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 مقدمه 
 : الحمدهلل و بعد

میان که  ۀ  در  هنگامی  هجری،  پنجم  االسالم شیخقرن 

)ابو بود که  481  متوفایاسماعیل هروی  اندیشه  این  ق( در 

شیفت شرعی،  علوم  به  منتسبین  از  برخی  فرهنگ ۀ  چگونه 

خواهند نصوص شرعی را با آن می   واند  ه فلسفی یونان گشت 

استعار امام،  این  نمایند،  کارۀ  سازگار  به  را  شگفتی   ادبی 

تأملش  ؛بردمی  در  که  ریشمی   آنجا  به  »اندیشمند  ۀ گوید: 

ومی   فهم اساسِمی   نگرد  و  شیرازه  که  عبای    بیند  فلسفه، 

 (1)سنت به تن کرده است.« 

( غزالی  ابوحامد  هروی،  از  نیز  505  متوفایبعد  ق( 

اینکه شیفتگی نسبت به می   مشابه را ذکر ای  ه مالحظ کند، 

دهند،  می اش  ه که طرفدارانش، بزرگ جلوای  ی فرهنگ فلسف

از   را    علماهلبرخی  زمان  آن  همان   سویبهدر  پذیرش 

و های  اندیشه منزلت  و  جاه  در  تا  داده  سوق  فلسفی، 

باشند!   داشته  سهمی   vابوحامد    کهچنان شکوهش، 

 
الكالم- ذم 
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  ر از همتایان خود »گروهی را دیدم که خود را سرت  گوید:می 

ردمی  را  اسالم  واجب  عبادات  و  دلیل    .کردندمی   دانستند 

نام  بقراط،  دهنهای  کفرشان، شنیدن  مانند سقراط،  پُرکنی 

و    ، افالطون پیروانشان در   از   برخی   رویزیادهارسطوطالیس 

است بوده  علمشان  ظرافت  و  ذهن  قوای  با   .توصیف  اینان 

بو ادیان  منکر  عقلشان،  پختگی  این   اند.هدوجود  که  اینان 

 ( 1) سخنان را شنیدند، با اعتقاد به کُفر، خود را آراستند.«

این تصویر روانی که ابوحامد از آن یاد کرد و گفت: »با 

آراستند!«   را  کُفر، خود  به  کامل خودخودیبهاعتقاد  تزی   ،

گرد هایی  ش، شواهد و نمونهبر اساس بوده که شایسته است  

خود  .آورد روزگار  دیددر  را  افرادی  بسیار  چه  که اه مان،  یم 

، نه از روی فهم انده غربی را سر داد  غالب فرهنگ  های  شعار 

بدان خودآرایی  روی  از  بلکه  درک،  و   خاطربه  ؛ و  هژمون 

 که بر روانشان داشته و مبهوتشان ساخته است. ی تسلط

مالحظات    ، تیمیهابن  در قرن هفتم و هشتم هجری، امام

شیفتگی نسبت به فرهنگ فلسفی ۀ  زیادی را پیرامون پدید

عقیدتی   نصوص  تأویل  و  گرداندن   قصدبهیونان    سازگار 

 
تهافت الفالسفة-
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نمود  نصوص ارائه  آن،  مقابله    .با  آنان  از  افرادی  با  نیز  عمالً 

ش از  و  استی فتگیکرده  شده  متعجب  نمونه   . شان   برای 

افراد می  با  بودم،  اسکندریه  در  »وقتی  مالقات  فرماید:  ی 

هیبت با  را  فالسفه  که  بزرگکردم  تقلید،  و   تراشی 

 (1) داشتند.«می 

تیمیه بیشتر بدان توجه داشته، ابن  از جمله مواردی که

  ۀسازوکار پر کردن الفاظ و اصطالحات قرآنی با معانی بیگان

جامع در  آن  توجیه  جهت  است  ۀ فرهنگی،  تفاوت    .اسالمی 

محت و  کلمه  یک  لفظ  میان  شدن  آن، قائل  فکری  وای 

سوی از  که  است  ویژه به  ، تیمیهابن  موضوعی  صورت 

می  ایشان  مثالً  است.  گرفته  قرار  »با  موردتوجه  فرماید: 

الحادات فلسفی و   ۀعبارات اسالمی و قرآنی، به سخن دربار

 (2)«.پردازندیونانی می 

 
عل- المنطقيين  يالرد 

يمجموع الفتاو -
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دیگری جای  این می   در  که  نیست  »تردیدی  فرماید: 

اسالمِی عبارات  معان  گروه،  و  گرفته  را  سنت  و  ای ی قرآن 

 (1)تراشند که با اعتقاداتشان هماهنگ است.«می  برایش

داند؛ بلکه  نمی   تیمیه نه تنها این را رفتاری ناخواستهابن

را   و گمراه آن  فریبنده  گونه    .داندمی کننده  راهبردی  همان 

اسالمی می   که عبارات  با  را  فلسفی  »معانی   فرماید: 

 (2)پوشانند.« می 

بررسی ابن در  اشاره  های  تیمیه  این   کندمی خود  که 

شکاف   ، ناصادقانه  روشِ در های  باعث  مذهبی  و  اعتقادی 

شده مسلمانان  عبارات    فرماید:می   است.  میان  »اینان 

معانِی و  را گرفته  تزریق  اسالمی  آن  و می   فلسفی در  کنند 

عبارات   این  است،    قبول  موردچون   محض بهمسلمانان 

اما هنگامی که معانی و مفاهیم   .پذیرندمی   شنیدنش آن را

 
عل- الرد  في  المرتاد  والقرامطة    ي بغية  المتفلسفة 

والباطنية

جامع المسائل-
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دانند، آنانی که حقیقت دین اسالم را می   مدنظر این افراد را 

 (1)شوند.«می  ، گمراهانده نشناخت

خلدون در قرن هشتم و نهم، این مالحظات پیرامون نبا

فردی،  های  را از سطح رفتارها و نگرش ها  فرهنگ  گرایی هم

این   .عمومی و اجتماعی پیشرفت دادۀ  یبه سطح روح با  او 

ساختاری   پردازی نظریه سطح  باالترین  فصل  ابه  و  رفته  ش 

وای  هویژ داده  اختصاص  پدیده  این  تحلیل  به    گوید:می   را 

همیشه به    ، خوردهوسوم: در بیان اینکه شکست فصل بیست»

تقلید از فاتح عالقه دارد؛ در شعارش، پوششش، اعتقادش و  

حا همیشه سایر  شخص،  که  دلیل  این  به  عاداتش.  و  الت 

 بیند که بر او چیره شده و از او فرمانمی   کمال را در کسی 

این خاطر که چون بزرگش  .بردمی  به  پندارد، وی را  می   یا 

یش بردارفرمان  که  کندمی   داند یا به اشتباه گمان می   کامل

نه   او  بلکه    خاطربهاز  فیزیکی،  و  طبیعی   خاطربهچیرگی 

به این اشتباه افتاد و بدان   گونهاینوقتی    .کمال فاتح است

را   فاتح را پذیرفته و خود  افکار  معتقد شد، تمامی عقاید و 

شبیه ملتی می   بدان  اگر  که  جایی  تا  مجاورت    ، سازد،  در 

 
يمجموع الفتاو -
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ملتی دیگر که به نوعی بر آنان چیره است، قرار گیرد، این  

رخنه   تقلید مغلوب(  )ملت  بدانان  بسیار  الگوبرداری،  و 

 ( 1)«. خواهد کرد

مقدم از  فصل  این  واقع   پردازی نظریهخلدون،  ابن   ۀدر 

  سلطۀ »ۀ  کاملی است که در میراث اسالمی، در تحلیل پدید

 . امندیده  را اش«، مشابهغالبفرهنگ 

نیم و در  یعنی ۀ  در دوران معاصر  نوزدهم،  نخست قرن 

دویس به  با مشاهدنزدیک  مسلمانان  پیش،  تفاوت  ۀ  ت سال 

بیدار  ها  توانایی  اسالمی،  جوامع  و  اروپا  میان  امکانات  و 

از زمان   ، در پی پیشرفت و ترقی هایی  جنبش  روازاین  .شدند 

( الطهطاوی  جمال1873  متوفایرفاعه  و  افغانی م(  الدین 

این1897  متوفای) از  که پس  و کسانی  پدید    دوم(  آمدند، 

جنبش  ؛ آمد این  پیش ها  اما  در  را  اشتباه  مسیر  متأسفانه 

عزت،    جایبهگرفتند!   معانی  و طلبمبارزه احیای  ی 

خیزند و می با آن به قیام برها  که ملت -  جمعی   نفساعتمادبه

حرکت  سویبه عمیق  -کنند می   پیشرفت  احساس  آن   ،

با آن   غالبی در برابر فرهنگ  درونی شکست روان  غرب که 

 
المقدمة-
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زیستند را منتشر ساخته و همان رفتار تاریخی پیشین را می 

شرعی برای سازگار ساختنش    هایداده  تأویل  تکرار کردند:

فرهنگ   غربی    ویژهبه ؛  غالببا  مفاهیم  تزریق  طریق    دراز 

اسالمی  هدف    ، عبارات  برای   سازیآماده با  بستری 

 غربی. این فرهنگسازی بومی 

ده  نگارتاریخآلبرت حورانی،   آغاز  در  شصت  ۀ  مسیحی، 

دربار خود  مهم  کتاب  منتشر  ۀ  میالدی،  را  عصر  این  تاریخ 

النهضۀ عصر  فی  العربی  »الفکر  عنوان  با  که  ۀ  )اندیش  کرد 

رنسانس( در  آن  عرب  در  که  شد  ترجمه  عربی  به   »

ۀ  دربارتفکر این بزرگان  ۀ  مشاهدات گسترده و پرباری از شیو

جنبش  ۀ  او دربار  .مسیر پیشرفت و نتایج این تفکر ارائه داد

 گوید:می   م(1905متوفای  اصالحی به رهبری محمد عبده )

« جنبش،  احیای طلبانهاصالح»این  هدفش  زیرا  بود؛   »

آن  که  بود  اسالمی  میراث  از  فراموشی را  ها  عناصری  به 

شده  احیا،  می   سپرده  این  روند  اما  تفکر   یرتأثتحتدانسته، 

اروپای  گرفت  ی  لیبرال  ارائتدریجبه   وصورت  به  منجر  ۀ ، 

آن  تا  شد  اسالمی  مفاهیم  از  جدیدی  اصول  ها  تفسیر  با  را 

»عمرانِ« سازد.  هماهنگ  زمان،  آن  در  اروپایی    تفکر 

فقهای    کمکمخلدون  ابن »مصلحت«  گیزو،  »تمدن«  به 
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و  »ابن  مالکی  به  میل، منفعت طلبی تیمیه  استورات  « جان 

اجماع« فقه اسالمی به »رأی اکثریت )افکار عمومی(« در  »

و »اهل حل و عقد« به »اعضای مجالس    دموکراسی ۀ  نظری

شد  تبدیل  تحوالت  ۀ  نتیج  .پارلمانی«  و  تغییر  د  نز  –این 

عبده  محمد  مکتب  سکوالر  جناح  را  آنان  ما  که  افرادی 

ۀ  دایر  از زندگی مدنی  ۀ  جدایی واقعی و قاطع دایر  -نامیدیم

بود سکوالر    .دین  ناسیونالیسم  روی  به  جدید  دری  سپس 

 (1)گشوده شد.« 

پیش از آنکه از این رد شویم، بگذارید این را ثبت کنیم 

)  ، نگارتاریخکه   حورانی  در 1962آلبرت  چیز  دو  به  م( 

 رنسانس اولیه توجه کرده است: های  جنبش

داده   - تطبیق  برای  غالب  های  تالش  فرهنگ  با  شرعی 

 غربی.

: تزریق مفاهیم غربی  اندهبردمی   بزاری که از آن بهرها  -

 . راثی و سنتی میدر اصطالحات 

باور داشتند    ، تاریخی ۀ  ان در آن برهگراصالح بسیاری از  

جوانان  غربی،  غالب  فرهنگ  با  شریعت  سازگارسازی  با  که 

 
النهضة- عصر  في  العربي  الفكر 
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اختالف  تلخی  از  و  داشته  مصون  الحاد  از  را  مسلمان 

لی دقیقاً عکس این انتظار  و  ، کاهندمی   فرهنگی در درونشان

»او   گوید:می   حاصل شد! همان طور که خود آلبرت حورانی

عبده) بسازد   (محمد  برابر سکوالریسم  دیواری  داشت  قصد 

از روی آن عبور  پلی ساخت که سکوالریسم  واقع،  ولی در 

 (1)کرد.«می را یکی پس از دیگری اشغال ها کرده و مکان 

و   در همان زمان، محمد محمد حسین پژوهش مفصل 

ادبیات ملی های  »نگرشۀ  درباراش  جانبههمه در  گرایانه 

را منتشر کرد. محدود  به جامع ۀ  معاصر«  ۀ  پژوهش منحصر 

وی در طول مطالعه و تحقیق خود    ، مصری بود. با این حال

رنسانس در کل های  متوجه شد که الگوهای تعامل با شیوه 

خود را ۀ  امیدوار بود که مطالع   یو  . سان است جهان عرب یک

  . متون تکمیلی برای اثبات این ادعا، گسترش دهدۀ  برای ارائ

این    بندیجمعدر    او به  پرداختن  برای  رویکردها  این 

کرد:این  موضوع،   بیان  را  عربی ۀ  »هم  موارد    ،کشورهای 

برای قیام   بهترین راه و روشۀ  مشغول تحقیق و گفتگو دربار

 
النهضة عصر  في  العربي  الفكر 
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نیرو و رهایی از اسباب و آثار ضعف بوده و اختالف    و بازیابی 

توان گفت از این سه مورد خارج نیست: می   ، هاآنۀ  در هم

به   بازگشت  خواستار  که  استۀ  اولی   مصادرجریانی   ، اسالم 

گرایش   و  جریانی که خواستار پیروی و تقلید از غرب است

یافته است که در  گرایی توسعه سومی که خواستار یک اسالم 

و    ، نآ مطابق  و   سوهماسالم،  شده  تفسیر  غربی  تمدن  با 

 ( 1) .«کندمی  آن را توجیههای الگوها و سنت

سال   در  را  مشاهدات  این  حسین  محمد   1962محمد 

  ،پژوهش ادبیات در جهان عرب ثبت نمودۀ  میالدی در نتیج

ارزشمند که چارچوبی کلی برای فهم تاریخ قرون ای  ه چکید

 دهد. می  اختیارمان قراروسطایی رنسانس در 

اندیش این    طوربهعربی  ۀ  ناظران  متوجه  پیوسته 

سلطشکسته های  جریان برابر  در  غالب ۀ  خورده  فرهنگ 

 شدند و پس از آن نیز اشارات زیادی به این پدیدهمی   غربی 

نمونمی   .شدمی  دهای  هتوانیم  از  را ۀ  متأخر  میالدی  هفتاد 

  گوید:می   الکریم کهبرگزینی، قانون اساسی دکتر فتحی عبد

بدون  که  داشت  آن  بر  را  آنان  اسالم  به  شوقشان  و  »شور 

 
الوطنية في األدب المعاصراالتجاهات  -
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دیدند در بازارهای جهان متمدن  می   هرچهعمیق، ای ه مطالع

کنند اثبات  اسالم  در  را  شده  دارند   ، رایج  که  گمان  این  با 

کنند؛ گویی اسالم در نظرشان، می   خدمت شایانی به اسالم 

تنه  که  است  ذلیل  و  یتیم  مردی کودکی  سرپرستی  زیر  ا 

زنده نفوذ  و  چون  می   یا  .ماند خواهد    بااعتبار  ترسند 

ند، عزتی نداشته باشند مگر اینکه اصول دینشان را  امسلمان 

نظام اصول  برای  های  مانند  عصرشان  در  حاکم  اجتماعی 

کنند بیان  نیز   .مردم  اسالم  بود،  رایج  دموکراسی  اگر 

نیز می   دموکراتیک اسالم  بود،  اگر سوسیالیسم حاکم  شود، 

شود و اگر تئوری حاکمیت ملت گسترش  می   سوسیالیستی 

 (1) یافت، این نظریه، یکی از نظریات اسالم خواهد بود!«

پدید نمی   خوب؛  از  بیشتری  سرسپردگی ۀ  توانیم شواهد 

سو کردن احکام  وز و سازگار و همفرهنگ پیرسلطۀ  در برابر  

قبلی، تصویری کافی  های  زیرا نمونه  ؛ شرعی با آن بیان کنیم

 . دهدمی   از آنچه آشکار است، ارائه

 
اإلسالمي:   الفقه  في  والسيادة  الدولة 

دراسة مقارنة
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بعدی:  پرسش  سراغ  پدید  برویم  سازگارسازی  ۀ  چرا 

دست   رنسانس  به  نتوانست  غربی  غالب  فرهنگ  با  شریعت 

 یابد و جوان مسلمان را از الحاد، حفظ کند؟ 

زیبایی به این های  ن اسالمی در این عصر، پاسخ متفکرا

ها، مطلبی است که مالک این پاسخ ۀ  از جمل  .انده پرسش داد 

احساس    :کرد می   م( آن را زیاد تکرار1973متوفای  بن نبی )

همان گونه که    .شودنمی   نقص، موجب خیزش و ترقی ۀ  عقد

»چرا آن اعراب فقیر   گوید:می   در کتابش، »نقش مسلمان«

آن   nمحمد  زمان   چرا  دهند؟  انجام  را  کار  این  توانستند 

بشریت را نجات دادند و احساس    ، سوادبی   فقیر وهای  عرب

؟ این را در کالم و خطاب به  انده کردند برای نجات آن آمد

به    .کردندمی   دیگران، چه مردم پارس و چه مردم روم، اعالم

ۀ  آنان احساس »عقد  .نجاتتان دهیمایم  ه گفتند: آمدمی   آنان

بودند نکرده  »عقد  .نقص«  احساس  نکرده  ۀ  چرا  نقص« 

توانمندی زیرا  بیزانس  ای  ی فرهنگهای  بودند؟  ایران،  که در 

پیش  روم،  آنان یا  بر  کمبودی  بود،  شده  انباشته  رویشان 
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شیدایش  عبارتبه  ؛ کردنمی   تحمیل و  شیفته    دیگر، 

 (1)شدند.«نمی 

مبلغان  روازاین مردمی  ،  آثار  که  عصر  این  در  تاریخی 

داشت کسانی انده عظیمی  مسیر اند  ،  مخالف  راه  که 

در   را  غالب  غرب  فرهنگ  با  اسالمی  میراث  سازگارسازی 

مرتفع دین را بر تنبلی  ۀ  و سختی صعود به قل  هپیش گرفت

در به  دادندۀ  سقوط  ترجیح  این می   .توجیهات،  برای  توانیم 

 عنوانبهاالعلی مودودی را  ابو  ، پیشگامان با تأثیرات فرامرزی

با   .الگو ذکر کنیم ندوی اصل نقشی که مودودی در جنگ 

و ۀ  »عقد کرده  خالصه  بود،  گرفته  عهده  به  را  نقص« 

عهده  که  را  مأموریتی  بود    : کندمی   توصیف  گونهایندارش 

نیمابو  »استاد در  مودودی  مقاالت  ۀ  االعلی  با  فعلی،  قرن 

مجل در  که  القرآن«ۀ  ارزشمندی  »ترجمان  خود،  در   ، فاخر 

غربی  زندگی  نظام  و  غرب  تمدن  توجه  می   نقد  نوشت، 

کردتحصیلۀ  »طبق جلب  به خود  را  با   .کرده«  که  مقاالتی 

انتقادی اگر بی   . شدمی   متمایزاش  سبک  بود  انصافی خواهد 

 
من  - األخير  الثلث  في  ورسالته  المسلم  دور 

القرن العشرين
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کتاب  قالب  در  بعداً  که  مقاالتش  مهم  نقش  نامهبه  و ها  ها، 

شد منتشر  مستقلش  در   ، آثار  که  شگرفی  نقش  به 

اعتماد طبق به تحصیلۀ  بازگرداندن  غرب،  فرهنگ  در  کرده 

نقص« ۀ  ادراکاتش و رهاسازیشان از »عقد  وها  اسالم، ارزش 

در درونی«  »شکست  کرد،   بارۀو  ایفا  تعالیمش،  و  اسالم 

 (1)اعتراف نکنیم.«

سخنرانی  در  دیگر،  جاهای  در  این های  ندوی  خود 

رهبر  سبک  از  مودودی  ای  یتوصیف  داد  vکه   را  انجام 

 (2) بارها تکرار کرده است.

در  ۀ  مشاهد  صحابه  موفقیت  از  نبی  بن  مالک  تفسیر 

روم  و  ایران  تمدن  برابر  در  که  خاطر  این  به  انقالبشان 

یافتند، عالوه بر بینش ۀ  معاصرشان، از »عقد نقص« رهایی 

دربار  تأثیرگذاری ۀ  ندوی  در  مودودی  موفقیت  راز 

 
لإلسالم- السياسي  التفسير 

و     اسالم 
خاورشناسان، 
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تحصیل   ، اشگسترده  مسلمان  جوان  وی  از اینکه  را  کرده 

داد ۀ  »عقد نجات  مورخ    ، نقص«  حورانی،  آلبرت  مشاهدات 

تأیید را  جنبش   ؛ کندمی   مسیحی  که  شد  متوجه  وقتی 

با  شریعت  سازگارسازی  یعنی  مخالف،  مسیر  که  رنسانسی 

اسالمی  تأثیر  نتوانست  گرفت،  پیش  در  را  غرب  فرهنگ 

اسای  ه گسترد طبق  و  کند  اشاره  اش  هتعارایجاد  بدان  که 

کردیم، تبدیل به پلی شد که سکوالریسم از روی آن عبور 

  کرد. 
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-2- 

که  اند  ه سیاست امروز، متوجه شد ۀ  بازیگران اصلی عرص

نفوذ   و  استراتژیک  بومی المللیبینمنافع  با  تنها  سازی  شان 

  غالب از    پیرویمهم دینی، تزریق ویروس  های  گفتمان ۀ  هم

شود تا می   تأمین  ، ان با آنانگرمقابله توانمندی    نابودسازی و  

باشد  داشته  مطابقت  غرب،  تسلط  الزامات  با  نهایت    . در 

امپریالیست روازاین غربی های  ،  مالی های  هزینه  ، معاصر 

نامحدودی را صرف مراکز پژوهشی، مطالعاتی ۀ  سخاوتمندان

هم بر  مستمر  و  دقیق  نظارت  برای  گزارشی  ی  هاکانون ۀ  و 

اسالمی،    شکلبهتنش،   دینی  جنبش  و    خاص،   طوربهعام 

 کنند. می 

ارائه شده توسط مراکز  های  پژوهش ترین  جالبۀ  از جمل

گزارش  نگاریآینده  دسته  آن  که هایی  آمریکا،  است 

تعیین های  گفتمان  برای  و  کرده  بررسی  را  اسالمی  دینی 

و  ها  گفتمان ترین  مناسب  بوده  غربی هماهنگ  تسلط  با  که 

ایجادت برایش  مزاحمتی  و  میانشان  کندمی ن  شویش  در   ،

 زنند. دست به مقایسه می 

برای ترین  برجسته غرب  امپریالیستی  سیاست  ابزار 

همه که  گونه  همان  هدف،  این  به  فشار   ، دانندمی   رسیدن 
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نظام بر  غیرمستقیم  و  برای های  مستقیم  عربی  سیاسی 

ایدئولوژی یا  های  حاکم ساختن  که  هایی  ایدئولوژیمنسجم 

پرهیز غربی  منافع  استقرار  تخریب  و  تشویش  ، کنندمی   از 

 است. 

رسان در  همین  که  ۀ  برای  لبیرالیسم  ضعیف،  کشورهای 

گسترد فضای  است،  غرب  و ای  ه ایدئولوژی  کرده  اشغال  را 

را   حساس  اختیارنقاط  برجست  در  دعوی ۀ  افراد  گفتمان 

که  می   قرارای  ه شدسازیبومی  مفهوم سازی  ی خنث  بهدهد 

ۀ  بینندۀ  برتری دینی بر تفکر غربی و تغذی  و  عزت اعتقادی

غالب  غرب  برابر  در  ناتوانی  و  شکست  احساس  با    ناپخته 

متمدن  .پردازندمی  خالق،  برتر،  بزرگ،  را  آن  که    ، غربی 

هم در  توصیفات  های  عرصهۀ  پیشرفته  و    آمیز اغراقزندگی 

توصیف تباهی   ندنکمی   دیگری  و  انحطاط  ۀ دربار ش  ا که 

راترین  بزرگ به    .پوشاند می   مطالب  جهل  مانند  مطالبی 

بزرگ-  خداوند استترین  که  جنایات، -مطلوب  منکرات،   ،

فالکت  چرندهماتریالیسم  حیوانی  زندگی  و  که  ای  هصفتانبار 

َيَتَمَتذُعوَن  ﴿  دهد:می   شرحش  گونهاینقرآن   َكَفُروا  ِيَن  َواََلذ
َكَما   ُكلُوَن 

ْ
نَْعامُ َوَيأ

َ
اْْل ُكُل 

ْ
کسانی   ﴾تَأ شدند   )و  کافر  که 
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می  بهره  دنیوی(  متاع  می )از  و  چنان گیرند  که  خورند 

 (1)(.خورندچارپایان می 

امروز متحده  ایاالت  که  روش  شرط  ه این  بر در  بندی 

، همان کندمی   شده« اتخاذدینی »لیبرالی های  روی گفتمان 

آمریکایی، لئونارد بایندر، در   مدارسیاستطور که تز معروف  

لبیرالیسم م با عنوان »1988در سال  اش  ه کتاب منتشرشد 

نوآوراننشان داده، رفتار غربی تعجب   (2)«اسالمی و  ای هآور 

آغاز،   از  اروپایی  استعمارگر  کشورهای  بلکه    این   ازنیست 

استفادهرو احکام شرعی  کردن  لیبرالی  برای    . کردندمی   ش 

  آن ۀ  مسیحی، آلبرت حورانی، دربار  نگارختاریهمان طور که  

»نمایندگان مهاجران اروپایی بر لزوم آموزش مردم    گوید:می 

این  مطابق  قرآن«  لبیرال  »تفسیر  اساس  بر  آفریقا  شمال 

اصل که مردم هر کشور باید در چارچوب فرهنگی و تمدن 

 (3)مختص به خود توسعه یابند، اصرار داشتند!«

 
-

- Binder L., Islamic Liberalism: A Critique of 

Development Ideologies, University of Chicago Press, 

النهضة- عصر  في  العربي  الفكر 
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ان  اشخاص این   برای  فرهنگ چیرکه  با  با ۀ  طباق  غربی، 

رسان بازوهای  بومی ای  ه حمایت  در  گفتمان  سازی  لیبرال 

داشتند،   نقش  شرعی تأویلدعوی  احکام  از  با    ایهایی  که 

  غربی، در تضاد استهای  منافع غرب، دیدگاه غربی و ارزش

ارائ  لوحساده برخی    .کردندمی   تزریق های  أویلتۀ  بوده و در 

اغراق   جایگاه  زننده،  رفتن  دست  از  به  منجر  که  کرده 

نیز  می   اجتماعیشان  آنان  از  برخی  ذاتی  گرحیلهشد!  ی 

که  طوربهداشتند،   سلسل   تدریجبهی  با  سازی  بومی ۀ  این  را 

مطرح آرام  جامعمی   ادبیاتی  تا  اما   کمکم  ، هدفۀ  کردند 

تیمیه این روش اهل ابن  امام  .مؤثر، آن را هضم کند  طوربه

»این، عملکرد کسی است    بیان کرده است:  بدعت را چنین

را اند  بر آنها  خواهد خالف آن حقی که ملتی از ملتمی   که

چیز به موافقتشان  ترین  و نزدیکترین  ابتدا ساده   ؛ اظهار کند

اول  .آوردمی   را جن  و  انس  شیاطین  اصول  نمی   مثالً  آیند 

زیرا  بشکنند؛  را  بزرگ  و  اینجا    .توانندنمی   آشکار  در  هدف 

آنچه   باطل مخالف  است که طرفداران  این  به  دادن  هشدار 

آورد آسان اندهپیامبران  از  ساده ترین  ،  کهترین  و   چیزی 
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کنند می   تواند موافقت مردم را با آن به دست آورند آغازمی 

 (1)تا در نهایت دین را از بین ببرند.«

این  دچار  امروزی،  فرهنگ  مشتاق  جوانان  از  برخی 

،  گرا واپس مغز و  که در میان گروهی از افراد خشکاند  وهمت

دانند که نمی   کنند امامی   باز و نواندیشانه زندگی دارند ذهن

توطئ یک  بزرگۀ  قربانی  هدفش اند  سیاسی  بازسازی   ، که 

هماهنگ برای  مختلف،  منافذ  طریق  از  با سازی  اسالم  آن 

بازیگران اصلی است، به این اعتبار که فرهن گ غالب  منافع 

 است. 

این ترین  جالب  از  برخی  که  است  این  ماجرا  بخش 

داعیان   و  علما  شعور   خاطربهرا    سنتاهلجوانان،  ضعف 

سرزنش کهمی   سیاسی،  حالی  در  در نمی   کنند  دانند 

خودشان   ، حقیقت ریسمان اند  این  توسط  دور  از  های که 

آنکه بی   ، غربی   سلطۀشوند و در دیگ  می   سیاست، بازی داده

 اند. بدانند در حال آب پز شدن

به من دوستان  از  آیا  می   یکی  نیست لوحساده گفت:  انه 

فکر توطئمی   که  است؟!ای  ه کنید  کار  اگر   در  گفتم:  او  به 

 
الجهمية- تلبيس  بيان 
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ایاالت متحده به ۀ  ازاندهبای  ی کنی امپراتوری نظاممی   تصور

همگام  و  منافعش  فرهنگی  های  گفتمان سازی  مدیریت 

سلط با  تماشای  انمی   ، اشه مخالف  به  تنها  و  ندیشد 

ی  لوحساده مخالف نشسته، این عین حماقت و  های  فرهنگ

را  ها  در حالی که قرآن خودش سخن گفته و توطئه   .است

ترسیم و  فرماید:  می   kخداوند    کهچنان .  کند می   توصیف 

ُُمَرِِميَها  ﴿ َكابَِر 
َ
أ قَْرَيٍة   ِ

ُكذ فِيَها َوَكَذلَِك َجَعلَْنا ِِف    ﴾ ِِلَْمُكُرواْ 

این سران( )و  )و  بزرگان  دیاری،  و  شهر  هر  در  گونه 

 .(1)گناهکارانشان را قرار دادیم تا در آن نیرنگ کنند(

چگونه   که  زمین  گرتوطئهبنگر  این  از  نقطه  هر  در  ان 

بیان آیه  که  طور  همان  و  دارند  توطئه کندمی   حضور   ، 

 کنند!می 

خداوند   و  kبلکه  توطئهبی   تداوم  بودن  را ها  وقفه 

يِْل َوانلََّهارِ ﴿ :  کندمی   بیان   گونهاین
)بلکه، مکر و    ﴾بَْل َمْكُر اللَّ

 .(2)شب و روز شما بود( ۀحیل

 

-
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توطئه شدت  را  های  خداوند  ضاللت   گونه ایناهل 

َباُل ﴿:  کندمی   توصیف اْْلِ ِمنُْه  وَل  لََِتُ َمْكُرُهْم  ََكَن  )و   ﴾ِإَون 

 (1) ها از جا کنده شود.(که با مکرشان کوه  هرچند

حقیقتی قرآنی    ، ای«منظور این است که »تفسیر توطئه

آن را   نفعذیمشاهده است که تنها جاهل یا  قابل  و واقعیتی 

توطئهکند می   انکار این  از  ما  اینکه  که    روزیشبانه های  . 

کوه  است  باشیم،  ها  نزدیک  آگاه  برکند،  جای  از  اشکالی  را 

ندارد؛ بلکه ایراد اینجاست که ما دچار توهم توطئه شده و 

شواهد توطئه در آن نیست را نیز توطئه ترین  آنچه کوچک 

است  .بدانیم اشتباه  این    . این  لغو اصل مفهوم اشتباهاما  با   ،

زمزمه  را  آن  نیز  واقعیت  و  اشاره  بدان  قرآن  که   توطئه 

 شود. نمی  ، درمانکندمی 

شرعی داغ امروزی،  های  پرونده ۀ  که همآیا جالب نیست  

غربی«    غالبدر مسائل تعارض »متون وحیانی« و »فرهنگ  

همچون:می   یافت مفاهیمی  در  مثالً  براء،    شود؟!  و  والء 

جهاد، حکمیت شرعی، قتل مرتد، حجاب، اختالط، سفر زن 

 
-
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و...    شرعی، موسیقی ۀ  بدون محرم، قیمومیت مرد بر زن، رقی

 . 

پا   به  سروصدا  دیگر آیا  نه  مسائل،  این  برابر  در  کردن 

 ؟!استمسائل، تصادفی 

نیافتیم که مشکالت تضاد میان   فکرروشنچرا حتی یک 

 متون میراث اسالمی و فرهنگ آفریقا را مطرح کند؟

ایم ه فکری مواجه نشدۀ  چرا تا به حال حتی با یک پروژ

شرقی،  آسیای  فرهنگ  و  میراث  متون  میان  تضاد  از  که 

 آشفته باشد؟ 

هم میان  در  یک  های  گردهمایی ۀ  چرا  حتی  فکریشان 

های تعارض متون میراث اسالمی و سنت ۀ  گردهمایی دربار

 هندی وجود ندارد؟

»هم که  است  تصادف  یک  تنها  این  کتاب ۀآیا  ها، « 

گردهمایی  و  رویدادها  سر های  مقاالت،  بر  تنها  فکریشان، 

  زنند و نالهمی   متون وحیانی با فرهنگ غرب غالب غر  تقاطع

 کنند؟!می 
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-3- 

محلی  محیط  سال در  در  بارها های  مان،  و  بارها  اخیر، 

ها، چه اصلی آن ۀ  سؤاالت زیادی از ما پرسیده شده که انگیز

غالب   فرهنگ  و  احکام شرعی  تعارض  و چه ضمنی،  صریح 

داد در سال  سقوط بغ   ساله، ازغربی است که در دوران هفت

در    2003 تونس  انقالب  تا  اوج   ، میالدی  2010میالدی  به 

این قضایا در مشکالت اصلی خود دچار    اگرچه  ؛ خود رسید

تمدن  هایی  وخمپیچ تمدن،  جایگاه  مشکل  گاهی  شدند، 

برجسته مخالف  به  نگرش  و  گاهی مشکالت  می   مادی  شد، 

گاهی  و  سیاسی  اعتراض  و  به   نیز  دموکراسی  گفتمان 

شرعای  هپرسش  حکمیت  لیبرال،  و ها  پرسش   ، آزادی 

 گشت. می  مشکالت دیگر متمایل

کانال های  عرصه در  محلی  جریان های  کشمکش  زیر 

پس  در  فرهنگی،  تاالرهای  محلی،  مطبوعات  ۀ  زمینداشت: 

شعله  و  تلویزیونی  فکری  های انجمنهای  گفتگوهای 

شبکه  ظهور  از  پیش  سپس  اجتماعی،  های  اینترنتی، 

پست فرهنگی«  های  ری محلی تقریباً به »گروه فک های  بحث

شد که در آن زمان در تشکیل یک تاالر گفتگوی  می  محدود

 فکری محلی نقش فعالی داشتند. 
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خاص تأکید کنم که این کتاب که در    طوربهمایلم اینجا  

اندیش تزهای  برای  بحثی  شماست،  عرب، ۀ  دستان  معاصر 

این    .فرهنگی آن نیستهای  برجسته و پروژه های  شخصیت 

این کتاب  .در جاهای دیگر مفصالً بحث شده حاصل   ، بلکه 

بررسی پرسش  و  کانال هایی  بحث  مذکور، های  است که در 

مطر  صورتبه در    حمحلی  که  تا   1431های  سال شده 

این فضای زمانی و جغرافیایی حاصل این   .امق نوشته1433

 این کتاب است. های بحث

کتاب این  هم  ، همچنین  بررسی  گنجایش  ۀ طبیعتاً 

  مشکالتی که فرهنگ غالب غربی در محیط محلی ما مطرح 

الگو  کندمی  بلکه تنها   .از آن است هایی  و نمونه  هارا ندارد، 

پژوهشگر   نمونه  موضوعی اگر  چنین  و ی  یهابه  بیندیشد 

آن بررسی  طریق  از  پی    ، هاسپس  علمیشان  شکنندگی  به 

مشابه های  دری برای شناخت حقیقت نمونه  شاءاهللانببرد،  

 به رویش باز خواهد شد. 

مطالب این کتاب از آن زمان نزدم بوده ولی چاپش را به 

انداختم داشت   ؛ تأخیر  بیشتری  فنی  ویرایش  به  نیاز    . زیرا 

برادر   با  ابراهیمام،  اهللسبیلفی سپس  حشمت  ،  محمد 
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او به من پیشنهاد کرد که کتاب را برای   .علمی کردمۀ  مکاتب

من   .چاپ آماده کند و چندین بار این پیشنهاد را تکرار کرد

نوشته او سپردمها  هم  به  و    .را  بررسی  را  متن  خوشبختانه 

هم مرجع  کرد،  های  قول نقلۀ  اطالعات  تکمیل  را  کتاب 

اهلل متعال    .که با تالشی ممتاز انجامش داد  فرساطاقت کاری  

از اجر این کار محرومش نگرداند و ما و ایشان را در دفاع از 

 دینش شریک قرار دهد. 

 نویسنده 

 ق1435صفر
iosakran@gmail.com 
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 ریهدرآمدهای نظ

 استبداد سیاسی و استبداد فرهنگیۀ مقایس
ها، »استبداد« را تکرار کرده و انواع سرزنشۀ  ما همیشه کلم

عیبها  طعن  کارها  و  به  آن  برای  به    .بریممی   را  تا  آیا  اما 

 ایم: استبداد چیست؟حال فکر کرده 

یک   برابر  در  شدن  تسلیم  عامش،  معنای  در  استبداد 

که   است  ذهنی  توجیهاتیاقتدار  ایجاد  برای  تالش  به   گاه 

 کند. می رسد که اجبارهای این استبداد را توجیه می 

استبداد،   واقع  در  تصور  گونهآن بنابراین؛  بسیاری   که 

بلکه  می  نیست،  نوع  یک  تنها  دارد  انواعکنند،   .مختلفی 

آن، استبداد سیاسی و استبداد فرهنگی است که ترین  مهم

 را دارد.  شقربانیان خاص خود هرکدام

مفهوم   در  سیاسی«  »استبداد  ی  بردارفرمان قربانیان 

از حد شرعی دستور داده شده   فراتر  از   روندمی سیاسی،  و 

از    والیی محاسبات   یافتن برداشتی شرعی  گریزان و در پی 

حکومتی  دستورات  میراث نصوص  در    .اندیکایک  یا  شرعی 

دستورات   برای  تجویزی  و  توجیه  یافتن  پی  در  اسالمی، 

نشده  هم  درخواست  آنان  از  اگر  حتی  مستبدند  شخص 
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با عبارات شکوهمندانه و برآمده از شیفتگی از مستبد    .باشد 

که هممی   یاد آنان ۀ  نتیج  ، هااینۀ  کنند  روانی«  »فروپاشی 

 در برابر نفوذ مستبد سیاسی است. 

امکان،   تا حد  دارند  تمایل  فرهنگی«  قربانیان »استبداد 

فرهنگ غالب غرب در سیاست، جامعه و برداشتی شرعی از  

شرعی یا میراث اسالمی،   نصوصدر    .حکومت داشته باشند 

غالب   برای مفاهیم فرهنگ  یافتن توجیه و تجویزی  در پی 

باشد غربی  نشده  هم  درخواست  آنان  از  اگر  حتی  با   .اند، 

عبارات شکوهمندانه و برآمده از شیفتگی از مستبد فرهنگی 

م  ، کنندمی   یاد همۀ  عجز مانند  که  و...  غربی  تمدن  ۀ  غربی، 

مستبد  ۀ  نتیج   ، هااین نفوذ  برابر  در  آنان  روانی«  »فروپاشی 

 فرهنگی است. 

تمایل   شما  بگویی:  سیاسی«  »مستبد  قربانیان  به  اگر 

مستبد   نصوصدارید   دستورات  تابع  را  شرعی  میراث  و 

کنید و    ، سیاسی  قضاوت  در  را  تو  و  شده  خشمگین  تو  از 

  نصوصدهند که  می   و پاسخ  دانسته  ناعادل  ارزیابی، ظالم و

به شریعت ای  ی شرع تو  از  و  دارند  کارشان  این  تأیید  برای 

 ترند. نزدیک
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همچنین اگر به قربانیان »مستبد فرهنگی« بگویی: شما  

دارید   غالب  نصوص  تمایل  فرهنگ  تابع  را  شرعی  میراث  و 

کنید و    ،غربی  قضاوت  در  را  تو  و  شده  خشمگین  تو  از 

نصوص  دهند که  می   و پاسخ  دانسته  ظالم و ناعادل  ارزیابی،

به شریعت ای  ی شرع تو  از  و  دارند  کارشان  این  تأیید  برای 

 ترند. نزدیک

داخل سازوکار  بپرسیم  اگر  آنای  ی اما  طریق  از    ، که 

چیست،   ، شودمی   شرعی با افکار مستبد تطبیق داده  نصوص

 حال چه مستبد سیاسی باشد و چه فرهنگی؟ 

واقع   رخدر  شکل  این  به  کار  از می   این  بسیاری  دهد: 

را  شرعی  که  می   متون  زبانی    خاطربهبینی  ساختار  ماهیت 

خود، دارای احتمال چندین معنی و مفهوم هستند که یک  

معنایی/نشانه استموضوع  با    . شناختی  مسلمان،  علمای 

معنایی  احتماالت  این  به  علمی«  »روش  از    استفاده 

بیانگر مراد خداوند است را تعیین   پردازند تا معنایی کهمی 

نوع    . کنند دو  آن  از  آزاد  و  عالم مستقل  این مسیر طبیعی 

یکی از این دو نوع استبداد، این ۀ  استبداد است اما سرسپرد

سنجد؛ بلکه از میان  نمی   احتماالت معنایی را با روش علمی 

با   آنچه  معانی،  است    گیریجهتاین  تابعش  که  مستبدی 
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فرقی ندارد مستبد سیاسی    ، کندمی   انتخاب  مطابقت دارد را

، نصوصدر امکانات معنایی    مرجح بنابراین    .باشد یا فرهنگی 

علمی بلکه    روش  مستبدنیست،  یا   هوس  سیاسی 

 فرهنگی است. 

مناصب   به  که  کسانی  در  سیاسی  مستبد  از  اطاعت 

در حالی که اطاعت از مستبد   .اند، بیشتر استاداری مرتبط

کسانی   در  ب فرهنگی  مرتبطۀ  یشاند  هکه  بیشتر معاصر  اند، 

 است. 

لحظ و  »لیبرالیسم«  عصر  در  تسلط  ۀ  امروز  و  پیروزی 

هستیم غالب  غربی«  لیبرال  است   ؛ »الگوی  دلیل  همین  به 

از حد ارزش های  که گزاره  ترین  با قوی اش  ه شدگذاریبیش 

و مشکالت  ها  اولویت پرسش   ، آوردمی   ابزار نفوذ به ما هجوم

بر   را  اختیارمان  کندمی   تفکر ما تحمیلخود  الگوهایی در   ،

دهد و استبداد ذهنی و  می   دهد که تفکر ما را شکلمی   قرار

اعمال  معاصر  فرهنگ  مشتاقان  از  بسیاری  بر  را   روانی 

نوشته  .کندمی  رامی   راهایشان  وقتی  سخنانشان  یا   خوانی 

چشمانت می  از  حروفشان  میان  پنهان  شکست  آن  شنوی، 

احساس   .اندمنمی   پنهان در  می   گاهی  نویسنده  که  کنی 

  .شودمی   بار از این کار عاجز  تالش است مستقل باشد اما هر
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جرعمی   هرگاه روش  ای  هخواهد  دَلو  با  را  راجح  معنای  از 

و   را کشیده  او  فرهنگی  استبداد  زنجیر  باال کشد،  به  علمی 

بدین ترتیب تا زمانی که مشتاق شبیه شدن    .د زنمی   زمین

شود، می   در افکارش شود و هرچه بیشتر شبیهش  غالببه  

 ! کندمی  احساس قدرت و سالمت بیشتری

مواقع از  بسیاری  این    ، در  در   خوردگی شکست انسان، 

گیرد، آن هم  می   برابر مستبد فرهنگی را ناخودآگاه در پیش

به    خاطربه نفوذش  و  فرهنگی  مستبد  مفاهیم  گسترش 

رگه گفتگوهای های  جزئیات  طریق  از  معاصر،  دانش 

ماهواره و  رمانتلویزیونی  فیلمهای  ای،  های  نامهمدرن، 

 خبری و... . های یا گزارش ای هروزنامهای سینمایی، ستون

از این استبداد فرهنگی و سرسپردگی هایی  بیایید نمونه

ایده  برابر  برداشت هادر  و  مفاهیم  که   غالبفرهنگ  های  ، 

 افراد زیادی بدان دچارند را بیان کنیم: 

مخالف«می   راای  ه عد به  نسبت  »نگرش  که  به    ، بینی 

واقعی ترین  مهم بحران  و  است  شان دغدغه  شده  با    ، تبدیل 

هم با  اسالمی،  میراث  در  اینکه  از ۀ  وجود  که  انتقادهایی 

اس عادی  بسیار  موضوع  یک  دارد،  ائم  .ت مخالف  و  ۀ علما 

 . کردندمی  سلف، با صراحت و قاطعیت تمام، از مخالف انتقاد
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بپرسی: او  از  بره  اگر  این  در  تنها  الگوی  ۀ  چرا  که  تاریخی 

  آزادی را گسترش ۀ  دربارای  هیانگراافراطۀ  لیبرالی که روحی

دهد، پیروز میدان گشته، نگرش نسبت به مخالف تبدیل می 

کلید تفکر   شاین سؤال برای  شاید  به »بحران« شده است؟!

 این موضوع باشد.  درموردمستقل 

را روافض، می   دیگری  خطر  از  گفتن  سخن  که  بینی 

ابطال شبهاتشان را »فرقه ناپسند« افشای گمراهی و   گرایی 

 داند! می 

دربار  سنتاهلخوب،   تاریخ  روافض سخنانی ۀ  در طول 

را نیز  که مبلغان معاصر اندازه یا حتی نیمی از آن  اند  ه گفت

 . اندهنگفت

غربی  لیبرال  الگوی  که  دوران  این  در  از    ایچرا  که 

، چیره گشته، صحبت از کندمی   جلوگیریها  تعصب به فرقه

 یی شده است؟گرافرقهگمراهی روافض، تبدیل به بحران و 

از  خارج  تفکر  برای  کلیدی  نیزی  سؤال  این  امیدوارم 

 مستبد فرهنگی باشد. ۀ سلط

نه   ، گویند: »افکار را نقد کنمی   تو  می بینی که برخی به

 افراد را!« 
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نقدبسیار   هم  با  را  افکار  و  افراد  سلف،  آیا   خوب، 

فکر  »کردند؟ نزد سلف اصالً این تمایز وجود نداشته که  نمی 

  الگوی بینی که پیرو جادوی  نمی   آیا  «.نه فرد را  ، را نقد کن

یت  که در آزادی افراد مبالغه کرده و حساسایم  ه شد  ی لیبرال

 موضوع را باال برده است؟

»فریض  با  مردم  از  ازۀ  برخی  دارند؛    نهی  مشکل  منکر« 

آزاد با  چیرای  یزیرا  الگوی  از  سرچشمهۀ  که   لیبرال 

بینی که اگر ببیند کسی  می   وی را  .گیرد، در تضاد است می 

یا  می   ، کندمی   نهی منکری  از   کردن  طرد  نوعی  این  گوید: 

 دست است. از این هایی وصایت یا حرف

ادبی   تعبیر  یک  صرف  وصایت«  و  کردن  »طرد  عبارت 

لیبرالیسم   و نیست، آنقدر که حامل »فرهنگی« است   خون 

 جاری است. هایش در رگ

از   بسیاری  میان  در  که  لیبرالی  گفتارهای  جمله  از 

که: »حرف   است  این  یافته،  رواج  معاصر  فرهنگ  طرفداران 

 نکن!« درازیدستبزن اما 

است نزدیک  آن  به  که  دیگری  عبارت  گوید:  می   .یا 

شود!« می   »آزادیت تا آنجایی است که آزادی دیگران شروع

  درازیدست ا  اگر از او بپرسی: چرا حرف زدن جایز است ام
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پاسخ نیست؟  ولی می   جایز  دارد؛  وجود  بیان  آزادی  دهد: 

 دراز کردن دست، تجاوز است. 

پیامبرش  یا  علیه خدا  تجاوزی  اگر سخن،  بسیار خوب؛ 

n  یا صحابه یا یکی از احکام اسالم و... باشد، آیا آن وقت ،  

 از دست خواهد بود؟!تر سخن، کمتر و سبک 

د دست  کردن  دراز  از  اینجامنظورمان  دست    ، ر  همان 

در   که  است  فقهی نصوص  مشروعی  ضوابط  با  وحی، 

 نظمی. بی  ومرج ومعروفش ذکر شده، نه هرج

گفته تنها  چنین  بلکه  یک  هایی،  نیست،  نظر 

است که در رگ غالب »معیارهایی«  لیبرالیسم  هایش خون 

تفاوت   ، از آن جهت که بین نظر و عمل  ؛ غربی جاری است

 نهایت بی تا    اظهارنظرخواهد راه را برای  می   شود ومی   قائل

تنظیم   قوانین  با  را  عمل  دارد  تمایل  که  حالی  در  کند  باز 

 کند که البته این نزد آنان نسبی است. 

آیا این تصور نزد ما مسلمانان وجود دارد؟ البته که    اما 

تجاوز    از  ترما مسلمانان تعرض به اهلل و رسولش را بزرگ  !نه

م؛ چون اهلل و رسولش در جان ما از دانی می   بر حق شخصی 

غربی که تنها خودش را ۀ ترند، برخالف این بیچارهمه بزرگ

نظر   .پنداردمی   بزرگ است  ممکن  شرع،  میزان  در  پس 
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  وسیلۀبهاز عمل منحرف و تجاوز  تر  بسیار خطرناک   ، منحرف

تر  نظر علیه شریعت، از دشمنی عملی علیه مسلمانان، بزرگ

ابوا  .باشد  را  وابن  لعباساین  داده  توضیح   فرماید:می   تیمیه 

دین باب  در  زبانی  ستیز  و  از   ،»جنگ  بدتر  بسا  چه 

 nبه همین دلیل است که پیامبر    .جنگ با دست باشد 

او با  زبانی  که  رامی   کسانی  اما  می   جنگیدند  کشت 

جنگیدند را زنده می  برخی از کسانی که با دست با او 

به همین ترتیب، فساد ممکن است هم   .داشتمی  نگه

با زبان فسادی که زبان بر ادیان    .با دست باشد و هم 

دست کندمی   وارد که  است  چیزی  آن  برابر  چندین   ،

 (1)«.کندمی  فاسد

تجاوز و   ، تیمیه، در بسیاری از مواردابن  بنگر که چگونه

شرع برای  را  کالمی  عملی آورزیان  ، ستیز  تجاوز  از   تر 

اما س  .داندمی  بزن  »حرف  لیبرال  عبارت  با  را  آن  پس 

 نکن« مقایسه کن.  درازیدست 

 
المسلول- الصارم 
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بحران  گونهاین که  را های  است  شریعت  نظام  با   مدرن 

که  می  در    خاطربهبینی  لیبرال،  فرهنگ  در  آزادی  اغراق 

، جهاد طلب  ذمهاهل تضاد است، مانند: مجازات مرتد، احکام  

 و... . 

استبداد   قربانیان  یعنی  گروه،  دو  هر  وجود؛  این  با 

و   مالطفت  نیازمند  فرهنگی،  استبداد  قربانیان  و  سیاسی 

الزم است برای قربانیان هر   .اندآرامش از سوی داعیان اسالم 

ستبداد توضیح دهند که چگونه از این سرسپردگی  دو نوع ا

شد دچارش  که  ذلتی  چگونه انده و  اینکه  یابند.  رهایی   ،

بچشند را  یکپارچه  و  واقعی  هر   و   استقاللی  از  چگونه 

یابند.   نه    ، فکرروشن ی که مسلمان  طوربهاستبدادی رهایی 

به بردگی مستبد سیاسی که در پی یافتن مشروعیت برای 

هراکل راضی اش  یوسی دستورات  بردگی   است  به  نه  و  شود 

فرهنگی  برای  که    ایمستبد  مشروعیت  پی  فرهنگ در 

 است. لیبرالش 

خود وضعیت  از  اغلب  استبداد  و   بوده  خبر بی   قربانی 

هاست در  که مستقل است، در حالی که مدت  کندمی   توهم

 وزنجیر اسارت است. غل
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مطلق: تزریق مفاهیم غرور،    طوربهابزار درمان  ترین  مهم

نظام  چنین  و  مسلمان  ارزش  عظمت،  سربلندی،  عزت، 

فرهنگ   ایگونهبهای،  مفاهیمی  چنین  در  هرکس  که 

غرورآفرین و سرافرازی بزرگ شده، از تسلیم شدن در برابر  

سیاسم شایستای  ی ستبد  را  تو  در ۀ  که  مشارکت 

تراضاتت خواهد که تنها اع می   بیند و از تونمی   گیریتصمیم

فرهنگ مستبد  یا  زند،  باز  سر  کنی،  مطرح  را  ای  ی را  تو  که 

نظام   داشتن  با  نمی   خودتۀ  ویژ  گذاریقانونالیق  و  داند 

توحقت به  توهین  و  آزادی می   ، یر  به  و  بوده  پیروش  خواهد 

ایمان داشته باشی و نصوص خدا و اش  لیبرال و دموکراسی 

فر   ایگونهبهرا    nرسولش   با  که  کنی  غالب  تأویل  هنگ 

 مطابقت داشته باشد. اش غربی 
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 تبعیت پنهان از فرهنگ غالب  
زیر را تصور کنیم: اگر شخصی که خودش را به ۀ  بیا صحن

دهد نزد ما بیاید و شروع به تکرار می   شیخیت و فتوا نسبت

مرجع   و  سنت«  و  کتاب  به  »اعتبار  که  کند  عبارت  این 

 سخنش در اینجا،   .شرعی« است نه چیزی دیگر  نص»  ، حکم

 درستی است.  پردازینظریهتردید بی 

شخص این  فتاوای  بررسی  به  وقتی    پردازیم، می   اما 

فتواۀ  بینیم که در هممی  به خواست حاکم مستبد    مسائل 

شود، چه بحث عقیده نمی   هم از آن خارجای  ه دهد و ذرمی 

 و... .  چه مسائل رفتاری ، باشد، چه اموال مردم

او به  مردم  که  پیروی می   هنگامی  نص  از  تو    گویند: 

عملنمی  مستبد  حاکم  به خواست  بلکه  در  می   کنی،  کنی. 

تمامی  می   پاسخ و  هستم  نص  پیرو  من  برعکس؛  گوید: 

داده  فتوا  که  هممسائلی  و  دارم  شرعی  نصوص  برایش  ۀ ام، 

ام،  را بعد از تحقیق، تعمق و بررسی نصوص فتوا داده ها  آن 

گمان  ای باید  شما  و  مدیونم  به خدا  من  که  است  ن چیزی 

حاکم  از  تبعیت  نگرانی  از  را  خودتان  و  باشید  داشته  نیک 

 مستبد و استناد به این رابطه و... دور کنید. 
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سؤال من اینجا این است: آیا انتظار دارید که مردم این 

در هم اینکه واقعاً  از ۀ  شخص را تصدیق کنند؟  این مسائل 

با او   تصادفاًو هوس حاکم مستبد پیروی نکرده، بلکه    یهو

 موافقت کرده است؟ 

فتواهایش با ۀ  آیا ناظر متقاعد خواهد شد که توافق عام

تمایالت  های  خواسته روی  از  نه  و  تصادفی  مستبد،  حاکم 

 شده صورت گرفته است؟ تعیینازپیش

چگونه   اما  کرد  نخواهند  باور  را  ادعا  این  مردم  البته 

اطمینان رسید  ناظران این  به همان  اند  ه به  این شخص  که 

که   خارجی  تأثیری  با  که  آن    نصوصاندازه  بر   ملحرا 

 مرتبط است، با متون مرتبط نیست؟ کندمی 

ای یاین را نه از گفتار نظر  ، حقیقت این است که ناظر

دربار این شخص  تکرارۀ  که  نص  از  از    کندمی   پیروی  نه  و 

 ر کلی گفتمان کشف کرده است. دو فتوا، بلکه از رفتایکی 

چه؟ آنچه    یعنی  را   گیریجهت یعنی  گفتمان  واقعی 

شده« است و نه »یک نظری بیانۀ  ، نه »قاعد کندمی   آشکار

بلکه   مسئله«،  دو  مسائل   دستی همیا  از  بسیاری  توافق  و 

است نهایی  هدف  یک  از  ناشی  یا  تأثیر  یک  از  این    .ناشی 

پنه عملی  قوانین  که  است  چیزی  آشکار همان  را    ان 
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اتخاذ  .سازدمی  عمالً  که  جزئیات   ، شوندمی   قواعدی  در 

گیرندگانمی   اعمال و  جزئیات   ، شوند  از  را  قواعد  این 

شخص را از  قوانیناصول و ها بنابراین آن  .کنندمی  استخراج

شناسند، می هایش  و نگرش ها  در برنامهاش  طریق پراکندگی 

مانند   جرئیات،  در  پراکنده  رشتهقواعد  های  پراکندگی 

 عصبی در بدن انسان است. 

علمای    .آیا این مفهوم جدیدی است؟ نه، به هیچ عنوان

داد ابتدا هشدار  در همان  بسیاریِاه محقق  که  کاربردها،   ند 

آشکار را  شخص  یک  واقعی  اگر  کندمی   قوانین  حتی   ،

های ارزشمند، هشداراین  ۀ  از جمل  .صراحتاً آن را بیان نکند 

غرن شیخ  »االسخن  کتاب  در  شاطبی  عالمه  عتصام« اطه، 

که »می   است  ۀ قاعد  مثابۀبه  ،جزئیات  فراوانیِفرماید: 

اس  نقل  .(1)«ت کلی  چشمه  ، این  بزرگی  های  از  و  شکوه 

 است.  vشاطبی 

اکنون که صحن به  ۀ  بسیار خوب؛  فقیه حاکم مستبد را 

 دیگری برویم:ۀ پایان رساندیم، به سراغ صحن

 
االعتصام-
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به که  ما    نوسازی  اگر شخصی  نزد  است  منسوب  دینی 

پروژ بگوید:  ما  به  و  گذاشتن  اش  هبیاید  کنار  تقلید،  از  گذر 

به شریعت نسبت داده شده و    اًعادات و رسومی که اشتباه

بازبینی فتواهای رایج است، تنها نصوص شرعی معتبر است 

و برای ترقی فقه و احیای تجدید اسالمی و اعتالی گفتمان  

 ین وجود ندارد. دینی، راهی جز ا

 نظرتان درمورد این سخن چیست؟

بسیار زیبا   پردازینظریهکنم که این  می   من شخصاً فکر

محقق   هیچ  و  باشد می   هرکه–  ایموضوعی است   -خواهد 

درخواست نمی  اصالً  بلکه  کند،  وارد  ایرادی  آن  به  تواند 

 شریعت هم همین است. 

شاخه  مواضع،  به  وقتی  جزئی   وها  اما    کاربردهای 

 کندمی   شویم که همین شخص سعی می   رسیم، متوجهی م

را   اندیشه   سمتبهموضوعات  با  غربی،  های  موافقت 

با  های  ارزش غربی و فرهنگ غربی متمایل سازد یا حداقل 

 برخورد نکند. ها آن 

در صورت تعارض حکم شرعی با آداب و رسوم فرهنگ 

یابد؛ اگر آن حدیث در صحت و می   برایش  فراریغرب، راه  

چنگ محدثینی  تضعیف  به  باشد،  اختالف  زند می   سقمش 
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کرد تضعیف  را  حدیث  زمراند  ه که  از  در گیرسختۀ  و  ان 

اگر حدیث صحیح و ثابت باشد و    . گرددمی   تصحیح حدیث

جود نداشته باشد اما حدیث ضعیفی راهی برای تضعیفش و

در   و  شده  آویزان  مخالف  حدیث  به  است،  آن  مخالف 

روش  همبهچشم به  علل گیرآسان زدنی،  در  متساهالن  و  ان 

آید که بر اساس می افرادی درۀ  حدیث چنگ زده و در جرگ

 دهند. می  ظاهر سند، حکم به صحت حدیث

در   باشد،  نداشته  نیز  معارضی  و  صحیح  حدیث  اگر 

 .پردازدمی   ستجوی یک مخالف، به حفاری میراث اسالمی ج

 بار دیگر به تو  .شبرمه نقل شدهابن  گوید: ازمی   گاهی به تو

شدهمی  نقل  ابوثور  از  که    ؛ گوید:  حالی  به   وجههیچبه در 

نزدیک دنبال  به  بلکه  ندارد،  باور  افراد  این  ترین  مرجعیت 

است اضطراری«  وجود  گونهاین   .»خروجی  صرف  اختالف،  ، 

فرهنگ   مخالف  شرعی  حکم  گذاشتن  کنار  برای  توجیهی 

 شود. می  غربی 

نیافت مخالفی  اسالمی  میراث  در  با  -  اگر  احیاناً 

ۀ آورد که تجربمی   سخنانی این چنین را به زبان -شرمساری

 «! دسازنمی  بزرگ است اما »ما را ملزمای هسلف، تجرب
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های ر غمبه گفتن از مقاصد شرع، انتشا  کندمی   یا شروع

فقهی بر »خوانش مقاصدی نصوص« و داستان شاطبی که  

 قومش وی را ضایع کرده و او را نفهمیدند!

شرع مقاصد  مقاصد،  از  منظورش  که  ای  ی البته  نیست 

تعریف کرد  ، اصولیون بلکه منظور  انده علما و خود شاطبی  ؛ 

معنایی  به  جزئی  نصوص  تبدیل  مقاصد،  از  جماعت  این 

که است  کرد تونمی   سیال  مشخص  برایش  چهارچوبی    . ان 

تکرار  زمینه  این  در  را  مقاصد  اصطالح  که  کسانی    بیشتر 

تعطیلی حجیت نصوص جزئی  می  و   بودهکنند، منظورشان 

در زیر پرچم    .همین است  نیز  کنند مراد از مقاصدمی   گمان

ی، نصوص جزئی مغایر با فرهنگ گیرآسان عدالت، رحمت و  

ترور کهشود  می   غالب،  حالی  و   در  رحمت  عدالت، 

 ی شرعی از تمامی این کاربردها مبرا است. گیرآسان 

چرا این همه چرخش؟ زیرا از فرهنگ غالب غربی اشباع  

از   و  این   نگریسته  آن  عینکشده  به  توجه  با  را  مسائل  و 

قرار، موردفرهنگ ک می   محاکمه  در  اند  هدهد  و  آگاهانه  کی 

 بیشتر اوقات، ناآگاهانه است. 

غربی   شخص  سرزنشمن  بر  نمی   را  را  مسائل  که  کنم 

آبی  چشمان  آنچه  ارزیابی اش  اساس  بلکه کندمی   خوانده   ،
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سرزنش را  عربی  چشمان می   شخص  با  را  مسائل  که  کنم 

 سنجد. می اش  ه شدآبی 

 :بیاوریمبسیار خوب، بیایید چند نمونه 

تابعین و اتباع   ، قضات صحابه  ، در طول تاریخ اسالم، فقها

و ناشی از فشار فرهنگ ای  همشکل ریشتابعین، بدون هیچ  

اجرا را  مرتد«  »مجازات  از    .کردندمی   دیگری،  پس  بعداً 

کار،  این  که  دانستیم  و  شده  غافلگیر  قرن،  پانزده  گذشت 

یعنی آن خون  ی اشتباه بوده است!  که هایی  در فهم اسالم 

تابعین و اتباع تابعین به ریختنش حکم کرده    ، قضات صحابه

را غل اش  هبودند، هم این حکم شرعی  که  و کسانی  بوده  ط 

درک کردند، گروهی از متفکران معاصرند که دریافتند حکم 

 .بدون هر نوع مجازاتی   ، شرعی واقعی، »آزادی مرتد« است

کشف،   غلب  صورتبهاین  با  تصادفی  لیبرال   الگویۀ  بسیار 

پژوهشگری   آیا  است!  شده  این  می   موضوعی مصادف  تواند 

 داستان را باور کند؟

صحابه فقهای  اسالم،  تاریخ  طول  اتباع   ، در  و  تابعین 

اربعه مذاهب  سپس  و  رابط  ، تابعین  به  مرد  ۀ  نسبت  و  زن 

و بسیاری از اسباب منتهی به وقوع فعل حرام    کرده  احتیاط
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این به  مورد  در  داشت  تفصیلرا  این    .اندهبیان  در  ناگهان 

 دوران احکام زنان تبدیل به »بحران« شده است! 

و رسولش    همهاین آیا معقول است که   قرن، حکم خدا 

فهمیده نشده باشد، سپس گروهی از متفکران معاصر آن را 

 فهمیده باشند؟!

استثنا، ۀ  هم  همچنین بدون  اسالم،  مجاهدان  و  فقها 

آن را ذکر   مشروعیت »جهاد طلب« را تأیید و احکام شرعی 

 جایهمهمجاهدین در  های  ات اسالم و جنگحفتو  .انده کرد

و ه  سپس این افراد نزد ما آمد  .جهاد طلب بوده  تنهازمین،  

 از جهاد طلب هستند.  رفتبرون در پی راه 

چهارگانه،   همچنین مذاهب  و  طالیی  قرون  فقهای 

»حسبه و امر به معروف و نهی از منکر« را تأیید و جزئیات  

کردنصوص   ذکر  را  آن  شرعی  احکام  از    .انده و  بعد  سپس 

و  همهاینگذشت   آمده  ما  نزد  متفکران  از  گروهی    قرن، 

منکر، بین  ۀ  اشتباه است، بلکه در مسئلها اینۀ گویند هم می 

منکر   ؛ تجاوز به حقوق دیگران و منکر شخصی تفاوت است

 آن نیست.  از نهی رساند، نمی  شخصی که به دیگران ضرری
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از  ۀ  این قاعد از منکر را  جدید در امر به معروف و نهی 

گوید  می   غربی نیست کهۀ  اید؟ آیا این همان قاعد کجا آورده 

 شود«؟می   »آزادیت تا آنجایی است که آزادی دیگران شروع

برمی  پناه  و   گویند:  عینی  خوانشی  این  بلکه  خدا؛ 

 شرعی است!نصوص غیرمقلدانه از 

احکام   مرتد،  مجازات  مسائل در  و  کافر  احکام  زنان، 

وجود دارد ای  ی جدیدی وجود دارد؟ آیا وح  چیزچه  ، حِسبه

نبو احادیث  آیا  باشد؟  شده  نازل  نوزدهم  قرن  در  ای یکه 

و   بوده  جاهل  بدان  تابعین  و  فقهای صحابه  که  دارد  وجود 

 دارد؟ دجدیدی وجو چیزچه؟ انددانستهاینان آن را 

  چیزهیچشوند که  می   شاهده متوجهمترین  همه با ساده 

داده  در  جدید  های  جدیدی  آنچه  بلکه  ندارد،  وجود  شرعی 

است، این است که این اذهان، از فرهنگ انسان غالبِ غربی 

خواهد  می   اشباع شده و تمایل به موافقت با او پیدا کرده و

خود را قانع کند و ما را نیز با آن قانع سازد که در تمامی  

سوگیری فها  این  نفع  خوانشی به  غربی،  غالب  رهنگ 

طرف است که باب اجتهاد بی   مبتکرانه، مستقل، موضوعی و

 تأثیر غربی است. هرگونهاز  دوربهگشاید و می  را
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ۀ  سلیق   سو با همرا    خوداین جزئیات و مسائلی که  ۀ  هم

پیش آمده! آیا این   گونهایناتفاقی    طور به،  انده غربی قرار داد

 معقول است؟

آن بسیار خوب؛   به  و  بیایند  ما  نزد  شما  ها  اگر  بگوییم: 

از   و  هستید  غربی  فرهنگ  پیروینصوص  پیرو   شرعی 

و به ما بگویند: هرگز، این ظلم و جنایت در حق   کنیدنمی 

هم  .ماست  کرده ۀ  بلکه  کار  آن  بر  که  جنبمسائلی  ای  هایم، 

د غربی هر  و    اشتهشرعی  تفکر  مسائل   ایتأیید  این  در  که 

 دی اتفاقی و غیر عمدی بوده است. وجود دارد، تأیی

فکر چقدر می   آیا  کرد؟  خواهند  باور  را  این  مردم  کنی 

 حماقت و کودنی نیاز داریم که این داستان را باور کنیم؟!

اصول  و  احکام  کنیم  باور  که  است  عقل  به  اهانت  این 

آنچه مطاب  ، شرعی  به  پانزده قرن  از  غالب   قپس  فرهنگ    با 

 ، نیانش هم به ما بگویند که ایناست تغییر یافته و با  غرب

آن درمورد  تحقیق  از  است.  ۀ  و مشاهدها  پس  بوده  نصوص 

 کنند! می  ادعا گونهاینکه اند چه معصوم و مهربان 

اعمال  را  تمایالت  این  هرکس   مطمئناً  ، کندمی   بلکه 

کراواتی پنهان   ، و بر گردنش  هکاسزیر نیمای  ه دانیم کاسمی 

 است. 
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که   است  این  در  مقصود  و  بیاید  ما  نزد  شخصی  اگر 

حجیتش و  نص  از  کند، های  حرف  ، تجلیل  ردیف  قشنگی 

بر هم فرهنگۀ  اینکه نص  و  است،  ها  نظرات، سالیق  مقدم 

مسئل به  هرگاه  های  نقاشی   سویبه رسد،  می   شرعی ای  ه اما 

و ۀ  مدرنیت نص  لفظ  تضعیف  با  گاهی  شود،  متمایل  غربی 

ا اینجا  در  نص،  معنای  تأویل  با  جزئیات گاهی  این  انبوه  ز 

شخصمی   مشخص این  که  قاعد   ، شود  داردۀ  یک   ، بدعی 

»غربی  فرهنگ سازی  همان  با  انطباق  برای  اسالمی«  فقه 

یا   نکند  اعالم  را صراحتاً  این اصل منحرف  اگر  غالب، حتی 

 حتی اگر خالف این اصل را صراحتاً اعالم دارد. 

کردن  حاکم  که  کرده  گوشزد  موضوع  این  راز  به  قرآن 

باید در جزئیات و تطبیق   تنها  ، صن بلکه  یک شعار نیست، 

همان طور که قرآن به این موضوع اشاره کرده    .ظاهر گردد 

لَمْ ﴿فرماید:  می   و
َ
نْزَِل  تر  أ

ُ
أ بَِما  آَمُنوا  َنذُهْم 

َ
أ يَزُْعُموَن  ِيَن  اََلذ إََِل 

إِ  َيَتَحاَكُموا  ْن 
َ
أ يُرِيُدوَن  َقبْلَِك  ِمْن  نْزَِل 

ُ
أ َوَما  ََل  إَِِلَْك 
اُغوتِ  ندیده   ﴾الَطذ می )آیا  گمان  که  را  کسانی  به  ای  کنند 

 ،استآنچه بر تو نازل شده و به آنچه پیش از تو نازل شده 
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آورده  می ایمان  )ولی(  طاغوت  اند،  نزد  داوری  برای  خواهند 

 .(1))و حکام سرکش( بروند(

اما   هرا اعالم کرد  نصوصتعهد خود به    ، از لحاظ تئوری

 .انده بدان پشت کرد  ، در عمل

یانه )پراگماتیستی( با گراعملۀ  »رابط ۀ  قرآن نیز به پدید 

کرده اشاره  به    ، نصوص«  را  آنان  نصوص  اگر  که  کسانی 

هوس  با  اگر  و  پایبندند  آن  به  برساند،  هایشان هوسشان 

طفره آن  از  باشد،  متعال   که چنان   .روندمی   مخالف   اهلل 

دُ ﴿  فرماید:می  إَِذا  ِإَوَذا  بَيَْنُهْم  ِِلَْحُكَم  َورَُسوِِلِ   ِ اَلَلذ إََِل  ُعوا 
ُمْعرُِضوَن   ِمنُْهْم  إَِِلْهِ    48فَرِيٌق  تُوا 

ْ
يَأ اْْلَُقذ  لَُهُم  يَُكْن  ِإَوْن 

هنگامی   ﴾49ُمْذِعننَِي   پیامبرش   سویبه که  )و  و  اهلل 

خوانده شوند تا در میانشان داوری کند، ناگهان گروهی از فرا

می آن  اعراض  گردن    هان آ   با  حق  اگر  و  48کنند.  ها  باشد، 

 .(2)(49آیند. او می  سوی بهنهاده )با سرعت( 

 
-

-



 ه ینظر ی درآمدها

59 

 

کسی که بیش از حد نصوص و احکام شرعی را موافق با 

و   غربی  غالب  آن  نافرهنگ  با    ، کندی م  تفسیرمخالف 

، کندمی   ش را کنترل اتفکر فقهی   ، دانیم که اصلی پنهانمی 

متوجه   مردم  که  کسی  مانند  نکند،  اعالم  را  آن  اگر  حتی 

میل حاکم مستبد    فتوا و معانی نصوص را بر موافقتِاند  ه شد 

اینمی   مردم  ؛ کندمی   حمل که  نزد    ، دانند  پنهان  اصلی 

از پیروی  روشش  که  ادعا  این  با  اگر  حتی  نصوص   اوست 

حتی اگر صراحتاً اعالم کند که   ؛ است، گوششان را کر کند

 . دسازمی  مخالف با این اصل است، کثرت فروع آن را آشکار 

 

 غالب  فرهنگ برابر در تسلیمۀ نتیج
»دروغ  ۀ  در بسیاری جاها به پدید  ، اهلل متعال در کتاب خود 

است کرده  اشاره  اهلل«  بر  را    .بستن  مطلبی    کثرت بهقرآن 

مگر برای نمایش اهمیت، وقوع بسیار و ابتالی    کندمی ن  بیان

ای ه پس تکرار آیات در یک موضوع خاص، اشار  .مردم به آن 

کالم    ، از آنجا که قرآن  . الهی است تا به موضوع توجه کنیم

استعاره،    ، در آن است  هرچهآفریدگار دانا است، پس   بیان، 

، قیاس، داللت اولی، ترتیب امر و نهی یا  کنایه، اشاره، مفهوم
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  و   توجهمورد  ، ی از معنا و معناآفرینی مند بهرهدیگر الگوهای  

 تأمل و تدبر در قرآن است. ۀ الزم

»دروغ بستن ۀ آیاتی که قرآن در آن به پدید ، به هر حال

است زیاد  بسیار  کرده،  اشاره  جمل  .بر خدا«  این  آن ۀ  از  ها، 

که هدف و مقصود کسی که بر خدا    است  kسخن خداوند  

بیان   را  »گمراه کردن مردم« است  همان  که  ، بنددمی   دروغ

و ى  ﴿فرماید:  می   داشته  افََْتَ ِن  ِممَّ ْظلَُم 
َ
أ ِ   ََعَ   َفَمْن    َكِذبًا   اَللَّ

ُِضلَّ  ِ از   ترستمکار   کسی چه  پس)  ﴾ِعلْمٍ   بَِغْيِ   انلَّاَس   ِلذ است 

نادانی  می بر اهلل دروغ    آن کس که  از روی  تا مردم را  بندد 

بیان عاقبت کسانی که  (1) گمراه سازد؟!( . خداوند متعال در 

دروغ او  ِيَن  ﴿فرماید:  می   بندند، می   بر  اَلَّ تََرى  الْقَِياَمةِ  َوَيوَْم 
ةٌ  ْسَودَّ ِ وُُجوُهُهم مُّ )و روز قیامت کسانی را که    ﴾َكَذبُوا ََعَ اَللَّ

بسته دروغ  اهلل  می بر  چهره اند،  که  شده  بینی  سیاه  هایشان 

 . (2)است(

 
-

- 
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معروف و مشهور است اما بسیاری    -الحمدهلل-  این آیات

در    .کنندنمی   معنای »دروغ بستن بر خدا« را درک   ، از مردم

بر خدا دو   بر خدا    نوعواقع، دروغ بستن  دارد: دروغ بستن 

 « و دروغ بستن بر خدا در »معانی«.در »الفاظ

جالبی ذکر   بندیتقسیمتیمیه با  ابن  این دو قسم را امام

. تحریف تنزیل  (1)کرده: »تحریف تنزیل« و »تحریف تأویل«

 در الفاظ است و تحریف تأویل در معانی.

دروغ بستن بر خدا در الفاظ، مانند وضع حدیث، علمای  

»علوم   آن،  با  مقابله  برای  تأسیس اسالم  را  نبوی«  سنت 

تحریف   انده کرد مانند  معانی،  در  خدا  بر  بستن  دروغ  اما 

معنای آیات، علمای اسالم برای مقابله با آن، علوم »عقیده« 

 . انده و »فقه« را تأسیس کرد 

»الفاظ« در  خدا  بر  بستن  میان    ، دروغ  در  بیشتر 

دارد رواج  جاهل«  خدا    گونهاین  ؛ »صوفیان  رسول  آنچه  که 

n دهند، حال یا برای تقرب به خدا  می  نگفته را به او نسبت

نَرم را  مردم  دل  که  احادیثی  اختراع  به    کندمی   با  برای  یا 

 
أصحاب  - لمخالفة  المستقيم  الصراط  اقتضاء 

الجحيم
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بر  گذاشتن  تأثیر  با  شهرت  و  جاه  اعتبار،  آوردن  دست 

عجی  شنوندگان متون  هدف،  این  با  و که  غریب  و  ب 

 کنند. می  جعل را وحشتناکی 

»معانی« در  خدا  بر  بستن  دروغ  نخبگان    ،اما  میان  در 

بسیار رواج دارد که تحت  ای  زده غربکرده و فقهای  تحصیل 

بدین گونه که بر نصوص وحی   . فرهنگ غالب هستندۀ  سلط

برده بقی  ، یورش  درک  شرعی ۀ  بدون  درک    ، نصوص  بدون 

و بدون توجه به مواضع اجماع،  تابعین  ۀ  تفسیر صحابه و ائم

برخی از آنان، آیات قرآن را   حتی   .زنندمی   دست به تفسیر

منافات    n  اهللرسول کنند که با تفسیر  می   تفسیر  ایگونهبه

 دارد!

که خوانش از کسانی  میراث  هایی  بسیاری  و  از شریعت 

ارائه سلطمی   اسالمی  تحت  که  حالی  در  فرهنگ ۀ  کنند 

تفسیر    تدریجبهغالب هستند،   هنگام  نسبت نصوص در  به   ،

آورند می   دادن معانی و مفاهیم دروغ به خدا و رسولش روی

 که واقعاً فاجعه است. 

بارها    .ترین رفتارهاستعجیباین یکی از    قسم،   به خدا

قرآنام  ه دید آیات  از  یکی  درمورد  معنایمی   که    ش گویند 



 ه ینظر ی درآمدها

63 

 

صح در  که  حالی  در  است  مشهور، چنین  مسانید  و  اح 

 بر خالف آن تفسیرش کرده است.  اهللرسول 

پدید بر  تأکید  ۀ  قرآن  معانی«  در  خدا  بر  بستن  »دروغ 

است  ی فراوان قرآنی   اینترین  برجسته   .کرده  آیات  از  دسته 

تفسیرات باطل را    واسطۀبهکه دروغ بستن بر خدا در معانی  

»الحاد ۀ  کالم« و آی»تحریف  ۀ  ، دو آیه است: آیدانسته  جرم

آیات« آیه  .در  متعال  که  این  ِفُوَن  ﴿فرماید:  می   خداوند  ُُيَرذ
َواِضعِهِ  )برخی از یهود، کلمات )خدا( را از جای   ﴾الََْكَِم َعن مَّ

ِيَن  ﴿فرماید:  می   و این آیه که   (1)کنند(خود تحریف می  إِنَّ اَلَّ
در   کسانی کهگمان  )بی   ﴾ََيَْفْوَن َعلَيَْنايُلِْحُدوَن ِِف آيَاتَِنا ََل  

 .(2) کنند، بر ما پوشیده نیستند(می  رویکج آیات ما 

عباس با سند صحیح روایت شده که فرموده: الحاد  ابن  از

« آیات  غیردر  در  سخن  داده    یعنی  قرار  جایگاهش 

 .(3) «شود

 
- 

- 

التفسير -
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داند که بیشتر می   ها« بیندیشد، هرکس در تاریخ »نبوت

جهت  از  بلکه  وحی،  الفاظ  انکار  جهت  از  نه  افراد  گمراهی 

معانی  از  شارع  الفاظ  ساختن  خارج  و  آن  معانی   تأویل 

 نظر است. مورد

تأویل و ایجاد معانی جدید در این امت، بین عصر سلف 

در زمان   بدعتاهلتأویالت    .بسیار متفاوت است  ، و عصر ما

بود اعتقادی«  در »اصول  بیشتر  ت  ؛ سلف،  أویل صفات  مانند 

و   قیامت  تأویل  قدر،  تأویل  کرسی،  و  عرش  تأویل  الهی، 

ساختن   خارج  و  و...  نبوت  حقیقت  و  معجزات  تأویل  معاد، 

 از حقیقتش. ها اینۀ هم

  که چنان  .اما برای احکام عملی، احترام زیادی قائل بودند

فالسف  از  اسالمۀ  بسیاری  به  جهان،  می   منتسب  گفتند: 

محمد ناموس  مانند  ندیده  n  ناموسی  خود  به  -  را 

است عملی  احکام  روایت ابن  .-منظورشان  آنان  از  تیمیه 

به    -یعنی فالسفه-  بلکه زیرکانشانفرماید: »می   کرده و 

  ( 1) که جهان، ناموسیاند  هسینا و دیگران گفتابن  آنچه

محمد   ناموس  از  اعتراف    nبهتر  ندیده،  خود  به  را 

 
- 
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پیشرو    . (1)«اندهکرد فیلسوفان  تحسین  بیانگر  قول،  این 

نسبت به سطح تشریع در اسالم و اشتغال آنان به تأویل در  

است  حسط است  .اعتقادی  آنجایی    ؛ دلیلش هم مشخص  از 

و  تشریعی  الگوی  با  اسالمی  پیروز  حکومت  دوران  در  که 

کردند، دچار فروپاشی درونی نبودند می   سیاسی آن زندگی 

مدرنیت بویونانی  ۀ  اما  گشوده  برایش  را  آغوششان  ند، دکه 

  گذاری قانونتشریعی و  ۀ  یک ذهنیت الهی بود نه یک سامان

سطح   ؛ موفق در  و  بوده  متعادل  تشریعی  سطح  در  لذا 

 اعتقادی دچار اختالل شدند. 

و   تأویل  در   بدعتاهلی  گذاربدعت اما  بیشتر  ما،  عصر 

به   .»تشریعات عملی« و زیر فشار فرهنگ غالب غربی است

و   نهاده  زوال  به  رو  غیبیات  و  عقاید  تأویل  که  شکل  این 

و  ۀ  شیفت مرسله،  گذاربدعت تأویالت  مصلحت  مسائل  در  ی 

جهاد،  مرد،  قیمومیت  حجاب،  ربا،  جنایی،  حدود  مقاصد، 

احکام   براء،  و  معرو  ، ذمهاهل والء  به  منکر،  امر  از  نهی  و  ف 

با مخالف، جایگاه علوم دنیوی و تشریعات و احکام   برخورد 

شد چنینی،  این  هماین  برای  .انده عملی  را ۀ  که  معانی  این 

 
النبوية- السنة  منهاج 
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با فرهنگ غالب غربی حمل کنند، معانی  پسند  مورد  موافق 

و از درگاه تأویل،   هو به شریعت چسباند هخود را اختراع کرد

 بر خدا دروغ بستند. 

گر دو  معانی   ، وههر  مخترع  و  خدا  دین  در  مبتدع 

است  هستند  ی غیرشرع همین  هم  بدعت  حقیقت  اما   ، که 

آن  تفاوت  که  ها  تنها  است  شیفت  بدعتاهلاین  ۀ قدیم، 

غیبیات  ۀ  مدرنیت بین  کردند  تالش  بنابراین  بودند،  یونان 

کنند،  ایجاد  تلفیق  یونان،  غیبیات  و   بدعتاهلاما    وحی 

بنابراین تالش غالۀ  مدرنیتۀ  معاصر، شیفت غربی هستند،   ب 

کنند بین تشریعات وحی و تشریعات غرب تلفیق ایجاد  می 

 کنند. 

سفر تأویل توافق کردند اما در ایستگاهی ۀ  درمورد انگیز 

 خواستند، اختالف داشتند. می  که

خود  هرکه زمان  در  سلف  غیرت  و  حمیت  در    ، در 

شده که مبادا به دین  و معانی ابداعها  مقاومت در برابر بدعت

ها غفلتمان در برابر بدعت  اندیشیده وخدا نسبت داده شود،  

ابداع شود را ببیند،  می   که به شرع منسوبای  ه شد و معانی 

خداوند   چرا  که  دانست  و آخواهد  داده  برتری  را  قرون  ن 

 . است جایگاه وحی، در وجود آنان چگونه بوده
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حرمات را در  شگفت، هنگامی که خداوند مای  ه در اشار

بدان می تصاعدی    شکلبه،  کندمی   از آیات قرآن ذکر  یکی 

شرک   پردازد؛  به  است-  وقتی  بزرگترینشان  رسد،  می   -که 

ای ه این اشار   .کند می   پس از آن به دروغ بستن بر خدا اشاره

و هولناک بودن نسبت دادن    نکوهیدهقرآن است که بیانگر  

خداوند متعال    هکچنان   .سخنی دروغ به خداوند متعال است 

َما  ﴿  فرماید:می   در آیاتی عظیم الَْفَواِحَش   َ ِ إِنََّما َحرََّم َرّبذ قُْل 
تُْْشُِكوا   ن 

َ
َوأ  ِ اْْلَقذ بَِغْيِ  َواْْلَْْغَ  ثَْم  َواْْلِ َبَطَن  َوَما  ِمنَْها  َظَهَر 
ِ َما ََل  ن َتُقولُوا ََعَ اَللَّ

َ
ِْل بِهِ ُسلَْطانًا َوأ ِ َما لَْم يَُنذ  َتْعلَُموَن  بِاَللَّ

و    ﴾33 باشد  آشکارا  چه  را،  زشت  کارهای  فقط  )اهلل(  )بگو: 

ب سرکشی  و  گناه  )نیز(  و  پنهان،  کرده هچه  حرام  را  ناحق 

است، و اینکه چیزی را شریک اهلل قرار دهید که اهلل دلیلی  

دانید بر )حقانیت( آن نازل نکرده است، و چیزی را که نمی 

 .(1)نموده است((به اهلل نسبت دهید )حرام 

بر  بستن  »دروغ  عواقب  به  نسبت  موسی،  خدا،  پیامبر 

موجب   کار،  این  که  قاطع  هشداری  داده،  هشدار  خدا« 

است نابودی  و  لَُهم  ﴿فرماید:  می   kخداوند    .هالکت  قَاَل 
 

-
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وَس   وا   ََل   َويْلَُكمْ   مُّ ِ َكِذبًا فَيُْسِحَتُكم بَِعَذاٍب ا  ََعَ   َتْفََتُ  ﴾َللَّ

ها گفت: »وای بر شما! براهلل دروغ نبندید، که )موسی به آن

 . (1)(«سازدشما را با عذابی نابود می 

اگر محقق بیندیشد که چگونه انطباق شریعت با فرهنگ 

خدا بر  بستن  دروغ  دامن  به  را  صاحبش  ،  اندازد می   غالب، 

متوجه خطر و زشتی موضوع و لزوم تالش برای مقاومت در 

شد خواهد  آن  از    هرچند  ، برابر  ما  حمایت  از  متعال  اهلل 

را    نیازبی دینش   ما  تا  اما  و   وسیلۀبهاست  بیازماید  یکدیگر 

 او و پیامبرانش را در نهان یاری   کسی چه مشخص کند که  

 . ندنکمی 

  

 
-
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 دریافت متن : فصل یکم

 بشریۀ از تجرب نصجداسازی 
از  غالب،  فرهنگ  فشار  از  متأثر  نویسندگان  از  بسیاری 

گمراه از می   رنجکننده  مفهومی  بسیاری  که  برند 

را در دام    آنان  و  اسالمیشان را سردرگم ساختههای  برداشت

تحسین این مفهوم، به    نخستِۀ  که در لحظ  انداختهنتایجی  

 کرد که دچارش شوند. نمی  طورخ نیزذهنشان 

زمانی که برخی افراد    .»تصاعد فکری« است  ، این مشکل

پیش از بررسی لوازمشان،   ، سرعتبه»مقدمات نادرست« را  

تالش  و  کنندمی   اتخاذ خاطر  همین  که  می   به  کنند 

باش پایبند  الزاماتی  به  باید  کنند،  را حفظ  که  نصدقیتش  د 

 . کندمی  در نهایت حدود وحی را نقض

،  نصیعنی    ؛ توان »تجرید اسالم« نامیدمی   این مفهوم را

است  اندیشۀ یک   انتزاعی  و  این   . مجرد  سخنشان  معنای 

آنان    .پیوندی نداردای  یبشرۀ  با هیچ تجرب  ، که اسالم  است

 از جمله   .کنند می   برای این امر چندین توجیه استعاری ذکر

خالص  می  نامقدس،  تاریخ  از  باید  مقدس  »متن  گویند: 

محدود و  محدود  بشر  فهم  و  است  مطلق  »نص،   شود«، 
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عبارات  نمی  و  کند«  حکم  مطلق  بر  که   چنینی اینتواند 

واقع اجم  خاطربه مؤثر  بسیار  خواننده  بر  معنایی،   ال 

 شوند. می 

ظاهر کجا  در  مفهوم  این  اثر  آن  می   اما  حقیقت  شود؟ 

نمایان زمانی  آن  اثر  که  آنانمی   است  از  یکی  که   ، شود 

ارائه وحی  احکام  از  از حکمی  با   کندمی   تفسیر خاصی  که 

یا حدیث،   آیه  این  از  منافات دارد.    شدتبهبرداشت صحابه 

ممکن است قضیه بدتر شده و شخص گرفتار قاعده و اصل  

اسالم   از  صحابه  برداشت  روش  با  که  شود  کاملی  تفسیری 

دارد  قاعد  .منافات  این  به  توجه  با   تفسیریۀ  بنابراین 

برخی   .، فروع مغایر با روش صحابه ترتیب داده شودمنحرف

یک    دلیلبهه  جهل علمی، بلک  دلیلبه از آنان این کار را نه  

بنابراین بحث علمی با چنین   .دهندمی   »هوس غالب« انجام

این نوع افراد به   .افرادی بیهوده و نوعی توهین به علم است

شوک   داربرای  یک  نیاز  ایمان  تعادل ن بازپروری  تا  د 

 را بازیابی کند.  یشانروان

و   صادق  گروه  یک  که  جوحقیقتاما  هستند  دیگر  ی 

اندیشمی   توهم اسالم،  ۀ  کنند  فهم  در  سلف«  از  »پیروی 

وای  هاندیش استبی   معاصر  واقعاً    . دلیل  افرادی  چنین 
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علمی   نرمش  داده بوده  نیازمند  باید  در ای  ی شرعهای  و 

اثبات را  سلف«  »مرجعیت  مفهوم  که  گذاشت   اختیارشان 

 . کندمی 

آنجا که   .اشاره خواهم کردها  اینجا به برخی از این داده 

متعال الُْمَهاِجرِيَن  ﴿  ید:فرمامی   اهلل  ِمَن  لُوَن  وَّ
َ
اْْل ابُِقوَن  َوالسَّ

َعنُْهمْ   ُ اَللَّ رَِِّضَ  بِإِْحَساٍن  اتََّبُعوُهم  ِيَن  َواَلَّ نَصارِ 
َ
)و    ﴾َواْْل

و   انصار  و  مهاجرین  از  نخستین  کهپیشگامان  به    کسانی 

.  (1)ها خشنود گشت(ها پیروی کردند، اهلل از آننیکی از آن

کردند، پیروانشان  نمی   پیشین پیروی ۀ  اگر از رهنمود صحاب

تمجید   .کردنمی   تمجید  گونهاینرا   خاطر  این  به  آنان  از 

 . انده بشری پیشین را دنبال کردۀ تجرب یک  کرده که

الرَّسُ ﴿فرماید:  می   همچنین يَُشاقِِق  َما  َوَمن  َبْعِد  ِمن  وَل 
َ َِلُ الُْهَدى  َوَيتَّبِْع َغْيَ َسبِيِل الُْمْؤِمننِيَ  پس   کسی که)و    ﴾َتَبنيَّ

پیامبر  با  شد؛  روشن  برایش  حق(  راه  )و  هدایت  آنکه  از 

 . (2)مخالفت کند، و از راهی جز راه مؤمنان پیروی کند(

 
-

-
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توضیح  در  مزید  معنایی  مؤمنان،  راه  از  پیروی  اگر 

ۀ  راه مؤمنان با تجرب  .کردنمی   داشت، آن را ذکری نم  هدایت

شناخته را    . شودمی   بشری  آنان  چگونه  عدم    خاطربهبنگر 

 . است پیشین بشری سرزنش کردهۀ پیروی از تجرب

کن دقت  کمی  توصیفی  چنین  به  قسم،  خدا  به  را    : تو 

اَط  ﴿فرماید:  می   هنگامی که اهلل متعال َ ِ الُْمْسَتقِيَم اْهِدنَا الّصذ
 بیانگر ، با توصیفی  (1) (.6 )ما را به راه راست هدایت کن   ﴾6

و افزوده  آن  َعلَيِْهمْ ﴿فرماید:  می   بر  نَْعْمَت 
َ
أ ِيَن  اَلَّ اَط   ﴾ ِِصَ

 .(2)نعمت دادی( بر آنان کسانی کهراه )

« مجرد  توصیف  بر  متعال  راستاهلل  نکردهراه  اکتفا   » ، 

»کسانی ۀ  تجرب  ، بشریۀ  بلکه با پیوند دادن آن به یک تجرب

 که خداوند به آنان نعمت داده است«، بر آن افزوده. 

هم از  آنچه  استانگیزشگفت ها  اینۀ  به   ؛ بیندیش  ، تر 

فاتحه است  ۀ قرآن که سورۀ  سورترین  اینکه اهلل متعال بزرگ 

ن معنا  را برای این معنا برگزیده و بر ما واجب گردانده که ای

 را هر روز چندین بار در نماز تکرار کنیم.

 
- 

-
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ای ه بدیهی است که تصریح به فضیلتی خاص برای سور

  عاریتصمیمی خودسرانه و    ، آنۀ  قرآنی و تشریع تکرار روزان

بلکه    .خداوند از این کار منزه است  .از دالیل ضمنی نیست

داده  اساس  وجود های  بر  سوره  خود  در  که  است  خاصی 

بزرگ  .دارد اصلی  از  برگرفته  و پرشاخ  ، پربار  ،این  وبرگ 

خداوند  ۀ  ارادپیوند    پرکاربرد که همان »تعلیل افعال الهی« و

مقصود این است که فضایل    .است  باشد،   با عدل و حکمتش

منابع برای بررسی  ترین  ها، یکی از مهمصحیح و ثابت سوره 

 مفاهیم قرآن است. های اولویت

هنگام تبیین تفاوت فهم مردم   nبر این اساس، پیامبر  

هم من کان على مثل ما أنا  »از اسالم و راه صحیح فرمود:  

وأصحابی الیوم  کسانی   « علیه  امروز  اند  )آنان  آنچه  بر  که 

 .(1)آن هستیم، هستند( من و یارانم بر

پیامبر   برای    ، nبلکه  را »ضمانت دینی«  الگوی صحابه 

 لذا در »صحیح مسلم« آمده که   ؛ مسلمین قرار دادهۀ  جامع

أصحابي أمنة ألمتي فإذا ذهب أصحابي أتی  »فرماید:  می 

 
-
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يوعدون ما  امتم    «أمتي  امنیت  ضامن  من،  )اصحاب 

هستند و اگر اصحاب من بروند، آنچه بدانان وعده داده شده 

عليكم  »فرماید:  می   در حدیث معروف   .(1) رسد(می   به امتم
)شما باید از سنت من   «بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين

 .(2) و سنت خلفای راشدین پیروی کنید(

پیشین  ۀ  این، فراخوانی صریح برای در نظر گرفتن تجرب

با تمام آنچه    ، بشری در فهم اسالم و نامیدن آن به »سنت«

 ستودنی دارد، است. دینِی وزنِۀ این واژه در زمین

که   کسانی  است  این  فرهنگ   تأثیرتحتمقصود  فشار 

و هستند  تکرار  غالب  تجربمی   دائماً  هیچ  با  اسالم  ۀ کنند 

مسئلای  یبشر یک  نیست،  را ۀ  مرتبط  اشتباه  کامالً 

روشن و آشکار    صورتبهدر حالی که اهلل متعال    ؛ انده پذیرفت

پیشینیانمان از روش  که  داده  ما دستور  اصحاب    ، به  شامل 

پیرو  nمحمد   آنان  از  نیکی  به  که  کسانی  کردو  ،  انده ی 

 پیروی کنیم. 
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آید که هر اصل کلی در فهم اسالم یا فهم می   از اینجا بر

اجماع  و  صحابه  روش  با  که  اسالم  احکام  از  خاص  جزئی 

ۀ است که نحوای  ی قرآن  صریحِ  نقض اصلِ  ، آنان منافات دارد

 . کندمی  تفسیر اسالم را تنظیمۀ برخورد ما با مسئل

مشکل   نویسندگان  از  دارندبرخی   که این  ،دیگری 

صحابهمی  »الگوی  باشد،  نمی   گویند:  داشته  مرجعیت  تواند 

هم الگو های  فرقهۀ  چون  این  از  پیروی  مدعی  مختلف 

 «!هستند

یکی از بدیهیات عقل    .صراحتاً این سخنی سطحی است

باطل  را  آن  بودن  دلیل  دلیل،  در  »اختالف  که  است   این 

آیا  ؛ «کندمی ن همتوانیم  می   یعنی  مدعی ها  فرقهۀ  بگوییم: 

حجیتی ندارد؟! یا بگوییم: نص  پیروی از نص هستند، پس  

پس  ها  فرقه ۀ  هم هستند،  عقل  از  پیروی  عقل  مدعی 

 حجیتی ندارد؟!

را حرف  این  عاقلی  آدم  سفسطه  نمی   هیچ  وگرنه  زند 

بود در    .خواهد  افراد  اگر  حتی  گفت:  خواهیم  قاطعانه  بلکه 

.. با هم اختالف داشته باشند، فهم نص، عقل، لغت، قیاس و.

برد، بلکه »شرط بر برهان« نمی   مرجعیتش را زیر سؤال  ، این
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را    ؛ است فهممان  نیز  ما  دهید،  ارائه  را  ادله  این  از  فهمتان 

 هرکه دلیلش بهتر بود، حق با اوست.  .کنیممی  ارائه

آنان    درمورد از  نیکی  به  که  آنان  و  صحابه  از  »پیروی 

کرد  نیز  انده پیروی  است «  از    .چنین  برخی  اگر  حتی 

چه  های  فرقه باشند،  داشته  را  آنان  از  پیروی  ادعای  گمراه 

قدیمی  های  فرقه چه  اعتقادی  معاصرِ های  فرقهو    فکری 

است  ، سنتاهلبا    مخالف برهان  بر  اصحاب   .شرط  آثار  اگر 

پیرو  کسی  چه شود که  می   ارائه شود، واقعاً معلوم  gمحمد  

 ارها کنار خواهد رفت. و ادعاها و شعبوده  ناآن

بدعت همها  منشأ  خدا،  دین  »ضعف  اش  هدر  از 

دینشان   کمال  و  معرفت  عمق  در  سلف«  بزرگداشت 

ی و هدایت در داردینهمچنین صحت    .گیردمی   سرچشمه

تر از تجلیل پیشینیان و اعتقاد به کامل ای  ه دین خدا، شاخ

 بودن آنان از ما در دین و علم است. 

فرقه اکثر  بیندیشهای  به  قدیمی  کالمی   ؛ گمراه 

تکرارمی  را  جمله  این  سلف می   بینی  »کالم  که    ، کردند 

 است«.تر کیمانهحو تر عالمانه  ، اما کالم خلف ترمحتاطانه 

فرقه سخنان  سلطهای  به  یوغ  در  که  معاصر  ۀ  فکری 

غالب است: اند  فرهنگ  این  سخنشان  بهترین  که  بیندیش 
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. سازد!«نمی   اما ما را ملزمسلف پربار و موفق است  ۀ  »تجرب

فر  لکن این  سلف،    ، هاهقفاجران  که  یک »صرفاً  معتقدند 

 .انده درویش« بودمشت 

بر کمال  ها  چگونه ده  نبوی  متن قرآنی و صدها حدیث 

گواهی  قرون  دیگر  بر  قرنشان  برتری  و  صحابه  هدایت 

، از آنان در دین انده آمدها  اما کسانی که بعد از آن   دهدمی 

توانند از نظر هدایت می   رت بیشتری دارند؟! چگونهخدا بصی

نادانتر  کامل  علم  لحاظ  از  اما  درباشند  این  عقل   نظر  تر؟! 

 چگونه خواهد بود؟!

آیا کمال هدایت، فرعی از کمال علم نیست؟! آیا کمال  

 هدایت با جهل ممکن است؟!

بسیار خوب؛ اگر اصحاب پیامبر، معلم، شیخ و استادشان  

پیامبر   نازل  nخود  او  بر  وحی  که  چگونه   .شده می   بوده 

صحیح پیامبر  آموزش  از  شما  دقیق تر  معلمان  این  و  ترند؟! 

کتاب  ۀ  درمورد تعلیم امینان  nبه کمال عملکرد پیامبر    امر، 

 سازد. می  و حکمت )سنت( طعن وارد

معلمان نیز  بودتابعین  پیامبر  اصحاب  چگونه   .اندهشان، 

  nرسول خدا    دستبهتوانند از معلمانی که  می   معلمان شما 
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دید  صحیحانده آموزش  دقیق تر  ،  همچنین تر  و  باشند؟ 

 بعدشان. های درمورد نسل

سخن این  به  کنیم:  ابن  بیا  توجه  بزرگداشت »تیمیه 

است که از سنت   ایاندازهبهای  هپیشینیان در هر فرق

استمی   پیروی کمتر  بدعتشان  و  بدون    . (1)(کنند  این 

نکت با فرقه  ایه شک  از شخصی است که  آشنایی ها  صحیح 

دارد فرق  . دقیقی  به  اش  نزدیکی ۀ  ازاندهبای  ههر  سلف،  به 

از    اش، دوریۀ  ازاندهشود و بمی   هدایت در دین خدا نزدیک

 گیرد. می  آن فاصله

ۀ شود که ریشمی  یمیه چگونه متذکرتابن توجه کنید که

اعت یا قواقعی  دراویش  مانند  را  سلف  که  است  این  ادشان 

صالحی  علمی می   عوام  نظر  از  که  دقیق    ، دانند  چندان 

 فرماید: می   «یدر »  کهچنان   ؛ اندهنبود

عقل» مطالب  بیناتای  یبر  را  آن  دانستند می   که 

نصوص   .شبهاتی بیش نبوداستناد کردند در حالی که  

وقتی    .ساختندمی   را نیز با تأویل از مقصودش منحرف

 
يمجموع الفتاو -
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مقدم  دو  این  بر  را  نهادند ۀ  اعتقادشان  بنا   ، کفری 

این شد گماردن سلف    :نتیجه  کودن  و  گرفتن  نادیده 

اینکه آنان مردمی به  اعتقاد  سواد و مانند بی   سابق و 

ری  که در حقایق علم به خدا تبحاند  هعوام صالح بود

 . (1)(اندهنداشته و ظرایف علم الهی را درک نکرد

قدیم   گذاربدعت های  سخنان فرقه   قسم بهتو را به خدا  

فرقه سخنان  بردهای  و  امروزی  ۀ  فکری  غالب  فرهنگ 

یابی که معتقدند سلف در می   گونهاینغالباً آنان را    ؛ بیندیش

از  تر  »عوام درستکار« بوده و در تفسیر نصوص، دقیق ۀ  مرتب

نیستند صراحتاً  .معاصران  آنان  از  برخی  گویند: می   حتی 

از سلف  » نصوص  فهم  در  ما  و  کرده  پیشرفت  انسانی  علوم 

 « ایم!شده تر دقیق 

نتیج که ۀ  بنابراین  کسانی  که  است  این  کالمشان 

  خوانند می   زبان و نقد ادبی ۀ  ، هرمنوتیک، فلسفشناسی زبان

اندی- در   -غربی استۀ  شکه خاستگاه علوم معناشناسی در 

 
الكبر  يالفتو  يالحموية 



 سلطۀ فرهنگ غالب

 

80 

 

حدیث و  قرآن  ابوبکر  ، معنای  و ابن  ، عمر  ، از   عباس 

 چه زندقه و کفری باالتر از این؟! .مسعود، داناترندابن

از   این است ابن  ترین استدالالتانگیزشگفتیکی  تیمیه 

سینا که صحابه را به ضعف عقل متهم و  ابن   که وقتی از قول

تجلیل را  کهکندمی   فیلسوفان  آنجا  گوید:  می   سینا ابن   ، 

برجست» ها، روزها و ساعات زندگی  که شب ای  هافراد 

تمرین  صرف  را  خود  دادن  خود  تا می   ذهن  کنند 

کنند  سرعتبه درک  را  پیچیده  این   ،معانی  فهم  در 

ند؛ چه برسد به اتبیین و شرح   ،نیازمند توضیح  ،معانی 

عرب؟!  چادرنشینان  و  غیرفصیح  این ،  (1) «عبریان 

و   کرده  نقل  التعارض«  »درء  کتاب  در  را   طور به عبارت 

مفصل بدان پاسخی داده که آثار غیرت و تعصب نسبت به 

گوید که می   پس از پایان پاسخ،   .نمایان است  آن  صحابه در

تندزبانی   و    خاطربهاین  استابن  یدراززبانتکبر  از    .سینا 

سینا، بنا  تیمیه به سخنابن  پاسخهای  زیباترین بخشۀ  جمل

که  است  استدالل  که می   همگان»  ید:فرمامی   این  دانند 

 
الرسالة األضحوية-
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عقول ترین  کامل   ،اتباع تابعین  تابعین و   ،عقول صحابه

است توجه    .انسانی  با  را  بدانبه  این  اگر    .پیروانشان 

افرادی مانند مالک، اوزاعی، لیث بن سعد،    در ذکاوتِ

هذیل،  بن  زفر  بن حسن،  محمد  ابویوسف،  ابوحنیفه، 

شافعی، احمد بن حنبل، اسحاق بن ابراهیم، ابوعبید، 

اندلسی، بخاری،   ابراهیم حربی، عبدالملک بن حبیب 

ابوداود، عثمان بن سعید دارمی، حتی   افرادی  مسلم، 

فر طحاوی، ابوالقاسم مانند ابوالعباس بن سریج، ابوجع 

داری،  شک  و...،  قاضی  اسحاق  بن  اسماعیل  خرقی، 

مغرور یا  نادان  حد  از  در   ی.بیش  افراد  این  فروتنی 

تا    ؛برابر صحابه و بزرگداشت عقل و علمشان را ببین

که   از ایاز    یکهیچجایی  یکی  با  نکرده  جرأت  نان 

او   با  دیگری  صحابی  اینکه  مگر  کند  مخالفت  صحابه 

ک  باشدمخالفت  »  . رده  در  گوید: می  «الرسالة شافعی 

آنان در هر عقل و علم و فضیلتی باالتر از ما هستند و 
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خودمان  برای  ما  نظر  از  بهتر  ما،  برای  آنان  نظر 

 (1)«.است 

مقصود این است که تجلیل از سلف و رهنمون شدن به  

در  دارد  داللت  آن،  بر  شرعی  نصوصی  نص،  از  آنان  فهم 

بردگا اکثر  که  کنار  حالی  تأثیرات  به  غالب  فرهنگ  ن 

 برند.نمی  گذاشتن این خاستگاه اساسی پی 

  

 
درء تعارض العقل والنقل-
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 کاربست مفهوم اعتدال )وسطیت( 
»اعتدال  مفهوم  ما،  «  (وسطیت)   در گفتمان فرهنگی محلی 

آمده  شدتبه پدید  ناگهانی  مدت  است.  و  کوتاه،   ی در 

ب  ایالکترونیکی های  انجمن که  دیدیم  نام   ا را 

برپا  روی/میانه/»وسطیت مقاالت مطبوعاتی   .شد می اعتدال« 

کردند و کسانی را دیدیم  می   اعتدال صحبت  درموردزیادی  

از علما در دین را    رویمیانهخواهند فریاد اعتدال و  می   که 

شبکه  دعوتگران  از  یکی  که  شده  عادی  دهند!  های سر 

شودرومیانه»شیخی    عنوانبهای  هماهوار توصیف   حتی   .« 

این خواسته را  می   که تالش ایم  ه را دیدای  یهنرآثار   کنند 

« که  کنند  استرویمیانهبدون    رومیانهتجسیم  از   .«  یکی 

را  ، پژوهشی های  کرسی  پروژاندهاز   نامبهعظیمی  ۀ  ازی 

 انه« خبر داده است. رومیانههای پژوهش  »

 مشکل کجاست؟! ؛ بسیار خوب

« که  است  این  نوع رویمیانهمشکل  یک  قرآن،  در   »

مطلوب   رویمیانه:  وجود دارد  رویمیانهنیست، بلکه دو نوع  

 مردود.   رویمیانهو 

مطلوب« در قرآن، آن دعای شگفت    رویمیانه»ۀ  از جمل

ده روزانه  که  است  تکرارها  قرآنی  اْهِدنَا  ﴿  کنیم:می   بار 
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الُْمْسَتقِيَم   اَط  َ ِ نْعَ   6الّصذ
َ
أ ِيَن  اَلَّ اَط  َغْيِ  ِِصَ َعلَيِْهْم  ْمَت 

الذنَِي   الضَّ َوََل  َعلَيِْهْم  راست    ﴾7الَْمْغُضوِب  راه  به  را  )ما 

کن.   کهراه    6هدایت  آنان  کسانی  نه   بر  دادی؛  نعمت 

 .(1)(7و نه گمراهان.   هاگرفتگان بر آنخشم

به خدا قسم، ببین که این آیه چگونه خط »راه راست« 

»  عنوانبهرا   راه  وسط  آنخشم  حد  بر  راه هاگرفتگان  و   »

 . کندمی  »گمراهان« ترسیم

بدین خاطر این امت مستحق این توصیف شریف قرآنی  

وََسًطا﴿شد:   ًة  مَّ
ُ
أ َجَعلَْناُكْم  را    ﴾َوَكَذ لَِك  شما  همچنین  )و 

قرار دادیم( از دیدگاه کلیت اسالم است (2) امت میانه  این   . . 

یاد نماز  از  خداوند  وقتی  اسالم،  تفصیلی  احکام  در   اما 

بَِها  ﴿فرماید:  می   ، کندمی  ُُتَافِْت  َوََل  بَِصََلتَِك  ََتَْهْر  َوََل 
ند بخوان و  )و نمازت را نه زیاد بل  ﴾110  َوابَْتِغ بنَْيَ َذ لَِك َسبِيًَل 

 
- 

-
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خیلی آهسته بخوان و میان آن دو؛ راهی )معتدل(    آن رانه  

 (1)(برگزین.

بین »بسیار بلند خواندن« و »بسیار   ی راه  برگزیدنپس  

را   خواندن«  که داند.  می   مطلوب  رویمیانهآهسته   هنگامی 

نَفُقوا لَْم  ﴿فرماید:  می   ، کندمی   خداوند از نفقه یاد
َ
ِيَن إَِذا أ َواَلَّ

قََواًما   َذ لَِك  بنَْيَ  َوََكَن  وا  َيْقَُتُ َولَْم  که )و    ﴾67يُْْسِفُوا    کسانی 

کنند نمایند و سختگیری نمی چون انفاق کنند، اسراف نمی 

 (2)(67و بین این دو )روش( اعتدال دارند. 

  ؛ « نامیدهقََوامحد میانه را بین اسراف و بخل، »  خداوند

 مطلوب.  رویمیانهیعنی 

زیاد برای  شواهدی  آمده    رویمیانهی  قرآن  در  مطلوب 

هم  آیا  اما آیا  ۀ  این  است؟  فقط    رویمیانهماجرا  قرآن  در 

 همین است؟

وجود دارد که قرآن آن را   رویمیانهنوع دیگری از    .خیر

قدرت فرهنگ غالب،    اننیز توضیح داده که بسیاری از اسیر

 اند. گرفته  یا آن را نادیده اندرا ندیده  یا آن

 
-

-
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محمد   اصحاب  از  متعال  اهلل  که  و   nهنگامی 

یاد اشارهکندمی   مخالفانشان  افراد  از  دیگری  گروه  به   ، 

« بین این دو گروه  رومیانهخواهند از روشی »می   که  کندمی 

کنند  متعال    .پیروی  و    رویمیانهاین    درموردخداوند  باطل 

فرموده:   ََل ﴿مردود  َذ لَِك  بنَْيَ  َذبَْذبنَِي  إََِل   مُّ َوََل  َه ُؤََلِء  إََِل    
کافران(   ﴾َه ُؤََلِء  و  مؤمنان  )گروه  دو  این  بین    ، ))منافقان( 

 .(1) ند و نه با آنان(ااند. نه با ایناندودل و سرگشته 

« پیروان  برای   ، مردود«  رویمیانهاین  همیشه در تالش 

با روابط  واهل  بهبود  تعبیر  .اندباطل اهل  حق  به   یا 

همعالقه مورد »با  ارتباطی ها  گروه ۀ  شان   ؛ سازند«می   پل 

از    کهچنان  جنبه  این  درمورد  تعالی    شان رویمیانهحق 

َمُنوا  ﴿فرماید:  می 
ْ
َوَيأ َمُنوُكْم 

ْ
يَأ ن 

َ
أ يُرِيُدوَن  آَخرِيَن  َسَتِجُدوَن 

فِيَها ْركُِسوا 
ُ
أ الْفِتَْنةِ  إََِل  ُردُّوا  َما  ُكَّ    زودیبه)و    ﴾قَْوَمُهْم 

می )گروه(   )ظاهراً(  که  یافت  خواهید  را  از دیگری  خواهند 

قوم  از  )نیز(  و  باشند  امان  در  و  شان  شما  باشند  امان  در 

 
-
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)و    هرگاه فتنه  آن پرستبتبه  در  شوند،  بازگردانده  ی( 

 . ( 1)روند(فرومی 

این  ۀ  نکت که  است  این  نهایت  رومیانهجالب  در  ها 

هستندگرافایده » »پراگماتیسم«  و  دعوت اهل  اگر   .یی« 

آنان با  باشند  نفوذ  اگرادارای  و  نفوذ  اهل  ند  دارای  باطل 

آنان با  تعالی   کهچنان   ؛ باشند،  ِيَن  ﴿فرماید:  می   حق  اَلَّ
لَْم نَُكن 

َ
ِ قَالُوا أ َِن اَللَّ بَُّصوَن بُِكْم فَإِن ََكَن لَُكْم َفتٌْح مذ يَََتَ

قَالُوا   نَِصيٌب  لِلََْكفِرِيَن  ََكَن  ِإَون  َعُكْم  نَْسَتْحوِذْ  مَّ لَْم 
َ
أ

الُْمْؤِمننِيَ  َِن  مذ َوَنْمَنْعُكم  که)  ﴾َعلَيُْكْم  همواره   کسانی 

اگر فتح و پیروزی   ، کشند )و مراقب شما هستند(انتظار می 

می  گردد،  شما  نصیب  اهلل  جانب  »مگر  از  شما بگویند:  ا 

  ای نصیب کافران گردد، گویند: »مگر ما نبودیم؟« و اگر بهره 

ایم )و پشتیبان شما نبودیم( و شما را از  بر شما چیره نشده 

)آسیب( مؤمنان بازنداشتیم؟« پس اهلل در روز قیامت میان  

و اهلل هرگز برای کافران راهی به )زیان(    کندمی شما داوری  

 (2)(141است.   مؤمنان قرار نداده

 
-

-
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پیامبر   عصر  یافت  nدر  هممی   کسانی  به  که  ۀ  شدند 

و کسانی آسمانهای  کتاب  بودند  کافر  شدند می   یافت  نیز  ی 

هم به  کتاب ۀ  که  داشتندها  آن  نیز   .ایمان  سومی    گروه 

برمی  را  دو  این  میان  که  یافت  از    ؛ گزیدندمی شد  برخی  به 

 .کردندمی   سخنان خداوند ایمان آورده و برخی دیگر را رها 

 پسندیده است؟  رویمیانهآیا این 

  را نکوهش کرده و  روی میانهاین    صراحتبهقرآن کریم  

بَِبْعٍض ﴿ فرماید:  می  َوتَْكُفُروَن  الِْكَتاِب  بَِبْعِض  َفُتْؤِمُنوَن 
َ
 ﴾ أ

آورید )آیا به بخشی از )دستورات( کتاب )آسمانی( ایمان می 

 (1)شوید؟!(و به بخشی کافر می 

واقعاً آنچه  از قابل   شاید  قرآن  که  باشد  این  است،  توجه 

ِ این لفظ » «  (و میان آن دو؛ راهی )معتدل()  َك َسبِيًَل بنَْيَ َذ ل

نوع   دو  هر  است  رویمیانهدر  کرده  بار   ؛ استفاده  یک 

را    برگزیدن چیز  دو  این  بین   مطلوب«   رویمیانه»یک  راه 

دیگر،  می  بار  و  را    برگزیدنداند  چیز  دو  این  بین  یک  راه 

 مردود«.  رویمیانه»

 
-
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را   راه«  دو  بین  راهی  »برگزیدن  که    روی میانهآنجا 

َوََل ََتَْهْر بَِصََلتَِك َوََل ُُتَافِْت  ﴿فرماید:  می   داند، می   مطلوب
َسبِيًَل   َذ لَِك  بنَْيَ  َوابَْتِغ  بلند    ﴾ 110بَِها  زیاد  نه  را  نمازت  )و 

خیلی آهسته بخوان و میان آن دو؛ راهی    آن رابخوان و نه  

 (1)()معتدل( برگزین.

« که  ر  برگزیدنآنجایی  دو  بین  را  راهی   روی میانهاه« 

َونَْكُفُر ﴿فرماید:  می   داند، می   مردود بَِبْعٍض  نُْؤِمُن  َوَيُقولُوَن 
َسبِيًَل  َذ لَِك  بنَْيَ  َيتَِّخُذوا  ن 

َ
أ َوُيرِيُدوَن  )و   ﴾150  بَِبْعٍض 

می می  ایمان  بعضی  »به  انکار گویند:  را  بعضی  و  آوریم؛ 

و می می  )برای خو  خواهندکنیم«  راهی  آن(  )و  این  د( بین 

 (2)(150برگزینند. 

 در قرآن چیست؟ رویمیانه تفاوت این دو  ؛ بسیار خوب

مطلوب در قرآن همیشه   رویمیانهواقعیت این است که  

اما   است،  باطل«  دو  میان  حق  مردود   رویمیانه»یک 

 همیشه »میان حق و باطل« است. 

 
-

-
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در   رویمیانهدینی و    رویمیانهکسانی که همواره دم از  

اسالم از  می   فهم  منظورشان  اگر   روی میانه،  رویمیانهزنند، 

علوم   با  برخورد  نصوص،  تفسیر  در  محمد«  »اصحاب 

چارچوب زن،  نقش  کافر،  با  برخورد  های  آزادی  اجتماعی، 

این،   پس  است،  و...  و ای  روی میانهشخصی   مطلوب 

 پسند است. مورد

و    nاما اگر مرادشان راهی میان رویکرد اصحاب محمد  

این   پس  باشد،  غربی  غالب  ورویمیانهتفکر  مردود   ، 

استمورد و   .نکوهش  پرداخته  آن  بیان  به  قرآن  که   گفتیم 

َذبَْذبنَِي بنَْيَ َذ لَِك ََل إََِل  َه ُؤََلِء َوََل إََِل  َه ُؤََلِء ﴿فرماید:  می   ﴾ مُّ

و   دودل  کافران(  و  مؤمنان  )گروه  دو  این  بین  ))منافقان( 

 .(1)ند و نه با آنان( ااند. نه با اینانسرگشته 

غالب،  فرهنگ  بند  در  اسیران  که  است  این  مقصود 

شرعی،   احکام  فهم   ایگونهبهتحریف  بین  وسطی  حد  که 

دانند می  مطلوبی  رویمیانهسلف و تفکر غربی باشد را همان 

که قرآن از آن سخن به میان آورده، در حالی که این، همان  

 
-
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نکوهش   رویمیانه و  تقبیح  را  آن  قرآن  که  است  مردودی 

 کرده است. 
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 تکنیک تجزیه
روزگاری در حال تأمل در جریانات فکری معاصری بودم که  

سلط روش  ۀ  تحت  مخالف  و  غالب  در   سنتاهلفرهنگ 

هستند استدالل  و  آیا   .برداشت  که  بفهمم  داشتم   سعی 

باعث می  که  رسید  مشترک«  ذهنی  »تکنیک  یک  به  توان 

هم میان  و  ۀ  تفاوت  فکری  جریانات  شده    سنتاهلاین 

البته اگر -  تالش برای استخراج یک »کل«  معنایبه  باشد؟

»تفاوت    تاکه به ما این امکان را بدهد    -وجود داشته باشد 

روند   در  فرهنگ   ، شناخت   گیریشکل اساسی  مکاتب  بین 

جزئیات وققتی  زیرا    ؛ « را بهتر درک کنیمسنتاهلغالب و  

توانیم به کلیات پنهانی برسیم می   کنیم، اغلبمی   سی را برر

 که حاوی نکات علمی ظریفی است.

اوالً خوب؛  فهم   بسیار  روش  مخالف  فکری«  »مکاتب 

 اند؟، کدام سنتاهل اسالم 

اغماض اندکی  با  می   با  توان گفت مکاتب فکری مخالف 

محلیمان سنتاهل روش   محیط  در  آنچه  طبق  امروزه   ،

چهارهستیمشاهدش   لیبرال  ،  »سکوالرها،  است:  ها، جهت 

 . «هاچپ و ان(فکرروشن نواندیشان )
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و شاید دیگران نظر دیگری داشته باشند  ام  ه متوجه شد

که این چهار فرقه، دارای یک اساس فکری مشترک یا یک 

ند که باعث مخالفتشان با روش فهم افکری مشترک  سازوکار

« عقلی  سازوکارتوانیم این »می   .شده است  سنتاهل اسالم  

فرقچه  هرکه   عملۀ  ار  آن  اساس  بر  را می   فکری  کنند 

 وحی« بنامیم.ۀ »تجزی

وحی( همانی است که به ۀ  چرا این ابزار توضیحی )تجزی

فرق  کندمی   ما کمک این چهار  را  ۀ  تا  فعال شکلبهفکری    ی 

 کنیم؟درک 

)تجزیه کردن وحی( که   ایدر واقع، این دیدگاه تأویلی 

بیشتر    و  دادهتواند پاسخی منطقی و عقالنی به ما  می   یافتم، 

دهدهای  ویژگی  توضیح  برایمان  را  گرایشات  بیایید   .این 

 چند مثال بزنیم.

منظورم  البته  هستند،  »سکوالرها«  نخست  گروه 

سکو نه  است  اسالم  به  وابسته   .دینبی   الریسمسکوالریسم 

دانستن علوم مدنی بر   اصل»  یابی که آنان به نصوصِمی در

انسانی«، عالق به همین دلیل    ؛ زیادی دارندۀ  اساس اجتهاد 

یابی که حدیث تأبیر  می   سکوالر عربی را   سختی بهاست که  
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)شما    (1) «أنتم أعلم بأمر دنیاکمرا نتواند از حفظ بخواند: »

میت کَاما از نصوصی که بیانگر حَ  .به امور دنیویتان داناترید(

 اند.شریعت در مسائل منصوص است، گریزان

 که بخشی از شریعت را گرفته و بخشی را رها  بینی می 

 در اثر گرفتن بخشی از شرع، وجدان خود را آسوده   .کندمی 

اسالم می  از  مشکل  و  است  مسلمان  الحمدهلل  که  سازد 

 است! گراواپس یان مرتجع و گرااسالم بلکه از  نیست، 

لیبرال دوم  نص  می   .هستندها  گروه  هر  به  که  بینی 

عمومی و مشارکت زنان در های  که درمورد آزادیای  ی شرع

صحبت بسیار  کندمی   جامعه  نص    مندندعالقه،  هر  از  اما 

نبو  یا  مخالفینِ ای  یقرآنی  مجازات  یا  منکر  از  نهی  به    که 

قرآن  نص  هر  یا  داده  دستور  طردِای  ی شریعت  درمورد   که 

 گیرند. می  مخالف است، ایراد

ناراحتی   بینیمی  وقتی  میان هایشان  که  در  هم  با   را 

خودشان می  با  بسیار می   گذارند،  اسالم  به  ما  گویند 

است  مندعالقه  متمدنی  دین  اسالم  و  مشکلیم  از   و 

 یان انحصارطلب است!گرااسالم 

 
-
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سوم   نصوص  می   .ان هستندفکرروشن گروه  به  که  بینی 

استفاد  و  دنیا  مادی  اقوام   nپیامبر  ۀ  آبادسازی  امکانات  از 

استناد  یافت مگر  فکرروشن کنند. هیچ  می   دیگر  نخواهی  ی 

و شما را در )  ﴾َواْسَتْعَمَرُكْم فِيَها﴿ۀ  اینکه سخن خود را با آی 

 . رساندمی   و به پایان  کندمی   ( آغازآن به آباد کردنش گمارد

ید تشریع  حاما نصوص بزرگداشت توحید، توحید شعائر و تو 

بزرگ  ، گذاری()قانون  و ۀ  خواستترین  اینکه  است،  الهی 

مدنی«  نصوصِ علوم  بودن  وسیل  ، »وسیله  تجلی ۀ  اینکه 

بر هم دین حق  و  بۀ  هدایت  و  است  به  ای  ه از اندهادیان  که 

ه است و همچنین شود، پسندیدمی   رسیدن به هدف منتهی 

 آزارد. می  نصوص زهد در دنیا در برابر آخرت، آنان را

صحبت  اسالم  از  دین  می   کنند، می   وقتی  اسالم  گویند: 

  تمدن است و مشکلی ندارد، بلکه مشکل، در ذهنیت سلفِی 

 و متحجر است! گراواپس 

شورا و   ۀوقتی آیها  این چپ   .هستندها  گروه چهارم چپ

آیات مقاومت در برابر ظلم فرعون و انکار شعیب بر قومش 

خواندههای  ستمۀ  دربار آنان  بر  وجد می   مالی  به   شود، 

محدثان نیشابوری شده و این حدیث ها  چپۀ  هم  .آیندمی 

روایت برایت  »می   را  که:  بن کنند  حمزة  الشهداء  سيد 
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إل قام  ورجل  المطلب،  ونهاه   یعبد  فأمره  جائر  إمام 
عبدالمطلب    «قتلهف بن  حمزه  شهدا،  و )سید  است؛ 

که در برابر حاکمی ظالم ایستاده و امر و   همچنین شخصی 

آن    کندمی اش  نهی  راستمگر  حاکم  و  از   .(1)کشد(ب  او  ولی 

شدیدی   انزجار  فقهی  فروع  و  عقیده  بزرگداشت  نصوص 

عامل    داشته نوعی  را  آن  مسائل   پرتی حواس و  درمورد 

وقتی این آیه شود  می   اوقاتشان تلخ .  بینندمی   حیاتی جامعه

ْمرِ  ﴿شنوند:  می   را
َ
اْْل وِِل 

ُ
َوأ الرَُّسوَل  ِطيُعوا 

َ
َوأ  َ اَللَّ ِطيُعوا 

َ
أ

و   ﴾ِمنُكمْ  پیامبر  کنید  اطاعت  و  را  اهلل  کنید  )اطاعت 

نهی از قیام مسلحانه علیه حاکم و   اما  .(2)صاحبان امرتان را(

یث »بخاری و مسلم« را احاد  و  وجوب اطاعت از »معروف«

 گیرند. می  ی به تمسخرانگیزحیرتبا فصاحت 

فعالیت آزادی  به  را  اسالم  سکوالرها  چگونه  های  ببین 

آزادیها  لیبرال،  مدنی  ان فکرروشن عمومی،  های  به 

 
-
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مدنی  علوم  و  تمدن  مسائل  به  چپ  )نواندیشان(  به  ها  و 

 اعتراض سیاسی تقلیل دادند. 

افرادۀ  هم که   ، این  مواردی  اثبات می   بیشتر  خواهند 

یافت  اسالم  در  را  اسالمی   ؛ انده کنند  قوانین  آن  مشکل  پس 

اثبات اسالم  ، کنندمی   که  تشریعات  آن  بلکه  ای ی نیست، 

 کنند. می  است که انکار

ارزش را های  اگر  فرقه  چهار  این  در  غایب  و  حاضر 

متوجه  کنی،  فرقهمی   بررسی  هر  که   تأثیر تحت  ، شوی 

ازوهای فرهنگ غالب قرار گرفته اما مقداری که هر  چنگال ب

 فرقه از انبار فرهنگ غالب برداشته، متفاوت است. 

و   .و جماعت روش متفاوتی دارند  سنتاهلاما   پذیرش 

فرقه برخالف  نصوصشان  پذیرش  معاصر، های  عدم  فکری 

رویکرد   تأثیرتحت بلکه  نیست،  غالب  فرهنگ  الگوی 

  یعنی در   ؛ کامل وحی« است  ، همان »در بر گرفتنسنتاهل

نصوصۀ  گرفتن چکید   بر قاعدمی   مثالً  .ترازهای  که  ۀ بینی 

اتخاذ  گذاریپایه  را  انسانی  تالش  اساس  بر  مدنی   علوم 

قاعدمی  با  را  آن  اما  موارد سازی  حاکم ۀ  کنند  در  شریعت 

 ند. سازمی  منصوص، تراز و متوازن
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اتخاذهای  آزادی ۀ  قاعد  را  با  می   عمومی  اما  ۀ  قاعدکنند 

 سنجند. می  نهی از منکر و حِسبه، آن را تراز کرده و

پذیرند اما آن را می   نقش زن در زندگی عمومی را ۀ  قاعد 

قاعد جنس، محافظه ۀ  با  دو  بین  روابط  در  احتیاط  و  کاری 

 کنند. می  تراز

برای  ۀ  قاعد  تالش  و    دست  بهوجوب  تمدن  آوردن 

قاعد  با  را  آن  اما  دارند  قبول  را  و  اولویۀ  مدنیت  توحید  ت 

قاعد  و  متعادلۀ  واجبات  آخرت،  برابر  در  دنیا  در    زهد 

 کنند. می 

ۀ  پذیرند اما آن را با قاعدمی   انکار سیاسی علنی را ۀ  قاعد 

  تحریم شورش مسلحانه و وجوب اطاعت در »معروف« تراز 

 کنند. می 

کردن    هرچه »تجزیه  تکنیک  میان  تفاوت  به  بیشتر 

بر  »در  رویکرد  و  وح  وحی«  کامل  فکرگیری  کنم،  می   ی« 

جزئیات  ریزترین  دیگر  بار  »شناختی«  اختالف  این  رسوخ 

فرقه و  های  اختالفات  آشکار  سنتاهلفکری  برایم   را 

 سازد. می 

بسپاریم این تکنیک، یعنی   خاطر  بهچه جالب است که  

معاصر  فکری  مکاتب  پرسش  به  تنها  وحی،  کردن  تجزیه 
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  اعتقادی قدیمی را نیز های  ، بلکه حتی فرقهدهدمی ن  پاسخ

سامانمی  بنای  سنگ  تکنیک،  این  که  و ۀ  بینی  شناختی 

 معرفتیشان بوده است. 

با  الهی  صفات  در  که  کسانی  اختالف    سنتاهل  مثالً 

فرقه ماتریدیه(  »اهلهای  دارند،  و  اشاعره  )معتزله،  تعطیل« 

اشکالشان، این است که نصوص  ۀ  را خواهی یافت که شیراز

و گرفته  را  کرد  تنزیه  رها  را  صفات  اثبات  یا   .انده نصوص 

اثبات را گرفته و نصوص »اهل تمثیل )ممثله(« که نصوص 

کرد رها  را  »  .انده تنزیه  جماعت«  سنتاهلاما  دوی   ، و  هر 

داده  را  های  این  قاعد   عنوانبهشرعی  از  که  ۀ  بازتابی  خود 

 . انده»در بر گیری کامل وحی« است، گرفت

کنند، در می   مخالفت   سنتهلاکسانی که در باب قدر با  

را )نفات(«  »قدریه  و می   میانشان  اختیار  نصوص  که  یابی 

، یا انده الهی را رها کردۀ  بشری را گرفته و نصوص ارادۀ  اراد

اراد نصوص  که  ارادۀ  »جبریه«  نصوص  و  گرفته  را  ۀ الهی 

این داده   سنتاهل  ولی   انده بشری را رها کرد های هر دوی 

درمورد    ، ابواب عقیده و فکرۀ  . در بقیانده کردشرعی را اتخاذ  

است طور  همین  نیز  غیب  و  اهلل  یک    .ذات   بندیجمعدر 

امام  نگرکل  ویژگی ابن  و شگفت،  این  رسال ها  تیمیه،  ۀ را در 
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»عقید قرآن،    ، واسطیه«ۀ  معروف خود،  نصوص  که  هنگامی 

ذکر را  الهی  اثبات صفات  در  نصوص سنت   ، کندمی   سپس 

 سنتاهلتعامل  ۀ  فشرده و زیبا از شیوای  ه صبعد از آن خال

بیان را  اعتقادی«  باب  در »پنج  این  می   و جماعت  که  دارد 

پای بر  بین  ای  هخالصه  تفاوت  همان  که  دارد  تکیه  ضمنی 

است وحی«  کامل  گیری  بر  »در  و  وحی«  کردن   ؛ »تجزیه 

که   سنت اهلهمانا  »  فرماید:می   تیمیهابن  العباسابو  آنجا 

امت اسالم،    کهچنان  ؛ فرقه در امت است  ترینرومیانه

امت رومیانه میان  در  صفات   .است ها  ترین  »باب  در 

جهمی میان  مشبهاهل  ۀاهلل«  و  تمثیل  اهل  ۀتعطیل 

در »باب افعال خداوند« میان جبریه و قدریه   .هستند

دارند.و قرار  و    ...  مرجئه  میان  الهی«  وعید  »باب  در 

ایمان و    ی»باب اسما در    ... هستند.وعیدیه از قدریه و 

و  مرجئه  و  معتزله  و  )خوارج(  حروریه  میان  دین« 

هستند پیامبر«  و  جهمیه  »اصحاب  میان   ،درمورد 

 .(1)(روافض و خوارج قرار دارند

 
يمجموع الفتاو -
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این   راز  کنی  تالش  باب   رویمیانهاگر  پنج  این  در 

بقی آنچه  و  اعتقادی  ها  فرقهۀ  اعتقادی  گرایشات  این  به  را 

متوجه   است  واداشته کنی،  قضیهمی   را درک  که  به   ، شوی 

وحی« ضمو گیری  بر  در  و  کردن  »تجزیه  تفاوت  وع 

 گردد.می باز

فرقه  با  معاصر  فکری  مکاتب  چرا  اعتقادی  های  اما 

)اپستمولوژیک(  شناختی  مبانی  همان  در  قدیمی، 

مسئلهمشترک  راز  اینکه  حقیقت  مشارکتِ  ، اند؟    عاملِ  در 

همان طور که  .  نهفته است  وابستگی به قدرت فرهنگ غالب

اعتقادی قدیم در برابر  های  قبالً توضیح داده شد، اغلب فرقه 

ذوب   عرفانی/هندی،  فرهنگ  و  عقالنی/یونانی  فرهنگ  نفوذ 

مکاتب فکری معاصر نیز در برابر نفوذ فرهنگ غربی    .شدند 

تفاوت در مقدار تأثیری است که هر فرقه  تنها    .انده ذوب شد 

 رش گرفته است. از فرهنگ غالب معاص

جمل فکری    هاز  مکاتب  این  در  خطرناک  نمودهای 

لیبرال نواندیشان و چپ چهارگانه )سکوالرها،  ها( چیزی ها، 

اینان    .توان آن را حالت »ایمان مشروط« نامیدمی   است که

دارند ایمان  وحی  و  اسالم  آن   ، به  از  برخی  در   ناحتی  اگر 

ۀ  قریباً همشوند! اما تمی   ایمانشان شک کنی، دچار دهشت
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یا نبو با نظام  ای  یآنان به نص قرآنی  تنها  اعتقاد دارند که 

هماهنگ    فکری که   است»ایدئولوژی«شان  نصی  هر  بر  و 

اولویت فکریشان را تهدید کند، استکبار  های  سلسله مراتب 

 کنند. می  تفسیری را اعمال

با یکی از اینان اگر بحث کرده و نصی را ذکر کنی که با 

خواهی دید که خوشحال شده و    مطابقت دارد، اش  هخواست

ۀ  اما اگر نصی الهی را ذکر کنی که با سامان  .طلبدمی   بیشتر

چه توهینی    .کندمی   سازگار نباشد، آن تعامل تغییرش  فکری

که مخلوق، حکم خالقش  تر  به خداوند سبحان از این بزرگ

ین قرار دهد؟! آیا تا اش  فکریۀ  را تابع هوی و هوس و سامان

 شده؟! سوکم ها حد بزرگداشت خدا در قلب

نیست  گروهی  آن  شبیه حال  مشروط«  »ایمان  این  آیا 

پیامبر   با  رفتارشان  روش  خداوند  و   nکه  کرده  بیان    را 

إَِذا  ﴿  فرماید:می  بَيَْنُهْم  ِِلَْحُكَم  َورَُسوِِلِ   ِ اَللَّ إََِل  ُدُعوا  ِإَوَذا 
ْعرُِضوَن   مُّ ِنُْهم  مذ إَِِلْهِ  ِإَون    48فَرِيٌق  تُوا 

ْ
يَأ اْْلَقُّ  َُّهُم  ل يَُكن 

که)و    ﴾49ُمْذِعننَِي   پیامبرش   سویبه  هنگامی  و  اهلل 

داوری کند، ناگهان گروهی از شان  خوانده شوند تا در میانفرا
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می آن  اعراض  آن   48کنند.  ها  با  حق  اگر  گردن    هاو  باشد، 

 (1)(49آیند. او می  سوی بهنهاده )با سرعت( 

آیا این »ایمان مشروط« شبیه وضع آن گروه نیست که 

است:   کرده  بازگو  را  سخنشان  وتِيُتْم  ﴿خداوند 
ُ
أ إِْن  َيُقولُوَن 

فَاْحَذُروا  تُْؤتَوْهُ  َّْم  ل ِإَون  فَُخُذوهُ  این )می   ﴾ َه َذا  »اگر  گویند: 

شده( به شما داده شد، پس بپذیرید و اگر به )حکم تحریف

 .(2) ری کنید«(شما داده نشد )از او( دو

 تفاوت این وضعیت با آن وضعیت چیست؟!

ۀ تجزیه کردن وحی یا تکنیک تجزیه کردن، اصالً پدید 

است که وحی، در همان ابتدا ای  ه جدیدی نیست، بلکه پدید

است داشته  بیان  تعالی   ؛ برایمان  حق  که  فرماید:  می   آنجا 

الِْكَتاِب  ﴿ بَِبْعِض  َفُتْؤِمُنوَن 
َ
بَِبْعٍض أ به   ﴾َوتَْكُفُروَن  )آیا 

آورید، و به  بخشی از )دستورات( کتاب )آسمانی( ایمان می 

ِيَن يَْكُفُروَن  ﴿فرماید:  می   و  ( 3)شوید؟!(بخشی کافر می  إِنَّ اَلَّ
َوَيُقولُوَن  َورُُسلِهِ   ِ اَللَّ بنَْيَ  ِقُوا  ُيَفرذ ن 

َ
أ َوُيرِيُدوَن  َورُُسلِهِ   ِ بِاَللَّ

 
-

- 

-
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ن َيتَِّخُذوا بنَْيَ َذ لَِك  نُْؤِمُن بَِبعْ 
َ
ٍض َونَْكُفُر بَِبْعٍض َوُيرِيُدوَن أ

که)همانا    ﴾ 150َسبِيًَل   کفر    کسانی  پیامبرانش  و  اهلل  به 

می می  و  جدایی ورزند  پیامبرانش  و  اهلل  میان  خواهند 

آوریم؛ و بعضی را  گویند: »به بعضی ایمان می بیندازند و می 

می  می انکار  و  )برای    بین  خواهندکنیم«  راهی  آن(  )و  این 

 (1) (150خود( برگزینند. 

پدیدابن  امام و  ۀ  تیمیه  مشاهده  را  مشروط«  »ایمان 

با اصل اسالم را     طور به»  دارد:می   بیان  گونهاینتناقض آن 

راسخ که مشروط   یانسان تا هنگامی که با ایمان  کلی:

مؤمن   نیاورد،  ایمان  به رسول  نباشد  به عدم مخالفت 

دارم   .نیست ایمان  پیامبر  اخبار  به  »من  گفت  وقتی 

او  به  شود«،  پدیدار  خبرش  برای  مخالفی  اینکه  مگر 

است  نیاورده  باید   .ایمان  که  است  بزرگی  اصل  این 

 
-
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بهان  ؛دانست سخن  این  نفاق ای  ه زیرا  و  الحاد  برای 

 .(1) «است

تیمیه تصریح کرده که فرد مبتال به این عارضه، ابن  امام

و  تدریجبه شده  ضعیف    ؛بماند  داردینتواند  نمی   ایمانش 

است  »فرماید:  می   تیمیهابن  امام  کهچنان  دلیل  همین  به 

را کسی  شریعت  می   که  با  مخالفت  به  عادت  که  یابی 

 ( 2)«د. نشیننمی   دارد و ایمان در دلش

که  ای  یمکاتب فکر ۀ  تحلیل این است که هماین  ۀ  نتیج

افتاد غالب  فرهنگ  دام  با می   ، انده در  تعامل  در  که  بینی 

استفاده کردن  تجزیه  تکنیک  از  وحی  به   .کنند می   نصوص 

درونی  اطمینان  خود  به  ترتیب  به    دندهمی   این  هنوز  که 

وابسته مسائل  ندااسالم  به  اسالم  منظر  از  با ننگرمی   و  د 

مشکلی   این  ننداراسالم  از  و  ، عاطفی های  پانسمان   قبیلد 

 . د نکنمی  که احساسای ی منهجهای برای زخم

  

 
درء تعارض العقل والنقل-

درء تعارض العقل والنقل



 سلطۀ فرهنگ غالب

 

106 

 

 شریعتسازی قطعی
داده برخی  با  ناگزیر  غالب،  فرهنگ  اینکه  به  توجه  های  با 

برخورد از های  سازوکار ،  کندمی   شرعی  رهاننده  و  کاهنده 

شده  های  داده  رایج  معاصر،  فکری  مکاتب  بین  در  شرعی 

»منحصرسازی  ۀ  یکی از این سازوکارهای رایج، اندیش  .است

دلیل    .« استالداللهقطعی و    الثبوتقطعی شریعت به مسائل  

است که در آن است ای  ی رواج این اندیشه، اصطالحات اصول

را    کنندگانتحریفآن،    واسطۀبهو   خود  فاسد  فکری  بار 

 کنند. منتقل می 

سازی  فکری که به شرعی های  بسیاری از جریان  بینی می 

، سخنانشان از مقدمات انده مفاهیم فرهنگ غالب اقدام کرد

منتهی می   فاسدی یکدیگر  به  که  این    .شوندمی   گذرد  با 

  سپس   .کنند که انکار تنها در قطعیات استمی   جمله شروع

نباشد، می  قطعی  وقتی که  تا  تغییر هر حکم شرعی  گویند 

ندارد به محدود کردن    .اشکالی    شدید مفهوم قطعی سپس 

و هر احتمالی    هر مخالفی حتی اگر شاذ  وجود  پردازند ومی 

  مانع قطعی بودن  را نیز  اعتباری باشدبی در معنا، حتی اگر  

 دانند.می 
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بودنش  قطعی  مانع  را  قرآن  در  حکم  ورود  عدم  گاهی 

در ها  آناز  بعضی    .کنندمی   قلمداد حکم  وجود  عدم 

را مخل قطعیت و هم   کنندۀتبدیلرا  ها  اینۀ  »صحیحین« 

احادیث آحاد نیز   درمورد  .دانندمی   حکم به مسائل اجتهادی

هم قرائن برایش وجود داشته    هرچقدراثبات عدم قطعیتش،  

 اصلیشان است. ۀ غباشد، تقریباً دغد

ام، این  آنچه در مکاتب پیرو فرهنگ غالب دیده   ۀخالص

ترین  است که برای خدشه وارد کردن به قطعیت، از کوچک

کنند، تا جایی که تقریباً قطعی نزد آنان  نمی   دریغای  ه شبه

هم که  است  چیزهایی  آن  توافق  ها  ملتۀ  تنها  آن  بر 

یا  انده کرد آنچه  دقیق   طوربه،  تنها  و  موردتر،  غالب  توافق 

 مغلوب است. 

بینی حد ارتداد یا حرمت سود بانکی و مانند آن  می   مثالً

انکار بمی   را  زیرا  می   ردیکمال خونس  اکنند، سپس  گویند: 

قطعی نیست )بر اساس تعریف خودشان از قطعی( و آن را  

 دانند.می  دلیلی کافی برای خود

که ام  ه صراحتاً این سخن را از برخی از آنان خواندحتی  

باب  است،  قائل  ظنی  و  قطعی  بین  جوینی  که  »تمایزی 

ی که هرچیزمنظورش این است که    ؛ گشاید«می   اجتهاد را
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دلیلی رد کرد، نه در  ترین  توان با کوچکمی   را  قطعی نباشد 

جستجوی جدی و خالصانه برای فهم خواست خدا و  ۀ  نتیج

 . nرسولش 

 سوءاستفاده گونه از تمایز میان قطعی و ظنی  چبنگر که  

ای ه دهند، گویی مسئلمی   کنند و آن را به جوینی نسبتمی 

نیز   را  عجیب  و  جدید  اضافات  این  که  بوده    توجیه جدید 

، در حالی که تمایز بین قطعی و ظنی، در اصل یک کندمی 

نیز شناخته   از جوینی  پیش  که  است  قدیمی  اصولی  تمایز 

است بوده  افراد،  ، گونهاین   .شده  تاریخچبی   این  از  ۀ اطالعی 

و   شرعی  آن   سوءاستفادهمفاهیم  جمع ها  از  هم  با    را 

 کنند. می 

برداشت  بینی می  این  که  کسانی  از  برخی  دارند،    که  را 

ها، نواندیشان  شاهد تحریف شریعت توسط سکوالرها، لیبرال

چپ هیچ  و  اما  هستند  نشان   العملی عکسها  خود   از 

گمان  ؛ دهندنمی  مسئل  ندنکمی   زیرا  منکر  قطعی ای  ه اینان 

ایرادیه  نشد هر  داللت می   وارد  که   و  یا  ثبوت  در  کنند، 

 وجود دارد.ای ه شبه اشمعنایی 
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جو در آن  ها، اگر پژوهشگری حق این  ۀنهایی همۀ  نتیج

شریعت   »تقلیل  تنها  کند،  و   الثبوتقطعی   بهتأمل 

 « است. ه الداللقطعی 

شرع موضوع  هر  اساس،  این  ایشان  ای  ی بر  نظر  از  که 

 عنوانبهترک آن    .قطعی نیست، نه حرمتی دارد و نه شأنی 

نظر از  که  مفاهیم   شان تجدید  به  بخشیدن  مشروعیت 

 ، فرهنگ غالب است، جایز بوده و هرکس با آن مخالفت کند

 شود. نمی  نکوهش

به آنان بگویند: »این ها  اگر مردم درمورد یکی از پدیده 

گویند: ثبوت یا  می   منکری است که واجب است انکار شود«

 داللتش قطعی نیست.

نامش که  کرده  اندکی  مسائل  به  محدود  را  را   شریعت 

گذاشت آنان   .اندهقطعی  نزد  رسولش  و  خدا  سخنان  اکثر 

و  بخش هدایت یا نمی   نیست  زیرا  کرد؛  احتجاج  بدان  توان 

در حالی که اهلل متعال  ،  هالدالل نیست یا قطعی   الثبوت قطعی 

برسندۀ  عد خدا  دین  به  تا  فرموده  امر  را    که چنان  ؛ اندکی 

ِ  فَلَوْ ﴿فرماید:  می   توبهۀ  خداوند متعال در سور 
ُكذ َنَفَر ِمن  ََل 
قَْوَمُهمْ  َوِِلُنِذُروا  ِيِن  الذ ِِف  ُهوا  ََتَفقَّ ِ ِلذ َطائَِفٌة  ِنُْهْم  مذ )و   ﴾فِْرَقٍة 

نباید که مؤمنان همگی کوچ کنند، پس چرا از هر گروهی  
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کنند تا در دین دانش بیاموزند، و ای کوچ نمی از آنان، دسته

اگر دینی که حجت بر اساس    .(1)قوم خود را هشدار دهند(

اقامه تعریفش  گونهآن شود،  می   آن  خودشان  کنند،  می   که 

بیهوده   متعال،  اهلل  دستور  این  باشد،  قطعیات  از  باید  فقط 

است -  است منزه  کار  این  از  مسئل  ؛ -خداوند  نقل  ای هزیرا 

عد  قضیای  ه توسط  یک  به  تبدیل  را  آن   قطعی ۀ  اندک، 

 ان از قطعی دارند.، بنا به تعریفی که آنکندمی ن

در روایاتی که معنای مشترکشان به    nهمچنین پیامبر  

قطعی ۀ  درج ولو  »فرماید:  می   رسد، می   متواتر  عني  بلغوا 
ابالغ  ح)  «آية من  طرف  از  باشد،  هم  آیه  یک  اگر  تی 

نضر اهلل امرأ سمع  »فرموده:    nهمچنین ایشان    .(2) کنید(

نورانی کند  « )منا حدیثا فبلغه آن کس را  ۀ  چهر خداوند، 

. اگر دین، طبق (3)(کندمی   شنود و ابالغمی   که از ما حدیثی 

با   تنها  قطعی،  از  اینان    الدالله قطعی و    الثبوتقطعی تعریف 

 
-

-



 متن  افتی: درکمیفصل 

111 

 

و شده  قرارمورد  اثبات  پیامبر می   استناد  دستور  این  گیرد، 

n  -  خواهد بود؛بیهوده و لغو    -است  دوربه که از شأن ایشان  

دارد که یک نفر خبری را گزارش کند که  ای  ه زیرا چه فاید

نیز    الثبوت قطعی  تفسیرش  بسا  چه  و   الداللهقطعی نیست 

 نباشد؟! 

  نویسان و نامه ان و زندگی نگارتاریخحال آنکه نه تنها نزد  

کتاب اهل حتی  اسالمی،  علوم  تمامی  در  بلکه  های  حدیث، 

تواتر رسیده که   نیز به   یک رسولها  پیامبر برای امتادبی 

نه تنها یک    ، اسالم را به آنان اطالع دهدۀ  هم  تا فرستاد  می 

اجرا   .حدیث آنان  بر  را  ابالغ  این  آثار  پیامبر  وجود،  این    با 

ثابت  .کردمی  قطعی  با  تنها  حجت  این  می   اگر  پیامبر  شد، 

مؤاخذهها  امت دین،  فروع  و  اصول  از  گزارش  یک  با   را 

 کرد.نمی 

»  که چناناعت هماین جم به  را  و   الثبوتقطعی شریعت 

سازی  دهند، از سوی دیگر، در ظنی می   « تقلیلالدالله قطعی 

به همین خاطر بر   .روندمی   اکثر مسائل شرعی از حد فراتر

تکرار  بسیار  فرهنگ،  این  به  وابستگان  از  بسیاری   زبان 

اگر کسی در می  است«.  فقهی، ظنی  احکام  شود که »اکثر 

درمورد ای  ه مسئل بخواهند  یا  بگیرد  ایراد  آنان  بر  شرعی 
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این  کنند،  مرتبط صحبت  موضوعات  سایر  و  مدارا  نسبیت، 

 کنند.می  اندیشه را تکرار

از برخی کتب اصول هایی  قول نقلها  چه بسا برخی از آن

کالمی  اصول  مبنای  بر  و  متأخر  که    ایفقه  کنند  نقل 

تقویت را  از مسائ  کندمی   سخنش  است«که »فقه    .ل ظنی 

آغاز این اصل  از  کنند که »وجود اختالف در می   بعضیشان 

 ای، دلیل بر ظنی بودن آن است«. مسئله 

فقهیات   برای  ثبوت  مراتب  ترسیم  این  علمی  صحت 

 چقدر است؟

« در پاسخی شگفت به در کتاب »  االسالمشیخ

 فرماید: می   گویند »فقه از مسائل ظنی است«می   کسانی که

ی تدبرکنندگان در شریعت معلوم است که حکم  برا»

ظنی نه  است،  قطعی  و  معلوم  بندگان  افعال   . بیشتر 

مسائل و آن هم  ای  هموارد ظنی بسیار اندک و در پار 

معنا و -  اما اکثر افعال،  .برای برخی از مجتهدان است

است   -وقایعش معلوم  بحمداهلل  احکامش    . اکثر 

معلوم بودن، این است که علم به آن ممکن   از  منظورم

ادل از  استنباط  با  مجتهد  و  آن ۀ  است  به    شرعی 
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علمِمی  اینکه  نه  حاصل   ،بدان  رسد،  همگان    برای 

  (1)(.شود می 

 
االستقامة-
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 هاآثار تباهی رخصت
که   )متوف  االسالمشیخهنگامی  هروی  ی  اابواسماعیل 

اندیشید و می   خدا  سویبه( در سیر و سلوک رهروان  ق481

صحبتا خدا  به  رغبت  مقام  که  می   ز  داشتند  بیان  کرد، 

از »نامید:  می   خبر«و ایمان که آنان را »اهل  علماهلرغبت  

رخصت  تباهی  به  صاحبش   جلوگیری ها  بازگشت 

به    (1).«کندمی  که  است  پرمغز  و  عمیق  بسیار  عبارتی  این 

 اشاره خواهیم کرد.اش برخی از معانی 

هر  که  کردیم  اشاره  کتاب  این  در  بارها  که  طور  همان 

فکر  دستان   وزنجیرغلکه  ای  یمکتب  بر  را  غالب  فرهنگ 

خود زند و اسیر آن شود، قطعاً در جاهایی با تعارض نصوص  

به همین    .خواهد شد   روروبه  گراسلطهشرعی و این فرهنگ  

را فعال  هایی  سازوکاررایج است    ، خاطر، در میان این مکاتب

آن که  کنند   داده  کندمی   کمکها  به  از  برخی  از  های  تا 

قبالً دو    .و از این تعارض در امان بمانند  دهشرعی خالص ش

 
السائرين- منازل 
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عبارت مورد  را  سازوکار که  دادیم  قرار  »تکنیک  اند  بحث  از 

اکنون به سازوکار    .شریعت«سازی  »قطعی تجزیه کردن« و  

 ها« است. پردازیم که »پیگیری رخصت می  دیگری

مملو از   ، این اندیشه این است که میراث اسالمی ۀ  خالص

است فراوان  شرعی  رخصت  .اجتهادات  بتوانیم  هر های  اگر 

را   پروند  آوریجمععالم  کنیم،  بایگانی  برای ای  هو  آماده 

بخشیدن مشروعیت  و  داده  استخراج  فرهنگ هایی  به  که 

 . داشتخواهیم ، کندمی  غالب به ما تحمیل

یک بار از یکی از این نویسندگان سخنی را خواندم که  

بود:   نوشته  پیگیری »دلخورانه  که  است  مسخره  چقدر 

در حالی که خداوند دوست دارد از    ، زندقه باشد  ، هارخصت 

یک  هایش  رخصت  تنها  عبارت  این  شود.  ۀ اندیشاستفاده 

 «.انده بیمارگونه است که معاصرین از سلفشان به ارث برد

گویند که  است  این  سخن،  ۀ  حقیقت  بین    تفاوتی این 

»رخصتهای  »رخصت و  قائل های  خداوند«  مجتهدین« 

است  میان   .نشده  تفاوت  همان  دقیقاً  دو،  این  میان  تفاوت 

 »عمل تلفیقی« است.و »عمل علمی« 

»رخصت  درمورد  علمی  این   هایعمل  به  خداوند« 

معناست که ما تالش کنیم تا به داللت نصوص وحی دست 
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آن مضامین  و  و    صورتبهرا    یابیم  تحلیل    روشمندمنظم 

برسیم    ، کنیم تا به آنچه با غالب ظن، رخصت خداوند است

 و بدان عمل کنیم. 

»رخصت درمورد  تلفیقی  عمل  مجتهدین«  های  اما 

و    معنایبه گزینشی  فرآیند  یک  غیر   روشمند  غیرانجام  و 

فقهِ آن،  در  که  است  ائم  سیستماتیک  از  مسلمین ۀ  هریک 

اخذ هریک  رخصت  و  که  طوربهشود،  می   بررسی  ی 

بدین صورت، معیار   .داشته باشیمرا  ها  از رخصتای  همجموع

دلیل«  ، رخصت نه »وجود  بود،  فتوا« خواهد  حتی    ، »وجود 

معنای صریح نص ببینیم  بد  ، اگر  مجتهد  که  رخصتی  ان  با 

 فتوا داده، تعارضی واضح دارد.

ها، بدین شکل، اصالً در ذات خود اساس علمی رخصت 

در  »قیاس«  بر  مبنی  رخصت  زیرا  است؛  تناقض  دارای 

مسئلمسئله  در  قیاس«  »منع  بر  مبنی  رخصت  با  ای های، 

برخورد صحابی« کندمی   دیگر،  »قول  بر  مبنی  رخصت  یا   .

بر »منع   مبنی  با رخصت  اینجا،  آنجا، در  در  قول صحابی« 

 . کندمی  برخورد

کردن  می   مثالی  کوتاه  درمورد  افراد  این  از  یکی  با  زنم: 

عمر ریشش را کوتاه ابنبه من گفت: »  .کردممی   ریش بحث
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نزول   شاهد  چراکه  است؛  حجت  هم  صحابی  فعل  و  کرده 

 وحی بوده است«. 

گفتم:  او  به  و  رفتیم  موسیقی  بحث  سراغ  به  سپس 

موسیقی   1خورده که منظور از لهوالحدیث مسعود قسم  ابن»

گفت:  .است پاسخ  در  دارد»«  اعتبار  صحابی   .نص  قول 

بین «  نیست.  آورالزاماجتهادی است که برای بعد از خودش  

 این دو سخنش، تنها چند دقیقه فاصله بود!

یک بار رخصتی که بر اساس حجیت قول صحابی است 

دم حجیت قول  گیرد و یک بار رخصتی که بر اساس عمی   را

 صحابی است. 

مسئل دو  این  ریشۀ  البته  و  اولویت  ، موسیقی  های  جزو 

بلکه نیست،  آشفت می   دین  روش  با  ۀ  خواستم  تعامل 

 را برایتان بازنمایی کنم.ها رخصت 

حال هر  را  ، به  فعالً  کن  تصور  من  پیگیری   ه با 

گرفته های  »رخصت پیش  در  را  اینکه مجتهدین«  نه  ایم، 

این  ۀ  اما آیا گویند  .خواست خدا« تالش کنیمبرای »تحقق  

دقیقاً  این می   سخن،  آیا  بود؟  خواهد  چه  نتیجه  که  داند 

 آگاه است؟  ، شخص از اینکه تصویر نهایی چگونه خواهد بود

 
ۀ-
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شود که بر اساس برخی آرای فقهی، جایز  می   نتیجه این

نوشیدن شراب غیر انگور    .است سه نوبت نماز داشته باشیم

است کوفه ب  ، جایز  فقهای  از  برخی  رأی  بر  است   .نا  جایز 

تمتع  نیت  به  داشت  دوست  که  زن  تعداد  هر  با  انسان 

رابط ولی(  بدون  موقت  بنابر ۀ  )ازدواج  باشد،  داشته  جنسی 

گرفتن ربای فضل جایز است، بنا   .رأی برخی از فقهای مکه

بیع عینه جایز است، بنا بر قول   .عباسابن  بر یکی از دو قول

بر قول شافعی   بیع  .شافعی  بنا  ربا    . دین جایز است،  گرفتن 

های( معاصر جایز است؛ زیرا نه طال است و  در ارزهای )پول 

باال کشیدن    .نه نقره، بنا بر رأی برخی از فقهای حنفی هند

و ممتلکات حکومتی جایز است، بنا بر برخی فتاوی ها  زمین

  را به هرکس که ها  گوید برای سلطان جایز است آن می   که

ببخشد می  با رشوه    .خواهد  تنها  اگر  دادن جایز است  رشوه 

فقها  از  برخی  رأی  بر  بنا  کنی،  محقق  را  مصلحتت    . بتوانی 

و بنا حخوردن حیوانات  است،  پرندگان شکاری جایز  و  شی 

مالک قول  دو  از  یکی  همکارش   .بر  مرد  به  زن  دادن  شیر 

قول  بر  بنا  شود(،  حاصل  رضاعی  محرمیت  )تا  است  جایز 

 ها.اساتید حدیث ازهر و دیگر مسائل شبیه به این یکی از
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گمانکندهوپوست رک کامالً   آیا  که می   ؛  هنگامی  کنی 

رخصه»إ  فرموده:  nشارع   تؤتی  أن  یحب  اهلل   « ن 

رخصت از  دارد  دوست  شود(هایش  )خداوند   ( 1) استفاده 

قبیل  این  از  ما  دارد  دوست  خدا  که  بوده  این  منظورش 

شذوذات فقهی پیروی کنیم؟! نمازها را به سه نوبت تقلیل 

رشوه  کنیم،  رباخواری  کنیم،  زنا  بنوشیم،  مشروب  دهیم، 

زمین در  حیوانات بدهیم،  بگیریم،  پیشی  یکدیگر  از  خواری 

 گوشت و شیر همکاران زن را بخوریم؟! حرام

تصور تا  کنمی   آیا  کرده  نازل  را  وحی  متعال  اهلل  که  ی 

کنی که  نمی   باشد؟! آیا مثل من احساس  گونهاین رفتارمان  

فرمود این  با  اساساً  رفتار  دارد: ۀ  این  منافات  متعال  خداوند 

﴿ ِ قَْدرِه َحقَّ   َ اَللَّ قََدُروا  آن  ﴾َوَما  را )و  اهلل  )مشرکان(  ها 

 (2) (.سزاوار بزرگی اوست نشناختند کهچنان 

قلب معتقدی که  بزرگداشت وحی  می   آیا  از  لبریز  تواند 

 الهی باشد و در عین حال به دنبال رخصت مجتهدین؟! 

اندیشه نهایی هر  اندیشه نتایج  ای، شکنندگی علمی آن 

نمایان »نظری.  سازدمی   را  در  متفکر  خاطر،  همین  ۀ  به 

 
-

-
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نهایی آن، یک لحظه هم درنگ ۀ  ها« و نتیجپیگیری رخصت 

است که با   بارنکبتسبک و  ای  هه این، نظرینخواهد کرد ک

 روح وحی و اخالقیات شریعت منافات دارد.

ذکر  غالب  فرهنگ  فشار  از  متأثران  از  برخی  آنچه   اما 

موضوعِمی  شدید  توبیخ  که  رخصت   کنند  از »پیگیری  ها« 

نبوده،   شده  شناخته  شکل  این  به  »تاریخی«   ویژه بهمنظر 

»زندقه«   مفهوم  به  آن  دادن  این  ربط  دین«،  از  »خروج  یا 

 مفاهیم شرعی است. ۀ تاریخچۀ یک نقص فاحش در مطالع

ۀ  اصول مطالع ترین  این امر ما را به یادآوری یکی از مهم

سوق مفاهیم،  برای  دهدمی   تاریخ  باید  »جستجو  اینکه   ،

آن« الفاظ  از  یکی  برای  نه  باشد،  مفهوم  این یک    .محتوای 

عقالنی و  موضوعیت  که  است  منطقی  را  اصل  آن  علمی،  ت 

 داند. می  الزم

پیدایش   بخواهیم  اگر  بزنیم:  مثالی  برایش  بده  اجازه 

تاریخی مفهوم »قیاس« را مطالعه کنیم، اگر از نظر تاریخی 

واژ نتایج ۀ  همان  به  قطعاً  کنیم،  جستجو  را  »قیاس« 

رسیدای  کننده گمراه در  ؛ خواهیم  اصطالح  می زیرا  که  یابیم 

یک اصطالح فنی   عنوانبه  ، تابعینقیاس در میان صحابه و  
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پدید  بیان  برای  غیر ۀ  رسمی  به  منصوص  حکم  »دادن 

 به کار نرفته است.  وجههیچبه منصوص« 

را   مضمون  همین  اگر  همان   وجوجستاما  که  کنیم 

احکام   به  است«،  منصوص  غیر  به  منصوص  حکم  »دادن 

در خواهیم یافت که قیاس   کهچنان   ؛رسیممی   دقیق تاریخی 

مض تابعین  »با  و  فقه صحابه  در  لفظش«،  »با  نه  و  مونش« 

 رایج و متداول بوده است. 

همین  با  را  مرسله«  »مصلحت  مفهوم  اگر  همچنین 

نتایج    وجوجستلفظش   به  خواهیم ای  کننده گمراهکنیم، 

 رسید، مانند اینکه عمر بن خطاب مفهوم مصلحت مرسله را 

اینمی  از  بار هم  تمام عمرش، یک  لفظ  دانسته؛ چون در  ن 

 استفاده نکرده است. 

را   مرسله«  محتوای »مصلحت  اگر  تاریخی   صورتبهاما 

می   وجوجست دقیقی  تاریخی  نتایج  به  که کنیم،  رسیم 

میزان حضور مصلحت مرسله در فقه خلفای راشدین را در 

در تصمیمات سیاسی عمر بن خطاب،   ویژهبهمراحل اولیه،  

اصطالح  حسازد،  می   آشکار این  از  اگر  نکرده  تی  استفاده 

 باشد. 
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  کنندۀ تعیینعینی و    ، معتقدم این یک اصل بسیار روشن

 مفاهیم« است. ۀ »تاریخچۀ اساسی روش علمی برای مطالع

پرسش   و  بازگردیم  خود  موضوع  به  االن  خوب؛  بسیار 

»پیگیری  محتوای  بپرسیم:  خود  از  را  »پژوهشی/کلیدی« 

 « چیست؟هارخصت 

»پیگیری   محتوای  واقع  و   طوربه«  هارخصتدر  واضح 

که است  این  مسأل   مختصر  در  علما    نظر اختالف ای  ه اگر 

»راحت کار  انجام  باشند:  و داشته  است  جایز  انسان  بر  تر« 

 . هدالزم نیست کاری که دلیلش »ارجح« است را انجام د

دلیل نیست، بلکه   ، بنابراین در مسائل خالفی، »مرجح« 

هوای ترسبکو  تر  داشتنی دوست و  ترین  آسان  برای  ینشان 

»مختار« است در    ، به این معنا که شخص مکلف  ؛ نفس است

مسائل اختالفی، آن حکمی که موافق با هوای نفسش است 

  ترینکه راجح  خواهد بودو دیگر »مکلف« ن  کردهرا انتخاب  

 کند.  وجوجسترا  مورد

نظری درونی  محتوای   در   ، «هارخصت »پیگیری  ۀ  این 

 سطح کاربردی این نظریه مشخص است. 

این  عنوانبه اگر   مورد  مثال،  بگیر:  نظر  در  را  واقعی 

آن   در  که  دهد  فتوایی  برای گیرآسان عالمی  و  باشد  ی 
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فتوا معلوم شود که این فتوا با دلیل منافات  ۀ کننددرخواست

دلیل  .دارد است  واجب  شرعی«  »رویکرد  اساس   بر 

اما بر    .و فتوای عالم کنار گذاشته شود  گرفتهتوجه قرار  مورد

جایز است به فتوای آن    ، «هارخصت »پیگیری  ۀ  اساس نظری

کرد عمل  آسان   ه، عالم  باشدتر  اگر  نفس  با  سازگارتر  و   ، و 

 دلیل را کنار گذاشت.  موجبِ

عبار با  سلف  ادبیات  در  »مفهوم«  بیان  این  مختلفی  ات 

معروف  جمله  از  است،  پیگیری ترین  شده  عبارات:  این 

لغزش هارخصت  شاذ،  مسائل  وهای  ،  را.علما  نام می   ..  توان 

 برد.

  »هشدارهای اخالقی« مرتبط با این اصل را آشکار   ، این

هم  کندمی  هستندها  آنۀ  که  مشابه  اهمیت  نظر  اغلب   .از 

»رخصت  می   گفته پیگیری  از  ادله شود  ترک  و  علما« 

ادله بپرهیز،   از پیگیری »شذوذات علما« و ترک  یا  بپرهیز، 

 یا از پیگیری »لغزش علما« و ترک ادله بپرهیز.

دارند،  معنا  یک  همه  انواعش،  و  عبارات  »مقدم   این 

راحت دلیلترین  داشتن  اختالفی«  ، بر  مسائل  یعنی  ؛  در 

آسان  علما،  اختالف  هنگام  ترجیح  اتر  »معیار  نه  بودن  ست 
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»پیگیری تر  مستدل  ماهیت  و  محتوا  معنا،  این،  بودن«. 

 « است. هارخصت 

پردازیم  می   بسیار خوب، حال به اسناد تاریخی فقه سلف

تا جایگاه این مفهوم را در فقه آنان با معنا و مضمون و نه  

ببینیم آن  لفظ  با  در   .لزوماً  واقع  این می در  سلف  که  یابیم 

کرده   نکوهش  را شدیداً  را  معنا  آن  از    معنای  بهو  گسست 

داد پیوند  شرعی  تکالیف  و  نمونه   .انده دین  چند  اینجا  در 

 آورده شده است: 

گوید: عمر بن خطاب فرمودند: می   زیاد بن حدیر»

: گویدمی ؟  کندمی   ی اسالم را نابودچیزچهدانی  می   آیا

مجادل عالم،  لغزش  گفت:  نه.  گفتم:  او  با  ۀ  به  منافق 

 (1) (ه.فرمانروایی امامان گمراکتاب خدا و 

اینجا عالم که می   در  بن خطاب، رخصت  بینی که عمر 

را  آن  بلکه  ندانسته،  مشروع  امری  را  است  دلیل  مخالف 

نابود کردن    .تواند اسالم را نابود کند می   داند کهمی   لغزشی 

 معنایی نزدیک به زندقه اما شدیدتر از آن است.  ، اسالم

 
السنن-
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عالم.  های  ی بر پیروان لغزش وا»فرماید:  می   عباسابن

خودش   طرف  از  عالم  گفت:  چگونه؟  شد:  گفته  بدو 

خبردهدمی   نظری پیامبر  حدیث  از  را  او  سپس   ،  

شود اما  می   پیرو حدیث  و  گیردمی   دهند و او آن رامی 

 (1)(. مانند میهایشان پیروان همچنان بر شنیده

اینجا تأکیدابن  در  نیز  عالم    کندمی   عباس  لغزش  که 

بهان نص(  با  مخالف  آن ای  ه)رخصت  از  مردم  که  نیست 

پیروی کنند، بلکه واجب است نص را بر سخنان عالم، حاکم 

 . نمایند

به عمر  و  ابوبکر  سخنان  با  تابعین  از  عباس  ابن  برخی 

فرمود:  ابن  اعتراض کردند،  به »عباس در جوابشان  سوگند 

انگار  ،خدا بیانمی   شما  کوتاه  اینکه خواهید  تا  بید 

 
يالسنن الكبر  ي المدخل إل

جامع بيان العلم وفضله
اإلحكام



 سلطۀ فرهنگ غالب

 

126 

 

دهد عذابتان  پیامبر    .خداوند  از   برایتان   nمن 

 (1) (گویید؟!می  گویم و شما برایم از ابوبکر و عمرمی 

عباس تمسک به سخنان شیخین )ابوبکر و ابن  ، در اینجا

در   -که جایگاه و منزلتشان بر کسی پوشیده نیست-  عمر(

الهی  عذاب سخت  را موجب  که  می   مقابل نص شرعی  داند 

 همان ویرانی دنیا است!

(، امامی که در قرن دوم و سوم در شام و  ق158اوزاعی )

بود،  مذهب  صاحب  به  »فرماید:  می   اندلس  که  کسی 

سخنان شاذ علما تمسک جوید، از اسالم خارج شده 

ز  (2)«.است  به  بگوییم  که  است  این  از  شدیدتر  ندقه  این 

 نزدیک شده است!

( التیمی  سلیمان  در  143امام  که  تابعین  علمای  از  ق(، 

مالک   بن  انس  اخذمی مجلس  حدیث  او  از  و   نشسته 

 
وفضله العلم  بيان  جامع 

يالسنن الكبر-
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هم»فرماید:  می   کرده، می  رخصت  به  هم-  هاگر  لغزش  ۀ یا 

 ( 1) (.شرور در تو جمع شده استۀ عمل کنی، هم -علما

شرور، یکی از مصادیق گسست از دین ۀ  جمع شدن هم

نشان  .است که  کن  دقت  »لغزش«  بر  »رخصت«  عطف   به 

به   دهدمی  با نص«  مخالف  تعبیر »رخصت  برای  الفاظ  این 

 اند. هم نزدیک

اشاره کرد  آنان  از  برخی  اینکه  که خود سلیمان اند  ه اما 

است:   گفته  مرگ  و  احتضار  هنگام  در  احادیث »تیمی 

کنید بازگو  برایم  را  و   «، رخصت  رجا  احادیث  منظورش 

 زیرا رخصت در ادبیات سلف دو استعمال دارد:  ؛ بوده امید

است عزیمت  ضد  که  خالف    :رخصتی  بر  که  حکمی 

و    ی دلیل و    خاطر بهشرعی  ثابت شده  وجود معارضی راجح، 

بیشتر  لطف  بیانگر  است،  سختی  و  مشقت  رفع  برای  چون 

 شارع است. 

است وعید  که ضد  امید   :رخصتی  و  رجا  نصوص  همان 

رفته  می   غالباً به این معنا به کار  ، ف که در میان علمای سل

تقویت  .است واقعیت  این  با  امر  در  می   این  ایشان  که  شود 

 
األولياءالمسند حلية 
األمر بالمعروف 
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در حالی    ، کندمی   هنگام مرگ احادیث رخصت را درخواست

 که رخصتی که ضد عزیمت است، جایگاهش اینجا نیست. 

مالکاهل  امام امام  شیخ  و  سعید    ، حجاز  بن  یحیی 

)متوف تابعین  143ی  االقطان  علمای  بزرگان  از  یکی  که  ق( 

هم»فرماید:  می   است،  به  شخصی  عمل ها  رخصت ۀ  اگر 

آنچه به  آنچهاهل  کند،  و  شراب  درمورد   کوفه 

آنچهاهل و  موسیقی  درمورد  درمورد  اهل  مدینه  مکه 

 (1).«گویند، فاسق است می  متعه

ستون از  یکی  و  یمن  بن  های  امام  معمر  امام  اسانید، 

اگر شخصی درمورد موسیقی »  فرماید:می   ق(153راشد )

رأی بر  )دُبُر(  عقب  از  زنان  با  آمیزش  مدینه، اهل  و 

درمورد متعه )ازدواج موقت( و ربای نسیه )صرف( بر 

کوفه باشد،  اهل  مکه و درمورد شراب بر رأیاهل   قول

 ( 2) «.بدترینِ بندگان خدا است

 
األمر بالمعروف والنهي عن المنكر-

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
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 بل، صاحب یکی از مذاهب چهارگانه، امام احمد بن حن

قول»  فرماید:می  به  شراب،  درمورد  کوفه،  اهل  اگر 

مدینه و درمورد متعه به  اهل  درمورد موسیقی به قول

کند،  اهل   قول عمل  رخصت   خاطربهمکه  ها پیگیری 

 (1)«.فاسق است 

  ق( 162 متوفایدهم )اپارسای قرن دوم، امام ابراهیم بن 

اقوال شاذ علما را به دوش کشد،  کسی که  »  فرماید:می 

 ( 2) «.شر بزرگی را به دوش کشیده است

( سحنون  معروف،  مدون240  متوفایامام  مؤلف  ۀ ق(، 

که »  فرماید:می   مالک،  است  زشت  بسیار  عالم  برای 

شخصی به مجلسش آید و او را نیابد. احوالش را جویا  

نزد   است،  وزیر  نزد  است،  امیر  نزد  بگویند:  و  شود 

است علمای   .قاضی  از  بدتر  امثالش،  و  شخص  این 

 
النه  أولي  يمطالب 

األولياء األمر  حلية 
بالمعروف والنهي عن المنكر
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داد  . هستند  اسرائیلبنی خبر  من  برایشان اند  ه به  که 

 (1)«.دهندمی  هر رخصتی که دوست دارند،

امام مالکیه در قرن سوم و قاضی بغداد در آن زمان، امام 

( قاضی  اسحاق  بن    فرماید:می   ق(، 282  متوفایاسماعیل 

ک» داد  من  به  کتابی  رفتم،  معتضد  نگاهی نزد  بدان  ه 

لغزشهایی  رخصت -  انداختم  همراهبه علما  های  از 

بودند کرده  گردآوری  آن  در  را  هریک  به    -استدالل 

کتاب،  این  مؤلف  امیرالمؤمنین،  ای  گفتم:  ایشان 

نیست؟!   صحیح  احادیث  این  گفت:  است!  »زندیق« 

هم احادیث  اما    گونهن اگفتم:  شده؛  روایت  که  است 

 ،کسی که شراب را مباح دانسته، متعه را مباح نکرده

کسی که متعه )ازدواج موقت( را مباح کرده، موسیقی  

کسی    .لمی لغزشی داردهر عا  .و شراب را مباح نکرده 

و بدان عمل کند، دینش    آوریجمع که لغزش علما را  

 
ترتيب المدارك-
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را  کتاب  آن  و  داد  دستور  معتضد  پس  است.  رفته 

 (1)« .سوزاندند 

( التستری  بن عبداهلل   ق(283  متوفایامام صالح، سهل 

است» فرماید:  می  نوع  سه  که  -  فتنه  مواردی  از  یکی 

کردند  لغزش   است  خواصۀ  فتن  -ذکر  شامل  های که 

 (2)«( و تأویالت استهارخصت فقهی )

( شیبان  بن  ابراهیم  فرماید:  می   ق(337  متوفایامام 

که» پی  می  کسی  در  باشد،  باطل  یا  عاطل  خواهد 

کسی »فرماید:  می   همچنین  (3)«برودها  رخصت  عاطل 

رخصت  پی  در  که  برای میها  است  پناهگاهی  تا  رود 

 (4) «.داشته باشدها لذت 

ایشان حافظ مغرب، امام ابوعمر بن عبدالبر است که نه 

، بلکه برایش ش کردهرا شدیداً نکوهها  تنها پیگیری رخصت

سلیمان تیمی »فرماید:  می   آنجا که  ؛ کندمی   اجماع نیز نقل

 
يالسنن الكبر-

شعب اإليمان
شعب اإليمان

حلية األولياء-
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هم کنی،  عمل  عالمی  هر  رخصت  به  اگر  ۀ  فرموده: 

ابوعمر است.  شده  جمع  تو  در  این  می   شرور  فرماید: 

خالفی  آن  در  که  است  الحمد  -  شناسمنمی   اجماعی 

 ( 1) «.-هلل

« ابومحمد  فرهیخته،  )ابنعالم    ق( 456  متوفایحزم« 

شان به تقواییکمکه ظرافت دین و  ای  هعد»فرماید:  می 

آنچه  گفتاری  هر  کلمات  در  که  است  رسیده  حدی 

را است  هوسشان  و  هوی  آنان می  موافق  جویند، 

 (2)«.کنندمی  اتخاذعلما را ۀ همهای رخصت 

( شاطبی  امام  مقاصد،  در790شیخ  خود  ق(   ، شاهکار 

که ای  هاگر مکلف در هر مسئل»  فرماید:می   »الموافقات«

»رخصت  پی  در  است،  مشقت  و های  برایش  مذاهب« 

خواهش  با  موافق  تقوا های  اقوال  از  باشد،  نفسانیش 

 
وفضله العلم  بيان  جامع 

اإلحكام
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و آنچه شارع    رویزیادهدر پیروی امیالش    ، خارج شده

 ( 1)«. است  کردهرا نقض  نموده تشریع

نمونهها  این مثال ها  تنها  دوره هایی  و  مختلف  های  از 

همه که  هستند  فقهی  مختلف  گرایشات  و  مؤید    ، تاریخی 

 بارهدراینعباراتشان    یکدستی و    علماهلرواج این اصل نزد  

هال  .است سارقان  از  برخی  چگونه  غالب ۀ  پس    فرهنگ 

پیگیری  می  نکوهش  که  اندیشهارخصت گویند  صرفاً  ای ه ، 

 جدید و تازه است؟!

از بدیهیات علمی است که وقتی علما و دانشمندان علی 

یک   پذیرش  بدون  مکانی،  و  زمانی  )دوری(  واگرایی  رغم 

اتفاق هم  با  خاص،  تنها  می   اصل  و   دلیلبه کنند،  پیدایش 

است اصل  آن  شناختی  مبنای  پیگی  .عمق  »منع  ری اصل 

 از جمله:  ، « بر چندین پشتوانه استوار استهارخصت 

 »عقالنی« که اعتبار علمی موضوعی آن را الزمۀ  پشتوان

عقلی   .سازدمی  تقسیم  تجسم  برای  تالش  با  پشتوانه  این 

است   ؛ شودمی   رخصت، مشخص یا »اجماعی«  زیرا رخصت 

 یا »اختالفی«.

 
الموافقات-
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»اجماعی« رخصت  علماهلاتفاق  مورد  رخصت  مانند   ،

خوردن    قصر رخصت  یا  مسافر  نگرفتن  روزه  رخصت  نماز، 

بدون شک مشروع است؛ زیرا ها  این  .مُردار در حالت اضطرار

 هستند. قطعاً رخصتی از جانب خدا 

»اختالفی«،   رخصت  داده تر  راجح  دلیلبهاما   ارجاع 

آنچه دل می  نه  ما دستور شود  به  زیرا خداوند  پذیرتر است؛ 

هنگام   در  که  کنیم، داده  رجوع  و سنت  کتاب  به  اختالف، 

آسان  عملتر  اگر  آن  به  بود،  آسان می   ارجح  اگر  و  تر  کنیم 

 کنیم.می   عمل دلیلبهمرجوح بود، آن را رها و 

آنچه  باشد  »مختار«  اختالفی  مسائل  در  مکلف   اگر 

کندمی  انتخاب  را  دانستن    اشه نتیج  ، خواهد  مباح 

زنا، شراب و سایر گهایی  شاخه  ربا،  است ای  هناهان کبیراز 

شد داده  توضیح  قبالً  ابواب،   ؛ که  این  از  هریک  در  زیرا 

شوند که به خطا، برخی از انواع آن را مباح می   علمایی یافت 

مطمئن    .انده گرداند تا  است  کافی  نتیجه  این  صرف  تصور 

 ، نوعی زندقه است. هارخصت شویم پیگیری 

که   دارد  وجود  موضوع  این  در  صریحی  شرعی  دلیل 

کرد ش استدالل  بدان  دیگران  و  شاطبی    ؛ انده اطبی  که  آنجا 
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در مسائل اختالفی، حکمی قرآنی  »  فرماید:می   بارهدراین

را   از هوی و هوس نفس   کلیبهوجود دارد که پیروی 

فَإِن َتَنازَْعُتْم ِِف  ﴿ حق تعالی:  ۀ  همان فرمود  ،کندمی   نفی
  ِ اَللَّ إََِل  وهُ  فَُردُّ ٍء  اختالف   ﴾َوالرَُّسولِ ََشْ چیزی  در  اگر  )و 

. این مقلد، (1) کردید، آن را به اهلل و پیامبر بازگردانید(

بر او واجب    .اندهدو مجتهد اختالف کرداش  مسئلهدر  

که  بازگرداند  رسولش  و  خدا  به  را  مسئله  که  است 

ادل به  رجوع  و  ۀ  همان  هوس  دوری  شرعی  و  هوی  از 

دو   میان  از  مقلد  اینکه  هوای است،  اساس  بر  رأی، 

نفس و شهوت انتخاب کند، با ارجاع مسئله به خدا و 

است تضاد  در  به  .  پیامبر  منجر  امر  این  همچنین 

رخصت  استناد  های  پیگیری  بدون  ی دلیل  بهمذاهب، 

 کندمی   اجماع نقل  بارهدراین حزم  ابن   .شود می   شرعی

که این کار فسق و حرام است. همچنین این امر منجر 

هم  در  تکلیف  شدن  ساقط  اختالفی ۀ  به    مسائل 

آخر  می  در  باشیم،  اختیار  به  قائل  اگر  زیرا  شود؛ 

 
-
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شود که مکلف، در مسائل اختالفی  می   وضعیت چنین

 دهدمی ن  و اگر بخواهد انجام  دهدمی   اگر بخواهد انجام

این ا  ،که  وقتی که   برخالفست،  دقیقاً اسقاط تکلیف 

مکلف، پیرو    ،مقید به ترجیح باشد؛ زیرا در این حالت

نیز بودهدلیل   را  تکلیف  و  نکرده  پیروی  هوی  از   ،

 (1)(.گرداند نمی  ساقط

جمل ادلۀ  از  شاطبی  ۀ  دیگر  که  اصل  این  به  که  شرعی 

فرمود این  دارد،  اشاره  کرده،  است:  ۀ  ذکر  متعال  َولَْو  ﴿اهلل 
ِيَن  َردُّوهُ   اَلَّ لََعلَِمُه  ِمنُْهْم  ْمرِ 

َ
اْْل وِِل 

ُ
أ ِإَوََل   الرَُّسوِل  إََِل 

ِمنُْهمْ  امرشان    ﴾يَْستَنبُِطونَُه  صاحبان  و  پیامبر  به  را  آن  )اگر 

 .(2) شدند(گرداندند، از حقیقت امر آگاه می بازمی 

بیان نموده که مراد از رجوع به خدا و رسول »استنباط  

 ترین. سان علم« است نه رخصت یا آ

 
الموافقات-

-
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  nهمچنین آن حدیث معروف نعمان بن بشیر از پیامبر  

  که فرمود:   انده که بخاری و مسلم در »صحیحین« نقل کرد

الحالل بین والحرام بین، وبینهما مشبهات ال یعلمها »

الناس من  لدینه ،  کثیر  استبرأ  المشبهات  اتقى  فمن 

الحرام[،   وعرضه، فی  ]وقع  الشبهات  فی  وقع   ومن 

یرعى یواقعه،  کراع  أن  یوشک  الحمى  وإن   حول  أال 

محارمه أرضه  فی  اهلل  حمى  إن  أال  حمى،  ملک   «لکل 

)حالل واضح و روشن و حرام نیز واضح و روشن است و بین 

مردم از  بسیاری  که  است  مشتبهاتی  دو   .دانندنمی   این 

را حفظ  آبرویش  و  دین  بپرهیزد،  این مشتبهات  از  هرکس 

کرده و هرکس در مشتبهات بیفتد، ]در حرام افتاده است[، 

گوسفندانش  ای  هممنوعۀ  مانند چوپانی که در اطراف منطق

شودمی   را وارد  آن  در  است  ممکن  آن  هر  و  آگاه    .چراند 

دارد، آگاه باشید  ای  هممنوعۀ  باشید که هر پادشاهی، منطق

 .(1) است(هایش خداوند در زمینش، حرام منطقۀ ممنوعۀکه 

تنها   مشتبه  که  است  علما    دلیلبه مشخص  اختالف 

است  ، درموردش به مشتبه شده  پیگیری    .تبدیل  اگر شارع 

 
-
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در مس مباحرخصت  را  اختالفی  بدان  می   ائل  اینجا  دانست، 

نهی   ه نمود  اشاره از آن  این حدیثنمی   و  بینی  می   کرد! در 

که دلسوزترین شخص برای امتش است، درمورد    nپیامبر  

و  ترین  مسائل مشتبه نفرموده دنبال رخصت بگردید و آسان 

کنید،  ترین  ساده  انتخاب  مجتهدین  اختالف  در  را  گزینه 

به   بپرهیزندبلکه  آن  از  که  داده  دستور  خود  این   .امت 

کامل  خودش،  پیگیری ترین  حدیث  بطالن  بر  داللت 

بر ها  رخصت  وحی  نصوص  و عدم حکمیت  علما  تأویالت  و 

 اختالفات علما است. 

دیگری که این اصل بر آن استوار های  از جمله پشتوانه

باشد،  مذاهب  رخصت  پیگیر  هرکس  که  است  این  است، 

زیرا   را نقض کرده؛  اجماع  و عمل   کسهیچقطعاً  گردآوری 

ندانستهها  به رخصت  به    است.  را جایز  اصولیون  از  تعدادی 

النجار در کتاب معروف  ابن  کهچنان   ؛ انده این نکته اشاره کرد

الم »کوکب  خود،  التحریر« اصولی  مختصر  شرح    نیر 

رخصت »  فرماید:می  پیگیر  که  است  حرام  عامی  ها بر 

رخصتی   مذهبی  در  هرگاه  که  صورت  بدین  باشد، 

اما به دیگر مسائل مطرح شده  یافت، بدان عمل کند 
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یعنی پیگیری    ،با این کارش  .در آن مذهب عمل نکند

فاسق هارخصت  زیرا  می   ،  علمای   یکهیچشود؛  از 

برای کسی مباح ها  رخصت ۀ  که هماند  همسلمین نگفت

فتوای رخصت داده،  ای  هزیرا عالمی که در مسئل  ؛است

مسئل آن  ای  هدر  در  دیگری  مذهب  در  که  دیگر 

است نداده  رخصت  فتوای  دارد،  وجود    . رخصت 

نیست می  عبدالبر ابن جایز  علما،  اجماع  به  فرماید: 

 (1)«.باشد ها شخص عامی پیگیر رخصت 

واقع   مسئل   هرکهدر  خوب  هارخصت »پیگیری  ۀ  در   »

خواهد می   هرکهتأمل کند، نیازی به اقوال علما ندارد، حال  

  زیرا راز و جوهر و اصل موضوع در این پرسش است:   ؛ باشد

مسئل در  علما  آیا  ای  ه اگر  باشند،  داشته  اختالف  هم  با 

حاکم است یا صرف اختالف  ها  نصوص وحی بر اختالف آن 

 حاکم است؟بر نصوص ها آن 

 
المنير- الكوكب  شرح 
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گردد یا  می یعنی: آیا داوری در این اختالف به نصوص باز

حاکمیت   کردن  تعطیل  برای  دلیلی  اختالف،  وجود  صرف 

 نص است؟

شناختی«ای »اساس  پیشین،  کل    پرسش  که  است 

با   مطابق  مسلمانی،  هر  و  است  استوار  آن  بر  موضوع 

 داند.می  اسالمش، پاسخ آن را

رخصتی   درمورد  علما  باشند،    نظراختالف اگر  داشته 

ادل بر  عرضهۀ  اختالفشان  ادل  .شودمی   شرعی  شرعی ۀ  اگر 

یک  حالت  این  در  رخصت  کند؛  تقویت  را  رخصت  جانب 

بدان  بود که خداوند دوست دارد  »رخصت شرعی« خواهد 

شود عزیمت  گونه  ناهم  ، عمل  به  دارد  دوست  هایش  که 

شرعی جانب رخصت را تضعیف کردند، ۀ  اگر ادل  .عمل شود

»رخصت تأویلی« یا همان چیزی    ، این حالت این رخصت  در

که مسلمان باید از  اند  ه »لغزش عالم« نامید   ، است که صحابه

 آن بپرهیزد.

قضی باشد،  ارجح  رأی  پیرو  شخص  »شایستگی  ۀ  اینکه 

اگر انسان بتواند رأی ارجح از حیث   .کندمی   ناظر« را مطرح

ۀ  ا ادلدلیل را تشخیص دهد، مثالً متخصصی شرعی باشد ی 

واضح و روشن باشد، اصالً جایز نیست که به رخصت   ، مسئله
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  . عمل کند، بلکه بر او واجب است از رأی ارجح پیروی کند 

متخصص   به  موضوع  و  نباشد  شرعی  متخصص  اگر شخص 

تشخیص رأی راجح بر او    به این دلیل که  ؛ نیاز داشته باشد

در این حالت نیز پیروی از رخصت اصالً جایز   . دشوار است

چار  .نیست که  تقلید  ای  همادامی  واجب  نباشدجز  او  بر   ،

که   مجتهدین  میاناست  »مرجحات   ، اقوال  اساس  بر 

عالم مانند  متقی خارجی«  نفس،  تر،  اطمینان  یا  بیشتر  تر، 

یعنی شخص مؤمن آن رأیی را دنبال کند که   ؛ ترجیح دهد

تاتر  محتاطانه  کند،    است  درونی  آرامش   برخالفاحساس 

احساس    در دلش  و  کرده  داررأیی که درون آدمی را خدشه 

 . کندمی  گناه

برخی مسئلمی   اینکه  هیچ  در  الزم ای  ه گویند  تقلید 

هم بلکه  استۀ  نیست،  جایز  آن  در  اجتهاد   ؛ مسائل شرعی 

مسائل    .یانه و رؤیایی استگراآرمان در واقع این یک دیدگاه  

وج متخصص  فراوانی  غیر  افراد  برای  اجتهاد  که  دارد  ود 

تقلید  غیرممکن  ، شرعی  به  مجبور  و  در  می   است  که  شوند 

اینکه اختالف علما  ۀ  هم از جمله  امری طبیعی است،  علوم 

مسئل حدیثی«  ای  ه در  ضعف  یا  »صحت  اساس  بر  فقهی، 

باشد در حالی که شخص قادر به بررسی سند و رجال آن و 
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نیست آن  صورت  ؛ علل  او   بدین  به  مجتهدین  از  یکی  که 

زیرا حدیثی که حرامش کرده،    ؛ بگوید: این کار جایز نیست

جایز  کار  این  بگوید:  بدو  دیگر  مجتهدی  و  است  صحیح 

در اینجا   .زیرا حدیثی که حرامش کرده، ضعیف است  ؛ است

غیر متخصص توانایی تحقیق سند حدیث و بررسی رجال و 

 علل آن را ندارد.

اگر   »قاعدیا  در  اختالفشان  اساس  بر  علما  ای ه اختالف 

نحوی یا لغوی« باشد، در حالی که شخص توانایی بررسی و 

بدین صورت که یکی از   ؛ پژوهش این مسائل لغوی را ندارد

و  است  ملکیت  برای  اینجا  در  الم  بگوید:  او  به  مجتهدین 

مجتهدی دیگر بدو بگوید: الم در اینجا برای اختصاص است  

ترجیح   مسئل و  این  لغوی   ، فقهی ۀ  در  بررسی  از  ناشی 

باشد شرعی  نصوص  در  الم  غیر    ؛ استعماالت  فرد  زیرا 

متخصص توانایی بررسی و دستیابی به این مسائل لغوی را 

 ندارد.

امثال این مسائل تخصصی که زیاد هم هستند، از جمله 

برای غیر متخصص شرعی ضروری  تقلید  مواردی است که 

جز با مشقت و    را  اجتهاد موضوعی ها  توان در آن نمی   است و

بر مردم تحمیل کرد اکثر متخصصان شرعی    . حتی سختی 
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مسائل که موارد اجتهاد در آن بسیار است،   گونهایننیز در  

 کنند. می  اجتهاد عملۀ به تجزی

باشد،   یکسان  ادله  اگر  متخصصین    ایگونه بهاما  که 

  ده و بواظهار کنند ترجیح مشکل و مسئله، اجتهادی محض  

ریزه  ، ادله استدارای  پیچیدگی  و  ابهام  این    .کاری،  در 

ترجیح گیرآسانحالت،   فاکتورهای  از  یکی  )تیسیر(  ی 

با ذکر   ، تواند به رخصت عمل کندمی   خواهد بود و شخص

پرهیز  و  احتیاط  است،  نکته که هرکس خواهان کمال  این 

 کند. 

را   کلی  اصل  که  است  مهم  اینجا   :آوریم  خاطربهدر 

رخصت   عرضه در  علما  اختالف  ادلها  نمودن  شرعی، ۀ  بر 

مقدم  اما  است  اختالفات«  بر  شریعت  »حاکمیت  از  نوعی 

بر   طوربه ساختن رخصت   افراد  نوعی »حاکم کردن  مطلق، 

که ذکر شد،    گونه  نااین تفاوت، هم  .نصوص شرعی« است

است  اندیشمندان  برای  امر  سلف    .راز  دلیل،  همین  به 

پیگیر رخصت  شدتبه بودهای  کسانی که  را اند  همجتهدین 

 . انده انکار و نکوهش کرد

که بیشتری  می   کسانی  توضیحات    باره دراینخواهند 

کنند،  و  می   مطالعه  مفصل  بررسی  که  انگیزشگفت توانند  ی 
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السالکین«ابن  امام »مدارج  کتاب  در  این ۀ  دربار  (1)قیم 

ن رخصت را به دو را مطالعه کنند که در آاند  هموضوع داشت 

ادل  با  شده  ثابت  »رخصت  است:  کرده  تقسیم  ۀ  بخش 

 و »رخصت تأویلی و اختالف مذاهب«. شرعی«

اتکای جریان  است که  این  بهای  منظور   رفکری معاصر 

رخصت پیگیری  به  ها  سازوکار  بخشیدن  مشروعیت  برای 

غالبِ فرهنگ  عناصر  تکیه    برخی  نصوص شرعی،  با  مخالف 

 سست و غیر علمی است. ای  ی بر مبان

  

 
السالكين- مدارج 
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 غربیۀ حاکمیت سلیق 
یکی از شعارهایی که اسیران فرهنگ غالب سعی در به کار 

با عنوان   کهبردن آن دارند، مفهوم »نوسازی« است   گاهی 

  »نوسازی یا تجدید فقه اسالمی متناسب با عصر« از آن یاد 

 کنند. می 

  نشان   ، کاربردهای این نوسازی نزد آنان  مطالعه و تحلیل

»احیای« آن    معنای به  شان که تجدید و نوسازی نزد  دهدمی 

د، بزرگ و  اسالم نیست که در حدیث مجدِ ۀ  معانی محو شد 

است شده  دانسته  نزد    .باشکوه  »تجدید«  از  منظور  بلکه 

با فرهنگ  انطباق  برای  اینان، تغییر و تعدیل احکام شرعی 

است  با  . غالب  تغییردر  که  احکامی  این  دهند،  می   طن 

سلیق حضور  موضوعی،  حاکمی   عنوانبهغربی،  ۀ  پژوهشگر 

را   است  احکام  این  منبع  و  مرجع   احساس   وضوحبهکه 

 . کندمی 

آن  تفکر  که  است  اصلی  این  خوب؛  هدایت ها  بسیار   را 

اینکندمی  سلیق،  با  متناسب  باید  اسالم  احکام  معاصر  ۀ  که 

کند بسنجیممی   .تغییر  را  علمیتش  اصل   .خواهیم  این  آیا 

افراد این  توسط  کار  ، اساسی  به  یا  می   »همیشه«  رود 

 «؟ گزینشی » صورتبه
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پاسخ این سؤال را تنها با بررسی آنچه در تعبیر امروزی 

»لوازم  اصولیون  اصطالح  در  آنچه  یا  اصل«  »پیامدهای 

 توانیم بیابیم.می  ، شودمی  قاعده« نامیده

همان چیزی   ، ی اصل« و »لوازم قاعده«بررسی »پیامدها

یا   همیشگی  که  پایبندی    گزینشی است  میزان  و  آن  بودن 

  گفتمان تجددگرا به قانون »عدم تناقض« را برایمان آشکار 

که  می  »غیرععاقالنه»  معنایبهسازد  یا  این  ه قالنا«  بودن   »

 گفتمان است. 

فکرمی  مکاتب  که  فرهنگ ای  یدانیم  اسیر  امروزه  که 

 ، تحریفات زیادی در احکام زنان، جهاد، والء و انده غالب شد 

این مانند  و  هنر  تغییر   .دارندها  براء،  را  شرعی   احکام 

و می  باشد  داشته  مطابقت  غربی  غالب  فرهنگ  با  تا    دهند 

چگونهمی  احکام  می   گویند:  چنین  با  را  اسالم  توانیم 

به ها  درمورد زن، جهاد، غیر مسلمانان و مانند اینای  ی سنت

 جهانیان عرضه کنیم؟!

بسیار خوب؛ بیایید سعی کنیم همیشگی بودن این اصل 

آن بر سایر کاربردها، بیازماییم و ببینیم آیا سازی  را با پیاده 

پایبند    تحتِ  طرفداران »نوسازیِ فشار فرهنگ غالب« بدان 

 بیندازیم:ها خواهند بود؟ بیایید نگاهی به این نمونه
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آنچه مسلمانان در حج    ، غربی ۀ  دانیم که سلیقمی  غالباً 

  دهند را عجیب و آن را از مظاهر »قرون وسطایی« می   انجام

ستونی سیمانی در   سمتبه گویند: پرتاب سنگ  می   .داندمی 

»جمرات« را  آن  که  بوسیدن  می   »منی«  نامند، 

»مقام    رغمعلی »حجراألسود«   گرامیداشت  بودنش،  سنگ 

جغرافیایی،  خاص  مناطق  در  برکت  به  اعتقاد  ابراهیم«، 

آب دیگر  از  اینکه  به  اعتقاد  و  زمزم«  »آب  به  ها تبرک 

مفیدتر است، ترک عطر و نامرتب بودن مو و ناخن و مانند 

اهلل متعال  -  مظاهر ارتجاعی بدوی هستندها  اینۀ  ها، همینا

حتی بسیاری از خاورشناسانی که    . -حج را گرانقدر گرداناد

را دادمورد  اسالم  قرار  گفتانده مطالعه  صراحتاً  این  اند  ه،  که 

« مظاهر  باقی   ایانه«پرستبتمظاهر،  اسالم  در  که  است 

محمد   و  استها  آن  nمانده  نکرده  حذف  متعال   . را  اهلل 

 محفوظ بدارد. هابیهودگی مناسک حج را از این 

با   مطابق  اسالمی  احکام  »بروزرسانی  اصل  اساس  بر 

زیرا بر اساس این   ؛ عصر« باید مراسم حج را لغو کنیمۀ  سلیق

اسالم را بد نشان داده و عقل علمی معاصر را به ۀ  اصل، چهر

 خواند.می تحقیر آن فرا
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و مناسک حج شوند، به یکی از  اگر این افراد حاضر به لغ

اگر با وجود مخالفتش با    .انده اسالم کافر شد   گانۀپنج ارکان  

با اصل خود  ۀ  سلیق باشند،  پایبند  غربی به این آیین بزرگ 

کرد کَر  آن  با  را  مردم  گوش  و اندهکه  کرده  مخالفت   ،

به شیومی   مشخص را  آن  و  ای  ه شود که   گزینشی متناقض 

کار نشمی   به  که  »  دهدمی   انگیرند  اصل  «  غیرعاقالنهاین 

 است. 

سلیقمی   همچنین که  امروزۀ  دانیم  ساعات    ، غربی  به 

گذارد و مفهوم »موفقیت شغلی« را می   کاری رسمی احترام 

روزمی   همه  .کندمی   تقدیس که    شکل بهرمضان  ۀ  بینند 

تأثیر مسلمان  کارمند  عملکرد  بر  در می   اساسی  که  گذارد 

 درک است. قابل  در طول روز و وکمبود انرژی بدن ۀ نتیج

غربی بگوید: آیا شایسته  ۀ  پس الزم است حاکمیت سلیق

وجه بهای  به  روزه،  سنتی  مفهوم  به  هنوز  کارمند  ۀ  است 

باید   هنوز  آیا  باشیم؟  پایبند  نص    خاطر بهمسلمان،  یک 

تمام   طول  در  گرسنگی  به  را  مسلمانان  که  محتمل  قرآنی 

از سال دستور ماه  آیا هددمی   روزهای یک  باشیم؟  پایبند   ،

اسالم و کارمند مسلمان نیست؟   ۀکردن چهر  دارخدشه این  

لغوی آن که خودداری   معنایبهچرا مفهوم روزه )صیام( را  
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)امساک( است بروز نکنیم تا مثالً روزه، افزایش خودداری از  

 اخالق پست باشد؟! 

اگر این افراد حاضر به لغو عبادت بزرگ »روزه« شوند و  

کافر معنای   اسالم  ارکان  از  یکی  به  کنند،  تحریف  را  آن 

باشند،    انده شد  پایبند  روزه  عبادت  به  برخی    رغمعلی اگر 

ۀ  معاصر، با اصل خود که بقیۀ  قسلی  برخالف  ، پیامدهای آن

 . انده ، مخالفت کردانده تزهایشان را بر آن بنا نهاد

که  می   همچنین کار،   خاطربهدانیم  اَشکال  پیچیدگی 

مستلزم   ، جهانی امروزی، ساعات کاریهای  شرکت   بازارها و

 پذیرد.نمی  دقت و ارتباط مستمری است که وقفه

غربی بگوید: آیا معقول  ۀ  پس الزم است حاکمیت سلیق

است که از کارمند مسلمان بخواهیم کارش را رها کند و به  

بگذارد؟   خود  منتظر  را  مردم  و  برود  در   ویژهبهنماز  که 

شرکت  از  سه  المللی بینهای  بسیاری  با  کاریشان  ساعات   ،

یا اینکه آخر شب   .نماز )ظهر، عصر و مغرب( مصادف است

برنام که  بخواند  نماز صبح  تا  کنیم  به  ۀ  بیدارش  را  خوابش 

را    .زندمی   هم نماز  مفهوم  اش  لغوی ۀ  گسترد  معنایبهچرا 

 م؟!»دعا کردن« است، بروزرسانی نکنی  معنایبه که 
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این مثال  با اصل و ها  شاهد  افراد  این  اگر  این است که 

و   انده خودشان همراه باشند، ارکان اسالم را نقض کردۀ  قاعد 

باشند،   خاطربهاگر   پایبند  عبادات  این  به  میراثی  نصوص 

 . انده دچار تناقض شد

کهمی   همچنین امروز  در  دانیم  از   ، دنیای  پس 

ای کاری، نهاد خانواده  تمدن، فناوری و الگوههای  پیچیدگی 

جنس   شدتبه دو  میان  آزاد  روابط  مفهوم  به  و  تخریب 

است شده  پیشرفت   .تبدیل  نپذیرفتن ۀ  دنیای  امروزی، 

دختر و پسر قبل از عقد ازدواج، از جمله ۀ  دوستی صمیمان

و نکرده  درک  را  جنسی  آمیزش  و  بوسیدن   خلوت، 

 فهمد. نمی 

سلیق  حاکمیت  است  الزم  آۀ  پس  بگوید:  به  غربی  یا 

ه بین دو جنس طجهان امروز بگوییم که اسالم برقراری راب

رد را  عقد  از  این  کندمی   قبل  آیا  چهر   دارخدشه ؟  ۀ کردن 

با فرهنگ معاصر نیست؟ مردم ممکن های  اسالم و برخورد 

اسالم بگویند که دینی »بسته و دشوار« است،    درمورداست  

که القابی   دینی  را  بدگمانی  و  عقد  کندمی   اعتمادی  ۀ  و 

 بخشد. می  جنسی را تداوم



 متن  افتی: درکمیفصل 

151 

 

 ، یافتهدانیم که امروزه در کشورهای توسعه می   همچنین

کاری   مهمانی  چه  ندارد،  وجود  بزرگی  و  کوچک  مهمانی 

جام  اینکه  مگر  اجتماعی،  چه  و  های  ی نوشیدنهای  باشد 

 . است  هحرام ردیف شد 

بنا بر حاکمیت سلیق  غربی خواهند گفت: چگونه ۀ  پس 

هممی  که  کرد  تصور  این  ۀ  توان  که  کرد  متقاعد  را  دنیا 

کردها  جام  عادت  آن  به  که  جهانی  اند  ه را  سنت  به  و 

 تبدیل شده است را بردارند؟ها مهمانی 

سود  می   همچنین با  آمیخته  معاصر  اقتصاد  که  دانیم 

ست که در زبان قرآن بدان »ربا« و آمیخته با جهل و  قرض ا

 ، شودمی   ریسک است که در زبان قرآن به آن »میسر« گفته

که در بازارهای مالی و اشکال سرمایه گذاری و...   گونه  ناهم

اقتصاد   ستون  دو  است  مشخص  که  حالی  در  دارد،  وجود 

 اسالمی، منع »ربا و غرر )جهالت(« است. 

غربی خواهند گفت: آیا هنوز ۀ  پس بنا بر حاکمیت سلیق 

و  معاصر  اقتصاد  با  مقابله  و  غرر  و  ربا  دانستن  به حرام  هم 

ه اسالم و قطع ارتباط با اقتصاد  تحریک احساسات مردم علی

جهانی ادامه خواهیم داد؟ یا برای انسجام با دنیای امروز و 
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جهانی  ۀ  ارائ بازارهای  در  گشوده  آغوشی  با  اسالم،  پیام 

 کنیم؟می  امروزی، حرمت ربا و غرر را لغو

اَشکالش موافق  ۀ  اگر این افراد بر جواز ربا و غرر در هم 

انکار کرد  باشند، نصوص قطعی و متواتر را  به    هقرآن  اگر  و 

حرمت ربا و غرر پایبند باشند، با اصل و قانون خود در بروز  

با سلیق انطباق  امروزی، مخالفت  ۀ  کردن احکام اسالم برای 

 .انده کرد

وجود می   همچنین معاصر  علمی  عقل  که  دانیم 

پذیرد،  نمی   جن را  نامبهخاکی  ۀ  موجوداتی پنهان در این کر

یک    اگرچه دربارۀ  سورقرآن  صحبت  به  را  جن ۀ  کامل 

جداگانه  ۀ  آی  30بلکه قرآن در بیش از    .اختصاص داده است 

از    .کندمی   جن صحبتۀ  دربار ُمومِ ﴿آنان را  السَّ آتشى )  ﴾نَّارِ 

بى  و  جنسی  .  (1) آفریده  (دودسوزان  آمیزش  توانایی  آنان 

)که هیچ انس   ﴾56  َجان  لَْم َيْطِمثُْهنَّ إِنٌس َقبْلَُهْم َوََل  ﴿دارند:  

این از  پیش  جن  نگرفته  و  تماس  آنان  با  )مؤمنان(  ها 

وَُحِْشَ لُِسلَيَْماَن ُجُنوُدهُ  ﴿  :اندهسربازان سلیمان بود  .(2) است.(
 

-

-
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نِس  َواْْلِ نذِ  اْْلِ و   ﴾ِمَن  جن  از  لشکریانش  سلیمان  برای  )و 

. به قرآن گوش داده و  (1) انس و پرندگان گرد آورده شدند(

شداز   متأثر  نذِ  ﴿   :انده آن  اْْلِ َِن  مذ َنَفًرا  إَِِلَْك  ْفَنا  َِصَ ِإَوذْ 
نِصُتوا 

َ
وهُ قَالُوا أ ا َحََضُ )و )بیاد آور، ای   ﴾يَْسَتِمُعوَن الُْقْرآَن فَلَمَّ

کهپیامبر(   را    هنگامی  جن  از  متوجه   سوی بهگروهی  تو 

بشنوند را  قرآن  که  )پیامبر(   ، ساختیم  او  نزد  چون  پس 

 .(2)حضور یافتند، )به یکدیگر( گفتند: »خاموش باشید«(

این می   چگونه وجود  به  را  معاصر  علمی  عقل  توانیم 

اعمالی مانند    نبوده، مشاهده  قابل   موجودات متقاعد کنیم که

 ؟انده و از آتش و برای عبادت آفریده شد  شتهاعمال انسان دا

سلیقپس   حاکمیت  بر  آیا  ۀ  بنا  گفت:  خواهند  غربی 

اسالم  ۀ  کردن چهر  دارخدشهتمسک به این نصوص قرآنی،  

 و خرافه بخشیدن به آن نیست؟

سلیق حاکمیت  بر  بنا  خواهند ۀ  بلکه  این  از  بدتر  غربی 

به   .گفت و  منتشر  و  ترجمه  را  قرآن  گفت: چگونه  خواهند 

تالوت و تدبر آن دعوت کنیم وقتی مفاهیم و    ، تفسیر   ، حفظ
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غربی در    سلیقۀ و احکامی در آن است که اساساً با  ها  ارزش

 تضاد است؟ 

غربی در  ۀ  قرآنی که با سلیق های  از این داده هایی  نمونه

 آورم:می  تضاد است را 

وحوش  ، قرآن به  تشبیه  با  را    ، چهارپایان   ، غیرمسلمانان 

 همان گونه که  ؛ پایینی قرار داده استۀ  در درج  ، سگ و االغ

در سور متعال  َكَفُروا  ﴿فرماید:  می   محمدۀ  خداوند  ِيَن  َواَلَّ
َُّهْم   ل َمثًْوى  َوانلَّاُر  نَْعاُم 

َ
اْْل ُكُل 

ْ
تَأ َكَما  ُكلُوَن 

ْ
َوَيأ َيَتَمتَُّعوَن 

که)و    ﴾12 بهره   کسانی  دنیوی(  متاع  )از  شدند  کافر 

می می  و  می   کهچنان خورند  گیرند  آتش  چارپایان  و  خورند 

جایگاه است.  )جهنم(  سور(1) (آنان  در  فرماید:  می   جمعهۀ  . 

ِيَن ُحذِلُوا اتلَّْوَراةَ ُثمَّ لَْم َُيِْملُوَها َكَمَثِل اْْلَِمارِ َُيِْمُل  ﴿ َمَثُل اَلَّ
ْسَفاًرا 

َ
کهمَثَل  )  ﴾أ آنگاه   کسانی  شدند،  مکلّف  تورات  به 

همچون  نکردند(  ادا  را  آن  حق  )یعنی:  را  آن  برنداشتند 

)اما از آن چیزی   کندمی هایی را حمل  خری است که کتاب 
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سور(1)فهمد((نمی  در  ِ  ﴿فرماید:  می   انفالۀ  .  َوابذ الَّ ََشَّ  إِنَّ 
ِيَن َكَفُروا َفُهْم ََل يُْؤِمُنوَن   اَلَّ  ِ یقیناً، بدترین  )  ﴾55ِعنَد اَللَّ

جنبندگان نزد اهلل، کسانی هستند که کافر شدند، پس آنان  

نمی  سور(2)آورند.(ایمان  در  َفَمَثلُُه  ﴿فرماید:  می   اعرافۀ  . 
ذَّ لَِك   يَلَْهث ۚ  ْكُه  تََْتُ ْو 

َ
أ يَلَْهْث  َعلَيْهِ  ََتِْمْل  إِن  الََْكِْب  َكَمَثِل 

ِيَن   بُوا بِآيَاتَِناَمَثُل الَْقوِْم اَلَّ )پس مثل او چون مثل سگ    ﴾َكذَّ

بیرون   دهان  از  زبان  کنی،  حمله  او  به  اگر  که  است  )هار( 

هم( زبانش را   را به حال خود واگذاری، )باز  آورد و اگر اومی 

آورد، این مثل گروهی است که آیات ما  از دهان بیرون می 

 .(3)را تکذیب کردند(

که   تجلیل  سلیقۀکسی  را  بدو   ، کندمی   غربی  باید 

فرهنگ و  ادیان  دیگر  پیروان  آیا  این های  بگویند:  معاصر، 

تالوت،  توزیع،  منتشر،  ترجمه،  را  آن  ما  که  قرآنی  تصویر 

 پذیرند؟می  کنیم را می  تأمل و تفسیر

 
-
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کما اینکه قرآن شامل تحریک و تشویق به مبارزه بوده و  

 متعال درمورد گردن زدن اهلل    کهچنان  ؛ داندمی   آن را ارزش

ِقَاِب َحَّتَّ  إَِذا  ﴿ فرماید:  می  ِيَن َكَفُروا فَََضَْب الرذ فَإَِذا لَقِيُتُم اَلَّ
الَْوثَاَق  وا  فَُشدُّ ْْثَنُتُموُهْم 

َ
که)پس    ﴾أ میدان   هنگامی  )در 

با   که نبرد(  ورزیدند،    کسانی   ، شدید  روروبهکفر 

هنگامی ها)یشان( را بزنید، )و نبرد را ادامه دهید( تا  گردن 

آن  که از(  پس  )بسیاری  کشتید،  و  آوردید  در  پای  از  را  ها 

ببندید( محکم  را  )اسیران(  دربار(1) بند  بسیار ۀ  .  کشتار 

ى  َحَّتَّ   ﴿فرماید:  می   دشمنان  ْْسَ
َ
ن يَُكوَن َِلُ أ

َ
َما ََكَن نِلَِبذٍ أ

رْ 
َ
اْْل ِِف  که   ﴾ِض ُيثِْخَن  نیست  سزاوار  را  پیامبری  )هیچ 

باشد داشته  بسیار  زمانی  تا    ؛ اسیرانی  کشتار  زمین  در  که 

دیگر(2) کند( جای  زدن ۀ  دربار  ی .  فرماید: می   گردن 

ْعَناِق َواْْضُِبوا ِمنُْهْم ُكَّ َبَناٍن  ﴿
َ
)پس بر   ﴾12فَاْْضُِبوا فَْوَق اْْل
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گردن  انگشتان فراز  همۀ  و  بزنید  بزنشان  ها  قطع را  )و  ید 

 (1) کنید(.(

با سلیق با این آیات وجود دارد که  ۀ  آیات مشابه زیادی 

 معاصر کامالً ناسازگار است.  پرستصلح 

جنای  احکام  حاوی  قرآن  که  ای  ی همچنین  است  است 

درک  را  آن  معاصر  غربی  وحشی   کندمی ن  عقل  ای یگرو 

ها مانند فرمان خداوند مبنی بر قطع دست  ، داندمی   تاریخی 

پاها   همان طور که خداوند متعال در    ؛ ضربدری  صورتبه و 

َ  ﴿فرماید:  می   مائده ۀ  سور اَللَّ ُُيَارُِبوَن  ِيَن  اَلَّ َجَزاُء  إِنََّما 
ْو  
َ
أ يَُصلَُّبوا  ْو 

َ
أ ُيَقتَّلُوا  ن 

َ
أ فََساًدا  رِْض 

َ
اْْل ِِف  َويَْسَعْوَن  َورَُسوَِلُ 

عَ  ِْن ِخََلٍف   ُتَقطَّ رُْجلُُهم مذ
َ
يِْديِهْم َوأ

َ
با اهلل   کسانی که)سزای    ﴾أ

کوشند، فقط  جنگند و در زمین به فساد می و پیامبرش می 

یا دست   شوند  آویخته  دار  به  یا  شوند  کشته  که  است  این 

آن )چپ(  پای  و  شود()راست(  بریده  یکدیگر  بعکس   .(2) ها 

دستور خداوند به درآوردن چشم، بریدن بینی، قطع کردن 

دندان   شکستن  و  که    ؛ قصاص  عنوانبهگوش  طور  همان 
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سور در  متعال  َعلَيِْهْم  ﴿فرماید:  می   مائدهۀ  خداوند  َوَكَتبَْنا 
نِف  

َ
بِاْْل نَف 

َ
َواْْل بِالَْعنْيِ  َوالَْعنْيَ  بِانلَّْفِس  انلَّْفَس  نَّ 

َ
أ فِيَها 

 
ُ
بِاْْل ُذَن 

ُ
نذِ َواْْل ِ بِالسذ نَّ  ِ َوالسذ آن  ﴾ُذِن  بر  )تورات(  آن  در  ها )و 

و چشم اسرائیل بنی ) جان  برابر  در  جان  که  داشتیم  مقرر   )

در برابر چشم و بینی در برابر بینی و گوش در برابر گوش و  

دندان   برابر  در  از   درمورد  .(1) (استدندان  قبل  که  کسی 

رابط  داشته،   ۀازدواج  ُخْذُكم  وَ ﴿فرماید:  می   نامشروع 
ْ
تَأ ََل 

اْْلِخرِۖ    َواِْلَوِْم   ِ بِاَللَّ تُْؤِمُنوَن  ُكنُتْم  إِن   ِ اَللَّ دِيِن  ِِف  فٌَة 
ْ
َرأ بِِهَما 

َِن الُْمْؤِمننَِي   )نباید در )اجرای    ﴾2َولْيَْشَهْد َعَذاَبُهَما َطائَِفٌة مذ

)و  رأفت  مرد(  و  )زن  دو  آن  به  نسبت  اهلل  دین  احکام( 

باشید داشته  کاذب(  بر   رحمت  مؤمنان  از  گروهی  باید  و 

باشند(شان  مجازات حاضر  و(  دلسوزی  ،  (2))شاهد  از  حتی 

آن  به  استها  نسبت  نهی شده  قرآن  درمورد   .در  همچنین 

يِْدَيُهَما﴿فرماید:  می   قطع دست 
َ
ارَِقُة فَاْقَطُعوا أ ارُِق َوالسَّ   ﴾َوالسَّ
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را   دزد  زن  و  دزد  مرد  مرتکب   سزایبه)دست  که  عملی 

 . (1)یک عقوبت از جانب اهلل قطع کنید( عنوانبهاند؛ شده 

از جواز   احکام آن است  داریبردهقرآن مملو   ، و تشریع 

رابط تشریع  کنیز:  ۀ  مانند  با  لُِفُروِجِهْم  ﴿جنسی  ُهْم  ِيَن  َواَلَّ
ْيَماُنُهمْ   5َحافُِظوَن  

َ
أ َملََكْت  َما  ْو 

َ
أ ْزَواِجِهْم 

َ
أ ََعَ   ُهْم    إَِلَّ  فَإِنَّ

کنند. را حفظ می شان  ها که شرمگاه)و آن   ﴾6َغْيُ َملُوِمنَي  

گمان اینان  یا )بر( کنیزانشان، پس بی شان  جز بر همسران  5

 ( 2) (شوند.گیری از آنان( مالمت نمی )در بهره

شود که همگی در  می   از آیات را شاملای  هقرآن مجموع

دایر کردن  محدود  است  وآمد رفتۀ  جهت  آیات   .زن  این 

زن    دهدمی   نشان  روشنی به و  مرد  زندگی  بین  اسالم  که 

آیه:  می   فرق این  مثل  ُبُيوتُِكنَّ ﴿گذارد،  ِِف  در   ﴾َوَقْرَن  )و 

بمانید(خانه َمَتاًًع  ﴿ فرماید:  می .  (3)های خود  تْلُُموُهنَّ 
َ
َسأ ِإَوَذا 
ْطَهرُ 

َ
أ َذ لُِكْم  ِحَجاٍب ۚ  َوَراءِ  ِمن  لُوُهنَّ 

َ
لُِقلُوبُِكْم    فَاْسأ
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کهو  )  ﴾َوقُلُوبِِهنَّ  به   هنگامی  زندگی  وسایل  )از  چیزی 

پرده   از پشت  پیامبر(  )زنان  آنان  از  عاریت( خواستید، پس 

دل  برای  )کار(  این  دل   هایبخواهید،  و  آنان    هایشما 

است(پاکیزه  قُل  ﴿فرماید:  می   .(1)تر  انلَِّبُّ  َها  يُّ
َ
أ ْزَواِجَك يَا 

َ
ِ ْلذ

َجََلبِيبِِهنَّ  ِمن  َعلَيِْهنَّ  يُْدننَِي  الُْمْؤِمننَِي  َونَِساءِ  )به    ﴾َوَبَناتَِك 

خود را   هایهمسرانت و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: »چادر 

َوِْلََْضِبَْن ِِبُُمرِهِنَّ ََعَ   ﴿فرماید:  می   .(2) بر خویش فروافکنند(
م  ﴾ُجُيوبِِهنَّ  )اطراف(  باید  بر  قنعه )و  را  خود  های 

بیفکنند(ن اگریب همچنینهایشان  ُيبِْديَن  ﴿فرماید:  می   ،  َوََل 
بَْنائِِهنَّ 

َ
ْو أ
َ
ْو آبَاءِ ُبُعوتَلِِهنَّ أ

َ
ْو آبَائِِهنَّ أ

َ
  ﴾ زِينََتُهنَّ إَِلَّ ِْلُُعوتَلِِهنَّ أ

یا  شوهرانشان،  برای  مگر  نسازند؛  آشکار  را  خود  زینت  )و 

شوهرا پدر  یا  وشنپدرانشان،  پسرانشان(  یا  فرماید:  می   ان، 

زِينَتِِهنَّ ﴿ ِمن  َُيْفنَِي  َما  ِِلُْعلََم  رُْجلِِهنَّ 
َ
بِأ يََْضِبَْن  )و    ﴾َوََل 

پا  رفتن(  راه  )هنگام  نباید  زمین( )زنان(  )به  را  خود  های 

زینت از  آنچه  تا  کرده شان  بکوبند  پنهان  که  دانسته را  اند، 
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ساخ  (1)شود( محدود  به  که  دیگری  آیات  کنترل و  و  تن 

این آیات اساساً    .پردازدمی   هزنان در خارج از خان  وآمدرفت

به زن و رابط ۀ  گسیخت لجامۀ  با سلیق بین دو ۀ  غربی نسبت 

 جنس در تعارض است. 

زنان   بر  را  مردان  قرآن،  از  متعددی  آیات  در  همچنین 

است داده  مردۀ  دربار   .برتری  الرذَِجاُل  ﴿فرماید:  می   قیومیت 
النذَِساءِ  ََعَ  اُموَن  و   ﴾قَوَّ سرپرست  زنان  بر  )مردان 

ِِف ﴿فرماید:  می   میراثۀ  دربار  .(2)ند(انگهبان   ُ اَللَّ يُوِصيُكُم 
نثََينْيِ 

ُ
ِ اْْل َكرِ ِمثُْل َحظذ ْوََلدُِكْمۖ  لذِلَّ

َ
فرزندانتان   دربارۀاهلل  )  ﴾أ

سفارش   شما  دختر  کند می به  دو  سهم  چون  پسر،  سهم   ،

إَِذا  ﴿حق طالق را به مرد داده است:    .(3)است( انلَِّبُّ  َها  يُّ
َ
أ يَا 

النذَِساءَ  طالق    ﴾َطلَّْقُتُم  را  زنان  خواستید  هرگاه  پیامبر!  )ای 

معاصر  .(4)دهید( غربی  عقل  برای  نیز  آیات  درک قابل  این 

 
-
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آن   نبوده و  است  متنفر  آن  از  آمیزها  و  تبعیض  رفتاری   را 

 داند! می 

غربی مغایرت دارد، بسیار  ۀ قیبا سل آیات بزرگ قرآنی که

 زیاد است. 

خواهم از تمام این جزئیات قبلی نتیجه  می   آنچه ۀ  خالص

»نوسازی شریعت برای انطباق با  ۀ  یش اند  ه بگیرم این است ک

توان  نمی   متناقض است که اصالً  ۀمعاصر« یک اندیشۀ  سلیق

توقف خواهد غیرقابلمنجر به تسلسلی    زیرا  ؛ بدان عمل کرد

به  ۀ  هم  .شد  را  بوده و آن  تابع فرهنگ غالب  معاصرانی که 

بست پیادهانده کار  به  سلیق  گزینشی سازی  ،  تفکر  ای  هو  این 

گاهی آن را در برخی از احکام زن و جهاد به    .انده دچار شد 

کنند؛ زیرا از عواقب  نمی   در جاهای دیگر اعمال  اماکار برده  

 اند.زشت آن آگاه 

اش در  پیشین  جزئیات  با  بله،  قرآن  تعارض  نقاط  به  اره 

استۀ  سلیق بسیار  تلنگری   .غربی  با  که  است  این  مقصود 

وحی  شأن  تفاوت  تا  کنیم  هوشیار  را  انحطاط    با  مسلمان 

 غربی را دریابد.ۀ سلیق

-بر این اساس ما فقط دو راه داریم: یا قرآن و سنت را  

باهلل سلیق  -العیاذ  اساس  بر  را  دینمان  و  بنا  ۀ  رها  معاصر 
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صورت کنیم   این  در  سلیقۀ  قاعد  ، که  را  ۀ  حاکمیت  معاصر 

از حاکمیت وحی خارج  اما کامالً  تمام و کمال دنبال کرده 

»سلیق پرستش  در  و  افتاده ۀ  شده  به    ایم.معاصر«  اینکه  یا 

قرآن و سنت چنگ زده، آن را بزرگ داشته و بدان افتخار  

سلیق  هرچندکنیم،   با  مخالفت  باشیمۀ  به  پرداخته    .معاصر 

چشیده  را  رسولش  و  خدا  به  ایمان  طعم  که   ؛ایماینجاست 

نقل   کهچنان  عبدالمطلب  بن  عباس  از  مسلم«  در »صحیح 

ذاق طعم اإلیمان  »شنید که فرمود:    nاست که از پیامبر  

رسوالً وبمحمد  دیناً،  وباإلسالم  ربا،  باهلل  رضی    (1) «من 

اهلل   به  که  است  چشیده  را  ایمان  طعم   عنوانبه)کسی 

اسالم  پرور به  و  محمد    عنوانبه دگار  به  و   عنوانبه دین 

 پیامبر، راضی باشد(. 

تفکر  بودن  متناقض  با  اینکه  از  بعد  خوب،    بسیار 

با  » کردنش  سازگار  برای  دین  نزد   «معاصر  سلیقۀبازسازی 

سؤال   سراغ  به  باید  شدیم،  آشنا  غالب،  فرهنگ  بندگان 

بپرای  ی حقیق خود  از  داشتم  آرزو  همیشه  که    .سندبرویم 

 سؤال حقیقی این است:

 
-
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با سلیق متناسب  را  تغییرۀ  آیا وحی  یا می   معاصر  دهیم 

دگرگون ۀ  سلیق وحی  سطح  به  رسیدن  برای  را    معاصر 

 کنیم؟ می 

این همان سؤال حقیقی است که بردگان فرهنگ غالب  

 دهند نادیده بگیرند و از آن بگذرند. می  ترجیح

ما   بر  را  وحی  این  متعال  اهلل  پیامبر آیا  و  کرده  نازل 

بزرگوارمان این احکام را به ما آموخته تا آن را مطابق هوی  

دوش  به  بزرگی  پیام  اینکه  یا  دهیم  تغییر  مردم  هوس  و 

ی و تکامل برای لکه هدفش تربیت مردم برای تعاایم  ه کشید 

 رسیدن به معانی وحی و شناخت عظمت آن است؟

را متناسب با  گوید ما باید احکام اسالم  می   هرکس به تو 

»معنای ۀ  سلیق یک  گفتارش  این  در  کنیم،  بروز  معاصر 

، اینکه معتقد است  کندمی   ضمنی« وجود دارد که پنهانش

 معاصر بر احکام وحی برتری دارد! ۀ سلیق
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 فشار فرهنگ غالب بر شعایر دینی 
 نمونه نماز کسوف  عنوانبه

فرهنگ غالب را دنبال  ۀ  کسی که تأویالت فقهی گفتمان برد

اساساً به تحریف   ، نخستۀ  شود که در درجمی   کند، متوجه 

)دگرپذیری( مخالفین  احکام  و  زنان  اما   .پردازندمی   احکام 

هم نیستۀ  این  است   ؛ ماجرا  قرار  که  شعایری  حتی  بلکه 

ی امان   کحداقل  در  شکوکشان  از  نیز  باشد  شخصی  امر 

با فرهنگ غالب غربی در  ها  زیرا برخی از احکام آن   ؛ نمانده

 تضاد است. 

معاصر  ام  ه شنید  فرهنگ  به  وابسته  افراد  از  برخی  که 

را   مطرح ۀ  فاید  درموردسؤالی  دوران  این  در  کسوف    نماز 

 ایراد این است که: ۀ کنند، چکیدمی 

پدیدۀ  پدید  دیگر  امروزه  )کسوف(  ای ه خورشیدگرفتگی 

پیشرفت نجومی  علوم  لطف  به  بلکه  نیست،  ۀ غیرمترقبه 

  . تبدیل شده است  بینی پیش قابل  ی علمۀ  به یک پدید   ، غربی 

است نمی   بنابراین ترساندن  برای  گفت  در   .توان  نتیجه،  در 

فاید هیچ  دوران  وجود ای  ه این  کسوف  نماز  خواندن  برای 

 ندارد.
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درک اینکه ساختار روانی این پرسش با شکست درونی 

داند  می   در برابر علوم معاصر غربی آمیخته و آن را مطلقاتی 

 نخواهد بود. نیست، برای محقق دشوار  رپذیمخالفت که 

ی  وجوجستبسیار خوب؛ اصل موضوع در اینجا ما را به  

سوق کسوف«  نماز  تشریع  که   . دهدمی   »مبنای    آنانی 

زمان می  غرب،  معاصر  نجومی  علوم  برکت  به  امروز  گویند 

را فاید می   خورشیدگرفتگی  خواندن  نماز  پس  ای ه دانیم، 

 .انده ندارد، دو اشتباه مرتکب شد 

نماز    :نخست تشریع  مبنای  همان  که  »فقهی«  خطای 

 خورشیدگرفتگی است. 

دانش علمی ۀ  خطای »نجومی« که همان تاریخچ  :دومی 

 زمان خورشیدگرفتگی است. ۀ دربار

گمان زمان می   آنان  شناخت  که  در های  کنند  کسوف، 

است داده  رخ  دوران  دلیل  ؛ این  همین  که می   به    بینی 

»امروزهمی  را  ت می   گویند  خورشیدگرفتگی  زمان  وانیم 

کنیم« علم    .مشخص  یک  کسوف،  زمان  دانستن  واقع  در 

نجومی کهن است که پیش از اینکه خداوند نماز کسوف را  

فرماید نبوت محمد  ح  ، مقرر  از  پیش  ، شناخته شده nتی 

کرد  ؛ بوده تشریع  را  کسوف  نماز  متعال  خداوند  در   ، یعنی 
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مردم که  رامی   حالی  آن  زمان  و    صورتبه  توانستند  علمی 

 محاسباتی بدانند. 

مشاهدات مربوط به کاربردهای این علم،  ترین  از قدیمی 

است   چیزی  معروفکآن  مورخ  )  ،ه   متوفای»هرودوت« 

که 425 است  کرده  اشاره  بدان  تاریخ«  علم  »پدر  ق.م(، 

از جنگ  ، تالس یکی  را در  کرده   بینی پیش ها  زمان کسوف 

انباشته  .است این  کتابها  سپس  در    در  بطلیموس،  نجوم 

موجود    م 150سال   هم  هنوز  و  معروف  بسیار  کتابی  که 

 علمی گردآوری شد.  صورتبهاست، 

کتاب  به  ها  امروزه  که  دارد  وجود  زیادی  تحقیققات  و 

»تاریخ   چگونگی های  بینی پیشبررسی  و  کسوف«  زمان 

اختراع   عصر  تا  بابلی  رصد  زمان  از  آن  علمی  پیشرفت 

 (1)پردازد.می  تلسکوپ

معروف،  اسحاق  بن  حنین  مأمون،  خالفت  دوران  در 

کتاب »بطلمیوس« در نجوم را ترجمه کرد که اعراب آن را  

سپس این موضوع در میان فقها رواج    .»المجسطی« نامیدند

 
- Steele J., Observations and Predictions of 

Eclipse Times by Early Astronomers, Kluwer 
Academic Publishers, 2000.
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کتاب  در  و  دربارهای  یافت  دانستن ۀ  خود  جزئیات  و  آن 

را   .کردندمی   زمان کسوف صحبت این  که  از جمله کسانی 

دادت مالکی، اندهوصیح  فقیه  »البیان ابن  ،  در  جد  رشد 

رسالابن  والتحصیل«،  در  »مراتب  انگیزشگفتۀ  حزم  ش 

،  «القرافی در »الذخیره«، الذهبی در »تاریخ االسالم  العلوم«، 

را دیگران  و  بردمی   رازی  نام  معاصرین،   .توان  میان  از  اما 

 عاشور، آلوسی و دیگران. ابن مانند ، بسیارند

مالکیه،  )ابن  شیخ  جَد  صحت 520  متوفایرشد  ق( 

در  »نجومی را بیان کرده:  ۀ  ت زمان کسوف با محاسب خشنا

خورشیدگرفتگی   زمان  و   وسیلۀبهشناخت  ستارگان 

کردیم،   ذکر  که  علم   وجههیچبه محاسبه  ادعای  نه 

 (1) «.غیب است و نه ضاللت و کفر

فرهیخته،  دربارابن  عالم  نجومۀ  حزم،  از ای  ی کتب  که 

و  »فرماید:  می   توان زمان کسوف را شناخت، می ها  طریق آن 

 
والتحصيل- البيان 
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خواند خورشیدگرفتگی   نبا  زمان  المجسطی  ها کتاب 

 (1)« .را شناسد

شناخت   برای  بشری  توانایی  اصل  که  کسانی  جمله  از 

تیمیه  ابن  ، ابوالعباس انده زمان خسوف و کسوف را تأیید کرد

گذشته های  زمان کسوفتوان  می »  فرماید:می   است که

دانست،   را  آینده  کهو  گونه  زمان می   همان  توان 

ها این ۀ  گذشته و آینده را دانست؛ چون همهای  هالل

است،   محاسبه  تعالی  کهچنانطبق    فرماید: می   حق 

ْمُس َوالَْقَمُر ِِبُْسَباٍن  ﴿ )خورشید و ماه به حساب   ﴾5الشَّ

 .(3)«(2)(ند.امنظم )و دقیقی( در حرکت 

بار   اینابن  از  صراحتبهیک  در  سؤال شد،   مورد  تیمیه 

پرسش: »  پاسخ ایشان چنین است:   ابتدایصورت مسئله و  

منجمین ماه   :گویندمی   اینکه  ماه،  این   »چهاردهم 

بیستمی  در  یا  خورشیدگرفتگی گیرد  ماه،  این  ونهم 

 
مراتب العلوم-

يمجموع الفتاو -
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تصدیق   ،«دهد می  رخ سخنانشان  این  است  جایز  آیا 

زمان کسوف  و  خسوف  الحمدهلل،  پاسخ:  های شود؟ 

طلوع هالل دارای   کهچناندارند،  ای  هشدتعیینازپیش 

ازپیش  ثابت   .شده است تعیین زمان  به قوانین  اما علم 

ها دانند که حرکات آنمی   کسوف و خسوف را کسانی

محاسبه  محاسبه  .کنندمی  را  شخص  علم  خبر  نه  گر، 

آن در  دروغ  احتمال  که  احکامی  از  نه  و  است   ، غیب 

 (1) «.بیشتر از راست بودنش است

گوشزدابن  امام قرائن صحت   کندمی   تیمیه  از  یکی  که 

دانستن زمان خسوف و کسوف، این است که منجمان بر آن 

باشند  نظراتفاق خبر»  فرماید:می   کهچنان  ؛ داشته    اگر 

پیشاهل کم  باشد،  متفق  این  بر  خطا می   حساب  آید 

منجر  .باشد  شرعی  علمی  به  خبرشان  این،  وجود   با 

نماز خسوف و کسوف، تنها زمانی خواندهنمی   شود و 

 ( 2)«م.شود که آن را مشاهده کنیمی 

 
يمجموع الفتاو -

يمجموع الفتاو 
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این است که    ، کنندمی   یکی از مسائلی که برخی مطرح

منجمین  خبر  اساس  بر  نماز  برای  شخص  شدن  آماده  آیا 

تیمیه به آن پاسخ داده و مبنای فقهی آن را  ابن  جایز است؟

صدق خبردهنده را   ، اگر شخص»   فرماید:می   بیان کرده و

غلب یا  بۀ  بپذیرد  این  صحیح ظنش  سخنش  که  اشد 

 ،داد   خاست، پس نیت کند که اگر خسوف و کسوفی ر

آماد  را  خودش  مشخص،  زمان  آن  در  و  بخواند  ۀ نماز 

برای ۀ  مشاهد تشویق  باب  از  کند،  کسوف  و  خسوف 

وی   عبادت  و  متعال  اهلل  اطاعت  در  نمودن  شتاب 

 (1)«.است 

امروزابن که  مشکلی  همان  به  مطرح  هتیمیه    برخی 

خسوفمی  چگونه  اینکه  نشان می را    کنند،  الهی ای  هتوان 

است،   معلوم  قبل  از  که  حالی  در  دانست  ترساندن  برای 

کرد  زمان »  فرماید:می   کهچنان   ه؛ اشاره  کسوف  اینکه 

، منافاتی با این ندارد که در زمان شته باشدمعینی دا 

وقوعش، خداوند آن را سببی برای عذاب افرادی قرار  

است قرار  که  شوند   دهد  داده  عذاب  زمان  آن    ؛ در 

 
يمجموع الفتاو -
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 عذاب الهی برای کسانی مانند قوم عاد   همان گونه که

بودند،    وسیلۀبهکه   شده  عذاب  سرد  بسیار  تندبادی 

نازل  زمستان،  پایان  یعنی  خودش  مناسب  وقت  در 

است داستان    کهچنان  ؛ شده  متخصصین  و  مفسران 

 (1)«.انده انبیا ذکر کرد

تأیید  ابن در  خسوف  تیمیه  و  کسوف  زمان  دانستن 

علمی آن را نیز توضیح  های  سخنان زیادی دارد، حتی روش

ایشان را گردآوری های  هاست که این متنمدت   .داده است 

همنمی   اماام  ه کرد ذکر  با  بار ها  آن ۀ  خواهم  اینجا،  در 

سنگینی بر خواننده تحمیل کنم و به گمانم مطالب مذکور 

 تاریخی مسئله کافی است. برای تأیید تصویر 

آنچه قرافی  و  ابن  عالمه  نقل  را  داشته  بیان  جد  رشد 

فرماید علم می   قاضی ابوالولید»فرماید:  می   تأیید کرده و 

گمراهی   یا  غیب  ادعای  محاسبات،  نظر  از  کسوف 

 
يمجموع الفتاو -
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حرکات سیارات امری منضبط و ۀ  نیست؛ زیرا محاسب

 ( 1)«. منظم است 

به اینکه دانستن زمان مورخ اسالم، امام ذهبی با اشاره  

علوم نجومی صحیح است که   از  یکی  در کسوف و خسوف 

شده،  ثابت  ماه  »فرماید:  می   واقع  و  خورشید  گرفتگی 

تعیین   اما محاسبات منجمین در  چیزی آشکار است، 

به خطا برود، نزد  ام  ه زمان این حادثه، تا به حال ندید

آنان حساب قطعی است و هرکس به دالیلشان بنگرد 

 (2) «.رسدمی  یقینبه 

است فراوان  زمینه  این  در  میراثی  نصوص  واقع  به    .در 

رسد مطالب مذکور در اثبات علم به زمان خسوف و می   نظر

کسوف کافی باشد، اینکه قبل از تشریع نماز کسوف و حتی  

پیامبر   بعثت  از  است  nقبل  داشته  بزرگ   .وجود  فقهای 

کرد  تأیید  نیز  نجومی صحیح اند  ه اسالمی  علوم  از  این،  که 

 
الذخيرة

تاريخ اإلسالم-
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که با مبنای مشروعیت نماز خسوف  اند  ه است و تصریح کرد

 افاتی ندارد.و کسوف من

بسیار خوب، به نظرم در اینجا مناسب است که به برخی  

پاسخ بپردازیمهای  از  جالب  .معاصرین  از  هایش ترینیکی 

دعوت، مردی بود که به  ۀ  این است که در نجد، در ایام ائم

روزی او را در مسجد و آماده برای    .علم نجوم عالقه داشت 

م  .نماز خسوف دیدند را شیخ  داستان  ابراهیم  این  بن  حمد 

v  که»   فرماید:می   و  کندمی   روایت بود    اهل  مشهور 

منطق در  که  است  فلکی  زمان  ۀ  حسابات  در  درعیه، 

وی  به  گمانم  به  محمد،  شیخ    جاسر ابن  فرزندان 

در می  بود،  ساکن  درعیه  باالشهر  در  گفتند، 

به   و  شده  سوار  االغش  بر  گرفته،  وضو  نخلستانش 

  . مساجد بزرگ درعیه رفته بودمسجد بحیری یا دیگر  

راه در  که  هرکس  مسجدمی   دید،می   به  به  که   گفت 
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خواهد   ؛رودمی  روز،  آن  وقت  فالن  در  خورشید  زیرا 

 (1) «.گرفت

این برخوردهای فقهی را با تقسیم زیبایی که فقیه عصر، 

پایانابن  شیخ به  کرده،  ذکر  که   ؛برممی   عثمین    آنجا 

: کسی اندهه بر سه دست مردم در این مسئل»   فرماید:می 

از ظاهر فهمید   هرچه؛ کندمی  که در اثبات شرع افراط

انکارمی   را گوید:  می   .کندمی   پذیرد و اسباب مادی را 

توان آن را نمی   کسوف سبب حسی ندارد و با محاسبه

را    بینیپیش  بگوید  چنین  که  کسی  بسا  چه  کرد. 

دست بداند.  گمراه  یا  کرده  در  ۀ  تکفیر  که  کسی  دوم: 

افراط قدر  علل می   .کندمی   اثبات  کسوف  گوید: 

محاسبهای  ی حس با  که  و    بینیپیش قابل  دارد  است 

کند و کسی که چیزهای غیر از می   چیزها را انکارۀ  بقی

باش  داشته  قبول  را  کرده  تأیید  شرع  که  گمراهآن   د، 

گویند و از می   خواند. هر دو گروه، از جهتی درستمی 

 
مجموع فتاواه ورسائله-
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کسانی که   ؛سوم استۀ  جهتی اشتباه. اما حق با دست

دارند قبول  را  قول  دو  و   .هر  حسی  مشاهدات  به 

آن میان  و  معتقدند  شرعی    تناقضی ها  توصیات 

حسی   .بینندنمی  علل  با  را  کسوف  متعال  خداوند 

 وسیلۀ بهقوع این حادثه اما مقدر کردن و  کندمی   مقدر

ترساندن   دارد که همان  و غایتی  اسباب، حکمت  این 

است زلزله   کهچنان   ؛بندگانش  و  طوفان  های صاعقه، 

حس علل  برایای  ی ویرانگر،  که  تخصص  اهل  دارند 

آن متعال  خداوند  و  است  تا می   راها  معلوم  فرستد 

 (1)«.بترساند ها بندگانش را با آن

در مجموع، تجربیات نجومی بشر، قبل از اینکه خداوند  

حضرت   بعثت  از  قبل  حتی  کند،  مشروع  را  کسوف  نماز 

این   .کسوف رسیده استهای  ، به آگاهی از تاریخnمحمد  

امر مؤید این است که »نماز کسوف« مبنای تشریعش این 

انسان  یا  نمی   ها، زمان کسوف رانبوده که  ی شکل بهدانستند 

 
فتاواه- مجموع 
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غافلگیر را  آنان  کیهانی  هنجارهای  از  خارج  و    ناگهانی 

بلکه مبنای تشریع نماز کسوف، عظمت خود   .کرده استمی 

است دربار  .نشانه  خداوند  که  است  نوری  فرموده:  ۀ  این  آن 

ْمَس ِضَياًء َوالَْقَمَر نُوًرا ﴿ ِي َجَعَل الشَّ )او کسی است    ﴾ُهَو اَلَّ

نور را  ماه  و  روشنایی  را  خورشید  داد(  که  آن   .(1) قرار  نور 

رود؛ زیرا غیب شدن نور این می   ی وحشتناک از بینشکلبه

تداعی  را  قیامت  روز  در  تعالی   کهچنان   ؛ کندمی   آیات    حق 

َِرْت  ﴿ فرماید:  می  ُكوذ ْمُس  الشَّ انَكَدَرْت    1إَِذا  انلُُّجوُم  ِإَوَذا 
که)  ﴾2 شود.    هنگامی  پیچیده  درهم  و    1خورشید 

که  شوند.  بی   ستارگان  هنگامی  دلیل   .(2)(2نور  همین  به 

خداوند  »الهی فرموده:  ۀ  این دو نشانۀ  است که پیامبر دربار

و این ترساندن، ناشی   (3) «.ترساندمیها بندگانش را با آن

شاخ بلکه  نیست،  نشانه  وقوع  تاریخ  به  جهل  از  ای  ه از 

 وحشت خود نشانه است. 

 

-

-
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ناشی از  ۀ  تأثیری در عاطف  ، دانیممی   اما اینکه زمان آن را

صا  برای  نشانه  این  عظیم  ایمانی  زنده  حاثر  دل  و  عقل  بان 

با   ، دانیممی   ندارد، مانند »روز عرفه« که ما زمان دقیقش را

روز   آن  غروب  لحظات  و  ساعاتش  که  هنگامی  وجود  این 

بینی که در دل اکثر مؤمنان، عواطف، می   رسد، می بزرگ فرا

خداوند خشیت  و  نیست  بل قا  ، لطافت  که    هرچندکنترل 

را دقیقش  بلندی می   زمان  به  کسی  وقتی  همچنین   دانند. 

خدا می  برای  قائل شدن  هیبت  و  بزرگداشت  باب  من  رود، 

اینکه می   تکبیر با  برود، می   گوید،  بلندی  به  است  قرار  داند 

 ؟ کندمی  تکبیر را الغاۀ آیا این دانستن، فاید

اگر شخصی   انسانی،  از همچنین در تجربیات  بعد  بداند 

کیفری مانند قطع عضو، قصاص یا مانند    ی یک هفته مجازات

ماند تا لحظات آن روز می   همین طور  ، شودمی   آن بر او اجرا 

رسیدو  فرارسد   حکم  اجرای  زمان  فرو  ، وقتی  هم    در 

داند، وحشت و می  آیا اینکه او از قبل زمان واقعه را .پاشد می 

 ؟کندمی  هراس خود واقعه را خنثی 

رابر باغش  ثمردهی  زمان  انسان  این  می   عکس،  با  داند، 

را آن  رسیدن  وقتی  شادی نمی   بیند، می   حال،  را  اش  تواند 

 کنترل کند. 
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مثال این  در  یقینها  هرکس  به  که می   بیندیشد،  داند 

 برد.نمی   زمان واقعه، هیبت خود واقعه را از بین بینی پیش 

و   عظمت  از  فرعی  کسوف،  نماز  اینکه  و  نتیجه  هول 

محو نور خورشید یا ماه است، نه فرعی از اینکه ۀ  هیبت آی

ناآگاهیم امر  این  وقوع  از  آن،   .ما  به  ما  علم  بنابراین 

 . کند می ن مشروعیت یا اصلش را باطل

فاحش   جهل  افشای  نمونه،  این  به  پرداختن  از  هدف 

در اتخاذ ها  آن ۀ  بسیاری از پرستشگران فرهنگ غالب و عجل

 و تاریخی است. مواضع غلط شرعی 

 

 علوم معیار :فصل دوم

 اصالح دستگاه معنایی
فنونی   شرعی،  علوم  تاریخ  مانند    نامبهدر  مقاصد«  »علوم 

»علوم    نامبهفنون دیگری نیز    .»عقیده« و »فقه« وجود دارد

مهم  از  که  دارد  وجود  معیار  علوم  یا  ها آن ترین  ابزاری« 

 »اصول فقه« و »مصطلح الحدیث« است. 

کنترل معناشناسی  ۀ  وظیف  ، نخستۀ  فقه در درجاصول  

دارد عهده  بر  درج.  را  در  الحدیث  وظیف ۀ  مصطلح  ۀ  نخست 
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شرعی بر اساس این های  داده   .کنترل ثبوت را بر عهده دارد

 دو رکن است: ثبوت و داللت )معنا(. 

علم اصول فقه بر دو محور اساسی استوار است: »مصادر  

فهم نص« و »قواعد  اوقاتبه همی  .تشریع«   ن خاطر گاهی 

که می  استدالل«می   بینی  و  »تلقی  از   ؛ گویند:  منظورشان 

استدالل،  از  مقصودشان  و  ادله  یا  تشریع  مصادر  تلقی، 

است. داللت  این   مبحث  این  حقیقت  که    ،علم   است 

و    انگیز شگفت  فراوان بوده  شگرف    دارد  جزئیات  تالش  و 

جزئیاتش ویرایش  راستای  در  آن  است.  علمای   و  ستودنی 

دار »داللت« است، با رگبار تیر از سوی چون این علم عهده 

کوشید که  مواجه شده  غالب  فرهنگ  از  اند  ه سربازان  را  آن 

غربی در ۀ  سر راه خود برانند تا راه را برای کاشت بذر اندیش 

 اسالمی باز کنند. های سرزمین

فرهنگ  عوامل  توسط  شده  مطرح  ادعاهای  جمله  از 

ارد اشاره کرد: علم اصول فقه، علمی مواین  توان به  می   غالب

پس   است،  توسعچیزچهاجتهادی  از  را  ما  باز ۀ  ی    آن 

دارد؟ اصول فقه را شافعی ابداع کرده است، لذا مربوط به می 

نیازهای زمان اوست، بنابراین باید آن را متناسب با نیازهای 
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زمان خود توسعه و مصادر تشریع و تلقی را گسترش دهیم 

 نیز مصدر تشریع باشد.  «تا »عقل

هستند  ها  این مسائل  از  به  می   سعی   کهبرخی  کنیم 

 ردازیم: پبها بررسی آن

 علم »اصول فقه«: علمی اجتهادی یا قطعی؟ 

کنند که کل علم می   فرهنگ غالب تصورۀ  پیروان سلط 

است  اجتهادی  علم  یک  فقه  جهلشان    خاطربهاین    . اصول 

جهلشان نسبت    خاطربهنسبت به علوم شرعی است، نه فقط  

فقه اصول  علم  علمی    ؛ به  هیچ  شرعی،  علوم  تمام  در  زیرا 

 تهادی یا تماماً قطعی باشد. تماماً اجکه وجود ندارد 

هم فقه، ۀ  بلکه  حدیث،  تفسیر،  )عقیده،  شرعی  علوم 

و مقاصد شریعت  فقه،  قطع  ، ..(.اصول  اصول  دارای  ای ی هم 

تغییر که  اجتهادیِ  کندمی ن  هستند  مسائل  دارای  هم   و 

 . تأمل، تحقیق، تفحص و بررسی مجددقابل

بینیم که »وجوب فرائض می   مثال: در علم فقه  عنوانبه

نکاح   فواحش، تحریم  ربا و  بیش   زمانهمچهارگانه، تحریم 

و زن  چهار  که  . از  هستند  ثابت  و  قطعی  احکامی  همه   »..

نماز،   .کنندنمی   تغییر قصر  »مسافت  مانند  احکامی  اما 
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وۀ  مواضع سجد  زیورآالت  زکات  مسائل  .سهو،  از  همگی   »..

 اجتهادند. نظر و قابل اجتهادی، 

مانند تغییر   ، یابیممی   »مسائل فنی«ای  ، همچنین در فقه

و عرض  وسایل  تعاریف،  تقسیمات،  فقه،  ابواب  که  . ترتیب   ..

هستند ها  این اجتهادی  مسائلی  شرعی  ۀ  بقی  . نیز    نیزعلوم 

 است.  گونههمین 

در علم »اصول فقه« نیز اصول قطعی و ثابتی وجود دارد 

 ایمسائل »موضوعی« و »فنی«  کهچنان  ؛ کندمی ن  که تغییر

 . نیز وجود دارد که از قبیل مسائل اجتهادی است 

یعنی مصدر اصلی تشریع،  ،  از جمله مسائل قطعِی ثابت

سنت چه  و  قرآن  چه  است،  مصدر   .»وحی«  هیچ  ایجاد 

تشریعی دیگری جایز نیست مگر اینکه قرآن یا سنت بدان  

باشد کرده  متوات  .اشاره  »آیات  امر،  این  بر  متعدد  دلیل  و  ر 

قرآنی« است که اطاعت از خدا و رسولش را واجب گردانده، 

الزم محمد  ۀ  البته  نبوت  به  و nایمان  خدا  از  اطاعت   ،

 رسولش است. 

که   هستند  فرعی«  »مصادری  تشریع،  مصادر  دیگر  اما 

از قرآن و سنت وجود داشته ها  باید برای آن دلیلی شرعی 

همه    .باشد  عقل،  و  ذرائع  سد  استصحاب،  قیاس،  اجماع، 
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سنت  و  قرآن  بر  مبتنی  فرعِی  اصولیون   .اندمصادر  وقتی 

صحبتۀ  دربار آنمی   آن  حجیت  اثبات  برای  به کنند،  ها، 

این اساس، هرکس   .کنندمی   قرآن کریم و سنت استناد بر 

ادل باید  بیفزاید،  جدیدی  تشریع«  »مصدر  از ای  هبخواهد 

اگر   .که ثابت کند که آن، مصدر تشریع است  »وحی« بیاورد

،  کندمی   مصادر تشریعی جدیدی بیاوریم که وحی آن را رد

افتاده  »شرک«  ایندر  کهایم،  اطاعت    گونه  در  را  خدا  غیر 

 ایم.خدا شریک کرده 

 . اصول فقه نیست گذاربنیانشافعی 

محققی،   »قاعد نمی   باشد،   هرکههیچ  اصولی« ای  ه تواند 

ابداع کرده است را به ما نشان    کتاب  که شافعی در  

از    .دهد بسیاری  که  رایجی  اشتباهات  از  ان  گرمطالعه یکی 

 ، شوندمی   عبارات خود مرتکب  الیالبهتاریخ علوم شرعی در  

 اصول فقه« است.  گذاربنیان گویند شافعی »می  این است که 

یک   از  حاکی  سخن،  این  واقع   انگاری سهلدر 

شده  ای  گونهن اسیستماتیک است که منجر به تزهای سرط 

که   رسانده  آسیب  معاصر  محققان  از  بسیاری  مغز  به  که 

 متأسفانه دیر کشف شده است. 
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« نیستگذاربنیان شافعی  فقه  اصول  فقه،   .«  اصول 

ای  ه مصادر تشریع و قواعد فهم نص، درست در همان لحظ

نازل  ب نص  خود  که  شده  نهاده  با    و  است  گشتهنیانش 

است شده  کامل  مقدس  »نص«  از  حرف  زمانی   ، آخرین  از 

پیامبر   به  »  nکه  »فی  اگفتند  فرمود  که  زمانی  تا  قرأ« 

األ »نص   طوربهزیرا    ؛ علی«الرفیق  که  است  محال  خالصه، 

( شافعی  عصر  تا  قاعد204  متوفایشرعی«  بدون  ای ه ق( 

 مانده باشد!برای فهم آن باقی 

ها، همگی نصوص شرعی را  صحابه، تابعین و پیروان آن 

اساس  قواعد  اساس  رابطای  ی بر  را  ها  آن ۀ  که  نصوص  با 

 .کردندمی   یافته درک سازمان  صورتبهکرد،  می   سازماندهی 

و   صحابه  و  بود  کرده  »اختراع«  را  قواعد  این  شافعی  اگر 

آن  او،  از  قبل  دلیلی  نمی   راها  تابعین  خود  این  دانستند، 

آن  پذیرش  عدم  و  رد  مستلزم  و  علمای  ها  علمی  سوی  از 

کاربرد مستقیم اصل   عنوانبهمعاصر و پس از عصر شافعی،  
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« فهو  اساسی  منه  لیس  ما  هذا  أمرنا  فی  أحدث  من 

 بود. می  ، (2) (1)«رد

اینکهبه در   مجرد  قواعد  این  باشد،  سلف  بدون  شافعی 

چه در آن زمان و چه    ، معرض اتهام خواهد بود؛ زیرا شرط 

زمان این  پیامبر  در  منهج  تحقق   ،n  است یارانش  نه   ، و 

 بدعت در دین. 

فقه،   اصول  اصلی  مسائل  بر  سریع  مروری  با  محقق 

 . انده مطرح شد پیش از شافعی ها آنۀ شود که هممی  متوجه

اعصار سلف پیش از شافعی، مصدریت کتاب، سنت ۀ  هم

رأی در کوفه بسیار از »قیاس و اهل  .دانستندمی   و اجماع را

استفاده که می   استحسان«  حالی  در  مدینه اهل  کردند، 

عمل »استصالح،  به  ذرائع« اهل  بیشتر  سد  و   مدینه 

صحابی«  اهل  و  پرداختندمی  »قول  به   اهتمام حدیث 

سلفِ  .ورزیدندمی  اعصار  شافعی   تمام  از  مسائل   ، پیش  به 

»ای  ی اساس کتابش،  در  او  مانند  که  کرده،  مطرح   ،»

منسوخ و  بودند  ، مرسل  ، ناسخ  آگاه  و...  واحد  ۀ هم  .خبر 

 
-
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نه تنها قبل از شافعی متداول بوده، بلکه موضوع بحث  ها  این

 پایانی نیز بوده است. بی  و مناظرات علمی 

حتی مسائل معناشناسی )داللت(؛ از قبیل عام و خاص،  

کار به  شافعی  از  قبل  آن،  مانند  و  مقید  و  رفته می   مطلق 

نمونه  .است است که در »صحیح مسلم«    حدیثی ،  شهایاز 

کفار حدیث  آمده ۀ  در  سیئات  برابر  در  معاذ »  :حسنات 

ای   یا  اهللرسول گفت:  است  این  برای  خاص  این   ،

فرمود:    صورتبه ما؟  برای  برای   صورتبهعام  عام 

 . (1)«شما

میان   اصولی  گفتگویی  مظهر  که  نبوی  حدیث  این  در 

است، متوجه وجود تقابل مفهومی   nصحابه و رسول خدا  

 شوی. می  بین عام و خاص

مفهومی   چنیناین تقابل  از  بسیاری  احادیث  در  صحابه 

استفاده  خاص  و  عام  بین  جمله،   . کردندمی   اصولی   از 

جماع در روز  ۀ  کفار ۀ  گفتگویی که در »صحیح بخاری« دربار

از عبداهلل بن معقل روایت شده  » ماه رمضان آمده است:  

 
-
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ۀ نشستم و از او دربار  a  عجرةکه گفت: نزد کعب بن  

پرسیدم دربار  طوربهگفت:    .فدیه  نازل ۀ  خاص  من 

 . (1)«شودمی  عام شما را نیز شامل صورتبه شده اما 

به   گفتگوهایهرکس  دربار  بررسی  مسائل  ۀ  اصحاب 

و   قواعد    باها  آن   مقایسۀفقهی  اصل  وجود  به  بپردازد،  ادله 

اصولی در ترتیب ادله، داللت امر، قرائن صارفه، داللت الفاظ  

 برد. می  و مانند آن پی 

مسائل  این  که  است  این  داده  انجام  شافعی  آنچه  تمام 

ی از کاربردها برخ ، « کردهیکجاعلمی را در یک اثر مستقل »

و به »ترجیح ماهرانه« از    نمودهرا به اصولی کلی »تبدیل«  

طریق استدالل هوشمندانه در این موضوعات پرداخته که به  

 کردهکمک  ها  آن ۀ  تثبیت بسیاری از اختالفات علمی دربار

 است. 

ابهامات   با دقت بیشتری در  اگر بخواهیم این مشکل را 

مهم از سطوح پرداختن    آن بررسی کنیم، باید بین دو سطح

 به »علم اصول فقه« تفاوت قائل شویم.

 
-
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»جنب که  نخست  تدوین  ۀ  سطح  مانند  است،  فنی« 

ها  دهی پراکنده ها، تعاریف، سازمان بندیتقسیماصطالحات،  

ها اینۀ  مه  .یا استخراج اصول کلی از کاربردها و مانند این

نرسیده و علمای  قبل از شافعی آغاز شده و تا امروز به پایان  

همچنان آن  اسالم  در  نوآوری  و  خالقیت   تشویقها  به 

 کنند. می 

دارد وجود  نیز  دیگری  »محتوای ۀ  جنب  . سطح 

محتوای    .همان حقایق موضوعی علم اصول فقه  ؛ موضوعی«

»ادل است:  استوار  مبنا  دو  بر  فقه  اصول  اجمالی ۀ  موضوعی 

فه  ، فقه« »قواعد  و  قیاس  و  اجماع  سنت،  کتاب،  م  مانند 

صیغه   ، نص« )ادغام  های  مانند  ادله  بین  جمع  نهی،  و  امر 

مانند  و  عام  بر  تقدیم خاص  بر منسوخ،  ناسخ  تقدیم  ادله(، 

 آن. 

همه قبل از شافعی بوده و تا امروز تغییر نکرده و  ها  این

آننمی   هیچکس دین خدا ها  تواند  در  وگرنه  دهد  تغییر  را 

استگذاربدعت  برا نمی   کسهیچپس    .ده  تشریع تواند  ی 

ابداع ای  ه»ادل نص«  فهم  برای  جدید  »قواعدی  یا  جدید« 

و یارانش در فهم نصوص شرعی   nکند که با روش محمد  

 منافات داشته باشد. 
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نه   داده،  انجام  شافعی  که  کاری  یعنی  ی گذاربنیاناین 

»افراد،  است:  بوده  کار  سه  این  انجام  بلکه  فقه،  اصول  علم 

یعنی تخصیص و تفکیک مسائل این علم   ؛ تنظیر و ترجیح«

برای رساندن برخی مسائل  تألیفی جداگانه، تالش فنی  در 

 یابی ریشهعلم اصول فقه از سطح »کاربرد علمی« به سطح » 

 برخی از موارد نزاع با ترجیح مستدل.  وفصلحلنظری« و 

و »روش  تشریع«  اصلی، »مصادر  محور  دو  های درمورد 

ۀ  ور که قبالً توضیح داده شد، هماستنباط از نص«، همان ط

به همین دلیل، از   .قبل از شافعی وجود داشته استها  این

امام عبارت  شافعی  ابن  دقت  که  مأموریتی  بیان  در  تیمیه 

تعجب داده،  است  »فرماید:  می   .کنممی   انجام  مشخص 

فقه اصول  در  که  کسی  کالم« یجرت»  به  اولین  د 

 (1) .«پرداخته، شافعی است

جدا کردن   معنایبهد کالم« در زبان سلف  یرجتعبارت »

 علم در کتابی مستقل است. 

دیگری ابن  امام جای  در  در »فرماید:  می   تیمیه  و 

« از  اصولیون  مقصود  که  در  یجرتصورتی  کالم«  د 

 
يمجموع الفتاو -
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دربار فقه  که  ۀ  ادلۀ  اصول  کاری  مانند  باشد،  معین 

 .(1) «...شافعی انجام داده

در   تعصب  به  که  خاورشناسانی  تاریخ ۀ  مطالعحتی 

جوزف   آلمانی،  مشهور  خاورشناس  مانند  مشهورند؛  تشریع 

م(، یکی از مشهورترین خاورشناسانی 1969  متوفایشاخت )

که در فقه و اصول تحصیل کرده و در میان خاورشناسان از  

مرجعیت باالیی برخوردار است، مجبور شد اعتراف کند که 

اصول این  بلکه  نبوده،  فقه  اصول  مخترع  از    شافعی  قبل 

است داشته  وجود  نیز  شاخت    رغمعلی   .شافعی  اینکه 

خاورشناسی غیر منصف بوده و اعتماد به اسانید سنت نبوی 

انکار   و فقه اسالمی را صرفاً قوانینی عرفی  کندمی   را کامالً 

»اصول  می  که  کند  اعتراف  شد  مجبور  وجود  این  با  داند، 

است داشته  وجود  شافعی  از  قبل   شاخت  کهچنان  ؛ فقه« 

گام » گوید:  می  فقه های  شافعی  اصول  علم  در  مهمی 

 
يمجموع الفتاو 
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تکیه    ،پیش از شافعی  ،این علمۀ  برداشت که بر توسع

 (1) «.داشت

رایج که »شافعی روش قیاس  ۀ  شاخت با توجه به شایع 

تأکید است«،  کرده  اختراع  از   کندمی   را  قبل  قیاس  که 

 ؛ ترأی در کوفه وجود داشته اس اهل  در میان   ویژهبهشافعی،  

روش قیاس نبوده    گذاربنیان شافعی  » گوید:  می   کهچنان 

 (2)«.است 

هم اندیشۀ  با  در  امروزه  اوصاف،  عربی  ۀ  این  معاصر 

را   انبوهی  فقه«  عنوانتحتتزهای  اصول  یابیم  می   »تجدید 

رسیده از قرون  ارثبه  تغییر اساسی اصول فقهِ   ، که هدف آن 

مشروعیت بخشیدن   منظوربه اسالم(  ۀ  مفضله )سه قرن اولی

است غربی  غالب  فرهنگ  اولی  .به  تزهای  ای  ه فرض  این  که 

است استوار  آن  بر  فقه«   ، جایگزین  »اصول  که  است  این 

شافعی  توسط  هجری   ، رسمی  سوم  قرن  نیازهای  با  مطابق 

فقهی«  »اصول  به  امروزه  نیز  ما  پس  است،  شده  اختراع 

 
أصول- مادة 

أصول الفقه



 سلطۀ فرهنگ غالب

 

192 

 

بیست  و  بیستم  قرن  نیازهای  با  داریم  ویکممتناسب   .نیاز 

هرکس کمترین اطالعی از تاریخ علوم اسالمی داشته باشد،  

مدرن و اینکه اساساً شافعی اصول فقه را ۀ  بطالن این فرضی

 داند.می  را اختراع نکرده

 آیا مصدر تشریع است؟  ،عقل

مدرنیست از  ایدبرخی  »عقل«  ۀ  ها،  دادن    عنوان بهقرار 

و این امر را تجدیدی   کرده  مصدری برای علم فقه را مطرح

فقه اصول  بر که    دانندمی   در  قاطع  دلیلی  ایده،  این  اصالً 

آن  استها  جهل  فقه  اصول  به  هم  ؛ نسبت  و  ۀ  زیرا  فقها 

گویند: به  می   کنند، می   شرعی را تقسیمۀ  وقتی ادل  ، اصولیون

تقسیم قسمت  عقلی می   دو  دلیل  و  نقلی  دلیل    .گردد: 

ادل وقتی  »المستصفی«،  فقه،  اصول  کتاب  ۀ مشهورترین 

ذکر را  آنکندمی   شرعی  چهارمینِ  عقل«ها  ،  »دلیل   (1)را 

و  ابن  .دهدمی   قرار شرعی  »دلیل  به  ادله  تقسیم  از  تیمیه 

شرعی بر دو قسم ۀ  گوید: ادلمی   دلیل عقلی« انتقاد کرده و

 
األصول  ي المستصف- من علم 
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پس دلیل عقلی را یکی از    .(1)است: دلیل نقلی و دلیل عقلی 

عقل در شریعت،   .نه در مقابل آن  دهد می   شرعی قرارۀ  ادل

اسالمی   فقه  فقه    طوربهدر  اصول  در  و  خاص،    شکلبه عام 

 ی دارد، مثل: سزایبهنقش 

الفاظ،   - در  تأمل  بر  مبتنی  عقلی،  علمی  نص:  فهم 

 استنتاج معنا.  منظوربهسیاق و قرائن 

عقلی   - فرایندی  اصل  در  آن، قیاس:  در  که  است 

منتقل منصوص  غیر  به  منصوص  حکم   معنای 

 شود. می 

 استصحاب: بقا بر حالت اصلی، پیش از ورود شرع.  -

به  - توجه  و  عقل  بر  مبتنی  علمی  شرعی:  سیاست 

مفسده  و  همین  .مصلحت  حاکم   ، برای  که  مقرراتی 

، در کندمی   برای سامان دادن به زندگی مردم وضع

شرعی   نشده   تفصیلبهنصوص  )مانند   بیان  است 

سامانۀ  سامان سامانۀ  ترافیک،  خدمات  ۀ  شهرداری، 

  شرعی«های  را »سامانهها  اما فقها آن  ، ..( . کشوری و

 
السنة والنقل منهاج  العقل  تعارض  درء 
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آن می  مصدر  که  هرچند  اندیشه  ها  نامند،  و  عقل 

 است نه نص شرعی. 

بررسی  - بر  مبتنی  است  علمی  شریعت:  مقاصد 

اهداف   و  کلی  اصول  استخراج  و  نصوص  جزئیات 

 نهایی شارع. 

ادله  ۀ  ترجیح میان اقوال: علم عقلی مبتنی بر مقایس -

 و اعتبارات. 

محض  - عقلی  علم  یک  احادیث:  تضعیف  و  تصحیح 

مقایس راویان،  وضعیت  بررسی  بر  روایات، ۀ  مبتنی 

 احتماالت خطا و قابلیت تاریخی برای اثبات. 

مسئل این  است؟  تشریع  مصدر  عقل  آیا  کامالً  ای  ه اما 

فقه و  اصولیون  که  است  پاسخی  سنتی  آن  به  زود  خیلی  ا 

 .انده از تزهای هرمنوتیک معاصر دادتر و متعادل تر عمیق

در علم اصول فقه، علمای شریعت آشکارا میان »عقاید و  

را  آن  که  مدنی«  »امور  و  »توقیفی«  را  آن  که  شعائر« 

قائلمی   »اجتهادی«  تفاوت  هیچ    .شوندمی   دانند،  برای 

اعتقادی داشته باشد  مسلمانی جایز نیست که درمورد خدا  

)عقاید( یا او را بپرستد )شعائر( مگر بر اساس آنچه منصوص  
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عقید  بوده اختراع  عبادتی ای  ه و  اختراع  یا  خدا  به  نسبت 

 ست. ی جدید برای عقل جایز ن

مدنی  امور  و  علوم  درمورد  »اجتهادی« هستند    :اما 

که عقل تنها با یک شرط اجازه دارد در آن ابتکار و نوآوری 

باشد داشت نداشته  تعارضی  وحی  با  اینکه  هم  آن  باشد،    .ه 

 . دیگر الزم نیست که در وحی، نصی برایش آمده باشد

و   است  »منصوص«  امر  که  است  این  توقیفی  از  منظور 

چیز جدیدی اختراع نماید، اما در    ،جایز نیست عقل در آن

و برای عقل    بودهاجتهادی تنها »عدم تعارض« شرط  ۀ  زمین

 خواهد اختراع کند. می  هرچهجایز است 
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 پُرروایتتمرکز بر راویان 
در   ، خاورشناسان  که   هنگامی  را  خود  تحقیقاتی  عملیات 

مهم  شرقِ از  یکی  کردند،  آغاز  اهدافشان، ترین  عربی 

به همین منظور،    ؛ در تدوین قرآن و سنت« بود  اندازیشک»

رد »ثبوت تاریخی درمو  افکنی شبهه دروغ بستن، تشکیک و  

 قرآن و سنت« در آثارشان غالب شد. 

قرآن   گفتند:  تصمیم   خاطربهمستبدانه،    طوربهمثالً 

 ؛ سیاسی عثمان و طی روندی آشفته و ساختگی تدوین شد

قرآن   که  نیست  تضمینی  خاطر  همین  ما   درستی بهبه  به 

نوشتند و سپس   بارهدراینآنان چندین کتاب    . رسیده باشد

ها قرآنشان، امروز توسط برخی از فرانکوفونی   تحریفۀ  نظری

 (1).شودمی  ها( مانند ارکون و دیگران ترویج)فرانسوی

بدان  بیشتر  از چیزهایی که  یکی  تدوین سنت،  درمورد 

راویان  اندهپرداخت به  دیدند که    .است  پرروایت، تهمت زدن 

میان   از  و  دارد  را  روایت  بیشترین  میان صحابه  از  ابوهریره 

سند   که  است  شخصی  مشهورترین  زهری  نیز  تابعین 

 
-

مصحف البحر الميت
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او حول  تهمتمی   احادیث  خاطر  همین  به  و  ها  چرخد، 

 شکوک خود را متوجه این دو ساختند. 

و  گرفته  را  نظرات  این  عرب  نویسندگان  از  تعدادی 

نس خودشان  به  و  کرده  دادندترجمه  اعراب،   .بت  میان  در 

 ، مشهورترین کسی که در تهمت و طعن به ابوهریره نوشته

»  محمود   کتابش،  استدر  علمای   .«، 

از  ها  که در آن اند  ه بسیاری نوشتهای  ، پاسخ سنتاهلمعاصر  

و امثال   آثار خاورشناسان،    شناختی روشهای  آشفتگی 

بازتولید کرد  و کسانی که تزهایها  آن  ، انده آنان را تکرار و 

برداشت طوالنی    .اندهپرده  مدتی  برای  شبهات  این  سپس 

از   برخی  با  شبهات  این  که  شدم  متوجه  اما  کرد  فروکش 

 . اندهجوانان محلی، زیر یوغ فرهنگ غالب غرب، بازگشت

اولی تدوین  درمورد  که  مطالبی  نوشته ۀ  بهترین  سنت 

در   سزگین  فؤاد  که  است  همانی  خود،   شده، 

میراث عرب( )تاریخ  العربی  التراث  تدوین    ، (1)تاریخ  درمورد 

 
العربي- التراث  تاريخ 
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است نوشته  رسال   .سنت  األعظمی ۀ  سپس  شیخ   ( 1) دکتری 

کمبریج دانشگاه  در  به  مورد  که  سپس  و  گرفت  قرار  بحث 

شد  چاپ  و  ترجمه  آن    .عربی  در   به   تفصیلبهایشان 

امروزه   مندی »ناروش که  شاخت  و  گلدزیهر  نظرات  علمی« 

از   برخی  تکرارفکرروشنتوسط  عرب  اشاره می   ان  شود، 

 . کندمی 

کرد   خواهم  سعی  از    طوربهاکنون  برخی  خالصه 

  مشکالتی که اخیراً در محیط محلی ما مطرح شده است را 

اینکه  مورد به  علم  با  دهم،  قرار  اصلی   کنندۀتعیین بحث 

« ما  ثبوت،  خوانش  بررسی  شامل  که  است  علمی«  روش 

 شود.می  و تفسیر موضوعی ها درک و دریافت داده 

 پرسش از تعداد روایات ابوهریره 

 5000کنند که احادیث ابوهریره بیش از  می   برخی ذکر

تعدادِ این  که  است  عالمت    حدیث  به  منجر  زیاد،  بسیار 

برخی از    .شودمی   سؤال و ایجاد تردید در منبع این احادیث

 
دراسات في الحديث النبوي وتاريخ  -
تدوينه
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گویند: او چگونه توانسته چنین تعداد زیادی را که  می   آنان

 بسپارد؟ خاطربهتواند حفظ کند را می  فقط کامپیوتر

این واقع  عدم    دهندۀنشان و    دارخنده توهم    یک  در 

دلیل این توهم این است    .آگاهی معترض از فن سنت است

طرق  ابن  که و  مکررات  و  شواهد  با  را  صحابه  روایات  حزم 

مخلد بن  بقی  اساس مسند  بر  مفقود  -  روایت،  که مسندی 

به همین خاطر گمان کردندمی   ذکر  -است  ،این  که  کرده، 

نه   است  طرق  تعداد  این  واقع  در  اما  است  احادیث  تعداد 

 تعداد احادیث. 

»مس اساس  بر  واقع  وسیعدر  که  احمد«  و  ترین  ند 

روایات  ترین  دقیق  داریم،  دست  در  که  است  مسندی 

بدون    ، رسد که این عددمی   حدیث  1300ابوهریره تنها به  

  حذف مکررات بوده و احادیث صحیح و ضعیف را نیز شامل 

طرق   اشود! اگر احادیث مکرر و احادیثی که از ابوهریره بمی 

ای به  کنی،  حذف  را  شده  روایت  نخواهی ضعیف  عدد  ن 

 رسید. 
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روایت  ابوهریره  تنها  که  بسیاری  احادیث  انکار 

 کرده

هزار  گویند: ابوهریره از کجا پنجمی   برخی از آنان با انکار

بقیمی   حدیث که  چگونه نمی   صحابه ۀ  دانست  دانستند؟ 

پیامبر   با  توانست  احادیث   nابوهریره  این  تا  کند  خلوت 

 صحابه کجا بودند؟ ۀپرشمار را از ایشان بشنود؟ پس بقی

این ایراد نیز حاکی از عدم آگاهی معترض به فن سنت  

دیگر    .است از  کرده،  نقل  ابوهریره  که  احادیثی  واقع  در 

از   ناچیزی  تعداد  در  جز  ابوهریره  و  شده  نقل  نیز  صحابه 

ده به  تعدادشان  که  نیز حدیها  احادیث  رسد، نمی   ث 

باز هم    .تنهاست  بگذاریم،  را کنار  ابوهریره  روایت  اگر  حتی 

 این احادیث از طریق دیگر صحابه نقل شده است. 

مطالعات معاصر درمورد این مشکل، ترین  یکی از جالب

تحقیقی است که توسط »دکتر محمد عبده یمانی« با تیم 

تحقیقات   آن  در  که  است  شده  انجام  رایانه  متخصص 

با   صورتبه  ، ایهیانرا ابوهریره  روایات  ارتباط  دیجیتال، 

نشان و  کرده  آشکار  را  اصحاب  سایر  که    دهدمی   روایات 

احادیث این  است  ، اغلب  نبوده  بدو  یمانی   .منحصر  دکتر 
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ۀ ای« آن را در روزنامهجزئیات این تحقیق و تحوالت »رایان

سال   که  ق1426محلی  داده  اطالعمی   شرح  برای  از   توان 

 ( 1) .ئیات این تحقیق درخشان بدان مراجعه کردجز

توهمشان   این  اعتراض،  این  در  اشکال  اسباب  از  یکی 

 اهللرسول« )اهلل  رسولگوید: »قال  می   است که وقتی صحابه

شنیده    nفرمود( یعنی آن سخن را مستقیماً از رسول خدا  

است! صراحتاً این یک رسوایی بزرگ است که ناشی از ورود 

را  آن  صالحیت  متأسفانه  که  است  علومی  به  گستاخانه 

علم حدیث با شنیدن این اعتراض ۀ  طلبترین  کوچک  .ندارند

روای  ؛ گیردمی اش  ه خند بیشتر  از  ازیرا  اصل  در  صحابه  ت 

صحابه    .تنبوده، بلکه روایتشان از یکدیگر بوده اس  nپیامبر  

روایت یکدیگر  و  تر  کوچکۀ  صحاب  ویژهبهکردند،  می   از 

ۀ  بیشتر احادیث صحاب  .کسانی که دیرتر اسالم آورده بودند

نقل  گونهاین  معمر صحابه  دیگر  از  را  آن  که   است 

آناندهکردمی  از  خاطر  این  به  اما  دارای ها  ،  که  شده  نقل 

 اسناد عالی بودند. 

 
الرواية وصدقها- أمانة  أبو هريرة: 
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کردند، می   را از یکدیگر نقلصحابه هرگاه حدیثی نبوی  

ذکر را  مستقیماًنمی   واسطه  بلکه  »قال  می   کردند،  گفتند 

علوم    ؛ «اهلل  رسول به  چندانی  آگاهی  که  کسی  نتیجه  در 

روایتی  را  آن  ندارد،  پیامبر  بی   حدیث  از    nواسطه 

»مرسل صحابی«  .پندارندمی  را  پدیده  این  مصطلح   علمای 

 نامند. می 

 از شواهد این امر:

عازب بن  عن »گوید:  می   براء  به  نحدثکم  ما  کل  ما 

بعضنا من بعض ولکنا    n  اهلل  رسول سمعناه؛ بل سمع 

گوییم  می   به شما  n  اهللرسولاز احادیث    هرچه)  «ال نکذب

نشنیده  که  شنید را  یکدیگر  از  بلکه  دروغ ایم  ه ایم؛    ولی 

 .(1) گوییم(نمی 

پیامبر  ابن از  را روایت کرده در   nعباس  »اعمال حج« 

  وی را با گروهی از   nحالی که شاهد آن نبوده؛ زیرا پیامبر  

 
العلل-
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از  بنی  را  این  او  اما  فرستاد،  مزدلفه  شب  در  عبدالمطلب 

 برادرش، فضل بن عباس، شنیده است. 

روایت پیامبر    کند می   ابوهریره  من  »فرمود:    nکه 

یصم فال  جنباً  الفجر  فجر    «أدرکه  هنگام  جنب )هرکس 

بود، روزه نگیرد( سپس بعد از بیان حدیث گفت: »این را از  

 .(1)ام«فضل شنیده 

از صحابه )اهلل  رسولگفتند: »قال  می   برخی   اهللرسول « 

گفت فالن صحابی این می   پرسید، می   فرمود(، اگر عمر از او

پیامبر   از  را  ذکر  nحدیث  را  واسطه  و  کرده  نقل   برایم 

 کرد.می 

»الیواقیت«ابن کتاب  در  مذهب  »  گوید:می   طاهر  از 

بود که اگر برایشان صحیح بود که پیامبر   gصحابه  

n    از ایشان بدون ذکر واسطه حدیثی فرموده، آن را 

عباس »داستان وأنذر ابن  کردند؛ ابوهریره ومی   روایت

این داستان در   .اندهعشیرتک األقربین« را روایت کرد 

در حالی که ابوهریره در   ه،آغاز اسالم در مکه رخ داد

سن و  نداشته  حضور  کمتر  ابن   آن  آن  از  هم  عباس 
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»ایستادن پیامبر بر چاه قلیب بدر«   cعمر  ابن   .است 

کرده روایت  که  ،را  حالی  حاضر  ابن  در  بدر  در  عمر 

بن    .نبوده ماجرای   مخرمةمسور  الحکم  بن  مروان  و 

کرد  نقل  را  سنشان اند  هحدیبیه  با  که  حالی  در 

زیرا  خوانیهم دنیا   ندارد؛  به  هجرت  از  بعد  سال  دو 

روایت   .اندهآمد را  قمر  انشقاق  مالک حدیث  بن  انس 

داده   رخ  هجرت  از  قبل  اتفاق  این  که  حالی  در  کرده 

ائمه این احادیث و امثال آن را در صحیحین و   .است 

اجماع  بدان  احتجاج  بر  و  آورده  کتب  دیگر 

 (1) «.اندهکرد

حدیثی، در علوم سنت نبوی مشهور است و ۀ  این پدید

شواهد    و  نامندمی   ذکر شد »مرسل صحابی«  کهچنان آن را  

قسمت و  کرده  ذکر  برایش  و های  زیادی  آن  حدیثی 

 .انده تأثیراتش بر روایت را بررسی کرد

 
عل - الصالح  يالنكت  ابن  مقدمة 
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الراوی« »تدریب  در  مرسل  »  گوید:می   سیوطی  اما 

که   کاری  از  دادن  خبر  مانند   n  اهللرسولصحابی، 

که بخشی  آن  آن،  مانند  یا  داده  دانند می   انجامش 

صغر سن یا تأخیر در    دلیلبهخودش شاهدش نبوده،  

اسالم آوردن، در مذهب صحیحی که جمهور یارانمان 

آن بر  دیگران  استو  صحیح  از   .اند،  دسته  آن  حتی 

بر صحت   به ضعف مرسل هستند،  قائل  محدثینی که 

دارند اجماع  صحابی  موارد   .مرسل  صحیحین   در 

اینبی  از  بیشتر   مورد  شماری  زیرا  است؛  آمده 

است صحابه  از  همه  روایاتشان  عادل که    . اندشان 

روایاتشان از غیر صحابه نادر بوده و اگر از غیر صحابه 

 ( 1)«. کنندمی روایت کنند، آن را بیان

هم که  است  این  پرشمارۀ  منظور  ابوهریره    را  احادیث 

پیامبر   زبان  از  از   nمستقیماً  بسیاری  بلکه  نکرده،  روایت 

گرفته، اما در آن لحظه به    اهللرسول ۀ  را از دیگر صحابها  آن 

؛ زیرا واسطه، صحابی بوده که اندهذکر سند احادیث نپرداخت

 
الراوي- تدريب 
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  اثری که گذشت  براء بن عازب در  همان گونه که  ؛ ثقه است

عن  »  فرماید:می  به  نحدثکم  ما  کل    n  اهلل  رسولما 

نکذب ال  ولکنا  بعض  من  بعضنا  سمع  بل    « سمعناه؛ 

احادیث    هرچه) شما  n  اهللرسول از  که می   به  را  گوییم 

 گوییم(.نمی  ولی دروغایم  ه ایم؛ بلکه از یکدیگر شنیدنشنیده 

 پیامبر هم صحبتی با مشکل کوتاهی مدت 

که است  این  شده  مطرح  ایرادات  جمله  گویند:  می   از 

بیشتر» همراهی  می   مشکل  مدت  بودن  کوتاه  اگر  شود 

با   بگیریم  n  اهللرسول ابوهریره  نظر  در  ابوهریره    ؛ را  چون 

 « مشهور است، دیر اسالم آورده. کهچنان 

استعدادهای ذاتی اصحاب خود را   nدر حقیقت پیامبر  

آنان محول به  را  آن  با  متناسب  وظایف  و  نمود،  می   تقویت 

خالد   دادن،  مشورت  و  فرماندهی  برای  عمر  و  ابوبکر  مثالً 

 عباس برای علم تفسیر، معاذ برای علم حاللابن  برای سپاه، 

برای  صحابه  از  برخی  مواریث،  برای  ثابت  بن  زید  حرام،  و 

مسعود و ابی بن کعب برای حفظ قرآن کریم و  ابن  قضاوت، 

ابوهریره،  نیز مهمابن  قراءاتش،  متخصصان  ترین  عمر و انس 

 روایت سنت بودند. 
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گرفت که مطابق می   کاری را بر عهده  ، هریک از اصحاب

توانایی  پیها  با  و  بود  استعدادش  او و  در  به   ؛ دیدمی   امبر 

تفسیر به  صحابه  بیشتر  دلیل  دادن   همین  فتوا  و 

و    کهچنان ،  اندهنپرداخت حدیث  روایت  به  صحابه  بیشتر 

نپرداخت تابعین  به  آن  تابعین    .اندهرساندن    دلیل بهبزرگان 

حفظ و وسعت روایت و عالقه به نقل حدیث ابوهریره، بیش 

 از دیگران به او عالقه داشتند. 

دادصحاب شهادت  حدیث  حفظ  به  برایش  ائمه  و   . انده ه 

بزرگ،  جنازابن  صحابی  تشییع  در  برایش ۀ  عمر،  ابوهریره 

آمرزش ومی   طلب  که »فرمود:  می   نمود  بود  کسانی  از 

حفظ  n  اهللرسول حدیث   مسلمانان  برای   را 

ابوهریرهابن  همچنین  . (1)«نمودمی  به  از »گفت:  می   عمر 

خدا  ۀ  هم رسول  همراه  بیشتر  را   nما  احادیثش  و 

 .(2)«بیشتر از ما حفظ بودی

تابعین دقت تسلط ابوهریره و تمایز او بر دیگر صحابه را 

در   .دادندمی   تشخیص بخاری  که  جالب  داستانی  در 

 
الكبر- يالطبقات 
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 »التاریخ« ذکر کرده، آمده است که تابعی، محمد بن عماره، 

نفر  »   گوید:می  ده  چند  که  نشستم  مجلسی  از در 

ابوهریره شروع    .بزرگان صحابه در آن حضور داشتند

برای آنان ولی برخی از   nکرد به نقل حدیث از پیامبر  

نداشتند یاد  به  را  آن حدیث  را   .آنان  یکدیگر  سپس 

سپس   .آوردندمی   شدند تا آنکه آن را به یادمی   یادآور

را هم گفت  گونهن احدیث  را چند   .برایشان  این عمل 

ترین  آن روز دانستم که ابوهریره حافظ   .بار تکرار کرد

است فرموده  .(1)«مردم  شافعی  ابوهریره »  : امام 

در عصر خودش حدیث ترین  حافظ  که  است  شخصی 

 ( 2) «.هکردمی روایت 

پیامبر    روازاین به  ابوهریره  که  کرد    nهنگامی  شکایت 

دعا  برایش  پیامبر  کرده،  فراموش  را  احادیث  از  برخی  که 

فراموش را  آن چیزی  از  و پس  کار  .کردنمی   کرد   ابوهریره 

 
التاريخ الكبير-

فتح الباري  
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بلکه  نمی  نداشت،  شغلی  و  و   فقطکرد  بود  پیامبر  همراه 

این امر، باعث فقرش شده    .نمودمی   سخنان ایشان را حفظ

همچنین او برخالف سایر اصحاب پیامبر،   .صفه بوداهل  و از

مرحل فراگیریۀ  در  و  مناصب    ، دریافت  و  والیت  دارای 

 اساسی نبود. 

پیامبر   با  ابوهریره  که  مدت    نشینی هم  nمدتی  کرد، 

 طوربه  ، روز بود که در این مدت  1460، بلکه  هکوتاهی نبود 

بود همراه  ایشان  با  را    .کامل  او  روایات  »متن«    5000اگر 

روز  فرض کن او هر  معناست که  این  به  میانگین   طوربهیم، 

اگر تخصصش در روایت    .کرده استمی   سه حدیث را حفظ

که  روزهایی  تعداد  با  دیگر  کار  به  اشتغالش  عدم  و  سنت 

پیامبر   روشن  nهمراه  برایت  کنیم،  را جمع  شود می   بوده 

 که این عدد، یک عدد بسیار طبیعی است. 

، مثالً تفاسیر زیادی از تخصصش در روایت سنت  دلیلبه

است نشده  نقل  صادق  . او  غیر  هر می   اگر شخصی  در  بود، 

 اما او تنها آنچه حفظ کرده بود را بیان  .گفتمی   فنی سخن

 کرد.می 

« اینکه  به  اعتراض  صحابه  ابنآیا  دیگر  از  بیش  عباس« 

به  اعتراض  آیا  است؟!  درست  گفته،  قرآن سخن  تفسیر  در 
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از دیگر صحابه در میراث سخن   اینکه »زید بن ثابت« بیش

گفته، درست است؟! آیا اعتراض به اینکه »عائشه« بیش از 

همین  به  است؟!  درست  گفته،  فقه سخن  در  صحابه  دیگر 

 صورت، اعتراض به تخصص ابوهریره نیز درست نیست. 

نشینی کنیم مدت کوتاه هم می   بسیار خوب، جدالً فرض 

این   .که احادیث زیادی را نقل کند   دهدمی ن  ابوهریره اجازه

 .شود روایت سایر صحابه را نیز زیر سؤال ببریممی   امر باعث

از صغار صحابه محسوبابن رحلت  می   عمر  هنگام  که  شود 

بر اساس گفت   nپیامبر    ۀ کودک بود در حالی که روایاتش 

مالک نیز از صغار ابن  انس  .رسدمی  حدیث  2630حزم به  ابن

 2286حزم  ابن  ۀشود که بر اساس گفتمی   صحابه محسوب

است کرده  روایت  صحابه   عباسابن  .حدیث  صغار  از  نیز 

کودک بود در    nشود که هنگام رحلت پیامبر  می   محسوب

  حدیث   1660حزم به  ابن  ۀحالی که روایاتش بر اساس گفت

بیرونی    .رسدمی  زندگی  مشاهده    n  اهللرسول عایشه  را 

  ۀ بوده اما بر اساس گفتاش  ه خانزیرا بیشتر اوقات در    ؛ نکرده

 حدیث روایت کرده است.  2210حزم ابن

شود که شبیه سؤالی است که  می   در اینجا سؤالی مطرح

دربار افراد  مطرحۀ  این    گفته   کهچنان  ؛ کنندمی   ابوهریره 
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صحابه  :شودمی  صغار  است  ممکن  انس، -  چگونه   مانند 

بیشتر  ابن  عباس، ابن که  پیامبر  و همسر  در  عمر  را  اوقاتش 

چندین برابر احادیثی که ابوبکر و عمر   -گذراندهمی اش  هخان

 ، روایت کنند؟ انده و عثمان و علی روایت کرد

اگر قصد دارید روایت ابوهریره را به چالش بکشید، باید  

متعدد به  ابن  عباس، ابن  روایات  نیز  را  عایشه  و  انس  عمر، 

 چالش بکشید. 

 توسط عمر  اشکال نهی ابوهریره از روایت

کنند این است که چرا می   از جمله چیزهایی که مطرح

منع و او را    n  اهللرسول عمر، ابوهریره را از روایت حدیث از  

  (« کرده هامیمون)سرزمین  تهدید به تبعید به »

 !؟است

انجمن در  که  اعتراض  این  به  وقتی  حقیقت  های  در 

فکر کردم، متوجه شدم که معترض    محلیمان مطرح شده، 

 دو خبر را با یکدیگر درآمیخته است. 

عمر، جمل که  آمده  تاریخ  کتب  در  به  ۀآنچه  را  تو  »یا   :

کنم«، خطاب به  می   ( تبعید)أرض  ها  سرزمین میمون

»ابوهریره« نبوده، بلکه عمر آن را به »کعب األحبار« تابعی،  
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قضی ازۀ  در  حدیث  این اهل  نقل  معترض  که  گفته  کتاب 

 جمله را در خطاب به ابوهریره آورده است. 

الدمشقی« آمده و  در »تاریخ    کهچناناین خبر  

کرد نقل  وی  از  شدانده مورخان  نقل  چنین  آن  سند  با  ه ، 

الرعینی به من گفته: مروان بن   زرعةمحمد بن  »  است:

محمد به ما گفته: سعید بن عبدالعزیز از اسماعیل بن  

نقل یزید  بن  سائب  از  عمر کندمی   عبیداهلل  شنیدم   :

 اهلل رسول بن الخطاب به ابوهریره گفت: نقل حدیث از  

n  تبعید دوس  سرزمین  به  را  تو  وگرنه  کن  رها   را 

به کعب گمی  و  را رها کن وگرنه کنم  فت: نقل حدیث 

 (1)«.کنممی  تبعید القردةتو را به أرض 

مطرح  منطقی  پرسشی  اینجا  فرد می   در  چگونه  شود: 

عبارت  یعنی  است؟  شده  سردرگمی  این  دچار  معترض 

« چگونه به ابوهریره نسبت داده شده در حالی »أرض  

 کعب االحبار نقل شده است؟ درموردکه 

 
تاريخه-
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شخصاً معتقدم معترض عمداً قصد چنین خلط مطلبی 

که است  واضح  بلکه  ایبی   نداشته،  در  و  بوده    ن گناه 

مقصرند دیگران  سرنخ  .سردرگمی،  پیگیری  با  واقع  های در 

آشکار ما  برای  مطلب،  خلط  جوانان  می   این  این  که  شود 

ند، بلکه تنها از  کننمی   اصالً به منابع علمی تخصصی مراجعه

نقلنافرهنگی  های  کتاب  کارشان می   روشمندی  که  کنند 

های تدلیس، تقلب، جعل و تزویر است که آنان را در بحران

 افکند. می   بزرگ علمی 

زنجیر درۀ  اگر  کنیم،  دنبال  را  شایعه  که می   این  یابیم 

شده، ۀ  سازند هالک  همان  نخست،  مدلس  و  فریب  این 

« است که  «، در کتاب بد نامش، »أضواء علی  »

بسیاری از جوانان عجول، این خلط مطلب را از او نقل و در 

، در حالی که علمای متخصص انده هایمان پخش کردانجمن

این »دروغ   به  نسبت  ابتدا  داداز همان    . انده « هشدار 

حس  باید  اما   وقتی  کنیم  چه  برد،  شکایت  خدا  به 

کرد   تی شناخروش  تحصیل  جوانان  در  زایل  ۀ  علمی  امروز، 

 شده است؟ 

عالم گفتار  این  به  من  بن »محدث  ۀ  با  عبدالرحمن 

عساکر از ابن   گوید:می   ة يابور»  یحیی المعلمی« بیندیش:
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روایت یزید  بن  سائب  از کندمی   حدیث  حدیث  نقل   :

پیامبر را رها کن وگرنه تو را به سرزمین دوس یا أرض 

به   ة يابورگویم:  می  کنم.می  تبعیدالقردة   را  آن 

ويالبدا» لفظش  ابن  «ةيالنها   ة  اما  داده،  نسبت  کثیر 

است چنین  تبعید   :آنجا  دوس  سرزمین  به  را    »تو 

کنم و به کعب االحبار گفت: نقل حدیث را رها کن می 

ذکر    ةيابور  .«کنممی   تبعید  القردةوگرنه تو را به أرض  

د هر  و  کرده  رها  اینجا  در  را  برای  کعب  را  جمله  و 

 (1) «ابوهریره جمع کرده است!

ابوریه از این قبیل تقریرهای نادرست، بسیار دارد که با  

بین گفته ترین  ساده  اصلی مشخصهای  مقایسه  منابع  و   او 

نوشتمی  ردیه  کتابش  بر  که  متخصصی  محدثین  ،  اندهشود! 

تدلیس  این  از  بسیاری  دادهایش  به  همچنین   .انده هشدار 

 ممکن است خود ابوریه نیز قربانی خاورشناسانی باشد که از

نقل جانب   .کندمی   آنان  از  تدلیس  این  است  ممکن 

 
األنوار الكاشفة-
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باشد مسائل    ؛ »گلدزیهر«  نیز  او  که ای  چنینی اینزیرا  دارد 

سنت از  ۀ  شیخ مصطفی السباعی در کتاب مشهور خود دربار

اوها  آن  به  که  »گلدزیهر«  شاگرد  و  برداشته   تعلیم  پرده 

انتقاد قرار داده که در مورد  داد، یعنی »یوزف شاخت« رامی 

در کتابش، أضواء    منابع    آن زمان، شاخت و گلدزیهر، 

 ، بسیار متحیر گشته بودند. علی 

که   شود  متوجه  موضوعی  ناظر  که  است  این  هدف 

جوانان این  دارند-  چگونه  درستی  ذات   دلیلبه،  -که 

و  یانگارسهل  آبروی شناختی روش تدبیری  بی   علمی  با   ،

کرد  قدرگرانای  ی صحاب به انده بازی  اگر  که  حالی  در   ،

احترام  علمی«  مراجع می   »روش  دنبال  به  و  گذاشتند 

»ناروشمندی می   تخصصی  موارد  از  بسیاری  در گشتند،  ها« 

 شد. می  فرهنگی معاصر برایشان آشکارهای نوشته

ها، این خبر در اصل ضعیف است و دو  اینۀ  با وجود هم

الرعینی »مجهول«   علت دارد: نخست اینکه محمد بن  

السائب   .است و  عبیداهلل  بن  اسماعیل  میان  »انقطاع«  دوم: 

 حدیثی از کتب    یکهیچبن یزید. عالوه بر این، این خبر در  

 شود. نمی  استوار است، یافتها که محور اسالم بر آن 
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ر از نقل زیاد حدیث، این نهی خاص  اما درمورد نهی عم

نیست   تصور  کهچنان ابوهریره  عمر کندمی   پرسشگر  بلکه   ،

عالمه ذهبی   .کردمی   صحابه را از نقل زیاد حدیث نهی ۀ  هم

عمر   از  وارده  آن    بارهدراینآثار  پی  در  و  کرده  خالصه  را 

بوده  می   چنین عمر  اجتهاد  این  که  اجتهاد    برخالفآورد 

صحابه  دقیق  .دیگر  عبارتی  در   aعمر  »گوید:  می   ذهبی 

روایت می   گونهاین  حدیث  خدا  رسول  از  »زیاد  گفت: 

حدیث  پخش  از  را  صحابه  از  بسیاری  و  نکنید« 

از   .کردمی   سرزنش دیگر  برخی  و  عمر  مذهب  این 

 ( 1)«د. صحابه بو

این، »مسئل ابتدا  ای  ه منشأ  اختالفی« است که از همان 

این   . است در میان صحابه وجود داشته   بر  از صحابه  برخی 

، واجب است اندهاز رسول خدا آموخت  هرچهعقیده بودند که  

اصحاب    .کنند  شمنتشر نظر  ابوهریره،   ، است  پرروایتاین 

ابوسعید    و  عباس، جابر بن عبداهللابن  عمر، عایشه، ابن  انس، 

 این اصحاب دارای هزاران روایت هستند.  .خدری

 
النبالء- أعالم  سير 
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برخی دیگر از صحابه بر این عقیده بودند که نقل روایات 

آوردن   روی  برای  دستاویزی  دارد:  پی  در  چیز  دو  بسیار، 

واردان  شود، مخصوصاً تازهمی   تابعین به حدیث و ترک قرآن

این مذهب   .به اسالم و احتمال وقوع خطا با توسع در روایت

به همین دلیل است که ذهبی در    .عمر و برخی دیگر است

گفته   خود  قبلی  دقیق  است»عبارت  عمر  مذهب   «. این 

صحابه   میان  در  قضیه  این  است  gپس  بوده    .اجتهادی 

در  های  پیشینه  او  از  ثابت  خبر  این  را  عمر  اجتهاد  ذهنی 

آشکار  الحاکم«  عمر  کندمی   »مستدرک  آن  در    که 

بر»  :فرمایدمی  وارداهل  شما  که می   سرزمینی  شوید 

  .است  زنبورعسلصدای قرآن برایشان همچون صدای  

آن بر  را  احادیث  به ها  پس  را  شما  مبادا  نکنید،  ارائه 

 n  اهللرسول به قرآن بپردازید و از    .خود مشغول دارند 

 ( 1)«.روایت کنید، بروید که من نیز با شما هستم کمتر

که دیگر  رویدادی  در  ابن  در  روایت  »عبدالبر  الجامع« 

می خواستم سنت را بنویسم اما  »  فرماید:می   کرده، عمر

نوشتند،  هایی  از قومی یاد کردم که پیش از شما کتاب
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آن به  ترک  ها  سپس  را  خدا  کتاب  و  آوردند  روی 

ب  .کردند را  کتاب خدا  به خدا قسم هرگز  ا چیزی من 

 ( 1)«.آمیزمی نم

از   یکی  کرده  این  توجه  آن  به  عمر  که  است  مواردی 

اولویت  ، است به قرآن، سپس مانند ترتیب  اولویت دادن  ها، 

مسلمانان، نه اینکه قصد عمر، اهتمام به سنت و مراعات تازه 

ترک روایت و کتمان علم باشد؛ چراکه خود عمر، بر اساس  

 حدیث روایت کرده است.  537حزم ابن ۀگفت

 یره با قرآنادعای تعارض احادیث ابوهر

برخی  که  است  این  شده  مطرح  ایرادات  جمله    از 

در »گویند:  می  که  ابوهریره  احادیث  درمورد  ما  موضع 

صحیحین، با معیارهای حدیثی ثابت شده اما با نص صریح 

و زمین  ها  قرآن مخالف است، مانند حدیث »آفرینش آسمان 

 «در شش روز« چیست؟

 
جامع بيان العلم-
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ح صحیحین،  در  بگوییم:  که  است  این  دیث پاسخ 

باشد ی  اه علیمتفق تعارض  در  قرآن  با  که  ندارد  اگر    .وجود 

 چنین باشد، آن روایت در متنش علتی وجود دارد. 

این حدیث   است،  کرده  ذکر  معترض  که  مثالی  درمورد 

ثابت    علیهمتفق اساساً  معیارهای حدیثی،  و همچنین طبق 

تضعیفش   محدثین  جمهور  که  است  حدیثی  بلکه  نیست، 

بخاری،   ، انده کرد معین،  ابن  مانند  بن  یحیی  المدینی، 

البیهقی، مهدی،  بن  و ابن  ،هتیمیابن  عبدالرحمن  القیم 

 بسیاری دیگر.

اشاره بدان  پرسشگر  که  حدیث  حدیث کندمی   این   ،

 یوم السبت...« است.   معروف »خلق اهلل

آسمان  خداوند  که  است  این  حدیث  این  و ها  مضمون 

روز،   در شش  )نه  آفرید  روز  هفت  در  را  که    گونهآنزمین 

تصور ظاهری    ؛ (کندمی   معترض  معنای  با  خاطر  همین  به 

آفریده، ها  قرآن که خداوند آسمان را در شش روز  و زمین 

 منافات دارد. 

انتقاد مورد  آن  خاطربه ل کرده و  این حدیث را مسلم نق

است گرفته  قرار  این   . حفاظ  حدیث  این  در  موجود  علت 

است که راوی اشتباه کرده و آن را به پیامبر نسبت داده در 
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 تیمیه در »الفتاوی«ابن  . حالی که سخن کعب االحبار است

اما حدیثی که مسلم روایت کرده »خداوند  »  فرماید:می 

حدیثی »معلول« است   ،ید«خاک را در روز شنبه آفر

  . مانند بخاری و بقیه  ،انده حدیث آن را رد کردۀ  که ائم

فرماید: صحیح این است که موقوف بر کعب می   بخاری

داشته    .است  بیان  و  کرده  ذکر  را  تعلیلش  نیز  بیهقی 

که حدیث اشتباه بوده و از مرویات ابوهریره از پیامبر  

انکار اهل  .نیست مسلم  بر  را  تخریجش  نیز  خبره 

 (1) «.اندهکرد

الصحیح«ابن  امام »الجواب  در  در »  فرماید:می   تیمیه 

کلم نیز چند  مسلم  داردۀ  صحیح  وجود  در    . نادرست 

احادیث وجود    همان  قرآن، چیزی  با  موافق  و  صحیح 

نادرستی  که  نشاناش  دارد  روایت  دهدمی   را  مانند   ،

خلقت   و  آفرید  شنبه  روز  در  را  خاک  »خداوند 

هفت روزهای  در  را  داد«مخلوقات  قرار  ۀ  ائم  .گانه 

بن معین، عبدالرحمن بن مهدی،   مانند یحیی  حدیث 

 
يمجموع الفتاو -
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و دربار.بخاری  داشتۀ  ..  بیان  حدیث  که اند  هاین 

حتی بخاری    .نادرست است و از سخنان پیامبر نیست

کعب  سخن  که  است  آورده  الکبیر«  »التاریخ  در 

است داده    کهچنان   ؛االحبار  توضیح  خود  جای  در 

 و بیان   کندمی   قرآن کریم به نادرستی آن اشاره  .است 

است می  انجام شده  روز  در شش  که خلقت  در   .دارد 

خ »پایان  که  شده  ثابت  جمعه صحیح  روز  در  لقت، 

 ( 1) «.بوده« پس آغاز آن در روز یکشنبه خواهد بود

نظر  سنت« می   به  فن  »از  معترض،  شخص  که  رسد 

تعارض سنت با ۀ  گوید: دیدگاهمان دربارمی   است که  دوربه

قیم ابن  قرآن چیست؟ در واقع اگر به کتاب »المنار المنیف«

سنت«می   مراجعه متون  »نقد  قواعد  به    نزد   (2)کرد، 

پی اهل داللت    .بردمی   حدیث  یا  قطعی  عقل  با  حدیث  اگر 

و   آن  در  علتی  خود  این  باشد،  داشته  تعارض  قرآن  قطعی 

 
المسيح لمن بدل دين  الصحيح  الجواب 

المنار المنيف  -
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با این حال، بسیاری از    .خللی در اسناد آن است  دهندۀنشان 

فرهنگ غالب غربی، تفاوتی میان تعارض  ۀ  نگارندگان شیفت

 ند!شونمی  سنت با عقل و تعارض سنت با نظر شخصی قائل

 اشکال مخالفت برخی از صحابه با ابوهریره 

انجمن از  برخی  در  که  ایراداتی  جمله  مطرح  از  هایمان 

که:  می  است  گفته  این  را  »شود،  ابوهریره  عایشه،  و  عمر 

 «!انده متهم و در بیش از یک حدیث او را تکذیب کرد

کنم مقصود شخص معترض، سخن عایشه است  می   فکر

نماز را    ،سیاه  زن، االغ و سگِ»  ،ابوهریرهوقتی به حدیث  

این   .دهدمی   پاسخ  «، کنندمی   قطع شنیدن  با  عایشه 

یکی  »گوید:  می   حدیث سگان  و  خران  با  را  ما  آیا 

 « دانستید؟!

انکار را  آن  عایشه  که  حدیث  این  واقع  ، کندمی   در 

ابوهریره  ش  راوی به  تنها  عایشه  و  نیست  ابوهریره  تنها 

بلکه   نکرده،  را اعتراض  حدیث  این  که  اصحابی  تمام  به 

کرد نمودهانده روایت  اعتراض  از    .،  تن  پنج  را  حدیث  این 

الحکم    و  عباس، ابوذر، عبداهلل بن مغفلابن  صحابه )ابوهریره، 

کرد روایت  عمرو(  انکار  .انده بن  را  آن  عایشه    ؛نمودمی   اما 
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که است  چنان  سگان  »  گوید:می   زیرا  و  خران  به  را  ما 

را در حال    n  اهللرسول تشبیه کردید! به خدا سوگند  

قبله   و  او  میان  بستر،  بر  من  که  حالی  در  دیدم  نماز 

آمد  پیش  برایم  حاجتی  بودم،  کشیده  ناپسند    .دراز 

از  پس  شود،  اذیت  خدا  رسول  و  بنشینم  که  دانستم 

 (1) «.میان پاهای ایشان رد شدم

بر گروهی از صحابه که روایت پنج عایشه این حدیث را  

انکار رسیده،  ما  به  این   .کردمی   نفرشان  هم  انکارش  دلیل 

بود فهمیده  بودند،  فهمیده  آنان  آنچه  برخالف  که    . است 

ذکر  صحابه  دیگر  از  بیش  را  ابوذر  روایت  عایشه    البته 

روایتیمی  در  عایشه  زیرا  »ایمی   کرد؛   .عراق«اهل  گوید 

آن ابن تفسیر  در  »ای »  گوید:ی م  حجر  گفته:    عایشه 

 گونهاین ..« گویا  .عراق، شما ما را برابر دانستید بااهل

 ( 2) «.عراق از ابوذر و دیگران اشاره نمودهاهل به روایت

 

الباري  فتح  -
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داشته  یاد  به  باید  محقق  است  این  اشکال  این  اساس 

صحابه« میان  »اختالف  که  و    ، باشد  مسائل  از  بسیاری  در 

است داده  رخ  از    ؛ احادیث  آنچه  به  یک  هر  که  گونه  بدین 

کرد و اگر ظاهر روایتش  می   دید، عملمی   شنید یامی   پیامبر

  . کردمی   داشت، آن را انکارمی   با ظاهر روایت دیگران تعارض

است بسیار  صحابه  از  برخی  روایات  بر  عایشه  برای   .انکار 

و آن   هکرد  آوریجمعرا در کتابی  ا  ههمین، امام زرکشی آن

« الصحابة ياإلجابة إلرا  علی  عائشة  استدرکته  ما  « راد 

است. نامید حدیث    ه  کتاب،  این  در  زرکشی  یقطع »امام 

آن را ۀ  را ذکر و اختالفات صحابه دربار  (1) «...الصالة المرأة

 بیان کرده است. 

ابوهریره شاهد آن است که عایشه این حدیث را تنها بر  

 بلکه بر پنج تن از صحابه انکار نموده است.  ، انکار ننموده

 اشکال روایت ابوهریره از کعب االحبار 

انجمن از  برخی  در  که  مطالبی  جمله  مطرح  از  هایمان 

که:  می  است  گفته  این  که  »شود،  گفته  سعید  بن  بسر 

 



 اریفصل دوم: علوم مع

225 

 

از   کرده،  می   روایت   اهللرسول ابوهریره در همان مجلسی که 

کرده؛ پس برخی از حضار در می   االحبار نیز روایتاز کعب  

خارج خلط  می   حالی  دچار  سخن  دو  این  میان  که  شدند 

 «مطلب شده بودند!

حقیقت این است که معترض به خود فرصت اندیشیدن  

،  کندمی   بسر بن سعید ذکر  مزیرا این سخنی که اما  ؛ نداده

همان    ، مصدر خطا را آشکار کرده  در دفاع از ابوهریره است و

ابوهریره بود . دقیقاً همان انده راویان ضعیفی که در مجلس 

هم در  که  ثابت می   گذشتههای  بحث  ۀچیزی  خواستیم 

از بسر بن  »  به سخن کامل بسر بن سعید توجه کن:  .کنیم

از   و  باشید  داشته  تقوا  گفت:  که  است  روایت  سعید 

اید در  به خدا سوگند ما را دیده  .حدیث حفاظت کنید

گفت می  از رسول خدا  .ایمبا ابوهریره نشستهحالی که 

نقل برایمان  کعب  از  برخاست  .کردمی  و    . سپس 

حدیث  بودند  ما  با  که  کسانی  از  برخی  شنیدم 
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به    اهللرسول  را  کعب  سخن  و  کعب  به   اهلل رسول را 

 (1)«دادند!می  نسب

فرماید ابوهریره در نسبت دادن دقیق  می   بسر بن سعید

داد و می   متعلق به پیامبر بود را به پیامبر نسبتبود، آنچه  

اما افرادی که در حفظ    .آنچه متعلق به کعب بود را به کعب

بودند او  ، ضعیف  هممی   با  در  را  احادیث  و   نشستند 

نشده    . آمیختندمی  توجهی  روایاتشان  به  ضعیف  افراد  این 

دربار اینجا  در  سعید  بن  بسر  امام  پس  ابوهریره  ۀ  است! 

دربار  دهدی من  هشدار ابوهریره  ۀ  بلکه  از  که  راویان ضعیفی 

هشدارمی   روایت داستان    دهدمی   کنند  در  معنا  این  که 

 کامالً آشکار است. 

 اشکال عدالت صحابه 

صحابه   روایات  درمورد  افراد  این  که  مطالبی  جمله  از 

کرد که:  اندهمطرح  است  سخن  این  »عدالت »،  اعتبار 

تا جایی که تبدیل به   ، موضوعیت داردازه  اندهصحابه« تا چ

حدیثی شده که جهالت نسبت به صحابی در سند  ای  ه قاعد 

 
التمييز-
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توثیق محسوب توان  می   چگونه  .شودنمی   حدیث، خللی در 

متشان از اشتباه، فراموشی، تدلیس، کتمان و خطای  صبه ع

بر چنین  در سنت  بسیاری  شواهد  زیرا  داشت؟  یقین  عمد 

 «افعالی وجود دارد.

ا بقیپاسخ  بگوییم:  مختصراً  که  است  در ۀ  ین  راویان، 

ای ه ایم، اما صحابجرح و تعدیل تکیه کرده ۀ  توثیقشان بر ائم

و سنت او را به ما  اند  ه را گرفته بود   n  اهللرسول که گرداگرد  

نبوی  انده رساند احادیث  و  قرآن  آیات  به  توثیقشان  در   ،

 .ایمرده ستاید، تکیه کمی   پرشمار که آنان را تعدیل کرده و

تر  قطعاً قرآن و حدیث از نظرات علمای جرح و تعدیل، دقیق 

 است. 

و »حفظ« ۀ  خالص دو رکن »عدالت«  بر  تعدیل  و  جرح 

 . استوار است

همراه   صحابۀ«  قطعی   ، n  اهللرسول »عدالت  نصوص  با 

قرآن و سنت متواتر ثابت شده است، اما »حفظ صحابه«ای 

روایت راوی با ۀ  یسکردند، حفظ با مقامی   که سنت را روایت

دانسته دیگری  نیز   .شودمی   روایت  تعدیل  و  جرح  علمای 

 روایات است. ۀ کارشان همین مقایسۀ هم
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یافت هم  صحابی  روایت نمی   یک  در  که  شود 

اگر    .« باشد پر توهم  /« یا »کثیراألوهامپراشتباه  / »کثیرالخطا

احادیث   کنیم،  مقایسه  صحابه  دیگر  روایات  با  را  روایاتش 

دارند اتفاق  معنا  یک  بر  همواره  معترض   .صحابه  فرد  اگر 

و کشف   مقایسه  دیگران  روایات  با  را  از صحابه  یکی  روایت 

کرد که وی کثیرالخطا است، این نتایج را ارائه دهد و ما نیز 

بر  نقصی وجود دا  ، پذیریم که در حفظمی   قطعاً رد و شرط 

 برهان است. 

صحبت درمورد »حفظ صحابی«، نه عملی   ،عالوه بر این

دلیل این امر این است که اصول اسالم   .است و نه مثمر ثمر

و قواعد شریعت، مربوط به احادیث تکی که تنها توسط یک 

احادیثی ۀ  بلکه هم  .شود، نیستمی   صحابی غیر مشهور نقل

دربرگیرند و  ۀ  که  اسالم  اصول  است، آن  شریعت  قواعد 

حتی اگر از حفظ   .توسط معروفان صحابه روایت شده است

با  ۀ  صحاب شریعت  احکام  اصول  بگیریم،  ایراد  مشهور  غیر 

 مشهور ثابت است. ۀ روایت دیگر صحاب
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 احادیث بر قرآن و عقلۀ عرضۀ اندیش

سنت بر اساس دیگر  ۀ  محاکم  ، یکی دیگر از تزهای رایج

است تشریع  بیانب  کهچنان   ؛ مصادر  آنان  از    و  کرده  رخی 

اثبات   صرفبهمطلق،    طوربهتوان سنت را  می   آیا»د:  نگویمی 

را  مالحظه  چندین  باید  حدیث  نظرم  به  پذیرفت؟  حدیث 

مهم که  کند  مقاصد آنترین  طی  تشریع،  کلیات  قرآن،  ها، 

 « دین و همچنین عقل است.

مانعی   بررسی  و  تحقیق  بگوییم:  که  است  این  پاسخ 

الزم است، اما با یک شرط مهم: اینکه به »روش   حتی ، ندارد

داده  دریافت  به  و  بگذاریم  احترام  ثبوت  علمی«  بررسی  ها، 

ارائ  و  داشته  ۀ  وقایع  اهتمام  عقالنی  و  موضوعی  تفاسیر 

 باشیم. 

تشریعۀ  مالحظۀ  اندیش مصادر  دیگر  اساس  بر    ، حدیث 

با روشی علمی،  اما  همگی در معیارهای اجرا شده هستند، 

مرکبچند و  نمونمی   خواننده  .الیه  مطالعه  برای  ای هتواند 

این المنیف«  مورد  برای  »المنار  کتاب  مراجعه ابن  به  قیم 

»مقارن  .نماید است،  محدثین  کار  دقیقاً  اما ۀ  این  روایات«، 

نظام شناختی روش تحلیل    شرطبه و  علمی  تحلیل  ،  نه  مند، 
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تسلیم برده در  سعی  که  به  سازی  ساز  غالب سنت  فرهنگ 

 غربی داشته باشد. 

 درآمیختگی منظورم    .دهدمی   این درآمیختگی بسیار رخ

 . شخصی« است ۀ میان »عقل« و »سلیق

نبودن جز از  تر  مانند: عدم اجتماع نقیضین، بزرگ  :عقل

و از  ،    ...کل  یکی  و  محترم  شریعت  در  امر    ترین مهماین 

آن  از  سنت  تفکیک  در  محدثین  که  است  معیارهایی 

 کنند. می  استفاده

سلیق بودن ۀ  اما  نصف  دانستن  ناپسند  مانند:  شخصی: 

این مواردی است که سلیقه باید    ، .. .میراث، تعدد زوجات، و

تابع قرآن و سنت باشد، نه اینکه قرآن و سنت تابع سلیقه 

ت غالب است  یک ملهای  باشد؛ زیرا این سلیقه صرفاً گرایش 

کاری   .کندمی   تحمیلها  که معیارهای خود را به دیگر ملت

افراد این  اساس    ، کنندمی   که  بر  را  روایات  که  است  این 

قضاوتهای  ملتۀ  »سلیق »قواعد می   غالب«  نه  کنند 

 موضوعی عقلی«.

بحثها  این از  در   است  هایی اندیشهۀ  دربارها  برخی  که 

انجمن در  ما  محلی  گروه های  اتاقها،  محیط  و  های فکر 

شد  پخش  گسترده   . انده فرهنگی  قضیه  اینکه  از  تر  حقیقت 
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بازخوانی های  وقتی کتاب   . هاستاین حرف با  فکری مرتبط 

 خوانم، متوجهمی   نص و میراث تحت فشار فرهنگ غالب را

به می  شبیه  چیزی  سنت«  و  »کتاب  با  برخورد  در  شوم 

 کلی وجود دارد. ی خط

تشکیک در روایات  ۀ  ت نبوی« بر پایبرخوردشان با »سن

درهای احتماالت و فرضیات برای ترین  آن و گشودن وسیع 

صحت  اعتبار   شعدم  کشیدن  چالش  به  مانند  است،  استوار 

فرض عدم بررسی   ابوهریره، فرض دخالت سیاسی در سند، 

آن مانند  و  سنت  تدوین  روند  بردن  سؤال  زیر    .نصوص، 

کری را بیابی که بخواهند فهای  توانی این کتاب می   سختی به

وارد   رطوبه نبوی  احادیث  محتوای  تفسیر  در  موضوعی 

 شوند. 

کتاب بیشتر  کریم«،  »قرآن  به  پرداختن  های  درمورد 

ب از  اجتناب  هفکری  آن  تاریخی  ثبوت  کشیدن    چالش 

انطباق   «کنند و بیشتر کارشان در »تأویل نصوصمی  برای 

 غالب غربی است. ۀ با اندیش

این قضیه )تأویل قرآن و تکذیب سنت( کردم  می   گمان

قضی استۀ  یک  جدید  شوکه   روازاین   .فکری  چقدر  نپرس 

این حاالت، متکلم معروف، ۀ  شدم وقتی فهمیدم تمام نظری
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( المریسی  در   ، ق(218  متوفای بشر  اسالم  تاریخ  اوایل  در 

کرده  مطرح  را  آن  شریعت  علمای  با  گفتگوهایش  خالل 

اگر با قرآن با شما  »گوید:  می   بشر المریسی   کهچنان   ؛ است

به   اگر  کنید،  گمراه  تأویل  با  را  آنان  کردند،  مجادله 

 (1)«.احادیث استناد کردند، آن را با تکذیب دفع کنید

ه مبتنی بر »تأویل مریسی« توجه کن کۀ  به این »نظری

میان  را  چشمانت  سپس  است،  سنت«  تکذیب  و  قرآن 

بده های  نوشته حرکت  امروز  منحرف  پیروی   .فکری  از 

المریسی    موموبه بشر  امروزی  تکثیر  خواهی    زدهشگفتو 

 شد. 

سنت   در  تشکیک  گسترش های  روشبهامروزه  مختلف 

ب  است.  یافته وابستگان  از  گویند:  می   معاصرۀ  یشاند  هبرخی 

را» آمده  قرآن  در  آنچه  دیگر   .پذیریممی   فقط    گروهی 

پذیریم که مخالفتی با قرآن  می   گویند: قرآن و سنتی رامی 

 
الصواعق درء التعارض-

المرسلة
النقض
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نداشته باشد، اما هر حدیثی که گمان کنیم مخالف با قرآن  

را  آن  به  ابن  .«پذیریمنمی   است،  جالبی  بحث  در  قبالً  حزم 

این قول ۀ  نداز گوی»  گوید: می   چنین سخنانی پاسخ داده و

کمی   فاسد در  ظ  جایپرسیم:  نماز  که  آمده    هر قرآن 

استچه رکعت  سه  مغرب  و  رکعت  باید   ؟ ار  رکوع 

قرائت و سالم نماز چگونه   ؟چنین باشد و سجود چنان

هایی باید دوری کرد و زکات چیزچه در روزه از    ؟باشد 

چه   ؟طال و نقره و گوسفند و شتر و گاو را چگونه داد

باش باید  مقدار تعداد  و  گیرد  تعلق  بدان  زکات  تا  د 

است  اعمال حج  ؟زکاتش چقدر  در    ،بیان  وقوف  وقت 

عرفه و چگونگی نماز در آن و در مزدلفه، رمی جمرات  

انجام  آن  در  نباید  که  کارهایی  و  احرام  چگونگی  و 

محرم  ؟داد  رضاع  چگونگی  و  سارق  ید    ؟قطع 

قربانیهای  خوردنی  و  ذبح  چگونگی  و  احکام   ؟حرام 

 ؟ احکام بیوع و بیان ربا  ؟حدود و چگونگی وقوع طالق

احباس و عمری و صدقات و   ؟هاقضاها و تداعی و قسم

به   اگر  که  قرآن هست  در  جمالتی  فقه؟!  ابواب  دیگر 

شوند، رها  خود  آننمی   حال  به  چگونه  عمل  ها  دانیم 
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این   .کنیم تمام  در  پیامبر  مرجع  از  منقول  روایات  ها، 

n   کسی بگوید »تنها آنچه در قرآن یافتیم اگر    .است

با این حساب    .اجماع امت کافر استبه  ،پذیریم«می   را

هنگام  و  رکعت  یک  فقط  غروب  تا  آفتاب  طلوع  از 

این  زیرا  است؛  الزم  او  بر  رکعت  یک  نیز  فجر  طلوع 

است چیزی  نامیده  که  کمترین  برای  می   نماز  و  شود 

ندارد وجود  محدودیتی  آن  از  این   ۀگویند  .بیش 

 (1)«.خون و مالش حالل است  و کافر و مشرک ،سخن 

 نقد متون کارگیریبه

و  فکری  محصوالت  غربی  غالب  فرهنگ  که  آنجایی  از 

بروز را  شریعت  نصوص  با  مغایر  مطیعان  دهدمی   رفتاری   ،

این فرهنگ غالب برای رهایی از بحران روانی میان خود و  

میان   اجتماعی  بحران  از  رهایی  و  دیگرانآنان  و  در    ، خود 

مختلفِۀجامع سازوکارهای  به  از    شان  رهایی  برای  ممکن 

این سازوکارها که زیاد ۀ  از جمل  .نداه این نصوص متوسل شد 

 
األحكام- أصول  في  اإلحكام 
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 ، بسط و گسترش مفهوم »نقد متون« انده از آن استفاده کرد

 . است (متون سنت نبوی)

ائم نزد  در  متون  نقد  رویکردی ۀ  مفهوم  دارای  حدیث 

اس محکم  و  سامانموضوعی  یک  از  بخشی  را  آن  که  ۀ  ت 

نوشته  اش  ه قرار داده و مطالعات زیادی دربار  یکپارچهعلمی  

 شده که اینجا جای توضیحش نیست. 

اشتباهی  کاربردهای  نیز  اسالمی  میراث  در  همچنین 

وجود دارد که از سوی برخی از افراد وابسته به علم سر زده 

از    .است آمدند  خوردگانشکست برخی  غالب  و   فرهنگ 

کنند؛ زیرا   سوءاستفاده  ، سعی کردند از این کاربردهای غلط

 حدیث اساساً با رفتار آنان ناسازگار است. اهل روش علمی 

اینجا این  می   در  با  را  استنادها  این  از  برخی  خواهم 

نادرست دهممورد  کاربردهای  قرار  از    .بحث  برخی  مثالً 

منسوب به ابوبکر جصاص در رد احادیث ای  هبه قضیها  این

« که بخاری روایت کرده و آنچه رشید رضا n»سحر پیامبر  

ذا وقع الذباب« نوشته که در بخاری روایت إدر رد حدیث »

 ( 1) .کنندمی  شده، استناد 
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به جصاص  ابوبکر رازی معروف  اقدام  به  استنادشان    : اما 

برخ رد  در  جرأتش  و  است  »معتزله«  از  ابوبکر  از  این  ی 

تنها   پیامبر،  اعتزالی   دلیلبهاحادیث  که اش  عقاید  است 

ضال فرق  ردای  ه درمورد  را  نبوی  سنن  چیز  می   که  کنند، 

 جدیدی نیست. 

»معتزله« ابن  اما از  را  او  سخنانش،  ذکر  هنگام  تیمیه 

امام  ؛ برشمرده این سخن  دلیل »تیمیه:ابن  مانند  به همین 

رازی و دیگران،    گروهی از معتزله مانند جبائی، ابوبکر

 (1) «.ورود جن به بدن شخص دچار صرع را انکار کردند

تیمیه به آنچه ابوبکر جصاص رازی در »تفسیر« خود ابن

اشاره  فتن»   :کندمی   گفته،  و  عزایم  اصحاب  آنان ۀ  ضرر 

  آنان از این باب بر مردم وارد   .برای مردم آسان نیست

آنان  می  از  رقیه  با  تنها  جنیان  که    اطاعتشوند 

  گونهاین آنان    .کنند که همان اسماءاهلل تعالی است می 

اجابت بخواهند  را  هرکه  می   هرکس  از  را  و جن  کنند 

 
يمجموع الفتاو -
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 آورند و مردم عامی نیز آنان را باور می   بخواهند بیرون

 (1)«.کنندمی 

سخنش    دلیلبهمعتزلی بودن او    ، تیمیهابن  البته مقصود 

مسئل اعتقادۀ  در  برای  بلکه  نیست،  از  تلبس  برخی  به  ش 

 اصول معتزله در عدل و توحید، معتزلی است. 

ذهبی  اسالم،  مورخ  شمار    ، همچنین  به  معتزله  از  را  او 

در   .به اعتزال گرایش داشت»فرماید:  می   آنجا که  ه؛ آورد

.. که بدین امر اشاره .رؤیت وۀ  کتبش مطالبی در مسئل

که جصاص بر اساس برخی از   کندمی   . ذهبی اشاره (2) «دارد

در احادیث »رؤیت خدا در آخرت« تردید   ، اشاصول اعتزالی 

او را ببخشاید-  جصاص  کهچنان  ؛ داشت گوید: می   -خداوند 

روایات منقول در رؤیت، مراد از آن، تنها علم است »

 (3)«.اگر صحیح باشد 

 
القرآن أحكام 

تاريخ اإلسالم-

القرآن- أحكام 
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 سردمداران معتزله راۀ  نامهمین طور کسانی که زندگی 

برای همین قاضی    .انده نوشتند، او را از آنان به شمار آوردمی 

و »فرق  در  را  او    . گنجانده   (1)«طبقات    عبدالجبار 

»طبقات  ابن در  را اش  هنامزندگی   (2)«المرتضی 

در این امر توسع به خرج داده و کسانی که از    هرچندآورده،  

 . انده شمار آوردآنان به ۀ معتزله نیستند را نیز در زمر

خدا از او -  ابوبکر جصاص  ، اعتزالی ۀ  همین روحی  خاطربه

یابی که در کتابش، به می   جسارت معتزله را در او  ، -بگذرد

 (3) .سازدمی  حدیث سلف، طعن واردۀ برخی از ائم

دربار جمله  بن  ۀ  از  سفیان  الدنیا،  حافظ   ، امام 

بودنة  ييعابن»گوید:  می  پرخطا  و    کسی چه  .(4) «بدحفظ 

، یکی از کسانی که سلسله سندهای  سفیان بن  ۀ  دربار

 گوید؟!می   چنین چرخد، می  اتباع تابعین حول او

 
فرق وطبقات المعتزلة

المعتزلة- طبقات 

أحكام القرآن
أحكام القرآن-
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ائم به  کردن  وارد  طعن  در  از  اهل  ۀچنین جسارتی  اثر، 

 ۀمقدم  هرکس  .اعتزالی استۀ  روحیهای  ویژگی ترین  خاص 

بخواند، از آن قتیبه بر کتاب »تأویل مختلف الحدیث« را  ابن

کهها  داستان  اخباری  دربارابن  و  ائم ۀ  قتیبه  معتزله ۀ  رفتار 

 شود. می  زدهشگفتآورده، 

ایجاب انصاف  از   کندمی   اما  جصاص  شویم  متذکر  که 

تندرو و خالص نیست، بلکه در برخی از اصول با آنان  ۀ  معتزل

آنان از برخی از شیوخ های  بوده و برخی از گمراهی   رأیهم

کرده ای  ی معتزل نفوذ  بدو  بود،  خوانده  درس  نزدشان  که 

و    .است استنباطات  حاوی  القرآن«،  »احکام  وی،  کتاب 

نیاز بی   حقیقی از آن  پژوهدانش مباحث ارزشمندی است که  

به   .نیست احتجاج  خطای  به  اشاره  اینجا،  در  مراد  اما 

موضع شرعی عادالنه    .خطاهای اعتزالی او در رد سنن است 

نظرات درست عالم بهره گرفته و خطاهایش  این است که از  

 را رد کنیم.

اینکه شیخ رشید رضا   برخی    vدرمورد استنادشان به 

سلیق با  را  صحیح  احادیث  کردهۀ  از  رد  چنین    :محض 

اطالعی از تحوالت استاد رشید رضا  بی   دهندۀ نشاناستنادی  

 است. 
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او در    .استاد رشید رضا سه مرحله را پشت سر گذاشته 

بودۀ  مرحل »صوفی«  مقدم  کهچنان   ؛ نخستش  تفسیر  ۀ  در 

به طلب علم »گوید:  می   خودۀ  المنار دربار آنکه  از  پیش 

و  عبادت  مشغول  شام،  طرابلس  در  شوم،  مشغول 

 ( 1)«. متمایل به تصوف بودم

مرحل در  مدرس  ، دومۀ  سپس  که ۀ  با  آشنا شد  اصالحی 

ه با ملحدان و  مکتبی ک  .فغانی و عبده« بودندرهبرانش »األ

پای  سنتاهل بر  را  بود و عقاید خود  اندازه مخالف  ۀ  به یک 

اسالم   شیفت  .کردمی   بنا   زدهغربیک  رضا  استاد  ۀ  رشید 

بسیار   و  بود  عبده  محمد  گرفت  تأثیرتحتخود،  قرار   ؛او 

مقدم  کهچنان  خودۀ  در  این »  گوید: می   »تفسیر«  در 

بود،   غالب  من  بر  که  احوالی  و  از هایی  نسخهاوضاع 

یافتم  العروة»ۀ  روزنام پدرم  کاغذهای  در  را   . الوثقی« 

آن  نهاد ها  وقتی  من  در دل  تاثیری  خواندم، چنان  را 

مرحل  واسطۀبهکه   وارد  زندگیۀ  آن،  از  ام جدیدی 

 
المنار - تفسير 
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که حکیمان مشرق زمین، مجددان هایی  نوشته  .شدم

جمال  سید  عصر،  مصلحان  و  و  اسالم  افغانی  الدین 

 (1) «.را برایم محبوب گرداند ،ه مصریشیخ محمد عبد

آنجا   ؛ سوم با وفات شیخ محمد عبده آغاز گردیدۀ  مرحل

منف غربی  تأثیر  استادشای  ی که  عبده  ، که  او   ، محمد  بر 

به   او  یافته و گرایش  بود، کاهش  و   سنتاهلتحمیل کرده 

تیمیه ابن  تعظیم حدیث، چاپ کتب سلف، ارجاعات مکرر به

افزایش   به  رو  عبدالوهاب  بن  محمد  دعوت شیخ  از  دفاع  و 

مقدم  روازاین  . نهاد دربارۀ  در  خود  سوم  ۀ  »تفسیر«  مرحله 

ایشان»  گوید:می   نیز وفات  از  پس  که  یعنی  -  هنگامی 

استعفا دادم، با پرداختن بیشتر به   -شیخ محمد عبده

وی  سنت   منهج  با  نبوی،  مخالفت   vصحیح  به 

 (2) «.برخاستم

 
المنار  تفسير 

المنار - تفسير 
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هنوز   که  رفت  دنیا  از  حالی  در  رضا  رشید  شیخ  اما 

زیرا او وقت کافی برای تکمیل   ؛ داشت  (1) شبهاتی »عبدوی«

رویکرد   میان  سردرگمی  از  رهایی  و  و    سنتاهلتصحیح 

شکسته از فشار فرهنگ غالب  درهمۀ  زدرویکرد فقهای غرب 

 نداشت. را 

معاصر  هایی  دیگر ستایش  از جانب شیوخ   سنت اهلکه 

رویکرد کلی و تحول او    دلیلبه متوجه رشید رضا است، تنها  

ابوالحسن   همان گونه که  ، سلف استۀ  برای حمایت از طریق

کالبیه  ۀ  از فرقهایی  شاخه  هرچندستایند،  می   اشعری را نیز

 نیافته بود.  در عقاید واپسین وی باقی مانده و از آن رهایی 

منظور این است که تحسین و ستایش شیخ رشید رضا  

شیوخ   این  سنتاهلتوسط  و  بوده  جنبه  این  از    معنایبه، 

رویکرد  مخالف  که  وی  تفصیلی  نظریات  دانستن  درست 

المنار« و »تفسیر المنار«  ۀ  است و هنوز در »مجل  سنتاهل

 وجود دارد، نیست. 

اشار  کندمی   انصاف حکم  این نکته  ه کنیم که برخی  به 

اطالعی سنت اهلاز   رضا  رشید  دستاوردهای  دیگر  از   ،
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خوش   ، روازاین  ، نداشته او  به  بود نسبت   عنوانبه  .انده گمان 

شیخ از ابن  مثال،  جاهایی  در  را  رضا  رشید  عثیمین، 

ارج نهادن به حدیث در زمانی که افراد   دلیلبههایش  کتاب 

اینکه   رغمعلی ،  کندمی   کردند، تمجیدمی   کمی از او حمایت

عثیمین در مسائل اعتقادی و اصول تلقی و منهج  ابن  شیخ

رشید رضا در این زمینه    کرد، در حال کهمی   شفتوا، نکوه 

عثیمین توجهی به کالم  ابن  دچار لغزش شده بود، اما شیخ

 داشت. رشید رضا ن 

رضا   رشید  تحسین  و  ستایش  که  است  این  مقصود 

بزرگان   اجمالی    سنت اهلتوسط  ستایشی   خاطربهمعاصر، 

یاری سنت مبذول است، نه   سمتبه رویکرد کلی و تحولش  

اندیشه  تمام  از  غبار های  تمجید  بقایای  و  او  تفصیلی 

هالغرب برابر  در  تسلیم  و  و  ۀ  زدگی  غالب  فرهنگ 

 ل تلقی داشت. که در اصوهایی لغزش 

این قضیه جالب است افراد    ، آنچه در  این  این است که 

ائم توسط  آنچه  به  متون،  نقد  حدیث  ۀ  در  علم  در  متقدم 

داد استدالل انده انجام  قضی   ، کنندمی   ،  که  حالی  نقد   ۀدر 

شیو به  متن، ۀ  متون  علت  و  سند  علت  میان  که  محدثین 

مقارن با  که  دیگر  علل  و  نکارت  روایت ۀ  مانند شذوذ،  طرق 
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، نیست، بلکه قضیه مباهات  کندمی   شود، جمعمی   مشخص

سلیق روی  از  احادیث  رد  و   تأثیرتحتمحض،  ۀ  به  فرهنگ 

نقد متون است که    برخالفغالب غربی است که  های  ارزش

ثقه  با  یا راوی  باشد  با عقل قطعی مخالف  از خودش  تر  اگر 

ر »المنار  قیم دابن  .شودمی   ها، ردمخالفت کند و مانند این

نزد    طوربهالمنیف«   در  متون  نقد  قواعد  ذکر  به  مفصل 

 و جماعت پرداخته است.  سنتاهل

توانم لبخندم را فروببندم وقتی نمی   کنم کهنمی   کتمان

عملکرد می   راای  ه عد برای  تمام،  خونسردی  با  که  بینم 

نگاران در رد احادیث نبوی، به اقداماتی که برخی از روزنامه 

وابن  المدینی، ابن  مانندحدیث  ۀ  ائم داد .معین  انجام  ، انده .. 

 کنند!می  استناد

دین از ۀ  به ائمنسبت  چه توهینی به علم و چه تحقیری  

فریب   و  جسارت  که  باالتر  جنس  نگارروزنامهاین  از  را  ان 

 !معین بدانیم؟ابن المدینی وابن  اقدامات

نهایت   که    .است  بازیمسخره این  نرسد  روزی  امیدوارم 

روش   که  ببینیم  را  روزنامهنویسستون معترضی  با ها  ان  را 

مجریان  روش  یا  احادیث  تعلیل  در  دارقطنی  روش 

 را با روش طبری در تفسیر قرآن مقایسه کند! ای هماهوار
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بیند علم  می   وقتی   کندمی   آدمی احساس تهوعی ناگزیر

 شود!می  تحقیر گونهاینو دانش 

رد احادیث صحیح نبوی   الیالبهآنچه این افراد  از جمله  

گویند، این سخن می   که مخالف با فرهنگ غالب غرب است

پیامبر    گونهاینخواستند  می   فقطها  آن »است:   دفاع    nاز 

از اینکه  یا آنچه شایست  او  کنند نه  او نیست، ۀ  ایراد بگیرند 

این یک استدالل فرسوده برای آنان   «.بدو نسبت داده شود

آنا از  که  شریعت   عنوانبه  ، ست  تحریف  برای  سرپوشی 

ارزش  با  تا  کنند  شود های  استفاده  سازگار  جامعه   .غالب 

آیند و هر حکم شرعی مغایر با فرهنگ می   تدریجبه همینان  

را   غالب  پیامبر    نامبهغربی  از  انکارnدفاع  تا می   ،  کنند 

به وجه   وارد غربی خدشه  های  ایشان در رسانه ۀ  چیزی که 

نشودکندمی  داده  نسبت  بدو  زن،   . ،  احکام  ترتیب  بدین 

شدن    دارخدشهدفاع از اسالم در برابر    نامبهجهاد، کافر و...،  

 شود. می  ساقط ، در باور غربی اش ه وجه

جرأت چگونه  که  ببیند  را  افراد  این  اگر  کنند می   ناظر 

یا  وحشیانه  معانی  حامل  را  رسول  احادیث  از  برخی 

لرزشان   گرایانهواپس  و  با ترس  را  آن  توصیف کنند، سپس 

هنگام شنیدن سخنان یکی از مقامات بلندپایه مقایسه کند، 
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که چگونه جایگاه یکی از پادشاهان زمین، در   کندمی  تعجب

  . استتر  الملوک سبحانه و تعالی بزرگدلشان از جایگاه ملک 

ُصدُ ﴿فرماید:  می   kخداوند   ِِف  رَْهَبًة  َشدُّ 
َ
أ نُتْم 

َ
َِن  َْل مذ ورِهِم 

 ۚ ِ نَُّهمْ   َذ لَِك   اَللَّ
َ
  همانا (  مؤمنان  ای))  ﴾13  َيْفَقُهونَ   َلَّ   قَوْمٌ   بِأ

  اهلل (  ازشان  ترس)  از   بیشتر  هاآن  هایدل  در  شما  از  وحشت

آن   این  .است که  است  سبب  که  بدان  هستند  قومی  ها 

 (1)(فهمند.نمی 

خداوند دل می   از  سرورهای  خواهم  تکریم  از  را   ما 

شنیدن    nآدم  بنی  هنگام  به  هیبت  و  حرمتش  تعظیم  و 

 حدیثش آباد گرداناد. 

  

 
-
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 وارونگی تجدید 
در مباحث قبلی اشاره کردیم که مکاتب وابسته به فرهنگ  

در   سعی  مانند   برداریبهرهغالب  شرعی  مفاهیم  از 

در اینجا سعی   ...، دارند. ، تجدید، مقاصد شریعت ورویمیانه

تف کرد  اساساخواهیم  علوم  وت  در  تجدید  مفهوم  میان  ی 

این   .شرعی و مفهوم تجدید در علوم مدنی را روشن سازیم

طریق   از  را  « شناختی روش ۀ  »نمایند  اصطالحبهمقایسه 

عبارتمی   انجام اینجا  در  که  و اند  دهیم  »شافعی«  از 

نماد   »انیشتین«. »شافعی« نماد علوم شرعی و »انیشتین« 

 علوم مدنی. 

را    ، متخصصان دو  رشت ۀ  جرقهر  در  ابداع  و  ۀ  خالقیت 

  معنایش ترین  تجسم مفهوم رهبری در وسیعۀ  خود و لحظ

که این دو نماد   ایاما وقتی ساختار »روش علمی«  .دانندمی 

بودند  آن  در می   بررسی   را  بر  »دو  می کنیم،  کامالً  که  یابیم 

است  متضاد«  هم   .رویکرد  کنار  در  را  رویکرد  دو  این  اگر 

انتهای   یکی  که  بود  خواهد  »دوراهی«  یک  مانند  بگذاریم، 

به این معنا که  ؛  دهدمی   مسیر و دیگری ابتدای آن را نشان

»انیشتین« تماماً در فکر فراتر رفتن از مفاهیم عصر خود و  

نظریه تمام های  ابداع  »شافعی«  اما  بود،  ناشناخته  و  جدید 
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و ردیابی ها  بازیابی مفاهیم گذشته و غبارروبی آناش  ه دغدغ

 دلیلبه هر دو شخص    . مفهوم جدید و ابطال آن بود   هرگونه

داشتند که  شدندمورد  رویکردی  نمادین  و  به    .احترام  ما 

زیرا ما را به مفاهیم اصلی شرعی   ؛ گذاریممی   شافعی احترام

یرا  ز  ؛ گذاریممی   همچنین به علم انیشتین احترام  .بازگرداند

 ما را از مفاهیم سنتی خارج کرد. 

انبو در  که  است  اساسی«ای  »تفاوت  همان   هاینجا 

عربیۀ  یشاند علوم   معاصر  در  »نوآوری«  اینکه  شده،  گم 

شرعی،  علوم  در  »نوآوری«  و  الزم  شاخص خالقیت  مدنی، 

است زوال  و  پسرفت  دو   nپیامبر    روازاین  . شاخص  این 

را   متضاد  صحا  صراحتبه رویکرد  قرارمورد   بهبرای    تأکید 

أنتم أعلم بأمر  »گفت: می  علوم مدنی به آنانۀ دربار .دادمی 

آگاه   به  )شما  (1)«دنیاکم دنیاییتان  ۀ دربار  و  ترید(امورات 

آنان به  نیز  شرعی  أمرنا » گفت:  می   علوم  فی  أحدث  من 

)هرکس در این امر ما بدعتی   (2)«هذا ما لیس منه فهو رد

 ایجاد کند که از آن نیست، مردود است(. 

 
-

-
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که   است  مطلوب  »ابداع«  شرعی  علوم    معنای به در 

یعنی   نخست،  امر  به  بازگشت  و    nپیامبر    روشبهتوانایی 

از   است.  یارانش،  رهایی  یعنی  ابداع  مدنی  علوم  در  اما 

ر این تفاوت اساسی در »ساختا  .جدید  یگذشته و خلق چیز

از  بسیاری  توسط  مدنی  و  شرعی  علوم  بین  علم«،  خود 

بینی که این  می   متاسفانه   . محققان عرب مغفول مانده است

کرد وارونه  را  جز  انده معادله  چیزی  مدنی«  »علوم  در   ،

نوآوری و  ندارند  تقلید  و  را های  واردات  عربی  مدنی    واقعی 

»بلیط  بینیم که ما را از چارچوب گذشته خارج کند و  نمی 

آورد  ارمغان  به  برایمان  را  آینده  به  »علوم   .صعود«  در 

که با روش  هایی  شرعی« نیز چیزی جز »بدعت و نوآوری«

 و یارانش در تضاد است، ندارند.  nپیامبر 

علوم   در  نوآوری  و  تجدید  که  باشید  متوجه شده  شاید 

تجدید در علوم   .تجدید در علوم مدنی است  برخالفشرعی،  

خار یعنی  بدعتشرعی  و  نو  امور  کردن  در    ولی   ج  تجدید 

 یعنی داخل کردن امور نو. مدنی علوم 

شرعی،   علوم  در  تجدید  معنای  از  دگرگونه  تفسیر  اما 

آن از  بزرگی  خوانش   ، بخش  از  گرفتن  تأثیر  طریق  از 

علمی( های  نادرست تاریخ علوم مدنی )مانند فلسفه و نظریه
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اید براندازی  برای  تالش  نظرانقالبۀ  و  ها،  یهها، 

انقالبای  هریشهای  دگرگونی  علیه های  و  مفهومی  علمی 

در   .»علوم شرعی« ناشی شده که این اشتباهی مهلک است

ابداع است  ، علوم مدنی معنای اختراع اما    .مطلوب و موضع 

بلکه ابداع در این   .در معانی دینی، اختراع پسندیده نیست

نهایت   .تعبارت است از توانایی بازگشت به امر نخس  ، علوم

اختراع ستودنی در علوم شرعی، در وسایل و سازوکارهاست  

مفاهیم و  معانی  اصول  در  »اصول   ، نه  در  اختراع  بلکه 

است  ، معانی« مذموم  بدعتی  و   nپیامبر    روازاین  .نوآوری 

وۀ  نشان نموده  تبیین  را  شرعی  علوم  در  فرماید: می   نجات 

الیوم  » أنا علیه    (1) «وأصحابیهم من کان على مثل ما 

آن هستیم،   که بر آنچه امروز من و یارانم براند  )آنان کسانی 

 هستند(. 

  

 
-
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 «جایگزینبی استراتژی »
اراد  است،  استوار  اراده  دو  تالقی  بر  زندگی  و  ۀ  این  بشری 

اْْلِخَرةَ ﴿   .الهی ۀ  اراد يُرِيُد   ُ َواَللَّ نَْيا  الُّ َعَرَض  )شما    ﴾تُرِيُدوَن 

می  را  دنیا  متاع  اسیران(  از  فدیه  گرفتن  اهلل )با  و  خواهید 

امیال بشری در    .(1)خواهد()سرای( آخرت را )برای شما( می 

تجلی  نظری  مبانی  از  جدا  مستقیم  این   .یابدمی   رفتارهای 

رفتارشان   ، کندمی ن  فرقی   .مشکل کلی یا راه حلی کلی است

خواسته دلها  با  خهایشان  و  خواست  در    روازاین  ؛ داستبا 

 معیار قرآنی برترند.

وابسته به فرهنگ غالب، ۀ  کردنخبگان تحصیل  ،در مقابل

اراد و  خود  بشری  خواست  دائمی  تضاد  خداوند ۀ  از  شرعی 

اراد  ؛برندمی   رنج تغییر  پی  در  نتیجه  هستندۀ  در    . خدا 

﴿ ِ َم اَللَّ لُوا لََكَ ِ ن ُيَبدذ
َ
خواهند کالم اهلل را ها می )آن   ﴾يُرِيُدوَن أ

دهند( منقط  .(2)تغییر  بر ۀ  به  تعدی  همان  که  نهایی  خطر 

چه تفاوتی است میان کسی که    .رسندمی   ذات الهی است، 

را   قانون  و کسی که متون خود  نقض کرده  را  قانون  متون 

 
-

-
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دومی   .کندمی   جعل اما  است  دولت  درون  مخالفت  اولی 

 ل األعلى.حمله به خود دولت! وهلل المث

فرهیخت نخبگان  این  فرهنگ ۀ  اما  به  عشق  در  غرق 

گزینه چه  شرعی ای  یراهبردهای  غالب،  سازی  برای 

 فرهنگ غرب دارند؟های ارزش

حقیقت این است که عاقالنه نیست دو رویکرد که دارای 

  ، یکسان نیستند را در مقابل یکدیگر قرار دهیمهای  قابلیت 

پذیرفت کار  این  شده که  ای  ه با  نابرابر  نبردی  وقتی   .ایوارد 

« جایگزین وارد با یک سیستم »ایدئولوژیکِ  ، گفتمان شرعی 

مانند  می   نبرد معاصر  چه  معتزله،  مانند  سنتی  چه  شود، 

بود خواهد  بازنده  حتماً  مثالً؛  سیستم   .مارکسیسم  هیچ 

شرعی   گفتمان  برابر  در  بتواند  که  ندارد  وجود  جایگزینی 

کند  سنتاهل زور م  .مقاومت  با  دو  هر  مارکسیسم  و  عتزله 

درونی  جوشش  با  نه  شدند  تحمیل  مردم  بر  حکومتی 

 مردمی.

شده  ساده های  رویهۀ  درمورد لیبرالیسم محلی، این نتیج

سردبیران  از  گروهی  که  است  واقعیت  این  اساس    ،بر 

ی را در انحصار خود درآورده و شروع نگارروزنامههای فرصت

کس  به  پاداش  دادن  به  خاصکردند  زبانی  با  که   انی 
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ضعیف  .نوشتندمی  برای  جوان  نیز  آوردن   دست  بهالنفس 

بر اساس فرهنگ لغت المسیری،   .پذیردمی   فرصت، نقش را

را محلی  نظر  می   لیبرالیسم  در  کارکردی«  »گروهی  توان 

ایفا را  خاصی  نقش  چیزی،  ازای  در  که    .کندمی   گرفت 

علم   علیه  جنایات  بزرگترین  از  یکی  اندیشه،  بنابراین  و 

گروه   این  است   عنوانبه توصیف  آنان    .»فرهیخته«  واقع  در 

خانه  و  نکشیده  ستونسختی  که های  پرور  بوده  مطبوعاتی 

نتیج فرصتۀ  در  ناگهانی  استهای  گشایش    . شغلی 

 فرهیخته خواندن اینان، جنایت علیه فرهنگ است. 

فتوا  جماعت  امام  از  همچنان  جامعه،  عموم   اما 

گوشه   و  خواهندمی  جگر  و  در های  فرزندان  را  خود 

کانونهای  کالس  و  جوانان  ها  حفظ  به  تابستانی،  مکاتب  و 

 دهند. می  متدین تحویل

گفتمان راهبردهای  ماهیت  بگذارید  خوب،  های  بسیار 

گفتمان شرعی   که  است  سنتاهلانحرافی  مواجه  آن    را   با 

کنیم ما    .تحلیل  که  است  این   تاریخی   لحاظبه حقیقت 

هم دانمی  شرعی  ۀ  یم  گفتمان  با  که  به   سنتاهلکسانی 

برخاست خورداندهپیکار  شکست  بدعت   .انده ،  کالمی های  از 

ترین  توان گفت گریزانمی   اما   .گرفته تا لیبرالیسم کارکردی
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« گفتمان  انحرافی،  چونجایگزینبی گفتمان  است؛   »  

نیستقابل که   .بحث  است  سرگشاده  توانی  نمی   گفتمانی 

 آن صحبت کنی. ۀ داشته و دربارچیزی را نگه 

جایگزین« بی   »استراتژیهای  و نمونهها  برخی از ویژگی 

اتخاذ  که امروزه توسط برخی مروجین فرهنگ غالب غربی 

 شده است را ارائه خواهم کرد: 

بحث شما مورد  جایگزین، برای نصبی   صاحب استراتژی

بحث کنی و بین آن و تفاسیر او  تا با    دهدمی ن  معنایی ارائه

بپردازی  ، سنتاهلگفتمان شرعی   به    .به مقایسه  تنها  بلکه 

 راهۀبدون  و    نهایت استبی   گوید: نص دارای تفاسیرمی   تو

 شود. می  مصداقی مشخص، ساکت 

استراتژی فقه«ی بی   صاحب  »اصول  برایت  جایگزین، 

با  دهدمی ن   ارائه فقه   او  تا  اصول  و  آن  بین  و  کنی  بحث 

تو  سنتاهل به  تنها  بلکه  بپردازی،  مقایسه  گوید: می   به 

 « .کندمی  تجدید اصول فقه الزم است و سکوت»

 توانی بحث کنی؟ هیچ! می  یچیزچهۀ دربار

به همین ترتیب، معیارهایی علمی برای بررسی احادیث 

قرار  اختیارت  تودهدمی ن  در  به  تنها  بلکه  در »گوید:  می   ، 
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علم   و  نبوی  سنت  وجود   حمصطلتدوین  عمیقی  اشکاالت 

 . کندمی  سپس سکوت « ودارد

احکام جایگزین شما چیست؟ احادیثی که   ، بسیار خوب

 کنی را به من بگو.می  را تصحیح یا تضعیفها آن 

ارائه شما  به  دربار  .دهدمی ن  چیزی   ی چیزچهۀ  اینجا 

توان آن را با علوم سنت در می   توانی بحث کنی؟ چگونهمی 

 مقایسه کرد؟ امکانش نیست.  سنتلاهگفتمان شرعی 

« در فرهنگ لغت خود از  جایگزینبی صاحب استراتژی »

شرعی »:  کندمی   استفاده  چنینی اینعباراتی   حکم  این 

 درستی بهاین مفهوم شرعی  »،  «بررسی نشده است  خوبی به

 .   ... و «تحقیق قرار نگرفته استمورد

چیزی ی صحیح است؟  چیزچهاز نظر شما    ، بسیار خوب

 ! دهدمی ن به شما ارائه

آید می   دیگر مثال بزنیم: وقتی شخصی نزدتای  هاز زاوی

زن )اختالط، سفر بدون محرم    درموردو احکامی جایگزین  

ارائه.و برابر  سرعتبه،  کندمی   ..(  شرعی   در  نقد  چکش 

نزدتمی فرو را  سرگشاده  مطالب  وقتی  اما  آورد: می   ریزد، 

ا هنوز موضوع زن را تحت فشار م»،  «ایمما زن را نفهمیده »

با زن، مشکالت  »،  «خوانیم می   آداب و رسوم ما  برخورد  در 
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دارد وجود  عمیقی  و  خوانشی »،  «عظیم  به  نیاز  زن  احکام 

 ...و  «ایمکرده   رویزیاده زن  ۀ  در احتیاط دربار»،  «جدید دارد

 . 

 برایمان یک مثال بزن. از مثال زدن سر باز  ، بسیار خوب

 زند! می 

 توانی بحث کنی؟ هیچ! می  یچیزچهۀ دربار

فریبنده می  گفت  همین ترین  توان  انحرافی،  گفتمان 

استبی   گفتمان روی   ؛ جایگزین  بر  گفتمان  این  زیرا 

شرعی   گفتمان  به  نسبت  یقین«    شرط   سنتاهل»تخریب 

ترسد؛ زیرا  می   زین پنهانشمستقیم جایگۀ  بندد اما از ارائمی 

جوان اش  استراتژی وقتی  که  است  استوار  اساس  این  بر 

دست از  را  خود  جایگزینمی   ،دهدمی   یقین  های تواند 

کند جذب  آرامش  با  را  بدن   . ضعیف  ایمنی  که  هنگامی 

ویروسمی   کاهش تر  تمام  هرچه  راحتی بهضعیف  های  یابد، 

کنندمی  کنترل  را  آن  علمی   .توانند  روش  یک  البته  این 

اید  .نیست از آن است که  تنها کمتر  باشد، ای  ه نه  انحرافی 

 گذاری است. کارانه و مبتنی بر تلهبلکه فقط یک روش فریب

کتاب  در  من  طرحای  یفکرهای  با  »بازخوانی  های  که 

کرد مطرح  را  کناندهمیراث«  تأمل  که   .،  دید  خواهی 
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های متدین، آن دسته کتاب بر جوانان  ها  آن ترین  تاثیرگذار

هر نوع  ۀ  آفرینی و پرهیز از ارائاست که به شبهه ای  ه فریبند

بسنده  را  .کنندمی   جایگزین  جایگزین  فقهی   گفتمان 

مقایسه کرد، اما گفتمان    سنتاهلتوان با گفتمان فقهی  می 

به نفی محضجایگزین بی » انجامد می   «، گفتمانی است که 

عدم و وجود را با ۀ  توانی ادلمی   چگونه  .و نفی نیز عدم است 

تنها میان دو مقایسه  مقایسه کنی؟    امر موجود صورت   هم 

 گیرد.می 

خود را سلبیات  ۀ  مبتدعان میراث، عقید  همان گونه که

این دادها  قرار دادند،  قرار  را سلبیات    .اندهنیز شریعت خود 

دو غبار   ، هر  به  توسل  و  برهان  تنگنای  از  خودداری  نوعی 

است از    .نفی  که  کسانی  عاشق  می وضوح  تنها  ترسند، 

 اند.ابهام 

فریب که  ندارم  دغلشکی  و  مخالفان  کارترین  بازترین 

شرعی   استراتژیسنتاهلگفتمان  صاحبان  جایگزین بی   ، 

کنند تا فقط  می   همان کسانی که از کلیات استفاده  ، هستند

کنندیقین   متزلزل  را  اراد  .جوانان  به  یقین  که  ۀ هنگامی 

آماد بشکند، دل  ارادمی   هالهی  با هر  تا  که  ای  یبشرۀ  شود 

گردد پر  شایع   .بخواهی،  از  یکی  همین،  ترین برای 
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بیماری هایی  بیماری داده،  هشدار  آن  به  نسبت  قرآن  که 

است نتیج  .»شک«  در  شکاک  قدرت ۀ  شخص  دودلی، 

اراد با  خود  الهی ۀ  همراهی  در  گرفتار  نمی   را  لذا  یابد، 

 شود. می  بشریهای اراده

:  دهدمی   توجه کن که قرآن چگونه این مسئله را توضیح

ِ َواِْلَوِْم اْْلِخرِ َواْرتَابَْت  ﴿ ِيَن ََل يُْؤِمُنوَن بِاَللَّ
ذِنَُك اَلَّ

ْ
َما يَْسَتأ إِنَّ

ُدوَن  قُلُوُبُهْم َفُهْم ِِف َريْبِِهْم   )تنها کسانی از تو اجازه    ﴾45يَََتَدَّ

  هایشان خواهند که به اهلل و روز آخرت ایمان ندارند و دل می 

آن و  است  شک  خود گرفتار  تردید(  )و  شک  در  ها 

 (1)(ند.اسرگردان 

تنها   شبه  خاطربه آنان  و  دل   که  ایه شک  هایشان  بر 

از   بود  آورده  با  ۀ  دربار  اهللرسول هجوم  الهی ۀ  ارادحرکت 

 اجازه گرفتند. 

در جای دیگری از کتاب خدا، قرآن کریم احوال گروهی 

اراد تسلیم  که  کرده  بیان  با نمی   الهی ۀ  را  اینکه  مگر  شوند 

آنان در  های  خدا با خواسته ۀ  اگر اراد  .آنان موافق باشدۀ  اراد

  آیا .  کنندمی   خودداری  برداریفرمانتضاد باشد، از اطاعت و  

 
-
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چه توضیحی داده است؟ آن را   مورد  در ایندانی قرآن  می 

»شک« به  پنهانی  متعال   کهچنان   ؛ داندمی   بازگشت   اهلل 

إَِذا  ﴿فرماید:  می  بَيَْنُهْم  ِِلَْحُكَم  َورَُسوِِلِ   ِ اَللَّ إََِل  ُدُعوا  ِإَوَذا 
ْعرُِضوَن   مُّ ِنُْهم  مذ إَِِلْهِ    48فَرِيٌق  تُوا 

ْ
يَأ اْْلَقُّ  َُّهُم  ل يَُكن  ِإَون 

اْرتَابُوا   49نَي  ُمْذِعنِ  ِم 
َ
أ َرٌض  مَّ قُلُوبِِهم  ِِف 

َ
که )و    ﴾أ   هنگامی 

فرا  سویبه پیامبرش  و  میاناهلل  در  تا  شوند  شان  خوانده 

آن از  ناگهان گروهی  کند،  اعراض می داوری  و    48کنند.  ها 

آن با  حق  سرعت(    هااگر  )با  نهاده  گردن  او    سویبهباشد، 

دل  49آیند.  می  در  و   هایشانآیا  تردید  یا  است؟  بیماری 

 (1)شک دارند؟(

 آورد؟! می  شک پنهان چه بالیی بر سر روح !یا اهلل

را خدا  کتاب  به  یقین  خاطر،  همین  با نمی   به  توان 

کرد انسان جمع  یک  قلب  در  غربی  غالب  فرهنگ   . بندگی 

شک در دل، دلیل خودداری از تسلیم شدن در برابر برخی  

  . استهایشان  احکام الهی و پذیرش چیزهای مطابق خواسته

قسم   برایت  لیبرال،  و  سکوالر  شخص   وسختسفت اگر 

این  روی  دارد،  یقین  و رسولش  کتاب  و  به خدا  که  بخورد 

 
-
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نکن:   حساب  لُِيُْضوُكْم  ﴿سوگند  لَُكْم   ِ بِاَللَّ ُ  َُيْلُِفوَن  َواَللَّ
ن يُرُْضوهُ 

َ
َحقُّ أ

َ
))منافقان( برای شما به اهلل سوگند    ﴾َورَُسوُِلُ أ

می  سازند،  یاد  خشنود  را  شما  تا  کهکنند،  حالی  اگر   در 

شایسته  داشتند،  را ایمان  رسولش  و  اهلل  که  است  )این(  تر 

 (1خشنود سازند.() 

  

 
-
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 ارتباطاتۀ سامان فصل سوم:

 مخالفارتباط با های ویژگی
فرهنگ   امروز،  غالب  فرهنگ  که  نیست  پوشیده  کسی  بر 

است که  ای  ی لیبرالیسم، مفهوم آزادۀ  لیبرال غربی و جوهر

فراتر  شرعی  مرزهای  ملت  .رودمی   از  تفکر  مفهوم  های  این 

  را مطرح و ها  کشاند که خود، آنمی   ضعیف را به مشکالتی 

مح   .کند می   تحمیلها  آن  رب محیط  در  دلیل،  لی به همین 

ترین  ما، پرسش »موضع در برابر مخالف« منفجر و به بزرگ

شد تبدیل  شرایط   .پرسش  متوجه  مردم  از  بسیاری 

به ای  ی تاریخ را  مخالف  برابر  در  موضع  مشکل  که  نبودند 

آزادی    ترینمهم فشار  اینکه  کرد،  تبدیل  فکری  مشکل 

لیبرال غالب همان چیزی است که موضع در برابر مخالف را  

 ان فکری محلی تبدیل کرده است. به یک بحر

فریاد ها  لیبرال را  »لیبرالیسم«  اصطالح  همین   همیشه 

ان«، از  فکرروشن یان لیبرال/گرااسالم زنند، در حالی که »می 

از سوی دیگر،    .کنندمی   معادل آن، یعنی »آزادی«، استفاده

شرعی  علوم  به   ایمتخصصان  ناآگاهانه،  یا  آگاهانه  که 

شدهایی  شاخه  مبتال  لیبرالیسم  واژانده از  تکرار  از  ۀ ، 
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لیبرالیسم و شعار آزادی شرم داشته و شعار »موضع در برابر  

سر را  معنایی می   مخالف«  بار  از  شعار  این  زیرا  دهند؛ 

 کمتری برخوردار است.

شعار  ۀ  هست سه  این  در  گزاره  این  لیبرالیسم،  »نقص 

مخالفآزاد برابر  در  موضع  و  شرعی   «، ی  احکام  تأویل 

اما در کاربرد  لیبرال شخص مخالف است،  با آزادی  مخالف 

 اند. شعار و میزان تأویل و حدود آن با هم متفاوت

یا گروه   نمونه، فرد  بدان معنا نیست که هیچ  این  البته 

مبالغه  تنش  دچار  که  ندارد  وجود  مسائل کوچکی  در  آمیز 

و   راپرا  تنهاشود  نزاع  و  رقابت  این  د، پسندب  کندگی،  ها اما 

و آنچه بیشتر    انده همچنان از جریان کلی اسالمی جدا ماند

شکست  رویکرد  دارد،  آزادی رواج  فشار  برابر  در  خورده 

 لیبرال است. 

جماعت  سنتاهلۀ  ائم در   ، و  دقیقی  رفتارهای 

مردم   گیریموضع از  بسیاری  که  دارند  مخالف  برابر  در 

ن  آن  تعامال   .یستندمتوجه  تنها  همیشه  مردم  از  ت  برخی 

  برخی دیگر تنها به عباراتی چنگ   .شوندمی   یادآورخشن را  

آنمی  در  که  شده  ، زنند  نرمی صحبت  به  مخالف    است.  با 

سردرگم بوده و اصول    سنتاهلکنند  می   برخی دیگر گمان
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ندارندای  ی کل زمینه  این  گسترش    دلیلبهها  اینۀ  هم  .در 

نسبت   آن  روشبهجهل  از  نیکی  به  که  و کسانی  ها صحابه 

تودهانده پیروی کرد میان  بهای  ، در    ، عربۀ  یشاند  هوابسته 

 غالب غربی است.های زیر بار ارزش

جدیدی  چیز  سطر،  چند  این  به  نمی   در  بلکه  آورم، 

 گیری موضعۀ  و جماعت دربار  سنتاهلاستخراج اصول کلی  

مخالف خوا برابر  پرداختدر  امر    .هم  این  به  مرا  که  چیزی 

دیدم که   را  پاک سرشت  افراد  که  بود  این   دلیل به واداشت 

اینترنت،   در  فکری  گمراهان  مقاالت  مکرر   طور بهخواندن 

گمراه  مفاهیم  به  کننده  ناخودآگاه  اشتباهی  مقدمات  و 

نتایجی سوق داده که در    سویبهآنان را    وخوردشان رفته  

  کند می   مخالف، اصول شریعت را نقض  در برابر  گیریموضع

 . -همان طور که قبالً توضیح داده شد -

گروه  این  سخنان  که  را های  هنگامی  معاصر    فکری 

شکست    ، خواندم که در برابر فرهنگ آزادی لیبرال غالبمی 

آناندهخورد گمراهی  منشأ  که  شدم  متوجه  درمورد ها  ، 

ناآگاهی   دلیلبهکلی    طوربهدر برابر مخالف«،    گیریموضع»

تمایز   چندین  از  غفلتشان   سنت اهل  شناختی روش یا 
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اینجا    .گرددمی رب را    اختصاربهدر  تمایزات  این  از  برخی 

 کنم:می  عرض

 تمایز بین مسائل مشخص و اجتهادی 

کلی تأمل    طوربههدایت  ۀ  هرکس در روش صحابه و ائم

آنانمی   کند،  که  مسئلمی   بیند  بین  دلیل ای  ه کوشند  با 

اجتهاد مسائل  و  مأخذش  ای  یظاهر  و  بوده  پیچیده  که 

کنند  می   در اولی بر مخالف انکار  .پوشیده است، فرق بگذارند

برخورد او  با  و درک  تسامح  با  دومی  در  اگر    .نمایندمی   اما 

مسائل خالفی کنار بگذاریم، اجازه نخواهیم  ۀ  انکار را در هم

ربا،   قدر،  داشت  الهی،  تعطیل صفات  موسیقی،  متعه،  نبیذ، 

 .. را انکار کنیم. .حدود جنایی و

اقتدار فرهنگ لیبرال  ۀ  فکری بردهای  اکثریت کار جریان

خالف وجوجستغالب،   نادرست  های  ی  اطالعات  و  شاذ 

شعیر  ، مذاهبۀ  دربار تشویش  و  تعطیل  هدف  به ۀ  با  امر 

است منکر  از  نهی  و  بر  . معروف  بین  از   شوروشوق دن  برای 

بهان به  منکر،  ناهیان  و  معروف  به  وجود ۀ  امرکنندگان 

تا جایی که »اختالف« حجیت   ، اختالف، نصوص رها شده، 

 بیشتری از »نص« پیدا کرده است! 
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 تمایز بین اصل و لغزش

نفی  مطلقاً  را  دیگران  بر  انکار  مردم  از    . کنند می   برخی 

منتسب   غیور  افراد  از  دیگر  با    روش  بهبرخی  هر  سلف، 

بر مخالف انکار  به  نادرست  می   اشتباهی،  پردازند که هر دو 

با    .است که  کسی  بین  مسئله   سنتاهلباید  دو  یکی  در 

است لغزش  یک  صرفاً  که  این  امثال  و  دارد  فرق   ، اختالف 

اصلی   در  که  کسی  با  با    شناختی روش گذاشت  کلی  و 

باید بدانیم   . مخالف است که انکار بر او جایز است  سنتاهل

نه  است  مصلحتی  عقوبتی  )رسواسازی(  تشنیع  و  انکار  که 

 یک حکم مطلق. 

شناخته  شناختی روش اصل   چیز  دو  یا    شود:می   با 

مخالف این اصل را اعالم کند یا آن قدر کاربردهای آن اصل  

سر او  آن می   از  از  که  نتیجهها  زند  این  که رسیم  می   به 

اگر   حتی  است،  منحرف  کلی  اصل  یک  دارای  شخص 

یکی از بهترین توضیحات داده شده در این   .صراحتاً نگوید

شاطبی   امام  سخن  بنیادینش، vموضوع،  کتاب  در   ،

که است  این ۀ  مسئل»  فرماید:می   »االعتصام«  پنجم: 

فرق  خاطربهتنها  ها  فرقه  با  در ۀ  مخالفتشان  ناجیه 

قاع و  دین  در  کلی  شریعت ای  هدمعنایی  قواعد  از 
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فرقه به  نه  می   تبدیل  یکی   خاطربهشوند،  در  اختالف 

جزئی امور  نیز    .از  جزئیات  کلی  ۀ  قاعد  مثابۀبهکثرت 

در    ؛است وقتی  مبتدع  شخص  ی گذاربدعت زیرا 

بخش کندمی   رویزیاده  با  مخالفت  به  منجر  کار  این   ،

از شریعت اما جزئی  می   اعظمی   ؛است  برعکسگردد، 

و خطا  لغزش  از جانب شخص مبتدع،  آن  وقوع  حتی 

 (1) «.آیدمی  به شمار

این سه حالت   به  با من  این موضوع،  برای روشن شدن 

 توجه کن: 

اگر شخصی بیاید و بگوید: اصل از نظر ایشان »تأویل و 

این شخص    . است  ، که در وحی آمده«ای  ی تعطیل صفات اله

مشخص  تکلیفش  و  کرده  تصریح  خود  منحرف  اصل  به 

 است. 

ایشان  از نظر  بیاید و بگوید: اصل  اما اگر شخص دومی 

است که خداوند متعال برای خود ای  ی »اثبات هر صفت اله

الهی  صفتی  به  هرگاه  عمل،  در  اما  کرده«،  رسد،  می   اثبات 

 
االعتصام-



 ارتباطات ۀفصل سوم: سامان

267 

 

تحریف را  معنایش  و  تأویل  را  چنین  کندمی   آن  شخصی ، 

 حتی اگر به تعطیل تصریح نکرده باشد.  ، ل صفات استمعطِّ

ایشان  نظر  از  اصل  بگوید:  و  بیاید  سومی  شخص  اگر 

»اثبات صفات الهی« است و هنگام تطبیق، اکثر صفات الهی  

را اثبات کند اما در یک یا دو صفت دچار خطا شود، در این 

اصل  یک  نه  است  لغزش  نوعی  خطا،  این  صورت، 

 .ی شناختروش 

بیانگر این سه حالت هستند؛ کسی که به  این سه نفر، 

سنی  اصلی  به  که  کسی  کرده،  تصریح  خود  منحرف  اصل 

تصریح کرده اما دارای جزئیات بسیاری است که اصل کلی 

شود و کسی که کامالً و عمالً به می   منحرفی از آن برداشت

بر  توفیق  دو مسئله،  یکی  در  اما  کرده،  تصریح  اصلی سنی 

 دن نیافته است. حق بو

در این سه حالت، به صاحب هر حالت آنچه از    سنتاهل

را است  مستحقش  شرعی  اینمی   نظر  که  دقت    ، دهند  از 

 و اشتیاق بسیارشان به عدل و انصاف است.  سنتاهل

است جذاب  برایم  زمینه  این  در  که    ، آنچه  است  این 

عموم مسلمانان در شناخت این اصل از بسیاری از منسوبان  

عموم مسلمانان اگر ببینند فقیهی    ند.رهنگ، هوشمندتربه ف
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او سؤال از  برایشان مباح  چیزهمهکنند،  می   که  ،  کندمی   را 

نظری سخن  توجهیاش  به  است(  نص  با  حجیت    )که 

گویند »شیخ فالنی  می   بینی که با کنایه می   کنند، بلکهنمی 

حالل است!« و اعتبارش    چیزهمهاست؛ از نظر او    گیرآسان 

 شود. می  مردم متزلزل نزد

فقیهی  طور  میل    چیزهمهدر    که  همین  مطابق 

بینی که مردم او را مسخره می   .دهدمی   ان فتوامدارسیاست 

 )که حجیت با نص است( توجهی اش  کرده و به سخن نظری

 کنند. نمی 

نوشته کثرت  وجود    زده غربان  فکرروشن این  های  با 

راۀ  دربار کسی  شرعی؛  فتوا نمی   قضایای  آنان  از  که  یابی 

امور  ۀ  از سخن آنان دربار  -خدا را شکر-  بخواهد، بلکه مردم

 اند. شرعی گریزان

که ای  شناختی روش اصل  های  نمونهترین  یکی از معروف

شناخته  دلیلبه جزئیات  و  کاربردها  این  می   کثرت  شود، 

ماهوار مفتیان  از  برخی  که  دربارمی   راای  ه است  که  ۀ  بینی 

کنند، اما اگر می   گویند بر اساس قرآن و سنت حکممی   خود

تأمل کنی،  فتاوایش  شوی که همواره در پی  می   متوجه  در 

فقهی  است  و  شذوذات  آن  به  شخصی    .تمسک  چنین 
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های روشش »پیروی از نص« نیست، بلکه »پیروی از لغزش 

اصل   این  به  اگر  حتی  است،  تصریح    شناختی روشعلما« 

اگر   حتی  باشد،  باشد،  نکرده  کرده  تصریح  آن  یا به خالف 

 حتی اگر این روش را صراحتاً نقد کرده باشد. 

فقه  مجمع  جلسات  از  یکی  در  بار  یک  دارم  یاد  به 

جلس دوازدهمین  که  سال  ۀ  اسالمی  در  و  بود   1421آن 

کردم شرکت  شد،  برگزار  ریاض  در  قمری  از   .هجری  یکی 

پیگیری رخصت  به  بود، سخنی کوتها  کسانی که  اه  معروف 

حذر   بر  و  فقهی«  »تساهل  نکوهش  بیشترش  که  گفت 

بود آن  از   ، چیزی که در جلسه نظر مرا جلب کرد  .داشتن 

نگاه هم  به  حاضر  فقهای  که  بود  لبخندمی   این  و    کردند 

شخص  می  این  که  بودند  فهمیده  سخن  این  از  گویا  زدند! 

فاید  ؛ دست پیش را گرفته که پس نیفتد دارد ای  ه زیرا چه 

از   تساهل فقهی  را  را محکوم کنی در حالی که خودت آن 

 ی؟! دهمی   طریق کاربردهایت ترویج

چرا به  »گویند:  می   منظور این است که برخی از عزیزان

گیرید با اینکه به حجیت و مرجعیت کتاب  می   فالنی خرده

 «و سنت تصریح نموده است؟
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است:   این  کاربردهای جزئ   دلیلبه پاسخ  که ای  ی کثرت 

اوا  دهدمی   نشان برای  با    ، صل  متناسب  احکام،  تأویل 

باید دانست که »کثرت جزئیات،   .فرهنگ غالب غربی است

روش که  ؛ سازد«می   یک  گونه  الشاطبی   همان   ابواسحاق 

نیز  »فرماید:  می  جزئیات  کلی  ۀ  قاعد  مثابۀبهکثرت 

 . -قبالً بارها ذکر شد همان طور که- «است

 منتشرشده تمایز بین نظر شخصی و نظر 

ببیند که مخالف شرع است ولی شخص    هرکس نظری 

پنهان  خود  نزدیکان  میان  در  را  به  می   آن  علناً  نباید  دارد، 

منکر و شارع  ۀ  انکار وی بپردازد؛ زیرا انکار علنی موجب اشاع 

اشاع را ۀ  از  معصیت  داشتن  نگاه  مخفی  و  است  بیزار  منکر 

ی به گناه  دوست دارد؛ زیرا علنی کردن منکر، تشویقی عمل

 است. 

نشر را  شرع  مخالف  فتوایی  یا  کتابی  که  کسی   اما 

انکار علنی وجود دارد تا مردم ۀ  ؛ در اینجا شرعاً اجازدهدمی 

فقط  گویند باید می  برخی  .از افتادن در اشتباه بر حذر باشند

بلکه هر    .که اشتباه است   ، او را مخفیانه نصیحت کرد و بس
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است جایز  شرعاً  برای   ، دو  علنی  انکار  و  پنهانی  نصیحت 

 بیند. می  مردم بر اساس مصلحتی که داعی سازی آگاه 

 تمایز بین مقام دعوت و مقام انکار

مقام دعوت، خداوند   َِن  ﴿ فرماید:  می   kدر  مذ رَْحٍَة  فَبَِما 
لَُهمْ  نِلَت   ِ با    ﴾اَللَّ تو  که  است  الهی  رحمت  به)سبب(  )پس 

نرم  شدی(آنان  مهربان(  )و  مالطفتی    nپیامبر    .(1) خو  با 

فرمود:   کافر  شخصی  به  ای  »دلربا  شد  تمام  سخنت  آیا 

یکون »فرمود:  می   nایشان    .(2) «ابوالولید؟ ال  الرفق  إن 

زانه إال  شیء  زیبایش  (3) «فی  باشد  هرچه  در   )مهربانی 

 سازد(. می 

انکار مقام  در  به   ، اما  موقعیت،  به  بسته  داعی،  بسا  چه 

باشد داشته  نیاز  توبیخ  و  خشونت  همین   ؛ قاطعیت،  برای 

َواْغلُْظ  ﴿فرماید:  می   kخداوند   َوالُْمَنافِقنَِي  اَر  الُْكفَّ َجاهِِد 
برآنان    ﴾َعلَيِْهمْ   گیر سخت )با کافران و منافقان جهاد کن و 

 
-

السيرة -

-
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را به خشونت دستور داده؛ یعنی اگر    nصراحتاً او    ، (1باش() 

 بسته به شرایط مصلحتش راجح باشد. 

هنگامی که به قاطعیت و توبیخ نیاز داشت، به   nپیامبر  

فرمود:   اصحابش  از  أنت»یکی  الخطیب  )عجب   (2)«بئس 

هستی!( بدی  داده   .سخنگوی  فتوا  علم  بدون  که  کسی  به 

  ( 3) «یعلموا؟  قتلوه، قتلهم اهلل! أال سألوا إذ لم»بود گفت:  

را   غلطشان{  )او  فتوای  بکشدشان!  }با  خدا   چراکشتند، 

 .؟!(سؤال نکردنددانستند، نمی  وقتی 

َفُقوََل َِلُ  ﴿با اینکه خدای متعال به موسی و هارون گفت:  
ذًِنا اما هنگامی   ، (4))پس به نرمی با او سخن بگویید(  ﴾قَْوًَل ِلَّ

فرمود:   داشت،  نیاز  قاطعیت  به  موسی  يَا  ﴿که  ُظنَُّك 
َ
َْل ِإَوّنذِ 

َمثُْبوًرا  شده    )و  ﴾فِرَْعْوُن  هالک  را  تو  یقیناً  فرعون،  ای  من 

دید،    .(5)پندارم(می  را  هارون  سکوت  موسی  که  هنگامی 

 

-

-

-
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َخَذ  ﴿فرماید:  می   حق تعالی   کهچنان   ؛ قاطعیت به خرج داد
َ
َوأ

هُ إَِِلْهِ  ِخيهِ ََيُرُّ
َ
ِس أ

ْ
  سویبه)و سر برادر خود را گرفت و    ﴾بَِرأ

 (1)( .خود کشید 

بردباری  و  حلم  به  را  خلیل  ابراهیم  خداوند  اینکه  با 

َحلِيٌم  ﴿فرماید:  می   و  کندمی   وصف اهٌ  وَّ
َ
َْل إِبَْراهِيَم    ﴾114إِنَّ 

ابراهیم  )بی  گویگمان  بود.(  آه  به  (2)بردبار  اما    پدرش، 

بنٍِي  ﴿گوید:  می  مُّ َضََلٍل  ِِف  َوقَْوَمَك  َراَك 
َ
أ و   ﴾ 74إِّنذِ  تو  )من 

 (3) ! بینم(قوم تو را در گمراهی آشکار می 

، این تمایز  شگفتتیمیه در بیانی جامع و ابن ابی العباس

خالصه  بالغی  تشبیهی  با  را  انکار  مقام  و  دعوت  مقام  بین 

دو دست  »  کرده: مانند  مؤمن  برای  یکی، ستا مؤمن  ؛ 

را که شوید  می   دیگری  نوعی    در حالی  با  تنها  کثیفی 

بین از  و می   خشونت  تمیزی  موجب  کار  این  اما  رود، 

 
-

-

- 
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که   است  را خاطر بهنرمی  خشونت  این   ش 

 ( 1)«. ستاییممی 

 تمایز در اهداف »سخن« با توجه به افراد 

پیش  که  می   گاهی  از   سنتاهلآید  یکی  که    سخنی 

برخی از خوبان که فریب    .کنندمی   تقبیحهوی گفته را  اهل

گویند: چگونه این سخن را می   آیند ومی   نزد آناناند  هخورد

 کنید در حالی که فالن عالم مانند آن را گفته است؟می  نقد

نشد متوجه  افراد  اصول  اند  ه این  از  یکی  ، سنتاهلکه 

بر اساس روششان است،  از سخنانشان  اهداف مردم  تفسیر 

جدا   زمینهنه  و  سیاق  »مدارج ابن   .اشاز  کتابش،  در  قیم 

یک سخن  »  فرماید:می   السالکین«، در توضیح این موضوع

ترین  منظورش بزرگها  گویند؛ یکی از آنمی   را دو نفر 

باطل و دومی منظورش حق محض است. معیار، روش  

بدان   است  چیزی  آن  و  مذهب  حال،  شرح  گوینده، 

 ( 2) «.کندمی  ش مناظرهدرمورددعوت و 

 
يمجموع الفتاو -
السالكين- مدارج 
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سخنان   همیشه  خوانندگان  که  است  این  مقصود 

نوشتاری  رفتار  و  کلی  گفتمان  با  ارتباط  در  را  اش  نویسنده 

این  .کنندمی   تفسیر برای   سنتاهلزنم:  می   مورد  مثالی 

کنند که صحابه از خطاهای انسانی می   وقتی صحبت از این

، هستند  تر«خواهند بگویند که آنان »کامل می   مبرا نیستند،

 »کامل« نباشند. ای ه حتی اگر جامع

عد وقتی  هواپرستانای  ه اما  ومی   از  گویند می   آیند 

بود  انسان  نیز  برخی  انده »صحابه  با  را  خود  سخن  و   »

این است که شور    ان، مقصودشدنکنمی   اشتباهات صحابه پر

حماس از ۀ  و  دعوی،  سستی  نوعی  و  برده  بین  از  را  دینی 

تصو شکستن  هم  در  طول  بی   یرطریق  در  که  صحابه  نظیر 

 د. نبخش دعوتگران بوده را به آنان نسبت دهالهام ها سال 

و می   سنتاهلوقتی   تقبیح  را  سخنان  این  و  آیند 

عده  می   محکوم این یک  می   لوحساده کنند، یک  اما  گویند: 

جامع  صحابه  که  است  صحیح  شرعی  از ای  ه معنای  عاری 

 !اندهنواقص انسانی نبود

که یکی از اصول   است  از این  فلتغ  ، اشتباه این جماعت

، تفسیر مقاصد مردم از روی سخنانشان، بر اساس  سنتاهل

استهای  گیریجهت  آنان  گفتمانی  رفتارهای  و    ؛ کلی 
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گوینده، شرح  »فرماید:  می   قیمابن  کهچنان  روش  معیار، 

و  دعوت  بدان  است  چیزی  آن  و  مذهب  حال، 

 «.کندمی  ش مناظرهدرمورد

شرعی بر کسی انکار کنیم در  ای  هچگونه در مسئل

 حالی که علمای مخالف بسیارند؟ 

اگر معیارمان برای انکار، تحقق »تعداد مخالفان« یا عدم  

صفات،  تأویل  انکار  باشد،  مخالف«  علمای  »کثرت  وجود 

زنان،   توسط  قبور  زیارت  تسبیح،  نماز  تبرک،  برخی مسائل 

و پیامبر  نخواهد  .تولد  جایز  این ..  در  مخالفان  زیرا  بود؛ 

است که    ایگونهبهاز این مسائل،  ای  ه بلکه پار  .مسائل زیادند

جمهور علمای متأخر قائل به جوازش هستند، ولی محققین 

مخالفان توجهی   کثرتبه آن را انکار و رد کرده و    سنتاهل

 ؛ زیرا ادله مهم است نه تعداد مخالفان. انده نکرد

تأویل »صفت کالم« به کالم  ۀ  ئل این مسئله را مانند مس

نفسی در اکثر کتب تفسیر در نظر بگیر، یا تأویل »آمدن« 

َربذَِك ﴿به آمدن عذاب، یا تأویل   )و )تنها( روی    ﴾َوَيبََْق  وَْجُه 



 ارتباطات ۀفصل سوم: سامان

277 

 

می  باقی  که  توست  گرامی  و  ذوالجالل  به   (1)ماند(پروردگار 

»و )تنها( ذات پروردگار ذوالجالل و گرامی توست که باقی  

ماند.« و دیگر مسائلی که علمای تفسیر، مفسران حدیث می 

یا هنگامی که جمهور   . کنند می   و فقهای متأخر، آن را بیان

ابتدای شروحات فقهی که به شرح »بسم   فقهای متأخر در 

الرحیم« الرحمن  بهمی   اهلل  را  »رحمت«  ۀ  اراد  پردازند، 

ها، محققان  اینۀ  هم  رغمعلی   . کنندمی   احسان یا انعام تأویل 

وضوح دلیل در   دلیلبهاین موضوع را رد کرده و    سنتاهل

 .انده چنین مسائلی، به تعداد مخالفان متأخر توجهی نکرد

مسئلمی   چگونه قطعی ای  هتوانیم  که  شرعی 

 نیست، بلکه اجتهادی است را انکار نماییم؟ 

مرتب  طوربه  سنتاهل دو  در  تنها  را  مسائل  ۀ  کلی 

نداد قرار  »اجتهادی«  و  دیگری انده»قطعی«  مراتب  بلکه   ،

شود«،  می   ، مانند »آنچه ضرورتاً از دین فهم انده نیز ذکر کرد 

که   »ظنی  غالب«،  در حکم   خاطربه»ظن  قرائن،  و  شواهد 

 .   ...قطعی است«، »تمایز بین نص و ظاهر« و

 
-
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انک که  است  این  »قطعیِ مقصود  به  محدود  تنها  ار، 

از    گونهآن « نیست  جانبههمه ان معاصر  فکرروشنکه برخی 

که   شرعی  علوم  به  منتسبان  هستند، تأثیرتحتو    شان 

ۀ  پژوه ادلبلکه حتی مسائل اختالفی که برای علم  .گویندمی 

و نصیحت انکار  نیز شامل  را    مورد  این  .شودمی   ظاهر دارد 

دیگر بر  صحابه  انکار  به   مانند  اختالفی  مسائل  در  صحابه 

 حساب آور. 

انکار پیامبر   باید آن را از نوع  بر آن گوینده به    nبلکه 

گفت:   بدو  که  آنجا  آورد،  أنت» حساب  الخطیب    « بئس 

اینکه آن قضیه از    رغمعلی   ، )عجب سخنگوی بدی هستی!(

به انکار پیامبر خدا، موسی، بر برادرش،    .مسائل قطعی نبود

بیندیش نبود،    .هارون،  قطعی  مسائل  از  مسئله  آن  تنها  نه 

خواست اصل شرعی دیگری را رعایت کند، یعنی می   بلکه او

میان   تفرقه  ایجاد  موسی   ، «اسرائیل بنی »عدم  حال،  این  با 

 این تأویلش را مانع انکار ندانست. 

که    هرکس بیندیشد  صحابه  انکار  انکار چیزچهبه  را   ی 

و  می  انکارچیزچهکردند  را  را نمی   ی  انکار  فقه  کردند، 

داشت  هدانست  خوبی به نخواهد  آن  غیر  به  نیازی  در   .و 
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شیبه چه بسیار انکارهایی از صحابه بر یکدیگر ابی ابن  مصنف

 دیدم که در امور غیر قطعی بوده و وجود اختالف را معیار 

 دانستند.ی نم

با  بی   آیا را  قطعی  مسائل  انکار  که  نیست  انصافی 

 مسائل غیر قطعی یکی بدانیم؟ 

انسان  از  برخی  سردرگمی  اصلی  عوامل  از  های یکی 

که گمان است  این  درجه می   خوب  انکار، یک  قدرت  کنند 

گیرند که گفته شود: در مسائل می   است، برای همین اشکال

 پرقرینه و ظنِ  مسائل قطعی و ظنِیاعتقادی و فقهی یا در  

صورت انکار  اشکال    .گیردمی   غالب،  درک   دلیلبه این 

آید؛ زیرا انکار از  می   »تفاوت انکار« به وجودۀ  نادرست قاعد

استوار  متعددی  مالحظات  اساس  بر  ضعف،  و  شدت  نظر 

جمله از  شاخ  است،  »انکار  یعنی  ای  ه اینکه  است؛  علم«  از 

مسئل  هرچه حقیقت  به  نیز  تر  قویای  ه علم  انکار  شود، 

قطعی تام، شدیدتر از ۀ  پس انکار در مسئل   .شودمی   شدیدتر

انکار در مسئلۀ  انکار در مسئل و  پرقرینه است  ظنی  ۀ  ظنی 

شدیدتر از انکار در ظن غالب و انکار در ظن غالب    ، پرقرینه

 . شدیدتر از انکار در راجح
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انکار شدت  در  مالحظات  دیگر  وضعیت    ، از  به  توجه 

شده انکار  پیروی  است.  شخص  حق  از  بیشتر    هرکس 

، باید انکار بر او با نرمی باشد و هرکس که بیشتر از  کندمی 

پیروی باید  کندمی   هوی  او   گونهآن ،  با  است  سزاوارش  که 

 رفتار کرد. 

را  انکار  این  که  افرادی  وضعیت  به  توجه  همچنین 

دید  توازن   .خواهند  حاصل  انکار،  که  است  این  مقصود 

بسیاری از مصالح شرعی است و شدت و ضعفش صرفاً یک  

 مطلق بر اساس مسئله نیست. ۀ قاعد 

هم بر  بسیار   ها، اینۀ  بنا  مراتب  دارای  انکار  شدت 

از توبیخ و حذف تا تذکر و نصیحت صرف که   .متفاوتی است

 مشخص است. ها اینۀ هم

تأو و  جاهل  شخص  بر    انکارکننده  یل چگونه 

گردنشان  می  از  را  گناه  خداوند  که  حالی  در  شود 

 ساقط کرده است؟ 

امور، خلط میان »باب   گونهاینعلت خطا در  ترین  شایع 

است گناه«  »باب  و  بسیار   .انکار«  نصیحت  و  انکار  باب 

استتر  وسیع گناه  باب  تأویل  .از  از  که  بسیاری  کنندگانی 
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با نص ظاهر انکارشوند می   دچار مخالفت  شود، می   ، بر آنان 

پس بین انکار و گناه    .حتی اگر در نزد خداوند معذور باشند 

تفاوت   آخرت  و  دنیا  احکام  بین  زیرا  ندارد؛  وجود  تالزمی 

پیامبر    .است که  است  این  مانند  با   nاین  کفار  احکام  با 

رفتارها  امت خود  اطراف  مستضعفان    هرچند کرد،  می   و 

از آن  تأویلشان، در   دلیل بهها  ممکن است بسیاری  یا  جهل 

 آخرت در نزد خداوند، معذور باشند. 

و  رفع حرج  برای  از خوبان  برخی  که  است  این  مشکل 

 آورند ومی   ها، نصوصی گر و جاهل و امثال اینگناه از تأویل

انکارای  ههیچ مالحظبی  باب  است؛ می   در  اشتباه  که  اندازد 

ۀ انکار برخی از ائم  .از باب گناه استتر  ار وسیعزیرا باب انک

نه واجب را از این نوع بدان، مانند   و  سنت بر تارک مستحب

ی شدید وی بر کسی که نماز وتر را گیرسخت انکار احمد و  

برخی از آنان شهادت برخی از کسانی که    حتی   .ترک کرده

 ، هرچند چنین افرادی اندهرا ترک کردند را رد کردها  سنت 

شاهد این است که   .نزد خداوند معذور بوده و گناهی ندارند

تقال نصوص شرع و ناز باب گناه است و اتر  باب انکار وسیع

 نصوص ائمه در باب گناه به باب انکار جایز نیست. 
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تفاوت دقیقی بین قطعی و ظنی غالب و اجتهادی  

چگونه پس  ندارد،  در می   وجود  باشند  معیار  توانند 

 الی که منضبط نیستند؟ ح

وجود تردید در برخی از مسائل اعم از قطعی یا ظاهری  

در احکام و   .کندمی ن  یا اجتهادی، حقیقت این مراتب را الغا

آن   به  افراد  برخی  الحاق  در  زیادی  تردید  شرعی،  مفاهیم 

آن بطالن  موجب  اما  دارد  و نمی   وجود  تردد  مانند  شود، 

»ضروریات و حاجیات و  های  در تعیین زیرمجموعه  اختالف

شود فرقی میان ضروریات و می   پس آیا گفته  . تحسینیات«

تحسینیات  و  حاجیات  میان  فرقی  یا  نیست؟  حاجیات 

 منضبط نیست و رد   بندیتقسیمبر این اساس، این    .نیست

 شود؟می 

»ار  تعیین  در  اختالف  و  تردد  و جحمانند  المصلحتین« 

 تین«. المفسد»ارجح

 مانند تردد و اختالف در تعیین ذریعه؛ »آیا اغلب منجر 

ندرت؟«می  به  یا  گفته  .شود  قدرت می   آیا  در  تفاوتی  شود 

یافت آن  در  دقیقی  تفاوت  که  دارد  وجود  شدن«    »منجر 

 شود، پس منضبط نیست و باید رد شود؟!نمی 
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باب  از  »آیا  ممنوعه:  مقادیر  از  برخی  در  تردد  مانند 

بسیارِ حرام رسیده؟« این ۀ  خشش است یا به رتببقابل  اندِک

نوشیدنی  مانند طهارت، مال،  فقهی  ابواب  ..  .وها  تفکیک در 

است  رفته  کار  به  گفته  .بسیار  دقیقی می   آیا  تفاوت  شود: 

منضبط   تمییزی  پس  ندارد،  وجود  بسیار  و  اندک  میان 

 شود؟می  نیست و رد

های  زیرمجموعهمقصود این است که در تعیین برخی از  

بط شرعی مشکل وجود دارد، اما این،  امفاهیم، معیارها و ضو

را مردود و ضوابط  باید در رسیدن  نمی   معیارها  بلکه  سازد، 

 مراد الهی تمام توان را به کار برد. 

 عبارات و شعارهای رایج

کلمات و شعارهای نادرستی وجود دارد که توسط برخی  

و    نیکوافراد   شده  مقاالت ۀ  مطالع  ل دلیبهبلعیده  مکرر 

به  اشباع  تبدیل  غالب،  لیبرال  آزادی  فرهنگ  فشار  از  شده 

این عبارات نقش اساسی در    .بخشی از آگاهیشان شده است

برداشت از  بسیاری  ساختن  خوبان های  آشفته  این  شرعی 

جمل از  است،  رایج:ۀ  داشته  عبارات  که  این  است   این 

 گویند: می 
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که است  شکننده  دینی  اسالم  شبهات    آیا  از 

 بترسیم؟ 

سؤال مصونیت   ی چنین  برای  دعوت  هنگام  در 

 امثال این سؤاالت زیاد تکرار  .شودمی   مطرح   شناختی روش 

کتاب »شود:  می  انتشار  از  زندیقهای  چرا  ترسیم؟  می   فالن 

ترسیم؟ آیا اسالم  می   تلویزیونی فالن کافر های  چرا از برنامه

که   رسیده  شکنندگی  از  حدی  به  نسیمی  مسلمانان  هر  از 

خواهند بگویند تا در برابر  می   هرچهها  بترسیم؟ بگذار زندیق

 « مردم رسوا شوند.

ای ه حقیقت این است که چنین سؤاالتی، مالحظات ریش

هست سؤالۀ  در  زیر  را  انسان«  طبیعت    .بردمی   »طبیعت 

ادلۀ  عام از  که  بوده  این  تاریخ  طول  در  جوانان  و  ۀ  مردم 

ای به  پاسخ  و  اسالم  آناصول  به  وارده  »علم رادات  ها، 

ندارند مطلوب    .تفصیلی«  بلکه  طبیعی،  کامالً  تنها  نه  این 

تفصیلی و   است؛ زیرا اگر کل جامعه خود را وقف علم شرعِی

پاسخگویی به ایرادات کند، دیگر واجبات کفایی مانند علوم  

پزشکی،   اقتصادی،  سیاسی،  اجتماعی،  علوم  صنایع،  مدنی، 
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.. که زندگی و دنیای مسلمانان بر آن .مهندسی، تکنولوژی و

 شود. می  استوار است، مختل

عام  مجمل« ۀ  بنابراین  »ایمانی  دارای  جوانان،  و  مردم 

  آنهستند که اگر یک متخصص یا آگاه نتواند شبهات را از  

شود متزلزل  شبهات،  بادهای  با  است  ممکن  کند،   .دور 

کرد  برعکس  را  سؤال  باید  ک  .بنابراین  نیست  این  ه: سؤال 

بلکه   «ترسیم؟می   چرا برای افراد غیر متخصص از شبهات»

است:   این  را »سؤال  آگاه  و  متخصص  غیر  افراد  ایمان  چرا 

اندازیم؟!  خاطربه خطر  به  غالب  فرهنگ    امام   «شعارهای 

تیمیه در متنی شگفت این مشکل را بیان و تحلیل کرده  ابن

آن  کهاست   کفر ۀ  عام»  فرماید:می   در  از  بعد  اگر  مردم 

آن  احکام  به  و  شوند  متولد  مسلمان  یا  آورند  اسالم 

کنند؛  اطاعت  رسولش  و  خدا  از  و  باشند  پایبند 

ورود  اما  بود،  ایمانی مجمل خواهند  دارای  و  مسلمان 

اگر   ،افتدمی   اتفاق  کمکمیشان  هاحقیقت ایمان به دل

دهد  توفیقشان  به   . خدا  نه  مردم  از  بسیاری  وگرنه 

جهادمی   یقین به  نه  و  شک    .رسند  به  را  آنان  اگر 

شک زاندا دچار  جهاد  می  ند،  به  اگر  و  شوند 

جهاد دهند،  نه نمی   دستورشان  که  حالی  در  کنند، 
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ای ی و نه کافر؛ بلکه علم، معرفت و یقین قلباند  منافق 

و  د خدا  به  محبت  قوت  و  شود  شک  مانع  که  ارند 

رسولش که آن را بر مال و خانواده مقدم دارند، اینان  

بهشت  وارد  بمیرند،  و  شوند  رها  مصیبت  از    اگر 

شوند و اگر به کسی گرفتار شوند که شبهاتی را بر می 

وارد شکشانمی  آنان  موجب  اگر   .شودمی   سازد، 

ن منت نگذارد، خداوند با برطرف کردن شکشان بر آنا

رویاهل  از نفاق  نوعی  به  و  بوده    . آورندمی   شک 

همچنین اگر جهاد بر آنان واجب شود و جهاد نکنند،  

بوداهل  از خواهند  پیامبر   روازاین   .وعید  که  هنگامی 

اما ۀ  به مدینه آمد، عام  ساکنانش اسالم را پذیرفتند، 

شدند منافق  برخی  رسید،  مصیبت  و  سختی    . وقتی 

رفتند، بر می  اگر این افراد پیش از امتحان الهی از دنیا

شدند، هرچند از مؤمنان می   اسالم مرده و وارد بهشت

امتحان قرار گرفتند و اخالصشان را مورد  کهای  ی واقع

 (1) «.نشان دادند، نبودند

 
يمجموع الفتاو -
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دین ۀ  خالص اسالم  که  است  این  ایراد  این  به  پاسخ 

وارده بر آن بترسیم، بلکه نیست که ما از شبهات ای ه شکنند 

باید نگرانش های  این دل  و  بندگان است که شکننده است 

که وحی را  هایی ترسیم، بلکه بر دلنمی   پس ما بر وحی  .بود

شبهمی   کنندمی   حمل با  که  از ای  ه ترسیم  را  آن  کوچک 

 دست بدهند. 

 طردکننده نباش! 

است کلی  عبارتی  دارد:    ؛ این  وجود  طرد  نوع  دو  زیرا 

»طرد واجب« که عبارت است از طرد هر عقیده یا مفهومی 

ی که شبهات و  هرکسکه مخالف قرآن و سنت باشد و طرد  

منتشر مسلمانان  میان  در  را  چنین    . کندمی   شهوات  در 

توان واجبی شرعی می   چگونه   .حالتی باید طردکننده باشیم

 را نفی کرد؟! 

و نیز  ممنوع«  طرد »طرد  از  است  عبارت  که  دارد  جود 

 مخالف در مسائل اجتهادی. 

 . حق وصایت بر جامعه را ندارد کسهیچ

است کلی  عبارتی  نیز  وجود   ؛ این  وصایت  نوع  دو  زیرا 

و  است  منکر  از  نهی  همان  که  واجب«  »وصایت  دارد: 

در   مردم  بر  وصایت  از  است  عبارت  که  ممنوع«  »وصایت 
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مباحهای  انتخاب  و  برای ای  .اجتهادی  تنها  جزئیات  ن 

اصل کلی   بهپاسخگویی   وگرنه  شده  گرفته  نظر  در  عام  ات 

»وصایت« در اینجا درست نیست؛ زیرا شخص ۀ  کاربرد کلم

نیستکننده  ت حنصی وصی  قدرت    ؛ اصالً  نوعی  وصایت  زیرا 

در وصایت، نیابت    .هانظارت و مانند این  ، است، مانند والیت

در  موارد  این  که  است  ممکن  تنفیذ  و  اراده  در  غیر  از 

 نصیحت و انکار وجود ندارد.

هرکس پایین  می   از  رویکرد  اما  کن  انتقاد  خواهی 

 . آوردن کسی را نداشته باش

 این عبارت مجمل از دو جهت اشتباه است: 

فردی می   یک: تصمیمی  کسی،  آوردن  پایین  پندارند 

شود که این تنها  می   فرد خاص گرفته  است که توسط یک

است توهم  بکشد، نمی   کسهیچ   .یک  پایین  را  کسی  تواند 

خواهد باشد، بلکه سقوط شخص  می   هرچهحال جایگاه ناقد  

جماعت   موضوعسنتاهلاز  واقعیتی  با  است ای  ی ،  مرتبط 

کرده تحمیل  خود  بر  و    .که  داعیان  فقها،  از  بسیاری  به 

ظلم و تجاوز به مبارزه با آنان    علمایی که دشمنان بزرگ با
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بر   الجملهفی با این وجود، تا زمانی که    ؛ پرداختند، بیندیش

 حق بودند، نتوانستند آنان را پایین کشند. 

باشد،   راحت  خیالت  جایگاه  نمی   کس هیچپس  تواند 

واقعیت   یک  اینکه  مگر  ببرد  بین  از  را  دیگری  شخص 

این کار کمک   موضوعی وجود داشته باشد که به او در انجام

 کند. 

پایین آوردن و این عبارت:  اعتبار کردن، بی   اشتباه دوم 

حق«  به  آوردن  »پایین  میان  بلکه  نیست،  مذموم  همیشه 

بیشتر  درستش  از  اشتباهش  که  کسی  آوردن  پایین  یعنی 

پنهان   اشتباهش  که  ظالمانۀ« کسی  آوردن  »پایین  و  است 

 است، تفاوت وجود دارد.

که بسیاری از منتسبان به علم بر همگان مشخص است  

از هوی   پیرویشان  و  ادله  با  در دوران سلف که مخالفتشان 

را  آنان  از  پیروی  و  کرده  ساقط  را  آنان  سلف  بوده،  زیاد 

 کردند. می  نکوهش

زیاد  مخالفتشان  که  کسانی  حق  به  آوردن  پایین  پس 

با   شوند،  رها  دسته  این  اگر  زیرا  است؛  کفائی  واجب  است، 

روش سلف، باعث   و  وم ناقض کتاب و سنتپخش کردن سم

بود خواهند  امت  یعنی   .فریب  ظالمانه،  آوردن  پایین    اما 



 سلطۀ فرهنگ غالب

 

290 

 

اعتبار کردن کسی که اشتباهاتش پنهان است، ناپسند و بی 

 نکوهیده است. 

صحبت طوری  شما می   چرا  تنها  انگار  که  کنید 

 گویید؟ می  درست

گویند اگر  عبارتی،  بیندیشد، اش  ه چنین  داند می   بدان 

انکار و احتساب و نقد استاش  ه ه نتیجک   ، بسته شدن باب 

این از  بدتر  امور شرعی«!    ، بلکه  در  باب »یقین  بسته شدن 

ۀ  اصل گمراهی در این عبارت، عدم تمییز و تشخیص قاعد

است گوینده  توسط  مسائل ۀ  قاعد   ، نخست  بین  »تمایز 

ستایش است  قابل  در مسائل ظاهری،   .مشخص و اجتهادی« 

مکلف   مسائل    عنایمبهکه  در  اما  باشد،  داشته  یقین  نص 

غلب یا  ظن  است  واجب  آنچه  حسب  ۀ  اجتهادی،  بر  ظن، 

را    بودهشرایط   خودش  اجتهاد  تنها  انسان  نیست  جایز  و 

 درست مطلق بداند. 

 . مالک حقیقت مطلق نیست کسهیچ

اندیش در  عبارت  و  ۀ  این  رایج  بسیار  معاصر  عربی 

بسم    ساززمینه مانند  برایشان  بلکه  نظریاتشان،  از  بسیاری 

آغاز آن  با  را  خود  سخنان  که  است  الرحیم  الرحمن    اهلل 
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به کارمی  را  ابتدای سخنانشان آن  این   .برندمی   کنند و در 

 عبارت از دو جهت اشتباه است: 

همه که  حالی  در  »مالکیت«،  تعبیر  دانند می   یک: 

 شود. می   و شناختهتملک نیست، بلکه دانسته قابل حقیقت

« بگویند:  اگر  حقیقت نمی   کسهیچ دو:  مالک  تواند 

باشد«،   بر  لوحساده مطلق  مستقیماً  عبارت  این  بودن  انه 

زیرا خداوند متعال کتاب خود را با این    ؛ شودمی  مردم آشکار

کرده وصف  نیست«،    :الفاظ  آن  در  شکی  »هیچ  »یقین«، 

 . است   »محکم«، »مفصل«، »بینات« و مضامینش »حقایق«

انسان  کریم ها  اگر  قرآن  در  مطلق  حقایق  این  به  نتوانند 

توصیف  موارد  این  با  را  کتابش  خداوند  چرا  پس  برسند، 

 کرده است؟ 

  معنی استبی   شود که این اوصاف پوچ ومی   نتیجه این

 . -که خداوند از آن منزه است-

کند،   هرکس تأمل  آنان  گفتار  این  که  می   در  داند 

ک  که  است  این  سنت  معنایش  و  خدا  مبهم   اهللرسول تاب 

تردید  و  تزلزل  سردرگمی،  موجب  تنها  و  و  می   است  شود 

چه اهانتی بیش از این    .آوردنمی   حقایق مطلق را به ارمغان

 به خدا و رسولش؟!
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 . باید افکار را نقد کنیم نه اشخاص را

نیست مطلق  که  است  جدیدی  سخن  نیز  بلکه    .این 

سلف    .اطالق در این موضوع، قطعاً مخالف اجماع سلف است

ذکر را  شخص  نام  و  کرده  نقد  را  تصورات  و  مفاهیم    گاه 

دچار  نمی  که  بوده  فاضلی  که شخص  خاطر  این  به  کردند، 

شخص نمودن  معروف  از  پرهیز  برای  یا  شده،   لغزش 

انتقاد یا برای مدارای پیروانش تا آزرده نگردند یا دیگر مورد

 مصالح شرعی.

دیگر نام  می   گاهی  یا  نامش  ذکر  با  را  که شخص  بینی 

کنند؛ برای می   کتابش یا فتوایی که بدان معروف است نقد

استفاده    ۀدیگر مصالح شرعی مانند کثرت سؤال مردم دربار

از  اش  از آن یا شخصی است که برای پنهان کردن گمراهی 

یا در ترویج و نشر افکار   کندمی   وبرق استفادهعبارات پرزرق

 شرعی. های باطلش جدی و کوشاست یا دیگر مصلحت 

سردمداران  از  برخی  درمورد  موضعشان  در  سلف 

 . بسیار متفاوت بودند 

آن معنای  یا  عبارتی  چنین  که  کسانی    را   اغلب 

خواهند با آن نتیجه بگیرند که سلف در می   گویند، فقطمی 
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در برابر مخالف« سردرگم بوده و هیچ    گیریموضع»ۀ  مسئل

برای وارد کردن    گونهاینتا    انده در این زمینه نداشتای  ه قاعد 

در  ۀ  قاعد  خود  مخالفان،   گیریموضعمنحرف  مقابل 

کنزمینه است  .دنچینی  رایج  بسیار  نیز  این  اکثر    .اتفاقاً 

انکار که  و  می   کسانی  اصول  علوم،  از  بابی  در  سلف  کنند 

داشت فقطاندهقواعدی  پنهان  می   ؛  برای  را  زمینه  خواهند 

 کردن اصل منحرفشان فراهم کنند. 

سخنشان این  که  است  این  در ،  مقصود  »سلف 

داشت  گیریموضع اختالف  مخالفان  برخی  برابر  «،  انده در 

ائم  هرکس اختالف  تأمل ۀ  در  افراد  برخی  ارزیابی  سلف در 

در بیشترش  می کند،  که  اصل    دلیلبهیابد  در  اختالف 

بلکه  در  »موضع   نیست،  مخالف«  در   دلیلبهبرابر  تفاوت 

است شخص  خود  واقعیت  اکثریت   ؛ ارزیابی  یعنی 

مردم نظراختالف  و  »قواعد«  در  نه  است  »وقائع«  در  ها 

بر وقائع،  شخص  درمورد  حال  از  آنچه  به  مورد  اساس  نقد 

 آنان رسیده، با هم اختالف دارند. 
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امام ذهبی یک مکتب پیشگام در تسامح و مدارا 

 .روش سلف برخالفبا مخالفان است 

  . است  vاین نیز بر اساس تقسیم و تقطیع متون ذهبی  

اگر  »  فرماید:می   »لغزش و خطا« در »السیر«ۀ  وی در زمین

در   امامی  دچار  هرگاه  مسائل،  آحاد  در  اجتهادش 

بخشش شد، بر علیه او قیام کرده، او را  قابل  اشتباهی

نه کنیم،  رها  و  امانابن   تبدیع  در  نه می   نصر   ماند، 

 (1)«.از این دو تر منده و نه بزرگابن

 منحرف« در »السیر«  شناختی روش »اصل  ۀ  اما در زمین

»»  گوید:می  از   مرآةصاحب  اسناد  بدون  الزمان« 

نقل گفته:   کندمی   دارقطنی  تشبیه ابن  که  به  قتیبه 

داشت  اگر   .گرایش  و  نیست  صحیح  این  نظرم:  به 

 (2) «.پروا در دین جایی ندارد !صحیح باشد، لعنت بر او

 
النبالء- أعالم  سير 

سير أعالم النبالء
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دارد جنبه  دو  این  در  زیادی  متون  که   .وی  امامی  با 

ه اصل  و علیه کسانی ک  کندمی   دو لغزش داشته، مدارایکی 

قیام   شناختی روش  دارند،  از   ویژهبه،  کندمی   منحرفی  اگر 

 مبلغان آن باشد. 

از  ها  این با    سنتاهلتمایزات    ترینمهمبرخی  در رابطه 

برخی از عبارات سرشار از محتوای  ۀ  مخالفین و بحث دربار

که   است  فرهنگ  دلیل به لیبرالی  غالب    فشار  لیبرال  آزادی 

 است. در نزد ما رواج یافته 
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 ییگرافرقهتفکیک مفهوم 
و مناظره  داخلی، حکمی  های  رسانههای  در خالل گفتگوها 

تکرار مدام  که  دیدم  را  می   را  آن  نیز  برخی  و   عنوان بهشد 

تکرار و  گرفته  پیش  در  بدیهی  این    .کردندمی   امری  آن 

است سخنی  »  که:  سخن  این  استگرافرقهمتأسفانه    «.یانه 

ساخت بسیاری  ترکیبات  توصیف  این  از  این اند  ه آنان  مانند 

دانستن زشت  و  نکوهش  سبیل  بر  سخن »  :گفته 

 «یانهگرافرقهۀ  بیانی»،  «یانهگرافرقهفتوای  »،  «یانهگرافرقه

آنان  .و از  برخی  حتی  رسیدجایبه ..،  خواستار  اند  ه ی  که 

 یی« هستند. گرافرقهانگاری »تصویب قانونی برای جرم

که  گراهفرق» است  مجمل  و  جدید  اصطالحی  یی« 

دارندۀ  قاعد   بارهدراین  سنتاهل دقیقی  قاعده    .علمی  این 

الفاظ مجمل،    از  عبارت است  درخواست شرح و تفصیل در 

باطلش، نه اثبات های  پذیرفتن قسمت حق آن و رد قسمت

کامل رد  التعارض« ابن  امام  کهچنان   ؛ یا  »درء  در    تیمیه 

و    متشابهِ   مجملِ  عباراتِ»فرماید:  می  حق  بر  مشتمل 

هم  و  دارد  وجود  حق  اثبات  هم  اثباتش  در  باطل، 

نفی در  باطل،  هم  اش  اثبات  و  است  حق  نفی  هم  نیز 
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ممکن   مطلق  نفی  یا  اثبات  بنابراین  باطل،  نفی 

 ( 1) «ت.نیس

یی« را اصلی گرافرقهقابل توجه است که این افراد »رد  

مردم   تا  دادند  کنندقرار  قضاوت  آن  با  تیمیه ابن  امام   .را 

رسولش،  »  فرموده: و  خدا  کالم  از  غیر   وجه هیچبهاما 

معنایش  که  زمانی  تا  و  نیست  جایز  دانستنش  اصل 

نمود تصدیق  را  آن  نیست  الزم  نشود،  با   .فهم  اگر 

پذیرفته  اهللرسولآنچه   بود،  موافق  و  می   آورده  شود 

رد بود،  مخالف  بر   .شودمی   اگر  مشتمل  و  مجمل  اگر 

ۀ حق و باطل بود، نه اثبات آن جایز است و نه نفی هم

آن   اش،معانی  مطلق  اثبات  و  نفی  از  جلوگیری  بلکه 

 (2) «.واجب و تفصیل و استفسار آن الزم است

یی مردود را جویا  گرافرقه بسیار خوب، اگر بیاییم معنای  

ی از  منحرف و نهۀ  شویم، اگر مقصود جلوگیری از ظلم فرق

 
درء تعارض العقل والنقل-

مجموع الفتاوي-
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تعدی و ظلم به آن باشد، این یک حق و یک تکلیف شرعی 

 است. 

فرق نقد  از  جلوگیری  مقصود  اگر  بیان  ۀ  اما  و  انحرافی 

است  اشتباه  باشد،  آن  قصد    .گمراهی  متأسفانه  واقع  در 

استفاده شعار  این  از  که  است  کسانی  از  کنند می   بسیاری 

و   است  در   هرگونههمین  مثالً گمراهی شیعیان  از  صحبت 

 دانند!می  یانه« و مذمومگرافرقهباب صحابه را سخنی »

در چیزی از شریعت ای  هاین بدان معناست که اگر فرق

زیرا طبق   ؛گمراه گردد، محکوم کردن این فرقه جایز نیست

صحبتی   فتوایی  گرافرقهمعیارهایشان،  یانه، گرافرقهیانه، 

 یانه است! گرافرقهیانه و جنایتی گرافرقهای ه مقال

)سخن   شعار  برای گرافرقه این  کافی  توجیهی  به  یانه( 

که در قسمتی از  ای  همحکومیت هر فتوایی بر علیه هر فرق

به این معنا    ؛ شریعت دچار گمراهی شده، تبدیل شده است

تنها   بلکه  ندارید،  نیاز  دلیلی  هیچ  به  فتوا  این  رد  برای  که 

سپس    .یانه استگرافرقهثبات کنید که فتوایی  کافی است ا

چرا؟ چون    .گلویت را صاف کن تا بر این فتوا نوحه بخوانی 

 یانه« است!گرافرقهفتوایی »



 ارتباطات ۀفصل سوم: سامان

299 

 

که از شریعت عدول کرده باشد، یک  ای هنکوهش هر فرق

است قرآنی  اینای  هنمون  .اصل  در    . آوریممی   مورد   قرآنی 

فرق  امروز  واقعیت  گروروافضۀ  مشابه  در ،  مسلمانان  از  هی 

ۀ آمدند و »به صحابه دشنام دادند« و دربار  nعصر پیامبر  

شکم قاریانمان  این  »از  گفتند:  دروغتر  پرستآنان  تر  گو و 

نمودندیده  تکفیر  را  فرقه  آن  خداوند  پس  خداوند    .ایم«، 

سور در  َكَفْرتُم  ﴿   فرماید:می   توبهۀ  متعال  قَْد  َتْعَتِذُروا  ََل 
َطائَِفًة  َبْعَد   ْب  ِ ُنَعذذ ِنُكْم  مذ َطائَِفٍة  َعن  نَّْعُف  إِن  إِيَمانُِكْم ۚ 

ُُمْرِِمنَي   ََكنُوا  ُهْم  نَّ
َ
شما   ﴾ 66بِأ که  راستی  به  نیاورید،  )عذر 

ایمان )آوردن(تان کافر شده  از  اگر  پس  از شما    ایفرقهاید، 

( ببخشیم،    خاطربهرا  خواهیم    فرقۀتوبه(  عذاب  را  دیگری 

 (1)(رم بودند.زیرا مج  ؛ کرد

که   داشته  بیان  و  است  »فرقه«  اساس  بر  نکوهشی  این 

آنان بعد از ایمانشان کافر شدند، یعنی قبل از آن مسلمان  

اما   پیامبر    دلیلبهبودند،  اصحاب  به  دادن  کافر    nدشنام 

شده  .شدند  انجام  فرقه  اساس  بر   کهچنان   ؛ تکفیرشان 

آی در  متعال  فرمود:  ۀ  خداوند  َطائَِفٍة  ﴿سابق  َعن  نَّْعُف  إِن 
 

-
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ْب َطائَِفةً  ِ ِنُكْم ُنَعذذ توبه(   خاطربهاز شما را )  ایفرقه)اگر    ﴾مذ

این البته یکی   .دیگری را عذاب خواهیم کرد(  فرقۀببخشیم،  

 از دو وجه در تفسیر جایگاه دشنام در آیه است. 

منتسب به اسالم    nدر عصر پیامبر    که  دیگری نیزۀ  فرق

چکید  ح مطرای  ه عقید  ، دندبو که  استاش  ه کردند   : چنین 

در ای  ی زیرا منفعت مل  ؛ نباید در جهاد شرعی شرکت کنیم »

نداریم گفت  .«آن  را ۀ  خداوند  آنان  و  بیان  را  فرقه  این 

فرماید: می   خداوند متعال   .نمایدمی   محکومای  هفرق  صورتبه

يَا ﴿ ِنُْهْم  مذ ائَِفٌة  طَّ قَالَت     ِإَوذْ 
َ
لَُكْم    هَل أ ُمَقاَم  ََل  يَْْثَِب 

)نیز(    ﴾فَارِْجُعوا  که)و  »ای   هنگامی  گفتند:  آنان  از    گروهی 

های  یثرب! اینجا جای ماندن شما نیست، پس )به خانهاهل

 (1)خود( برگردید«(

منتسب به    nدیگر که در زمان پیامبر  ای  ههمچنین فرق

، از تقصیر شرعی سابق  دلیل بهاسالم بودند، خداوند آنان را  

فَإِن ﴿  فرماید:می   حق تعالی   کهچنان  ؛حق مشارکت منع کرد
لَّن   َفُقل  لِلُْخُروِج  َذنُوَك 

ْ
فَاْسَتأ ِنُْهْم  مذ َطائَِفٍة  إََِل    ُ اَللَّ رََّجَعَك 

 
-
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رَِضيُتم   إِنَُّكْم  اۖ   َعُدوًّ َمِِعَ  ُتَقاتِلُوا  َولَن  بًَدا 
َ
أ َمِِعَ  َُتْرُُجوا 
َل   وَّ
َ
ٍة فَاْقُعُدوا َمَع اْْلَالِفنَِي  بِالُْقُعودِ أ )پس اگر اهلل تو   ﴾83َمرَّ

آن  سویبهرا   از  خروج گروهی  اجازۀ  تو  از  و  بازگرداند  ها 

خارج  من  با  »هرگز  بگو:  پس  خواستند،  جهاد(  )برای 

نخواهید  دشمنی  هیچ  با  من،  همراه  هرگز  و  شد  نخواهید 

کناره   ؛ جنگید )و  نشستن  به  بار  نخستین  شما  ی( گیرزیرا 

 (1)راضی شدید، پس با پسماندگان بمانید«.(

از    .در قرآن زیاد استای  ه فرقبه هر حال، درگیری میان

ِنُكْم آَمُنوا  ﴿فرماید:  می   kجمله خداوند   ِإَون ََكَن َطائَِفٌة مذ
َُيُْكَم   َحَّتَّ   وا  فَاْصِِبُ يُْؤِمُنوا  َّْم  ل َوَطائَِفٌة  بِهِ  رِْسلُْت 

ُ
أ ِي  بِاَلَّ
ُ بَيْ  )و اگر گروهی از شما به   ﴾87َنَنا ۚ وَُهَو َخْيُ اْْلَاكِِمنَي  اَللَّ

فرستاده شده  آن  به  آورده آنچه من  ایمان  و گروهی ام،  اند، 

اند، پس صبر کنید )و منتظر بمانید( تا )دیگر( ایمان نیاورده 

 (2)اهلل میان ما داوری کند که او بهترین داوران است«.(

»فرقه هر  با  چقرآن  که  نقض ای«  را  شریعت  از   یزی 

را می  آن  فرقه  اساس  بر  و  داشته  روشنی  برخورد  کرد، 

 
-

-
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مقصود این است که این گفتارشان که    .محکوم نموده است 

گفتاری  » استگرافرقهاین  یا   «یانهگرافرقهفتوای  »یا    «یانه 

هم«یانهگرافرقه ۀ  مقال» به  پاسخ  در  گوییم: می ها  اینۀ  ، 

 چیست؟منظورتان از این سخن 

« مبنای گرافرقهاصطالح  و  است  جدید  اصطالحی  یی« 

اگر منظور جلوگیری از ظلم به    .قضاوت شرعی مردم نیست

انحرافی باشد، حق است و اگر منظور جلوگیری از بیان  ۀ  فرق

هایی انتقاد از فرقه  .انحرافی باشد، باطل استۀ  گمراهی فرق 

شد گمراهی  دچار  شریعت  از  قسمتی  در  الزانده که  امی  ، 

است قرآنی  تکلیفی  و  در    .شرعی  قرآن  رویکرد  چگونه 

 عیب و مذمت شده است؟!ۀ بدیهیاتتان مای
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 والء و براء سازی لیبرال 
انجمن و های  در  »والء  بازخوانی  ضرورت  موضوع  محلی، 

کتاب، و مانند آن  اهل  براء«، قضایای دشمنی با کافر، همسر

است شده  مطرح  خوانشۀ  هم  . بسیار  بازنگریها  این  ها و 

آزادی لیبرال غالب است، پس  های  البته زیر بار دستورالعمل 

این خوانشی علمی و شناختی نیست که در پی اثبات باشد، 

توای »والء حبلکه خوانشی است که آشکارا هدفش کاهش م

»والء    .»آزادی لیبرال« نزدیک شودۀ  و براء« است تا به نظری

روابط   نظام  قرآن،  در  براء«  استوارو  عقیده  اساس  بر    را 

پایهکندمی  بر  را  روابط  لیبرال،  آزادی  که  حالی  در  های  ، 

 مادی. 

اندیشیدم،   سخنانشان  به  وقتی  که  اینجاست  جالب 

نگذاشتای  ه متوجه شدم که ذر را کنار  براء«  و  و    هاز »والء 

وجود »والء و براء« در رفتارشان  ۀ  در نزدشان دربار  چیزهیچ

ۀ  زمین »  ، لکه تنها چیزی که تغییر کردهتغییر نکرده است، ب

 است.  شسزاوار یا توجیهاتی است که والء و براء «والء و براء

با  می   قبالً باید  انسان  کافر    هرکس گفتند  خدا  به  که 

دشمن باشدای  ی است،  داشته  را    .دینی  کار  این  اکنون 

اما اگر به ایشان بگویی: من کسانی که با    .شمارندمی   ناپسند
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دشم  ناپسند  کندمی   نی کشورم  را  حرفت  دارم،  دوست   را 

اگر به ایشان بگویی: من دشمنان وطنم را یاری یا    .دانندمی 

دست آنان  نشانمی   با  را  کار  این  و  ۀ  دهم،  تندوری 

 دانند.می  افتادگی عقب

نظر قضیهمی   به  براء«    ، رسد  و  »والء  از  برداشتن  دست 

سزاوار   کسی چه نیست، بلکه تعریفی دوباره از این است که  

براء« است و  این  می   قبالً   .»والء  گفتند فقط »خدا« سزاوار 

است که والء و براء بر اساس دوری و نزدیکی از او باشد، اما  

گویند فقط »وطنشان« سزاوار این است که والء و  می   اکنون

 اساس دوری و نزدیکی از آن باشد. براء بر 

هم مطالعۀ  این  به  توجه  با  دربارۀ  قضیه،  این ۀ  من 

است لحظه   .نظریات  براء«  و  »والء    ، نشده  رهاهم    ایپس 

کرده   تغییر  »زمین«  به  »خدا«  از  براء  و  والء  اساس  بلکه 

َوَل ِكنَُّه  ﴿خداوند متعال اشاره کرده و فرموده:    کهچنان   ؛ است
ْخََلَ إََِل ا

َ
َبَع َهَواهُ أ رِْض َواتَّ

َ
زمین )و دنیا(   سویبه)ولی او    ﴾ْْل

پیروی  خویش  هوای  از  و  گرایید(  پستی  به  )و  شد  مایل 
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رِْض ﴿فرماید:  می   خداوند متعال  .(1)کرد(
َ
اْْل إََِل  )به    ﴾اثَّاقَلُْتْم 

 .(2) چسپید(زمین می 

پیامبر   عصر  در  مردم  از  مبنای   nگروهی  بر  جهاد  به 

آنان از جنگ امتناع    .پرداختند، نه بر مبنای عقیدهمی   زمین

موجه زمین  اساس  بر  را  جنگ  بلکه  نه می   نکردند،  دیدند 

پیامبر    کهچنان  ؛ عقیده جهاد  از  خود  عقلی  تحلیل    nدر 

ِنُْهْم يَا ﴿گفتند:   ائَِفٌة مذ قَالَت طَّ    ِإَوذْ 
َ
لَُكْم  يَْْثَِب ََل ُمَقاَم    هَل أ

)نیز(    ﴾فَارِْجُعوا  که)و  »ای   هنگامی  گفتند:  آنان  از    گروهی 

های  یثرب! اینجا جای ماندن شما نیست، پس )به خانهاهل

 ( 3) (.خود( برگردید«

صحن تکرار ای  هاین  که  تکرار می   است  درد  با  اما    شود، 

تر باشد، والء  بهاگران ما از خدا    نوقتی زمین در جا  .شودمی 

و   براء  زمینو  اساس  بر  و دشمنی  و حتی  قابل   کینه  قبول 

و   کینه  و  براء  و  والء  اما  بود،  خواهد  فکری  پیشرفت  نوعی 

 
-

-

-
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خدا به  نزدیکی  و  دوری  اساس  بر  ها اینۀ  هم  ،دشمنی 

 خوانی برخی از نصوص است!ماندگی و تنگعقب

به   نیازی  اصالً  ندارد  همهاینموضوع  چون   ، هیاهو  اما 

به زمین وابسته ها  از هم فروپاشیده و دل ها  عقیده در جان

کتاب ترسیدند که چه بسا  اهل   شده، برخی از چشمان زنان

انتقال والء و براءشان از ای  هدر میان احساساتش بهان برای 

بیابند.    k»اهلل«   »زمین«  اگر    طوربه به  خالصه،  بسیار 

را  کافری  می   حقیقت  هر  دشمن    ردمجبهخواهند،  کفرش 

تعالی   کهچنان   ؛ خداست َعُدو   ﴿فرماید:  می   حق   َ اَللَّ فَإِنَّ 
ِلََْكفِرِيَن  

کافران    درستی به)پس    ﴾98لذ دشمن  اهلل  که 

َ ََل  ﴿ خبر داده که کافران را دوست ندارد:    .(1)است( فَإِنَّ اَللَّ
 ( 2) دارد()قطعاً اهلل کافران را دوست نمی   ﴾32ُُيِبُّ الََْكفِرِيَن  

َوََل يَزِيُد الََْكفِرِيَن  ﴿گیرد:  می   خبر داده که بر کافران خشم
جز شان  )و )نیز( کافران را کفر  ﴾ُكْفُرُهْم ِعنَد َربذِِهْم إَِلَّ َمْقًتا

 
-

-
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فرموده که دشمنی با مؤمن در   .(1)افزاید( زیان )چیزی( نمی 

إِنَّ  ﴿فرماید:  می   حق تعالی   کهن چنا  ؛ پی دشمنی با خداست
بِيًنا  ا مُّ )زیرا کافران، برای شما    ﴾101الََْكفِرِيَن ََكنُوا لَُكْم َعُدوًّ

 (2)دشمن آشکاری هستند.( 

»دشمنِی دلش،  در  باید  مؤمنی  با   قلبِی  هر  دینی« 

اگر این دشمنی قلبی دینی    .ایجاد کند  kدشمن خالقش  

را نسبت به دشمنان پروردگارش نیافت، باید بر ایمان خود  

اگر محبت خدا در دلش کامل باشد، محال است که    .بگرید

را   خالقش  دشمن  و  مگر   زمانهمخالقش  بدارد،  دوست 

اینکه مؤمن جرأت کند و بگوید که دشمنان، خدا دوستان  

اگر »ا شخص بگوید:  او هستند که این بحث دیگری است. ی

بجنگد،  ما  با  اگر  اما  نیست،  نجنگد، دشمن خدا  ما  با  کافر 

خداست ترتیب  «دشمن  بدین  از   ،و  را  خودش  کرامت 

بزرگ خدا  چیزی  .بداندتر  کرامت  چنین  عاقل  انسان    آیا 

 گوید؟می 

 
-

-
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تحد کنیم ای  ی چه  اقرار  که  باالتر  این  از  خدا  برای 

هم دشمن  هۀ  خداوند  خدا  و  است  را  کافران  کافری  یچ 

مبارزه   به  را  خود  متعال  پروردگار  سپس  ندارد،  دوست 

 بطلبیم و بگوییم: اما ما برخی از کفار را دوست داریم؟! 

متعال خداوند  آنچه  به  من  بیندیش:می   با  َها  ﴿   فرماید 
ُكذِهِ   بِالِْكَتاِب  َوتُْؤِمُنوَن  ُُيِبُّونَُكْم  َوََل  َُتِبُّوَنُهْم  وََلِء 

ُ
أ نُتْم 

َ
أ

نَاِمَل ِمَن  ِإَوذَ 
َ
اْْل وا َعلَيُْكُم  ا لَُقوُكْم قَالُوا آَمنَّا ِإَوَذا َخلَْوا َعضُّ

آن   ﴾الَْغيِْظ  که  هستید  کسانی  شما  دوست )هان!  را  ها 

ها شما را دوست ندارند و شما به  که آن  دارید، در حالی می 

ها به کتاب شما  کتاب)های آسمانی( ایمان دارید )و آن   ۀهم

ندارند(.   می ایمان  مالقات  شما  با  چون  می و  گویند:  کنند 

آورده  و  »ایمان  که ایم«.  می   هنگامی  شدت تنها  از  شوند، 

 (1) گزند.(خشم بر شما، سر انگشتان خود را به دندان می 

هستند، بلکه تظاهر به    طلبصلح   ظاهربهگروهی  ها  این

صل را می   طلبی ح نهایت  مؤمنان  وقتی  که  جایی  تا  کنند 

آوردیممی   کنند، می   مالقات ایمان  وجود،   .گویند  این  با 

 
-
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را   مؤمنان  سرزنش  خاطربهخداوند  داشتنشان   دوست 

و جایز ندانسته که آنان را مطابق ظاهرشان دوست    کندمی 

 داشته باشند. 

سپس با من بیندیش که چگونه آیات براء و بغض کفار 

آن، اسما  ۀ  منعکس شده است؟! از جمل  nبر اصحاب پیامبر  

همان گونه    ؛ یس که به حبشه مهاجرت کرده استبنت عم

آمده،   که بخاری«  »صحیح  سرزمین »گوید:  می   در  در 

 (1) «.توزان، در حبشه بودیمکینه

صلح  اهل به سخن این صحابی بزرگوار بنگر! مردم حبشه

ب زمان  در  بلکه  بودند،  مسالمت  با حو  قریش،  با  ران 

پیامبر سود   به اصحاب  آنان  پناهندگی سیاسی  اما  رساندند 

 توز« نامیده، چرا؟را »کینه

آموخته   خوبی بهبزرگوار درس قرآن را  ۀ  زیرا این صحابی

بغض اوست، مورد  اینکه هر کافری قطعاً دشمن خدا و  ، بود

 باشد.  طلبصلحاز نظر نظامی  هرچند

خدا   پیامبر  که  برای  nهنگامی  را  رواحه  بن  عبداهلل   ،

میوه آنان ها  برآورد  به  که  ترسیدند  فرستاد،  یهودیان  نزد 

 
-
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احمد با سند صحیح    کهچنان  ؛ وی به آنان گفت  .ظلم کند 

مردم »:  کندمی   روایت منفورترین  شما  یهود!  قوم  ای 

باعث  شما  به  نسبت  نفرتم  اما  هستید،  من   نزد 

 (1)«.شود به شما ظلم کنمنمی 

کفار   ایشان    طلبصلحاین  اما  جنگجو،  نه   aبودند، 

 دارد.می  خود نسبت بدانان را اعالم نفرت

اگر  های  نمونه حتی  کفار  به  نسبت    طلبصلح کینه 

اصحاب   زندگی  در  است  n  اهللرسول باشند،  جالب   .بسیار 

عد که  شرعی ای  ه است  بزرگ  اصل  این  از  رهایی   ،برای 

ال اق احکام براء به »وهابیت« را در پیش گرفته و حراهبرد 

اسیر  اند  مدعی  ما  کینه    ۀو مسئلایم  ه وهابی شد ۀ  اندیشکه 

اندیش یک  تماماً  کفار،  به  وۀ  نسبت  است  این .وهابی  که   ..

 شرعی است. ای ه انه برای خالصی از قاعد لوحساده ترفندی 

ای ه عقیدتی نسبت به کافر« قاعد ۀ  »کین ۀ  در واقع قاعد

چهارگان مذاهب  که  آن    سنتاهل ۀ  است  با  جماعت  و 

»ا اختراع  و  دارد  نیست:لدرر  مطابقت  سرخسی   « 

در  ۀ  شایست» گوید:  می   حنفی  که  است  مسلمان  هر 
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باشد چنین  یهود  با  از    .(1) «دشمنی  برخی  مالکی  قرافی 

و  داشته  بیان  را  شرعی  داشتن  »گوید:  می   اوامر  دوست 

رب  بزرگداشت  کفار،  با  دشمنی  و مؤمنان،  العالمین 

دستورات مالکی ابن  .(2)«دیگر  هر  »گوید:  می   الحاج  بر 

بر   خدا  برای  که  است  واجب  به   هرکسمسلمان  که 

بگیرد کینه  است  کافر  مالکی   .(3) «خدا  علیش    شیخ 

کافران  » گوید:  می  از  که  شده  مقدر  مسلمانان  جان 

باشد داشته  مشهور  .(4) «نفرت  آمده:  ترین  در  متن شوافع 

است» حرام  کفار  با  دوستی  و  بن  .  (5) «مودت  العز 

جنایتش بر خودش با امر به »گوید:  می   عبدالسالم شافعی 

 
المبسوط-
الفروق-

المدخل-
منح الجليل شرح مختصر خليل 

شجاعاإل- أبي  ألفاظ  حل  في  قناع 
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کین و  انداخت  تأخیرش  به  واجب اش  هکفر  را 

 . (1)«ساخت

سعدی است که برخی سعی در جعل تصویرش ابن  این

  کشند. وی به تصویر می   زدهغربفقیهی    و ایشان را    ، دارند

 و   دهدمی   ایمان به خدا و نفرت از کافر را توضیحۀ  نیز رابط

به »گوید:  می  نسبت  وفاداری  و  مؤمنان  محبت  ایمان، 

 (2) «.طلبدمی آنان و کینه و دشمنی کفار را

چهارگان مذاهب  فقهای  نصوص  که  است  این  ۀ  مقصود 

  چگونه برخی  . در نهی از محبت کافر بسیار است  سنتاهل

با کفار می  ای هاندیش  ، توانند ادعا کنند که »وجوب دشمنی 

در   با کنفرانس  است که  و  ادیان های  زاده شده  بین 

ائم یا  است«؟  یافته  قرون ۀ  پایان  در  چهارگانه  مذاهب 

؟ یا اندهنخستین، در کودکی »کشف الشبهات« را حفظ کرد

»الدرر  هایی  نسخه  کرداز  ارسال  برایشان  ؟ انده« 

 
قواعد األحكام-

الرحمن الكريم  تيسير 
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لیبرال دنبال  به  که  به سازی  کسانی  هستند،  براء  و  والء 

شوند که  می   برخی تأویالت نصوص و مفاهیم شرعی متوسل

 خواهم پرداخت.ها به برخی از آن

خداوند»گویند:  می  که  داریم  با    قبول  دشمنی  به 

ِي  ﴿دشمنان خود دستور داده مثل این آیه:   ََل َتتَِّخُذوا َعُدوذ
ْوِِلَاءَ 

َ
أ را دوست    ﴾وََعُدوَُّكْم  )دشمن من و دشمن خودتان 

دربار  (1)نگیرید( این  همکننده  تعدی ۀ  اما  و  کفار  ۀ  است 

 « دشمن خدا نیستند.

چنین خوانده  را  خدا  کتاب  که  کسی  هر می   آیا  گوید؟ 

خداست دشمن  اساساً  تعالی   که چنان  ؛ کافری   حق 

ِلََْكفِرِيَن  ﴿فرماید:  می 
َ َعُدو  لذ که   رستی دبه)پس    ﴾98فَإِنَّ اَللَّ

است( کافران  دشمن  متعال  .(2)اهلل  إِنَّ  ﴿فرماید:  می   خداوند 
بِيًنا  ا مُّ )زیرا کافران، برای شما    ﴾101الََْكفِرِيَن ََكنُوا لَُكْم َعُدوًّ

 (3)دشمن آشکاری هستند.( 

 
-

-

-
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کنیم که خداوند از مواالت کفار  می   تصدیق»گویند:  می 

مواالت   از  نهی  آیات  اما  کرده،  از نهی  نهی  مستلزم  کفار، 

آن با  دشمنی  به  امر  و  قدر  ها  محبت  مواالت  زیرا  نیست؛ 

که همان »نصرت«  دارد  و دشمنی  بر صرف محبت  زائدی 

 « است.

شامل   و  عام  لفظ  یک  »مواالت«  که  است  این  پاسخ 

است نصرت  و  مواالت   .محبت  نیز  نصرت  و  مواالت  محبت، 

 شود. ی م هایش زیرمجموعهۀ نهی از عام، شامل هم .است

 گمان کند که مواالت )دوستی( تنها زمانی اصل   هرکس

وجود می  نصرت(  و  )محبت  معانی  این  دوی  هر  که  شود 

داشته باشد، با نصی که محبت کفار را منع کرده، مخالفت  

وََلءِ َُتِبُّوَنُهْم َوََل  ﴿فرماید:  می   آنجا که  ؛ نموده است
ُ
نُتْم أ

َ
َها أ

کسانی   ﴾ُُيِبُّونَُكمْ  شما  آن   )هان!  که  دوست هستید  را  ها 

 (1)( .ها شما را دوست ندارندکه آن  دارید در حالی می 

با اجماع فقها مبنی بر    .است  طلبصلح کفار    درمورداین  

کرده مخالفت  نیز  کافر  مودت  و  محبت  از  بر   .نهی  عالوه 

بیان داشت با آنچه فقهای محقق   ، مانند آنچهانده مخالفتش 

 
-
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فرموده:  ابن است،  »تیمیه  محبت  مواالت،  همان اصل 

 ( 1)«. اصل معادات، کینه است گونه که

قبول داریم که خداوند از دوستی کسی که »گویند:  می 

با خدا و رسولش دشمنی دارد، نهی کرده، اما دشمن، کافر 

 .«حربی است

است قرآن  تحریف  نوعی  فرماید:  می   kخداوند    . این 

ن يُرُْضوهُ  ﴿
َ
َحقُّ أ

َ
ُ َورَُسوُِلُ أ لَُكْم لُِيُْضوُكْم َواَللَّ  ِ َُيْلُِفوَن بِاَللَّ

ُمْؤِمننَِي   ََكنُوا  َورَُسوَِلُ    62إِن   َ اَللَّ ُُيَادِدِ  َمن  نَُّه 
َ
أ َيْعلَُموا  لَْم 

َ
أ

َجَهنَّمَ  نَاَر  َِلُ  نَّ 
َ
یاد  ))م  ﴾فَأ اهلل سوگند  به  برای شما  نافقان( 

سازند،  می  خشنود  را  شما  تا  کهکنند  حالی  ایمان   در  اگر 

تر )این( است که اهلل و رسولش را خشنود داشتند، شایسته 

نمی   62سازند.   بی آیا  رسولش    هرکسگمان  دانند،  و  اهلل  با 

آتش جهنم  او  برای  )و دشمنی( کند، پس مسلماً  مخالفت 

برای  کسا   .(2)است( که  محارب   اهللرسولنی  خوردند،  قسم 

آن  ولی خداوند  که    .خواندمی   را دشمن ها  نبودند،  هنگامی 

 
جامع الرسائل

-
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  ، کندمی   مجادله ذکرۀ  خداوند حدود الهی را در ابتدای سور

َ ﴿فرماید:  می  ِيَن ُُيَادُّوَن اَللَّ با اهلل و    کسانی که)همانا    ﴾إِنَّ اَلَّ

می  دشمنی  به    .(1)کنند(رسولش  تجاوز  که  است  مشخص 

با  دشمنی  را  آن  خداوند  ولی  نیست،  محاربه  خدا،  حدود 

 خودش دانسته. 

اگر این افراد »دشمنی« را همان »محاربه« بدانند، باطل  

است؛ زیرا خداوند در کتاب خود، کمتر از محاربه را دشمنی  

عملی بدانند که موجب    نامیده و اگر دشمنی را هر حرف و

شریعتش و  پیامبر  کتاب،  خدا،  کافر می   آزار  کمتر  شود، 

تعدد   در  را  خدا  احکام  که  شد  خواهد  یافت  معاصری 

 .. نقض نکند. .نشینی، جهاد و زوجات، قوامت، حجاب، خانه

ۀ گویند: آن مودتی که نهی شده، ویژمی   این افراد به ما

است آن   .دشمنی  به  این  ها  اگر  خاورشناسان،  بگوییم: 

مردم در جوامع کافر که  ۀ  مداران، اندیشمندان و عامسیاست 

تخطئه  را  شرعی  اما  می   احکام  نه   طلبصلح کنند،  هستند 

جنگجو، آیا دوست داشتن اینان جایز است؟ مخالفت کرده 

زیرا محارب نیستند    ؛ جایز است  ، گویند: آریمی   و با تناقض

 
-
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که دشمنی   اول خود  دلیل  است  معنایبهو  رها    را  تخطئه 

 کنندمی 

محاده   و  کفر  بین  معنایی  ترادف  اینجا،  در  ما  مقصود 

نیست صرف بی   .)دشمنی(  از  فراتر  )دشمنی(  محاده  گمان 

است بیان ابن  کهچنان   ؛ کفر  المسلول«  »الصارم  در  تیمیه 

( بلکه مقصود بیان این است که محاده )دشمنی   .کرده است

 از محاربه است. تر گسترده 

اجاز به  استنادشان  باۀ  اما  ازدواج  در  و  اهل  شارع  کتاب 

اینکه این امر با تمام آیات، احادیث، آثار و عملکرد مذاهب 

این سخن، مشکلش تنها یک ۀ  چهارگانه منافات دارد، گویند

مشکلی   بلکه  نیست،  عبارت    شناختی روش مسئله  که  دارد 

ظاهر   اصول  ترک  از  به است  احتمال  و  استثنا  تبدیل  و 

 قاعده. 

که   استداللشان  این  به  پاسخ  با »در  ازدواج    خداوند 

 «شودمی   کتاب را مباح دانسته و ازدواج موجب محبتاهل

زن با  ازدواج  طریق  از  که  محبتی  بگوییم:  کتاب  اهل  باید 

وجودیمی   حاصل امری  که -شود،  حالی  در  است،  قدری 

از   کینه  به  خداوند  شرعی دستور  امری  است-کافر،   . دینی 

وجودی،  اوامر  با  خداوند  شرعی  قرار مورد  اوامر    اعتراض 
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این موضوع استداللنمی  به  مانند  کندمی   گیرد. کسی که   ،

گوید: خداوند مخلوقات را متفاوت با هم می   کسی است که

نیازی   پس  است،  چنین  نیز  هنوز  و  به دست  بهآفریده  ور 

امر شرعی خدا را با امری    هگوناین  .جماعت و ائتالف نیست 

است نموده  باطل  که  . وجودی  کسی  مانند  گوید:  می   یا 

سر  نافرمانی  آنان  از  که  فرموده  مقرر  بندگان  برای  خداوند 

پس نیازی   .آدم گناهکار و خطاکارندبنی  بزند و خبر داده که

پس امر خداوند مبنی بر عدم   .به نهی مردم از گناه نیست

ب  بنا  را  معصیت  وجودیِارتکاب  امر  ابطال   ر  معاصی،  وقوع 

امری    .کرده با  با کفار،  بر دشمنی  امر خدا مبنی  بر  چگونه 

عالق  از  است  عبارت  که  قدری  و  به ۀ  وجودی  شوهر 

 کند؟!می همسرش، اعتراض 

شوهر،   و  زن  میان  که  نیست  غیرممکن  جهتی،  از 

باشد داشته  وجود  دینی  تعالی   کهچنان  ؛ دشمنی   حق 

ْوََلدُِكْم  يَا ﴿فرماید: می 
َ
ْزَواِجُكْم َوأ

َ
ِيَن آَمُنوا إِنَّ ِمْن أ َها اَلَّ يُّ

َ
أ

لَُّكْم فَاْحَذُروُهمْ  ا  اید! به ایمان آورده  کسانی که)ای    ﴾َعُدوًّ

شما   دشمنان  فرزندانتان  و  همسرانتان  از  )بعضی(  راستی 
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آن  از  پس  باشید(هستند،  برحذر  متعال    .(1)ها  پس خداوند 

ثابت کردهامکان وجود دشمنی دی را  بین زن و شوهر    ، نی 

َخلََق  ﴿ دهند:  می   قرار  مدنظردانم چرا فقط این آیه را  نمی   اما
بَيَْنُكم   وََجَعَل  إَِِلَْها  لذِتَْسُكُنوا  ْزَواًجا 

َ
أ نُفِسُكْم 

َ
أ ِْن  مذ لَُكم 
ةً َورَْحَةً  َودَّ تا    تان برای شما آفرید )همسرانی از جنس خود   ﴾ مَّ

آن و  به  گیرید  آرام  میاها  قرار  ندر  رحمت  و  مودت  تان 

دربار  (2)داد( صحبتۀ  که  قدری  و  وجودی  ، کندمی   مودت 

آن را همراه  آیه  این  إِنَّ  ﴿آورند:  نمی   اما  آَمُنوا  ِيَن  اَلَّ َها  يُّ
َ
أ يَا 

فَاْحَذُروُهمْ  لَُّكْم  ا  َعُدوًّ ْوََلدُِكْم 
َ
َوأ ْزَواِجُكْم 

َ
أ )ای   ﴾ِمْن 

ی )بعضی( از همسرانتان و راستاید! بهایمان آورده   کسانی که

آن از  پس  هستند،  شما  دشمنان  برحذر فرزندانتان  ها 

 . کند می  که احتمال عداوت دینی را اثبات (3) باشید(

ذکر  همسران  بین  خداوند  که  مودتی  این،  بر  عالوه 

همیشه   لزوماً  ممکن    معنایبهکرده،  بلکه  نیست،  محبت 

  که چنان  ؛ است مراد از آن، ارتباط و احسان به یکدیگر باشد 

 
-

-

-
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إَِلَّ  ﴿فرماید:  می   kخداوند   ْجًرا 
َ
أ َعلَيْهِ  لُُكْم 

َ
ْسأ
َ
أ َلَّ  قُل 

ةَ ِِف الُْقْرَّب   )بگو: »من بر )رساندن( آن هیچ پاداشی از   ﴾الَْمَودَّ

نمی  خواست  در  جز  شما  )ک  مودتکنم،  ه  خویشاوندی، 

 (1)(.جای آورید(«هب

اکرم   دوستی   nپیامبر  درخواست  قریش  کفار   از 

کهبلکه    کندمی ن گونه  آمده،   همان  بخاری«  »صحیح    در 

تیر»گوید:  می   عباسابن مگر  ای  ههیچ  نبود،  قریش  از 

با   پس    .نسبت خویشاوندی داشت   n  اهللرسول اینکه 

کردن حق   n  اهللرسول  ادا  جز  شما چیزی  از  فرمود: 

 (2)«.خواهمخویشاوندی که میان من و شما است، نمی 

و  پدر  به  که  محبتی  و  دوستی  انسان،  این،  بر  عالوه 

یابد، بیشتر از دوستی و محبتی هست می   برادرش در خود

با این حال، خداوند دوستی    .یابدمی   به همسرشنسبت  که  

 ؛ کندمی   را رد  طلبصلحو برادر کافر    طلبصلح با پدر کافر  

ََل  ﴿  فرماید:می   kخداوند    کهچنان  آَمُنوا  ِيَن  اَلَّ َها  يُّ
َ
أ يَا 

 
-

-
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ْوِِلَاَء إِِن اْسَتَحبُّوا الُْكْفَر ََعَ  
َ
َتتَِّخُذوا آبَاَءُكْم ِإَوْخَوانَُكْم أ

يَمانِ  که)ای    ﴾اْْلِ آورده   کسانی  و  ایمان  خود  پدران  اید! 

( خود قرار ندهید، اگر کفر  یبرادران خود را دوستان )و اولیا

 (1)(.را بر ایمان ترجیح دادند

که منشأ این دو امر،  اند  هعالوه بر این، علما تصریح کرد

با هم متفاوت است جو و دشمنی  کافر صلح ۀ  کین  . از ریشه 

قلبی   و  دینی  عداوتی  او،  با  بین قلبی  که  مودتی  اما  است، 

شکل شوهر  و  استمی   زن  فطری  و  غریزی  مودتی    . گیرد، 

 این دو در یک شخص، محال نیست.  زمانهمپس وجود 

در یک    زمانهممحال است محبت و بغض  »گویند:  می 

باشد،   داشته  وجود  محبت رو ازاینشخص  که  زمانی  تا   ،

منتفی اهل  همسر وی  از  دینی  دشمنی  است،  جایز  کتاب 

 « ت.اس

است ضعیف  بسیار  علمی  سخن  یک  نیز    .این  دارو  در 

بغض   و  دارد  زمان همحب  از    ؛ وجود  و  محبوب  جهتی  از 

است از   . جهت دیگر منفور  بسیار  علما  است که  مثالی  این 

 
-
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استفاده  و می   آن  محبت  چگونه  که  دهند  نشان  تا  کنند 

 شود. می  نفرت در یک شخص با هم جمع

این امور شرعی،    مورد  مانند  این است که جنگ در در 

آسیبی که   دلیلبهراه خدا هم در خود نفرتی طبیعی دارد  

ثواب بزرگی   دلیلبهرسد و هم محبتی شرعی، می  به شخص

همان طور که خداوند متعال درمورد نفرت   ؛ که در آن است

ُكْرهٌ  »فرماید:  می   طبیعی جنگ وَُهَو  الْقَِتاُل  َعلَيُْكُم  ُكتَِب 
در   ﴾لَُّكمْ  است،  شده  واجب  شما  بر  خدا(  راه  )در  )جهاد 

است(  حالی  ناگوارا  شما  برای  محبت شرعی   درمورد  .(1)که 

تَوَْك تِلَْحِملَُهْم قُلَْت ﴿  فرماید:می   جنگ
َ
ِيَن إَِذا َما أ َوََل ََعَ اَلَّ

ْعُيُنُهْم تَفِيُض ِمَن الَّ 
َ
أ َّوا وَّ تََول ْحِلُُكْم َعلَيْهِ 

َ
أ ِجُد َما 

َ
أ  ﴾ْمعِ ََل 

بر   نه  که)و  آن  کسانی  که  آمدند  تو  نزد  )بر  وقتی  را  ها 

سوار   برآن  را  شما  که  »چیزی  گفتی:  کنی،  سوار  مرکبی( 

نمی  آنکنم،  حالی یابم«  در  بازگشتند،  اندوه   ها  از  که 

 (2)(.ریزان بوداشک شان چشمان

 
-
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چگونه که  اگر می   بنگر  سپس  بیزارند  جنگ  از  فرماید 

بده دست  از  را  جنگ  و   خاطربهند،  فرصت  شرعی  محبت 

 شود. می  دینی جنگ، چشمانشان پر از اشک

هرکس منکر نفرت طبیعی از جنگ شود، لجاجت کرده  

هنوز  کند،  انکار  را  جنگ  به  شرعی  محبت  که  هرکس  و 

 یکجا ش در  زمان هماگر وجود    است.  معنای ایمان را ندانسته

چگونه کند،  اثبات  وجود  می   را  یک زمانهمتواند  در  ش 

 شخص که همان همسر کافر است را انکار کند؟ 

ترتیب،   تنفری طبیعی   هرکسبه همین  در درون خود 

اما وقتی برای یوسف   به زندان دارد،  مصلحتی   pنسبت 

وی   نزد  زندان  شرعی  نظر  از  داشت،  وجود  شرعی 

تنفر   صورتبه  اگرچهشد،  تر  داشتنی دوست  آن  از  طبیعی 

که  ؛ داشت گونه  د  همان  متعال   یوسفۀ  ربار خداوند 

إَِِلْهِ ﴿فرماید:  می  يَْدُعونَِِن  ا  ِممَّ إََِلَّ  َحبُّ 
َ
أ ْجُن  ِ السذ  ِ َربذ  ﴾قَاَل 

)این آنچه  از  من  نزد  زندان  مرا  )پروردگارا!  آن    سویبهها( 

 ( 1) (.تر استخوانند، محبوب می 
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ارزش  با  انسان  وقتی  صدقه ترین  همچنین  را    مالش 

وجود  دهدمی  حب  هم  کار  این  در  بغض،  هم  و  از    .دارد 

نیز  شرعی  نظر  از  اما  دارد  دوست  را  مالش  طبیعی  لحاظ 

خداوند    کهچنان   ؛ دوست دارد آن را رها کرده و صدقه بدهد

k   َُتِبُّونَ ﴿ فرماید:  می ا  ِممَّ تُنفُِقوا  َحَّتَّ   الِِْبَّ  َتَنالُوا   ﴾لَن 

رسید تا از آنچه دوست دارید انفاق )هرگز به نیکوکاری نمی 

)و   ﴾َوآََت الَْماَل ََعَ  ُحبذِهِ ﴿فرماید:  می   خداوند متعال  .(1) کنید(

بدهد( داشتنش  دوست  وجود  با  را  )خود(  خداوند    .(2) مال 

ُحبذِهِ ﴿فرماید:  می   متعال ََعَ   َعاَم  الطَّ با   ﴾َويُْطعُِموَن  را  )و غذا 

 (3)(.بخشند اینکه )نیاز و( دوست دارند می 

حب و بغض کار  »گویند:  می   اما اینکه برخی از این افراد

 قلب است که بدون اینکه گریزی از آن باشد، به قلب وارد

 .« شودمی  شود، در نتیجه دوست داشتن کفار بخشیدهمی 

منظور سخن این افراد، خارج کردن حب و بغض از اصل 

نتیجه هم  . کلیف استت احکام حب و بغض که خدا و ۀ  در 

 
-

-

-
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پس فرمان خدا    .شودمی   ، باطلانده رسولش بدان دستور داد

به دوست داشتن او، دوست داشتن رسولش، دوست داشتن  

بیت و احکام دیگر، همه بیهوده و  اهل  انصار، دوست داشتن

و نفرت بی   عبث  و  داشتن  دوست  زیرا  بود؛  خواهد  ارزش 

قلبی است که بدون اینکه گریزی از آن باشد، به قلب  عملی  

بزرگ  .شودمی   وارد از  یکی  که  است  ترین معروف 

پیامبر  های  ویژگی  که  است  چیزی  همان  بدان    nایمان، 

ال یؤمن أحدکم حتى أکون أحب إلیه من »آگاه ساخته:  

وولده اینکه   یکهیچ)  (1)«والده  مگر  ندارد  ایمان  شما  از 

 ( .ر و فرزندش عزیزتر باشممن نزد وی از پد

نفرت و  داشتن  دوست  بگوید  و  بیاید  کسی  عملی   ،اگر 

  قلبی است که بدون اینکه گریزی از آن باشد، به قلب وارد 

و  می  پدر  از  بیشتر  را  پیامبر  محبت  خود  در  من  و  شود 

 قبول است؟ قابل  بینم. آیا این گفتهنمی  فرزندم

وقتی عمر آمد و آنچه در دلش بود را به پیامبر   روازاین

n   را برداشت  این  و  نپذیرفت  را  این سخنان  پیامبر  گفت، 

یافت افزایش  عمر  ایمان  اینکه  تا  کرد  اصالح    ؛ برایش 
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، تو نزد من از  اهللرسول ای  »در »بخاری« آمده:    کهچنان 

پیامبر    چیزهمه  هستی!  عزیزتر  خودم  فرمود:   nجز 

کسی به  قسم  تا    نه،  اوست،  دست  در  من  جان  که 

گفت:  عمر  باشم.  عزیزتر  خودت  از  تو  نزد  که  زمانی 

اکنون به خدا قسم، تو برایم از خودم عزیزتر هستی.  

 (1)«.فرمود: حاال شد ای عمر  nپیامبر 

عمر   گفت    aپس  خودم »وقتی  از  برایم  تو  اکنون 

هستی نفسش    «عزیزتر  با  دانست  را  محبت  ثواب  وقتی 

 آید.می   دست بهپس حب و بغض با مجاهدت  .مبارزه کرد

نسبت به برخی از احکام شریعت بغض ای  ه لذا وقتی عد 

از اسالم  ارتداد و خروج  دینی داشتند، خداوند آن را نوعی 

که  است  احساسی  بغض  و  که حب  نفرمود  و  کرده  معرفی 

آن   از  گریزی  اینکه  واردبدون  قلب  به   ؛شودمی   باشد، 

نَزَل  ﴿فرماید:  می   kخداوند    کهچنان 
َ
نَُّهْم َكرُِهوا َما أ

َ
َذ لَِك بِأ

ْعَمالَُهْم  
َ
أ ْحَبَط 

َ
فَأ  ُ آنان    ﴾9اَللَّ که  است  سبب  بدان  )این 

 
-
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اهلل  پس  داشتند،  ناپسند  است  کرده  نازل  اهلل  که  را  آنچه 

 ( 1) را تباه )و نابود( کرد.(شان اعمال

برخی از کفار به »گویند:  می   ه برخی از این افراداما اینک

چگونه از آنان متنفر باشیم در حالی که    .کنندمی   ما نیکی 

نیکی  ما  اینکه   ؟کنندمی   به  نیست مگر  انسان سالمی  هیچ 

را دوست دارد و این را در خود   کندمی   کسی که به او نیکی 

 .« یابدمی  ضروری

اعتراض امر  این  به  که  اند  ه کنند، نفهمیدمی   کسانی که 

ۀ و نفرت نتیج  داشتنی دوست کارهای  ۀ  نتیج  ، دوست داشتن

است منفور  کافر    .کارهای  یا   هرچنداین  هدیه  یا  پول  با 

آزرده  را  پروردگارت  کفر،  با  اما  کرده  نیکی  تو  به  لبخندی 

تر است، در حالی که پروردگارت نزد تو از خودت ارزشمند

ا تو، چند برابر بیشتر از نیکی  باش  بنابراین، بدرفتاری  .است

از  اش  مادی  ارزشمندتر  را  خودت  اینکه  مگر  توست،  به 

فکر کنی هرکس به تو بدی کرد   و  پروردگار و خالقت بدانی 

به خالقت بدی کرد،   و  تو خوبی  به  نفرت و هرکس  سزاوار 

است بزرگۀ  گویند  .سزاوار محبت  را  از  تر  این سخن، خود 

است دانسته  در    .خدا  اشارسُبکی  خود،  بسیار ۀ  »فتاوای« 
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است: داشته  معنا  این  به  مشخص  »   زیبایی  که  چیزی 

جز    کسهیچاست، این است که نفوس پاک و سالم، با  

به دلیلبه ، بغض و دشمنی ندارند، یا مستقیماً مربوط 

خودش، یا مربوط به کسی که شخص او را دوست دارد 

دارد دوست  را  شخص  او  نیز    .یا  کفار  با  ما  دشمنی 

تعرضشان به کسی که نزد ما از    دلیل به  ؛است  روازاین 

 ( 1)«. خودمان عزیزتر است 

از کافری که  پس   هرکس اعتراض کند و بگوید »نفرت 

شود:  می   به من نیکی کرده، ناجوانمردانه است«، به او گفته

بلکه ناجوانمردانه این است که کافری را دوست داشته باشی  

آن هم   بدی کرده،  به خالقت  ۀ  اندک رشو  خاطربه تنها  که 

دادهای  یدنیو تو  به  از    است.  که  بهتر  برابر  خالقت چندین 

عرضه تو  به  کافر  این  بلکه  کندمی   آنچه  کرده،  نیکی   ،

که خداوند به تو ارزانی داشته با آن مادیاتی که هایی  نعمت

 مقایسه نیست. قابل  این کافر به تو داده، 

 
السبكي ي فتاو -
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کار خداوندی خدا  بداند که کافر با ان  هرکس  ، به هر حال

اما بغض او در قلبش وارد    nیا نبوت محمد   خدا را آزرده 

دل   حال  به  باید  پس  است،  مرده  دلش  یعنی  این  نگشته، 

پذیرد که خالق و موالیش را نمی   زیرا دل زنده  ؛ خود بگرید

اینکه کفر را دیدگاهی شخصی بداند که خدا   بیازارند، مگر 

 سازد!نمی  را خشمگین

داشته »گویند:  می  دوستش  یا  بوده  متنفر  او  از  چگونه 

ظاهرش باشد؟    برخالفباشم در حالی که شاید در حقیقت  

مسلمان  واقع  در  اما  است  کافر  او  کنم  گمان  شاید  یعنی 

 .«باشد 

از احکام شرعی و می   در پاسخ گفته شود: حب و بغض 

بنابراین تطبیق این حکم   .است  ظاهربهاحکام شرعی مربوط  

مسئل درمور اشخاص،  است  ای  ه د  ممکن  که  است  اجتهادی 

مرتکب شود  اشتباهی  یا  برود  را  درست  راه  آن  در  شخص 

بخشیده  همین   ؛ شودمی   که  فرماید: می   تیمیهابن  برای 

اجتهاد » معادات،  و  مواالت  و  بغض  و  حب  در   مردم 
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پیمایند و گاهی به  می   کنند که گاهی راه درست رامی 

 ( 1) «.روندمی  خطا

اللکائی   کهچنان پیش از این نیز امام محمد بن الحنفیه  

فرموده:  کندمی   روایت   او  از و  کرده  اشاره  نکته  بدین   ،

را » زده  سر  او  از  ظلمی  که  شخصی  بغض  که  کسی 

از  خدا  نزد  در  )مبغوض(  او  که  حالی  در  باشد    داشته 

که اهل )شخصی  او  به  چنان  خداوند  باشد؛  بهشت 

پاداش  از   دهدمی   بغض گرفته(  )مبغوض(  او   که گویی 

 (2)«.جهنم است اهل

در  »گویند:  می  را  آنان  چگونه  دارند،  فرق  هم  با  کفار 

 « بغض و دشمنی قلبی، یکسان بدانیم؟!

، فتوا نداده که  سنتاهلاز    کسهیچاین درست نیست و  

 ؛ کفر فی ذاته متفاوت است  .اندکفار در بغض و کینه یکسان 

در   همان گونه کهپس    . ایمان متفاوت است  همان گونه که

ائماهل  میان داردای  هخیر،  وجود  ایمان   کهچنان  ؛ برای 

 
يمجموع الفتاو -

السنة أهل  اعتقاد  شرح 
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)و ما را   ﴾74َواْجَعلَْنا لِلُْمتَّقنَِي إَِماًما  ﴿ فرماید:  می   kخداوند  

بده( قرار  پیشوا  پرهیزگاران  نیز    ، (1)برای  کفار  میان  در 

َفَقاتِلُوا  ﴿فرماید:  می   kخداوند    کهچنان  ؛وجود داردای  هائم
الُْكْفرِ  َة  ئِمَّ

َ
با پیشوایان کفر جنگ کنید(  ﴾أ همان    .(2))پس 

که  در اهل  محبت  گونه  امامتشان  و  رسوخ  بر حسب  ایمان 

حسب  بر  نیز  کفار  بغض  و  دشمنی  است،  متفاوت  ایمان 

 رسوخ و امامتشان در کفر متفاوت است. 

با کفار،  تغییر حکم شرعی درمور»گویند:  می  د دشمنی 

 .« در ترویج و تبلیغ اسالم نقش خواهد داشت

کامالً  ۀ  گویند را  نتیجه  بلکه    برعکساین سخن،  کرده؛ 

کفار،   با  دشمنی  موضوع  در  شرعی  نصوص  تحریف 

اسالم  ترین  بزرگ داعیان  و  علما  بدنام کردن  برای  دستاویز 

فریبکارانی  و  دروغگو  آنان  که  منافع   خاطربهکه  اند  است 

 کنند. می  جنبشی، با نصوص شریعتشان بازی

تصویر   چیزهیچ خدمت  در  صادق  صحیح  علم  مانند 

نیست مبلغی    ، آری  .اسالم  یا  عالم  است    تدریج بهممکن 

 
-
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این   احکام شرعی،  اما تحریف  اجرا کند،  را  احکام  از  برخی 

 . زندنمی   سرای  ی هر مصلحت واه  خاطربه کار از عالم صادق  

م زیادی  داردتفاوت  وجود  تحریف  و  تدرج  از   .یان  برخی 

و عمر بن عبدالعزیز در تدرج،    nهواپرستان به افعال پیامبر  

 آمیزند.می   کنند و این دو را به هممی  برای تحریف استناد

را  براء  و  »والء  زیبایی  عمل  با  توانستیم  کن  فرض 

کنیم تحریف  را  کفار«  »بغض  نصوص  و  این   .لیبرالیزه«  با 

إِْن ُهْم إَِلَّ  ﴿فرماید:  می   کفارۀ  چه کنیم که دربار  الهی ۀ  فرمود
نَْعامِ 

َ
نیستند()آن  ﴾ََكْْل بیش  چهارپایانی  همچون  و  (1) ها  ؟ 

که آیه  ِيَن  ﴿فرماید:  می   این  اَلَّ  ِ اَللَّ ِعنَد   ِ َوابذ الَّ ََشَّ  إِنَّ 
اهلل، کسانی هستند  )  ﴾َكَفُروا  نزد  بدترین جنبندگان  یقیناً 

کافر شدند( که  .(2)که  آیه  این  اْْلَِمارِ  ﴿فرماید:  می   و  َكَمَثِل 
ْسَفاًرا 

َ
أ هایی را حمل  )همچون خری است که کتاب   ﴾َُيِْمُل 

  ﴾ إِنََّما الُْمْْشُِكوَن ََنٌَس ﴿فرماید:  می   و این آیه که  (3)(کندمی 

 
-

-

-
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نَّ  ﴿فرماید:  می   و این آیه که  .(1)گمان مشرکان پلیدند(بی )
َ
َوأ

الَْكَ  ُُمْزِي   َ رسواکنندۀ    ﴾2فِرِيَن  اَللَّ و  خوار  اهلل  همانا  )و 

است( که  .(2)کافران  آیه  این  ن  ﴿فرماید:  می   و 
َ
أ  ُ اَللَّ َوُيرِيُد 

الََْكفِرِيَن   َدابَِر  َوَيْقَطَع  بَِكلَِماتِهِ  اْْلَقَّ  اهلل    ﴾7ُُيِقَّ  )و 

خواست با سخنان خویش حق را پایدار )و استوار( کند و  می 

ٍة  ﴿فرماید:  می   و این آیه که.  (3)ریشۀ کافران را قطع کند( ِعزَّ
َ
أ

الََْكفِرِينَ   
فراز )  ﴾ََعَ گردان  و  سرسخت  کافران  برابر  در 

آیه  و   .(4)هستند( فَََل  ﴿:  این  ُمْؤِمَناٍت  َعلِْمُتُموُهنَّ  فَإِْن 
لَُهنَّ  َُيِلُّوَن  ُهْم  َوََل  َُّهْم  ل ِحل   ُهنَّ  ََل  ارِۖ   الُْكفَّ إََِل    ﴾ تَرِْجُعوُهنَّ 

کفار   سویبهها را  ها را )زنانی( مؤمن یافتید، آن)پس اگر آن

ها ند و نه آن اها برای آنان )کافران( حالل باز نگردانید، نه آن

رای ترویج و بآیا    . و مانند این آیات  (5)ها()کافران( برای این

 را تحریف کنیم؟ها این آیات و امثال آنۀ تبلیغ اسالم، هم

 
-

-

-

-

-
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فقیههای  پرونده  که  دارد  وجود  فرهنگ زیادی  نمایان 

اما آخرین    ، را دستکاری کنندها  خواهند آنمی   غالب غربی 

که به  می   چیزی  نسبت  قرآن  نگرش  کنند،  تحریف  توانند 

است  ک  .کافر  حقارت، قرآن  ذلت،  نهایت  در  را  کافر  ریم 

تواند تصور کند، قرار می   ناچیزی و انحطاطی که عقل بشری

پلیدی  دادن  نشان  برای  ممکن  عبارات  تمامی  از  و    ش داده 

است  کرده  کند-  پس  .استفاده  رحم  شما  به  چه     -خدا 

 تواند این آیات قرآنی را دستکاری کند؟ می  تأویلی 

در  می   آیا مشکل  اصل  که دانید  کسانی   سخنان 

غربی می  را  عقیده  لیبرالیزه سازی  خواهند  را  براء  و  والء  و 

ۀ  دستگیرین  کمترکنند، چیست؟ بازداشتن مسلمانان از مح

می ایمان موردش  در  پیامبرمان  که  چیزی  همان  :  فرمایند؛ 

برای خدا  ۀ  محکم ترین دستگیر » این است که  ایمان 

 (1).«دوستی و برای خدا دشمنی کنی 

فقیهرفتاره کردن  ای  لیبرال  در  غالب  فرهنگ  نماهای 

الگوها و کاربردها در تقدیم متشابه ترین  والء و براء، از واضح

 
المسند-
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است استثنا  به  اصل  و  اصل  به  استثنا  تبدیل  و  محکم    . بر 

زنان با  ازدواج  اما  داده  دستور  کفار  با  دشمنی  به   خداوند 

ن، اصل کتاب را جایز دانسته، پس استثنا را گرفته و با آاهل

 آید؟می آیا این کار جز از هواپرستان بر .را ویران کردند

برای  اسالم  برش  و  هرس  از  کند،  رحم  شما  به  خدا 

که حضار با آن پیش از ای  ی ساختگهای  لبخند در همایش 

دهند، دست می   اینکه دیگران را فریب دهند، خود را فریب

 بردارید.
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 لیبرال کردن اختالف های پارادوکس
برخی از تمایزات علمی شرعی در   ۀمباحث پیشین، درباردر  

با مخالف و قاعد قرآن درمورد والء و براء صحبت ۀ  برخورد 

در   لیبرال  آزادی  مفهوم  با  همگی  که   گیری موضعکردیم 

دارند منافات  مخالف،  به  این    .نسبت  در  کرد  خواهم  سعی 

تناقض را  های  گویی مبحث،  غالب  لیبرال  فرهنگ  پیروان 

س  صحبتی   ، ازم روشن  مخالف  شخص  آزادی  از   اینکه 

کنند که با شریعت منافات دارد و در عین حال، حقوق  می 

 گذارند!می  خود مخالف شرعی را نیز زیر پا

انجمن در  نویسندگان  از  محلی، های  یکی  فرهنگی 

 گیری موضعیان در » گرااسالم اشتباه  ۀ  مشغول صحبت دربار

مس این  اینکه  بود،  یکدیگر«  برابر  تاریخی  در  اشتباهی  ئله 

دربار و  شود  اصالح  باید  که  مخالفان  ۀ  است  دیگر 

..( بسیار سخن  . و  روافضیان )کافر، سکوالر، لیبرال،  گرااسالم 

گذاشت احترام  همگیشان  به  باید  که  و    ، گفت  نرمی  با 

محبت با آنان سخن گفت و در پی مشترکات با آنان بود و  

 کرد.می   ذکر از سیرت پیامبر نیز شواهدی برای سخنانش
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آن  در  که  دیدم  گفتگویی  نویسنده  همین  از  سپس 

پاسخ مشابه  ناسزایی  با  را  ناسزا  و  زده شده  داد می   هیجان 

ۀ  که تنها یک عبارت نبود، بلکه در پاسخ به آن، چندین کلم

برد کار  به  مستهجن  و  این    .آتشین  در  و  درنگ  خود  با 

چگونه به نرمی و سازش با کسانی که    .تأمل کردم   شموضع

اما با کسی که به او   کندمی   کنند، دعوتمی   به شرع توهین

برای  کندمی   توهین انسان  چگونه  ندارد؟  قبول  را  سازش   ،

 تر از پروردگار و خالق و موالیش است؟ بهاگران خودش 

  یکی از ادیبان قرن سوم این حالت را به تصویر کشیده و 

دشنام یکیشان  »گوید:  می  را  او  که  کسی  ،  دهدمی   بر 

دشنام می   خشم پروردگارش  به  که  کسی  با  و   گیرد 

 ( 1)«! کندمی ، صلحدهدمی 

را اینان  اتهامی  می   امثال  انگشت  به  که   سوی بهبینی 

آنان   به  کنایه زدن  و  از گوشه  و  تبدیل شده  اسالم  داعیان 

بر و  نمی دست  به گیریموضع  دلیلبهدارند  نسبت  شان 

آگاهی  فاقد  و سنت،  اسالم  وقتی هجوم   .دانندمی   مخالفان 

اشتباهات   به  نسبت  مکررشان  تمسخرهای  و  مداوم 

 
الجاحظ- رسائل 



 سلطۀ فرهنگ غالب

 

338 

 

توانی گمان نکنی نمی   بینی، می   منکر راناهیان  محتسبین و  

را )که اشتباهی تبعی و  کننده  که اینان اشتباه شخص نهی 

بزرگ است(  انجامتر  اجتهادی  شخص  اشتباه  آن  ۀ  دهنداز 

 دانند )که اشتباهی اصلی و ظاهر است(. ی م منکر

را  »مجاهد«  عمل  که  دارد  شخصی  با  تفاوتی  چه  این 

ناپسند »محارب«  از  با می   بیش  تفاوتی  چه  این  داند؟ 

دزد  اشتباه  از  بدتر  را  پلیس  اشتباه  که  دارد    شخصی 

 داند؟می 

از بسیاری  که  شدم  رگهاهل  متوجه  که  از  هایی  شرع 

آن در  غالب  لیبرال  موضعشان  آزادی  اگر  کرده،  نفوذ  ان 

 توهین  nدرمورد کسانی که به دین خدا و سنت پیامبرش  

 کنند را با کسانی که به شخصیت و جایگاهشان توهینمی 

هستندمی  تناقض  این  دچار  کنی،  مقایسه  در   .کنند، 

را   دربارۀموضعشان   پیامبرش  کسانی که دین خدا و سنت 

و  می   کوچک آرامش  مهربانی،  جز  درک شمارند،  به  دعوت 

و وجوه مشترک  اما در موضعشان  نمی   زوایای روشن  بینی، 

کرد  دربارۀ توهین  خودشان  شخص  به  که  ،  انده کسانی 

  . ببینی می   تند، سرزنش و حتی عبارات آتشینهای  واکنش 
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آیا نفوسشان نزد خودشان از ذات پروردگار سبحانه و تعالی 

 تر شده است؟بهاگران

نهای از  ای  ی تصویر  فهمیده که  این می   رفتارشان  شود 

که   و    هرکهاست  احترام  سزاوار  بگیرد،  نادیده  را  خدا  دین 

و   است  بگیرد،   هرکه مهربانی  نادیده  را  او  شخصی  ارزش 

 سزاوار مقابله به مثل است!

ایم  ه را دیدای  هماهوارهای  شبکه های  چه بسیار شخصیت 

قاط مخالفان اسالم و سنت از آرامش، مهربانی، نۀ  که با هم

و اختالفات  ترک  و  کلیات  بر  اجتماع  سخن . اشتراک،   .. 

دربار  گویند، می  وقتی  پروژهۀ  اما  از  که   انتقادهایش  کسانی 

دچار تنش، کینه، ها  این»  گوید:می   شود، می   کنند سؤالمی 

و دیگر عبارات تحقیرآمیز   «آگاهی هستند منظری و عدتنگ

 ممکن. 

دنب به  شرعی  نص  مخالفان  برای  عجبا!  نقطه وا  ال 

تنگمی   اشتراک  خودت  مخالفان  اما  آیا   ؟نظرندگردی 

 ای؟شده تر  خودت نزد خودت از خدا باارزش 

که اند  عظیمی از مردم نیز به این نوع افراد نزدیک  بخش

رسان محافل  در  گسترش  حال  در  اگر   .هستندای  ه مدام 

سخت  کند،  تعرض  خدا«  »دین  به  برای اش  کوشی کسی 
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متانت،  عقالنیت،  درخواست  حمیت،  غیرت،  نابودسازی 

و   راوجوجست آرامش  اشتراک  نقاط  اگر می   ی  اما  بینی، 

بینی که در مقابله و  می   کند، تحقیر  شخصیتی، وطنشان را  

جدل، بحث و های  دفاع استادند و ذهنشان سرشار از روش

که تعجب آدمی   ایگونهبه  ، ر برابر منتقد استرجزخوانی د 

 از آن تمامی ندارد.

را این  مشغول می   وقتی  به خود  را  تو  سؤال  این    بینی، 

خدایشان  کندمی  از  نزدشان  در  زمینشان  آیا  تر بهاگران : 

صحنه چنین  وقتی  یاد می   راهایی  است؟  به  همیشه    بینم 

یشتر از  به مخالفانش، وقتی ب  pآورم که پیامبر شعیب  می 

قبیل  مراعات  متعال،  خدای  راۀ  مراعات   کردند، می   خود 

نقل  کهچنان   ؛ گفتمی  را  يَا  ﴿ :  کندمی   خداوند سخنش  قَاَل 
 ِ َِن اَللَّ َعزُّ َعلَيُْكم مذ

َ
رَْهِطي أ

َ
))شعیب( گفت: »ای قوم   ﴾قَوِْم أ

 (1)از اهلل است؟!(تر  من نزد شما گرامی  ۀ من! آیا قبیل

شعیب نزد آنان از پروردگار شعیب  ۀ قبیلبنگر که چگونه  

از نویسندگان و سخنرانان   با بسیاری  ارجمندتر بود! این را 

امروزی مقایسه کن که مقابله با منتقد وطن خود را افتخار 

 
-
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تنگ را  شرع  منتقد  با  مقابله  این    .دانندمی   نظریاما  به 

آیا   من!  قوم  ای  بگو:  سخنرانان  و  نزد    سرزمیننویسندگان 

 از اهلل است؟!تر رامی شما گ

انجام دادند قبیل  ، کاری که مخالفان شعیب  او ۀ  مراعات 

کردند متعال  خدای  مراعات  از  بیشتر  خودشان ۀ  ویژ   ، را 

نیست، بلکه مخالفان پیامبر صالح نیز بیش از آنکه مراعات 

 ؛ کردندمی   صالح راۀ  جانب خدا را کنند، مراعات جانب قبیل

ُثمَّ  ﴿گفتند:  می   روازاین ْهلَُه 
َ
َوأ نَلُبَيذِتَنَُّه   ِ بِاَللَّ َتَقاَسُموا  قَالُوا 

ْهلِهِ 
َ
گفتند: »به اهلل سوگند )  ﴾نَلَُقولَنَّ لَِوِِلذِهِ َما َشِهْدنَا َمْهلَِك أ

خانواده  و  )صالح(  او  بر  حتماً  که  کنید  شبیخون یاد  اش 

آن می  )و  می زنیم،  را  او  ها  )دم(  ولی  به  سپس  کشیم( 

خانواده می  نابودی  و  هالکت  هنگام  ما  هرگز گوییم:  اش 

آن از  )و  نبودیم  نداریم((حاضر  خبر   آنچه   .(1)ها 

او ۀ  توجهشان بود، تنها مصونیت از سرزنش اولیا و قبیلمورد

 بود، اما سرزنش الهی، هرگز به ذهنشان خطور نکرد. 

تنفر   که  فکری  منحرف  افراد  از  بسیاری  درمورد  این 

ی از احکام شرعی مغایر با فرهنگ رایج غربی  نسبت به برخ

 
-
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پنهان خود  در  صدق می   را  نیز    سعی ها  آن  .کندمی   دارند 

کنند این موضوع را از عموم مردم پنهان کرده و آن را با  می 

  . عبارات مبهم و مجمل بپوشانند تا راه گریزی داشته باشند 

تنها   جانشان    خاطربه این  در  مردم  از  که  است  هیبتی 

استبرخاست بیشتر  خدا  هیبت  از  و  متعال    ؛ ه  خداوند  لذا 

افرادۀ  دربار دست  ِِف  ﴿فرماید:  می   این  رَْهَبًة  َشدُّ 
َ
أ نُتْم 

َ
َْل

 ِ اَللَّ َِن  مذ در   ﴾ُصُدورِهِم  از شما  مؤمنان( همانا وحشت  ))ای 

 (1) (.از( اهلل استشان ها بیشتر از )ترسآن  هایدل 

رخ ناگهانی  نمودها،  این  از  با دهدمی ن  بسیاری  بلکه   ،

یا آهسته رخ مثال، برخی    عنوانبه  .دهدمی   تغییرات سریع 

بزرگان یاداهل  از  به  را  درمورد  می   رسانه  قبالً  که  آورم 

که:  می   اظهارنظر  گونهاینهایشان  پاسخ  در »کردند  ما 

ی که به دینمان خدمت کند، هرگز کوتاهی نخواهیم  هرچیز

عبارات  «کرد این  مانند  ل  .و  با  گفت:  می   دحنی جدیسپس 

خدمت  »گفت  می ای  هبعد از دور  «خدمت دین و وطنمان...»

دینمان و  ووطن  نهایت  «  فقطمی   در  که  گوید می   دیدم 

کند هرچیز» خدمت  وطن  به  که  همین  «، ی  ها این  .فقط 

 
-
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  .فراتر از کلمات تصادفی دارند  ایعباراتی هستند که معانی 

پایه  تغییری عمیق در  اجتماعی، در فضای  های  این  شرعی 

یک تغییر ساختاری در مبانی شرعی   ، فکری معاصر ماست

استناد بدان  و  رجوع  آن  به  در   ، شودمی   که  دگرگونی  یک 

 منابع عمیق استمداد در آگاهی. 

عوامل   همان  از  امروزه  شهروندی    کنندۀ تعیینمفهوم 

اندیشۀ  نظری در  مدرن  گرفته   سیاسی ۀ  دولت  غرب    غالب 

 شود. می 

را  مردم  از  بسیاری  امروزه  که  است  دلیل  همین   به 

اساس  می  بر  مردم  بین  تمایز  در  ایرادی  هیچ  که  بینی 

وابستگی  و چه  دولتی  در خدمات   قلبی، های  سرزمین، چه 

و نمی  دوری  یا  دین  اساس  بر  مردم  بین  تمایز  اما  بینند، 

هم سنت؛  به  تنگها  اینۀ  نزدیکی  یی گرافرقه  نظری، را 

 دانند!می  ... منفور، طرد کردن و

از   بسیاری  به  اگر  بیاورم؛  برایت  فرضی  مثالی  بگذار 

بهداشتی   خدمات  بگویی  غرب  غالب  فرهنگ  پیرو  نخبگان 

اما غیر شهروندان،  می   رایگان به شهروندان اختصاص دهیم 

محروم  آن  از  را  باشد  پایبندی  سنی  مسلمان  اگر  حتی 



 سلطۀ فرهنگ غالب

 

344 

 

بینند بلکه آن را یک  نمی   در این امر خواهیم کرد، اشکالی  

 دهی مطلوب خواهند دانست. سازمان 

اما اگر به ایشان بگویی: خدمات بهداشتی بر اساس دین  

و   کرده  حمله  تو  به  سرزمین،  اساس  بر  نه  بود  خواهد 

چهره های  شعله  در  را  شعله رسانه  به ات  را  تو  و  ساخته  ور 

 کرد.  ماندگی تبدیل خواهندنماد طرد کردن و عقب 

اساس   بر  تمایز  و  شده  عوض  معیارها  چگونه  که  بنگر 

اال   اله  »ال  اساس  بر  تمایز  اما  تمدن  و  پیشرفت  به  زمین، 

عقب به  استاهلل«  شده  تبدیل  انحطاط  و  منظور   .ماندگی 

این است که عموم مردمی که طرفدار لیبرال کردن نگرش  

شد تناقض  دچار  خود  هستند،  مخالف  به  آنان    .انده نسبت 

دفاع کنند، با زبانی داغ و   n  اهللرسول ش از آنکه از سنت  بی

این را با    .اندمشغول هایشان  حماسی به دفاع از خود و برنامه

به ما هشدار ۀ  توصی ما در قرآن مقایسه کن که  به  خداوند 

داده که بیش از تالشمان برای دفاع از خودمان، برای دفاع 

َوََل  ﴿فرماید:  می   بکوشیم، آنجا که حق تعالی   n  اهللرسولاز  
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نُفِسِهْم َعن نَّْفِسهِ 
َ
)و نه برای )حفظ( جان خود، از   ﴾يَرَْغُبوا بِأ

 (1) (.جان او چشم بپوشند

وقتی اند  کسانی   اینان قرارمورد  که  از  می   انتقاد  گیرند، 

شوند در حالی که وقتی از دین خدا  می   شدت خشم متورم

هستندمی   انتقاد خونسردی  نهایت  در  از   .شود،  که  کسانی 

انتقادهای  برنامه در می   شخصیشان  کرده،  مسخره  را  کنند 

  اگر وطنشان   .اندحالی که با منتقدان احکام شرعی، مهربان 

کنند در حالی که وقتی  می   انتقاد قرار گیرد، زره به تنمورد

گذاشته پا  زیر  الهی  آدممی   محارم  به  تفاوت بی   هایی شود، 

این افراد باید فوراً جایگاه خدا در قلب  ۀ  هم  .شوندمی   تبدیل

از  یکی  که  باشند  داشته  یاد  به  و  کنند  بازبینی  را  خود 

نفاق در دل، همان چیزی  پنهاهای  سرچشمهترین  بزرگ ن 

فرمود در  خداوند  که  است:  ۀ  است  آورده  قَْد  ﴿خود  َوَطائَِفٌة 
نُفُسُهمْ 

َ
أ تُْهْم  َهمَّ

َ
فکر  ﴾ أ در  )منافقین(  دیگر  گروهی  جان    )و 

 (2)(.خود بودند

  

 
-

-
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 عید انحصارشکستن 
با انقالب ارتباطات نوین و افزایش اختالط با غیر مسلمانان،  

جوامع غالب غربی ۀ  پیش با زندگی روزمرمسلمانان بیش از  

هستند ارتباط  ملت  .در  زندگی سلطه های  این  سبک  گر، 

جشن خوراک،  پوشش،  در  جوامع  . وها  خود  بر  را   ..

این مسئله،    .انده پذیر ما سرازیر کردآسیب  از مصادیق  یکی 

ما  اجتماعی  و  فرهنگی  فضای  در  که  است  کفار«  »اعیاد 

در   .طی معاصر، حضور یافته استاین تحوالت ارتبا  واسطۀبه

فشار این آداب و رسوم غربی غالب، صداهایی افزایش  ۀ  نتیج

شرعی  پی  در  که  است  تأویل  سازی  یافته  و  کفار  اعیاد 

  است که مانع از مشارکت در اعیاد کفار ای  ی شرعهای  داده 

 شود. می 

بسیار مجذوب   مرا  نبوی  که در سنت  مواردی  از جمله 

پی  حساسیت  کرده،  »اعیاد نسبت    nامبر  خود  موضوع  به 

 nکه در چندین مورد، توجه پیامبر    ایگونهبهکفار« است،  

در    .عدم مشارکت در اعیاد کفار آشکار گشته استۀ  به مسئل

گیری ی چشمگیر، این فاصله طرزبه  nچندین مورد، پیامبر  
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از اعیاد کفار را تداعی و بر تعمیق انحصار اسالمی در اعیاد،  

 . کندمی  تأکید

چهارگان رخدادهای  این  ذرهۀ  بیایید  زیر  را  بین نبوی 

معنای کلی   کنار هم گذاشته و سپس سعی کنیم  تحقیق، 

 را استخراج کنیم:ها آن 

اول: پیامبر    رخداد  که  آمد،   nهنگامی  مدینه  به 

شد  تفریح اهل  متوجه  به  آن  در  که  دارند  روز  دو  مدینه 

پا بر  و جشنی عمومی  این   nپیامبر    .کنندمی   پرداخته  از 

دربار آنان  از  بلکه  نکرد،  عبور  جشن  ۀ  انگیزۀ  موضوع  این 

فرمود:    .پرسید آنان  به  چیست؟»پیامبر  روز  دو   «این 

تفریح »گفتند:   به  را  روز  این  جاهلیت   در 

این    nپیامبر    .«پرداختیممی  مهم  ندارد،  اشکالی  نفرمود 

 است که در جشن، فعل منکری صورت نگیرد، نه؛ بلکه این

جشن را در حالی که در جریان بود، متوقف کرد و فرمود: 

را  » روز  دو  این  از  بهتر  چیزی  متعال  خداوند  همانا 
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عید  و  قربان  عید  است،  کرده  جایگزین  شما  برای 

 (1) «ر.فط

نذر کرده بود   nمردی از اصحاب پیامبر    رخداد دوم:

به    . »بوانه« شتری را قربانی کند  نامبه که در محلی از حجاز  

چند سؤال    nپیامبر    .سؤال کنداو  آمد تا از    nنزد پیامبر  

پرسید  دادن  اجازه  برای  سؤال   .احترازی  از  که هایی  یکی 

آیا در »پیامبر قبل از اجازه دادن از او پرسید این بود که  

آنان  -بوانه-  آنجا اعیاد  از   برگزار   -کفار-  عیدی 

گفت:  می  مرد  به   .خیرشود؟  فرمود:  بدو  پیامبر  پس 

 ( 2) «.نذرت وفا کن

سوم: اسالمی،   nپیامبر    رخداد  اعیاد  از  یکی  در 

اختصاص عید صادر کرد و فرمود:  ۀ  حکمی کلی و عام دربار

)هر ملتی عیدی دارد    (3) «إن لکل قوم عیداً، وهذا عیدنا»

 ( .و این عید ما است

 
-

-

-
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چهارم: حج    nپیامبر    رخداد  مناسک  ایام  به  روزی 

اشاره داشته و دوباره بر اختصاصی بودن عید، تأکید کرده و 

 ، ویوم النحر، وأیام التشریق؛ عیدنايوم عرفة»فرمودند:  

ایام تشریق، عید   (1) «اإلسالم  هلأ )روز عرفه، روز قربان و 

 ( .اسالم، استاهل ما، 

از   را  کلی  معنایی  کنیم  سعی  بیایید  خوب،  این  بسیار 

کنم از  نمی   گمان  .نبوی استخراج کنیمۀ  رخدادهای چهارگان

پیامبر  شگفت  توجه  شدت  از  من  قضی  nزدگی  ۀ  به 

در » عید  موضوع  اینکه  کنی،  تعجب  عید«  بودن  انحصاری 

شرع پیامبر  ای  ی مفهوم  امر  دهدمی   ارائه   nکه  یک  تنها   ،

اجتماعی نیست که ربطی به دین نداشته باشد، بلکه پیامبر 

n  را روشنبه بار در    .ساختهمی   طرق مختلف موضوع  یک 

آنان به  گرفتن  جشن  متعال »گوید  می   حال  خداوند 

چیزی بهتر از این دو روز را برای شما جایگزین کرده  

یثربی،  «است جاهلی  عید  دو  این  که  جایی  تا   کهچنان، 

ذکر مردندمی   مورخان  تاریخی ابن  .کنند،  تحلیل  تیمیه 

 



 سلطۀ فرهنگ غالب

 

350 

 

دربارانگیز شگفت  جاهلی ۀ  ی  عید  دو  این  رفتن  بین  از  راز 

آن دو روز جاهلی در »  فرماید:می   تیمیهابن  . کندمی   ارائه

رفت بین  از  دوران    .اسالم  در  در   اهللرسول نه  نه  و 

اگر مردم را از   .دوران خلفای راشدین اثری از آن نبود

دادند، نهی می   انجامروز  مانند آن که در آن    و  تفریح

زیرا    ؛ماندندمی   بر عادت خویش باقینکرده بود، آنان  

تغییر بین   کندمی ن  عادات  از  را  آن  که  مغیری  با  مگر 

اینکه سرشت زنان، کودکان و بسیاری از   ویژهبهببرد،  

را   آن  که  است  روزی  مشتاق  عیدی   عنوانبهمردم، 

به همین دلیل است    ؛برای بطالت و تفریح قرار دهند

و رؤسا، مم پادشاهان  از  نتوانند  که بسیاری  کن است 

منصرف   اعیاد  برگزاری  در  عاداتشان  از  را  مردم 

ریشه   جانشان  در  اعیاد  این  که  دلیل  این  به  سازند؛ 

پس اگر قوت   .دوانده و عموم مردم بدان تمایل دارند

 اگرچهنبود، این اعیاد،    n  اهللرسولاز جانب  ای  ه مانع
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شود که مانع می بنابراین دانسته .ماندمی  ضعیف، باقی

 (1)«.قوی از جانب ایشان وجود داشته است 

پیامبر   دیگر  نذر،    nباری  جواز  به  دادن  فتوا  از  پیش 

از محل آن و  آیا عیدی جاهلی می   احتیاط کرده  پرسد که 

بوده است؟ هم ایجاد جدایی   منظور بهها  اینۀ  در آن مکان 

که  دهدمی  که نذر کرده، هشدارای ی عیدی است و به صحاب

وفا نذری در معصیت خدا  اگر در محل  نمی   به  یعنی  شود، 

 بود. نمی  عیدی جاهلی بود، نذر جایز

شعار انحصاری بودن عید اسالمی    nباری دیگر پیامبر  

سر ما  »  ، دهدمی   را  عید  این  و  دارد  عیدی  ملتی  هر 

حادث  « است در  ما، »فرماید  می   مشابه ای  ه و    عید 

ت  «. اسالماهل که  است  زبانی  را این  عید  موضوع  در  فاوت 

که  دهدمی   نشان  وضوحبه نیست  مدنی  امری  عید،  اینکه   ،

های مردم در آن مشارکت داشته باشند، بلکه یکی از ویژگی 

 
المست- الصراط  أصحاب  اقتضاء  لمخالفة  قيم 

الجحيم
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ملت که  است  دینی  متمایز ها  مناسک  یکدیگر  از  آن    در 

 شوند. می 

نبوی در فقه صحابه و تابعین و ۀ این رخدادهای چهارگان

آنان، تأثیر گذاشت، تا جایی که عمر بن  تبع تابعین و بعد از  

دوری »گوید:  می   خطاب عیدشان  در  خدا  دشمنان  از 

 (1)«.کنید

»الشروط   در  خطاب  بن  عمر  معروف، بلکه   »

که   است  کرده  سرزمین   ذمهاهلشرط  در  را  خود  اعیاد 

نکنند  اظهار  بود  .مسلمانان  شعانین  و  باعوث  در   .اعیادشان 

اینکه برای عید باعوث »آمده که:    ذمهاهلشروط عمر بر  

نشوند آن  -  خارج  در  که  است  عیدی  باعوث  گفت 

عید قربان و فطر   مسلمانان در  کهچنان شوند  می   جمع

اجتماعمی   خارج شعانین   -کنندمی   شوند  برای  و 

 (2)«.کنندناجتماع 

 
يالسنن الكبر-

الذمة أهل  أحكام 
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که  ابن  بلکه همراهش  تابعین  از  تن  پنج  و  عباس 

ربیع هابوالعالیسیرین،  ابن  از:اند  عبارت  و  ضحاک  طاوس،   ،

آی از  انس،  ورَ ﴿  ۀبن  الزُّ يَْشَهُدوَن  ََل  ِيَن  که)و    ﴾َواَلَّ   کسانی 

ن  شاهد را اند  ه استنباط کرد  (1) (یستندزور  که »اعیاد کفار« 

شامل بالمأثوراهل  کهچنان شود،  می   نیز  نقل    (2)تفسیر 

باطلی« است که ، به این اعتبار که عید کفار »زور و  انده کرد

 شهودش )دیدنش( نیست. ۀ اجاز

به   «انحصاری بودن عید»سپس این معنای شرعی یعنی  

ائم شد ۀ  فقه  منتقل  محققان    . چهارگانه  از  بسیاری 

را  بارهدراین چهارگانه  مذاهب    .انده کرد  آوریجمع، سخنان 

گونه که»  فرماید:می   قیمابن نیست    همان  جایز  آنان  بر 

جایز  نه  نیز  مسلمانان  برای  کنند،  اظهار  را  عید خود 

کنند و نه به آنان کمک کنند   داریجانب است از آنان  

اتفاق  مورد  این مسئله  .ضور یابندحدر جمع آنان  نه  و  

 
-

القرآن- الدر تفسير 
تفسيرهالمنثور 
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اربعه، آن را در کتب ۀ  بوده و فقهای پیرو ائم   علماهل

 (1)«.انده خود آورد

در هایی  نمونهقیم  ابن  سپس اربعه  مذاهب  فقه  از 

ذکر را  کفار  اعیاد  در  شرکت    هرکس  .کندمی   ممنوعیت 

کند، های  قول نقلخواهد  می  مطالعه  را  مذاهب   فقهی 

 (2) .مراجعه کندها تواند به این نمونهمی 

آن  با  اینجا  که  دارد  وجود  مرتبط  بسیار  سؤالی  ولی 

است:   طوربهسؤال    .شویممی   مواجه این  دانیم  می »  خالصه 

پیامبر   اسلحه،    nکه  ظروف،  منسوجات،  از  استفاده  در 

ی انگیزشگفتمنازل و محصوالت کفار، با انعطاف و تسامح  

بسیاری از شرایط اجتماعی    nکرده، حتی پیامبر  می   رفتار

پس به    .جاهلی را به حال خود گذاشته و تغییر نداده است

پیامبر   چرا  چنین   nنظرت  کفار«  »اعیاد  موضوع  در 

  با اعیاد کفار   nموشکافی و دقتی داشته است؟ چرا پیامبر  

  مانند دیگر امور اجتماعی که برایش تسامح به خرج   رفتاری

 «نداشت؟ ، دادمی 

 
أحكام أهل الذمة-

أحكام أهل الذمة 
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ما   سؤال  قضیه این  این  فقهی  عمیق  مفهوم  به   را 

  .رسدمی   این سؤال پلی است که به اصل موضوع  .رساندمی 

و   هرکس بگذارد  بررسی  میز  روی  را  نبوی  احادیث  این 

اشکال   اصل  به  قطعاً  بپرسد،  خود  از  را  سؤال  این  سپس 

 یابد. می  دست

که    گونهآن با اعیاد کفار،    nخالصه: پیامبر    طوربه پاسخ  

آمد، کنار نیامد؛ زیرا  می   ز شؤون اجتماعی کناربا بسیاری ا

»عید« در مفهوم شرعی، یک امر اجتماعی نیست، بلکه یک 

این معنا   .کفار جایز نیست  آیین»آیین« است و شرکت در  

بیان کرده  ای  ی تیمیه به زبان فقهابن  همان چیزی است که

مهارتی   با  نموده  انگیزشگفتکه  مهندسی  را  این   .آن  به 

کرده،  ابن  که   تحلیلی  استخراج  پیشین  احادیث  از  تیمیه 

که  ؛ بیندیش مسئل»  گوید:می   آنجا  چند  ۀ  درمورد  عید 

ها، آیین   ۀجنبه وجود دارد: یکی: اینکه »اعیاد از جمل

حساب  به  مناسکی«  و  خداوند  می   مناهج  که  آیند 

نَاِسُكوهُ ﴿ فرموده:   ُهْم  َمنَسًَك  َجَعلَْنا  ٍة  مَّ
ُ
أ  ِ
هر    ﴾ لذُِكذ )برای 

امتی )روش عبادت و( آیینی مقرر کردیم که آنان به 
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کنند( عمل  روزه  ،(1)آن  و  نماز  و  قبله  هیچ    .مانند 

تفاوتی بین مشارکت در عیدشان و در سایر مناهج و  

ندارد وجود  هم  ؛مناسکشان  در  همراهی  عید، ۀ  زیرا 

آن، های  همراهی در کفر و همراهی در برخی از شاخه 

بلکه اعیاد   .کفر استهای  ی از شاخه همراهی در برخ

های ادیان و از بارزترین آیین های  ویژگی ترین  از ویژه

است در    . آن  همراهی  این،  در  همراهی  پس 

آن منحصربه  آداب  بارزترین  و  کفر  شرائع  فردترین 

این زمینه، ممکن    .است  شکی نیست که همراهی در 

 (2)«.شروطش گردد ۀ است موجب کفر با هم

سخنۀ  خالقانۀ  اید اینجا،  در  که ابن  فقهی  است   تیمیه 

، یعنی «و مناسک استها  آیین ۀ  عید از جمل»گوید  می 

مانند   بلکه  نیست،  صرف  اجتماعی  ترتیبات  مانند  عید 

 
-

المستقيماقتضاء  - الصراط 
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شع  دیگر  و  ریش  نماز،  جمرات،  رمی  مناسک  طواف،  و  ائر 

 دینی است. 

بگوید: عید کریسمس و  بیاید  اگر شخصی  یعنی  -  این 

از یک »عید مذهبی« به یک »عید اجتماعی«   -برای مثال

شده عید،    . تبدیل  که  بود  خواهد  این   خودخودیبه پاسخ 

»شعیر است،    ۀیک  نیت   نظرصرفمذهبی«  از 

ببندد،   . اشدهنده انجام  صلیب  گردنبند  غربی  یک  اگر  پس 

زیبایی برای  بلکه  دیانت  روی  از  بسیار  -  نه  غرب  در  که 

نیست  ، -است جایز  کار  این  در  وی  با  همراهی  و    ؛موافقت 

به همین ترتیب، اگر   .زیرا صلیب خود یک نشان دینی است

معابد   از  یکی  در  ژاپنی  را پرستبت یک  طواف  خود،  ی 

یک   عنوانبهماعی جشن بگیرد نه  یک فعالیت اجت  عنوانبه

، موافقت و همراهی با  -نیز زیاد است  مورد  که این-  عبادت

وی در این کار جایز نیست؛ زیرا این طواف در معبد، خود  

است،   عبادت  انجام  نظرصرفیک  نیت   . اش دهنده از 

رسومی  و  آداب  برگزاری  به  هندی  شخصی  اگر  همچنین 

با وی در  خودش بپردازهای  اجتماعی برای بت د، مشارکت 

رسوم   از  بخشی  کار  این  اگر  حتی  نیست،  جایز  کار  این 

 اجتماعی باشد. 
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این  است،  آیین«  و  »شعیره  یک  عید  اگر  خوب،  بسیار 

که   معناست  تبریک    هرکسبدان  را  عیدش  کافری،  به 

برای    ؛ بگوید، گویی آیین معینی را به او تبریک گفته است

کفر اما  »  فرماید:می   قیمابن  همین شعائر  گفتن  تبریک 

به تبریک  مخصوصشان،  مانند  است،  حرام  اجماع 

گوینده از کفر  تبریک   هرچنداعیاد و روزه گرفتنشان،  

حرام و مانند این است که به او سجده    ،در امان بماند

باشد گفته  تبریک  را  نزد    .بر صلیب  در  کار  این  بلکه 

بزرگ گناهی  گفتن  تر  خداوند،  تبریک  از  منفورتر  و 

استشراب   خاطرهب آن  مانند  و  زنا  قتل،    . خواری، 

ندارد،  ارزشی  نزدشان  در  دین  که  از کسانی  بسیاری 

کار این  را می   در  کارشان  زشتی  که  حالی  در    افتند، 

بند   هرکسپس    .دنداننمی  یا   خاطربهای  هبه  گناه 

و   خشم  معرض  در  بگوید،  تبریک  کفری  یا  بدعت 

 (1)«.غضب خداوند قرار گرفته است 

 
أحكام أهل الذمة-
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با   افراد  با   گمانی خوش برخی  از حد  یا خونسردی بیش 

 کسانی که اعیاد کفار را جشن   .کنندمی   این موضوع برخورد

اجازمی  یا  راۀ  گیرند  آن  گرفتن  گویند می   دهند، می   جشن 

است فقهی  آزاد  تحقیق  موضعشان،  این،    .اساس  واقع  در 

است ماجرا  حقیقت  از  نادرست  نشان   .تصویری  که    چیزی 

  مربوط  شکال در این موضوع اصالً به نظرات فقهی ا  دهدمی 

غربی   ، نیست غالب  فرهنگ  برابر  در  تسلیم  به  مربوط  بلکه 

که است  این  یا نمی   است،  آفریقا  اعیاد  افراد،  این  بینیم 

جشن آنجا  در  کفار  که  شرقی  جشن  می   آسیای  را  گیرند 

جشن  تنها  بلکه  جشنهایی  بگیرند،  غرب  می   را  که  گیرند 

را   آن  آزاد   .گیردمی   جشنغالب  پژوهش  یک  این  آیا  پس 

 فقهی است یا سرسپردگی در برابر استبداد غربی؟

و  شرعی  نصوص  در  موضوع  این  بودن  روشن  وجود  با 

قضیه  این  به  مناسبتی  و دعوتگرانی که در هر  علما  کثرت 

و    خودخودیبه کنند که »عید  می   تصریح است«  آیین  یک 

آنان، مانند تبریک گفتن  مشارکت با کفار و تبریک گفتن به  

برخی از جوانان   ، هااینۀ  دیگر شعائرشان است، با وجود هم

علنی اعیاد کفار   طوربهبینیم که قصد دارند  می   مسلمان را
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شبکه   ویژهبهرا   بگویندهای  در  تبریک  چه    .اجتماعی،  پس 

 توضیحی برای این وجود دارد؟

 کاری انجام در واقع، من به برخی از اشخاصی که چنین  

اینمی  از  برخی  که  شدم  متوجه  و  اندیشیدم  با  دهند،  ها، 

به این   ؛ دهندمی   « صرف این کار را انجام»روانِیهای  انگیزه

اعیاد کفار  ۀ  به مسئل  nمعنا که از موشکافی و توجه پیامبر  

غافل  زمینه،  این  در  آنان  با  مخالفت  بر  پیامبر  اصرار  و 

انگیزه بلکه  پنهانروانهای  نیستند،  درون ای  ی شناختی  در 

احساس را می   خود  مسئله  این  در  مخالفت  باید  که  کنند 

اندیشه،  ای  هنشان  عنوانبه بودن  مدرن   تأثیرتحتبرای 

و نبودن  شرعی  قرار   گفتمان  آزاداندیشیشان  برای  دلیلی 

 د. نده

  برخی از کسانی که آشکارا شعائر کفر را به کفار تبریک

بهمی  آنکه  از  بیش  دریافت  گویند،  را  تبریکش  که   کافری 

را کندمی  او  که  نزدیکی  اجتماعی  محیط  به  بیندیشد،   ،  

برخی از آنان، گاهی از تبریک    روازاین  .کندمی   نگرد، فکر می 

انجمن  عنوانبه در  )پروفایل(  نمایه  فرهنگی  های  تصویر 

این تبریک، تحت فشار    . کنندمی   معاصر استفاده نیز  گاهی 

پس این تبریک بیش از آنکه برای   .شودمی  فضای نزاع گفته
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صمیمانه با یکی از کفار باشد، برای عصبانی ساختن ۀ  رابط

 نزاع است. در شخص سلفی و مخالف  

تکرار تاریخ  در طول  که  است  واقعاً دردناک  پدیده   این 

نمومی  اشاره  آن  بدان  نیز  کریم  قرآن  و    که چنان   ؛ دهشود 

َيُقولُوَن  ﴿فرماید:  می   kخداوند   ِعَبادِي  ِْن  مذ فَرِيٌق  ََكَن  إِنَُّه 
اِحنَِي   الرَّ َخْيُ  نَت 

َ
َوأ َوارَْحَْنا  نَلَا  فَاْغفِْر  آَمنَّا    109َربََّنا 

ِنُْهْم   مذ َوُكنُتم  ذِْكرِي  نَسوُْكْم 
َ
أ َحَّتَّ   ِسْخرِيًّا  َْذُتُموُهْم 

فَاُتَّ
می بی )  ﴾110تَْضَحُكوَن   بندگانم  از  گروهی  گفتند:  گمان 

پروردگارا! )ما( ایمان آوردیم، پس ما را ببخش و بر ما رحم  

رحم بهترین  تو  و  آن  109کنندگانی.  کن،  شما  به پس  را  ها 

ها مسخره گرفتید تا یاد مرا فراموشتان کردند و شما به آن 

 (1)خندیدید!(می 

دربارابن آیهۀ  کثیر  نَسوُْكْم  ﴿فرماید:  می   این 
َ
أ َحَّتَّ  

کردند(    ﴾ذِْكرِي فراموشتان  مرا  یاد  نفرتشان  »)تا  یعنی: 

 ( 2) «.کنندمی  موش کنند با من تعاملاباعث شد فر

 
-

العظيم- القرآن  تفسير 
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مقایس مبحث،  این  از  نبوی ۀ  مقصود  رخدادهای  این 

است:   دو »چهارگانه  این  از  بهتر  چیزی  متعال  خداوند 

برای شما جایگزین کرده است را  آنجا »،  «روز  در  آیا 

برگزار آنان  اعیاد  از  ملتی  »،  «شود؟می   عیدی  هر 

ما،»  « وعیدی دارد  با ها  اینۀ  مقایس  « واسالماهل   عید 

و استخراج  علما  که  کردهابن  اصلی  تدوین  را  آن    ، تیمیه 

،  (1)«ها، مناهج و مناسک هستندآیین   ۀاعیاد از جمل»

عید   انحصاری   خودخودی بهاینکه  مفهوم  و  است  آیین  یک 

های بنا شده و مشارکت اعیاد ملت ها  اینۀ  بودن عید بر هم

 کافر جایز نیست. 

  

 
اقتضاء الصراط المستقيم
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 آیات فتح 
در رویکرد »تئوریک« فرهنگ غالب غربی، جنگ تنها برای  

است،   مشروع  خود  از  غربی های  امپریالیست   اگرچه دفاع 

از  بسیاری  در  و  گذاشته  پا  زیر  را  اصل  این  عمل«  »در 

جهان   و   منظوربهمناطق  به جنگ  دست  استثمار  و  سلطه 

 .انده فجایع زد سازی ورشعله 

مدرس عرب  آموزان  دانش  عادت  غربی،  ۀ  طبق  غالب 

با   تا  دارند  شرعی  جهاد  مفاد  تأویل  در  سعی  عربی  تزهای 

داشتۀ  گزار مطابقت  غالب  غرب  باشدتئوریک  سعی    .ه 

جهاد را تنها در »جهاد دفاعی« خالصه کنند  ۀ  هماند  ه کرد

در  جهاد  تاریخ  و  شرعی  نصوص  برای  بسیاری  تأویالت  و 

 . اندهاسالم ارائه کرد

خواهیم از آنان سؤالی بپرسیم: فرض کنید  می   در اینجا

قرآن نص  هر  امرای  ی ما  جهاد  به  »جهاد    کندمی   که  به  را 

کردیم، تأویل  و   دفاعی«  »فتح«  به  مربوط  نصوص  با 

 »هجوم« و »مهاجم« چه خواهیم کرد؟!

کرد: خواهیم  چه  الهی  فرمایش  این  ِيَن  ﴿  با  اَلَّ َها  يُّ
َ
أ يَا 

ُبوا   َْضَ إَِذا  ِْلِْخَوانِِهْم  َوَقالُوا  ِيَن َكَفُروا  ََكَلَّ تَُكونُوا  ََل  آَمُنوا 
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ِعنَدنَ  َّْو ََكنُوا  ل ى  ْو ََكنُوا ُغزًّ
َ
أ رِْض 

َ
اْْل قُتِلُوا ِِف  َوَما  َماتُوا  َما   ﴾ا 

اید! مانند کسانی نباشید که کفر ایمان آورده   کسانی کهای  )

چون به سفر رفتند )و مردند( شان  برادران   دربارۀورزیدند و  

»اگر  گفتند:  شدند(  کشته  )و  کردند  شرکت  جنگ  در  یا 

 (1)( .شدند«مردند و کشته نمی ها نزد ما بودند، نمی آن 

فتح و حمله خارج شده و تنها برای دفاع در  برای  ها  آن 

بودند نمانده  باقی  خود  که    ، شهر  است  دلیل  همین  به 

آن  »اگر  گفتند  بودند«منافقان  ما  نزد  آی  .ها  این  با  ۀ  پس 

فتح« در   »جهاد  فتح«  »جهاد  احادیث  با  کنیم؟  چه 

 »صحیحین« چه کنیم؟!

کان إذا غزا   nأن النبی  »مانند حدیث بخاری از انس  

قوماً لم یکن یغزو بنا حتى یصبح وینظر فإن سمع  بنا  

)که    (2)«.أذاناً کف عنهم وإن لم یسمع أذاناً أغار علیهم

آورد تا فرا رسیدن  می   با ما به قومی هجوم  nهرگاه پیامبر  

حمله و  مانده  منتظر  اذانینمی   صبح  اگر  شنید می   کرد، 

 
-

-
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  شبیخونشنید، بر آنان  نمی   داشت و اگر اذانی می   دست نگه

 (.زدمی 

پیامبر   هجوم   nپس  قوم  آن  آنان  می   به  به  و  آورد 

 آیا این نیز جهادی دفاعی است؟  .زدمی  شبیخون

چه احادیث بسیاری که در فضیلت فتح و تجهیز مهاجم 

 در »صحیحین« آمده است.  اهللسبیلفی 

بیندیش:   خدا  کالم  این  َما  ﴿به  إَِذا  ِيَن  اَلَّ ََعَ  تَوَْك  َوََل 
َ
أ

ْعُيُنُهْم  
َ
أ وَّ َّوا  تََول َعلَيْهِ  ْحِلُُكْم 

َ
أ َما  ِجُد 

َ
أ ََل  قُلَْت  تِلَْحِملَُهْم 

يُنفُِقوَن   َما  ََيُِدوا   
َلَّ
َ
أ َحَزنًا  ْمِع  الَّ ِمَن  بر   ﴾92تَفِيُض  نه  )و 

ها را )بر مرکبی( سوار وقتی نزد تو آمدند که آن   کسانی که

یابم«  سوار کنم، نمی کنی، گفتی: »چیزی که شما را برآن  

ریزان  اشک شان  که از اندوه چشمانها بازگشتند، در حالی آن 

 (1) ی برای انفاق )در راه اهلل( نیافتند.(چیزهیچچراکه  ؛ بود

از  ای  ه کرد؟ عدمی   برای جهاد دفاعی سفر  nآیا پیامبر  

باز  دلیلبه اصحاب   وی  با  همراهی  از  سفر،  لوازم    فقدان 

دفاعی   .ماندندمی  جهاد  در  اتفاق  این  این  می   آیا  یا  افتد؟ 
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تنها   هم  آن  پیشگیرانه  بر   دلیلبه جنگی  مبنی  اخباری 

 باش روم بود؟آماده 

شما بگذاریم،  کنار  را  گفتیم  هرچه  خوب،   بسیار 

آن  بینید که قرنمی   آیا  .گویید جهاد، دفاع است نه حملهمی 

تقسیم کرده و   گونهاینرا  ها  به هر دو نوع جهاد تصریح و آن

اْدَفُعوا ﴿فرموده:   وِ 
َ
أ  ِ قَاتِلُوا ِِف َسبِيِل اَللَّ َتَعالَْوا  لَُهْم  )و    ﴾َوقِيَل 

به ایشان گفته شد: »بیایید در راه اهلل بجنگید یا )حداقل از  

اگر دفاع همان قتال است،   .(1)خود و شهرتان( دفاع کنید«(

 چرا میان این دو تفاوت قائل شده؟ 

اگر به مفهوم »جهاد دفاعی« بیندیشی که یعنی از دفاع 

حمله تو  به  که  برابر کسی  در  این چیزی کندمی   از خود   ،

  تأییدش  -گذشت   کهچنان-  فرهنگ »نظری« غرب  است که

؛ زیرا فرهنگی مادی است، اما جهاد طلب )هجومی(  کندمی 

اصول اصحاب  تنها  را می   را  خود  جان  که  همانانی  دانند، 

 هوشمندانه ای  هقیم در نکتابن  روازاین  ؛ کنندمی   فدای اصل

تنها  »   گوید:می  و  بوده  همگان  مدنظر  دفاعی  جهاد 

دنکوهش شرع و عقل است از آن شانه ربزدلی که مو

 
- 
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 تنها  ، اما جهاد طلب خالصانه برای خدا،کندمی   خالی

 (1)«.کنندمی  سرور و ساالر قصدش مؤمنانِ

قبالً ناراحت بودیم که خداوند افتخار مشارکت در جهاد  

هدایت  ربانی  علمای  توسط  که  صحیحی  سنی    شرعی 

آنمی  است،  نداده  ما  به  را  و   اهللسول رروزی    کهچنانشود 

ائم و  وی  آخرین ۀ  اصحاب  با  اما  است،  بوده  ایشان  از  پس 

داشتیم امید  خدا  عفو  به  پروردگارمان،  و  ما  بین    .ریسمان 

که  امیدواریم  و  داشته  فتح  آرزوی  در دل  که  ریسمان  این 

را   ما  دهد  گونهاینخداوند  نجات  نفاق  در    کهچنان   ؛ از 

که   آمده  ابوهریره  حدیث  از  مسلم«   n  اهللول رس»صحیح 

من مات ولم یغز ولم یحدث به نفسه مات على  »فرمود:  

 ، نکند و در دل  جهاد)کسی که بمیرد و    (2)«من نفاق  شعبة

از نفاق مرده ای  ه قصد و آرزوی آن را نداشته باشد، بر شاخ

این  .است( با ها  سپس  ارتباط  آخرین  این  از  را  ما  و  آمدند 

داشتن فتح نیز اشتباه خدا محروم کرده و گفتند حتی آرزو  

 است؛ زیرا جهاد در اسالم، حمله و فتح ندارد! 

 
الفروسية-
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دریغ   ما  از  هم  را  خدا  با  قلبی  پیوند  آخرین  این  حتی 

خداوندا پناهت    .نه فتحی برایمان ماند و نه آرزویش  .کردید

نفاقی که در آنیم و انا هلل و انا الیه راجعون از های  از شاخه 

 غربت دین خدا در این زمانه. 

آیین  ا داشتن  برپا  مهم   جنگکنون  طلب  و  فتح  و 

است    ؛ نیست ممکن  برای   دلیلبهزیرا  کافی  آمادگی  عدم 

فروع شریعت  ۀ  اصل بزرگی که هم  . جهاد طلب معذور باشیم

بخشد، این است که »اجرای شریعت بر اساس  می   را سامان

است« است  .امکان  مهم  اکنون  را  -  آنچه  ما  خداوند  که 

»محافظت از مفاهیم شرعی در   -آن نخواهد بخشید  خاطربه

ۀ  شد برابر تحریفی« است که از طریق نفوذ متنوع و هدایت

امپریالیست  فشار  و  غربی  غالب  فرهنگ  بر های  فشار  غربی 

فکری و  های  شود تا به گفتمان می   عربی انجامهای  سازمان 

 تبلیغی هماهنگ با الزامات نفوذ آمریکا کمک کنند. 
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 مدیمقام مح
زشت از  از  ترین  یکی  برخی  که  لیبرال  آزادی  کاربردهای 

این است که بر اساس اند  ه نویسندگان محلی بدان دچار شد

 nاصل خود در آزادی مخالف، معتقدند اگر کسی به پیامبر  

بلک کرد،  مجازات  را  او  نباید  کند،  تنها  اند  هتوهین  را  یشه 

 باید با اندیشه پاسخ داد. 

پیشر قانون  طریق  پی از  انحرافات  فکری،  در فت  درپی 

دیدیم اما  می   شنیدیم ومی   گسترش آزادی لیبرال را از آنان

کنندگان شخصاً انتظار نداشتم کار به اینجا بکشد که اهانت

پیامبر   نوشت   nبه  تحقیقی  بگذارند!  آزاد  در ام  هرا  که 

اینترنت منتشر شده و در آن برخی از اعتراضاتشان را با نام 

حر» کرده المنافقین  ةيشبهة  بررسی  همچنین   .ام« 

« عنوان  با  دیگری  سید تحقیق  شاتم  علی  االحتساب 

که این نیز در اینترنت منتشر شده و در  ام  ه « نوشتةيالبشر

لذا   ؛ آورده شده است  تفصیلبه کننده  آن حکم شرعی اهانت

است،   هرکس بیشتری  اطالعات  پی  دو  می   در  این  به  تواند 

ۀ خالصه درمورد نحو  طوربهاما در اینجا    .مقاله مراجعه نماید

پیامبر   به  گذشته  در  که  کسانی  با  مسلمانان   nبرخورد 

 ، خواهم پرداخت. انده اهانت کرد
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»کمال    نامبه، شخصی  ق704در شهر دمشق و در سال  

داشت ا وجود  جریان   . حدب«  در  احدب  کمال  این 

کهای  ه مشاجر کرد  بیان  سخنی  مقام بی   داغ،  به  احترامی 

، به شخص  جروبحثدر جریان    او  .را در بر داشت  nپیامبر  

 «. باشی   اهللرسول حتی اگر    ، گویی می   دروغ »مقابلش گفت:  

قضایی   نظر  از  شخص   ایگونهبه ماجرا  این  که  رفت  پیش 

قاضی دمشق در آن زمان عالمه و   .اصالً انتظارش را نداشت

مام عز بن عبدالسالم،  مالکی بود که نزد ا  الدینجمال فقیه،  

حکام« درس خوانده و سی سال در صاحب کتاب »قواعد األ

 دمشق قاضی بود.

مورخ، ماجرا را به سبک مختصر   العماد حنبلِیابن  بگذار

، گردن کمال ق 704در سال  »  خودش برایمان بازگو کند:

قاضی   ؛حدب زده شدا نزد  فتوا  برای  که  دلیل  این  به 

که  الدین جمال  حالی  در  آمد  او نمی   مالکی  دانست 

است دربار  .قاضی  نظرت  کسی ۀ  پرسید:  با  که  کسی 

او  کندمی   نزاع به  مقابلش  شخص    دروغ »  :گویدمی   و 

اگر    ،گوییمی  قاضی   «باشی  اهللرسول حتی  چیست؟ 

گوید  می  این را گفته؟ گفت: من.  کسیچهبه او گفت:  



 ارتباطات ۀفصل سوم: سامان

371 

 

را  او  گرفت،  شاهد  او  علیه  بر  را  حضار  قاضی  پس 

به دارالعدل آورد و حکم   او را  زندانی کرد و فردایش 

 (1).«به قتلش داد

مالکی همچنان مجازات اعدام را   الدینجمال این قاضی  

مقام   به  که  کسانی  اجرا می   اهانت  اهللرسول برای    کردند، 

عسقالنی  ابن  امام  .کردمی  فرماید: می   ایشانۀ  دربارحجر 

به  » از کسانی که  و خون گروهی  بود  باهیبت  و  قاطع 

 (2) .«مقام محمدی اهانت کرده بودند را ریخت

صالح دربارمورخ،  نیز  صفدی  گوید:  می   اوۀ  الدین 

ضعیف  ای  ی قاض» که  حقش   وسیلۀبهبود  به   او 

بود   .رسیدمی  قاطع  کسانی   .حکمش  از  گروهی  خون 

 (3) .«اهانت کرده بودند را ریخت nکه به مقام پیامبر 

 
شذرات الذهب-

الكامنة  الدرر 

أعيان العصر-
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قضا  رخدادهای  که  کسانی  دیگر  این یاز  با  مرتبط  ی 

کرد نقل  را  کتاب  اندهموضوع  در  عیاض  قاضی  امام   ،

المصطفی« است بتعریف حقوق  از جمله    .معروفش، »الشفا 

این است که:کندمی   اخباری که گزارش بن  »  ،  ابوعبداهلل 

گیری که به شخصی گفته بود: »پول باجۀ  عتاب دربار 

 ؛ گفته بود: اگرnرا بده و شکایتت را ببر نزد پیامبر«  

یامی  پیامبر  نمی   پرسی  و نمی   هم  nدانی،    دانست 

دادمی  را  قتلش  فتوای  فتوای   .پرسید،  اندلس    فقهای 

اش احترامی بی   خاطربهحاتم و به دار آویختنش را  ابن

پیامبر   به  مناظر  nنسبت  را اش  ه در خالل  ایشان  که 

« نامیده بود و ادعا کرده بود  درةيح»یتیم« و »پدرزن  

پیامبر   اگر   nزهد  و  نبوده  توانست  می   خودخواسته 

بخورد،  خوب  توهین می   غذای  و  دیگری های  خورد 

همچنین   دادند.  این،  اصحاب  مانند  و  قیروان  فقهای 

ابراهیم فزاری فتوا دادند که شاعر و  به قتل  سحنون 

از علوم سرآمد و از جمل کسانی بود که ۀ  در بسیاری 

طالب   بن  ابوالعباس  قاضی  مجلس  در  مناظره  برای 

به سخره گرفتن خدا و می   شرکت از  کرد که مواردی 
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پس    .بر ضدش مطرح شد  nپیامبرانش و رسول اکرم  

یحی احضار  قاضی،  برایش  را  فقها  دیگر  و  عمر  بن  ی 

پس او    .کرده و دستور به قتل و به دار آویختنش داد

 ( 1).« را با چاقو کشته و از پا او را به دار آویختند

تیمیه، مشهورترین موردی که خود ابن  اما در عصر امام

قضی داشت،  شرکت  آن  در  تیمیه  بن  )عساف ۀ  ابوالعباس 

ۀ دربارای  ی عبارتی به کار برده بود که کوتاه کاتب( بود که  

  . تیمیه رسید ابن   خبر واقعه به  .را در برداشت  nمقام پیامبر  

  . تیمیه جمعی از محتسبین را گرد آورد و به دادگاه رفتابن

تا  ابن شد  مواجه  فراوانی  مشکالت  با  قضیه  این  در  تیمیه 

خورد شالق  و  شده  دستگیر  که  کتاب   بارهدراین  .جایی 

برابر دشنام   nبسوطی برای نصرت پیامبر  م دهندگان و در 

کثیر حادثه این واقعه  ابن  اجازه دهید  . کنندگان نوشتاهانت

کند: بازگو  برایمان  شیوایش  زبان  با  عساف  »  را  ماجرای 

شخص این  ضدش  اهل  نصرانی:  بر  گروهی  سویداء، 

این عساف    .اهانت کرده  nشهادت دادند که به پیامبر  

 
الشفا-
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آوردابن  به پناه  امیر آل علی،  بن حجی،  شیخ    .احمد 

زین ابن  الدینتقی  شیخ  و  شیخ  تیمیه  فارقی،  الدین 

عزالدین  امیر  مالقات  به  و  آمدند  گرد  دارالحدیث 

نائب حموی  درمورد ایبک  او  با  و  رفتند  السلطنه 

عساف سخن گفتند. او نیز پاسخشان داد و به دنبال  

خارج شدند در    عساف فرستاد و آن دو نیز از نزد وی

بود همراهشان  زیادی  مردم  که  وقتی    ند.حالی  مردم 

بادیه  مردی  با  عساف  دشنام دیدند  او  به  آمد،    نشین 

بادیه   .دادند می  مرد  اوآن  گفت:  آن  -  نشین  یعنی 

مردم نیز آن دو را با سنگ   .بهتر از شماست  -نصرانی

السلطنه پس نائب   .زدند که عساف شدیداً مجروح شد 

د به  را  یعنیکسی  شیخین  فارقی ابن   نبال  و  تیمیه 

دو  .فرستاد بادیه   آن  و  روی    نشین()نصرانی  پیش  را 

نمود   آنان بازداشت  عذراویه  در  و  آن   .زد  سپس 

نصرانی اسالم آورد و مجلسی برایش برگزار شد و بین  

خونش   ریختن  از  و  درگرفت  دشمنی  شاهدان  و  او 

 سپس شیخین را فراخوانده و راضی   .جلوگیری کردند
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پس از آن، آن نصرانی    .کرد و آن دو را نیز آزاد نمود 

نزدیکی   در  و  رفت  حجاز  بالد  بر   nالنبی  ةنيمدبه 

 .؛ پسر برادرش او را در آنجا کشتکشتنش اتفاق شد

نیز دربارابن   الدینشیخ تقی  اتفاق، کتاب ۀ  تیمیه  این 

را  الرسول«  ساب  علی  المسلول  »الصارم  خود 

 (1).«نوشت 

تیمیه در این بحران نوشت، یعنی »الصارم  ابن  کتابی که 

است:  فرموده  آن  ابتدای  در  الرسول«،  شاتم  علی    المسلول 

حقی  » کمترین  واداشت،  آن  بر  مرا  حادثه  این  آنچه 

پیامبر   که  دارد  nاست  ما  و   .بر  تقویت  آن  واقع  در 

یاریِ به هر روش و ایثار جان و مالِ در هر جا و حفظ و  

اذیتی هر  از  نموده،   حمایتِ  واجب  ما  بر  خداوند  که 

بندگانش   هرچند حمایت  از  را  پیامبرش  متعال    اهلل 

را  بی  ما  که  است  این  برای  ساخته،   وسیلۀ بهنیاز 

 
البداية والنهاية-
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که   کند  مشخص  و  بیازماید  و   کسیچهیکدیگر  او 

 (1).«کندمی  پیامبرانش را در نهان یاری

ا کتاب  گوهر  که  است  این  همین نبحقیقت  تیمیه، 

این دین و    وسیلۀ به مملو از تمام معانی عزت و استعال  ۀ  جمل

دل  در  پیامبرش  که  ؛ هاستتکریم  یک  »  فرماید:می   آنجا 

پیامبر   به  اهانت  کافرnکلمه  هزاران  اسالم  با   ، 

اینکه دین خدا آنقدر باهیبت باشد   .جبران نیستقابل 

و   کسهیچکه   خدا  نزد  کند،  اهانت  آن  به  نتواند 

به تر  داشتنی دوست رسولش   اقوامی  که  است  این  از 

ذلیل  و  خوار  اسالم  که  حالی  در  شوند  وارد  اسالم 

 (2)«.است 

ها، مطلقاً  و هیبتش در دل   n  اهللرسول در شأن و مقام  

ندارد وجود  ائمه  .سازشی  مسلمان    ،رفتار  قاضیان  و  فقها 

ی که در آن به مقام نبوت اهانت شده  هیچ عبارت  .چنین بود

باشد را »اختالف فکری« و »دیدگاهی« که بتوان آن را در 

 
المسلول- الصارم 

الصارم المسلول-
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گفتگو،  داد، مورد  میز  قرار  را  نمی   بحث  آن  بلکه  دانستند، 

دانستند که با شمشیر قضاوت شرعی و با طرق  می   موضوعی 

برخورد با آن  ولی می   مشروع،  اجرای آن  شود که  مأمور  امر 

 نباید از اجرای آن دست کشد. است و 

این   .بود  گونهایندر دل مسلمانان    n  اهللرسول جایگاه  

 را با قربانیان آزادی لیبرال غربی مقایسه کن. 
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 خاتمه 
گذشت،  که  مباحثی  که  باشد  شده  متوجه  خواننده  شاید 

هنگام   دین  فهم  »الگوی  است:  مشکل  یک  تنها  از  ناشی 

 غالب«. های ضعف در برابر ملت

که  حقی است  این  و   هرکهقت  صادقانه  را  خدا  کتاب 

گیری بخواند و به داستان پیامبران الهی بنگرد،  بدون جبهه 

بلکه  برای سرگرمی  نه  را  که خداوند سرگذشتشان  کسانی 

عبرت پیروی برای  و  شدن  رهنمون  و  کردن  عمل  و  گیری 

به اخبار انبیا و جوامعی که در آن    هرکهبرایمان نقل کرده،  

شد  بیندیشد، مبعوث  جوامع  آن  استبداد  و  ظلم  و  فقر  و  ه 

اولویت پیامبران  چگونه  که  بنگرد  سامان هایشان  سپس  را 

بخشیده و برای چه مسائلی تالش نموده و چگونه با احکام  

ملت  با  مخالف  کردهای  شرعِی  برخورد  درانده غالب،   ب ، 

 شناخت حقیقت به رویش گشوده خواهد شد. 

هدایتِ پس  ۀ  ائمۀ  طلب، در سیراگر انسان صادق و حق 

کسانی  ویژهبهاز پیامبران که همان اصحاب پیامبرند، بنگرد، 

مانند  نداشتند؛  عام  والیت  و  بوده  علم  متخصص   که 

ثابت،  ابو   عمر، ابن  عباس، ابن  مسعود، ابن بن  زید  و  هریره 
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آنان   رکاب  در  و  خوانده  درس  آنان  نزد  که  تابعینی  سپس 

  تیمیه ابن  کهچنانتابعین،  ۀ  ن چهارگانو ارکا  انده قدم برداشت

، سعید بن مسیب، حسن بصری، ابراهیم نخعی (1)فرمایدمی 

ابی  بن  عطا  تابعین  و  عصر  فتاوای  که  نفر  چهار  این  رباح، 

را می   حولشان آن  خداوند  که  هجری  دوم  قرن  و  چرخد 

است مدیون  فتاوایشان  به  داده،  علم   ؛ برتری  حامل  زیرا 

ائم  بودند،   n  اهللرسول اصحاب   درمورد  اگر محقق  ۀ  سپس 

که    انده قرن سوم که نزد آنان درس خوانده و راه را ادامه داد

پیروان تابعین بودند و ارکان پیروان تابعین نیز چهار نفرند، 

حجاز، اهل  انس، امام   بن  فرماید، مالک می   تیمیهابن  کهچنان 

سفیان  مصر و  اهل  شام، لیث بن سعد، اماماهل  اوزاعی، امام

اگر محقق در این موارد    عراق نیز تأمل کند، اهل  ثوری، امام

شد مبعوث  آن  در  پیامبران  که  جوامعی  تأمل انده یعنی   ،

انبیا و الگوی برخوردشان با  های  کند، سپس آن را با اولویت

غالب در عصرشان مقایسه های  احکام شرعِی مخالف با امت

به پا خاستند، دین در آن  ۀ  جوامعی که ائمدر  کند، سپس  

تالش  با  را  آن  و  کرده  اولویتتأمل  با  ها  ها،  برخوردشان  و 

 
يالكبر  ي الفتاو-
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فرهنگهای  داده  مخالف  مقایسه  های  شرعِی  معاصرشان 

ماند که آنچه  نمی   برایشای  ه شک و شبه ترین  کند، کوچک 

درهمهای  فرقه آن فکری  بر  غالب  فرهنگ  فشار  از  شکسته 

ائم و  پیامبران  روش  با  تناقض  هدۀ  هستند، شدیداً  در  ایت 

اعالم    .است علمای  درمورد  جماعت   سنتاهلآنچه   و 

هدی موافق است  ۀ  ئماانبیا و  ۀ  دانیم این است که با سیرمی 

سیر از  که  کسی  این  ۀ  تنها  در  نباشد  آگاه  گروه  دو  هر 

 . کندمی  موضوع شک 

هدایت، هر دو معیار حق، محل تقلید و  ۀ  پیامبران و ائم

وحی  فهم  یاد  .اندمحل  پیامبران  از  که  هنگامی   خداوند 

سور  کهچنان  ؛ کندمی  آمده، ۀ  در  وَل ئَِك  ﴿فرماید:  می   انعام 
ُ
أ

اْقَتِدهْ  فَبُِهَداُهُم    ۖ ُ ِيَن َهَدى اَللَّ ها کسانی هستند که  )آن  ﴾اَلَّ

است؛ پس  شان  اهلل هدایت اقتدا کن(  روش  بهکرده   ،(1)آنان 

انی که اخبارشان را گوید این پیامبرمی   خداوند به پیامبرش

 ، برای تقلید از آنان است. کندمی  نقل

دین در دو جای کتاب خود  ۀ  هنگامی که خداوند از ائم

، در دهدمی   ، آنان را محل اقتدا و اهتدا نیز قرارکندمی   یاد

 
-



 ارتباطات ۀفصل سوم: سامان

381 

 

ْمرِنَا﴿  فرماید:می   انبیاۀ  سور
َ
بِأ َيْهُدوَن  ًة  ئِمَّ

َ
أ )و    ﴾وََجَعلَْناُهْم 

آن )مردم  )نیز(  ما  فرمان  به  که  دادیم  قرار  پیشوایانی  را  ها 

می  هدایت  سور.  (1)کردند(را(  نیزۀ  در   فرماید:می   سجده 

ْمرِنَا﴿
َ
ًة َيْهُدوَن بِأ ئِمَّ

َ
)و از آنان پیشوایانی قرار    ﴾وََجَعلَْنا ِمنُْهْم أ

 (2)(.کردنددادیم که به فرمان ما )مردم را( هدایت می 

فرقه شکست های  عموم  فرهنگ فکری  برابر  در  خورده 

مادی مسائل  جز  چیزی  هستی  در  غرب،   . بینندنمی   غالب 

است،   مادی  عدالت  تنها  نزدشان  در  ۀ هم  اگرچهعدل 

جز ظلم مالی،   .دستورات خداوند متعال نوعی عدالت است

دیگری  خداوند  ۀ  هم  اگرچهشناسند،  نمی   ظلم  منهیات 

است  ظلم  نوعی  دیگری   . متعال  حقوق  مالی،  حقوق    جز 

از نمی  که  دارد  را  این  حق  خدا  کتاب  اگرچه  شناسند، 

حق این را دارد که   n  اهللرسول تحریف حفظ شود و سنت  

حق این را دارند که   اهللرسول و اصحاب    از تهمت حفظ شود

که   کسانی  برابر  در  آبرو  و  فضیلت  شوند،  حفظ  تهمت  از 

دوست دارند فحشا را در میان مؤمنان گسترش دهند، حق 

 
-

-
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دفاع ها  مقاومت دارند و علما نیز حق این را دارند که از آن 

 کنند. 

بحث پایان  به  مصداق  ی اکنون  همگی  که  و  ها  رسیدیم 

آشکارهایی  نمونه برایمان  که  چگونه می   هستند  سازند 

تأویل احکام شرعی ت تا آن  می   ثیر أفرهنگ غالب، بر  گذارد 

ها و نمونهها  این پرسش   هرکس  .خود درآوردۀ  را تحت سلط 

فکر ۀ  قطبی که امروز کُر  کندمی   را مطالعه کند، یقین پیدا

 فرهنگ غالب« است. ۀ چرخد، »سلطمی  حول آن
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