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 :دمهقم

تلال س آ  س ستتتشامخ مص تتته  تلال مشتا  تستتتتو س م سم س ستتت    ر  ستتته 

 تصحاب تمشان  ام. 

یک  یا  مه ای را ورق می زنی،  یا روزنا تابی را می خوانی،  که ک گامی  هن

ساااایت اینترنتی را بررسااای می کنی، با م الت و گفتارهایی برخورد می کنی 

شرعی در تع سان را به دیدگاه و نظری کامال که با متون  ست، و ان ارض کامل ا

مخالف احکام دینی فرا می خواند، اما عجیت آن اساات که نویساانده اینگونه 

م الت معتقد اساات نظراتم مخالفتی با متون و نصااوع شاارعی ندارد، بلکه 

تنها با قرائت و برداشااتی مشااخ  از ن  مخالفت کرده اساات، که نادرساات 

 سازگاری ندارد.  است و با اصول شرع

این نق ه مشااترب بساایاری از افکار و دیدگاههای معاصااری اساات که با 

متون شااارعی مخالفت کرده و گاه اجماع علما را نقی می کنند، و به ندرت 

می توان کسی را پیدا کرد که به صراحت نصوع شرعی را نامعتبر و بی ارزش 

ش ضادهای فقهی و  ضات و ت سیبداند. بلکه غالت این تناق ر و رعی در قالت تف

برداشت متفاوت از نصوع ارائه می شود، و ادعا می گردد که این برداشتها بر 

ستفاده افراطیون و  سوء ا ساس نگاه میانه رو و معتدل و با هدف جلوگیری از  ا

 متشددین از نصوع شرعی شکل گرفته است.

صوع ق عا شرعی به خوبی دریافته اند که در آوردگاه ن صوع  شمنان ن  د

بازنده خواهند بود، و هر قدمی به جلو تنها قرار گرفتن در معرض آتم بیشااتر 

است، چرا که در وجدان بیدار ملتهای مسلمان احترام و تعظیم و عالقه بسیار 
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عمیقی نسااابت به دین و ارزشاااهای آن وجود دارد، و به همین دلیل حتی از 

صاحبان چنین افکاری دوری خواهد کرد، چه رسد به شاهده  اینکه دیدگاه  م

 های وی را بپذیرد.

دشااامنان ن  متوجه شاااده اند که تمام نیروهای فکری و رساااانه ای آنان 

برای از هم گساااساااتن ارتباط و یکپارچگی نصاااوع و نفوم به قلت ملتهای 

ستفاده از  ست. به همین دلیل به فکر ترفندی افتادند که با ا سلمان کافی نی م

و درگیری با نصوع شرع نیز نگردند. در آن به هدف خود برسند و دچار تضاد 

جه فهم  جای خود نصاااوع، متو کان خود را در این درگیری ب جه نوب پی نتی

سیر کنند که  شیوه ای تاویل و تف صوع را به  صوع کردند، و تالش کردند ن ن

تمامی دیدگاه ها و تفکرات نادرسااات و مخالف شااارع را بتوان در چارچو  و 

یر و فهم فقهی آنها را بپذیرد. روشااای که محتوای ن  جاساااازی کرد، و تفسااا

یکی از آنان چنین توصااایفم می کند: هراهی غیر عقالنی برای رسااایدن به 

 عقالنیته!

آن مفاهیم ضااد شاارعی و ضااد دینی تنییری نکرده اند، و مفاهیم آوردگاه 

اول، همان مفاهیم آوردگاه دوم هسااتند، اما بجای اینکه در تضاااد با نصااوع 

که از قرار گیرند، موا فاهیمی  ند، و آن م تای نصاااوع هسااات فق و هم راسااا

بیگانگان گرفته شده بودند، به شکلی عجیت تبدیل به ارزشهایی شرعی شده 

 اند که نصوع نیز همگی آن را تایید می کنند!

این تحول اساااترات یک ممکن اسااات به نظر برخی، تحولی مگبت و گامی 

عیت آن اساات که این برای تصااحیح توساام دشاامنان ن  دیده شااود، اما واق
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تحول در روش و نگاه، خ ر بزرگی برای احکام و مفاهیم شااارعی اسااات؛ زیرا 

عامه مردم توانایی و تخصاا  درب جزئیات این مسااائل و در نتیجه تشااخی  

عدم آن اسااات، و  یا  پذیرش ن   نان  یار آ ها مع ندارند، و تن طل را  با حق از 

 شرعی ارائه شود، به سادگی هنگامی که انحرافات فکری این افراد در قالبهای

می تواند بسااایاری از مردم را فریت داده و به آنان القا کند که این نظرات مورد 

تایید شااریعت و در راسااتای دسااتورات و خواسااته های الله متعال و رسااولم 

 است. 

احترام و بزرگداشتی که جوامع اسالمی برای نصوع شرعی قائل هستند، 

هویت و فرهنگ این جوامع به شااامار می رود، و  یکی از مهمترین دالیل حفظ

هنگامی که دزدان فرهنگ و هویت بتوانند این احترام و همبساااتگی را در هم 

شااکسااته و با ورود به عمق مفاهیم نصااوع، احکام شاارع را به بازی بگیرند، 

م مئنا خ ری واضح و مصیبتی بزرگ مفاهیم و ارزشهای این جوامع را تهدید 

 می کند. 

قا ما و در م بل این دزدی فرهنگی هیچ راه حلی جز همراهی و وحدت عل

روشنفکران و متفکران اسالمی برای رسوا کردن این روشها و برداشتن نقا  از 

چهره چنین افراد، و اعالم برائاات و دوری از اینگااه تحریفااات و تاااویالت در 

حتی نصااوع وجود ندارد. همه علما و دلسااوزان امت باید موضااع انکار و رد و 

شاادیدتر از آن را اتخام کرده، و برای مساالمانان روشاان سااازند که اسااتدالل به 

ن  شرعی همیشه نشانه درستی روش نیست، بلکه گاه ممکن است هدف از 

شکالت فرهنگی و فکری،  صوع از یک راه حل برای م ستداللها تبدیل ن این ا
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شد، که باید از آن رهایی یافت تا با  شکلی در نفس خود با روزی فرهنگ امبه م

 همراه شویم!

در نق ه مقابل این ساااوء اساااتفاده از ن ، حالتی از جمود و رد هرگونه 

با نصاااوع در تعارض نباشاااد–اجتهاد  را می بینیم. کساااانی که  -حتی اگر 

شرع و قواعد  صول  ساس ا اختالفات علما را بر نمی تابند، و اجتهادی که بر ا

پذیرند. فهم نصوع را تنها در دایره صحیح انجام شود را نیز تنگ نظرانه نمی 

نگاه و اجتهاد خاع خود محصاااور می کنند، و گساااتره دیدگاه های فقهی و 

ضاد، درگیری موجود را پیچیده تر  اختالف مکاتت آن را درب نمی کنند. این ت

کرده، و بسیاری از مردم را در انتخا  موضعی صحیح نسبت به این اختالفات 

 دچار تردید می کند. 

ن مساائله به شااکل اخ  محتای تبیین و تالیف از سااوی علمای آگاه و ای

متخصاا  اساات، زیرا آنان به درسااتی می توانند حد وساام و مناساات بین 

انحراف نامناست در فهم نصوع یا فهم اجتهادی که در چارچو  ادله حرکت 

می کند را تعیین نمایند، و تفاوت بین اختالفات مجاز و غیر مجاز، و انحراف 

سان غی شدن این مفاهیم در نگاه ان سازند.  زیرا مخلوط  شن  ر قابل قبول را رو

صحیح به  شرع و غیر  سیرهای مخالف  شود، و تف سرگردانی  می تواند باعث 

عنوان مسئله ای اختالفی و قابل قبول پذیرفته گردد، یا برداشت های صحیح 

 ال رود. از ن  به دلیل وجود انحرافات برخی افراد در فهم نصوع زیر سو

در این زمینه پ وهم ها و مقاالت متعددی نوشاااته شاااده که بخشاااهای 

مختلفی از این مبحث را مورد موشاااکافی قرار داده اند، اما تالش و تحقیق و 
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تالیف بیشتری در این مباحث الزم است، و چنین مسائل اساسی و کلیدی به 

 توضیح و رفع شبهه بیشتری نیاز دارد.

ضوع شامل مو شهایی از این این کتا   ست که بخ ات متفرقه و مختلفی ا

شکالت و ابهامات  شد، و به بررسی و حل برخی از م صویر می ک آوردگاه را به ت

شاارعی و فکری می پردازد. مشااارکتی متواضااعانه، که دعا می کنم الله متعال 

 آن را بپذیرد و مبارکم سازد، وال حول و ال قوة إال بالله.
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 ام شاطبی:در دفاع از ام

تما  ت ه تستتتحا  ی کنم هیچکدام از علمای اساااالم به اندازهگمان نمی 

ای متفاوت و متضاد ه.ق( با چهره ۷۹۰)متوفای  ت رتهیم  ن مهسی شاطبی

شدقیقیاز خوِد ح شده با شیده  صویر ک سیاری از گمراهان نام  ؛اش به ت زیرا ب

مکر  شتتتانتنحرتفی ها س ت تتته ت تاسملی ی همهامام شاااطبی را در مقدمه

تا  کرده ند، و از ک نه« مهتفقتتا »ا ها به عنوان ب یت وی  ای برای کم اهم

دانسااتن نصااوع جزئی و فرعی شاارع با ادعای مصاالحت، عقل یا تمسااک به 

 ل تمن ترتیب شتتتاطبی مد ییتمی »اند، و اصاااول و مبانی اساااتفاده کرده

سی  تف ی تصتتهلیهنی  ل    همل شتتساستتانل یقیقی تف شتتافتی س مترفت

 1«.تنی  ت آغاف  رمآمیه

ی مقاصااادی خود از مسااایر علمای امام شااااطبی به این ترتیت و با پرو ه

شد، زیرا صوع جزئی جدا    ؛پیم از خود در توجه به فروع فقهی و تبعیت از ن

 ر تساس مقاصی شا ع س نل  -متسی تصه  فقل  -س    افسافی آن  ل ضر »

عامای تصتته     تف شتتافتی  ل   ر تستتاس تلظان ن تته  ممسی آن هنل  ل

 2«.خهتنیتنیو فرت میآن  رمتخشل

عه می تت شاااااطبی را م ال ما وقتی ک فاوت ا کامال مت کنی، تصاااویری 

 یشاااوی که تصاااویر مکر شاااده هرگز واقعیت اندیشاااهبینی، و متوجه میمی

                                            
 .(۵۴۰بنیه عقل عربی، تالیف محمد عابد الجابری )ع  -1

 .(۵۴۰بنیه عقل عربی )ع  -2
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کشااد، بلکه تصااویری اساات از را به تصااویر نمی «مهتفقا »شاااطبی یا کتا  

ی وی از کتا  تمایل نویسااانده، و با توجه به خواساااتهشااااطبی بر اسااااس 

 .در جهت کم اهمیت جلوه دادن احکام شرع «موافقات»

 اللههرحم امام شااااطبی« الموافقات»م مئنا حتی مروری گذرا بر کتا  

ساااازد، و متوجه حقیقت این دروغ و افترای ناجوانمردانه بر وی را آشاااکار می

تسلهمت متمن  ل نص  آن ستیشرت   ل ن تته  شتترع س یت یا  شوی که می

شرعی م  مقا ل هر عامل مم ری تف یمال عقل س م احت س تیشهام مد 

ی م الت خود در که آن را در همه تصتتل با ت س ستضتتد نتم شتتاطبی تستتت

شرع و پایبندی در نظر می« الموافقات»کتا   صوع  شت ن گیرد، و در بزرگدا

 .ردگیف را در پیم میبه آن و کیفیت استنباط احکام از آن روش علمای سل

که  ندارد، بل قل برتری  مام شااااطبی هرگز بر ن قل نزد ا ها تف »ع قل تس ع

 3«.ن رمی شرع میم مچل

پس عقل تابع و تساالیم شاارع اساات، و حتی در مسااائل شاارعی که برای 

شود، نزد وی شرایم خاصی مد نظر است: صحت نصوع به عقل استناد می

 سا  مکیم ر  ل  ا  گرفشل شهنیو  ل تگر عقل س نقل م  مسا ل شرعی م  »

شتترطی با ل ببه  تستتت  ل نقل  یشتترس س  هبرو س عقل  یرس س تا    نقل 

 4«. اشی

                                            
 (.۱/۳۶) الموافقات -3

 (.۱/۷۸)  موافقاتال -4
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برای شااااطبی نصاااوع فرعی و جزئی مورد توجه و اهتمام هساااتند، و در 

 توجهیکتا  موافقات جایگاه مهمی را به آن اختصاع داده، چرا که خ ر بی

هر آنچل باعیه ما یکمی شتتترعی  ت »سااات: به این نصاااوع را درب کرده ا

 5«.مصیسش سافمو نمی تهتنی م  نظ  خهم یق  اشی

ستفاده از نظریه سوء ا صدی خود را با این گفته در هم شاطبی هر  ی مقا

 ستتی  ل ن تتی یت ی  ت  ا  سم رمتنی تف تصتتل  ای آن مه م »شااکند: می

 ه  یت یتهیل  ل ن تتمهیو س  ستتی  ل  ل تصتتای  ای  یتهیل برت  می

به این ترتیت در  6.«فنیو هر مس م  تشتتشباه هستتشسیمر هط  ل آن چسگ می

ی مقاصاادی شاااطبی جایگاهی برای من ق کنار گذاشااتن جزئیات با نظریه

 .ادعای تمسک به مقاصد شرع وجود ندارد

 رسااند، وی اهمیت میساپس وی دلیل جزئی و فرعی را به باالترین درجه

دلیلی کافی برای تبدیل شدن آن به یک اصل مستقل ثبوت آن از نظر سند را 

تهتن  ای متنستتتو چل م  یقیقت  ای هر ملیل شتترعی  ت می»داند: می

 7«. اشیو س چل یت یو م ر تمسکل ملیای  اعث تص یص آن شهم

ی نزد شاطبی تبعیت از هوا لنزشی است که باعث انحراف شریعت از ریشه

جام شرمتتو خا ج  رمن مکاف هیف شرعی تف تم»شود: اصلی خود می

                                            
 (.۲/۵۵۶) الموافقات -5

 (.۳/۸) الموافقات -6

 (.۳/۴۵) الموافقات -7



9 

ی تلال  اشیو همان هنل های نظ  تستو تا  ا تخشیا  خهم  سیهتف خهتسشل

 8«. سمی تلال  ل شما  می ل  االیبا   سیه

سخت سان و دارای  ستجوی اقوال آ صل، ج ساس همین ا گیری کمتر بر ا

 یها  همن نهع ل منبا   خ ت»در میان نظریات مختلف فقهاء حرام است: 

گیری ههتی نظ  نهی  رمه تمامل  ل ههتی نظ  تستتتتو س شتتترع تف  ی

 9«.تستو م  نشیجل تمن  فشا   ا آن تصل مه م تهتفق عاما تضام مت م

به نظریه ارجح در مساااائل خالفی  به فتوا دادن  شااااطبی مفتی را ملزم 

سائل اختالفی را جایز نمیمی سوال کننده در م د: دانداند، و اختیار دادن به 

تی سبشی مظشی  ل هر مس به  فشهت مهی س سا ل  ت مصیر سافمو م  مسئال»

ستو س  یامث  ل مباح  همن تنشصاب هر  یت  تف تبهت  مهیهم فشهت متمه ت

 10«.تمن فشهت بهلی ییمی تست س خا ج تف تبهت  مم ر

هرگاه »گذاری شاااریعت اسااات: زیرا چنین روشااای مخالف اسااااس پایه

هب  ت آفتم    مذت ایمن  بلمق صاب ذت مم  ل به  مه م ع  ی خهم  ت تنش

 سسیو مریتی یت شتتتهه  س ههتی نظ   رتی آنان م  تنشصا شتتتان  ابی 

ستو  ل همین نمی ضام ت شرمتت م  ت صای  سالل  ا هیف ت مانیو س تمن م

                                            
 (.۲/۴۶۹)  الموافقات -8

 (.۴/۵۱۱)الموافقات -9

 (.۴/۵۰۹) الموافقات -10



10 

ملیل مصیر ستتتاخشن  رستتتشتتت ر م  تنشصاب تبهت  فقهی  ل هی  سیل 

 11«.تهتنی صحید  اشینمی

ی کتابم به بزرگداشاات منهس ساالف صااالح امت و هوی به تشااویق خوانند

فهم آنان توجه دارد، و با من ق عالمی دلساااوز اینگونه خواننده را نصااایحت 

 ر یذ   اش تف مصالظت  ا  یشتتت امانو چرت  ل تگر فضتتتیاشی »کند: می

 12«.سیهم متشتو  یش امان ما تسالتر  ل آن  همنی

توان درستی راه آن می اصلی است که با پیروی از روش و منهس سلفپس 

 ل  ستتتی  ل چسین تستتتشیاللی »و ساااالمت روش مسااالمان را تعیین کرد: 

 تی م  عملط  رمهشتتتهمی آما تمن متسامی  ل تستتتشسبامطرح  سی گظشل می

 یش امان ما سیهم متششل تست ما نل؟ تگر   همی  ل سیهم نیتششل تست 

ت  ل ته مشهیل شیی شهمی آما آنچل   گظشل می -س چا ه تی یت تمن نیت م  -

تهتنتتی   همتتی  تتل متنستتتشستتی س تف آن غتتافتتل  همنتتی متتا نتتل؟ س نمینمی

متنستتتشسیو فمرت خهم  ت  ستتتهت  رمه س تیماع  ت  م  رمه تستتتت. س تگر نمی

ششسیو  شکاال  مم ر تملل آگاهی مت شکاال  تمن تمللو س ت   همیی آنان  ل ت

ضای تمن مال ل شهمی    چل چیت مان  عمل  رمن  ل م ل تس گظشل می قش

ی مم ری عمل  رمنی؟  استتتن آن چیتی نیستتتت یت شتتتیو س چرت  ل تملل

نان هم ی  ر تمن تشتتتشباه مشظق  همنیو س ته یق  ت م مافشیو م   تمسکل آ

مهی.    هر یالی  ل  رهان شتترعی س عامی عک  بضتتیل  ت نشتتان می

                                            
 (.۴/۴۹۹) الموافقات -11

 (.۳/۶۴) الموافقات -12
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مت  اشتتتتیو گمرتهی مح   صالف  سش س ن اه ستتتاف صتتتتالد ت چل م آن

 13«.تست

ای دارد، از آنجایی که عبادت الله متعال و ادای صاااحیح آن اهمیت وی ه و

ای که منجر به عبادت یا رفتاری شاارعی نشااود را شاااطبی هر مبحث و مساااله

هر مسالل تی م  تصه  فقل  ل فرسعی »داند: ارزش و مستحق حذف میبی

تف فقل ما آمت ی شتتترعی تف آن مسشتتتتب نشتتتیهو ما  مکی م  تمن فمیسل 

 14«.مامیو برت  گرفشسخ م  عام تصه   ی فامیه تستنس

این مساااله به دلیل جهت دادن طالت علم به سااوی عمل و عبادت اساات، 

سیال»زیرا:  ست  ل س شرعی  رتی تمن ت شا ع  ل مامگیری هر عام  ی تتمر 

 15«. رتی عبام  تلال مشتا   اشی

کند: شااااطبی با هدف تایید راهر قرآن از مسااالک اهل تنویل انتقاد می

شیه» ششل س تا    تی  سشسی  ل مسقه   ت  سا  گذت نیو تآنان تف تهل     ه

س تمن  سش آنان  ت  ل ستتهی تحرمف     تلال  ل متانی  شتتانی  ل نل ف ان 

 16«. سیعر ی س نل ملیل س مسطق تامییش نمی

به اب ال شاااریعت  به نظر وی پیم رفتن بر خالف راهر نصاااوع منجر 

شتتهم  ل مق تتهم شتتا ع یاهر تمن ن تته  س عا میتم»خواهد شااد، زیرا 

                                            
 (.۳/۶۶) الموافقات -13

 (.۱/۴۰) الموافقات -14

 (.۱/۵۴) الموافقات -15

 (.۳/۳۵۷) لموافقاتا -16
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مظهه  یاهری آن نبهمهو س مق هم مم ری ماس تی آن  سهان تستو س تمن 

شتتهمو تا یامی  ل م  مستتالل  ل تما  مهضتتهعا  شتترعی  ستتی متمه می

سکی  ابی نمی سشم سشظامه تف آن یاهر ن ه  هی  م مانی  ل  شهتن  ا ت

 ستتانی تستتت  ل خهتهان ت طا   یمقاصتتی شتتا ع  ت م مافت. تمن ن رمل

 17«.شرمتت هسشسی

شرع قائل  سخن گفتن در امور  شدیدی که برای  شاطبی به خاطر احترام 

شود که ارهار نظر در مورد دهد، و یادآور میاست در مورد این امر هشدار می

شدن به خاطر  ست  ست، و بازخوا صود الله متعال ا شریعت در واقع تعیین مق

به خ نایر م  مه م »آورد: اطر خواننده میاین نظرات را  مظستتتر س مشکام س 

گهمی  ل تلال مشتا  نستتبت برآن  امی  ل خاطر متشتتشل  اشتتی  ل آنچل می

گهمیی تمن مرتم شتتتهمو چرت  ل برآن     تلال تستتتتو س تن ا  میمتمه می

ستو     امی تف گظشل شیو چرت تلال مشتا  تف تمن     ت ی خهم مطمئن  ا

تس خهتهی  رستتیی  ل  ر چل تستتاس تمن یمال  ت  ل من نستتبت   ل تلال تف

 18.«؟متمی

م تتالد »دهد: وی همیشااه مصااالح دینی را بر مصااالح دنیوی ترجیح می

  ر م الد منیهی تسلهمت مت نی
ً
 19«.ممسی مطاقا

                                            
 (.۲/۶۶۷) الموافقات -17

 (.۳/۳۸۵) الموافقات -18

 (.۲/۶۴۸) الموافقات -19
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های سااریعی اساات برای تبیین روش امام شاااطبی رحمه الله و این اشاااره

کتا  موارد بسااایاری مانند این جمالِت  در این«. تلمهتفقا »حقیقت کتا  

شده می شان دهندهمکر  شرع توان یافت که ن صوع  شت ن ی احترام و بزرگدا

توساام این امام بزرگوار اساات، و هرگونه سااوء اسااتفاده از نام وی یا نگاهم به 

سازد. به همین خاطر است که برخی از منحرفین اثر میمقاصد شریعت را بی

خواهند اند، و میبی در علم مقاصااد شااریعت شاادهخواسااتار عبور از شاااط

مقاصااادی جدید بنا نهند که علم مقاصاااد امام شااااطبی را کنار زند، زیرا آن 

های سوء استفاده از کتابم برای رسیدن به مقاصد شخصی ی راهبزرگوار همه

 .و نفسانی را بسته است
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 :سیاسی تفسیرجنون 

ضع  ضی از مو سلف در احکام فقهی های محکم گیریهرگاه به بع علمای 

نگرم، حیرت و دهشت مرا در ی تعامل با حاکمیت سیاسی میمربوط به نحوه

ها داساااتان و گیرد، و اگر کسااای کتت تاریخی آن دوران را ورق زند، دهبر می

روایت در مم نزدیکی به ساااالطین یا پذیرش مساااند قضااااوت و عدم روایت از 

یک بوده کام نزد به ح که  حدثینی  ندم نه حتی  ا فت. در این زمی یا هد  خوا

تر نیز مشاااهده می شااود، مانند داسااتان مواضااعی شاادیدتر و سااخت گیرانه

امام قرائت و حدیث که حاضاار نشااد از شاایخم کسااائی حدیگی « خلف َبّزار»

شنید که می سرورم روایت کند، زیرا  شید، و گفت:  (هارون)گوید:  س»الر ی  

 صاطر آن تمس هنل شص ی  ت  ت گ   ل ت فش منیا م  نتمش آنقی   اشی  ل

 20«.مت مو شامسشل تست تف تس عام آمهخشل نشهم

گیری روشااامند در این موضاااوع پرسااام: علت این ساااختاز خواننده می

 توسم بزرگان دین چیست؟

بسااایاری از مردم دوسااات دارند این رفتارها را توجیه کرده و برایم عذر 

ین له تا حدی پذیرفته شده که چنبتراشند، زیرا در تفکر فقهی معاصر این مسا

ساس قاعده سد نباید انجام سخت گیری هایی بر ا صالح و دفع مفا ی جلت م

شااود و خود این تفکر در جزئیات آن قابل مناقشااه و بررساای اساات. اما آنچه 

 بدون اینکه متوجه -سازد این است که چنین روشی انسان را واقعا متحیر می

                                            
 (.۲/۱۳۳) اآلدا  الشرعیه، ابن المفلح -20
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ر الهی نسبت به شریعت اسالم است، زیرا تفسی باشیم ا سپری ربانی و عنایتی

ترین تیری است که بدن تاریخ علوم اسالمی را سیاسی احکام دینی خ رناب

ست. همه شانه رفته ا سالم و ن صر در بررسی تاریخ ا ی پ وهم های فکری معا

دالل ی استمیراث علمی مسلمانان بر تاثیر سیاست بر نصوع شرعی و نحوه

ش شرعی را بیم از آنکه تحت تاثیر تهو اجتهاد تکیه دا صوع  اند، و احکام و ن

 .اندی واقعیت سیاسی موجود دانستهدیانت و تشریع بدانند، نتیجه

به حقیقت زندگی و نگاه علمای آن  با م العه و پ وهم  ما هنگامی که  ا

دوران و میزان دوری آنان از قدرت و پرهیز از قبول منصااات قضااااوت یا حتی 

شاااویم کااه این اتهااام تنهااا توهین و پی ببریم، متوجااه می رفتن نزد حکااام

 .احترامی به آنان و عاری از هرگونه نگاه علمی و منصفانه استبی

، و اگر گیردتفسیر سیاسی بخم مهمی از تفکر سکوالر معاصر را در بر می

نگاه ساایاساای به تاریخ علمی اسااالم را کنار بگذاریم، عمال پ وهم در میراث 

شااود. زیرا پ وهشااگران سااکوالر و نصااوع ساانت نبوی متوقف میعلمی فقها 

ی گردند، و با روشمعاصر در هر ن  یا حکم شرعی به دنبال تاثیر سیاست می

ی سیاسی، و هر حکم شرعی را به بسیار سست هر ن  را به نزدیکترین حادثه

هر چیتی م  تمن تا من تبری تف »دهند: نزدیکترین قدرت حاکم ارتباط می

شساسی س تبش ام س ف ان س فن ست م  خهم مت مو فکر س فقل س یامتلسیا

 21«.س یغرتفی س  ستنشساسیو س یشی خهم نص شرعی

                                            
 .(۱۶۸السل ه فی االسالم، عبدالجواد یاسین )ع  -21
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ست در امان  سیا ست دارد، و هیچ علمی از تاثیر  سیا پس همه چیز رنگ 

شته ستگنای نو ست، به ا شگری که این ادعاها را م رح مینی د، کنهای پ وه

 !گونه تاثیرپذیری از سیاست وجود نداردهایم هیچکه طبعا در نوشته

و با وجود اینکه تفساایر ساایاساای یکی از مهمترین ابزارهای تحلیلی این 

، ترین آنهاستترین و معمولپ وهشگران در بررسی میراث علمی اسالم و رایس

ترین روش و نوع نگاهی اساات که مورد اسااتفاده آنان اما در عین حال ضااعیف

ست تاهایی از این تحلیلمکر نمونهگیرد، و تنها قرار می سی کافی ا سیا  های 

ها ساا ح علمی و من قی آنها زیر سااوال رود، و مشااخ  شااود که این تحلیل

ی روح علمی باشاااند، نوعی بیماری را به نمایم بیم از آنکه نشاااان دهنده

 .گذارندمی

شافعی را اینگونه می ست بر امام  سیا ل  سها فقیت»بیند: یکی از آنان تاثیر 

و از  22،«آن ع تتر  ل  ا تخشیا  س  ضتتامت خهم  ا مسلت تمهی همکا ی  رم

 ۱۵۰فشار بیماری سیاست زدگی فراموش کرده است که امام شافعی در سال 

 !سال پس از سقوط دولت اموی ۱۸هجری قمری متولد شده است، یعنی 

را موضعی سیاسی  -رحمه الله  -پ وهشگر دیگری تفکر راهری ابن حزم 

اند که ابن حزم آن را بخاطر نیاز حکومت اموی اندلس به مکتبی فکری دمی

مت تت فکری حکو کا قابل م خا  کرد، و در در م یدی انت باسااای و عب های ع

تا  ندلس ابن حزم را م رح کرد  مت اموِی ا جه حکو مت س »نتی نا  تمن یکه

                                            
 .(۱۶امام شافعی و تاسیس ایدئولو ی معتدل، نصر ابوزید )ع  -22
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زدگی بی حد و حصاار مانع اما ساایاساات 23،«مکشب فکری آن  ت  یخ  برم

این حقیقت تاریخی واضاااح و سااااده را ببیند که دولت اموی در شاااده اسااات 

سااال قبل از تولد امام ابن حزم در  ۲۵۰یعنی  -هجری  ۱۳۸اندلس در سااال 

سااالگی  ۳۸هجری، یعنی در  ۴۲۲برپا شااده، و در سااال  -هجری  ۳۸۴سااال 

 !ابن حزم سقوط کرده است

اه ی به درگکند که برای چاپلوسااپ وهشااگر سااوم کعت االحبار را متهم می

با وجود اینکه کعت در  24،کرده اساااتعبدالملک بن مروان حدیث روایت می

ست، یعنی بیم از  ۳۴سال  سال قبل از آغاز خالفت  ۳۰هجری از دنیا رفته ا

شرم می کند، البته  شگری از آن  ست که هر پ وه ضاحی ا عبدالملک! این افت

 .اگر به مرض تفسیر سیاسی مبتال نشده باشد

دلیل و اصلی شرعی برای « تیماع تهل میمسل»ردیم اص الح کتصور می

سی آن توجه نکرده بودیم، و نمی سیا ست، و به ُبعد  ستیمذهت مالکی ا م دان

که سااالحی ساایاساای و نوعی ساارکشاای مدنی اساات، تا اینکه یکی از این 

خهتست خهم تگر تما  مت  تلهجره ]مالد[ می»پ وهشگران متوجه آن شد: 

 تهتنستی نتممد  سیو  رتی تس  ا  سامه تی  همو س می ت  ل بی   سیاس

 ا  سا  گذتشتتشن تمن تصتتل  ل خا  تس  هم  ل هیفخ مستتت ما یو س  رتی 

شانین لباس  شی  رتی  ه صه   ت  ست  ل آن  ت  ل  م ک ُ تی آن  افی ت

                                            
 .(۳۰۹الجابری )ع  تکوین عقل عربی، محمد عابد -23

 .(۲۷۴السل ه فی اإلسالم، تالیف عبدالجواد یاسین )ع  -24
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های مشتتترسعیت  ر تیماع آنانی  بیسیم  ل ستتتالها م  مقا ل یکهمت

 25«.یممشق س  غیتم مقاسمت  رمن

هایی که هر های عقالنی بساایار اساات، قرائتمگال ها در مورد این قرائت

صیت را اختراع یاران وی می شخ ضیلت یک  داند، و احادیگی که حدیگی در ف

سبت می شمنان وی ن شده را به د صیتی روایت  شخ صور در مذمت  دهد، و ت

 شااد،کند هر ن  و روایتی که ارتباطی به شاارایم معاصاار خود داشااته بامی

 !توسم همان شرایم اختراع شده است

باید توجه داشت که این اشتیاق عجیت به تفسیر سیاسی روایات، ابداع و 

ابتکار این افراد نیسااات، بلکه کپی برابر اصااال بنیان گذاران غربی مدرساااه 

 اند، و به همیناستشراق است که این نگاه را در منزهای شاگردان خود کاشته

توانند حوادث را تحلیل کنند! و چه زیبا گفته است وه میدلیل تنها به این شی

کاساااتی و  های  که در مورد یکی از مهمترین علت بدالرحمن معلمی  مه ع عال

آنهتتا عهتمتتل مسجر  تتل م سغ همی  ت »گویااد: نق  تحلیاال هااای آنااان می

این پ وهشگران تاثیر  26.«تنیو تما  یششر مهتن  آن  ت نمی شساسسیشساخشل

ی مردم در چاپلوسااای برای قدرتمندان را ر مردم و عالقهقدرت سااایاسااای ب

ته ناخ یت میشااا یاسااات بر روا تاثیر سااا مانع  که  ما عواملی  ند، ا شاااود را ا

شااناسااند؛ عواملی مانند دیانت و تقوای علماء، قبح دروغ در میان آنان و نمی

                                            
 .(۲۳۵الفکر األصولی وإشکالیه السل ه العلمیه فی اإلسالم، تالیف عبدالمجید الصنیر )ع  -25

 (.۱/۲۷) التنکیل بما فی تننیت الکوثری من األباطیل، تالیف عبدالرحمن المعلمی -26
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تاثیر  با تدوین روایات و جرح و تعدیل راویان، که  پاساااداری از علم شااارعی 

 .سازدسیاست بر این روایات را غیر ممکن می مستقیِم 

بینند حقیقت امر آن اسااات که این پ وهشاااگران آنچه را در درون خود می

س ها و مکاتبشان حدهند، و هنگامی که تاثیر سیاست را بر دیدگاهبازتا  می

پندارند که دیگران نیز وضاااعی بهتر از این نخواهند داشااات. در کنند، میمی

گ ناآ نار آن  که میک تاریخی  عت و  یت شاااری یت و واقع ند اهی از وضاااع خواه

ست که یکی از  سیار دارد، و این ناآگاهی به حدی ا سیرش کنند نیز تاثیر ب تف

یم  آس نیگان  ستما  ن ه  تف محیبینو همان فقهامی »آنان می گوید: 

مل تیسمن نص س ن ر مان  ا   نی  ل همت جا   هم  رمتفی م  مه م نص  ت تن

س م  تمن سضتتتتیت تیشما  تیتخل س یا جامی  ین تشتتترم  س متمنیو می

نویسااانده تصاااور کرده اسااات فقها و محدثین بین  27.«تظستتتیر سیهم مت م

های خود و فرمایشاااات رساااول الله صااالی الله علیه و آله و سااالم فرق گفته

یث نبوی نمی حاد جای ا تار خود را ب گاه گف ناخودآ گذارند، و ممکن اسااات 

ر عجیت حجم توهم و ناآگاهی اینگونه نویسااندگان را م رح نمایند! این تصااو

 .دهدبه وضوح نشان می

سی»این  سیا سیر  ستند یا برهان علمی قابل قبولی ندارد، و « تظ هیچ م

شرعی به یک واقعه سی بدون روش آن تنها ربم دادن هر حکم یا ن   سیا ی 

هیچ دلیل قاطعی اسااات. تنها دلیل پ وهشاااگر این اسااات که به ن  یا حکم 

                                            
 .(۳۲۱الیف عبدالجواد یاسین )ع لسل ه فی اإلسالم، تا -27
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ل به و به همین دلی -یا بهتر بگوییم، مایل است شک داشته باشد  -شک دارد 

گردد که ن  را به آن مرتبم سااازد، بدون دنبال هر عامل ساایاساای موثری می

این که دلیلی برای این ارتباط ارائه کند. این روش در رد حقایق تاریخی و زیر 

ست،  صورات، روش جدیدی نی ساس ت شریعت بر ا و از قدیم از آن سوال بردن 

 ۱۲شااده اساات. یکی از قدمای اهل بدعت ادعا می کند زنادقه اسااتفاده می

اند، بدون آنکه کسی متوجه شود هزار حدیث را در کتت اهل حدیث وارد کرده

)به بزرگی عدد مکر شده توجه کنید(. امام دارمی ااا رحمه الله ااا در پاسخ این 

یث را نشاااان بده که به کتت اهل حد ۱۰بفرما جنا  مخالف! »گوید: فرد می

حدیث جعل کن تا ببینی چگونه  ۱۰حدیث وارد کرده باشند، یا امتحان کن و 

 28«.کوبندات میآنها را به سینه

آیا مقصود از این م لت آن است که سیاست هیچ تاثیری بر احکام شرعی 

 کند؟ندارد و از آن سوء استفاده نمی

، اما اساااس شااریعت و نصااوع و هرگز. بدون تردید ساایاساات موثر اساات

مذاهت فقها و اصول آنها را تحت تاثیر قرار نداده است، و در حد سوء استفاده 

های علما، و گاه مقدم داشتن هوای نفس نزد گیریاز برخی نصوع و موضع

 ماند. که چنین رفتارهاییبرخی فقیهان برای ارضای قدرت سیاسی باقی می

برد، و نصااوع شاارعی و   را زیر سااوال میاز سااوی برخی فقها تنها آن شااخ

. هر تالشی -و چه حفارتی  -شوند اصول استدالل و قواعد فقه حفارت می

                                            
 .(۴۰۱نقی عگمان بن سعید، )ع  -28
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برای اثبات خالف این مساااله فاقد دالیل علمی و تنها متکی به شااک و گمان 

ست، همانگونه که یکی از آنان هنگام تحلیل حوادث تاریخی از  ی  ل ن ر م»ا

مقیسا یاصتتل »شااروع کرده و به «  تیی نیستتت»و  « سمگمان می»و «  ستتی

 29.رسدمی« خهتهی شی

  

                                            
تفسااایر سااایاسااای قضاااایای عقیدتی در »الزم می دانم در اینجا به کتابچه ای اشااااره کنم با عنوان  -29

تابی که ک« تاصیل»های تالیف استاد پ وهشگر، سل ان العمیری، چاپ مرکز پ وهم« ی عربی معاصراندیشه

 .م العه است یوزین و شایسته
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 :سستی در مسیر اجرای شریعت

کنند اجرای احکام شریعت در نظام برخی از دوستان اسالمگرا تالش می 

های ی اجرای قوانین در سیستمای نشان دهند که با نحوهاسالمی را به گونه

شد، ب شته با صر همخوانی دا سی معا ه این ترتیت که مردم با اختیار خود سیا

به قانونی رای دهند که در آن اکگریت خواهان گنجاندن شاااریعت اساااالم در 

قانون اساااساای شااده باشااند، و هیچ قانونی در مخالفت با شااریعت اسااالم در 

 .کشور تصویت نشود

شااد، ممکن بود از اشااکاالت آن چشاام اگر مساااله به همین جا ختم می

ش برای تنییر شاااکل اجرای شاااریعت به صاااورتی که با پوشااای شاااود، اما تال

شد به جایی رسیده که اجرای نظام شته با سازگاری دا صر  های دمکراتیک معا

ست. بندی که  سی تنزل داده ا سا شریعت را تا حد یک بند از بندهای قانون ا

ی بندهای دیگر قانون اسااااسااای قابلیت تنییر و حذف را دارد، و مانند همه

گردد، نه ی ملت باز میحیت آن تنها به تمایل مردم و ارادهمشااروعیت و صااال

ینکه شود مگر االهی بودن و ارتباط آن به دین. به این ترتیت شریعت اجرا نمی

اهد خومردم آن را بخواهند و به آن راضی باشند، و ملت نباید به چیزی که نمی

 .مجبور شود

 نوع تفساایر و نگاه بهمهم اساات این مساااله را به صااراحت بگوییم که: این 

شکلی  ست، به  شریعت و محدود نمودن احکام آن ا شریعت، تحریف  اجرای 

های گذشااته که با فرهنگ معاصاار غربی سااازگاری داشااته باشااد. اگر در دهه

گرای غر  سازگار شود، شد معجزات و امور غیبی دین با نگاه مادیتالش می
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ق به ساااوی دیگری منت باختگی  ل شاااده، و تالش اکنون این ضاااعف و خود

ای محدود شوند که با هجوم شود احکام شرعی و حتی کلیت شرع به گونهمی

های مدنی سااازگاری داشااته فرهنگ غربی معاصاار در مسااائل حقوق و آزادی

 .باشند

اگر چه ممکن اساات برخی از متفکرین اسااالمی فریت چنین رویکردی را 

تعارض با اصول آن است. بخورند، اما م مئنا این رویکرد مخالف شریعت و در 

در اجرای احکام اسالم انتخابی وجود ندارد که به رای اکگریت یا اقلیت وابسته 

ی مسلمانی خاری است، و پذیرد، از دایرهباشد! کسی که احکام اسالم را نمی

 له الاحکام دین وابسااته به انتخا  یا عدم انتخا  وی نیساات. اصااحا  رسااول

س سرزمین لمصلی الله علیه و آله و  سیر فتح  سالمدر م شر ا  های دیگر برای ن

سرزمین  سلمان هیچگاه منتظر رای اکگریت مردم یک  خون دادند و فاتحان م

برای دخول ارتم اسااالم به آن نشاادند. علمای اسااالم متفق هسااتند که اگر 

گروهی از مسااالمانان از اجرای یک حکم شااارعی سااارباز زنند، با آنان مبارزه 

تا ز هد شااااد  ند، و هیچ گروهی از خوا که تصااامیم خود را تنییر ده مانی 

مسااالمانان برای اجرا یا عدم اجرای حتی یک حکم شااارعی مختار نیساااتند، 

ی آن جامعه یا گروه باشد، و مکر دالیل واضح و حتی اگر این تصمیم رای همه

 .ی بحث خاری استروشن شرعی در این زمینه از حوصله

مناسااات با شااارایم جامعه و جوابی قانع  این رویکرد اگر چه گاهی اوقات

های مختلف تاثیر رساااد، اما از جنبهکننده برای مخالفین اساااالم به نظر می
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ارزش نمودن آن در میان بسااایار زیادی در ضاااربه زدن به احکام شااارع و بی

 :ها عبارتند ازمسلمانان دارد، وبرخی از آن جنبه

شور اجرا شوند، شریعت وقتی بر اساس این رویکرد احکام شرعی در ک -۱

ست و اراده سبت آنکه الهی ا سالم به  شود، بلکه ا ست اجرا نمی  ی پروردگار ا

تنها به عنوان انتخا  مردم به اجرا گذاشاااته می شاااود، و واجباتی همچون 

برگزاری عبادات و شعائر و ممنوعیت خمر و فحشاء و ربا، مشروعیت خود را از 

به عالله متعال نمی ند. شاااوی مردم پذیرفته مینوان خواساااتهگیرند، بلکه 

ارزش ساااختن و زیر چنین تفساایری از اجرای احکام خود به تنهایی برای بی

 .سوال بردن اهمیت شریعت کافی است

اگر شااریعت تنها به خاطر خواساات اکگریت اجرا شااود، به سااادگی و  -۲

ست اکگریت می سم خوا شود، زیرا در این حالت قتو شته  نون اتواند کنار گذا

کشاااور قانونی ثابت نیسااات و قابلیت تنییر و تبدیل دارد. در این حالت بقای 

سالمی منوط به اراده و خواست  سالم به عنوان قانون یک حکومت ا شریعت ا

اکگریت اسااات، و امری ثابت و ضاااروری نیسااات. این مسااااله نقصااای بزرگ و 

یر تنی گویند کهای شااانیع اسااات! طرفداران این رویکرد در پاساااخ مینتیجه

رسااد قانون دارای مراحلی طوالنی و پیچیده اساات، و غیر محتمل به نظر می

ی اسااالمی به تنییر احکام شاارع رای دهند، اما در که اکگریت مردم در جامعه

پاسااخ باید گفت: حتی صاارف اینکه حکم شااریعت را قابل تنییر و تجدید نظر 

جرای احکام الهی بدانیم جنایتی غیر قابل تحمل اسااات، زیرا مسااالمان در ا

 ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ :حق انتخا  ندارد
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له و ( }۳۶االحزا : ) ٱَّ يي ينجه که چون ال و هیچ مرد و زن مؤمنی را نرساااد 

 {.اش به کاری فرمان دهند، برای آنان در کارشان اختیاری باشدفرستاده

 نه میوقتی مسلمان در یک حکم شرعی حق انتخا  و اختیار ندارد، چگو

یا رد کل احکام شااارع آزاد باشاااد؟! برای هیچ مومنی حق  تواند در انتخا  

انتخا  احکام شاارعی وجود ندارد، حتی اگر قصااد داشااته باشااد اسااالم را 

انتخا  کند، زیرا ایمان وی به الله متعال او را منقاد و م یع اوامر الهی ساخته 

کم شاارعی در صااورت اساات، در حالی که در رویکرد مکر شااده امکان تنییر ح

اساااس ی اساااالمی وجود دارد، و چنین شااارطی باطل و بیخواسااات جامعه

شد. وقتی پذیرش قراردادهای حرام در  ست، حتی اگر امکان وقوع آن کم با ا

امور دنیوی بااه دلیاال اینکااه شاااااماال پااذیرش امری حرام هساااتنااد جااایز 

نه می که در آن اب ال و لنونیسااات،چگو پذیرفت  مه توان قراردادی را  ی ه

 !احکام شرعی مجاز دانسته شده باشد؟

خواهد، رویکرد مکر وقتی اکگریت جامعه اجرای حکم اساااالم را نمی -۳

سد، و آن را اجرایی میی اکگریت را به رسمیت میشده اراده داند. غالت شنا

له می گاه از گفتگو در مورد این مساااا عان این ن قت مداف ما در حقی گریزند، ا

ظام سیاسی اسالم به گونه ای است که در آن سخن کسانی که تفسیر آنان از ن

تر از آن را کفر دانسااته اساات، اعتبار پیدا می کند! الله متعال سااخنان خفیف

ست سرباز زند، به ن  قرآن کافر ا شرعی  سی که از پذیرش یک حکم   :زیرا ک

و کسانی } (۴۴المائده: ) ٱَّ حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني ُّٱ

 .{اند، آنان خود کافرانندلله نازل کرده داوری نکردهکه به موجت آنچه ا
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 پذیردکند و نمیبا این حساااا  تکلیف کسااای که کل شاااریعت را رد می

 چیست؟

ممکن اسااات این اشاااکال م رح شاااود که وقتی اکگریت حکم شااارع را 

توان شریعت را اجرا کرد؟ در پاسخ باید گفت: عمل به خواهد، چگونه مینمی

درت و توانایی اسااات، و اگر مسااالمین قادر به اجرای یک واجت بر اسااااس ق

احکام شاارع در یک جامعه نشااوند، معذور هسااتند. اما این مساااله خاری از 

موضااوع بحث اساات. مدافعان رویکرد مکر شااده حکم شااریعت را در صااورت 

پذیرند، زیرا از نظر آنان اجرای حکم شااارعی در مخالفت با رای اکگریت نمی

صورت با آزادی ع شان میاین  ست. این ن ضاد ا دهد قیده و حق انتخا  در ت

که بحث آنان در مورد وقتی اساات که امکان اجرای حکم شاارع بر خالف نظر 

نان  با آ ما وقتی در مورد خ رات این رویکرد  باشاااد، ا ته  اکگریت وجود داشااا

 !کنندگفتگو شود، به ضرورت و حاالت استگنایی استناد می

ای بزرگ صحبت شود. در انتخاباتی که نال هدر اینجا الزم است در مورد م

شاااود، وقتی یک گروه یا انتخا  بر دیگری های دمکراتیک انجام میدر نظام

گویند که گویا طرف غالت شود مدافعان این رویکرد چنان سخن میغالت می

توان او را کنار زد، و تنها همان رای اکگریت است که جز با جنگ و شورش نمی

ای اکگریت به اسالم است. واضح است که این استدالل منال هراه حل دعوت 

بیم نیست، زیرا رد اجرای شریعت در انتخابات به معنای عدم قبول آن توسم 

مردم نیسااات، و بسااایاری از جزئیات قواعد قانون برای مردم غیر قابل درب و 

 مناواضح است، به همین دلیل رد حکم شریعت در انتخابات به معنای رد اسال
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اثیر ها تحت تتوسم ملت نیست. همچنین غالت مبارزات انتخاباتی و رفراندوم

سانهکمپین سردرگم کرده و به هایی قرار میهای تبلیناتی و ر گیرد که مردم را 

جهساااود خود تبلیی می ند، و از ساااوی دیگر نتی مهکن بات رای ه خا ی ی انت

ز آنها در انتخابات ی مردم، که بساایاری اشاارکت کنندگان اساات، نه رای همه

 .کنندشرکت نمی

ضح شرع وقتی وا ستی این نظریه در مورد  ه شود کتر میسنگینی و نادر

ند آن را در موضاااوع آزادی های فردی و حقوق بشااار م رح کنیم. نظر مان

که  ند  به این رای ده یک جامعه  یت  عان این تفکر چیسااات وقتی اکگر مداف

ق شهروندی از آنان گرفته شود؟ یا حقوق اقلیت ها کامال سلت شود؟! یا حقو

تر در جامعه باشااند؟ آیا چنین چیزی را منوط به رای ای جداگانه و پایینطبقه

اکگریت خواهند دانسااات؟ چرا معتقدند که اینگونه مساااائل فراتر از انتخا  و 

ست، و از هر نظری که این آزادی ها را فراتر از رای اکگریت بداند  نظر اکگریت ا

 ها باشااد، وتر از این آزادیند؟ چرا باید ارزش احکام شاارعی پایینکندفاع می

 شریعت فراتر از رای و انتخا  جامعه نباشد؟

شدن  -۴ صول آنها تنها به دلیل مکر  شریعت و ا با چنین رویکردی احکام 

ند ارزش و بزرگی قوانین  مان ها  ند، و ارزش و بزرگی آن قانون محترم هسااات در 

لهی، و در نتیجه قدرت و وی گی خاصااای ندارند، و بشاااری اسااات، نه قوانین ا

ساس میزان احترام ما به قوانین  شرع بر ا سخن گفتن در مورد اهمیت احکام 

 .بشری است، و عظمت شریعت تابع عظمت قانون است، نه بالعکس
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ی ملت باشد، امکان تخفیف یا وقتی اجرای احکام شرع منوط به اراده -۵

 ابقت با اراده و خواساات مردم وجود دارد، و ترب لنو بعضاای از احکام برای م

با هوا و هوس مردم  عارض  ها در صاااورت ت گذاشاااتن آن نار  کام شااارع و ک اح

ی توجه به روح قوانین اسااات. در این حالت اصااال شاااریعت تنییری نتیجه

ی نخواهد کرد، اما بساایاری از احکام آن لنو یا تحریف خواهند شااد تا با مائقه

و دعوت و برپایی شاااعائر دینی و برابری م لق زن و مرد و  هامعاصااار در آزادی

 .امگال آن همخوانی داشته باشند

ی م لق قائل های سااایاسااای معاصااار هرگز برای اکگریت ارادهنظام -۶

ت، تر از استبداد یک فرد استر و خشننیستند، زیرا استبداد اکگریت خ رناب

ضواب یو به همین دلیل اراده  شده که اکگریت حق نقی ی اکگریت مقید به 

تواند قوانینی به تصاااویت برسااااند که با آن ضاااوابم تعارض آن را ندارد و نمی

های فردی و برابری زن و مرد و حقوق داشاااته باشاااد. برای مگال رعایت آزادی

ستند که اراده ضواب ی ه شهروندی  ها تواند آنی اکگریت نمیاقلیت و حقوق 

ند. می که ارادهرا نقی ک به بینیم  ید  که مق ندارد، بل یت آزادی م لق  ی اکگر

اصااول و ضااواب ی معین اساات. عجیت اساات که چرا برخی از اسااالمگراها 

گریت ی اکحاضر نیستند احکام شریعت را نیز جزئی از آن ضوابم فراتر از اراده

ی کنند که شریعت اسالم از طریق ارادهبدانند. چرا ا حداقل ا درخواست نمی

شود، و ست، و انتخابی جز نمی امت اجرا  سالم ا گویند که چون دین جامعه ا

اسااالم نخواهد داشاات، پس باید انتخا  مردم که همان اجرای احکام اسااالم 

ای را اسااات پذیرفته شاااود؟ چه نیازی اسااات که چنین اصاااول گمراه کننده
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بپذیرند؟ و چرا برخی تصاااور می کنند ابتدا باید انتخا  م لق به مردم داده 

 !س از آنان درخواست شود که اجرای شریعت را انتخا  کنند؟شود، و سپ

سالم را انتخا  خواهند کرد  -۷ سالمی در هر حال ا ادعای اینکه جوامع ا

ست از جنبه شریعت از ابتدا حاکم ا های مختلف تعارض دارد با این نظریه که 

شااود این اساات که و اشااکال دیگری که م رح می -که توضاایح آن گذشاات  -

راض به شریعت و حکم آن در نظام سیاسی اسالم یک جرم به شمار صرف اعت

ود. شرود، و این اشکال با پیم کشیدن بحث دمکراسی دروغین حل نمیمی

ید،  مت اساااالمی برسااا به حکو ید از طریق دمکراسااای  ما بتوان زیرا اگر شااا

توانید دیگران را از نقد اسالم و احکام آن، یا درخواست حذف بندهای آن نمی

انون منع نمایید. زیرا وجود یک ماده در قانون اساااساای باعث ممنوعیت در ق

های ساایاساای معاصاار شااود، و چنین حقی در نظامنقد و اعتراض به آن نمی

ست، اما طبعا چنین حقی در نظام  وجود دارد، و با فرهنگ آنان نیز همخوان ا

 .سیاسی اسالم موضوعیت ندارد

ها ابزاری اجرایی  -۸ حدود کردن اگر دمکراسااای تن برای حفظ حقوق و م

یت  که اکگر عا  مت اسااات، این اد رایف حکو ظارت بر و حاکم و ن یارات  اخت

سوال می صل تعریف را زیر  شریعت را انتخا  کند ا تواند حکمی غیر از حکم 

ند، می یت حتی وقتی اساااالم را ب ور کلی رد ک پذیرش رای اکگر برد، زیرا 

به فلسااافه و موضاااوع را از نظارت اجرایی و حفظ حقوق  فراتر برده و تبدیل 

ش سازد، و کسانی که تالدیدگاه سیاسی کامال متعارضی با شریعت اسالم می

می کنند دمکراسی را با توجیه اینکه یک ابزار اجرایی است اسالمیزه نمایند، 
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هنگامی که رای اکگریت حتی در صورت زیر سوال بردن اصل اجرای شریعت 

شاااوند، زیرا در چنین ولین امتحان مردود میپذیرفته شاااود، به سااارعت در ا

 .حالتی دمکراسی به هیچ وجه تنها یک ابزار اجرایی نیست

ی دمکراسی برای کست ی مشارکت در پروسهاشکال حقیقی در مساله -۹

مصااالح و منافع مساالمانان نیساات، زیرا مشااارکت در این پروسااه مساااله ای 

صالح  ست که با توجه به م سنجیده میاجتهادی و متنیر ا سد آن  د. شوو مفا

اشکال حقیقی در دیدگاه نادرست و باطلی است که به آن اشاره شد، و خاری 

از بحث مشارکت یا شرایم اض راری است. زیرا ضرورت و نیاز جامعه و شرایم 

 .زمانه نباید مسلمان را وادار به تحریف مفاهیم شرعی نماید

و اجرای احکام آن در نفس الزم بود احترام و بزرگداشاات شااریعت اسااالم 

مدافعان این رویکرد، مهمتر و بزرگتر از اجرای احکام شاارع بر اساااس نظریات 

شد. می صر با سی معا شد مراجعه به قوانین مدرن را تایید کرده، در کنار سیا

سالم و احکام آن را فراتر از این قوانین قرار دهند، و به این ترتیت  شریعت ا آن 

با رای اکگریت  امکان انتخا  قوانین با احکام  -و تصاااویت آن  تا زمانی که 

وجود داشته باشد. این سیاست در نظام های  -واضح اسالم در تعارض نباشد 

ی انتخا  نظام سیاسی سیاسی معاصر نیز وجود دارد، و در عین اینکه اجازه

کند، اصاااول و قواعدی در بحث و وضاااع قوانین توسااام اکگریت را فراهم می

را فراتر از رای اکگریت دانساااته، و قانون را تحت نظارت آن قرار حقوق بشااار 

صر هیچ قانونی نمیمی شتن دهد. در فرهنگ دمکراتیک معا تواند حتی با دا

سالم و های اولیهرای اکگریت حقوق یا آزادی سان را نقی کند. آیا نباید ا ی ان
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ها د غربیاحکام آن در نظر پیروانم ارزش بیشاااتری از قوانین حقوق بشااار نز 

 !داشته باشد؟
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 :گاه قربانیانغرقه

امام محمد بن عبدالرحمن بن أبی مئت، از فقهای مشااهور صاادر اسااالم  

را روایت کرد، یکی  30.«…کسی که ولی مقتول باشد، دو انتخا  دارد»حدیث 

از یاران او به نام ابوحنیفه بن الفضاال شااهابی پرسااید: ای ابوحارث، آیا به این 

ام ای به سااینهگوید: ابن ابی مئت ضااربهکنی؟ ابوحنیفه میحدیث عمل می

صاالی الله  از رسااول الله حدیگی»زد و به شاادت به من پرخاش کرد، و گفت: 

! کنم؟پرسااای آیا به آن عمل میکنم، و میعلیه و آله و سااالم برایت روایت می

 31«.عمل به آن بر من و هر کس دیگری که آن را بشنود فرض است

شافعیمردی از اما ساله رحمه الله م  سخ داد: در مورد م ای پرسید. امام پا

فالن حدیث روایت  -صاالی الله علیه و آله و ساالم  -الله در این زمینه از رسااول

سائل پرسید: ای ابو عبدالله، به این حدیث فتوا می ست.  ی دهی؟ راوشده ا

بر  ی مرا درای فالنی! چه زمین»گوید: لرزه بر اندام شاااافعی افتاد و گفت: می

لی ص -افکند اگر حدیگی از رسول الله گیرد و چه آسمانی بر من سایه میمی

 -را  حدیث -برایم روایت شود و به آن عمل نکنم؟! بله،  -الله علیه و آله و سلم 

 32.«بر چشم و گوشم می گذارم، بر چشم و گوش

                                            
 .(۱۳۵۵، و صحیح مسلم )ح (۶۴۸۶صحیح بخاری )ح  -30

-۲۲۲، والفقیه والمتفقه تالیف خ یت بندادی )ع (۴۵۴-۴۵۲الرسااااله تالیف امام شاااافعی )ع  -31

۲۲۳). 

 .(۳۰۰الفقیه والمتفقه )ع  -32
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لم و سااصاالی الله علیه و آله  اللهاگر حدیگی از رسااول»گوید: شااافعی می

گیرم که عقلم زائل شاااده روایت کردم، و به آن عمل نکردم، شاااما را گواه می

 33«.است

 ای از تابعین به او اعتراضبه شخصی که با مکر گفته تما  س ی   ن یرتح

مود، و فر صاالی الله علیه و آله و ساالمالله گویم رسااولبه تو می»کرد گفت: می

شاتو می سته است که تو را حبس کنند تا از این گویی ابراهیم گفت؟! چقدر  ی

 34«.گفتار خود دست بکشی

شویق کرده، خواننده شکوه این گفته شتر ت سنده را به مکر موارد بی ها نوی

ی هایی که قلم از بررسدارد ، نمونههای بیشتر وا میرا نیز به دنبال کردن نمونه

نمونااه نهااا عاااجز اساااات. این  لعاااده و و جمع آوری آ طالیی هااای فوق ا

ی فرمانبرداری و اخالع در مقابل دستورات نبی اکرم صلی الله دهندهنشان

نار  یث نبوی ک حاد بل ا قا هادات در م له و سااالم اساااات. آراء و اجت یه و آ عل

 .می شوند و اهمیتی ندارندگذاشته

سالم حدیث رسول سلم را هیچ کدام از فقهای ا صلی الله علیه و آله و  الله 

ی مواردی عمل به آن تردید به خری نداده اسااات، و در همهرد نکرده، و یا در 

مل نکرده حدیگی ع به  مت  های ا ند که برخی فق مان عذرهایی  لت آن  ند، ع ا

ای که با راهر حدیث مخالف باشد نرسیدن حدیث به وی یا تاویل آن به شیوه

                                            
 .(۳۰۱الفقیه والمتفقه )ع  -33

 .(۲۸۸الفقیه والمتفقه )ع  -34
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بوده است، اما این که یکی از فقهای اسالم حدیگی را بدون عذر کنار گذاشته 

 .د، از هیچکدام از بزرگان دین مشاهده نشده استباش

این مساااله تعجبی ندارد، چرا که علما بیشااترین خشاایت و خداترساای را 

ند نا و } (۲۸فاطر: ) ٱَّ حط  خصمص حص مس خس حس جس ُّٱ:دار گان دا ند ها ب تن

 .{دانشمند، از الله، ترس آمیخته با تعظیم دارند

ین است که در مقابل های آن اهای کمال این خشیت و ضرورتو از نشانه

 ٍّ ٌّ ٱُّ:آن که الله متعال به اطاعتم امر کرده است، سر تسلیم فرو آورده شود

مران: ) ٱَّ زئنب رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ع للااه را }( ۳۱آل  گر ا گو: ا ب

 {.دارید، از من پیروی کنید تا الله شما را دوست بدارددوست می

 های مذاهتاین روشی است که صحابه و پیروان آنان از بزرگان اسالم و فق

ته نار آن روش دیگری را مشااااهده میدر پیم گرف ما در ک ند، ا که در ا کنیم 

ک ی بیماری شدهد، و به اندازهتسلیم و تبعیت از سنت نبوی ضعف نشان می

کند. و تردیدی که به آن مبتالست، برای پذیرش سنت شرط و شروط وضع می

ار اعتبا کامال بیشااوند که ساانت ر چنان دچار ضااعف در تساالیم میبعضاای آن

دانند، و تنها به قرآن ایمان دارند. این ادعایی دروغین اسااات، زیرا اگر به می

نت نبوی را نیز  به نصاااوع واضاااح قرآن، سااا جه  با تو ند  مان داشااات قرآن ای

با می عارض  یات ق عی قرآن را در صاااورت ت نان در واقع حتی آ ند. آ پذیرفت

عاصااار نمی نگ ساااکوالر م نان تالش برای پذیرند، و در حقیفره قت روش آ

 .تخفیف و کوچک ساختن محدوده احکام شرعی است
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دانند و خبر برخی دیگر پذیرش سااانت را مشاااروط به متواتر بودن آن می

حاد را نمی با تقسااایمآ یث نبوی را  حاد یت اکگر ا به این ترت ندی بپذیرند، و 

 .نندکاند رد میشناختهجدیدی که صحابه و بزرگان دین هرگز آن را نمی

پذیرند، اما به شااارطی که در مساااائل عقیدتی یا بعضااای خبر آحاد را می

 .مسائل تشریعی مهم مانند سیاست و حکومت نباشد

گیرانه در صاورتی که جالت توجه این اسات که این شاروط و قواعد ساخت

سمان می شده به آ شد، دود  شان با س م بینیرود! و میحدیگی موافق هوای نف

و  کند،پذیرد، به حدیث آحاد اساااتناد میواتر را میکسااای که فقم حدیث مت

دیگری که احادیث آحاد را در مسائل عقیده و تشریع نمی پذیرد، اما به بعضی 

ستناد می شند ا  کند، و گاه احادیث متواتریاز احادیث که موافق تفکراتم با

کند، حتی اگر در همان مساااائل مهم که مخالف تفکر وی هساااتند را رد می

 .و سیاست باشندعقیده 

برخی دیگر پذیرش سااانت را مشاااروط به اینکه ق عی الگبوت، یا ق عی 

الگبوت و ق عی الدالله، یا مورد پذیرش همه علما باشااد، یا عدم تعارض آن با 

های پذیرند. از اینگونه شااروط و بهانهعقل یا مصاالحت یا مقاصااد شااریعت می

یار می مام نشااادنی بسااا حدیگیت یافت، و هرگاه  با هوای نفس برخی  توان 

ن شوند. ایتعارض داشته باشد، این شروط و قیود برای خالصی از آن ارائه می

 .تصویر کامال مخالف نگاه ائمه و بزرگان اسالم در تبعیت کامل از نصوع است

ست، سنت رسول سلم مانند دیواری یکپارچه ا صلی الله علیه و آله و  الله 

ترب عمل به یک حدیث بدون دلیِل که ساااورار کردن بخم کوچکی از آن و 
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های دیوار را موجه به تسااااهل و کوتاهی بیشاااتر منجر خواهد شاااد، و حفره

شود.  سنت متوقف  شتر خواهد کرد، تا جایی که کامال فرو ریخته و عمل به  بی

هنگامی که انسااان مساالمان خود را به شاارط گذاشااتن و بهانه جویی در بحث 

ی اهل سنت و جماعت ی جدا از جادهعمل به سنت نبوی عادت دهد، مسیر

سیر انحرافی پیم خواهد رفت که در  ست، و آنقدر در این م را در پیم گرفته ا

هد شااااد: یکی از دره باهی هالب خوا یل »های گمراهی و ت به همین دل

با اساااتفاده از رأی عادت می با احکام شااارع  بینی کساااانی که به مخالفت 

 35.«شودمیاند، ایمان در قلبشان مستقر نکرده

اینگونه افراد از کنار گذاشاااتن و انکار بخشااای از سااانت نبوی هیچ ابایی 

سنت نبوی ایجاد  شک آنان به  شروط و قیود از ابتدا به دلیل  ندارند، زیرا این 

ست که در شده اند، و کوتاهی در عمل به یک حدیث به خاطر بیماری قلبی ا

 .خواهد انجامیدهای دیگری از سنت اعتنایی به بخمادامه به بی

به یک  به خوبی خ ر کوتاهی در سااانت، حتی در عمل  علمای اساااالم 

دانسااتند که کنار گذاشااتن یک حدیث بدون حدیث را درب کرده بودند و می

دلیل موجه می تواند به غرق کشاااتی نجات منجر شاااود، به همین دلیل امام 

ستی شهور را کنار گذار » نتیم  ن یمام گظشل ت سی که یک حدیث م به  د وک

نه ها بال ب به دن ند، و  مل نک مار آن ع به شااا تدع  باشااااد، مب ای برای رد آن 

 36«.رودمی

                                            
 (.۱/۱۹۷) ، درء تعارض العقل والنقلشیخ االسالم ابن تیمیه -35

 .(۲۹۹الفقیه والمتفقه )ع  -36
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سنت نبوی مانند کشتی نوح است، هر کس سوار آن شود نجات یافته و به 

سعادت و سالمت اخروی خواهد رسید، و کسی که آن را ترب کرده و به دنبال 

خواهد بود. آنکه برای  شااادگانهای دیگری باشاااد، خواه ناخواه جزو غرقراه

گذارد، مانند کسی است که سوار کشتی شده پذیرش سنت شرط و شروط می

شتی غرق  ست، تا جایی که ک سو سو و آن  سورار کردن آن از این  شنول  و م

شت که سودی نخواهد دا سوزان برایم   حئ  ُّٱ :شده و در آن لحظه بانگ دل

  {.کافران مباشبا ما سوار شو و با }( ۴۲هود: ) ٱَّ  خب حب جب هئ مئ خئ



38 

 :ی انحرافات فکری معاصر، در کنار همهمه

آید تردید، سرگردانی و اض را  تا بحث از حد مرتد در اسالم به میان می 

گیرد، چرا که این مبحث بساایاری از نویسااندگان ساایاساای معاصاار را در بر می

به شااامار می رود. اشاااکالی بزرگ در مقابل فشاااار و تبلینات فرهنگ غر  

هااای ماادنی قرار کااه آزادی دینی را در راس هرم حقوق و آزادی فرهنگی

مهمی هد، و برای مجبور کردن ه له بر د به قبول این مساااا ها و جوامع  ی ملت

 .جنگداساس دیدگاه غربی می

ها و تحقیقات متعددی انجام شده است تا از شدت به همین دلیل پ وهم

و این حکم را یا از اساس اعتراض معترضین و مدافعان فرهنگ غربی بکاهند، 

نفی کرده، و یا با تنویل و مقید سااااختنم متناسااات با وضاااعیت جهان امروز 

 .جلوه دهند

این مقدمه توضایحی اسات مناسات برای این اشاکال که چرا حکم مرتد و 

اختالف و بحث و اعتراض در مورد آن هرگز در مذاهت فقهی م رح نبوده، و 

اند، و حتی در ئل زیادی اختالف داشااتهاگر چه فقهای اسااالم در مورد مسااا

شته به توافق  ضحی در آن وجود دا صریح و وا صوع  سائل که ن مورد برخی م

اند، اما حکم مرتد هرگز محل اختالف آنان نبوده اسااات، و اجماع نرسااایده

شده  سالم نقل  سیاری از فقها و علمای ا سم ب سالم در این حکم تو فقهای ا
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حال اختالف در   37اسااات. عاصااار مورد این حکم را در پ وهمبا این  های م

ی اجتهاد فقهی و دهد که بیم از قضاایهکنیم، و این نشااان میمشاااهده می

ی تاثیرپذیری از فرهنگ غر  باعث بروز این اختالف ادله و نصااوع، مساااله

 .شده است

جالت توجه این اسااات که کنار گذاشاااتن این حکم شااارعی با یک روش و 

ه بساایاری از معاصاارین در مورد ضاارورت رهایی از نگاه انجام نشااده، و اگرچ

های رهایی از این حکم متعدد و تبعات این حکم شرعی توافق دارند، اما روش

یک از این روش ند در هر  فاوت بوده اسااات. هرچ فاده، مت های مورد اسااات

های انحراف فکری را جسااتجو کرد، که در توان خاسااتگاهی از خاسااتگاهمی

ی ناقضاااات بسااا مهبین خود ت ما ه با حکم مرتد ار دارند، ا عارض  ها در ت ی آن

 .مشترب هستند

یل مکر نشاااادن در قرآن کریم رد  به دل بعضااای از محققین این حکم را 

یاتی نگاه میمی به آ کنند که کفار را مخاطت قرار داده، و مجازاتی کنند، و 

گیرند که شاااریعت اساااالم برای آنان در دنیا تعیین نکرده اسااات، و نتیجه می

مجازاتی برای کسااای که از آزادی دینی خود در دنیا اساااتفاده کند قرار نداده 

اساات. این تفساایر در درون خود انحرافی به همراه دارد، و این انحراف همان 

انکار سانت نبوی و عدم پذیرش آن اسات، زیرا حکم مرتد تنها در سانت نبوی 

                                            
، (۵/۴۳۱، بنوی در شااارح السااانه )(۷۶از جمله ناقلین اجماع، ابن المنذر در کتا  االجماع )ع  -37

، ابن الق ان در االقناع فی مساائل (۱۲/۲۶۴، ابن قدامه در مننی )(۱۲/۲۰۸نووی در شارح صاحیح مسالم )

 .هستند( ۱۱۹وسبکی در السیف المسلول )ع ( ۱/۳۵۵االجماع )
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ن مکر شاااده به ثبوت رسااایده اسااات، وادعای اینکه حکمی باید حتما در قرآ

 .باشد، به معنای این است که سنت در این زمینه کافی نیست

روند، اما با وجود پذیرش سااانت، حدیث برخی دیگر تا این حد پیم نمی

کنند چون را جزو احادیث آحاد دانساااته، ادعا می 38.«من بدل دینه فاقتلوه»

شت انحرافی به  ست، نباید به آن عمل نمود. این بردا ای معنخبر آحاد رنی ا

 .رد بخم بزرگی از سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است

حاد را می به خبر آ مل  یت ع به آن در گروهی دیگر کل مل  ما ع پذیرند، ا

کنند. این برداشااات نیز انحراف های حسااااس مانند تشاااریع را رد میزمینه

دیگری با وضاااع شااارای ی خاع و معاصااار برای سااانت نبوی اسااات. گویا 

به تشاااریع مهم هساااتند، و مباحث عبادی، عقیدتی و موضاااوعا ت مربوط 

 !اخالقی اهمیت چندانی ندارند

سیم می گروه چهارم شریعی تق شریعی و غیر ت کنند، سنت را به دو بخم ت

بندی دارند، مشااکل بزرگتر این اساات که و در کنار سااوء فهمی که در تقساایم

سیم شمعیار آنان در تق شریعی و غیر ت سنت به ت ثبات و ریعی معیاری بیبندی 

نامشخ  است، و بسیاری از آنان از این دیدگاه تنها برای حذف برخی احکام 

 .کنندخاع استفاده می

                                            
 .۶۲۲صحیح بخاری، حدیث  -38
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ا کشند تا این حکم ر را وسم می« اختالف فقهی»ی گروهی دیگر نیز بهانه

و  39از ساار راه بردارند، در حالی که در این مساااله هیچ اختالفی وجود ندارد،

فقها در مورد حکمی اختالف وجود داشااته باشااد، صاارف اختالف حتی میان 

کند، و برای عمل به یک حکم شاارعی الزم نیساات آن آن حکم را ساااقم نمی

 .حکم مورد اتفاق فقها باشد

قتل مرتد را در چارچو  شاااورش بر علیه حکومت و قانون  گروه شاااشااام

سیر کرده، و آن را مانند خیانت در نظام صر تف سی معا سیا  دانند، و ازمیهای 

 کنند. این تفساایر زیبا و متناساات با تفکراین جنبه کشااتن مرتد را توجیه می

رسااد، اما با داللت نصااوع شاارعی و کالم فقها ساایاساای معاصاار به نظر می

های تنییر شااریعت برای تناساات آن با فرهنگ تناساابی ندارد، و یکی از نمونه

                                            
دو فقیه مشهور اهل سنت قتل  رحمهما الله  کنند که ابراهیم نخعی و سفیان ثوری بسیاری ادعا می -39

نه قتل او  -اند مرتد اختالف داشته« استتابه»ی اند، در حالی که آن دو بزرگوار دربارهمرتد را رد کرده و نپذیرفته

روایت کرده ( ۱۰/۱۶۶چنانکه عبدالرزاق صاانعانی در کتا  مصاانف ) –شااود گفتند: تا ابد توبه داده میو می -

ی آن دو فقیه در بحث توبه دادن مرتد است، نه در حکم اصلی و اولیه، و آنگونه که عبدالرزاق . این نظریه-است

اگر مرتد کشااته شااود مال او متعلق به ورثه »گوید: روایت کرده اساات، ساافیان ثوری می ( ۶/۱۰۵در مصاانف )

ست سی که قبل از معرفی مرتد به حاکم او را »کند که گفت: از ثوری روایت می( ۹/۴۱۸و در جای دیگر )«. ا ک

شد، مجازاتی ندارد شان می«. بک شته، و فقها این ن صل حکم مرتد مخالفتی با دیگر علما ندا دهد که ثوری در ا

را در بحث  –رحمهما الله  –اند، و به همین دلیل فتوای ثوری و نخعی را از کالم وی داشاااته نیز همین برداشااات

و مننی المحتای ( ۱۰/۷۲کنند، نه در بحث مجازات ارتداد. برای مگال المننی ابن قدامه )استتابه مرتد مکر می

را  و سااافیان ثوری قتل مرتدرا ببینید. وحتی بر فرض اینکه بپذیریم ابراهیم نخعی ( ۴/۱۴۰خ یت شاااربینی )

شکالی که از این نظر به نمی ست، نه آزادی عقیدتی وی! در نتیجه ا پذیرند، باز هم فتوای آنان توبه دادن مرتد ا

شود، در فتوای آن دو بزرگوار نیز وجود دارد، و همانگونه که قتل بخاطر عقیده در تفکر سکوالر حد مرتد وارد می

 .پیگرد نیز مردود است مردود است، زندانی کردن و
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ها قانع زدهها و غر غربیمعاصااار اسااات. اگر چه این تفسااایر در ابتدا برای 

رسد، اما طرفداران آن در مقابل عقالی غر  که حقیقت این کننده به نظر می

کنند گرفتار خواهند شد. ضمن اینکه اینگونه تفاسیر حکم شرعی را درب می

احترامی به شاااریعت اسااات، از این جهت که طرفداران آن معترف نوعی بی

یر فقهی آن غیر قابل قبول و معارض هساااتند که حکم مرتد در تعریف و تفسااا

 .عقل است

ستند که به همه سانی ه شکلهفتمین گروه ک سل ی  صلحت متو های م

شوند تا عمل به ن  شرعی را متوقف سازند. انحراف این گروه در ترب یک می

حکم شااارعی به دلیل وجود مصااالحت یا نیازی ضاااروری نیسااات، زیرا چنین 

ی اجرای آن اختالف نظر در نحوه تفکری یک اجتهاد شااارعی اسااات و تنها

شرعی از  صلحت، حکم  ست که با ادعای وجود م وجود دارد. انحراف در این ا

اسااااس تع یل شاااود، و حتی در بررسااای ثبوت حکم شااارعی از ابتدا، بحث 

مصااالحت م رح گردد، و بجای اینکه حکم را پذیرفته و در عین حال به دلیل 

را در شرایم فعلی غیر ممکن بدانند، هایی عمل به آن وجود مصالح یا ضرورت

د. برنثبوت حکم را از اساس آن به دلیل وجود مصلحت و ضرورت زیر سوال می

صلحت اگرچه می ست، زیرا م ست ا ضواب ی این روش نادر شروط و  تواند با 

باعث لنو موقت حکم شااارعی شاااود، اما مشاااروعیت حکم را از ریشاااه زائل 

 .سازدنمی

اند، و کساااانی هساااتند که از ی منشاااعت شااادهگروه هشاااتم از گروه قبل

سخن می« رحمانی»ای ی چهرهضرورت ارائه سالم به غر   گویند، و ادعا از ا



43 

های دینی و کنند ساااخن گفتن از کشاااتن مرتد در عصااار انتشاااار آزادیمی

ای نامناسااات از اساااالم ارائه های سااایاسااای غر  از آن، چهرهحمایت نظام

شااود، اما با اری از احکام شاارعی م رح میکند. این سااخن در مورد بساایمی

بینیم که دعوت اساااالمی در کشاااورهای غربی به شاااکلی فوق این وجود می

عاده در حال انتشاااار و پیشااارفت اسااات. این نشاااان می دهد که ادعای ال

ها توهمی بیم نیست، و مدعیان این نمایی چهره اسالم در میان غربیزشت

ی کنند با زیباساااازی چهرهو تصاااور میتفکر دچار وهم دیگری نیز هساااتند، 

اسالم در نظر غر  و پنهان کردن بعضی از احکام و حقایق، دشمنان اسالم از 

 !حمله به دین دست بر خواهند داشت

ی هاترساااانند که اگر چنین حکمی را بپذیریم، نظامگروه نهم مردم را می

وجیه سااایاسااای از آن ساااوء اساااتفاده کرده و برای حذف مخالفین خود و ت

کنند. بر این اساااس وقتی کسااانی از یک حکم جنایاتشااان به آن اسااتناد می

شرعی سوء استفاده کنند، راه حل عاقالنه این است که حکم شرعی را کامال 

 !کنار بگذاریم

گروه دیگری حد مرتد را به دلیل تعارض با یک اصااال ق عی و مهم مانند 

 ی مختلفترکیبی از دو جنبه دانند. این انحرافهای فردی نادرست میآزادی

اساات: یک جنبه این اساات که با اسااتفاده از اصااول کلی، احکام فرعی را زیر 

ای از احکام برند، در حالی که اصااول کلی خود بر اساااس مجموعهسااوال می

توان حکم تحریم ربا را کنار گذاشاات، اند. با چنین تفکری میفرعی بنا شااده

صل  شر  خمر و تعارض دارد! و می« حالل بودن معامله»زیرا با ا توان تحریم 
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حالل بودن »خوردن گوشت مردار و گوشت خوب را زیر سوال برد، زیرا با اصل 

به« غذا عارض اسااات! جن نای غربی در ت که مع ی دوم انحراف این اسااات 

های فردی به شااکل معاصاار آن را به عنوان اصاالی شاارعی و ق عی وارد آزادی

 .انددین کرده

های معاصر برای رهایی های پ وهمی بارزترین روشه نمایندهاین ده گرو

های انحراف معاصاار در آن ی ریشااهحکم مرتد هسااتند، که همه« دردساار»از 

گرد آمده اساات. از منکر ساانت نبوی، تا کساای که عمل به ساانت را محدود 

سوال می صلحت زیر  شرعی را با ادعای اختالف یا م سی که احکام  کند، و ک

گذارد، و آن که ا آن که با اصااول فکری جدید احکام شاارع را کنار میبرد، تمی

شرعی می سی از حکم  ست. در نتیجه برر شرعی بیمناب ا سد، یا بر حکم  تر

ی انحرافات فکری معاصر باشد، ی همهتواند جامع و دربرگیرندهاین حکم می

م و توس و هنگامی که فرد مسلمان حکم مرتد را آنگونه که در قواعد شرع آمده

ی فقهای اسالم نقل شده است بپذیرد، گواهی خیر و صالح را برای خود همه

ثبت نموده، و از این انحرافات که بسیاری را دچار خود ساخته در امان خواهد 

 .ماند
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 :های سیاهلکه

سادگی درب خواهد   سی کند، به  صر را برر سی که انحرافات فکری معا ک

انحرافات به عنوان یک اختالف فقهی و علمی کرد که چگونه بسااایاری از این 

شوند، تا مقبولیت پیدا کنند، زیرا استناد به اختالفات فقها معرفی و تبلیی می

اما طبیعت و سااااختار   های این چنینی رایس اسااات.در بسااایاری از پ وهم

د و ای است که امکان تقلیاختالفات فقهی و شخصیت فقهای حقیقی به گونه

ستفاده ا شاندن انحراف سوء ا شی برای پو ز آن وجود ندارد، و در نتیجه هر تال

شت پرده سرانی پ شده و لکهو هو شکار  سرعت آ  هایی اختالفات فقهی، به 

سااایاه آن، عاقالن را نسااابت به دوری چنین ادعاهایی از اختالفات فقها آگاه 

 .سازدمی

ری ا اجازه دهید مگالی برای این لکه های سااایاهی که در هر انحراف فک

شود بزنم: مساله حجا  دیده می -« اختالف فقهی»مخفی شده پشت نقا  

شرعی مورد تایید الله متعال و پیامبرش، یکی از مسائلی است که غالت مردم 

گاهی دارند، و بسااایار می بینیم که افراد منحرف و از اختالفات مربوط به آن آ

فقهی موجود در این حجابی و برهنگی به اختالفات هوساااران برای ترویس بی

مبحث دامن زده، و با پیم کشااایدن بحث ترجیح اقوال فقهی و انتخا  قول 

کنند سخنی مالوف و مقبول تصور می« جواز بیرون بودن صورت و دست زن»

ی های سیاهاند که از جنس سخنان فقهاست. غافل از اینکه لکهبر زبان آورده

اریکی و گمراهی نظرات آنان را شااوند، عمق تکه بر قلم و گفتارشااان راهر می

دهد، و آگاهان و اهل بصاایرت زمانی که چنین نظراتی را مشاااهده نشااان می
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با یک انحراف فکری خ رناب و بیکنند، درمی به احکام یابند که  احترامی 

راهر، هم  چه در  یک اختالف فقهی محی. اگر  نه  ند،  شااارع روبرو هسااات

 .بودن صورت زن سخن می گویندانحراف فکری و هم اختالف فقهی از باز 

گوید، به تعریف اااا انحراف فکری وقتی از حکم پوشاندن صورت سخن می

ید از بی جابی میو تمج نه بیح که چگو عث پردازد، و در مورد این با جابی  ح

شود، و پوشم اسالمی دست وپا گیر است و اعتماد به نفس و آسایم زن می

سخن میجلت توجه می سخر و دهد، و گاکند داد  ست به تم ه در این زمینه د

نان نمی جا  می زند! آ مهتحقیر ح فاق ه به ات جا   که ح ند  های دان ی فق

اساااالم از امور مشاااروع و بخشااای از شاااریعت اساااالم اسااات، و برتری دادن 

احترامی به شاارع، ی حجا  نوعی بیحجابی بر حجا  و انتقاد از فریضااهبی

ش سنت، و تعدی به یک حکم  سوال بردن  ست، و اختالف فقهی در زیر  رعی ا

سوال بردن حجا  حرکت نکرده  سیر مدح برهنگی و زیر  این زمینه هرگز در م

ست، و فقهای  شرع ا سنت و  شمنی و تجاوز به  ست، زیرا این نگاه نوعی از د ا

 .امت همیشه ثابت قدم ترین یاوران سنت هستند

مساااجد آیا می توان تصااور کرد اختالف فقهی در وجو  نماز جماعت در 

باعث شود کسی به نمازگزاران در مسجد حمله کرده و آنان را به عقت ماندگی 

 !و تحجر متهم کند، و نماز گزاردن در خانه را روشنفکری و اعتدال بداند؟

ا انسان منحرف حقیقت تفکر خود را در این اختالف فقهی استتار کرده و 

ه دنبال محدود ساااختن و خواند، و ببه ممنوعیت حجا  و مبارزه با آن فرا می

ست، و از دیدن زنانی که چهره ضد آن ا ضع قوانین بر  شاندهو  اندی خود را پو
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نند کمتنفر است! و با این حال تعجت می کند که چرا مردم به وی اعتراض می

ی اختالفات دانند، زیرا به تصااور خود در دریاچهو او را هوسااران و منحرف می

نا می حالیفقهی شااا ند، در  که ک یاه اطرافم را نمیکه ل ند، و های سااا بی

شاااود، داند که چگونه افکار خ رناب و مضااار وی بر همگان آشاااکار مینمی

وقتی به دنبال ممنوعیت حکم شرعی و انزجار از آن و مجریان آن است، و بیم 

  جع مظ حط مض خض حض ُّٱ :رود که شاااامل این حکم الله متعال شاااودآن می

مد: ) َّ مغ جغ مع که }( ۹مح ناخوش  (وحی)چرا  تاده الهی را  فرو فرسااا

 {.دارند، پس اعمالشان را تباه گرداند

ساهل و کوتاهی در امر حجا  را  - شمان خود ت سان منحرف روزانه با چ ان

ها و بیند، و تصااااویر و مظاهر برهنگی و بی بندوباری در تلویزیون و روزنامهمی

رده، تالشااای برای کند، و هیچ ساااخنی بر زبان نیاومحل کار خود را لمس می

مبارزه با آن انجام نمی دهد، اما به تالیف کتت و مقاالت متعدد در ارجحیت 

قول به جواز بیرون بودن صورت و دست برای زن بر اساس ادله شرعی مشنول 

 !است

به جای انکار منکرات مورد اتفاق و تالش « فقیه»آیا می توان تصاااور کرد 

شتی شرعی، ا ضح  صحیح مفاهیم وا شر و ترویس یک برای ت شتری برای ن اق بی

شد، یا این همان لکهنظریه شته با ست که منحرف ی اختالفی دا سیاهی ا ی 

 کند؟را رسوا می

های غیرت و توجه چنین افرادی برای ترویس یک قول فقهی در چشااامه -

جوشااد، اما هرگز به این نکته توجهی ندارند که مورد صااورت و دساات زن می
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دانند، و حاضر نیستند به این اعضای بدن زن را عورت میفقها به اتفاق دیگر 

ست زن، نمی  صورت یا د شاندن  نکته فکر کنند که وجود اختالف در حکم پو

ند.  یه ک باری موجود در جوامع را توج ندو جابی و بی ب ند انحراف و بی ح توا

تواند وضااعیت کساای را درب کند که با ادعای جواز تفکر صااحیح فقهی نمی

صاااورت زن، در مقابل کساااانی که از بی حجابی و بی بندوبارِی  بیرون بودن

 !ایستدکنند میآشکار نهی می

فقهای امت قرنها به بررسااای و مناقشاااه در مورد این مسااائله اختالفی  -

دارد، به دنبال اند، اما در محی ی که حجا  و اهداف آن را بزرگ میپرداخته

ن خدشااه وارد سااازد. احکام حفظ آن و جلوگیری از هر عاملی اساات که در آ

نامحرم و وجو  حجا  و  با  شاااریعت در مورد تحریم اختالط و خلوت کردن 

و نهی از نرم سااخن گفتن و  (در برابر بیگانگان)پاکی چشاام و پرهیز از آرایم 

کند، و قلبهای زنده و دلسوزی توصیه به استقرار در خانه را برای زن ترویس می

آید، به دنبال حکم صاااحیح باری زنان به درد می بند وکه از هر انحراف و بی

اند، اما اکنون تمام این مسااائل به فراموشاای سااپرده شااده، و از آن فقم بوده

ست» صورت و د شده« بیرون بودن  ست، و منحرفین گویا گم  یباقی مانده ا

خود را یافته باشااند، این مساااله را از اعماق کتت فقهی بیرون کشاایده و علم 

 .کنندمی

م بها که جن ند  قدر تالش کن بارز ا هر چ ی فقهی و علمی این موضاااوع را 

سته شان لکهسازند، بر پو سیاهی وجود دارد که ی براق و مجلل ادعاهای های 

 .کنددر مقابل آفتا  دوام زیادی نخواهد داشت، و مقاصدشان را آشکار می
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صود از ست که مق شت تنها یک مگال بود، و نیازی به تاکید نی ن آ آنچه گذ

سی برخی روش شت های منحرفین و هوستنها برر شدن پ رانان برای مخفی 

اختالفات فقهی است، نه اینکه یک قول فقهی زیر سوال رود، یا فقهایی که بر 

 .کنند به انحراف متهم شونداساس اجتهادشان آن قول را انتخا  می

 فینکه توسم منحر « اختالف فقهی»توان هر ادعای و بر همین منوال می

شکار شود را بررسی نمود، تا لکهم رح می س ح آن آ ضوح بر  سیاه به و های 

بنااده و  ی فر بیااان  کنااد کااه بااا  تالش  چقاادر  هر  حرف  ن م گردد. انسااااان 

ها را مخفی سااازد، موفق نخواهد شااد، و در های ماهرانه آن لکهکاریمحافظه

 فیپایان مساالمان عاقل و منصااف خواهد دانساات که نه با یک مساااله اختال

 .فقهی، بلکه با یک ناهنجاری و خلل فکری و اخالقی روبروست
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 :به سوی سکوالریسم

توان اجباری کرد، کسااای که دوسااات دارد نماز احکام شااارعی را نمی»

داند، و کسااای که بخواند، روزه بگیرد یا از حرام دوری کند، خودش بهتر می

نااد و خاادای داتوان او را مجبور نمود، زیرا خودش میچنین نکنااد نمی

 «.خودش

ی آنچه بود که در گفتگویی دوساااتانه با یک راننده این جمالت خالصاااه

تاکسااای داشاااتم. از او خداحافظی کردم، در حالی که این جمالتم مرا آزار 

شنیدم، اما آنچه آزارم داد این داد. نه به این دلیل که اولین بار بود آن را میمی

شااانیدم، و این نشاااان ادی و عامی میبود که این جمالت را از یک انساااان ع

دهد که چنین تفکری در میان عوام مردم در جهان عر  و جهان اساااالم می

 .وجود آشکار دارد

شرع الزام ستورات  شد، و منهیات آن نیز قانونا ممنوع نگردد، اگر د آور نبا

ایم، اگرچه آن را لعنت کرده و بر آن آ  ی سااکوالریساام رساایدهعمال به دروازه

دن تاثیر بون بیندازیم. ساااکوالریسااام یعنی جدا کردن دین از دولت، و بیدها

احکام شااارعی بر قوانین عمومی و اجباری نبودن آنها. وقتی احکام شااارعی 

تنها به میل افراد بازگردد، و مخالفت با آنها هیچگونه مجازاتی نداشااته باشااد، 

 .ایمما در میدان تفکر سکوالریسم قرار گرفته

شرعی یکی از مفاصل کلیدی نزاع « منع»و « الزام» از بین بردن در احکام 

با تفکر ساکوالر اسات. فلسافه ساکوالر مخالفتی با وجود طاعات و منهیات در 

زندگی مردم به دلیل اعتقاد به یک دین خاع ندارد، بلکه از آن حمایت نیز 
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ی ثیرخواهد کرد، اما تا زمانی که این موضاااوع به زندگی خود فرد بازگردد و تا

یک حکم در مورد  باری بودن  یا اج یت  عث ممنوع با ته، و  نداشااا بر دیگران 

کام شااارعی در رهبری و  یل و لنو اح به تع  گان نشاااود. چنین تفکری  هم

 .حکومت منجر خواهد شد

اوامر و نواهی موجود در کتا  الله متعال و سنت نبوی هم شامل فرد و هم 

را مخاطت قرار می  جامعه می شااوند. هم به شااکل شااخصاای فرد مساالمان

 .دهند، هم نظام حاکم بر جامعه اسالمی را

ند: مان یاتی  مان آ که انسااااان مسااال مانی   ىن  نن من زن ُّٱٱز

 {.و نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید}( ۴۳بقره: )ٱٱٱَّ زي ري ٰى ين

به } (۱۱نسااااء: )  َّ  خن زن رن مم ام ىليل مل  يك ىك ُّٱیا  الله 

و ی دندانتان، پسااار را برابر بهرهکند که در مورد فرز شاااما چنین سااافارش می

شد ساء: ) َّ مت مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱیا  {.دختر با ( ۲۲ن

با زنانی که پدرانتان ازدوای کرده} خواند، خ ا  را می {اند، ازدوای نکنیدو 

یات را هم متوجه فرد می ند، و هم متوجه این آ طاعت ک ید از آن ا با که  ند  بی

ل کرده و بر اسااااس آن حکومت کند. ای که باید به این دساااتورات عمجامعه

شته این خ ا  را تنها متوجه فرد  سلمان در گذ سی از علما و بزرگان م هرگز ک

ی ندانسته، و جامعه را از شمول آن خاری نکرده است. این نوع نگاه، در نتیجه

شده آنان اوامر و  شیوع پیدا کرده، و باعث  سکوالر در میان مردم  رسو  تفکر 
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نها متوجه فرد دانسااته جامعه و حکومت را از اجرای آن معاف نواهی شاارع را ت

 .بدانند

ها و حدود شرعی که در کتا  الله آمده نمی دانم چنین تفکری با مجازات

چه تعاملی خواهد  -مانند ق ع دسااات دزد و شاااالق زدن زناکار و قامف  -

ف شااارع که آن را جزو ورای -داشااات؟ زیرا حکم در اینجا از مجرد الزام یا منع 

باالتر رفته اسااات. حتی احکامی که در شااارع مجازات معینی  -نمی دانند 

ضعیت مجرم و جامعه  صورت تعزیری، با توجه به و ست که به  ندارد، جرائمی ا

شاااود. این موارد به وضاااوح به الزام یا منع و شااارایم وقوع جرم مجازات می

 .رسندشخصی اکتفا نکرده و به حد مجازات و عقوبت می

از این بحث، دساااتور الله متعال به حاکمیت بر اسااااس دساااتورات  مهمتر

با شااادیدترین الفا  انتقادی اسااات، آنجا که  شااارع، و توصااایف مخالفین 

یدمی ما ئده: ) ٱَّ حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني ُّٱٱ:فر ( ۴۴ما

 .{و کسانی که بر وفق آنچه خداوند نازل کرده است، حکم نکنند، کافرند}

س س م  آما   تییی سلمانی از این }رالم ه ستند{. هر م سق ه تند{،}فا

آور کند که احکام شااارع، احکامی قضاااایی و الزامآیات چنین برداشااات می

ساس آن بین مردم از ق عیات و بدیهیات  ضاوت بر ا ستند، و اجرای آن، و ق ه

شریعت را نفی می سی که الزام و منع در  ست. ک کند، چگونه مفهوم شریعت ا

ی فهمد؟ اگر اوامر و نواهی در اساااالم تنها جنبهمیرا « حکم بما انزل الله»

 چیست؟« حکم»شخصی دارند، معنای 
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 من ُّٱٱ:بینیمدر کتا  الله مکررا در مورد امت اساااالم مدح و تمجید می

مران: ) ٱٱَّ نئ خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن ع آل 

ستید که برای مردمان پدید آمده}( ۱۱۰ ی اند، که به نیکشما بهترین امتی ه

 {.داریددهید و از ناشایستی باز میفرمان می

الله متعال وعده داده اساات که این امت را از نابودی حفظ خواهد کرد، تا 

 خن حن جن مم خم  حم جم ُّٱٱ:زمانی که از دساااتوراتم تبعیت نماید

مانم }( ۱۱۷هود: ) َّ  هن من که مرد حالی  و پروردگار تو شاااهرها را در 

 {.کندصالح باشند، ستمگرانه نابود نمی

سول  سیر این آیه، وقتی زینت بنت ر سلم در تف صلی الله علیه و آله و  الله 

ید:  یا از بین می»جحم پرسااا مان آ یان حانی در م که صااااال حالی  رویم در 

 «.بله! وقتی ناپاکی و خبث زیاد شود»فرمود: « هستند؟

این فرمایم رسااول الله صاالی الله علیه و آله و ساالم نیز تفساایری در مورد 

ست:  س»این آیه ا ست، امر به معروف و نهی از ق ست او م به آن که جانم در د

رود که الله متعال بالیی بر شااما نازل دهید، وگرنه بیم آن میمنکر را انجام می

شود ستجا  ن سق و ناپاکی «. کند، و پس از آن دعایتان م شار ف پس روای و انت

بث می مهو خ عث از بین رفتن ه با ند  عه شاااود، حتی توا جام یک  ی مردم 

در  ها و گناهانیکوکاران، تا زمانی که آن نیکوکاران برای کاساااتن از ناپاکین

سر  شی بدون الزام و منع می ست که چنین تال جامعه تالش نکنند، و طبیعی ا

 .نخواهد شد
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رسااول الله صاالی الله علیه و آله و ساالم مراتت و درجات این امر را نیز بیان 

به معروف و نهی از منکر فرموده، و الزام و منع را اولین و برتری جات امر  ن در

هرگاه کسی از شما منکری را دید، آن را با دست تنییر دهد، اگر »اند: دانسته

نتواند، با زبانم، و اگر باز هم نتوانسااات، با قلبم به دنبال تنییر باشاااد. این 

 «.ترین درجات ایمان استپایین

اهی شااارع کنار گذاشاااته اگر الزام دیگران به اوامر الهی و منع آنان از نو

ها ندارد، و وقتی تنها به انجام شااود، امت اسااالم برتری خاصاای بر دیگر امت

کارهای نیک بپردازد، از ناپاکی ها دوری کند، و در بهترین حالت با زبان به 

به آن مباهات ورزد. انجام  ندارد که  نصااایحت دیگران بپردازد، مزیتی وجود 

اند، در این ها انجام دادهی امت ها و تمدنها و نصاایحت دیگران را همهنیکی

امر چه وی گی و مزیتی برای امت محمد صااالی الله علیه و آله و سااالم وجود 

 خواهد داشت؟

تردیدی نیسااات که الزام و منع شااارعی باید با حکمت و گفتار زیبا و نیکو 

همراه باشاااد، و همه مردم نباید بدون ضااااب ه و قاعده آن را اجرا کنند، و در 

ضرورتی  شود  ضرات بزرگتری  سد و م ضعف و ناتوانی یا وقتی باعث مفا حالت 

ندارد. تمام این مسااائل از جمله قواعد شاارعی واضااح و صااحیح در این زمینه 

روند، اما ی الزام و منع در شاااریعت به شااامار میهساااتند، و مکمل مسااااله

نهنمی به عنوان بها ل حکم ای برای زیر ساااوال بردن اصاااتوان از این قواعد 

 .استفاده نمود
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تاکسااای وقتی آن جمالت را بر زبان آورد، خو  می دانم که آن راننده ی 

حقیقت آن را مد نظر نداشااات و از لوازم و عواقت گفتارش آگاهی نداشااات، و 

م مئنم که در دیگر مواقع از جمالت مشااابه دوری کرده و به الله پناه خواهد 

سائلبرد. اما نمی ستمر توان از کنار چنین م شت، زیرا طرح م سادگی گذ ی به 

آن در میان مردم فرصااتی برای بقا و نفوم چنین تصااوراتی در جوامع اسااالمی 

کند، و به مرور بدون این که متوجه باشاایم به سااکوالریساام خواهیم ایجاد می

 .رسید
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 :سکوالرسازی احکام شرع

صحیح  ست یافتن به  شه و مفهوم د س»ترین نظریه در مورد ری «  مسکوالری

های معاصاار در این زمینه متعدد و متنوع کار آسااانی نیساات، چراکه پ وهم

مه ما ه که ی این پ وهماسااات، ا ند  ته متفق هسااات یات بر این نک ها و نظر

حقیقت سااکوالریساام در میزان دوری از دین نهفته اساات. برخی از تعاریف و 

های زندگی جنبه ها سکوالریسم را تا حد سرکو  و حذف دین از تمامپ وهم

برد، و برخی دیگر آن را تنها در جدایی دین از امور سیاسی و حکومتی باال می

 .کندخالصه می

ست، زیرا چنین مفهومی از  شت اول نی سخن گفتن در مورد بردا نیازی به 

سی در  سا شکل ا ست. م سلمانی مردود و غیر قابل قبول ا سم هر م ابتدا تو

شیده و بالهایم نفی نمی مفهوم دوم است که دین را رد و کند، بلکه دین را ترا

پایینرا ق ع می ند، و ساااپس آن را در سااا حی  قانون و ک حد الزام و  تر از 

 .پذیردحکومت می

آنچه باید با تحسین و تقدیر یادآور شد تالشها و زحمات متفکرین و علمای 

 ت. ایناسالم در بیان انحرافات تفکر سکوالر و هشدار در مورد خ رات آن اس

شده که از تالش سلمان  ها باعث ایجاد نوعی بیداری و آگاهی در میان ملل م

ا گریزانند،  ا حتی با مفهومی که انحراف و تشدد کمتری دارد  نام سکوالریسم 

سا  به  صرف انت سکوالرها حتی از  سیاری از  ست ب شده ا ساله باعث  و این م

 .این تفکر دوری کنند
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فکر سکوالر را چه در شکل افراطی و چه در بنابراین ضمیر مسلمان خ ر ت

کند. اما اشااکالی که محتای دقت و بررساای و توجه شااکل معتدل آن درب می

اساات، نفوم برخی از مفاهیم سااکوالر به احکام شاارعی اساات، چرا که اخیرا 

برخی از احکام شرعی به شکل جدیدی که مورد قبول سکوالریسم است ارائه 

 .شوندمی

سکو می ساس نگاه دانیم که  صویت قوانین و اجرای احکام بر ا سم با ت الری

تاثیر در قانون و حکومت مانند دینی مخالف اسااات، و مشاااکلی با احکام بی

ندارد. مشکل با احکامی است که در … ادای عبادات و پرهیز از حرام و انفاق و

تاثیر می های شااارعی و ممنوعیت گذارند، مانند مجازاتزندگی دیگران نیز 

ساس قدم جدیدی برای قانو نی ارتکا  حرام و اجباری بودن واجبات. بر این ا

 .ایجاد تناست و سازگاری بین این احکام و تفکر سکوالر برداشته شده است

حذف مفهوم  ید تالش برای  جد یت»این روش  بار»و « ممنوع در   «اج

احکام شرع است. از این دیدگاه، احکام شرع دستوراتی هستند که مسلمان 

ستورات تبعیت به چیزی امر کرده، یا از آن باز میرا  سی که از این د دارند، و ک

نکند تنها نصیحت شده و هیچگونه اجباری در این زمینه وجود ندارد، و طبعا 

شرع با چنین شود. ارائهمجازاتی هم برای تخلف در نظر گرفته نمی ی احکام 

 .بول استشکل و تصویری طبعا در تفکر سکوالر معاصر کامال مق

سی و انتخا   ساس دمکرا شریعت در این تفکر جدید بر ا تحکیم و ت بیق 

اکگریت اساات، و الزام و اجبار مردم به احکام شاارع نه به دلیل آساامانی بودن 
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احکام، بلکه به دلیل این است که مردم چنین قانونی را با رای اکگریت انتخا  

 .ا برگزیننداند، همانگونه که ممکن است قانون دیگری ر کرده

مجازات مرتد نیز در شااریعت اسااالم بر اساااس گفته فقهای متقدم تنها به 

دلیل خروی از اساااالم نیسااات، بلکه در مورد فردی اسااات که علیه حکومت 

های در ساایسااتم« خیانت عظمی»شااورش کرده، و بر اساااس قانون معروف 

 .شودقانونی معاصر اعدام می

خوانده می شااود نیز به معنای سااودی که در شااریعت تحریم شااده و ربا 

شااود نیساات، و تعریف فقها از آن نادرساات بوده سااودی که به وام اضااافه می

اساات. مقصااود فقم سااوء اسااتفاده از فقرا و نیازمندان در این بخم اساات، و 

شاااود، و از زیان هرگاه به این دلیل متضااارر شاااوند قانون مانع دریافت ربا می

 .کندمالی افراد جلوگیری می

 اعالی کلمه»اساااس این تفکر جدید، جهاد در شااریعت اسااالم به دلیل بر 

سرزمین« الله ست، بلکه تنها برای دفاع از  شده و بیرون راندن نی شنال  های ا

 .گویندشود، همانگونه که قوانین بین المللی میمتجاوزین انجام می

سالمی و در اختیار  شور ا ست و رهبری یک ک سلمانی برای ریا شتراط م ا

ای تاریخی بوده که در فتن مناصااابی چون قضااااوت و امگال آن نیز مساااالهگر 

شاادند ها بر اساااس دین تشااکیل میشاارای ی خاع و در دورانی که حکومت

موضاااوعیت داشاااته اسااات، و با رهور حکومتهای مدنی که تاثیر دین را در 

 .پذیرد، چنین قانونی بال موضوع استی برخورد با شهروندانم نمینحوه
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و تاثیر جنساایت بر احکامی مانند شااهادت در دادگاه و « زن بودن»وصااف 

ست  ست نیز مربوط به دورانی ا سرپرستی خانواده و غیره که مورد اتفاق فقها

که در آن زن مشااارکت چندانی در جامعه نداشااته، و با توجه به حضااور آشااکار 

 .دار زن در دنیای امروز، جنسیت تاثیری در احکامی مانند شهادت و والیت ند

در برخورد با غیر مسااالمانان مربوط به « والء و براء»در تفکر جدید، مفهوم 

شرایم تاریخی خاصی است که در آن دشمنی بین مسلمانان و غیر مسلمانان 

واضااح و آشااکار بوده، و در نتیجه مفهوم برائت از غیر مساالمانان ضاارورت پیدا 

مراهی و تمایل به کرده اساات، و کساای که چنین تفکری را نداشااته، به همی

شااده اساات. اما در دنیای امروز و با توجه به دشاامن غیر مساالمان متهم می

ی ساایاساای و تشااکیل دولتهایی که بر اساااس مصااالح دنیوی تنییر اندیشااه

 .گیرند، چنین مفهومی معنی نداردتصمیم می

کند، تنها ممنوعیت آزار ضاااوابم شااارعی که روابم زن و مرد را کنترل می

نیم. بیء استفاده است، همانگونه که در قوانین جهانی معاصر میجنسی و سو

ستن بر نامحرم  شم ب اما مفاهیمی مانند تحریم خلوت و خودنمایی و وجو  چ

 .شوندتضعیف یا لنو می… و متین سخن گفتن و

ماند، اما هر قساامتی از آن به این ترتیت، از احکام شاارعی نامی باقی می

نییر ای تشود، و به گونهصر سازگاری ندارد حذف میی سکوالر معاکه با مائقه

 .شوند که هیچگونه تعارضی با تفکر سکوالر نداشته باشندداده می

تایس کاش می با احکام شااارعی ن دانساااتند که اگرچه این روش برخورد 

ست میاولیه سکوالرها به د سواالت  شبهات و   دهد، وی مگبتی در مواجهه با 



60 

ی اسااتحسااان خ ا  شاارعی را از زبان برخی افراد به هاشاااید برخی از نمونه

شرعی  سمی به اینکه احکام  ست ر سوی دیگر اعترافی ا نمایم گذارد، اما از 

صر  ستند، و این اجتهادات معا شکال و نق  ه شکل حقیقی خود دچار ا در 

 .ها و نقائ  احکام شرعیروشی است برای خروی از بحران کاستی

به آنان بگوید: این چه جوابی خواهند داشااات وقتی  مخالفی هوشااایار 

سالم آگاهی گریزید، حکم و نظر همهحکمی که از آن می ست، که از ا ی فقها

به  یت  یت و نقصااای وجود دارد، این ع بیشاااتری دارند، و اگر در این حکم ع

 !؟…گردداعتراف شما به خود شریعت و دین باز می

تا حد زیادی به تفکر  این روش نوعی از تاویل احکام شرعی است که آنها را

یک می عاصااار ساااکوالر نزد نگ و تفکر م قادات فره ند، و از حمالت و انت ک

شده و به اندازهمی شریعت دور  صد و اهداف  ی دوری از ن  کاهد، اما از مقا

شود. این روش ممکن است حتی ی تفکر فقهی نیز خاری میشرعی، از دایره

صا شمندان معتبر و  سرایت کند، اما به برخی از علما و اندی ضیلت نیز  حت ف

شند، ولی ما  شته با اجتهادی نادرست است که امید است به خاطر آن اجر دا

را از بیان نادرساااتی این اجتهادات و این طریقه تفکر و عوامل موثر در آن باز 

 .داردنمی
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 :تسامح فقهی 

ی اینترنت این مزیت را دارد که به های شااارعی و فکری در شااابکهبحث

دهد حق را از همه جوانت بشااناسااد، به وی ه وقتی بحث و ده امکان میخوانن

شه صیتمناق شخ سم  ضوع ی جدی و علمی و تو شود که در مو هایی انجام 

دگان کننی م الت شرکتبحث تخص  خوبی دارند. در این شرایم با م العه

ی های مختلف موضاااوع را دریابد، و از همهتواند جنبهدر بحث، خواننده می

مربوط به بحث آگاهی پیدا کند تا مسیر صحیح را در موضوع  نصوع و قواعد

باید همیشاااه در م العه یابد. این روش و منهس  ی بحگها مد نظر مورد نظر ب

 .عاقالن باشد

ساله از خالل درب این روش خواننده می ضوعات“تواند به م و ” تداخل مو

ت رکدر بساایاری از مسااائل شاارعی و دینی پی ببرد. برخی شاا” خلم مباحث“

گیرند، و تمام دالیل و ی جوانت موضااوع را در نظر نمیکنندگان در بحث همه

ستوار می ساس ا ستندات خود را بر این ا سیر معینی م ضوع در م کنند که مو

ها و مسااایرهای رود، در حالی که موضاااوع مورد بحث دارای جنبهپیم می

 بحثها در فهم صااحیح مختلفی اساات و تشااخی  و بارز ساااختن این جنبه

 .تاثیر بسیار دارد

به موضاااوع تساااامح فقهی مکر کردم زیرا از  این مقدمه را برای پرداختن 

ست که بحث و مجادله در مورد آن ادامه دارد و بررسی و پیگیری  ضوعاتی ا مو

های موضوع برای درب حقیقت مهم است و هرگاه موضوعات در ی جنبههمه
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جدا کنیم تا تصااویر واضااحی از آن مخلوط شااوند، ضاارورت دارد آنها را از هم 

 .بحث به دست آید

نم تواام، میبر اساس مطالعات و بررسی هایی که بر این گفتگوها داشته

 :های زیر تقسیم کنمآنها را به پرونده

اخالقیااات و آدا  گفتگو؛ ماااننااد احترام بااه مخااالف،  ی تس ی رسنتتیه

ضاوتخودداری از توهین و بی صاف در ق در مورد دیگران،  احترامی لفظی، ان

سی از خودداری از تفتیم نیت ها و مکنونات درونی افراد که جز الله متعال ک

آنها خبر ندارد و موارد مشابه دیگر از ارزشهای اخالقی که شریعت اسالم آن را 

تا حد اصااول کلی دین باال برده اساات، و واجت اساات همگان یکدیگر را به آن 

 زت رت ُّٱٱ:فرمایدبندگانم اسات که میتوصایه کنند، و وصایت خداوند به 

که }( ۵۳إساااراء: ) ٱَّ مك يترث  ىت نت مت ند  ندگانم بگو: ساااخنی بگوی به ب

 {.باشد (و نیکوترین سخنها)زیباترین 

شان هرگز  ست، زیرا ای سلم بوده ا صلی الله علیه و آله و  و این رفتار محمد 

نه بان و طع بدز حاش و  نتف نده نبود. همیشاااه حریم این اخزن و لع الق کن

ضرورت  صورت گرفته که  شده، و رفتارهایی نادرست و زشت  سته  شک عظیم 

با آن مقابله شاااود، و گاهی اوقات این رفتارها در موضاااوعاتی فقهی و  دارد 

تواند محل اختالف نظر و بررسااای باشاااد. این دهد که میاجتهادی رر می

ه، ردمساااله نیازمند تمرین و تالش اساات تا انسااان مساالمان خود را کنترل ک

 .خشمم را فرو برد
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این رفتارهای اخالقی موضوعی است که باید از بحث درستی یا نادرستی 

نده نارره کن جدا شاااود و م حث فقهی و فکری  با ند و م نانی ت که ساااخ ای 

گوید، همانگونه که منارره آورد الزاما ساااخنی باطل نمیادبانه بر زبان میبی

آورد. در واقع حق بر زبان نمی ی مود  و فهیم در گفتگو الزاما ساااخنکننده

 .ی درستِی افکار باشداخالق گفتگو نباید تعیین کننده

گناهکار دانسااتن فرد مجتهد و صاادور حکم فسااق و مجازات   رسنیه مس ی

ست با این عنوان که  سوالی دیرینه و مهم ا اخروی به خاطر رای و نظرش، که 

ساااوال رفتن عدالت وی  تواند باعث فساااق، کفر یا زیرآیا اشاااتباه مجتهد می

باشاااد؟ در این زمینه نظرات و آراء مختلفی وجود دارد، و به نظرم کسااای که 

بهترین بررساای و تحریر را در این زمینه انجام داده شاایخ االسااالم ابن تیمیه 

شه صل و مناق سی مف ست، که پس از برر شده در این ا ی تک تک آراء م رح 

مجتهِد مسااائول، “رساااد که تیجه میزمینه در کتا  مجموع الفتاوی به این ن

اعم از حاکم، عالم یا پیشاااوا و مفتی هرگاه تقوای الهی را پیشاااه کند و در حد 

توان اجتهاد کند، به همان میزان از ساااوی خداوند مکلف اسااات و مساااتحق 

  40.”ثوا  است اگر تقوا را در حد توان پیشه کرده باشد، و مجازات نخواهد شد

ی م رح شااده شااود که شااخ  به مسااالهث میاین دیدگاه منصاافانه باع

توجه کرده، آن را با توجه به میزان م ابقتم با کتا  و سااانت بسااانجد، اما 

داگانه ای جی قول به گنهکار بودن و فاسق یا کافر بودن مسالهحکم بر گوینده

                                            
 (.۱۹/۲۱۷)  مجموع الفتاوی -40
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ی فقهی و بیان حکم آن است، و حکم بر است. پ وهم فقهی به دنبال مساله

ضوعی مت شخاع مو ست و تداخل بین این دو موضوع باعث میا شود فاوت ا

نند رد کبرخی افراد از پذیرش برخی مسائل ترس داشته باشند، زیرا تصور می

آن به معنای حکم تفسیق یا گنهکار دانستن گوینده است و برخی دیگر چون 

معتقدند فالن مجتهد یک امر حرام را حالل کرده اساات در نتیجه او را فاسااق 

ساله، و حکم بر مخالف، پردهمی دانن هام ی ابد. با درب تفاوت میان حکم بر م

 .و اشکال کنار خواهد رفت

سه ی رسنیه ساله ی  ست. این م سائل اختالفی ا  ایاعتراض و انکار در م

ی آن نظرات مختلف و مشااهوری دارند و فقهی و مشااهور اساات که فقها درباره

د ااا مرتبم ساختن انکار و اعتراض به قویترین نظریه در این زمینه ااا بدون تردی

شد، به اعتراض  شرعی دورتر با ست. هر چه خالف فقهی از ن   شرعی ا ن  

نزدیکتر است، زیرا شریعت معانی معروف و منکر را معرفی کرده، و این مفاهیم 

جه وجود اختالف توسااام ن  تعریف می ما. در نتی نه اختالف عل ند  شاااو

با رعایت حکمت و بر حسااات درجات  -عتراض تواند مانعی برای انکار و انمی

باشااد. زیرا موضااوع انکار مرتبم به اجرای مبدأ امر به معروف و نهی از  -انکار 

منکر در دین اسااات و اعتراض به مخالف به معنای گنهکار دانساااتن یا تنگ 

ی اجتهاد نیساات و این دو موضااوع فقهی جداگانه هسااتند. انکار کردن دایره

ا به روش غیر حکیمانه و بدون مراعات وضاااعیت مخالف، ی مساااائل یدر همه

نادرساات و مخالف تسااامح فقهی اساات و از سااوی دیگر معنای تسااامح فقهی 

 .کنار گذاشتن مبدأ انکار در مسائل اختالفی نیست
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گیری فقهی انتخا  میان مذاهت و نظرات فقهی. آساااان  رسنیه چها  ی

ش سوی آن نگه دا سم را میان دو  ساختن مردم که باید حد و سو ملزم  ت، یک 

ته یک گف یهبه  هاد و نظر نه اجت هت ی فقهی و رد کردن هر گو مذا ی دیگر از 

فقهی معتبر، به وی ه در مساااائل اجتهادی که جای اختالف و بررسااای وجود 

ترین نظریه با دارد، و ساااوی دیگر مخیر سااااختن مردم میان اقوال، تا آساااان

ا انتخا  کنند، که هر دو مردود توجه به میل شااخصاای و شاارایم عصاارشااان ر 

اساات. زیرا کساای که توانایی بررساای ادله و مسااائل فقهی را دارد نباید از قول 

داند عبور کند، و کسااای که این توانایی را ندارد، از فقهی که آن را راجح می

به علم و دینداری باید میان اقوال و اش اعتماد دارد میفردی که  پرساااد و ن

ما چه را  هت آن بال کردن مذا مان دن ند، زیرا این ه خا  ک یل اساااات انت

هاست که فقها در مم و زشتی آن متفق هستند و آن را با اصل تکلیف رخصت

شرعی  41منایر می دانند، صوع  سلمان باید در حد توان پیروی از ن زیرا فرد م

خواهد را پیشاااه ساااازد و این که اقوال فقهی را در سااابدی ریخته، آنچه را می

او را تابع هوای نفس و شاااهوتم خواهد سااااخت، ضااامن اینکه  انتخا  کند

سان سالهآ صل را در هر م شود ا سامح نباید باعث  شت و گیری و ت ی فقهی گذ

شم سالهچ صور کنیم که هرگاه م شی قرار دهیم و ت ست پو ای محل اختالف ا

پس در آن گشااایم وجود دارد، زیرا آنچه در حرام بودنم اختالف واقع شااود 

                                            
اند مراجعه شاااود به: مراتت برای دیدن برخی از علمایی که در این زمینه اجماع فقها را نقل کرده -41

، االقناع فی مسائل (۲/۱۱۹، جامع بیان العلم و فضله تالیف ابن عبدالبر )(۲۷۱االجماع، تالیف ابن حزم )ع 

 .(۴۱و صفه الفتوی والمفتی و المستفتی )ع ( ۱/۶۵ابن الق ان )االجماع، تالیف 
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ل نیساات و این از بدیهیات دین اسااالم اساات، همانگونه که شاایخ الزاما حال

و هنگامی که اصااال در هر مسااااله ای ن   42االساااالم ابن تیمیه می گوید.

شد، باید پ وهم صورت گرفته، دایرهشرعی با ستجو ها در چارچو  آن  ی ج

بر آن متمرکز باشااد و اگر اختالف و اجتهاد و تاویلی صااورت گیرد، باید از ن  

 حم ُّٱٱ:فرمایدشاامه بگیرد. این روش، ت بیق دسااتور الهی اساات که میساارچ

اگر در چیزی اختالف داشااتید }( ۵۹نساااء: )ٱَّ  هب هن من خن حن جن مم خم

 {.آن را به خدا و پینمبر او برگردانید

اما هنگامی که وجود اختالف به تنهایی حجت و عذر قرار گیرد، در نهایت 

ایگاه آن منجر خواهد شااد و به کنار گذاشااتن نصااوع شاارعی و تضااعیف ج

اختالف نزد هیچ “همین باعث شااده اساات که ابن عبدالبر رحمه الله بگوید: 

ام حجت نیسااات، مگر کسااای که یک از فقهایی که در امت اساااالم شاااناخته

 43.”هایم نباشدبصیرت و دانشی نداشته، حجیتی در گفته

سان ی  سجمی رسنیه ضوآ ال عی کگیری در بحث انحرافات عقیدتی که مو

اساات، زیرا اختالفات فقهی به نصااوع ” گیری فقهیآسااان“خاری از مبحث 

شرع و بدیهیات آن تعارضی ندارد، بر خالف شرع نزدیک می صول  شود و با ا

آورد، اما ی فکری منحرفی که انحرافات و مذاهت عقیدتی به وجود میپدیده

 اهمیت ساختن کنند از مفهوم تسامح فقهی برای کمبرخی از مردم تالش می

                                            
 (.۲۰/۲۷۰) مجموع الفتاوی -42

 (.۲/۱۱۵) جامع بین العلم و فضله -43
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ستفاده کنند، به این ترتیت که یا آن  سوء ا خ ر انحرافات عقیدتی میان مردم 

را نوعی از اجتهادات انسااانی قرار دهند، بر این اساااس که هیچ کس حقیقت 

م لق را در اختیار ندارد، یا بر این اساس که آنان نیز اجتهاد کرده و در اجتهاد 

وضوع معذور دانستن گوینده را به موضوع خود معذور هستند. به این ترتیت م

کنند و یا موضاااوع اخالق گفتگو را با واکنم به یک نظریه یا گفته مخلوط می

کنند و یا حالتهای مشاااابه دیگری از موضاااوع رعایت حقوق مردم مخلوط می

عث تزلزل فکری می با که  حث  که این شاااود و فراموش میخلم مب ند  کن

 .و مخالف روش مومنان استاعتقادات در تعارض با شریعت 

به بحث ” ادغام موضاااوعات“و ” هاخلم پرونده“ی پدیده تنها منحصااار 

تسامح فقهی نیست، و بسیاری اوقات حقیقت برخی قضایای فکری و شرعی 

شاااود، زیرا حق را با باطل و درسااات را با نادرسااات مخلوط بر فرد مشاااتبه می

رخوردی اسااات که در کند. اما روش شااارعی در این زمینه همان روش بمی

که شااود، بلشااود، و م لقا پذیرفته یا رد نمیمقابل الفا  مجمل اسااتفاده می

ی شاااود، بر اسااااس روشااای علمی که همهحق آن پذیرفته و باطل آن رد می

 دهدهای موضوع را بررسی کرده، دیدگاهی کامل و فراگیر به دست میبخم

 .گذاردحق را کنار نمی و به خاطر اجمال و اختصار در باطل واقع نشده،
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 :انقیاد مشروط 

های منحرف از نصوع شرع بسیاری از کسانی که دارای اهداف و دیدگاه

اند با جسااتجو در کتت فقها و با اسااتفاده از فناوری روز، هسااتند، عادت کرده

موافق با تفکرات خود را استخرای  –های فقهی ا قدیم یا جدید نظرات و دیدگاه

ا زورقی ایمن بساااازند تا در مقابل اموای انتقادات و اعتراضاااات کرده و از آنه

 .روزافزون به انحرافاتشان مقاومت نمایند

سی که هرگاه آیه صلی الله علیه و آله ک سول الله  ای از قرآن یا حدیگی از ر

 کند کههایم بشااانود، بالفاصاااله اشااااره میو سااالم را در مخالفت با دیدگاه

ست، و « فالنی»ارد، و دیدگاه نیز چنین نظری د« فالنی» در این زمینه ارجح ا

این مسااائله از مساااائل اختالفی اسااات، و تا زمانی که بین فقها در مورد این 

مساائله اختالف وجود دارد، شااایسااته نیساات مردم را به مضاایقه و مشااقت 

 !اندازیم

ست، آنجا  صادر کرده ا سئله در کتا  خود حکم  الله متعال در مورد این م

هرگاه در }( ۵۹نسااااء: )ٱٱَّ  هب هن من خن حن جن مم خم حم ُّٱ :مایدفرکه می

به امری اختالف  ید، آن را  یافت تا )نظر  له و  (ک نت)ال یامبر عرضاااه  (سااا پ

 {.بدارید

( 10)شاااوری: ٱٱٱَّ  جم حكخك جك  مق حق مف خف حف جف ُّٱٱ:و در جای دیگر

 {.و در هر آنچه اختالف نظر پیدا کنید، حکمم با الله است}

الفی در احکام شااارعی پیم آید، مرجِع قضااااوت در در نتیجه هرگاه اخت

سئله ست. این م سنت نبوی ا سلمان مورد آن، کتا  الله و  ست که هر م ای ا
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سلم درب می صلی الله علیه و آله و  سول الله  ند. کتابع امر الله جل جالله و ر

شرع به معنای وارونه  ستورات  صوع و د اما تکیه بر اختالف فقهاء برای ترب ن

سولم متکی به کالم جلوه د ست، زیرا در این حالت حکم الله و ر ضیه ا ادن ق

شد، عمل  شته با ست و هرگاه قول فقهی مخالفی در مقابل ن  وجود دا فقها

شود و به جای اینکه اقوال و نظرات فقهی در میزان نصوع به ن  متوقف می

شود، عمل به مفهوم ن  در میزان اتفاق یا عدم اتفاق فقها برر  ی سسنجیده 

 !گرددمی

تردیدی نیسااات که چنین روشااای کامال از نگاه و روش فقها در اختالفات 

شاااان به دور اسااات، زیرا آنان اگر چه در بسااایاری از مساااائل با یکدیگر فقهی

شرعی  صوِع  ستند که داللت و مفهوم ن شتند، اما همگان متفق ه اختالف دا

قابل با وحی ارزش هایشاااان در تمعیار و حاکم بر اجتهادات آنهاسااات، و گفته

نان هرگز معتقد نبودهخود را از دسااات می به نصاااوع، دهد. آ ند که عمل  ا

مشاااروط به وقوع اجماع اسااات یا اینکه خالف فقها مانند مانعی نفوم و تاثیر 

 !سازداثر میوحی را بی

ست.  شده و بدیهی بوده ا شناخته  سئله در میان فقها و علما کامال  این م

یه تصاااریح دارد که اگر در تحریم یک شااایء اختالف شااایخ االساااالم ابن تیم

 :حاصل شود، داللتی بر حالل بودن ندارد، و می گوید
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چنین تصااوری مخالف اجماع امت، و ب الن آن در دین اسااالم ق عی و »

 44«.واضح است

ی کسی که چنین ادعایی و فقیه مشهور اسالم، ابن حزم رحمه الله درباره

 :گویدکرده باشد می

که اگر فر » کامی  مام اح پذیرد، و ت مت را ب ماع ا کام مورد اج ها اح دی تن

دارای ن  هساااتند اما در آن اختالف وجود دارد را ترب نماید، به اجماع امت 

همچنین ابوالحسااان ابن الق ان، اجماع علما را در مورد  45«.فاساااق اسااات

تحریم اکتفا به اجماع و عدم پذیرش احکام صاااریح اما مورد اختالف شااارع را 

باره   46.قل می کندن با تیزبینی و بصااایرت در این  له  امام شااااطبی رحمه ال

این امر از حد کفایت و اعتدال بساایار فراتر رفته، تا جایی که وجود »گوید: می

 47«.روداختالف در مسائل به عنوان حجتی بر مباح بودن به کار می

اری ی این مقاله خآوری اقوال فقها در تایید این اصااال از حوصااالهجمع

اساات، اما به عنوان حساان ختام، این سااخن موجز حافظ ابن عبدالبر را نقل 

که میمی ید: کنم  که می»گو جایی  یک از تا  دانم، وجود اختالف نزد هیچ 

                                            
 (.۲۷۰ /۲۰) مجموع الفتاوی -44

 (.۲۹۱ /۱) اإلحکام فی أصول األحکام -45

 (.۶۵ /۱) االقناع فی مسائل اإلجماع -46

 (.۵۰۷ /۴) الموافقات -47



71 

فقهای امت حجیتی ندارد، مگر کسااای که نه بصااایرتی دارد، نه معرفتی و نه 

 48«.دلیلی بر قول خود

و محکمی اساات بر ضااد  گیری بساایار شاادیدواضااح اساات که این موضااع

صوع را به دلیل وجود اختالف کنار می سانی که داللت و مفهوم ن د و گذارنک

ند چنین تفکری بی ها درب کرده بود که فق لت آن این اسااات  به ع احترامی 

 .نصوع و خودداری از انقیاد و التزام به ن  شرعی است

سائل فقهی تنها در تفاوت فهم آنان از ن  ب ستاختالف فقها در م و  وده ا

شده و با آن پایان می شرعی در نتیجه از ن  آغاز  سی که با حکم نِ   یابد. ک

مخالفت ورزد، به دلیل اجتهاد و فهم خود دچار این مخالفت شاااده، و برای 

سانی  شت. اما روش آنان هرگز مانند ک صم اجر خواهد دا صدق نیت و اخال

ساگیری و اننبوده که پس از کنار گذاشاتن ن  و تصامیم س تخا  نظریه بر ا

اصااول و تفکراتی که دارد، به سااراغ نصااوع معارض و متضاااد آمده و تالش 

تا از شاااادت اعتراضااااات می ند  یدا ک یل آن پ تاو یه و  ند راهی برای توج ک

به  هد، و در این راه  کا خالفینم ب نگ می« اختالف فقهی»م بدیهی چ زند! 

 .است این دو مانند هم نیستند

ی با این همه تاکید بر لزوم اجماع و اسااقاط ن  در طرفه آنکه چنین افراد

ی صااورت وجود خالف، هرگاه حکمی مورد اجماع مشاااهده کنند که با مائقه

عصاار حاضاار همخوانی ندارد، بالفاصااله نوب پیکان را به ساامت مقابل نشااانه 

                                            
 (.۱۱۵ /۲) العلم وفضله جامع بیان -48
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کنند و شبهات بعضی از منکرین اجماع رفته و در حجیت اجماع ایراد وارد می

 !یندآبات غیر ممکن بودن وقوع آن بر میدر پی نفی حجیت، یا اث را مکر کرده

و حتی اگر بعد از تمام این مناقشاااات بتوانیم ثابت کنیم که حکمی مورد 

اجماع اساات و آن را به وضااوح به آنان نشااان دهیم، در پایان خواهند گفت: 

 –انتخا  فقهی بعضی از فقهای معاصر ااا اگر چه تخصصی هم نداشته باشند 

تدا  خالف این حکم اساااات و من این نظر را ترجیح می دهم! این تفکر اب م

دهد و هرگاه اجماع بر خالف اجماع را شااارط پذیرش داللت یک ن  قرار می

کند و اگر در آن نیز ناتوان شاود، به میلم باشاد، در خود اجماع تشاکیک می

 !نظر هر شخصی از معاصرین چنگ می زند تا ن  را کنار بگذارد

یا  پدیدهآ قابل چنین  له متعال در م مانی بهتر از کالم ال یا در ای تفسااایر 

 ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي  خي  ُّٱ: فرمایدوجود دارد؟! آنجا که می

ئده: ٱٱَّ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ما طاعت ( }92) یامبر ا له و پ و از ال

یامبر ما ی پکنید و پروا داشااته باشااید و اگر رویگردان شاادید بدانید که وریفه

  {.کار استرسانی آشپیام



73 

 !به شریعت ایمان دارند، اما قسمتی

تردیدی ندارم که اشااتباه و انحراف اساات، نوعی ساارپیچی اساات که با »

ی تساالیم در مقابل الله متعال و رسااولم صاالی الله علیه و آله و ساالم وریفه

خالصاااه آنچه در مهنم می گذشااات در حالی که صااادای … «منافات دارد

شم طنین انداز بو صی در گو ضی از احکام شخ سوال بردن بع د که پس از زیر 

شاارع می گفت: ایمان دارم که شااریعت و نصااوع شاارعی با عقل و مصاالحت 

منافات ندارد و در نتیجه اگر جایی تعارضی بین حکم شرعی و عقل و مصلحت 

شود که شریعت را از چنین حکمی دیده شود، ایمان وی به شریعت باعث می

 .مبرا سازد، و آن را نپذیرد

صور می شنوندهت ست، اما کردم برای هر  ضح ا صور وا ستی این ت ای نادر

اند وقتی شااانیدم و خواندم که برخی این جمالت را به این معنا تفسااایر کرده

شده صلحت و عقل نازل  ساس م صوع نبوی بر ا شریعت و ن اند، متوجه که: 

 .اشتباه خود شدم

اعث مصااالحت و گوینده احکام شاااریعت را ب… به عبارت باال دقت کنید

داند، بلکه برای پذیرش احکام شاااریعت م ابق با عقل و ف رت سااالیم نمی

صلحت و عقل می« شرط» ست که این احکام م ابق م شرط این ا گذارد و آن 

باشند. در واقع انقیاد و اطاعت وی از شرع مشروط به سالم بودن نتایس و عدم 

 .مخالفت آن با عقل و مصلحت است

ص شرع را م العه کرده و در احکام آن تدبر میکجایند آنان که ن ند کنوع 

کنند مراد الله متعال و رساااولم صااالی الله علیه و آله و سااالم را و تالش می
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دریابند و به آن ایمان آورند و عمل کنند و پس از آن معتقد باشند که این عمل 

به و  به رهنمودهای صاااحا نان همان عقل و مصااالحت اسااات و در این راه  آ

های تابعین و فقها و زبان شناسان تکیه داشته باشند، تا به هدف مورد برداشت

 نظر الله و رسولم برسند؟

که پیم با کسااای  ید  قایساااه کن نان را م های عقلی مشاااخ  و فرضآ

های دنیوی معینی را در نظر گرفته و بر اسااااس تصاااورات خود، آنها را منفعت

 ها مخالفتفرضن پیمداند و معتقد است که شریعت با آعقل و مصلحت می

نخواهد کرد و هرگاه آیه یا حدیگی صااحیح بیابد که تصااورات مهنی وی را نفی 

 !کند، به تکذیت یا تاویل آن روی آورد، چون با عقل و مصلحت مخالف داردمی

سه بین  ست، بلکه مقای شریعت و عقل نی سه و ت بیق بین  این رویکرد مقای

است. او ت بیق احکام شرع را زمانی شریعت و عقل و ادراب یک انسان معین 

جاز می ند و هرگاه حکمی را م باشااا عارض ن قل و فهم وی در ت با ع که  ند  دا

شاااود! در نتیجااه عاادم فهم حکمتی از نفهمااد، شاااریعاات هم متوقف می

 .های شریعت باعث تع یل احکام شرع خواهد شدحکمت

ثیر اگیری در مورد موافقت یا مخالفت یک موضااوع با عقل تحت تتصاامیم

مات یک شخ  و تجربیات و دانم و محیم و شرایم زندگی وی متنیر است. 

ای مشخ  که ممکن است با گذر این حکم یک ادراب نسبی است در لحظه

سخن  شرای ی جدید تنییر کند. در نتیجه عقلی که از آن  عمر یا تجربه کردن 

ه انسااتگوییم عقلی آنی و متنیر اساات و هر آنچه توساام گروهی عقالنی دمی
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ست! می ضد عقل و منایر با تمام بدیهیات عقلی ا سم گروه دیگری  شود، تو

 !بر اساس کدام یک از این دو موضع باید احکام شرعی سنجیده شوند؟

ستند و  شریعت قابل اجرا نی شی از احکام  شرط جدید، بخ ساس این  بر ا

به تعقل و تفکر هر انساااان و مصاااالحی که در نظر دارد با توجه   ،این بخم 

 «مساااوات»تواند بزرگ یا کوچک شااود. در نتیجه عقلی که مصاالحت را در می

گذارد را زیر ساااوال می بیند، تمام احکام شااارعی که بین مرد و زن تفاوت می

آور بودن احکام داند، الزامرا مصاالحت اصاالی می« آزادی»برد و عقلی که می

ویل یا تفویی، نصوع پذیرد. عقِل مایل به تاها را نمیشرعی و اجرای مجازات

داند و اعتقاد به شااارعی مربوط به اساااماء و صااافات الله متعال را متوقف می

احادیث صااحیح نبوی نزد عقلی که مصاالحت را در اکتفای به قرآن یا نصااوع 

 .کند، جایی نداردی عقاید خاری میبیند و یا احادیث را از دایرهمتواتر می

ا ایمان به بخشاای از شااریعت را از به این ترتیت عقل و مصاالحت می آیند ت

ست از نظر برخی از آنان کوچک به نظر  بین ببرند و اگر چه این بخم ممکن ا

ضاب ه و قانون این بخم چیست؟ زیرا هر بخشی  شخ  نیست  برسد، اما م

سم یک مکتت  شود و آنچه تو ست مورد پذیرش یا رد واقع  شریعت ممکن ا از 

مکتت فکری دیگری مخالف عقل و  فکری پذیرفته می شااود، ممکن اساات در

مصلحت دانسته شود و هر آنچه توسم گروهی مناست و موافق عقل دانسته 

شااده و به آن ایمان آورده می شااود، در عقل و تفکر گروه دیگری مخالف عقل 

 !است وایمان به آن غیر قابل قبول
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انسان مسلمان وقتی می پذیرد که اسالم دینی است که توسم الله متعال 

ر محمد صااالی الله علیه و آله و سااالم نازل شاااده اسااات و احکام آن همان ب

احکامی است که الله متعال اراده نموده و از آن رضایت دارد، بر اساس تسلیم 

صورت  در مقابل الله، باید در مقابل اوامر و نواهی الله متعال و رسولم اااا در 

تن مده با در نظر گرفصحت ا تسلیم باشد و باور داشته باشد که آنچه در شرع آ

ساس بینم کامل صالح و بر ا ست و تمام ترین عقلمهمترین م شده ا ها بیان 

فت کرده خال با نصاااوع شااارع م که  یات و تفکراتی  مان تجرب گذر ز ند، در  ا

نادرسااات از آ  در آمده و دالیل و شاااواهد مختلف نشاااان داده اند که عقل و 

 .نمصلحت موافق ن  شرعی بوده است، نه مخالفین آ

از کمال عقل اساات که انسااان مساالمان معتقد باشااد هر آنچه در شااریعت 

مکر شااده موافق عقل و مصاالحت اساات. هنگامی که عقل تبدیل به سااقفی 

شاااود که مانع رسااایدن پرتو وحی به انساااان می شاااود، خود را از خیر بزرگی 

ساس آن صوع و احکامی که بر ا ست؛ از ن ساخته ا در مورد معقوالت   محروم 

صحیح برای پذیرش یا رد یک حکم مورد  صمیم گرفته و معیارهای  نظر مردم ت

کنند. صااحیح آن اساات که احکام شاارع بر عقل بر اساااس عقل را تعیین می

شرع  سیر آن را تعیین کنند، نه اینکه عقل برای  شته و چارچو  و م سی ره دا

 .تعیین تکلیف نموده و برای پذیرش احکام شریعت شروط و ضوابم قرار دهد

شی از آن  ستگنای بخ شریعت ایمان دارند، به ا آنان با این روش به احکام 

عال می له مت قدار این بخم را فقم ال ند! ممکن اساااات این بخم در وم دا

ممکن است کوچک یا … موضوعات اعتقادی، معامالت یا عبادات راهر شود



77 

ا ی احکام مورد اختالف یا مورد اتفاق علمممکن اساات از زمره… بزرگ باشااد

باشد و ممکن است حتی برخی از آیات قرآن یا احادیث نبوی باشد و مشخ  

 !نیست چگونه و از چه طریق این بال وارد خواهد شد؟

همه این بحگها را بگذاریم کنار؛ کافی اسااات بدانیم تفاوت کسااای که می 

ی احکام آن بر اساااس عقل و مصاالحت به شااریعت ایمان دارم؛ همه»گوید: 

به شااریعت ایمان دارم، تا زمانی که با عقل و »گوید: میبا کساای که « اساات

به »گوید: ، مانند تفاوت بین کساای اساات که می«مصاالحت در تعارض نباشااد

ست دارد ست و با واقعیت تنا ست ا سی که « شریعت ایمان دارم، چون را با ک

به شریعت ایمان دارم، تا زمانی که دروغ نباشد و با واقعیت تناست »می گوید: 

 «!ه باشدداشت

آور آنکه م البی که در این مقاله م رح کردم و با شاارح و بساام آن حیرت

خود و خواننده را خسااته نمودم، توساام شاایخ االسااالم ابن تیمیه به زیبایی و 

ی توفیق و ل ف الله متعال اسااات، در چند سااا ر بیان دقتی که تنها نتیجه

 .شده است

د کننبا عقل خود اسااتنتای می آنچه مردم»گوید: آن بزرگوار رحمه الله می

محدودیتی ندارد؛ چه حق باشاااد و چه باطل. وقتی کسااای بپذیرد که ممکن 

واند به تاست معقوالت مخالف و متضاد با اخبار و گفتارهای پیامبر باشد، نمی

های پیامبر اعتماد کند، زیرا ممکن اساات در معقوالتی که تاکنون برایم گفته

ست اموری مخا شده ا شوف ن شته مک لف احادیث و گفتارهای پیامبر وجود دا

سی که می شد. ک صفات الهی را تا حدی میبا پذیرم که عقل آن را گوید: من 
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شد قبول  شرعی را تا زمانی که مخالف عقل نبا سمعیات و اخبار  نفی نکند، یا 

ته یات را دارم، برای گف ندارد! زیرا قبول سااامع قانونی وجود  اش ضااااب ه و 

ود جنساای کرده اساات که ضاااب ه یا نهایتی ندارد و آنچه مشااروط به عدم وج

ست و در نتیجه در  ضاب ه ا شد، خود نیز بی  ضاب ه با شروط به امری بدون  م

یل می به همین دل ند.  ما هد  باقی نخوا مانی برای فرد  حالتی ای یم بینچنین 

د، انایمان در قلت کسااانی که به مخالفت با شاارع بر اساااس عقل عادت کرده

 «.شودمحکم نمیمستقر و 
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 :تاثیر ناخواسته

های اینترنتی وارد یکی از ساااایت« محمد»گذرد مگر اینکه سااااعتی نمی

هااای مختلف فکری در مسااااائاال مختلف بااه گفتگو شااااده بااا پیروان گروه

شااویم او ی مسااتمر، متوجه میپس از چند ماه گفتگو و مناقشااه… پردازدمی

نها را برای دفاع از شاااریعت و دفاع از ها و افکاری منحرف پیدا کرده، آدیدگاه

 .دانداسالم ضروری می

شبیه « عبدالرحمن»برادرمان  شکلی  شده، با این « محمد»نیز به م دچار 

ی برخی م الت شاااده و تنها خوانندهتفاوت که کمتر وارد جدال و هیاهو می

چار  مدتی وی نیز د ما پس از  ته، ا جانبی پرداخ های  به برخی گفتگو بوده، 

 .اندالت و شبهات مختلفی شده که در قلبم خانه کردهاشکا

ای رایس در عصاار حاضاار هسااتند؛ عبدالرحمن و محمد دو نمونه از پدیده

ی دو انساااان غیرتمند که یکی برای دفاع از دین و دفع شااابهات وارد پدیده

ند و پس کشود و دیگری این گفتگوها را م العه میگفتگو با افراد مختلف می

گردند، یا حداقل تاثیر بساایاری از امال متحول شااده به عقت بر میاز مدتی ک

 .کننداین گفتگوها پذیرفته، اصول و تفکراتی نادرست و فاسد را اختیار می

پردازم و دیگر اساابا  را به در این مقاله به یکی از اساابا  این مشااکل می

قامی دیگر موکول می بام باط  بادت و ارت له  کنم؛ اکنون در مورد ضاااعف ع ال

انگاری مسلمانان در مورد متعال سخن نخواهم گفت ، یا در مورد مشکل سهل

ورود شااابهات به قلبهایشاااان بدون تقویت قلت با مکر خداوند، یا مشاااکل 

خودپسااندی و اعتماد به نفس کام  که باعث احساااس بی نیازی از خداوند 
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روی ای در علوم شاارعی، یا احساااس اسااتقالل و تکشااود، یا ضااعف پایهمی

ما و متخصاااصاااین  به عل عه  عث خودداری این افراد از مراج با که  موهومی 

کند پردازی تصااور میشااود، آنقدر که گاهی به خاطر شاادت وهم و خیالمی

 !تواند اسالم را نجات دهدای شده که تنها فکر و نظر او میوارد بحبوحه

ضوع سببی که می صوپذیرفتن مقدمات و »خواهم به آن بپردازم به مو ل ا

شخ  منارره کننده وارد این گفتگوها می« نادرست ست. گاهی  شود و در ا

سائل را به عنوان ثوابت پذیرفته بحبوحه صول و م شکاالت برخی ا ی بحگها و ا

ل دهد و غافکند و بر اساس آنها به شبهات مخالفین پاسخ میاز آنها دفاع می

ساس م العه سائل بر ا صول و م ست از اینکه این ا سی ی ا عمیق قرآن یا برر

طوالنی احادیث صااحیح نبوی یا م العه کتت فقهی حاصاال نشااده، بلکه بر 

ای من قی یا ی مخمصااهاساااس این گفتگوها به آن رساایده و آنها را در نتیجه

 .لوازمی مترتت بر برخی مباحث پذیرفته است

سانی را می ست و گریبان ک شکلی قدیمی ا صول و مبادی این م گیرد که ا

نا میخود ر  ها ب فات ا بر اسااااس این گفتگو بارز انحرا ند و یکی از دالیل  کن

های نخساات رهور اسااالم مشاااهده شااد همین بود، مگال عقیدتی که در قرن

صفوان( عقیدهسرکرده سماء ی منحرفان آن زمان )جهم بن  ی خود در مورد ا

با گروهی از بت به پرساااتان ابداع کرد؛ آنان او ر و صااافات را در پی منارره  ا 

تواند خالق خود را احساس کند و صدای او مخمصه انداخته، ادعا کردند نمی

ساخت و  شبهه او را متحیر  شنود، پس در نتیجه وجود خارجی ندارد. این  را ب

چند روز به دنبال جوابی قانع کننده بود، تا اینکه پیم آنان رفت و پاساااخ داد 
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ن اسااات، که انساااان آن را که وجود الله متعال مگل وجود روح در بدن انساااا

صدایم را نمیپذیرد، اما نمیمی سخی که خود به آن بیند و  شنود و از این پا

پرستان رهایی یابد، به نفی کامل صفات الله متعال رسیده بود تا از چالم بت

 49!پرداخت

فرقه های کالمی تالش بسااایاری برای قانع کردن ملحدین به وجود الله 

را م رح کردند و اثبات وجود « دوث اعراض و اجسامح»کردند و دلیل مشهور 

الله را بر اساس آن استوار ساختند و بر اساس همان دلیل بسیاری از نصوع 

 .و اصول شرع را در هم شکستند

سد نمی ست و فا صول را نادر ستند، بلکه ایتوجه کنید که آنان این ا ن دان

س ضروری برای دفاع از ا صلی  الم در مقابل حمالت برای آنان دلیل محکم و ا

دشمنان بود و به همین سبت اعتماد و تمسک آنان به این اصول بیشتر شد و 

کردند، چون معتقد بودند به اساااالم ضاااربه هر قاعده و دلیل مخالف را رد می

 .زندمی

اگر بخواهیم از مشاااکالت دوران گذشاااته عبور کرده و به دوران معاصااار 

ن نیز وجود دارد و گروهی از بنگریم، خواهیم دیااد همین مشاااکاال اکنو

شوند و های صاحت فضل وارد گفتگو و بحث با پیروان افکار مختلف میانسان

شااوند مقدمات و اصااولی را بپذیرند که آنها را به خاطر این گفتگوها مجبور می

با برخی ادلههایی محکم برای دفاع از نصاااوع شاااریعت میپایه ی دانند و 

                                            
 .(۹۵-۹۳، تالیف امام احمد بن حنبل )ع «الرد علی الزنادقه والجهمیه»کتا   -49
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اما در حقیقت ابتدا این اصاااول را از مناررات  کنند،شااارعی آن را تقویت می

خود با مخالفین نتیجه گرفته، ساااپس به دنبال دالیل آن در نصاااوع شااارعی 

 .اند، نه اینکه آنها را از نصوع شریعت یا کالم فقها استنباط نمایندگشته

شود و به دفاع از ساخت گراها میبرای مگال: شخصی وارد منارره با غر 

پردازد و آنان را به خاطر رفتار دوگانه با انان در عبادت میمسااجد و حق مساالم

سلمانان مورد انتقاد قرار می ما ش»کند، اما وقتی بگویند: دهد و منلو  میم

سلمانان هم اجازه نمی شود و به غیر م ساخته  سا  شورهایتان کلی دهید در ک

درسااات دهد که این ادعا فورا پاساااخ می« دهیدآزادی ترویس دینشاااان را نمی

نیساات و آزادی عبادت و دعوت به هر دینی در اسااالم وجود دارد و دیگران در 

کشورهای اسالمی به اندازه مسلمانان آزادی دارند! یا اگر وضع بهتری داشته 

باشااد می گوید: عدم ساااخت کلیسااا خاع به جزیره العر  اساات و آن هم به 

ر عدم وجود گردد، یا به خاطخصاااوصااایت دینی آن برای مسااالمانان بر می

 .مسیحیان در آن است

در این حالت بحث سااااخت کلیساااا یا ترویس دینی غیر از اساااالم در میان 

شده  شرع یا آراء فقها بنا ن صوع  ساس ن سلمانان بر ا ست  -م اگر چه ممکن ا

بلکه به خاطر ضاارورت رهایی  -پس از آن اقوال یا نصااوصاای نیز مکر شااوند 

ست و شده ا صه انجام  ست  یافتن از این مخم شخ  به دنبال جوابی ا چون 

تواند به کند، در حالی که میکه او را راحت ساااازد، این قاعده را تعریف می

سادگی به طرف مقابل بگوید این اشکال به خاطر این وارد شده که غر  باید 

های مورد ادعای خود صاااادق باشاااد و همانگونه که ادعا با اصاااول و ارزش
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ف اسااات، در عمل نیز بی طرفی خود را حفظ کند در مقابل ادیان بی طرمی

 .کند، یا بپذیرد که در این زمینه صداقت ندارد

شاااخ  دیگری در اعتراض به فشاااارها و مشاااکالتی که برای بعضااای   

به وجود می حان  یان را دعوتگران و مصااال ید، حق آزادی ب به  -آ که  مانی  تا ز

ند  مه می -دیگری تعرض نکن مهحق مسااالم ه ند و در ادا چار ی دا نا گفتگو 

اساات آزادی بیان را حق شاارعی همگان بداند، که هیچ مجازات یا ممنوعیتی 

در شااارع برای آن قابل تصاااور نیسااات مگر اینکه تجاوز به حقوق دیگران را به 

پذیرد که مجرد ارهار نظر از حقوق محفو  همگان همراه داشااته باشااد و می

در حالی که این دیدگاه  کند.ای نیز ارائه میاسااات و برای آن نصاااوع و ادله

کامال سااکوالر اساات و هیچ اثری در تاریخ فقه اسااالمی از آن وجود ندارد، اما 

خواهد از اسااالم همان مشااکل مذکور باعث این تناقی شااده اساات. فرد می

کند و تحقق مقاصااد دفاع کند و در جریان آن به اصاالی فاسااد اعتقاد پیدا می

 .بیندمیشرع را جز از طریق آن امکان پذیر ن

توجهی به عقل و تع یل آن در شااخ  سااوم در مناقشااه با مساایحیان بی

قاد قرار می یت و دین نصااارانی را مورد انت به تگل قاد  ند اعت مان هد و دالیلی  د

اساااالم هم با عقل »گویند: کند و وقتی در مقابل به او میامگال آن ارائه می

سخ می، «هایی دارد و مگالهایی برایت خواهیم زدمخالفت ه دهد کبه راحتی پا

سالم عقل را بر نقل مقدم می ست. او ا ساس ا شده بی ا شکال م رح  داند و ا

شبهه ست به  صور کرده جوابی منا سیحیان داده و نمیت ستهی م  داند که خوا

ست! و اگر چه با  صری را خرا  کرده ا شکافی را تعمیر کند، در نتیجه ق ست  ا
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ه، اما ویروس خ رناکی را وارد قلت خود این پاساااخ از شااابهه آنان رهایی یافت

 .ساخته که یقین هر مسلمانی را متزلزل خواهد ساخت

سالم در مورد زن می شود و تمام تالش چهارمی وارد بحث دفاع از احکام ا

دهد و ی دلیل و برهان برای احکام زنان در اسالم به خری میخود را برای ارائه

فاع از احساااااس می ند هر ضاااعفی در د کام میک ند دلیلی برای این اح توا

تشاکیک در دین اساالم باشاد، اما پس از آن خروی از این مناقشاات نظریاتی 

صورت  صدی رهبری و والیت زن به  شهادت و جواز ت مگل برابری زن و مرد در 

ساس می شابه آن که اح ست را م لق و م شریعت مورد نیاز ا کند برای دفاع از 

 .می پذیرد

شاااود که بسااایاری از این اشاااخاع متوجه تر می مشاااکل وقتی پیچیده

شوند این قواعد و اصول نادرست از کجا وارد افکارشان شده است و تصور نمی

اند، در حالی که این افکار از ی فقه اساااالم گرفتهکنند آن را از چشااامهمی

 .ماند انحرافات مخالفین به فکرشان نفوم کرده استپس

چیست؟ آیا باید دفاع از اسالم و رد شبهات  با توجه به این مسئله، راه حل

 را رها کنیم؟

هرگز چنین نیساات، نباید دفاع از قضااایای اسااالم را کنار گذاشااته، یا از 

اهمیت آن بکاهیم، زیرا این یکی از ابوا  جهاد در راه خداسااات، اما م لو  

آن است که هر شخ  قبل از ورود به این مباحث خود را با علوم شرعی مجهز 

زد و تا زمانی که در مورد شااریعت دانم کافی ندارد وارد بحث با مخالفین سااا

اسااالم نشااود و به تفکرات خود برای صاادور احکام و وضااع قواعد و ضااوابم 
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اعتماد نکند و به کالم علما و نظرات نویسااندگان و متخصااصااین بازگردد و با 

شبهات هر جو ست در مقابل  شورت کند. زیرا قرار نی صر م ا  قانع علمای معا

ای پذیرفته شااود، بلکه باید جوابی صااحیح و متوازن ارائه گردد. در غیر کننده

این صاااورت دو مشاااکل بروز خواهد کرد: افکار منحرفی که به مهنم نفوم 

 های لرزاناش در اساااتدالل و بحث تا زمانی که بر این پایهکند و ناتوانیمی

که فرد را د عاملی  یه کرده اساااات. زیرا بهترین  یت میتک ند کر گفتگو تقو

ست:  ستادگی بر حق و دوری از هرگونه باطل ا ست هر کس بر »ای شخ  ا م

زد کند که خود نیز در بخم یا دشااامن خود خرده گیرد و اشاااتباهی را گوش

ای از آن واقع گشته، نخواهد توانست دشمن را قانع سازد و طرف مقابل زمینه

 50.”لم خواهد شدی وقوع او در باطل بر او مسنیز به اندازه

ما ارزانی الله متعال قلت به  ثابت گرداند و یقین را  ما را بر دین حق  های 

 .ی آشکار و پنهان را از ما دور سازدهای گمراه کنندهدارد و فتنه

                                            
 .(۸۰مختصر الصواعق المرسله )ع  -50



86 

 :مانعی بزرگتر از اقناع عقلی

های همیشاااه این مفهوم در گوش من طنین انداز اسااات و در مناسااابت

که باید گفتمانی عقالنی و بر اسااااس علم و دلیل  کنندگوناگون تکرارش می

برای دعوت مردم به اساااالم ارائه شاااود و علت گریز مردم از اساااالم به سااابت 

 .گرددگفتمان ضعیفی است که در دعوت عرضه می

شااانوم، به این مفهوم اعتراض خاصااای ندارم، اما هر بار این عبارت را می

بینم آورم و میگال آن را به یاد میهای علمی و اعجاز علمی قرآن و اممنارره

که نقم آن در دعوت مردم به اسالم بسیار کمتر از نقم موعظه و برخورد آرام 

صحت این مفهوم  ست و به همین دلیل در  سادٔه عقالنی ا و ل یف و گفتمان 

کنم. نه به این قصاااد که اهمیت کنند شاااک میکه مرتبا برایمان تکرارش می

مان عقلی و علمی ر  ما احسااااس میگفت بل ا زیر ساااوال ببرم، ا قا کنم در م

 .کندچشمان ما بزرگتر از آنچه که هست جلوه می

به کتا  خدا مراجعه و از ابتدای آن شااروع به خواندن کردم تا شاااید روش 

ضوع را بیابم. هنوز چند جزء را نخوانده بودم که  صحیح برای تعامل با این مو

شگفتی  شت! این حقیقت جدید نبود و گمان حقیقتی بارز و واضح مرا به  وادا

ها را کنم بر کسی پنهان بماند، اما فایدٔه بررسی قرآن این است که اولویتنمی

سااازد و امور مختلف را در جایگاه صااحیح خویم در مهن مساالمان مرتت می

 .دهدقرار می
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 ایمان ٔ  حقایق شرعی روشنی برایم آشکار شد که همیشه باید در قضیه

 :باشیم شتهدا خاطر به

 :هدایت به اسااالم نعمت و منتی از سااوی الله متعال اساات :یقیقت تس 

 جع مظ حط مض حضخض  جض مص خص حص مس خس حسُّ

و کفر را ) شاااما پیم از این، چنین بودید}( ۹۴نسااااء: )ٱٱَّ  مغ جغ مع

و نعمت اساااالم را نصااایبتان )ولی الله بر شاااما مّنت نهاد  (گردن نهاده بودید

 {. (کرد

 مك لك ٱُّٱ :کند وکه بخواهد برایم انتخا  میالله متعال آن کس را 

هر کس را که بخواهد به رحمت خود مخصوع }ٱٱ(۷۴آل عمران: )ٱٱَّ رن يك ىك

 {. گرداندمی

 يب ىب  نب مب زب ُّٱ :امر هدایت با خداوند اسااات، در نتیجه

ست، ولیکن الله }( ۲۷۲بقره: ) َّ رن متنت زت رت هدایت آنان بر تو واجت نی

 {. دکنهر که را بخواهد هدایت می

 اش را برایپس هیچ کس اسااالم نخواهد آورد مگر اینکه الله متعال سااینه

ند   َّ ٍّ ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ :پذیرش آن گشااااده گردا

اش را برای اسالم آن کس را که الله بخواهد هدایت کند، سینه}( ۱۲۵انعام: )

 {. سازدگشاده می
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 مك لك خك حك جك مق ٱُّٱ :گویندو به همین دلیل اساات که اهل ایمان می

نمود، هدایت الله نبود و رهنمودمان نمی (ل ف)و اگر } (۴۳اعراف: )ٱَّ  ٰه جلحل

 {. آوردیمفراچنگ نمی

آورد، بر احکام شاارع ثابت قدم نخواهد ماند مگر به و حتی آنکه اسااالم می

 خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٱُّٱ :ل ف اللااه متعااال

ساء: )ٱَّمئ شما را در بر}( ۸۳ن ضل و رحمت الله  گرفت، جز اندکی نمی اگر ف

 {. کردیداز شما همه از شی ان پیروی می

به ما را  قت،  قت مس  این حقی مانع رهنمون می یقی عال  له مت شاااود:ال

 هایشانکنند و سینهشود و حق را درب نمیهدایت برخی از مردم به اسالم می

  يه مهىه جه ين ىن من خن ٱُّٱ :گرددبرای پااذیرش آن گشاااااده نمی

هایشاااان را ها و گوشالله دل}( ۷قره: ب) ٱَّ ٰذ يي ىي مي حيخي جي

ای اساات و عذا  بزرگی در انتظارشااان مهر زده اساات و بر چشاامانشااان پرده

باار }( ۲۵انااعااام: ) َّ من حفخف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض ٱُّٱ{. اساااات

هایشاااان کری قرار ایم تا آن را نفهمند و در گوشها افکندههایشاااان پردهدل

( ۱۰۱کهف: )ٱٱَّ مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ ُّٱ{. ایمداده

آیات من در پرده بوده و توان شااانیدن  (دیدن)کافرانی که چشااامانشاااان از }

 . {اندرا نداشته (فرمان پروردگار)

 حض جض ُّٱٱ:و همین معنا در هشدار ترسناب دیگری نیز مکر شده است

و بدانید که الله }( ۲۴انفال: ) ٱَّ جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض
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دازد و بدانید که همگان در پیشاااگاه او گرد انمیان انساااان و دل او جدائی می

  {.شویدآورده می

هد، هیچکس  به اساااالم را نخوا یت انساااانی  هدا عال  له مت پس وقتی ال

( ۸۸نساااء: )ٱَّ ىب زئمئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ:تواند کاری برای او انجام دهدنمی

 {. خواهید کسی را هدایت نمائید که الله گمراهم کرده است؟آیا می}

 هت مت خت حت  جت هب ُّٱ :نیز به قوم خویم گفت - الساااالمعلیه  -نوح 

هرگاه خدا بخواهد شاااما }( ۳۴هود: )ٱٱَّ مص  جسحس مخ جخ مح جح مج حج مث

سودی  شما را اندرز دهم، اندرز من  را گمراه و هالب کند، هرچند که بخواهم 

 {. رساندبه شما نمی

 مص خص حص ُّٱ :زیرا قاعدٔه شرعی راسخ در دل همه مسلمانان این است که

اگر اللااه بالی کسااای را }( ۴۱مااائااده: ) َّ  حم  جعمع مظ حط مض خض حض جض

  {.توانی اصاًل ازطرف خدا برای او کاری بکنیبخواهد، تو نمی

کند، به آنان از هدایت محروم شاااده اند و خداوند آنان را از هدایت دور می

 مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱ :داندساابت اینکه حقیقت آنان را می

 َّ زن ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب

دارم که در زمین به ناحق تکّبر از آیات خود کسااانی را باز می}( ۱۴۶اعراف: )

آورند و اگر راه هدایت را ای را ببینند بدان ایمان نمیورزند و اگر هر نوع آیهمی

 {. گیرندببینند آن را راه خود نمی
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این دو حقیقت پرده را از چشااام انساااان مسااالمان کنار می زند و نشاااان 

دهد که فهم اسالم و قانع شدن به دالیل آن به معنای ورود به اسالم نیست می

پذیرد تنها به ساابت نفهمیدن دالیل و قانع نشاادن و کساای که اسااالم را نمی

ها م رح اساات، که همان ارادٔه الله نیساات، بلکه موضااوع دیگری فراتر از این

صورت خودکار به دال  ست. پس هدایت به  شیئت او  یل عقلی مرتبممتعال و م

نیساات که هرگاه شااخصاای اسااالم را نپذیرفت به دنبال دالیل عقلی بیشااتر 

بگردیم و برای قانع کردنم دلیل پشاات دلیل بیاوریم، بلکه هدایت، باز شاادن 

سااینه برای پذیرش اسااالم اساات. فهم این مسااائل دلیل عقلی را در جایگاه 

های شااارعی را اولویت دهد، تا طنیان نکرده و مفاهیم وحقیقی خود قرار می

 .دچار تزلزل نسازد

سه  شکلی که کافران می :یقیقت   خواهنددالیل عقلی دقیقا به همان 

  :شودکنند که برآورده نمینیست، زیرا آنان دالیل معینی را درخواست می

 جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص ُّٱ

شود را که به تو وحی می چه بسا تو برخی از چیزهائی را}( ۱۲هود: )  َّ  خم حكخك

فروگذاری و از آن دلتنگ و ناراحت شوی، زیرا که نکند بگویند: چرا گنجی بدو 

 {. آید؟ای نمیگردد، یا این که با او فرشتهارمنان نمی

 ىث نث مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ٱُّٱ:و درخواساااات کردناد

( ۹۱ - ۹۰اساااراء: ) َّ مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يث

شمهتو ایمان نمی و گفتند: ما هرگز به} رای ای بآوریم، مگر این که از زمین چ
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ما بیرون جوشاااانی. یا این که باغی از درختان خرما و انگور داشاااته باشااای و 

 {. رودبارها و جویبارهای فراوان در آن روان گردانی

آنان این دالیل را می خواسااتند تا اسااالم را بپذیرند، اما محقق نشااد و این 

 .یل عقلی الزاما آنگونه که کافران می خواهند نیستدهد که دال نشان می

 حل جل مك  لك  ُّٱ :کافران معتقدند بر حق هساااتند :یقیقت چها  

ٱَّ  مه جه هن من خن حن جن مم  خم حم جم ملهل خل

گروهی را هدایت بخشااایده اسااات، و گروهی درخور گمراهی } (۳۰اعراف: )

و  تیاند، چرا که به جای الله، شاایاطین را به دوسااگردیده و ساارگشااته شااده

شتن را راهسروری گرفته شتهاند و خوی  نن من زن رن مم ُّٱ {. اندیافته پندا

نان کساااانی}( 104)کهف: ٱَّ ني مي زي  ري ٰى ين ىن که تالش و آ ند  ا

برند که به بهترین رود و خود گمان میشاااان در زندگی دنیا هدر میتکاپوی

 . {کنندوجه کار نیک می

 يث ُّٱ :قاید باطل خویم را دارندو توانایی منارره و استدالل برای اثبات ع

گاامااان دشااااماانااان ماا ااالاات باای}ٱَّ  ىل اكلك يق  ىق يف ىف

ا شما کنند تا این که بانگیزی به طور مخفیانه به دوستان خود القاء میوسوسه

 رت  يب ىب نب مب ُّٱ (۱۲۱انعام: {. )منازعه و مجادله کنند

همواره کااافران بیهوده }( ۵۶کهف: )ٱَّ نث مث زث رث يت ىت نتمت زت

 {. پردازند تا با جدال حق را از میان ببرندبه جدال می
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در  دانند ودر نتیجه باقی ماندن کافران بر این عقیده که خود را بر حق می

ست که الله متعال اراده کرده و  ستی ا سنت جهان ه ستند  صحیح ه سیر  م

 .اراده ای فراتر از آن نیست

سان نمی تواند دلیلی عقلی ارائه کند که برای همگان قانع  شد  کنندهان با

و رد کردن آن مانند رد کردن وجود کره زمین قلمداد شاااود، بلکه سااانت الله 

 جي ٰه مه جه هن ُّٱ :متعال این اسااات که اکگر مردم بر گمراهی بمانند

یوسااف: {. )آورند، هرچند که تالش کنیبیشااتر مردم ایمان نمی}ٱَّ  خي حي

۱۰۳) 

ایمان و علت گمراهی بسااایاری از مردم عدم فهم دالیل  :یقیقت  سجم

یاری از این  که هوای نفس و هوس اساااات و قرآن بسااا ید نیساااات، بل توح

 :های درونی را مکر کرده استبیماری

های مرا به بهای ناچیز و آیه} (۴۱بقره: )ٱٱَّ لك ىق يف  ىف يث ىث ٱُّٱ :ما 

 {. مفروشید

و حق را }( ۴۲بقره: ) ٱَّ رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك ُّٱ :فریب

 {.دانیدان نکنید در حالی که میبا باطل نیامیزید، و آن را پنه

بقره: ) ٱَّ  جك مق حق مف خف حف جف  مغ  ُّٱ :روی گردانی

 {.شدید گردانروی و کردید سرپیچی کمی ٔ  سپس شما جز عدّه} (۸۳

 ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق ُّٱ :یسام 

سیاری از اهل کتا ، از روی رشک } (۱۰۹بقره: ) ٱَّ جت من زن رن  مم ب
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ه است، آرزو دارند اگر بشود شما را بعد و حسدی که در وجودشان ریشه دواند

 {.از پذیرش ایمان بازگردانند

 ٱَّ  ٰه حم جم هل مل خل حل جل ُّٱ :س تیتتیتم  تتی تنتت تتتتب  تتل 

مده}( ۷۸یونس: ) ما آ به پیم  یا  ند: آ ما را از چیزهائی منصااارف گفت تا  ای 

 {.ایم؟گردانی که پدران و نیاکان خود را بر آن دیده و یافته

یامسستتتشی یا }( ۲۱۲بقره: ) ٱَّ نب ٰذ يي ىي  مي خي ُّٱ :من زندگی دن

 {.برای کافران آراسته و پیراسته شده است

 .و بسیاری موارد دیگر

قرار داشاااتن نظام دنیا بر پایه آزمایم و گزینم، زیرا  :یقیقت شتتتشتتتم

  مج حج مث هت مت خت ُّٱ :ساانت الهی اساات که اهل ایمان را امتحان کند

مان برده} َّ مق مس حسخس جس مخ جخ مح جح یا گ که داآ ید  خل بهشاااات ا

شوید بدون آن که به شما همان برسد که به کسانی رسیده است که پیم می

های مالی و جانی به آنان دسااات داده اسااات و اند و زیاناز شاااما درگذشاااته

 (۲۱۴بقره: {. )اند؟پریشان گشته

 حب جب هئ مئ ُّٱ:الله متعال حکمت این سنت ربانی را نیز بیان کرده است

الله بر این نبوده اسااات که } َّ مف حجمج مث هت مت خت حت جت  هب مب خب

مؤمنان را به همان صااورتی که شااما هسااتید به حال خود واگذارد. بلکه الله، 

 (۱۷۹آل عمران: {. )سازدناپاب را از پاب جدا می
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شود یا  ست که فهمیده  سائل عقلی نی ضوع م صرفا مو ضوع ایمان  پس مو

صاابر  ادگی وها نیازمند امتحان و گزینم اساات تا ایسااتنه، بلکه نفس انسااان

تر از فهم یا عدم فهم دلیل آنان آزموده شود و این معانی شرعی بسیار با ارزش

  .است

صفاتی همچون تزکیه  ست که در قرآن به کرات مومنان با  به همین دلیل ا

نها دهد که ایمان تشوند و این نشان میو پایداری و فروتنی و تسلیم وصف می

ضوع و ت ست، بلکه خ ست و فهمیدن دلیل نی سلیم در مقابل خداوند جهان ا

این همان چیزی است که بسیاری از مردم از پذیرشم سرباز می زنند، و فهم 

 .دلیل برای رسیدن به آن کافی نیست

 با مرور این حقایق قرآنی به چه نتیجه ای می رسیم؟

این که موضاااوع ایمان یک موضاااوع عقلی محی نیسااات و تنها به ارائٔه 

شود، و کگرت دشمنان اسالم و بلندی صدای منوط نمی گفتمان عقالنی قوی

که شنوند نیست، بلآنان الزاما به خاطر ضعف دالیل عقلی که از مسلمانان می

ضوع علت شت این مو سترده برای در پ ضایی گ های مختلفی وجود دارد که ف

تنها  و کند تا به کیفیت دعوت مردم به اساااالم بیاندیشاااد دعوتگر ایجاد می

را به یک موضاااوع که به سااابت عوامل خارجی بزرگ شاااده اسااات  مهن خود

اهمیت نشااان دادن دالیل عقلی منحصاار نسااازد. هدف از این بحث طبعا بی

نیست، چرا که قرآن پر از دالیل عقلی و تشویق مردم به تعقل و تفکر و انتقاد از 

 .مشرکین به خاطر عدم استفاده از عقل است
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 :دهدبه ما نشان میمرور این حقایق نتایج زیر را 

دشااامنی حقیقی و مشاااکل بزرگی که باعث نپذیرفتن اساااالم توسااام  -۱

سیاری از مردم می شد، بیماری هایی مانند ب شود بیم از آنکه دالیل عقلی با

تکبر، حسااادت، دنیا دوسااتی، تعصاات به عقاید اجدادی و ساارکشاای و روی 

 ه چرا بسیاریگردانی است و شاید همین موضوع پاسخ به این سوال باشد ک

از هدایت شدگان به اسالم بدون نیاز به گفتمانی قوی و دالیلی عقلی اسالم را 

 .پذیرفته اند

مک  -۲ های قلبی ک ماری  مان بی به در که  به ابزارهایی  جه  ضااارورت تو

کند. موعظه و تشاااویق و ترسااااندن مردم از عذا  و یادآوری آخرت نقم می

به دین دارد و هن عه کنی میبزرگی در ورود مردم  که قرآن را م ال  بینیگامی 

محور حضاااوری آشاااکار در بحث با کفار دارد. به این آیات که گفتمان موعظه

ٱٱَّ  خن خم حم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك ُّٱ: دقاات کنیااد

ا پس }( ۲۴بقره: ) ا و هرگز نخواهید توانست  و اگر نتوانستید که چنین کنید 

 {.به دور داریدخود را از آتشی که هیزم آن انسان و سنگ است، 

 (خدا)و مگوئید که }( ۱۷۱نساااء: ) ٱٱَّ ىق مئنئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ُّٱ

ست شما ا سود  ست بردارید که به  ست، د  ين ىن نن من زن ُّٱ {.سه تا ا

ئده: )ٱَّ يي ىي ني مي زي ري  ٰى چه می( }۷۳ما ند و اگر از آن گوی

 {.دست نکشند به کافران آنان عذا  دردناکی خواهد رسید
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 يه ىه ُّٱ :تعال در ارسااال آیات این اسااتهای الله مبلکه یکی از حکمت

ما معجزات را جز برای بیم دادن نمی ( }۵۹اساااراء: ) ٱَّ مي خي حي  جي و 

 {.فرستیم

داند به چه نیاز این گفتمان خداوندی اسااات که مردم را خلق کرده و می

شااوند از دارند، در حالی که بساایاری از کسااانی که در مباحث عقلی غرق می

و تمام تفکر و بحگشان یافتن دالیلی است که مخالف این مفهوم غافل هستند 

اما اثر وعظ و نصااایحت را نادیده  -که م لو  و مناسااات اسااات  -را قانع کند 

 .گیرندمی

میانه روی در تایید و ارائٔه دالیل عقلی، زیرا نقم این دالیل این اسااات  -۳

و  الم کندکه حق را برای شخ  مقابل واضح سازد، نه اینکه حتما او را وارد اس

شاده نگردد، می تواند به مجادله و  سالم گ سانی برای پذیرش ا سینٔه ان وقتی 

 .بحث و مکر دالیل مختلف بپردازد

ها و منافع شخصی پشت راهر بسیاری اوقات هواهای نفسانی و بیماری

شوند، و پوششی برای هوا و هوس وی هستند. دالیل عقلی شخ  پنهان می

ست که در سیاری اوقات ادله کفار به  به همین دلیل ا صی« اهواء»قرآن ب ف تو

اگر از } (۱۴۵بقره: ) ٱَّ جه جن مم خم حم  جم هل مل خل حل ُّٱ :اندشده

خواستها و آرزوهای ایشان پیروی کنی، بعد از آن که علم و دانائی به تو دست 

 {. داده است

تابع هوای نفس  ند  یامبران روی گردا که در قرآن هر کس از پیروی پ بل

قصااا : )  َّ  حم مغجف جغ مع  جع مظ حط مض خض ُّٱ :خویم اسااات
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پس اگر پاسخت نگفتند، بدان که ایشان فقم از هواها و هوسهای خود }( ۵۰

 .{کنندپیروی می

یاز  یده و دقیق عقلی ن یل پیچ به دال یت  هدا و اگر برخی از مردم برای 

داشااته باشااند، باید به اندازٔه نیاز به آن دالیل پرداخته شااود، زیرا بساایاری از 

 .م به آن نیازی ندارندمرد

در نظر گرفتن شاارایم کسااانی که از حالتشااان صااداقت و خیرخواهی  -۴

شااود، یا از ضااعفا و نیازمندان هسااتند، زیرا امگال این برای مردم فهمیده می

ند پذیرش حق دار مادگی بیشاااتری برای  با آ غال  هب مب خب حب جب ُّٱٱ:افراد 

له در ایشاااان خیر و نی} َّ مج حج مث هت مت خت  جتحت کی اگر ال

 (۲۳انفال: ){. رسانیدرا به گوششان می (حرف حق)داشت سراغ 

زیرا برخی از مردم بااه خاااطر باادی و پلیاادی خویم از هاادایاات محروم 

آنان چون از حق منحرف شدند، الله } َّحق معجغ جع مظ حط  مض ُّٱ:شوندمی

 (۵صف: ){. هایشان را بیشتر از حق دور داشتدل

ه برند، بلکبشااانوند نفعی نمی و حتی اگر دالیل عقلی واضاااح و روشااان را

ممکن اساات دچار گمراهی بیشااتر شااوند، همانگونه که الله عزوجل فرموده 

دهیم، ولی ما ایشان را بیم می}  َّ  ىت نت مت زت رت يب ىب ُّ:است

 (۶۰اسراء: ). {افزایدچیزی بر آنان جز طنیان و عصیان فراوان نمی

در  ما} ٱٱَّ  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ :و فرموده اساات

، ایم تا این که پند گیرندبیان داشااته (حق را)این قرآن به صااورتهای گوناگون 

 (۴۱سراء: {. )افزایندولی جز بر نفرت و گریزشان نمی
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و حتی اگر دالیل عیان و روشن بر حست درخواست و میلشان ارائه شود، 

 حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس ُّٱ :باز هم ساااودی نمی برند

نان } َّ  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ به روی آ مان  اگر دری از آسااا

: گمان خواهند گفتبگشااائیم و ایشااان از آنجا شااروع به باال رفتن کنند، بی

 ما را چشم
ً
 (۱۵ا  ۱۴حجر: ) {.انداند، بلکه ما را جادو نمودهبندی کردهحتما
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 :نقد رویکرد لیبرالها در برابر تندروی

شورهها و خرابکاریگذاریبمت سالمی رر داده هایی که در برخی ک ای ا

بارهو می تا در مان لیبرال فراهم کرده  ناساااات را برای گفت جالی م هد م ی د

ها، آثار و کیفیت رویارویی با آن سااخن بگوید. گفتمان لیبرال تندروی، نشااانه

سیعی را تولید کرده که نمی سیار و شمار آورد و در این باره محتوای ب توان در 

حد و حصری را شامل تلویزیونی و مقاالِت بی هایها، برنامهگفتگوها، همایم

شااود. این گفتمان که در بهترین ها منتشاار و پخم میشااود که در رسااانهمی

شاارایم خود قرار دارد همچنان و بدون خسااتگی به طرح این مساااله مشاانول 

اساات، اما اگر محتوای طرح شااده توساام آنان را با چشاام بصاایرت و قرائتی 

 ی موضوعهای بارزی از روش طرح و معالجهبه نشانهانتقادی بررسی نماییم، 

 :توسم آنان دست خواهیم یافت« تندروی»

ضعف تشخی  چشم لیبرال و ناتوانی آنان از تفاوت  :سمژگی نصست

ا وجود هگذاشتن میان تندرو و متدین. بله مشترکاتی میان تندروها و متدین

و عدم دقت شوند. شکل شود سکوالرها دچار حیرت ها باعث میدارد که همین

از زمین و  (ی شلوارو پاچه)راهر همان است؛ محاسن بلند و بلند کردن ازار 

ی مجالس خالی از موسیقی و اختالط و تبری آنان و سخن گفتنشان درباره

بزرگداشت کتا  و سنت و رجوع هر دو گروه به علمای سلف صالح و فتاوی و 

یان این دو گروه که باعث شده قدرت های مو دیگر توافق… میراث علمی آنان

« تندرو»تمییز در عقل سکوالر آسیت ببیند، در نتیجه آن نگاه نافذی که بتواند 

دو از  ها قادر به تمییز اینرا از متدین تشخی  دهد از بین برود و بیشتر لیبرال
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یکدیگر نباشد. نتیجه اینکه آنها در رفع و رجوع این عدم تمییز چند دسته 

 :دانشده

ا این باعث شده بسیاری از آنها تندرو و متدین را کامال یکی بدانند. از نظر 

ی متدینان تندرو و غالی هستند و برای تشخی  اعتدال این دسته همه

اند از جمله گوش دادن به شخ  معیارهای راهری سفت و سخت قرار داده

 .موسیقی و تراشیدن ریم و مانند آن

ق - تدین را م مهگروهی دیگر  ندروی مید ناگزیِر ت ها ی  ند. از نظر آن دان

نده نمی ندرو خوا تدین حتی اگر هنوز ت به راهی میم ما دارد  که شاااود ا رود 

 .شودحتما به تندروی منتهی می

نداری ترین و دقیقمنصاااف - که متعرض دی ند  هایی هسااات ترینشاااان آن

ند و از آن عیبجویی نمینمی ند گروِه اول شاااو مان ته  ند. این دسااا قد کن معت

نیساااتند که تدین همان تندروی اسااات، و مانند گروه دوم دینداری را مسااایِر 

کنند دانند، اما تندروها را برای مواردی نکوهم میرسااایدن به تندروی نمی

که بخشی از دینداری صحیح و بر اساس سنت است نه تندروی. این یعنی او 

ئیات مانند هم بدون آنکه احسااااس کند، تندروی و دینداری را در برخی جز 

 .داندمی

ی غالت در گفتمان سااکوالر اساات که سااعی در بررساای و این سااه اندیشااه

یح بینم تا برای توضی تندروی در جهان اسالم دارند. نیازی نمیتحلیل پدیده

این سااه گفتمان و محتوای تولید شااده توساام سااکوالرها در این زمینه برای 

با باز کردن هر ای میوانندهی گرامی مگال بیاورم، چون هر خخواننده تواند 



101 

شاهده سایت یا م شبکهی برنامهروزنامه یا  شاهده کند های ماهوارههای  ای م

تواند طور دیگری به که گفتمان ساااکوالر جز همین ساااه الگوی پیشاااین نمی

 .مساله بنگرد

های ساکوالریسام برای از بین بردن تندروی و برخی از ساکوالرها به تالش

کنند هرچند این صاااراحت بیان با این پدیده مباهات میارزه صاااراحت در مب

ضد حاالت  سویی بر  هم علیه تندروی بوده و هم علیه مظاهر دینداری، هم از 

دیگر احکام شااارعی و نصاااوع مقدس و مفاهیم  غلو و فسااااد بوده و از جانت

 .دینی را مورد هدف قرار داده است

 طرف وهایی بیای معاصر وا ههدر ادبیات لیبرال« تروریسم»و « تندروی»

اشااکال نیسااتند و صاارفا غلو در دین یا عملیات تروریسااتی و بمبگذاری را بی

 ی کسانی استهدف نگرفته، بلکه همچنین حامل دشمنی و نفرت علیه همه

سته سک ج سو در اند. این وا هکه به دین و احکام آن تم ستمرار به هر  ها به ا

گناهی را که ی بییا شااخصاایت یا برنامهحال گسااترش اساات تا هر اندیشااه 

 .خواهد ویران سازدمی

ناچیز بودن علم شااارعی و ضاااعف ادراب فقهی نزد بیشاااتر  :سمژگی مس 

اند. پنهان نیسااات که ی پیشااارو شااادهی پدیدههایی که برای معالجهلیبرال

ی نگاه منحرف به دلیل شااارعی اسااات و کسااای را یارای تندروی و غلو نتیجه

نحراف و بیان اشتباه و انحراف آن نیست جز علما و متخصصان تصحیح این ا

سا به علما اعتماد ندارد و بلکه خود علما را در  سا شرعی. اما گفتمان لیبرال ا

ها به احکام شرعی باعث توهین به خود این داند. ورود لیبرالمعرض اتهام می
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صیت لیبرال وقتی ا شخ شده.  ست آوردن در مفاهیم دینی   دبیاتاحکام و د

 ،«جهاد»بیند آنان بر مفاهیمی مانند دهد میتندروها را مورد م العه قرار می

نان»، «والء و براء» ما فاع از مسااال له»، «یاری و د ما انزل ال کام »، «حکم ب اح

جا »، و «کافران ید می« ح نایی تاک عانی توا ما در بررسااای این م ند. ا کن

به علما نیز اعتماد ندارد تشاخی  صاحیح از منحرف را ندارد و از ساوی دیگر 

گاهی که به آنان مراجعه کند و نه این عرصاااه را رها می کند، اگرچه از علم و آ

شود حکم شرعی را از اساس منهدم کرده و برخوردار نیست! همین سبت می

هد خواشاااعائر خداوند را به کلی تنییر دهد. برای مگال وقتی یکی از آنها می

 رساااد کهرا معالجه نماید به این نتیجه می« ء و براءوال»انحراف در مورد مفهوم 

این والء و براء تنها متوجه جنگجویان کفار است نه در مورد آن دسته از کافران 

نگ  حال ج ندهکه در  یک نویسااا که  ند و آن ور  ما نیسااات ی لیبرال دیگر با 

 !گوید، نه حتی در مورد دین آنانمی

ل به یکی از مظاهر تندروی و رد در این میان دعوت به ت بیق شریعت تبدی

های تمدن مادی و دعوت به حالل شاادن خون و مال دیگران اسااتفاده از داده

 .شده است

 …حجا  نیز زندانی اساات برای آزادی زنان و زیر پا گذاشااتن کرامت آنان

در شااریعت نیز هیچ حساااساایتی در مورد تساااوی کامل میان شااهروندان در 

 !ون هیچ تفاوتی میان زن و مرد و مسلمان و کافری احکام وجود ندارد، بدهمه

با تندروی و درمان و به همین ترتیت گفتمان لیبرال به بهانه ی رویارویی 

مت یه ارزشبحران ب هان اساااالم، نبردی را عل های گذاری و تروریسااام در ج
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شریعت و احکام و اصول آن به راه انداخته و سکوالرها به این کار صرفا بر آتِم 

ست گذاری بنزین میو بمتترور  شِت د ست انگ شکی که خوا ریزند، مانند پز

 !بیمار را درمان کند، پایم را ق ع کرد

ی غلو و تندروی را درمان کنند، خواساااتند با این روش پدیدهها میلیبرال

جه ما نتی کاری قویا ها بود. تر شااادن و هجومیی این خراب ندرو تر شااادن ت

در حال  )کنند کهو وانمود می(کنند س میاینگونه اسااات که تندروها احساااا

شان محکمدفاع از ارزش شت ستند و در نتیجه پ ا شود. آنان بتر میهای دین ه

این اشاااتباه، مشاااکل را از تندروی به رهیدن از احکام دین منتقل کرده و در 

 !شودنتیجه مشکلی که یکی بود دو تا می

ه بااا تناادروی و تناااقی گفتمااان لیبرال در روش مبااارز  :سمژگی ستتته 

ی غلو و تندروی در بسیاری ها با پدیدهروش برخورد لیبرال .های لیبرالارزش

ی لیبرال در تناقی اسااات. گفتمان لیبرال در از رواهرش با اصاااول اندیشاااه

ست و به آن افتخار هم می سم پایبند ا مل کند، اما در عجانت نظری به لیبرالی

 .گذاردزیر پا میی این اصول را به شایستگی تمام همه

 ی تندروی اساات بزرگترینگفتمان لیبرال وقتی مشاانول بررساای و معالجه

ندیشااااه که ا خار میعاملی  به آن افت ند یعنی ی لیبرال   را« آزادی فردی»ک

سخت و  سرکو  و ترور فکری و برخورد امنیتی  فراموش کرده و به انجام انواع 

وندان شااکر خدا را به شااود شااهر ی که باعث میزند. مسااالهخشاان دساات می

ی جهان خواهان نیفتاده وگرنه چهره« آزادی»جای آورند که امور به دست این 

 !شداسالم دچار تنییر می
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ی تندروی را دارند دسااات از ها به این ادعا که قصاااد درمان پدیدهلیبرال

کشااند؛ ی ایجاد محدودیت علیه مخالفان خود در جریان مذهبی نمیم البه

های اساااالمی و های دینی و تع یل فعالیتتوقیف ساااخنرانی م البه برای

کنم هیچ یک از گمان نمی… نظارت بر مسااجد و جلوگیری از هرگونه تجمع و

سالمی از م البهفعالیت ساس ادعای های ا ی توقیف و منع و تع یل آنان بر ا

 «آزادی»جلوگیری از تندروی در امان مانده باشاااد. لیبرالیساااِت مبارز در راه 

تبدیل به دیکتاتوری نظامی مساالک شااده که از ترس تندروی، هرگونه آزادی 

و  ای است سردداند. سخن از تروریسم نیز صرفا بهانهاسالمگرایان را زیاد می

 .رنگ پریده که دیگر پذیرفتنی نیست

مان لیبرال این را می نهکاش گفت که نشاااا ی راساااتین بودن و دانسااات 

ها ها و سختیو پایبندی به آن در حال بحرانصداقت، اجرای اصول و مبادی 

است، یعنی هنگامی که انسان در این شرایم از زیر پا نهاده شدن اصول خود 

خشاامگین شااود و به مبادی خود چنگ زند، اما در حال فراخی و آسااودگی و 

ها و اخالِق خود را ی مردم اصول و ارزشهای دیگر، همهعدم وجود خاستگاه

ین هیچ نیازی نیست که برای توجیه این تناقی لیبرالی سخن از داراند، بنابرا

تندروی و ترور و غلو به میان آید زیرا پیاده ساختن این اصول لیبرال در صورت 

 !سازدوجود چنین شرایم است که حقیقِت این اصول را روشن می

تهلیبرال ندروی در پیم گرف مان ت که برای در مانی  ند اینها در گفت را  ا

ها میوش کردهفرام جه اساااالمگرا که خود متو که عیبی  ند  ند ا کار »دان احت

وحی « تنها تفساایر»اساات و همیشااه از روش اسااالمگراها در آنچه « حقیقت
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ی آزاد آنان قابلیت هر کنند که ن  در اندیشاااهنالند و ادعا میدانند میمی

سیری را دارد زیرا  ست»تف سبی ا سیرات بر تفو هیچ« حقیقت ن یر سیک از تف

ندارد یدهاگر لیبرال… دیگر برتری  پد گام بررسااای  ی ها همین موارد را هن

شااادند عاقالنه این اسااات که از هرگونه گرفتند متوجه میتندروی در نظر می

ا که ی غلو و تکفیر و تفجیر دست بکشند چر گفتگو با تندروترین افراد در زمینه

 باید به تفسیر او از ن  هااو نیز تفسیری مشخ  از ن  شرعی دارد و لیبرال

احترام بگذارند همان ور که خواهان احترام نهادن به تفسااایر آنها از ن  در 

ستند که به مائقه شهادت و دیگر احکامی ه ضایای زنان و میراث و  ی ی غربق

 !آیدمعاصر خوش نمی

سوء استفاده از جو ناآراِم به وجود آمده از پی ترور و انفجار  :سمژگی چها  

ها و آرای منحرف. روش لیبرال برای بررساای و درمان ی اندیشااهعرضااهبرای 

ی افکار و جریانات مخالف ن  و احکام شااارعی را به زیر عبای تندروی، همه

ی منحرف خود را به عنوان طوق خود گرفته و هر یک از این جریانات اندیشااه

وقوع این کنند و بساایاری از آنها ساابت نجاِت خروی از باتالق ترور عرضااه می

پذیرش آرای فکری و فرهنگی حوادث را اهمال حکومت ها و جوامع در عدم 

 .کنندخود عنوان می

بر این اسااااس تندروی و غلوی که در حال مبارزه با آن هساااتیم و قصاااد 

ست که نیاز  صحیح نی سیر  درمانم را داریم در واقع غلو در دین و انحراف از م

د، بلکه انحراف از رای آن شخ  لیبرال به تصحیح مفاهیم و درمان داشته باش

ست که می سلکی ا شم دهد، و هر چه این م ضیه را پو خواهد به روش خود ق
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ی لیبرالیسااتی خود از ن  شاارعی دورتر باشااد به در نظریه« درمانگر»لیبرال 

ندازه مان ا ندروی میی دایرهه چه ت ند وسااایعی آن جه دا تر اسااات و در نتی

تر اسااات تا جایی که برخی اوقات ور نیز گساااتردهزنی او به تر مسااااحت اتهام

 .سازدتهمت ترور را بر ن  و حکم و شریعت اسالم وارد می

ترور  ی تندروی وهای گفتمان لیبرال در بررسی پدیدهاینها برخی از نشانه

است که همچنان در گوشه و کنار جهان اسالم در حال حرکت است. گفتمانی 

درمانگر که آثار تندروی را از بین ببرد یا کم کند  ایی نساااخهکه توانایی ارائه

شکل می افزاید. ندارد، و بلکه فعالیت بازوهای این گفتمان بر پیچیدگی این م

دهد جنگ با احکام بیشااتر آنچه این گفتمان برای درمان غلو در دین ارائه می

ای های منحرف است. اندیشهها و اندیشهی جریانشرعی و تخریت آن و ارائه

تر به آنها معتقد بوده اما حوادث اخیر فرصت سوء که خود شخ  لیبرال پیم

 .استفاده و بازاریابی را برایم مهیا ساخته است
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 یا گروه؟ روشسلفیت؛ 

ای اخیرا شاااهد حمالت شاادید و متوالی علیه ساالفیت در فضااای رسااانه

سیاری از عال ست. این پدیده توجه ب سالم ا شه و کنار جهان ا  قمندان را بهگو

اند. در حقیقت خود جلت کرده، آن را آغاز موساام حمله به ساالفیت نام نهاده

 شااود، تنهاباید گفت حمله به ساالفیت همیشااه وجود داشااته و متوقف نمی

به کند و دورهگیرد و گاه فروکم میگاهی شااادت می ای خاع برای حمله 

 .سالم استسلفیت وجود ندارد، زیرا این موضوع خوراب بدخواهان ا

 آیا سلفیت یک روش است، یا گروه و حزبی خاع؟

وتی زنند تفابساایاری از کسااانی که به آتم حمله علیه ساالفیت دامن می

شااوند، زیرا آنان با روش اسااالم به صااورت کلی دشاامنی بین این دو قائل نمی

 .دارند و برای آنان تفاوت قائل شدن در این زمینه نیز مفهومی ندارد

است برای پیم رفتن بر اساس هدایت اسالم. هنگامی که سلفیت روشی 

برداشاااتها در تفسااایر اساااالم و دریافت احکام آن و تعیین روش صاااحیح آن 

متفاوت باشااد، ساالفیت با تکیه بر روش پیشااینیان امت از صااحابه و تابعین و 

رود، زیرا آنااان بهترین افراد این اماات، دارای پاااکترین پیروان آنااان پیم می

ترین فهم و داناترین به روش پیامبر صلی الله علیه الترین مقام، عمیقتدین، با

ست،  سلفی ا ستند. هر کس تالش کند به روش آنان پیم برود  سلم ه و آله و 

 .صرف نظر از اینکه وابسته به چه گروه یا حزبی باشد

نظام سلفیت بر احترام به این نسل اسالمی بی همتا و اقتدا به آن و تربیت 

ست، سلخود و ن شده ا ضائل آنان متمرکز  های پس از خود بر احترام و بیان ف
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اما معنای آن انکار اشتباهات احتمالی آنان نیست، بلکه هدایت یافتن از فهم 

 .و پیمودن مسیر آنان است

ه اند گام بر می دارد و بسلفیت در مسیر آن بزرگواران در آنچه اتفاق داشته

بع اسااتدالل و روشااهای عبادت و اخالق اقتدا روش آنان در فهم و نگاه به منا

ماع کرده می به دانساااتن حق اولی ترند، وقتی اج گان  نان از هم ند، زیرا آ ک

شااود و وقتی اختالف کنند حق در یکی از باشااند حق از رای آنان خاری نمی

 .آرای آنان خواهد بود

ساالفیت مقام ن  شاارعی )قرآن و ساانت صااحیح( را بزرگ دانسااته، آن را 

دهد و نصوع صحیح را با سلیقه یا هوا و گاه خود قرار میهدایت و تکیه اصل

د، تراشکند و برای نصوع موانع و شروط نمیهوس یا عقل یا مصلحت رد نمی

بداند مراد الله متعال و رساااولم چیسااات در مقابل آن تسااالیم  بلکه وقتی 

های هخواست شود، زیرا ن  هدایتگر و راهنماست، نه پیرو و اسیری که تابعمی

 .هایشان باشدمردم و برداشت

ساالفیت به فراگیر بودن اسااالم در عبادات، اخالق و معامالت و دیگر امور 

زندگی ایمان دارد و آن را شامل افراد و جوامع و حاکمان و محکومان و قوانین، 

دنیا و آخرت و مصااالح کوتاه مدت و دراز مدت می داند. دیدگاهی متکامل در 

 .زی که سعادت مسلمان را در دین و دنیا تضمین نمایدمورد هر چی

سااالفیت با شااافافیتی کامل ضااارورت اخالع در پرساااتم الله متعال و 

پاکسااازی مردم از خرافات و باورهای فاسااد و بدعتهای نو رهوری که مخالف 

 .کندروش صحابه و تابعین است را ترویس می
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ت روش و منم اس ها اصول کلی سلفیت است و در نتیجه سلفیت یکاین

ند سااالفی اساااات،  یت کرده و برای تحققم تالش ک که هر کس از آن تبع

نظر از اینکه در چه جماعت سیاسی فعالیت دارد و هر کس با این اصول صرف

 .مخالفت نماید از سلفیت خاری شده است

بر این اساس، معنای اینکه می گوئیم سلفیت یک روش است نه یک گروه 

 چیست؟

گو یا نمایندٔه مشخصی ندارد که رای و دیدگاهم را اعالم سلفیت سخن -۱

کند و هر کس مخالف آن نماینده باشاااد مخالف سااالفیت و هرکس موافقم 

باشااد موافق ساالفیت باشااد و هیچ فرد، گروه یا حزبی چنین ساامتی ندارد. 

ست که افراد و گروهها را می ستداللی ا شی ا سنجد، اما با اعمال سلفیت رو

سنجیده نم سی  صی وجود ندارد که نمایندٔه یک شخ شود. در نتیجه گروه م

ها و افرادی وجود دارند که خود را به سلفیت منسو  سلفیت باشد، بلکه گروه

توان سااالفیت را در کنند روش سااالف را اجرا کنند. نمیدانند و تالش میمی

یان  یل م به همین دل یا مساااائلی معین محصاااور نمود و  گروهی مشاااخ  

ست به سلفیت در مسائل مختلف تناقضات بسیاری وجود دارد، های منتگروه

های منتسااات به سااالفیت در بحث تعامل با تا حدی که دیدگاه برخی گروه

نظامهای سیاسی معاصر کامال در تناقی با یکدیگر است. این اختالف کلی و 

دهد که سااالفیت یک گروه معین نیسااات، بلکه روش و ای نشاااان میریشاااه

برخی ممکن است آن را به درستی پیاده کرده و دیگران در دیدگاهی است که 

 .فهم و اجرای آن دچار اشتباه شوند
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صرف انتسا  به سلفیت برای سلفی بودن یک شخ  کافی نیست و  -۲

سلفی نمی سی که خود را  ست. زیرا ک شده ا سلفیت خاری ن نامد هم الزاما از 

ش باشد، بلکه رو سلفیت گروه خاصی نیست که تنها به اعضای خود محصور

یدگاه  پذیرش ضااارورت فهم و اجرای روش و د نای  یدگاهی اسااات بر مب و د

 .صحابه و پیروان آنان

سبت  -۳ سلفیت ن سلفی نباید به  سبین به تفکر  شتباهات برخی از منت ا

داده شاااود، بلکه گفتارها و رفتارها به گوینده یا گروهی که مرتکت آن شاااده 

 ای که از سلفیت به شکل کلیه نقد رسانهشود و در نتیجاست نسبت داده می

گیرد نقدی متشاانس و غیر علمی اساات. زیرا فرد منتقد فرد یا گروه صااورت می

گوید و هر بار معینی را مد نظر دارد، در حالی که به شاااکل کلی ساااخن می

سلفییادآور می صودش همٔه  ضی از آنان را نقد شود که مق ست، بلکه بع ها نی

اند سااالفیت چنین افرادی این اسااات که درب نکرده کند. علت اشاااتباهمی

 .جماعت یا گروه معینی نیست و یک تفکر و دیدگاه است

سلفیت به معنای اتفاق نظر در مسائل اختالفی فقهی یا موضع گیری  -۴

صول و  ست، زیرا توافق کلی بر ا سد نی صالح و مفا ساس م سی بر ا سیا های 

ساالف صااالح امت در  .شااودفروع نمیها الزاما باعث توافق در جزئیات و روش

و  شدندبسیاری از مسائل فقهی یا مراعات مصالح و مفاسد دچار اختالف می

این موضااوع ساابت زیر سااوال رفتن میزان تمسااکشااان به روش و منهس ساالف 

 .شود، بلکه نشان دهندٔه تنوع و ارزش باالی این منهس استنمی
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و قواعد کلی آن متعهد باشد تا زمانی که به اصول  -اشتباهات یک فرد  -۵

شااود، مگر باعث خاری شاادن او از ساالفیت نمی -و برای اجرایم تالش کند 

هات و  با یا اشااات فت ورزد،  خال نت م با اصااالی کلی از اصاااول سااا که  این

هایم با سلفیت در مسائل جزئی به حدی برسد که به معنای انحراف مخالفت

ادر این حکم بر یک وصف صاز اصول کلی سلفیت باشد، ضمن تاکید بر اینکه 

شااود نه یک شااخ  و در حکم بر افراد باید نهایت احتیاط و دقت صااورت می

 .پذیرد

اینکه سااالفیت یک روش اسااات نه یک گروه به صاااورت بدیهی به این  -۶

ای از جهان عر  و جهان معناساات که منتساابین به ساالفیت طیف گسااترده

شامل می سالم را  ستند، شوند، بلکه آنان در میان عموا صل ه سلمانان ا م م

زیرا برای هر مسالمان اصال این اسات که تابع دلیل باشاد و بر اسااس روش و 

ست. در نتیجه  صل ا سی که چنین نکند مخالف ا صحابه پیم رود و ک منهس 

سلفیت اصل و قاعدٔه کلی است نه استگناء و تالش برای محصور کردن آن در 

ر ناآگاهی مردم و مکر و حیلٔه یک گروه معین یا برخی قضاااایای معین به خاط

 .برخی از منحرفین است

ست که  -۷ ست نه یک جماعت به معنای این نی سلفیت یک روش ا اینکه 

هر اجتهاد و تفساایری در منهس ساالفی قابل قبول و معتبر باشااد، زیرا اگر چه 

سلفیت دارای اصول و ضواب ی است و مساحتی گسترده برای اجتهاد دارد، 

و پربار بودن مباحث آن باعث نسبیت م لق و از بین رفتن  اما گستردگی روش

 .شودمرزهای مشخ  کنندٔه اجتهادات مقبول و غیر مقبول نمی
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افراد  ها ودر نقد سلفیت باید میان نقد منهس و روش سلفی با نقد گروه -۸

ست  شد، زیرا نوع دوم نقدی مقبول و معتبر ا سلفیت تفاوت قائل  ست به  منت

ها باشااد نه مات ا انصاااف همراه باشااد و متوجه افعال ساالفیدر صااورتی که ب

ها بیم از هر کس دیگری باید متوجه ضرورت استفاده از تفکر سلفی. سلفی

نصیحت و نقد باشند، حتی اگر از کسی صادر شود که دارای مواضع خصمانه 

 .ای نادرست م رح گردداست، یا به شیوه

دیهی یابد؟ بوان یک منهس پایان میآیا حمله به سااالفیت با تمایز آن به عن

 .است که خیر

شرعی به عنوان یک محور مرکزی و ارتباط آن با  سلفی بر ن   تکیٔه منهس 

ساالف صااالح امت برای فهم ن  و تفساایر آن، ساالفیت را روش صااحیح فهم 

سااازد و این موضااوع مردم را به سااوی ساالفیت جذ  اسااالم و اجرای آن می

های دینی خود به ٔه بازگشااات به هویت و ارزشکند. زیرا مسااالمانان تشااانمی

ستٔه الله متعال می سلمانان از خوا ستند و اکگر م صحیح ه سند و بشیؤه  ه پر

سازد و اهمیت چندانی  سعادتمند  ستند که در آخرت آنان را  شی ه دنبال رو

 و قانع کردن مسلمانان« تبرئٔه اسالم از شبهات»و « کنار آمدن با واقعیت»برای 

قائل نیسااتند. بیشااتر مساالمانان « ساات دینشااان در هر زمان و مکانتنا»به 

نیازی به این مساااائل ندارند و برای آنان تنها بصااایرت بیشاااتر به همراه دارد. 

همین شااافافیت و عمق منهس سااالفی اسااات که برای بسااایاری از منحرفان و 

 .ندکور میهایشان آتم کینه را شعلهسازد و در قلتگمراهان ترسناکم می
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افتخار و عزت به اسااالم به عنوان یک  احساااس با را پیروانم  فکر ساالفیت

 ن  را می»کند. تفاوت زیادی اسااات میان آنکه تمدن و یک پیام تربیت می

آنگونه که خاصاایت  «خواند تا معنای آن را درب کرده و بر اساااس آن پیم رود

ست و آنکه به دنبال  سلفی ا گردد،  می «تحقق مراد خود از خالل ن »منهس 

 .های سکوالر یا تلفیقی استآنگونه که وی گی بسیاری از روش

ست بین آنکه  ستجو می»تفاوت زیادی ا کند در حالی که معتقد در ن  ج

و آنکه باور « اساات معنای شاارعی معینی در این ن  مد نظر الله متعال اساات

، همان حالت «حقایق نسبی هستند و کسی صاحت حق م لق نیست»دارد 

 .نی که بسیاری از مردم این دوره را گرفتار کرده استسرگردا

ست بین آنکه  شفاف برای تعامل با »تفاوت زیادی ا صولی  شی معین و ا رو

ها و افکار بر حسااات هر واقعه جابجا میان روش»دارد و آنکه « ن  شااارعی

 «.شودمی

صحابه و تابعین را راهنمای مسیر خود می »تفاوت زیادی است میان آنکه 

 «.رودپشت سر فالسفه و گمراهان شرق و غر  پیم می»و آنکه  «داند

ساالفیت روشاای اساات که به شاافافیت، اسااتمرار، هماهنگی و یکپارچگی 

متصااف اساات و به همین دلیل تاثیر آن در میان پیروانم عمیق و نقم آن در 

ترین روش برای دفاع از احکام اساااالم به تاثیر بر مخالفین فعال اسااات و قوی

رود، زیرا باطلی که مخالفین برای زیر ساااوال بردن اساااالم به آن شااامار می

 .پذیردشوند را نمیمتوصل می
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برخی تیرهای تخریت خود را به سوی سلفیت نشانه گرفته و در مسائلی از 

سلفیت خرده آن انتقاد می ست. آنان در راهر از  سالم ا صول ا کنند که جزو ا

ر سااوال می برند، مانند کسااانی که از گیرند، اما در باطن مات اسااالم را زیمی

 کنند. اینها در موضوع حجا  یا توحید یا حکومت اسالمی انتقاد میسلفی

برند اگر چه ادعا کنند مقصاااودشاااان افراد در واقع اساااالم را زیر ساااوال می

ست که برخی از مردم با چنین نوعی گروه ست. خالف حکمت ا سلفی ا های 

ست ای برخورد کناز نقد به گونه ست. مهم ا ند که انگار متوجه گروهی معین ا

که شخ  اسبا  و عوامل نقد و حقیقت نقد را درب کند، تا بفهمد آیا این نقد 

 متوجه یک گروه است، یا یک روش و رسالت؟
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