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  :به را خود جبین عرق و کدّ یمین ثمر این
 

پیمایان  بادیه و قرآن و تسنّ  به عامل جبینان مَه
 فانعر جام سرمستان و بحانسُ خداوند رضای

  مدرّسان و دانشمندان ویژه به ؛پژوهشگران همه و

 جوانان  ها وحوزه عزیز انطالب و
 خطیبان وران وو سخن

  هاانجمن و رهنمایان احزاب و
 سفیدان ریش و اقوام سرشناسان و

  مردم همه و
 را آن عزیزان خیر دعای و کنممی پیشکش

سنِ خاتمتش حُبرای  یژهو به حقیر یدرباره
 .خواستارم

 

 سربازی  الرّحمن عبد شما: مخلص و ادمخ

 1370آذرماه  23=  1412هفتم جمادی الثانی سال  -چابهار
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 «اقبال»مقال 
 

 

 من زنید ای پیکران  آب و گل حلقه گرد  
 ج

 اـان  شمـه دارم از نیاکــآتشی در سین 
 

*** 

 ان بردندـا حجازیـة مــاع قافلـمت

 رق فرنگ بار آوردـنهال ترک ز ب
 ج

 ولی زبان نگشایی که یار  ما عربی است 

 ظهور مصطفوی را بهانه بولهبی است

 

*** 

 که پیدا نیستز خاک خویش طلب آتشی
 ج

 لّی دگری در خور تقاضا نیستتج 

 

*** 

 رفت راه از خود دشت در ابطحی
 رداب  نیلـاده در گـمصریان افت

 ارـج روزگـان در شکنـــآل  عثم

 دــانی نمانـن سلمــق را آییـعش

 ایدهــم را بنـدی شکـمسلم هن

 دـأن  محبوبی نمانـان شـدر مسلم
  

 ج

 رفت «اهلل الّا »از دم  او سوز  

 لـــپیان ژندهــرگ تورانی سُست
 زارلهش الـمشرق و مغرب ز خون

 د و ایرانی نماندـخاک ایران مان

 ایدهـروشی دل ز دین برکنـخودف
 وبی نماندـاروق و ایــد و فــخال

 

*** 
 ره به فلک برشد، صدره به زمین در شد صد

 این؟ ستا که وصالاو، هجران هم با و خود با هم
 ج

 یئخاقانی و فغفوری، جمشیدی و دارا 

 فرمایی؟ چه عشق ای گویی؟می چه عقل ای
 

*** 

 گشته سخن نتوان گفتدیگر از یوسف گم

 به کــه با نور چـــراغ ته  دامان ســازیم
 

 ج

 تپش خون زلیخا نه تو داری و نه من 
 سینا نه تو داری و نه من ةطاقت جلو

 
 

*** 
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  گویدفرنگ گرچه سخن با ستاره می
 ج

 حذر که شیوة او رنگ چو زنی دارد 
 

*** 

 دلیل منـــزل شوقـــم، به دامنم آویـــــز

ـــاز ــرون آمد از سراچه ـن  عروس اهلل ـب

ـه اسلوب  تازه می  گوینـدبه هر زمانـــه ـب

 اگرچه زادة هندم، فروغ چشم من اسـت
 

 ج

 آتش نابم به خاک خویش آمیــــز شرر ز 

 انگیز بیا که جان  تو سوزم ز حرف شوق

 حکایت غم فرهاد و عشــرت پرویـــز

 ز خاک پاک بخارا و کابــل و تبریــــز

 

*** 

 اقبال به منبر زد رازی که نباید گفت

 !انهـد از خلوت  میخـه برون آمـناپخت

 

 کلیاِت اقبالبرگرفته از 
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 حیمالرّ  حمنالرّ  هاللّ بسم

مقدمه و  در قالبقباًل  -که در سه بخش تنظیم گردیده  -مطالب این رساله 

 (1)آمده بود. «مجاعتسنّت وعقاید اهل»نام  اب «دد علی املفنّ املهنّ »ی ضمیمه در ترمجه

ها مورد بحث و کنکاش قرار اینک بار دیگر بنابه امهیت موضوعی که در آن

در  رویاعتدال و میانه و در مقابل، «توهابیّ »فراط در بینش و منش ای گرفته یعن

از شاگردان بارز این مکتب « دیوبند»که علامی  «سنت و مجاعتاهل»مکتب 

به چاپ  یک عنوان مشرتک با به صورت جمّزامناسب تشخیص داده شد ، هستند

ان قالب چون در باب خود کتابی مستقل و در مه هم «داملهنّ »و خود  ندرسب

  د.ی آفاق است، مستقاًل ارایه گردمعروف و شهره

سنّت عقاید اهل»)« املهنّد» ترمجهمطالب را قباًل در ن نرش ای یانگیزهما 

بار دیگر که است  مشکالتی هاآن جمّدد نرشباعث بودیم و  ( توضیح داده«ومجاعت

مل حقیقی که حا - یو علامی دیوبند« سنتاهل»دامنگری به شکلی متفاوت 

برخی از . امروزه است شده - هستند دیار این در عقاید و معارف ناب سنّی

تسنّن مغم ادعای دنیای جمازی، علرٰی ابعاد دیگر در افرادی و  ایماهواره هایشبکه

سلف »و « سنّتاهل»امجاعی  ه برخی از باورهایـو پریوی از سلف صالح، ب

 یدانش ختصصی دینی را از دایره از  و جوانان عاری آورندیورش می« صالح

هم  هاامغلب آن سازند وگرفتار می وباری دینی بندبىدر دام  و خارج امجاع،

نیز این بار آیند، و میبار کیشانو گاه دشمن دینی هم علام از گریزان عنارصی

                                                           
 .. ش ه1370نرش مؤلف،  -287إلی  245و  71إلی  6عقاید اهل سنّت واجلامعت:  (1)
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در  ما را یاندیشانهسکوت مصلحت و مغریحکومتیحکومتی برخی از عنارص 

و یا  افکار آنان بودن ما دانسته به داشتن«وهابی» ل بردلیحساس،  این برهه

 سازند.رضایت به آن متهم می

و حفظ وحدت برای نیل به اهداف  ما مهیشه برای اجتناب از اختالف

در این ، از پاسخ کتبی ی حّساس و بس خطریباألخص در این دوره ،تراساسی

در  و ورزیدیمداری مینرش جزوه خودهتیه و یا صورت تألیف کتاب و  بهزمینه 

خشمگنی از بعضی جوانان  اینرتنتی نیز تاکنون و ایی جدید ماهوارهاین هجمه

به بسیاری از علام و خصوصًا مشایخ و مقتدایان بزرگ اخالق و  آنان هایاهانت

مهچننی ند و اهی مسلامنان بودتزکیه که مهاره مورد احرتام خواص و توده

ی عقاید و احکام که چیزی جز ارایه« دیوبند»لامی آمیز به عتوهنی تعریضات

به صرب تشویق ی کارشان نبوده و نیست، را زمان سلف صالح در حوزه

 بوم، و مرز این در ها آن انمبّلغ و هاشبکه گردانندگانروزی  شاید تا کردیممی

بر مبنای اشتباهات خود شوند و از این روش بازآیند و ما خود نیز  متوجه

 ،تبه انتقادات و اشکاال در پاسخ ،وحدت اسالمیبرای پاس داشتن و مصلحت 

حوزوی  حمدود هایو درس هابیانات امجالی و گذرا و ضمنی در سخنرانیبه فقط 

هیچ گوشی شنوای این اشارات ما نیست و دیگر  کنیمفکر می اماکردیم. اکتفا می

بیشرت خطر یب رضصورت نگرید،  کوششیچه و چنانگذرد مىآب دارد از رس 

  شود.می

و  علامی دین قرار داردبر دوش  اهلی ــمسئولیت علمیدر این میان به هرحال 

کوششی  ،مطالب این چاپ و نرش جمدد و نندباید آن را ادا کبه هر صورِت ممکن 

  برای ادای مهنی َدین است.

*** 

 رائتدر برخی مسایل و ب« وهابیت»و « حقیقی سنّتاهل»ثبات فرق میان اِ 

 موضوع اصلی مطالبی است که در ،«وهابیه» هایاعتدالیبیعلامی دیوبند از 
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 خوانید. این رساله می

 ی خمترصی از اوضاع سیاسی و دینی هند قبل ودر بخش نخست، تارخیچه

بر  «مظهر حسنی»ی قاضی مقدمه برگرفته از ،«دیوبند»بعد از هنضت علمی 

 تألیف ،«هندوستان مسلامنان در هنضت آزادی»کتاب  از و مهچننی « املهنّد علی املفنّد»

ارایه شده که در  (1)«ایاهلل خامنه آیة» جناب ایران، مّلت کنونی رهرب یترمجه و

« انگلیس»با استعامر « هند»تاریخ مبارزات مسلامنان  مع ازجا ایخالصهپرتو آن 

أثرگذاری  و مقیاس« نددار العلوم دیوب»و چگونگی تأسیس مدارس دینی و به ویژه 

اندازی کامل چشم و فرهنگ اسالمی دن آثار استعامر و احیای عقیده وآن در زدو

شام در افق دید « دیوبندیت»های مایهو درون علامی دیوبند خدمات و دقیق از آثار

هیچ یک از و مهچننی خواهید دانست که علامی دیوبند قرابتی با گرید می قرار

« تسنّ اهل» یی اربعهندارند و بلکه پریو یکی از ایمه م مغریه   ی افراطی وهاگروه

 هستند.« حنفی»و عمدتًا 

و و مشایخ « نددیوب» علامی میان علمی یمباحثهدر بخش دوم، جریان دو 

علمی اکابر  که به خوبی عمق و وسعت و تبّحرایم نقل کردهرا « توّهابی» رسان

را « وهابی»دم استبصار و مجود علامی و ع نگریو در مقابل، سطحی« دیوبند»

در حرمنی  شدهختریب یو اماکن مترّبکه آثارفهرستی از و بعد  سازدنامیان می

ظاهری و  در حکم شواهد عینی و ایمما به چشم خود مشاهده کردهکه را رشیفنی 

 .ایمهدکر هارای، برای خوانندگان باشدمجود و افراط می

ترین دانشمندان از بزرگ این جانب به یکی ازت ای اسنامهبخش سوم، نقل 

ی حمتویات کتاب درباره«حممد منظور نعامنی»جهان اسالم، جناب موالنا 

 ےک ا و ر   ب  خیش دمحم نب دبعا ولاه» ایشان به نام

 

و « وهابیت»که در موضوع  «قح ۓاملع دنهو اتسن

 «دیوبند»نامربده تنها کس از علامی  .نوشته است« حممد بن عبدالوهاب»شخص 

                                                           
. ق.   ه 1411/ 8/ 7=  . ش. ه1369/ 12/ 13وشنبه مورخ خود در یک روز د نویسنده (1)

 .اجازه فرمودند ایشاناین اقتباس رخصت خواست و  یاربله ی معظمدر خانه
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دفاع نموده است. کتاب  این در او حرکت و «الوهاب عبد بن حممد» از که است

ای ایشان اعرتاضاتی داشتم که در نامه و دالیل مذکورکتاب این جانب بر حمتویات 

که علامی ام ثابت کردهمکتوب در آن  .به ایشان فرستادم «حتصیل السبق»با نام 

ندارند « وهابیت» ارتباطی با« سنتاهل»ب دیوبند و بلکه علامی هر چهار مذه

« سنت اهل»ی را از جرگه« وهابیه»که  مهواره خمالفت خود را با مسایلی و بلکه

این چاپ در کنند. کند، اظهار کرده و میجدا می -به معنای دقیق و فنی کلمه  -

شیخ  ،عامل معروف نوشته« الصاوی»روف معپایان آن مقال اقتباسی از تفسری در 

بودند و « شیخ حممد عبد الوهاب»که معارص با  «امحد بن حممد صاوی مالکی»

م تا مکملی برای دالیل انیز آورده آثار جنبش او را از نزدیک زیر نظر داشتند،

در آن کتاب به مناسبتی حرکت و هنضت ایشان نیز  باشد. «حتصیل السبق» رساله

  است. را نامرضی گفتهاو 

ی ی حنفی و از ساللهنّتاب برای مهه ثابت می کند که ما س  در جمموع، این ک

و  عقاید لیست درآمیز افراطو عملکردهای  عقاید که هستیم «دیوبندیت» علمی

نویسنده با این مهه، چسبد. هرگز به ما نمی« وهابیت» جایی ندارد و اهتام مااعامل 

اختالف علام و اکابر  ترصیحبنا به تعهد دینی و علمی و اهلی که دارد، در ضمن 

 در مسایل و خوانیدمیامجال آن را در این رساله که شام  -« وهابیه»خود با 

با از اظهار این مطلب اِ  - خوانیدیا اِن شاء اهلل می خوانده و «داملهنّ »در  مشخصی

دانیم دانیم، بلکه مسلامنانی افراطی میرا کافر و منافق نمی« وهابیه»کند که ما نمی

ی دردرس برای جهان خویش زمانی مایه آمیز های افراطت تأثری گرایشکه حت

شان چون امحکّ  مقاطعی از زماننیز در جوانب سیاسی در اسالم شده بودند و 

کاماًل و  ت مغربدس یآله بلکه عمالً و  اندشدهاختیار و تدبری  هایی فاقدمرتسک

مسلامنان نه یار شاطر که بار  برایو با این رویه (1)اندهقرار گرفتآنان ی حتت اراده

 ... .ند اخاطر گردیده

                                                           
 یی که درهامهچننی در قبال گروهپیش در بحران خلیج فارس و  آن چند دهه نمونه (1)

 ج
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 لطف و کرم عامِ  اعتقاد بهر مبنای ما بنامیم که  ضافهباید ا این را همو البته 

دور از انتظار « مجاعت»برای هیچ مسلامِن جداشده از مهربان،   پروردگار

سلامنان م به آمغوش مجاعِت و  گرددمشمول فضل اهلی م که شاید روزی انیدمین

هیچ گاه بر »  و به قول رسول گرامی استمؤمنان  قاطبهمتشکل از که 

عوامل باز و هم راه رجوع « وهابیه»بازگردد. برای ، (1)«ندشوگمراهی مجع نمی

ند، احال دنبال کرده ی که تا بهااز رویه انتظار داریم است وبسیار نیز بیداری 

ان مهراه و مهگام شوند و خود را برای با مجهور مسلامنمنش آیند و در بینش و باز

 .َوَما َذالَِک َعَلی اهلل بَِعِزیز جهان اسالم مفید ثابت کنند

ترتیب  به دلیل کوششی که برای «حممد سلیم آزاد»مولوی عزیزم در پایان از 

تر:  به عبارت دقیق و و ختریج بعضی احادیث و آثار(2)و تدوین این دو کتاب

ند واخد .کنیم، تشکر میخرج دادند به ی نوحدر طرما  ترمجه و تألیفی ارایه

 آمنی!  دهاد؛علم و عمل وی برکت  در متعال

  رسبازی مٰحنعبد الرّ  [موالنا]

 . ش. ه1393. ق. = هبمن ه  1436ربیع الثانی  ؛چاهبار

                                                                                                                     
مرص  مردمی جریان هنضتدر هم اخریًا جنگیدند و مىیکا کشورهای اسالمی علیه منافع امر       

 . )آزاد(بارز بود

ابواب : «اللة.متی علی الّض ال جتتمع ا  »با الفاظ  روایت ابن ماجه در سنن از انس به ((1

 ، ش342/ 12و طربانی در معجم کبری:  -3950ش، 8و باب  2167ش، 7بابفتن/

و کتاب  398الی  391العلم/ش و حاکم در مستدرك: کتاب -13624و  13623

و عبد الرزاق  -19517در مصنف )موقوفاً(: فتن/ ش شیبةابن ابی و -8546الفتن/ش

« َحَسن»( َسنَد آن را 218/ 5در جممع الزوائد ) یو  ... . هیثم -37192در مصنف: ش

بحث . مهچننی بخوانید اندگفته و راویانش را توثیق کرده است. حمققان متواتر معنوی گفته

 .166، ش53«: ریموضوعات کب»در  «قاری مال علی»مدّلل حمّقق بزرگ، 

 .«املهنّد علی املفنّد» )کتاب حارض( و « اعتدال در مسلک دیوبند»یعنی  (2)
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 بسم اهلل الّرمحن الّرحیم

من  ذی لو اله ما اهتدینا، والّصٰلوة والسالم علٰی سید الکّل ه الّ ـلّ احلمد لِ 

الرمحة وسّید اال مة؛ األنبیاء والرسل واألئّمه الذین بمذاهبهم احلّقة اقتدینا؛ نبّی 

والتمّسک بالکتاب والسنّة  ،أنزل اهلل السکینة والطمأنینة فی الدین ٖ اّلذی بوسیلته

ة القدم کّلام القینا، وأعجز عن معارضتنا الفرق الطغاة املحّرفنی علینا، وثّبتنا عن زلّ 

 من الّضالنی والبغاة الغالنی فی معارک الکالم إذا التقینا.

الّلهم َصّل وسّلم وبارک علٰی من أوتی جوامع الکلم، وینابیع احلکم، وعلٰی 

مل والشَیم، ومکارم األخالق وأصحابه الذین مل ی سبقوا فی فضائل اخلصائل و ٖ آله

نوار اهلدایة قلوب اال مم، وظهرت أیدانوا فی میادین اهلمم، حتی استنارت ب

 املحّجة البیضاء للّسالکنی فی دیاجری الظ َلم.

بردهای انحرافی آن زمانی مرکز مبارزه با استعامر انگلیس و راه «العلومدار»

ستعامرگران برای اجتامعی بود. ا های فکری، مذهبی، سیاسی، فردی ودر زمینه

هند را ه مبارزه با این مرکز فرهنگی و علمی که جامعه گسرتده مسلامنان شبه قار

کرد، مؤثرترین ه میماددسائس روباه پری فرنگ آگاه و برای رویارویی با آهنا آ از

ای با این مؤسسه مرتبط بودند، به گونه روش را برگزیدند؛ یعنی کسانی را که به

ملِت مسلامن  معّرفی کردند تا به کمک آنان« وهابی»مآب، آخوندل عوامیوسیله

یکدیگر بگسلند و در رهربی آنان که بیشرت در دست روحانیان وابسته به  هند را از

هم بپاشند. بر اثر  دیوبند بود، شکاف پدید آَورند و هنضت ضداستعامری را از

حرمنی رشیفنی )مکه تبلیغات سوء مغرضان، علامی مذاهب چهارگانه  مهنی

نّی» مکرمه و مدینه منوره( از علامی دیوبند پرسیدند:  «اید؟شام وهابی یا س 

پاسخ    به آنان «دارالعلوم دیوبند»به نامیندگی علامی «سهارنپوری»بنابراین، 

های مطرح در پرسش مسایل سنّت و مجاعتیم و در برخی ازکه ما اهلگفت 
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« جوابیه». این روند، با آنان خمالفیمبه شامر می «وهابیت»عقاید شام که از  یفرستاده

 نی فرستادند و علامی اهلرمَ هند در آن روزگار امضا کردند و به َح  را مشاهری

 عراق آن را تأیید کردند. سنت هر چهار مذهب در حرمنی و در االَزهر و سوریه و

ای از مد. در این جا گزیدهرشح بیشرت این مطالب در صفحاِت آینده خواهد آ 

رهرب  یهارزند ی، تألیف و ترمجه«مسلامنان در هنضت آزادی هندوستان»کتاب 

  شود.ذکر می« ایآیةاهلل خامنه»ایران، جناب  کنونی

 هند ینهيشيپ

 598دهلی را فتح کرد ) ،از بردگان مغوری ،«الدین ایبکقطب»هنگامی که 

پرداخت و آنجا را پایتخِت  خود مستقل به حکمرانی بر آن(، .م1193/.ه

های مسلامن، از آن تاریخ به بعد یکی پس از دیگری بر خویش برگزید. حکومت

که حکومِت  آهنا دهلی را پایتخِت خود برگزیدند تا این یراندند و مهه هند فرمان

های ین دورهتردرخشان ( و.م1526/ .ه932ن( پیدا شد )التیموریان )مغو

 هو گسرت توانایی حیثحکومت اسالمی هند، رخ نمود. حکومِت این سلسله از 

که شهرهای  مسلامن پیشنی هند فراتر رفت؛ چنان هایمرزی، از حکومت

ساز ندّ مت ساز وهای تاریخای از متّدن مهچون متدن پایتختهندوستان به پایه

ای ان رسافراز و رسبلند به اندازهعربی رسیدند و شکوه و قدرِت این مسلامن

پادشاِه انگلستان، بیش از دو سال در هند  سفری ،«جیمس اول»فزونی گرفت که 

 امپراطور مغولی هندوستان دیدار کند، اما در این زمینه ،«جهانگری»ماند تا با 

کرد اش، با فروتنی درخواست توفیق نیافت و پس از ناامیدی از برآمدن خواسته

وی  هند در پاسخ اما نخست وزیر ،گریدای از او برای پادشاِه انگلستان بامهکه ن

 گفت:

 مناسب شأن و مقام پادشاه مغولی مسلامن نیست که به»

 است، بختمجعی صیاد تریه جزیره کوچکی که مسکن حاکم

 « نامه بنویسد.
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دی؛ یعنی پس از تأسیس کمپانی هند الهفدهم می یرا اوایل سدهاین ماج

رخ داد. حکومت اسالمی در  رشقی برای جتارت در هندوستان و ممالک رشقی

امپراطور بزرگ و  ،(.م1707/ .ه 1119)م  «اورنگ زیب»دوران سلطنت 

پیرشفت کرد. او جغرافیای هند را یکپارچه ساخت و با  مقتدر مغولی، بسی

مهنی روی، وی  یاط متام، به اجرای قانون اسالم در رسارس کشور پرداخت. ازاحت

خان مورّ  یههای مغرضانبیش از دیگر پادشاهان مغولی هند، هدف محله

کفایت از جرگه پادشاهان آخرین پادشاه با نامسلامن بوده است. دریغ که او

قدرت  نشستند که در فس بر جایشالنّمسلامن هند بود و پس از او مردمی ضعیف

 رسیدند. ف خود نمیالاس یهو تدبری به پای

 آرام رو بهبنابراین، دولت مسلامن هند، از جایگاه بلندش فرود آمد و آرام

ای امریی سقوط و انحطاط هناد و قلمرو پهناورش جتزیه شد و در هر گوشه

 «سیک»و  «هندو»برای امریان  ایزمینه به تدریجکارها را به دست گرفت و 

و با دولت مسلامن به جنگ و ستیز  که برای خود سپاهی سامان دهندفراهم آمد 

 هایی برای خویش جدا کنند. پیکر عظیم آن حکومت، پاره برخیزند و از

شان قدرت شدند و نفوذ وتر میپادشاهان مسلامن دهلی، هر روز ضعیف

 دادند.شان را از دست کاست تا رسانجام توانفرومی

و فرانسوی  های هندیدولت پرتغال و کمپانی انگلیسی هند رشقی و کمپانی

ر ـکردند و هبا یکدیگر منازعه می اسالمی یهدر این میان بر رس این مریاث ارزند

جست. ان پیشی میـوذ خویش در آن رسزمنی، بر رقیبـیک از آهنا در گسرتدن نف

ی نمونه که های مسلامنمانند حکومتدوراِن قدرت و شکوه بیها در کمپانی این

، با نخست وزیر هند گذشت« جیمس اول»آن، در داستاِن برخورد سفرِی 

کوشید تا بر مقاِم بسیار می بازرگانی خود را در هند آمغاز کرده بودند و هر یک

د آوَرد و بنشیند و مرکزی برای بازرگانی در هند پدی منصهنخست در این 

اروپا صادر کند. پادشاهان هند در اوِج قدرت خود، این  ِت هند را بهالحمصو
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فراچنگ  یاندیشه دیدند که تنها درتاجری ساده و عادی می یهدیدخارجیان را به 

جتاوز به آب و  کردند که آنان در پیآوردن ثروت است؛ یعنی هرگز گامن نمی

رو، آنان را در کارهای بازرگانی آزاد د. از اینسیاسی باشنذ خاک یا گسرتش نفو

 آوردند.تی برای ایشان فراهم میالگذاردند و حتی گاهی تسهی

باری، این خارجیان در حکم رباخواری بودند که درباره سود َرَبوی خویش 

گی بر آن ای دور و به ترصف و چریآینده اندیشید، بلکه بیشرت به حتققچندان نمی

 کردند، اما در باطن،ظاهر جتارت می ها بهگامردند. این کمپانیرسزمنی مهِت می

 شان در فکر استعامر و گسرتدن نفوذ خود بودند. های متبوعحکومت

هناد و یکپارچگی  هنگامی که دولت مسلامنان به ضعف و انحطاط روی

بسط نفوذ این خائنان در  یی از میان رفت، زمینهان حملریکشور بر اثر رسکشی ام

ای در پیش گرفت و آمد. بنابراین، هر یک شتابزده کار تازه کشور اسالمی پدید

 چرب و گوارا، مقدماتی فراهم کرد. یهبرای بلعیدن این لقم

اه رسانجام کمپانی انگلیسی هند رشقی از رقیبانش پیشی گرفت و با کوت

 ا را از میدان کارهایـآهن ای پرتغال و هلند و فرانسه،ـهردن دست کمپانیـک

استعامری خویش بریون راند. مؤثرترین کار کمپانی انگلیسی، اجیاد نفاق و 

که گاهی به یکی از آنان کمک مالی و انسانی هند بود؛ چنان ف میان امریانِ الاخت

شیوه نزد او از اعتباری  یخت و بدینانگکرد و او را بر ضد دیگری برمیمی

او به کار  یرا درباره رفت و مهنی افسونشد؛ سپس نزد دیگری میمیبرخوردار 

را در آهنا آورد و نفوِذ خود یات را فراچنگ میالمیان، درآمد و بست و در اینمی

و به نفوذ کند  (1)مسلامن گسرتد تا رسانجام توانست در قلِب کشور و پادشاهمی

ابزاری  تر شود و او را بهاو نزدیک، به اشنزدیکان و حمارم و حتی زوجه یواسطه

 جان بدل کند.بی ایاراده و جمسمهبی

                                                           
 پادشاه مسلامنان در دهلی بر مسنِد حکمرانی کل هندوستان نشسته بود. ((1
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از سوی دیگر، مسلامناِن مغیور که به حقیقِت کار آگاه بودند، در این ماجرا 

را متوقف  ،پیکر عظیم هند  آن کمپانی در یهروندیشپکوشیدند رسطاِن می

از امریان مسلامن هند، به مراکز انگلیسیان در  «الدوله امری رساج»که کنند؛ چنان

اش را بکنَد و کشور را از رّش آن ( تا ریشه.م1757/ .ه1170) بنگال یورش برد

های ها و نقشهسیاست آسوده کند و چنانچه چند تن از رسکردگاِن سپاه و

یافت و ق میـد، بسا که آرزوی او حتقـآمها در کار نمیانگلیس یهـمّکاران

بریزد، اما علل یاد شده به شکست سپاهیان وی  آنان را به دریا یهتوانست مهمی

نفوِذ  تلخ، زمینه را برای و دستگری و کشته شدن خود او انجامید. این رسانجامِ 

شان جا را به پایگاهی برای چریگیکه آن رد؛ چنانها در بنگال فراهم آوانگلیسی

 بر رسارس هند بدل کردند.

هند برای رفع نفوذ  از دیگر امریان مسلامن نیز در جنوب «حیدر علی»

تریگی روابط انگلیس و فرانسه  (. او از.م1781/.ه1195خاست )پاانگلیس به

ورش نیز پس از او کار پدر الفرزند شجاع و د ،«تیپو سلطان»برد. بسیار هبره می

ها مهت گامشت؛ با آنان بسیار جنگید و تا به قلع و قمع انگلیسی را دنبال کرد و

زودی از  فداکاری او، به که کشور بر اثرمرز پریوزی فرجامنی پیش رفت؛ چنان

ان سپاه و شد، اما این بار نیز خیانت برخی از رسیوغ استعامر بریتانیا رها می

های انگلیس فریفته شدند، به ضعف یات که به وعدهالو ضعف نفس امریان

کشاکِش  دلری در قوای او انجامید و سپاهیاِن وی پراکنده شدند و خود آن فرمانده

  جنگ، به شهادت رسید.

 که -شان ترین دشمنها پس از کشته شدِن او، از رسسختخاطر انگلیسی

آسوده شد و از آن پس به  - ثمر سازدشان را بیهایی نقشهچیزی نامنده بود مهه

 یهرقیب، به سوی آن لقمپرداختند و در حمیطی بی اجرای نقشه های خویش

 ها از آن پس آمغاز شد وگرییها و سختورزیکینه (1)گوارا دست گشادند.

                                                           
 ( جریانی مربوط به قیام یکی از امریانِ 2)جلد « ی ایران و انگلیستاریخ روابط سیاس»در  (1)
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اد و آشکارا به رسکوبی استعامر مغرب چهره زشت و ترسناک خود را نشان د

 استعامرزده پرداخت.  نریوهای معنوی و امکاناِت مادی آن ملِت 

کننده و کشنده بود، اما این دوران برای بیشرت مردم هندوستان، تلخ و ناکام

و فراگریش، مسلامنان )مبارزان اصلی هند( را بیش از  آمدهای شومگامن پیبی

 رد. آز  دیگران می

درخشید و در برقی می اِن آن تاریکی دهشتناک گاه از سوییباری، در می

ترین مبارزان آمد و گروهی از رسسختژرفای آن سکوت مرگبار، فریادی برمی

ح از دست الکه حتی در آن اوضاع دشوار از پای ننشسته و س و جنگجویان هند

 نمودند. می نیفکنده بودند، در برابر دیدگان دوست و دشمن رخ

صی الن با دلی پ ر از امید و رسشار از ایامن، با فداکاری و اخنان مسلامای

شدند. و هرگز از شکست مأیوس نمی جنگیدندراستنی در راِه دین و وطن می

لهم این گروه،  مؤسس و  بود که در جنگ با دشمن (1)«یارلسید امحد عرفان ب»م 

 م(.1831)شاگردان و مریدانش در شامِل هند شهید شد  مهراه با

 

 «جهاد» یألهمس

 کرد و موجِب هراس آنانای که انگلیسیان را اندیشناک میهألترین مسمهم 

 بود. «جماهدان جهادِ »شد، می

 گری در راهِ مهواره خاری دامن شان،، با وجود کمی نفراتاین جماهدان مؤمن
 

                                                                                                                     
حملی هندوستان بر ضد حکومت انگلیسی و وساطت و ممانعت آقاخان حمالتی از این اقدام و         

های حملی هند منحرص به نپذیرفتن آن امری نقل کرده که کاشف است از این که شورش

ی نواحی این کشور جریاناتی از این قبیل وده، بلکه در مههچه در متِن کتاب یاد شده، نبآن

 افتاده است. اتفاق می

 به زبان« سیّد ابو احلسن ندوی»ی معروف هندی، نویسندهرشح حالی از این شخص را  (1)

  (.آزاد -ندابخش سوم خمترص آن را آوردهمؤلف حمرتم در . )و انداردو نوشته
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شناختند را می شانخصلت خوبی این ها نیز بهآمدند. انگلیسیشامر میعامر به است

به شامر آمدند، چه به نظر می  آنتر و نریومندتر از و حتی آنان را بسی بزرگ

 تر شوند و ناگهان حکومت و نفوذکه در آینده قوی آوردند و بیمناک بودندمی

از را « جهاد» یاندیشه آن کهبرای ین روی، از ا .بریتانیا را در هند پایان دهند

گراییدند و شامری از می که بیشرت مردم بدان باور داشتند و - ضمری مسلامنان

کن کنند، و ریشه پاک - پرداختندمردان سلحشور و فداکار در عمل بدان می

آیا جهاد در »: ندخود داد یهنشاندعلامی دست و بهبدین مضمون سامان  سؤالی

 آنان پاسخ دادند:و  «است؟ دوستان جایزهن

 ها وجهاد در صورت عدم توازن میان نریوی مسلامن»

ال ـف جان و مالاِت یهنریوی استعامرگر، کاری بیهوده و مای

نامز و ادای فرائض  یهاست و تا وقتی که دشمنان از اقام

  وب ـیط جنگ و آشد حمـد، مملکت نبایـاننکرده رییـجلوگ

 !!«. .. گردد

اثر بی را «شاه عبدالعزیز دهلوی»خواستند با این فتوا، فتوای  میمهچننی آنان 

( .م2114فتوایی صادر کرد ) کنند. او بیش از نیم قرن پیش از این، نخستنی بار

علامی اسالم  ی هانگیخت و قاطب ها برمی که مردم را به مبارزه و جهاد با انگلیسی

برمبنای مهان  و أیید کردندهای بعد نیز آن را تنشانده، سال عاملان دست جز مهنی

 جهاد با انگلیس برانگیختند. مبارزه و  ، مردم را بهفتوا

این فتواهای  به برخی از (1)«مسلامنان هند»مورخ انگلیسی در  ،«هنرت»آقای 

امضای سه تن و  است اشاره کرده، ( صادر شده.م1870استعامری که در مکه )

فتیان مذاهب حنفی، شافعی و مالکی، بر یکی از این فتواها دیده می شود. ن ه از م 

( تأیید 1314فتوای دیگری را در این زمینه )هفدهم ژوئیه  نفر از علامی هند نیز

                                                           
 به اردو ترمجه کرده است. «کرت صادق حسنید»این کتاب را  ((1
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کند و می استوار مسلامنان در جهاد حکایت یاز انگیزهخود  هااند. این فتواکرده

دهد که آنان هرگز در برابر دشمن استعامرگر، رس تسلیم فرود نیاوردند نشان می

مهچننی دلیل روشنی بر هراس مهیشگی  و از هدف خود دست برنداشتند.

ای، از اند با هر وسیلهخواستهکه میجهاد است؛ چنان یهها از اندیشانگلیسی

 واداَرند. مردم را به تسلیم و آرامش یودهمبارزه جلوگریی کنند و ت یاندیشه رواج

 را به «م امحد قادیانیالمریزا مغ» یهمغائل یاین مقدمه، رسچشمه یپایه بر

 گفت: می ت داشت ونبوّ  ادعای که توان کشف کردخوبی می

جهاد را از رس  یهبه من وحی رسیده است که باید اندیش»

اخالص و  با هنایتکنیم و نسبت به حکومت انگلیسی بریون 

 ( 1)«.نامییم صمیمیت رفتار

 (2)آورد.ض مذهب ساختگی خود به شامر مییوی این موضوع را از فرا

                                                           
وإن احلرب حّرمت علّی، وسبقت لی أن »در این باره چننی است: « مغالم امحد»متن گفتار  ((1

« أمنع احلرب وال أتوجه إلی القتال ... فال جهاد إال جهاد الّلسان واآلیات واإلستدالل.

 .(7)خطبه اهلامیه: 

ی استعامری و احکام جاهالنه و زماِن پیدایش، با نیز که از حیث ریشه« هبائیت»در مسلِک  ((2

شود. دارای شباهت فراوان است، احکامی از این قبیل دیده می« قادیانی»ِی مسلک مسخره

نسبت به آن پافشاری « هبائیت»از مجله موضوع حرمت دخول در سیاست است که رهرباِن 

ی قضایای درباره« علی اکرب ایادی»که خطاب به  در لوحی« عباس آفندی»زیادی دارند. 

 دهد: صادر کرده چننی دستور می« حممد علی شاه»مرشوطه و 

 «ی بر زبان براند!زهنا ر اگر در امور سیاسی نفسی از احیاء مداخله نامید و یا آنکه کلمه»

در  ی پلید و استعامری این مسلک. شگفت آن کهو این خود گواهی است روشن بر ریشه

دارد و ها برحذر میکتاب مقدس مسیحیان نیز آن جا که پریواِن مسیح را از مقابله با قدرت

شناسد )رساله پولس می« مقاومت با ترتیب خدا»را « های برترمقاومت در برابر قدرت»

توان نشانی از این اثر انگشت استعامر و استبداد ( به روشنی می13به رومیان: اول/ باب 
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در تأثری گذارد و  نمردم مسلام یتوده یاستعامری در اندیشه این فتواهای

تلخ  نگهباناِن استعامر چندان دشوار نبود که جماهدان را درسی برایی آن نتیجه

فتواها  یهکه به واسط عربت دیگران شوند. بنابراین، پس از این یهاموزند تا آینبی

آن گروه فداکار دریغ نکردند و  یدرباره ، از هیچ جنایتیساختندزمینه را فراهم 

 یهجزیر»اندمان )معروف به  یعدام و حبس بلندمدت و تبعید آنان به جزیربه اِ 

بر آنان پرداختند، اما این مبارزاِن نستوه، چنان شکنجه و فشار آوردن  ( و«مرگ

آوردند و از پای می ها را تابشکنجه یدر باور خود استوار بودند که مهه

 نشستند.نمی

دستگاِه استعامر  از ترفندهای کوبندهیکی ، «وهابیگری»متهم کردن آنان به 

ک کردن بقعه های مترّب  در آن زمان بر اثر ویران «وهابیان»بر ضد این گروه بود. 

این  بدنام بودند و این هتمت به نفرِت مردم ازمنفور و مسلامنان  یهحجاز، نزد تود

 انجامید.گروه جماهد می

اش و حیالصرهرب فکری این گروه، بر اثر پیشنهادهای ا ،«سید امحد عرفان»

 و خرافات، به وهابیان مهانند فراخواندن مسلامنان به پریاستِن اسالم از بدعت

( 1)نمود.می
 

                                                                                                                     

های استبدادی قدیم در ی آنانی را که به دخالت دستگاهرد و به آسانی گفتهمشاهده ک

 پیدایش مسیحیت کنونی معتقدند، باور داشت.

خرافات  ی  اصالحاِت  مذهبی  و  برطرف ساختنألهوری این مطلب  الزم  است  که  مسآ یاد ((1

« گریوهابی»و در هنضت نکرده  ی ادعا جتاوزاست، هرگز از مرحله« وهابیان»ی که داعیه

حممد بن »نامید، صورت نگرفته است. تنها کاری که « اصالح»کاری که بتوان آن را 

)رهرِب وهابیان( و پریوان خشک و خشن و جامد وی انجام دادند این بود که « عبدالوهاب

های کوچک ای میان مسلامنان اجیاد کرده و به هبانهبه نام اصالحاِت مذهبی، شکاف تازه

و «  حرضت حرمت زیارت قرِب آن»و « حرمِت سوگند خوردن به پیغمرب»مانند 

و مسایلی از این « حرضت به عنواِن سیدناحرمت نامیدن آن»و « حرمت شفاعت خواستن»
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 باره آورده است:در این( 1)«املسلمنی فی اهلند کفاح  » ینویسنده

رهرب فکری این مجعیت، از  ،«سید امحد عرفان»از آنجا که »

حی و دعوت مسلامنان به الهای اصهت پیشنهاد طرحج

ها و خرافات، به وهابیان شباهتی بدعت  پریاستن اسالم از

داشت، این هتمت در مهان اوائل؛ یعنی در دوران حیاِت می

ها توانسته ها و سیکانگلیسی به ثمر رسیده بود و «عرفان»

وادار به خیانت را  ان ناآگاهبودند بدان وسیله بعضی از مسلامن

شاه »ارش ـری، او و مهکـتدب ند و با اینـکرده و بر او بشوران

( 2)«.بربند از بنی 1831را در سال  «اسامعیل
 

 در آن برهه «عرفان»نیز که پریواِن  1857 این هتمت در دوران پس از انقالب

ها بود ای در دست انگلیسیها می جنگیدند، سالح کشندهرسسختانه با انگلیسی

امور  یبردند و علامی فعال را در حوزهکه در هر فرصت مناسبی از آن هبره می

خواندند، در دید آنان ناپسند که مردم را به مبارزه با انگلیس فرامی سیاسی

در اجیاِد فاصله میاِن  اشأثری شیطانینمودند. اکنون نیز این ابزار باقی و تمی

، آن پاکبازان «عرفان»اما پریواِن  .قرشهای گوناگون مسلامنان، نامیان است

                                                                                                                     

ی اسالم خارج و جان و مال و ناموِس آنان ردیف، اکثریت قاطع مسلامناِن جهان  را از دایره

در حمیِط قدرت و حکومت خود، آزادی فکر را که از ارکان را مباح دانستند. بعالوه؛ 

)یا « إّما الوهابیة، وإما السیف!»اجتامعی آینی مقدس اسالم است، از بنی بردند و با شعار 

گری و یا شمشری!( مسلِک خود را به صورِت یک اعتقاد اجباری در آوردند و وهابی

ی و مجود فکری را در یک قسمت از خالصه به نام مذهب و به عنوان اصالحات، برادرکش

 ی اسالمی ترویج کردند و البته از این راه کمکی بس ارزنده برای پیرشفت اهدافجامعه
 استعامر به مغرب تقدیم داشتند.

 مسلامنان در هنضت آزادی»با نام « ایآیت اهلل خامنه» است  که جنابکتاب مهان این  ((1

 )مؤلف( خورشیدی منترش کرده است. 1347به فارسی ترمجه و در  «هندوستان

 .35: «نان در هنضت آزادی هندوستانمسلام»ای، علی خامنه ((2
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لص، از این س نیز هنراسیدند و هرگز زبون رویدادها و موانع نشدند،  ح برندهالخم 

آن رسارس  ها، نریوی خود را متمرکز کردند و دررمغم آن کارشکنی بلکه به

ها، راه انگلیسی ویژه نواحی کوهستانی، مهچون خاری دامنگری بر زمنی بهرس

 گوید:باره می در این «ابواحلسن ندوی» کردند. استادخودنامیی می

عنارصی بودند در راِه حق استوار و نسبت به جان و مال »

بیشرت آنان را زیر فشار قرار انگلیس، دریغ ... هر چه استعامر بی

ک و الافزود؛ امشان میگویی بر قدرت مقاومت ،دادمی

ورد ـتعقیب و مشد؛ خودشان دائاًم حتت شان مصادره میاموال

انگلیسی حماکمه و به  ایـهدر دادگاه د،ـگرفتنرار میـه قـشکنج

حال شدند ...، با این ها و تبعیدهای طویل املدة حمکوم میزندان

شد. با در آنان مشاهده نمیاضطراب  ترین آثار تردید وکوچک

 و کردندمی را حتّمل این صدمات یهانگیز مهاستقامتی اعجاب

 شانلهدر خمی آرامش فکر تسلیم و هم حلظه یک حتی

(1)«گذشت.نمی
 

 

 ادگیانقالب و جهاد آز

خواه و مسلامن و چند تن از ملِت هند به رهربی علامی رّبانی و امریان آزادی

از آن وضِع مرگبار، انقالب  خورده از انگلیس، برای رهاییهندوهای زخم

(. نظامیان بومی هند آمغازگران این .م1857/.ه1274خونینی به پا کردند )

کسانی را از فرماندهان انگلیسی کشتند و از مرزهای که  چنان انقالب بودند؛

نخست به اوج  کشور به سوی دهلی به راه افتادند. شور انقالب در چهار ماه

کردند و ابزار پیرَشوی را رسید و مهه مردم با سپاهیاِن هندی مهکاری می

                                                           

 ی مجادی، موّرخه«املسلمون»ی دانشمند مزبور )ندوی( در جمله ی مقالهنقل از مقدمه ((1

 م. )مؤلف(1952و مارس  .ه 1371اآلخر 
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 پایتخت قدیم هندوستان در مهنی ،که دهلی چنان آوردند؛شان فراهم میبرای

 ،(1)«الدین مظفر شاه رساج»چهار ماه به دست شورشیان افتاد. انقالبیان بر 

 خواندند. «امپراطور هند»شاهان مغولی مسلامن گرد آمدند و او را  یهبازماند

نوزدهم بود، تا اواخر  های سدهترین جنبشاین انقالب که از معروف

انقالب به وضع دشواری دچار  ل شد. انگلیسیان ساکن هند، در آمغازدنبا 1859

وزید، اما پس از فصل گرمای شدند؛ زیرا نسیِم پریوزی بر پرچم هندیان می

نفس انگلیسی و پایان فراهم شدن زمینه برای فرستادن سپاهیان تازه هندوستان و

امیان هندی در برابر نظ یافتن جنِگ ایران و انگلیس، این وضع دگرگون شد و

(. با سقوط 1858تاب نیاوردند و دهلی را به آنان واگذاردند )فوریه هاانگلیسی

 نامند.  در لکنو، اثری از آن در جای دیگرشکست و جز  دهلی، انقالب درهم

 بر های پیشنی هند،البـالب نیز مهچون انقـنقش مؤثر رهربی این انق

 خود به راهربی علامی «حاج امداد اهلل»امنان بود و حرضت مسل یهعهد

و  «گنگوهی»دیوبند، حرضات  پرداخت. بزرگان اسالم در این زمینه می

برای رسیدن به پریوزی در این جهاد و  ...  و «حافظ ضامن»و  «نانوتوی»

که  رطو مهان - نریوی خود کوشیدند، اما یاسالمی، با مهه شکوفا شدن انقالب

 دند. تالش موفق نش در این -قبالً ذکر گردید

ی هبازماندگان سلسل از یکیپریامون  وگوگفتشورشی، بدون  عنارص

شان پادشاهان مسلامن مغولی گرد آمدند و احیای حکومت او را به شعار مبارزه

ها سبب پس از رسکوب شدن انقالب، مسلامنان میاِن ده بدل کردند. به مهنی

تاب آوردند؛  ندی، تنها کسانی بودند که پیآمدهای تلخ این شکست راملیت ه

زیرا استعامرگران برای کوبیدن آنان و از میان بردن نشاط و نریوی آنان، به هر 

                                                           
( و 33نوشته است )آزادی هند: « شاه عامل»بادشاه مغولی را آقای مهندس بازرگان، ناِم این  ((1

نویسد که ( می2ج«)تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس»در کتاب « حممود حممود»آقای 

 .اندوی پریمردی نودساله بوده و در میداِن جنگ خود و دو پرسش کشته شده
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را دستگری و در دادگاه  «ظفرمرساج الدین ابو» کهجنایتی دست زدند؛ چنان

 ، به رانگون پایتخت برمهسپس با ختفیف در کیفر او ،انگلیسی به اعدام حمکوم

 ها ماند که جان سپرد.ای در بند انگلیسیتبعیدش کردند. او به اندازه

هندوستان از کمپانی هند رشقی به ی هپس از شکست انقالب، اختیار و اراد

ای از امپراطوری را پاره هند «ویکتوریا»دولت انگلستان منتقل شد و ملکه 

بریتانیا خواند. بنابراین، دشمن پریوز که از مسلامنان؛ یعنی حکمفرمایاِن پیشنی آن 

تاز میدان حکومت هند شد و با مهه قدرتش، به به دل داشت، یکه رسزمنی کینه

فرهنگ و متّدن اسالمی  آنان پرداخت. شهرهایی که مهد یهتوزی دربارکینه

روی  رفتهرفتهها افتادند و آثار دوران اسالمی، د، به چنگ مغاصب انگلیسیبودن

های اسالمی دور ماندند و راه برای نفوذ مردم ناگزیر از آموزش به نابودی هناد و

م(، 1857هنگامه ) ها در اینشان باز شد. انگلیسیمعنوی انگلیس در رسزمنی

دار آوخیتند و با شامری از جماهدان نیز  یتههزار عامل مسلامن را به ختکامبیش سیزده

آزارترین شیوه کشتند؛ بر بدِن برخی از کردند و آنان را به دل وحشیانه رفتار

  !سوختند آتش در و دوختند خوک پوسِت  در زنده و مالیدند خوک چربی مسلامنان

 

*** 

 شکنبه هر روی، دشمن سّفاک با طرح انواع و اقسام نرینگ و مظامل کوه

به ویژه مسلامنان را به خاِک خواری بنشاند و پس از چریگی  توانست مّلِت هند

صفحات دل و دماغ  سیاسی و مادی بر این کشور، آثار و نقوش اسالمی را از

که های پلیدش از میان بربد؛ چناننگهای قرآنی را با نریمسلامنان حمو کند و آموزه

 خود چننی آورده بود: (REPORT) فرهنگی او در گزارش یکمیته و «رد میکالیل»

ها رعیّت ما باید گروهی بسازیم که میاِن ما و ملیونما »

حیث خون و  ازانی باشند که ترمجان باشد و این گروه باید کس

 ،هندوستانی، اما ِمن حیث فکر و مذاق و رأی و الفاظ رنگ
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 ( 1)«انگلیسی باشند.

 ستادگیيکانونِ رهبری و ا

ها را بنیاد گذارده که علام آن -پس از نافرجامی انقالب، مدارس مذهبی 

رو، آمد. از اینشامر می به «جهاد» یو انتشار اندیشه احیایگانه کانون  - بودند

دیدند و برای نابود کردِن ها این مدارس را مهچون َشبحی ترسناک میانگلیسی

را یکی از « منبع العلوم»رسگذشت یکی از این مدارس به نام  کوشیدند.آهنا می

 : رشح داد چننین برای م« العلوم دار»معروف  یهد مدرسیتاسا

آن، از توانگران  یهاین مدرسه و مسجد مهسای بنیادگذار»

پس از سامان یافتن ساختامن  حمل انگلیسِی حاکم شهر بود. 

که مرکزی  او را بدین دلیل و اعرتاض کرد ، سخت به اومدرسه

برای آموختن احکام جهاد بنا کرده است، سخت نکوهید. 

از گرایش مسلامنان به جهاد بر خود  در آن هنگامه هاانگلیسی

گریی و هراسیدند. سختلرزیدند و حتی از ناِم آن نیز میمی

گریی آن مرِد ثرومتند از مدرسه و به کناره ،حاکم انگلیسی فشار

 نپذیرفتن خمارِج آن انجامید. 

ساخت و ساز مدرسه  مسلامن به زودی کار یهباری، تود

بر عهده گرفتند تا به رسانجام رسید. اش را را به دست و هزینه

 یقاسم نانوتوی، فرمانده این مرد ثرومتند، فرزند موالنا حممد

دارالعلوم  یهو مؤّسس مدرس گروه علام )در انقالب هند(

فراخواند، اما  ی منبع العلومسهدیوبند را برای تدریس در مدر

ه کاین دعوت موِجب بیم و خشم حاکم انگلیسی شد؛ چنان

واداشت،  وی را به برکنار کردن پرس نانوتوی از اموِر مدرسه

                                                           
 .105: «تاریخ التعلیم»میجر باسو،  ((1
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فقری  یهکرد و توداما مدرسه مهچنان کارهایش را دنبال می

پذیرفتند، نمی رمغم امریان و ثرومتندان از حاکم تأثری مسلامن که به

  «آن را بر عهده گرفتند. یهزینه

ها مهواره از مسلامنان اندیشناک بودند و بیم آن داشتند که بنابراین، انگلیسی

در گروه مسلامنان و چون  خود بیندیشند جتدید حکومت بهدوباره رسبردارند و 

شان هراس و شد، کشف آن، بر این بیمهایی از چننی خیزشی دیده میامغلب نشانه

 .کردندمی جـود را در برابر آنان بسیـتوان خ یهرو، مهاین زود و ازـفامی

امپراطوری  قلمرو د بهـهن احلاقچیزی که پس از پریوزی انگلستان و ترین مهم

اشغالگران اسالم توسط بریتانیا به خیزش و رسکشی مسلامنان انجامید، هتدید 

متمرکز در برابِر این آینی نریوی خود را  یهاین گروه پلید مه دیدند کهبود؛ زیرا می

مذهبی  هایمیسیون های جدیدی با امکاناِت فراوان بهکه مدرسهکرده است؛ چنان

تافت و موقوفات آهنا گذارد، اما تأسیس مدارس اسالمی را برنمیمسیحی وامی

 مهواره در پی تعطیلی آهنا بود.  کرد ورا ترصف می

 گروهی از متفکراِن مسلامن در این اوضاع با خود اندیشیدند که مسلامنان

از آن  هحلساتوانند با نمی اند و دیگرشان را از دست دادهنفوذ و قدرت اگرچه

ا پاس دارند و از توانند با جانفشانی و انفاق مال، دین خود ردفاع کنند، اما می

ها مهواره برای انگلیسیو چون اع کنند. شان دفعملی مذهب هایباورها و آموزه

این  یههزین تأمنی یکوبیدن مدارِس دینی، به موقوفات آهنا؛ یعنی تنها رسمایه

نیاز از که مدارس دیگری بی ، به این فکر افتادندکردنددرازی میمدارس دست

یرا مردم مردم تأمنی کنند؛ ز یکمک توده موقوفات بر پا کنند و نیازهای آهنا را به

 مهچون موقوفات یا مهچون امریان و ثرومتندان در دست و به فرمان حکومت

 ملِت  جانکشاندند و بدین شیوه بایست مبارزه را به این سو مینبودند. پس می

نسِل جوان  خواستندمی آنان داشتند.می نگاه دشمن، تعرض از را دیِن آنان و مسلامن

 قل دور از موِج استعامر نو، تربیت کنند و با این تدبریای مستبرنامه یرا بر پایه



 «ديوبند»اعتدال در مسلک                                                                 32    

 
 

ورزی و بیزاری از استعامرگران را در آهنا بدمند و از حل شدن در روِح دین

تأمنِی این هدف، تأسیس مدارسی   شان دارند. یگانه ابزارالگوهای مغربی حمفوظ

ود. شامری از جدا از دستگاه حکومت و وابستگانش )امریان و توانگران و...( ب

حانه، ها، پس از شکست در میدان جنگ مسلّ مبارزه با انگلیسیدار طرف علامی

  هایی برپا کردند.چننی مدرسه در این میدان علمی به مبارزه برخاستند و

 «وبنديدارالعلوم د» یمدرسه

 «دارالعلوم»مهنی اندیشه و انگیزه پدید آمد،  یای که بر پایهنخستنی مدرسه

از شهرهای ایالِت سهارنپور  نَود میلی شامل دهلی ودر در دیوبند بود. این شهر 

حممد قاسم »ند. موالنا انیمی از آنان مسلامنهزار نفر مجعیت دارد و است که سی

 . هنگامیداشتای ساکن در این شهر، پیوند سببی خانواده با (1)«نانوتوی

خانواده پناه آورد و  ها فاتح شدند، وی به اینکه علام شکست خوردند و انگلیسی

 یدر این شهر پنهان شد و هنگامی که دولِت انگلستان فرمان عفو عمومی درباره

دوباره در اجتامعات ظاهر شد و جماهدِت خود را از رس  انقالبیان صادر کرد، او

                                                           

م.( تولد یافت. در 1832.) ه1248بسال « سهارنپور»از توابع « نانوتا»ی در قریه وی ((1

به حتصیل پرداخت و نزد علامی بزرگ این شهر مراتِب علمی را طی « دهلی»مدارِس دینی 

سالگی در انقالب هندوستان رشکت جست و در سپاهی که علام گرد آورده  25کرد. در 

های نیز به دست مفّوض شد. وی در این جنگ پریوزیبودند، منصِب فرماندهی کل بدو 

ها را شنید، از جنگ دست کشید و آورد، ولی هنگامی که خرب فتح دهلی به دست انگلیسی

ی این مدرسه را خمفی گشت. پس از چندی جمددًا ظاهر شد و با کمک مهفکرانش شالوده

که هنوز پنجاه در حالی 1879ی فعالیت نداد و بسال رخیت. ولی اجل به او مهلت ادامه

گذشت، وفات یافت و در جواِر مهنی مدرسه به خاک سپرده شد. او از سال از عمرش نمی

رود و تألیفاتی نیز از خود به جای رهرباِن بزرگ مذهبی و جزو مربزترین علام به شامر می

ی او دهترین کتب است. مدرسه هم اکنون در اختیار نوای خود از مهمگذارده که در رشته

 باشد.)مؤلف(می« حممد طیب»موالنا 
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 کمِک مردمانِ  اش بدل کرد و باهای علمیگرفت و دیوبند را به مرکز کوشش

 مدرسه یهنامترین بند آینیای دینی بنیاد هناد. مهمهخریخواه این سامان، مدرس

 این بود:

ای از دستگاه حکومت یا ترین کمک و اعانهباید کوچک

کسانی که با این دستگاه ارتباط دارند، پذیرفته نشود و برای 

 یهعام های مالی و انفاقاتمدرسه، فقط کمک یههزینتأمنی 

مردم مورد استفاده قرار گرید تا دولت نتواند به طور مستقیم 

(1)عامل نفوذ نامید.مدرسه مداخله و اِ  یا مغریمستقیم در امرِ 
 

به  تنها با حضور یک دانشجو (2)«تشتی»کاِر تدریس در مسجِد کوچکی به نام 

درخت ی ه، در سای«قاری حممود» و یک استاد به نام مولوی «حممود حسن»نام 

رشید امحد »م( و عارِف رّبانی موالنا 1867/.ه 1283اناری در آن آمغاز شد )

های تاریخ این است که نخستنی کرد. از شگفتینظارت می بر آن(3)«گنگوهی

رهربان  یجرگه های بعد بهسال «حممود حسن»دانشجوی این مدرسه؛ یعنی 

هند درآمد و باری با گروهی از مهکارانش در حجاز و  یانهخواهمبارزات آزادی

                                                           
 هایبنیاد هناد که در پانوشت را بر هشت اصل اساسی« دارالعلوم»،  «نانوتویی»موالنا  ((1

  )آزاد( .یمابرای خوانندگان ذکر کردهصفحات آینده 

 .این مسجد اکنون نیز برقرار است ((2

میالدی تولد یافت. در مدارس  1828ل در سا« سهارنپور»از توابع « گنگو»ی در قریه ((3

بودند، به کسب علم اشتغال « شاه ولی اهلل دهلوی»ی و نزد علامیی که از خانواده« دهلی»

یافت. در انقالب بزرگ هندوستان رشکت جست و دستگری شد. شش ماه در زندان ماند و 

. وی تا سال پس از آزادی به تأسیس این مدرسه کمک کرد و در آن جا به تدریس پرداخت

میالدی به تدریس و ارشاد و هدایت مردم مشغول بود و مریدان و پریواِن زیادی  1905

هجری بود، وفات یافت و در مهان  1323گرد او مجع آمدند. در مهان سال که مصادف با 

اند. تألیفات زیادی نیز از او شهر به خاک سپرده شد. اینک فرزنداِن او در آن شهر معروف

 ت.)مؤلف( باقی اس
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دی المی 1920دستگری شد و تا « مالطه»در  جنگ اول جهانی یبار دیگر در میانه

که ملِت هندوستان به نام او شعار درحالی در زندان به رس برد و در این تاریخ 

 .وطن بازگشت خواند، آزاد شد و به)شیخ اهلند( می« پدِر هند»و او را  دادمی

در درازنای زمان در کناِر مهان مسجد کوچک گسرتده به هر روی، مدرسه 

و  حمیطش را گسرتدند و دانشجویان آرام عامرات بسیار بر آن افزودند وشد و آرام

 شامر شدند. استادان و کارمندانش بی

ای یافت و در ردیِف آوازهبه تدریج  مذهبی یهدینی و مّلی این مؤسس یشیوه

 یهاز مه ربِی آسیا جای گرفت و دانشجویانترین مدارس مذهبی عبزرگ

درخوری برای  یهسفر کردند. این مدرسه زمین کشورهای اسالمی بدانجا

هبداشتی  که مغذا، لباس، مسکن و وسائل فراهم آورده بود؛ چنانفراگریی دانش 

این  (1)نام هنادند. «ازهِر آسیا»کرد و حتی کسانی آن را دانشجویان را تأمنی می

خواه آماده کرد و برای پیدایی هنضتی آزادی ایتازه یهرسه مهچننی زمینمد

 (2)رفت.های دوِم آن به شامر میکارهای آموزشی از هدف

گذران آن، و بنیان« وم دیوبنددار العل»در ادامه، برای آگاهی بیشرت در مورد 

 سپاریم. می «قاضی مظهر حسنی»به سخن را ی رشته

 

 

 

                                                           

 .های اسالمی جهان استترین دانشگاهمرص که از بزرگ«ِ األزهر»در برابر  ((1

از  -در یکی دو جا  -تا این جا با تغیریات بسیار کوچکی « نگاهی به گذشته هند»از عنوان  ((2

ها بعضی قسمت (  با حذف36تا  12)صفحات « هنضِت آزادی هندوستانمسلامنان در »

 .نیز با ترمجه نقل شده است« املهنّد»و بعضی مطالب از مقدمه قاضی مظهر حسنی بر  بلفظه

 )مؤلف(
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  (1)«وبنديد دارالعلوم» اکابر کوتاه یامهنیزندگ

یازدهم  یخلفایش )سدهو  «امحد رسهندی» حرضت جمدد الِف ثانی شیخ

و فرزندان  حمدث دهلوی «شاه ولی اهلل»هجری( و امام املحدثنی حرضت 

هایی دوازدهم هجری( در رسزمنی هند به توفیق اهلی، چراغ یبرومندش )سده

حرضت  که وارثان کامل آنانچنان؛ رشیعت و طریقت افروختند علم و عرفان واز 

بنیادگذار  ه(1297ـ  1248) «حممد قاسم نانوتوی»م موالنا السةاإلحج

 «رشید امحد گنگوهی»رشاد حرضت موالنا اإلدارالعلوم دیوبند و قطب

 همیاندر م( 1905/  ه1323ـ هنم مجادی الثانی  1244القعده )ششم ذی

 اسالمی را بدان نور فروغ بخشند. این هر توانستند عاملَ یزدهم هجری، س یسده

علم و عرفان بودند و  یت رشیعت و طریقت و پیکرهالکام جامع بزرگوار دو

 بدعت، رصف ت و نابودی رشک وسنّخود را در تبلیغ توحید و ی هحیات طّیب

آنان حمیط  بر دل و جانِ  کردند. حمبت و اطاعت حرضت نبی ختمی مرتبت 

در تقلید از  .آنان قوت گرفت یهحنفی در دورسنّت و فقه اهل شده بود و مذهب

افزون بر علوِم ظاهری،  سخت پایبند بودند و «ابوحنیفه» حرضت امام اعظم

ند. آن بزرگواران در بودای مقام بلند و ارزنده دارای نیز باطنی و در علوم عرفانی

حرضت  ،قطب العارفنی ،اءیعرفانی، از حمرض امام االول معارِف معنوی و علومِ 

ِ س رِسر د  ق  مهاجر مکی  «امداد اهلل چشتی»حاج  روحانی حاصل  فیوضِ  یفه الرش 

ِ شان یت و عرفان، به جایی رسیدند که شیخ طریقتالکردند و در مقاماِت و

 «بضیاء القلو»تصنیف لطیفش به نام  در خود  «امداد اهلل»حرضت حاج 

 ی آنان چننی فرمود:درباره  (60ی)صفحه

                                                           
است که آن را در « املهند»بر « مظهر حسنی»ی جناب قاضی ی مقدمهترمجه ،از این جا به بعد ((1

هجری در مسجد جامع مدنی چکوال نوشته و ما آن را  1328رمضان مبارک سال  23روز 

  )مؤلف( ایم.هم آورده« داملهنّ»ی فارسی رمجهدر ت
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ازین حقری حمبت و عقیدت و ارادت دارد، نیز هر کس که »

را که  - مهلََّس -قاسمو مولوی حممد  - مهلََّس -رشید امحد مولوی 

 اند، به جای من فقریعلوِم ظاهری و باطنی ِت جامِع مجیِع کامال

راقِم اوراق، بلکه به مدارج فوق، از من شامرند؛ اگرچه به 

اوشان به جای من و من به مقاِم  ظاهر معامله برعکس شد که

اوشان شدم و صحبِت اوشان را مغنیمت دانند که این چننی 

یاب برکِت ایشان فیض کسان درین زمانه نایاَبند و از خدمِت با

نوشته شد، در  رسالهبوده باشند و طریِق سلوک که درین 

نخواهند ماند. اهلل  هبرهبیـ  ان شاء اهلل ـنظِرشان حتصیل نامیند 

های عرفانی و نعمت تعالی در عمر ایشان برکت دهاد و از متامی

 «جماد.ألوآله ا ت قربت خود مرشف گرداناد! بحرمة النبیالکام

 نظری زمانِ چشتیه شخصیِت بیی هدر سلسل «امداد اهلل»حرضت حاج 

های عرب و رسزمنی های عرفانی و روحی وی درکه فیض ؛ چنانندخود بود

با رو، نامیده شد. از این« شیخ العرب و العجم»عجم منترش شد و به مهنی سبب 

دو بزرگوار )موالنا   برای تأیید و توثیِق آنمام األولیاء، وجود این شهادت آن ا

ٰذلَِک َفْضل  اهلل ی ْؤتِیِْه نیاز نیست.  شهادت کسی دیگر(، به «گنگوهی»و  «نانوتوی»

 .َمْن ی َشآء  

 

 ميالدی 1857جهاد آزادی سال  
، «الماس» دشمن ترینقتی خطرناکولی، ومغ شاهی یپس از زوال سلسله

 و حق علامی ساخت، استوار را خود یحکومت جابرانه« هندوستان»انگلیس بر 

 انگلیس علیه بزرگ جنگی وارد میالدی1357 سال در خواهآزادی هایتوده

در دست حاجی موصوف « اسالم»آزادی، قیادت علامی  نربد گردیدند. در این 

و حرضت « گنگوهی»، حرضت «دیوبند»کابر بود. ا «(حاج امداد اهلل)»
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و دیگران برای به پریوزی و به ثمر رساندن « حافظ ضامن»و حرضت « نانوتوی»

ا ام کردند، رصف را خویش یجماهدانه هایاین حرکت جهادی، متام کوشش

 نگردید. حاصل موفقیتی 

 هزار سیزده از بیش هاانگلیسی ،1357 سال نامیقیامت یدر این هنگامه

را به دار آوخیتنـد، با بعضی از جماهدان با وضعی وحشیانه رفتار نموده و با  عامل

نحو مورد آزار و اذیت قرار دادند، بر بدن بعضی مسلامنان چربی  ترینفجیع

 شدند!  خوک دوخته و زنده در آتش سوزاندهخوک مالیده شد و سپس در پوست 

 و هاانواع و اقسـام نرینگ منظور این که این دشمن سفاک با طرح و اِعامل

 خاک به خصوصاً  را مسلامنان و عموماً  را هند ملت توانست شکن،کوه مظامل

 .بنشاند مذّلت

 پس از تسّلط سیاسی و مادی بر کشور، یکی از عزایم پلید این دشمن لدود

این بود که آثار و نقوش اسالمی را از صفحات دل و دماغ مسلامنان حمو سازد و 

 یکمیته و« رد میکالیل  » که چنان بربد؛ بنی از پلید هایرآنی را با نرینگتعلیامت ق

 : بود نوشته را الفاظ این خود رپورت در او فرهنگی

 ما رعیت هاما باید گـروهی بسازیم که میان مـا و میلیـون»

که از حیث خون  باشند کسانی باید گروه این و باشد ما ترمجان

ز حیث سلیقه و فکر و سخن، هندوستانی و اما او رنگ، 

  (1)«باشند. انگلیسی

 « دارُ العلوم ديوبند»تأسيس دانشگاه دينی 

 ـلقب از خود یقدسیه یبا شامهکه  «حممد قاسم نانوتـوی»حرضت موالنا 

 ،بود برده پی آن فرعونی اقتدار خطرناِک  نتایج و انگلیس حکومت هایبه اراده

در شهر دیوبند  ،علوم و عقاید اسالمیو حفظ  1857الفی شکست سال ت برای

                                                           
 .105«: تاریخ التعلیم»میجر باسو،  ((1
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ی دینی عربی را گذاشت. دعاهای اولیای کبار آن زمان شامل اساس یک مدرسه

   آن مدرسه بود ... .

مهتمم ،  «الدین نقشبندی رفیع»، حرضت موالنا «تاریخ دیوبند»به گزارش  

 تمرّشف شد. آن حرضدارالعلوم دیوبند، در رؤیا به زیارِت حرضت پیغمرب

بر رس چاِه مدرسه و چاه از شری پ ر بود و گروه فراوانی از مردم در آنجا حارض 

های بزرگ و کوچکی در دست داشتند و حرضت ساقی کوثر ظرف بودند و

خواب را چننی تعبری و  فرمود. خوابگزاران اینآهنا را از شری پ ر می یهمه 

 َعلي - و فیوض رشیعِت حممدیههای علوم تأویل کردند که به خواست خدا چشمه

شود و جهانی را سریاب خواهد جاری می از این مدرسه  - لسَّاَلماوَ ُةٰ  الصَّلوِ ِنيَهاَبا    ٰ  

 کرد که چننی شد. 

جمّددان  جایگاه در این زمان در «دارالعلوم دیوبند»قان، برخی از حمقّ  یبه گفته

به گوشه و  «دارالعلوم»ه از نشسته؛ زیرا فیض علوم و معارف کتاب و سنت ک

 «دارالعلوم دیوبند»در جای دیگر ندارد. اگر  کنار جهان رسیده است، نظریی

 نامدر هندوستان، چیزی جز  «سنت و مجاعتاهل»آمد، از مذهِب پدید نمی

، سیاهِی «دارالعلوم» اکابر یهای مصلحانه و جمّددانهماند، اما بر اثر کوششنمی

جلوه گر و نورافشان شد.  ز میان رفت و انواِر توحید و سنّترشک و احلاد ا

 در توحیدگسرتی است.  «رالعلوم ابزاریاد»و  «سازسبب» ،خداوند

 به «فتالحتریک خ»به موضوع  برای رسیدگی «حممد علی جوهر»موالنا 

های علمی پیرشفتی (1)م( و هنگامی که از اصول هشتگانه2419دیوبند رفت )

 آگاه شد، گریست و فرمود:  «دارالعلوم» و دینی

 (1) «!رسندها اصولی اهلامی به نظر میاین»    

                                                           
جا و دیگر مدارس وضع  برای آن« نانوتوی»حرضت  «دارالعلوم»این اصول را مؤسس  ((1

 کرده بود.
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صوفی  در آن قرن هزاران حمّدث و مفرّس، فقیه، متکّلم، «دارالعلوم»گامن، بی

میان از ترین آنان فرستاد که جامع عارف و انسان جماهد تربیت کرد و به جامعه

و قطب  «نانوتوی»سالم  اإل ةحج یافتگانِ ن و فیضالان و متوّس شاگرد یهمه

حممود »ب شیخ اهلند حرضت موالنا النقإل، امام ا«گنگوهی» رشادإلا

 میانو باز از  است (اسری مالطهو  «دارالعلوم»نخستنی شاگرد )«احلسن

                                                                                                                     
 اصول عبارت بودند از:  ( این(1

را پیش نظر داشته های مالی کمک آوریتکثری مجع وانندتمدرسه تا میکارکنان  (1)

دوستداران و خریخواهان  (2). این کار بگامرند هبباشند و کوشش کنند کسانی دیگر را 

اعضای  (3)د. بلکه افزایش یابو  ه شودبرقرار داشتمهیشه  مغذای طلبهسعی کنند مدرسه 

ند و مصلحت شورای مدرسه، مصالح مدرسه را مراعات و در این راستا خملصانه کار کن

در مغری این صورت کیان مدرسه متزلزل  .مدرسه را بر آرای شخصی خویش ترجیح دهند

ولو کسانی  -درسه در این مورد از سایر اربابان نظر ممدیر  .خواهد شد و فروخواهد رخیت

استشاره نامید. و اگر مدیر در کاری  - هستند دینی مدارس خریخواه و آیندکه برای دیدار می

کس از اهل شورا مشوره نکرد، اعضای شورا حق انتقاد و اعرتاض بر وی را خواهند  با هیچ

و مثل علامی زمان، باشند متفق مدرسان در مرشب بسیار رضوری است که ( 4)دشت. 

اگر خدای ناخواسته چننی چیزی مشاهده شود، از که خودبنی و در پی توهنی دیگران نباشند 

وضع به مرور مقرراتی که برای مدرسه وضع شده و یا ( 5). مدرسه خریی متوقع نخواهد بود

د، مدرسه بقایی نخواهد داشت و اگر باقی شوو اگر چننی ن گردندباید اجرا به مهان نحو شود، می

تا وقتی که مدرسه متکی به یک منبع مالی و مادی ثابت  (6). داشت دربرنخواهد ایبامند، فایده

 زمنی، مانند هایییدا خواهد کرد و هرگاه چننی پشتوانهشاءاهلل کارش ادامه پنباشد، ان

خوف و رجا که ای آن پیدا شد، نعمت بر مردانهای صادقانه و دایمی دولتوعده کارخانه،

و و در نتیجه، نرصت  روداز بنی می است، و توجه به نرصت او تعالی اهلل إلیرجوع مبنای 

از  وضعیتی در باید مدرسه. شد خواهد رشوع کارکنان بنی نزاع و جدالقطع و امداد مغیبی 

حکومت و ا مرا در امور مدرسه، و رشکت دخالت  (7)نیاز قرار داشته باشد. حالی و هشورید

 طلبیآوازهاز اعانه،  شانهای افرادی که هدفکمک (8). کندبر آن وارد می یبزرگ یرضرها

 مؤثرمدرسه و بقای رقی کنندگان در تکمکهای پاک نیتنیت .تباعث برکت اس، نیست

 )»است. 
ب 
 ےسیب 

 

  ڑ

 

 .)آزاد( (81ـ  82: از: حممد عبید اهلل قاسمی «دارالعلوم دیوبند»و  27: «املسمن
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 هاییزیر شخصیتافراد ، «حممود احلسن»موالنا  شدرد و مسرتصدها شاگ

  :های گوناگون بسیار کوشیدندکامیابی دیوبند در زمینه د که برایهستن

سید حسنی امحد »حرضت موالنا  ،امری املجاهدین ،شیخ العرب و العجم .1

 (دیوبند شیخ احلدیث دارالعلوم) «مدنی

اه ـد انورشـحمم»ه ـمالـرت عـحض ،ویــوری و معنـت صالع کامـامـج .2

  (ث دیوبندحمدّ ) «کشمریی

 «ویـاهلل دهل ایتـمفتی کف»حرضت موالنا  ،امءـد العلـسی ،مفتی اعظم .3

  (شیخ احلدیث مدرسه امینیه دهلی)

 /.ه1369 توفای)م «شبری امحد عثامنی»حرضت موالنا  ،سالمشیخ اإل .4

  «(صحیح مسلم»رشح  ؛«فتح امللهم»مؤلف )  م(1949

 «.عبیداهلل سندی»قهرمان آزادگی، داعی انقالب، حرضت موالنا  .5

ارشف علی »حرضت موالنا  ،و عرفان ة، امام طریقتمال  مهچننی، حکیم ا

 رشف تلّمذ از حرضت ،( که خود از بزرگان دیوبند بود.ه1363)م«هتانوی

 داشت.  شیخ اهلند

امحد »ف و کرامت حرضت موالنا شیخ التفسری، قطب زمان، صاحِب کش

 فرمود:است، بارها می «دارالعلوم»یافتگان که از فیض  «هوریالعلی 

سنی دارالعلوم دیوبند از ابتدا تا شیخ احلدیث و صدر املدرّ »

اند ... یازده بار به هایی جامع الظاهر و الباطن بودهامروز انسان

روی زمنی  هِ ـجتّمع اولیاء اللّ حمل جا که آن حرمنی رشیفنی زیارِت 

جا هم در متام این مدت انسان  ام، لکن آناست، نائل شده

 «ام.ت مانند حرضت مدنی ندیدهالکام بزرگواری جامع متام

 شاه»حرضت موالنا  ،عارف باهلل ،ها، شیخ املشائخافزون بر این شخصیت
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شاه عبد » حرضت موالنا ،قطب دوران، واصل باهللو  «پورییعبدالرحیم را

شان در هزارها قلوب چراِغ عرفان یت و عرفانالکه انوار و «پورییارالقادر 

مجال و مظهر روند. آن حرضات دیوبند به شامر می  برافروخت، از فیض یافتگان

 ناحرضت موال ،امرِی رشیعت، جماهِد حریت، بطِل جلیل، خطیِب اّمت ،لالج

 که در قلوب هزاران نوجوان آتش عشق ختم نبّوِت  «اهلل بخاری سید عطاء»

بزرگواران  مهان وجود آذرخش از پرتوی برافروخت،  مرتبت ختمی حرضت

  .للّٰـِه َعَلیِهم َامَجِعنی ا َرمَحة  بود.  «دارالعلوم دیوبند»

 وبنديای دبه علم «تيوهّاب»ر و تهمتِ يفتنة تکف

ترین خواه و علامی رّبانی را از بزرگاین جماهداِن آزادی ،استعامر انگلیس

و آثار علمی و مذهبی  «دیوبند دارالعلوم»دانست. هنگامی که دشمنان خود می

فّیاض  یهگسرتش یافت، برای خشکاندن این چشمدر حال علامی آن را بالنده و 

کوبی این مرکز بزرگ اسالمی و علامی وابسته به آن، ترفندهای رس اسالم و

شان به آهنا، متهم کردن های گوناگونی به کار گرفت که یکی ازشگفت و چاره

طلب نامیان دنیاپرست و جاهبه شامری از عاملِ  و برای این کار بود «گریوهابی»

اران جماهد و مبارز را و کسانی را از آنان خریدند تا آن بزرگو متوّسل شدند

 یهمبارزاِت جماهدانکوشش شده بود نیز از آن تر که پیشبخوانند؛ چنان «وهابی»

تازان میدان مبارزه با استعامر انگلیس، امام این بزرگواران و پیش فالاس

و عامل  «یولیعرفان بر سید امحد شهید»حرضت  ،الکاملنی ةاملجاهدین، قدو

خنثی  ا مهنی اهتام، ب«اسامعیل شهید»حرضت موالنا  ،لرّبانی، جماهِد جلی

 . گردد

، «یلویرب خان رضا امحد» مولوی عواملی، و باسبا چه که داندمی هبرت ا خد

 یهکوشش فراوان، برنام که با شتاب و داشتبرآن را « بریلویه» یهبانی فرق

 ( 1)!کند خواندن و تکفری آن عاملان را آمغاز«وهابی»

                                                           
 (.17لی إ 12«: املهنّد»)مقدمه بر   «معّرفی خمترص اکابر دیوبند»قاضی مظهر حسنی،  ((1
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 «نيحسام الحرم»داستان 
 «المهنّد علی المفنّد» و

بلکه  ویکی از دالیل حمرز و گویا و مهیشگی جدایی خط فکری علامی دیوبند 

 «املهنّد علی املفنّد»کتاب معروف  ،«وهابیت»با  «تسنّاهل»ی متام مذاهب اربعه

گردید. این کتاب که به اسالم علامی چهار مذهب جهان  أییدت مورداست که 

و چندین سال پیش توسط این جانب به ده گردیچاپ و نرش زبان عربی و اردو 

قاضی »جناب ، داستانی جالب پشت رس داشته که برگردانده شدهفارسی نیز 

 رسگذشت چون. استآورده  آن کتاب بری خویش در مقدمه« مظهر حسنی

 افراطی هایمواضع اساسی علامی دیوبند و اختالف آنان با نگرش ،«املهنّد»

این جا نیز برای  را مطالب آن ،موضوع مناسبت به دارد،را روشن می «وهابیه»

 کنیم. خوانندگان تکرار می

 

 ی آنمايهو درون« نيحسام الحرم»کتاب 

 هجری به سفر حج1323در سال ، «امحد رضاخان بریلوی»آقای مولوی 

عبارات  سامان داد و «معظمه یمکه»ای در ، جزوهفرامغت از حجرفت و پس از 

جالب  لفظی و معنوی در آن گنجاند وپس از حتریف  را های علامی دیوبندکتاب

 و «خداوند تکذیب» به را حممدی اطاعت و حمبت دریای آن مستغرقان آن که 

فرقه » زیر عنوان  هاو در این جزو !(متهم کرد )العیاذ باهلل« پیامرب به دشنامگویی»

متنّبی قادیان را آورد؛ سپس بزرگان  ،«م امحدالمغ»عبارات کفرآمیز  «قادیانیه

فرقه وهابیه »و « کذابیه فرقه وهابیه»های زشتی مهچون دیوبند را با عنوان

  اند.دیانیهای مهانند قایاد کرد تا شاید افراِد ناآگاه بپندارند اینان نیز فرقه« شیطانیه

حممد قاسم »سالم موالنا اإلةهای حجاو در این جزوه، عبارات کتاب

ثنی موالنا فخر املحدّ  و «رشید امحد گنگوهی»رشاد موالنا إلو قطب ا «نانوتوی
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ة مال  و حکیم ا (رشح ابوداود «بذل املجهود»نویسنده ) «نپوریرخلیل امحد سها»

را  (مهاجر مکی «امداد اهلل»حرضت حاج  یهخلیف)«ارشف علی هتانوی»موالنا 

 است: نوشته از متن خودشان بریده و درباره آنان فتوای تکفری صادر کرده و حتی

 )!( «کس آهنا را کافر نگوید، او هم کافر است هر»

رشیفنی،  نیـحرمبرای تأیید شدن فتوایش نزد علامی  «انـامحد رضاخ»مولوی 

های عاملان دیوبند و نوشته علامی حرمنی،و چون  به کارهای گوناگونی دست زد

تأیید کردند. البته را او، آن  یهف جزوشناختند، با توجه به عباراِت حمّر آنان را نمی

د آهنا این چننی یاگر واقعًا عقا»باره چننی نوشتند:  این درحمتاط آنان علامی باز هم 

اش را با جزوه وی زمانی پس از بازگشت از حجاز،«. ت، فتوا صحیح استاس

 .(.ه1325) در هندوستان چاپ کرد «حسام احلرمنی»نام 

 

 «المهنّد علی المفنّد»ف يتأل یزهيانگ

 در آن روزگار در ،«مدنی امحد حسنی سید» موالنا حرضت سالم اإل شیخ

در کامل اوج خود برگزار  س درسش در مسجِد نبویالبود و ک «منورهی مدینه»

هنگام از آن آگاه نشد و  چنان بود که او به «حسام احلرمنی»شد، اما عملیات می

باره  تکفریی، اکابر علامی حرمنی را در اینی هشدنش از این حرب پس از باخرب

نوشتند و به هندوستان  پرسش برای علامی دیوبند 26 گاه آنان آگاه کرد؛ آن

در این زمان درگذشته بودند. «نانوتوی»و  «گنگوهی»فرستادند. حرضات 

ها را به عربی پرسش «خلیل امحد سهارنپوری» فخر املحّدثنی حرضت موالنا

حرضت  اهلند مشاهری دیوبند آن روزگار مهچون شیخ یفرمود و مههفصیح پاسخ 

، «ارشف علی هتانوی»مت حرضت موالنا ال  حکیم ا ،«حممود احلسن»والنا م

الّسلف حرضت  ة، بقی«رائپوری شاه عبدالرحیم»اسوة الصلحاء حرضت موالنا 

، «(یونانوت»سالم حرضت اإلة فرزند حج و مهتمم دارالعلوم) «حممد امحد»موالنا حافظ 

و  «(دارالعلوم دیوبند»اعظم مفتی ) «عزیز الرمحن»حرضت موالنا  عارِف کامل
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فتی اعظم هندوستان حرضت موالنا مفتی  آهنا را  «کفایت اهلل دهلوی»م 

امضا و تأیید کردند و برای علامی حرمنی فرستادند. افزون بر تأیید علامی هند، 

شام )سوریه( و دیگر کشورهای  ،مرص مشاهری علام و مشایخ مقتدر حجاز،

 تأییداِت خود مزّین کردند؛ سپس این مکتوب در قالبها را با اسالمی آن پاسخ

 (. .ه1325حتریر و چاپ و در کشور منترش شد ) «املهنّد علی املفنّد»کتابی با نام 

 علامی حرمنی، ترشیح و یهفرستاد هایاین کتاب افزون بر پاسخ پرسش

کاری فریب بردارد و ازرا در «نددارالعلوم دیوب»علام و اکابر  ید حّقهیعقاتوضیح 

ند. کدارد و مسلک حق بزرگاِن دیوبند را روشن میمعاندان پرده برمی خمالفان و

است که مسلک دیوبندیان را  گویی مدرک و دستآویزی امجاعی و تارخیی «املهنّد»

( 1)کند.ای اصولی نگاهبانی میبه گونه
 

 

* * * 

 «المهنّد»فارسی  یهاماندهی ترجمس یزهيانگ

معارف » یهنویسند ،«منظور امحد نعامنی»ام به موالنا که در نامه چنان

 ےکاملع خیش دمحم»و  «احلدیث

 

علامی   وعبد الوهاب  شیخ حممد بن») «ۓ  قحنب دبعا ولاهب  و  دنهو اتسن

امر از شکم افراد نخستنی گروهِ  ام، بیشرتِ رشح داده («بر حق هندوستان

پنجاه سال پیش به وطن  ، کامبیش«دارالعلوم دیوبند»آموختگان بلوچستانیدانش

]عمل به فحوای  یانگیزه های فراوان بهبازگشتند. آنان با حتمل رنج       

                     ]{ :122توبه} م دین برای کسب علو

دوستداران  حمرضمتحد آن روزگار سفر کرده و از  از بلوچستان به هندوستانِ 

، هبره برده  ... و «عثامنی»و موالنا  «مدنی»و شاگردان ارمجند موالنا  «شیخ اهلند»

      ] :متعال سپس به فرماِن خداوندو  بودند

]{ :122توبه}.به وطن خود بازگشتند ، 

                                                           
 «(.املهنّد»بر  )مقدمه  «معّرفی خمترص اکابر دیوبند»قاضی مظهر حسنی،  ((1
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ی و مولو «امحد حسنی ایرانشهری»و مولوی  «یرِت بگل حممد ا»مولوی 

گل رسسبد  و «عبدامللک رسبازی م غی»و مولوی  «ییداد رمحان باهو»

عبداهلل » حرضت موالنا ،ی بلوچستانرّبانی و جماهد عظیم، مغازعامل  ،اینها یمهه

اهل تسنّن  یجامعهبلوچستان و رهرب بزرگ  پدر گوهر نایاب) «رسبازی

و شمس ( (1)«عبدالعزیز زاهدانی»جهان اسالم موالنا  مانندایران و عامل کم

نامدار حرضت مولوی پدر بزرگوار فاضِل )«شمس الدین»موالنا  العلامء

آن گروه  هایترین شخصیت، از برجسته(ساکِن ایرانشهر «ییزاالالدین م قمر»

 بودند. 

دشت تاریک بلوچستان هایی در پهن، مهانند شمعشامراین حرضات کم

اجتامعی و اقتصادی و فقر فرهنگی گسرتده و  سوختند و بر اثر مشکالتمی

این  فراهم نبودن حمیط علمی برای رشد فرهنگ و پیرشفت علوم دینی، خدماِت 

های ابتدایی های شبانه و تدریس کتاببزرگواران، بیشرت در قالب اندک موعظه

فات ِملکی و اجتامعی رخ الهای اختِگره در برخی از مساجد روستاها و حل

، مهنی گروه توسطنمود، اما آگاهی مردم به وجود معهدی علمی در دیوبند می

یگری از بلوچستان به هند و خود ای برای رهسپار شدن تدرجیی کاروان دزمینه

 فراهم آورد.  «دارالعلوم دیوبند»

                                                           
از مفاخر عامَل اسالم و در متام صفات و کامالت صوری « زاهدانی» احلق که حرضت موالنا  ((1

در علم، حلم، تقوا، سخاوت،  .نظریدر این قرن بودو معنوی یک شخصیت ارزشمند و کم

سن صورت و سریت ، فکر سیاست، سامحت، تدبری، دیانت، خشیت اهلی و باآلخره در ح 

یده باشد. ایشان در شب د را او از هبرت حداقل یا و او نظری ایچشم بیینده کنمنمی

و  گفت بدرود را فانی جهان مشهد در .ه1408 سال یحجهذی 16چهارشنبه، موّرخ 

 به بنا ایشان قلوب هزاران مسلامن منطقه و عامل اسالم را به آتش فراق خود دامغدار نمود.

یه اهلل علَ  رمحة   .درش مدفون گردیدپد مرق کنار در رسباز حیطِ  یقریه در خویش وصیت

 بدًا. شاعری در رثای او رسوده است:أدآئاًم 

 ز او کجاست؟!ـد العزیـوی عبـمول         واستبگرید گر بلوچستان رَ خون                  
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 و عموی« الرحیم عبد»حمرتمم موالنا و عموی  «احلمید کجدری عبد»موالنا 

رسشناساِن این کاروان بودند که به  از«الّصمد رسبازی عبد»ام موالنا والده

علامی منسوب به گریی کار حتصیل برانگیخته شدند و شامر کسِب علم و پی

این، مکاتب و  آرام فزونی گرفت و پس از دیوبند بلوچستان، آرام مکتب

 مدارسی با امکاناِت حمدود در یک یا دو روستا تأسیس شد.

در  «عنی العلوم گ شت»نخستنی مدرسه دینی در بلوچستان ایران، به ظاهر 

مبارز، عامل رّبانی و  دانشمندِ  شهرستاِن رساوان است که مصلح و داعی ارمجند و

 «آبادیالواحد حق سّید عبد»عارِف صمدانی، الشیخ املعّمر حرضت موالنا 

شاگرد  ،، آن را بنیاد گذارد. او در علم حدیث«صاحب حرضت»معروف به 

موالنا  شاگرِد حرضت ،و در تفسری قرآن «خری حمّمد پنجابی»حرضت موالنا 

رشید امحد »از شاگرداِن حرضت موالنا  بود و این بزرگواران «حسنی علی»

در تصّوف و عرفان افزون بر  «صاحب حرضت»رفتند. به شامر می«گنگوهی

 مغوث»حرضت مولوی  ،، جماِز مغوث صمدانی«حسنی علی»حرضت موالنا 

 بود. «حممد هروی

النا اب حرضت موجندر بخِش رسباز که  «کوردپمدرسه عربیه عزیزیه »

رفتن سالیانی فعالیت، به دلیل ، پس از (1)آن را بنیاد گذارد «عبداهلل رسبازی»

جا به  به زاهدان، تعطیل و پس از چندین سال در مهان «عبدالعزیز»موالنا 

بعد از  اندازی شد، اماراه «بزرگزاده نسکندی تاج حمّمد»مهِت حرضت موالنا 

رسباز )مولد و  ی«انزا»جا به روستای  از آن تیبه علل و مشکال ابن دو سال ـیک 

تاج »رسپرستی موالنا  با مهِت مردم بهاین مؤسسه ( منتقل شد و بنده مسکنِ 

اَم  - «حممد عمر»مهکارِی حرضت موالنا و  «حممد دریغ بی هایو کوشش - مّد ظلره 

ون کنتا به رسانجام رسید و به فضِل ایزدی«م حممدالمغ»حرضت حاجی جناب 

                                                           
عبد »موالنا  تدپَکور حرض گذار مدرسهنبنیافرموده بودند:  «نسکندی»جناب موالنا  ((1

 اند.هبود «العزیز
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سه تا چهار اتاق متشکل از . این مدرسه دهدو به کار خود ادامه می برقرار است

مغذای  و بودخرما های درخِت های خشک و شاخهخشت و گلی و سقفی از تنه

 یکشاورز فصلی تالحمصو از مدّرس حقوِق  و مردم هایخانه از بالط روزیشبانه

 شد.تأمنی می منطقه مانند خرما و برنج و گندم

 چشی از خصال مردم بلوچستانشی و فاقهجفاکِ  ،بیحتّمل مصا ،شکیبایی

افزاید که آن را می عشق به چیزی نه تنها بر صرب انسانصوالً ا که دانیممیو است 

اهلی، در های مغیبی ها و کمکن نیز به توفیقکاروابخش خواهد کرد. این لذت

که به لطف  ای به منزِل مقصود نزدیک شد؛ چناناندازه ترین اوضاع تاسخت

در سنجش  دیاراین  ـ مذهبیِ  ای در امور دینیامروز دگرگونی ویژه متعال خداوند

کامبیش  شود؛ شاید شامر مدارس و مکاتب کوچک یااش دیده میگذشتهبا دوران 

 ،رونق دارندمساجد و جمامع آن بسی  ،چند صد برسد بزرگ بلوچستان امروز به

آموختگانی در دانش هر سال های علمی و مکاتب حفظ قرآنی آنبرخی از حوزه

کاِر تصنیف و تألیف آهنا نیز  ،دهندهای رایج و حفظ قرآن پرورش میزمینه کتاب

از ای و احتادیه دارندخطیبان و سخنوران نامداری نیز وجود  ،رودپیش می

سیستان  های علمیه استانحوزه هنگیارای مهشو»با عنوان سنت های اهلحوزه

  .اندپدید آورده «و بلوچستان

                     

   :(38)یوسف 

ریب ق اکثریت این است که مردم و علامی این استانبر  ترین نعمت اهلیبزرگ

و استعامرستیز و  مبارزرّبانی و ی و حنفی بودن، به علامی سنّ  اتفاق آنان عالوه بربه 

رمغم پیدایی مشارِب  های اخری بهند که در سدهاوبدیوبند منس  زدایاستکبار

ر ـو دور از ه« اّمت َوَسط»های متفرع، مصداق تسنّن با نام خمتلف در مکتب

مستقیم حرضت  خی از شاگردان و مریدان و خلفایاند. برافراط و تفریطی مانده
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استان  ی نگارش این کلامت درحلظهتا  -بَِحمِد اهلل - «سید حسنی امحد مدنی»

رسانند می فیضاین دیار به مردِم وجود دارند و با وجود مسعود خویش بلوچستان 

ج حممد تا»حرضت موالنا  ،تاج العلامء ،حمرتم آنان، استاد یمهه در رأسکه 

 گل حممد»عموی بزرگوارم موالنا  ،«قرصقندی نالرمحٰ داد »موالنا  ،«بزرگزاده

العزیز ساداتی  عبد»موالنا  ،«الغفور دامنی بمپوری عبد»موالنا  ،«ایرانشهری

الرمحن رئیسی  عبد» موالنا ،«اهلل اسالمی کیشکوری عبد»موالنا  ،«رساوانی

« هیتی قرصقندی حسنی حممد»موالنا  و «رصقندیق الغّفار عبد» موالنا ،«نصریآبادی

ـ يفِ مُهوَضيـُفُ انَقََزَروَ ماِنالّز وِرُرُش نمِ اهلل ُمهَُظفَِح -هستند  ( 1)آمنی! ؛آٍن  لک 
 

تلمیِذ  ،«یر گل پشاوریزَ ع  »مهچننی هنوز کسانی از شاگردان موالنا 

 و« نیسید حسنی امحد مد»شاگردانش حرضت شاگرد  و حرضت شیخ اهلند

جماهد  حرضتو  «حممد ابراهیم بلیاوی»موالنا  و« کشمریی ورشاهنسید ا»

آن مجله  از که  حارضند در این سامان  «حممد صادق ِسندی»بزرگوار موالنا 

 ةشاهوار زمان و داعی عظیم کتاب و سنت در بلوچستان، مصلِح کبری، بقی رّ د  به 

تقیاء، عامل باعمل، ألمعتمد ا الصلحاء، ةاسود العلامء، نَ اخللف، َس  ةالّسلف و قدو

ن وح مِ بی، مکان الّر دی، شیخی و استاذی و مؤدِ نَبدل، سیّدی و َس عارِف بی

 اِعنوَأ نمِ ٰ  يالعَتَ اهلل ُهاَنَص - «حممد عمر»الکبری حرضت موالنا  خیبی و اَ جسدی، اَ 

توان می - ةفـَي ِرالشَّ ِهاِسنفَأوَ هوِدُجوُـبِ نَيِمسِلاملوَ اهلل انَعَتَّمَوَ ،هتُاکَ ربَ تمَادَ ،ِرَفالظَّوَ صِرالنَّ وِدنُُجبِ هَديَ أّوَ ،ِرَطاخَل

های حمروم بلوچستان تابیده و فیض یاد کرد که پرتو وجودش بر بیشرت گوشه

 (2)مستفیض شده است. درونش به مهه جا

                                                           
و اکنون  ش.( استه.  1370این سخن مربوط به تاریخ نگارش و چاپ نخستنی کتاب ) ((1

باقی ، رخت به رسای پس از عمری خدمت خملصانهیک از نامربدگان زنده نیست و مهه هیچ 

 (آزاد) !پررهرو شانراه و شاد شانروح .نداکشیده
و  به اسالم مؤثر رهرب معنوی بزرگ نیز پس از شصت سال خدمتعمل و لم و عی این پیکره ((2

صفر سال  24گاه چهارشبنه سحر حالی که به اوج حمبوبیت عروج کرده بود، درمسلامنان 



 49                                         «             ديوبند»: نهضت علمی علمای بخش اول

 
 

 «علی مودودیألابوا»های امر در این اواخر از اندیشهشچند نفری انگشت

 آموختگانو شامری از دانش داند و یک یا دو نفر نامقلّ شده و به منطقه آمدهمتأثر 

)جامعه اسالمیه به ریاست پادشاه  «منوره یمدینه»جان( دانشگاه دولتی )متخرّ 

رشناسی ارشد با مدرکی معادل کارشناسی )لیسانس( و کا عربستان سعودی(

  .)فوق لیسانس( در منطقه هستند

های از اندیشهبلوچ به علت وجود عوامل متأّثر  آموختگاندانشاکثر این 

 حممد بن»اخوانی مرصی و شیخ  «سید قطب»و  «علی مودودیألابوا» یویژه

با تفکری مثلث از سه ضلع  در میان اساتید آن دانشگاه، «عبدالوهاب نجدی

 . اندبه وطن بازگشته «تدر مذهب؛ وهابیّ  بند و باریبیمودودیت؛ »

اعتنایی شان و بر اثر بیکاری در بیان اعتقاداتکسان با پنهان برخی از این

س در جایگاه مدرّ  راه یافته و هاییمدرسهها، به شامری از حوزه برخی از مدیرانِ 

 یتبلیغات کسانی دربارهاند. نشسته و ضمری فرزندان مسلامن منطقه را آلوده کرده

مباحث خمالف با مذهِب َاحناف )مذهب مردم منطقه(، میان  نفی تقلید و اظهار

 مردم عامی نیز ظاهر شده است.

 ای دارد؛سیاست ویژه «گریوهابی» ینظام مجهوری اسالمی ایران درباره

 یرمحانهکردند و به کشتار بی لهمح الها پیش از این به کربزیرا وهابیاِن نجد سال

کردن  و مغارت «سیدنا حسنی»جا و هدم ق به مرقد مطهر حرضت  آنمردم 

اش درباره «نالامری شکیب ارس»که  (؛ چنان.ه1215آن پرداختند ) اموال

 نوشت: 

ن مَ  کّل  ینظرون إلٰی م هّن أل ؛امئرهمعلٰی َض لک  ٰل ذ یثق  ملَ وَ »

 ( 1)«ر.افِ ی الکَ لَ إم ه  رَ ظَ نَ  ورَ ب  الق  عّظم ی  

                                                                                                                     
 نمود. تقدیمجان به جان آفرین  ،سجده تش. در حاله.  1385ق. مصادف با ه.  1428

اِسَعًة وأدَخلَ   (آزاد)ه  اجلنَّة بَِغرِی ِحَساب! َرمِحَه  اهلل َرمَحًة و 
  .4/163حارض العامل اإلسالمی:  ((1
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 تشّیع و پریوان مکتبدر مواردی دیگر نیز خشم سعود رفتار حاکامن آل

 است.را برانگیخته ملت ایران خصوصًا 

 «وهابیان»)احناف و شوافع و مالکیه و حتی حنابله که  «سنّتاهل»علامی 

شان، در و ظهور مسلک «وهابیان»  ِ نیز از آمغاز کار (دکننرا به آن منسوب می  خود

ویژه  اند؛ بهامروز در هر زمانی با آنان خمالفت کردهبه ل تا یبسیاری از مسا

اند این نتوانسته «وهابیت»ترین دوستاِن حتی خملصکه  «مسلم تکفری» یدرباره

  (1).کار را توجیه کنند

های ، دیدگاهزمان و در هر فرصتی هر دیوبند نیز با توجه به اوضاععلامی 

 ل مهم و نامهم، کتبی و شفاهی اظهاریدر مسا «وهابیان»خمالف خود را با نظرات 

نخواهد ماند؛ و  اند و این واکنش، بر متتّبعان و حمققان پوشیده نیست فرموده

های کتاب و «ق الکاذبسرتعلی امل اقبهاب الثّ الّش »و  «املهنّد علی املفنّد»چنان که 

زینی »مه الو ع «شوکانی یمنی»مه الو ع «نواب صدیق حسن خان بوفالی سلفی»

 .روندباره به شامر می های مکتوب واضح در اینو...، از حجت «شافعی نالدح

 شاگرد) «شبری امحد عثامنی»حرضت موالنا  سخنرانی ،های شفاهیخمالفتو از 

رشح  ؛«فتح امللهم» یهعظیم الشأن و نویسند حمّدِث  ،رشید شیخ اهلند، مفرّس قرآن

 «ارنپوریـد سهـل امحـخلی»ا ـموالن یهـنی مباحثـمهچنو  (2)«(لمـصحیح مس»

 سعودحکومت آل سالمِ با شیخ اإل («سنن ابوداود»شارح  و« املهنّد» یهنویسند)

 .توان نام بردرا می (3)«بلهید عبداهلل بن»شیخ 

                                                           
بخش ) «منظور نعامنی»بخشی از کتاب موالنا  ی حقری برتبرصهتوجیه ناپذیری این کار در  ((1

 نی کتاب( روشن خواهد شد.سوم مه

و  «زالعزی بدع»ی مکرمه در حمرض سلطان قمری در مکه 1344این سخنرانی در مؤمتر  ((2

 خواهد آمد.در بخش دوم ش ارشحعلامی نجد برگزار شد که 

 به رسانجام« سعود ابن»( این مباحثه در مسجد نبوی رشیف مدینه منّوره در حمرض سلطان (3

 آمد. خواهددر بخش دوم ش ارسید که رشح
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جویی و که روباهان فریبکار انگلیسی بر اثر فسادکاری و فتنه به رمغِم این

مردم هندوستان، از آنان  شان برهای فراوانطلبی و استعامرگری و ستمتوسعه

 یمؤسسهکه خود  چنان - آسیب دیدند «دارالعلوم دیوبند»ویژه علامی به

 - ناپذیری در برابر ترفندهای آنان بودتشکسی دژ عظیم و قلعه ،«دارالعلوم»

 عاملان خود را برای تبلیغات بر ضد یهنشاندطلب و دنیاپرست دستعلامی جاه

به  «گریوهابی»مردم از آنان با نسبت دادن ی عامهپیوند  یهدیوبند و بریدن رشت

 . به فعالیت واداشتندآنان، 

غ های شوم به هدف، دارس دینیرضی که بر اثر پیرشفت مامروز نیز افراد م 

تا کنند ش میالبسیار تو برند ، از مهان ترفند هبره میاندنرسیده خود در بلوچستان

نّی حنفی بلکه در  و ندارند «وهابیان»که هیچ نسبت و پیوندی با را املذهب علامی س 

فی میان الو با پیش آمدن اندک اختبدنام کنند ند، اِل فراوانی با آنان خمالفیمسا

خدمات مذهبی علام و فشار از عاملان دیوبند، برای جلوگریی از  شخصی و عاملی

« وهابی»او را  درنگو مساجد، بیدینی  ها و طالبان علومآوردن بر حوزه

مشکالتی  بدین طریق شناسانند ومی ن دوائر دولتیالخوانند و به مسئومی

و زمینه را برای بدبینی  کننداد میاجیب و مدارس و مساجد الفراروِی علام و ط

 .آورندن دولتی فراهم میالمّلِت مسلامن تسنّن به مسئو

، در دو جنبه برای ما بیش از این ما با وجود این وضعیت، دریافتم که سکوِت 

  :مذهبی؛ زیرا یجنبهدر سیاسی و هم  یجنبهدر هم  رسان است؛آسیب

 ها و کارهای وهابیان تعبریه اندیشهب رضا رجال سیاسی سکوِت ما را به

 این سکوت خود از پیآمدهای صورت نگرفتن بحث در ؛ درحالی کهکنندمی

ها نیازی مردم این سامان از بحث در این زمینهبلوچستان و بی یباره در منطقهاین

ل گمنام و یها و مساموضوع مردم از چننی یهذهن تود)رود. به شامر می

شده است می و پرداختن به آهنا، تبلیغی به سودشان شمرده بودهی هتی اناشناخته

 ند. برایابا یکدیگر، فراوان «وهابیان»فات علامی بلوچستان و الاخت وگرنه،
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  :نمونه

( که در .ه1252)م  «شامی سید ابن عابدین»مه العامل مستنَِد ما مهچون ع

 ه سالکامبیش هشت یا ن   «نجدی عبدالوهاب بن حممد»زندگی شیخ  یدوره
 ج

  .((1)، وهابیان را از خوارج برشمرد«رد املحتار»معروفش  داشت، در کتاب

مردم سکوِت ما را دربرابر کارها و و  یشاگردان و تودهی مذهبی هم از جنبه

معنای خرسندی ما به آهنا از دید ، به «وهابیان»و آشکار دوستداران  تبلیغات پنهان

 ویژه کسانی که زمانی در پاکستان ؛ بهگریندو حتت تأثری قرار می ننددامی مذهبی

، اندسخنرانی برخی از علامی پریو مکتب دیوبند رشکت کرده مراسمبوده و در 

  (2).اندپرداخته سخناِن آنانبعضی از  یگاهی به چننی تفسریی درباره

د مطهر الدس و بسعود بر بقاع مقحکومت دیرین آل یاز سویی دیگر، شیوه

گامنی حدود و قصاص، به خوش حرمنی و پرداختن حاکامنش به اجرای برخی از

ها و رفتارهای آنان انجامیده اندیشه ینیکو بودن مهه یمردم درباره یهتود

 (3).است

جا  ب آناّل ط علمیه زاهدان در پاسخ به پرسش یهمن در حوز برای نمونه،

 بودم:  گفته «وهابیت» یهدربار

نّی حنفیما »  حرضت استادان ما نه وّهابی و استاد ،ایمس 
 

                                                           
 مرص. چاپ ،4/262 :ر.ک: رد املحتار ((1

ما وهابی به معنای »گفته بودند:  «بریلویه»ام در قالب پاسخ اِلزامی به مبتدعان برخی از آن عل( (2

اند که شام بنابراین، به آنان نسبت داده«. های با خداییم؛ زیرا وّهاب نام خداوند استانسان

خدایند. نویسنده این سخن بیافرادی  ،مرداِن با خدا و مبتدعان ،کنید دیوبندیانتأیید می خود

 .خود از کسانی شنیده است را

 حرمنی، هنوز یترفندهای حمرمانه و تدابری زیرکانه حاکامن کنونی درباره حمو آثار متربکه ((3

مهنی  در یکی از فصول است. ما به برخی از مشاهدات خود مردم فاش نشده یهبرای تود

 ایم.کتاب )بخش دوم( اشاره کرده
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 «. ستوهابیت را سخت کوبیده و رد کرده ا ،«مدنی» 

از استان بلوچستان  شهری یهعلمی یهب حوزالپس از این ماجرا، فردی از ط

 ای برایم نوشته بود: در نامه

 یهمان درباربرخی از استادان ما در پاسخ به پرسش»

به تعریف و ستایش او پرداخته و  عبدالوهاب، شیخ حممد بن

ما را به سؤال از خودت  سخنرانی تو در زاهدان یدرباره

  «اند.برانگیخته

ذاهب امل»و  «شهاب ثاقب»یل کوتاهی از ال( به او، د1365) ایمن در نامه

در  ام رامهو...، بر دیدگاه خودم عرضه کردم. بعدها رونوشت نا «ةسالمیاإل

نرمی و  رساوان و دیگر جاها دیدم. پس از این، کسانی به تندی و کسانی به

گاه روشن شد  برایم فرستادند. آن هاییطلبانه از نقاِط خمتلف استان نامهحق

ش را نیز انامه از آن نریوهای خمفی تأثری پذیرفته و بعدها حتصیل یهنویسند یطلبه

( آشکار شد که نوار 1370) «منوره یمدینه»ف به ترّش کرده است. پس از  ترک

و  «منوره یمدینه»آن طلبه، به  ام بهنامهکپی ( و 1364ام در زاهدان )سخنرانی

 حتی امارات فرستاده شده است.

حتی  یلی در نظرم ناموجه والباره، به د واکنش برخی از علامی خودی در این

است،  «مدنی»شاگردان و خلفای حرضت  از استادان بزرگوار که از یکیدیدگاه 

نمود. این خمالفت را هنگام مشاوره ، خمالف می«املهنّد» یبا چاپ و انتشار ترمجه

منظور »هایی از کتاب موالنا هایم بر بخشتبرصه یایشان و عرضه سیاهه با

 یترمجه و مقابله نسخه یسیاهه برای تصحیحبا این حال چون  .دریافتم «نعامنی

ای از ایشان خواستم نیاز داشتم، در نامه «مهنّد»ای از موجود نزد خودم به نسخه

 فرمودند:  این کتاب به من بسپَرند، اما در پاسخ نامه چننی مرقوم ای ازتا نسخه

 ندر عمر یک مرتبه به نظرم گذشته است، ولی متیقّ »

 «.امام هست یا جایی دیگر دیدهیا در کتابخانهنیستم که آ
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 هایم بر کتاب موالنانویس تبرصهپیشکه وقتی  آور بودبرایم تعجبمهچننی 

ِی ادعو و آن جا در مورد - به مهنی بزرگوار عرضه کردمرا  «منظور نعامنی»

ین توجیه را ا ،«شهاب ثاقب»هایش در از دیدگاه «مدنی»بازگشت حرضت 

درگریی بنی متحده حماذ و خمالفانش  یا بنا به مصلحِت وقت و شّدت»نوشته بودم: 

 ایشان در پاسخ حقری بر کامغذی چننی مرقوم - «انددانسته جحرسکوت را اَ 

 فرمودند:

، حمذوف «انددانسته»تا  «یا بنا به مصلحت وقت» عبارِت »

ف شأن عالی وی و الننی مصلحتی خرعایِت چ شود؛ زیرا

ل او بوده الف قدم استقالو خ عزم راسخ ف معتاد والخ

( در مقابل دولتی بزرگ و مقتدر یهلَ اهلل عَ  ة  محَ رَ است. حرضت )

بر اکثر دول اسالمی تسّلط داشت،  مانند حکومت برطانیه که

مانند کوه مهالیه استقامت و ایستادگی نشان داده است؛ پس 

متحده حماذ ضعف نشان  توان گفت که در مقابلمی چگونه

 هاختیار کرده، مصلحت وقتی را شیو داده و راِه سکوت را

 «!اجد   ٖ ن شأنه! هذا بعیٌد مِ ؟دهدخود قرار می

 ش حرضتاگوی شفاهی با ایشان رّد شدید شیخوهنگامی که در گفت اما

مطرح کردم، گفتارشان  «الوهاب عبد حممد بن»شخص  یبارهرا در«مدنی»

 تغیری پذیرفت و گفتند: 

 )!!(«ندااز مردم شنیده و نوشتهایشان »

 سان حرضتل مزاج و استقامت کوهالاگر به رسوخ عزم و استقشگفتا! 

ریتانیا باور مقتدری چون ب کار واش در برابر حکومت جنایتشیخ و ایستادگی

ی و قضاوت درباره ل مهم دینی و اجتامعییمسا یاو را در اِفتا دربارهچرا دارند، 

 ؟اننددو عجول میق ناحمقّ  اراده وبی -خاکم به دهان  -، چننیرهرب یک هنضت

 !وحاشا عن جناب املدنی اّل ک
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سیستان و بلوچستان  رسارس استان یمجعه یمن در نخستنی مهایش ائمه

جوامع  امامان مجعه یمهه ( که در زاهدان برگزار شد و کامبیش2/2/1370)

ام از بلوچستان و شامری از امامان مجاعات نیز در آن رشکت کردند، در سخنرانی

خواندم.  «وهابیت» یهایی را از آن دربارهبخشخرب دادم و  «مهنّد» ترمجه شدنِ 

درخواست  کسانیحتی بیشرت حارضان نامیان بود و  یرهآثاِر خوشنودی در چه

شان بفرستم. البته برخی از علام بر اثر کتاب را برای یکردند که نسخه چاپ شده

دارند؟  هاییتفاوت وهابیان با دیوبندیان چه»پرسیدند: می ل،یناآگاهی از این مسا

 «ها و منابعی باید جست؟ها را در چه کتابفالاین اخت

 مستقیم وضع علامی این روزگار و حتی شامری از شاگردانبه هر حال، وقتی 

چننی  را مقلدانمغری و «هوهابی» یهفرق تردیدکنندگانو دیگر  «مدنی»موالنا 

های نسل یو در اندیشه احساس کردمتر از گذشته خطر را بسی فزوندیدم، 

سیاسی، مذهبی، اجتامعی و نداشتِن شایستگی و  و به رمغم مشکالت افتادم آینده

 خداوند کمبود فرصت و دچار شدن به بیامرهای بسیار، کمِر مهت را بستم و از

زم الرا بر خود  «املهنّد» یکمک خواستم و از دید ایامنی و وجدانی، ترمجه متعال

را در بردارد و به رّد برخی از  «سنتاهل» دیدم؛ زیرا این کتاب باورهای راستنی

 «اعی و متفٌق علیهعقیده امج»که آن را  پردازد؛ چنانمی «وهابیت»های اندیشه

 توان شمرد. می «سنّتاهل»پریو چهار مذهب  مسلامنانِ 

 وشدسبکام انسانی یِن دینی و اجتامعی وامیدوارم این ترمجه مرا از بار سنگنی دَ 

ب مدارس و جواناِن عزیز را از کژروی اعتقادی و الژه طویکند و مردم منطقه به

نّی حنفی بودن ما را به مسئو گزنِد فکری و مذهبی ن اموِر سیاسی البرهاَند و س 

ما و مدارس  ،دینی ما و دشمناِن مذهب و امور ثبات کند تا اگر بدخواهانکشور اِ 

منسوب کردند،  «گراییوهابی»و  «گریوهابی»مان را به ب و اندیشهالو ط

به  «ماتریدی»و  «اشعری»بدانند ما از دید اعتقادی،  شان را نپذیرند، بلکهسخن

 ما و. مهچننی امیدوارم بدانند که اگر گزندی به «وهابی»نه  ،رویمشامر می
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رسد، از مان میو مردم ب و فرزندانالمدارس و مساجد و دین و مذهب و ط

بر : »«سعدی»به قول  . ، نه از چیزی دیگرگریدسنّی بودِن ما رسچشمه می

 «غ باشد و بس.الب نالرسو
 

 .رصاط مّستقیم إلی ٰ وهو هیدی من یشاء  ،وهو حسبی ونعم الوکیل ،اهللبِ  وما توفیقی ااّل 

 العبد احلقری ؛کتبه بقلمه واعتقده بجنانه

 عبدالرمحن رسبازی

6/9/1370 =   .ه1412ولمجادی األ
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 بسم اهلل الرمحن الرحیم

 ت،  خمالفزمان و در هر فرصتی دیوبند با توجه به اوضاع هرعلامی گفتیم که 

ل مهم و نامهم، کتبی یدر مسا «وهابیان» هایو دیدگاه نظراتبعضی از خود را با 

و  یده نیستاند و این واکنش، بر متتّبعان و حمققان پوشفرموده و شفاهی اظهار

 .نخواهد ماند

شبری امحد »حرضت موالنا  سخنرانیتوان مى  های شفاهی،از زمره خمالفت

رشح  ؛«فتح امللهم» یهحمّدِث عظیم الشأن و نویسند ،مفرّس قرآن) «عثامنی

ی مکرمه در حمرض سلطان قمری در مکه 1344 یجلسهدر  «(صحیح مسلم»

 «خلیل امحد سهارنپوری»موالنا  یمباحثه مهچننیو و علامی نجد  «زالعزی عبد»

، سعودحکومت آل سالمِ با شیخ اإل «(سنن ابوداود»شارح  و« املهنّد» یهنویسند)

  د.نی دارو حیثیت تارخی ندامعروفرا نام برد که « بلهید عبداهلل بن»شیخ 

را برای  گویا و مهم بس وگویگفتدو در این صفحات، ماجرای مهنی 

به مناسبت بحث افراط در بینش و عمل  در پایان مقال،و  کنیمگان نقل میخوانند

رشیفنی در حرمنی که نگارنده به چشم خود نیز را  آن پدیدههایی از نمونهدینی، 

 .نامییممیذکر  ،است« سنتاهل»دیدگاه معتدل علامی ده و خمالف با دی
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 مباحثه اول

 «مکرّمه یمکه» یکنگره در «عثمانی احمد شبير» موالنا سخنرانی
 ، 24تا  20ی ، از صفحه15، الهور، جلد «انوار مدینه»ی : ماهنامهاز مقتبس)

 .(م1986ی ژوییه = . ه 1406ی ، ماه ذیقعده2ی شماره

 :نویسدمی «مکّرمه یمکه یمعرکه» عنوان حتت «الدین شمس قاضی» موالنا

 «سلطان سعود»در دربارِ « ديوبند»گويی علمای حق

 :دهدسپس چننی ادامه می

بر حجاز مقّدس قابض شد و « ابن سعود»سلطان  ه . 1343 در سال

دم ساخت را منه« نیحرمنی رشیف»در « البقیـعجنّة »و « جنّة املعّلی» قبور هایقبـه

که بنابـر آن، مسلامنان عامَل شدیدًا ناراحت شدند. لذا سلطاِن نجد در ایام حج 

، حرضت «هندوستان»از جانب علامی  کهمؤمتری منعقد ساخت . ه 1344 سال

 شبری» عالمه حرضت ،(«هند علامی مجعیت» صدر) «اهلل حممد کفایت»مفتی 

، موالنا «حممد علی جوهر»، موالنا «ندوی سّید سلیامن»، عالمه «د عثامنیامح

 و تعداد دیگری از علام در آن رشکت کردند.« شوکت علی جوهر»

 به ایراد سخن پرداخت و گفت:« ابن سعود»سلطان 

 اصل از لکن کنیم،نمی گرییسخت اربعه یما در فروع اختالفی ایمه الف(

 سازد؛ جدا را ما تواندنمی قدرتی هیچ ،«سنّت» و «کتاب» به متّسک و  «توحید»

 د یا ناراضی!شون راضی دنیا مردم چه

 کنندمی پرستش را مغریاهلل آهنا زیرا گوییم؟چرا ما هیود و نصارا را کافر می ب(

مر: } [      ] :گویندمی مهه این با و  به را ها)ما آن {3ز 

. پس کسانی که قبور ند(ساز مقّرب و نزدیک خدا به را ما تا کنیممی تشپرس منظور این
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 کافر پرستان،بت دـمهانن کنند،می سجده هاآن سوی به و پرستندبزرگان را می

 .اندمرشک و

مردم به وادی  ایاطالع پیدا کرد که عّده «عمر»چون حرضت  ج(

دیبیه»  آن داد دستـور ایشان خوانند،نامز می« شجرة الرضوان»رفته و در کنار « ح 

عبادت و پرستش آن درخت را آمغاز  ناکردهتا بعدها مردم خدای بریدند را درخت

 نکنند.

 نیز هاقّبه کردناز استدالل به این واقعه این بود که منهدم« سلطان»منظور 

 .است رضوان درخت بریدن مهانند

یخ اإلسالم، حرضت پس از شور مقّرر نمودند که ش« هندوستان»وفد علامی 

به نامیندگی از آهنا در جواب سخنان سلطان  دیوبندی «شبری امحد عثامنی»عالمه 

به ایراد سخن پرداخت « عثامنی»به ایراد سخن پردازد. آن گاه موالنا « ابن سعود»

 سپس و نمود تشکر سلطان گرم نوازیمهامن و پذیرایی یو در آمغاز از نحوه

 :فرمود ارشاد

موده به اّتباع کتاب ن ترصیح تاّمه بصریت با هندوستان سنّتاهل علامی الف(

 سازندمی واضح و بندندمی کاربه را خود نریوی یمهه اهلل و سنّت رسول اهلل

است. لکن درک  خدا رسول از کامل پریوی در منحرص کامیابی هرگونه که

درخور  کاری ،«اهللسنّت رسول»و « کتاب اهلل»و فهم مواضع استعامل 

به رأی صائب و نیاز هرکس و ناکس نیست، بلکه برای رسیدن به آن، شدیدًا 

 [: مثالً  ]. شوداجتهاد صحیح پیدا می

را به نکاح خود در  «زینب بنت جحش»حرضت ـ رسول اهلل1

التفات  هیچ کرد، خواهند برداشتی چه آن از مردم کهآورد و به این مطلب 
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نو  ی ازابراهیم ینقشه قابـمط و دممنه را «مرّشفه یکعبه»اما از این که  ،(1)نفرمود

 قرار توجه مورد را اإلسالم جدید مردم هایاحساسات و برداشت بنا فرماید،

را « کعبه»( ) «حممد» ببینید؛» که نگویند مغرض مردمانِ  تا ورزید امتناع داده

   (2)«.منهدم نمود

 اد مبارکـیه، بر اجتهـضتفاوت در این دو ق یهـمالحظکه بدهیی است 

  موقوف بود. حرضتآن

 دستور فرمود:  {به پیامرب خود}ـ خداوند متعال 2

[    ] { :9و حتریم:  73توبه}  

 )با کافران و منافقان جهاد کن و بر آهنا سختگری باش!(

 ی آن بود که بر کفار و منافقان سختی معمولسو مقتضای این فرمان اهل از یک

رئیس املنافقنی،  یبر جنازه خدارسول {از سوی دیگر}داشته شود، ولی 

 ادـپیشنه کرام یابهـصح که هم هنگامی و دـخوان نامز «ا بیداهلل بن ـعب»
خشیـَة ان یقوَل »قبـول نفرمود؛ نمودند منافقان باید کشته شوند، پیامرب خدا

ل اصحاَبهالنّ : اّن حممـدًا یقتـ  د: حممد یارانش را بگوین مردم که)از بیم آن (3)«ـاس 

                                                           
شخص  ون نزد عرب در آن زمان نکاح زنانی که قبالً حتت نکاح پرسان و یا پرسخواندگانچ ((1

، حرضت اهللی رسولی پرسخوانده، مطّلقه«زینب» بودند، کار درستی نبود و

را  پس از « زینب»به این قانون جاهلی وقعی ننهاد و  حرضتبود. اما آن « زید»

 لف()مؤ، به زنی گرفت. «زید»جدایی از 

، 12نبیاء/ بابحادیث األأو  1583، ش41بخوانید: صحیح بخاری: کتاب احلج/ باب ((2

و کتاب احلج/  46صحیح مسلم: کتاب الزکات/ باب -4484و التفسری، ش 3368ش 

 ... . -69باب    

صحیح  -4907و  4905، ش «املنافقون»بخوانید: صحیح بخاری: کتاب التفسری/ سورة  ((3

 ... . -16والصلة/ باب مسلم: کتاب الربّ 
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مطابقت  [ ]( و این هر دو موضوع به ظاهر با مفهوم شدک  می

 ندارند. 

 کاری هک شوددانه نیاز پیدا مینیز به نظر جمته ،میـدن این تفاوتپس برای فه
 

 و عمیق تفّقه مواردی، چننی در نظر این اظهار برای. تنیس شام و من درخورِ 

هدانه الزم است تا دانسته شود که به مقتضای چه نّصی کجا و چگونه جمت بصریت

 جتهاد.ا و تفّقه به مربوط ستا امری این. شودعمل می

 موالنا «تعظیمی یسجـده» و «عبادت یسجـده»ضمن بیان فرق میان در  ب(

را   «اهلل»اگر شخصی قرب یا هر چیـز دیگری مغری از ود: فرم  «عثامنی»
 یسجده»بالرضروه  ایسجده هر اما شود،میند، قطعًا کافر ک عبادت یسجـده

 وجود هم امکان این زیرا ؛باشد جلی رشک و حقیقی رشک که نیست «عبادت

 فرد تعظیم رعایت آن، از مقصود که باشد «حتّیت یسجده» سجده، آن که دارد

 رشیعت در البته نیست، جلی رشک حکم در «تعظیمی یسجده» نوع این و است،

 چننی تواننمی اما نمود، جمازات را مرتکبش توانما قطعًا ناروا است و می

 . داد قرار واملال الدم مباح و قطعی مرشک را شخصی

و  «آدم» حرضت برای فرشتگان یجریان سجده« قرآن کریم»در خود 
ر شده است، و وی ذک برای«یوسف» حرضت َدینوال و برادران یدهسج

 بر پیشانی هنادن» یعنی معروف یاکثریت قاطع مفرّسان از این سجده، سجده

 . اندداده قرار «تعظیمی یسجده» را آن و دانسته مراد را «زمنی

 د،کن د تعظیم سجـدهرا به قص «اهلل»صی چیـزی مغری از خالصه، اگر شخ

 و کافر مرشک، را او تواننمی اما شود،جمرم و گنهگار میرشیعت ما حتاًم  در

 یسجده» که کسانی داریر الدم واملال قرار داد. و البته مقصود من طرفمهدو

 دو این بنی فرق و امتیاز بیان من مقصود بلکه نیست، دانند،می جایز را «تعظیمی

 .است سجده نوع
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 که ما هدم (1) است هاقبه هدم موضوع شود، انبی باید که دیگری یمسأله

 .دانیمقباب را هم کاری صحیح نمی

 ، حرضت«مدینه»)اموی(، به حاکم « عبشمیولید بن عبد امللک »امری مؤمنان، 

 منهدم را املؤمننی امهات هایدستور داد حجره «عمر بن عبد العزیز عبشمی»

 املؤمننی ا مّ  یحجره چون ها،حجره اهندام ضمن در. دنامی توسیع را نبوی مسجد و

قبـرهای مقدس  که بر اثر آن -را نیز منهدم ساختند  «صدیقه عایشه» حرضت

 «اعظم فاروق» حرضت و «اکرب صدیق» حرضت و خدا رسول حرضت
با این که دستور هدم  «العزیز عمر بن عبد»حرضت  - ظاهر و منکشف شدند

 وضعی چننی با هرگز که گریست چنان موقع آن در، بود داده خودش را هاحجره

دوباره  «سیده عایشه» یحجره داد دستور آن از پس بود و نکرده گریه

 ساخته شود و ساخته شد.

با این توضیح نیز هدفم ترمغیب برای ساختن گنبد بر قربها نیست، بلکه 

مقصودم بیان این مطلب است که موضوع قبور اعاظم در قلوب مردم تأثری و 

در  «العزیز عبد بن عمر» حرضت اختیاربی یاز گریهارتباط دارد؛ چنان که 

 مطلب این زمان این در عالیآن موقع و از ناراضی مردم جهان اسالم از جناب

 .است ظاهر

برای قطع آن درخت به علت احساس این خطر  «عمر»حرضت  ج(

 .کنند رشوع را آن پرستش جاهالن بعد، یدستور داد که مبادا در ازمنه

 جانگداز پیامرب رحلت و بود شده واقع هجری 6 سال در «ضوانالر بیعة»
، دو سال و نیِم زمان حرضتهجری به وقوع پیوست. بعد از آن11در سال 

                                                           
هنم یزعمون أحتی  ... تت علی األرضحِة هدمًا وختریباً أو مدینًة أکانت کلام مّکن هلا قریًة هنا إ» ((1

 ؛و لٰذلک منعوا جتدید الستائر التی علیها، وضع الستائر علی الروضة الرشیفة أمر بدعٌی  نّ أ

من یکون فی حرضة  ور الذی یضفی علٰی تقذی هبا األعنی لوال النّ ؛سامالً بالیةً أحتٰی صارت 

 )مؤلف(( 1/237ذاهب اإلسالمیة: امل)تاریخ « .النبی 
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 پیامرب برای نه درخت آن بریدن تصور اما گذشت، هم اول یخالفت خلیفه
  «عمر» حرضت یو خالفت راشده ؛«صدیق اکرب»پیدا شد و نه برای 

 «عمر»ن مدت آمغاز گردید و این امر هم متعنی نیست که حرضت بعد از آ
 فرمود؛ را درخت آن بریدن یخود اراده یدر چندمنی سال خالفت َده ساله

 بوده پیش هاقرن از گنبدها این اما. بود صحیح یقیناً  ایشان دیدِ صواب این گرچه

 .کند ستشپر را هاآن که نشده دیده کسی هیچ نیز چهاردهم قرن این در و

آمده که « حدیث معراج»در اما درمورد ادای نامز در آن جا باید گفت: 

پیشنهاد کرد که از ب راق پیاده  حرضتدر چهار موضع به آن «جربیل»

، «این حمل، جای هجرت تو است.»و گفت: « مدینه»نامز بخواند: اول در  شود و

 حرضت با متعال خداوند که این موضعی است»وگفت: « جبل طور»دوم بر 

و چهارم در «بشعی» حرضت مسکن بر سوم ،«.است فرموده کالم «موسی»

)سنن نسایی: کتاب متولد شده بود.  «عیسی»؛ جایی که حرضت «بیت الّلحم»

 .، مطبع نظامی کانپور(ه 1296چاپ سال   -80الصلوة/ ص

 واند کهنامز بخ« جبل طور»استه شد که بر خو ـ پس وقتی از رسول خدا1

ن گفته بود، چرا ما باید از سخ «موسی»در آن خداوند متعال با حرضت 

که بر فراز آن اولنی وحی اهلی بر پیامبـر ما نازل شد، « جبل نور»ادای نامز بر 

 بازداشته شویم؟!

خواسته شد نامز بگذارد، پس  از پیامرب «شعیب»ـ وقتی در مسکن 2

یامرب ما بیست وهشت ساِل که پ« خدجیة الکربی»ما اگر در مسکن حرضت 

ه، دو رکعت نامز نافله بگذاریم، چه گذرانید جا آن در را خود یحیات طیبه

 اشکالی دارد؟ 

 از پیامرب ما«عیسی»، در مولد حرضت «بیت الّلحم»در  کهـ وقتی3

خواسته شد دو رکعت نامز بخواند، چرا امت حممدیه از خواندن دو رکعت نامز 

 دمولَ  مقام ،«طربانی» کهمنع کرده شود؟ در حالی رمدر مولد حرضت نبی اک
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 یمکه»قرار داده است. یعنی در  «ةاحلرام فی مکّ  نفس البقاع بعد املسجدأ» را النّبی

 یبقعه ترین، نفیسمسجد حرام، جای والدت نبی اکرم از بعد «مکرمه

 .باشدکاینات ارضی می

 گزینآن پناه در «موسی»که حرضت  «شعیب»چون در مسکـن ـ 4
 

، «مغار ثور»تقاضا شد دو رکعت نفل بخواند، اگر ما در  پیامرب از بود، شده

به مدت سه روز آنجا پناه برده بود، دو رکعت نامز نفل  جایی که رسول خدا

 ! شود؟آیا قیامت بپا می بخوانیم،

 ابن»در دربار شاهی سلطان « عثامنی»با این جواِب باصواب و مفّصِل موالنا 

، سکوت مطلق طاری شده بود. در آخر سلطان با این سخن خود را «سعود

 نجات داد:

رفعت زیاد و  عالیدر سخنان و نظرات جناب ؛ممنون شام هستم حدّ من بی»

بلندی علمی وجود دارد. لذا من قدرت جواب این سخنان را ندارم. هبرتین 

 مسایل این توانمی آهنا با و بدهند توانندجواب این تفاصیل را تنها علامی ما می

 «کرد. حّل  را
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 مباحثه دوم
 

 و شيخ اإلسالمِ « خليل احمد سهارنپوری»که ميان موالنا ایمباحثه

 « ابن سعود»در حضور سلطان « ديهعبد اهلل بن بل»آل سعود، 

 در مسجد نبوی رخ داد

 م.(1986)جام عرفان، هری پور، آوریل 

 و مطهره ید که بعضی اشخاص در روضهعلت پیش آمدن این مباحثه این بو

، «َالّلهم صلِّ علی حممد»حارض شده به جای  خدا پیامرب یرشیفه مواجهه

 از آهنا پریو کارگزاران و نجد علامی که نددخوانمی «َالّلهم صلِّ علی سیّدنا حممد»

 و مرشک گفت،می را «دناسیّ » کلمهکه  کسی به و کردندمی ممانعت سختی به آن

 .گفتندمی بتدعم

عبداهلل بن »در یکی از روزها چننی اتفاق افتاد که شیخ اإلسالم نجدی، 

 دـخلیل امح»موالنا  در جانَبنِی راست و چِپ « ودـابن سع»و سلطان « بلهید

شیخ اإلسالم  از« سهارنپوری»در مسجد نبوی نشسته بودند. موالنا « سهارنپوری

 پرسید: 

  فرمایید؟چه می «سیّدنا» یشام در مورد کلمه»

 شیخ اإلسالم پس از مکث و تدّبر و فکر کردن، جواب داد: 

 «این کلمه در هیچ حدیثی وارد نشده.» -

 « در حدیث آمده است.» -

 « کجا آمده است؟» -

لد آدمأ»در حدیث آمده است:  -  (1)«وال فخر. ؛نا سیّد و 

                                                           
 ،«بنی ارسائیل»: ابواب التفسری/ و من سورة به روایت ترمذی در سنن از ابوسعید ((1
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 «هیچ کجا نیامده است! آمده است، اما به مهراه نام پیامرب گونهآری بدین» -

: گوییممی و بریمکار می که برای نام خداوند متعال به «تعالٰی » یاین کلمه» -

 «  آمده است؟ «اهلل»مهراه با نام « قرآن»، آیا در جایی از «قال اهلل تعالٰی »

 «نیامده است.« قرآن» یقینًا این گونه در هیچ جای» -

 کار به تعظیم آداب و القاب من نام راهمه به که دگویچه کسی خودش می» -

رف تعظیم مقتضای به اما برید؟  به وگوگفت هنگام دیگرهم میان در ما یمهه ع 

 را او یرتبه و مقام یشایسته آداب و القاب مقابل، طرف یرتبه و شأن فراخور

. آیدمی شامر به بدوّیت و فرهنگیبی نوعی نکنیم، چننی اگر و بریممی کار به

 چه شود، برده کار به «سیّدنا» یکلمه خدا رسول گرامی اسم با اگر حال

وارد شده است، کافی  «سیِّد ولد آدم» وقتی حدیث از جا یک در دارد؟ اشکالی

 «است.

کرد و سپس شیخ اإلسالم را میسلطان این گفت وگو را با دقت گوش 

 خماطب قرار داد و خود از وی پرسید: 

  «است؟ شده وارد هم پیغمرب نام با «سیّدنا» ین کلمهآیا ممانعت به کار برد»

 شیخ اإلسالم در پاسخ گفت: 

 « خری؛ ممانعت در هیچ جایی نیامده است.»

 سلطان گفت: 

ر برده شده و ممانعت از به کار بردن آن هم در کاوقتی در یک جا این کلمه به»

این مهه تشّدد و  به کار بردن آن درموردهیچ روایتی وارد نشده، پس چرا باید 

                                                                                                                     
، 37و ابن ماجه در سنن: کتاب الزهد/ باب -1و ابوب املناقب/ باب 3148ش 

و طربانی در معجم کبری:  -11000، 2692، 2546، 15و امحد در مسند: ش -4308ش

 و... . -165ش
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 مرشک و مبتدع حتی کلمه این کنندگاناستعامل کهسختی اعامل گردد؛ تا حدی 

  «!شوند؟ گفته

به  ن روزآ از و گردید ساکت اإلسالم شیخ سلطان، هایدر مقابل این حرف

 (1)طع شد.ق گفتن مبتدع و مرشک یبعد سلسله

                                                           

  :«حممد زکریا کاندهلوی»حتقیق انیق شیخ احلدیث، موالنا  ((1

باشد. ایشان ی توجه میی شیخ احلدیث هم شایستهی این مسأله، حتقیق ارزندهدرباره

 فرمودند: 

د شده است؛ در مورد حرضت ای از قرآن و حدیث واردر مواضع عدیده« سیّدنا»لفظ »

ی موجود است. در قصه (39آل عمران: ) [  ]ی ، مجله« قرآن»در « حییی»

ابن »آمده است. در روایت  (25یوسف: ) [   ]و شوهرش « زلیخا»

یا »به  ، خطاب کردن رسول خدا«سهیل بن حنیف»در دعای حرضت « ماجه

عمل »در کتاب «ابن مسعودعبداهلل »ثابت است. در صلوات و درود حرضت  «سیّدی

ی آمده است. درباره «هم صل علی سیّد املرسلنیلال»الفاظ « نسایی»از امام « اللیلةالیوم و

از  «لی سیّدکم.إقوموا »فرمودند:  خود رسول اکرم«سعد بن معاذ»حرضت 

نا، وأ»ی مجله« بخاری صحیح»در «فاروق»سخنان حرضت    «عتق سیَدناأبوبکر سیّد 

را آزاد ساخته است. در « بالل»ابوبکر رسور ما است و رسور ما، »موجود است؛ یعنی: 

آمده  «بل سیّدکم عمرو بن مجوح»، «بخاری»ازامام « األدب املفرد»و « استیعاب»و « اصابه»

 «  کتب حدیث وارد شده است.در اکثر  «ذا نصح العبد سیّده ...إ»ی است.  و مجله

)سنن ابوداود: باٌب  «ال یقولّن: رّبی، و یقل: سیّدی»گوید: در حدیث آمده است: فقری می

ن یک إال تقولوا للمنافق سیّداً؛ فانّه »در مهنی باب آمده است: «(. حفظ املنطقفی الکرم و»

ذا إ»ا آورده است: این حدیث مرفوع ر« مستدرک»در « حاکم» «فقد اسخطتم رّبکم. سیّداً 

که .  مفهوم خمالف این دو حدیث چننی است«قال الرجل للمنافق: یا سیّدی، فقد امغضب رّبه

به  هذاعلیٰ گفت، ولی به مؤمن چننی گفتن جایز خواهد بود. « یا سیّدی»به منافق نباید 

 ( ؤلفوالسالم )م گفتن چه اشکالی دارد؟!« سیِدنا» حرضت پیامرب
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  فصل

 «وهابيت» فراطنشانی ديگر از ا آثار متبرکه،و محو تخريب 

ابن »دربار سلطان در  «شبری امحد عثامنی»النا سخنان حرضت مواز شام 

، ختریب «وهابیت»یکی از مظاهر افراط در بینش دینی متوجه شدید که « سعود

 -بیت ایشان  اصحاب و اهلیا و  - -پیامرب اسالم  متعلق به یآثار متربکه

  .باشد، میبودان به یادگار مانده کن رشیفی که از آن زماامحمو و مهچننی  -

این نسبت به  «ابیوهّ »از رفتار حکام  خود چه آن خواهمدر این سطور می

  ام، برای خوانندگان بیان دارم.مشاهده نمودهو اماکن آثار نوع 

به زیارت برای بار اول  که - هجری شمسی 1347سال از راقم این سطور 

 امسال تا -مرشف شده بود  حج یور ادای فریضهظحرمنی رشیفنی به من

 هر در ولی است، شده مرشفبه سفر آن دیار  بارها اهلی کرم و لطف به( 1370)

اجتامعی که حتی در بلَدین رشیَفنی  فساد و اخالقی انحطاط بر عالوه مرتبه

 نیز متربکه آثار حمو است، رویملموس و مشهود و روز  به روز در حال پیش

 :کنیممی درج نمونه عنوان به را معدودی اقالم ذیالً  .شده است دیده آشکارا

 جانب در منوره یدر مدینه« بئر خاتم» .ش1347در اولنی سفر در سال . 1

داخل خیابان کردند و به را بود، اما بعدًا آن جا  موجود «قبا مسجد» مغربی

  ثری از آن نامند.اطور کلی 

 سال در مغالباً . پرداختممی (1)«حاءبری» وجویر به جستدر سفرهای مکرّ  .2
 

                                                           

 در آن «اهللرسول»است که  «ابو طلحه انصاری»وف حرضت مهان باغ معر ((1

ی آن را به امتثال آیه «ابو طلحه»فرمود و بعد ساخت و گاه اسرتاحت میوضو می

[           ]( :39آل عمران)   در راه خداوند متعال صدقه

 )آزاد( نمود.
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 به که حالی در کردم؛ پیدا را آن هندی معّمر شخص یک راهنامیی به 1359      

  بود! شده تبدیل دانزباله یک

 یاما داخل یک مؤسسه ؛وجودًا تا به حال هست (1)(ة)روم« بئر عثامن» .3
 ج

 شود؛می قفلم و بسته اشدروازه زایران روی به حج ایام در امغلب و دولتی،

 (2)«واملعتمر احلاج دلیل» در که چنان !دانند می بدعات از را آن زیارت چون

  نوشته شده است.

و را دولت اخریًا خریداری نموده  «سلامن فارسی»باغ منسوب به . 4

  .اندخشکانیده را شاندرخت

  .ندارم عیاطال است، بوده طیبه یمدینه در که هفتگانه یمترّبکه آبار یاز بقیه. 5

و « مسجد الفسح»و « مشهد حرضت محزه»ی از مساجد مثل دتعدا .6

  .اندمعدوم شده «ا حد»در  «محزه»مسجد کنار مرقد حرضت 

 وضع از ریزیبرنامه با بود، کفر و ایامن یکه یادگار معرکه« ا حد»خود میدان  .7

 روستامسکونی و  یامنطقه شکل بهداده شده است و  تغیری خود طبیعی

 اند؛شده داده اسکان مردمو در آن  ستهاکوچه و هاخیابان که دارای دهمدرآ

 خالی زمنی ،آن یبعهار اطراف و مدینه شهر حمور به ترنزدیک که درحالی

 .است فراوان سکنی جهت

 و «جحش بن اهلل عبد» و «محزه» حرضت از مغری - «ا حد» شهدای یمقابر بقیه. 8

 یپوزه جانب به دیگر ایحموطه در که«عمری بن مصعب» حرضت

 هستند «محزه» سّیدنا حرضت یمقربه مغرب جانب در «ا حد» کوه مغربی

 آن نتوانستم تتبع و تالش علریمغم هاکه تا سال اندشده داشته پنهان طوری -

                                                           
به تشویق «عثامن» . حرضتدادندپول مینه بود که مردم به ازای آب آن چاهی در مدی ((1

 )آزاد( .)ن.ک: صحیح بخاری(آن را خرید و وقف مسلامنان نمود.  «اهللرسول»

 البحوث ادارات» یعامه ریاست توسط .ه1410 سال چاپ -41 «:واملعتمر احلاج دلیل» ((2

  .«واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمیة
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 معمر یک شخص توسط که بود شمسی 1358 سال در مغالباً . کنم پیدا را حمل

  .شدم نامییراه جا آن به پاکستانی

« حمّصب مسجد» یافتن برای دفعه هر 1365 سال از لبق تا مهمکر یدر مکه  .9

. شدممین ولی موفق ،دادممی خرج به فرساییطاقت هایمهواره تالش

 و یافتم راه جا آن بهعنایت اهلی  بهحمض  فوق یذکرشده سال در باآلخره

  .احلمد وهلل -کردم پیدایش

تواند آن را هیچ کس نمیطوری عمل شده است که  رمبا مولد نبی اک. 10

آن را پیدا  نقل و روایت  موفق شوند در روشناییکسانی که بشناسد؛  مگر 

  .دهند نشان دیگران به کنند و

 با و است جمهول برایم حالتا به «لکربیا خدجیة» حرضت یخانه .11

 را شدهمنهدم لحم یک قبل هاسال. نیافتم راه آن به تالش و تفحص وجود

 یکلیه 1368 سال از ولی است، حدود آندر  گفتندمی که دادندمی نشان

 بدون یتوسعه جزو نامزخانه برای آن از قسمتی در و ختریب منطقه آن

توالت و دستشویی  ر قسمتی دیگرد و است شده کرده آماده حرم سقف

 از یککدام در «خدجیه»که بیت سیده  داندخدا هبرت میو  ساخته شده

 ! راجعون إَلیه وإّنا هلل إّنا .است گرفته قرار نقطه دو این

 رفتار طوری البقیع جنة و املعّلی جنة در بیتبا مزارات صحابه و اهل .12

ر قابل شناسایی و دیگ هم مطالعه و علم اهل برای  حتی که است شده

  تشخیص نیستند.

 خالفت بیعت بر صحابه اعامج انعقاد حمل که «ساعدهبنی یسقیفه» .13

ر باستانی اث این حفظ و باشدمی «صدیق ابوبکر» حرضت بالفصل

  نشان است.اسالمی به نظر ما از اوجب واجبات است، امروز جمهول و بی

 شارع» نام به را مکرمه یمکه هایدر مقابل این اعامل، یکی از خیابان .14

 «ارشف بن کعب» یقلعه ارآث و دیوار بقایای و موسوم کردن «هلبابی

 حفظ مملکت باستانی آثار به عنوان را مدینه اطراف در قریظهبنی در هیودی
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 باستانی آثار از حفاظت یعجب العجائب است! تابلو ادارها از ،نمودن

در آن اخطار گردیده  که است منصوب إلیه مشار یقلعه کنار در هم امروز

  .دارد قانونی جمازات و پیگرد ارآث حمو و قلعه این هایسنگ برداشتن

 هایفیلم پخش و موسیقی و مغنا مثل رشعی  منکرات بعضی یاشاعه .15

تلویزیون و نوارهای ویدیو در بلَدین  در عریاننیمه و عریان و مبتذل

  مطّهَرین برمال و علنی شده است.

 رهاجا ساختامنی منوره یدر مدینه ما کاروان امریشمسی  1357در سال  .16

 ونتکسآن  اول یطبقه در خود یخانه اهل با منزل صاحب که بود کرده

ا ب دخرتها و هازن مغریاختیاری نظرهای در وآمدرفت موقع در .اشتد

 با. شدندمی دیده داد،می نشان عریاننیمه را شانهایهایی که بدنلباس

 را  ترندهکنناراحت اوضاعی او کردم؛ ناراحتی اظهار آشنا علم اهل از یکی

 با مردم این هایمسافرت یثمره ،این: گفت و داشت بیان برایم

  .است اروپا به شانهایخانواده

 خیابان یک کنار در ایهجری شمسی در بازار جده کافه 1357در سال  .17

  !شدمی نوشیده جوبآ آندر  علناً  و جهاراً  که اصلی دیدم

بی به  1347در سال  .18 ظهران پرواز کردیم و از آن جا زمینی به که از راه د 

رب ماندیم. و بعد ریاض و طائف  به مکه مرشف شدیم، مغالبًا دو روز در خ 

 هاخیابان در .روزی برای خرید پتو به بازار رفتیمچون هوا رسد بود، 

 و تردد شدهآرایش هایصورت و بندسینه با عریانهای رسبرهنه و سینهزن

 خری؛: گفت کافرند؟ هااین زنرسیدم: مهراهم پ داشتند. از وآمدرفت

  .هستند فلسطینی

شمسی بود که از طریق  1365مغالبًا در چهارم ماه مبارک رمضان سال  .19

بی و ریاض و جده و از جده به مدینه  مدینه زیارت جهت منوره یهتران به د 

 .یاده کردما را در دبی پ ،پرواز داشتیم و هواپیامی ایرانی عمره ادایسپس  و

ساعته در فرودگاه دبی، شب بعد با هواپیامی عربستان دوازده یپس از توقف
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 منوره یبه مدینه ه پرواز داشتیم و صبح بعد از جدهسعودی از دبی به جد

واپیامیی سعودی پرواز نمودیم. در این هر دو هواپیام اپیامی دیگر از ههو با

 وظیفه انجام برهنه رسهای بابودند که  هلندی کافر زنان ،دارانمهامن

 یجامعه احلدیث کلیة اساتید از یکی با مدینه در را موضوع این. کردندمی

  .کردم گلهاز این وضع  ونمودم  مطرح اسالمیه

که در اطراف  «ممنوٌع دخول مغری املسلمنی!»از بند باال معلوم شد که آن شعار  .20

 در فقط یا شود،می واندهخ تابلوها روی مدینه و مکه به منتهی هایجاده

 خطوط و رشیفنی حرمنی باالی فضای یا شودمی خالصه شعار یمرحله

 !شودنمی شامل را جا آن هوایی

مغالبًا در مهنی سفر بود که موقع مراجعت به جده در اوایل شوال در منزل  .21

قضایا شکوه  هکند از این گونیکی از آشنایان پاکستانی که آن جا کار می

دل پرخونی در هم به سبب این اوضاع دم. متوجه شدم که آن عزیز کرمی

با توجه به ادب : »گفتمی خودش که کردسینه دارد و به اوضاعی اشاره می

، اما در عنی «بگویم رصاحتها را به آن کشمخجالت می ،این دیار مقدس

 و هلندی یکافره هایحال این مطلب را به رصاحت گفت که زن

آورند و در ها میگزار به خانهبه عنوان کلفت و خدمت را ردیگ کشورهای

  فإلی اهلل املشتکی! -ضمن ... 

ان به حجاج رایگ طور به حج موسم هر در که هاییکتاب و هادر جزوه .22

 است، مطرود مذاهب سایر دیدگاه از که مسایلی رصاحت به دهند،می

  .است شده نوشته

 موقع در و ،مکرمه یدر مکه« مغار ثور»و « مغار حرا»رفتن برای زیارت . 23

و  مسجد یدروازه برایستادن  وداع طواف از بعد «احلرام مسجد» از خروج

و  در آ ن حلظه، و دعاکردن «بیت اهلل»ن به سوی کرد نگاه بار آخرین برای

 در مدینه را جزو منکرات و بدعات« ا حد»رفتن به زیارت مغار کوه مهچننی 
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 (1).دانندمی
 

حکومت بر  حمضین موارد را جهت آن نوشتم که مردم عامی و ساده نباید ا

و  دسی برای آل سعود و یا هر حاکم دیگر بدانند، بلکه عملکرحرمنی را تقدّ 

 قرارو قضاوت   سنجش مالک باید هابینش و افکار و عقاید و رفتار ینحوه

 .گرید
 

مسجد » یح توسعهطر اهری آنان در حرمنی از قبیل اجرایظاما خدمات و 

در این مورد هم ؛ ...  و هاو حفر تونل هاکشیو جاده« مسجد نبوی»و « احلرام

 نباید از نظر دور داشت که:
 

 مردم تادهند  انجام را کارها این که کندداری اجیاب میسیاست مملکت اوالً؛

 لکتـمم یک در وصـخصبه نزنند؛ رتاضـاع و شورش به دست آنان بر ضد

 .اندعامل مسلامنان مرجع که رشیفنی حرمنی هم برای آن نشنیمسلامن
 

با توجه به منابع رسشار نفت و طال و معدنیات دیگر آن مملکت و  ثانیًا؛

 هاهتل و هااتاق یکه حتی کرایه -عوارض حاصله از ملت و از حجاج مالیات و 

زایران  ایبر دولت نظارت حتت رمضان ماه در و حج مواسم در هارخانهفمسا و

 هاییوخلرجی مقایسه با در و -...  یابدر برابر ایام دیگر ارتقا میابه سه الی چه

 امریکا و اروپا مثل مملکت خارج و داخل دراعوان آنان  و ایادی و حکام خود که

 حرم در خمصوصاً  و باشدچیز مینا خدمات این هم هنوز کنند،و مغریمها می

 هاین جزوه حمل برشمردن آنا که شودهایی احساس میرشیف مکی کوتاهی

 .نیست
 

 ایاالت بریق زیر عراق با چندروزه جنگ مصارف دقیق یحماسبه ثالثاً ً؛

رستی امریکا و متحدانش احتامل دارد نشان بدهد که حداقل رسپ حتت و متحده

 زا ترافزون مراتب به شده، آن متحّمل سعودی که جنگ این یمصارف یک هفته

                                                           
  .42و  41 «:واملعتمر احلاج دلیل»ن.ک:  ((1



 «ديوبند»اعتدال در مسلک                                                                 76    

 
 

 حالتابه حرمنی در رشیَفنی مسجَدین یود که بر توسعهب خواهد مبلغی کل

 .است شده مرصف

وا یآ ا ولی األبصار!  َفاعترَِب 

  والسالم علیکم مجیعًا ورمحة اهلل وبرکاته
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 موسبخش    
 

 

 

 

 

 السَّب ق يلُصِتح  

 َحّق عُلَماِء    ٰ   ليإ  أشيآَء  َنَسَب       الَّذي         َعِن

 
 به حرضت موالنا منظور نعامنی( ای)نامه
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 ميبسم اهلل الرحمن الرح

ّمٍد و    آلِهِ َنْحَمد  اللّٰـَه َتَعاٰلی َوبِه َنْسَتِعنی، َوَصل ی اهلل َوَسل م َعلٰی َسیِِّدَنا حم 

 األْکَرِمنَی أمَجِعنی. الط اِهِرْین َوَصَحاَبتِهِ 

منظور »فحات آینده متوجه خواهید شد، موالنا ص یچنان که از مطالعه

دواتسن ےکاملع»به نام  یاکتابچه  « ینعامن

ن

و در دفاع « قح ۓخیش دمحم نب دبعاولهاب اور ه

هندوستان  یربان یعلام یاز اجّله یخ نامربده نوشته و ایرادات برخیمحایت از ش

آمده  «دـاملهنّ » مجلهآهنا ِمنمؤلفات  از یکه در کتب زیاد  -تباعشه شیخ مذکور و اَ ـعلی

ری بر توجیهات و تأویالت ایشان حق راقم. اندتوجیه و تأویل فرموده را - است

بق عن ال ذی نََسب أشیاَء إلحتصیل  ال» دارم که به صورت یک مقاله به نام  یانتقادهای  ٰی س 

 حّق 
ِ
 ام خوانندگاِن عزیز خواهد رسید. اینک به نظر ش «علامء

پست به آدرس خود موالنا در  یبه وسیله یشمس 18/9/1370در  این مقاله

زماِن  یعلام یبه پنج تِن دیگر از اجّله یخواهآن جهت نظر یلکهنِو هند و فتوکپ

)فرزنداِن « یارشد مدن»و برادرش موالنا « یاسعد مدن»حال هند و پاکستان )موالنا 

 یدر لکهنو و مفت« یندو یسن علسید ابو احل»در دیوبند و  «(یحسنی امحد مدن»موالنا 

« یرشید امحد لدهیانو» یپاکستان و مفت یدر دار العلوم کراچ« یعثامن یحممد تق»

 بود. ( ارسال شده یدر ناظم آباد کراچ

چاپ  یممکن است تا حلظه کهمتذکر شده بودیم « املهند»ی در چاپ اول ترمجه

 یاز سو که بعداً  یجواب گونههرو  به ما نرسد یجواب ،مسافت یکتاب به عّلت دور

این کتاب درج و به نظِر شام  یبعد یها، در چاپموالنا و سایرین به ما برسد
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قبل از چاپ « اسعد مدنی»اما جواب حرضت موالنا  رسانیده خواهد شد.

 جواب جناب، اول چاپ از پس تیمدکتاب رسید و در آخر آن تصویر شد و 

هم را  «یوسف ل دیانوی»و شهید موالنا  دممجم زيد  «حممد تقی عثامنی» موالنا

ده از نظرم در میان اوراق پراکناخری الذکر  که متأسفانه نامه دریافت داشتم

ی اایشان به یادم مانده، نکته و آن چه به طور دقیق از حمتوای نامه ناپدیدگردید

 نوشته بودند:   که بود« وهابیه» درباره

بینیم، در دوران مىرا چننی « وهابیه» حوالا، هاحال که پس از گذشت سال»

  (1)«ن چگونه بود!شاجوانی رعنایی

 زيد «حممد تقی عثامنی» موالناو « اسعد مدنی»حرضت موالنا  هانامه

 .در آخر مقاله به نظر خوانندگان گرامی خواهد گذشتدر این چاپ  جمدمم

حارض، اقتباسی از  در پایان رساله ه یادآور شدیم، این بارمچنان که در مقد

که  «مالکی بن حممد صاویامحد »شیخ  نوشته« الصاوی»تفسری معروف 

و آثار آن در اجتامع  «وهابیه»و شاهد هنضت « حممد بن عبد الوهاب»معارص 

 لی بر دالیل ما باشد.م تا مکمّ ارا نیز آوردهاسالمی بود، 

 ّهاب.الوَ  یزِ زِ العَ  ـهِ للّ ا نَ مِ  یق  وفِ الت  وَ 

 محن رسبازیالرّ  عبد                                                                        

 . ش.ه 1394 -چاهبار

                                                           
 .ایشان است عبارت اردوِ  ترمجهاین، ( 1)
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 بسم اهلل الرمحن الرحیم

  دّ م   حضور باسعادت جناب حرضت موالنا حممد منظور نعامنی
 یالِ اْلعَ  هلر ظِ

 برکاتهالسالم علیکم ورمحة اهلل و

جود مهواره از خداوند منّان مطلوب ذی مت وجودِ سال ،بعد از سالم مسنون

 است. 

 ،عالیکتب حرضت یسعادت مطالعه یوسیلهه ها است بجانب مدت این

گذاری طاّلب حرضات دیوبند افتخار جزو ارادمتنداِن شام است و به خدمت

ها قبل بر حسب مقتضای احواِل منطقه توفیق فضل اهلی از مدته ب .نامیدمی

ها در فارسی و نرش و اشاعت آن به های اردوبعضی از کتاب یرمجهلیف و تأت

نی مجله امغلب  نشنی ایران حاصل شده است که از آنبلوچستان و نقاط دیگر س 

و « مقام صحابه»و « معموالت یومیه»، «مجال القرآن»، «نصاِب تبلیغ»رسائل 

 توان نام برد. مغریه را می و «مصائب صحابه»

( سال پیش تعداِد 50ستان ایران اگرچه از حدود پنجاه)بلوچ یدر منطقه

اما چون حمیط،  ،اندمعدودی از شاگردان مکتب دیوبند پس از فرامغت پا هناده

ها در این زمینه پیرشفت خاصی نکرده و قوای علمی آن ،حمیِط علم و دانش نبوده

بیست کاِر خاصی در زمینه تعلیم و تربیت انجام نگرفته است، ولی از حدود 

سنت با طرز فعالیِت مدارس دینی اهل یحمدوده شود که بحمد اهلل تعالٰی سال می

نسبتًا ی ( مدرسه30دیوبند مشغول فّعالیت است و در حدود سی ) یفکر علام

 (2)املدارسی وفاق یک مدرسه 20تقریبًا  و دارد وجود بلوچستان ی(1)صوبه در فّعال

با این مهه  .کندلطِف اهلی کار میه لیغی نیز ببتو مجاعِت  اندرا نیز تشکیل داده

                                                           
 ستان.ا (1)

 .شورای مهاهنگی مدارس دینی( 2)
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فهمند و مردم هنوز اکثر مردِم عامی این دیار از مذهب و دین جز نام چیزی نمی

 منطقه اساًم حنفی املذهب بوده و هستند. 

 یاسالمیه یای متخّرج از جامعهعّده از یک سو ،اما در این سننِی اخری

از اهل منطقه وارد شده  -اهَ نِ اکِ لٰی َس عَ  مل  َس ی وَ لّٰ َص وَ ا هَ فَ اهلل رَشَ  ادَ زَ  -منوره  یمدینه

عدم تقلید  و مودودیت»بند و باری و ملّفق از مثّلِث فعالیت در ترویج مسلک بی

مالی  یهسیِس مدارسی حتت احلامیأاند و در فکر ترا آمغاز نموده «و وهابیِت نجد

جوانان و فرزنداِن مردم  مناطق عربی برای گسرتش این تفکرات در اذهانِ 

باشند، و در میاِن عموم الناس نیز تا حدودی افکار و اعامل خالف مذهب می

گویند که ما به هیچ مذهبی ها میبعضی ؛بروز داده شده است و عمالً  حنفی قوالً 

مام قرائت خلف اإلو وتنی در سفر ها به مجع بنی الصلٰ بند نیستیم، بعضیپای

 دهند. ترمغیب می

بر روی کار آمده بعد از پریوزی انقالب اسالمی  از سوی دیگری سیاسِت  و

های مذهبی و سیاسی دیرینه و پیشامدهای بعد در ایران با توجه به موضع گریی

 از انقالب با وهابیون نجد و حّکام آِل سعود که مدافع و حامی و جمری این

خ مهه کمسل ام سعودی متوجه و حک «وهابیت»تبلیغات را علیه  یهستند، ر 

ارتباطی  ها ادنٰی م گردد با آنساخته است، و با فرد یا افرادی که مشخص و مسلّ 

که در مدارس  شوند و از ایندارد، شدیدًا برخورد شده حمکوم به زندان ومغریه می

وجود داشته  «وهابیت»س و طالبی متأثر از افکاِر سنت شاید مدرّ  احناف اهل

ز این جهت مدارس و طالب، علام و مدرسنی سخت بیمناک است و ا ،باشد

در چننی  .انددولتی قرار گرفته یمسئولنی مربوطهنرتل ک شدیدًا حتت نظر و

ی یا شیعه در  سنّ عاملِ  و مغریای هم میان افراد عاملِ طبیعی است که عده یوضعیت

مسجدی  دارند که هرگاه مغرضی با مدیر و مهتمم یک مدرسه یا اماممناطق وجود 

و به  دهندها گذارش میبدوِن تعّلل به مسئولنی سیاسی علیه آن ،ه باشندداشت

 کنند. قلمداد می« وهابی»دروغ یا راست آهنا را 
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 خود شام در یطبق نوشته -ها قبل ما تقریبًا مهانند سال یاکنون جّو منطقه

دواتسن ےکاملع » کتاب 90ص

ن

 = .ه1343های سال -«قح ۓخیش دمحم نب دبعاولهاب اور ه

کار برده ه ترین لقب ببه عنوان بدنام «وهابی»هندوستان است که لقب  .م1924

با این تفاوت که در هندوستان آن زمان وهابی قرار دادِن کسی جز  ؛شودمی

ما  ای مردم ثمری نداشته است، اما در ایران کنونیِ بدنامی در عوام و تنّفر عّده

ه و زندان و بند و حتت تعزیر و سزا بکشاند وهابی بودن چه بسا انسانی را به مهلک

ش و مسجدی که امامش متهم به اای دینی که مهتمم یا مدرس و طالبو مدرسه

 اش مسدود گردد. امکان دارد که دروازه ،وهابیت باشد

با توجه به این که ما سنّی، حنفی، دیوبندی هستیم، و  :که کالم این یخالصه

خی مسائل عقیدتی و فروعی با وهابیِت نجد طور که واضح است در برمهان

ای برای بیان و توضیح این عّلت نبودن داعیهه اختالف نظر داریم و تاکنون ب

اختالفی در منطقه، هیچ اقدامی نسبت به بیان و افشای این مسائل نشده و  مسائلِ 

 که از ب عد مذهبی وطریِق اسلم بوده است. اما با عنایت به رشح حالی سکوْت 

ین کت در سطور فوق عرض شد، سکوت ما بیش از الفعلی منطقه و مم یاسِی س

مقلدین و بیان اختالفاِت موجود بنی عقاید مغری یدر چننی زمان و مکانی از افشا

 یبازگو نکردن افکار خالفی فرقه :تر بگویمیا رصیح ،هادیوبند و آن یعلام

ما و  یاز سوی ،بوده و هستای که وهابیه نجد با مذاهِب اربعه در مهان حمدوده

نظر مذهبی لطمه خواهد زد و از مذهب ما را شدیدًا هم از حلاِظ سیاسی و هم 

مورِد مغضب و خشم  ،مدارِس دینی و مساجِد ما را که یگانه چشمه امید ما هستند

فعالیت متخّرجنِی ، ازسوی دیگر و دهدحکومت و سیاستمداران قرار می

 اند،صحنه شده گوناگون انحرافی واردِ  افکارِ  ره که بااسالمیه مدینه منوّ  یجامعه

روش  از حنفّیت و را از جواناِن ما خصوص طالِب مدارس وه مردِم منطقه ب

 کتاب یا بود ها در نظرمّدت ،بناًءعلیه. نمود اسالف اهل سنّت منحرف خواهد

و ممّیز گر دیوبندیت بیان ن حیِث حنفیت وم یا ترمجه کنم که مِ ای بنویسرساله
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مسائل اختالفی ما با حرضات وهابیوِن نجد وحکام آِل سعود باشد. و درعنی 

حال از افراط وتفریط به دور باشد تا بتوانیم کتبًا اثبات کنیم که ما مسلامنان سّنی 

خود و مدارس و جمامع  ،آن و از این رهگذر از گزند سیاسی حنفی هستیم نه مغری

داشته ن اما مردم و طالب خود را در ،ند فکریخود را و از گز مذهبی و مساجدِ 

 دومش نامرا که  «املفنّد علی املهنّد»که کتاب  دیدمرا در این اسلم باشیم. طریق 

که حقری  - ترمجه و از سوی مدرسه عربیه اسالمیه چاهبار ،باشدمی «صدیقاتالتّ »

 ا نیز به عهده داردخطابت جامع این بندرگاه ر مهتمم آن منسوب است و به عنوانِ 

ش نیز اتکتاب ترمجه به لطف اهلی انجام یافت و کارِ . سازد منترش چاپ و -

دوستان کتاِب فوق الذکرحرضت عالی را  اّما یکی از ،دررشِف اختتام است

شام تصمیم مرا مقداری متزلزل  یاین کتابچه یمطالعه .طورهدیه داده برایم ب

عالی نیز در این شد که از خوِد حرضت الح بربا دوستان مشوره کردم و ص .نمود

اشکاالتی را که برای احقر از  ،این خصوص مشوره طلب کنم و در ضمن

عرض مبارک شام که در ه عالی پیش آمده است نیز بکتاب حرضت یمطالعه

 ،دیوبند هستید یعیار مشایخ و علاممتام یما و نامینده زماِن حارض بقیة السلِف 

 جناب بخواهم که:   ن نظر شام را از آنبرسانم و آخری

دانید که مناسب می ،آیا با توجه به رشح حال فوق و رشایط حمیط و مملکت ما

 را منترش سازم یا خری؟ « املهند»فارسی کتاب  یبنده ترمجه

ترین مآخذ بنده در نحوه تفکرم الزم به یادآوری است که عمده توضیح:

سالم و اتباع وی کتب حرضت شیخ اإل «ابحممد بن عبدالوه»نسبت به شیخ 

و   «نقش حیات»و  «الشهاب الثاقب»مانند «سید حسنی امحد مدنی»موالنا 

 «خلیل امحد سهانپوری»تألیف حرضت موالنا  «املهنّد»ایشان و کتاب  «ِمکتوبات»

د ـانبوده «رد املحتار»ن و کتاب معروف واا زمان و اساتیداساطنی  با تصدیقات

جانب ون اینـاما چ .دـایآهنا را تأویل و توجیه نموده یهـالی مهـعکه حرضت

هیچمدان  ذِ عنواِن یک تلمیه ب ،اشکاالت زیر را بر توجیهاِت حرضت عالی دارم
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آورم و به راهنامیی حتریر در می یرشتهه در برابر آن استاِذ ارزشمند ذیاًل ب

 گوشم. پا ارس ،جناب نیازمند و برای شنیدن فرمایشاتآن

* * * 

1.  

 .ایدقرار داده نه  عَ را مرجوع «شهاب ثاقب»در  «مدنی»های شام نوشته

سال  /مه/17خ مورّ  ،الهور) «زمیندار» یشام مطلبی است که در روزنامه دلیل رجوعِ 

کتاب خود آن را  93یفحهعالی در صنوشته شده است و حرضت (میالدی 1925

 یمندرجه، 119 یین دلیل شام را مکتوب شامرهکه ا در حالی ؛ایدنقل فرموده

 1954هجری قمری برابر با  1370که در سال  (1)«سالممکتوبات شیخ اإل»

 -نوشته شده است  «زمیندار» یبیست و پنج سال بعد از تاریخ مندرجه ،میالدی

کند و در آن نقض وارد می - که فتوکپی آن صفحات به پیوست تقدیم است

را نیز حممول بر عدم اطالع و آگاهی از  «گنگوهی»ت کالم حرض ،مکتوب

 یحصه 62 یفحهدانسته و به عبارت ص «حممد بن عبد الوهاب»احواِل شیخ 

استناد ، ایدخود درج فرموده 29 یفحهکه شام آن را در ص «ی رشیدیهافتاو»اول 

 فرموده است. 

2.  

 یروزنامه که این 91 یفحهعالی در صخود حرضت یمزید بر آن طبق نوشته

کرده نقش وکیل دفاع وهابیون را ایفا می« متحده حماذ»الهور در مقابل   ِ«زمیندار»

 یفحهاولی آن طبق ص یاست که منترش کننده «کمل البیاناَ »عنه وی نیز و منقول

و اشاعت بعدی آن به شکل  «حدیث امرترساهل»هفتگی  یکتاب شام جمله 93

                                                           
ی پرنتنگ لّ بد»مطبع  -م 1954چاپ اول ، 300تا  2/297مکتوبات شیخ اإلسالم:  (1)

 .«دهلی ورکس
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هم در  آن ؛الهور صورت گرفته بوده است« ةکتبة السلفیامل»کتابی مستقل توسط 

 یفحهموقعیتی چنان مبارزاتی داغ و شدید علیه یکدیگر که خود شام آن را در ص

فی الواقع این امور ما را به صحت و دقت انتساب این رجوع  .فرماییدذکر می 90

توبات مک با توّجه به آن رصاحِت لفظی که ایشان در «مدنی»سوی حرضت به 

سازد که یا اصاًل رجوعی از موالنا بلکه مطمئن می ،نه تنها مشکوک ،دارند

 صورت نگرفته و یا رجوعی مأّول و مصلحتی بوده است. 

3.  

و وفوِر علمی که حتی ما ناقصان و نااهالن حمروم از فیض  اتقوه و با توجه ب

ردید بدون ت ،رساغ داریم «مدنی»نادیده در شخص حرضت  ،صحبت ایشان

  :منقول است «صحیح بخاری»از  «مشٰکوة»در از این حدیث که 

 هن مل یکن صاحب  إاّل ارتّدت علیه إال یرمیه بالکفر رجالً بالفسوق و رمی رجٌل ال یَ »

   (1)«.لکاکذ

  .اطالع نبوده استایشان بی

رسد اما با این مهه خیلی بعید به نظر می ،دانیماگرچه ما وی را معصوم نمی

هر چند که علیه  -یشان رصفًا به سخناِن واهی و بر اثر تبلیغاِت سوء مغرضان که ا

دست هداند دست بدر کتابی که می - شدید هم بوده باشد« وهابیه» یفرقه

 دارد مهانند قند ای که در بالد و دیار زیادی از عاملَ مندان و شاگردان عدیدهارادت

عبد  حممد بن» }دربارهرصاحت به این  ،اهد شدمرصی به ارمغان برده خو

  (2).دبنویسمطالب را{  آن« وهابیه»و گروه « الوهاب

                                                           
مرفوعًا: کتاب ابوذر.)به روایت بخاری در صحیح از 9/314 :کفایت املفتی (1)

  (.6045، ش«ما ینهی من السباب والّلعن» 44األدب/ باب

عقاید اهل سنت و ». ایضًا 66، 65، 42: ثاقبالشهاب ال مطالب مورد نظر را بخوانید در (2)

  .252و  251«: مجاعت در رّد وهابیت و بدعت
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« اقبهاب الثّ الّش »کتاب  یصاف و رصیح و کوبنده عباراِت  }آن{در کنار 

کتاِب شام که از  93ی فحهآن عبارت ص توان به سادگی پذیرفتظاهرًا نمی

الهور، به این رشح  «زمیندار» یروزنامه یحوالهه ب (9ی)صفحه «کمل البیاناَ »

الف ا له دجن » :نقل شده است

 

خ
ب 

  ضحم هکلب» :ٖ  لی قولهإ « ...ریمی و ه قیقحت سج وک ںیم 

 

  ی ا  ا وفا وهن

 

 ا ن

ا  فیل اتب  .یک ا وقا ل رپ یھت اخمنیفل یک

 

 یک ربتعم ی

 

 ےس ا س دقر   ا ب  ا ن

 

 و ا امجلعت

 

ت

 

الف ا له سن

 

 یک خ

 

ر یه ےه هک ا ن

نام ایشان وضع و جعل ه احتامل دارد ب ؛باشد  «مدنی»از موالنا .«ا خل ... ںیهن

  :زیرا ؛شده باشد

در این عبارت بوی تّضاد « ضحم اوفاهوں رپ یھت» یبا کلمه« ریمی وه قیقحت»کلمه  :اوالً 

عبارِت  یتواند چننی عبارِت متضاد و متناقضرساند و نمیمشام خواننده میه را ب

 «مدنی»مثِل  کامل یری و انساننظبی یتردست و حمّدثِ شخصی حمقق و مؤلفی 

 باشد. 

نظر موالنا ه ب «شهاب ثاقب»لیف ألیف معترب اهل نجد که بعد از تأتآن  :ثانیاً 

 «منوره یمدینه» یساله (18) رسیده بود و در زمان اقامت هیجده «مدنی»

چه نام  ،دستش افتاده بر وی پوشیده بود و بعدًا منکشف شد و در هندوستان ب

شهاب »موضوع بحث در این قسمت  ای به آن نشده است. وچ اشارهداشت؟ هی

اقل پس ال .است و تبعًا اهل نجد «الوهاب حممد بن عبد» شخصِ  تاً اصال ،«ثاقب

 کرد. را می «الوهاب حممد بن عبد»ذکِر یک تألیف 

 ،نوشته شده است .م1944که در سال  «نقِش حیات»رمغم آن در علٰی  :ثالثاً 

 حرضت ،«زمیندار» یاز نوزده سال از زمان تاریخ مندرجه بینیم که پسمی

بعید بنی افکار و عقاید اکابر دیوبند را با و بون ئت ابر ،با مهان شّدت «مدنی»

و طرفدارانش برشمرده و با روشنی مطرح  «الوهاب حممد بن عبد»عقاید و افکاِر 

 72تا  68ی فحهعالی هم در صها را خود حرضتکه برخی از آن) (1)فرمایدمی

                                                           
 .چاپ کراچی« نقش حیات» 126 إلی 122مراجعه شود به صفحات  (1)
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 «زمیندار» یو بیست و پنج سال بعد از تارخیی که روزنامه .(ایدمرقوم داشته

 119 یدر مکتوب شامره «مدنی»کنیم که حرضت نوشته است، مشاهده می

آیا کتاب الشهاب الثاقب در رّد »از مکتوباِت خود در پاسخ به این سوال که 

و آیا حاال هم نظر شام مهان است که در تصنیِف شام است؟  ،وهابیون و بریلویون

الوهاب را شام  اید؟ و آیا حممد بن عبداید یا از آن رجوع فرمودهآن کتاب ذکر کرده

 فرماید: می ،«الخ... دانید؟ کنید یا عاملی مّتبع سنّت میاز خوارج تصور می

 ریمے  ا سالف  ما ا   ا ب  یھب ریما  و یه کلسم ےه وج ا س اتکب  نیم ا اهظر  ایک ایگ ےه ا و ر  یهی کلسم»

ا یم 

 

 وک ںیم ےن ںیهن  هکلب عالهم س

 

ا ر  » ےن ا ینپ اتکب   ےه. دمحم نب دبعا ولاهب  ا و ر  ا س یک امجعت

 

حت
م
ل

ر د  ا 

 دنتسم ا و ر  یتفم  ــںیم  «احهیش د ر اتخمر 

 

 ص وج  هک هقف یفنح ںیم اهنب ت

 

ت
ل
ا 

 

 ــںیم(  339هب اتکب  ےه)دلج ی

   (1)«ےه. یھب اھکل

از  ،است «زمیندار»عای توانیم این رجوع را که مدّ وجه نمیهذا ما به هیچیٰ عل

ما چیزی مفتعل و ساختگی  یتصور کنیم، بلکه به عقیده «مدنی»موالنا 

و در « وهابیه»ارگاِن قوِل خود شام ه اش بنگار که روزنامهاست و از یک روزنامه

باشد که بنا نمی د همچندان مستبعَ  ،مقابل متحده حماذ وکیل مدافع آهنا بوده است

اید، دست به قت و حاالت آن زمان که شام به آن اشاره فرمودهوبه مقتضیات 

اند و یا بنا به چننی کاری زده باشد و موالنا هم یا از آن خربی و اطالعی نداشته

رجح مصلحِت وقت و شّدِت درگریی بنی متحده حماذ و خمالفانش سکوت را اَ 

 قة احلال. علم بحقیأاند. واهلل دانسته

4.  

 خیلی شگفتی دارد که حتت 94ی فحهعالی بر صاین عنوان کتاب حرضت
 

                                                           
 1386ما که چاپ دوم مصطفی البابی  یدر نسخه). 2/298 :مکتوبات شیخ االسالم (1)

در رّد وهابیه  «شامی»عبارت  «رد املحتار» 4جلد  262 یفحهبر ص ،مرص است .ه

 .(مالحظه شود
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ت  ایب»عنوان 
 
با ب  ا بقا

 

لا
ا خ د  دد  ا 

 

 یک ی

 

  :ایدحتریر فرموده« ےسن

« 

 

ت  نیم دمحم نب دبعا ولاهب  یک . ر ا مق وطسر  رعص
 
با ب  ا بقا

 

لا
د  نیسح ا دمح ےن ا 

ّ
ت 
س
ا  

 

 ومالی

 

ا  ےه هک رضحب

 

 می

با  اهت 
 ی ا ر ے نیم وج لک

 

ن
 
بن

 

ب

 ا یت قیقحت ا و ر  اطمهعل رپ 

 

ر هنی هکلب د لیل وموجد  ےه ا س یک اینبد  د
 
 دد  ا س نیم یهب ا س   

با ےه هک
ا ےن ا س نیم لک

 

 ر  ا دتبا ء ریتوهنی دصی نیم دجن رعب   دمحم نب دبعا ولاهب  دجنی» .:یهت، ومالی
ه
ا 

 

ےس ظ

 .«( 46ص :)الشهاب الثاقب«وها 

 که: کنید می سپس بر عبارِت فوق تنقید نموده اضافه

ا و ر  ا س ست  ےک دعب ریتوهنی ... »لی قولکم: إ « ... ںیم دیپا  وهےئ ه 1115ال هک و ا  هع  ه ےه هک و ه  اح»

 ی ا د ه  90دصی رشو ع وهےن رپ 

 

 وهےئگ. ا س لیصفت  1206رمع ی ا   م .سا ل ےس ر

 

ںیم خیش دمحم نب دبعا ولاهب  یک و افب

ا  نیسح ا دمح 

 

 ومالی

 

ا  ےه هک رضحب

 

با ب  » نیم .ه 1328دبعا ولاهب  ےکقلعتم   ےن خیش دمحم نب ےسولعما وهی

 

لا
ا 

ت  
 
   وهظر  دجن رعب  ےس ا دتبا ء ریتوهںی دصی ںیم وها   ه یقیقحت و ا تیفق ا و ر  اطمهعل  «ا بقا

 

نیم وج  ه اھکل اھت هک ا ن

 (1)«یک اینبد  رپ ںیهن اھکل اھت ... ا خل

 نامید که اینحقری عرض می، گوارربا تقاضای عفو از حمرض آن دانشمند بز

عنی حق و  «الشهاب الثاقب» در «مدنی»سالم یش حرضت شیخ اإلفرما

 یچننی برداشتی از نوشته ،برعکس ؛باشدهای تاریخ میمنطبق با واقعیت

 هجناب بعید ببع و وسیع النظری مثل آنتبرای شخص مت «مدنی»حرضت 

 فرماید: نمی «مدنی»زیرا اوالً حرضت  ؛رسدمی نظر

 تا با آن تفصیلی که« هوا ادتباء ریتهونی دصی نیم دجن رعب نیم دیپا  دمحم نب دبعاولهاب دجنی»

ه که ب «وی ظهورِ »فرمایند که بلکه ایشان می ،اید بر آن نقض وارد شودشام فرموده

میاِن عباد و و نظِر ما مراد از آن مهان تسّلط و شهرت او و پریوانش در بالد 

باشد، از نجد عرب به میزمنِی حجاز خصوص در رسه مبادرت به حروب، ب

مناطق دیگر از بالد عامل ـ و از آن مجله بر مرکز و قلِب عامَل، حجاز، و باألخص 

                                                           
 .95تا  94 :حق ۓعلام ےک الوهاب اور هندوستان شیخ حممد بن عبد (1)
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مکة املکرمة و مغریها در اوایل قرِن سیزدهم بوده است. و این گونه ظهور و 

اول عمر  شهرت یک فرد در یک ملک یا ممالک زیاد ارتباطی به این ندارد که در

 یظهور فرقه یدرباره «ابوزهره»که عالمه  چنان ؛عمرش وی باشد یا در آخر

مطلبی نوشته است که عینًا منطبق با عرایض  ،که از چه زمانی بوده است «شیعه»

بلکه از زمان  ،شوندگرفته نمی تعبریات از ابتداء نشأتما است که تفسریات و 

 شود. به عبارت ایشان توجه فرمایید: ظهور معترب دانسته می

ظهروا بمذهبهم فی آخر عرص ذی  ،سالمیةلشیعة یعدون أقدم الفرق اإلوا»

عی ویدّ  ،هجهَ اهلل وَ  مَ ر  کَ  هم فی عرص علّی ثم اشتّد أمر   ،رضی اهلل تعالی عنهالنورین عثامن 

ر أن التشّیع ابتدأ ه من املقرّ نّ إف حالٍ  الشیعة أهنم أقدم من ٰذلک ... وٰلکن علٰی أّی 

الشهید،  سالمیة فی عرص ذی النورین عثامنول اإلة الدّ سری دفّ لٰی تیإجه کظاهرة تتّ 

  (1)«.إن کان حیاول تقضی ابتداء نشوئهاو ؛لتفسری دائاًم یؤخذ من الظواهروا

 در آن دّقت فرمایند.  ؛عبارت خط کشیده است ،حمِل استدالل

 جدهد که حتریر حرضتق نشان میدالئل تارخیی موثّ  ،با عنایت به این مطلب

بر کالِم کاماًل صحیح و منطبق با آن دالئل است و سخن معرتض   «نیمد»

 ؛توجه بفرمایید .باشدق و خالف واقع امر میحمقّ ایشان سخنی نادرست، مغری

 نویسد: می «مرآة احلَرَمنی»در کتاب مسّمی به « ابراهیم رفعت باشا»

 فیو) «بعد از مرگ برادِر خود امری مکه شد . ه1203مغالب بن مساعد در »

  (2)... (. أیامه ظهر الوهابیة

و  .ه1207که بنا به یک قول  «الوهاب حممد بن عبد»و با توجه به سال وفات 

میاِن  یعنی مطرح شدِن وی درظهور وی ) ،بوده است . ه1206مجهور  بر قولِ 

حجاز( چهار  یعنواِن بانی یک مسلک و مرشب بخصوص در منطقهه عموم ب

                                                           
 .2/48 ة:هب االسالمیاتاریخ املذ (1)

 .366 /1 :مرآة احلرمنی( 2)
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بوده است و در سال  -قرن سیزدهم  یست در ابتدادر -سال قبل از مرگش 

شخصًا اولنی نامه و مکتوبش  «هابوحممد بن عبدال»قبل از موت خود  .ه1206

حتت عنوان « تاریخ اجلزیرة العربیة» 328 یفحهمکه که متِن آن بر ص ینام علامه را ب

لطان مهراه سه آمده است، نوشته چند ماه قبل از وفاِت خود ب« جبهة احلجاز»

یار خود و دکثریی از مردم  یو عده «سعود»که با پرسش  «العزیز بن حممد عبد»

مهان سال  یفرستاد و سپس در آخر ماه ذی قعده ،رفتنداهل نجد به حج می

رد. و درگریی مهان اوائل قرن سیزدهم یعنی ها از چشم از جهان فرو بست و م 

ها پس از حجاز و نجدی که جنگ بیشرت بنی امری وقت .ه1206تا  .ه1202

سعود بن »که سلطان  .ه1218تا  .ه1208صلح انجامید و باز در سال ه تلفات ب

ادامه داشته  ،گرددشود و بر آن مستولی میمهامجانه وارِد مکه می «العزیز عبد

  (1)است.

 «زرکلی نخری الدی»از  «العزیز شبه اجلزیرة العربیة فی عهد ملک عبد»و در کتاب 

  :ده استچننی آم

علی  ستیالء  د اإلوم لسعت .{ه1218}ذه السنة ل من هٰ فی األسبوع األوّ و»

  (2)«الخ ... اآلتی نّصها کتب للسلطان سلیم خان الرسالةَ و ،املکة

هاب الّش » 46 یفحهآن با عبارت ص یبا توجه به مدارِک فوق الذکر و مقایسه

چه گردد که آنمیو دّقت در مفهوم آن روشن  «مدنی»حرضت   ِ«اقبالثّ 

ظهور حممد » :فرموده است که «سّید حسنی امحد مدنی»سالم حرضت شیخ اإل

کاماًل بجا و  ،«در اوائل قرن سیزدهم از نجد عرب بوده است «الوهاب بن عبد

ه زیرا که قبل از آن جز در خوِد نجد اسم و رسم و شهرِت او ب ؛درست است

بارِت زیر کتاب قاضی حمکمة ر عکه د جایی دیگر رسایت ننموده بود. چنان

                                                           
و کتاب مسعود  1/296 :و مرآة احلرمنی 325  و 333 :تاریخ اجلزیرة العربیة :مراجعه شود به( 1)

 .61 :و کتاب امحد القطان 80 :عامل  ندوی

 .38 :العزیز شبه اجلزیرة العربیة فی عهد ملک عبد (2)
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 ؛الشیخ حممد بن عبدالوهاب»نام ه مسّمی ب «امحد بن حجر آل بوطامی» ،ة قطرعیالرش

که مقدمه و تصحیح کتاب  «وثناء العلامء علیه ،صالحیةاإل ودعوته ،ةعقیدته السلفی

ه نوشته شده و انجام گرفته و چاپ آن ب «اهلل الباز عبدالعزیز بن عبد»توسط شیخ 

ای برای هر بیننده، صورت گرفته «العزیز آل سعود فیصل بن عبد»دستور ملک 

ها فی انتشار  »ربده در این کتاب حتت عنوان منا .شودمّدعای ما واضح می

  :چننی نوشته است« اخلارج

 ستیالء الدولة السعودیة علٰی إجل أترشت دعوة الشیخ فی خارج نجد من ان»

مکة  لٰی إسالمیة یفدون بح حجاج البالد اإلوأص، .ه1218 سنة مکة املکرمة

ومواعظهم  ویستمعون خطبهم ،ةویشاهدون علامء ٰهذه الدعوة احلق ،املکرمة

ذ إام شاهدوا سریة الدولة السعودیة ک ؛توجیهاهتم القّیمةرشاداهتم السدیدة وإو

سومطرة فی السودان فی افریقیا و صالحیة إلٰی ذه املبادی اإلذاک ... فانتقلت هٰ 

... کام انترشت فی العراق والشام ومرص واجلزائر وعامن وفارس  ؛سیا واهلندآ

 « .ید دعاة الوهابینی، ضد األوضاع السائرة فی البالد فقامت الثورات علٰی 

 : قوله لٰی إ

لک مغزت الدعوة بعض املقامات کام مغزت الدعوة الوهابیة السودان، کذٰ و»

مراء ا  الرجل من  اذقد کان هٰ  د امحد، واحلجاج اهلند وهو سیّ  حداهلندیة بواسطة اَ 

 فلاّم  ،م1816سنة سالم ن اعتنق اإلأبعد  داء فریضة احلّج اهلند، وذهب احلجاز أِل 

 جمن دعاة املذهب صبحأو ،لیهإالتقی بالوهابینی فی مکة اقتنع بصحة ما یدعون 

  (1)« ... سیطرت علیهم العقیدةو ،یامنالذین متلکهم اإل

در  «مدنی»موالنا  با این عبارِت  منطبق «حجر بن امحد» فوِق  عبارت

دمحم نب دبعا ولاهب  دجنی ا دتبا ء ریتوهںی دصی » :است که (46 یفحهص )«اقبهاب الثّ الّش »

 ر  وها 
ه
ا 

 

قرن سیزدهم از نجد عرب  ییعنی ظهور وهابیت در ابتدا« .ںیم دجن رعب  ےس ظ

 .بوده است

                                                           
 .77ـ  78:  ... ةعقیدته السلفی ؛الشیخ حممد بن عبدالوهاب (1)
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ارتباط دادن  یدرباره «یابن حجر آل بوطامی قطر»اما عبارات اخری قاضی 

سید امحد بن سید حممد »حرضت  یهنضِت اصالح و جتدید دین و قیاِم جماهدانه

نجد عینًا  «ِوهابیت»در بالد هند با حرکِت  رمحة اهلل علیهم «عرفان بن سید حممد نور

 ،«امحد رضاخان»یعنی  «بریلویه» یمهان مغالطه و اشتباهی است که رئیس فرقه

 بدنام برای اشماهیانه ایپانصد روپیه یعوض جریهه ر انگلیس بنوکر استعام

 ،خود ارباب دستوره ب مردم بنیِ  در هند استعامر دشمنانِ  و جماهد یعلام کردن

 و لیفأت را مغریه و «احلرمنی حسام» به موسوم کتاب و بود داده مردمه ب ،انگلیس

د و ـدیوبن یاد کردن علامقلمد «هابیو» با مردم کردن متنّفر برای و کرده حتریر

و حرضت  «گنگوهی»ل حرضت ـکابر دیوبند مثارات کتب اَ ـودن عبـحتریف نم

لفات ؤم «سهارنپوری» موالنا حرضت و «هتانوی» حرضت و «موالنا نانوتوی»

نی عرضه نموده و از این مَ حرَ  یبرده بر تعدادی از علام «همدین»و  «همک»ه خود را ب

ته و به هندوستان مراجعت و به افساد و تبلیغ سوء علیه ییدیه گرفأو ت عده امضا

ظهار حقیقت جهت اِ  «مدنی»حرضت  ،دنباِل آنه اکابر دیوبند پرداخته بود که ب

 یکنندهاقدام فرمود و امضا« املسرتق الکاذب اقب علیهاب الثّ الّش »حال به نوشتن 

ودند که بر اثر آن را متوجه واقعیِت امر ساخته ب «امحد رضا خان»حرمنی بر کتاب 

دیوبند فرستاده شد که  یاالتی مطرح و به علامؤحرمنی س یاز جانب علام

ها را مرقوم فرموده و با جواِب آن  «خلیل امحد سهارنپوری»حرضت موالنا 

 رصاحت با وهابیه از را دیوبند علامی دوری و برائت هند یعلام هاده یامضا

یز حقانیِت آن را تأیید ن حرمنی یعلام که داشتند ارسال حرمنی به نموده اعالم

  (1).چاپ رسیده استه ب «املهنّد علی املفنّد»و یا  «صدیقاتالتّ »نام ه نمودند و ب

 ،«امحد بن حجر»اگر ادعای ذکر شده در عبارِت منقوله از کتاب  توضیح الزم:

از  پس« د امحدسیّ »نام ه قطر در مورد قیام یکی از حّجاج هندی ب یقاضی حمکمه

                                                           
 .ایمفارسی افتخار حاصل نمودهبه آن  یترمجهه ما ب (1)
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فکر  یشدن از دعوت و نحوهبرای ادای حج و متأثر «معّظمه یّکهم»آمدن 

ست مغری از ا ی«سید امحد»متعلق به  ،بعد از مراجعت به هندوستان «توهابیّ »

که ما آن را  - اَم یهِ لَ اهلل عَ  رمحة   «امحد شهید ابن سید حممد عرفان دسیّ »حرضت 

سید »ما مغری از  ،ا در تاریخ هندام ،شاید تا حدودی درست باشد - شناسیمنمی

بن بن سید علم اهلل  دٰی عرفان بن سید حممد نور بن سید حممد ه   امحد بن سید حممد

علی »سیدنا  مننیؤکه تا حرضت امریامل  «ل احلسنی احلسینییسید حممد فض

شود و جد اجمد نحو متصل مرتبط میه ب هجهَ م اهلل وَ ر  کَ  «ابن ابی طالب مرتضٰی 

 مدّ  «سید ابواحلسن علی ندوی»، حرضت موالنا شمند شهری معارصانحرضت د

اصالحی کرده و  دیگری رساغ نداریم که قیامی «ِسید امحد»، (1)باشدمی الیه العَ لر ظِ 

  .علم هنضت اسالمی و جهادی برافراشته باشد

اخری  مطالب مندرجه در عبارتبودن مغلط اساس و رسارسصورت بی در این

م و ـنامه و تاریخ والدت و وفات و تعلیبا توجه به زندگی - (2)«رابن حج»قاضی 

 وقـالحی و شــو هنضت اص  «دـد شهیـد امحـسی»رضت ـربیت حـت

برای حج و بیعت گرفتن از مریدان برای  «معظمه یمکه»ه جهاد او قبل از رفتن ب

مربده از که نا جهاد پیش از سفر حج در هند و در اماکن دیگر و با توجه به این

 - نه کسی که قبالً  ،نژادی بوده است مسلامن «علی»خودش تا حرضت 

ن أبعد » یمسلامن شده باشد که مجله اً مسلم بوده باشد و بعدمغری - !معاذ اهلل

ه به این که ایشان از وی صدق داشته باشد و با توج یدرباره «سالماعتنق اإل

مس ن الّش ظهر مِ اَ لی واضح و مّ أمت ٰی دناَ برای  - مراء اهلنداند نه از ا  سادات بوده

 گردد.می

                                                           
/ 1« )ریت سید امحد شهیدس»در  «ندوی»قلم موالنا ه بی بَس نَ  تفصیل این سلسلة الذهِب  (1)

 .موجود است (86

 صبح منأو» ...   إلٰی ... «  ام مغزت الدعوة الوهابیة السودانوک»آن جا که آورده است: ( 2)

الشیخ حممد بن ) « ... وسیطرت علیهم العقیدة ،یامنذهب الذین متلکهم اإلدعاة امل       

 .(77ـ  78:  ... ةعقیدته السلفی ؛عبدالوهاب
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ی نامهزندگی با« امحد بن حجر آل بوطامی»ی این عبارت که مقایسه برای این

رسد آسان به نظرش می ریربرای هر کسی که این حت« سید امحد شهید»حرضت 

و هنضت و کارهای  ی حیاتی بسیار خمترصی دربارهخالصه باشد، در سطور زیر

سریت سید امحد شهید»را به نقل از کتاب  علیهرمحةاهلل «سید امحد»الحی حرضت اص

 «سید ابواحلسن علی ندوی»ی دانشمندش، عالمه ، تألیف نوه(1)« 

نقالب عالمه لیف امام اإلأت ،(2)«التمهید لتعریف ائمة التجدید»و از کتاب  الیالعَ ه  لّ ظِ مدّ 

فلریاجع  صیلاالتف رادأن مَ . وریمآیمدر رشته حتریره ب «عبید اهلل سندی»

 .  لیهامإ

 «سید امحد» شهید ینامهخمترصی از زندگی

در  «سید شاه علم اهلل»تکیه  در .م1786= .ه1201ماه صفر سال 6در تاریخ 

حمرض امام ه هندوستان چشم به جهان فانی گشود و در عنفوان شباب ب رای بریلِی 

 ،زمانفاده مرشف شد و خالف رسم جهت است «العزیز حمدث دهلوی عبد»

حرضت  مطابق سنت سالم عرض نمود که این امر باعث جلب توجه خاص

اما در  ،سپس با وی بیعت ارادت نمود .سوی ایشان گردیده ب «العزیز شاه عبد»

بانه عرض نمود که این یک دّ ؤم ،که به ایشان تلقنی شد «تصور شیخ» یلهأمس

دلیل از کتاب و سنت و » :جلواب مرشد فرمودپرستی است و در جواب انوع بت

 «القادر عبد شاه» ،قرآن مفرس حرضت حمرض هب حال عنی در و «امجاع باید باشد

حتریر  یرشتهه ب «رصاط مستقیم»رسید و به درس خواندن پرداخت و کتابی به نام 

 ،دها در جنگ بوکه با کفار هند و انگلیسی «نواب امری خان»در آورد و در لشکر 

تا  .به تبلیغ و اصالح پرداخت ،شامل شد و ضمن جهاد در میان لشکریان وی

 «نواب»پس از مصاحلت  .در لشکر نواب مذکور بود .م1817 =  .ه1232سال 

                                                           
 .346تا  1/106: سریت سید امحد شهید (1)

 .137 تا 134 :جدیدمهید لتعریف ائمة التّ التّ  (2)
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نواب امری »خمالفت با این صلح از به علت  «سید»انگلیسی، « اخرت لونی»با ژنرال 

 «العزیز شاه عبد»ا منفصل شد و برای زیارت مرشد خود حرضت موالن «خان

 «العزیز شاه عبد»حرضت  ،پیش از رسیدن وی به دهلی .به دهلی عزیمت نمود

  .ای در حق وی دیدهمنامات مبرّش 

 «عیل شهیدحممد اسام»و موالنا  «عبداحلی»موالنا  ،پس از ورود به دهلی

 اهند و در تبحر علمی و رشد صالحیت و تقو یکه از ممتازترین علام 

مرید    بیعت نمودند و  «سید امحد»دست ه ب ،در بنی اقران ممتاز بودند تهیوللّٰ 

 (1) «شاه اهل اهلل»حرضت موالنا  ینبریه ،«حممد یوسف»موالنا  ایضاً  .شدند

با جناب  و صلحا هم از علامو مغری «وجیه الدین»اش و مولوی بمع خانواده

 .بیعت نمودند «سید امحد»

ند جهت اصالح و تبلیغ مسافرت فرمودند و این سپس به نقاط متعددی از ه

 ،در مهنی سال پس از توقفی در رای بریلی .بود  .ه1234تا   .ه1233از سال 

خ زیادی با وی در یو مشا در پیش گرفت و در آن منطقه علاممسافرت لکهنو را 

رشک حتی های هکرد که نشانکید میأمریدان خود را ت .طریقت بیعت کردند

بازی را ابطال و نابود کنند و به زنان خود در مورد اجتناب از  هایعروسک

داشته باشند و  - ةالفرص عند - کید نامیند و عزم خملصانه برای جهادأرشک ت

 .ترک نامیند ،عادات و رسوم عروسی و مغریه را که خالف سنت است

با وی بیعت کرده و در  ،هزاران انسان قبل از رفتن ایشان به حّج  ،خالصه

حتی پادشاه هندوستان آرزوی مالقات نموده  ؛مندان در آمده بودندلقه ارادتح

موالنا  ،نینی جلیلَ مَ ـعالِ  ،فرمودند و مریدان خود بااِ   «سید»اما حرضت  ،بود

 .را فرستادند - اَم یهِ لَ اهلل عَ  محة  رَ  -« حممد اسامعیل»و موالنا  «احلی عبد»

 شوق زیارت حرمنی ،از یک سو اما ،سپس قبل از حج تصمیم جهاد گرفتند
 

                                                           
 .«العزیز ه عبدشا»عموی حرضت موالنا و  «شاه ولی اهلل»برادر حرضت موالنا  (1)
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دلیل حاجز ه عدم فرضیت حج برای مردم هند ب یچون عقیده ،و از سوی دیگر

 یهلٰ ا یهیضامن بودن راه در میان مردم رسوخ پیدا کرده بود و این فربودن دریا و نا

 .اعتقادی بود یای عظیم علیه این فتنهاقدام به سفر حج مبارزه ،مرتوک شده بود

ساخت و باطل نیز بیشرت مبادرت به سفر حج آماده می یابطال این عقیدهسید را 

جتدید فرضیت حج را امهیت داده جهت  نوع جهاد بود و این سفر نیز یک خودِ 

ها ج به تبلیغ و ترمغیب و نوشتن نامهوادار کردن مردم برای مهسفری خود در ح

  :مندان پرداخت کهبه مناطق خمتلف برای آشنایان و ارادت

مندان رفاقت با ما در این سفر مریدان ما و عالق ؛ایمما عزم سفر حج کرده»

  .«آماده شوند

دای حج به بعضی از نقاط کشور سفر جهت تبلیغ و ترمغیب به اَ  حتی شخصاً 

 معیته ب م.1821=. ه1236 نمود تا این که در روز دوشنبه آخر شوال سال

مقصد حج حرکت فرمود و  هحدود هفتصد نفر مرد و زن از رای بریلی ب

 27در  .رد جده شده کشتی وابا حدود ن   .ه1237 الشعبان س 23چهارشنبه 

جا  حرکت و در مقام حدیبیه فروکش نمود و در آن «مکه»سوی به شعبان از جده 

شده و  «مکه»عازم  ،عاز رفیقان سفر بیعت بر جهاد گرفت و پس از دعا و ترّض 

پس از  «مکه»در موقع دخول  مل پیغمرب ع یشعبان مطابق با نحوه 29در 

شد و  «کهم»از طریق معالة داخل  ،از چاه طوی «مکه»مغسل مسنون برای دخول 

ای از عده «مکه»در ایام قیام  .قیام فرمود «مکه»و در  مناسک عمره را بجای آورد

ا ب «حسن آفندی»های اربعه و شیخ مصال یو بعضی از ائمه «مکه» یمردم و علام

موالنا و  «احلی عبد»مریدانش موالنا  «سید»دستور ه بیعت کردند و ب «سید»

 «آفندی»را به عربی برای شیخ  «رصاط مستقیم» کتاب «حممد اسامعیل شهید»

انجام مناسک حج  نٰی برایمِ ه ب ةالرتوی. یوم و دیگر عالقمندان ترمجه کردند

 که ةالثانی ولٰی ویعة العقبة اال  نٰی در حمل بمِ  ینٰی در عقبهدر ایام مِ  .فرمودندحرکت 

 ی، از رفقابیعت داداهل مدینه  هقبل از هجرت بدر آن نقطه   «رسول خدا»
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شنبه پنجم صفر سال روز دو ،در پایان مراسم حج .خود بیعت جهاد گرفت

هتیه  «مکه»حاکم وقت  ،«امحد پاشا»دستور ه با یکصد و بیست شرت که ب. ه1238

  .سفر فرمودند «بهطیّ  یهمدین»سوی ه ب ،شده بود

برای رشکت در  «دسیّ »جمالس میالد گرم بود و از  «مدینه»ول در در ربیع األ

به  «طیبه یمدینه»سپس از  .اما رشکت نفرمودند ،عمل آمده آن جمالس دعوت ب

حرم مکی با ایشان مالقات  یاربعه یو عامئد و ائمه علام .عزیمت نمودند «مکه»

 عبد»توسط موالنا  «املصابیح مشٰکوة»درس  «سید»ام به دستور در این ای .نمودند

  .در مکه آمغاز شد «حممد اسامعیل»توسط موالنا  «ةاهلل البالغ حجة»و درس  «احلی

ها از جده حرکت و در با کشتی. ه1238سال ی هحجسپس در اوایل ذی

 =. ه1241وارد هندوستان شد و در سال  .م1824 =. ه1239اوایل سال 

 =. ه1242در سال  .آوری لشکر و تدارکات جهاد پرداختبه مجع .م1825

 جتشکیل و جهاد ادامه پیدا کرد و در «دسیّ »حکومت اسالمی به امامت  .م1827

 مقام رفیع شهادت نائل شد.ه ب .م1831 . =ه1246ذی قعده  27یا  24

 و «امحد شهیدد سیّ »این خمترصنامه از حیات حرضت  یبا مقایسه

چه قاضی قطر در عبارات خود  توان به مضحکه بودن آنکوتاهی هم می بررسی

  ؛آورده است پی برد

 یمرااز ا  )معنی متعارف ه ب «مراء اهلندن ا  ل مِ ج  هذا الر   قد کانوَ » :قوله ؛ّوالً ٲ

 کال  مغلط است. «(سّید»هند بودن 

علق مت 1816اگر سال  -«1816سالم سنة ن اعتنق اإلأبعد » :قوله ؛ثانیاً 

در این  - که توضیح دادیم چنان -زیرا  ؛هم مغلط است «ذهب احلجاز»است با 

در هند مشغول جهاد بوده است و  «نواب امری خان»در لشکر  «سید»سال 

و اگر سال  .نفاً آکام بینّا  ؛رشوع شده است .م1821در سال  شاسفر حج

 !ب استئجاب الععجاپس این از  ،«سالماعتنق اإل»متعلق است با  .م1816

  «رسول اهلل»تا جناب  ًا ابًا و جدّ  «سید» ،عرض شدکه طور  زیرا مهان
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امحد  دسیّ »بوده است و این یک هبتان عظیم بر  «نَ ِجدیای الّس َتَقّلبَک فِ »مصداق 

 !خواهد بود «شهید

 ،ایمنوشته «دسیّ »گذشت خمترصی که ما در اوراق قبل از حرضت رس ثالثًا:

فطرتًا انسانی جماهد و مترّشع و پایبند سنّت و  «دسیّ »ی دارد که نّی و کافداللت بَ 

شیوع  یگران بر هند و شیوهت و خرافات بوده از تسلط استعامرخمالف بدعا

برده و مشغول هند از مهان عنفوان شباب زجر می رشک و بدعات بنی مسلمنی

شد کامل یک مر ،حج مرشف شوده و قبل از این که ب است اصالح و ارشاد بوده

 ن در امغلب بالد هند و مغریهو مکمل بوده که صدها علام و مشائخ و هزاران مسلام

و امرا و  علام ،ف به حرمنیاند و بعد از ترّش به سلک ارادت و طریقت وی پیوسته

ی رسیده و کسب فیض و ای به حمرض وجا در تعداد گسرتده عموم الناس آن

 . اندر گرفتهو در زمره مریدان قرااند برکات نموده

مرتبط نمودن  «وهابیه»مسلک ه آن سید بزرگوار را ب پس قیام جهاد و هنضِت 

جهل مطلق  ،دانستن «وهابیت»ثرات داعیان أرا از ت «سید»جهاد  یو انگیزه

این بزرگوار و جماهد  عظمِت ی و حیات باو ناشی از عدم آگاهی نسبت به زندگ

 ، ال مغری.عظیم است

5.  

هااروپنری یک را ںیمے ب ار ےک ویبںاھی ودجن: »42یفحهشام در ص این عنوان کتاب

س

ا 

ن

 ےومالب

زیرا در  ؛سازندحقری را قانع نمی ،حتت آن یو مطالب ذکر شده«  ںیم دبتیلی

اطلسن انب وعسد »عنوان )معرکه مکه مکرمه( مضمونی حتت  (1)«انوار مدینه» یماهنامه

جام » یحوالهه ، ب«حممد شمس الدین»ز موالنا قاضی ا«وگیئ املعء دویدنب یک قح ںیم  درب ارےک

در سخنرانی  «وهابیه»های مورد اختالف بنی علامی دیوبند و نظربه نکته«عرفان

                                                           
 یژوئیه =. ه1406سال  یقعدهماه ذی مربوط به 2شامره ، 23 تا 20 فحاتص/15جلد  (1)

 .الهور -م.1986سال 
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 جواب در .ه1344سال  متر ؤدر م «شبری امحد عثامنی»حرضت موالنا 

 تا 23ی فحهو مهچننی در ص (1)است اشاره شده «العزیز ابن سعود عبد»سلطان 

و شیخ  «خلیل امحد سهارنپوری»ای را که بنی موالنا مباحثه ،مهان ماهنامه رد 24

 یفحهص عالی درحکومت آل سعود و بنا به تعبری خود حرضت وقِت  آن سالمِ اإل

در مسجد « عبداهلل بن بلهید»شیخ  ،حجاز مقدس «قاضی القضاة» :تانکتاب 42

به حمکوم و  تاً د که هنایواقع شده بو «عبدالعزیز»نبوی در حضور خود سلطان 

ذکر کرده است و احتامالً  ،(2)ها منجر شدهوهابی سالمِ الجواب شدن شیخ اإل

بوده  - «داملهنّ »لیف أتقریبًا بیست سال پس از ت -. ه1344این مباحثه نیز در سال 

 است .

 یروزنامه یبه حواله 42یفحهای که شام  از ایشان در صاز مفاد دو نامه و

رجوعی از مفاهیم  ،ایدودهنقل فرم «النّور» یبه حواله 45 یفحهو در ص «زمیندار»

حممد بن »و شخص  «وهابیت»مسلک  ی( دربارهصدیقاتالتّ ) «داملهنّ »کتاب 

معرفی شیخ  ،شوداول مشاهده می یچه در نامه آن ؛ آیدبه نظر نمی «عبدالوهاب

زمان است  اکثر اهل نجد آن وی وه نسبت ب سن ظنّ و اظهار ح   «بلهیدعبداهلل بن »

حممد بن »یعنی  «وهابیه»صد و سی و هشت سال بعد وفات بانی مذهب که یک

سن آید نیز ح  دومی برمی یچه از نامه و آن .اندزیستهدر مدینه می «عبدالوهاب

سبی سن نظم نِ و ح   «العزیز ابن سعود عبد»ایشان نسبت به شخص سلطان  ظنّ 

های موجود در حرمنی در زمان امارت ایسه به ناامنیمملکت در زمان او با مق

باشد و آن می -با اذعان به وجود بعضی اختالالت  - قبل از او بر حرمنی یرشفا

سال پس از رحلت  صد و سی و نهیعنی یک .ه1345ربیع الثانی سال 12هم در 

روز انعطافات در این مدت طوالنی بعد از مرگ بانی مسلک و بانی مسلک که ب

برای  ،وستـپین به وقوع میـمسلمی گون که از طرفی گوناهاپس از خمالفت

                                                           
 )آزاد( .این مباحثه را در بخش دوم کتاب خواندید (1)

 )آزاد( .این مباحثه را هم در بخش دوم کتاب خواندید (2)
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 «ابو زهره»که عالمه  چنان .است یعـور یک امر طبیـمسئولنی سیاسی آن کش

  :ترصیح دارد که

 عرض اـهب ونــویرضب ،مـأقواهل ذا إلٰی ـهٰ  فی ونـیلتفت ال مـمراؤها   نّ إو»

                                                                            (1)«.احلائط

 : نویسدمهنی کتاب میمهچننی در 

ذی ال یقبل واب الّ ابینی یفرضون فی آرائهم الّص الوهّ  ءن علامأه یالحظ نّ إو»

 « .صویبذی الیقبل التّ الّ  أفی آراء مغریهم اخلطو أ،اخلط

 : گویدجا که می تا آن

 نّ إف ؛لی آل سعودإمر فی البالد احلجازیة األ وقد اختلفوا بغریهم ملا آل»

 ،العزیز آل سعود ولذلک تصّدٰی هلم امللک الراحل عبد ،مر یکون خطریاً األ

نه صنع إوصار فی هذا شوطًا بعیدًا حتی  ،نفسهم دون مغریهموجعل آراءهم أل

(2)«.الخ ... سامل البالیةستائر للروضة بدل تلک األ
 

الت بر بنده در مورد بروز تغیریات و حتوّ  پس به وضوح پیوست که عرایض

و خمالفت ارباب سیاست آل سعود در برخی  «وهابیه»اثر مرور زمان در افکار 

عموم الناس یک امر  یخاطر حفظ حکومت و ارضاه موارد با آل شیخ و علام ب

  .«داملهنّ »نه رجوعی است از مفاد کتاب  ،واقعی بوده است

عبداهلل » قاضی از که اینامه در «سهارنپوری» موالنا حرضت یمجله این نیز

  :تعریف کرده «بن بلهید

 خیش ا السالا ا نب هیمیت»

ر همح ا هلل 

 ا و ر  خیش ا السالا ا نب میق  

ر همح ا هلل

 ی ا د ه وبحمب  شیپ رظن ر ےتهک 

 

، « ںییک اتکوبن وک ر

 حممد بن عبد»شیخ  ،منطبق با واقعیتی است که در مورد رئیس این طائفه

بینش و تفکر آن  یوشته شده است که نامربده نیز متأثر از کتب و نحوهن «الوهاب

                                                           
 .1/237ة: سالمیاملذاهب اإلتاریخ ( 1)

 .1/238مهان:  (2)
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سوی این که مهان اندازه ه لطیفی است ب ییا اشاره (1).بوده است دو بزرگوار

سنّت بوده که در میان بینش و افکار آن دو عاّلمه با بینش عموم اهل هائیاختالف

با  «ابن بلهید»مثل قاضی  ، در میان افکار شیخ نجد و پریوان این مرشباست

عّلت در دسرتس نبودن کتبی که در ه ، و یا بسنت بر قرار استاز اهل سائر علام

ن از بعضی نظرات عالمه خواهیم برد و با کامل رصاحت و شّدت حَل ذیل اسم 

 ،اندرا مورد مالمت و رسزنش قرار دادهاند و او نکوهش نموده  «تیمیه ابن»

تضای آن اند و مقحتریر در آورده یورت مطلق به رشتهاین حسن ظّن را به ص

ی ودن آهنا به مفهوم کّلی شکّ البته در عامل بزرگ ب .زمان نیز مهنی بوده است

سنت و از هر چهار مذاهب خمتلف اهل ی، اّما خمالفت تعداد کثریی از علامنیست

ابن »مه های عالو بینش اا با شامر زیادی از نظرات و فتاومذهب متداول آهن

دانشمند و  ،«یافعی»که حرضت امام چنان ؛باشدامری مسّلم می «تیمیه

به آن اشاره  «مرآة اجلنان»ای از تاریخ ف مشهور و مسّلم در مقامات عدیدهعار

مثاًل در  .تنقیدات وارده را بیان داشته است ،مقام علمی اوبه نموده و با اعرتاف 

  :مرقوم فرموده است .ه728حوادث سال 

فیهامات بقلعة دمشق الشیخ احلافظ الکبری تقی الدین امحد بن عبداحللیم بن و»

  .تا آخر بحث (2) ...« عبدالسالم بن عبداهلل بن تیمیه

  «یاملکّ  ابن حجر»واملحدثنی عالمه  ءاز خامتة الفقها (3)«ةفتاوی احلدیثی»و 

 به یمسمّ «انیالشعر عبدالوهاب» ماماإل ربانی و کتاب عارف قابل دیدن است

 . ای درباره وی داردارزندهمطالب  (4)«الیواقیت و اجلواهر»

                                                           
را  « قیم ابن»و  «ابن تیمیه»با موقِف عالمه  «الوهاب حممد بن عبد»احتاد موقف شیخ  (1)

 .ایدکتاب خود پذیرفته 13یفحهدر صهم خود شام 

 .337الی  3/336. مهچننی مالحظه شود: جلد277ـ  4/278مرآة اجلنان:  (2)

 البابی، مرص.چاپ دوم مصطفی  -117تا  114: ةفتاوی احلدیثی (3)

 چاپ مرص. -11و  9/ 1: الیواقیت و اجلواهر (4)
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 ابن»این گونه نظرات عالمه  هایی که در ردکتاببه و این هر سه بزرگوار 

اند اشاره فرموده ،اندنوشته «تاج الدین السبکی»علام امثال عالمه  ی، اجله«تیمیه

  .سادگی بر زمنی زده شان را بحرف توانآن هر سه از کسانی هستند که نمی و

و  (1)«رحلة ابن بطوطه» :مراجعه شود به «ابن تیمیه»مهچننی در مورد 

 .عالی مسّلاًم پوشیده نیستو کتب دیگر که بر حرضت(2)«سفارعجائب األ»

یکی از تالمیذ بلوچستانی حرضت  .ه1412حمرم سال 19نیز در تاریخ 

ای مقاله «مدنی»عالی در حیات برایم حکایت کرد که حرضت «مدنی»

اطالع  «مدنی»که موالنا  وقتی ؛نوشته بودید «ابن تیمیه»در دفاع از عالمه 

ابن }او » :عالی را رسزنش و مالمت فرموده و گفته است کهجناب ،پیدا کردند

حقیقت حال چه دانم نمی« .خویش بوده است ییکی از آدم های بد دوره {تیمیه

عالی هبرت خود حرضت و صحیح است یت و نقل زبانی تا چه حدبوده و این حکا

در این مورد هم توضیح خمترصی بدهید تا تشفی  ،اگر مصلحت باشد .دانیدمی

  .اجرکم عند اهلل تعالی .خاطر حاصل شود

تقصار » یحوالهه ب (3)«نامآیینه حقیقت»در  «اکرب شاه خان نجیب آبادی»البته 

را از صوفیان صاحب کرامات و از معتقدان به جواز سامع ربده نام «حرارجنود األ

داده  قرار یهلَ اهلل عَ  محة  رَ  «نظام الدین اولیا»فکران خواجه له از همأـو در این مس

 علم.أواهلل  -است

 دوم از وجود حسن نظم در ملکت در زمان سلطان یچه در نامهو آن

ه از حلن ک چنان - است مرقوم فرموده  «سهارنپوری»موالنا  ،«عبدالعزیز»

تاریخ ه زیرا با بازگشت ب ؛سبی داردنیز وضعیت نِ  -شود خود نامه مشخص می

                                                           
  94: («نامه ابن بطوطهسفر»)فارسی آن  یچاپ بریوت. و ترمجه -90: ةرحلة ابن بطوط (1)

 .96تا 

 چاپ پاکستان. -149تا  1/147 :(اردو) سفارعجائب األ (2)

(3) 2/434. 
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در مملکت  .ه1202که از سال  هائیمرج و بل از حکومت وی به علت هرجق

آمغاز شده  - هاآن هم امغلب توسط عامل خود نجدی - گرییچشمنحو ه حجاز ب

بر  در حکومت رشفا .ه1342تا سال ادامه داشته و سپس . ه1228و تا سال 

عون الرفیق »خص در زمان حجاز وجود داشته و مظاملی که باألمه و معظّ  یمکه

های در مسافرت «رفعت باشا»بوده که برخی از آن را  «املعنی بن حممد بن عبدباشا 

زمان حکومت نامربده بر حجاز تا سال .، ه1318از سال )اش چهارگانه

، بدهیی (1)چشم خود مشاهده نمودهه ب «(علی باشا»ت زمان حکوم ،.ه1325

 .ه1342در سال  «العزیز عبد»سبی پس از تسلط سلطان احساس آرامش نِ  است

آن وضعیت را نسبت به زمان قبل،  «سهارنپوری»و مالحظه فرمودن موالنا 

، اما باز هم از این حیث قابل ستایش بوده است ده دانسته و یقیناً از نعم بار

ه ب ،کتاب شام منقول است 45ی فحهفرمائید که در مهان نامه که بر صظه میمالح

  .ی در امور صغار ترصیح فرموده استهائوجود فروگذاشت

6.  

 ،داشته استما نااهالن را به تعّجب وا ثالِ چه بیش از هر چیزی امو آن

تا  95ی فحهو در متن ص 40ی فحه( صی)حاشیهست که در پاورقیا تنقیدی

اهلل  ة  محَ رَ  «سید حممد امنی ابن عابدین شامی دمشقی»کتاب خود بر نظر عالمه  97

 که فرموده «ر املختاراملحتار علی الدر  در»و بر این عبارت کتاب جلیل القدرش  یهلَ عَ 

 وتغّلبوا، من نجد الوهاب الذین خرجوا تباع عبدأکام وقع فی زماننا فی »: است

فرمایید شام می 40یفحهزیرا در پاورقی ص ؛ایدودهنم (2)«الخ ... علی احلرمنی

  :که

                                                           
 .نوشته است( 293، 275، 177، 2/75و 1/64) که در مرآة احلرمنی چنان( 1)

 ،مصطفی البابی ، .ه1386چاپ دوم سال  -)کتاب اجلهاد/باب البغاة(4/262 :املحتار در (2)

 (..ه1424دارالکتب العلمیة، سال -6/413چاپ بریوت:  )و درمرص
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ا رگد و ن یک اعمرصںی  ...»

 

ا یم خیش دمحم نب دبعا ولاهب  یک وٹیبن ،وپوتن ا و ر  س

 

در  «ا خل عالهم ا نب اعدبنی س

و سال  .ه1198یعنی سال  «ابن عابدین»که با توجه به سال والدت عالمه  حالی

حممد بن »ن با سال وفات آ یهباشد و مقایسمی .ه1252وفاتش که سال 

، بوده است .ه1207قولی که در سال ه وب .ه1206که در سال  «عبدالوهاب

  :معلوم است که

ه ساله بوده ساله یا ن  شته «ابن عابدین»عالمه  ،در موقع وفات شیخ نجدی

چهل و شش سال  «شامی»عالمه  ،«حممد بن عبدالوهاب»و پس از وفات 

لنجله  (1)«خیاراألعیون  قرة»کام فی  ؛دنرحلت نمود .ه2521زنده بوده و در سال 

 . الفاضل

العزیز اول بن  عبد»م آن سال سلطان که در هشتم حمّر  .ه1218و در سال 

مام إ»نام ه در کتابش ب «امحد القطان»به قول  «سعود»و پرسش  «حممد بن سعود

یست ساله بوده ب «شامی»عالمه  ،اندائف را فتح کردهطو  «همک» (2)«التوحید

  .است

سعود بن »در حکومت  ،ساله بود 28 «شامی»که عالمه   .ه1226و در سال 

را  محله برد و آن ،«شامی»موطن و مولد عالمه  ،لشکر وی بر دمشق «عبدالعزیز

 .ه1235و در سال  (3)آورد  و بر برصی و مغوطه دمشق هجوم آوردحمارصه دره ب

در سال  «عبداهلل بن سعود»امارت  ،دهبه سفر حج مرشف ش «شامی»که عالمه 

یعنی دو سال قبل از آن با اعدام شدن وی منقرض شده بود و در مهنی  .ه1233

گاه خود در پناه پدر ازبعد از معدوم شدن  «ترکی بن عبداهلل» (.ه1235)سال 

  (4).است و قیام نمود و بر ریاض قابض گشتبرصه برخ

                                                           
 .13 تا 1/7األخیار: عیون قرة ( 1)

 .62إمام التوحید:  (2)

 .65تا  64 :مراجعه شود کتاب قطان (3)

 .71: جعه شود کتاب قطانمرا(4)
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 (1)ساله بود36 «شامی»که عالمه  «قطان» یبنا به نوشته - .ه1216سال و در 

که  1215در سال  (2)کتابش قاضی قطر در پاورقی «ابن حجر» یو بنا به نوشته

دستور پدر خود بر ه ب «سعود بن عبدالعزیز» - سال بود 35 «شامی»عمر عالمه 

ه و سیو اموال نف دای را ذبح نمودنهزار نفری محله نموده عده15شکری کربال با ل

را به یغام بردند و گنبد مقربه را «حسنی»بارگاه حرضت  یهنر ثمیجواه

عبدالعزیز بن حممد بن »سلطان  .ه1218ن در سال آدنبال ه منهدم ساختند که ب

حممد بن » ، و پرس خودِ نام به قتل رسیدتوسط یک مرد شیعی درویش «سعود

لعزیز بن عبدا»مفتی ملک  و که قاضی و مشری «عبداهلل» ،«عبدالوهاب نجدی

ده سال قبل از رحلت عالمه  .ه1242و اوالدش بود ، در سال  «حممد بن سعود

سلیامن بن عبداهلل بن حممد بن » ،در مرص وفات شده است. پرس او «شامی»

دو سال قبل از  «ابراهیم باشا»دست ه ب .ه1233در جوانی به سال  «عبدالوهاب

 . کشته شده است «شامی»سفر حج عالمه 

  :توجه به این تفاصیل الذا ب

و اوالد  «حممد بن عبدالوهاب»عرص خود را هم «شامی»عالمه باید  ؛اوالً 

عالمه فقط هشت  ،زیرا گرچه در سال وفات شیخ نجد ؛و شاگردانش قرار داد

ی مثل تعدّ ساما این عمر برای شخص م ،روایتی نه ساله بوده استه ساله و ب

ابن »ثنائی در ذهانت و فطانت مانند عالمه ی یک انسان استاو بر «یمشا»عالمه 

زیرا او کسی بود  ؛ع و حوادث عمر کمی نیستئبرای درک و فهم وقا «ینعابد

زمانی از بر حفظ  ن جمید را کالً آقر «عالءالدین»عالمه  ،فرزندش یکه بنا به گفته

ا هو صغریٌ و»کرده بود که  و  (خردسال بودو یعنی هنوز خیلی کوچک )(3)«جد 

در علم  «شاطبیه»و  «یهزرج»و  «میدانیه»هایی مثل کتاب ،بلوغ سنّ ه از رسیدن ب قبل

                                                           
 .60: مراجعه شود کتاب قطان(1)

 .27:  ... ةعقیدته السلفی ؛الشیخ حممد بن عبدالوهاب (2)

 .7 :خیارعیون األقرة  (3)
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و بعضی « متن الزبد»قرائت را با امعان و اتقان حفظ کرده بود و عالوه بر حفظ 

متون دیگر از نحو و رصف و فقه شافعی و علوم معقول و حدیث و تفسری و 

عالمه  «رشح املنار»ر چون حاشیه های صغری و کربی ب یهایلیف کتابأت

رشح الکافی فی العروض و القوافی »در هفده سالگی  ،لیف کتب دیگرأو ت «عالیی»

به  ،سال سن داشت 24که  .ه1222ورده و در سال آحتریر در  یرشتهه را ب «

ورشوِح آن اشتغال داشت . و این  «هدایه»و  «الرائق بحر»خواندن و حتقیق پریامون 

را در کمرت از این سن  انیم حمدثنی روایات صغار صحابهددر حالی است که می

ه سالگی و در ن   « بن االکوع ةسلم»و رشادت حرضت  نداقبول کرده

حتی  .در هفت و هشت سالگی معروف است«حسننی»روایات حرضات 

در دوازده سالگی بالغ شده اند که نوشته «حممد بن عبدالوهاب»خود  یدرباره

عالی به مسموعات خود در هفت و هشت خود حرضت و !ازدواج کرده بود

استعدادان بی اید و حتی ماکتاب خود استدالل کرده 34 و 10سالگی در صفحه 

سالگی خود را  10امهیت سننی هشت الی بی هم جریانات مهم و بعضی مطالب

 .«شامی»تا چه رسد به عالمه  ؛یاد داریمه به خوبی ب

ترصحیی است به این امر  «شامی»از عالمه « انناکام وقع فی زم»عبارت  ؛ثانیاً 

که امور مندرجه در کتابش در زمان خود وی به وقوع پیوسته است و این درست 

خود شیخ  معتقدان یحوالهه فوق است که ما ب یمنطبق با اسناد تارخیی ذکر شده

  .ایمنجد نقل کرده

حممد »که صحیح آن  - در عبارت عالمه« تباع عبدالوهابأفی »مجله  ؛ثالثًا 

 کامل - را ساقط کرده است «ابن» و «حممد»است و سهو کاتب  «عبدالوهاببن 

دهد را نشان می «ابن عابدین»دیانت و احتیاط و دقت نظر و صحت نقل عالمه 

 ؛«کام وقع من حممد بن عبدالوهاب» :زیرا نفرموده است ؛رساندو به اثبات می

 ایمکرده که ذکر چنان - سازدمان خود مرتبط میزیرا حوادثی که وقوع آن را به ز

خ داده است نه خود او. «حممد بن عبدالوهاب»توسط اتباع  -  ر 
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ا یم   ...: »کتاب شام به این نص کهعبارت  ؛رابعًا 

 

 عالهم ا نب اعدبنی س

 

الی  « ا رغلص

ال وهےئ... طلغ » :قولکم

 

 ت
من
 مورد بحث دارد: یچندین نکته (1)« یمهف ںیم 

 «شامی» دلیل رصیح بر عدم واقفیت عالمه ،نوشتن «عبدالوهابتباع أ» (الف

 -که در باال توضیح دادیم  چنان -زیرا  ؛تواند باشداز حاالت شیخ نجدی نمی

 (سال وفات شیخ نجد)هجری  1206از  «حممد بن عبدالوهاب»چه از اتباع آن

 46 ین مدِت در ا «(ابن عابدین»سال وفات خود عالمه )هجری  1252سال  تا

خصوص در خود ملک ه در عامل ب (سالگی 54سالگی او گرفته تا  8از )سال 

 «ابن عابدین»بمبرص و مسمع عالمه  ،شام و دمشق و نواحی آن رخ داده است

 رسیده است.

تباع أ»تردیدی نداریم که عبارت  ،فوق یحهقرائن مرّص ه با توّجه ب (ب 

تصحیف کاتب و  ،«رّد املحتار»ک کنونی کتاب مبار یدر نسخه« عبدالوهاب

اتباع حممد بن »و اصل عبارت خود عالمه بدون شک باشد سهو قلم وی می

مراجعه و دسرتسی به اصل کتاب این مشکل را یقینًا  و بوده است« عبدالوهاب

 فلی تدّبر. د.یید خواهد نموأحل و نظر قارص ما را ت

یک  ،فهمی منسوب نمودنمغلط را به ابتال به «ابن عابدین»عالمه  علٰیهذا (ج

دلیلی است که ناشی از مغلط کاری کاتب در نقل عبارت کتاب است دعوای بی

 با این «ابن عابدین» قی مثل عالمهااّل حمقّ  و است وی سهوًا یا عمدًا رس زدهاز که 

وی چگونه از نام  ،بوده است «حممد بن عبدالوهاب»عرص خود که تقریبًا هم

قرار  «عبدالوهاب»، پدر ویرا این حرکت  مداردعوام الناس رس خرب بوده و مثلبی

بدهیی است که اندک تامّلی در توضیحات ما اضحوکه  ؟!داده است نه خود وی

  رساند.بودن این باور را به اثبات می

انوا ینتحلون کَ وَ » :که «ابن عابدین»عبارت عالمه  یّیهو به مهنی منوال بق (د

 مه  ا خالف اعتقادَ م نّ إو ،م هم املسلمونهّن أاعتقدو  همٰلکنّ ة،احلنابل مذهَب 
 ج

                                                           
 .97تا  96: حق ۓامعل ےکهندوستان شیخ حممد بن عبدالوهاب اور (1)
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 (1)«الخ ة ...اهل السنّ لک قتَل استباحوا بذٰ و ،مرشکون

 حممد بن»های شیخ چه از مکاتیب و نامهو آن «وهابیه»با اندک التفاتی به عقائد 

ة تاریخ اجلزیر» 277تا  93یصفحهکه از  چنان - دست می آیدهب «الوهاب عبد

شود که معلوم می - گرددواضح می «الوهاب شیخ حممد بن عبدالفی عرص  ةربیالع

ابن »گوئی از عالمه فهمی یا امغراقحقیقت و صحیح است و هیچ مغلط عنی

حسنی خلف » ،کتاب فوق 276ی فحهدر ص .پیوسته استوقوع نه ب «عابدین

 : نویسدمی« ارتداد الزلفٰی »، حتت عنوان  «الشیخ خزعل

رسلت أف ،عوةیامن بالدّ عن اإل .م1780= .ه1194فی عام  لفٰی زال هل  ارتّد ا»

  (2)«.مری عبداهلل بن مسعوداأللقتاهلا قاده  رعیه جیشاً الدّ 

 نوشته است: « یامناإل ریةحظ لٰی إالزلفی  عودة  »باز حتت عنوان 

 ریةحظ لٰی إا علنت عودهَت أف ،ات املهامجةذه القوّ هٰ  جتاهَ   تصمد الزلفٰی ملَ وَ »

  (3)«.ی ذلکرعیة علٰ بایعت الدّ و ،یامنإلا

 پس از ذکر رس« تاریخ نجد احلدیث»حتت عنوان  «امری شکیب ارسالن»

  :نویسدچننی می ،ای از اهل کربال و چپاول نمودن اموال نفیسهبریدن عده

هم م القبور نظَر ن یعظّ مَ  کّل  لٰی إم ینظرون هّن إل ؛ضامئرهم لک علٰی و مل یثقل ذٰ »

   (4)«!لی الکافرإ

 عند والرشیعة ةالعقید مفهوم» عنوان) یازدهم فصل به شود مراجعه نیز

 قاضی ،«بن حجر دشیخ امح»و کتاب  (5)«امحد القطان»کتاب از  («الوهابیة
 ج

                                                           
 ،مصطفی البابی ، .ه1386چاپ دوم سال  -)کتاب اجلهاد/باب البغاة(4/262 :املحتار در (1)

 (.ه1424دارالکتب العلمیة، سال -6/413چاپ بریوت:  )و درمرص

 چاپ بریوت. -276 :الوهاب شیخ حممد بن عبدالفی عرص  ةالعربیة تاریخ اجلزیر (2)

 .277مهان:  (3)

 .4/161: سالمیامل اإلالعَ  حارض (4)

 .145 الٰی  112 امام التّوحید: (5)
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  (1)قطر.

 ةسالمیاإل وعیةالتّ  ةدر ادار «مهمعظّ  یمکه»در  .ه1401راقم احلروف در سال 

الرزاق  عبد»گو با مفتی وکه در ضمن گفتحارض بودم  «فنتوخ»کار شیخ در دفرت 

  :مفتی گفت ؛ال کردؤوضعیت مذهبی مردم بوپال س یوقتی که درباره «بوپالی

  .«ت هستندسنّ بحمداهلل مهه دیوبندی و اهل»

  :شیخ گفت

 امءـسا فی األـنونَ خیالف   ؛اتریدیونـریون واملـشعألا دیون ایضاً ــیوبنالدّ »

 «.والصفات

 رهرب جنبش توحیدی لبنان در کنفرانس وحدت سال ،«نسعید شعبا»شیخ 

در سخنان خود  ،که در هتران منعقد شده بود و راقم حضور داشت .ه1410

در  .ش .ه1366ایرانی در سال شاره به کشتار حجاج ایرانی و مغریضمن ا

  :گفت ،«معّظمه یمّکه»

 عزیز بنال ای شدم که شیخ عبدوارد خیمه نٰی حادثه در مِ  زدر شب بعد ا»

خیش دمحم نب »حتت عنوان را نامربده  99ـ  98ی فحهکه شام در ص} عبداهلل بن باز 

اقط اتکںیب

ن

گو واز وی ضمن گفت ؛جا بود نآدر  {ایدمتجید فرموده« دبعاولهاب یک ب

؟ در پاسخ آیا کافرند یا مسلامن ؟ها چیستتو درباره شیعه یعقیده :ال کردمؤس

، «اشاعره»، «قدریه»، «جربّیه»فرق  ینوال دربارهبه مهنی م !کّفارند :گفت

 کرد کهمهان مجله را تکرار می ؛در پاسخ ؛ال کردمؤس «معتزله»و  «ماتریدیه»

(2).«کفارند
 

                                                           
 .47 الٰی  40: ... ةعقیدته السلفی ؛هابد بن عبدالوالشیخ حممّ  (1)

 «الطالع بدر» یبه حواله خود کتاب 133 تا 128ی صفحه در عالیچه حرضت و آن (2)

ی )صفحه «النبالء احتاف» یبه حواله «نجدی احلازمی نارص بن حممد» شیخ و شوکانی

 کتاب یالهبه حو هند حدیثاهل علامی اکابر از و ،«خان حسن صدیق نواب» مؤلفه (413

 یلهأمس یدرباره «اشاعة السنة»نقل از ه ب (117ی )صفحه« ندوی عامل مسعود» موالنا
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 یکی از کبار حمققنی و عارفنی در علوم رشیعت و «شعرانی»و این امام 

  :فرمایدچننی می «اهل سنّت»ست که در تعریف طریقت ا

اس الیوم الشیخ رف النّ فی ع   «اجلامعةة وهل السنّأ»ـاملراد بِ  نّ أخی أم یا اعلَ و»

 َی ِض رَ مغریه منصور املاتریدی ومان کالشیخ ابیمن سبقه بالزّ شعری وابواحلسن األ

مَتَعالٰی اهلل . وقد کان املاتریدی إمامًا عظیاًم فی السنّة کالّشیخ أبی احلسن َعنه 

اصحاب  شعری علٰی شیخ ابواحلسن األا مغلب اصحاب الکن ملّ ولٰ  ،األشعری

 ،تباع املاتریدی ماوراء النهرسیحون فقطاَ  نّ إفَ  ؛املاتریدی کان املاتریدی اقل شهرةً 

سالم کخراسان کثر بالد اإلأشعری منترشون فی تباع الشیخ ابی احلسن األما اَ أو

 فالنٌ » :اس یقولونالنّ  لک صارفلذٰ  ،مرصومغریها من البالدوالعراق والشام و

 ؛شعری مطلقاً هم فی صحة عقیدة مغری األلیس مراد  و «شعریةأ عقیدته صحیحةٌ 

شعریة قنی من کل من األولیس بنی املحقّ  ،لک فی رشح املقاصدذٰ  شار الٰی أکام 

 ،الللی البدعة والّض إه واحد صاحبَ  حمقق بحیث ینسب کلر  تریدیة اختالٌف واملا

 :نسانقول اإل نحو یامن باهلل تعالٰی إلا فی بعض املسائل کمسئلة لک اختالٌف ام ذٰ نّ إو

  .لک انتهیذٰ  ونحو ،«اهلل ن شاءإ منٌ ؤا منَ اَ »

لو و ؛ن کان علی احلقم مَ ه   ةاجلامعاهل السنة و» :کان سفیان الثوری یقولو

لک کان کذٰ و ،ن همعظم مَ ئل عن السواد األس   ذاإلک کان یقول کذٰ و ،«واحداً 

اجلامعة جیب هل السنة ون کان تابًعا أِل مَ  نّ أخی أعلم یا إثم »مام البیهقی: یقول اإل

، «وضیقاً  ه مغامً قلب   ءفیمتلی ؛الفهمن خبالضد مَ باعهم وتّ إنسًا بأه ممتلئًا ن یکون قلب  أ

  (1)«العاملنی. ه رّب ـلّ لِ  احلمد  و

 : فرمایدو در جلد دوم مهنی کتاب می

 ن کلإو ،د التقویمبی القاسم اجلنید بمزیأصنا کغرینا طریق الشیخ ام خّص نّ إو»
 

                                                                                                                     
نقل  - ک بودندو اتباعش به آن متمّس  «الوهاب حممد بن عبد»که شیخ  - تکفری و قتال

 .است «شامی» عالمه سخنان مؤید حدودی تا اید،فرموده

 .1/3واجلواهر:  الیواقیت (1)
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 دائٌر  ،خال عن البدع ی و مغریه طریٌق کام قال اجلالل املحلّ  اهّن أل؛ من سلکها نجا

 صّح أن ذا مِ هٰ و ،فسظوظ النّی من ح  التربّ و ،تعالٰی  هِ ـلّ التفویض لِ سلیم وعلی التّ 

ا ولک قاللذٰ و ،قائد الدینیةعشعری فی البی احلسن األأفهی کطریق الشیخ  ،الطرق

وهنا مثلی لکَ  قائد الدینیة طریٌق عشعری فی البی احلسن األأالشیخ  طریَق  نّ أنعتقد و

م فی الشیخ ن تکلّ مَ  لٰی إلتفات إال و» :یقال اجلالل املحلّ  .فراطبنی التفریط واإل

سالم من کباب علامء اإلإجاللته مامته وإیکفینا فی و ،یغن اهل الزّ بی احلسن مِ أ

 ،فی العقائد ٖ  قوله صول علی االعتامد علٰی اال  هل التفسری واحلدیث والفقه وأ

 ،ٖ  جاللته هم علٰی اس کلّ مجاع النّ إ بی القاسم اجلنید أقامة إیکفینا فی  لککذٰ و
 :قد کان یقولو ،لکذٰ ب هو جدیرٌ و ،الً مَ عَ و لامً عِ  ؛کلها «سّید الطائفة»ه نّ أقوهلم و

   (1)« .«ةبالکتاب والسنّ دٌ ذا مشیّ نا هٰ لم  عِ »

چننی  «ابواسحاق شریازی»نقل از شیخ ه است که ب«یافعی»و این امام 

  :نویسدمی

 :ه قال فیهانّ إو ،القاسم ابن عساکر مام احلافظ ابوتی رواها اإلالّ وکذا فتیاه »

    (2). ««املرهم» لک فی کتابیقد اوضحت ذٰ و ،وس اهل السنةؤشعریة راأل

بی أمام الشیخ لی اإلإ عساکر بسنده احلافظ ابن   مام  وی اإلرَ  لک مان ذٰ مِ و»

 ،واخر من شهر رمضانفی العرش األ بییت النّأر :ه قالنّ أشعری احلسن األ

نتصابه إ لک سبَب و کان ذٰ  ،«ا احلّق هّن إف ؛ینرص املذهب املرویة عنّ ا   !علی ای» :فقال لی

 (3)«.د علی املبتدعنیللر  

 چگونه ،داندیرا کافر و گمراه م «تریدیهما»و  «اشاعره»که  کسی ،بنابراین
 

                                                           
 .2/93مهان:  (1)

 .3/324: مرآة اجلنان( 2)

در دفاع از امام  دمشقی کتابی مستقل «ابن عساکر»الزم به یادآوری است که عالمه  (3)

ارزش و که خیلی با «تبینی کذب املفرتی»نام ه و مسلک او دارد ب «شعریابو احلسن األ»

 قابل مطالعه است.
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 قرار داد؟ «اهل سنت و اجلامعت»توان او را از می

 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
 

سبب عدم ه که خود را ب مناسب است برای کسانی ،این بحث یو در خامته

، پریوان سلف اسامء و صفات یا به علل دیگر یلهأویل در مسأجواز ته قول ب

 «امحد بن حنبل»اند یا آن را به امام نامیده «سلفی»گویند و مذهب خود را یم

را ذیاًل  آن ،متّسک نموده «یافعی»به عباراتی از امام  ،اندمنسوب کرده یهلَ عَ اهللة  محَ رَ 

  :شاید خالی از فواید نباشد ؛درج کنیم

 ؛«لفلس  ا ذهبنا مذهب  م: »مغریهماخلصوم من املذکورین وقول ما أو :قلت  »

 بعدم اّل إمذهب اخللف  الف ما خالفوالّس  نّ إف ؛لفمنهم بمذهب الّس  ذا جهٌل فهٰ 

واملکان  سمجعن سامت اخللق من الت ویل مع اعتقادهم تنزیه اهلل تعالٰی ألتّ ذکرهم لِ 

افق منهم و قلیٌل و ،الزوال والتغرّی نتقال وسائر سامت احلدوث وواحلرکة واإل

السلف فی عدم ذکرهم  افق مجهورَ ومن اخللف  قلیٌل و ،ویلأاخللف فی الت مجهورَ 

 ،مام حمی الدین النواوی عنهم فی رشح صحیح مسلماإلحکاه کل هذا  .ویلأالت

مام إذا هٰ و «!لفالس   نا مذهب  مذهب  » :یقولون؛ العجب کل العجب منهمو

مام شیخ اإل ،اندرس الو ظلمأمذهبه باهج ما  ؛اخللفدثنی من السلف واملح

نیا لی سامء الدّ إ لیلةٍ  نا کل  ینزل ربر » ول قول رسول اهلل أمالک بی انس ت ،الشافعی

ه نّ أ :انی(الثّ )ورمحته و ینزل مالئکته تعالٰی  :(مهاحد  أ):ولنیأبت (1)(احلدیث)... «

 ؛«نزل امللک عن رسیره»طف کام یقال اعی واللّ جابة الدّ ة إِل رستعاعلی اإل حمموٌل 

 درٰی أعلم وأهنم أون اخلصوم یتومّه  ءآلؤتری هٰ أ .عیتهلطف برذا عدل فی سریته وإ

 العارفنی ولی التوفیق مما ذکرنا من األإقرب أدین وأبالتحقیق و
ِ
العلامء ولیاء

                                                           
، «أی الّلیل أفضل؟» 22وع/باب: کتاب التطبه روایت ابوداود در سنن از ابوهریره (1)

 و امحد در مسند: ش -4735، ش«فی الّرد علی اجلهمیة» 21و کتاب السنّة/باب 1317ش

 و ... . -16793ش و از جبری بن مطعم 9590و  7582
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بل مجدوا علی الظواهر ما فهموا  ؛کاّل  ؟!ولی النور والفهم والتدقیقالعاملنی ا  

االسالم شهاب الدین مام شیخ فهم کام قال الشیخ اإل ،استحالتها بالربهان القاطع

 ،تال اجلهاإفهمک ما ینتج لک  !هیا اجلامد املحیط به اجلهاتأ» :السهروردی

ن ال فی مکان یعنی قد کان املکاو ، فی مکانٍ اّل إ ء  ن الیکون الشیأیستحیل عندک 

ظنّک بخالقهام تبارک  فام ،یکونا ن ملألقتا بعد خ   ذإرض الساموات واأل

 (1)«. «؟!تعالٰی و

 :فرمایدمیایضًا  و

عاه مما ادّ  صحابه براءٌ أاملتقدمنی من وامحد مام ن کون اإلا ما ذکرت مِ مّ أو»

 مام ابوالفرج ابنوهو اإللک بعض احلنابلة ی ذٰ من نّص علٰ مف ،رون منهمّخ أاملت

(2)«.اجلوزی
 

 فرماید:می« السلفیون»حتت عنوان  «ابو زهره»عالمه 

 اـن کنّ إو ،ک الوصفلم ذٰ ـنفسهأوا ذین نحلـئک الّ ولٰ نی ا  لفیّ د بالّس ـنقص»

  ...« لفن حیث کوهنا مذهب الّس ناقش بعض آرائهم مِ نس

  :ٖ قوله لٰی إ

  ... « لیهإعوة د فی الدّ شدّ و ،ةییمسالم ابن تحیاه الشیخ اإلأ»

 : ٖ قوله لٰی إ

 ،رّی ـانی عرش اهلجـرن الثّ یة فی القَ ـثم ظهرت تلک اآلراء فی اجلزیرة العرب»

       ومازال الوهابیون ینادون ،ةـالوهاب فی اجلزیرة العربی دـبن عب اها حمّمدـحیأ

  « ... هبا

  :ٖ قوله لٰی إ

 ذا النسبة بعض  قشهم فی هٰ مام امحد بن حنبل ونالی اإلإنسبوا کالمهم و»
 

                                                           
 .3/327: مرآة اجلنان (1)

 .3/324مهان:  (2)
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  (1).«فضالء احلنابلة 

 نویسد:سپس می

 ؛الرابع اهلجری رنفی القَ  ذا احلنابلة  لقد سبقه هبٰ  :لکجابة عن ذٰ ونقول فی اإل»

  (2)«.لک الوقتفی ذٰ  وناقشهم العلامء   ،لفلک مذهب الّس ذٰ  نّ أ عواوادّ  ،ناکام بیّ 

 «ابن اجلوزی»از عالمه  «شبیهدفعة شبهة التّ »مطالب کتاب ه ب سپس با اشاره

 : نویسدچننی می

 ن یکونأ ونفٰی  ،وزیام الفقیه احلنبلی اخلطیب ابن اجلمهلم اإل ٰی ولذا تصدّ »

  (3).«محدأمام اإلی ألک رن یکون ذٰ أایضًا  نفٰی و ،مذهب السلف لکذٰ 

 خود عینًا مهان چیزی است که ،نوشته است «شامی»عالمه چه  لذا آن

 ی ںیمریفکت یک ی ا ر ه » عنوان یخامته در کتاب آخر در عالیحرضت

 

 (4)«یب ا ایتحیط ا و ر  دلجی ا ر

تقریبًا  «العالطّ  بدر» 2لد ج 5ی فحهاز ص «شوکانی»پس از نقل عبارت عالمه 

مهنی عنارص  الوهاب دارای مغّلو بودند و بعنی جاهل حممد بن عبدمتّ »اید که پذیرفته

با این تفاوت که به نظر  ؛«اندجاهل و مغالی باعث بدنامی شیخ و طرفدارانش شده

 حسن ظنّ  ی، این نیز یک نوع مغلبهکر مابا توّجه به اشارات فوق الذّ حقری 

اّل دالیل واضح بر وجود مغلو و تشّدد در طبیعت خود شیخ و ا جناب است وآن

 .ش نیز داللت دارنداان عامل و فاضلپریو

 131یفحهاش در صسلفی که تذکره «مسعود عامل ندوی»چه موالنا آن

از تقسیم  ،«سریت سعود» ،کتاب خود 99ی فحهدر ص ،شام موجود استکتاب 

م فارس و هفرق بنی س ینگ و مالحظهمال مغنیمت در میان رسبازان در پایان ج

                                                           
 .1/211: املذهب االسالمیةتاریخ ( 1)

 .1/218مهان:  (2)

 .1/218مهان:  (3)

 .133و  132 :حق ۓعلام ےک شیخ حممد بن عبدالوهاب اور هندوستان ( 4)
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س سخن ب ه نحوه تفّکری را به ب وی چ ،میان آورده استه راجل و جدا کردن ُخ 

ا ود  قَ عتَ ا»که:  «شامی»د قول عالمه یّ ؤمهه م آیا اینها ؟رساندکننده میمشام مطالعه

 ؟نیست «ونک  رِش هم م  عتقادَ إ َف الَ َخ  نمَ  نّ ، َوإنوم  املسلِ  م  م ه  هن   أ

دست هب نگ و هیود و نصارٰی نیمت را بر اثر جنگ با کّفار  فریا این اموال مغآ 

؟ و آیا در توان لقب دادمی «مبتدع»ورند یا از مسلامنانی که حداکثر به آهنا آمی

سال .)ه1252و پریوانش تا سال «الوهاب حممد بن عبد»تاریخ حیات شیخ 

 ،که اشاره کردیم فاریرساغ یک درگریی و جنگ با ک «(شامی»رحلت عالمه 

  .قطعًا جواب منفی است؟ شوددیده می

 یفحهص بر «آل شیخ»و  «آل سعود»مندان از ارادت ،«خریالدین زرکلی»اینک 

 «بن سعود حممد»در مورد « مامةاإل»، حتت عنوان «ةشبه اجلزیر»کتابش به نام  35

 : نویسدچننی می

؛ اخلالصة ینیةِ الدِّ  غةِ ببالصِّ  ٖ هحروبِ و ٖ  هسیاست اصطباغِ  بعدَ  مامةِ عی باإلد امنّ إوَ »

 اه  ـورعای ،«فتوحاٌت » هـوانتصارات   ،«مغزواٌت » هـومغارات   ،«جهادٌ » هـحروب  

 (1)!««رّدةٌ » ٖ ن طاعتهع واخلروج   ،«املسلمون»

 «املحتار دّ ر»عبارت  امّداح و مرید این خاندان را بی این عالی نوشتهحرضت

 ،«شامی»توانید بفرمائید که عالمه باز هم می .رمائیدمقایسه بف «شامی»عالمه ج

« 

 

ال وه ںیمیمهف طلغ ےساعا رهشب

 

 ت
من

  :یا باز هم شایسته است که بنویسید ؟« ےئ

 دنیگ ےه نیقی»

 

ا یم وکا ینپ ر

 

 یک کلسم  نو اهویبںیمهک ا رگ عالهم س

 

 و  رحتی ک ا و ر  ا ن

 

یک د ینی د وعب

 احلص وه اجےںیمیک ی ا ر 

 

ر ام عالهم  ،وت ًانیقیےتحیحص ولعمامب
ف
ا یم یهب ا یس رطح ر وجع 

 

وج  ےتیلس

و  
ه

 

ب
ا ر د ر  ےن نا 

 

ت
ح
م
ل

 ںیمر یک دنم.ا 

 

 ر  یهت طلغ هج ی ا ال ابعر ب
ه
ا 

 

 یک انب رپ ظ

 

  (2)«.ولعمامب

 فرماید:است که می «ابو زهره»این عالمه 

                                                           
 .چاپ بریوت-35: العزیز العربیة فی عهد ملک عبد ةشبه اجلزیر (1)

ـ  98: حق ۓامعل ےکهندوستان شیخ حممد بن عبدالوهاب اور (2)  .97ـ
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امة منهم یعتربون الع نّ أ، حتی فی التحریم ، وشّددواخانالدّ  موالذا حرّ و»

  (1).«نبالذّ  مرتکب رونیکفّ  اکانو ذینالّ  اخلوارج شبهونی فکانوا ،کاملرشک املدخن

  :نویسدبعد چننی می یو در دو صفحه

ذی ال یقبل نی یفرضون فی آرائهم الصواب الّ یّن علامء الوّهابأه یالحظ نّ إو»

م یعتربون ما علیه هّن إ، بل ذی الیقبل التصویبالّ  أهم اخلطفی آراء مغریِ ، وأاخلط

بون ارهذا حی وهم فی ،حة والطواف حوهلا قریبًا من الوثنیةرضقامة األإمغریهم من 

 (2).«کام ذکرنا ؛یقاتلوهنمرون خمالفیهم وذین کانوا یکفّ اخلوارج الّ 

 «جخوار»با  «وهابیه» در نظر خودش در تشبیه «شامی»حمقق که  پس معلوم شد

اشته و ا مهنی استنباط را دمنفرد نیست و دیگران نیز از اعامل رفتار و روش آهن

 .دارند

* * * 
 

 اردوِ  یهـترمج ،«یهـحتفه ابراهیم»عبارت  یهـترمج ،هـام این مقالـتسک اخلِ مِ 

 مرید حرضت، یهلَ اهلل عَ  ة  محَ رَ  «دوست حممد قندهاری»حرضت حاجی   ِ«مکتوبات»

 ة  محَ رَ «شاه امحد سعید»حرضت  ،جماز فرزندش یو خلیفه یهلَ اهلل عَ  ة  محَ رَ  «سعیدشاه ابو»

بعد  «خان مالخان»نام ه بیست و ششم ب در مکتوب (3).دهیمرا قرار می یهلَ عَ  اهلل

 : فرمایدچننی می ،القاب نامربده و ذکر تاز محد وسالم حتی

 ،شودل نوشته میـاسامی در ذیل مفصکه  ئلاـرسعدد عرض این که ده »     

نموده به خدمت دستیاب « وهابّیه»در باب رّد اقوال و اعتقاد فاسده فرقه حمدثه 

از روی مغورپروری  سخواهند رسید. پ تعالٰی رشیف فرستاده شد؛ إن شاءاهلل 

آهنا را رواج دهند. با وجود حصول اجر جزیل از رّب  دین متنی حممدی 

                                                           
 .2/236: سالمیةهب اإلااملذتاریخ  (1)

 .2/238مهان:  (2)

یاب ی مکتوبات در دسرتس بود و هم اینک اصل فارسی آن دستان فقط ترمجهدر آن زم (3)

 )آزاد( شود.نقل می «حاج قندهاری»شده و در این چاپ، الفاظ مبارک خود حرضت 
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آن  - هبرهان   ز  وعَ  هن  أش تعالٰی  - وا .فقری را دائم دعاگوی ذات خویش دانند ،جلیل

المَعلی َصامرّوج رشیعت مصطفویه  لوة  َوالس  و مقّوی فرقه ناجیه که  ِحبَِها الص 

 است، در داَرین سعادت باکرامت و عزت« سنت و مجاعتاهل»عبارت از 

لٰ بِالن بِیِّ َوآلِِه األجمَاد َعلَیِه َوَعلَیِهم  داراد!  اَلم وة  الص   . َوالس 

  ها این است:و اسامی رساله

  امیالس   هِ رِسّ الٰی بِ عَ ا اهلل تَ نََس د  قَ  ی و شیخیمرشد تصنیف حرضت ؛«املبنی حّق »ول: ا

 «دلیل القوی علٰی ترک القراءة للمقتدی»م: وید

 «زبدة املواهب» :میسو

 «ثبات املولد والقیامشباع الکالم فی اِ إ»چهارم: 

 «تذکرة املوتٰی والقبور»پنجم: 

 وهابی»ششم: 
ِ
 «نارد استفتاء

  «الطاعات ةهب»هفتم: 

 «ة املفقودأمرإنقود فی حکم امل درّ »هشتم: 

 شاه عبدالعزیز  یهنم: رساله

     فقط -فرقه ناجیههای مسائلحمتوی بر بیان  یدهم: رساله

امورات دینی  قدوه علامء األعالم و مرجع ،... از آن جا که جناب فیض مآب

شود که هلل فی اهلل در باب قلع فرقه و دنیوی خاص و عام است، نوشته می

اهل سنّت و »سعی بلیغ به کار برند و مسائل فرقه ناجیه « هابیّهو»حمدثه 

سعادت موجب برکات داَرین و  تعالٰی  اهللء شا نإ رواج دهند.را  «مجاعت

  .والّسالم - فقط. گردیدخواهد  آن جناب نی کونَ 

(1)«ـ.ه1281 نهربیع الثانی س ةربتاریخ مغاملرقوم 
 

                                                           
و ششم به نام  ، مکتوب بیست98ـ  99مکتوبات حرضت حاج دوست حممد قندهاری:  (1)

 .(206 تا 204 :میهابراهی حتفهترمجه اردو، «)مالخان صاحب»خان 
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مبادرت به ترمجه و اشاعت کتاب چون مغرض ما بیان اعتذار در  یاد آوری:

به مهنی مقدار اکتفا  ،کتاب شام یاجزا ینه جرح و تنقید بر کلیه ،است «املهنّد»

انور »های کتاب را که متعلق با نظرات حرضت عالمه قسمت یکنیم و بقیهمی

 .کنیمفعاًل به حال خود رها می ،شودو سائرین می یهلَ اهلل عَ  ة  محَ رَ  «شاه کشمریی

 .دعی است ما را راهنامیی فرمائیدتمس

مقداری یب یدانم ذرهوااّل می -رساند حقری جهت استحضار به عرض می

حرضت بدین گونه را چه جای آن است که به امثال آنهیچمدان  اهلِ مثل این نا

که با توجه به عرایض  - و از نوشتن این مطلب نا گزیر است خامه فرسائی نامید

 یهک نوشتن کتاب شام یک دانشجو از جامعکه حمّر  اینفوق و با توجه به 

عالی از سال بوده است و با توجه به این که حرضت «رهمنوّ  یمدینه» یاسالمیه

مکرمه ی مکه «سالمیرابطة العامل اإل»سیسی أعضو )رکن( جملس ت .م1965

رتیب این دو موضوع را ذکر به ت 99و  23 یفحهچنان که در ص - هستید

در  «مودودیت»و  «اخوانیت»چون  هائیبینش ذو با توجه به نفو - ایدفرموده

سطوحی وسیع در جمامع و حمافل علمی و سیاسی حجاز و حرمنی رشیفنی و در 

وت افکار آهنا با ابا توجه به تف -انزوائی که بینش حرضات دیوبند  ،مقابل آن

  کابر دیوبند علیهب در کتب اانجآن یلهوّ ؤهای محجاز و نجد و نوشته یعلام

عالی با اختیار اند که حرضتای بر این عقیدهعّده ،در حرمنی داشته است - آهنا

اید که راه مدینه خواسته هاالت مرسله از جامعؤنمودن این نحوه در جواب س

تفّکر و بینش  یدیوبند باز کنید تا نحوه یآشتی و صلحی بنی نجدیون و علام

در آن منطقه منزوی نشود و در کنار مکاتب انحرافی که  ربانی دیوبند بیشرت یعلام

بان جمامع علمی و سیاسی اند و جزو مقرّ در حجاز و حرمنی نفوذ پیدا کرده امروز

، ها از نفوذ کافی برخوردارندها و دانشکدهن بقاع مقدسه هستند و در دانشگاهآ

نی رشیفنی که بتوانند بینش صحیح و موقف حق خود را نیز بروز دهند و در حرم

راهی برای نرش و  ، هستنداز هر گونه امهیت برخوردارند و مرجع مسلمنی عاملَ 
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های قبلی گرییزیرا موضع ؛بیابند «سنتاهل»اشاعت فرهنگ و افکار صحیح 

دست داده است که اکابر ما به سبب نظرات منفی که علیه عالمه ه این جتربه را ب

فیض »و ارضاهبام در کتب خود مثل  «وهابحممد بن عبدال»و شیخ  «ابن تیمیه»

به طور اظهار حق مرقوم  «املهنّد»و  «الشهاب الثاقب»و  «معارف السنن»و  «الباری

مانند  اند و اختالف نظری که در مسائل اختالفی بنی آهنا و ارباب ظواهرفرموده

خود را در آن ، حمبوبیت خود و کتب از قبل وجود داشته مسائل اسامء و صفات

کابر ما در حّدی که فروش بعضی از کتب ا اند؛ تارسزمنی از دست داده

و  «قطبسّید »و  «مودودی»، اّما کتب های حرمنی ممنوع استفروشیکتاب

معرض فروش گذاشته ه های حرمنی بفروشیدر کتاب حرص و حدامثال آهنا بی

ت حرض ،و شخصیت بارز عرص های دانشمند ارزشمند معارصشود و کتابمی

  دّ م   «سّید ابواحلسن علی الندوی احلسنی احلسینی»
ر آن دیار دزه به آن اندا هلر ظِ

 .شونددیده نمی همقدس

عالی حرضت مطلوب اسالمی سیاست این با و هامصلحت این حتت واقعاً  اگر

  »به نام  اید که فعالً گرد آورده جوابی را یاین مقاله

 

ےک  خیش دمحم نب دبعا ولاهب  ا و ر  دنهو اتسن

 و در مغری این ما حرفی و اعرتاضی نداریم ،به چاپ رسیده است« قح املعۓ

تر از جانب شام به دلیل قوی یتنقیدات ما نسبت به حتقیق شام تا ارائه ،صورت

 .با عرض معذرت و پوزش جمّدد ؛قوت خود باقی است

 لسائراملسلمنیکم واهلل لی ولَ  ستغفرأو ،قول قولی هذاأ

نَا امغِفرَلنَ  ِذیإِل ا وَ َرب  وَنا بِاإِل خَوانِنَا ال  ل وبِنَا مِغال  لِل ِذیَن یاَمِن وَ َن َسَبق  َمن وا آاَل جَتَعل فِی ق 

ِحیٌم  وٌف ر  نَآ اِن َک َرء   ○َرب 

 

 ارادتمند و خاک پای شما
 عبدالرحمن سربازی

 رانيا -بلوچستان  -ه چابهارية اسالميمدرسه عرب: از
 .شه . 28/8/1370 =ه . 11/5/1412
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  «مدنی رشدا»موالنا و  «اسعد مدنی»ت موالنا ای حضرنامهمتن 

  «حبيب الرحمن»و موالنا مفتی 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحیم

 مه  طف  ل    یدَ زِ  برادر مکّرم، جناب مولوی عبد الرمحن صاحب رسبازی

 ؛ الم علیکم ورمحة اهلل وبرکاتهالّس 

تان ه، صحت و عافیت و کامیابینان دادصحت و سالمتی این جانب اطمیاز 

 را خواستاریم. 

 . باشممی شکرگزارتان ؛گردید موصول قحمقّ  یمقاله یک مهراه حتریرتان

 و «مدنی امحد حسنی» سّید نایمولٰ  حرضت مسلک :که نامییم می عرض

مذکور « املهنّد علی املفنّد»ابتدا تا حال مهان است که در   زر دیوبند ااکاب دیگر

 سید نایمولٰ در حقیقت تصنیف حرضت « املهنّد علی املفنّد»نامند که خمفی و  است 

خلیل امحد » ینامولٰ است؛ البته بر نام استادشان )حرضت  «مدنی حسنی امحد»

 ( چاپ شده.«سهارنپوری

تان را شکریه پیش نموده، صحت و یادآوریاحرتام و بار دیگر  ،در خامته

را  از خداوند متعال آرزومندیم. از دعاهای خری  کامیابی شام و متام متعلقنی شام

 والسالم. -فراموش نفرمایید. فقط

 :برادران تان

ِفَر َله اسعد  (ه .20/6/1412 -)از مدنی منزل دیوبندمغ 

  ( ه .20/6/1412ارشد  مدنی)

 (ه .20/6/1412 -)مفتی دارالعلوم دیوبند حبیب الرمحن خریآبادی

 (ه .1412الثانیة//مجادی 20) حبیب الرمحن قاسمی
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 بقاءه اهلل اطال «محمد تقی عثمانی»ی جناب موالنا نامهی ترجمه

 

786 

 ِظلُُّهم ُمدَّ م، جناب موالنا عبد الرمحن رسبازی صاحبمکرّ  ،قدرگرامی

 ؛ الم علیکم ورمحة اهلل وبرکاتهالّس  

ور حممد منظ»لی که به حرضت موالنا ی مفّص تان مهراه با نامهنامهگرامی

 اید، رسید. نوشته ِظلُُّهم ُمدَّ صاحب« نعامنی

تی را حتت مقاالسلسله  - ِظلُُّهم ُمدَّ -صاحب « نعامنی»که موالنا  زمانی

 ےکاملع» عنوان

 

 ریحق نوشت،می« الفرقان»در « قح ۓخیش دمحم نب دبعا ولاهب  ا و ر  دنهو اتسن

علم اللب در آن از جایگاه یک طا وشان ارسال داشته به خدمت عریضه یک

هر حال علامی دیوبند اختالفات  به: را به این نکته متوجه ساخته بود کهایشان 

اسلوب مقاله چنان نباشد که رو، و از این وی دارند تبا نظریاهم توجهی  قابل

شان نامهگرامیح شود. موالنا در ت یا رجوع از آن اختالفات مرتّش ئبرا ،از آن

که در ند ه بودو فرمود بودند هیب هم کرددر جواب، این سخن احقر را تصو

بعد از آن فرصت  حقری .شد خواهد هتوضیح داد هاین مسأل ،مقالهپایانی قسمت 

 .بیندنیافت توضیح ایشان را به تفصیل ب

 ماحساس کرد و چننی مخوانددقت  با شوق و ،ایدای که شام نوشتهو این نامه

فرصت حتقیق  ،مشامغل سبب هجومتان کاماًل قوی است؛ هرچند که به که دالیل

 . رسدمىبه نظر موّجه تان قالهم ، اما از حیث جمموعفراهم نشد در تواریخ و مغریه 

 ت تند را بدونبه کاربردن کلام نیزاگرچه احقر « عبد الوهاب»درمورد شیخ 

 در که هاییاعتدالیاما این بدان معنا نیست که بر بی داند،وجه مناسب نمی
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قرار گریند.  لحمبی ت او بوده، پرده انداخته شود و مورد تأویالتانظری و افکار

کارتان یک  تقدم که شام با اینمع و هستم موافق شام یمن تا این حد با نوشته

 اید.  کرده ادا را مهم بسیار یفریضه

 ییک نسخه اگر جوابی آمد، لطفاً  ِظلُُّهم ُمدَّ« نعامنی»از طرف حرضت موالنا 

 تا از موقف ایشان آگاه شوم. فرمایید ارسال هم ریحقین ا برای را آن

بیش از  خدمتتوفیق و دارد موفق  ،ی مزیدمشام را برای خدمت عل اهلل تعالٰی 

 الم والّس  آمنی! -فرمایددین عطا  پیشِ 

 

د  ) حممد تقی عثامنی)حرضت موالنا(  م م   ( ظِلره 

 ه.1412/ رجب/سنه 27

 

 



 «ديوبند»اعتدال در مسلک                                                               124    

 
 

 

  «مالکی ویصا» عالمه معروف مفسر سخن
 «وهابيه» یدرباره

 

 1370در سال  «املهند»فارسی  و انتشار ترمجه بعد از چاپیک سال 

 صاوی امحد بن حممد»بر کتاب و عبارت عالمه  1371در سال  ،شمسیهجری 

مصطفی البابی  توسط مکتبههجری قمری  1360سال بهکه «مالکی

خوانندگان  ستفادهجهت ااینک که  ماطالع یافت ،شدهچاپ  احللبی مرص

  .ه استنقل گردید چاپگرامی در این 

تفسری بر  خود در کتاب ارزشمند تفسریی «امحد صاوی مالکی» عالمه

 «فاطر» هـمبارک سوره شش و هفِت  هـکریم در ذیل آیه «جاللنی»

 فرماید: می

 .«ریهـجهل ومغ بیأزل فی ـنو ،ا ملخالفیهـان ومـملوافقی الشیط اـهذا بیان  م»

  تفسری جاللنی()

رّ و  ،فون تأویل الکتاب والسنّةِ قیل هذه اآلیة نزلت فی اخلوارج الذین حی 

فی نظائرهم،  کام هو مشاهٌد اآلن ؛مواهلمأو  ون بذالک دماء املسلمنیویستحلّ 

قال  هلم أهم فِرقٌة بِ و  شی علٰی م هّن أ، حیسبون «الوهابیة  »رض احلجاز ی 
ٍ
 أآَل  ○ ء

 زب  حِ  أولئَک  ،اهلل کَر م ذِ اه  فأنَس  ان  یطَ الش   م  یهِ لَ عَ  ذَ حوَ ستَ إ ○ ونَ ب  ذِ االکَ  م  م ه  هن   إ

 قطعَ أن ی   مَ ریِ نسأل اهلل الکَ  !○ونارِس  اخلَ  م  ه   انِ یطَ ِحزَب الش   ن  إ آلأ ،الشیطان

!مه  ابِرَ دَ 
(1)  

 که در تأویل و کسانی؛ خوارج نازل شده است که این آیه درباره گفته شده)
 ججج

                                                           
 .(ه 1360 سال ،آخرین چاپ مصطفی حلبی مرص)288/ 3«: تفسری جاللنی» ی حاشیه (1)
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آن جان و  وسیلهه بو  ندادهمرتکب حتریف شیه آیات قرآن و روایات حدیث توج

مشاهده  انآن که مهنی اآلن در میان نظایر چنان ؛دانندن را بر خود حالل مینامسلاممال 

کنند گامن میاینان  .هستند« وهابیه» نامه بدر رسزمنی حجاز گروهی  انو آن .شودمی

 (! ... ندادروغ گویان انآن که یقیناً  آگاه باشید .بر روش خوبی هستند

نوبت اول خود که بریوت در چاپ  «الفکردار»که  استالزم به یادآوری 

مقاصد ذاتی، عبارت را قطع و برید کرده  ر مبنایببوده،  .ه1419سال آن به 

که در حالی؛ را حذف نموده است «الوهابیة...  ــتا  ــ...  هم فرقةٌ و» قطعه و

را از آن نقل کردیم  «صاوی»که اینک سخن کامل عالمه  -چاپ مرصی 

 ر چاپ بریوت سابقیت و تقدم دارد.سال ب 59پنجاه و ن ه  -

 توضیح: 

 1115سال  «الوهاب نجدی حممد بن عبد»که والدت شیخ  تیردر صو

حممد »د شیخ تولّ  ؛ در حالی کهباشد .ه1206سال در قمری و موتش هجری 

رسیم به این نتیجه می ،است. ه1241تش و مو .ه1175سال  «صاوی

داشته و  ، شیخ نجدی شصت سال سنّ «صاوی»که در موقع والدت شیخ 

ساله 31 «صاوی»عالمه  ،سالگی91در موقع مرگ شیخ نجدی به عمر 

سال دیگر  35 «صاوی»عالمه  ،بوده است و بعد از مرگ شیخ نجدی

 است. ته وفات یافسالگی  66عمر شصت و شش ه بو زنده بوده 

پیش از پانزده سالگی خود بالغ نشده «صاوی»لذا اگر فرض شود که 

سال در حال عقل و بلوغ و درک و فهم کامل  16قل شانزده علی األ ،است

خرب رفتار و کردار وی با و از حاالت «حممد بن عبدالوهاب»در حیات شیخ 

است و  داده مورد بررسی قرارآن را و داشته زندگی شیخ را حتت نظر بوده و 

 نظر خود را با کلامت و عبارات ذکر شده در حق پریوانش اعالم و با بعد

  !رفلیتدبّ  .شده قضاوت فرموده استالفاظ یاد

 .ش.ه 20/7/1371


