اﳌﺴﻠﻤﻮن ﰲ اﳍﻨﺪ -اﳌﺠﻤﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌﻠﻤﻲ -ﻫﻨﺪ.
 -٥٥اﳌﺴﻠﻤﻮن ودورﻫﻢ – ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﻣﻞ -ﮐﻮﯾﺖ.

 -٥٦اﳌﺴﻠﻤﻮن وﻗﻀﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﲔ -اﻟﺪار اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﴩ -ﮐﻮﯾﺖ.

 -٥٧اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﱄ ﻟﻠﺪﻋﻮة واﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ -دار اﻟﻌﻠﻮم ﻟﻨﺪوة اﻟﻌﻠﲈء -ﻫﻨﺪ.
 -٥٨ﻣﻦ ﻧﻔﺤﺎت اﻟﻘﺮن اﻷول -ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻹﺳﻼم -ﻟﮑﻬﻨﺆ -ﻫﻨﺪ.

 -٥٩ﻣﻦ ﳖﺮ ﻛﺎﺑﻞ إﱃ ﳖﺮ اﻟﲑﻣﻮك –ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ -ﺑﯿﺮوت -ﻟﺒﻨﺎن.

 -٦٠ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﲡﺎه اﳊﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ -ﻣﺠﻤﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﻤﻲ -ﻫﻨﺪ.
 -٦١اﻟﻨﺒﻮة واﻷﻧﺒﻴﺎء ﰲ ﺿﻮء اﻟﻘﺮآن-دار اﻟﻘﻠﻢ -دﻣﺸﻖ-ﺳﻮرﯾﺎ.

 -٦٢اﻟﻨﺒﻲ اﳋﺎﺗﻢ-اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ -ﻫﻨﺪ.

 -٦٣ﻧﻈﺮات ﰲ اﻷدب-ﻣﻦ ﻣﻨﺸﻮرات راﺑﻄﺔ اﻷدب اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ-دار اﻟﺒﺸﯿﺮ -ﻋﻤﺎن-
أردن١٤١١ -ﻫـ١٩٩٠-م.

 -٦٤ﻧﻔﺤﺎت اﻹﻳﲈن ﺑﲔ ﺻﻨﻌﺎء وﻋﲈن -ﻣﺠﻤﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺎﻟﻤﻲ -ﻫﻨﺪ -دار اﻟﺼﺤﻮة -ﻗﺎﻫﺮه ﻣﺼﺮ
١٤٠٥ﻫـ١٩٨٥ -م.

 -٦٥واﻗﻊ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﺪﻳﺪ ﳌﻮاﺟﻬﺘﻪ وإﺻﻼﺣﻪ -دار ﻋﺮﻓﺎت ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ
واﻟﻨﺸﺮ -رای ﺑﺮاﯾﻠﻲ -ﻫﻨﺪ.

ﻣﻮﺿﻊ و ﻣﻮﻗﻔﻬﺎی ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ

زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﺮای أﺣﻮال ﺷﺨﺼﯽ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﻫﻨﺪی ﺣﺘﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻌﻤﯿﻢ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ آن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻮادی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از
اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ اﺳﻼم ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ و ﻣﺘﻀﺎد ﺑﻮد؛ اﻣﺎم ﻧﺪوی ﺑﺮای ﻣﻨﻊ ﺻﺪور آن ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪ و
ﻧﺎﻣﻪای را ﺑﺮای ﮔﺎﻧﺪی ﻧﻮﺷﺖ ،وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺎﻧﺪی ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و اﻣﺎم ﻧﺪوی ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ راﺟﯿﯿﻒ ﮔﺎﻧﺪی دﯾﺪار و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﮔﺎﻧﺪی ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﺑﺎ او
ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﮔﻔﺖﮔﻮ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ و ﺣﮑﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ او را ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﺎﻧﻊ و راﺿﯽ
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ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ

ﻧﻤﻮد ،ﮔﺎﻧﺪی ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﺐ و در ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺎﺳﺦ داد و اﻋﻀﺎی ﺣﺰﺑﺶ را ﺑﻪ ﻋﺰل از ﻋﻀﻮﯾﺖ
ﺣﺰب ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ رأی ﻧﺪﻫﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﺘﻪ رأیﮔﯿﺮی ﺑﺮ آن ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﻞ و رﻏﺒﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
در زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﻣﺎم ﻧﺪوی ﻣﻮﺿﻊ و ﻣﻮﻗﻔﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺎوی درس و ﻋﺒﺮت زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻣﺒﻠﻐﺎن و
دﻋﻮﺗﮕﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﮑﻪ ﺷﯿﺦ ﯾﻮﺳﻒ ﻗﺮﺿﺎوی آنرا ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﯾﺎد دارم ﮐﻪ اﻣﺎم
ﻧﺪوی ﺳﯽ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در ﻗﻄﺮ ﻣﻬﻤﺎن ﻣﺎ ﺷﺪ ،ﮐﻪ از ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ و واردات »دار اﻟﻌﻠﻮم« در »ﻧﺪوة
ّ
اﻟﻌﻠﲈء« ﮔﻠﻪ و ﺷﮑﺎﯾﺖ داﺷﺖ ،ﯾﮑﯽ از ﺑﺮادران ﺣﺎﺿﺮ در آﻧﺠﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ

اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺰرگ ﻣﺮدان و ﺗﺎﺟﺮان ﮐﻼن ﺑﺮوﯾﻢ و ﺷﺮاﯾﻂ و اوﺿﺎع »دار اﻟﻌﻠﻮم« را ﺑﺮای
آنﻫﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﻢ و از آنﻫﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ،اﻣﺎم ﻧﺪوی ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را ﺑﮑﻨﻢ!

از او ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ﭼﺮا ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ؟ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻣﺮﯾﺾ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯿﻤﺎریﺷﺎن دﻧﯿﺎ ﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻣﺤﺒﺖ آن
اﺳﺖ ،و ﻣﺎ دﮐﺘﺮ و ﻣﻌﺎﻟﺞ آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ از اﯾﻦرو ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﮐﺘﺮی ﺑﯿﻤﺎرش را ﻣﺪاوا ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ -
ﮐﻪ دﺳﺖ ﯾﺎری را ﺑﻪ ﺳﻮی او دراز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ! ﺑﺪون ﭘﺮده ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎدﯾﺎت از ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﺪان
اﺳﺖ!
ﻣﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ آن ﮐﻤﮏﻫﺎ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای داﻧﺸﮕﺎه ،ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺘﻌﻠﻤﺎن
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻘﺎء و دوام آﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .اﻣﺎم ﻧﺪوی ﮔﻔﺖ :آنﻫﺎ ﻓﺮق ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای
ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﯾﺎ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ،ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺟﻮﯾﻨﺪه و ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ!! و ﺑﻪ ﯾﺎد دارم ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک
رﻣﻀﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ و در آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺪو ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺗﺎ دﻫﻪی آﺧﺮ رﻣﻀﺎن ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺑﻤﺎن ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻮ ﺑﻪ
ﮐﺎر دﺷﻮار اﻟﺘﻤﺎس و درﺧﻮاﺳﺖ از ﻣﺮدم ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .ﮔﻔﺖ :راﺳﺘﯽ ﻣﻦ در دﻫﻪی آﺧﺮ رﻣﻀﺎن ﻗﺮار و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای دارم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ آنرا ﺑﺸﮑﻨﻢ و از آن ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،او اﻓﺰود :آن دﻫﻪی آﺧﺮ
ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﺎ ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و ﭘﺮوردﮔﺎرم رﺷﺘﻪی ارﺗﺒﺎط روﺣﯽ و ﻣﻌﻨﻮی را ﻣﺤﮑﻢ ﺳﺎزم .و ﻣﺎ
درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ آن ﻣﺮد در ﻗﺒﺎل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﯿﺌﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ دارد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎر و ﻣﺸﻐﻠﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ او را از آن
ﺑﺎز دارد ،ﭘﺲ او را ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ آزاد ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ از او ﺗﻘﻠﯿﺪ
ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ،وﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ،زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ أﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای آن آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺪوس اﺑﻮ ﺻﺎﻟﺢ )ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﻣﺎم ﻧﺪوی در رﯾﺎﺳﺖ راﺑﻄﻪی اﺳﻼﻣﯽ( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﭼﻮن ﺑﺎ
ﻋﺎﻟﯿﺠﻨﺎب اﻣﺎم ﻧﺪوی /ﻫﻢﻣﻮﻗﻒ ﺑﻮدم ،ﻣﺮا ﺑﺮ آن ﻧﻬﺎد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را وﻗﻒ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ و
راﺑﻄﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ آن ﮐﻨﻢ ،ﮐﺎر ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ اﺳﻼﻣﯽ ،ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﺎم ﺳﻮم را در ﺷﻬﺮ

دﻋﻮﺗﮕﺮ ﻣﺸﺮق زﻣﯿﻦ ...اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻧﺪوی
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اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺗﺸﮑﯿﻞ داد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ارﺿﺎء ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺻﻌﻮﺑﺖ و ﺳﺨﺘﯽ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮدم و از اﻣﺎم ﻧﺪوی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﻔﺘﮕﻮی دو ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺧﺼﻮﺻﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ او را
از رﻧﺞ و ﻣﺸﻘﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﭘﺴﺖ رﯾﺎﺳﺘﯽ ﻣﮑﺘﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﺋﺐ او ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽ-
ﺷﻮم ،آﮔﺎه ﮐﻨﻢ ،ﻟﺬا از او ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدم ﮐﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎی ﻣﺮا ﺑﭙﺬﯾﺮد .اﻣﺎ او از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﻧﺖ و ﺳﻌﻪی
ﺻﺪرش ﻣﺸﻬﻮر و زﺑﺎنزد ﺧﺎص و ﻋﺎم ﺑﻮد ،از ﺷﻨﯿﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨﯽ ﺟﺎ ﺟﺴﺖ و ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻦ
ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﻦ ﻣﯽآﻣﺪﯾﺪ ،ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪی ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪاش ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺠﺎ ﻣﺘﺮ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ از ﻣﻮﺗﻮر ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ﺣﺎﻻ ﮐﻪ از ﺷﻬﺮ ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﻪ )اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل( آﻣﺪهام از روی اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺑﺮادراﻧﺖ ..ﻣﺼﺎﻓﺖ ﺻﺪﻫﺎ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ را ﻃﯽ ﮐﺮدهام ،ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ اﺳﺘﻌﻔﺎء ﻧﻤﯽدﻫﯽ ..اﺳﺘﻌﻔﺎء ﻧﻤﯽدﻫﯽ ..اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ از ﭘﺴﺖ رﯾﺎﺳﺘﯽ ﻣﮑﺘﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎد در رﻧﺞ و ﻋﺬاب ﻫﺴﺘﯽ آنﻫﺎ را ﻫﺪف ﺧﻮد ﻗﺮار ده و از آنﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﻦ .از اﯾﻦرو
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻢ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻠﻨﺪ و واﻻی اﻣﺎم ﻧﺪوی ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺟﺰ آﻧﮑﻪ ﺑﺎ او ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﯿﻤﺎن ﮐﻨﻢ و ﺗﻌﻬﺪ
ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ در ﺣﺎل ﺣﯿﺎت ﺑﺎﺷﻢ ،ﮐﺎرﻣﻨﺪ راﺑﻄﻪی اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد.
وﻓﺎت

اﻣﺎم ﻧﺪوی /در روز ﺟﻤﻌﻪ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن  ۱۴۲۰ﻫـ در اﺛﻨﺎی اﻋﺘﮑﺎﻓﺶ در ﻣﺴﺠﺪ روﺳﺘﺎی
ﺧﻮﯾﺶ )ﺗﮑﯿﻪ( در وﻻﯾﺖ »رایﺑﺎرﯾﻠﯽ« واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل ﻫﻨﺪ وﻓﺎت ﻓﺮﻣﻮد و در ﺷﺎﻣﮕﺎه ﻫﻤﺎن روز ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻪ
ﺧﺎک ﺷﺪ و در ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام ﻣﮑﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﺎﯾﺐ ﺑﺮای او ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ.
او زﻣﺎﻧﯽ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ  ۹۰ﺳﺎل ﻋﻤﺮ داﺷﺖ و آن ﻋﻤﺮ ﭘﺮ ﺧﯿﺮ را ﺻﺮف ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ و دﻋﻮت و
ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻦ ﻧﻤﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او ﻣﺮد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ روزﮔﺎر ﺧﻮد ﺑﻮد ،او ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺸﮑﻼت و ﻫﻢ و ﻏﻢ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،او ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻋﻘﻞ و دراﯾﺖ و دورﻧﮕﺮﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﻣﻬﯿﺐ
و زﻟﺰﻟﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺟﻮاﻧﻪی )ﺷﺎﺧﻪی ﺗﺎزه( اﺳﻼﻣﯽ در ﻫﻨﺪ ،ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﺪ .ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
آن ﻇﺮوف و ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﺟﺪاﺳﺎزی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن از ﻫﻨﺪ و ﻣﻌﺎﻧﺎت و رﻧﺠﯽ ﮐﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻫﻨﺪ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﺘﯿﺎز دﻫﯽ و ﺟﺎﻧﺒﺪاری از ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر راﯾﺞ ﺑﻮد.
**ﮔﺮد آﻣﺪه از ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻣﻨﺒﻊ**

دﮐﺘﺮﻣﺼﻄﻔﯽ ...داﻧﺸﻤﻨﺪی ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ
ﺷﯿﺦ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺳﺒﺎﻋﯽ /ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ و ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮﺗﺮﯾﻦ داﻋﯿﺎن و ﻣﺼﻠﺤﺎن
در ﻋﺮﺻﻪ دﻋﻮت و اﺻﻼح ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ،او ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻧﯿﺰ ﺗﻼﺷﻬﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی را اﯾﻔﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻫﺮ ﻋﺼﺮ و زﻣﺎﻧﯽ
اﻣﺜﺎل اﯾﺸﺎن را اﻟﮕﻮ و ﭘﯿﺸﻮای ﺧﻮد ﻗﺮار داده و ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم راه آﻧﺎن را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ.
دوران ﮐﻮدﮐﯽ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ

دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺳﺒﺎﻋﯽ در ﺳﺎل ۱۹۱۵م در ﺷﻬﺮ ﺣﻤﺺ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺳﻮرﯾﻪ در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮادهای
ﻋﺎﻟﻢ و اﺻﯿﻞ دﯾﺪه ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد ،ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ،ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻤﺺ را ﻋﻬﺪهدار
ﺑﻮدﻧﺪ ،دﮐﺘﺮ ﺳﺒﺎﻋﯽ از ﻫﻤﺎن اواﯾﻞ زﻧﺪﮔﯽ از ﭘﺪر ﻓﺮزاﻧﻪ ﺧﻮد ،اﻣﺎم ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ ﺳﺒﺎﻋﯽ ﻣﺘﺄﺛﺮ و او
را اﻟﮕﻮ و ﭘﯿﺸﻮای ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار داد ،و ﭼﻮن ﭘﺪرش در درﮔﯿﺮﯾﻬﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮیﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺴﺖ
و ﻗﯿﺎدت ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎمﮔﯿﺮ از اﺳﺘﻌﻤﺎر ،ﻃﺎﻏﻮﺗﯿﺎن و ﺳﺘﻤﮕﺮان را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ ،در ﻣﯿﺎن
ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻻﯾﯽ ﺑﺮ ﺧﻮردار ﺑﻮد.
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺪرش در ﻧﺸﺴﺘﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻓﻘﻬﺎء ﺣﻤﺺ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد؛ اﯾﺸﺎن در ﻫﻤﺎن
اواﯾﻞ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن و ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﺪن دورهی
اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ »اﻟﺴﻌﻮدﯾﻪ« رﻓﺖ ،ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻪ دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ رﻓﺖ و در ﺳﺎل
١٩٣٠م ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪ ،اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ دوران از زﮐﺎوت،
ﻫﻮﺷﯿﺎری ،ﭘﺮﺷﻮر و ﺷﻮق و ﻧﺸﺎط ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮ ﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ وآﺷﻨﺎﯾﺎن را ﺑﻪ اﻋﺠﺎب
واداﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ واﻓﺮی ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪ
ﻋﻠﻮم ﺷﺮﻋﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،او ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎر ﺳﻔﺮ را ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺼﺮ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ و در ﺳﺎل١٢٣٣م ﺑﻪ
رﺷﺘﻪ ﻓﻘﻪ داﻧﺸﮑﺪه اﻷزﻫﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻮل اﻟﺪﯾﻦ رﻓﺘﻪ و اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﻪ اﻓﺘﺎء و ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﻮد
را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ از آﻧﺠﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ درﺟﻪ ﮔﻮاﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دﮐﺘﺮا ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ،و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻟﺴﻨﺔ و ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﴩﻳﻊ

اﻻﺳﻼﻣﯽ« را در آﻧﺠﺎ اراﺋﻪ دادﻧﺪ ،او در ﺳﺎل ١٩٤٩م ﺑﺎ اراﺋﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺷﺎﻣﺨﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ،

٩٢

ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ

ﭼﻮن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ واﻻﺗﺮﯾﻦ رﯾﺰهﮐﺎرﯾﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ دﻗﯿﻖ و در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻣﻊ و ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮐﺘﺎب ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻻزﻫﺮ را ﺑﻪ دﻫﺸﺖ وا داﺷﺖ ،ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ارزﺷﻤﻨﺪ در ردﯾﻒ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ و داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﻤﻮدن داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
اﺧﻼﻗﯿﺎت و ﺳﻨﺒﻠﻬﺎی اﺳﻼﻣﯽ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﮐﺎر ﺗﺪرﯾﺲ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺴﻠﯽ ﭘﺎك و
ﺑﺎ اﺧﻼق ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﺧﻼﻗﯿﺎت اﺳﻼﻣﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار داد ،و ﭼﻮن
ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻋﻠﻮم ﺷﺮﻋﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﭘﯿﻮﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ و
ﭘﺮورش دﯾﻨﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻤﺺ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دﻣﺸﻖ راه ﯾﺎﻓﺖ ،و ﺑﺎ ﺑﺮادران دﯾﻨﯽاش در ﺻﺪد ﺗﺄﺳﯿﺲ ﯾﻚ ﻣﺪرﺳﻪ دﯾﻨﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ
ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺮ آﻣﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ »اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﻹﺳﻼﻣﻲ« را در

دﻣﺸﻖ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﻨﺪ ،او اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﻌﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ از ﻃﺮف داﻧﺸﮑﺪه
ﺣﻘﻮق در داﻧﺸﮕﺎه دﻣﺸﻖ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﺪرﯾﺲ داده ﺷﺪ ،و در ﺳﺎل ١٩٥٠م ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪرس در اﯾﻦ

داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ ،اﯾﺸﺎن از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﯽ و ﺑﺎرور ﮐﺮدن ﻓﺮآوردهﻫﺎی
ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺮﻗﻪ ﻣﺆﺛﺮی را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺳﺒﺎﻋﯽ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاری داﻧﺸﮑﺪهای ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻋﻠﻮم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ
دارای ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺘﻮای ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﮑﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ در آﻧﺠﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺑﺎ وﺟﻮد
دﺷﻮارﯾﻬﺎ و ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ راﻫﺸﺎن ﺑﻮد ،اﻗﺪاﻣﺎﺗﺶ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺗﺄﺳﯿﺲ آن در ﺳﺎل
۱۹۵۵م ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ،و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق در داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻤﺺ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎی دﯾﮕﺮی
ﻧﯿﺰ در زﻣﯿﻨﻪ دﻋﻮت و ﻫﻤﻔﮑﺮی ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ ،ﺷﺨﺼﺎ رﯾﺎﺳﺖ آن را ﺑﻌﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
در واﻗﻊ دﮐﺘﺮ ﺳﺒﺎﻋﯽ دارای ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪی ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﮐﻮﺷﺸﻬﺎ ﺣﺪ و ﻣﺮزی را
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﯾﻚ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺳﺮﺣﺎل ،ﭘﺮﺣﺮﮐﺖ و
ﭘﺮ ﻧﺸﺎﻃﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺴﻮی ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻫﺪاف و واﻻﺗﺮﯾﻦ ارزشﻫﺎ در ﭘﺮواز ﺑﻮدﻧﺪ و آرزوی ﺣﺮﮐﺖ در
راﺳﺘﺎی زﻧﺪه ﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺮاث ﻓﻘﻬﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در ﺳﺮ ﻣﯽﭘﺮوراﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری
ﺑﺮادران دﯾﻨﯽاش ﮐﻪ وی را در ﺑﻨﯿﺎن داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﯾﺎری ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،آﺳﺘﯿﻦ ﻫﻤﺖ را ﺑﺎﻻ زد و ﺟﻬﺖ
اﯾﺠﺎد ﯾﻚ ﻧﻮع داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر و روﺷﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮ آﻣﺪ ،و ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوژه
ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮ و رﺋﯿﺲ آن ﭘﺮوژه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .دﮐﺘﺮ ﺳﺒﺎﻋﯽ
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،رﺋﯿﺲ ﺑﺨﺶ ﻓﻘﻪ و ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه دﻣﺸﻖ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد ،و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺴﺎس

دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ...داﻧﺸﻤﻨﺪی ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ
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ﻣﯽﮐﺮد ﻧﯿﺎز ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺗﻮﺟﯿﻪ داﻧﺶﭘﮋوﻫﺎن در راﺳﺘﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،ﺟﻠﺴﻪای
ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺒﺤﺚ« را در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف واﻻ ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻬﺎد ،و اداره آن را

ﺣﺘﯽ در زﻣﺎن ﻣﺮﯾﻀﯽاش ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ داﻧﺶﭘﮋوﻫﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ اﯾﺸﺎن را
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،در ﺟﻮاب ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﯿﺮ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺠﺎم
وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺴﺘﻢ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺮدم ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ روی رﺧﺘﺨﻮاب دراز ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﻢ و ﺑﻪ ﭘﯿﺶ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮوم ،ﻣﺮگ در ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ درد و أﻟﻢ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از درس
ﺗﻮﺟﯿﻪ و ارﺷﺎد داﻧﺶﭘﮋوﻫﺎن ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ و ﺳﺨﺖﺗﺮ از آﻻم ﺟﺴﻤﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪان ﮔﺮﻓﺘﺎرم »وﺣﺴﺒﯽ اﷲ
وﻧﻌﻢ اﻟﻮﻛﻴﻞ«.

ﺷﻮر و ﻧﺸﺎط دﮐﺘﺮ ﺳﺒﺎﻋﯽ

دﮐﺘﺮ ﺳﺒﺎﻋﯽ در واﻗﻊ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی در ﺷﻌﻠﻪور ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﺸﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺳﺴﺘﯽ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ را
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،داﺷﺖ ،اﯾﺸﺎن از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﺒﺮد ﻏﻮﻃﻪور
ﺷﺪه ،و در ﺟﺒﻬﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺗﻼش ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ در ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ ﭘﯿﺮوزی و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را
ﺑﺪﺳﺖ آورده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -١ﻣﺒﺎرزات ﻣﻠﯽ :دوران ﮐﻮدﮐﯽ دﮐﺘﺮ ﺳﺒﺎﻋﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ روزﮔﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻘﺎوت و ﺳﻨﮕﺪﻟﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ
ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪن آﺛﺎر اﺳﺘﻌﻤﺎر ،ﻓﺴﺎد ،ﺗﺨﻠﻒ ،ﻧﺎداﻧﯽ و ﻇﻠﻢ ،ﺑﺮ آن ﺣﮑﻢ ﻓﺮﻣﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ،دﮐﺘﺮ
ﺳﺒﺎﻋﯽ از ﻧﺰدﯾﻚ اﯾﻦ آﻓﺎت را ﻟﻤﺲ و ﺑﺎ آﻧﺎن دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﺮد ،او ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راهﭼﺎره ﻓﺮار از
اﯾﻦ ﺑﺤﺮان و واﻗﻊ ﻧﺎﻫﻤﻮار ﺑﻮد و اوﻟﯿﻦ ﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ راه ﺑﺮداﺷﺖ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﻚ ﮔﺮوه ﺳﺮی
ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺪارس ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ ﯾﻬﻮدی ﺑﻮد ،ﮐﻪ در ﯾﻚ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﺑﺮ روی ﻣﻨﺒﺮ،
ﻣﺮدم را ﺟﻬﺖ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر و ﺳﺘﻤﮕﺮیﻫﺎﯾﺸﺎن ﺗﺤﺮﯾﻚ ﻧﻤﻮد ،و ﺗﻈﺎﻫﺮات ﭘﺮ ﻏﻮﻏﺎﯾﯽ را
ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﺸﻢ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ رﻫﺒﺮان اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ را در ﭘﯽ داﺷﺖ ،ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ،
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل ١٩٣١م ﺑﻪ ﺗﻬﻤﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺿﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی دﺳﺘﮕﯿﺮ و
رواﻧﻪ زﻧﺪان ﺷﺪ ،و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺠﺎﻟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭘﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ،ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ از
زﻧﺪان آزادش ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﺑﺎر دوم در ﺳﺎل ١٩٣٢م ﻇﺮف ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ رواﻧﻪ زﻧﺪان ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﮐﻪ
در ﺳﺎل ١٩٣٣م از زﻧﺪان آزاد ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺴﻮی ﻣﺼﺮ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد و ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﺶ ﺑﻪ داﻧﺸﮑﺪه
اﻻزﻫﺮ ﭘﯿﻮﺳﺖ ،و ﺟﻬﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺑﺮادران دﯾﻨﯽاش در ﻣﺴﺎﯾﻞ داﺧﻠﯽ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﻮد و ﻃﻼب
اﻻزﻫﺮ را ﺗﺸﺠﯿﻊ ﻧﻤﻮد و رﻫﺒﺮی ﺗﻈﺎﻫﺮﺗﻬﺎی ﺿﺪ اﺷﻐﺎل ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
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ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ
ﻣﺴﺘﻌﻤﺮﯾﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را ﺑﻪ واﮐﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼﻧﻪ وا داﺷﺖ ،و در ﺳﺎل ١٩٣٤م از ﻃﺮف اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ
رواﻧﻪ زﻧﺪان ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل ١٩٤٠م رواﻧﻪ زﻧﺪان ﮔﺮدﯾﺪ و از ﻣﺼﺮ ﺗﺒﻌﯿﺪش
ﮐﺮدﻧﺪ ،او ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﻬﺎ از ﺗﺮس اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎدا ﻣﺮدم را ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن ﺑﺸﻮراﻧﺪ،
در ﺳﺎل١٩٤١م اﯾﺸﺎن را زﻧﺪاﻧﯽ و ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ در زﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺣﻤﺺ و ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎزداﺷﺘﺶ
ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﻗﻀﯿﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ از دﯾﺪﮔﺎه دﮐﺘﺮ ﺳﺒﺎﻋﯽ ﻗﻀﯿﻪای اﺳﺖ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺑﻪ ورﻃﻪ
ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺸﺎﻧﺪن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻣﻘﺪﺳﺎﺗﺸﺎن ﭘﯽرﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻃﺮح ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ ،دﮐﺘﺮ ﺳﺒﺎﻋﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﻫﺪف ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ و ﺷﻌﻠﻪور ﺳﺎﺧﺘﻦ روﺣﯿﻪ
ﺟﻬﺎدی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﯿﻤﻮد ،و در ﺳﺎل ١٩٤٨م در ﺧﻂ ﻣﻘﺪم دﺳﺘﻪ ﺳﻮاره ﻧﻈﺎم ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،و در ﻧﺒﺮدﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﮐﻪ در اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ ﻗﺪس ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ،دﻟﯿﺮاﻧﻪ وارد ﻧﺒﺮد
ﺷﺪ ،و در ﻋﺮﺻﻪ ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺑﯽﺑﺎﮐﯽ ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮی ﺑﻪ روﯾﺎروی ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن اداﻣﻪ داد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺟﺮای ﻫﺪﻧﻪ )ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ اﺿﻄﺮاری( دﺳﺘﻮر ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪ.

 -٢ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ :دﮐﺘﺮ ﺳﺒﺎﻋﯽ در ﺷﻤﺎر ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﯾﻚ ﻣﻬﺎرت دروﻏﯿﻦ و ﻧﻮﻋﯽ
زﯾﺒﻨﺪﮔﯽ در ﺣﯿﻠﻪ ﮔﺮی ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ،ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﻧﻮﻋﯽ اﻫﺘﻤﺎم اﻧﺴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺑﻪ روﺑﻪراه ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻼت ﻫﻤﮑﯿﺸﺎﻧﺶ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ،ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎری و روﺷﻨﻔﮑﺮی اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ ،دﮐﺘﺮ ﺳﺒﺎﻋﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﻚ ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﯾﻚ ﻣﻠﺖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﯾﻚ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪان ﻣﯽﺑﺎﻟﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﺳﺎل ١٩٤٩م دوﻟﺖ دﻣﺸﻖ او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﺎﺋﺐ ﺧﻮد در اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺎﺳﯿﺴﯿﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ،ﭼﻪ زود ﺳﺘﺎره اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﻠﯽ ﻣﺘﻔﻮق
درﺧﺸﯿﺪ ،زﯾﺮا اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺟﻠﺐ اﻣﻨﯿﺖ و دﻓﻊ ﻣﺸﮑﺎت ﻣﻠﺘﺶ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺸﻨﻪ ﺑﻮد ،و ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد
ﻣﺪاوﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺟﻠﻮه ﻣﯽداد ،ﺗﺪاوم ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ و آن را ﺧﻔﻪ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،او آراء ﺑﺎﻃﻞ را
ﻣﺴﺨﺮه ودرﻫﻢ ﻣﯽﺷﮑﺴﺖ ،و ﺧﻮد را از ﻣﮑﺎﺳﺐ و ﻣﻐﺎﻧﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ
ﻧﻤﯽﭘﺮداﺧﺖ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﯿﻼب ﻗﻠﻮب ﻣﺮدم ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻮد ﺑﻪ او روی آورد ،و
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﺪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،وﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﯿﻔﺮی وﺟﺰاﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻠﺖ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه ﻓﺮض ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻧﻘﺶ
ﺧﻮد را اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،از ﻫﯿﭻ ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺸﯽ درﯾﻎ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.
 -٣ﻣﺒﺎرزات :دﮐﺘﺮ ﺳﺒﺎﻋﯽ در راﺳﺘﺎی دﻋﻮت و ﮔﺮاﯾﺸﻬﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﺸﮑﯿﻞ و رﻫﺒﺮی ﺟﻤﻌﯽ از
ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی اﺳﻼمﮔﺮا در ﺣﻤﺺ و ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی را اﯾﻔﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،او زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
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ﺳﺎل ١٩٣٣م ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺳﻔﺮ ﮐﺮد ،ﺑﺎ دﻋﻮﺗﮕﺮ ﺑﺰرگ )اﻣﺎم ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎ( دﯾﺪار ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد و ﺑﻪ ﻫﺪف
ﺧﻮد رﺳﯿﺪ ،و اﯾﻦ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻋﺎزم ﺳﻮرﯾﻪ ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش و ﺷﻮر و ﻧﺸﺎط
ﺑﯿﺸﺘﺮی در راه دﻋﻮت و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮔﺎم ﻧﻬﺎد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل ١٩٤٥م ﻋﻠﻨﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻤﺎﻋﺖ »اﺧﻮان
اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ« اﻋﻼم ﮐﺮد ،و ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ رﻫﺒﺮی آنرا در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ و در ﭘﯽ ﺟﺬب
ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮ آﻣﺪ.
 -۴ﻣﺒﺎرزات در زﻣﯿﻨﻪ ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ :دﮐﺘﺮ ﺳﺒﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﭘﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻧﻘﺶ
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﻫﺪاﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎ دارﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮان از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﻼح در ﺟﻬﺖ
ﺗﻮﺟﯿﻪ آراء ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﯿﺪاری ﻣﺮدم از اﻫﺪاف و ﻣﺴﻠﮑﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺰم ﺧﻮد را
ﺟﺰم و اوﻟﯿﻦ ﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺠﻠﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﺠﻠﻪ
اﻟﻤﻨﺎر« ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ آن از ﺳﺎل ١٩٤٧م ﺗﺎ ﺳﺎل ١٩٤٩م ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ آن در
ﺻﺪد ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻧﯽ روﺷﻦ ،روﺷﯽ ﺟﺬاب و ﺟﺮأﺗﯽ ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ
ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ آﻧﺎن ﺑﺮ آﻣﺪ ،و در ﺳﺎل ١٩٥٥م ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺮادران دﯾﻨﯽ ﺧﻮد روزﻧﺎﻣﻪ »اﻟﺸﻬﺎب« را ﮐﻪ
ﺗﺎ ﺳﺎل ١٩٥٨م اﺳﺘﻤﺮار ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎد ،و در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ١٩٥٥م ﻣﺠﻠﻪ »اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن« را ﻧﯿﺰ
ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎد ،و ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻼش و زﺣﻤﺎت ﺑﯽ وﻗﻔﺎﻧﻪای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺠﻠﻪ ﻓﻮق را ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ از ﯾﻚ ﺗﻔﮑﺮ اﺻﯿﻞ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﻨﺒﺮی ﺟﻬﺖ
دﻓﺎع از ﻗﻀﺎﯾﺎی ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﯾﺪ ،و ﻓﺼﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای را ﻧﯿﺰ در آن ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻟﺪرة

اﳌﻌﺘﺼﺒﺔ« ﺑﻪ ﻗﻀﯿﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ دﮐﺘﺮ ﺳﺒﺎﻋﯽ ﺻﻔﺤﺎت
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﺮ ارزﺷﯽ را رﻗﻢ ﻣﯽزد ﮐﻪ ﻣﻤﻠﻮ از اﯾﺜﺎر ،اﻓﺘﺨﺎرات ،ﺟﺎن ﻓﺪاﯾﯽ ،ﺷﺠﺎﻋﺖ ،ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری و
ﻏﯿﺮه ﺑﻮد ،اﯾﺸﺎن از دﻋﻮﺗﮕﺮان ﺑﯽﻫﻤﺘﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ذره ذره زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ و ﺗﻚ ﺗﻚ اﻋﻀﺎی ﺧﻮﯾﺶ را
در ﺧﺪﻣﺖ اﯾﻦ دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺣﺘﯽ روزﻫﺎی آﺧﺮ ﻋﻤﺮش را ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺮﯾﻀﯽ
ﺑﺎ درد وآﻻم رﻧﺞ آوری ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻤﺎم اوﻗﺎت دﯾﮕﺮ در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ
ﺻﺮف ﻣﯽﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از زﻧﺪﮔﯿﺶ ﺑﻪ ﻃﻼﺋﯽﺗﺮﯾﻦ دوران زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺸﺎن در
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻓﮑﺮی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ادﺑﯽ ﻧﺎم آور ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﮑﺮی:

دﮐﺘﺮ ﺳﺒﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺮوژهی ﻓﻘﻬﯽ و ﻋﻘﻼﻧﯽ درﺧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﺒﺤﺚ و در
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﻘﻬﯽ و ﻓﮑﺮی دهﻫﺎ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ رﺷﺘﻪی ﺗﺤﺮﯾﺮ درآورد ،اﯾﺸﺎن ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪی اﺳﻼﻣﯽ را
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ﺑﺎ ﺛﺮوﺗﯽ ﻋﻈﯿﻢ و اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ ﻣﻤﺘﺎز ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪی ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻣﻮارد ذﯾﻞ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
 -١أﺣﻜﺎم اﻟﺰواج.

 -٢أﺣﻜﺎم اﻷﻫﻠﻴﺔ واﻟﻮﺻﻴﺔ.
 -٣أﺣﻜﺎم اﳌﻮارﻳﺚ.

 -٤اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ واﻟﻔﺮاﺋﺾ.

 -٥أﺧﻼﻗﻨﺎ اﻻﺟﺘﲈﻋﻴﺔ .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺎپ ﻧﺨﺴﺖ آن در ﺳﺎل ١٣٧٥ﻫـ ﺑﻪ وﻗﻮع
ﭘﯿﻮﺳﺖ.

 -٦اﺷﱰاﻛﻴﺔ اﻹﺳﻼم .در ﺳﺎل ١٩٥٩م ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ.

 -٧اﻟﺴﻨﺔ وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﴩﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺎپ اول آن در ﺳﺎل
١٩٦٠م ﺑﻮد.

 -٨أﺣﻜﺎم اﻟﺼﻴﺎم وﻓﻠﺴﻔﺘﻪ.

 -٩ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻢ واﳊﺮب ﰲ اﻹﺳﻼم.
 -١٠اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﻹﺳﻼم.

 -١١ﻣﴩوﻋﻴﺔ اﻹرث وأﺣﻜﺎﻣﻪ ﰲ اﻹﺳﻼم.
 -١٢اﳌﺮوﻧﺔ واﻟﺘﻄﻮر ﰲ اﻟﺘﴩﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ.

 -١٣اﻟﻘﻼﺋﺪ ﻣﻦ ﻓﺮاﺋﺪ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ،در ﺳﺎل ١٩٦٢م ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ.

 -١٤ﻫﻜﺬا ﻋﻠﻤﺘﻨﻲ اﳊﻴﺎة ،در ﺳﺎل ١٩٦٢م ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ و دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -١٥اﳌﺮأة ﺑﲔ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺎﻧﻮن ،دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﭼﺎپ ﻧﺨﺴﺖ آن در ﺳﺎل ١٩٦٢م ،و
ﭼﺎپ دوم آن در ﺳﺎل ١٩٦٦م ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -١٦ﻣﻦ رواﺋﻊ ﺣﻀﺎرﺗﻨﺎ ،دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﭼﺎپ ﻧﺨﺴﺖ آن در ﺳﺎل ١٩٥٩م ،و ﭼﺎپ
دوم آن در ﺳﺎل ١٩٦٨م ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -١٧اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
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 -١٨اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ.
ﺳﻠﯿﻘﻪی ﺷﻌﺮی:

ﻣﺮدم در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ دﮐﺘﺮ ﺳﺒﺎﻋﯽ ،اﯾﺸﺎن را رﻫﺒﺮی ﺟﺎن ﻓﺪا ،ﭘﯿﺸﻮاﯾﯽ ﭘﺮورﻧﺪه ،داﻧﺸﻤﻨﺪی
ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ ،ﺳﺨﻨﻮری ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ،ﻣﺘﻔﮑﺮی داﻧﺎ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪاری درﺳﺘﮑﺎر و ...ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص
اﺷﻌﺎر ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎی آﺧﺮ ﻋﻤﺮش ﺷﻌﺮﻫﺎی ﺑﭽﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ،روزﻫﺎی ﮐﻪ ﻫﻤﻪاش را در رﻧﺞ و ﻣﺤﻨﺖ
ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮد ،اﺷﻌﺎر اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﻓﺘﺮه اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ از روﺣﯿﻪ دﻋﻮﺗﮕﺮاﻧﯽ را ﺟﻠﻮه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی روزﮔﺎر دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﮐﺮده و ﻣﺰه آن را ﭼﺸﯿﺪهاﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻫﻤﻪ اﺷﻌﺎر اﯾﻦ ﻓﺘﺮهاش ﺑﺎ
ﻇﺮاﻓﺖﻫﺎی ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻨﺎﺟﺎت )زاری ﻧﻤﻮدن( و دﻋﺎﻫﺎی آن دوران ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﻣﯽﺷﺪ .در واﻗﻊ
دﮐﺘﺮ ﺳﺒﺎﻋﯽ از ﻫﻤﺎن دوران ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮودن اﺷﻌﺎر در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﻮادث ﺳﯿﺎﺳﯽ و
زاد و ﺑﻮم ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ،اﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﯽ وﻗﻔﺎﻧﻪ اﯾﺸﺎن در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎد ،ﭘﺮورش ،ﺗﻌﻠﯿﻢ ،ﺗﻔﻘﻪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺸﺎن را در ردﯾﻒ ﺷﺎﻋﺮان ﮔﻤﻨﺎﻣﯽ ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﻧﺎﻣﯽ از اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرد.
وﻓﺎت:

روز ﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﺎه ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻻول ﺳﺎل ۱۹۶۴م ﺳﻨﺒﻞ ﺷﻌﻠﻪﻫﺎی ﻓﺮوزان رو ﺑﻪ اﻓﻮل ﻧﻬﺎد و دﮐﺘﺮ ﺳﺒﺎﻋﯽ
در ﺳﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ  ۴۹ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﺟﻮار ﺣﻖ ﭘﯿﻮﺳﺖ ،و ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﺳﻮرﯾﻪ و
دﻣﺸﻖ در ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزه ﺳﺒﺎﻋﯽ ﺟﻬﺖ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﺎ رﻫﺒﺮ ﺧﻮد ،ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

داﻋﯽ ﻣﺒﺎرز ...اﺑﻮ اﻷﻋﻠﯽ ﻣﻮدودی
اﺳﻼم أون ﻻﯾﻦ
در ﻣﯿﺎن دﻋﻮﺗﮕﺮان اﺳﻼﻣﯽ ،اﻣﺎم ﻣﻮدودی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻤﺒﻞ و اﻟﮕﻮی ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ ،آن
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ و زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺧﻮد را وﻗﻒ ﺗﺒﻠﯿﻎ و دﻋﻮت ﺑﻪ اﺳﻼم ﮐﺮد؛ اﯾﺸﺎن رﺳﺎﻟﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ را
اﻋﻼی ﮐﻠﻤﻪی ﺣﻖ و ﺗﺜﺒﯿﺖ و ﻣﺤﮑﻢﺳﺎزی اﺳﻼم در دل ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﻗﺮار داد و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آنرا ﻗﺒﻞ از ﮔﺰﯾﻨﻪی
وﻃﻨﺶ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺻﺪاﻗﺖ و اﺧﻼص او در زﻣﯿﻨﻪی دﻋﻮت و ﺗﺒﻠﯿﻎ و اﺟﺘﻬﺎد ﻣﻀﺎﻋﻒ او در راﺳﺘﺎی رﺳﺎﻟﺘﺶ،
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را در راﺳﺘﺎی ﮔﺮدآﻣﺪن ﻣﺮدم در ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺶ اﯾﻔﺎ ﮐﺮد ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی در ﮔﺮدآوری
ﻣﺮدم ﺗﺤﺖ ﭘﺮﭼﻢ اﯾﺪهی ﺧﻮد داﺷﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ او از ﺣﺪود ﻗﻮﻣﯿﺖ و ﻣﺮزﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ ﺗﺨﻄﯽ و ﻋﺒﻮر
ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺗﺎ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﻧﺎﻇﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﺳﻼم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﻋﻤﺎل و
ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت اﯾﺸﺎن از ﻣﺮزﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﺤﻠﯽ و اﺳﺎرت ﻟﻐﺖ و زﺑﺎن ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
زﺑﺎﻧﻬﺎی راﯾﺞ ﺟﻬﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﺸﻤﻪای ﺗﺎزه و ﺗﺠﺪدﮔﺮا ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای اﻓﮑﺎر و ﺑﯿﺎﻧﺎت دﻋﻮی اﯾﺸﺎن ﮐﻪ
از ﻣﺮﺣﻠﻪی دﻋﻮت ﺑﻪ زﺑﺎن و ﻗﯿﺎس ﻓﮑﺮی ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼﻣﯽ در اﺑﻌﺎد ﺳﻪﮔﺎﻧﻪی
ﺣﮑﻤﯽ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﻫﯽ و رﻓﺘﺎری ﻗﺪم ﻧﻬﺎده ﺑﻮد.
ﺧﺎﻧﻮاده و آﻏﺎز زﻧﺪﮔﯽ:

اﻣﺎم ﻣﻮدودی از ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮادهای ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد ﮐﻪ اﺻﻮل و رﯾﺸﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮب
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد؛ آری ﺧﺎﻧﻮادهی او ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪی »ﺟﺸﺖ« در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﻬﺮ »ﻫﺮات«
ﻫﺠﺮت ﻧﻤﻮد ،ﺳﭙﺲ ﺟﺪ ﺑﺰرﮔﺶ »ﺿﻮاﺟﻪ ﻣﻮدود« در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﻫﺠﺮی ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﻫﺠﺮت ﻧﻤﻮد.
ﭘﺪرش ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﻮدود ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۲۶۶ﻫـ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ۱۸۵۰م در دﻫﻠﯽ ﻫﻨﺪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ،ﯾﮑﯽ
از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه »ﻋﻠﯿﮑﺮه« ﺑﻮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرس ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﻤﻮد و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﮐﺎر
وﮐﯿﻞ دﻓﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ ،و در ﺳﻮم رﺟﺐ ۱۳۲۱ﻫـ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۲۵ﺳﺒﺘﺎﻣﺒﺮ ۱۹۰۳م ﺧﺪاوﻧﺪ
اﺑﻮاﻷﻋﻠﯽ ﻣﻮدودی را ﻧﺼﯿﺐ او ﮔﺮداﻧﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ اﺑﻮاﻻﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺪرش از ﻣﺮدم دوری و
ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﮐﺮد و ﺑﻪ زﻫﺪ و ﺗﻘﻮی رﻏﺒﺖ و ﻣﯿﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﭘﺲ اﻣﺎم ﻣﻮدودی در آن ﻣﺤﯿﻂ و ﻓﻀﺎی ﺻﻮﻓﯽ-
ﮔﺮی ﭘﺮورش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،و در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد ﮐﻪ ﻟﺒﺮﯾﺰ از زﻫﺪ ،ورع و ﺗﻘﻮی ﺑﻮد.

١٠٠

ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ

اﻣﺎم ﻣﻮدودی ﻣﺮﺣﻠﻪی ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﻮد را در ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪش در ﺷﻬﺮ »أورﻧﮓ آﺑﺎد اﻟﺪﮐﻦ« واﻗﻊ در اﯾﺎﻟﺖ
ﺣﯿﺪر آﺑﺎد ﺳﭙﺮی ﮐﺮد و ﭘﺪرش اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺑﯽ و ﻣﻌﻠﻢ او ﺑﻮد ،ﭘﺪرش ﺷﺪﯾﺪا ﺣﺮﯾﺺ و آزﻣﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮدودی
ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﭘﺮورﺷﯽ دﯾﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از اﯾﻦ رو ﭘﺪرش ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﻠﻘﯿﻦ و ﺗﻔﻬﯿﻢ ﻧﻤﻮدن داﺳﺘﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ او ﮔﺮدﯾﺪ ،او را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﻠﻤﺎء و اﻓﺮاد دﯾﻨﯽ ﻣﯽﺑﺮد؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻌﺪاد و
وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻓﻄﺮی او ﺑﺎز و ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻧﺒﻮغ و ذﮐﺎوت او در ﺳﻨﯿﻦ ﻧﻮﻧﻬﺎﻟﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ،و رﺿﺎﺋﯿﺖ و
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺮﺑﯽ و اﺳﺘﺎداﻧﺶ را در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد ﮐﺴﺐ ﮐﺮد .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺪرش ﺑﺴﯿﺎر
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻓﻘﻪ و ﺣﺪﯾﺚ ،زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ را ﻫﻢ ﺑﻪ او ﯾﺎد ﺑﺪﻫﺪ ،و ﻣﻮدودی
ﺑﺎ اﻫﺘﻤﺎم و ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺑﻪ درس و ﺗﻌﻠﯿﻢ روی آورد ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﻣﻮﻟﻮی را ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ اﺳﺖ ،ﺑﺎ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ.
ُ
اﻣﺎم ﻣﻮدودی در ﺑﻌﺪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪر اﻣﺎم در اﯾﻦ اﺛﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﺮض ﻓﻠﺠﯽ دﭼﺎر ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺣﺮﮐﺘﯽ زﻣﯿﻦﮔﯿﺮ و
ﺧﺎﻧﻪﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪ ،ﻟﺬا راﻫﻬﺎی ﻣﻌﯿﺸﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ اﻫﻞ آن ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻨﮓ و ﻣﺤﺪود ﮔﺸﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
ﻣﻮدودی ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻟﻘﻤﻪی ﻣﻌﯿﺸﺖ ،دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ را ﺑﺎ ﮐﺎر ﻧﺮم ﮐﻨﺪ؛ و ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ
اﺳﺘﻌﺪاد ﻧﻮﺷﺘﻦ را ﺑﺪو داده ﺑﻮد ﮐﻪ آن را از روی ﺧﻮاﻧﺪن و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدن زﯾﺎد ،آراﺳﺘﻪ و ﭘﯿﺮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد،
ﻣﻮدودی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻗﻠﻤﺶ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﺘﺮش )ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺨﯿﺮ( ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺠﻠﻪی ﺷﻬﺮ ﺑﺠﻨﻮر ﺑﻮد ،و اﻣﺎم ﻣﻮدودی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی روزﻧﺎﻣﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ او ﻣﺪت زﯾﺎدی در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻧﺸﺪ ،ﮐﻪ دوﻟﺖ آن روزﻧﺎﻣﻪ
را ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﺪ از آن در ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪی »ﺗﺎج« در ﺷﻬﺮ ﺟﻠﺒﻮر اداﻣﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻮﺷﺘﻦ داد ﮐﻪ ﻫﺮ روز
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ اﻣﺎم ﻣﻮدودی اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ زﺑﺎن
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮای او ﺳﻬﻞ و آﺳﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ اﻃﻼع و آﮔﺎﻫﯽ را از ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ،
ﻓﻠﺴﻔﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻘﺎرﻧﻪی أدﯾﺎن در اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺪون ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﻌﻮﺑﺖ و ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﻓﻬﻢ
و درک ﮐﺎﻣﻞ آن ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎداوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ آن روزﻧﺎﻣﻪ را ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻗﯿﻒ و ﭘﻠﻤﭗ ﮐﺮد؛ ﻟﺬا
ﻣﻮدودی ﺑﻪ »دﻫﻠﯽ« ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤﺎی ﻫﻨﺪ در اﻧﺘﺸﺎر روزﻧﺎﻣﻪی »ﻣﺴﻠﻢ« ﺷﺮﯾﮏ ﺷﺪ ،و
ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺤﺮﯾﺮ و ﻧﻮﺷﺘﻦ آن ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ در ﺳﺎل ١٣٤١ﻫـ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ١٩٢٢م ﺑﻪ ﺑﻬﻮﺑﺎل
اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﺳﺎل ١٣٤٢ﻫـ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ١٩٢٣م ﺑﻪ دﻫﻠﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و در آﻧﺠﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ
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ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﻠﻪی »اﳉﻤﻌﻴﺔ« را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤﺎی ﻫﻨﺪ آنرا ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و
ﺷﺨﺼﺎ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮاﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﺸﺮ آنرا ﺗﺎ ﺳﺎل ١٣٤٧ﻫـ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ١٩٢٨م ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺎﻋﺮ اﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪ اﻗﺒﺎل

در آن ﺳﺎل ﮐﺘﺎب »اﳉﻬﺎد ﻓﯽ اﻻﺳﻼم« را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ ،آن ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮت ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﻪ او
ﺑﺨﺸﯿﺪ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﻣﺎم ﻣﻮدودی آنرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ّردی ﺑﺮ اﻇﻬﺎرات ﮔﺎﻧﺪی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد اﺳﻼم
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻟﺒﻪی ﺷﻤﺸﯿﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
و در ﺳﺎل )١٣٥١ﻫـ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ١٩٣٢م( ﮐﺘﺎب »ﺗﺮﲨﺎن اﻟﻘﺮآن« را از ﺣﯿﺪر آﺑﺎد اﻟﺮﮐﻦ ﺻﺎدر ﮐﺮد ،ﮐﻪ

ﺷﻌﺎرش ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮد :ای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن! ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ و دﻋﻮت ﻗﺮآن را ﺑﻪ دوش ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و در آﺳﻤﺎن ﺟﻬﺎن
ﭘﺮواز ﮐﻨﯿﺪ.
آری ﻧﻘﺶ و ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻣﺎم ﻣﻮدودی از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺘﺎب »ﺗﺮﲨﺎن اﻟﻘﺮآن« از ﺟﻤﻠﻪی ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ

ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﺮﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ در ﻫﻨﺪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ آن ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﭘﯿﮑﺮ ﺣﺰب راﺑﻄﻪی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺘﺒﻠﻮر
ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺿﻤﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل )١٣٥٦ﻫـ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ١٩٣٧م( در ﻟﻨﮑﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ وﻻﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای اﻏﻠﺒﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ.
آری ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺷﻬﺮت ﻣﻮدودی و وﺳﻌﺖ داﯾﺮهی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﮑﺮی او در ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﻔﮑﺮ و
ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺤﻤﺪ اﻗﺒﺎل در ﺳﺎل )١٣٥٦ﻫـ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ١٩٣٧م( او را ﺑﻪ ﻻﻫﻮر دﻋﻮت ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﺳﻠﻮب
ﺷﻮر و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ او را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻨﺪد ،اﻣﺎم ﻣﻮدودی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻋﻮت اﻗﺒﺎل ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻔﺖ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻗﺒﺎل در ﺳﺎل ﺑﻌﺪی )١٣٥٧ﻫـ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ١٩٣٨م( وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺧﻼء ﺑﺰرﮔﯽ را
در ﻣﺠﺎل ﻓﮑﺮ و دﻋﻮت ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،دﯾﺪﮔﺎن و أﻧﻈﺎر ﻋﻤﻮم ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻣﺎم ﻣﻮدودی ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻸی
ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از رﺣﻠﺖ اﻗﺒﺎل ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺮ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﻻﻫﻮر:

اﻣﺎم ﻣﻮدودی ﺣﺮﮐﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺷﺮوع ﮐﺮد ،ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎوﯾﺪن ﻋﻤﻖ اﺳﻼم را ﻧﺰد ﻃﺒﻘﻪی
ﻣﻔﮑﺮﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ و دﻋﻮت ﮐﺮدن ﺑﻪ اﺳﻼم را ﻫﺪف ﻗﺮار داد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﻼﻣﯽ را در ﻻﻫﻮر
ﺗﺸﮑﯿﻞ داد ،و در )ﺳﻮم ﺷﻌﺒﺎن ١٣٦٠ﻫـ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ٢٦اﻏﺴﻄﺲ ١٩٤١م( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ آن ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮔﺮدﯾﺪ.
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ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ

ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ دو ﺳﺎل ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺎل )١٣٦٢ﻫـ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ١٩٤٣م( ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد
را در ﻻﻫﻮر ﺑﻪ دار اﻟﺴﻼم ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺑﺘﻬﺎﻧﮑﻮت اﺳﺖ ،اﻧﺘﻘﺎل داد ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﻮدودی
در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺪت از ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت و ﻧﻮﺷﺘﻦ دﺳﺖ ﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ ،و ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
آنﻫﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻷرﺑﻌﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺮآن ،واﻹﺳﻼم واﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ،ودﻳﻦ اﳊﻖ،
واﻷﺳﺲ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ و....

و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻋﻼن ﻗﯿﺎم دوﻟﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در) ١١ﺷﻮال  ١٣٦٦ﻫـ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ٢٨اﻏﺴﻄﺲ  ١٩٤٧م( ،اﻣﺎم

ﻣﻮدودی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺑﻪ ﻻﻫﻮر رﻓﺘﻨﺪ ،و در آﻧﺠﺎ دﻓﺘﺮ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد ،و ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ
از ﻗﯿﺎم ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﺎه )ﺻﻔﺮ  ١٣٦٧ﻫـ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﯾﻨﺎﯾﺮ ١٩٤٨م( ،اﻣﺎم ﻣﻮدودی اوﻟﯿﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﺶ را
در داﻧﺸﮑﺪهی ﺣﻘﻮق ،ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد ،و از دوﻟﺘﻤﺪاران ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﺎ اﻣﺎم ﻣﻮدودی ﻣﺼﺮاﻧﻪ ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺘﯽ از دوﻟﺖ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﮐﺮد ،و در ﺗﺎرﯾﺦ )رﺑﯿﻊ اﻵﺧﺮ
 ١٣٦٧ﻫـ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺎرس  ١٩٤٨م( ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﯾﮕﺮی را در ﯾﮏ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﮐﺮاﺗﭽﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »درﺧﻮاﺳﺘﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ« ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮد
ﺑﺎزداﺷﺖ اﻣﺎم ﻣﻮدودی:

ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدن ﻫﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﻮدودوی ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮده
ﺑﻮد ،ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺮار دادن ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ،
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺣﺪود و ﻣﺮزﻫﺎی ﺷﺮع اﺳﻼم از ﺣﻮزهی ﻗﺪرت ﺧﻮد ﺑﮑﺎﻫﺪ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ و
ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺰاری ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ و درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻋﺎﺟﺰ و ﻧﺎﺗﻮان ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،در )ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
روزﻫﺎی ذیاﻟﺤﺠﻪی  ١٣٦٧ﻫـ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ٤اﮐﺘﺒﺮ  ١٩٤٨م( اﻗﺪام ﺑﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﺑﺎزداﺷﺖ اﻣﺎم ﻣﻮدودی و
ﺷﻤﺎری از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻔﯽ از ﻃﺮف دوﻟﺖ ،ﻟﺤﻈﻪای اﻣﺎم ﻣﻮدودی و
ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی آن ﺣﺮﮐﺖ را از اﺳﺘﻤﺮار و ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺑﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ،ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺎم ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎ
ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ،ﻣﻨﺤﺮف و ﻣﻨﺼﺮف ﻧﮕﺮداﻧﺪ ،و ﻣﻠﺖ ﺷﺮﯾﻒ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾﺸﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ) ١٣ﺟﻤﺎدی اﻷوﻟﯽ  ١٣٦٨ﻫـ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ١٢ﻣﺎرس١٩٤٩م( ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﻗﺮاردادی ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﻤﺖ و ﻣﺴﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺮای
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻌﯿﻦ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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آری در ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از آن ،در ) ١١ﺷﻌﺒﺎن ١٣٦٩ﻫـ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ٢٨ﻣﺎﯾﻮ ١٩٥٠م( ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺎﭼﺎر
ﺑﻪ آزاد ﮐﺮدن اﻣﺎم ﻣﻮدودی و ﯾﺎراﻧﺶ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﭘﺲ از آن ،ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾﺶ ﮐﻪ در ﻣﺤﺪوده و ﺣﻮزهی اﺟﺮاء
ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻧﻤﻮد ،و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻪ از ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﻫﺮاس آﻣﺪه ﺑﻮد،
ﺑﺮای إراﺋﻪی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی دﺳﺘﻮری ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﺮدم ،ﻗﺪرت و
اﺧﺘﯿﺎرات زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد؛ و اﻣﺎم ﻣﻮدودی در ) ٣ﻣﺤﺮم  ١٣٧٠ﻫـ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ١٤اﮐﺘﺒﺮ
١٩٥٠م( در ﯾﮏ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺰرگ در ﻻﻫﻮر اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ در اﺛﻨﺎی ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ اﻧﺘﻘﺎد
ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای اﺳﺘﺒﺪاد و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ؛ او اﻓﮑﺎر
و آراء ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دوﻟﺖ را ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪن ﭼﻨﯿﻦ اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ ﺑﺮای
ﺧﻮد در ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮدﯾﺪ ،و دوﻟﺖ ﻋﻠﻤﺎی ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻃﻠﺒﯿﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﻬﯿﻪی
ﯾﮏ ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻮﯾﺴﯽ دﺳﺘﻮر اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺘﺤﺪ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻬﺎﻧﻪی دوﻟﺘﻤﺮدان اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﻼم،
ﻓﻘﻪ و ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد و ﯾﮏ ﻓﻘﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دوﻟﺖ ﺑﺮ آن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼﻣﯽ
ﻧﯿﺰ دﻋﻮت ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎرزهای را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ؛ از اﯾﻦرو در ) ١٣رﺑﯿﻊ اﻵﺧﺮ  ١٣٧٠ﻫـ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ٢١ﯾﻨﺎﯾﺮ
١٩٥١م(  ٣١داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮔﺮوه و ﻃﻮاﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻼﻣﯽ در ﺷﻬﺮ ﮐﺮاﭼﯽ ﮔﺮد ﻫﻢ
آﻣﺪﻧﺪ ،و اﻣﺎم ﻣﻮدودی ﻫﻢ در ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺷﮑﻞدﻫﯽ ﻧﮑﺎت دﺳﺘﻮری ﮐﻪ ﺑﺮ آن اﺗﻔﺎق داﺷﺘﻨﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ،
وﻟﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی دﺳﺘﻮری ﺟﺒﻬﻪی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﮑﻮت ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ،
و ﺣﺮﮐﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮد ،و ﺳﭙﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ در )٢٠
ﺟﻤﺎدی اﻵﺧﺮ  ١٣٧٢ﻫـ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ٦ﻣﺎرس ١٩٥٣م( و در) ١٣رﺟﺐ ١٣٧٢ﻫـ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ٢٨ﻣﺎرس
١٩٥٣م( در ﻻﻫﻮر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ را اﻋﻼن ﮐﺮد و ﺑﺮای ﺑﺎر دوم اﻣﺎم ﻣﻮدودی و دو ﺗﻦ از ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ را
ّ
ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ،ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮد ،و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻣﺎه و ﻧﯿﻢ در ) ٢٣ﺷﻌﺒﺎن  ١٣٧٢ﻫـ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ٧ﻣﺎﯾﻮ ١٩٥٣
م( آزاد ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ در روز ﺑﻌﺪی ﺑﺮای ﺑﺎر ﺳﻮم دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺣﮑﻢ اﻋﺪام اﻣﺎم ﻣﻮدودی:
ﺻﺪور
ِ

آری ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻬﺎر روز از ﺑﺎزداﺷﺖ ،ﺣﮑﻢ اﻋﺪام را ﺑﺮای اﻣﺎم ﺻﺎدر ﮐﺮدﻧﺪ و آن ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ

ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺷﻮرش ﻗﻬﺮ و ﻏﻀﺐ ﺷﺪﯾﺪ در اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ
ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی زﯾﺎدی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ و ﻣﺮدودﯾﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻢ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪی ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺖ
ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺣﺒﺲ اﺑﺪی او ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻋﮑﺲ
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ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ

اﻟﻌﻤﻞ و واﮐﻨﺶﻫﺎی ّرد ﮐﻨﻨﺪهی در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻋﻔﻮ در ﺳﺎل )  ١٣٧٤ﻫـ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺎ ١٩٥٥م( ﺑﺮای ﻣﻮدودی أﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
ﺑﺎ آﻏﺎز ﺳﺎل ) ١٣٧٥ﻫـ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ١٩٥٦م( ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﺻﺎدر ﮐﺮدن دﺳﺘﻮر و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر ،ﺗﻦ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﻠﺖ داد ،اﻣﺎ زﯾﺎد ﻃﻮل ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل )١٣٨٢ﻫـ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ١٩٦٣م( دﺳﺘﻮر
ﺟﺪﯾﺪ دﯾﮕﺮی را اﻋﻼن ﻧﻤﻮد .ﺳﭙﺲ دوﻟﺖ ﻗﺮاردادی را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺗﻼش ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﺻﺎدر ﮐﺮد ،از اﯾﻦرو اﻣﺎم ﻣﻮدودی و ٦٣ﻧﻔﺮ از ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺣﮑﻤﯽ را
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻄﻼن ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺑﺎزداﺷﺖ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺻﺎدر ﮐﺮد ،و ﺑﺎری دﯾﮕﺮ ﻣﻮدودی و
ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در )ﺟﻤﺎدی اﻵﺧﺮ  ١٣٨٤ﻫـ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﮐﺘﺒﺮ ١٩٨٤م( از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪﻧﺪ.
ﻧﻘﺶ و ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻮدودی ﺑﺮ ﺗﻮدهی ﻣﺮدم:

آﻧﮕﺎه ﮐﻪ در )ﺟﻤﺎدی اﻻوﻟﯽ ١٣٨٥ﻫـ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ١٩٦٥م( ﻣﯿﺎن ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﻫﻨﺪ ﺟﻨﮓ درﮔﺮﻓﺖ،
اﻣﺎم ﻣﻮدودی و ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺎرز و ﺑﺴﺰاﺋﯽ را در ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﻣﻠﺖ و ﻣﺴﺎﻋﺪت و
ﻫﻤﮑﺎری آوارﮔﺎن ﺟﻨﮓ اﯾﻔﺎء ﮐﺮد ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﯾﺠﺎﺑﯽ در ﺑﻌﺪ ﮐﻤﮏرﺳﺎﻧﯽ
ﻃﺒﯽ درﯾﻎ ﻧﻮرزﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺮﮐﺰ اﻣﺪاد ﻃﺒﯽ را در آزار ﮐﺸﻤﯿﺮ راه اﻧﺪاﺧﺖ ،و اﻣﺎم ﻣﻮدودی
در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ را درﺑﺎرهی ﺟﻬﺎد ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد.
در )رﻣﻀﺎن ١٣٨٦ﻫـ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﯾﻨﺎﯾﺮ ١٩٦٧م( ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻣﺎه اﻣﺎم ﻣﻮدودی را ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮد،
و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪ ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر دﻋﻮت ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺸﺖ ،اﯾﺸﺎن ﯾﮑﯽ از
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎدی آزادی ،اﺗﺤﺎد و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻣﻠﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻣﺮدم
را از ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﯿﺎری ﮔﺮوه و ﺟﻤﺎﻋﺘﻬﺎی ﺟﺪاﯾﯽﻃﻠﺐ ﺑﺮ ﺣﻈﺮ ﻣﯽداﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﺗﺠﺰﯾﻪ
وﻃﻦ ﻧﮕﺮدد و وﻃﻦ را دﭼﺎر ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ زﯾﺎن و ﻋﺎﻗﺒﺖ وﺧﯿﻤﺶ ﻓﻘﻂ ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺴﺖ
ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﺪ.
در )رﻣﻀﺎن ۱۳۳۲ﻫـ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۱۹۷۲م( ﺑﻌﺪ از ﺳﯽ ﺳﺎل ﻣﺒﺎرزهی ﻃﻮﻻﻧﯽ ،اﻣﺎم ﻣﻮدودی ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﭼﻨﺪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻧﻔﺼﺎل از ﻣﻨﺼﺐ ﺧﻮد ﮔﺮدﯾﺪ و اﺳﺘﻌﻔﺎء داد ،و ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﺗﺄﻟﯿﻒ
روی آورد؛ و ﮐﺘﺎب »ﺗﻔﻬﯿﻢ اﻟﻘﺮآن« را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎب »زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص«
ﻧﻤﻮد.
اﻣﺎم ﻣﻮدودی در ﺳﺎل )۱۳۹۹ﻫـ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ۱۹۷۹م( ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮاﻧﻪاش ﺑﻪ اﺳﻼم
ﺑﺮﻧﺪهی ﺟﺎﯾﺰهی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻠﮏ ﻓﯿﺼﻞ ﮔﺮدﯾﺪ؛ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ از زﺣﻤﺎت و ﺗﻼش ﻣﺴﺘﻤﺮ و

داﻋﯽ ﻣﺒﺎرز ...اﺑﻮاﻷﻋﻠﯽ ﻣﻮدودی
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ﻣﺨﻠﺼﺎﻧﻪی او در ﻣﯿﺪان ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اوﻟﯿﻦ ،ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾﺰهای را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺑﯿﺎورد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺻﺎﺣﺐ اﯾﺪهی ﻃﺮح ﺗﺄﺳﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺪﯾﻨﻪی ﻣﻨﻮره ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺮوژهی آن ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﺠﻠﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮد .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ او ﯾﮑﯽ از أﻋﻀﺎی
ﻣﺆﺳﺲ در ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺄﺳﯿﺲ راﺑﻄﻪی ﺟﻬﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد.
ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت اﻣﺎم ﻣﻮدودی:

ﺗﻌﺪاد ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﻣﻮدودی اﻋﻢ از ﮐﺘﺎب و رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ  ٧٠ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ
ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ:
 -١اﳉﻬﺎد ﻓﯽ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﻼم :ﮐﻪ ﻣﻮدودی آنرا در ﺳﺎل )١٣٤٧ﻫـ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ١٩٢٨م( ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ.

 -٢اﳊﻀﺎرة اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ )اﺻﻮﳍﺎ و ﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ( :ﺗﺄﻟﯿﻒ در ﺳﺎل ) ١٣٥٠ﻫـ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ١٩٣٢م(.
 -٣ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :ﺗﺄﻟﯿﻒ در ﺳﺎل )١٣٥٨ﻫـ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ١٩٣٩م(.
 -٤ﲡﺪﻳﺪ وإﺣﻴﺎء اﻟﺪﻳﻦ :ﺗﺄﻟﯿﻒ در ﺳﺎل )١٣٥٩ﻫـ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ١٩٤٠م(.

 -٥اﻻﺻﻄﻼﺣﺎت اﻷرﺑﻌﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺮآن :ﺗﺄﻟﯿﻒ در ﺳﺎل ) ١٣٦٠ﻫـ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ١٩٤٠م(.
 -٦اﻹﺳﻼم واﳉﺎﻫﻠﻴﺔ :ﺗﺄﻟﯿﻒ در ﺳﺎل )١٣٦٠ﻫـ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ١٩٤١م(.

 -٧اﻷﺳﺲ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ :ﺗﺄﻟﯿﻒ در ﺳﺎل ) ١٣٦٤ﻫـ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ١٩٤٥م(.
 -٨اﻟﺪﻳﻦ اﳊﻖ :ﺗﺄﻟﯿﻒ در ﺳﺎل ) ١٣٦٦ﻫـ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ١٩٤٧م(.

 -٩ﻧﻈﺎم اﳊﻴﺎة اﻹﺳﻼﻣﻲ :ﺗﺄﻟﯿﻒ در ﺳﺎل ) ١٣٦٧ﻫـ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ١٩٤٨م(.

 -١٠ﺣﻘﻮق أﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ :ﺗﺄﻟﯿﻒ در ﺳﺎل ) ١٣٦٧ﻫـ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ١٩٤٨م(.

 -١١ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻹﺳﻼم ﲡﺎه اﳌﺮأة اﳌﺴﻠﻤﺔ :ﺗﺄﻟﯿﻒ در ﺳﺎل ) ١٣٧٢ﻫـ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ١٩٥٣م(.
 -١٢ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻘﺎدﻳﺎﻧﻴﺔ :ﺗﺄﻟﯿﻒ در ﺳﺎل ) ١٣٧٢ﻫـ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ١٩٥٣م( ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

 -۱۳ﺗﻔﺴﲑ ﺗﻔﻬﻴﻢ اﻟﻘﺮآن :ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﭼﻬﺎر ﺟﺰء اﺳﺖ ،و در ﺳﺎل ) ١٣٦٠ﻫـ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ١٩٤١م(
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ آن ﻧﻤﻮد ،و در ﺳﺎل )١٣٩٢ﻫـ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ١٩٧٢م( آنرا ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ.
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 -۱۴ﺳﲑة اﻟﻨﺒﻲص :ﮐﻪ در ﺳﺎل ) ١٣٩٢ﻫـ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ١٩٧٢م( اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ آن ﮐﺮد و ﮐﻤﯽ ﻗﺒﻞ از
وﻓﺎﺗﺶ آنرا ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺄﻟﯿﻒ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﺎ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻣﻮدودی در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن از ﻧﺎم و ﺷﻬﺮت ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﯾﺪ؛ آری ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده در دل ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل و ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ؛ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪهای
از اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از زﺑﺎﻧﻬﺎی دﯾﮕﺮ دﻧﯿﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع زﺑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی
ﻣﻮدودی ﺑﺪان ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ  ۱۶زﺑﺎن ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان زﺑﺎنﻫﺎی :اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻋﺮﺑﯽ ،اﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﻓﺮﻧﺴﯽ،
ﻫﻨﺪی ،ﺑﻨﮕﺎﻟﯽ ،ﺗﺮﮐﯽ ،ﺳﻨﺪی و ...را از ﺟﻤﻠﻪی آنﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮد .ﻧﮑﺘﻪی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ
اﺧﺘﻼف ﻣﺴﺘﻮای ﻓﮑﺮی و دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ،ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻮدودی ﻣﻮرد ﺗﺤﺴﯿﻦ و رﺿﺎﺋﯿﺖ ﻫﻤﻪی آن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
اﯾﻦ ﭼﺮاغ درﺧﺸﺎن ،ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﮔﺮدد:

در )اﺑﺘﺪای ﻣﺎه ذی اﻟﻘﻌﺪه ۱۳۹۹ﻫـ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۲۲ﺳﺒﺘﺎﻣﺒﺮ ۱۹۷۹م( ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎرهی آﺗﺸﯽ ﮐﻪ راه دﯾﻦ را
ﺑﺮای ارﺷﺎد و ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ روﺷﻨﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮد ،دار ﻓﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﮔﺴﺘﺮهی ﭘﺮوردﮔﺎرش
وداع ﮔﻔﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ او ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ،آﻣﻮزهﻫﺎ و ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ارزﻧﺪهاش ﻫﻨﻮز زﻧﺪه و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر اﺳﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ رﻏﻢ
ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮ و اﺳﻮهای ﺑﺮای داﻋﯿﺎن و ﻣﺒﻠﻐﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،و ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺸﻤﻪی روﺷﻨﯽ از
ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی اﺳﻼم ﭘﺎک وﻋﻘﯿﺪهی ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

ﻋﻠﯽ ﻃﻨﻄﺎوی دﻋﻮﺗﮕﺮی ادﯾﺐ و ﻣﺎﻫﺮ
ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ادﯾﺐ و زﯾﺮک و ﺧﻄﯿﺐ و ﺳﺨﻨﻮر ﻧﺎﻣﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻃﻨﻄﺎوي :را ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ ،ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺎن و ﻣﺎل و ﺛﺮوت و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ اﯾﻦ اﺳﻼم ﻣﺠﺎﻫﺪت ﮐﺮد ،اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ و
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﻧﺸﺮ دﯾﻦ ﺳﺨﺖ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﭼﺮاغ ﻫﺪاﯾﺖ اﺳﺖ ،او :ﻓﻘﯿﻪ ادﺑﺎء و أدﯾﺐ ﻓﻘﻬﺎء
اﺳﺖ .در ادب و وﻗﺎر و ﻧﺰاﮐﺖ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ و ﻫﻮاﻫﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻮد و ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ واداﺷﺘﻦ
ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺣﻖ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮد و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﻟﮕﻮ و ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ ،رﺣﻤﺖ ﻓﺮاوان و ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮ او ﺑﺎد
زادﮔﺎه و ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﻃﻨﻄﺎوی ﺷﻬﺮ دﻣﺸﻖ اﺳﺖ ،او در  ٢٣ﺟﻤﺎدی اﻻوﻟﯽ
ﺳﺎل ) ١٣٢٧ﻫـ( ) ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ١٢ﯾﻮﻧﯿﻮ  ١٩٠٩م( در ﺧﺎﻧﻮادهی اﻫﻞ ﻋﻠﻢ و و ﻓﻀﻞ و دﯾﻦ دﯾﺪه ﺑﻪ ﺟﻬﺎن
ﮔﺸﻮد ،اﺻﺎﻟﺘﺶ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻃﻨﻄﺎ از ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺼﺮ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﭼﻮن در اواﺋﻞ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺟﺪش ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﻪ آنﺟﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮد .اﯾﺸﺎن از ﻋﻠﻤﺎی ﻃﺮار اول و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﻻزﻫﺮ ﻣﺼﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎم ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد و اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﻋﻘﻠﯽ را در آنﺟﺎ زﻧﺪه ﮔﺮداﻧﯿﺪ .ﭘﺪرش ﺷﯿﺦ ﻣﺼﻄﻔﯽ
ﻣﺤﺐ ّ
ّ
ﻃﻨﻄﺎوی اﻫﻞ ﻋﻠﻢ و ﺟﺪش ﺷﯿﺦ ّ
اﻟﺪﯾﻦ ﺧﻄﯿﺐ
ﻣﺤﻤﺪ ﻃﻨﻄﺎوی ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻮد ،و داﺋﯽاش
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪای ﺑﺰرگ و روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ.
ﻫﻮش ﺳﺮﺷﺎر و آﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻤﺐ ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﻣﻮﯾﺎن را درﻫﻢ ﻣﯽﮐﻮﺑﯿﺪ ﮔﺸﻮد در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺮكﻫﺎ ﺑﺮ ﺷﻬﺮ– ﺑﻐﺪاد – ﻇﻠﻢ ﻣﯽراﻧﺪﻧﺪ و ﻣﻨﻄﻖی ﺷﺎم– ﺳﻮرﯾﻪ– را ﺑﻌﺪ از ﺑﺤﺮان
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﯽﺣﺎﺻﻞ و ﻣﺘﺮوﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﯾﻚ اوﻗﯿﻪ ﺷﮑﺮ ) ٢٠٠ﮔﺮم ( ﺑﻪ رﯾﺎل
ﻣﺠﯿﺪی ﺑﺮای ﯾﻚ ﺟﺸﻦ ازدواج ﺑﺎﺷﮑﻮﻫﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
اﺳﺘﺎد ﻃﻨﻄﺎوی :ﻫﻨﻮز در ﻣﺪرﺳﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻮش و ﺑﯿﺪاری اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺮ ﺳﻦ و ﺳﺎل او ﺳﺒﻘﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﭼﻮن در ﻣﺪرﺳﻪاش درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺮای راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺎﺷﮑﻮه از ژﻧﺮال ﺟﺪﯾﺪ
ﻏﻮرو اﻋﻼن ﮔﺮدﯾﺪ آن را رد ﮐﺮد و ﯾﻚ ﻧﻄﻖ ﺣﻤﺎﺳﯽ را اﯾﺮاد ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻮیﻫﺎ دﺷﻤﻨﺎن دﯾﻦ و
وﻃﻦ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل رﻫﺒﺮ آﻧﺎن ﺑﺮوﯾﻢ.
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ﻓﺮاﮔﯿﺮی و ﻋﻤﻞ اﺳﺘﺎد ﻃﻨﻄﺎوی

ﻃﻨﻄﺎوی دوران اوﻟﯿﻪ ﻣﺪرﺳﻪ را در ﻋﻬﺪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺳﭙﺮی ﮐﺮد ،اﯾﺸﺎن در ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺠﺎرﯾﻪ درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ،
ﺳﭙﺲ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﻪ دوم و ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺟﻘﻤﻘﯿﻪ ﺳﭙﺲ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﮑﻮﻣﯿﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪ
ﺗﺎ ﺳﺎل )١٩٢٣م( ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻨﺒﺮ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن دﻣﺸﻖ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺪان وارد ﺷﺪ ،و در
ﺳﺎل  ١٩٢٨از آنﺟﺎ ﺑﻪ ﺑﮑﺎﻟﻮرﯾﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ رﻓﺖ و وارد داراﻟﻌﻠﻮم ﻋﻠﯿﺎ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل
ﻃﻮل ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻣﺸﻖ ﺑﺮﮔﺸﺖ و وارد داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻘﻮق ﮔﺮدﯾﺪ ،و در ﺳﺎل ) (١٩٣٣ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﺪرك ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ در ﻋﺮاق ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻣﺸﻖ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﻣﻨﺼﺐ
ﻗﻀﺎوت ﺷﺮﻋﯽ دادﮔﺎه را ﺑﻌﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ ،و دوﺑﺎره در ﺳﺎل ) (١٩٣٦ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺳﻔﺮ ﮐﺮد،
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ زادﮔﺎﻫﺶ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﻀﺎوت ﺷﺮع ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺸﺖ ،و ﺗﺪرﯾﺠﺎ از
ﻣﻨﺼﺐ ﻗﻀﺎوت ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺟﻪ ﺻﻌﻮد ﮐﺮد .ﻋﻠﯽ ﻃﻨﻄﺎوی از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دو روش ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﻧﺰد اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻋﻠﻤﺎ و ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﺪارس رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮ ﺳﻨﺘﯽ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از داﻧﺸﮕﺎه
ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ اداﻣﻪ داد ،او ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ و دﯾﻨﯽ را در ﻣﺤﻀﺮ ﻋﻠﻤﺎء ﺑﻪ روش ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻓﺮا
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﻃﻨﻄﺎوی ﺑﻪ ﺷﺎم ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻨﯽ ﺑﺮای ﻃﻼب– ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ در
ﻣﺼﺮ دﯾﺪه ﺑﻮد– ﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺠﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﯿﺎی ﻃﻼب ﺳﻮرﯾﻪ« ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و و ﺧﻮد
ﺑﻌﻨﻮان رﺋﯿﺲ آن اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ و ﺣﺪود ﺳﻪ ﺳﺎل ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ آن را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ .در واﻗﻊ ﻋﻤﻞﮐﺮد اﯾﻦ
اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻣﯿﻬﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮ ﺳﻮرﯾﻪ
ﺑﻮد.
ﻃﻨﻄﺎوی در ﺳﺎل ) ١٩٦٣م(ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﻫﺸﺘﻢ ﮐﻪ در ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه اﻋﻼن ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده در
ﺳﻮرﯾﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدﯾﻪ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ ﺗﺎ در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻟﻐﺖ ﻋﺮﺑﯽ در رﯾﺎض ﻣﺪرس ﺷﻮد ،و
از آنﺟﺎ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﻣﮑﺮﻣﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ ،و  ٣٥ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ ﺧﻮﯾﺶ را در ﺟﺪه ﺑﺴﺮ ﺑﺮد .ﻃﻨﻄﺎوی ﺑﺎ ﺗﺪرﯾﺲ در
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﮑﻪ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺷﺪ و ﻫﻨﻮز ﭼﻨﺪی ﺳﭙﺮی ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪ ،داﻧﺸﮕﺎه را ﺗﺮك ﮐﺮد و ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ و آﻣﻮزﺷﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺪارس ﺑﻪ ﻫﺪف
اﻟﻘﺎء درس و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ روی آورد ،و ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻌﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮای ﻓﺘﻮا دادن در ﺣﺮم ﻣﮑﻪ  -در ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﻪ
آنﺟﺎ داﯾﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺖ ،ﯾﺎ در ﺧﺎﻧﻪی ﺧﻮد ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﻣﺮدم را ﺑﻪ
دﺳﺖ آورد ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی )ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت( رادﯾﻮ و ) ﻧﻮر و ﻫﺪاﯾﺖ( ﺗﻠﻔﺰﯾﻮن را در ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ
آﻏﺎز ﮐﺮد ﮐﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ رادﯾﻮ و ﺗﻠﻔﺰﯾﻮن ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻋﻠﯽ ﻃﻨﻄﺎوی دﻋﻮﺗﮕﺮی ادﯾﺐ و ﻣﺎﻫﺮ

١٠٩

ﻃﻨﻄﺎوی از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﺳﺨﻦﭘﺮدازان رادﯾﻮ در ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ ،زﯾﺮا در اواﺋﻞ دﻫﻪی
ﺳﯽام در ﺑﺨﺶ رﺳﺎﻧﻪ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت از رادﯾﻮی ﺷﺮق ﻧﺰدﯾﮏ در ﯾﺎﻓﺎ ،در رادﯾﻮ ﺑﻐﺪاد در ﺳﺎل )١٩٣٧م( و در
رادﯾﻮ دﻣﺸﻖ در ﺳﺎل )١٩٤٢م( ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد و ﺑﯿﺶ از دو دﻫﻪ ﺑﻄﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮐﺎرش را اداﻣﻪ داد،
و اﺧﯿﺮا در ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺣﺪود ﯾﮏ رﺑﻊ ﻗﺮن ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ داد.
ﺗﺮﺑﯿﺖ در ﻏﯿﺮ ﺳﺎﯾﻪی ﺳﻨﺖ:

اﺳﺘﺎد :در ﻣﻮرد ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦﮐﻪ ﭘﺪرم از ﻣﺮﯾﺪان ﻧﻘﺸﺒﻨﺪی ﺑﻮد ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺰرﮔﺎن
ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺴﻠﻚ ﺻﻮﻓﯿﻪ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﻦﺗﯿﻤﯿﻪ و وﻫﺎﺑﯿﻪ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮدم؛ ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ رﻫﺴﭙﺎر
ﻣﺼﺮ ﺷﺪم و ﺷﺮف ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ داﯾﯽام )اﺳﺘﺎد ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺤﺐ اﻟﺪﯾﻦ ﺧﻄﯿﺐ( را ﯾﺎﻓﺘﻢ و رﻓﺎﻗﺖ ﺑﺎ او
اﻧﮕﯿﺰهای در ﻣﻦ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ روح ﺟﺪﯾﺪی در ﻣﺴﺄﻟﻪی آن ﻗﻮم ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻢ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺳﺒﺐ
اﺳﺘﻘﺮار و ﺛﺒﺎت ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻦ ﻧﺸﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺠﺖ ﺑﯿﻄﺎر ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم ،از ﻫﻤﯿﻦ
ﺟﺎ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﺛﺒﺎت ﺑﺮ ﺟﺎدهی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻢ ،و ﺑﮕﻮﻧﻪای ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺄﻟﯿﻒ دو ﮐﺘﺎب در ﻣﻮرد
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب :ﮔﺮدﯾﺪ.«...،
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد اﯾﻦ اﺳﺘﻘﺮار را ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎورد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﯽ -ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ -او و ﺑﺮادرش را واداﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺠﺖ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻨﺪ -ﺧﺪا او و ﻣﺎ را ﺑﯿﺎﻣﺮزد -زﯾﺮا ﺑﺎ ﻫﻢ وارد
ﻣﺠﺎدﻟﻪی ﺳﺨﺘﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻄﻮری ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺧﺸﻢ آوردﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻗﺎر و آراﻣﯽ و ﺳﯿﻨﻪ ﮔﺸﺎدی و
ﭘﺮﻫﯿﺰ از ّ
ﺗﻌﺼﺐ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن دﻟﯿﻠﯽ ﺗﮑﺮار ﻧﮑﺮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺣﻖ را ﺑﻪ ﺷﯿﻮاﺗﺮﯾﻦ روش
روﺷﻦ ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب »ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪام ،اﺛﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺠﺬوب .«١٩٢ / ٣
ﻗﺪرت و دﻓﺎع ﻃﻨﻄﺎوی:

ﺷﯿﺦ ﻃﻨﻄﺎوی ﻗﺪرت اﻧﺪﯾﺸﻪی اﻣﺖ اﺳﻼم و ﭼﺸﻤﻪی زﻻﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺳﺘﺪاران ادب و داﻧﺶ ﻫﻤﻪ
ﺟﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻗﻠﻢ او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮان ﻣﺴﻠﻂ ،و ﻫﻤﭽﻮن ﭼﺸﻤﻪی ﺻﺎف و زﻻل ﺑﺮای ﻫﻤﻪ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺻﻮرﺗﺶ زﯾﺒﺎ و ﺑﯿﺎﻧﺶ درﺧﺸﺎن ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﻣﻮرد –ﻃﻨﻄﺎوي– ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ
از ﺟﻨﮕﺎوران ﻗﺪﯾﻢ ﻫﺴﺘﻢ ،آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل در ﺑﺎرهی آنﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪه اﯾﺪ؟ ﻣﻦ ﺳﻼﺣﯽ در دﺳﺖ دارم ﮐﻪ ﺑﺎ آن در
ﻫﻤﻪ و آﺷﻮبﻫﺎ ﻏﻮﻃﻪ ور ﻣﯽﺷﻮم ،و ﺑﺮ ﺳﻮارﮐﺎرن ﭼﺎﺑﮏ در ﻣﯿﺪان ﺿﺮﺑﻪ ﻣﯽزﻧﻢ ،آن ﺳﻼح ﻫﻢ ﻗﻠﻤﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺣﻤﻞ ﮐﺮدهام ،و ﺑﺎ آن وارد ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮم ،ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت
ﭘﯿﺮوز و ﺧﻮﺷﺤﺎل در آﻣﺪه و ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺷﮑﺴﺖ را از ﭘﯿﺸﺎﻧﯿﻢ ﻣﯽزداﯾﻢ ،ﻗﻠﻤﯽ اﺳﺖ اﮔﺮ

١١٠

ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ

ﻫﺪﯾﻪای از او ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﮔﻞ را ﻧﺜﺎر و ﻋﻄﺮاﻓﺸﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ ارادهی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻨﻢ ﺻﺨﺮه را ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ و
ﺳﻨﮓ را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ ،ﺧﻼﺻﻪ ﻗﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﻧﺰد ﺑﻌﻀﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﻧﺰد ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻐﻮض اﺳﺖ.
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ

ﻃﻮل و ﻋﺮض ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻣﻤﻠﻮ از اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ادﺑﯽ اﺳﺖ ،و از ﺻﺪور ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮﯾﻔﺘﻦ
ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﻓﮑﺎر ﺑﺎﻃﻞ ﻫﺸﯿﺎری ﻣﯽداد درﯾﻎ ﻧﻤﯽورزﯾﺪ و ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻃﺮات زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ او
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﺶ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :روزی ﻧﺰد ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﺮﻓﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﯾﻚ دﻓﻌﻪ
ﻣﺮدی ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺟﺎ زد و ﺣﺮفﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ را ﺷﺮوع ﮐﺮد ،ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﻗﻪ
ﻫﺎی ﺑﺎﻃﻠﻪ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺑﺮای آن دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ وی ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻣﺴﺨﺮه درﮔﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ آﻧﺎن اﺷﺎره
ﮐﺮدم ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ او ﺑﻔﻬﻤﺪ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ وﺟﺪال ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ او
ﻧﺰدﯾﻚ ﮐﺮدم ،و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ او ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﺮفﻫﺎی او ﻗﺎﻧﻌﻢ ،وﻟﯽ ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ دﻋﻮت ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺠﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :آن ﺣﺠﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ دو اﻧﮕﺸﺖ اﺑﻬﺎم و ﺳﺒﺎﺑﻪ را ﺑﺮ ﻫﻢ ﺳﺎﯾﯿﺪ– اﺷﺎره ﺑﻪ
ﭘﻮل ﮐﺮد – ﮔﻔﺖ آﻣﺎده اﺳﺖ و دو ﻟﯿﺮه ﻃﻼﯾﯽ را ﺑﯿﺮون آورد ،آن روز ﻟﯿﺮهی ﻃﻼﯾﯽ ﭼﯿﺰ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ارزﺷﯽ ﺑﻮد،
ﻣﻦ ﺟﻠﻮ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﻟﯿﺮﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺳﻤﺶ ﺧﺪا ﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮد و رﻓﺖ ،ﻫﻨﻮز دور ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﻨﺪه اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﺮادر ﻣﺮا ﺷﺮﯾﮏ ﮐﻦ ،و ﯾﮑﯽ
دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﯾﻚ ﺟﺸﻦ ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻫﯽ ﻣﻬﯿﺎ ﮐﻦ ،دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮔﻔﺖ :در ﭘﺎرﮐﯽ آن را ﺻﺮف ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ ﮐﻨﯿﻢ،
ﮔﻔﺘﻢ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﭼﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﺷﺮوع ﮐﺮدم ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻓﮑﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی اﻟﺤﺎد و ﺿﺪ دﯾﻨﯽ
ﺑﻌﻨﻮان »ﺷﻤﺸﯿﺮ اﺳﻼم« و روی آن ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﻓﻼن ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺎم ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻟﯿﺮﻫﺎ را داده ﺑﻮد
ﻧﻮﺷﺘﻢ ،ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺟﻨﻮنآﻣﯿﺰ ﺷﺪه و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﺪ ،و ﻗﺪرت اﻧﮑﺎر آن را ﻧﺪاﺷﺖ زﯾﺮا
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻓﺮادی ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﮔﺮوﻫﺶ او را اﺧﺮاج ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ«.
ﻧﺘﺎﯾﺞ زﺣﻤﺎت:

اﺳﺘﺎد ﻃﻨﻄﺎوی در ﻫﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﺗﺸﺮﯾﻌﻲ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮﭼﻢ اﺻﻼح را ﺑﺮ دوش ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ،
و در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﺧﺮاﻓﺎت و ﺗﻘﺎﻟﯿﺪ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ و روشﻫﺎی وارداﺗﯽ ﺣﻤﻠﻪور ﻣﯽﺷﺪ و
آنﻫﺎ را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﻣﯽداد ،و ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺮدم ،و اﺻﻼح اﺧﻼق اﯾﺸﺎن ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ،
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻼح ﻣﻨﻄﻖ ﺣﻖ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﺣﮑﺎم و دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﻪ را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪﯾﺪ
ﻗﺮار ﻣﯽداد ،و ﺑﺮ اﺛﺮ روش اﺳﺘﻮار و ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺷﯿﻮاﯾﺶ ﻋﺎﻣﻪی ﻣﺮدم ﭘﺬﯾﺮای اﻧﺘﻘﺎداﺗﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﮔﺮ
ﭼﻪ در ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ زﯾﺎدی ﻫﻢ داﺷﺖ.

ﻋﻠﯽ ﻃﻨﻄﺎوی دﻋﻮﺗﮕﺮی ادﯾﺐ و ﻣﺎﻫﺮ

١١١

ﻃﻨﻄﺎوی در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ از
ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ در دﻣﺸﻖ ﺳﻮرﯾﻪ در زﻣﺎن ﺷﯿﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،و ﻧﯿﺰ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﺖﻫﺎی
ﻋﺮب ﺑﺮای ﯾﺎری اﻟﺠﺰاﯾﺮ و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ ،و دو ﺑﺎر در ﮐﻨﻔﺮانﻫﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪی اﻧﺠﻤﻦ
ّ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن در اروﭘﺎ و ﻏﯿﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻠﯽ ﻗﺪس ﺳﺎل
)١٩٥٣م( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺟﻬﺖ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﻧﺠﺎم داد ،و
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﻫﻨﺪ و ﻣﺎﻟﺪﯾﻮ و اﻧﺪوﻧﺰی درﺧﻮاﺳﺘﺶ را اﺟﺎﺑﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
و در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺻﻼح ﮐﺘﺎبﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮ ﻋﻤﻖ اﻧﺪﯾﺸﻪی و داﺷﺘﻦ دﺳﺖ ﺑﺎﻻ ،و ﺳﻼﻣﺖ روش اﯾﺸﺎن ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و در ﻃﺮح اﺻﻼح در
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن ،ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﺟﺘﻤﺎع از زﻣﺎن ﺧﻮد ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ.
ﺑﺮﺧﻲ از آﺛﺎر ﻃﻨﻄﺎوی ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

رﺳﺎﺋﻞ اﻻﺻﻼح  /ﺑﺸﺎر ﺑﻦ ﺑﺮد  /رﺳﺎﺋﻞ ﺳﯿﻒ اﻻﺳﻼم  /اﻟﻬﯿﺜﻤﯿﺎت  /ﻓﯽ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻻدﺑﯽ  /ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
ﺧﻄﺎب  /ﮐﺘﺎب اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺎت  /ﻓﯽ ﺑﻼد اﻟﻌﺮب ،/ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻻﺳﻼﻣﯽ  /أﺑﻮﺑﮑﺮ اﻟﺼﺪﯾﻖ  /ﻗﺼﺺ ﻣﻦ
اﻟﺘﺄرﯾﺦ  /رﺟﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﺄرﯾﺦ  /ﺻﻮر و ﺧﻮاﻃﺮ  /ﻓﯽ ﺳﺒﯿﻞ اﻻﺻﻼح  /دﻣﺸﻖ  /ﻣﻘﺎﻻت ﻓﯽ ﮐﻠﻤﺎت  /ﺟﺎﻣﻊ
اﻻﻣﻮی  /ﻓﯽ اﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ  /ذﮐﺮﯾﺎت )ﺧﺎﻃﺮات(ﻋﻠﯽ اﻟﻄﻨﻄﺎوي.
وﻓﺎت:

اﺳﺘﺎد ﻋﻠﯽ ﻃﻨﻄﺎوی در  ١٨ﻣﺎه ﺣﺰﯾﺮان ﺳﺎل ) ١٩٩٩م( در ﺷﻬﺮ ﺟﺪه در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻠﻚ دار ﻓﺎﻧﯽ را
وداع ﮔﻔﺖ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ در ﺣﺮم ﻣﮑﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﻤﺎز ﻣﯿﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ در ﻣﮑﻪ ﻣﮑﺮﻣﻪ دﻓﻦ ﺷﺪ) .راﻫﺶ
آﺑﺎد و ﭘﺮ رهﮔﺬر ﺑﺎد(
** ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ **

