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چکیده
پس از شکلگیری فرقۀ قادیانی توسط غالم احمد در پنجاب ،این نظریه از سوی او مطرح شد که
نبوت با رحلت حضرت محمد(ص) پایان نیافته و جامعه همچنان نیازمنددد اصددالح و پددور پیددامبر
جدید است .در برابر این اندیشه ،گروههایی موضعگیری کردند و جنبشهایی را علیه آن فرقدده در
پنجاب به راه انداختند .در این میان مجلس احرار اسالمی مپمترین نپادی بود کدده بهشدددت علیدده
این فرقه فعالیت داشت .پژوهش حاضر با روش توصیف و تحلیل تاریخی و با بپرهوری از منددابع
و اسناد موجود به این پرسش اصلی میپردازد کدده ن ددش مجلددس احددرار اسددالمی در جنبشهددای
ضدقادیانی در پنجاب چه بود؟ مدعای مطرحشده بدین قرار است :با توجه به طرح مسددۀلۀ تددداوم
نبوت از سوی میرزا غالم احمد قادیانی و تأکید جنبشهای ضدددقادیانی بددر تۀددوری تح د خددتم
نبوت ،مجلس احرار اسالمی جنبش های مذکور را به گونه ای رهبددری کددرد کدده ایددن فرقدده را در
زمرۀ اقلیتهای مذهبی قرار داد و از فعالیتهای آن بهعنوان یک فرقددۀ اسددالمی جلددوگیری کددرد.
دستیابی به این نتیجه که تاکید مجلس احددرار براندیشدده تح د خددتم نبددوت ،از اشدداعه ادعاهددای
دروغین فرقه قادیانی در منط ه پاکستان جلوگیری کرد ،دستاوردهای این پژوهش است.
واژههای کلیدی :پنجاب ،جنبش ،قادیانی ،ختم نبوت ،مجلس احرار اسالمی.
 -1مقدمه
بررسی روند شکلگیری قادیانیه و مجلس احرار اسالمی وابسته به دو عامل موقعیت جغرافیددایی و
سیاسی منط ۀ پنجاب است .این منط ه جمعیت گستردهای از پیروان اسددالم ،سددیک و هندددو را در
 .1استاد زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه تپران
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خود جای داده بود که همین تنوع دینی ،باعث نوعی رقابت و دشمنی میان آنها شده بود .پددس از
استیالی بریتانیا بر پنجاب در سال 1849م ،زمینۀ خیزش جریانهای اجتماعی در آن آمددادهتر شددد.
مواجپۀ مسلمانان با استعمار بریتانیا در ابتدا محافظهکاراندده و تددوأم بددا احتیدداد بددودک چنانکدده شدداه
ولیاهلل دهلوی (1762-1703م) مت کر و اندیشمند بزرگ اسالمی در سدۀ هجدهم بیشددتر متوجدده
خطر هندوها و سیکها در برابر مسددلمانان بددود تددا بریتانیاییهدداک امددا پسددر او عبدددالعزیز (-1749
1824م) خطر سلطۀ بریتانیا بر هند را دریافت و با صدور فتوایی خواستار قیام مسددلمانان در برابددر
بریتانیا شد (پیترز )69 :1365 ،دستاورد این قیامها اهمیتیافتن ضرورت وحدت رویۀ مسلمانان با
هندوها در برابر بریتانیاییها بود که در قیام 1857م تددا اندددازهای خددود را نشددان داد (مسددعودنیا و
نج ی.)98 :1390 ،
مسلمانان در قیام 1857م ن ش بیشتری نسبتبه هندوها داشتند ،زیرا سددالها از طریددد دولددت
مغوالن مسلمان بر این کشور حکومت داشتند و خود را صاحب هند میدانستند .این قیام به نوعی
تالش برای بازگرداندن دورۀ طالیی حاکمیت مغوالن مسلمان در هنددد بددود .شکسددت قیددام فددو
نوعی تغییدر در رهبددری مسددلمانان بدده وجددود آورد کدده مپمتددرین جلددوۀ آن ،ورود نواندیشددان و
بهاصطالح روشن کران مذهبی مسلمان (ازجمله سر سید احمد خان هندی ،میددر ت ددی میددر ،میددرزا
غالب ،میرزا ابوطالب مشپور به لندنی) در عرصۀ رهبری سیاسددی از یددک سددو (Ashraf, 1982:

) 188-217و شکلگیری فرقههای انحرافی از سویی دیگر بود .یکی از این فرقهها ،قادیانیه اسددت
که در سال 1889م در ایالت پنجاب شبهقاره هند بهوسیلۀ میرزا غالم احمد قادیانی بنیان نپاده شد
(علیزاده و جپانجویان )127 :1393 ،و مسۀلۀ تداوم نبوت را مطرح کردک ازاینرو فپم بپتر افکار و
تحوالت قادیانیه ارتباد مست یمی با تحوالت پنجاب در قرن نوزدهم و بیستم دارد .این نوشتار بددر
مسۀلۀ مخال ت مجلس احرار اسالمی (بهعنوان مدافعان اندیشۀ خددتم نبددوت) بددا ت کددر قادیانیهددا
بهعنوان رکن اساسی طرح مسۀلۀ ادامۀ نبوت میپردازد تا زوایای پنپان رویددارویی اندیشدۀ تددداوم
نبوت با تۀوری تح

ختم نبوت را واکاوی کند.

 -1-1بیان مسئله و سؤاالت تحقیق
پنجاب یکی از آخرین مناطد شبهقاره هند بود که از سال  1849تددا 1947م در اختیدار فرماندددهان
نظامی بریتانیا قرار گرفت .میرزا غالم احمد در تثبیت جایگاه بریتانیا در این منط ه ن ش مپمی ای ا
کرد .وی با لغو جپاد علیه بریتانیا و طرح اندیشۀ تداوم نبوت ،مخال ددت مسددلمانان را برانگیخددت.
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برخی مسلمانان که حزبی بهنام مجلس احددرار اسددالمی تشددکیل داده بودنددد و بددا طددرح ایددههای
مساواتطلبانه و توزیع برابر ثروت ،محبوبیت زیادی در بین طب ۀ متوسط مسلمانان پنجاب کسددب
کرده بودند ،مسلمانان را به سوی جنبشهای ضدقادیانی سو دادند تا از فعالیتهای فرقۀ قادیانیه
جلوگیری کنندک ازاینرو در این نوشتار رسیدن به پاسخ این پرسشها که  -1ن ش مجلددس احددرار
اسالمی در جنبشهای ضدقادیانی در پنجاب چه بود؟ و  -2چرا و چگونه مجلس احرار اسددالمی
از فعالیتهای آن فرقه در پنجاب جلوگیری کرد؟ مورد نظر قرار گرفته است.
 -2-1اهداف و ضرورت تحقیق
پژوهش در این حوزه دارای اهمیت و ضرورت استک زیدرا در هددر دورهاى گروههددا و فرقددههای
انحرافی براى اثبات مدّعاى خود به قرآن اسددتدالل م کننددد و آن را شدداهدی بددراى ادعددای خددود
م آورند ،درحال که مطالب و مدّعاها مختلف و م اصد مت اوت است .فرقۀ انحرافی قادیانی نیز از
جمله این فرقهها است .هدف از پژوهش در این موضددوع پاسددخ بدده سدؤاالت تح یددد و بررسدی
تاریخی مسۀلۀ ختم نبوت (نوآوری پژوهش) است که به شناخت هرچهبیشتر فرقددههای افراطدی و
ادعاهای دروغین نبوت و منجیگری در تاریخ شبهقاره هند کمک خواهد کرد.
 -3-1روش تفصیلی تحقیق
نوشتۀ حاضر با بپرهگیری از متون و منابع اصلی درصدددد برآمددده کدده اضددالع ناگ تددۀ انگیزههددای
مجلس احرار اسالمی در جنبشهای ضدقادیانی را به شیوۀ توصی ی-تحلیلی روشن کندک ازایددنرو
در سازماندهی م اله ابتدا به اهمیت منط ۀ پنجاب و مبانی فکری فرقدۀ قادیددانی ،اندیشددۀ قادیددانی
دربارۀ منجیگری ،نبوت و تداوم آن و اندیشۀ لغو جپاد علیه بریتانیددا پرداختدده میشددود و سد س
شکلگیری مجلس احرار اسالمی و مبددانی فکددری آن و رهبددری جنبشهددای ضدددقادیانی اعددم از
شورش 1952م ،جماعت اسالمی و شعبۀ تبلیغی ضدقادیانی مورد بررسی قرار گرفتدده و در پایددان
نتایج فعالیتهای مجلس احرار بیان شده است.
 -4-1پیشینۀ تحقیق
اهمیت موضوع تأسیس و عملکرد فرقۀ قادیانیه و فعالیتهای مجلس احرار اسالمی علیه آن فرقه،
آثار و تح ی ات متعددی را به خود اختصدداص داده اسددت .در برخددی از تح ی ددات بدده ن ددد آرا و
نظرات فرقۀ قادیانی پرداختدده شددده ،امددا جنبشهددای ضدددقادیانی در حاشددیه قددرار گرفتدده اسددت.
(وجدانی )175-52 :1388 ،برخی آثار نیز فعالیتهای سیاسی و اجتماعی مجلس احرار در منط دۀ
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پنجاب را موردبررسی قرارداده ( )Awan, 2008: 21-57و به مسائلی مانند ریشهیابی شکلگیری
مجلس احرار ،فعالیت این سازمان در پنجاب و رابطۀ آن با کنگرۀ ملی هند و فددراز و فددرود آن در
سالهای 1947-1931م پرداختهاند ( .)Kamran, 2013: 2-18همچنین موضوعاتی ماننددد برنامدۀ
سیاسی مجلس احرار در احراز هویت مسلمانان در برابر ناسیونالسددیم هندددی و تحددوالت داخلددی
ایالت پنجاب ( )Gosain, 2015: 134-139نیز مورد توجه برخی مؤل ان قرار گرفته است .با این
وجود آثار مذکور ،اشارۀ مختصری به ن ش مجلس احرار اسالمی در سرکوبی فعالیتهای سیاسددی
و اجتماعی فرقۀ قادیانیه داشتهاند.
 -2پنجاب و مبانی فکری فرقۀ قادیانی
پنجاب ناحیهای در شمال غربی هند است که امروزه به دو قسددمت شددرقی و غربددی ت سددیم شددده
است( .دهلوی )13 :1392 ،این ناحیه ازنظددر جمعیتددی دارای تنددوع جغرافیددایی و مددذهبی اسددت.
چنانکه مسلمانان پنجاب عمدتاً در غرب و شمال و هندوها و سیکها در شر و جنوب متمرکددز
هستند .در دورۀ شکلگیری فرقۀ قادیانی ،مسلمانان بیش از  56درصد جمعیت را تشکیل میدادند
که در بخش غربی پنجاب تمرکز داشتند ( )Gul Baqai, 2010: 110-116قادیددان نددام روسددتایی
است که در شمال پنجاب قرار دارد .این روستا در قرن نوزدهم میالدی شاهد پددور فددردی بددهنام
میرزا غالم احمد قادیانی بود که فرقۀ قادیانیه را بنیانگذاری کرد .وی بهعنوان مؤسس ایددن فرقدده،
در سال 1839م در روستایی بهنام قادیان از شپرستان گرداسپور پنجاب بدده دنیددا آمددد و در سددال
1908م در شپر الهور از دنیا رفت و جسد او به قادیان منت ددل و در آنجددا بدده خددا سد رده شددد.
(قادیانی ،2008 ،ج  )703 :22وی با توجه به ثروت و جایگاهی که بددهعنوان یددک زمددیندار میددان
زمینداران و فۀودالهای پنجاب داشت ،از ن وذ چشددمگیری برخددوردار شددد (اقبددال-800 :1373 ،
 )809او در منط ۀ قادیان پنجاب مسجدی تأسیس کرد و به شکل گسترده به نشر آرا و ع اید خود
مشغول شد .او با تأکید مکرر بر وجود اختالف بددین مسددلمین و ضددرورتِ یددافتن معیدداری بددرای
تشخیص حد از باطل ،زمینۀ طرح ادعای بزرگ خود را مپیددا کددرد .او در مددارس 1889م در میددان
طرفداران خود اعالم کرد که از جانب خداوند به او وحی نازل میشود .وی اعالم کرد کدده نبددوت
خاتمه نیافته و او (غالم احمد) ل النبی است و برای ت سیر احکام و زدودن تباهیای که در دیددن
رسوخ کرده ،پور کرده است (.)Mahmud, 1959: 17-18
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یکی از نکات محوری در سخنان و تعالیم قادیانی ،تأکید بر اجتناب از جنگ با بریتانیددا اسددت.
به طوری که وی جپاد را حتی در برابر دولت استعماری بریتانیا ،سخت مورد نکوهش قرار میداد
و معت د بود مسلمانان دو اعت اد دینی خطرنا و اشتباه دارند .یکی ایددن اسددت کدده آنددان بددر سددر
شمشیر با دیگران جپاد میکنند و این را رکن دین میپندارند و دیگری این است که آنهددا دنبددال
یک مسیح و مپدی موعود هستند که میآید و جپان را پر از خون مردم میکنددد (قادیددانی،2008 ،
ج  .)28 :15ابواالعلی مودودی که اندیشههای او بر جنبشهای اسالمگرا در قرن بیستم تأثیرگددذار
بود (علویپور و حسنیفر ،)97 :1393 ،در کتابش با عنوان «مسۀلۀ قادیانی» معت د است در سراسر
دنیا اعضای این فرقه خود را کارگزار بریتانیا قلمداد میکنند و غالم احمد قادیانی در راستای لغددو
جپاد علیه بریتانیا درصدد بود مسلمانان هند را به اطاعت بیچونوچرا از دولددت بریتانیددا ترغیددب
کند و م پوم جپاد را از ذهن آنان پا کند (.)Maudoodi, 1956: 24-29
 -3شکلگیری مجلس احرار اسالمی
مجلس احرار اسالمی در  29دسامبر 1929م در الهور شکل گرفت (حد )25 :1968 ،این نپدداد از
درون مدرسۀ دارالعلوم دیوبنددد (تأسددیس در سددال 1867م) پددور یافددت)Kamran, 2013: 1( .
هدف این مدرسه ازیکسو ح

و نگپداری فرهنگ اسالمی با زبان خاص آن (عربی) و از طرف

دیگر مبارزه با فرهنگ بریتانیایی و جلوگیری از ن وذ آن در افکددار و اخالقیددات مددردم هنددد بددود.
(نصددیری و دهددانی گنکددی216 :1397 ،ک مددوث ی )278-277 :1381 ،همچنددین فروپاشددی جنددبش
خالفت در سال 1922م نیز در شکلگیری مجلددس احددرار اسددالمی تأثیرگددذار بددود .چنانکدده آغددا
شورش کشمیری (از رهبران ایدهپرداز مجلس احرار) پیدایش مجلس احرار را از نتددایج فروپاشددی
جنبش خالفت ذکر کرده است (کشددمیری .)310 :1972 ،درواقددع اعضددایی کدده مجلددس احددرار را
تشکیل میدادند ،نمایندگان جنبش خالفددت پنجدداب در دهدۀ 1920م بودنددد .کسددانی ماننددد

ددر

علیخان (ویراستار روزنامۀ زمیندار) ،موالنا داود غزنوی ،سید عطااهلل بخاری ،چادری افضل حد،
موالنا مظپر علی ا پددر ،خواجدده عبدددالرحمن قاضددی شددیخ حسددامالدین و موالنددا حبیددبالرحمن
لدهیانوی ازجمله فعاالن مجلس احرار بودند که رهبری اصلی آن را برعپده داشددتند ( Kamran,

 .)2013: 1-2افضل حد دربارۀ چگونگی شکلگیری مجلس احددرار مینویسددد« :کمیتدۀ خالفددت
پنجاب روح هیۀت مرکزی بود ،ناخواسته و ناخودآگاه گروه مجزا در خود داشتند .خالفت پنجاب
یک جناح نخبه و یک جناح ضعیف داشت .نخبگددان ،سددازمان خددود را بددا نددام حددزب ملیگددرای
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اسالمی تشکیل دادند و جناح ضعیف نیددز مجلددس احددرار را تشددکیل دادنددد( ».حددد)70 :1968 ،
اعضای مجلس احرار از طب ۀ شپری غیرمتمددول و فرودسددت مسددلمانان بودنددد (نپددرو،2 :1361 ،
 )643و بهعنوان مخال ان شددکلگیری پاکسددتان شددناخته میشدددند ( .)Shahran, 1968: 80ایددن
سازمان که در دهۀ 1930م در جریان جنبش نافرمانی مدنی بددا کنگددره همکدداری داشددت ،خددود را
بهعنوان گروهی از مردان سختکوش ،متعپد به هدف ملیگرایی هنددد و همکدداری میددان هندددو-
مسلمان معرفی کرد .احراریها توانستند بهطور قابلتوجپی پایۀ حمایت خود را گسترش دهنددد و
در سالهای بعد طرفداران پنجابی جنبش ملیگرای هند را به خود جلب کنند .با این حال ،قدرت
اصلی آنها شامل مپارت رهبران آنها در سخنرانیهای التپابی در جلسددات عمددومی بددود کدده بددا
اشارۀ مداوم به نمادهای مذهبی مشخص میشددد .رهبددر برجسددتۀ آنهددا (عطدداشاهلل شدداه بخدداری)
میتوانست مدت طوالنی مخاطبان هزاران ن ری را پای سخنرانی خود نگه دارد .توانایی احراریها
در زمینۀ سخنرانی ،شاید در همان زمان به منزلۀ ضعف آنها نیز بودک زیرا این گروه بددر محبوبیددت
رهبر خود متکی بودند تا یک سازمان مؤثر .در اواخر دهۀ 1930م و اوایددل دهدۀ 1940م ،فعالیددت
آنها بهدلیل رویکرد مغایر آنها با دیدگاه غیرخشونتآمیز رهبر کنگرۀ ملددی هنددد ،بددیش از پددیش
مورد تردید رهبران کنگره قرار گرفتک بهعنوانمثال ،احراریهددا در لکنپددو (احتمدداالً بددرای جلددب
حمایت اهل سنت) در مبارزات ضداقلیت شیعه پیشقدم شدندک بنابراین ،در فوریۀ 1941م ،گاندی
مخال ت خددود را بددا احراریهددا در کنگددره اعددالم کددرد ،مگددر اینکدده آنهددا تعپددد خددود را بددرای
عدمخشونت اعالم کنند ( .)Smith, 1963: 253این تصمیم باعث شد تددا حددزب احددرار بددهطور
فزایندهای از صحنۀ سیاسی خارج شودک ازاینرو بدده جنددبش سوسیالیسددتی چددر روی آورد .از آن
پس احراریها در هر موقعیت ممکن با حزب مسلم لیددگ بهشدددت مخال ددت میکردنددد .چنانکدده
جناح ،مورد حمالت احراریها قرار گرفت و بهجای ل ب «قائد اعظم» مل ب به «کافر اعظم» شددد
(.)Diego, 2000: 18
 -1-3مبانی فکری مجلس احرار اسالمی
احرار در طی یک دورۀ کوتاه به یکی از قویترین احزاب سیاسی در پنجاب تبدیل شددد .مجلددس
احرار به لحاظ ایدئولوژی تحت تأثیر دارالعلوم دیوبنددد قددرار داشددت کدده هدددف آن ارائدۀ اسددالم
نخستین بود .آنها نسبتبه شریعت و خان اههای صوفیه از خود مخال ت نشان میدادنددد کدده ایددن
امر در مخال ت احرار با قادیانیها چشددمنواز بددود .ایددن حددزب از بدددو پددور دارای ایدددئولوژی
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ضدام ریالیستی و ضدفۀودالی و عالید ناسیونالیستی بود .اگرچه این حزب افولی زودرس داشددت،
ولی تأثیر بزرگی بر شپرهای بزرگ ایالت پنجاب مانند امرتسر ،الهور ،سیالکوت ،مولتان ،لدهیانیه
و گورداس ور داشت ( )Gosain, 2015: 134استراتژی مجلس احددرار اسددالمی بسددیج تودههددای
مسلمان برای ابراز واکنش نسبتبه مسائل مپم کشور بود و هر حرکت و جریانی که بر آیندۀ هنددد
و مسلمانان آن تأثیر مینپاد ،موردتوجه مجلس احرار قرار داشت .همچنین بیشترین میددزان تمرکددز
آنان ،مسلمانان سنی و بهخصوص ساکنان پنجاب بددود ( .)Awan, 2008: 21-22مجلددس احددرار
ازنظر ایدئولوژیک بهشدت متأثر از ایدۀ سوسیالیستی در مسائل اقتصادی و اجتماعی بودک ازایددنرو
در بین اقشار متوسط پنجاب محبوبیت زیادی داشت .به نظددر میرسددد بددا توجدده بدده شددکلگیری
مجلس احرار در سال 1929م و نزدیکددی ایددن زمددان بدده ان ددالب بلشددویکی 1917م روسددیه ،ایدن
پارادوکس را میتوان اینگونه مطرح کرد که رهبران احرار بهدلیل روند ت کر سوسیالیستی در ایددن
روزگار ،رویکرد خود نسبتبه مسائل جامعه را ترکیبی از اصول اسالمی و سوسیالیسم قرار دادند.
جنبش احرار نهنتپا بهدنبال ریشهکن کردن ام ریالیسم و فۀودالیسم بود ،بلکه بددرای توزیددع برابددر و
عادالنۀ ثروت ،احترام برای همۀ مذاهب و زندگی آزاد بر طبد شریعت تددالش میکددرد .همچنددین
تالش برای آزادی هند بدده شددیوۀ صددلحآمیز و بپبددود وضددعیت مسددلمانان در زمینددههای مددذهب،
تحصیالت و اقتصاد ازجمله اهداف مجلس احرار بودک ازایددنرو بددهمنظور سددازماندهی ده انددان و
کارگران ،اقدام به راهاندازی سازمانهای داوطلبانهای بانام «جیشاالحرار اسالم» در سراسر شبهقاره
هند کردند .س س کمیتۀ کار احرار ،پرچم قرمز رنگ خود را با یک هالل سد ید و یددک سددتاره در
وسط آن تأیید کرد (میرزا )150 :1972 ،اندیشۀ ختم نبوت در اواخر دهۀ 1890م مصادف با پور
قادیانیه اهمیت فو العادهای پیدا کردک ازاینرو قادیانیها بهدلیل ارائۀ ایدددۀ عدددمختم نبددوت مددورد
مخال ت مجلس احرار قرار گرفتند ( .)Kamran, 2013: 4نظریۀ تداوم نبوت ،مخال ت مسددلمانان
را بهدنبال داشتک چنانکه با شکلگیری مجلس احرار اسالمی مخال تهددای مسددلمانان تبدددیل بدده
جنبشهای متعدد علیه قادیانیها شد .قادیانیها از ابتدای نپضت است الل پاکستان معت د بودند که
حکومت بریتانیا برای آنان بپتر از یک حکومت اسددالمی اسددتک زیددرا پددیش از اسددت الل پاکسددتان
قادیانیها با علمای زیادی به منا ره و مباحثه پرداخته بودند و میدانستند که نظددر علمددای اسددالم
دربارۀ آنان چگونه استک ازاینرو در بیانیههای مختلف علیه اسددت الل پاکسددتان شددعار میدادنددد و
خود غالم احمد بر این باور بود که بریتانیا تمام اقشار مردم را از حریددت و آزادی بادیددده یکسددان
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مینگرد و در این باب کمال انصاف و دادگری را رعایت میکند ،ملل در زیر سایۀ رحمت آنان به
آرزوی خود رسیدهاند و از وقتی که دست به دامان آنان زدهاند در رفاه به سر میبرنددد ،بدددینجپت
برای سران و بزرگان بریتانیا دعا میکرد و اطاعت از دولت بریتانیا را واجب میدانستک چنانکه در
این زمینه (خطاب به هندوان) میگ ت« :شما فکر کنید که اگر از زیر چتددر ایددن حکومددت خددارج
شوید پس به کجا میتوانید پناه ببرید ،هر ملت اسالمی برای کشتن شما دندان تیددز میکندد ،زیددرا
شما از دید آنان کافر و مرتد محسوب میشوید( ».قادیانی ،2008 ،ج .)65 :14
 -4مجلس احرار اسالمی و رهبری جنبشهای ضدقادیانی
 -1-4آغاز جنبش و تأسیس شعبۀ تبلیغی ضدقادیانی
مجلس احرار در امور مربود به مسائل مذهبی ،آموزشی و سایر مواردی کدده نگرانددی مسددلمانان را
ایجاد میکرد ،فعالیت داشت .ازجمله مواردی که مورد توجه آنها قرار گرفت ،موضوعات مربددود
به مسائل مذهبی ازجملدده انحرافددات فکددری بددود ()Gosain, 2015: 134-139ک ازایددنرو اولددین
کن رانس تبلیغی خود را در سال 1934م در قادیان برگزار کرد .اعضددای مجلددس احددرار در امدداکن
مختلف با قادیانیها به منا ره میپرداختندک لیکن در بیشتر این منا رات شکست میخوردندددک امددا
قادیانیها در این منا رات موفد بودند و درصدد اثبات این امر برای مسلمانان بودند که آنها هددم
جزئی از جامعۀ مسلماناناندک بههمیندلیل مجلس احرار پا را از تبلیغ و منددا ره فراتددر گذاشددت و
علیه قادیانیها مبارزۀ سیاسی را آغاز کرد (وجدانی .)53-54 :1388 ،کمکم این مبددارزه و نپضددت
از ایالت پنجاب فراتر رفت و به داخل ایالت سند رسید .علمای لدهیانه علیه غددالم احمددد فتددوای
ک ر را صادر کردند .تأثیر این فتواها این بود کدده در سددال 1926م زنددی بدده اسددم غددالم عایشدده در
بپاول ور ضد همسرش (که بهزعم خود قادیانیمسلک شده بود) در دادگاه درخواست طال کددرد.
پسازاین ات ا  ،منا رات قادیانیها با علمای اهل حدیث لدهیاندده آغدداز شددد .از  21تددا  23اکتبددر
1934م مجلس احرار هند در قادیان (مرکز و م ر قادیانیها) یک کن رانس تبلیغی ایجدداد کددرد کدده
صدارت آن به دست عطاشاهلل شاه بخاری بود (میرزا .)46 :1984 ،در همان زمان مجلس احرار یک
شعبۀ تبلیغی علیه قادیانیها تأسیس کرد و همۀ عملیات تبلیغی ،به این شعبه واگددذار شددد و افددراد
عادی که کارمند دولت شده بودند و نمیتوانستند در امور سیاسی شرکت کنند ،از طرید این شعبۀ
تبلیغی مشغول به فعالیت شدند .ریاست این شعبه برعپدۀ قمرالدین ،یکی از فعاالن مجلس احددرار
بود .دولت بریتانیا ،سید عطاشاهلل شاه بخاری را بهدلیل سخنرانی تبلیغی ،محکوم به شش ماه حددبس
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کرد .مجلس احرار علیه این اقدام بریتانیا در دادگدداه محلددی گورداسد ور دادخواسددت نوشددت کدده
درنتیجۀ این اقدام سید عطاشاهلل شاه بخاری  6ژوئیه 1935م از زندان آزاد شد .در همان سال دادگاه
بپاول ور (ریاست بپاول ور) پروندۀ خانم عایشه را به جریان انداخت و رأی خود را در حددد غددالم
عایشه (بعد از س ریشدن  9سال) صادر کرد (میرزا .)46 :1984 ،در همین پرونده ،علما نیددز علیدده
قادیانیها شپادت دادند و موالنا محمد انور شاه کشمیری که یکی از سران معروف مجلس احددرار
بود ،در حل این پرونده در حد خانم عایشه ن ش ارزندهای را ای ا کددرد و چنددد روز پشتسددرهم
بهعنوان شاهد در دادگاه حاضر شد (وجدددانی .)52 :1388 ،بدده هنگددام جدددایی پاکسددتان از هنددد،
جمعیت قادیانیها در گورداسپور (واقع در ایالت پنجاب) متمرکز بودند .آنها ن شۀ قادیان را نزد
کمیسیون مرزی حکومت بریتانیا که قرار بود مرز میددان هنددد و پاکسددتان را تعیددین کنددد ،بردنددد و
جمعیت خود را از مسلمانان جدا قلمداد کردند .آنها در سال 1947م یک ن شدۀ مددرزی را کدده از
پیش در سال 1940م آمادهشده بود ،به این کمیسیون ارائه کردند تا منط ۀ قادیان جزو پاکستان قرار
نگیردک زیرا قادیانیها مسلمانان را منحرف از اسالم میدانستند .حکومت بریتانیددا آن را پددذیرفت و
قادیان را جزو خا هند قرارداد .درصورتیکه دو ماه قبل از آن یعنی در سوم ژوئددن 1947م ایددن
ناحیه ،بر طبد اسددناد و مدددار حکومددت بریتانیددا قددرار بددود جددزو خددا پاکسددتان قددرار بگیددرد.
بدینترتیب منط ۀ قادیان در ت سیمبندی در قلمرو هند قرار گرفت (وجدانی .)132 :1388 ،مدددتی
پس از است الل پاکستان ،تعدددادی از علمددای هددوادار احددرار در برابددر گسددترش روزافددزون ن ددوذ
قادیانیها در ساختار سیاسی و اداری برآش تند .خود قادیانیهددا نیددز از جنددبش پاکسددتان حمایددت
نکردندک اما پس از شکلگیری پاکستان از مرکز خود در قادیان که در قلمرو هند قددرار داشددت بدده
ربوه (واقع در پاکستان) کوچ کردند و با ارائۀ اسناد و مدار و با حمایت بریتانیا ،سیوچپار هزار
هکتار از زمینهای این ناحیه را به چنگ آوردنددد ( .)Freeland, 1968: 185ایددن رفتددار دوگاندده
نشاندهندۀ غلبۀ مالحظات اقتصادی بر باورهای مذهبی آنها بددود کدده از چشددم مسددلمانان پنپددان
نماند .در اوت 1948م ،یک افسر ارتش بهدلیل قادیانیبودن در کویته کشددته شددد .در  11آگوسددت
 1948م ،افسر سرگرد محمود ،اتومبیل خود را در نزدیکی یک مکان عمددومی جددایی کدده مخال ددان
قادیانی در حال سخنرانی با موضوع ختم نبوت بودند ،متوقف کرد .پلیس ایددن مدداجرا را گددزارش
داد و مورد تعرض و ضرب و شتم مردم قرار گرفت .این نوع خشونت در پنج سال متددوالی ات ددا
افتاد .احراریها برای اولینبار در مألعددام در مدداه مدده 1949م خواسددتار ممنوعشدددن قادیانیهددا از
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فعالیتهای سیاسی و اعالم آنها بهعنوان فرقه اقلیت شدددند ( .)Diego, 2000: 20بددا توجدده بدده
سطح تحصیالت قادیانیها و قرارگرفتن آنها در ساختار دولتی ،کنارگذاشتن آنها از فعالیتهددای
سیاسی داللت بر استع ای اجباری آنها از این مناصب داشت .مپمترین این موارد مربود به وزیددر
امور خارجۀ

راهلل خان بود کدده یکددی از قادیانیهددای معددروف بددود .احراریهددا از زمددان اولددین

اعتراض به قادیانیها ،بهشدت به

راهلل خان حمله میکردند .آنچه بیشترین کمددک را در جنددبش

ضدقادیانی داشت ،روشی بود که احراریها در جلسات عمومی خددود بددا ایددن موضددوع برخددورد
میکردند .آن ها خود را به انکار م اهیم کالمی که ع اید قادیانی بر آن بنا شده بود محدود نکردند،
بلکه به انواع توهینها علیه فرقه ،رهبر و اعضای آن نیددز پرداختنددد .ن ددل قددول زیددر از سددخنرانی
مولوی محمد حیات میتواند شاهد این مطلب باشد« :ما میرزا غالم احمددد را سددرزنش نمددیکنیم،
زیرا او ف ط بعضی اوقات مرتکب زنا میشدک اعتراض ما به خلی ۀ کنونی است که هر روز مرتکب
زنا میشود.)Munir report, 1954: 15( ».
 -2-4اتحاد مجلس احرار و علما در جنبش ضدقادیانی
در چنین شرایطی آشوبهای ضدقادیانی در سال 1952م شدت یافت .گماشتهشدن

ددراهلل خددان

(از پیروان قادیانیه) به منصب وزارت امور خارجۀ پاکستان به این آشوبها دامددن زد ( Shahran,

 .)1968: 80در ه دهم مه 1952م در جریان نشست سدداالنۀ انجمددن قادیانیدده کراچددی در پددار
جپانگیر ،پلیس مجبور شد با جمعیتی حدود  500ن ر کدده سددعی در بددرهمزدن کن ددرانس داشددتند،
م ابله کند .در جریان این حوادث شعارهای «ضدقادیانی» مطرح شد .جدددیترین شددورشها یددک
روز بعد ،به هنگام سخنرانی وزیر امور خارجه ات ا افتاد .در این آشددوب ،حدددود  4000ن در بدده
مغازه های قادیانی در کراچی روی آوردند و دادستان منط ه مجبور بدده اعددالم ممنوعیددت هرگوندده
اجتماع شد .برخی از افسران برجستۀ پلیس بارها تالش کرده بودند تا دولت را نسددبتبه پتانسددیل
خطرنا جنبش ضدقادیانی و نیاز به مداخله با اقدامات قوی (قبل از خارجشدن از کنترل) مت اعد
کنند .چنین اقدامی میتوانست احرار را منزوی کرده و جنبش را متوقف کند.
( )Diego, 2000: 25در تابستان سال 1952م در سراسر پنجاب آشوب ایجاد شد و معترضان
خواهان کنارگذاشتهشدن

راهلل خان از وزارت امور خارجه و معرفیکردن قادیانیها بهعنوان یک

اقلیت غیرمسلمان در پاکستان شدند .در ماه می (همان سددال) انجمنددی از علمددا بدده ریاسددت سددید
سلیمان ندوی تشکیل و خواستار آن شد که قادیانیها بهعنوان یک اقلیت غیرمسلمان معرفی شوند
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راهلل خددان از سددمت خددود کنددار رود .ایددن

انجمن یک مجلس عمل برای پیگیری این خواستهها تشکیل داد که شددماری از اعضددای جماعددت
مانند امین احسن اصالحی و مالک نصراهلل خان عزیز در آن حضددور فعددال داشددتند .تشددکیل ایددن
مجلس عمل که حزب احرار در آن از ن وذ چشمگیری برخوردار بود ،زمینۀ یک ارچگی گروههددای
اسالمی علیه قادیانیهددا را فددراهم سدداخت (Pirzada, 2000: 21ک  .)Nasr, 1994: 134چنانکدده
حزب احرار و جمعیت علمای اسالم در این جنبش قرابت زیادی باهم پیدا کردند (احمدددیمنش،
 .)147-148 :1395اتحاد بین احرار و علما باعث شد تا فشار بر ابواالعلی مددودودی رهبددر حددزب
جماعت اسالمی که از صحنۀ جنبشهای ضدقادیانی به دور مانده بود ،افزایش یابد .مودودی برای
مدتی در موقعیت منحصربهفردی قرار داشت و تنپا کسی بود که تالش میکرد بحددث ضدددقادیانیه
را به حداقل برساند .دیدگاه ابواالعلی مودودی رهبر حزب جماعت اسالمی در برابر قادیانیدده ایددن
بود که مسۀلۀ اقلیتها با راهکاری که در قانون اساسی پیشددنپاد خواهددد شددد برطددرف میشددود و
نیازی به آشوبهای خیابانی نیست .جماعت اسالمی تمددام تددوان خددود را بدده کددار گرفتنددد تددا از
همراهشدن علما با آشوبگران ضدقادیانی جلوگیری کنندک اما بهرغم این تالشها واقعیت ایددن بددود
که ابددواالعلی مددودودی و جماعددت اسددالمی در جلددوگیری از پیوسددتن علمددا و اسددالمگرایان بدده
آشوبهای ضدقادیانی ناکام ماندند .بدیپی است کدده مددودودی در مددورد درسددتی مسددۀلۀ مددذهبی
تردیدی نداشته است .با این وجود ،او نگران بود که این آش تگی به موضوع مپمتر قانون اساسددی
اسالمی آسیب برساند .وی معت د بود پس از تبدیل پاکستان به یک کشور اسالمی ،با جذب مجدد
قادیانیها به دین اسالم ،مسۀلۀ قادیانیها بهطور خودکار حل خواهد شد ()Binder, 1961: 263ک
اما وی تحت فشار علما تصمیم گرفت که به تأیید این شورش ب ردازد و خواستار اعالم قادیانیها
بهعنوان اقلیت مذهبی شد  .(Binder, 1961: 263-264جریانهای مردمی بهویژه در پنجاب ،بدده
جنبش ضدقادیانی پیوسته بودند و علما نیز اگرچه هیچگاه آرمانهای مربود به قانون اسالمی را به
فراموشی نس ردندک اما تحت تأثیر گرایشهای تودهای و حددزب احددرار ،تددوان و ن ددوذ خددود را در
خدمت به جنبش ضدقادیانی بهکار گرفتند .هنگامی کدده جبپددهگیری نیروهددای اسددالمگرا در برابددر
حکومت در مسۀلۀ قادیانیها تکمیل شد ،جماعت اسالمی و مودودی نیز ناگزیر بدان ملحد شدند.
( )Bahadur, 1977: 68,136حتی مودودی کتابی بهنام «مسۀلۀ قادیانی» به رشتۀ تحریر درآورد و
با نگاهی موشکافانه به بررسی موضوع قادیانیها پرداخت.
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 -5مجلس احرار و طرح قادیانیها بهعنوان اقلیت
صبح روز  27فوریه 1952م ،دولت مرکزی اولین پاسخ رسمی به خواستههای علما را اعالم کرد و
ا پار داشت که هیچیک از مردم و هددیچ افسددر دولتددی (ازجملدده وزیددر امددور خارجدده) علددیرغم
قادیانیبودن ،نمیتواند از سمت خود برکنار شود یا بهعنوان اقلیت مددذهبی اعددالم شددود ( Munir

 .)report, 1954: 147در  27فوریه ،اعضای احزاب مسلمان در کراچی و در  28فوریه حدود 29
ن ر از علمای معروف دستگیر شدند .در همان روز ،دستور توقیفال ضل (ارگددان احمدیده) و آزاد
(روزنامۀ احرار) توسط دولت استان اعمال شد .در روز اول ماه مارس به نظر میرسید کدده پلدیس
بهتنپایی قادر به کنارآمدن با شرایط نیستک بنابراین در  3مارس برای اولینبددار نیروهددا در صددحنه
اهر شدند و در روز جمعه ،ششم مارس همۀ ارتباطات ریلی ،تل نی و تلگرافی با الهور قطع شد
( )Diego, 2000: 34و فرماندار ،وزیر اعظم و برخی از وزرا در یک اتا جمع شددده و ناامیداندده
تالش میکردند با کراچی از طرید تل ن تمدداس بگیرنددد ( .)Munir report, 1954: 165دولددت
پنجاب همچنان تحت فشار خواستههای مجلس احرار و علما قرار داشت .س س بعد از سددخنرانی
راهلل خان در کراچی ،احزاب مسلمان جلسهای در دوم و سوم ژوئن در پایتخت برگزار کردنددد.
در طی آن ،برای اولینبار نمایندگان همۀ سازمانهای علمای پاکستان به ات ددا آرا خواسددتار طددرح
قادیانیها بهعنوان اقلیت شدند و

راهلل خان مجبور به استع ا شدک عالوهبددراین ،رهبددران مددذهبی

توافد کردند که کنوانسیون گستردهای را تشکیل دهند تا راهها و روشهای مبارزه با تپدید قادیانیه
را در نظر بگیرند .ازجمله رهبران دینی که در این قطعنامدده شددرکت کردنددد ،موالنددا سددید سددلیمان
ندوی (رئیس جامع بنگال شرقی) و موالنا عبدالحمید بدایونی رئددیس جماعددت العلمددای پاکسددتان
بودند ( .)Diego, 2000: 26از میددان اعضددای جماعددت اسددالمی ،سددلطان احمددد (رئددیس وقددت
جماعت) و ابواالعلی مودودی در این جلسه حضور داشتند .آنها به نا مالدین هشدار دادنددد کدده
هرگاه تا یک ماه دیگددر

ددراهلل خددان از وزارت خارجدده برکنددار نشددود و قادیانیهددا یددک اقلیددت

غیرمسلمان معرفی نشوند ،یک جنبش سراسری را سازماندهی خواهند کددرد ( Bahadur, 1977:

)68,136ک اما درنپایت این جنبش تودهای که پنجاب خاستگاه و کانون اصلی آن بددود بددا واکددنش
قاطع حکومت فرونشسددت .در مددارس 1953م اسددکندر میددرزا وزیددر دفدداع در شددپرهای پنجدداب
حکومتنظامی برقرار کرد و رهبران احرار و جماعت اسددالمی ازجملدده مددودودی دسددتگیر شدددند
( .)Nasr, 1994: 137آش تگیهای سال 1953م و انحالل مجلس احرار اسالمی به معنددای پایددان
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مشکالت فرقۀ قادیانیه نبود .در دهههای بعد ،موقعیت قادیانیها دوباره مورد تپدید قددرار گرفددت.
در سال 1974م حمالت خشونتآمیز جدیدی علیه مرکز این فرقه در ربددوه آغدداز شددد .در همددان
سال دولت بوتو تصمیم گرفت خواستۀ علما را مبنی بر طرح قادیانیها بهعنوان اقلیت غیرمسلمان،
در قانون اساسی تأیید کند .ده سال بعد ،این فرقه دوباره تحت فشار قرار گرفددت .در دورۀ دولددت
ضیاشالحد جدایی بین قادیانیها و ب یۀ مردم مسلمان از طرید منددع اسددت ادۀ آنهددا (قادیانیهددا) از
عناوین مسلمان یا پیروی از برخی اعمال روزمرۀ اسالمی ،بهشدت افددزایش یافددت ( Robinson,

 .)1990: 45رژیمهای بوتو و ضیاشالحد تحت فشارهای فزاینده احزاب اسالمی قرار گرفتندک زیرا
حضور فرقۀ قادیانیه در پاکستان پایبندی آن دولتها بدده ایدددئولوژی «جمپددوری اسددالمی» را زیددر
سؤال میبردک ازاینرو تالش و تکاپوی مسلمانان و علمای پنجاب علیه قادیانیها نتیجهبخش بددود.
چنانکه دولت پاکستان در سال 1974م (دورۀ نخستوزیری ذوال ار علی بوتو) ،میرزا ناصر احمد
خلی ۀ سوم قادیانیها را به پارلمان فراخواند و به ت تیش ع اید قادیانیهددا پرداخددت و پددساز آن،
قادیانیها به شکل رسمی در زمرۀ اقلیتهای مذهبی قرار گرفتند (وجدانی.)175 :1388 ،
 -6نتیجه
مپمترین نپادی که علیه قادیانیه شکل گرفت ،مجلس احرار اسالمی بود که در برابر قادیانیه ،قائددل
به تح

ختم نبوت بود .این حزب در سال 1929م با هدددف بسددیج تودههددای مسددلمان بددهمنظور

ایجاد جنبش در مورد مسائلی که بر آیندۀ هند یا مسددلمانان هندددی تددأثیر بگددذارد ،تأسددیس شددد.
مجلس احرار با نزدیکشدن به علما و حزب جماعت اسالمی ،جنبشهای ضدقادیانی را با انتشددار
آثار و کتبی ازجمله کتاب «مسۀلۀ قادیانیت» اثر مودودی ،سازماندهی کردک اما درنپایت این جنددبش
با واکنش قاطع دولت پاکستان فرونشست .در مارس 1953م اسکندر میرزا وزیر دفاع در شددپرهای
پنجاب حکومتنظامی برقرار کرد و رهبران احرار و جماعت اسالمی ازجملدده مددودودی دسددتگیر
شدند .اگرچه احرار در زمان حیات خویش موفد به خاتمهدادن به جریان قادیانیه نشد ،اما بازتاب
جنبشهای ضدقادیانی در دورۀ نخسددتوزیری ضددیاشالحد تجلددی یافددت .ایددن نپدداد بهشدددت بددر
مسلمانان تأثیر گذاشتک بهگونهای که مسلمانان پاکسددتان علیدده قادیانیهددا بسددیج شدددند .درنتیجدده
دولت پاکستان در سال 1974م ،میرزا ناصر احمد خلی ۀ سوم قادیانیها را به پارلمددان فراخوانددد و
به ت تیش ع اید قادیانیها پرداختک بهگونهای که قادیانیه بددهعنوان یددک اقلیددت مددذهبی درآمددد و
هدف اساسی مجلس احرار ،یعنی تح

ختم نبوت (چند سال پس از انحالل ایددن نپدداد) مح ددد
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شد .در چنین شرایطی فرقۀ قادیانی آزادی عمددل خددود را از دسددت داد و تحددت فشددار مسددلمانان
پنجاب قرار گرفت و از فعالیتهای سیاسی و اجتماعی بازماندک چنانکدده تأثیرگددذاری خددود را بددر
مسلمانان این منط ه از دست داد .همچنین دولت ضیاشالحد از فشارهای فزایندۀ احددزاب اسددالمی
رهایی یافت .این جنبشهددا قادیانیهددا را در زمددرۀ اقلیتهددای مددذهبی درآورد ،بلکدده دولتهددای
پاکستان را تحت فشار قرار داد تا در راستای اسالمیسازی پاکسددتان تددالش کننددد و رویکردهددای
سیاستمداران پاکستان را به سمت رویکردهای اسددالمی سددو داد .بدده عبددارتی دیگددر مبددارزه بددا
فعالیتهای فرقۀ افراطی و انحرافی قادیانی ،دستاوردی درجپت بیداری اسالمی ارائه دادک چنانکدده
از انحرافات ف پی و اعت ادی جلوگیری شد و به شناخت فرقددههای افراطدی و ادعاهددای دروغدین
نبوت و منجیگری افزود و منجر به وحدت رویۀ مسلمانان در زمینددههای اعت ددادی و سیاسدی در
پاکستان شد.
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