بررسی تطبیقی نگرش و رفتار نخبگان و عالمان دینی مشرق و
مغرب اسالمی درباره جنگهای صلیبی
بررسی دیدگاههای غزالی ،سلّمی ،ابنعساکر در شرق ،ابوبکر ابن العربی و
محییالدین عربی در غرب

1

عبدهللا ناصریطاهری

2

چکیده
با بررسی اندیشه سیاسی عالماا نبگ اا مساممانی کاه در ر زگاار نگاص یامیگی
میزیستگد ،به انفعال شماری از آنا در برابر پدیده مهم فراگیر حممه یمیگی میتااا
پی برد .ایگا بهرغم نای اه انتماعی دیگیشا  ،ضر رت حدت ممای اسایمی را در
ر یار یی با اشغالگرا یمیگی نادیده گرفتگد بیشتر به مساائل داخمای در دیگای
نامعه اسیمی پرداختگد چگانچه کسانی درباره این اشغال تجا ز اکگشی نشاا داده
امیرا رعایا را به ر یار یی با آنا بران یبته باشگد ،با ر یکارد شاریع محار بار
پایه فقه اخیق با طرح بحث «نهاد» این ماضاع را دنگال کردهاند .ر یکرد عالما
نبگ ا حازه شرق اسیمی در اینباره ،با ر یکرد نبگ اا مغار اسایمی (شامال
افریقا اندلس) متفا ت باده اس ؛ عالما مغر که اشغال ایستادگی مسیحیا را در
برابر مسممانا ز دتر بیشتر از مشرقیا دیده بادند ،با ر یکردی فعاالنه به نگصهای
یمیگی اشغال شرق مدیترانه سرزمین شام پرداختگد.
کلیدواژگان
نگصهای یمیگی ،اندیشه سیاسی فقیها  ،غزالی ،سممی ،ابنعساکر ،ابابکر ابنالعربای،
محییالدین ابن عربی
 این مقاله در قالب طرح ملي «تاریخ جامع جنگهـای صـلي ي» بـا پشـبي اني «صـنوو ممایـت از پژوهشـررا
کشور» ،به شماره  85111/35ساما یافبه و برای نامه پژوهش انجمن ایراني تاریخ اسالم فرسباده شوه است.
 .1تاریخ دریافت .89/8/15:تاریخ پذیرش.89/12/17:
 .2اسبادیار دانشراه الزهرا و انجمن مطالعات جنگ صلي ي و شر التينnaseri_na@yahoo.com.
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فصلنامه علمي ـ پژوهشي پژوهشنامهی تاریخ اسالم
سـال اول ،شماره سوم ،پایيز 1390
صفحات 152 - 131

رویواد جنگهای صلي ي که مردما بخشهایي از شر جها اسالم تا دو قر بـوا
سرگرم بودنو ،انویشهورزا مسلما انـوکي را در مشـر اسـالمي و در دوره ظهـور و
تث يت ،به واکنش واداشت .مبي تاریخنرارا مسلما نيز که رویوادهای جنـگ صـلي ي
را در کنار دیرر رخوادهای تاریخي بر کاغذ مينشـانونو ،از نرـرش و رفبـار نخ رـا ؛
یعنـي سـتوت و انفعــال نـا و علــت

چيـزی ننوشـبهانو .انريــزه شـمار انــوکي از

انویشهورزا و عالما دیني هم که پس از چيره شـو صـلي يا بـر بخشهـای شـرقي
مویبرانه به دولتمردا هشوار ميدادنو یا به انريزش جامعه ميپرداخبنـو ،چيـزی جـز
بازگویي و یاد وری روایات ن وی دربـاره «جهـاد» و فضـيلت ن ـود .اینـا در قالـب
راسبهای از خطابه یا با تووین جهادیهها و توجه به «ادبيات فضيلتنویسـي» ،کمـابيش
در مهم نمود ایسبادگي در برابر صلي يا و ضرورت زادسازی شـهرهای اشـلال شـوه
اسالمي تأثير گذاردنو .تالش این نخ را دینـي ،بـه «نظریـهپردازی» دربـاره دگرگـوني
شيوه دولتها و متومتها نيانجاميو ،بلته نا جهاد را از دیو «اخـال » یـا بخشـي از
«فقه» مينرریسبنو .پيروا نا نيز در نسلهای پسين ،در پي توجيه سـتوت یـا انفعـال

سال اول ،شماره سوم ،پایيز 1390

برخي از انویشهورزا فرهيخبه دیني بر مونو و دباره «وجوب کفایي» نه «عينـي» جهـاد
سخن گفبنو .برای نمونه ،غزالي شخصيت علمي برجسبة سوه پنجم که بر پایـه روایـت
غيرمسبنو و ناصحيح «ظهور مجوّد دین در هر صو سال ،»1نو ور و مجوّد سوه پنجم در
جها اسالم بود ،بهرغم اینته همزما با یورش صلي يا در شام ميزیسـت ،در اینبـاره
ساکت مانو .از دیو جامعهشناخبي ،برای رفبار دسبه از نخ را برجسبه کـه هموـو
غزالــي ســتوت نتردنــو و منفعــل ن ودنــو ،نــام «کــنش تــاریخي» شایســبهتر از
«تلييراجبماعي »2مينمایو.

نویسـنوه موقف فقهاء الشام و قضااهها ما

الزا و

 .1این روایت شایع و نااصيل ،به پيام ر منسوب است« :ا اهلل ب عث لهذه االمة علـي رس
یجوّد لها دینها».
 .2در کنش تاریخي ( )Action Historicبيشتر همه کارهای افراد مطرح ميشود که مأمور مرکت ،تشویو یا مـانع
تليير اجبماعيانو ،اما مقصود از تليير اجبماعي ( ،)Changement Socialبيشتر تليير دیوني و پيوسبه است کـه
در ساخت یا وظایف سازما اجبماعي تأثير ميگذارد.
کـل ما ـه سـنه مـن
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مقدمه

دمشق ،نوشبه ابنقالنسي ،هاخی
ااخی
ها

دمشق ابنعسـاکر ،بزیه الطلب فی

اا
ااد ســلمي و طبقا
ااا الاها
اب ابنعــویم ،کتا
البلا

الشافعیه الکبری س تي ،تأکيـو ميکنـو کـه در روزگـار نخسـبين مملـه
صلي يا  160 ،فقيه و قاضي صامبنام در منطقه شـام بـود (همـا  ،2000 ،ص )34کـه
ال به این نتبه نيز گفبني است که پـس از ظهـور صـالحالوین در صـحنه جنگهـای
صلي ي ،فقيها و عالما و قاضياني هموو ابوالمحاسـن ابـن شـواد (،) 632 - 539
ضياءالوین عيسي هتاری ( ) 585 - 000و ناصحالوین ع ـوالرممن شـيرازی (- 554
 ) 634با او همراه شونو یا شماری از فقيها محلي ،در موزه نفوذ اجبماعي خـود در
جنگ شرکت کردنو .برای نمونه ،شهابالوین بالغني ،فقيه مقيم مماه هنرـام محصـور
شو شهر در  573قمری (هما  ،2000 ،ص ،2)125 - 124چنين کرد.
باری ،شمار عالما و فقيها برخوردار از نفوذ و اثرگذاری فرامنطقهای ماننو غزالـي،
سلمي و ابنعساکر در مشر اسالمي انوک بوده است؛ چنا که محييالوین ابنعربـي و
قاضي ابنالعربي در ملرب اسالمي چنين نفوذی داشبهانو.
غزالی

ابومامو امام محمو غزالي ( ،) 505 - 450عالم بزرگ علـوم دینـي در عمـر کوتـاه

خود با تأليف کبابهای مهم و مؤثر در فرهنگ و انویشه اسـالمي بـهویژه احیااء
علوم الدی « ،مجوّد اسالمي سوه پنجم» نام گرفت و انویشه مبفترا و نخ را

بعوی را به خودش واداشت .س تي ،نویسـنوه طبقاا

الشاافعیه دربـاره

تأثيرگذاری کباب او مينویسو« :لولم یتن لوی المسـلمين الّـا االميـاء لتفـي( »3عـادل
زع وب ،1980 ،ص .)39امام نووی ،عالم محوث بزرگ شافعي سوه هفبم نيز دربارهاش
 .1جمال محمو سالم خليفه ( ،)2000لي ي ،مرکز جهاد اللي يين للوراسات الباریخيه .ویرایش تازه این کباب بـا نـام
فقهاء الشام في مواجهه اللزو الصلي ي چـا شـوه اسـت .عـين للوراسـات و ال حـوث االنسـانيه واالجبماعيـه
( ،)2006قاهره.
 .2پژوهشرر لي يایي این کباب ،در فصلهای سوم و چهارم اطالعاتي در اینباره عرضه ميکنو.
 .3یعني اگر مسلمين جز امياء کبابي نواشبنو کفایت مي کرد.

بررسي تط يقي نررش و رفبار نخ را و عالما دیني مشر و ملرب اسالمي درباره جنگهای صلي ي

بيشتر نا رویتردی فعال درباره این هجوم فراگير نواشبنو.
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الصلیبی ،1با اسبناد به منابع معاصر جنگهای صلي ي ماننـو ذیا

هااخی

فراگير اجبماعي روزگار نویسنوه نيز ميتوانست تأثير برذارد کـه یتـي از نهـا ،همـين
جنگهای صلي ي بود .این جنگها درست در روزگار زنوگي ده ساله غزالـي در شـام و
در بيتالمقو

( ) 498 - 488در منطقههای شرقي مویبرانـه برپـا شـو .بـاری ،ایـن

فرهيخبه ارجمنو سوه پنجم که در توجيه بزرگيِ خطر شيعيا اسماعيليمذهب و دولت
مب وع نا در مصر هشوار داده و چنوین کباب در اینبـاره نوشـبه ،دربـاره جنگهـای
صلي ي به قلم دست ن رده و از اشلال بخشي از جها اسالم ،دم نزده است.
پيشينيا و عالما گذشبه نيز درباره این «ستوت و انفعال» و چرایي

سخن نرفبه،

اما شماری از غزاليپژوها معاصـر در اینبـاره بـا رویتـردی توجيهگرانـه یـا منبقوانـه
چيزهایي نوشبهانو .برای نمونه ،اسباد جاللالوین همایي در پژوهش گرا سنگ خود در
توجيه ستوت غزالي چنين ورده است:
اوالً جهاد مطرح شوه در شریعت اسالمي ،واج ي کفایي است نه عيني؛ ثانيـاً
جهاد اخبصاص به غزا و محاربه نوارد ،بلته یتي از مصادیق

جهاد قلمي

است که او هم با بيا و خطابه و تأليف از اسالم ممایت کرد .غزالي پس از
سالها جنگ و جوال مذه ي به خطای خود واقف شو و صلح و رامـش را
بر کشمتش ترجيح داد (جاللالوین همایي ،1368 ،ص.)162 - 161
سال اول ،شماره سوم ،پایيز 1390

گفبنــي اســت بســياری از ثــار کشــمتشبرانريز غزالــي ماننــو فضااا
الباطنیه و فضای المستظهریه که بـه گسـبرش جـوال مـذه ي
ميپرداخت ،در همين دوره ده ساله ساما یافبهانو .محمو ع ـواهلل شـرقاوی ،مصـحح و
محقق الردالامی غزالي ميگویو پاسخ غزالـي بـه تصـوس مسـيحيت و نفـي
نررشهای توميوی ـ عرفاني مسيحيا در همين کباب ،هموـو جنـگ بـا صـلي يا و
نشانه رویکرد ضو مسيحي و صلي ي اوست (ابومامـو محمـو غزالـي ،1403 ،ص- 25
.)26
عمر فروخ در کنرره بزرگواشت غزالـي در دمشـق ( )1961در کبـاب خـود بـه نـام
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 .1نزدیک است که اميا هماننو قر شود .مرتضي زبيوی ،نویسنوه تاج العرو در شرح مهم خـود بـر اميـا کـه
اتّحاس السادة المبقين (قاهره ) 1311 ،نام دارد ،همين مضمو را ورده است.
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ميگویو« :کاد االمياء ا یتو قر نا( »1همـا ) .چنـين اثـری در رویـوادهای بـزرگ و

و مبي ابنفارض مصری و محييالوین ابنعربي را در همين گروه گنجانوه است (عمـر
فروخ ،1948 ،ص .)10 - 9ال به ابنعربي را نميتوا با ابنفارض یکسا دانست؛ زیرا
ابنفارض معروس به «سلطا العاشقين» و شاعر بـزرگ صوفيمشـرب () 632 - 576
درباره جنگ صلي ي منفعل بود (ر.ک :دیوا ابنالفـارض ،بيتـا) ،امـا ابنعربـي عـارس
زکي م ارک باشو کـه سـتوت و انفعـال او را بـه هـي روی توجيـه پـذیر نميدانـو و
ميپرسو چرا غزالي بهرغم تحریکهـای ضـو اسـالمي و مسـلمانيِ عالمـا و نخ رـا
مسيحي ،در اینباره ساکت مانو (زکي م ارک ،1970 ،ص.)25
ال به رسالهای کوچک و چتيوه به نام هبفه الملوك در ميا ثـار منسـوب
به غزالي هست که گویي نسخهای یرانه از

در مجموعه ایاصـوفيه ترکيـه بـوده 1و او

در باب یازدهم این اثر زیرِ عنوا «در مثّ بر جهاد» نوشبه است:
بوا که چو شهری یا والیبي از دیار اسـالم را کـافرا بررفبنـو ،بـر همـه
مسلما ها واجب شود در وقت نيت جهاد کرد و بـه جهـاد رفـبن؛ چـو
اسبطاعت یابنو  ...از این بهبر که عمر در رضای خوای ـ تعالي ـ نفقه کنـي
و بيتالمقو

که ق له ان ياء (علـيهم السـالم) اسـت از کـافرا بازسـباني و

تربت خليل که خوکخانـه کـافرا کردهانـو ،از دسـت ایشـا بيـرو ری
(هما  ،مجله دانشتوه ادبيات مشهو ،ص.)131

با توجه به فراوانيِ مضمو های سازگار با فقه منفي در این رساله و تعصـب غزالـي
درباره فقه شافعي ،این انبساب درست نمينمایو ،امـا پاسـخ غزالـي بـه قاضـي ابـوبتر
ابنالعربي ،فرسباده ویژه یوسف بنتاشفين امير مرابطي ملـرب اسـالمي و فبـوای او بـه
سود امير برای چيره شو بر مسيحيا انولس و ملوک الطوا ف سرکش ،ایـن سـخن را
تأیيو ميکنو که ابومامو بـهرغم گوشهنشـينياش ،از رویـوادهای سياسـي ـ اجبمـاعي
 .1مرموم مجب ي مينوی هنرام اقامت چنوسالهاش در جا ،این رساله چتيوه را جُسبه و تصویری از بـا خـود
به ایرا ورده و مرموم محموتقي دانشپژوه منبشرش کرده اسـت (ر.ک :مجب ـي مينـوی (« ،)1340از خـزا ن
ترکيه» ،مجله دانشتوه ادبيات و علوم انساني دانشراه تهرا  ،سال هشبم ،ش 3؛ محمـوتقي دانشپـژوه (،)1344
«هبفة الملوک» ،مجله دانشتوه ادبيات دانشراه مشهو ،سال اول ،ش  2و .)3

بررسي تط يقي نررش و رفبار نخ را و عالما دیني مشر و ملرب اسالمي درباره جنگهای صلي ي

بزرگ انولسي ،درباره هجوم صلي يا بسي سخن گفت .شایو تنها منبقـو شـهير غزالـي،
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التصوف فی االسالم ،این رویترد را سياست عمومي عارفا و صوفيا دانسبه

مسيحيا انولس نيز توجه کرده است ،اما هنرامي ستوت غزالي در اینباره توجيهپـذیر
مينمایو که او تنها به مسا ل فردی و اخالقي پرداخبه و از مسا ل اجبمـاعي و عمـومي
دوری کرده باشو و چنين نيست؛ زیـرا هـم از در ميخـبن او بـا اسـماعيليا و فاطميـا
گزارشهایي هست و هم از واکنشش درباره هجـوم مسـيحيا انـولس .پـس بـه یقـين
ميتوا گفت غزالي وظيفهاش را درباره ممله صلي يا بهنيتي اجرا نترده و ماکمـا و
اميرا شام و عرا را بوا هشوار نواده است.
سلمی

ابوالحسن علي بنطاهر بنجعفر بنع ـواهلل قيسـي سـلمي (500 - 431

- 1039 /

 1106م) ،فقيــه و نحــوی بــزرگ (ابنعســاکر ،1995 / 1415 ،ج ،43ص )4از نخســبين
فقيها شامي است که با نوشبن كتاا الاهاد ،دغوغهاش را درباره جنگهـای
صلي ي نشا داد .گما ميرود این جهادیه را بر ضو صلي يا هنرامي نوشـبه باشـو کـه
نزد فقيه ابوعلي مسن بنعب ه بنمنساور ورّا (م 494

 1057 /م) رفت و در خانه او

همزما با هجوم صلي يا این مویث پيام ر را اسبماع کرد« :وقو وعـو طا فـه مـن امبـه
بالنصر علي عووهم» (هما  ،ج ،12ص )434و پس از  ،از فقيها و محوثا ملربي و
ایرانيا مالتيمذهب ،ماننو ابوعلي مسن بنمحمو بنمسين ابهری که اواخر سوه پنجم
سال اول ،شماره سوم ،پایيز 1390

درگذشــت (ع ــواهلل بناســعو یــافعي ،1990 ،ج ،3ص ،)43 - 42روایتهــای جهــادی
الموطأ مالک بنانس را شنيو (جمال محمو سالم ،2006 ،ص .)175سـلمي هنرـام
اقامت ابومامو غزالي در شـام ،از وی تـأثير پـذیرفت و شـيفبه دانـش و روش او شـو

(تاجالوین س تي ،بيتا ،ج ،5ص283؛ ع والقادر نعيمـي ، 1990 ،ص )135و كتااا
الاهاد 1خود را انوکي پس از مو صلي يا به قو

نوشت.

امانو ل سيوا  ،2اسباد تاریخ دانشراه ع ری اورشليم و خانم کارول هيل رانـو ،3اسـباد
تاریخ اسالم در دانشراه ادین ورگ و از کارشناسا جنگهای صلي ي و انویشـه سياسـي

136

 .1نسخهای از کباب سلمي با شماره  3796و  4511از مجموع مخطوطات ظاهریه دمشق ،در «متب ه االسو» همـا
شهر نراهداری ميشود.
2. Emmanuel Sivan.
3. Carole Hillenbrand.
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برکنار ن وده و یکسره به تهذیب نفـس نررداخبـه ،بلتـه بـه

سـوی جهـا اسـالم و

،2000 ، جمـال محموسـالم:ک. (ر1 بخشهایي از این کبـاب را منبشـر کردهانـو،جویو
 اسباد تاریخ دانشراه بریبيش کلم يـا و کـالک کـورپس،2 پروفسور نيال کریسبي.)93ص

بررسي تط يقي نررش و رفبار نخ را و عالما دیني مشر و ملرب اسالمي درباره جنگهای صلي ي
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در اسالم و پژوهنوگا کوشنوه درباره مفهوم جهاد در انویشه اسـالمي در دوره ميانـه و
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1. Journal Asiatique, 1960; The Crusades Islamic Perspectives, Edinburg, University Press, 1999.
گفبني است رمضا مسين الشاش الجهاد سلمي را در قالب رساله کارشناسي ارشـو خـود در دانشـراه محمـو
.) تحقيق و بررسي کرده است1992( فاتح طرابلس
2. Niall Christie.
:ک. ر،برای گاهي بيشتر از ثار نيال کریسبي در اینباره
کتابها

in press The Book of the Jihad of 'Ali ibn Tahir al-Sulami (d. 1106): Text, Translation and Commentary
(Ashgate Press).
"Motivating Listeners in the Kitab al-Jihad of 'Ali ibn Tahir al-Sulami (d. 1106)," Crusades, Vol. 6 (2007),
pp. 1-14.
"Jerusalem in the Kitab al-Jihad of 'Ali ibn Tahir al-Sulami (d. 1106)," Medieval Encounters, Vol. 13
(2007), No. 2, pp. 209-21.
"Parallel Preachings: Urban II and al-Sulami," with Deborah Gerish, Al-Masaq: Islam and the Medieval
Mediterranean, Vol. 15 (2003), No. 2, pp. 139-48.
accepted "Paradise and Hell in the Kitab al-Jihad of 'Ali b. Tahir al-Sulami (d. 500/1106)," Roads to
Paradise: Eschatology and Concepts of the Hereafter in Islam, ed. Sebastian Günther and Todd
Lawson (Brill).

مقالههای دانشنامهها

In The Crusades: An Encyclopedia, ed. Alan V. Murray (Santa Barbara, CA: ABC-Clio, 2006): ), "Al-Sulami
(1039-1106)" (Vol. 4, p. 1124), "Sunni Islam" (Vol. 4, p. 1125) and "Zangi (d. 1146)" (Vol. 4, pp. 129395)
submitted to Christian-Muslim Relations: A Bibliographical History, Volume 2 (900-1200), ed. David
Thomas et al. (Brill): "'Ali b. Tahir al-Sulami"

مقالههای اینترنتی

"A Translation of Extracts from the Kitab al-Jihad of 'Ali ibn Tahir al-Sulami (d. 1106)," Web site of Paul
Hyams,
Cornell
University,
1st
September
2001:
<http://www.arts.cornell.edu/prh3/447/texts/Sulami.html>

مقالههای کنگرهها

Mar 2006 "Jerusalem in the Kitab al-Jihad of 'Ali ibn Tahir al-Sulami (d. 1106)," Conference on "The Holy
City of Jerusalem: Desire and Conflict/Past and Present," University of British Columbia, Vancouver,
Canada
Oct 2004 "Motivating Listeners in the Kitab al-Jihad of 'Ali ibn Tahir al-Sulami (d. 1106)," Conference on
"Crusading and Against Whom?" Middlebury College, Middlebury, U.S.A.
Oct 2010 "Fighting on Earth to Gain Heaven: The 'Vision of Paradise' Motif in the Kitab al-Jihad of 'Ali ibn
Tahir al-Sulami (d. 1106)," 39th Medieval Workshop (Quest and Conquest: Spiritual Symbols and
Myths in the Indo-Mediterranean and European Worlds), University of British Columbia, Vancouver,
Canada
 Sep 2010 "A New/Old Source on the Muslim Response to the Crusades: The Kitab al-Jihad of 'Ali ibn
Tahir al-Sulami (d. 1106)," 25th Congress of the Union Européenne des Arabisants et Islamisants,
Naples, Italy
Feb 2010 "Editing and Translating the Book of the Jihad of 'Ali ibn Tahir al-Sulami (d. 1106): A Final
Report," "Crusades: Medieval Worlds in Conflict," Second International Symposium on Crusade
Studies, Saint Louis University, Saint Louis, U.S.A.
 Oct 2008 "Creating Sacred Identity: Looking Backwards and Forwards with 'Ali ibn Tahir al-Sulami (d.
1106)," New England Medieval Conference (Crusade, Jihad and Identity in the Medieval World),
Dartmouth College, Hanover, U.S.A.
 Feb 2006 "Jerusalem, Eschatology and the Kitab al-Jihad of 'Ali ibn Tahir al-Sulami (d. 1106),"
"Crusades: Medieval Worlds in Conflict," International Symposium on Crusade Studies, Saint Louis
University, Saint Louis, U.S.A.
 Oct 2003 "Preaching the Divine Plan: the Kitab al-Jihad of 'Ali ibn Tahir al-Sulami (d. 1106)," 33rd
Medieval Workshop (Noble Ideals and Bloody Realities: Warfare in the Middle Ages, 378-1492),
University of British Columbia, Vancouver, Canada



انام

مطالعا

جنگهای صلیبی و شرق الهی عرضه کرده

اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
(.)Crusades, Volume 6, 2007, P. 1-14
علي بنطاهر سلمي ،فقيه شامي با برداشت از قر کریم ،1خط های ضـو صـلي ي در
شام خوانو و مجاهوا راه خوا را مؤمنا مقيقي دانسـت و از ماکمـا و رعایـای نهـا
خواســت کــه از امــور غيــرمهم دســت شســبه ،بــا جــا و مــال خــویش جهــاد کننــو
( .)Niall Christie, "Crusades", Volume 6, 2007, P.4او علت اصلي این هجوم و اشلال
را هماننو علت ممله مسيحيا به انولس و سيسيل ميدانست:
عوهای از دشمنا به جزیره سيسيل ممله بردنـو ،مـال نتـه مسـلمانا در
مال جول و رقابت بودنو و به همين طریق شهرها را یتي پـس از دیرـری
در انولس تصرس کردنو .هنرامي که برای نـا محـرز گشـت کـه انـولس
عالوه بر اغبشاش و تفرقه مسبمر ،از اخبالس ره را و دخالتهای امرایَش
رنک ميبرد ،تصميمشا برای تصرس قاطع و اشلال بيتالمقو بهبـرین
رزویشا گردیو (هما  ،ص.)8

این فقيه شامي در کباب کوچک الاهاد بارها به روایاتي از پيام ر اسبناد ميکنو
سال اول ،شماره سوم ،پایيز 1390

و مسلمانا را از بيتوجهي بـه جهـاد دفـاعي در برابـر صـلي يا هشـوار ميدهـو ،امـا
رویتردش تقویرگرایانه (مشيّتگرایي تاریخي) است؛ چنا که ميگویو« :دسـت از گنـاه
برداریو؛ در غير صورت خواونو شما را به انبقام گناه در دسبا دشمن نـابود خواهـو
کرد» (هما  ،ص .)9از دیو او ،جهاد با نفس خویش یا هما جهـاد اک ـر ،پـيش شـر
جهاد با صلي يا است .بنابراین ،نخست بایو به پاکسازی خود پرداخت؛ سرس به جهاد
با روم یا هما صلي يا رفت:
جهاد با نفسبا را بر جهاد با دشمنا تا مقوم بواریو تا هنرامي که شـما در
ميا دشمنانبا هسبيو و نا را از نافرماني خالق مبعال برمذر ميکنيـو ،در
 Jul 2001 "Parallel Preachings: Urban II and al-Sulami," with Deborah Gerish, 8th International Medieval
Congress, University of Leeds, England
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 .1انّما المومنو الذین مَنوا باهلل و رسوله ثم لم یرتابوا و جاهـووا بـاموالهم و انفسـهم فـي سـ يل اهلل اولمـک هـم
الصادقو (مجرات ،یه .)15
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کریسبي در ونتوور کانادا ،ترجمـهای انرليسـي از بخشهـایي از

در نشـریه سـاالنه

درست کنيو تا مشتلي که در وضعيت کنـوني وجـود دارد برایبـا درسـت
شود و دشمنيتا به صلح خبم شود .نافرمانيتا را نس ت به خـوای تعـالي
برسليو و با انجام کار جویوی به گسسـبن

ادامـه دهيـو .شـایو خواونـو

دشمنبا را نابود کرده ،شما را فرمانروای جها گردانو .شایو کـه او شـما را
نظاره کنو که چرونه عمل ميکنيو و نوه را خواونو و پيـام رش راجـع بـه
در اطاعت از خوا و صواقت در جهاد است .از سـخنا خـوای تعـالي ایـن
است که «ای اهل ایما ! در نمازتا خاشع و فروتن باشيو ،پروردگارتـا را
بررسبيو و اعمال نيتو انجام دهيو؛ شایو که کامياب شویو (هما  ،ص)12

و سرس ميفرمایو:
«به سوی خوا بشبابيو در اقامه جهاد» (هما  ،ص.)13

او همچنين برای انريزش بيشتر فرمانروایا و دیرر مسلمانا  ،امادیثي ميخوانو که
در نها کشف و شهودی برای جنگ ورا و تصویری از تنّعم در بهشت است؛ چنا کـه
ماجرای رویایي سعيو بنمریث مخزومـي ،صـحابي پيـام ر را بـا روميـا نقـل ميکنـو
(هما  ،ص.)13
بنابراین ،سلمي بر پایه یات و روایات گوناگو  ،از دیو فقهي و اخالقي ،بر ضرورت
م ارزه با صلي يا تأکيو ميکنو ،اما برخي از عالما دینيِ جلرافيـای جنـگ ماننـو شـيخ
محييالوین بن زکي خطيب دمشق که به سخنا «جهادی» سلّمي پاسخ گفبنو .او با فـبح
و بازگردانو بيتالمقو

به کوشش صالحالوین ایوبي ،هما رویترد را بازخواني کرد:

ایها الناس ابشروا برضوان اهلل الذی هو الغایة الصوةوی و الجه ةل الا ،ةاّ ل ةا
یسره اهلل ع،ی ایجیكم من استرداد هذه الضال مةن اممة الضةال و هدهةا الةی
مصرها من امسةم باةج ابتةذالها اةی ایةجی ال شةری ن ری ةا مةن مائةل عةا

بررسي تط يقي نررش و رفبار نخ را و عالما دیني مشر و ملرب اسالمي درباره جنگهای صلي ي

اولویت اقامه جهاد دسبور داده ،یا عمل ميکنيو .مهمترین اولویت ،جـویت

(ابنخ،كانّ  ّ1968ج ّ4ص234؛ مج رالجین حن ،یّ  ّ1973ج ّ1ص.)334
ابنعساكر

ابوالقاسم علي بن ابيمحمو مسن بنه ة اهلل معروس به ابنعسـاکر (571 - 499

/
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اميو پيروزی بر نها موفق خواهيو بود .نوه ميا خود و خـوایبا اسـت را

 1176 - 1105م) که در تاریخ اسالم با گنکنامه تـاریخياش هااخی
دمشق وازه دارد ،از شاگردا معروس علي بنطاهرسـلّمي اسـت (تاجالـوین سـ تي،
بيتا ،ج ،4ص .)274نراه و نررش او یا رویتـردش را بـه مضـور صـلي يا در جهـا
اسالم ،بيشتر در هما تاریخ معروفش ميتوا یافت .وی در جایي از ایـن اثـر ،مسـيح
موعود را توصيف ميکنو؛ کسي که به نظـر ابنعسـاکر پـيش از روز واپسـين (قيامـت)
همراه مهوی موعود بازخواهو گشت و در دروازههای بيتالمقو
خواهو دیو .او

پيروزی مسلمانا را

دورا را که همزما با اوجگيـری قـورت صـلي يا و نـزاع نـا بـا

نورالوین زنري مخووم خودش بوده است ،چنين گزارش ميکنو:
چوپا زادهای بيزانسي که والوین او شيطاننو در مـال مرکـت و پيشـروی
عليه مسلمانا است؛ با پانصو هـزار سـرباز از راه خشـتي و پانصـو هـزار
سرباز دیرر از راه دریا و ميا عتا و صور از کشبي پياده ميشونو .گاه او
خواهو گفت« :ای مردم کشبي! از

بيرو یيو» .وی سرس دسبور خواهـو

داد که کشبيها را بسوزاننو .مسلمانا از پي کمک خواهنو مو؛ سرس برای
یک ماه خواهنو جنريو .مسلمانا هي فردی را ميا خودشا و قسـطنطنيه
و رم نميیابنو .وقبي مسلمانا در

موقعيـت هسـبنو ،خواهنـو شـنيو کـه

دجال بر نا سلطه یافبه است .نوه به دسـت دارنـو ،بـر زمـين انواخبـه و
سال اول ،شماره سوم ،پایيز 1390

بازخواهنو گشت .خشتساليای بر مسلمانا فرود موه و هنرامي کـه نهـا
در

وضعيت هسبنو ،صوایي از سما خواهنو شنيو کـه ميگویـو« :شـاد

باشيو! به یاریبا مي ینو» .نها به او خواهنو گفـت« :عيسـي بنمـریم فـرود
موه است» .نها به خاطر او شادی ميکننو و او به خـاطر نهـا .نهـا بـه او
خواهنو گفت :ای روح خوا در نماز پيشوای ما بـاش» .او بـه نهـا خواهـو
گفت« :خواونو این جامعه مسلمانا را محبرم داشـبه .بنـابراین ،هـي کـس
ن ایو پيشوای نماز نها باشو؛ جز یتي از نها . ...پس از نته عيسي نمـازش
را به پایا ميرسانو ،نيزه بر خواهو گرفت بـه سـوی دجـال رفبـه و وی را
خواهو کشت( ...ابنعساکر ،1415 ،ج ،2بيروت ،ص.)331 - 318

140

یاد کرد از مرکت سراه از راه دریا و خشتي و نام برد از شـهرهای مهـم صـلي ي
(عتا و صور) ،از نتبههای مهم در پيشگویي ابنعساکر دربـاره مـو مضـرت مسـيح
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مدیناه

به باورِ مو «موعودی» در روز رسباخيز معطوس شوه بودنو.

دمشاق ورده ،رسـالهای مفقـود بـه نـام

دانست که به درخواست نورالوین زنتي ساما یافبه و چهار نتبه مهـم را بـازگو کـرده
است:
 .1اهميت جهاد در سنجش با دیرر وظایف شرعي؛
 .2کيفر نا که وظيفه جهاد را نادیوه ميگيرنو؛
 .3پاداش کساني که جهاد را اقامه ميکننو؛
 .4کارهایي که مجاهوا پيش از جهاد ،ناگزیرنو که بوانها برردازنو.
قاضی ابوبکر ابنالعربی

از هما روزگار نخسبين مضور مسلمانا در ش ه جزیره ای ری ،هسبههای مقاومـت
مسيحي در

سرزمين شتل گرفت .پالیو 3که در منابع عربـي و اسـالمي از او بـا نـام

«بالی» یاد شوه است ،از فرمانوها مسيحي بازمانـوه از ن ـرد گوتهـا و مسـلمانا در
منطقه اشبوریا  4در شمال ش ه جزیره بود که بهرغم کم ود نيروی انسـانياش ،جنـ ش
 .1کبابي با نام اربعو مویثاً من اربعين شيخاً من اربعين موینه یا االربعـين ال لوانيـه نيـز از ابنعسـاکر ث ـت شـوه
است که بهگما  ،کباب دیرـری (دومـي) از او نيسـت ،بلتـه همـا اسـت .ر.ک :خيرالـوین زرکلـي (،)1984
االعالم ،ج ،4ص273؛ نوراهلل کسایي« ،ابنعساکر ،دایرة المعارف بزرگ اسالمی ،ص.292
ال به مرموم دکبر نوراهلل کسایي در موخل یاد شوه ،نها را دو کباب ميدانو که یتي چا شوه و دیرری خطـي
است ،اما با درنگ در مبن چهل مویث جهادی ابنعساکر ميتوا دریافت کـه همـه ایـن نامهـا یـک مصـوا
دارنو؛ زیرا محل اسبماع برخي از امادیث در نسخه تحقيق شوه شيخ ع واهلل بنیوسف الجویع (چـا کویـت)
موه است .برای نمونه ،مویث اول و سـوم و پـنجم در بلـواد ،هفـبم و هجـوهم در نيشـابور و  . ...اهلل اعلـم.
اطالعات کبابشناخبي این اثر چنين است :ابنعساکر ( ،)1404االربعون فی الجهاد ،تحقيـق ع ـواهلل
بنیوسف الجویع ،کویت ،دارالخلفا اللتباب االسالمي.
 .2ال به کباب سلّمي گسبردهتر است.
3. PeLayo.
4. Asturias.

بررسي تط يقي نررش و رفبار نخ را و عالما دیني مشر و ملرب اسالمي درباره جنگهای صلي ي

ابنعساکر افزو بر نوـه در هاخی
عسقالن داشبه که گویي را در پاسخ به سقو شهر عسقال به دسـت
فضا
صلي يا ( 1153م) نوشبه بوده و تنها بخشهایي از در هاخی دمشق او مانـوه
است .االخبعی فای اقاماه الاهااد یـا االخبعاون فای
الاهاد 1ابنعساکر را جهادیهای هماننو جهادیه سلّمي 2و دیرر جهادیـهها ميتـوا
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است .مسلمانا شام در روزگار چيرگي صلي يا بر بخشهای شرقي مویبرانـه ،نااميوانـه

رفت و هرچنو ان وهي از نا از دم تيغ مسلمانا گذشبنو ،سي مرد بازمانوه زیر پـرچم
او ،ایسبادنو و مسلمانا نيز نااميـو نـا را رهـا کردنـو (مقـری تلمسـاني ،1986 ،ج،2
ص672 - 671؛ ابنعذاری ،1983 ،ج ،2ص.)29

سال اول ،شماره سوم ،پایيز 1390
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فرنانووی اول ،2پادشاه قشباله و ليو که از نسـل پالیـو بـود ،در کشـاکش ن ردهـای
جن ش بازپسگيری با مسلمانا (سوه پنجم قمری  /یازدهم ميالدی) ،این مسير را دن ال
کرد و فرزنوش لفونس ششم 3با بازپسگيری طليطله( 4صـفَر  1085 / 478م) ،فصـل
تازهایي در کار جن ش گشود .پس از رفبن دولت صنهاجي مرابطين از شـمال افریقـا بـه
انولس ،نهضت بازپسگيری زماني از مرکت بازایسباد .یوسف بنتاشفين با چيرگـي بـر
بخشهایي از منطقه و رام کرد شاها پراکنوه ملوکالطوا ف ،تا انـوازهای سـلطه و
قورت اسالمي را بر سرزمين اميا کرد .او هنرام ورود بـه منطقـه انـولس ،بـه تأیيـو
شو مشروعيت سياسياش با متم خليفه مسلمانا و عالما بزرگ شر جها اسالم،
نيازمنو بـود و از ایـنرو ،قاضـي ابـوبتر ابنالعربـي (1148 - 1076 / 543 - 468م)
همراه با پورش رهسرار مشر شو تا هم توا و قورت عالما جا را از نزدیک ب ينـو
و هم وظيفه دولبياش را اجرا کنو .پورش ابومحمو کـه از برجسـبرا علـوم کالمـي و
اصول بود (مقری تلمساني ،1986 ،ج ،2ص )29و در زادگاهش اش يليه «کـا بـوراً فـي
فلتها» (هما  ،ص ،)34در غاز ربيعاالول  485به راه افباد .او خود ميگویو دسـباورد و
خاطرات این سفر دراز (ده ساله) را در سفرنامهای بـه نـام هرهیاب الرحلاه
للترغیب فی الملة گرد ورده ،اما این کباب در روزگار نویسنوه از ميـا
رفبــه اســت (ابنالعربــي ،1990 ،ص .)68بخشهــایي از ایــن اثــر در دیرــر کبــاب او
قانون التأوی دیوه ميشود .همچنين سعيو اعراب با بازخواني و بازسـازی
در دیرر ثار ،چتيوهای را از با عنوا مع القاضی ابوبكر ابا
العربی 5به پژوهشگرا عرضـه کـرده اسـت .او در اوضـاع سياسـي ـ اجبمـاعي
1. La Reconquista.
2. Fernando I.
3. ALFonso VI.
4. TuLedo.
 .5بيروت ،داراللرب االسالمي 1987 ،م.
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«بازپسگيری »1اسرانيا را در صخرهای بـه نـام خـود بـه سـرانجام رسـانو (اخبااخ
ماموعه ،1410 ،تحقيق ابراهيم االبياری ،ص 34و  .)61او بـا سيصـو مـرد بـوا جا

اش يليه ( غاز ربيع االول ) 485

مالقه

غرناطه

المریه (در خشتي)

بجایه (راه دریایي)

عنابه

تونس

سوسه

مهویه

قيروا
1

قيروا مهویه

استنوریه (دریایي)

قاهره

بيت المقو

متا هایي بازدیو کرد؛ چنا که از نها و برخي از رویوادهای اجبماعيشا سـخن گفبـه
است .ماننو صخره ما وه نزدیک بيتالمقو

(ابنالعربـي ،2003 ،ص 2و  )4و محـراب

داوود (هما  ،ص )6یا از انقالبيِ مسلما ساکن در همين محـراب داوود کـه بـر والـي
فاطميا قو

شوریوه بود (هما  ،ص.)7

سرزمين فلسطين ،ابنالعربي را به خود جذب کرد .وی در همين سفرنامه دو متبـب
فقهي شر و غرب عالم اسالمي را توصيف ميکنو و متبب شرقي را که به اسـبن ا و
اصول ادله و اسبخراج علل ميپردازد ،متبب عراقي (الطریقه العراقيه) و متبب غربـي را
الطریقه القيروانيه مينامو .او معبقو است که در فلسطين و بيتالمقو
متبب را با هم جمع ميکننو و از اینرو ،جایراه فقهي

ایـن دو روش و

سـرزمين نـزد او بـا جایرـاه

فقهي موزه شر و غرب مبفاوت است (امسـا ع ـا  ،1968 ،سـال  ،21ش ،4 - 2
ص.)65
به گفبه امسا ع ا  ،این سخنِ مقوسي نویسـنوه احس التقاسیم درسـت
نمينمایو که این خطه (بيتالمقو

بررسي تط يقي نررش و رفبار نخ را و عالما دیني مشر و ملرب اسالمي درباره جنگهای صلي ي

وی ســه ســال و انــوی در قــو

مانــو و افــزو بــر تحصــيل در بيتالمقــو  ،از

و فلسطين) شأ علمي نواشـبه اسـت و در جـا

« ...فقيه تنها ،ادیب کمياب است [و] مجلس منـاظره و در

نایـاب» (مقوسـي،1361 ،

 .1و لزمت فيها مجالس المبفقهين؛ وی در جا زماني با فقيها همنشيني کرد (هما  ،ص.)84

143

Downloaded from journal.isihistory.ir at 15:07 +0430 on Sunday September 6th 2020

ویــژهای از انــولس رفــت؛ چنا کــه خــودش مينویســو« :ولــم یمتــن بارضــنا المقــام»
(ابنالعربي ،1990 ،ص )74یا «خرجنـا واالعـواء یشـمبو بنـا» (همـا  ،ص .)75مسـير
مرکت او به بيتالمقو بر پایه گزاشهای قانون التأوی چنين مينمایو:

اســتنوریه در فلســطين و چنــو مــاه پــس از

(محــرم  ) 493بــا مــرگ پــورش در

استنوریه روبهرو شو و پس از ده سال سفر علمي و مأموریت دولبي (،) 495 - 485
توفيق یافت که با منشور خليفه و فبوای غزالي عالم برجسبه مشر زمين به زادگاه خـود
بازگردد (ابنخلوو  ،1370،ج ،5ص)194؛ فبوایي که تأمـل در

و تأثيرگـذاریاش در

توده و نخ را و سياستموارا ملرب اسالمي ،بـه پيـوایي ایـن پرسـش ميانجامـو« :
ابومامو که خود در زما هجوم صلي يا ساکن شام بود ،درباره نا ستوت کرد و فبوا
نواد و هي دولت و ماکمي را برنيانريخت ،چرا دربـاره مضـور مسـيحيا در انـولس
انویشناک بود».
درو مایه فبوای ابومامو غزالي این نتبه را تأیيو ميکنو که سـتوتش دربـاره مملـه
صلي يا توجيهپذیر نيست؛ زیرا او خواسبة قاضي ابوبتر را پاسـخ ميگویـو و از خليفـه
درباره صوور تأیيویه امارت مرابطين درخواست ميکنـو و بنـابراین ،سـهم تأثيرگـذاری
اجبماعي خود را در جها اسالم ميدانو:
یوسف در اظهار شعار امامت خليفه المسبظهر بر مق اسـت و ایـن بـر هـر
پادشاهي که به یتي از اقطار مسلمانا مسبولي شود واجب است و چو
پادشاه که مشمول متم خالفت است به شعار خالفت ع اسـي نـوا در داد،
سال اول ،شماره سوم ،پایيز 1390

اطاعت او بر همة رعایا و رؤسا واجب است و مخالفت بـا او ،مخالفـت بـا
امام است و هر که تمرد کنو و عصيا ورزد ،متم او متـم یـاغي اسـت و
مق امير است که او را به نيروی شمشير از تمـرد و عصـيانش بازگردانـو و
بایو که با گروه مبمردا قبال کنو تا بـه اطاعـت او در ینـو؛ بـهویژه اگـر از
مسيحيا که دشمنا خواونو هسبنو ،برای مقاتلـه بـا مسـلمانا کـه اوليـای
خواونونو ،یاری خواسبه باشو و بایو با نا جنريو تا به اطاعت امير عـادل
که مبمسک بـه فرمـا برداری از ع اسـيا اسـت در یـو و چـو دسـت از
مخالفت برداشبنو ،واجب است که دست از نا برداشـبه شـود .ال بـه ایـن
متم شامل مسلمانانشا ميشود نـه مسـيحيا  .در ایـن پيتارهـا هرچـه از
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اموالشا به دست افباده ،بایو به ایشا یا به ورثـة نـا بازگردانيـوه شـود و
نوه از زنا و فرزنوانشا در قبال به اسارت گرفبه ميشونو ،همه مهوورنو
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ص .)235او در اوایل  492قمـری ( 1099م) ،همزمـا بـا جـایگيری صـلي يا سـاکن

دست اميری است که به فرما برداری از خالفت تمسک ميجویو و بر منابر
و بالد به نيروی سالح مسبولي است و متم باغي به دست نایب امام است؛
هرچنو به س ب عواملي که پيش مي یو ،منشور به نام او نرسيوه باشو.
چنين کسي به متم قرینة مال ،نایب امام است؛ زیرا بـر هـر امـام واجـب
است که به هر مسلما عادلي که بر قطری از اقطار زمين اسبيال یافبه اسـت
انصاس وا ميدارد ،اذ دهو و شایسبه نيست که گما برده شود که امـام بـه
چنين اميری راضي ن اشو و از اذ داد به او بازایسباد .اگـر منشـور امـارت
دیر برسو ،چه باک؛ زیرا گاه در نوشبن

و گاه در ارسـال

موانـع پـيش

مي یو ،اما اذ و رضایت پـس از نتـه وضـع اميـر در عـوالت و سياسـت
روشن شو و معلوم گردیو که ميتوا مصـالح مسـلمانا را بـه او تفـوی
کرد ،در ترک

رخصت جایز نيست .مال این اميـر (یوسـف بنتاشـفين)
نيست .اگر برای نراشبن و ارسال متبوب خليفه

شتار شوه و شتي در

مانعي وجود نوارد و این فبنه خاموش نميشود؛ مرر به اینته اذ صـریح و
منشور صادر شود،

سا که برای دیرر امرا صادر ميشـود ،بـر مضـرت

خالفت صوور این منشور واجب است؛ زیرا امام مق ،عاقلة اسالم اسـت و
روا نيست که اجازت دهو که در اقطار زمين تش فبنـهای افروخبـه بمانـو؛
مرر نته به هر وسيلهای که ممتن شود

را خاموش گردانو (بـه نقـل از

محمو ع واهلل عنا  ،1369 ،ج ،3ص.)34

نررش قاضي ابنالعربي درباره تجاوز صلي يا در این سـخن ژوزس دروری 1محقـق
یهودی معاصر و اسباد دانشراه بـارایال

2

مـوه اسـت« :وی تنهـا شـاهو شـناخبه شـوه

دهه خر متومت سلجوقي و غاز جنگهای صلي ي اسـت کـه از بيتالمقـو

دیـو

کرده و اطالعات مسبنو و دست اولي از شهرهای فلسطين و سـاکنا مسـلما

ارا ـه

بررسي تط يقي نررش و رفبار نخ را و عالما دیني مشر و ملرب اسالمي درباره جنگهای صلي ي

و به نام او خط ه ميخوانو و به شعار او نوا ميدهـو و مـردم را بـه عـول و

ميدهــو .او در ایــن زمــا مقــایقي از تجــاوز صــلي يها (فرانکهــا) را دریافبــه بــود
( .)Joseph Drory, 2004, P.118او هم چنين دستدرازی صلي يا را به شر و فلسـطين
1. Joseph Drory.
2. Bar ILan.
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و در نها ضماني نيست و متم ایشا به طور کلـي در بلـي و عصـيا  ،بـه

اگر شما فقط سوریه و عرا را در دهه  490دیوه باشيو ،در این صـورت
شاهو تووین علمي ،دانش فراوا  ،جامعهای امن ،ساکن و مبحو بودهایو کـه
شتوه و جالل را نميتوا توصيف کرد؛ زیرا جلوه و درخشش بـيش
از مو تصور است ،اما یک سرنوشت شوم ،باد سردی را از شمال و جنـوب
ورد که سوریه را نيست و نابود کرد .نوای اسالم از مسجواالقصي محو شو
و در ص ح روز جمعه هجوهم شع ا  11( 492ژو يه 1099م) ،سه هـزار
مرد و ز از جمله ع ادتکننوگا باتقوا و عالم که به خاطر ع ادت و مالت
رومانيشا شهرت داشبنو ،در جا اعوام شونو .بانوی دانشمنوی از شهر
شيراز نيز در ق ة السالسل به همراه زنا دیرر کشبه شو (هما  ،ص.)120

به هر روی ،او که خود در انـولس شـاهو سـبيز و اشـلال مسـيحيا عضـو جنـ ش
بازپسگيری بوده و در شر نيز رویدادهای نخسبين اشلال صـلي يا را پـي ميگرفبـه،
درباره هجوم مسيحيا روشنرری کرده و هم شاها را هشـوار داده و هـم تـوده مـردم
جامعه را گاه کرده است .ابنالعربي فقيه مالتي به جواز اسبق ال از شهادت در جنگ بـا
کفار فبوا ميداد (ابنالعربي ، 1392 ،ج ،1ص )116و شایو ببوا این دیوگاه فقهـياش
را با واقعيتهای هجوم صلي يا در شر و غرب مرت ط دانست و ایـن کمبـر در ميـا
فقيها مالتي یا ظاهری انولس دیوه ميشود.
سال اول ،شماره سوم ،پایيز 1390
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محییالدین ابنعربی

محييالوین ابوع واهلل محمـو بنعلـي بنمحمـو بناممـو بنع ـواهلل طـایي انولسـي
معروس به ابنعربي در  560قمری ( 1165م) در مرسـيه 1در جنـوب شـرقي انـولس و
همزما با متومت محمو بنسعو بنمردنيش ماکم بخش شرقي شـ ه جزیـره انـولس،
دیوه به جها گشـود .او خـود بـر متومـت ابنمـردنيش تأکيـو ميکنـو (محييالـوین
ابنعربي ،1339 ،ج ،4ص .)264او در جواني رهسرار مشر زمين شو تا عمـرش را در
جا برذرانـو (ابنشـاکر کب ـي ،1982 ،ج ،2ص .)243 - 241هنرـام مضـور وی در
مشر زمين (شام ،مصر ،مجاز و سيای صلير) ،نزاع مسلمانا و صلي يا به اوج رسيو،
اما این عارس معناگرا که برای کامل کرد سير معنوی و طریقت صوفيانه و عارفانـهاش
1. Murcia.
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و شام شتارا مينتوهو:

چارچوبهای اعبقادی بيرو ميگذارد و چنين ميسرایيو:
قلب من پذیرای هر نقشي است
مرتع هوا  ،مع و راه ا
بُتخانه اصنام و کع ه مجاج
دین من دین عشق است ،به کاروا عشق روی وردم
دین و ایما من عشق است (ابنعربي ،1312 ،ص.)39

او دلش را پذیرای همه ادیا ميدانست و بسيار ميکوشيو که ميا همه یينها شبي
بر قرار کنو (ابنعربي ،1339 ،ج ،4ص .)605 - 604وی بر این بود که خواونو در یـه
«ذر »1نرفبه «الستُ بوامو»؛ یعني بر یرانري خویش گواه نررفبه ،بلته بر ربوبيت خـود
شاهو خواسبه؛ زیرا ميدانسبه است که شماری از نا مشرک و پـارهای از نـا مومـو
خواهنو شو ،اما همه نـا پروردگـاریِ او را بـاور خواهنـو داشـت (ابنعربـي،1339 ،
هما  ،ج ،2ص272؛ نصر مامو ابوزیو ،1386 ،ص.)185
ابنعربي بهرغم این روح لطيف (رواموار) و اهـل تسـامح و دور از تعصـب دینـي و
مذه ياش ،درباره دستدرازی مسيحيا و صـلي يا بـه سـرزمينهای اسـالمي سـخت
مبعصب بود؛ زیرا واقعيت بيرونيِ سالم و جامعهای رام و یکپارچه را زمينه پيـوایي
تجربههای دروني و عرفاني و وصول به مقيقت هسبي از مسير طریقتهـا ميدانسـت؛
یعني اهل طریقت در جامعه پاره پاره و از هم گسيخبه نميتواننو کامياب باشـنو (نصـر
مامو ابوزیو ،1386 ،ص.)175 - 174
درک این واقعيت اجبماعي ،او را به عارفي اجبماعي و دغوغهمنو دربـاره سرنوشـت
سياسي ـ اجبماعي مسلمانا بول کرد؛ چنا کـه در پاسـخ بـه اسـبفبای کيتـاو

اول،2

 .1و اذ اخذ ربک من بني دم من ظهورهم ذریبهّم و اشهوهم علي انفسهم الست بربتم قالوا بلي شهونا ا تقولـوا
یوم القيامه انا کنّا عن هذا غافلين؛ و پروردگـار تـو از پشـت بنـي دم فرزنوانشـا را بيـرو ورد و نـا را بـر
خودشا گواه گرفت و پرسيو :یا من پروردگارتا نيسـبم گفبنـو :ری .گـواهي مـيدهيم تـا در روز قيامـت
نرویيو که ما از بي خ ر بودیم (اعراس ،یه .)172
 .2عزالوین کيتاوو اول ،فرزنو کيخسـرو اول و نـواده قلـي ارسـال دوم (مـاکم از - 1211 / 616 - 608
1220م).

بررسي تط يقي نررش و رفبار نخ را و عالما دیني مشر و ملرب اسالمي درباره جنگهای صلي ي

اورا تورات و مصحف اسالم
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بــوین ســفر دور و دراز تــن ســررده بــود ،مناســ ات رومــي و اجبمــاعياش را از

زمين ،مسيحيا را از سرزمين اسـالم دور کنـو (ر.ک :ابنعربـي ،1339 ،ج ،4ص- 709
710؛ ابنعربي ،1906 ،ج ،2ص.)195
اگرچه ابنعربي عارفي رها شوه از مرزها و تقسيمبنویهای دیني بود و دین خـود را
عشق و دلش را پذیرای هر یيني ميدانسـت ،مـردی باتجربـه و زما شـنا

بـه شـمار

ميرفت که به پاکيزگي و امنيت بسبر و محيط مرکت معناگرایانه انسا بـاور داشـت و
از اینرو ،مضور مسلمانا را در سرزمينهای اشلالي شـر مویبرانـه برنميتابيـو و از
نا ميخواست به دیار دیرری هجرت کننو:

سال اول ،شماره سوم ،پایيز 1390
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هجرت کن و در ميا کفار نما که این کـار ،مایـة خـواری دیـن اسـالم و
برتری کفر بر توميو است؛ درمالي که خواونو فرما پيتـار داده اسـت تـا
زماني که دین خوا بر سریر عزّت نشينو و یين کافرا به مضي ذلّت فرو
غلبو .تا ميتواني از در مو به ذمّه و زنهار کافر دوری کن و بـوا کـه اگـر
کسي ببوانو از ميا کافرا بيرو شود و مـع ذلـک در ميـا ایشـا بمانـو،
بهرهای از اسالم ن رده است؛ چه نته پيام ر (صلي اهلل عليه و له) از چنـين
کسي بيزاری جسبه است و ال به پيام ر خوا (صلي اهلل عليه و له) از مسلما
بيزاری نميجویو .مضرت (صلي اهلل عليـه و لـه) فرمـوده اسـت« :مـن
بيزارم از مسلماني که در ميا مشـرکا بمانـو» .پيـام ر بـرای اسـالمِ چنـين
مسلماني ارزش و اعب ار قا ل نشوه است .خواونـو دربـارۀ کسـي کـه ميـا
ْفسـهِم
مشرکا مرده است ،ميفرمایو« :اِ ّ الَّذینَ تَوَفّاهُمُ الْمال ِتـةُ ظـالِمي اَن ِ
قالوا فيمَ کُنْبَمْ قالُوا :کُنّا مَسْبَضْعَفينَ فِـي االَرضِ .قـالوا :اَلَـمْ تَتُـنْ اَرْضُ اهللِ
واسِعةً فَبُها جِروا فيها فَأُولمِکَ مَأواهُم جَهنَّمُ وَ سـاءَتْ مَصـيراً» (نسـاء ،یـه
 .)97بوین س ب ما در این زما زیارت بيتالمقو و اقامـت در را بـر
مردم ممنوع کردهایم؛ چرا که بيتالمقو در دست کفّـار اسـت .در جـا
کفّار بر مسلمانا والیت و ماکميت دارنو و مردم در کنـار ایشـا روزگـار
بس ناگواری را ميگذراننو .پناه ميبریم به خـوا از ماکميـت هـوای نفـس!
مسلماناني که امروزه به زیـارت بيتالمقـو ميرونـو و در جـا اقامـت
ضـلَّ َسـعْيهُمْ فِـي
دارنو ،هماناننو که خواونو دربارۀ ایشا فرمـوده اسـتَ « :
صـنْعاً» (کهـف ،یـه  .)103بـا سـالم
الْحَياۀِ الوُّنْيا وَ یحْسَ ُو َ َنَّهُمْ یحْسِنُو ُ
گفبن ،اطعام کرد و بر ورد نيازهای بنوگا مؤمن خوا ،به نا دوسـبي و
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پادشاه سلجوقي روم در نامهای بلنو از او خواست که در جایراه نماینـوه خواونـو روی

خوانوني است:
زماني که سلطا ظفرمنو ،انطاکيه را در محاصره داشت ،ما در سيوا

بودیم

و ماه رمضا بود .ش ي خـواب دیـوم کـه سـلطا منجنيقهـا را بـه طـرس
استنوریه نشانه رفت و

را سنر ارا کرد و ره ـر قـوم کشـبه شـو .مـن

سنگها را به را و انویشههای صا ب پادشـاه تع يـر کـردم و گفـبم کـه بـه
خواست خوا انطاکيه را خواهو گشود .شـتر خـوای را همـا شـو کـه در
خواب دیوم و روز عيو فطر انطاکيه را فبح کرد .از خواب تا فبح بيست روز
فاصله شو .این واقعـه در سـال ششصـو و دوازده رخ داد (ميرو ـل سـين
پاالسيو  ،1385 ،ص.)117

این تأثيرپذیری از واقعيتهای جامعه و دغوغههای عام مسلمانا  ،او را بـه عـارس و
صوفي برجسبهای بول کرد که به صلي يا مهاجم ميتاخت و رزو ميکرد سـرزمينهای
اسالمي از زیر پای اشلالگری نا در یو و راه طریقت کمال انسا هموار شود؛ زیرا تا
هنرام که در انـولس ميزیسـت ،دسـتدرازی مسـيحيا را بـه بيشتـر منطقـههای
اسالمي انولس ميدیو و در مشر زمين نيـز شـاهو مضـور صـلي يا همپيمـا جنـ ش
بازپسگيری بود.

بررسي تط يقي نررش و رفبار نخ را و عالما دیني مشر و ملرب اسالمي درباره جنگهای صلي ي

خرسنوی او از فبح انطاکيه (612

 1215 /م) به کوشش پادشاه سـلجوقي روم نيـز

نتیجه

عالما مسـلما مشـر اسـالمي در سـوههای پـنجم و ششـم هجـری دیـوگاههای
گوناگوني درباره جنگهای صلي ي داشبهانو .سلّمي و ابنعساکر که وارثـا علمـي و از
شاگردا غزالي به شمار ميرونو (سلّمي شـاگرد ابومامـو غزالـي و ابنعسـاکر شـاگرد
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مح ت بورز .بوا که مؤمنا همري چونا پيتر یک انسا هسبنو کـه اگـر
عضوی از به درد یو ،دیرر اعضا بيبـابي و بيقـراری کننـو .مـؤمن نيـز
چنين است .چنانوه برادر مؤمنش به مصي بي گرفبـار یـو ،گـویي او خـود
بوا گرفبار موه است و از درد او دردمنو ميشود .اگر مؤمني چنين ن اشـو
پيونو بـرادری ایمـاني ميـا او و ایشـا ن اشـو .خواونـو مؤمنـا را بـرادر
یکدیرر دانسبه است؛ چنا که ميا انـوامهای پيتـر دمـي پيونـو بـرادری
ساخبه است (ابنعربي ، 1339 ،ج ،4ص.)718 - 716

كتابنامه

 .1ابن خلوو  ،ع والرممن بن محمـو ( ،)1370هاخی

اب خلدون؛ ترجمـه

ع والمحمو یبي ،تهرا  ،مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنري.
 .2ابنخلتّا  ،ابوالع ا

شمس الوین اممو ( ،)1968وفیاا

االعیاان و

سال اول ،شماره سوم ،پایيز 1390

انباء ابناء ال مان ،تحقيق امسا ع ا  ،بيروت ،دارصادر.
 .3ابنفارض ،ابومفص (بيتا) ،دیوان ،بيروت ،المتب ة الثقافيه.

 .4ابنشاکر کب ي ،صالحالوین ابوع واهلل محمـو ( ،)1982فاوا

الوفیاا ؛

تحقيق بشار عواذ معروس ،بيروت ،بينا.

 .5ابنعذاری ( ،)1983البیان المزرا فی اخباخ االندلس و
المزرا ،تحقيق لوی پروونسال ،بيروت ،دارالثقافة.
 .6ابنعربي ،محييالوین ()1312؛ الذخایر و االعالق؛ بيروت ،بينا.

 .7ــ ()1906؛ مباضرا
150

االبراخ ،قاهره ،بينا.

 .8ابنعربــي ،محييالــوین ابوع ــواهلل محمــو بنعلــي طــایي انولســي (،) 1339

الفتوحا

المكیه فی معرفة االسراخ الملكیه و
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سلّمي) ،کمابيش از رویتـردی فعاالنـه در برابـر جنـگ صـلي ي برخـوردار بودنـو ،امـا
ضرورت مقاومت را در برابر صلي يا  ،بيشتر از دیو فقهي و اخالقي توجيه ميکردنو و
از نررش تقویرگرایانه (مشيّتنرری تاریخي) نيز برکنار ن ودنو .غزالي کـه مجـود دیـن
اسالم در سوه پنجم هجری خوانوه ميشود ،بـهرغم مضـورش در جلرافيـای جنـگ و
اشلال ،نررشي فعاالنه در اینباره نواشـبه و از کنـار ایـن رویـواد بسـيار مهـم بـه رامي
گذشبه است .باری ،عالما دیني ملرب اسالمي (فقيهـا و عارفـا ) بـيش از مشـرقيا
واقعگرا و زما شنا بودهانـو؛ چنا کـه فقيـه مبصـلب و کمـابيش سـختگيری ماننـو
ابنالعربي یا عارسِ مبسامح (رواموار) و وارسـبهای ماننـو ابنعربـي ،در تقسـيم مسـا ل
جهاني مسلمانا به فرعي و اصلي توفيق بيشتری یافبنو؛ یعني هنرـامي کـه جلرافيـای
اسالم در سبانه پارگي و دستدرازی بود ،درگيریهای کالمي و فتری ،کمتر نا را از
پرداخبن به مسا ل همراني مسـلمانا بازداشـت .ال بـه نزاعهـای فتـری و رقابتهـای
فرهنري در مشر بيشتر بوده است ،اما بـا ایـن ویژگـي سـتوت عالمـا بـزرگ ایـن
سرزمينها را در برابر صلي يا نميتوا توجيه کرد.

 .9ابنعساکر ،ابوالقاسم علي بن مسـن ( ،)1404االخبعون فی الاهااد،
تحقيق ع واهلل بن یوسف الجویع ،کویت ،دارالخلفا للتباب العربي.

 .10ــ ( ،)1955هاخی

مدینه دمشق ،بيروت ،دارالفتر للط اعـة و النشـر و

البوزیع.
بيروت ،داراللرب االسالمي.
 .12اولوداغ ،سليما (1384ش) ،اب عربی ،ترجمه داوود وفایي ،تهرا  ،نشرمرکز.

 .13سين پاالسيو  ،ميرو ـل ( ،)1385زندگی و مكتب ابا

عربای،

ترجمه مميورضا شيخي ،تهرا  ،انبشارات اساطير.

ااخ ماموعااه ،تحقيــق ابــراهيم االبيــاری ،قــاهره،
 .14بينــا () 1410؛ اخبا
دارالتباب المصری.

 .15مامو ابوزیو ،نصر ( 1386ش) ،چنی

گفت اب

محمو راسبرو ،تهرا  ،نشر ني.

 .16من لي ،مجيرالوین ( ،)1973االنس الالی

عربای ،ترجمـه سـيو

بتاخی

القاد

و

الخلی  ،عمّا (ارد ) ،متب ه المحبسب.

 .17دجاني ـ شتيل ،هادیه ( ،)1992القاضی الفاضا عبادالرحیم
البیسانی العسقالنی و دوخه التخطیطی فی دولة
صالح الدی و فتوحاهه ،بيروت ،مؤسسه الوراسات الفلسطينيه.
 .18زبيوی ،مرتضي ( ،)1311اهباف السادة المتقی  ،قاهره ،بينا.
 .19زرکلي ،خيرالوین ( ،)1984االعالم ،بيروت ،دارالعلم للمالیين.

 .20زع وب ،عـادل ( ،)1980مانه

البباع عنادالز الی ،بيـروت،

مؤسسه الرسالة.

 .21س تي،تاج الوین (بيتـا) ،طبقا

بررسي تط يقي نررش و رفبار نخ را و عالما دیني مشر و ملرب اسالمي درباره جنگهای صلي ي

 .11اعراب ،سعيو ( ،)1987مع القاضای ابیبكار اب العربای؛

الشاافعیه الكباری ،بيـروت،

دارالمعرفة للط اعة و النشر.
 .22ع ا  ،امسا (« ،)1968رملة ابنالعربي الي الشر کمـا صـوّرها قـانو البأویـل»،
ماله االبباث ،بيروت ،الجامعه االمریتيه.
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المكیه ،قاهره ،بينا.

فریوالوین رادمهر ،تهرا  ،انبشارات نيلوفر.

ای
اام فا
ااء الشا
 .24عریتيــز ،جمــال محمــو ســالم خليفــه ( ،)2006فقها
مواجهة الز والصلیبی ،قاهره ،عين للوراسات و ال حـوث االنسـانيه
و االجبماعية.

 .25عنا  ،محمو ع ـواهلل ( ،) 1369هاخی

دولت اسالمی دخ اندلس،

ترجمه ع والمحمو یبي ،تهرا  ،انبشارات کيها .
 .26غزالــي ،ابومامــو محمــو ( ،)1344الردالامی ا  ،تحقيــق محمــو ع ــواهلل
شرقاوی ،قاهره ،دار امين للنشر و البوزیع.

« ------------ .27تحفــه الملــوک» ،تحقيــق محمــوتقي دانشپــژوه ،مالااه
دانشكده ادبیا  ،مشهو ،بيجا.
 .28فروخ ،عمر ( ،)1948التصوف فی االسالم ،بيروت ،بينا.

 .29کربن ،هـانری ( 1384ش)؛ هخی

خالق دخ عرفان اب

عربای،

ترجمه انشاء اهلل رممبي ،تهرا  ،جامي.
 .30م ارک ،زکي ( ،)1970االخالق عند الز الی ،قاهره ،دارالشعب.
سال اول ،شماره سوم ،پایيز 1390

 .31محي الوین ابن العربي،ابوبتر محمو بن ع واهلل معافری اشـ يلي ( ،)1990قانون
التأوی  ،تحقيق محمو سليماني ،بيروت ،داراللرب االسالمي.
 ،)1392( ------------- - .32احكام القرآن ،تحقيق محمـو ع ـوالقادر
طال ،بيروت ،دارالتبب العلميه.
 ،)2003( -------------- .33احكام القرآن ،تحقيق علي محمو بجاوی،
بيروت ،بينا.

 .34موکور ،ابـراهيم و دیرـرا ( 1387ش) ،نماادگرایی دخ اندیشاه
اب

عربی ،ترجمه داود وفایي ،تهرا  ،نشرمرکز.

 .35مقوسي بشاری ،ابوع واهلل محمو بناممو ( 1361ش) ،احس

التقاسایم

فی معرفة االقالیم ،ترجمه علينقي منزوی ،تهـرا  ،شـرکت مؤلفـا و
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مبرجما ایرا .

 .36مقری تلمساني ،اممو بنمحمود ( ،)1986نفا

الطیاب عا

غصا

Downloaded from journal.isihistory.ir at 15:07 +0430 on Sunday September 6th 2020

 .23عوّا  ،کلـود ( 1387ش)؛ دخ جستوجوی كبریات احمار ،ترجمـه

بيروت ،دار صادر.

 .37موســوی بجنــوردی ،کــاظم ( ،)1370دایاارة المعاااخف باا خ
اسالمی ،تهرا  ،مرکز دایرۀ المعارس بزرگ اسالمي.

 .38نعيمي ،ع والقادر ( ،)1990الداخ

فی هاخی

المداخ  ،بيـروت،

39. Drory, Joseph (2004); some observation During a visit to Palestine by Ibn alArabi of seville in 1092-1095, crusades, vol 3, U.S.A, SSCLE.
40. Christie, Niall (2007), Motivating Listeners in the Kitabal – Jihad of "Ali ibn
tahir al – Sulami (d-1106). Crusades, Vol6, U.S.A, ssclE.

بررسي تط يقي نررش و رفبار نخ را و عالما دیني مشر و ملرب اسالمي درباره جنگهای صلي ي

دارالتبب العلميه.
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االندلس الرطیب ،تحقيق امسا ع ا

و محمو محيي الوین ع والحميـو،

