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موســی جــاراهّلل  اصالتــًا از روســتای »کیکینــو«2 از توابــع بخــش چمبــار اســتان پنــزا3 واقــع در روســیه جنوبــی 
ی از آنجا کوچیده و در شــهر روستوو4 ســکونت می گزینند. موسی جاراهّلل در حین این کوچ  اســت. خانواده  و
یــخ 25 دکابــر 1873[ زاده شــد. پــدرش از روســتاییان فرهیختــه و  خانوادگــی، در شــهر نووچرکاســک5 ]بــه تار
ثروتمند بود که به سبب تحصیالت دینی و روسی دانی، به عنوان روحانی در منطقه دونتسک6 تعیین گردید. 

ی دختر حضرت دامال حبیب اهّلل بود. مادر و

او مدتی در شــهر روســتوف به مدرســه روســی رفت. مســلمان ها در این شــهر در اقلیت بودند و این شــهر مرکز 
پرتکاپوی تجارت و اشــتغال محســوب می شــد. او بعد از  تحصیل در این شــهر به شهر قازان رفت و در سال 
کؤل بویو )گؤل بؤیو( داخل شــد. در ســال 1395 به ماوراء النهر رفت و در مدارس بخارا به  1888 به مدرســه 
کرام افندی فقه و فلســفه و از دامال میر  تحصیل خود ادامه داد. از اســاتیدی مانند دامال ایواز افندی و دامال ا
کادمیک به شــهر  یاضیات را فرا گرفت. ســپس برای تکمیل تحصیالت دبیرســتانی و آ شــریف افنــدی نیــز ر
روستوو برگشت. او تا هنگامی که وارد دانشگاه نشده بود، پانزده سال تمام به سیر و سیاحت دینی پرداخت. 
گــر چه نخســتین جایی که برای تحصیل ثبت نام نمود، دانشــکده  مهندســی اســتانبول بــود، اما خیلی زود  ا
گمشده  خود را در استانبول بیابد و برای تحقق  ی آورد. او نتوانست  کرد و به علوم اسالمی رو این رشته را رها 

1. این مدخل در جلد 31، ص 214 ـ 216، دائرةالمعارف اسالم ترکیه )İslâm Ansiklopedisi( به چاپ رسیده است. در اینجا الزم است از دوست 
رقی ها مورد استفاده  دانشــورم جناب آقای فتح اهلل ذوقی که اســامی اصلی آثار موســی جار اهلل را در اختیار من قرار داد تشــکر نمایم. این اسامی در پاو
رقی ها اســامی روســی برخی از شــهرها و نیز مطالبی درباره اشــخاص و... از ســایت هــای اینترنتی  قــرار گرفتــه اســت. همچنین در این نوشــتار در پاو

فارسی و روسی اضافه شد.
2. Кикино  /Kikino.

3. Пе́нза / Penza.

4. Ростов-на-Дону / Rostov na donu.

گاه در نام وی می آید.  یای سیاه، در جنوب شرق روسیه است. به همین دلیل نسبت »روستوفدونی«   شهری در ساحل رودخانه دون، در نزدیکی در
5. Новочерка́сск / Novocherkassk.

کراین و درگیر جنگ با حکومت مرکزی است.  گرایی از ا که یکی از مناطق اصلی وا 6. این منطقه اکنون در جنوب شرق اوکراین قرار دارد 
( Доне́цкая о́бласть.)

 چکیده:
 نوشتار حاضر ترجمه مدخلی 
در جلد 31 دایره المعارف اسالم 
ترکیه پیرامون موسی جارهللا یکی 
از دانشمندان مسلمان تاتار است. 
نویسنده در این مقاله، زندگی، عقاید 
و آثار موسی جارهللا را مورد واکاوی 
قرار داده است.

 کلیدواژه:
 موسی جارهللا، عالمان مسلمان، 
تاتار، مسلمانان روسیه.

 مویس جاراهّلل؛
ر

ّ
 دانشمند و متفک

مسلمان تاتار1
ترجمه: احمد رنجبری حیدرباغینوشته: احمد کانلی دره

EAhmet Kanlidereکارشناسی ارشد کالم شیعه

مقــالــه



13 159سال بیست و هفمت،مشارۀسوم،مــرداد و هشریــور1395

کنار  گرفت. در  گزید و در این مدت فقه و حدیث را فرا  کوچید. در قاهره سه سال سکونت  یش به قاهره  آرزو
پژوهش هــای خــود در زمینــه مصاحف و قرآن، با محمد عبده و محمد بخیت ]المطیعی[ آشــنا شــد. حّتی 
نقل شــده که از این اســاتید علوم دینی آموخته اســت. او سپس به مکه و مدینه رفت و به پژوهش در حدیث 
و فقه ادامه داد. در ســیاحت دینی خود از حجاز تا شــهر دیوبند هندوســتان هم دیدار کرد و به شهرهای شام 
که در  کامل نمود. از مدارســی  و بیروت در آمد. در اثنای این ســیاحت ها دانش زبانی عربی و فارســی خود را 
ســفرهای خود به ســر برد، شــاهد چیزی جز نابســامانی و تفاوت ســالیق نبود. در تقابل با از بر کردن طوطی وار 

گشت. علوم، از افکار اصالحی و تجدد طلبی در علوم دینی متأثر 

موســی جاراهّلل در ســال 1904 به روسیه سفر نمود و در دانشگاه پترزبورگ، در رشته  حقوق به عنوان دانشجوی 
مهمــان بــه تحصیــل پرداخــت. او عــالوه بــر انتشــار مقاالتــی در مجــالت و مطبوعــات مترّقــی و تجددگرایی 
ماننــد مجله دوســتش عبدالرشــید ابراهیــم ]اوف[7 به نام الفــت )پترزبورگ، ماه دســامبر، 1905، ژوئن 1907( 
کتبــر 1907ـ  ژوئیــه 1909( و العصــر الجدید )اورالســک، ژانویه  تــی ماننــد الّتلمیــذ، اإلصــالح )قــازانـ  ا و مجال
1906، ژانویه 1907( مقاالتی در باب فعالیت های سیاســی و حقوق انســانی مســلمانان روســی و لزوم اصالح 
شــیوه  تعلیم و تربیت مدارس نگاشــت. تقریبًا از ســال 1905 به نحوی مؤثر به همکاری با روشــنفکران روســی 
کــه اصالتــًا ترک بودند و فعالیت های سیاســی آغاز کرده بودند. او در دومین کنگره  ســال 1906 ماه  پرداخــت 
ژانویه دبیر اول بود و در کنگره ســوم ســال 1906 در روســیه به عنوان عضو مرکزی تشــکیالت اتحاد مســلمانان 

روسیه برگزیده شد.

یس را آغاز نمود. به سبب  کوچید و آنجا در مدرسه حسینّیه تدر جاراهّلل در اواخر سال 1909 به شهر اورنبورگ 
چــاپ مقالــه ای با نام »رحمت الهّیه« در مجله شــورا،8 به ســختی مــورد انتقاد علمای ســّنت گرا قرار گرفت و 
ی با اینکه ترجمه قرآن به زبان تاتاری  مجبور شد به سال 1910 از آن مدرسه جدا شود و به پترزبورگ برگردد. و
کرده بود، اما موفق به انتشــار آن نشــد. چاپخانه »امانت« را به ســال 1913 در پتزربورگ  را در ســال 1912 تمام 

کرد و با همکاری محمد ایاز اسحاقی ایدلی انتشار مجله موسوم به ایل )وطن( را آغاز نمود. تأسیس 

او در این نوشــته های خود در آن دوره به طور آشــکار نظر کســانی مانند  دوســتش ضیاء الدین کمالی و جالل 
نوری ) روشنفکر عثمانی( را که خواهان همه پرسی، اصالح و رفرم در زمینه اسالم بودند نمی پذیرد و نادرستی 
ی بــه ســال 1914 اثری با نام مالحظــه تألیف کرده، نظــرات رضاءالدین بن فخرالدین  آن را اعــالم  می کنــد. و
را مبنی بر جدایی دین از دنیا )دین از سیاســت( را به نقد کشــید. به اعتقاد موســی جاراهّلل جدایی کلیســا از 

که منجر به جدایی دین از زندگی می شد قابل انطباق با اسالم نیست. دولت در جهان غرب 

او در پنجمین کنگره عمومی مسلمانان روسیه، در قالب گزارشی به دفاع از برابری حقوق زن و مرد پرداخت. 
ی را ارائــه داد، اما برخالف این 

ّ
عــالوه بــر آن پیشــنهادی مرتبط بــا امکان حفظ توأمان آزادی دینــی و آزادی مل

راهکار فردی به نام عالمجان ابراهیموف از نزدیکان سیستم اداری و حزب کمونیست مورد پذیرش اعضای 
کــه اتحادّیه هــای فرهنگی ـ ادبی و اداری مســلمانان ایجاد شــود و  گرفــت.9 راهــکار او چنین بود  کنگــره قــرار 

زنامه نگار، اســالمگرا و طرفدار جریان  7. وی در ســال 1857 در منطقــه تــارا در زمــان امپراطــوری روســیه بــه دنیا آمد وی روحانــی، خطیب، قاضــی، رو
بورگ منتشــر می کرد. در 22 ســالگی در مدارس مختلفی در قزاقســتان  جدیدیان تاتاری تبار به شــمار می آمد. او مجله الفت را به زبان تاتاری در پترز
و روســیه تعالیم اســالمی آموخت. در 1878م در مدینه به تحصیالت خود ادامه داد و به ســال 1885م به روســیه برگشــت. به سال 1897م به ترکیه 
رد از آنجا رانده شــد. بعد به ژاپن رفت و به عنــوان رهبر جنبش های ضد  عثمانــی رفــت و در 1902م بــه ســبب نارضایتی هایی کــه در ترکیه به وجود آو

روسی شناخته شد. از سال 1913م به عنوان سردبیر مجله اسالم دنیاسی به فعالیت ادامه داد. 
رنبورگ  انتشــار یافت ، اما در  کر رمی یف  در او کر و شــا یه  1908 با ســرمایه  ذا ز یك بــار( از ذیحجه  1325/ ژانو 8. مجلــه  شــورا )32 صفحــه ای  هــر پانــزده  رو
یک ها از انتشــار بازماند. این  مجله  با مدیریت  رضاالدین  فخرالدین  )متوفای  1315ش /  یه  1918م و با به  قدرت  رســیدن  بلشــو بیع اآلخر 1336/ ژانو ر
یســندگانی  چون  موســی  جاراهلل ، برهان  شــرف  و هادی  اطلســی  کریموف  و نو 1936م(، عالم  و متفکر متجدد برجســته  تاتار و همکاری  نزدیك  فاتح  
یسنده   رال  بود، چنان که  چاپ  شدن  مطلبی  در آن  مایه  افتخار نو  منتشر می شد و یکی  از موفق ترین  و پرخواننده ترین  مجالت  تاتارهای  منطقه  ولگاـ  او

آن  به شمار می آمد.
9. عالمجان ابراهیموف )درگذشته به سال 1938 م( در خانواده ای روحانی در آستانه اوفا به سال 1887م به دنیا آمد. تحصیالت ابتدایی را در خانه 

مقاله موسی جاراهلل دانشمند متفکر مسلمان تاتار
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یت های مســتقلی در محدوده های معّین تشــکیل گردد. در ســال 1919-1920جاراهّلل  بــه ایــن ترتیــب جمهور
کشــور توســط  که از سرزمینشــان تبعید شــده بودند و به دنبال اشــغال  کمک مســلمانان هندی پرداخت  به 
بلشــویک ها، در اواخر ســال 1920 مجبور به کوچ به بخارا شــد و آنجا شــاهد براندازی َمَدنی حکومت از سوی 
کمونیست ها در تاشکند دستگیر شد و به یازده  مردم بود. به سال 1921 به اتهام تالش بر علیه نظام شورایی 
ماه زندان محکوم شــد. او پس از تحمل حبس به لنینگراد برگشــت و به عنوان امام جامع مســجد آن شــهر به 
خدمت پرداخت. به دنبال انتشــار اثری موســوم به خطاب به ملل اسالمی10 به سال 1923 در برلین دوباره به 

گشت. مدت سه ماه زندانی شد. در ادامه سه سال نیز به مسکو تبعید 

کرد. در  موســی جاراهّلل به ســال 1926 در کنگره عمومی مســلمانان در مکه و کنگره خالفت در  مصر شــرکت 
کنگره خالفت به قدس سفر نمود. در پی تشدید فشار  سال 1927 نیز به قصد ادای حج و شرکت در دومین 
گریخت. نخســت به افغانســتان و هندوســتان و  کرده، از روســیه  علیه عالمان مســلمان، خانواده اش را رها 
کرد و به ســال 1933 به برلین  یخ ترک« شــرکت  ســپس به مصر رفت و به ســال 1932 در نخســتین کنگره »تار
رفتــه، چاپخانــه ای بــا حروف عربی دایر نمود و بعضی از آثار خود را منتشــر نمود. به ســال 1934 برای بررســی 
و  پژوهــش دربــاره شــیعیان بــه ایــران و عراق مســافرت کرد و بــا مجتهدان شــیعی از قبیل سیدمحســن امین 
کــرد. با آغاز  دیــدار نمــود. او از مصــر بــه هندوســتان و از آنجــا بــه ژاپن رفــت و تا پایــان 1938 در توکیــو زندگی 
دومین جنگ جهانی از ژاپن به هندوســتان رفت و در آنجا به اتهام و اســتناد به طرفداری از ژاپنی ها توســط 
انگلیس ها بازداشــت شــد. بعد از نیم  ســال حبس، به شــرط تحت نظر بودن در شــهر بهوپال آزاد شــد. در این 
ی ده اثر به انتشــار رســاند. به سبب  میان به فعالیت های علمی اش ادامه داد و در ســال های 1944-1946 و
ی گرچه به عنوان شهروند ترک  بیماری اش در سال 1947 در قاهره و سپس استانبول مورد مداوا قرار گرفت. و
پذیرفته شــد، اما به ســبب عدم ناســازگاری آب و هوای اســتانبول با مزاجش دوباره به قاهره برگشت. موسی 
گورســتان خدیوّیه  کتبر 1949 در قاهره وفات نمود و در  جاراهّلل بعد از دوری نوزده ســاله از خانواده اش در ماه ا

گردید. در عفیفّیه دفن 

موســی جــاراهّلل از علمــای پیشــگام حــرکات اصالحــی تجدد گرایــی در میــان مســلمانان روســیه از جملــه  
قورســاوی،11 مرجانــی و رضاءالدیــن فخرالدین متأثر بود. به این ســبب در اندیشــه های وی به وفور به تفکرات 
سلفی گری و تصوف برمی خوریم. علی رغم دفاع از تجددگرایی، به مخالفتش با لزوم اجتهاد و تقلید پرداخته 
و گفته که نیازی نیست اسالم به اصالحات، رفرم و همه پرسی گذاشته شود. به اعتقاد موسی جاراهّلل، اصالح 
سیســتم مکاتــب و مــدارس و به سامان رســاندن اوضاع اجتماعی، سیاســی و اقتصادی مســلمانان روســیه از 
مهم ترین مســائل مســلمانان روسیه بود. او از دوربودن مفاد درسی مدارس از علوم اسالمی گله کرده، خواستار 
برجسته ســازی علومــی ماننــد کالم و منطــق و توجه بــه جنبه های اجتماعی قرآن شــد. وی همچنیــن بر لزوم 
تدریس علومی مانند حدیث، تفسیر، تاریخ، علوم طبیعی و ریاضیات صّحه گذارده، اشتباه بودن تعلیماتی 
که از زندگی اجتماعی و علوم مدرن دور است را گوشزد نموده است. به این ترتیب او مخالفت خود با دو گروه 

یس علوم مدرن بودند ابراز داشت. که فقط طرفدار تدر سّنت گرایان مخالف تجدد مدارس و نیز تجددگران 

یج تقلید و تنبلی فکری  موسی جاراهّلل که به پژوهش های علمی حقوقی نیز اهمیت قائل بود، می گفت که ترو

رنبورگ پذیرفته شد. 1906ـ  1908م در مدرسه قالیا به تحصیل پرداخت. در سال 1912 به کی یف  فراگرفت. در ســال 1899م در مدرســه حســینه در او
یان مسلمان« درآمد. به سال 1913م دستگیر شد و به دلیل نبود دالیل کافی آزاد شد، ولی سال های متمادی  یت »گروه سّری دانشجو رفت و به عضو

یر نظر مأموران دولتی بوده است.  ز
10. اسالم ملترینه.

11. عبــد الناصــر بــن ابراهیم بن یارمحمد ابن اشــتراک الکورســاوی وابســته به طریقت نقشــبندیه به ســال 1776م در روســتای کورســا در تاتارســتان در 
خانــواده ای تاجــر بــه دنیــا آمــد. تحصیــالت خود را در مدرســه مســگر به پایان بــرد و در بخارا نزد نیــاز گل ترکمنی نیــز به تحصیل پرداخــت و به کمک 
یس پرداخت. بعد از آن در برگشت به بخارا به مباحث جدید عالقه نشان داده و به تبلیغ آن  کرده و در آنجا به تدر نزدیکانش در کورسا مدرسه ای بنا 
ک سپرده شد. پرداخت. در سال 1812م به نیت سفر حج از وطن خارج شد و در راه با مرض وبا از دنیا رفت و در بخش اسکودار شهر استانبول به خا
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15 159سال بیست و هفمت،مشارۀسوم،مــرداد و هشریــور1395

او در این نوشته های خود 
در آن دوره به طور آشکار 

نظر کسانی مانند  دوستش 
ضیاء الدین کمالی و جالل 
نوری ) روشنفکر عثمانی( 
را که خواهان همه پرسی، 

اصالح و رفرم در زمینه اسالم 
بودند نمی پذیرد و نادرستی 

آن را اعالم  می کند. وی 
به سال 1914 اثری با نام 

مالحظه تألیف کرده، نظرات 
رضاءالدین بن فخرالدین را 
مبنی بر جدایی دین از دنیا 
)دین از سیاست( را به نقد 

کشید.

در میان آثار منتشرشده 
موسی جارالّله، 44 اثر 

تألیفی و 15 ترجمه شرح و 
نشرِ کتاب وجود دارد که از 

انتساب آنها به وی مطمئن 
هستیم. او در امر زبان تداوِم 

روش اسماعیل گاسپیرالی 
است و زبانی نزدیک به زبان 

معیار ترکی استانبولی دارد.

با از میان برداشتن آزادی اجتهاد، علت اساسی عقب ماندگی دنیای اسالم است. او در مسئله تقلید، فقها 
را و در ورود فلسفه و افکار بیگانه به عقاید اسالمی متکلمان را مسئول می دانست. 

ی اهمیت دادن بسیار اسالم به عقل را مایه  ظهور مذاهب مختلف اسالمی می داند و موضع گیری علمای  و
کنش نشــان  بعــدی را موجــب از بیــن رفتن ایــن آزادی فکری می داند و این گونه نســبت به تعصب مذهبی وا
ی علم کالم موجب از بین رفتن پویائی ســال های اولیه اســالم شــده و ذهن مســلمانان را  می دهد. 12 به نظر و
کرده اســت و عقیده صاف و ساده اســالمی را به حالت پیچیده ای درآورده  با مناقشــه های غیرالزم مشــغول 
کریم و ســنت حضــرت پیامبر را  که قرآن  گرایش »ســلف« اســت  اســت. بــه همیــن دلیل بهترین راه برگزیدن 

بسیار خوب می دانسته اند. 

که به تصوف نیز اهمیت می دهد، به اهمیت »شــهود«  کالمی، موســی جاراهّلل  در مقابل پژوهش های فقهی و 
یکرد مثبت تصوف نســبت  یه دیــد عقلی می شــمارد و رو در مقابــل عقــل نیــز بــاور دارد و آن را دارای نوعــی زاو
که مفاهیمی  کنار این اظهار مــی دارد  بــه موضوعاتــی ماننــد رواداری ]دینــی[ و آزادی فکری را می ســتاید. در 
ماننــد امــام منتظــر، غــوث، قطــب، اوتاد، نجبــا و ابدال، بعدهــا به تصوف داخل شــده اند و به نقد برداشــت 

رهبانی گرایانه از تصوف می پردازد.

ی از تحصیل اعتراض داشت. او  موسی جاراهّلل به شدت به رانده شدن زن از زندگی اجتماعی و محرومیت و
برای کسب دوباره  جایگاه زن آنچنان که در دوران نخستین اسالم بود، از لزوم تعلیم و تربیت زنان و تضمین 
کرده بود و باور  یخ ادیان را لمس  اجرای حقوق زنان داد ســخن ســر می دهد. او اهمّیت مطالعات در حوزه تار

که هنگام سخن از ادیان مختلف نباید یکی را بر حق و دیگری را باطل دانست. داشت 

ی در اثــری موســوم بــه براهیــن رحمت الهّیه می نویســد: عذاب دائمــی در جهان آخرت بــا رحمت خداوند  و
ســازگاری نــدارد و از لطــف او به دور اســت و همــگان در حیطه  مغفرت و آمرزش او قرار می گیرند و بخشــیده 

گرفت. ی به سبب این نگرش و باور مورد انتقاد مصطفی صبری افندی قرار  خواهند شد. و

کــه نوگرا شــناخته می شــود، اظهار مــی دارد که باید بــه هنگام ســخن گفتن دربــاره قرآن  بــا وجــود ایــن جــاراهّلل 
کریــم و حضــرت محمــد)ص( از زبان و ادبیاتی احترام آمیز یاری گرفت و نبایســتی در شــمار اصالح طلبان و 
گرفته اند.13 موســی جاراهّلل بــه عنوان یکی از  که تمام اطالعات خــود را از غربیان فرا گرفــت  غرب زدگانــی قــرار 
شــخصیت های بزرگ نشــو و نما یافته در منطقه  ایدلـ  اورال اســت، دانشمند و متفکری که فرهنگ روسی را 
ی با چالش ها و مشــکالت جهان اســالم به صورت تنگاتنگ آشــنا بود و همچنین  به خوبی می شــناخت. و

گاه از جریان های نوگرای اسالمی بود و به علوم قرآنی، حقوق اسالمی و دانش حدیث واقف بود. آ

ی نسبت به عالمان مســلمانان تاتاری تالش می شد نام موسی  به دنبال تشــدید فشــار توسط حکومت شورو
گرفته و از اذهان زدوده شود. با وجود این همه محدودیت، تفکرات او  جاراهّلل نیز مورد غفلت و فراموشی قرار 
محدود به ســرزمین های تحت اشــغال روس نمانده، به مناطق مختلف و در رأس آنها در هندوســتان، مصر 
و ترکیه اشــاعه یافت. در اواخر قرن بیســتم، خاصه در تاتارســتان و ترکیه، تحقیقات درباره او سرعت گرفت. 
که  گرفت. عالوه بر زندگینامه ای  گشــت و تفکراتش در ســمینارهای مختلف مورد مّداقه قرار  آثارش منتشــر 
گؤرمز در مورد او ارائه داده اند )بنگر به: فهرســت منابع همین مدخل(، به مناســب  کانلی دره و محمد  احمد 

12. جالــب اســت کــه موســی جــاراهلل برخــالف این دیــدگاه کتابی با نام  الوشــیعة فی نقــد عقائد الّشــیعة )قاهــره، 1935-1403( در انتقــاد و رد برخی 
کتاب  از عقائد شــیعی نوشــت. چند عالم شــیعی بر این کتاب نقد نوشــته اند: أجوبة مســائل جاراهّلل از عالمه عبدالحســین شــرف الدین، نظرة فی 
الوشــیعة فی نقد عقائد الشــیعة از عالمه امینی، نقض الوشــیعة أو الشــیعة بین الحقایق و االوهام از عالمه سیدمحســن امین، کشــف اإلشتباه في 
الرد علی موســی جاراهّلل از شــیخ عبد الحســین رشتی النجفی، شیعة الهدی از شــیخ مهدی حجار نجفی و الرد علی مسائل موسی جاراهّلل از شیخ 

کاشف الغطاء. هادی 
13.  ر.ک به: ارزش علمی مجتهدان جدید، )yeni muctehitlerin kiymeti ilmiyyesi(، ص 5 - 6.
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9. نظــری بــه عقایــد الهی انســان ها19 )اورنبــورگ، 1911(. او ایــن کتاب را 
در راســتای پاســخگویی به انتقادات اثر اخیر تألیف نموده. حکمت 
کتاب اخیر را به همراه مقاله ای تحت عنوان مسئله  رحمت  آغپور دو 
االهّیــة بــه نام اورنســل قورتولوش )رهایــی جهانی( )اســتانبول، 1991( 
کتــاب ارزش علمــی  ــ  . اؤزآلــپ دو اثــر نامبــرده را بــه همــراه  و عمــر هـ
مجتهــدان جدیــد به نام عدالت اســالمی )اســتانبول، 1996( به ترکی 

استانبولی ترجمه و منتشر نموده است.
 10. روزه در روزهــای طوالنــی20 )قــازان 1911(. در این اثر بــه موضوع نماز و 
روزه در مناطق شــمالی، همچنین مســئله اجتهــاد، آفرینش حضرت 
آدم، ذوالقرنین، مضرات تقلید، آزادی تعّقل و اندیشه و مسائلی مانند 

قیاس و نسخ پرداخته است. 
کتــاب در  11. مســائلی در بــاب اعتقــادات مــردم21 )قــازان، 1912(. ایــن 
رابطــه با موضوعاتــی مانند دالیل عقب ماندگی جهان اســالم، ارتباط 

ایمان و عمل، ترجمه  قرآن و مسائلی دیگر نگاشته شده است.
کوچک در موضوعات بــزرگ22 )پترزبورگ1914(.  12. تفکــرات خفیف و 
ایــن کتاب تالشــی در نقد اثر ضیاء الدیــن کمالی به نام تدابیر دینی23 

ی علیه تصوف است . )اوفا، 1913( و انتقادات و
کتاب مســائل دینی،  13. مالحظات )پترزبورگ 1914(. مؤلف در این اثر 
کــرده و جــز آن بــه  اجتماعــی24 از رضاء الدیــن فخرالدیــن را بررســی 

مسائلی مانند قرض و ربا نیز پرداخته است.
 14. اســاس اصالحــات25 )پترزبــورگ، 1915(. ایــن کتــاب مهم تریــن اثــر 
جاراهّلل اســت و در ارتباط با حرکات سیاســی مســلمانان روسیه است 

که از سال 1904 آغاز شد.
کتــاب از میــان مقــاالت منتشــره او   15. زکات )پترزبــورگ، 1916(. ایــن 
در مجله  شــورا  گردآوری شــده و به مســائلی مانند ســود و ربا و مســائل 
بانکی می پردازد. این اثر در ســال های اخیر از ســوی دانشگاه اسالمی 

مسکو تجدید چاپ شده است.
16. اســاس شــریعت26 )پترزبورگ، 1917(. این اثر به اصول فقه، مســئله 
اجتهاد، شــکل گیری مذاهب، حقوق زن و حجاب مربوط اســت و از 
گؤرمز به ترکی استانبولی ترجمه شده و با نام  سوی حاتیجه )خدیجه( 
اصول شــریعت اســالمی: ثابت هــا و متغیرها  )آنــکارا، 2002( به چاپ 

رسیده است.
کتــاب بــه قصــد   17. خطــاب بــه ملــل اســالمی27 )برلیــن،1923(. ایــن 

19. انسانلرڭ عقیدهء الهیه لرینه بر نظر.
زه. کونلرده رو زون  20. او

21. خلق نظرینه بر نیچه مسئله.
یوک موضوع لرده اوفاق فکرلر. انتقاد مقاله لري صورتیله یازلمش. 22.  بو

23. دینی تدبیرلر.
24. دینی اجتماعی مسأله لر.

25. اصالحات اساسالری.
26. شریعت اساسالری.

27. اسالم ملترینه.

پنجاهمین سالگرد وفاتش از سوی اوقاف دیانت ترکیه و دانشگاه احمد 
کنگره  موســی جاراهّلل بیگیف ترتیب یافته )آنکارا، 6 ـ  یســوی، نخســتین 
7 ، نوامبــر 1999( که تبلیغاتش منتشــر شــد )آنــکارا، 2002(. عالوه بر این 
در نخســتین همایش بین المللی فرهنگ مســلمانان ولگاـ  اورال )8ـ  11، 
ژوئــن 2001( و دومیــن همایش )24ـ  26، ژوئن 2005( اطالعات مبســوطی 

گردید.14 درباره موسی جاراهّلل ارائه 

آثار وی
در میان آثار منتشرشــده موســی جاراهّلل، 44 اثر تألیفی و 15 ترجمه شــرح 
ی مطمئن هســتیم. او در  و نشــِر کتاب وجود دارد که از انتســاب آنها به و
گاســپیرالی اســت و زبانی نزدیک به زبان  امر زبان تداوِم روش اســماعیل 
معیــار ترکی اســتانبولی دارد. خــارج از برخی رســاالت عربی اش، عمده 
آثــارش را بین ســال های 1905 - 1935 به رشــته تحریــر درآورده و همگی 
بــه ترکــی تاتاری هســتند. جاراهّلل بعــد از 1935 تمــام تألیفات خــود را به 
کتاب خود موسوم به خاتون  عربی نگاشــته است. در عنوان داخل جلد 
کتــاب اّیــام حیــات الّنبی )منتشــر شــده در قاهــره به ســال 1935(، در  و 
کتاب نظام الّتقویم فی اإلســالم و نظام النســیء عند العرب امضای ابن 

که بازتاب دهنده نسبت مادری است.  کار بسته است  فاطمه را به 

کتب قرار دارند: ی این  در رأس آثار و

یخ القرآن و المصاحف )پترزبورگ، 1905(. 1. تار
2. سومّین ندوات رسمی عموم مسلمین روس15 )قازان، 1906(،

3. برنامه  اتحاد مسلمانان روسیه16 )پترزبورگ،1906(،
4. ادبیــات عربــی بــه همــراه علوم اســالمی17 )قــازان، بی تــا(. این کتاب 
ی  دارای معلوماتــی در بــاب لــزوم اصــالح مــدارس اســالمی و نیــز حاو

دروس این مدارس و توصیف اصول قدیمی است.
 5. تصحیــح رســم خــّط قــرآن )قــازان، 1909(. این اثر مرتبــط با تصحیح 

خطاهای چاپی در قرآن های چاپ شده در شهر قازان است.
یت اعتبار داده است؟ )قازان، 1909]؟[(.  6. شریعت چرا به رؤ

 7. قواعــد فقهّیــة )قــازان، 1910(. این کتاب در واقع لیســت 201 ماده ای 
فقه اســت که در نظر داشــت به سبک و ســیاق مجله احکام الشریعة 

منتشر نماید.
کتاب از مهم ترین آثار   8. براهیــن رحمت الهّیه18 )اورنبــورگ 1911(. این 
کنش های بســیاری در پی داشته و  موســی جاراهّلل به شــمار می رود و وا

آثار فراوانی در تأیید و رّد آن نگاشته شده است. 

14. همچنین در 28 اردیبهشت سال 1394  و 8 ـ 10 اردیبهشت 1395 نیز مراسم بزرگداشتی در شهر 
بورگ روســیه با همکاری شــورای مفتیان روســیه و برخی از نهادهای ایرانی مانند جامعة  ســن پترز

المصطفی العالمیة برگزار شد.
15. عموم روسیا مسلمانالری نین رسمی ندوه سی.

16. روسیا مسلمانالری نین اتفاقی نین پروغرامی.
17 . ادبیات عربیه ایله علوم اسالمّیه.

18. رحمت الهیه برهانلری.
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گرچــه می دانیــم موســی جــاراهّلل ترجمــه ای از قــرآن بــه تاتــاری دارد، اما از 
سرگذشت این ترجمه اطالعی در دست نیست.31

***
یم: در ادامه به معرفی آثار ترجمه شده توسط موسی جاراهّلل می پرداز

یکوف )پترزبورگ، 1905( 1. قدرت در علوم،32 ترجمه اثری از روژ
اثــر  آغــاز  در   .)1907 )قــازان،  معــّری  ابواالعلــی  اللزومیــات  ترجمــه   .2

اطالعات وسیعی درباره معّری به نگارش درآمده است.
3.ترجمه دیوان حافظ شیرازی )قازان، 1910(

کــرده یــا فقــط بــه چاپ  کــه شــرح  در ادامــه نــام برخــی از کتاب هایــی را 
یم: رسانده برمی شمار

1. چاپ شرح و متن سه اثر از قاسم بن فیره الشاطبی با نام های الشاطبیة 
)قازان، 1907(، العقیلة )قازان، 1908(، ناظمة الزهر ]فی عد آي القرآن 

الکریم[ )اورنبورگ، 1910(.
2. الموافقات از ابراهیم بن موسی الشاطبیة )قازان، 1909(

3. افاضة الکرام از ابن حجر عسقالنی )قازان، 1909(
4. نزهــة النظــر فی توضیح نخبة الفکر از ابن حجر عســقالنی )اورنبورگ، 

)1910
5. الطیبة النشر فی قراءات العشر از ابن الجزری )قازان، 1912(

6. سیاحت در ماوراء النهرده33 از محمد ظاهر بیگی یف )قازان، 1908(
7. الموطأ امام مالکی )1909 ]؟[(

8.  الدلیــل الصریــح فــی نــزول المســیح از احمــد بــن امیــن الشــنقیطی 
)قازان، 1909(

یخ34 از عبد الرشید ابراهیم )برلین، 1933( 9. برگ های فراموش شده تار
10.  الهام الرحمان فی تفسیر القرآن از عبید اهّلل السندی )کراچی، 1944(

کتابنامه
Mûsâ Cârullah, Uzun Günlerde Oruç (s. nşr. Yusuf Uralgiray), Ankara 1975, s. 1-22, 
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inin Kıymet-i İ�lmiyyesi, İ�stanbul 1337, tür.yer.; Veli Ahmed Hakim, Üstâd-ı Şehîr 

Mûsa Cârullah Hazretleri Hakkında Mülâhazalar, Helsinki 1950; Abdullah Battal 

Taymas, Musa Carullah Bigi, İ�stanbul 1958; Mehmet Görmez, Musa Carullah Bigi-

yef, Ankara 1994; Aydar Hayrutdinov, Posledniy Tatarskiy Bogoslov: Jizn i Nasledie 
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31. این اثر در سال های 1912م و 2010م در قازان به چاپ رسیده است. 
32. علمده قدرت.

راء النهرده سیاحت. 33. ماو
یخین اونودولموش صحیفه لری. 34. تار

پاسخگویی به ایدئولوژی کمونیسم، با تکیه به اصول اسالمی نگاشته 
شــده است. نخست در مجله ســبیل الّرشاد )استانبول 1923ـ1924( 
و ســپس توســط ابراهیم ماراش و سیف الدین ارشــاهین تحت عنوان 

الفبای اسالمی )آنکارا، 1997( منتشر شد.
18. مسائل مسکرات28 )استانبول، 1927(. توسط فرهاد قوجا به الفبای 

التین )آنکارا، 2003( منتشر شده است.
19. یأجوج، بنا به افادات موجز آیات کریمه قرآن کریم29 )برلین، 1933(.
20. خاتــون )برلیــن، 1933(. در موضوعاتــی مانند حجــاب، برابری زن و 
مرد، چند همســری، طالق و مســئله شــهادت دادن زنــان و چگونگی 
یکردهــای قدیمــی را به نقد  کتــاب رو ارث بــردن آنهاســت. او در ایــن 
گؤرمز این اثر را به ترکی استانبولی ترجمه نموده  کشیده است. محمد 

کرده است  و تحت همان نام )آنکارا، 1999( منتشر 
21. الوشیعة فی نقد عقائد الّشیعة )قاهره، 1935 - 1403(. عبدالحسین 
شــرف الدین الموســوی رّدیه ای موسوم به أجوبة مسائل جاراهّلل )نجف 

کتاب نگاشته است. 1935( بر این 
22. صحیفة الفرائض )بهوپال، 1944(

 23. صرف القرآن الکریم )بهوپال، 1944(.
24. حروف اوائل الّسور )بهوپال،1944(.

25. ترتیــب الســور الکریمــة و تناســبها فــی النــزول و فــی المصاحــف 
)بهوپال،1944(.

26. کتــاب الســّنة )بهوپــال 1945(. اثــری در انتقاد از نظــرات دینی اهل 
کــه احادیــث را به عنــوان منابــع اصلی  قــرآن )قرآنّیــون( هنــد30 اســت 
گؤرمز به استانبولی ترجمه و  کتاب از سوی محمد  نمی پذیرفتند. این 

به همان نام )آنکارا، 1988( منتشر شده است.

28. مسکرات مسأله لری.
گؤره یأجوج. ایــن کتاب در چاپ محمد عماره  کریمه لری نین موجز افاده لرینه  کریم آیــت  29. قــرآن 
)االزهــر، 1436 / 1014، 386 ص( بدیــن صــورت معرفــی شــده اســت: یعجــوج فــی التعبیــرات 

المعجزة فی آیات القرآن الکریم )رک: مقدمه، ص 16(.
30. حدیث پس از قرآن دومین منبِع اســتنباط احکام فقهی و شــریعت اســالمی شــناخته می شــود. 
عموم مسلمانان حدیث را تنها ابزار دستیابی به سنت نبوی )قول، فعل و تقریر پیامبر( می دانند. 
بنابراین حدیث نقشــی اساســی در شــکل گیری ســنت اســالمی داشته اســت تا آنجا که تلقی عام 
یخی نشــان  کــه حدیث همــواره از حجیتــی بی چون وچرا برخــوردار بوده، اما بررســی تار ایــن اســت 
می دهد که حدیث همواره از این مقبولیت و حجیت گســترده و عام بهره مند نبوده اســت. در آثار 
برد آن به عنوان منبع اســتنباط احکام  اســالمی کهــن مخالفت هایــی با نقل و ضبط حدیــث و کار
شــرعی گزارش شــده است. در سدهٔ نوزدهم و بیســتم میالدی نیز دوباره تردیدها و مخالفت هایی 
بــا حدیــث شــکل گرفته اســت کــه لزومــًا محدود بــه یک منطقــة جغرافیایــی خاص نیســت. اهل 
قــرآن/ قرآنیــون فرقــه ای از مســلمانان اند که به اصالــت و کفایت قــرآن به عنوان یگانه منبع تشــریع 
احــکام اعتقــاد دارنــد و حجیت حدیــث را انکار می کننــد. مدعای اصلی آنان این اســت که قرآن 
تنهــا وحــی نازل شــده از جانب خدا و یگانه حجت شــرعی در اســالم اســت. مخالفان ایــن فرقه از 
یخچه، خاســتگاه ها و مؤلفه های فکری این  آنهــا بــا عنوان منکران حدیث یــاد می کنند. دربارهٔ تار
یــان پژوهش هــای مســتقل اندکی صورت گرفته اســت. از آن جمله می توان بــه کتاب القرآنیون  جر
و شــبهاتهم حول الســنه )طائف، 2000/1421( اثر خادم حســین الهی بخش و حدیث به  مثابه متن 
یورک، 2008( اثر عایشــه موســی اشــاره کرد. ایــن دو اثر از موضعی جانبدارانه نگاشــته  مقــدس )نیو
شــده اند، چنان که مؤلف تحقیق نخســت که صرفًا ناظر به فرقهٔ اهل قرآن در شــبه  قارة هند اســت 
)رک: »قرآن بسندگی و انکار حجیت حدیث: بررسی خاستگاه و اندیشه های اهل قرآن/ قرآنیون«، 

کالمی، سال اول، شماره 3، پاییز 1389، ص 91 - 112(. فصلنامه معرفت 
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