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 سخنان آراسته

يُوِِح  ﴿ نلِ  َواْْلِ اإِلنِس  َشَياِطنَي  ا  َعُدوًّ نَِبلٍّ   ِ
لُِكل َجَعلَْنا  َوَكَذلَِك 

َبْعُضُهْم إََِل َبْعضٍّ زُْخُرَف الَْقْوِل ُغُروًرا َولَْو َشاء َربَُّك َما َفَعلُوهُ 
ونفََذرُْهْم َوَما   گونه برای هر پیامبری دشمنی از و بدین)  ﴾َيْفََتُ

ها به برخی دیگر شیاطین انس و جن برگماشتیم؛ برخی از آن

]یکدیگر[   فریب  آراستهبرای  می   سخنان  اگر القا  و  کنند 

می  تو  چنیپروردگار  نمی ـخواست  پـکن  با ـ ردند؛  را  آنان  س 

 (. ذارـواگ ، ازند ـسچه به دروغ می آن 

گوید: برخی از آنان سخن را برای برخی  می   hابن عباس  

 د. پیرو آنان شون ، کنند تا در فتنهدیگر آراسته می 
می  عباس  ابن  شاگرد  ساختن  عکرمه  آراسته  یعنی  گوید: 

  . باطل با سخنوری
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 مقدمه 
برگزیده  و  پیامبر  بر  خداوند  سالم  و  درود  و  اما الحمدهلل  اش، 

 : بعد

ذشته مجالی ویژه برای گروهی ه دیگر مانند گ اندیش   ۀعرص

های ادبی و از نخبگان نیست که در مراکز تحقیقاتی یا باشگاه 

امروزه کنفرانس شود.  مطرح  خاص  جلساتی  یا  سالیانه  های 

قالب در  ادبی  مفاهیم  گذشته  اصطالحات مانند  و  فنی  های 

نمی  عرضه  مردم  عموم  برای  در نامفهوم  اندیشه  بلکه  شود؛ 

 هریک  که  درآمده  اجتماعی   هایشبکه   زبان  ۀدر پیکر  ، دوران ما

 خالل   از  را  خود  مفاهیم  و  تصورات  کنندمی   سعی   هاقدرت  از

 نهایی  کنندۀمصرف  به  هااندیشه  این  پایان  در  تا  کنند  عرضه  آن

 .برسد
گیر در این شکی ندارد که انقالب مفاهیم فکری یشخص پ

اساسی با انقالب ارتباطات معاصر ارتباط یافته و   شکلبه معاصر  

شخصیت  شبکه تأثیرهای  امروزه  در  اجتماعی  های گذار 

شبکه ماهواره و  روزنامهای  و  اجتماعی  طریق های  از  نگاری، 

یدتی  دهی به تصورات عقهای اثرگذار، برای شکل ابزارها و روش 

برخاسته هم  با  رقابت  به  ساختاری  و  فقهی  نتیجه  و   آنکهاند. 

از وقت جوانان و مجالس آن توجهقابل بخش   بلعیده و ی  را  ها 
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هماندیشه   تدریجبه با  مدرنیسم  و  فلسفی  و    ۀ های  تفاصیل 

پروژه و  خود  شخصیت رویکردهای  با  انتقادی  های  های 

متأثیر دیگر  و  سیاسی  و  حقوقی  مباحث  و  به گذارش  فاهیم 

هِرَم   ۀدایر در  را  مهمی  جای  و  شده  وارد  جوانان  توجه 

 .های آنان اشغال کرده استاولویت

وسیع  دایربا  میدان   ۀتر شدن  و گسترش  فکری  های جدل 

گفته  سادگی بهآن،   برخی  که  متوجه  شد  خواهی  ادعاها  و  ها 

این درگیری با  فکری  همراه  در  تکرار می   درپی پی های  و  شود 

ابزاری برای استدالل    -  آگاهانهنا  گاهانه یاآ  -  نتیجه تبدیل به 

های شکل بهجدل و مناقشه شده است. این گفتارها    ۀدر عرص

می  مطرح  صورت  گوناگونی  در  اما  به   ۀهم  تأمل شود  آن 

برمی بسته خاص  اندیشههایی  تغییر  در  سعی  که  های گردد 

اندیشه   مؤثر این  انتقال  سهولت  برای  دارد.  جای اصلی  و  ها 

جمله در  را  آن  مخاطبان،  ذهن  در  آن  و گرفتن  خالصه  ای 

دهند که نظر به وضوح و مستقیم بودن پیام و مختصر جا می 

به   نسبت  را  اطمینان  نوعی  آن،  در  موجود  استداللِ  سادگی 

این القا می درستی  یرش  پذآسانی موردبه کند که  گونه سخنان 

گونه سخنان آید که اینگیرد. اما مشکل وقتی پیش می قرار می 
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حاوی معانی باطل یا مبهمی هستند که راه را برای عبور برخی 

 .گذارنداز انحرافات فکری گوناگون باز می 

گذار این ادعاها همان چیزی است که آن را »سخنان بنیان 

دانسته معاصر«  فکری  دارای انحراف  سخنان  این  ایم. 

 :جمله ، ازهایی استویژگی 

انتشار:۱ و  گسترش  بسیار   ـ  گسترش  از  سخنان  این 

بلکه   نخبگان  از  گروهی  نزد  تنها  نه  است؛  برخوردار  وسیعی 

های مختلف مردم با هر سطح از توان از گروه صدای آن را می 

 د. علم و اندیشه و نظر و اطالع شنی 

رین این عبارات کوتاه و مختصر است و بیشت  ـ اختصار:۲

کند. همین باعث مفاهیم ممکن را در کلماتی اندک منتقل می 

منتشر   راحتی به و    ردوبدل  ، حفظ  آسانی بهشود این سخنان  می 

 .شود

سخنان    قوی:  تأثیرـ  ۳ برای   غالباًاین  استدالل  مقام  در 

آوری برای سخنان و پافشاری بر روی مواضع ها و برهاناندیشه

می  می نقل  باعث  این  ص شود.  که شود  کند  گمان  آن  احب 

در نتیجه تالش چندانی برای   ، است  وگو گفتحجتی قاطع در  

کند که دهد و حتی گمان می بررسی درستی آن به خرج نمی 
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گیرد ]و خود نیاز به قدرت این سخن از ذات آن سرچشمه می 

 .سنجی ندارد[استدالل و درستی 

وضوح: ۴ را    ـ  مستقیمی  و  واضح  معانی  سخنان  این 

تواند توضیحی کند که پیچیدگی ندارد و این می می نمایندگی  

بر   باعث   تأثیرباشد  ویژگی  این  آن.  وسیع  انتشار  و  شدید 

های فکری بهره بتوان از آن در بحث و جدل   سادگی بهشود  می 

 .آوری از آن یاری خواستبرد و هنگام نیاز به حجت

کلی ۵ و  اجمال  را   گویی:ـ  محضی  باطلِ  سخنان  این 

القول باشند، بلکه سخن د که همه بر رد آن متِّفق کنعرضه نمی 

را   نمی روشبه باطل  ایجاد  حساسیت  که  آرام  زیر  ی  و  کند 

حقِپوسته  از  می مورد  ای  عبور  باعث پذیرش  همین  و  دهد 

جوانب می  گرفتن  نظر  در  بدون  و  دقت  بدون  مردم  شود 

 .دار، آن را بپذیرندمشکل 

دانهآنکه خالصه   که  نخی  سخنان:  این  هم  های  با    ۀ را 

نزدیکی تفاوت  و  دوری  و  حق  هایش  از  گرداند:  می   یکجااش 

آن    تأثیر و   همراه به کلی  حجت  وضوح  و  عبارت  آسانی 

فهم و مختصر است که بسیاری اش در قالبی آسان و همه عرضه

اندیشه  تولید  به  شریعت  اوقات  قطعیات  با  برخورد  در  هایی 

 .انجامدمی 
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شود که مجال این سخنان  با دقت در این ادعاها دانسته می 

 :منفی آن نیز متنوع است تأثیرگوناگون است و 

 .های استداللـ به بازی گرفتن منابع و روش 1

 .ـ رد یا انکار برخی از اصول و احکام محکم شرعی 2

قطعیات  3 با  برخورد  در  که  معاصری  مفاهیم  پذیرش  ـ 

 .راشی برای آنتشریعت است و چه بسا دلیل

به احکام شریعت و ایجاد شک    پایبندیـ کوچک شمردن  4

 .در کمال آن یا تضعیف یقین نسبت به آن

ات عالوه بر انحراف در مفاهیم تأثیرمشکل بزرگی که این  

می  جا  و  به  تفریط  دام  به  را  مسلمان  که  است  این  گذارد 

او سهل  از  را  خطا  احساس  و  کشانده  خداوند  حق  در  انگاری 

بودن در هنگام گناه و گر برحق  بلکه احساسی دروغین  و  فته 

زیرا   ؛ دهد که این شاید از خود گناه بدتر باشدخطا را به او می 

آدمی بسیار خطاکار ارتکاب گناه امری طبیعی است و »هر بنی 

شود که مسلمان رو به است« اما همین احساس خطا باعث می 

 .اند«ان کارتوبه آورد و »بهترین خطاکاران، توبه

نمای ایمانی مسلمان از کار مصیبت هنگامی است که جهت 

اف نکند که در دام هوای نفس  را تبیفتد و احساس  اده و گناه 

رخ داده، خود را همچنان در   آنچهکوچک شمارد و با بازسازی  
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حق بداند که این در مسیر تصحیح و درمان و توبه مانع   ۀدایر

می  در ایجاد  را  خطر  جوانب  از  یکی  که  است  همین  و  کند 

بهه دهد که جنس شُسازد و نشان می گونه ادعاها آشکار می این

از شهوت حرام خطرناک  انسان  زیرا  است؛  از جنس شهوت  تر 

 .صاحب شبهه سخت است ۀکند، اما توبتوبه می 

دست  شود که شبهه و شهوت همتر می وقتی سخت مسئله  

خواه خود را با شبهات بپوشاند؛ ها و دل شده و شخص شهوت 

آن  به  را  نفس  اعتدال  تا  است  ایمانی  یک شوک  نیازمند  این 

های بازگرداند و شخص بتواند امیال شخصی خود را از خواسته

و   بحث  و  دهد  تشخیص  درد وگوگفتوحی  بتواند  علمی  ی 

را این مکاشف  شبهه  بدون  و جدل   ، ایمانی   ۀدرمان کند.  بحث 

و   به علم است  بلکه توهین  بیهوده و  نیز کاری  به   غالباًعلمی 

 .رسد نظر نمی مورد هدف

سودمند    چراکه حال  همه  در  و  همیشه  علمی  استدالل 

کرده نمی  ذکر  گوناگونی  مواضع  در  را  قضیه  این  قرآن  و  افتد 

آَمنُ ﴿  :است ِيَن  لَِّلذ ُهَو  ِِف  قُْل  يُْؤِمُنوَن  ََل  ِيَن  َواَّلذ وَِشَفاء  ُهًدى  وا 
بَعِيدٍّ  ََكنٍّ  مذ ِمن  ُيَناَدْوَن  ْولَئَِك 

ُ
أ َعًًم  َعلَيِْهْم  َوُهَو  َوقٌْر   ﴾آَذانِِهْم 

آورده   [44فصلت:  ] ایمان  که  کسانی  برای  ]کتاب[  این  اند )بگو 

نمی  ایمان  که  کسانی  و  است  درمانی  و  در هدایت  آورند 
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و گوش  است  نامفهوم  برایشان  قرآن  و  است  سنگینی  هایشان 

و در جای دیگری   .دهند(]گویی[ آنان را از جایی دور ندا می 

ِشفَ ﴿   :فرمایدمی  ُهَو  َما  الُْقْرآِن  ِمَن  ُِل  للِلُْمْؤِمننَِي َونَُنل َورَْْحٌَة  اء 
َخَساًرا  إََلذ  الِِمنَي  الظذ يَزِيُد  ما    [82اسراء:  ]  ﴾َوََل  برای   آنچه)و 

کنیم ولی درمان و رحمت است از قرآن نازل می   ۀمومنان مای

نزِلَْت  ﴿   :فرمایدو می   افزاید(.ستمگران را جز زیان نمی 
ُ
ِإَوَذا َما أ

ِيَن آَمُنواْ ُسوَرةٌ   ا اَّلذ مذ
َ
يُُّكْم َزاَدتُْه َهِذهِ إِيَمانًا فَأ

َ
ن َيُقوُل أ فَِمنُْهم مذ

ونَ  َرٌض   124  فََزاَدتُْهْم إِيَمانًا َوُهْم يَْسَتبِِْشُ ِيَن ِِف قُلُوبِِهم مذ ا اَّلذ مذ
َ
َوأ

ََكفُِرونَ  وَُهْم  َوَماتُواْ  رِْجِسِهْم  إََِل  رِْجًسا   [125،  124ۀ:  توب]  ﴾ فََزاَدتُْهْم 

سوره چون  که  )و  است  کسی  آنان  میان  از  شود  نازل  ای 

کدام می  ایمان  ]سوره[  این  اما گوید  افزود؟  را  شما  از  یک 

افزاید و آنان شادمانی  اند بر ایمانشان می کسانی که ایمان آورده 

 ند(. کنمی 

شود از حق  آنان است که باعث می   هواوهوس  سبببهاین  

بلکه حتی علوم قرآن و راهنمایی  نبرند  آنان سود  های آن نزد 

جای   دعوت    آنکهبه  و  حق  اظهار  برای  باشد   سویبه سالحی 

می  تبدیل  نردبانی  به  خواستهآن،  به  رسیدن  برای  های شود 

 .ارزش نفسانی بی 
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محدود   اسباب  از  یکی  تفسیر  در  را  ما  قضیه  این  درک 

و ما شریعت  تفصیلی  فروع  در  سلف  امامان  اختالفات  ندن 

رساند. صفای درون  کشانده نشدن آن به اصول اسالم یاری می 

به  نلغزیدن  برای  بوده  ضمانتی  وحی  به  زیبا  آوردن  روی  و 

که   دید  خواهی  همین  برای  اصول.  در  انحراف    منشأسمت 

اما  اجتهادی است که اجر دارد،    غالباًاختالف در فروعِ تفصیلی  

دایر  هرگاه اسالم   ۀدیدی  قطعیات  و  اصول  محور  بر  اختالف 

پردمی  پس  از  نفس  هوای  که  باش  مطمئن    آنچه  ۀچرخد 

می  خوانده  همان اندیشه  این  و  است  دسیسه  حال  در  شود 

وحی   که  است  کردهشکلبهچیزی  اعالم  قاطع  ذْم  ﴿  :ی  ل فَإِن 
نذَما يَتذبُِعونَ 

َ
ْهَواءُهمْ يَْسَتِجيُبوا لََك فَاْعلَْم أ

َ
)پس اگر   [50قصص:  ]  ﴾ أ

هوس  از  تنها  که  بدان  نکردند  اجابت  را  پیروی تو  خود  های 

 (. کنندمی 

که این سخنان تا حد زیادی به سبک خاصی از   آنجایی از  

است،   متکی  مستقیم  و  ساده  اقشار تأثیراستدالل  بر  قوی  ی 

گذارد؛ زیرا همه قادر به درک اصل استدالل مختلف جامعه می 

ریزه فهم  متفاوتکاری هستند هرچند در  نوع های آن  این  اند. 

تکیتأثیراستدالل   با  اما  دارد  عمیق  و   ۀی  سادگی  بر  آن 

باعث   ، مستقیم بودن و دوری از توضیح و ترکیب و پیچیدگی 
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دیگر در   معنایبهیار شود؛  شود شخص دچار اشتباهات بسمی 

آن شود   ضعفنقطهمتوجه    آنکهگذارد بدون  می   تأثیرمخاطب  

های عموم سخنانی است که قرار است به و این یکی از ویژگی 

استدالل بررسی  به  سخنان  این  بپردازیم؛  و شان  آسان  های 

کند و در نتیجه با موفقیت در قشر واضح و مستقیم استناد می 

مردم   از  اما  می   تأثیروسیعی  و   درموردگذارد  استدالل  دقت 

سهل  آن  می درستی  همیانگاری  و  و   تأثیرن  کند  لمس  قابل 

در  دقت  مراعات  عدم  به  و  است  فریبنده  گسترده،  انتشار 

 .انجامداستدالل می 

مغالطه  کشف  سخنان فرایند  از  شماری  در  موجود  های 

و عدم   نظردقتفاسد کار سختی نیست، اما نیازمند سطحی از  

عجله و در اختیار داشتن شماری از ابزار نقد است که صاحبش 

دس به  قادر  اکنون را  سازد.  اشکال  مواضع  بر  گذاشتن  ت 

 :پردازیممثال به بیان برخی از این ادوات می  عنوانبه

سخن:۱ اِجمال  گُشودن  از    ـ  قدری  شامل  سخنان  این 

گویی است که ممکن است در خود مقداری حق و مقداری کلی 

آن صحیح   ۀبارداشته باشد؛ بنابراین پذیرش یک   یکجاباطل را  

نی آن  ردِ  و  در نیست  صحیح  موضع  بلکه  نیست،  صحیح  ز 

گونه سخنان درخواست شرح و تفصیل است که  برخورد با این
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انجامد و به سنجش به درک مواضع حق و باطل در سخن می 

 .شودتر در برابر آن منجر می صحیح و گرفتن موضعی صحیح

برخی از    ـ شکستن هیبت سخنان مشهور و منتشر:۲

انت  سبببه سخنان   وسعت  و  غیر شهرت  قدرت  نوعی  شار 

یافته شده حقیقی  پذیرفته  مردم  توسط  و  به اند  همین  و  اند 

ضعف توانایی نقد نزد برخی از مردم انجامیده و در برابر فشار  

کنند انتشار این سخن در اند. آنان گمان می آورده   د آن سر فرو 

حال  عرصه است،  آن  بودن  درست  از  نشان  گسترده   آنکهای 

می  باطل  عاقل  و  حق  معیارِ  شهرت،  و  گسترش  مجرد  داند 

نیست بلکه معیار حقیقی، ادله و براهینی است که یک سخن 

 .بر آن بنا شده است

لفظی:۳ جالل  و  شکوه  برداشتن  میان  از  از پاره   ـ  ای 

ارائ لطیف،  سجع  است؛  برخوردار  لفظی  شیرینی  از   ۀ سخنان 

و   قالب شعر  در  بیا  المثلضرباندیشه  باعث می و  زیبا  شود ن 

و   شوند  مایل  آن  بودن  درست  به  مردم  از  در   کهچنان برخی 

  هرگاهها همچون جادو است«. اما  ای از بیان حدیث آمده »پاره

بَ و  یک زَ آرایش  همانند  و  برداریم  مقوله  یک  از  را  لفظ  ک 

کنیم  ۀاندیش رفتار  جدیت  به  آن  با  به   ، مجرد  اوقات  بسیاری 

 .گرددجه اشتباه آن آشکار می مجرد این بررسی جدی، و
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مقدمه۴ به  توجه  فاسد:ـ  بر    های  عبارات  برخی  گاه 

 خودِ   ۀمناقش  ۀ هایی نادرست بنا شده است و در بحبوحمقدمه

این سخنان، گروهی از مردم از بررسی این مقدمات فاسد غافل 

مناقشمی  به  سخن  مقدمات  پذیرفتن  با  و  آن   ۀمانند  خود 

می می  باعث  این  یک پردازند.  در  اشکال  حقیقی  وجه  شود 

استداللی بنا بر  شود آن سخن را  مقوله پنهان بماند یا باعث می 

ح دانستن آن صحی   سبببهباطل رد کند و یا بخشی از آن را  

یک مقوله مستلزم   ۀمقدمات بپذیرد. اما دقتِ کامل در محاکم

و  مقوله  خود  الفاظ  هم  و  آن  مقدمات  هم  که  است  آن 

 .بررسی قرار گیردمورد شاش و نتایج و آثارمعانی 

مقوله:۵ یک  زندان  از  آزاد شدن  مقوله   ـ  یک  چینش 

ند و شاید صاحبش را ملزم کند که یا آن را بپذیرد و یا ردش ک

ای از سخنان صحیح باشد، پاره  درمورداین موضع ممکن است  

مقولهدرمورد  اما   از  دیگری  الزم گروه  شود.  تله  به  تبدیل  ها 

به   محدود  صحیح  موضع  بلکه    سوآن یا    سوایننیست  باشد، 

کند  وانمود  مقوله  این  که  باشد  سومی  موضع  در  دارد  امکان 

بسی که  است  بزرگی  مشکل  این  ندارد.  در وجود  مردم  از  اری 

هایی که برخی ها و چهارگانه گانه ها و سهبرابر بسیاری از دوگانه 

مقوله می از  کرسی  به  را  آن  درک    درستی بهنشانند،  ها 
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درست  نمی  سخنِ  که  نیست  الزم  از  صرفاً  کنند.  یکی  در 

های پیشنهاد شده باشد و این مستلزم آزادی شخص از گزینه

 .اسارت این مغالطه است

دارد:ـ  ۶ قرار  آن  در  مقوله  یک  که  سیاقی  به   توجه 

اند اما مشکل صحیح  خودخودیبهبسیاری از عبارات و سخنان  

قرار   سوءاستفاده  مورد  آید که در سیاقی خاصوقتی پیش می 

گیرند. اگر سخن حق در سیاق باطل قرار گیرد معنای باطلی 

که آورد و این نه از جهت چینش یا معنای سخن بلرا پدید می 

شود. خداوند رحمت از ترکیب آن در سیاقی خاص حاصل می 

اشکال در سخن خوارج شد    aکند علی   را که متوجه وجه 

می  سخنی که  پس  است«.  خداوند  آن  از  تنها  »حکم  گفتند: 

که   »  المثلضربگفت  حقی ]این[  شد:  به    ]است[  سخن  که 

 .«شودهدف باطل گفته می 

اشکال برخی از سخنان    درک لوازم و عواقب سخن: -۷

وقتی آشکار می و مقوله تنها  و ها  آن  بر  لوازم مترتب  شود که 

می نتیجه حاصل  آن  از  که  گیرد. مورد  شودای  قرار  مالحظه 

وارد  فکری  دومینوی  به یک  را  از سخنان صاحب خود  برخی 

بیند که مقتضای پذیرش آن سخن، پذیرش لوازم کند و می می 

رساند و به همین و را به لوازم دیگر می آن است و آن لوازم نیز ا 
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شود های حق دور می رود که از حق و ارزششکل تا جایی می 

نظر مورد  گذارد؛ امری که در آغازو ثوابت شریعت را زیر پا می 

فاسد،  سخنان  از  بسیاری  سستی  کشف  ابزار  از  یکی  نبود. 

لوازمِ   ۀمالحظ پذیرش  و  ادامه  در صورت  که  است  چیزی  آن 

 .شودو رفتن به پایان منطقی آن حاصل می  یک سخن

حاکم:  -۸ مرجعیت  طبیعت  داشتن  نظر  از    در  برخی 

قالب از  عبارت  می سخنان  که  است  کلی  انواعهایی  از   یتوان 

نقد قابل ی حتی متناقض را در آن جا داد. خود قالب  هامحتوا

شرعی نیست، بلکه نقد بر اساس مضمونی که قرار است در آن 

قرار گی است رد مشخص می قالب  لیوانی  به  قضیه شبیه  شود. 

می  از  که  مشکل  بنابراین  شراب،  یا  ریخت  دوغ  آن  در  توان 

لیوان نیست، بلکه از طبیعت چیزی است که لیوان حاوی آن 

به  محکوم  تفصیلی  مضامین  با  مقوالت  این  کردن  پر  است. 

می  تعیین  که  است  از    چیزچهکند  مرجعیتی  یا  ریخته  آن  در 

انداخته شود. ممکن است کسی عبارت صحیحی را  آن بیرون  

اما   که می   سبببهبگوید  اساس  مرجعیتی  بر  را  عبارت  خواهد 

منطقمورد  آن به  را  آن  دهد،  قرار  بکشاند.   ۀحکم  انحراف 

 ۀ بنابراین در نظر داشتن طبیعت مرجعیتی که قرار است دربار 
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پنهان ها حکم صادر کند به کشف وجه فساد  بسیاری از مقوله 

 د. انجامدر آن می 

های منحرف مقوله  ها:ـ توجه به اصول مرکزی اندیشه ۹

می  تغییر  را  خود  عبارات  و  بیان  نوع  اوقات  اما بسیاری  دهند 

شوند. ادراک مرکزی مشخص صادر می   خاستگاه همیشه از یک  

مقوله درک  و  شناخت  به  فکری،  اساس  و  یاری اصل  ها 

های گوناگون ا در قالبرساند حتی اگر پوست عوض کند یمی 

 .ظاهر شود

و  ۱۰ اندیشه  یک  کردن  باز  اصل   بازگرداندنـ  به  آن 

شود های فاسد آشکار نمی واقعی برخی از مقوله  ۀچهر  نخست:

صورت   در  هر   آنکهمگر  و  کرده  تقسیم  بخش  چند  به  را  آن 

یم؛ در این حالت وجه فساد مقوله بازگردانبخش را به اصولش  

 .شودش شناخته می فساد اصول  ۀبا مالحظ

ها  گاه در داخل این مقوله  ـ کشف اصول فاسد پنهان:۱۱

نمی  چشم  به  آغاز  در  که  است  پنهان  فاسدی  بلکه  امور  آید 

پنهان  موارد  این  کشف  و  است  بیشتر  تدقیق  و  نظر  نیازمند 

می  آن  در  اشکال  و  خلل  جوانب  شدن  آشکار  شود.  باعث 

که  پوشیده   همچنان  این  از  بربرخی  حتی  گوینده ها  خود  ای 

که   داشت  توجه  باید  همین  برای  و  نیست  باعث   آنچهآشکار 
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مقولهمی  از  برخی  عده شود  توسط  شود  ها  پذیرفته  صرفاً  ای 

نیستداده   سبببه آن  به  متعلق  معرفتی  گاه    ، های  بلکه 

هایی خارج از معرفت در پذیرش یا عدم پذیرش برخی پوشیده 

تعصبتأثیرسخنان   حسد،  تکبر،  مانند  عواملی  است؛   ، گذار 

عنوان »هوای  که همه تحت  موارد  دیگر  و  و جاه  مال  محبت 

 .گیرندنفس« جا می 

کتاب   اثنای  در  تأثیرمصداقی،    شکلبه در  را  ابزار  این  ات 

های ناصحیح بررسی خواهیم ین مقولهکشف فساد بسیاری از ا

 .کرد

از   استدالل   آنچهقصدمان  و  گفتیم کم شمردن  آسان  های 

نیست این   ؛ مستقیم  مستلزم  آن  درستی  و  قدرت حجت  زیرا 

مردم   بیشتر  برای  و  سخت  و  پیچیده  که  فهم غیرقابلنیست 

هایش باشد، بلکه غالب براهین قرآنی از این نوع است؛ استدالل 

فهم است و قابلن حال آسان و برای عموم مردم  قوی و در عی 

مردم   است  بر  ممکن  این بنا  از  ایمان  و  علم  در  تفاوتشان 

استدالل حجت خطر  به  اشاره  ما  هدف  اما  ببرند.  سود  های ها 

و   آسانی  است  ممکن  که  بود  مانعی قابلباطل  آن  بودن  فهم 

مغالطه  و  اشتباهات  دیدن  برابر  در  و شود  آن  در  موجود  های 

 د. انحراف سوق ده  سویبهخاطب را م
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و   ۀاید است  گرفته  سرچشمه  جا  همین  از  نیز  کتاب  این 

مقوله  این  از  تعدادی  دارد  را  سعی  اساس    یکجاها  بر  و  کرده 

کشف  و  بررسی  به  مستقیم،  و  آسان  واضح  منطق  همان 

مقوله هر  و  بپردازد  آن  را  اشکاالت  معاینه   صورتبهای  جدا 

بین تحلیل ببرد و حق و باطل مضامین آن را به زیر ذره  ، کرده

را   تا معانی صحیح  از آن جدا سازد  و    تأییدرا  اشکال  و محل 

 . رداندابهام و فساد را در آن عیان گ

مناقش ارائ  ۀ در  به  مقوالت  که    ۀ این  ساختارمند  پاسخ 

می  آشکار  را  آن  خطای  جانب  و  مقوله  هر  و حقیقت  سازد 

ارائ  هر    ۀهمچنین  فاسد  لوازم  بیان  و  خود  سخن  برای  دلیل 

ی این پیگیرایم به  تالشی که ما کرده   .مقوله اکتفا خواهیم کرد

جمع و  بسخنان  مشابه  موارد  ترکیب  و  آن  و آوری  یکدیگر  ا 

مقولچشم سود  به  موارد  برخی  از  بوده   ۀپوشی  آن  به  شبیه 

پیشرفت و قابلاما در نهایت به طبیعت حال این تالش    .است

ویرایش است و این چیزی است که از خوانندگان گرامی انتظار 

 .داریم

همقابل که  است  بررسی مقوله  ۀمالحظه  این های  در  شده 

تفریطی   جریان  به  مربوط  سهل کتاب  شریعت  و  امر  در  انگار 

مقوله و  که  است  را  مخالف  افراطی  و   سویبههای جریان  غلو 
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می زیاده  دعوت  نگنجانده روی  کتاب  این  در   زیرا   ؛ایمدهد 

این انحراف متفاوت از انحرافِ تفریطی است،    ۀبررسی و معالج

 . در نتیجه مناسب ندیدیم که هر دو را در یک کتاب قرار دهیم

دو هر  بررسی  برای  روش  یک  دیگر  سوی  مناسب   مورد  از 

نیست و چه بسا به یاری خداوند در آینده در کتابی مستقل به 

 .گذار غلو معاصر نیز بپردازیمهای بنیان مقوله

ی صحیح خواهانیم و از  أعال یاری و موفقیت و راز اهلل مت

نیز   گرامی  خوانندگان  تصحیحِ  و  پیشنهاد    گرمیبههرگونه 

می  و  استقبال  بود  سپاسگزارکنیم  از همین  .آنان خواهیم  طور 

تدقیق قرار مورد  پیش از چاپ را  ۀبرادران گرامی که نسخ  ۀهم

مند هرهخود ب  ارزشمنددادند و ما را از مالحظات و پیشنهادات  

خداوند متعال تالش آنان را ارج   .ساختند کمال تشکر را داریم

 . ها را از اجر خود محروم نگرداندنهد و آن 

  . واهلل المستعان وال حول وال قوۀ إال باهلل
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 قرآن برای ما کافی است 
 عنوان بهشود که قرآن را  این شبهه در سخن کسانی دیده می 

منبع حجت  می تنها  مطرح  استدالل  و  برای آوری  اگر  و  کنند 

را   جمله  این  کنی  استدالل  نبوی  سنت  به  شرعی  حکمی 

کردسویبه خواهند  پرتاب  مدعی   .ت  قرآنآنان  هیچ   ، اند  بدون 

است برای برپا داشتن دین کافی است و ممکن    ، منبع دیگری

ادل برخی  به  خود  سخن  این  کنند  ۀبرای  استدالل  از   ، قرآنی 

ءٍّ ﴿   :جمله ََشْ  ِ
للُِكل تِبَْيانًا  الِْكَتاَب  َعلَيَْك  ْْلَا  )و   [89النحل:  ]  ﴾َونَزذ

نازل کردیم(هرچیز  روشنگر این کتاب را که   بر تو  یا   ی است 

که متعال  پروردگار  سخن  ِِف  ﴿  :این  فَرذْطَنا  ا  ِمن  مذ الِكَتاِب 
ءٍّ  محفوظ( چیزهیچ)ما    [38األنعام:  ]  ﴾ََشْ )لوح  کتاب  در  را  ی 

 .ایم(فروگذار نکرده 

الفاظ آن متوجه خواهی    ، با دقت در این مقوله و حتی در 

پیامبر   البته    ملسو هيلع هللا ىلصشد که  بر زبان آورده!  را  یک   عنوانبهنیز آن 

مُعپیش  و  گویند  ۀزجبینی  انحراف  بیان  برای  از   .آن   ۀنبوی 

فرمودند: »کسی از شما   ملسو هيلع هللا ىلصروایت است که پیامبر    a  ابورافع

خود تکیه زده و امری از اوامر من یا چیزی   ۀرا نیابم که بر اریک

کرده   آنچهاز   می نهی  او  به  می ام  نمی رسد، سپس  دانم،  گوید: 
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این سخنی   1. کنیم«را که در کتاب خدا بود پیروی می   هرچه

قرآن است و باطنش کم   بزرگداشتاست لئیمانه که ظاهرش  

پیامبر   مقام  در   .ملسو هيلع هللا ىلصدانستن  این سخن  که  دردی  وجود  با  اما 

انحراف  و  کند ایجاد می   مؤمندل   این  وقوع  با   ، از سوی دیگر 

بود  ملسو هيلع هللا ىلصپیامبرمان    کهچنان  نبوت   بیشتر  ، بیان داشته  به صدق 

 .بردایشان پی می 

حقیق سه  این  ادراک  که  اشکالی  رفع  در  شرعی  ت 

 :رساندشبهه مطرح کرده یاری می 

نخست نیز    :حقیقت  نبوی  سنت  و  حجت  کریم  قرآن 

این همان چیزی است که   .اندچراکه هر دو وحی   ؛ حجت است

اند، در روایت دیگری از حدیث پیشین بیان کرده   ملسو هيلع هللا ىلص  اهللرسول 

خود   ۀ»چه بسا مردی در حالی که بر اریک  :فرمایندکه می   آنجا

میان   :گویدرسد پس می تکیه داده است، حدیث من به او می 

پس   خداست،  کتاب  ]داور[  شما  و  حالل   هرآنچه ما  آن  در 

یافتیم  هرآنچهشماریم و  حالل می   ، یافتیم حرام   ، در آن حرام 

حال  می  مانند   هرآنچه  آنکهدانیم؛  بگرداند  حرام  خدا  رسول 

 
گوید: این حدیثی حسن است.  و احمد. ترمذی می  ماجه ابنبه روایت ابوداوود و ترمذی و    -1

 داند. آلبانی آن را صحیح می
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دلیل   ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر    1. چیزی است که خداوند حرام گردانده است«

او همانند تحریم خداوند است را در روایتی دیگر   آنکه تحریم 

»آگاه باشید که به من کتاب و مانند    : فرموده است   و  بیان کرده

ن ش مانند آهمراه بهآگاه باشید که قرآن و    .آن داده شده است

بر  است مردی  نزدیک  باشید که  آگاه  است،  داده شده  به من 

لم داده بگوید  ۀاریک برایتان کافی است،    :خود  در   هرچهقرآن 

در آن حرام یافتید حرام   هرچهآن حالل یافتید حالل بدانید و  

 2. بدانید«

خدا    هرآنچهبنابراین   آن    ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر  مانند  داده  قرار  حرام 

سخنان   که  اساس  این  بر  باشد  شده  حرام  قرآن  در  که  است 

قرآن وحی منزل است  ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر   زیراهمانند   همان طور که  ؛ 

 . قرآن بر ایشان نازل شده، سنت نیز به ایشان داده شده است 

که   است  قرآن  در  متعال  اهلل  سخن  آن،  دالیل  جمله  از 

يَ ﴿   :فرمایدمی  الَْهَوى  َوَما  َعِن  يُوَِح   3نِطُق  وَِْحٌ  إَِلذ  ُهَو   ﴾ إِْن 

نمی   [4-3نجم:  ] از سر هوس سخن  به   3گوید  )و  جز  این سخن 

 . شود نیست(که وحی می  ایوحی 

 
گوید: این حدیثی است حسن و غریب از این وجه. آلبانی آن را  به روایت ترمذی؛ وی می   -1

 داند. صحیح می

 داند. به روایت ابوداوود و احمد. آلبانی آن را صحیح می 2-
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بر   واضح  است  دلیلی  پیامبر    هرچه  آنکهاین  صادر   ملسو هيلع هللا ىلصاز 

این  می  و  است  آن   معنایبهشود وحی  بودن  الزامی  و  حجیت 

 . برای مردم است

این   استدالل  این  به  غریب  و  عجیب  اعتراضات  از 

پیامبر   آنچهمنظور این آیه این است که    :گوینداست که می 

می   ملسو هيلع هللا ىلص زبان  به  قرآن  آن از  شامل  سنت  و  است  وحی  آورد 

 .شودنمی 

است  :گوییممی  ممتنع  برداشت  زیرااین  این   ؛  مقتضایش 

سخنا که  پیامبر  است  دیگر  این   ملسو هيلع هللا ىلصن  و  باشد  هوس  روی  از 

 . طعن واضح در مقام نبوت و عصمت ایشان است 

این سخن برخی از مفسران در تفسیر این   :اگر گفته شود

 . کندسخن ما بر آنان نیز صدق می  ۀآیه است، بنابراین الزم

است نه   آورالزام خیر، بلکه این سخن برای شما    :گوییممی 

 : برای آنان، به دلیل دو تفاوت مهم

انگیز در  اول  است  ۀتفاوت  سخن  از   ۀانگیز  .این  شما 

مخاصم ادعا،  آن   ۀاین  که  حالی  در  است،  آن  رد  و  سنت 

 نظر اتفاق مفسران بر وجوب پیروی از سنت و وحی دانستن آن  

پیامبر   آنان بر وجوب طاعت  این در تفسیر  آشکار   ملسو هيلع هللا ىلصدارند و 
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الزام  .است برمی مورد  بنابراین،  شما  به  زیراگرددنظر  این   ؛ 

 . حقیقت سخن شماست نه آنان

است تفسیر  این  طبیعت  در  دوم  عموم    زیرا  ؛ تفاوت 

این   که  الَْهَوى﴿ کسانی  َعِن  يَنِطُق  تفسیر   ﴾َوَما  قرآن  به  را 

اشاره کرده کرده  نه اند،  آیه است  از معنای  این قسمتی  اند که 

 .صر دانستن این معنی به قرآن را داشته باشند قصد منح  آنکه

اختالف تنوعمورد  بنابراین  اختالف  مانند   1نظر  تضاد،  نه  است 

آنجا   .فاتحه   ۀاختالف مفسران در تفسیر لفظ »صراط« در سور 

بر رأی    نیز معانی،  دیگر  بر  معنا  یک  ترجیح  بر  مبنی  مفسر 

انگیزقرائن و انگیزه با وجود   .شما  ۀهایی است مخالف  بنابراین 

از   بسیاری  سخن  با  آن  مخالفت  و  تفسیر  این  بودن  مرجوح 

  ؛ زیرا آیدمفسران، هرگز برای سلب حجیت از سنت به کار نمی 

پیامبر    ۀهم زمان  از  امت  بود  ملسو هيلع هللا ىلصعلمای  حجت  بر  امروز    ن تا 

بر    نظراتفاقسنت   و  احکام شرعی   اینکهدارند  تقریر  سنت در 

قاطع آشکار   شکلبهست که در ادامه  معتبر است و این چیزی ا

 . خواهد شد

 
که در آن اقوال گوناگون همه در یک آن درست باشند  گویند  اختالف تنوع به اختالفی می  -1

قرآن  را  آن  برخی  که  مستقیم«  »صراط  تفسیر  در  مفسران  اختالف  مانند  نباشند،  هم  منافی  و 

اقوال دیگر، حال آنکه همدانسته و   میان  تعارضی  زیرا  ؛است   صحیح  معانی  این   ۀاند و برخی اسالم 

 ها نیست. )مترجم(آن
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بر   آنچهاهلل متعال در قرآن تاکید نموده که    :حقیقت دوم

قرآن   ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر   با  همراه  بلکه  نیست،  قرآن  تنها  شده  نازل 

یاد  »حکمت«  نام  به  آن  از  که  شده  نازل  نیز  دیگری  چیزی 

است  می   .شده  تعالی  الِْكَتاَب  ﴿   :فرمایداهلل  َعلَيَْك   ُ اّللل نَزَل 
َ
َوأ

َعلَيَْك    ِ اّللل فَْضُل  َوََكَن  َتْعلَُم  تَُكْن  لَْم  َما  وََعلذَمَك  َواْْلِْكَمَة 
)و اهلل کتاب و حکمت را بر تو نازل کرد و   [113النساء:  ]  ﴾ا َعِظيمً 

نمی   آنچه تو را  بر  همواره  اهلل  فضل  و  آموخت  تو  به  دانستی 

بود( َبَعَث  ﴿   : فرمایدو می   .بزرگ  إِذْ  الُْمؤِمننَِي  لََعَ   ُ اّللل َمنذ  لََقْد 
َعلَيِْهْم   َيتْلُو  نُفِسِهْم 

َ
أ ِْن  مل رَُسوًَل  َوُيَعللُِمُهُم  فِيِهْم  ِيِهْم  َوُيَزكل آيَاتِهِ 

بنِيٍّ  آل عمران: ]  ﴾الِْكَتاَب َواْْلِْكَمَة ِإَون ََكنُواْ ِمن َقبُْل لَِِف َضاللٍّ مُّ

بر    [164 اهلل  یقین  از مؤمن)به  پیامبری  ]که[  نهاد  منت  ان 

ایشان  بر  را  خود  آیات  تا  برانگیخت  آنان  میان  در  خودشان 

گردا پاکشان  و  بیاموزد، بخواند  آنان  به  حکمت  و  کتاب  و  ند 

بودند(قطعاً    آنکهحال   آشکاری  گمراهی  در  آن  از  و   .پیش 

می  آيَاِت  ﴿   :فرمایدهمچنین  ِمْن  ُبُيوتُِكنذ  ِِف  ُيتََْل  َما  َواذُْكْرَن 
ِ َواْْلِْكَمةِ  که از آیات اهلل و حکمت در   آنچه)و    [34األحزاب:  ]  ﴾اّللذ

 . شود را یاد کنید(های شما خوانده می خانه
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نازل شده کتاب و حکمت است   ملسو هيلع هللا ىلصبر پیامبر    آنچهبنابراین  

نیست قرآن  عین  حکمت  این  زیراو  و   ؛  شده  عطف  قرآن  بر 

است   مغایرت  آن  پیامبر   کهمقتضای  سنت  جز  نیست  چیزی 

مر  ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر    هرچه  چراکه  ؛ملسو هيلع هللا ىلص دو به  از  خالی  کرده  ابالغ  دم 

نیست  از کالم   :حالت  یا چیزی  و  )کتاب(  از کالم اهلل است  یا 

 . سنت( )حکمت  ملسو هيلع هللا ىلص خود پیامبر

سوم به    آنچه  :حقیقت  امر  بر  مبنی  کریم  قرآن  در 

های آن بسیار آمده است که نمونه  ملسو هيلع هللا ىلصبه سنت پیامبر    پایبندی

بر حجت بودن سنت   مؤکدداللت قطعی و    نشانگرزیاد است و  

گونه توان ایناین دالیل را با اختصار فراوان می  .است ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر 

 :بندی کرددسته 

اهلل متعال   :ملسو هيلع هللا ىلص امر صریح به وجوب اطاعت از پیامبر   (۱

َ  ﴿  :فرمایدمی  ِطيُعواْ اّللل
َ
َ ََل ُُيِبُّ  قُْل أ ذْواْ فَإِنذ اّللل َوالرذُسوَل فإِن تََول

عمران:  ]  ﴾الََْكفِرِينَ  )بگو اهلل و پیامبر را اطاعت کنید؛ پس   [32آل 

روی شدند  اگر  نداردقطعاً  گردان  دوست  را  کافران  و   )اهلل 

ََكةَ  ﴿   :فرمایدمی  الزذ َوآتُوا  اَلةَ  الصذ قِيُموا 
َ
الرذُسوَل  َوأ ِطيُعوا 

َ
َوأ

تُرَْْحُونَ    ﴾لََعلذُكْم 
را    [56النور:  ] زکات  و  دارید  برپا  را  نماز  )و 

تا برید  فرمان  را  پیامبر  و  گیرید(مورد  بدهید  قرار  و   رحمت 
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ِ ﴿  :فرمایدمی  بِإِذِْن اّللل إَِلذ ِِلَُطاَع  رَْسلَْنا ِمن رذُسولٍّ 
َ
أ النساء:  ]  ﴾َوَما 

به توفیق الهی از   آنکه)و ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر    [64

کنند( اطاعت  می   او  عزوجل  اهلل  همچنین  َوَما  ﴿  :فرمایدو 
َ إِنذ   آتَاُكُم الرذُسوُل فَُخُذوهُ َوَما َنَهاُكْم َعنُْه فَانَتُهوا َواتذُقوا اّللذ

َ َشِديُد الْعَِقابِ  پیامبر ]او[ به شما داد آن   آنچهو  (  [7الحشر:  ]  ﴾اّللذ

شما را بازداشت، باز ایستید و تقوای اهلل را   آنچهرا بگیرید و از  

 . کیفر است(پیشه سازید که همانا اهلل سخت 

، از اطاعت خداوند  ملسو هيلع هللا ىلصاطاعت از پیامبر    اینکه( بیان  ۲

تعالی می   :است َطاَع  ﴿   :فرمایداهلل 
َ
أ َفَقْد  الرذُسوَل  يُِطِع  ْن  َ  مذ اّللل

َحفِيًظا َعلَيِْهْم  رَْسلَْناَك 
َ
أ َفَما  تََوَّلذ  از   هرکس)  [80النساء:  ]  ﴾َوَمن 

و   کرده  اطاعت  را  اهلل  حقیقت  در  کند  اطاعت   هرکسپیامبر 

 .ایم(گردان شود ما تو را بر آنان نگهبان نفرستاده روی

پیامبر   (۳ از  اطاعت  اجر  در   ملسو هيلع هللا ىلصبیان  آن  پاداش  و 

می   :آخرت متعال  إِّنلِ  ﴿  :فرمایدپروردگار  اْلذاُس  َها  يُّ
َ
أ يَا  قُْل 

رِْض َل إََِلَ   اّللرسول 
َ
َماَواِت َواأل ِي ََلُ ُملُْك السذ إَِِلُْكْم ََجِيًعا اَّلذ

 ِ ِ اَّلذ ل ِ مل
ُ
ِ َورَُسوَِلِ اْلذِبلِ األ ي يُْؤِمُن  إَِلذ ُهَو ُُيِِْي َوُيِميُت فَآِمُنواْ بِاّللل

َتْهَتُدونَ  لََعلذُكْم  َواتذبُِعوهُ  َوََكَِماتِهِ   ِ ای   [158األعراف:  ]  ﴾بِاّللل )بگو 
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همان ]خدایی[   .شما هستم  ۀهم  سویبهمردم من پیامبر اهلل  

معبودی آسمان   فرمانروایی که   هیچ  اوست،  آن  از  زمین  و  ها 

پس به اهلل   .میراندمی کند و  [ جز او نیست که زنده می حقبه]

فرستاد  درس   ۀو  پیامبر  که  و نخوانده او  اهلل  به  که  است  ای 

دارد ایمان  او  هدایت شوید(   ، کلمات  که  امید  آورید؛  و   .ایمان 

ََيُِدونَُه  ﴿   :فرمایدمی  ِي  اَّلذ ذ  ملِ
ُ
األ اْلذِبذ  الرذُسوَل  يَتذبُِعوَن  ِيَن  اَّلذ

ُمُرُهم بِالَْمْعُروِف َوَينَْهاُهْم  َمْكُتوًبا ِعنَدُهْم ِِف  
ْ
اتلذْوَراةِ َواإِلْْنِيِل يَأ

ُِم َعلَيِْهُم اْْلََبآئَِث َويََضُع  يلَِباِت َوُيَحرل َعِن الُْمنَكرِ َوُيِحلُّ لَُهُم الطذ
بِهِ   آَمُنواْ  ِيَن  فَاَّلذ َعلَيِْهْم  ََكنَْت  الذِِت  ْغاَلَل 

َ
َواأل إِْْصَُهْم  َعنُْهْم 

رُ  ُهُم  وََعزذ ْولَئَِك 
ُ
أ َمَعُه  نزَِل 

ُ
أ َِي  اَّلذ اْلُّوَر  َبُعواْ  َواتذ وهُ  َونَََصُ وهُ 

)همان کسانی که از این رسولِ پیامبر   [157األعراف:  ]  ﴾الُْمْفلُِحونَ 

نخوانده که ]نام[ او را نزد خود در تورات و انجیل نوشته درس 

می   ، یابندمی  پیامبرپیروی  ]همان  ب  یکنند  را  آنان  کار که[  ه 

دارد و برای آنان دهد و از کار ناپسند بازمی پسندیده فرمان می 

گرداند و چیزهای پاکیزه را حالل و چیزهای ناپاک را حرام می 

آنان   ]دوش[  استقیدوبنداز  بوده  ایشان  بر  که  را    ،هایی 

پس کسانی که به او ایمان آوردند و بزرگش داشتند   .داردبرمی 

یاری راو  نوری  و  کردند  پیروی   اش  است  شده  نازل  او  با  که 
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رستگاران  همان  آنان  می   .ند(اکردند،  تِلَْك  ﴿   :فرمایدهمچنین 
ِمن   ََتْرِي  َجنذاتٍّ  يُْدِخلُْه  َورَُسوََلُ   َ اّللل يُِطِع  َوَمن   ِ اّللل ُحُدوُد 

الَْعِظيمُ  الَْفْوُز  َوَذلَِك  فِيَها  َخاِِلِيَن  نَْهاُر 
َ
األ  [ 13النساء:  ]  ﴾ََتْتَِها 

و  )این است  الهی  حدود  اطاعت   هرکسها  او  پیامبر  و  اهلل  از 

بهشت به  را  وی  و کند  ]درختان  زیر  از  که  درآورد  هایی 

این همان های[ آن نهرها روان است؛ در آن جاودانه کاخ  اند و 

است( بزرگ  می   کامیابی  َ  ﴿   :فرمایدو  اّللل َُتِبُّوَن  ُكنُتْم  إِن  قُْل 
ُُيْبِبْكُ  َغُفوٌر فَاتذبُِعوِِن   ُ َواّللل ُذنُوَبُكْم  لَُكْم  َوَيْغفِْر   ُ اّللل ُم 

)بگو اگر اهلل را دوست دارید از من پیروی   [31آل عمران:  ]  ﴾رذِحيمٌ 

کنید تا اهلل دوستتان بدارد و گناهان شما را بر شما ببخشاید و 

 . مهربان است( ۀاهلل آمرزند

 ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر  ( بیان وعید و تهدید برای کسی که از امر  ۴

ِيَن ُُيَالُِفوَن  ﴿   :فرمایداهلل تعالی می   :سرپیچی کند فَلَْيْحَذرِ اَّلذ
ِِلمٌ 

َ
أ َعَذاٌب  يُِصيَبُهْم  ْو 

َ
أ فِتَْنٌة  تُِصيَبُهْم  ن 

َ
أ ْمرِهِ 

َ
أ  [63النور:  ]  ﴾َعْن 

می  سرپیچی  او  فرمان  از  که  کسانی  که )پس  بترسند  کنند 

و   عذابی دردناک گرفتار شوند(مبادا بالیی بدیشان رسد یا به  

َ َورَُسوََلُ َوَيَتَعدذ ُحُدوَدهُ يُْدِخلُْه نَاًرا ﴿   :فرمایدمی  َوَمن َيْعِص اّللل
ا فِيَها از اهلل و پیامبر او نافرمانی کند   هرکس)و    [14النساء:  ]  ﴾َخاِِلً
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که  درآورد  آتشی  در  را  وی  نماید  تجاوز  او  مقرر  حدود  از  و 

خوا آن  در  ماند(جاودانه  می   هد  باز  يَُشاقِِق ﴿   :فرمایدو  َوَمن 
الُْمْؤِمننَِي  َسبِيِل  َغْْيَ  َوَيتذبِْع  الُْهَدى  ََلُ   َ َتَبنيذ َما  َبْعِد  ِمن  الرذُسوَل 

َمِصًْيا  وََساءْت  َجَهنذَم  َونُْصلِهِ  تََوَّلذ  َما   ِ ِ )و   [ 115النساء:  ]  ﴾نَُوَلل

راه هدایت برای او آشکار شد با پیامبر به   آنکههرکس پس از  

ان در پیش گیرد وی را مؤمنمخالفت برخیزد و ]راهی[ غیر راه  

بد  را  خود  روی  دوزخش   سونابدانچه  به  و  واگذاریم  کرده 

بازگشتگاه بدی است(  يََودُّ  ﴿  :فرماید و می   کشانیم و چه  يَوَْمئِذٍّ 
الرذُسوَل   وََعَصُواْ  َكَفُرواْ  ِيَن  َوََل اَّلذ رُْض 

َ
األ بِِهُم  ى  تَُسوذ لَْو 

َحِديًثا   َ اّللل کفر   [ 42النساء:  ]  ﴾يَْكُتُموَن  که  کسانی  روز  )آن 

کردهورزیده  نافرمانی  پیامبر  از  و  می اند  آرزو  ای اند  که  کنند 

شدند و از اهلل هیچ سخنی را پوشیده  کاش با خاک یکسان می 

داشت(نمی  همچنین    توانند  ُُيَادُّوَن  ﴿   :فرمایدمی و  ِيَن  اَّلذ إِنذ 
َذللنِيَ 

َ
ْولَئَِك ِِف األ

ُ
َ َورَُسوََلُ أ )در حقیقت کسانی   [20المجادلۀ:  ]  ﴾اّللذ

[ زبونان ۀخیزند در ]زمرکه با اهلل و پیامبر او به دشمنی برمی 

 .خواهند بود(

ان هنگام صدور حکمی  مؤمن( نفی هرگونه اختیار از ۵

َوَما ََكَن لُِمْؤِمنٍّ  ﴿  :فرمایداهلل متعال می   :ملسو هيلع هللا ىلص  اهللرسول از سوی  
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ن يَُكوَن لَُهُم اْْلَِْيَةُ ِمْن  
َ
ْمًرا أ

َ
ُ َورَُسوَُلُ أ َوََل ُمْؤِمَنةٍّ إَِذا قَََض اّللذ

ْمرِهِمْ 
َ
د که چون سزی را ن مؤمن)و هیچ مرد و زن    [36األحزاب:  ]  ﴾أ

و   کارشان اهلل  در  آنان  برای  دهند  فرمان  کاری  به  پیامبرش 

 . اختیاری باشد(

بیان  ۶ روی  آنکه(  در شخص  پیامبر،  از سنت  گردان 

ِإَوَذا قِيَل لَُهْم َتَعالَْواْ إََِل  ﴿ :فرمایداهلل تعالی می   :نفاق واقع شده
يَْت  

َ
َرأ الرذُسوِل  ِإَوََل   ُ اّللل نَزَل 

َ
أ َعنَك  َما  وَن  يَُصدُّ الُْمَنافِقنَِي 

اهلل   آنچه  سویبه)و چون به آنان گفته شود    [61النساء:  ]  ﴾ُصُدوًدا 

بینی که از تو  پیامبر بیایید، منافقان را می   سویبهنازل کرده و  

 .تابند(سخت روی برمی 

پیامبر  ۷ از  گرفتن  پیشی  حرمت  متعال   :ملسو هيلع هللا ىلص(  اهلل 

ِ َورَُسوَِلِ  يَا  ﴿  :فرمایدمی  ُموا بنَْيَ يََدِي اّللذ ِ ِيَن آَمُنوا ََل ُتَقدل َها اَّلذ يُّ
َ
أ

َعلِيمٌ  َسِميٌع   َ اّللذ إِنذ   َ اّللذ که    [1الحجرات:  ]  ﴾َواتذُقوا  کسانی  )ای 

اید در برابر اهلل و پیامبرش ]در هیچ کاری[ پیشی ایمان آورده 

 . ای داناست(مجویید و از اهلل پروا بدارید که اهلل شنو

پیامبر  ۸ به  اختالفات  کردن  عرضه  به  امر  اهلل    :ملسو هيلع هللا ىلص( 

می  ِ  ﴿  :فرمایدعزوجل  اّللل إََِل  فَُردُّوهُ  ءٍّ  ََشْ ِِف  َتَنازَْعُتْم  فَإِن 
اآلِخرِ  َواِْلَوِْم   ِ بِاّللل تُْؤِمُنوَن  ُكنُتْم  إِن  )پس   [59النساء:  ]  ﴾َوالرذُسوِل 
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امری اختالف نظر   ایمان هرگاه در  و آخرت  به اهلل  اگر  یافتید 

 . دارید آن را به ]کتاب[ اهلل و ]سنت[ پیامبر ]او[ عرضه بدارید(

پیامبر  ۹ اقتدای  به  امر  است   :ملسو هيلع هللا ىلص(  فرموده  متعال    : اهلل 

ِ ولِ سُ رَ لََقْد ََكَن لَُكْم ِِف  ﴿  َ     اّللل لَِمن ََكَن يَرُْجو اّللذ ل ْسَوةٌ َحَسَنٌة 
ُ
أ

اآْلِخرَ  به[ قطعاً  )  [21األحزاب:  ]  ﴾َواِْلَوَْم  ]اقتدا  در  شما  برای 

سرمشقی نیکوست برای آن کس که به اهلل و آخرت   اهللرسول 

ِي﴿   :و همچنین  امید دارد( ِ اَّلذ ل ِ مل
ُ
اْلذِبلِ األ َورَُسوَِلِ   ِ بِاّللل   فَآِمُنواْ 

ِ َوََكَِماتِهِ َواتذبُِعوهُ لََعلذُكْم َتْهَتُدونَ  )پس   [158األعراف:  ]  ﴾يُْؤِمُن بِاّللل

فرستاد  و  اهلل  درس   ۀبه  پیامبر  آن  و  ناخواندهاو  اهلل  به  که  ای 

امید  پیروی کنید،  را  او  و  بیاورید  ایمان  دارد  ایمان  او  کلمات 

 . که هدایت شوید(

جملهاین از  ها  دربارای  قرآنی  قطعی  وجوب   ۀ حقایق 

به قرآن واقعاً    هرکسبنابراین  .  بود  ملسو هيلع هللا ىلصبرگرفتن از سنت پیامبر  

 ؛در برابرش نیست ملسو هيلع هللا ىلصباور دارد راهی جز پیروی از سنت پیامبر 

پیامبر    چراکه از  اطاعت  وجوب  به  در   شکلبه  ملسو هيلع هللا ىلصامر  متواتر 

 . قرآن آمده و بیان شده که این اطاعت از اطاعت خداوند است

آن چیزهایی   :شاید گفته شود پیامبر در  از  اطاعت  منظور 

می  قرآن  از  که  امر است  قرآن  اساس  بر  هرگاه  بنابراین  آورد، 

 . نمود باید از او اطاعت کرد
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اگر اطاعت او منحصر به نصوص قرآن است، چرا    :گوییممی 

امر کند؟ در این صورت   ملسو هيلع هللا ىلصباید به اطاعت رسول اساساً  د  خداون

چیزی از قرآن   هرکسچه تفاوتی میان پیامبر و دیگران است؟  

که   است  نیازی  چه  دیگر  است،  واجب  او  از  اطاعت  بگوید 

اقتدا درمورد  برای اطاعت آورده شود؟    ملسو هيلع هللا ىلصاسم پیامبر  مخصوصاً  

اطاعت از او   ۀشود که دربارمی به پیامبر نیز همان چیزی گفته  

 . گفته شد

ضرورتاً  اینجا سه مسیر عقلی وجود دارد که    :داللت عقلی

توان نمی   اینکهدال بر وحی بودن و مستدل بودن سنت است و  

 : نیاز شد کافی بودن قرآن از آن بی  ۀبه بهان

نخست برامکان  :مسیر  نبودن  دین    پذیر  داشتن  پا 

 :ملسو هيلع هللا ىلصبدون در نظر گرفتن سنت پیامبر 

هایی بود که در  عقلی یکی از نخستین استدالل   ۀاین مناقش

از عمران   .مدعیان اکتفای به قرآن به کار رفته است  ۀرد شبه

در   که  شده  نقل  حصین  این   وگوگفتبن  دچار  که  کسی  با 

بود گفت  آیا در کتاب   :شبهه شده  احمقی هستی،  انسان  »تو 

ار رکعت است و در آن قرائت با چه  هرای که نماز ظدا دیده خ

را  موارد  دیگر  و  زکات  و  نماز  سپس  نیست؟«  بلند  صدای 

ها را تفسیر شده در کتاب »آیا این  :برایش شمرد، سپس گفت
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می  تفسیرش  اهلل  و سنت  نموده  آن حکم  به  کتاب خدا  یابی؟ 

 1. کند«می 

نشان   و  است  واضح  استداللی  این  دهد منکر سنت  می که 

دلیل برای لیست بلندباالیی از احکام قطعی شرع  ۀپیامبر از ارائ 

است مسلمانی    . ناتوان  هیچ  که  اختالف درمورد  احکامی  آن 

 . ندارد، اما بیان و توضیح آن در سنت آمده است 

بگوید  اینجا شاید   جمل   :کسی  از  امور،  متواتر    ۀاین 

 ۲. پذیرفتعملی نزد امت است، بنابراین باید آن را 

آن    :گوییممی  مدعی  سخن  رد  حقیقت  در  استدالل  این 

ساختن  محدود  بر  بنا  ادعایش  که  کرده  فراموش  او  است؛ 

کند استناد  عملی  متواتر  به  اگر  و  بود  قرآن  بر  از   ، حجیت 

به  شدن  »محدود  از  عبور  با  و  کرده  عبور  قرآن  به  احتجاج 

 . قرآن« در حقیقت اعتراف کرده که ادعایش باطل است

می  او  از  بر    : پرسیمسپس  عملی  متواتر  ی چیزچهاین 

است؟   ندارد جز  قطعاً  مستند  این چیزی   :بگوید  آنکهپاسخی 

 
 (.235/ 1( و ابن بطۀ در »اإلبانۀ« )416/ 1»الشریعۀ« ) به روایت آجری در - 1

عنوان متواتر عملی  این استدالل برخی از منکران سنت است که برخی از احکام شرعی را به  2-

دهد انکار سنت  پذیرند، اما گروهی دیگر از منکران سنت همین را نیز قبول ندارند و این نشان میمی

های گوناگونی از این منکران بود که یکدیگر را  و باید در انتظار گروهانجامد  به چه اختالف بزرگی می 

 تکفیر کرده و گمراه خواهند پنداشت. )مترجم( 



 است  یما کاف  ی قرآن برا
 

41 

پیامبر   از  که  شده  ملسو هيلع هللا ىلصاست  زیرادریافت  طریق   ؛  از  جز  دین 

نمی  گرفته  می   . شودایشان  گفته  او  طریق   هرچه  :شودبه  از 

یا از کالم اهلل   :دریافت شده از دو حالت خارج نیست  ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر  

است که از قرآن نقل کرده یا از سخن و سنت خود ایشان و تا 

از سنت الزاماً  وقتی که این احکام عملی متواتر در قرآن نیست  

 . شودمطلوب ما حاصل می  ، است و در نتیجه

رسان برای فهم بهترین یاری   ملسو هيلع هللا ىلصسنت پیامبر    : مسیر دوم

استکت اهلل  زیرااب  انسان آگاه   ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر    ؛  سخن ترین  به  ها 

های مهم ایشان بیان معانی قرآن پروردگار است و یکی از نقش

َ ﴿   :فرمایداهلل تعالی می   کهچنان است،   ِ ِْكَر تِلَُبنيل نَزْْلَا إَِِلَْك اَّلل
َ
َوأ

َِل إَِِلِْهْم َولََعلذُهْم   ُرونَ لِلنذاِس َما نُزل )و این قرآن   [ 44النحل:  ]  ﴾َيَتَفكذ

سوی ایشان  را به   آنچهسوی تو نازل کردیم تا برای مردم  را به

 . )نازل شده است توضیح دهی و امید که آنان بیندیشند

»سنت نزد ما همان   :گوید« می امام احمد در »

پیامبر   می   ملسو هيلع هللا ىلصآثار  تفسیر  را  قرآن  سنت  و   1.کند«است 

می  مهدی  بن  از   :گویدعبدالرحمن  بیش  حدیث  به  »شخص 

»حدیث قرآن را   :گویدخوردن و نوشیدن نیازمند است« و می 

 
 (.175/ 1ول اعتقاد أهل السنۀ والجماعۀ لاللکائی )شرح أص -1
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از زیباترین آثار نقل شده که تاکیدی است بر   1. کند«تفسیر می 

این معنی، سخنی است که ایوب سختیانی نقل کرده است که  

  :گفت  ، که از بزرگان تابعین است  رف بن الشخیرمردی به مط

نگویید ما  به  چیزی  قرآن  گفت  .جز  سوگند    :مطرف  خدا  »به 

نمی  قرآن  جایگزین  را  را چیزی  کسی  ]سخن[  اما  خواهیم؛ 

 2. تر است«خواهیم که از ما به قرآن آگاه می 

و  مراد  فهم  به  نسبت  دیگران  از  بیش  پیرو سنت  بنابراین 

درست به    ۀاز درواز  ؛ زیراکتابش آگاه استمقصود پروردگار در  

تر است ]یعنی و از کسی که به قرآن آگاه   هفهم قرآن وارد شد 

 . [ آن را خواسته است ملسو هيلع هللا ىلص پیامبر

در  قطعاً  و  الزاماً  انکار سنت    :مسیر سوم ایراد  و  به طعن 

انجامد و بلکه از سه وجه به طعن در خود قرآن می   ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر  

 : شودمنجر می نیز 

نخست را   ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر    :وجه  مواردی  و  پرداخته  اموری  به 

روایت   ملسو هيلع هللا ىلصبه تواتر از ایشان    ؛ زیرا ذکر کرده که در قرآن نیست

دربار که  حال   ۀشده  و  آینده  و  گذشته  به  مربوط  غیبی  امور 

بنیان  را  بسیاری  احکام  و  تشریعات  همچنین  و  گفته  سخن 

 
 (.16الکفایۀ فی علم الروایۀ للخطیب البغدادی ) -1

 (. 1193/ 2جامع بیان العلم وفضله البن عبدالبر ) 2
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است می   ۀگفت  . نهاده  کافی  را  قرآن  که  الزاماً دانند  کسانی 

پیامبر    معنایبه بر  کردن  وارد  زیرا است  ملسو هيلع هللا ىلصایراد  ایشان   ؛ 

گفته بسیاری  نداردسخنان  قرآن  از  اساسی  و  مستند  که    . اند 

مذکور موارد  در  ندانیم  ، حال  را حجت  ایشان  باید   ، اگر سخن 

 آن را بر چه معنایی حمل کنیم؟

کنیم که  بر این مسئله تنها یک مثال را ذکر می   تأکیدبرای  

چنین  وقوع  ما  مخالفان  تا  است  شده  اشاره  آن  به  قرآن  در 

تواتر ثابت شده که مسلمانان در آغاز   ا ب  .را منکر نشوند  موردی

را   نمازهایشان  می بیت  سویبهکار  ادا  تا  المقدس    آنکهکردند، 

اهلل   .پروردگار متعال امر نمودند تا برای نماز رو به کعبه کنند 

َماء  ﴿  :فرمایدتعالی می  َنذَك  قَْد نََرى َتَقلَُّب وَْجِهَك ِِف السذ ِ فَلَُنَوِلل
ِ وَْجَهَك َشْطَر الَْمْسِجِد اْْلََراِم وََحيُْث َما ُكنُتْم   قِبْلًَة تَرَْضاَها فََولل

َشْطَرهُ  وُُجوَِهُكْم  ُّواْ  گردانیدن    [ 144البقرۀ:  ]  ﴾فََول سو[  هر  ]به  )ما 

را   آسمان  در  به می   خوبی بهرویت  را  تو  تا[  ]باش  بینیم، پس 

خقبله  بدان  که  را ای  خود  روی  پس  برگردانیم،  شوی  شنود 

بودید روی خود را  به  سوی بهسوی مسجدالحرام کن و هر جا 

 . آن بگردانید(

اساسی    ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر    :این است  پرسش بر چه  ایشان  یاران  و 

می   المقدسبیت   سویبه حال  نماز  در آیه   آنکهخواندند؟  ای 
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تا این آیه، ای پیش از کعبه اشاره کند  قرآن نیست که به قبله 

 . قبلی را نسخ کند  ۀآی

در   هرآنچهصریحی دال بر این است که    شکلبهاین دلیل  

 االتباع واجبسنت وارد شده از جمله تشریعاتِ آن، مانند قرآن  

است و هرکس از ایشان    ملسو هيلع هللا ىلصاطاعت پیامبر    ۀاز جمل  ؛ زیرا است

 . اطاعت کند از اهلل اطاعت کرده است 

دوم آن   :وجه  پیرو  و  نبود  واجب  سنت  از  پیروی  اگر 

شک باید در قرآن گویند[ گمراه بود، بی این گروه می   کهچنان]

اشاره شده بود تا مردم دین خود را بشناسند؛ اما   مورد   به این

نمی  قرآن  در  را  بچنین چیزی  بلکه  و  قرآن بینیم  در  رعکس، 

پیامبر   از  پیروی  به  و   ملسو هيلع هللا ىلصامر  آمده  آن  برکت  و  فضل  بیان  و 

خیر دنیا و آخرت بر این پیروی مترتب است و نسبت به   اینکه

است آمده  شدید  وعید  بکشد  پیروی  این  از  دست  که    .کسی 

اند در امر تشریع که این دین را به ما رسانده   ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر    ۀصحاب

قانون  کرده و  استناد  سنت  به  صورت گذاری  همین  به  و  اند 

آنان آمدند  از  ادعای    .مسلمانانی که پس  سنت   اینکهبنابراین، 

حجت نیست معنایش این است که شریعت برای مردم روشن  
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و  گمراهی  باعث  بلکه  نشده  آشکار  برایشان  حق  و  نبوده 

 1. گی آنان شده استسرگشت

این   :وجه سوم و زشتی  که شناعت  الزامات خطرناکی  از 

سازد این است که در حقیقت این ادعا حتی ادعا را آشکار می 

پیامبر   دایر  ملسو هيلع هللا ىلصخود  از  نیز  خارج   ۀرا  ادعا  این  مخاطبان 

 ملسو هيلع هللا ىلصاگر صاحب این مقوله در دوران پیامبر مثالً  سازد؛ یعنی  نمی 

فرمود که نص آن امری را خطاب به او بیان می  ملسو هيلع هللا ىلصبود و پیامبر 

نیست،   قرآن  می لزوماً  در  باید  مقوله  این  ای   :گفتصاحب 

رسول خدا، کتاب خدا برای ما کافی است! همین یک صحنه 

حاوی سوءادب   چراکه  ؛ برای تصور زشتی این سخن کافی است

پیامبر   برابر  او  ملسو هيلع هللا ىلصدر  سرپیچی  و  معصیت  همچنین و  و  ست 

است کسی   دربردارندۀ ممکن  است؛ چطور  بزرگ  تناقض  یک 

پیش کند؟  رد  را  امرش  اوست  پیامبری  به  معترف  بیان که  تر 

الزم که  و   ۀکردیم  رسالت  در  کردن  وارد  ایراد  پیامبر  امر  رد 

ایشان   پیامبری  به  مدعی  این  اعتراف  و  اوست   ملسو هيلع هللا ىلص پیامبری 

 . کندا تکذیب می ادعایی است که چنین رفتارهایی آن ر

 
یاد می   1- پیروی شیطان  و  نام »شرک«  به  پیروی سنت  از  آنکه منکران سنت  و  حال  کنند 

  پیامبر   پیروی  پنداشتن  جرم   و   نکوهش   ۀ بیشتر سخنشان درباردانند که  قدر این پیروی را بد می آن

 )مترجم(  !است ملسو هيلع هللا ىلص
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می  انکار  را  سنت  بودن  حجت  که  نمی کسی  از  کند  تواند 

بینیم که انکار زشت سخنش بگریزد؛ برای همین می   وازماین ل

به  آن  طریق  از  که  آنان  از  بسیاری  برای  است  مدخلی  سنت 

  ؛ زیرا انجامدانکار برخی از احکام قرآن یا ترک کامل اسالم می 

و    این سخن در حقیقت منافی خود ایراد  الزاماً  قرآن است  به 

آن   پیامبر  و  اسالم  شریعت  در  ساختن  و می   ملسو هيلع هللا ىلصوارد  انجامد 

 . کندنفاق و شورش کامل بر دین را تقویت می 

ماند که برخی با استدالل اکنون پاسخ به اشکالی باقی می 

می  مطرح  متعال  اهلل  سخن  این  َعلَيَْك ﴿   :کنندبه  ْْلَا  َونَزذ
ءٍّ  ِ ََشْ

 روشنگر)و این کتاب را که    [89النحل:  ]  ﴾الِْكَتاَب تِبَْيانًا للُِكل

و این سخن پروردگار متعال   ی است بر تو نازل کردیم(هرچیز

ءٍّ ﴿  :فرمایدکه می  ََشْ ِمن  الِكَتاِب  ِِف  فَرذْطَنا  ا  )ما   [38األنعام:  ]  ﴾مذ

 .ایم(فروگذار نکرده ی را در کتاب )لوح محفوظ( چیزهیچ

بر   قرآنبنا  به  را  بودن  حجت  فوق  آیات  ادعا،  بدون    ، این 

؛ نیاز شدتوان با قرآن از سنت بی سازد و می محدود می   ، سنت

 . « استچیزهمه ۀکنندقرآن »بیان  زیرا

لزوم استناد   نشانگرتر آوردیم و  دالیلی که پیش   ۀهم  : پاسخ

به سنت نبوی است معانی محکم و قاطع است و بر این اساس 

شرع  ۀادل آنکهباید برای جمع بین دالیل شریعت تالش کرد نه 
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داد قرار  هم  برابر  در  و  کوبید  هم  به  را  قرآن  آیات  این   .و  بر 

 روشنگرقرآن »  اینکهاساس، باید به مراد و منظور پروردگار از  

با درک این معنی، اشکالی که    .« است، رسیدچیزهمه  بیانگرو  

منظور آیه   .از این فهم فاسد به وجود آمده نیز حل خواهد شد 

قرآن   که  است  که   ۀهم  روشنگرو    بیانگراین  است  اموری 

هر  برای  این  و  است  نیازمند  آن  به  خود  دین  در  مسلمان 

قرآن و کسانی که به طبیعت قضایای مطرح شده در   ۀخوانند

آگاه قر آیه آن  این  از  ندارد  امکان  و  است  بدیهی  امری  اند 

از جمله موارد   ، در قرآن آمده است  چیزهمهفهمیده شود که  

بدیهی است   . شناسی متعلق به علوم فیزیک یا شیمی یا زیست 

است باطل  فهمی  چنین  از   .که  پروردگار  مراد  بنابراین 

قرآن«    روشنگر» آن    بیانگربودن  هایی چیز  ۀهمدرمورد  بودن 

 . است که مسلمان در امر دینش به آن نیازمند است
تر  »بیان امور دینی« توسط قرآن وسیع   ۀاز سوی دیگر دایر

می  تصور  گروه  این  که  است  چیزی  آن  ممکن   . کننداز  قرآن 

یا   کند  داللت  شرعی  احکام  به  مستقیم  نص  با  از   آنکهاست 

کند راهنمایی  آن  به  سنت  مانند  معتبر  دالیل  دیگر  ؛ 1خالل 

 
چیز در قرآن بیان شده و ارجاع به سنت نیز بخشی از بیان قرآنی است.  به بیان دیگر: همه   1-

 )مترجم( 
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پیروی از سنت در حقیقت پیروی از قرآن است و اطاعت   زیرا

اطاعت از خداوند است ]و پیروی از سنت داخل در   ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر  

روش  از  یکی  این  و  است[  قرآن  از  احکام  پیروی  بیان  های 

ادل به  اشاره  با  یعنی  است  قرآن  پیش   ۀتوسط  که  تر  معتبری 

 .ملسو هيلع هللا ىلصخود قرآن تبیینش کرده است از جمله سنت پیامبر 

که متعال  پروردگار  سخن  این  الِكتَ ﴿   :اما  ِِف  ْطَنا  فَرذ ا  اِب  مذ
ءٍّ  ََشْ فروگذار چیزهیچ)ما    [38األنعام:  ]  ﴾ِمن  کتاب  در  را  ی 

َوَما ﴿   :توان از سیاق آن فهمیدمعنای این آیه را می   ایم(نکرده 
ْمَثالُُكم  

َ
أ َمٌم 

ُ
أ إَِلذ  ِِبََناَحيْهِ  يَِطُْي  َطائِرٍّ  َوََل  رِْض 

َ
األ ِِف  َدآبذةٍّ  ِمن 

ا فَرذْطَنا ِِف الِكَتاِب ِمن   ونَ مذ ءٍّ ُثمذ إََِل َربلِِهْم ُُيَِْشُ  [ 38األنعام:  ]  ﴾ََشْ

ای که با دو ای در زمین نیست و نه هیچ پرنده )و هیچ جنبنده 

می  پرواز  خود  مگر  بال  گروهآن  آنکهکند  ]نیز[  مانند ها  هایی 

ی را در کتاب )لوح محفوظ( فروگذار چیز هیچما    . شما هستند 

پروردگارشان محشور خواهند   سویبهایم؛ سپس ]همه[  نکرده 

 . گردید(

کند که منظور از کتاب در این سیاق این آیه مشخص می 

تعداد زیادی   کهچنان آیه، قرآن نیست بلکه لوح محفوظ است،  

کرده  بیان  تفسیر  اهل  فرض    .انداز  باشد  آنکهبا  قرآن   ، منظور 

گفته   کهنان چ تفسیر  اهل  از  آی  ، اندبرخی  همانند  پیشین   ۀباز 
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می  تفسیر  و  قرآن  معنا  که  دین   چیز همه  بیانگرشود  امور  از 

با داللت آشکار بیانش   آنکهاست و چیزی را باقی نگذاشته مگر  

آن را تبیین نموده   ملسو هيلع هللا ىلصل آورده که پیامبر  جمَمُ  شکلبه کرده یا  

 . است

دربار  ۀخالص نباید  مسلمانی  هیچ  که  اختالف    ۀچیزی  آن 

پیامبر   سنت  که  است  این  برای   ملسو هيلع هللا ىلصکند  و  است  مُنزَل  وحی 

بر این   اسالماهلهمین یک حجت شرعی معتبر است و اجماع  

شده منعقد  مسئله  است.    امر  این  مخالف  که  کسی  بنابراین 

که مورد  باشد است  متعال  پروردگار  این سخن  تهدیدِ  و  وعید 

الُْهَدى  ﴿   :اندمودهفر ََلُ   َ َتَبنيذ َما  َبْعِد  ِمن  الرذُسوَل  يَُشاقِِق  َوَمن 
َجَهنذَم وََساءْت   َونُْصلِهِ  تََوَّلذ  َما   ِ ِ نَُوَلل الُْمْؤِمننَِي  َسبِيِل  َغْْيَ  َوَيتذبِْع 

از    هرکسو  (  [115النساء:  ]  ﴾َمِصًْيا  برا  آنکهپس  هدایت  او   یراه 

راه  غیر  ]راهی[  و  برخیزد  مخالفت  به  پیامبر  با  شد  آشکار 

کرده    سوناروی خود را بد  آنچهان در پیش گیرد وی را بدمؤمن

  . وزخش کشانیم و چه بازگشتگاه بدی است(دواگذاریم و به 
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 سنت را باید بر قرآن عرضه کرد 
مقوله   سنت   معنایبهالزاماً  این  برابر  در  منفی  موضع  داشتن 

از    ، دهدنیست، بلکه برای پذیرفتن سنت شروط خاصی قرار می 

عدم  از  اطمینان  و  قرآن  بر  جمله ضرورت عرضه کردن سنت 

با قرآن، به این شکل که اگر موافق قرآن بود  مخالفت حدیث 

 . پذیرفته شود و اگر مخالف آن بود رد شود

ب نگاه،  این  طرفداران  است  هم ممکن  احادیث  از  برخی  ه 

از زبان من منتشر خواهد شد،  »  :حدیث  از جمله  ، استناد کنند

موافق قرآن بود به شما رسید، آن از سوی من   آنچهپس هرگاه  

اگر   و  من   آنچهاست  از  آن  رسید،  شما  به  بود  قرآن  مخالف 

حدیث  .نیست« نمی   :یا  حالل  را  چیزی  مگر  »من    آنچه کنم 

را حرام نمی خداوند در کتابش حالل ساخ گردانم ته و چیزی 

برخی نیز در این   .خداوند در کتابش حرام گردانده«  آنچهمگر  

سنت   ۀکند که کارشان به رد همروی می ای زیاده اندازهبه نگاه  

می می  مدعی  و  اگر کشد  و  است  حجت  قرآن  تنها  که  شوند 

چیز  و  است  حاصل  تحصیل  که  بود  موافق  قرآن  با  سنت 

بود، مردود است اگر مخالف قرآن  و  نیاورده  البته ما   . جدیدی 

مناقش  اینجا پرداخت  ۀبه  نخواهیم  افراطی  نگاه  زیرااین  در   ؛ 

کامل سنت رد    ۀپیشین به بیان موضعمان دربار  ۀبررسی مقول 
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بلکه   پردازیم که به بررسی سخنان کسانی می   اینجا پرداختیم 

می  احادیثی  رد  تصور به  کریم  قرآن  مخالف  را  آن  که  پردازند 

 . کنندمی 

چنان   احادیثی که در این زمینه وارد شده،  ۀاما دربار

می  شاکر  احمد  عالمه  که  هیچ   ۀ»دربار  :گویداست  معنا  این 

نشد وارد  حسنی  و  صحیح  گوناگونی حدیث  الفاظ  بلکه  ه 

یا    بارهدراین ضعیف   شدت بهآمده که همه موضوع )ساختگی( 

که   جایی  تا  یا   یکهیچاست  استدالل  برای  احادیث  این  از 

نیست« مناسب  حدیثی    1. استشهاد  هیچ  باب  این  در  بنابراین 

وجود ندارد که بشود برای این شبهه به آن استدالل کرد بلکه 

 . هرچه در این معنا وارد شده همه از جهت سند مشکل دارد

از سوی دیگر ائمه متوجه ایرادی که در متن این احادیث 

 امام  .انداند و به نقد متن آن همت گمارده وجود دارد نیز شده 

پس از سخن مفصل در بیان ضعف و عدم صحت این   حزمابن

نشانه  به  کرده  روایات،  اشاره  آن  معنای  بطالن  در  ظریف  ای 

می   :گویدمی  عرضه  قرآن  به  که  حدیثی  همین »اولین  کنیم 

آورده  که شما  است  اما می حدیثی  مخالف اید؛  قرآن  که  بینیم 

است زیرا این حدیث  می   ؛  تعالی  فَا ﴿   :فرمایداهلل 
َ
أ ا  لََعَ مذ  ُ اّللذ ء 

 
 (.224الرسالۀ للشافعی بتحقیق أحمد شاکر )  1-
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َواِْلََتاَم  الُْقْرََب  َوَِّلِي  َولِلرذُسوِل  فَلِلذهِ  الُْقَرى  ْهِل 
َ
أ ِمْن  رَُسوَِلِ 

ْغنَِياء  
َ
اأْل بنَْيَ  ُدولًَة  يَُكوَن  ََل  ََكْ  بِيِل  السذ َوابِْن  َوالَْمَساكنِِي 

فَان َعنُْه  َنَهاُكْم  َوَما  فَُخُذوهُ  الرذُسوُل  آتَاُكُم  َوَما  َتُهوا ِمنُكْم 
الْعَِقابِ  َشِديُد   َ اّللذ إِنذ   َ اّللذ از    آنچه)  [ 7الحشر:  ]  ﴾َواتذُقوا  اهلل 

ها عاید پیامبرش گردانید از آن اهلل و ]دارایی[ ساکنان آن قریه

و  ]وی[  نزدیک  خویشاوندان  به  متعلق  و  ]او[  پیامبر  آن  از 

ثروتمندان  میان  تا  است  ماندگان  راه  در  و  بینوایان  و  یتیمان 

را پیامبر ]او[ به شما داد آن   آنچهنگردد و    دستبهدست شما  

شما را بازداشت، باز ایستید و تقوای اهلل را   آنچهرا بگیرید و از  

َمْن  ﴿   :فرمایدو می   کیفر است(پیشه سازید که همانا اهلل سخت 
َعلَيِْهْم  رَْسلَْناَك 

َ
أ َفَما  تََوَّلذ  َوَمن   َ اّللل َطاَع 

َ
أ َفَقْد  الرذُسوَل  يُِطِع 

در حقیقت   هرکس)و    [80النساء:  ]  ﴾َحفِيًظا  برد  فرمان  پیامبر  از 

گردان شود ما تو را بر ایشان اهلل را فرمان برده و هرکس روی 

نفرستاده  می   ایم(نگهبان  الِْكَتاَب  ﴿  :فرمایدو  إَِِلَْك  نَزْْلَا 
َ
أ إِنذا 

للِلَْخآئِننَِي  تَُكن  َوََل   ُ اّللل َراَك 
َ
أ بَِما  اْلذاِس  بنَْيَ  تِلَْحُكَم   ِ بِاْْلَقل

بر تو نازل کردیم تا   حقبه)ما این کتاب را    [105النساء:  ]  ﴾ا َخِصيمً 
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به ]موجب[   و   آنچهمیان مردم  به تو آموخته داوری کنی  اهلل 

 1. کاران مباش(« دار خیانتزنهار جانب

پیامبر   از  اطاعت  به  امر مطلق  به  استدالل    ملسو هيلع هللا ىلصاو  قرآن  در 

بی  دلیل   آنکهکرده  را  این  و  باشد  آمده  آن  در  شرطی  چنین 

کرده ذکر  شرط  این  بطالن  و  امام   .فساد  را  استدالل  همین 

واضحشکلبهبیهقی   و  مختصرتر  آورده  ی  می   آنجا تر    :گویدکه 

حدیث به قرآن وارد شده باطل است   ۀعرض  ۀ»حدیثی که دربار

در قرآن   ؛ زیراکند و صحیح نیست و خود، خودش را باطل می 

که   2. حدیث بر قرآن باشد«   ۀی نیست که دال بر عرضچیزچهی

 . این امری واضح است

حدیثی صحیح در این معنا وجود ندارد و داللت اساساً  پس  

لزوم طاعت  بر  دال  یعنی  آن  برعکس  و  ناقض  کامال  نیز  قرآن 

بدون    ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر   است  ایشان  از  مطلق  پیروی  چنین   آنکهو 

 . شرطی را آورده باشد

 

 
 (.79/ 2اإلحکام فی أصول األحکام ) -1
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مقول بررسی  سنت،   ۀ هنگام  بر  قرآن  بودن  مقدم 

داشته  معنا  دو  است  ممکن  مقوله  این  که  دید  خواهیم 

 : باشد

رد حدیث به مجرد نیامدن حکم یا معنای آن    :امر نخست

در قرآن کریم که تفسیرگر »معنای مخالفت« نزد برخی است 

و   باطل  و  معنایی مردود  این   چراکه پذیرش است؛  بلغیرقاکه 

و معتبر ندانستن آن   ملسو هيلع هللا ىلصرد سنت پیامبر    معنای بهدر حقیقت  

مستقل در سنت   شکلبهاز احکام    هرچهاست به این معنا که  

  هرآنچهنیامدن آن در قرآن مردود است و    سبببهآمده باشد  

قرآن  در  ورودش  همان  آمده  هم  سنت  در  و  آمده  قرآن  در 

 آنکهای ندارد، حال  اش در سنت فایده کافی بوده و ذکر دوباره 

الزم  شکلبهوحی    ۀادل فساد  بیان   ۀمفصل  را  قولی  چنین 

 .پیشین به آن پرداختیم ۀاند و در مقولکرده 

در قرآن آمده    آنچه تعارض با    سبببه رد حدیث    :امر دوم

به این   .دارنداست که در این حالت قرآن را بر سنت مقدم می 

رد می  را  تعارض، سنت  نه  شکل که در صورت   صرفبهکنند، 

 .سکوت قرآن از آن حکم

اگر   تعارضی  از واقعاً  چنین  یکی  باشد  شده  محقق 

است  نشانه حدیث  صحت  عدم  بر  دال  محدثان   کهچنان های 
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کرده  زیرااندبیان  وقوع ی  ؛  محدثین  نزد  متن  نقد  وجوه  از  کی 

مخالفت حدیث با قرآن کریم یا احادیث صحیح یا عقل صریح 

است   واقع  آن جمع   طوریبهیا  بین  نتوان  هیچ شکلی  به  که 

توافق  و  بستن  جمع  امکان  اگر  اما  کرد؛  ایجاد  توافق  و  بست 

می  چنین  ادله  بین  جمع  روی  از  داشت  اگر وجود  و  کنند 

 .دارندتر را مقدم می یل قوی امکانش نبود دل
اینجا   مقایس  نوعی بهبینید  می   کهچنان مسئله  و    ۀموازنه 

قوی  انتخاب  برای  ادله  برمی میان  آن  روشی ترین  که  گردد 

دست به ترجیح فوراً  علمی و منضبط است؛ علما در این مواقع  

نصوص  نمی  میان  جمع  در  سعی  آغاز  در  بلکه  بر زنند  بنا 

می روش  شده  پذیرفته  همهای  نتیجه  در  که    نصوص   ۀزنند 

بودمورد ترجیح  به  نیاز  اگر  اما  گیرد،  قرار  و   ترتیببه  ، عمل 

شناخت نص متقدم    برحسبقدرت و ثبوت نصوص و    برحسب

می   متأخرو   کار  این  به  مسئله   هرگاهبنابراین    .زننددست 

متقدم  نص  کدام  دانستند  و  بود  شرعی  حکم  یک  به  متعلق 

کدام و  و  متأخریک  است  منسوخ  را  متقدم  ناسخ   متأخر،  را 

را مقدم می می  این وجه  قرائن    . دارنددانند و در صورت وجود 

می  مشخص  تحقیق  صورت  از در  یکی  نیز  کار  این  که  شود 
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رروش  روایت  صحت  که  است  نصوص  بین  جمع  ثابت های  ا 

 .داردکند اما نص ناسخ را در عمل مقدم می می 

بر   را  و نص دیگر ضعیف، صحیح  بود  اگر نصی صحیح  اما 

می  ترجیح  نبودضعیف  هم  مانند  نص  دو  قوت  اگر  و    ،دهند 

را مقدم می قوی  از صحت تر  اندازه  دو در یک  اگر هر  و  دارند 

برمی  قرائنی  جستجوی  در  دیگری بودند،  بر  را  یکی  که   آیند 

ای در اختیار نداشت یا امر بر وی ترجیح دهد و اگر عالم قرینه

 . کندمشتَبَه شد، در این مسئله توقف می 

در هر صورت این مسئله تابع یک روش علمی دقیق است  

دربار تفصیل  به  اصول  و  در کتب حدیث  علما  آن سخن   ۀکه 

های جمع بین نصوص و اند و خواننده را در جریان روش گفته 

دهد که بر اساس آن حدیثی بر حدیث دیگر از قرار می قواعدی  

 . شودنظر ثبوت یا از منظر داللت، ترجیح داده می 

واجب است به آن باور داشت این است که حدیث اگر   آنچه

پیامبر   از  آن  میان   ملسو هيلع هللا ىلصورود  تعارض  وقوع  باشد  و محکم  ثابت 

قرآن   و  زیرااست  غیرممکنآن  دو    ؛  سوی   ایوحی هر  از 

پروردگار متعال است و در نتیجه تعارض میان دو وحی امکان 

با بیان وجه جمع   ، در این حالت اگر تعارضی به نظر آید  .ندارد

شود و هیچ مثالی وجود ندارد که در میان آن دو بر طرف می 
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ای محکم در در تعارض با مسئله  ملسو هيلع هللا ىلصآن حدیثی ثابت از پیامبر  

ر خدای  و  باشد  اهلل  کندکتاب  از ابن  حمت  پس  که  را  تیمیه 

می  باب  این  در  استقرایی  عموم   :گویدتالشی  کار  در  »من 

حدیث صحیح دیگری   آنکهکسانی که حدیث صحیح را بدون  

تب یا  تفسیرگر  یا  آن  راوی ینیناسخ  اشتباه  رد گر  باشد  اش 

اشتباه  کرده  که  شدم  متوجه  و  کردم  دقت  سوی صرفاً  اند  از 

قرآن   ۀردکنند ظاهر  به  آن  رد  برای  اگرچه  داده  رخ  حدیث 

است بوده  جهت  دو  از  اشتباهش  و  باشد  کرده  از   :استناد  یا 

ردش  سپس  و  نیست  چنان  که  کرده  برداشتی  حدیث  ظاهر 

حدیث   ظاهر  واقع  در  که  مردود   دربردارندۀکرده،  معنای  آن 

اما  است  پنداشته حق  ظاهر حدیث  وی  که  ظاهری  یا  نبوده، 

که   حقیقت   سبببهدلیلی  در  کرده  مخالفت  حدیث  با  آن 

 1. مخالف حدیث نیست«

در سابق  سخن  معنای  در  دقت  این  با  که  یافت   خواهی 

مخالفت سنت با قرآن نیست   ۀگیری دربارخاص به موضع  مورد

؛ بلکه موضع درست در برابر تعارض عموم ادله با یکدیگر است

ادل  زیرا یکدیگر    ۀتعارض  با    چراکه  ؛ است  غیرممکنصحیح 

ممکن نیست دو دلیل صحیح در حقیقت و باطنِ خود مخالف 

 
 (. 58جواب االعتراضات المصریۀ علی الفتیا الحمویۀ ) -1
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شکل  شخص  توهم  در  مخالفت  این  بلکه  و  باشد  یکدیگر 

گیرد و بر او واجب است که این تعارض را با روشی صحیح می 

را  دلیل  خود  ثبوت  هم  که  روشی  نماید؛  دفع  ساختارمند  و 

دو دلیل   مراعات کند و هم معنی آن را؛ به این معنا که میان

اعتبار و یکی ثابت است غیرقابلکه یکی معتبر است و دیگری  

ثابت غیر  دیگری  نکند  ، و  تعارض  دو همین  . ادعای  میان  طور 

ثابتی که می  ایجاد دلیل  توافق  و  بین آن دو جمع بست  شود 

کرد، اما اگر ]جمع ممکن نبود[ و الزم شد یکی از دو دلیل بر 

شود داده  ترجیح  این    ، دیگری  از در  یکی  شک  بدون  صورت 

 .ها ایرادی داردآن 

شود گفته  شاید  احادیث   :اما  رد  یعنی  رفتار  این 

وارد شده   سبببه از صحابه  قرآن  با ظواهر  آن  مخالفت 

 :از جمله ،است 

به آن معروف است    j  عایشه  المؤمنینام  آنچهاز جمله    *

شنید هایی بر برخی احادیث که از صحابه می که گاه استدراک 

یعنی حدیث »میت   h  عمرابن  حدیث  ۀدربار  که چنانداشت،  

می خانواده   ۀگری   سبببه عذاب  وی  بر    :گفت  ، شود«اش 

اما  شنیده  را  چیزی  کند؛  رحمت  را  ابوعبدالرحمان  »خداوند 

ح  درستی به در  اما  نسپرده؛  خاطر  که به  بود  چنین  قیقت 
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جناز  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللرسول  کنار  وی    ۀاز  بر  که  گذشت  یهودی  یک 

فرمودمی  پس  می   :گریستند؛  گریه  عذاب شما  او  و  کند 

فرموده   ملسو هيلع هللا ىلص   اهللرسول »اما    :و در روایت دیگری فرمود  1.شود«می 

عذابش   ۀ خانواد  ۀگری  سبببه خداوند    :است بر  او،  برای  کافر 

َوََل تَزُِر ﴿  :»قرآن برایتان بس است که  :و فرمود  .خواهد افزود«
ْخَرى 

ُ
ی گناه دیگری را گناهکار)و هیچ    [164األنعام:  ]  ﴾َوازَِرةٌ وِْزَر أ

 2. گیرد(«بر دوش نمی 

روایت شده که حدیث فاطمه بنت   a  از عمر  کهچنان  *

پیامبر    j  قیس که  قائل   ملسو هيلع هللا ىلصرا  نفقه  و  خانه  حق  وی  برای 

 ملسو هيلع هللا ىلص  اهللرسول»کتاب اهلل و سنت    :نشده بود را رد کرد و فرمود

نمی  برای سخن زنی که  فراموش کرده را  یا  یاد دارد  به  دانیم 

نمی  می   .کنیمترک  عزوجل  ِمن  ﴿  :فرمایداهلل  ُُتْرُِجوُهنذ  ََل 
 ِ ت
ْ
ن يَأ

َ
َبيلَِنةٍّ ُبُيوتِِهنذ َوََل َُيْرُْجَن إَِلذ أ )آنان   [1الطالق:  ]  ﴾نَي بَِفاِحَشةٍّ مُّ

مرتکب   آنکههایشان بیرون نکنید و بیرون نروند مگر  را از خانه

 3. کار زشت آشکاری شده باشند(«

 :گرددپاسخ با بیان چند مسئله واضح می 

 
 به روایت مسلم. 1-

 .علیهمتفق 2-

 به روایت مسلم. 3-
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نخست مثال   :مورد  با  این  شدقبالً    آنچه ها  یعنی   ، بیان 

اِعمال هملزوم جمع بین ادله و موازنه میان آن  ادله در   ۀها و 

صورت امکان یا ترجیح در صورت عدم امکان، بر اساس قواعد  

این شواهد دال بر همین اصلی   ۀهم  . معتبر هیچ تضادی ندارد

میان   ۀاست که بیان کردیم و مجتهد برای نظر در ادله و موازن

دلیلی کهآن  داشتن  مقدم  و  قوی  ها  را  و تر می آن  داند مجال 

نمونه این  که  نیست  درست  هرگز  و  دارد  را  اجازه   عنوانبهها 

دلیلی برای رد سریع و آسان احادیث به کار برد بلکه باید در  

که  شده  باعث  دقیق  علمی  ایرادهای  برخی  که  داشت  نظر 

  اینجاچنین اجتهادی از سوی کسی که اهلیت اجتهاد دارد )در 

( سر بزند و این اجتهاد  hبانو عایشه و سیدنا عمر بن الخطاب 

می می  و  باشد  صحیح  در تواند  ما  داورِ  و  نباشد  درست  تواند 

 . پذیرش هر اجتهاد ادله و استدالل است

دوم ترجیح   :مورد  شده  استدراک  این  موجب  که  چیزی 

است دیگر  روایت  بر  مثال   .روایتی  این  )در  مُستَدرِک  شخص 

( نظرش بر این است  hین عمر مؤمنعایشه و امیرال  نالمؤمنیام

را بهتر دانسته و به یاد دارد و در نقل   ملسو هيلع هللا ىلصکه وی لفظ پیامبر  

واضح   hکند که این از استدراک عمر و عایشهراوی شک می 

ها از مجرد توهم تعارض میان حدیث و بنابراین این مثال  .است



 بر قرآن عرضه کرد  دیسنت را با
 

61 

قرآن   بلکه  نگرفته  بر خطای   عنوانبه قرآن سرچشمه  شاهدی 

صحابی در نقل حدیث و این گمان که شخص مستدرک روایت  

مانند استدالل عایشه به   ، را بهتر به یاد دارد، آورده شده است

ْخرَ ﴿  ۀآی
ُ
ی گناهکار )و هیچ    [164األنعام:  ]  ﴾ى َوََل تَزُِر َوازَِرةٌ وِْزَر أ

گیرد( همراه با روایت خود ایشان گناه دیگری را بر دوش نمی 

ََل ُُتْرُِجوُهنذ ِمن ُبُيوتِِهنذ َوََل ﴿   ۀاز حدیث و استدالل عمر به آی
َبيلَِنةٍّ  مُّ بَِفاِحَشةٍّ  تنَِي 

ْ
يَأ ن 

َ
أ إَِلذ  از   [ 1الطالق:  ]  ﴾َُيْرُْجَن  را  )آنان 

مرتکب کار   آنکههایشان بیرون نکنید و بیرون نروند مگر  خانه

 . زشت آشکاری شده باشند(

قضیه   اگر  وجود  این  در صرفاً  با  روایت  بودن  اشتباه  توهم 

سای در  بود،  آیه  از    ۀدربارقبالً    آنچه  ۀبرابر  ادله  در  نظر  اصول 

سوی کسی که اهلیت نظر در این زمینه را دارد بیان کردیم،  

و  عمر  که  نیست  این  در  شکی  و  نداشت  وجود  اشکالی  هیچ 

اند که اجتهادشان در این باب معتبر از سروران علم  hعایشه 

اند که اهلیت آن را دارند، بنابراین ای نظر دادهاست و در مسئله 

 . نااهلی خود را بر آنان قیاس گیرد درست نیست که هر

سوم  مثال  :مورد  که  این  استثنایی  است  مواردی  ها، 

اصلتأکید بر  است  صحابه  .ی  در   g  روش  که  نبود  این 

به آنان رسیده توقف کنند تا   ملسو هيلع هللا ىلصپذیرش حدیثی که از پیامبر  
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یابند،  یا دیگر احادیث[ اطمینان  از عدم مخالفت آن ]با قرآن 

پیامبر    بلکه روش همیشگی  آنان عمل به سنت  و   ملسو هيلع هللا ىلصو اصلی 

بود آن  برابر  در  فوری  نهادن   مورد  بنابراین وجود چند  .گردن 

احادیث    بیانگراندک که   آنان در پذیرش برخی   سبب به توقف 

آیات برخی  با  آن  مخالفت  گمان  نه است  وجود  استثناست   ،

 . اصل

 سبب به از سوی دیگر میان توقِّف در پذیرش برخی احادیث  

با وجوب عرض  مورد  وجود یک قوی،  و  قرآن   ۀراجح  به  سنت 

موارد و سپس توقِّف در پذیرش سنت   ۀ مطلق و در هم  شکلبه

  ؛ زیراتا اطمینان از عدم مخالفت آن با قرآن تفاوت واضح است

وردن آن از و پایین آ  ملسو هيلع هللا ىلصحقیقت این امر تضعیف سنت پیامبر  

وجود   ۀشایست  ۀمرتب با  احادیث  رد  به  منجر  که  است  آن 

می ضعیف  گمان  در   .شودترین  این  از  احادیث  حالت  این  در 

ترین داللت به جستجوی کوچک  هرکسامان نخواهند بود که  

 .قرآنی ]ولو ضعیف و بعید[ در رد احادیث صحیح بپردازد

جمل  اینکهسخن    ۀخالص از  قضیه  و   ۀاین  متون«  »نقد 

منهجیتی  و  دارای روش  است که  ادله  بین  ترجیح«  و  »جمع 

است که  .منضبط  امت مورد  منهجیتی  علمای  و  صحابه  توجه 

بوده آنان  از  دل  .پس  مجرد  به  محض آنان  به  یا  خواه 
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شبهه کوچک و  شک  نمی ترین  رد  را  آثار  و  احادیث  کردند ای 

از روی اعتبارات علمی دقیقی که ممکن است در آن به  بلکه 

 . صحیح دست یافته یا اشتباه کرده باشندرأی 

همین باعث شده تعدادی از علما با وجود اقرار به بزرگواری  

اصول  و  انضباط  و  بزرگان  آن  قدر  جاللت  سخن مو  بودن  ند 

تیمیه ابن .های آنان بر برخی احادیث را رد کنندآنان، استدراک 

به    :گویدمی  عالِم  با    آنچهاگر  تابعین  و  صحابه  برخی   دقتاز 

بوده   ، اندازد  نظر متوجه خواهد شد که حدیثِ صحیح درست 

 ، روایت شخص راوی را خطا دانسته در اشتباه بوده  آنکهاست و  

شخصی   وی  چشم   القدرجلیلاگرچه  به  اشتباهش  و  بوده 

می نمی  پاداش  اجتهادش  برای  و  حال   .بردآید  این  اگر  حال 

بزرگان صحابه و تابعین باشد پس چگونه است حال کسانی از  

از متأخر ادعای تحریف نص  و  با تکذیب راوی  را  اخبار  ین که 

و   مؤمن  ۀشود دربارکند؟ بهترین گمانی که می او رد می   سوی

دانستن   ادعای خطا  در  وی  که  است  این  برد  آنان   آنچهعالم 

پروردگار نقل کرده مورد  راویان از  اند دچار خطا شده اطمینان 

بخشش است مورد  باشد و این خطایش برای اجتهادی که کرده

علم   روی  از  و  نیت  حسن  روی  از  که  کاری  برای  تالش  و  و 

او را بر مقتضا و    تأویلو  رأی    اینکهاما    .بردانجام داده اجر می 
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چنین چیزی ظلم و حرام است و رد   ،معنای نص ترجیح دهیم 

 تأویل دیگری و  رأی    سخنی که از پیامبر به ما رسیده از روی

 1. اوست«

می  دیگری  جای  در  از  »ندیده   :گویدوی  کسی  که  ایم 

ایمانشان  و  علمی  و  عقلی  فضل  وجود  با  تابعین  یا  صحابه 

بنا   ، مخالفت با قرآن  سبببهحدیثی صحیح را رد کنند یا آن را  

یا   فهم خود  قیاس  سبببهبر  یا  معقول  با  بر خالف   ، مخالفت 

قول صحیح موافق با حدیث و   آنکهکنند مگر    تأویلمقتضایش  

بوده  حدیث  پیرو  که  بوده  که کسانی  کسانی  به  رسد  چه  اند، 

آنان آمده  از  از نشانهپس  پیامبر و  از معجزات  این  های اند؟! و 

 2. حفظ دین و شریعت و سنت است«

اجتهاداتی که از برخی از صحابه   :طور خالصهبنابراین به 

برخی   رد  در  امت  مجتهدان  و  تابعین  احادیث  و   سبببهاز 

مخالفت آن با ظاهر قرآن رخ داده در حدودی معین است که  

برخی  بر  قرآن  داللت  شده  باعث  که  اشکال  محل  آن  در 

 : به این شکل واضح است ، احادیث مقدم دانسته شود

 
 (. 57)جواب االعتراضات المصریۀ علی الفتیا الحمویۀ  1-

 (. 76همان ) -2
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است   :نخست شرعی  خاستگاه  یک  اساس  بر  اجتهاد  این 

 . که در پی دفع تعارض و ترجیح بین ادله است 

اند اهلیت آن را داشته  ی که این اجتهاد را کرده کسان  :دوم

 . و از ابزار الزم برای اجتهاد و نظر شرعی برخوردارند

این اجتهاد به مواضع معین و بسیار محدودی ارتباط   :سوم

مجتهد  ذهن  در  خاصی  اشکال  آن  در  است  ممکن  که  دارد 

پیش بیاید نه به یک اصل کلی که بر اساس آن سنت پیامبر 

یا   ملسو هيلع هللا ىلص از آن کنار گذاشته شود  بزرگی  یا بخش  پذیرفته نشود 

 . های خاصی محدود شوداستدالل به سنت در ابواب و مجال 

عرص یک  باب  این  که    ۀبنابراین،  نیست  دلش    هرکسباز 

خواست بدون قید و ضابطه به آن پا بگذارد و به ادعای وجود 

ز سنت بخواهد را ا  هرچهاین اجتهادات از برخی صحابه یا علما  

کند  ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر   سهل   .رد  بس بلکه  کاری  باب  این  در  انگاری 

ممکن است بر   ؛ زیراای است خطیرخطرناک و باز کردن دروازه

پیامبر   از  که  صحیح  عذرِ   ملسو هيلع هللا ىلصحدیثی  بدون  رسیده  ثبوت  به 

با  تنها  اعتراضی  چنین  گناه  از  نجات  و  کند  اعتراض  درست 

امکان  مقبول  شرعِی  استاجتهاد  مجتهد   ؛ پذیر  شخص  یعنی 

باید در دل خود در پذیرش حق صادق باشد و از هوای نفس 

ابزار الزم برای اجتهاد و اهلیت نظر  از  به دور و در عین حال 
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شرعی برخوردار باشد و تنها چنین کسی در صورت خطا امید 

می  و مغفرتش  شده  وعید  گرفتار  نااهالن  و  دیگران  اما  رود، 

 . گناهکار خواهند بود
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 سنت تشریعی نیست ۀهم
می  تکرار  را  مسئله  این  معاصر  نویسندگان  از  که برخی  کنند 

شود به دو بخش سنت تشریعی و صادر می   ملسو هيلع هللا ىلصهرچه از پیامبر  

می  تقسیم  تشریعی  غیر  سنت   آورالزام   آنچهشود؛  سنت  است 

اساساً    ؛ زیرا تشریعی است اما سنت غیر تشریعی الزامی نیست

 . گذاری صادر نشده استتشریع و قانون  قصدبه

بسیار مهم را    مورد  پیش از بررسی و نقد این مقوله باید دو

 : به یاد داشته باشیم

باید از آغاز این مسئله واضح باشد که اصل   :مورد نخست

ایشان این است   ملسو هيلع هللا ىلصدر سخنان و کردارهای پیامبر   و تقریرات 

را  که همه نبوی  مفهموم سنت  در مجموع  و  است  اش حجت 

می  تشریعاتشکل  بیان  و  احکام  تقریر  در  که   دهد 

مُطلق و   شکلبه اهلل متعال    ؛ زیراگیردبرداری قرار می بهرهمورد

از پیامبرش نموده است باید   . غیر مقید امر به پیروی  بنابراین 

 . این مقوله به یاد داشت ۀناقشاین مسئله را هنگام م

سر   ملسو هيلع هللا ىلصاز پیامبر    آنچهضروری است که طبیعت    :مورد دوم

داشتمی  یاد  به  را  را    ؛ زند  نبوی  رفتارهای  انواع  علما  چراکه 

 : اندبیان کرده و آن را بر چند نوع دانسته تفصیلبه
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اول طبیعی  :نوع  و    رفتارهای  برخاست  و  نشست  مانند 

به اعتبار یک فعل طبیعی محض   آنچهخوردن و نوشیدن و هر

پیامبر   آنکهبا وجود    ملسو هيلع هللا ىلصرسول خدا    ؛ زیرااز ایشان سر زده است

ِثْلُُكْم يُوَِح إََِلذ  ﴿   :است، همچنین بشر است نَا بََِشٌ مل
َ
َما أ قُْل إِنذ

َواِحٌد   إََِلٌ  إِلَُهُكْم  َما  نذ
َ
فَلَْيْعَمْل َعَماًل  أ َربلِهِ  لَِقاء  يَرُْجو  َفَمن ََكَن 

َحًدا 
َ
أ َربلِهِ  بِعَِباَدةِ  يُِْشِْك  َوََل  هم   [110کهف:  ]  ﴾َصاِْلًا  من  )بگو 

شود که خدای بشری همانند شما هستم ولی به من وحی می 

پس   است،  یگانه  خدایی  خود   هرکسشما  پروردگار  دیدار  به 

کس را در پرستش  الح انجام دهد و هیچامید دارد باید عمل ص

 . پروردگارش شریک نسازد(

انسان  دیگر  همانند  بشری  احکام  نیز بنابراین  ایشان  بر  ها 

محض بشر بودن از ایشان سر   مقتضای به جاری است و هرچه  

اگرچه    قصدبهاساساً    ، بزند نیست  تعبد  و   گونه اینتشریع 

 . مباح بودن یک کاری است بر  تأکید ملسو هيلع هللا ىلصرفتارهای پیامبر 

پیامبر    هرآنچه، یعنی  رفتارهای از روی عادت  :نوع دوم

هایی که در میان قومش معمول بوده از روی عادات و سنت   ملسو هيلع هللا ىلص

اند و دال بر عبادت بودن آن کار نیست؛ مانند عادات  انجام داده 

ایشان در خوردن و نوشیدن و لباس و خواب و بیداری؛ برای 

یا   کدو  خوردن  یا مثال  گرسنگی  از  شکم  به  سنگ  بستن 
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پوشیدن لباس پنبه یا خوابیدن بر حصیر یا بلند نگه داشتن مو 

نه  بر مباح بودن است  این کارها و مانند آن دال  و مانند آن؛ 

 . تشریع یا تعبد انجام نشده است قصدبه ؛ زیرااستحباب

دربار اگر  به   ۀاما  ترغیب  یا  شود  وارد  امری  عادی  امری 

نشانه و  قرینه  یا  شود  آن  وجود انجام  آن  تشریع  بر  دال  ای 

کار  صورت  این  در  باشد  یا  مورد  داشته  )مستحب  مشروع  نظر 

شارع از روی قصد آن کار را از حالت   ؛ زیراواجب( خواهد شد

لباس   پوشیدن  مانند  است،  ساخته  خارج  عبادت  به  عادت 

ه داشتن ریش یا قرار دادن میت به سمت قبله در سفید، یا نگ 

در باب آداب وارد شده مانند آداب خواب و آداب   هرآنچهقبر و  

و  خال  به  رفتن  و  عطسه  و  سالم  آداب  و  نوشیدن  و  خوردن 

 . مانند آن

کارهایی که رفتارهای تشریعی است  :نوع سوم یعنی   ،

شرع احکام  انجام  کیفیت  توضیح  و  تشریع  و  بیان  هدف  ی به 

مانند نماز و حج انجام شده است؛ در این دست کارها پیروی از 

 . ایشان مطلوب است و ممکن است واجب یا مستحب باشد

چهارم است  :نوع  اجتهادی   باره دراینکه    رفتارهای 

ای سخن خواهیم گفت و این همان عرصه   تفصیلبهکمی بعد  

 . برنداست که برخی برای عبور شبهات از آن بهره می 
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پ بنا بر  که  رفتارها و احکام خاص به ایشان    :نجمنوع 

نُه  داشتن  مانند  است  ایشان  به  مربوط  تنها  شده  ثابت  دلیل 

در این موارد  ملسو هيلع هللا ىلصحکم پیامبر  ؛ زیراهمسر و تبرک به آثار ایشان

 . مانند دیگران نیست

است  :نوع ششم روی معجزه  از  که  مانند رفتارهایی   ،

به   که خداوند  عاداتی  می خوارق  ایشان جاری  ساخت، دستان 

چنین   ؛ زیراطلبی بوده یا بدون قصد چالش چه از روی مبارزه

رخ داده است و راهی برای پیروی از    ملسو هيلع هللا ىلصاز ایشان  یقیناً  مواردی  

محل اساساً    العادهخارقامور    ؛ زیرادر این امور نیست  ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر  

داده و   تکلیف نیستند و چنین اموری تنها به اذن پروردگار رخ

 . در حقیقت از کار پروردگار است

پیامبر  این از  که  است  کارهایی  انواع  می   ملسو هيلع هللا ىلصها  و  سر  زند 

که طور  تقسیممی   همان  فوق  بینید  بر  بندی  علمی بنا  نگاه 

را   باب  این  و  است  می   شکلبهدقیق    برخالفچیند،  منظم 

بسیاری از کسانی که تقسیم سنت به تشریعی و غیر تشریعی 

بخش  نپذیرفتن  هدف  به  تشریعی را  سنت  از   هایی 

 . دهندبرداری قرار می بهرهمورد
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توسع در  اشکال  حقیقت  در  سنت  ۀ اما  های مفهوم 

بنا شده است که میان  بر دو رکن اساسی  غیر تشریعی 

 :ها اندکی تداخل وجود داردآن

هر رفتاری   اینکهو    ملسو هيلع هللا ىلصمفهوم اجتهاد پیامبر    :رکن نخست

می  سر  ایشان  ممکن الزاماً  زند  از  بلکه  نیست  مستقیم  وحی 

از سوی  رفتاری  هرگاه  و  باشد  ایشان  از سوی  اجتهادی  است 

بر  ایشان   نباشد در معرض خطا قرار دارد و بنا  وحِی مستقیم 

اجتهاد  جمله  ۀدربار  صراحتبهاین   روی  از  که  نصوص  از  ای 

اشتباه  بیان  برای  وحی  سپس  و  است  داده  رخ  بوده  ایشان 

شده نازل  گرفته   .ایشان  نتیجه  از بنابراین  برخی  که  اند 

نیست تشریع  موضع  نبوی  زیرارفتارهای  سوی   ؛  از  اجتهادی 

ایشان    ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر   نیز همانند  دیگران  بنابراین  و  حق   ملسو هيلع هللا ىلصاست 

ای جز اجتهاد پیامبر اجتهاد دارند حتی اگر این اجتهاد نتیجه 

 . داشته باشد  ملسو هيلع هللا ىلص

نبوی    :رکن دوم رفتارهای  در    اینکهو    ملسو هيلع هللا ىلصحقیقت  ایشان 

نقشزندگی  کرده شان  ایفا  را  متعددی  همهای  و   این  ۀاند 

گاه   بلکه  نبوده  پیامبری  نقش  در  انسانیت   مقتضای به رفتارها 

یا   زندگی نقش   مقتضایبهخویش  در  که  داشته هایی  اند شان 

ند نمانند نقش یک رهبر سیاسی یا قاضی یا پدر یا همسر و ما
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داده  انجام  رفتارهایی  که    .اندآن  رفتاری  هر  نتیجه  در 

داده   مقتضایبه انجام  است پیامبری  واجب  و  است  وحی  اند 

ب شود  نقشربرگرفته  دیگر  که  خالف  زندگی  در  ایشان  های 

چنین نیست و جایز نیست به اعتبار صادر شدن آن از پیامبر 

اعتباری   آنکه  سبببه  ؛ زیرا در مقتضای سنت وارد کرد  ملسو هيلع هللا ىلص به 

 . تشریعی نیستضرورتاً جز مقام نبوت از ایشان سر زده 

ریشمی   کهنان چ موضع   ۀبینید  به  حقیقت  در  معضل  این 

گیری مخالفان خواننده در برابر اجتهادات نبوی و طبیعت بهره 

 . گردداز آن برمی 

که   ایرادی  اصل  واقع  در  به    اینجااما  دارد  آیا    اینکهوجود 

پیامبر   از  می   ملسو هيلع هللا ىلصاجتهاد  به سر  حتی  نه  و  خیر  یا  زند 

تشریعی« تقسیم غیر  سنت  و  تشریع  »سنت  اصطالحی  بندی 

نیست تقسیممی   چراکه  ؛ مربوط  این  از  معنای  توان  یک  بندی 

سنت از  برخی  که  معنا  این  به  داشت  منظور  را  های صحیح 

پیامبر در اساس و از ابتدا برای تشریع بنا نهاده شده و برخی از  

طبع و عادت از بنا بر  مانند رفتارهایی که    ، تها چنین نیسآن 

 . صادر شده است ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر 

می  رخ  هنگامی  مشکل  این  اما  بر  تکیه  با  که  دهد 

از  تقسیم صیحح  شناخت  بدون  و  علمی  انضباط  بدون  بندی 
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که در   ملسو هيلع هللا ىلصطبیعت اجتهاد نبوی و دیگر مظاهر عصمت پیامبر  

از سنت تشریعی   زیادکم یا    ارتباط با آن است، بخواهند بخشی 

 . را حذف و در چارچوب سنت غیر تشریعی قرار دهند

این   برابر  در  که  معاصران  از  برخی  سخن  به  انسان  اگر 

گرفته  موضع  سنت  از  بیندازدبخش  نظر  حجم   ، اند  متوجه 

»سنت غیر تشریعی« در حق   ۀشود که آنان به بهانجنایتی می 

تر  زمان گسترده   رمروبه جنایتی که    .اندسنت نبوی مرتکب شده 

های مربوط شده و با سخن از برخی جوانب متعلق به رهنمون

شروع  سبیل  کردن  کوتاه  و  ریش  داشتن  نگه  مانند  ظاهر  به 

تشریع خارج گشته   ۀسنت غیر تشریعی از دایر  ۀشده و به بهان

در باب طب کشیده و آن را    ملسو هيلع هللا ىلصسخنان پیامبر    ۀو سپس به هم

بشری که به چارچوب صرفاً    ۀجرباز سنت خارج کرده تا یک ت

دایر و سپس  معروف شود  است  این   ۀتاریخی خودش محدود 

وسیع  پیامبر  رفتار  سیاسی  رفتارهای  تا  شده  از   ملسو هيلع هللا ىلصتر  نیز 

های تشریعی ایشان خارج شود و کار به جایی رسیده که  سنت 

»شما به امور   ۀ های متعلق به امور دنیوی تحت قاعدسنت   ۀهم

 . ترید« از سنت تشریعی خارج گردددنیای خود آگاه 
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دو    ۀبندی به مناقشبرای توضیح وجهِ اشکال در این تقسیم

تقسیم این  در  که  اساسی  کرده رکن  استناد  آن  به  اند بندی 

 : خواهیم پرداخت

اجتهادات نبوی منافی تشریعی بودن    :اساس نخست

 :آن نیست

قضی که  شود  دانسته  پیامبر    ۀباید  از  اجتهاد   ملسو هيلع هللا ىلصوقوع 

ای اختالفی و دور و دراز است که علما در کتب اصول مسئله 

نگاه آنان به این مسئله را   ۀاند و خالصبه آن پرداخته   تفصیلبه

 :توان در دو رویکرد اصلی خالصه کردمی 

نخست که    :رویکرد  از  مطلقاً  کسانی  را  اجتهاد  وقوع 

 . اندایشان نفی کرده

را جایز   ملسو هيلع هللا ىلصکسانی که وقوع اجتهاد از پیامبر    :رویکرد دوم

به امور صرفاً  یک گروه این را    :مختلفرأی    اند اما بر دو دانسته

دانسته محدود  دینی دنیوی  امور  نه  دیگرو    اند  که   گروه 

 . اندآن را در امور دنیوی و دینی روا دانسته ، انداکثریت

اند روا دانسته  ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر  درمورد  این گروه دوم که اجتهاد را  

گروهی این اجتهاد ایشان را در باب عصمت   :اندنیز بر دو دسته

دانسته و وارد  است  منزه  اشتباه  وقوع  از  ابتدا  همان  از  که  اند 

دانند اما اقرار ایشان بر گروهی دیگر آن را از عصمت خارج می 
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را   در نسته دا  غیرممکناشتباه  اشتباه  صورت  در  )یعنی  اند 

این   .توسط وحی تصحیح خواهد شد(قطعاً  این اشتباه    ، اجتهاد

که حنفی  است  آن همان چیزی  از  باطن«  عنوان »وحی  با  ها 

بنابراین رفتارهایی که از ابتدا بر اساس وحی بوده    .اندنام برده 

اند و اجتهادی را که توسط وحی را عمل به وحی ظاهر دانسته

 .اندشده را عمل به وحی باطن دانسته  تأیید

روا بودن اجتهاد از پیامبر درمورد  به هر حال، این اختالف  

خارج   ملسو هيلع هللا ىلص و  تشریعی  غیر  سنت  مفهوم  گسترش  به  هرگز 

پیامبر   رفتارهای  از  نمونه  این  وحی   ملسو هيلع هللا ىلصساختن  چارچوب  از 

اقوال اصولی  حتی وسیع  ؛ زیراانجامدنمی  اقرار  بارهدراینترین   ،

دارد   تأکیدداند و بر این  می   غیرممکنبه اشتباه را    ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر  

پیامبر   از  اجتهاد  دادن  رخ  صورت  در  اجتهاد   ملسو هيلع هللا ىلصکه  این  یا 

یا تخطئه می   تأییدتوسط وحی   پایان خواهد شد و  شود و در 

حکم شرعی در نهایتاً  حق را از طریق وحی خواهیم دانست و  

پیامبر  مستقر    مورد  آن بگوییم  چه  است،  اجتهاد   ملسو هيلع هللا ىلصشده 

بگوییم   آنکهکرده یا    تأییداند و سپس وحی آن اجتهاد را  کرده 

است و   از اساس پیرو وحی است و اجتهادی نکرده   ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر  

 .ی نداردتأثیراین اختالف هیچ  آنکهحاصل 
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صادر شود و    ملسو هيلع هللا ىلصمقصود آن است که هر اجتهادی از پیامبر  

باشد   هم  می قطعاً  اشتباه  نازل  را وحی  اشتباه  وقوع  و  شود 

که  می   گوشزد نیست  درست  پس  در مبدأ  کند،  نهادن  گردن 

قسمتی از آن   آنکه  ۀبرابر وحی از جمله سنت نبوی را به بهان

گل دارد  قرار  صواب  و  خطا  معرض  در  و  نبوی  آلود اجتهادات 

نبوی محدود است و اشتباه باب اجتهادات  اساساً    چراکه  ؛ کنیم

به فوراً  در این باب محدود نیز محدود است و اگر رخ دهد نیز  

انجامد و این تصحیح بیانی تصحیح وجه خطا توسط وحی می 

 . خواهد بود برای مراد و مقصد شریعت

به   :اساس دوم این است که  نبوی  اصل در رفتارهای 

 : اعتبار پیامبری ایشان صادر شده باشد

حجت بودن سنت نبوی تقریر شد، دال    ۀتر دربارپیش   آنچه

ی که از جناب نبوی صادر هرچیز درمورد  بر این است که اصل  

مقتضای پیامبری ایشان است، مانند بنا بر  شود آن است که  می 

الَْهَوى  ﴿  :فرمایدمی سخن اهلل متعال که   َعِن  يَنِطُق  إِْن   3َوَما 
يُوَِح  وَِْحٌ  إَِلذ  سر    [4-3نجم:  ]  ﴾ُهَو  از  سخن    هواوهوس)و 

 . شود(که وحی می   ایوحی ( این نیست جز 3گوید )نمی 

»بنویس؛   : خطاب به عبداهلل بن عمرو که   ملسو هيلع هللا ىلصسخن پیامبر  

جانم به دست اوست از آن )یعنی دهان مبارک(   آنکه قسم به  
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بنابراین صحیح نیست بدون وجود    1. شود« جز حق خارج نمی 

این  این اصل خارج شویم که در صورت وجود  از  قرائنی قوی 

شایست که  را  احکامی  نبوی  رفتار  خود   ۀ قرائن،  به  است  آن 

 . خواهد گرفت

  شکل بهین را  ا  ، دقت کنید  ملسو هيلع هللا ىلصاگر به تعامل صحابه با پیامبر  

با   آنان  برخورد  در  پیامبر    هرآنچهواضحی  شد صادر می   ملسو هيلع هللا ىلصاز 

فرمان  .خواهید دید و  بر تسلیم  و  نزد صحابه اصل  بود  برداری 

 ۀ دربارفوراً  برایشان مبهم بود    ملسو هيلع هللا ىلصاگر طبیعت یک رفتار پیامبر  

می  پرسش  واضح آن  برایشان  نبوی  رفتار  طبیعت  تا  کردند 

ای بود که باعث ابهام گردد که این نیز در صورت وجود قرینه

 آنچهاما اگر چنین تصوری نزد آنان وجود داشت که هر  .شدمی 

در سنت پیامبر به امور دنیوی یا سیاسی یا نظامی مربوط است 

ا این  به  نیازی  دیگر  نیست  تشریع  از  و طمینان بخشی  یابی 

توضیح  سؤال در و  اطمینان  برای  این تالش  بلکه  نبود  خواهی 

نشان می  ابهامی  هرگونه  وجود  نزد صورت  حالت  این  که  دهد 

 . صحابه یک حالت استثنایی بوده است

نخل که صحابه در پیروی   بارورسازی  ۀبرای مثال در قضی

پیامبر   سپس ها را ترک کردند و  نخل   بارورسازی  ملسو هيلع هللا ىلصاز گمان 

 
 به روایت ابوداوود و احمد و تصحیح احمد شاکر و آلبانی.  1-
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پیامبر   که  شد  واضح  گمان   ملسو هيلع هللا ىلصبرایشان  روی  از  را  این سخن 

دهد که نزد آنان اصل بر اند نه وحی؛ این نشان می خود گفته

در باب امور دنیوی در اصل به   ملسو هيلع هللا ىلصاین بوده که سخنان پیامبر  

 . هدف تشریع است

خواهی  و توضیح  سؤالشود،  بر این امر می   تأکیدباعث    آنچه

و   تا   ۀربارد  سؤالآنان  است  پیامبر  رفتار  یا  سخن  طبیعت 

که  بوده  نبوی  محض  اجتهاد  یک  آن  که  شوند  مطمئن 

 : برای مثال .مناقشه است، یا خیرقابل

در روز بدر که   ملسو هيلع هللا ىلصاز پیامبر    a  حباب بن المنذر  سؤال  *

را آیا خداوند به شما نشان داده است و ما   منزلگاهاین    :پرسید

و رأی    صرفاً  آنکهحق عقب ماندن یا جلو رفتن از را نداریم، یا  

فرمودند ایشان  است؟  فریب  و  و رأی    »بلکه  :]تاکتیک[ جنگ 

]حال که چنین است[   :گفت  .]تاکتیک[ جنگ و فریب است«

 1. محل ]مناسبی برای[ اردو زدن نیست اینجا

پیامبر    * که  هنگامی  انصار  که  نصف   ملسو هيلع هللا ىلصسخنی  فکر  به 

احزاب افتاد به   ۀکردن محصول خرمای مدینه با غطفان در غزو

این    :ایشان گفتند آیا  پیامبر خدا،  از آسمان است   ایوحی ای 

 
ابن اسحاق، چنان  1-   القرآن   احکام  در   العربی ابن .  است  آمده  هشام  ابن  ۀکه در سیربه روایت 

 .داندمی  ضعیف  را آن آلبانی شیخ. است ثابت: گویدمی
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روی از  یا  پروردگاریم،  امر  تسلیم  صورت  این  در  و رأی    که 

خواه شماست؟ اما و دل رأی    ما تابعرأی    خواه شماست کهدل 

امان ماندن ما هستی به اهلل سوگند شما ما و  اگر خواهان در 

آورند مگر ای خرما به دست نمی ای که از ما دانهها را دیده آن 

 1. مهمان« عنوانبهاز روی خرید یا 

  ملسو هيلع هللا ىلص رخ داد هنگامی که پیامبر    j  برای بانو بریره  آنچه  *

ایشان   پس   پادرمیانی نزد  برگردد،  او  نزد  به  شوهرش  تا  کرد 

می   :گفت امر  مرا  آیا  خدا،  رسول  فرمودای  من   :کنید؟  »خیر 

 2.میانجی هستم«صرفاً 

برخی رفتارهای نبوی که به امور    ۀها درباراین پرسش   ۀهم

قرار دهید خواهید   تأملدقت و  مورد  دنیوی مربوط بوده را اگر

وحی  رفتار  این  منبع  که  بوده  این  احتمال  آن  دلیل  که  دید 

که به دلیل   آنجاییبوده و برای تشریع صادر شده است اما از  

این  آیا  ]که  در ذهن شنونده شبهه حاصل شده  قرینه،  وجود 

نبوی یا خیر[    امر  است  وحی  روی  است  سؤالاز  آمده    .پیش 

هر صحابه  که  کنیم  فرض  اگر  امور   مورد  بنابراین  به  مربوط 

 
گوید: در سند آن محمد  در المعجم الکبیر. هیثمی در مجمع الزوائد می   یبه روایت طبران  -1

 اند.بن عمرو است که حدیثش حسن است و دیگر رجال آن ثقه 

علم از جمله ابن تیمیه و احمد شاکر و آلبانی آن  به روایت ابوداوود و احمد. گروهی از اهل  -2

 اند.را صحیح دانسته
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نبود   سؤال دانستند دیگر نیازی به  دنیوی را خارج از تشریع می 

می  اینو  در  که  صاحب   مورد  دانستند  از اختیارکامالً  و  ند 

فهمیم که آنان به دیگر اوامر ایشان که چنین نبوده می   آنجایی 

بوده  و  پایبند  است  این  بر  اصل  و  استثناهایی سؤاال  ایناند  ت 

ای به پرسش وجود قرینه  دلیلبه اند در جزئیاتی خاص که  بوده

 . اندانجامیده 

حقیقت تشخیص میان منزلت رفتارهای   :اساس سوم 

 :نبوی

است   مفید  این  فقهی  جستجوی  و در  رفتارها  میان  که 

تصرفات نبوی بر این اساس که به اعتبار امامت از وی سر زده 

یا به اعتبار قضا یا تبلیغ تفاوت قائل شویم و این آثار گوناگونی 

اند که از جمله مشهورترین آنان دارد و علما به آن اشاره کرده 

 . امام قرافی است

نبوی  برخی از معاصران به همین تنوع در منزلت تصرفات  

به صرفاً  که سنت تشریعی  اند  برای اثبات این ادعا استناد کرده 

اما   است،  متعلق  فتوا  و  تبلیغ  و   حکمرانیبه    آنچهجانب 

 . سیاست و قضا وابسته است از جانب تشریعی نیست

این تفاوت قائل شدن میان رفتارهای نبوی در اصل درست  

ایشان امام و    اینکهبرخی از تصرفات نبوی به اعتبار    ؛ زیرااست
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حاکم مسلمانان بوده از ایشان سر زده است مانند برپا داشتن  

برخی   همچنان کهسازی لشکرها و توزیع غنایم،  حدود و آماده 

ایشان   عملکردهای  است  عنوانبهاز  بوده  حکم   ، قاضی  مانند 

ادله در  نظر  و  شاکیان  میان  اعتبار   آنچهبنابراین    . نمودن  به 

به  متعلق  احکام  از  زده  سر  ایشان  از  بودن  حاکم  و  امامت 

و   است  ایشان    آنچهحاکمان  از   عنوانبه از  شده  صادر  قاضی 

احکام متعلق به قاضیان است و در این معنا هیچ شکی   ۀجمل

از  ابواب  این  ساختن  خارج  به  ارتباطی  هیچ  این  اما  نیست، 

های تشریعی سنت   ۀاز جمل  این نیز  ؛ زیراسنت تشریعی ندارد

قاضیان و  حاکمان  مخصوص  اما  عملکردهای   .است  این  یعنی 

نبوی نیز احکامی تشریعی است اما مربوط به حاکمان نه عموم 

بلکه   نیست  سطح  یک  در  نیز  رتبه  جهت  از  سپس  و  مردم 

دیگر  بخشی  و  مستحب  بخشی  و  است  واجب  آن  از  بخشی 

 . مباح

 : از دو جهت پیش آمده است اینجااما اشکال در 

آنان از این احکام نفی تشریع کرده آن را   :جهت نخست

اند که این اشتباه است،  های غیر تشریعی دانستهسنت  ۀاز جمل

است والیت  صاحبان  خاص  احکام  این  برپا   .بلکه  مثال  برای 

حاکمان   به  مختص  اما  است  شرعی  واجبات  از  حدود  داشتن 
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اقام  مردم و درست  تکتکاست نه   حدود   ۀنیست که بگوییم 

 . از سنت تشریعی نیست

احکام سیاست و قضا    ۀآنان این حکم را بر هم  :جهت دوم 

حال   دادند  پیامبر    ۀقاعد   آنکهتعمیم  به   ملسو هيلع هللا ىلصتصرفات  متعلق 

انجام   عنوانبه برخی از کارهایی است که ایشان   امام یا قاضی 

نه  داده  هم  آنکهاند  و   ۀبه  باشد  مربوط  قضا  و  سیاست  ابواب 

است بزرگی  تفاوت  دو  این  زیرامیان  شرعی   ؛  احکام  از  برخی 

تصرفات  قبیل  از  نه  است  همه  برای  ثابت  احکامی  سیاسی، 

 . خاص حاکمان و قاضیان 

بندی سنت به تشریعی و غیر تشریعی  تقسیم  آنکه خالصه  

بندی اصطالحی برای طبقه یک فرایند فنی   عنوانبهتوان  را می 

در  اشکال  اما  پذیرفت،  آن  به  متعلق  احکام  و  نبوی  رفتارهای 

فاصله می  رفتارها  این  بین  که  است  و طبیعت مرزهایی  اندازد 

 . سازی برخی از احکام تشریعی جایی این مرزها برای خارججابه

پیامبر   از تصرفات  بهان  ملسو هيلع هللا ىلصاین درست نیست که برخی  به   ۀ را 

یا  آنکه بوده  اجتهاد  ایشان در تعدد نقش   سبب به   از روی  های 

ساخت خارج  شریعت  چارچوب  از  زیرازندگی،  خود   ؛  این 

می  مشخص  که  است  در شریعت  نبوی  تصرف  کدام  کند 
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وارد می  از شریعت چارچوپ شریعت  بخشی  کدام یک  و  شود 

 . و وضوح این مسئله را بیان کرده است دقتبهنیست و 
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که  حالی  در  بپذیریم،  را  حدیث  چگونه 

 انجام گرفته؟ تأخیرتدوین آن با 
برخی به این دستاویز که سنت نبوی چند قرن پس از پیامبر 

شک   ملسو هيلع هللا ىلص آن  حفظ  در  شده،  تدوین  دیگران  و  بخاری  توسط 

برخی نیز با یاد آوردن نهی از نوشتن سنت توسط   .اندازندمی 

است می   تأکیدتدوین    تأخیربر    ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر   این چیزی  و  کنند 

 هرچهسازان مهیا ساخته تا  که به ادعای آنان فضا را برای دروغ

 ۀ وارد کنند و هنگامی که لحظ   ملسو هيلع هللا ىلصاند در سنت پیامبر  خواسته

بسیاری از این احادیث ساختگی بدون بررسی   فرارسیدتدوین  

 . و وارسی به ناقالن رسیده است

های علمی را در  اما در حقیقت این تصور انبوهی از مغالطه 

دارد،   شناخت   ۀدربار  ویژهبهخود  و  نبوی  سنت  تدوین  تاریخ 

رجال و  حدیث  می   .علوم  گمان  بسیاری  مثال  که برای  کنند 

آغا بخاری  دوران  از  سنت  کمی تدوین  را  آن  برخی  و  شده  ز 

دانند و این معضل عمیقی امام مالک می   أزودتر، از دوران موط

سطحی بودن نقدی است که بسیاری از مردم   نشانگراست که  

 . کننددر حفظ سنت عنوان می  اندازیشکبرای 
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از   از جنبه  تفصیلبه  آنکهپیش  برخی  موضوع به  این  های 

باید از تقریر عقیده  با ای  بپردازیم،  آغاز کنیم که این ایمان را 

که   دارد  پیامبر    هرآنچهخود  سنت  از  داشته   ملسو هيلع هللا ىلصامت  نیاز 

باید   آنچه  ؛ زیرا محفوظ است نیاز دارد  را امت برای دین خود 

این  در حق  که خداوند  است  امتیازی  این  و  باشد  حفظ شده 

ادل از  و  است  داشته  مبذول  این سخن   ۀامت  ادعا،  این  قرآنی 

ََلُ  ﴿   :اهلل متعال است که فرموده است ِْكَر ِإَونذا  اَّلل ْْلَا  نَزذ ََنُْن  إِنذا 
کرده تربی )  [9الحجر:  ]  ﴾َْلَافُِظونَ  نازل  را  ذکر  این  ما  و دید  ایم 

 .(نگهبان آن خواهیم بودقطعاً 

شامل  آیه  این  در  به ذکر  مختص  تنها  که  است  آن  از  تر 

اش ذکری است که خداوند بر بنده   ۀقرآن باشد، بلکه شامل هم

 . نازل کرده است

شود و حتی اگر فرض کنیم که این آیه سنت را شامل نمی 

شده   یاد  آن  در  که  و ذکری  است  قرآن  به  مختص  تنها 

شود، باز هم حفظ سنت را نفی محافظت تنها شامل قرآن می 

زیراکندنمی  تبیین  ؛  و سنت  خداوند  کرم  از  و  است  قرآن  گر 

قرآن است را برای   بیانگر  آنچهلطف او در حق بندگان است که 

برای فهم قرآن نیاز است، از جمله   آنچهداشته است و  آنان نگه

ه حدیث  و  استلغت  شده  حفظ  قرآن  زیرامانند  از   ؛  هدف 
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حفظ قرآن، بیان حجت است و حجت برای کسی که قرآن به 

او رسیده اگر توانایی فهم قرآن را نداشته باشد و معانی قرآن را  

سنت  شناخت  بدون  شناخت  این  و  است  نشده  اقامه  نفهمد 

نمی   ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر   قرآن کامل  حفظ  به  تکفل  نتیجه  در  گردد، 

حفظ  استتبیین  آنچه  شامل  قرآن  سنت  ، گر  نیز   ، یعنی 

 . شودمی 

برای مثال اگر خداوند ما را امر به برپا داشتن نماز و ادای 

رمضان و حج کرده و مجمل آن در قرآن آمده،   ۀ زکات و روز

الزم نتیجه  در  است؛  آمده  سنت  طریق  از  آن  حفظ   ۀتفصیل 

نیز حفظ  آمده  در سنت  که  آن  تفصیالت  که  است  این  قرآن 

شده باشد و این امری واضح است و نیازی به شرح و تفصیل 

 .بیشتر ندارد

 دستبهاسباب حفظ سنت    ۀدر ادامه تفصیل بیشتری دربار

خداوند  توفیق  به  که  کسانی  شد؛  خواهد  بیان  حدیث  علمای 

د را در راه روایت حدیث و ثبت و ضبط و حفظ آن خو  ۀوظیف

حدیث  حفظ  در  احتیاط  راه  در  بلکه  و  رساندند  انجام  به 

در  خطای  و  دروغ  ثبت  به  رفته  فراتر  این  از  کارشان  صحیح، 

است  رسیده  ملت   .روایت  دیگر  نزد  نقل  تاریخ  در  که  ها کسی 

این  بیاندازد هیچ تالشی را نزدیک به تالش موجود در  نظری 
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پیامبرشان   سنت  حفظ  برای  یافت  ملسو هيلع هللا ىلصامت    چراکه  ؛ نخواهد 

را کسی  این  و  است  اسالمی  علوم  افتخار  نقل،  و  روایت  علوم 

بنابراین مسئله   .کند که با این علوم زندگی کرده باشد درک می 

برمی  کسی  ذوقِ  بهره به  که  حاصل  گردد  علم  و  معرفت  از  ای 

بهره است از درک از این علوم و معارف بی   آنکهکرده باشد و  

ناتوان است به چشیدن لذت آن و چه رسد    ، کامل این معانی 

ای از آن اشاره خواهیم به گوشه  شاءاهللان این چیزی است که  

 . کرد

اما پیش از پرداختن تفصیلی به این مسئله بهتر است کمی 

پیامبر    ۀ شبه   ۀدربار حدیث    ملسو هيلع هللا ىلصنهی  نوشتن  از   .بپردازیماز 

 ملسو هيلع هللا ىلصبا سند صحیح روایت شده که پیامبر    a  ابوسعید خدری

»از من ]چیزی[ ننویسید و هرکس از من چیزی به   :فرمودند

و  نقل کنید  از من حدیث  و  پاک کند  را  آن  نوشته  قرآن  جز 

 1. اشکالی نیست«

 : کننداز این شبهه برای تقریر دو مسئله استفاده می 

نیست  اینکه  : نخست حجت  زیراسنت  بود   ؛  چنین  اگر 

نوشتن   ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر   به  امر  بلکه  و  نکرده  نهی  آن  نوشتن  از 

تر پیش  ؛ زیراقصد پاسخ به این شبهه را نداریم  .کرداحادیث می 

 
 به روایت مسلم.  -1
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این به  سنت  حجیت  بحث  خیلی   مورد  در  این  اما  پرداختیم 

جالب است که شخصی برای رد سنت از سنت استدالل کند! 

خود سنت است، اما   ، سنت  نگوید که دلیل حجت نبوداو می 

ای حجت است و به همین سنتی که به آن استدالل کرده آیا  

 آید؟! کار استدالل می 

است  اینکه  :دوم نشده  حفظ  زیرا سنت  از    ؛  سنت  نوشتن 

های زیادی دروغ  آنکهافتاده، پس از    تأخیردوران بیان سنت به  

 . به آن افزوده شده است

می  رفع  را  شبهه  این  که  خوانش  چیزی  از  دوری  کند، 

و   سنت  همجمعگزینشی  پیامبر    ۀآوری  درمورد   ملسو هيلع هللا ىلصسخنان 

 ۀاجاز  بیانگراحادیثی نیز آمده که    ملسو هيلع هللا ىلصاز پیامبر    ؛ زیراسنت است

است آن  به  امر  بلکه  و  سنت  جمله    .نوشتن  از    آنکهاز  مردی 

برخاست و   ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر    ۀاهالی یمن به نام ابوشاه در اثنای خطب

خدا  :گفت رسول  ای  بنویسید  من  پیامبر    . برای   ملسو هيلع هللا ىلص پس 

 1. »برای ابوشاه بنویسید« :فرمودند

العاص بن  عمرو  بن  عبداهلل  گفت   a  از  که  است   : روایت 

حفظ کردن آن   قصدبهشنیدم  می   ملسو هيلع هللا ىلص  را از پیامبر  هرآنچهمن  

آیا   :نوشتم، پس قریشیان مرا از این کار نهی کردند و گفتندمی 

 
 .علیهمتفق 1-
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 ملسو هيلع هللا ىلص رسول خدا    آنکهنویسی حال  شنوی می ی را که می هرچیز

گوید؟ پس دست از بشر است و در خشم و خشنودی سخن می 

برای رسول خدا   را  آن    . بیان کردم  ملسو هيلع هللا ىلصنوشتن کشیدم، سپس 

»بنویس؛ قسم به   :ایشان به دهان خویش اشاره نموده و فرمود

 1.«آیداوست، از این جز حق بیرون نمی  دستبهجانم  آنکه

بر   پیامبر  بنا  صریح،  و  صحیح  احادیث  نوشتن   ملسو هيلع هللا ىلصاین  به 

توان میان این احادیث و حدیث امر کرده است، اما چگونه می 

که   ایجاد   بیانگراحادیثی  توافق  است  حدیث  نوشتن  از  نهی 

 کرد؟

 : ترینش چنین استدارند که مهمرأی   چند بارهدراینعلما 

ترجیح۱ اجاز  :ـ  احادیث  علما  از  را   ۀگروهی  نوشتن 

احادیث   آنکه   سبببه با  مقایسه  در  و  است  مشهورتر  و  بیشتر 

 . اندتر، ترجیح دادهنهی از نوشتن قوی 

برخی از علما نیز احادیث نهی از نوشتن حدیث    :ـ نسخ۲

اجاز  واسطۀبهرا   می   ۀاحادیث  منسوخ  را نوشتن  نهی  و  دانند 

دانند که ترس از مخلوط شدن حدیث با مربوط به آغاز کار می 

نص  و  شد  برطرف  محذور  این  وقتی  اما  داشت،  وجود  قرآن 

 . قرآنی شکل منظم گرفت، نوشتن سنت نیز مجاز شد 

 
 اند. به روایت ابوداوود و احمد. احمد شاکر و آلبانی آن را صحیح دانسته 1-
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مانند    ـ۳ است،  خاص  مواضعی  و  شرایط  به  مربوط  نهی 

ب ه نوشتن حدیث و قرآن سخن برخی از علما که نهی مربوط 

در یک صحیفه بوده است که ممکن بود میان این دو اختالط 

دهد نزول   آنکهیا    .رخ  هنگام  به  خاص  سنت  نوشتن  به  نهی 

یا   بوده  قرآن  و  التباس سنت  ترس  از  و  برای   آنکهقرآن  نهی 

کسانی بوده که به حفظشان اطمینان بوده و ترس از این بوده  

 . اش اکتفا کند و مانند آن هکه در صورت نوشتن به نوشت

بر    آنچهاما   اجماع  که  است  این  است،  مهم  ما  برای 

هیچ اختالفی   بارهدراینمشروعیت نوشتن سنت مستقر شده و  

نیست علما  صالح   .میان  بن  ابوعمرو  بزرگ،  محدیث  امام 

روا   :گویدمی  بر  مسلمانان  و  رفت  بین  از  اختالف  این  »سپس 

 1.«آن اجماع کردند ۀبودن و اباح

ندارد  باور  را  بامزه است که کسی که حفظ سنت  این هم 

عدم حفظ حدیث کند ،  برای  استدالل  آیا خود   .به حدیث  اما 

این حدیث حفظ شده است؟! چون همین حدیث نیز از همان  

طریقی به او رسیده که معتقد است نتوانسته احادیث را حفظ 

کند، یا شاید این حدیث از طریق کشف و الهام و خواب به او 

 ؟!است  رسیده

 
 (. 138علوم الحدیث البن الصالح ) 1-
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 عنوانبهتدوین سنت نبوی که    تأخیر  ۀاکنون به پاسخ شبه

ر حفظ سنت و در نهایت حجت بودن ای برای تشکیک دبهانه 

 .شود، خواهیم پرداختآن بیان می 

ساده  تصوری  بر  شبهه  این  حقیقت  عجوالنه  در  و  انگارانه 

می  تصور  که  است  پیامبر  استوار  زمان  از  دوران   ملسو هيلع هللا ىلصکند  تا 

تدوین کتب بزرگ مشهوری مانند بخاری و مسلم و کتب سنن 

بر دو قرن ایجاد شده   و دیگر منابع، انقطاعی طوالنی مدت بالغ

است و در این دو قرن روایات شفاهی باطلی به وجود آمده که  

 . راه خود را به این کتب یافته است

  ۀ کند تصور صحیح دو مسئلچیزی که این ادعا را نقض می 

 : مهم است

پیامبر    :نخست  ۀمسئل سنت  نقل  دوران   ملسو هيلع هللا ىلصطبیعت  از 

تا ظهور کتب سنت از   چراکه  ؛ اعتمادمورد  ایشان  ایشان  سنت 

 واسطۀبه ها و حفظ  حفظ در سینه   :دو طریق حفظ شده است

 . نوشتن

دوم و   : مورد  روایات  درستی  از  اطمینان  در  علما  روش 

به  حدیث  )نقل  ادا  و  حدیث(  )دریافت  تحمل  قواعد  شناخت 

قواعد علم حدیث و هایی که علما برای ضبط  دیگران( و سختی 

 .اندرجال متحمل شده 
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تاریخی   ۀالزم است به عرض   مورد  برای محقق شدن این دو 

توسط امت ایشان بپردازیم که نقل کامل   ملسو هيلع هللا ىلصنقل سنت پیامبر  

کنیم مفصل دشوار است، اما سعی می   شکل به آن در این مجال  

 شکل بهمتوالی تقسیم کنیم و هر دوره را    ۀآن را به چند دور

 :1خیلی مختصر توضیح دهیم

 ملسو هيلع هللا ىلصحقیقت حفظ سنت در دوران پیامبر 

ایشان   نبوی در دوران حیات  به سنت  توجه  را   ملسو هيلع هللا ىلصمظاهر 

 : توان در موارد متعددی مشاهده کرد، از جملهمی 

از جهت گزینش الفاظ و روش   ملسو هيلع هللا ىلصطبیعت سخن ایشان    *

سخن   ایگونهبه  ملسو هيلع هللا ىلصروایت است که پیامبر    j  از عائشه  .بیان

می می  شنونده  که  بشماردگفتند  را  آن  کلمات    2.توانست 

سخن   ملسو هيلع هللا ىلص  اهللرسول »  :فرمایدمی   المؤمنینام سریع  شما  مانند 

بلکه آشکار و جدا جدا می نمی  رکس نزد وی گفت که هگفت 

 3.کرد«نشسته بود آن را حفظ می 

 
به  -1 این موضوع می شکل وسیع برای مطالعه  در  از نوشتهتر  های دکتر محمد مصطفی  توان 

عجاج الخطیب در  االعظمی در کتابش »دراسات فی الحدیث النبوی وتاریخ تدوینه« و دکتر محمد  

 کتاب »السنۀ قبل التدوین« و شیخ احمد السید در کتاب »تثبیت حجیۀ السنۀ النبویۀ« بهره برد. 

 .علیهمتفق 2-

گوید: »این حدیثی حسن صحیح است که آن را تنها  به روایت ترمذی و احمد. ترمذی می   3-

 اند.سته از زهری سراغ داریم. آلبانی و شعیب االرناووط سند آن را حسن دان
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انس »پیامبر    a  از  که  است  سخن   ملسو هيلع هللا ىلصروایت  هرگاه 

 1. کرد تا از وی فهمیده شود«گفت آن را سه بار تکرار می می 

را که به آن شهره بود   ملسو هيلع هللا ىلصحال اگر فصاحت و بالغت پیامبر  

سخن  حفظ  برای  بود  خواهد  مضاعف  سببی  بیفزاییم  این  بر 

ایشان از به کار بردن کلمات ناآشنا و بعید عرب   چراکه  ؛ ایشان

می  اجتنباب  خویش  سخن  را  در  آن  کاربرد  بلکه  و  جست 

دارد »اهلل عزوجل بد می   :فرماید ایشان می   .دانستنکوهیده می 

کند و همانند گاو با زبانش بازی آن را که در بالغت مبالغه می 

 2. کند«می 

روشن    * دعای  و  احادیث  نقل  به  ایشان  دعوت  و  تشویق 

هنگامی که هیئت   3. شدن چهره برای کسانی که چنین کنند

و  گفت  سخنانی  آنان  به  آمدند  ایشان  نزد  به  عبدالقیس  بنی 

د آن را حفظ کنند و به کسانی که در پی آنان سپس امر نمو

 4. هستند برسانند

 
 به روایت بخاری.  1-

گوید: »امیدوارم که محفوظ باشد« و ترمذی  به روایت ابوداوود و ترمذی و احمد. بخاری می  -2

داند و گوید: از این وجه حسن غریب است« ابن مفلح در »اآلداب الشرعیۀ« سند آن را خوب می می

ه گاو با ککند یعنی چنان اند. )همانند گاو با زبانش بازی می احمد شاکر و آلبانی آن را صحیح دانسته

 کند(.دارد او نیز در زبان بازی و اظهار بالغت مبالغه می زبان خود علف را برمی

و    3- ترمذی  و  ابوداوود  روایت  احمد. وی می   ماجهابن به  »این حدیث حسن صحیح و  گوید: 

 است« و آلبانی نیز آن را صحیح دانسته است.

 .علیهمتفق 4-
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ایشان    * حدیث  به  که  صحابه  از  کسانی  به  توجه  اظهار 

می  نشان  ابوهریره   کهچنان دادند،  توجه  داد،    a  برای  رخ 

کامرواترین کسان به شفاعت ایشان  ۀن دربارهنگامی که از ایشا

قیامت پرسید، پس فرمود ابوهریره   :در روز  ای  »گمان داشتم 

که   آنجایی که کسی زودتر از تو این را از من نخواهد پرسید، از  

به حدیث می  را  تو  احوال   چراکه  1. دیدم«توجه  ایشان متوجه 

یک به حدیث دانست که کداماصحاب خویش بود و این را می 

 . ط و حفظ آن توجه بیشتری داردو ضب

پیامبر    * حفظ   ملسو هيلع هللا ىلصدعای  برای  یارانش  از  برخی  حق  در 

دعایی  زمینه،  این  در  ایشان  دعاهای مشهور  از جمله  و  دقیق 

ابوهریره برای  که  در   a  است  ایشان  دعای  برکت  از  و  کرد 

حافظه خداوند  که  بود  ابوهریره  او حق  روزی  را  عجیب  ای 

سپرد از یاد را که به یاد می   ملسو هيلع هللا ىلصاو هر حدیثی از پیامبر    .گرداند

 .بردنمی 

به نوشتن سنت ایشان و از جمله شواهدِ    ملسو هيلع هللا ىلصتوجه ایشان    *

دربار که  است  امر، چیزی  ایشان    ۀاین  امر  و  وارد شده  ابوشاه 

از   آنکهخطاب به عبداهلل بن عمرو برای نوشتن حدیث پس از  

 . و دیگر شواهدنوشتن حدیث دست کشیده بود 

 
 به روایت بخاری.  -1
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پیامبر    * از داخل   ۀدر زمین  ملسو هيلع هللا ىلصاحتیاط  سنت و حفظ آن 

دربار هشدار  و  دیگر  اقوال  ایشان  ۀ شدن  بر  بستن   ،دروغ 

ایشان    کهچنان  از  متواتر  نقل شده   ملسو هيلع هللا ىلصدر مشهورترین حدیث 

»دروغ بستن بر من مانند دروغ بستن بر دیگران   : که فرمودند

جایگاه خود را در   ، نسبت دهدعمد دروغ  هرکه بر من به  .نیست

 1. آتش مهیا سازد«

حدیث همچون   چراکه  ؛ ارتباط سنت ایشان به امر تشریع  *

دین گنجینه  و  است  شرعی  احکام  برای  ی شکل بهداری  ای 

ها انگیزه  ترینبزرگاین خود از    .مستقیم به سنت مرتبط است

  ؛برای حفظ و ضبط سنت و جداسازی صحیح از ناصحیح است

 . حفظ دین به حفظ سنت وابسته است  چراکه

پیامبر    * همسران  می   ملسو هيلع هللا ىلصتعدد  باعث  زندگی که  شد 

مشاهده  قابل در خانه برای تعداد زیادی از زنان    خصوصی ایشان 

این چیزی است که   به آن   شکل به باشد و  آیه  این  ضمنی در 

ِ  ﴿  :اشاره شده است َواذُْكْرَن َما ُيتََْل ِِف ُبُيوتُِكنذ ِمْن آيَاِت اّللذ
)   آنچهو  )  [34األحزاب:  ]  ﴾َواْْلِْكَمةِ  آیات اهلل و حکمت  از  را که 

خانه در  می سنت(  خوانده  شما  کنیدهای  یاد  روایات    .(شود 

 . شاهد این حقیقت است ملسو هيلع هللا ىلصامور پیامبر  ۀان دربارمؤمنمادران 

 
 .علیهمتفق 1-
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پیامبر    * امور  بودن  و    ملسو هيلع هللا ىلصمستقر  مناسب  زمانی  مدت  در 

در  ایشان  گرفتن  قدرت  و  ایشان  اصحاب  بسیارِ  تعداد 

پایان حیات   این عوامل نقشی مثبت در   ۀهم  .در 

پیامبر   افعال  و  اقوال  و  احوال  از  بسیاری  شدن   ملسو هيلع هللا ىلصشناخته 

است زیرا داشته  گریز   ؛  حال  در  که  کسی  میان  است  تفاوت 

و   می شکلبه است  زندگی  پنهانی  که ی  مردی  میان  و  کند 

تن   هزاران  و  مستقر  دعوتش  و  است  آشکار    دوروبر کارهایش 

 . محقق شده بود ملسو هيلع هللا ىلصاویند و این چیزی است که برای پیامبر 

پیامبر    ی آگاه  * به  نسبت  صحابه  شدید  محبت   . ملسو هيلع هللا ىلصاز 

واضح است که شخص چه توجهی به محبوب خود دارد و این 

 ملسو هيلع هللا ىلص زندگی پیامبر    ریزودرشت  ۀتوان از حجم روایات درباررا می 

موضع روایت و نقل بود   ملسو هيلع هللا ىلصقدر که شخصیت ایشان  دانست، آن

آن   کردند و بلکههای ایشان را روایت می و صحابه حتی سکوت 

»سپس ایشان اندکی سکوت   :گفتندمی مثالً  را توصیف کرده و  

حال    1. کرد« در  ایشان  ریش  خوردن  تکان  متوجه  حتی  آنان 

تعداد تارهای سفید را در محاسن    2.شدند«قرائت ]در نماز[ می 

بودند شمرده  متوجه   3. ایشان  ایشان  حج  در  دقت  با  بلکه 

 
 ه روایت بخاری. ب -1

 به روایت بخاری.  2-

 به روایت مسلم. 3-
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کوچکمی  راویان  که  پیامبر  حرکتترین  شویم  را    ملسو هيلع هللا ىلصهای 

می   نظرتحت نقل  راویان  از  یکی  که  جایی  تا  که داشتند  کند 

سبک   ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر   وضویی  سپس  و  نموده  حاجت  قضای 

اند که حکمی به ببینید چگونه کاری را روایت کرده   1. ..گرفتند

 .اندآن تعلق ندارد و سپس نوع وضوی ایشان را هم روایت کرده 

تصو ترتیب  این  پیامبر    شدتبهیری  به  از  ما   ملسو هيلع هللا ىلصمفصل  به 

آن  است،  از رسیده  یکی  ایشان  سیرت  و  سنت  که  طور 

های طوالنی تاریخ است که شخصیت دیگری حتی به ایستگاه 

 . آن نزدیک هم نشده است

داری صحابه و توجه شدید آنان به خیر و نیکی خود دین  *

به  انگیزه و   ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر  ی سنت  پیگیرای است قوی برای توجه 

شان به آن منافع دنیایی و نجات اخروی  چراکه  ؛ محافظت از آن

 . وابسته بود

در دعوت و امر    ملسو هيلع هللا ىلصبهره گرفتن صحابه از حدیث پیامبر    *

به معروف و نهی از منکر و توجه شدید آنان به گسترش سنت 

ترین مخالفت گیری آنان در برابر کوچکدر بین مردم و سخت 

 .به هدف صیانت از آن و از روی انکار منکر  ملسو هيلع هللا ىلصر  با سنت پیامب

  : از سالم بن عبداهلل بن عمر روایت شده که گفت  آنچهاز جمله  

 
 .علیهمتفق 1-
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»زنان خود را اگر از شما   : شنیدم که فرمودند  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللرسولاز  

  : گویدراوی می   .اجازه گرفتند برای رفتن به مسجد منع نکنید«

گفت  عبداهلل  بن  سوگند  :بالل  خدا  می   به  منع  را  کنیم!  آنان 

عبداهلل رو به او کرد و به او دشنامی بد داد که   :گویدراوی می 

گفت و  بودم  نشنیده  هرگز  آن  از  پیش  خدا    :تا  رسول   ملسو هيلع هللا ىلص از 

می  برایت  می خبری  سپس  و  منع  گویم  را  آنان  خدا  به  گویی 

 1خواهیم کرد؟!

همراه با گروهی نزد عمران    :از ابوقتاده نقل است که گفت

بود ما  بین  در  نیز  کعب  بن  بشیر  و  بودیم  حصین  پس   .بن 

گفت حدیث  چنین  ما  برای    : دندوفرم  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللرسول   :عمران 

اما ما در برخی    :اش خیر است« بشیر بن کعب گفت»حیا همه

حکمت برخی  میان  در  یا  یافتهکتب  انواع ها  از  برخی  که  ایم 

ب وقار  و  آرامش  ضعف حیا  آن  از  برخی  و  است  خداوند  رای 

می   .است که    :گویدراوی  جایی  تا  شد  خشمگین  عمران 

گفت و  شد  سرخ  خدا  می   :چشمانش  رسول  از  که   ملسو هيلع هللا ىلص بینم 

می  حدیث  برمی برایت  آن  با  مخالفت  به  و  راوی گویم  خیزی! 

پس عمران حدیث را تکرار کرد و بشیر نیز سخنش   :گویدمی 

خش عمران  و  کرد  تکرار  شد را  می   .مگین  ما   :گویدراوی 
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او از ماست ای ابونجید، مشکلی در او   :گفتیمبه او می   درپی پی 

 1. نیست

از سعید بن جبیر روایت است که یکی از نزدیکان عبداهلل  

او را از این کار   .اندازدمی   ریزهسنگبن مغفل را دید که   پس 

گفت و  کرد  سنگ   ملسو هيلع هللا ىلص  اهللرسول   :نهی  و از  کرده  نهی  اندازی 

می   :فرمود شکار  را  صیدی  نه  کار  را »این  دشمنی  نه  و  کند 

می  می ناتوان  را  دندانی  اما  کور سازد،  را  چشمی  و  شکند 

گفت  .کند«می  سعید  پس  کرد،  تکرار  را  کارش  او  تو   :اما  به 

از این کار نهی کرده و باز آن را تکرار   ملسو هيلع هللا ىلص  اهللرسول گویم که  می 

 2.گویم؟ دیگر با تو سخن نمی کنی می 

در    * صحابه  نشنیده    دست  بهتالش  که  احادیثی  آوردن 

 h  عباسابن  تر مانند وسال سن کم   ۀتالش صحاب  ویژهبه  ، بودند

پیامبر   از  بسیار  وجود    ملسو هيلع هللا ىلصکه  با  کرده  روایت   آنکهحدیث 

  ؛ زیرا شنیده کم است  ملسو هيلع هللا ىلصاز پیامبر  مستقیماً  احادیثی که ایشان  

در حالی که وی سن زیادی نداشت از دنیا رفت اما   ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر  

حال این  به  ابن  با  بسیاری  توجه  از پیگیرعباس  روایات  ی 
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از  یکی  اصحاب  میان  در  ایشان  که  تا جایی  داد  نشان  صحابه 

 . کسانی است که بسیار روایت کرده است

نزد    * صحابه  نوبتی  شنیدن    ملسو هيلع هللا ىلص  اهللرسولنشستن  برای 

»من و   :فرمایدمی   a  عمر بن الخطاب  کهچنان حدیث ایشان  

ام از بنی امیه بن زید که از عوالی مدینه بودند انصاری  ۀهمسای

رفتیم، به این شکل که یک می   ملسو هيلع هللا ىلص  اهللرسولنوبتی نزد    شکلبه

رفت و یک روز من، پس هرگاه من نزد ایشان بودم از روز او می 

ج از  روز  آن  می خبر  او  به  چیزها  دیگر  و  وحی  و مله  گفتم 

 1.داد«رفت همین کار را انجام می هرگاه او می 

از    کهچنان توسط صحابه،    ملسو هيلع هللا ىلصثبت دقیق سخنان پیامبر    *

عبید بن عمیر   : محمد بن علی بن حسین روایت است که گفت

عمر بن  عبداهلل  که    g  به  گفت   ملسو هيلع هللا ىلص  اهللرسولچنین حدیث 

یا   :فرمودند گله  دو  میان  است  مانند گوسفندی  منافق  »مثال 

گوسفند« دسته  گفتابن   دو  چنان    :عمر  و  چنین  بلکه  خیر، 

می   .فرمود پیامبر  ابن  :گویدراوی  از  چیزی  هرگاه   ملسو هيلع هللا ىلص عمر 

نمی می  آن  به  چیزی  نمی شنید  و  آن افزود  از  و  کاست 

 2.آمدگذشت و از آن کوتاه نمی نمی 
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قرار   تأکید مورد  شنیده بودند  ملسو هيلع هللا ىلصرا از پیامبر    آنچهآنان گاه  

دقیق  می  ثبت  از  را  شنونده  تا  مطمئن شنیده   آنچهدادند  اند 

عبداهلل   .سازند بن  و   :فرمایدمی   a  جابر  دیدند  چشمانم 

از رسول خدا  گوش  ابوبرزه  1. شنیدند   ملسو هيلع هللا ىلصهایم   : گوید می   a  و 

می  حدیثی  را  گوش تو  که  دیده  گویم  و چشمانم  شنیده  هایم 

 2. است

دو  :گویدمی   a  ابوالیسر این  بر   ، بینایی  انگشت  و 

شاهد بوده و این دو گوش شنیده و قلبم این   ، چشمانش نهاد

خدا   رسول  از  کرد  سویبهو    فهمیده  ملسو هيلع هللا ىلصرا  اشاره  که    قلبش 

 3. و سپس حدیثی را بیان کرد ...:فرمودایشان می 

آیا این را از    :پرسیدند  a  طالبهنگامی که از علی بن ابی 

فرمودشنیده   ملسو هيلع هللا ىلصمحمد   سوگند،   :ای؟  کعبه  پروردگار  به  آری 

ان،  مؤمنای امیر    :و به او گفتند  4آری به پروردگار کعبه سوگند! 

این حدیث را از  واقعاً  معبودی جز او نیست، آیا    کهآنبه  قسم  

خدا   فرمود شنیده   ملسو هيلع هللا ىلصرسول  به    :ای؟  سوگند   کهآن آری 
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تا    حقبه معبودی   نیست،  او  سوگند   آنکهجز  او  از  بار  سه 

 1. خواستند و او سوگند یاد کرد

خود آنان را رأی    آیا بر اساس  :همچنین به ابوامامه گفتند

از پیامبر  سگان آتش   شنیدی؟   ملسو هيلع هللا ىلصخواندی یا چیزی بوده که 

باکم من ]اگر چنین کرده باشم[! بلکه آن را نه چقدر بی   :گفت

خدا   رسول  از  بار  سه  و  بار  دو  و  بار  راوی   .شنیدم   ملسو هيلع هللا ىلصیک 

 2.پس بارها این را شمرد :گویدمی 

 آنکهای نبود مگر  هیچ پنجشنبه   :گویدعمرو بن میمون می 

نزد می ابن  به  چیزی   .رفتممسعود  گفتن  برای  نشنیدم  هرگز 

 . ملسو هيلع هللا ىلص  اهللرسولقال    :، مگر یک روز که گفتاهللرسول قال    :بگوید

سپس او را نگریستم   :گویدراوی می   .پس سرش را زیر انداخت

دکمه که  حالی  در  بود  ایستاده  و که  بود  باز  پیراهنش  های 

می  چشمانش  از  رگ اشک  و  بود آمد  شده  برجسته   .هایش 

گفتابن یا   کمتریا    :مسعود  آن  به  نزدیک  یا  بیشتر،  یا  آن  از 

 3. شبیه آن 
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از    a  انس می   ملسو هيلع هللا ىلص  اهللرسول هرگاه  روایت  کرد حدیثی 

 1. فرمود ملسو هيلع هللا ىلص اهللرسول  کهچنان یا   :گفتمی 

  . نوشتاری  صورتبه  ملسو هيلع هللا ىلصتوجه به ثبت حدیث رسول خدا    *

صحابه آغاز شده است   دستبهبنابراین نوشتن سنت در حقیت  

و از کسانی که مشهور است توجه جدی به نوشتن سنت نشان 

عمرو بن  عبداهلل  است،  ابوهریره   a  داده  که  جایی  تا  است، 

می  داردگمان  اختیار  در  حدیث  وی  از  بیش  او  همین   2.کرد 

حفظ و ثبت سنت میان   ۀ رقابتی است که در زمین  ۀدهندنشان 

 . صحابه در جریان بوده است

بداهلل بن عمرو صندوقی داشت که در آن احادیثی را که ع

ای همچنین ایشان صحیفه   3.دادنوشت قرار می می   ملسو هيلع هللا ىلصاز پیامبر  

می  افتخار  آن  به  که  صحیفداشت  را  آن  و  صادقه   ۀکرد 

 4. نامیدندمی 

نامهنوشته  * و  خود  ها  میان  در  صحابه  که    ردوبدل هایی 

و  می  پیامبر    دربرگیرندۀکردند  احادیث  از  نیز   ملسو هيلع هللا ىلصبرخی  بود 

برای مثال    .نوشتنداصحاب حدیث را می   اینکهی است بر  تأکید
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صدیق و نامه   a  ابوبکر  زکات  مقادیر  آن  در  که  نوشت  ای 

 1. آمده بود ملسو هيلع هللا ىلصتوضیح احکام آن از پیامبر 

ب نامه  هعمر  آذربایجان  در  خود  آن امیر  در  و  نوشت  ای 

به عامر بن سعد بن   a  جابر بن سمره  2. حدیثی را ذکر کرد

اوفی برای عبداهلل بن ابی   3. وقاص حدیثی را نوشت و فرستادابی 

 4. ای نوشتعمر بن عبید نامه 

 نوشتند و از بلکه حتی برخی از آنان برای دیگری نامه می 

 المؤمنین اممعاویه به    کهچنانکردند،  او درخواست حدیث می 

از  که  کرد  چیزی  درخواست  ایشان  از  و  نوشت  نامه  عایشه 

شنیده بود و ایشان نیز برای او این حدیث را فرستاد   ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر  

به   :که ستایشگرش  کند،  عمل  خداوند  طاعت  غیر  به  »هرکه 

 5.شود«تبدیل می  نکوهشگر

رفتند به سفر می   ملسو هيلع هللا ىلصآنان برای جستجوی حدیث پیامبر    *

می  سفر  بار  حدیث  یک  برای  آنان  از  برخی  حتی   ، بستو 

یک   کهچنان  طلب  در  که  آمد  پیش  عبداهلل  بن  جابر  برای 
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سفر   همین طور  1. م رفتحدیث به نزد عبداهلل بن انیس در شا

یک حدیث   ۀاو به نزد مسلمه بن مخلد در مصر که از او دربار

بازگشت  سپس  و  انصاری  مورد  همین  2. پرسید  ابوایوب    برای 

a  بار   به نزد    کهچنان   ، نیز پیش آمد بن عامر در مصر 

گفت رفت  او  دیدار  به  که  هنگامی  و  بست  از    آنچهاز    :سفر 

ای و جز من و پوشاندن مسلمان شنیده   ۀدربار  ملسو هيلع هللا ىلصرسول خدا  

نشنیده بگوتو  برایم  گفت،   .ایم،  او  به  را  حدیث  که  هنگامی 

 آنکهمدینه بازگشت، بدون    سویبهابوایوب سوار مرکبش شد و  

بنابراین اساس سفر برای حدیث از نسل   3. بار سفرش را باز کند 

 . صحابه آغاز شده است 

روایت و اطمینان حاصل کردن از   ۀاحتیاط صحابه دربار  *

می  نشان  روایت  اطمینانصحت  مبانی  که  از صحت یابدهد  ی 

های  یافته است و سپس به نسل  شکل  بهروایات در زمان صحا

شده،   منتقل  الخطاب  کهچنان بعدی  بن  عمر   ۀ دربار  a  از 

)اجازه  استئذان  و  حدیث  است  شده  وارد  طور خواهی(   همین 

»هرگاه حدیثی از   :فرمایدکه می   a  طالبسخن علی بن ابی 

می می   ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر   که  مقدار  هر  از  مرا  خواست شنیدم، خداوند 
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گفت او رساند و هرگاه دیگری از وی برایم حدیثی می سود می 

می  سوگند  می را  یاد  سوگند  اگر  پس  او دادم،  از  کرد 

ابوبکر راست گفت« می  و  برایم حدیث گفت  ابوبکر  و  پذیرفتم 

 1. یاد کرد ملسو هيلع هللا ىلصسپس حدیثی را از پیامبر 

بعد اهمیتی که ص  * برای نسل  امانتِ روایت  ادی  به  حابه 

بودند آب می   .قائل  آنان ظرفی  از  یکی  گاه  مثال  تا برای  آورد 

پیامبر   دهد  ملسو هيلع هللا ىلصوضوی  آموزش  تابعین  به   قصدبهدیگری    2. را 

 3.گزارددر برابر آنان نماز می  ملسو هيلع هللا ىلصآموزشِ نماز پیامبر 

پیامبر   احادیث  دیگر  بر    ملسو هيلع هللا ىلصبرخی  و  عمومی  محلی  در  را 

خدا   رسول  می   ملسو هيلع هللا ىلصمنبر  هنگام    a  عمر  کهچنان کرد،  بیان 

 . انجام داد 4ها بستگی دارد« روایت حدیث »کارها به نیت

 چگونگی حفظ سنت در دوران تابعین 

جمع و  صحابه  مالزمت  به  بسیاری  توجه  آوری صحابه 

از آن جمله عبداهلل   .دادنداحادیث آنان و نوشتن آن نشان می 

ابی  بن  عقیل  بن  محمد  می بن  که  است  و   :گویدطالب  من 

 
کثیر و  گوید: امیدوارم که صحیح باشد. ابنعدی می د و ترمذی. ابنبه روایت احمد و ابوداوو  -1
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محمد بن علی بن ابوجعفر و محمد بن حنفیه به نزد جابر بن 

 ملسو هيلع هللا ىلص  اهللرسول های  سنت   ۀرفتیم و از او دربارعبداهلل انصاری می 

 1.آموختیمنوشتیم و می پرسیدیم و از وی می و نمازش می 

ی که  زبیر  بن  و  عروه  فقه  و  علم  در  تابعین  سروران  از  کی 

»به یاد دارم که چهار سال پیش از وفات  :گویدعبادت است می 

می  را    :گفتمعایشه  حدیثی  حسرت  برود  دنیا  از  امروز  اگر 

 2.آن را به یاد دارم« آنکهخورم که نزد او باشد مگر نمی 

نشان  از   ۀدهنداین  بردن  استفاده  به  نسل  این  توجه  عمق 

زنده بودن »سندآوری« در   نشانگرنسل پیشین است که خود  

 . سند است   ۀمیان این امت و قطع نشدن سلسل

نوشتن   * طریق  از  سنت  ثبت  به  بسیاری  اهتمام  تابعین 

می  را  این  که  بودند  رسالقائل  در  تفصیل  و  مثال  با   ۀ توان 

االعظ مصطفی  محمد  دکتر  فی مشهور  »دراسات  نام  به  می 

و النبوی  )پژوهش   الحدیث  تدوینه  دربارتاریخ  سنت   ۀهایی 

که دکترای خود را با همین رساله با   «نبوی و تاریخ تدوین آن(

ایشان در این   .امتیاز باال از دانشگاه کمبریج دریافت کرده یافت 

را   حدیث  که  را  تابعین  تابعِ  و  تابعین  و  صحابه  نام  کتاب 

 
 (.206/ 5الکامل فی ضعفاء الرجال، ابن عدی ) 1-
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را پیگیراند  نگاشته  بسیاری  زحمت  راه  این  در  و  کرده  ی 

شگفت نتایج  به  و  شده  استمتحمل  رسیده  وی   .انگیزی 

اول تابعین نام    ۀوسه تن را از نویسندگان حدیث در طبقپنجاه 

طبق در  و  حدیث   ۀبرده  که  برده  نام  را  تابعی  نودونه  دوم 

این  نوشته و  است  شده  نوشته  حدیث  آنان  از  یا   برخالف اند 

می من  آنچه سنت  نشان کران  نوشتن   ۀدهندگویند  گسترش 

 تابعی، عمر بن عبدالعزیز   ۀ خلیف  .تابعین است  ۀحدیث در دور

a   نیز توجهی ویژه به تدوین حدیث داشت و علما را به ایفای

 1. کردنقش در این کار مهم تشویق می 

های عنایت تابعین به ثبت و ضبط سنت ترین جلوه از مهم

زمین  ، ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر   بسیار در  راویان    ۀتوجه  و شناخت حال  سند 

 ۀ تر دربارآنان پیش  :گویدباره می ینامحمد بن سیرین در  .است

نمی  همینسند  اما  گفتند   پرسیدند،  داد  رخ  فتنه  رجال   :که 

کردند و از خود را برای ما نام ببرید، پس به اهل سنت نگاه می 

می  را  حدیثشان  اهلآنان  و  می گرفتند  را  و بدعت  نگریستند 

نمی  آنان  از  را  است،   :گفتمی   2. گرفتندحدیث  دین  علم،  این 

 3. گیریدپس بنگرید که دین خود را از که می 
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سند و جستجوی حال راویان    ۀمحمد بن سیرین به مسئل

المدینی می   .توجه و عنایتی شدید داشت از   :گویدعلی بن  او 

انداخت و سند آن را جستجو کسانی بود که در حدیث نظر می 

شناسیم که از او ]در این زمینه[ پیشی کرد و کسی را نمی می 

باشد و  . جسته  ایوب  و ابن  سپس  شعبه  سپس  و  آمدند  عون 

 1. سپس یحیی بن سعید و عبدالرحمن

 حفظ و ثبت سنت در دوران اتباع تابعین 

پیا روایت حدیث  به  و    ملسو هيلع هللا ىلصمبر  عنایت  بود  همچنان مستمر 

می  نشان  توجه  سند  به  همواره  حدیث  این امامان  و  دادند 

مبارک را رحمت کند که ابن  خداوند  . گاه قطع نشداهتمام هیچ

هرکه    :گفت نبود  سند  اگر  و  است  دین  از   هرچهسند 

 . گفتخواست می می 

آوری جمع  ۀویژگی این دوره نوشته شدن مصنفات در زمین

 ، ملسو هيلع هللا ىلصبا وجود نوشتن سنت از دوران پیامبر    چراکه  ؛ سنت است

نوشتن   این  فهرست  شکل بهاما  و  بلکه بندی مرتب  نبود  شده 

اما در این طبقه   .تنها به هدف حفظ و مراجعه نوشته شده بود

به  محدثان  و  اهتمام  منظم  تصنیف  ابواب   برحسبسمت 

معطوف شد که این از مظاهر عنایت شدید و زودهنگام نسبت 

 
 (.355/ 1شرح علل الترمذی ابن رجب ) 1-
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پیامبر   سنت  که   ملسو هيلع هللا ىلصبه  کسانی  توهم  بر  است  بطالنی  خط  و 

می  و گمان  بخاری  دوران  از  حدیث  تصنیف  و  نوشتن  کنند 

امامان حدیث که در این زمینه   ۀاز جمل  .است   مسلم آغاز شده

زدند تصنیف  به  محمابن  :دست  اوزاعی،  اسحاق، جریج،  بن  د 

ابی  ازدی، سعید بن  عَروبه، یحیی بن زکریا بن مَعْمر بن راشد 

بن ابی  جریر  صبیح،  بن  ربیع  عیینه،  بن  سفیان  زائده، 

مبارک، مالک بن انس، سفیان ثوری، حماد بن ابن  عبدالحمید، 

 1. سلمه و دیگران، رحمهم اهلل

 و تصنیف  تألیفطول دوران 

تا   دوم  قرن  از  که  مرحله  طول این  به  هجری  سوم  قرن 

می  را  مرحلانجامیده  نبوی   ۀتوان  سنت  گردآوری  طالیی 

این دوره ظهور کردند که   چراکه  ؛ دانست برجسته در  علمایی 

درایت  و  تمکن  دارای  رجال  و  علل  و  سند  و  حدیث  علم  در 

 .اندبودند و این مرحله را ویژه ساخته 

یحیی   :اند، از جملهشده   یکجاامامان بزرگی در این مرحله  

بن قطان و عبدالرحمن بن مهدی و احمد بن حنبل و یحیی 

و  ابوداوود  و  مسلم  و  بخاری  و  المدینی  بن  علی  و  معین  بن 

ی و جمع بسیار زرا  ۀترمذی و نسائی و ابوحاتم رازی و ابوزرع

 
 (.343ـ  341/ 1نگا: شرح علل ترمذی ابن رجب ) 1-
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تصنیف پیشرفت کرد تا انواع   ۀدر این مرحل  .زیادی از محدثین

مثال بخاری تالش کرد برای    .به ظهور برسد  تألیفجدیدی از  

آوری کند که در اوج صحت باشد و این باعث احادیثی را جمع

و سپس  کنند  پیروی  وی  از  مسلم  امام  جمله  از  دیگران  شد 

ات رخ نمودند که اصحاب آن احادیث تألیفکتب سنن و دیگر  

 . آوری کرده بودندبندی و روش خاصی جمعفهرست  برحسبرا 

احادیثِ   ۀحقیقتی که شایست این است که  یادآوری است، 

کتب   می   کهچنان این  گمان  دوره برخی  این  در  ناگهان  کنند 

ظاهر نشدند، بلکه با سند متصل از نسل قبل به صاحبان این 

پیامبر   تا  که  سندی  است،  رسیده  است   ملسو هيلع هللا ىلصکتب  این   .متصل 

که   بوده  تراکمی  علمی  تالش  متقدم   متأخریک  تالشِ  به 

ک و  است  می وابسته  بنا  او  تالش  بر  را  خود  در    .کندار  بلکه 

حقیقت  در  کتب  این  در  موجود  احادیث  از  بسیاری  حقیقت 

اند و این ای از کتب کسانی است که در نسل قبل نوشته گزیده 

و   متصل  سند  با  و   شکلبهکتب  رسیده  آنان  به  نیز  شفاهی 

را   آن  آنان    یکبهیکاحادیث  به  کتاب  آن  از  که  کسانی  از 

گ شنیده فته حدیث  نوباند  به  نیز  آن  صاحبان  و  از    ۀاند  خود 

کتبی   شکلبهاند و در نتیجه کتاب فوق  نسل قبل آن را شنیده 

اعتمادِ صحت   و  اطمینان  بر  این  که  آنان رسیده  به  و شفاهی 



 سخنان آراسته 
 

112 

افزاید و اگر بخواهیم میان فرع اند و دقت آن می نقل کرده  آنچه

مقایسه منقول(  )کتاب  اصل  و  ناقل(  آن   )کتاب  در  و  کنیم 

علمی امامان مسلمان   دقتبه احادیث نظر بیفکنیم اطمینان ما  

می  افزوده  روایت  امر  همدر  و  پوچ   ۀشود  توهم  آن  مظاهر 

دروغین از بین خواهد رفت و به این حقیقت خواهیم رسید که 

تالشِ قطع   ۀتالش امامان حدیث در این دوره در حقیقت ادام 

 . پیشینیان است  ۀنشد

نقل  برای   با سند خود چنین  را  بخاری حدیثی  امام  مثال 

ما   :کندمی  به  مالک  که  گفت  را حدیث  ما  یوسف  بن  عبداهلل 

از  حبان  بن  یحیی  بن  محمد  از  سعید  بن  یحیی  از  داد،  خبر 

می  او  که  عمر  بن  عبداهلل  از  حبان  بن  واسع   : گفتعمویش 

می  به مردمی  رو  نشستی  خود  حاجت  قضای  برای  اگر  گویند 

می   .نکن   المقدسبیتو  قبله   عمر  بن  بر   :گویدعبداهلل  روزی 

خانهپشت  خدا  بام  رسول  و  رفتم  برای   ملسو هيلع هللا ىلصمان  که  دیدم  را 

و    .نشسته بود«  المقدسبیتقضای حاجت بر دو خشت رو به  

نماز   :گفت خود  لگن  بر  که  هستی  کسانی  از  تو  نکند 

گفتممی  سوگندنمی   :گزارند؟  خدا  به  می   .دانم    :گویدمالک 
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شود و در حالی یعنی کسی که در نماز خود از زمین بلند نمی 

 1. رودکه به زمین جسبیده به سجده می 

را   حدیث  موطمی   کهچناناین  احادیث  از  بخاری   أبیند 

مالک با سند متصل به امام مالک روایت کرده که از امام مالک 

موط پیامبر    أدر  تا  برای   ملسو هيلع هللا ىلصاو  بخاری  خود  بلکه  است  متصل 

نقل کرده سخن امام مالک را   أاطمینان ما که حدیث را از موط

می موطأ    از بهنقل  مراجعه  با  روایت  این  حقیقت  در  که   کند 

حرفموطأ   را  حدیث  و  است  همانندبهبوده  موطأ    حرف 

 .یابیممی 

پدید   آنکهغرض   یک  برابر  در  که   ۀما  داریم  قرار  تراکمی 

علم سندآوری تالش  ابزار  طریق  از  پسینیان  و  پیشینیان  ی 

منظم هم فرایند  و طی یک  و نوشته  ۀیکجا شده  های صحابه 

های تابعین و مصنفات تابع تابعین جذب شده تا احادیث نسخه 

امامان   منظم  مصنفات  در  گیرد  متأخرآنان  بنابراین   .جای 

جدیدی  احادیث  آمده  حدیثی  مصنفات  این  در  که  احادیثی 

ک باشد، نیست  شده  ظاهر  دیرهنگام  فرایندی  در  و  ناگهان  ه 

نوشته  از  دقیق  انتخابی  روش بلکه  که  است  پیشین  های هایی 

 . گیری آن یاری رسانده استشکل  بهروایت کتب با سند 
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گرفت   علومی کمکی شکل  متن،  و  در ساحل سند  سپس 

که هدف آن ثبت هر کوچک بزرگ متعلق به سند و متن بود،  

تاریخِ رجال و راویان حدیث و جرح   ۀدر زمین   تألیفدر نتیجه  

و   علل  و  مصطلح  علوم  و  تعدیل  غریب سؤاالو  بر  عالوه  ت 

)الفاظ و نا  حدیث  تخریج  و  سنت  کتب  شروح  و  آشنا( 

منص به  علوم  دیگر  و  مستدرکات  و  ظهور   ۀمستخرجات 

 . رسیدند

کتابی   صحیح،  گردآوری  از  پیش  بخاری  امام  نمونه  برای 

دربار را  ورا  ۀبزرگ  احمد  امام  یاران  و  نگاشت  حدیث   ویات 

وابن را دربارابن  معین  امامان خود  رجال و   ۀالمدینی، سخنان 

کتاب در  تضعیف  و  تصحیح  و  رشتعلل  به  پرشماری    ۀ های 

حاتم نیز کتاب ابی ابن   .درآوردند که آن را مسائل نامیدند  تألیف

  صحیح را  ۀجرح و تعدیل را نوشت و مسلم کتاب تمییز و مقدم

ابوداوود رساله  و نگاشت و ترمذی علل را و  به اهل مکه را  ای 

 . گونه علم حدیث به اوج پختگی خود رسیداین

حدیث   متنوع  علوم  در  که  کسی  برای  حقیقت  این  تصور 

نداشت است  همطالعه  از  ؛ چراکه  دشوار  مظاهر    ترینبزرگیکی 

نبوغ در تاریخ علمی این امت، همین علوم پرشماری است که 
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دهی به روایت و اطمینان از صحت آن و هدف ثبت و نظمبه  

 . جداسازی صحیح از ضعیف شکل گرفته است

ای از این امر الزم است خودت برخی  برای چشیدن گوشه 

از کتب مختصر علم مصطلح را مطالعه کنی تا به حجم باالی 

آگاه شوی و به   ملسو هيلع هللا ىلصتقسیمات فنی دقیق مراتب روایت از پیامبر  

تکی و  روش  این  داده   ۀ نبوغ  بر  که کامالً  هایی  آن  عقالنی 

پیامبر   سنت  حفظ  برای  را  امکان  ساخته   ملسو هيلع هللا ىلصبیشترین  فراهم 

آشفتگی   ، است و  جهل  حجم  به  دیگر  سوی  از  و  ببری  پی 

این روش شک می  اندازند و غالب ادعای کسانی برسی که در 

به تفاصیل این علوم   گویند در حقیقت از جهل نسبتمی   آنچه

 . ناشی از جستجو و دقت باشد  آنکهگیرد نه سرچشمه می 

با دقت در این تاریخ علمی مختصر و مطلع شدن از عنایت 

خواهی دید که علم حدیث تنها بر یک   ملسو هيلع هللا ىلصامت به سنت پیامبر  

مکتوب است استوار نشده بلکه همراه   آنچهگاه یعنی نقل  تکیه

بنابراین قضیه نزد آنان   .کنداستناد می با آن به نقل شفاهی نیز  

بلکه  نیست  محدود  آن  به  اعتماد  و  کتب  بر  اطالع  مجرد  به 

پیامبر   سنت  حفظ  تضمین  ثبت   ملسو هيلع هللا ىلصبرای  و  سماعی  نقل 

 . اندنوشتاری در هم ادغام شده 
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نگاهی  اگر کسی به شرایط زندگی اجتماعی در آن دوران 

زندگی  با  علمی  احوال  از  بسیاری  چگونه  که  ببیند  و  بیندازد 

فرزندان  پدران  و  مادران  که  جایی  تا  بود  درآمیخته  مردم 

می  بیرون  حدیث  علم  تحصیل  برای  را  خود  و کوچک  بردند 

به   ی خود را وکنارگوشهحلقات علمی را که هزاران تن در هر  

رساندند در نظر بگیرد و سفر برای طلب علم حدیث که آن می 

به امری رایج در آن دوران تبدیل شده بود و این فضای علمی  

 ۀو اجتماعی و تربیتی باعث ترویج توجه به علم حدیث در هم

همزمینه توجه  میزان  به  بود  شده  سنت   ۀها  به  امت  طبقات 

برد  ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر   خواهد  قضیه  .پی  کسی ااین  اگر  که  است  ی 

باشد نخوانده  را  دوران  آن  تاریخ  از  ناتوان   ، چیزی  درکش  از 

ای ولو اندک از آن را مطالعه کرده  ماند اما کسی که گوشه می 

نخواهد   ، باشد شبهاتی  پذیرش  به  میلی  خود  وجود  در  هرگز 

نبوی  سنت  از  صیانت  در  مسلمان  امامان  تالش  در  که  یافت 

 . کنداندازی می شک 

ایراد گرفتن از سنت نبوی بر اساس این ادعا   نکه آخالصه  

جهل شدید نسبت   نشانگر  ، که تدوین حدیث دیر صورت گرفته

جوانب   ۀبه تاریخ روایت و طبیعت آن و توجهی است که به هم

ای زود و تدوین در دوره  ؛ زیراروایت حدیث صورت گرفته است
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پیامبر   خود  دوران  و    ملسو هيلع هللا ىلصدر  شده  با   دستبهدست آغاز  همراه 

ثبت و نقل شفاهی از طریق فرایند سندآوری و با تالشی بسیار 

پیامبر   تضمین حفظ سنت  ادامه   ملسو هيلع هللا ىلصدر جهت  به حیات خود 

داده است؛ فرایندی که در اوج اطمینان و احتیاط شکل گرفته 

 . است
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 این مسئله دلیل قطعی ندارد!
مقوله عرصاز  در  که  عجیبی  معاص  ۀهای  شنیده  فقهی  ر 

ادلمی  و رد دالیل ظنی است  ۀ شود، درخواست  هرگاه   .قطعی 

آیا   :گویندآید برخی می سخن از وجوب یا حرمت به میان می 

ادل بر  تنها  انگار احکام شرعی  قطعی   ۀاین، دلیلِ قطعی دارد؟ 

 . شودگونه نباشد دور انداخته می این آنچهشود و بنا می 

دادن   قرار  شرط  که  نیست  این  در  و    الثبوتقطعی شکی 

بودن نص برای پایبندی به آن، قولی باطل است و   الدالله قطعی 

مقتضیات بنا بر  د  تعبِّ  ۀدایر  ؛ زیرابه لوازم باطلی خواهد انجامید

از بنده خواسته نشده تا تنها به آن   .تر از این استنص وسیع 

وند است عمل کند، چیزی که به قطع مطمئن است مراد خدا

اساس   بر  باید  پروردگار   آنچهبلکه  منظور  و  مراد  دارد  اعتقاد 

یا   بر  است  نمایدبنا  رفتار  غالبش  مجتهد   .گمان  و  عالم  اگر 

پیروی بنا بر  است با نگاه در منابع شرعی و در غیر این صورت  

اجتهادی بنا بر  از علما از طریق پرسش یا برگرفتن اقوال آنان  

او امکان دارد و هدفش در این انتخاب رسیدن به که از مانند  

 . مراد و منظور پروردگار باشد 

اهلل تبارک و تعالی مرجع داوری به هنگام اختالفات را بیان 

است ِ ﴿  : نموده  اّللذ إََِل  فَُحْكُمُه  ءٍّ  ََشْ ِمن  فِيهِ  اْخَتلَْفُتْم   ﴾َوَما 



 ندارد!  یقطع ل یمسئله دل نیا
 

119 

دربار  [10الشوری:  ] پیدا  هرچیز  ۀ)و  اختالف  به   یدکرد ی  حکمش 

ِطيُعواْ ﴿   :فرمایدو می   گردد[(اهلل ]ارجاع می 
َ
أ ِيَن آَمُنواْ  َها اَّلذ يُّ

َ
يَا أ

ءٍّ   َتَنازَْعُتْم ِِف ََشْ فَإِن  ِمنُكْم  ْمرِ 
َ
ْوَِّل األ

ُ
َوأ الرذُسوَل  ِطيُعواْ 

َ
َوأ  َ اّللل

ِ وَ  ِ َوالرذُسوِل إِن ُكنُتْم تُْؤِمُنوَن بِاّللل اِْلَوِْم اآلِخرِ َذلَِك  فَُردُّوهُ إََِل اّللل
وِياًل 

ْ
تَأ ْحَسُن 

َ
َوأ اید )ای کسانی که ایمان آورده   [59النساء:  ]  ﴾َخْْيٌ 

اهلل را اطاعت کنید و پیامبر را اطاعت کنید و ]نیز[ اولیای امر 

به اهلل و  اگر  یافتید  امری اختالف نظر  را، پس هرگاه در  خود 

و ]سنت[ پیامبر ]او[ آخرت ایمان دارید آن را به ]کتاب[ خدا  

 . تر است(فرجامعرضه بدارید؛ این بهتر و نیک

وحی  این  نموده  بیان  ما  برای  خداوند  منبع    سپس  که 

هایی از آن محکم دارای دو طبیعت است، قسمت  ، داوری است

آن متشابه،   از نصوص  برخی  و  ُهَو  ﴿  :فرمایدمی   کهچنان است 
َعلَيَْك   نَزَل 

َ
أ َِي  الِْكَتاِب  اَّلذ مُّ 

ُ
أ َْكَماٌت ُهنذ  آيَاٌت ُّمُّ ِمنُْه  الِْكَتاَب 

َخُر ُمتََشابَِهاٌت 
ُ
)اوست کسی که این کتاب را بر   [7آل عمران:  ]  ﴾َوأ

ای از آن آیات محکم )صریح و روشن( است تو نازل کرد، پاره 

 . ند(اای[ دیگر متشابهات ند و ]پاره اها اساس کتاب ]که[ آن 

 آنچه بنابراین نص شرعی یا قطعی و یقینی است، یا ظنی و  

قطعی است ممکن است از نظر ثبوت و از نظر معنا قطعی باشد 
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عمل بر اساس نص   .یا تنها از یک نظر و همچنین نصوص ظنی 

 :واجب است، بنابراین

بر   * عمل  باشد  قطعی  معنا  نظر  از  و  ثبوت  نظر  از  اگر 

 رو ازآن پس اگر    .نکوهشدمور   اساس آن واجب است و مخالفش

که معتقد بود که آن نص قطعی نیست با معنای نص مخالفت 

است   ممکن  آن    تأویل  سبب به کرد  مانند  و  جهل   برحسبیا 

قطعی  نص  که  بود  معتقد  اگر  اما  شود،  دانسته  معذور  حالش 

نشد  تسلیم  مقتضایش  برابر  در  و  نپذیرفت  را  آن  ولی  است 

به عناد برخاسته و   ملسو هيلع هللا ىلصکارش مانند آن است که در برابر پیامبر  

امر و خبر او را نپذیرفته که در نتیجه احکام و آثارش از جمله 

 . گرددتِّب می کفر یا گناه و مانند آن بر وی متر

اما اگر نص ظنی بود باید به آن عمل کرد و معنایش را   *

و   نمی   اینکهپذیرفت  نفی  را  بودنش  است حجت  کند »ظنی« 

برای خوانند  برحسببلکه   نص ترجیح داده شده    ۀمعنایی که 

بنابراین هرگاه شخص معتقد شد که نص   .باید آن را برگرفت

تقاد بر وی واجب همان اع  برحسبدال بر معنایی است، عمل  

اگر  می  و  بر  شد  نص بنا  از  چیزی  غالبش  گمان  یا  باورش 

تسلیم ]در برابر   ۀبرداشت کرد و سپس آن را ترک کرد، وظیف

 . نکوهش استمورد امر شرع[ را رها کرده و
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البته این را باید در نظر داشت که ظنی بودن نص مانع از  

کسی که مخالف ثبوت نص یا فهم آن   ۀ شود که درباراین می 

حکم به ترک تسلیم داد، بلکه ممکن است وی بنا ضرورتاً  است  

ولی   باشد  تسلیم  نص  برابر  در  خود  فهم  مقتضای   شرط به بر 

از    آنکه معتبر  فهم  به  رسیدن  که موجب  لوازم شرعی صحیح 

می  در نص  را  صحیح  روشی  یا  باشد  گرفته  نظر  در  را  شود 

 . ابت است یا خیر، پیموده باشدنص ث  آنکهترجیحِ 

گمانی   ۀدربار یا  بودن  )قطعی  ظن  و  قطع  مفهوم 

 :فهمید درستیبهبودن( باید دو اصل مهم را 

بر آن    هریکمعیار قطعی یا ظنی بودن که حکم    :نخست

معیارهای   سنتاهلشود، معیار  مترتب می  نه  و جماعت است 

آن را  ظنی  معنای  بسا  چه  که  نظر نوساخته  در  وسیع  قدر 

یابد مانند گیرد که حتی برخی نصوص قطعی به آن راه می می 

هم دانستن  یا   ۀظنی  علمی  مسائل  در  آحاد  رد خبر  یا  سنت 

نقلی   شکلبهاعتقادی   داللت  بودن  ظنی  ادعای  یا  مطلق، 

این اقوال همه باطل است و  اکه  ؛ چرمطلق و مانند آن  شکلبه

استوار   از ظنی  قطعی  برای شناخت  معیارهایی غیر صحیح  بر 

 . است
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دربار  :دوم ظنی،  و  قطعی  به  مسائل  و  قضایا  هر   ۀتقسیم 

هم  شکلبه مسئله   بتوان  که  نشده  مرزبندی  را   ۀقاطع  مسائل 

ای قطعی در یکی از این دو دسته قرار داد، طوری ضابطه بنا بر  

رزی این دو را از هم جدا کرده باشد، بلکه قضیه نزد که گویا م

مسئله  از  و  دیگر  عالِم  تا  مسئلعالمی  به  متفاوت   ۀای  بعدی 

اند و برخی میان قطعی دانسته شده تقریباً  برخی مسائل    .است

حکم   ۀدربار  همان طور که قطعی و ظنی در نوسان هستند و  

گیرد صورت  اجتهاد  است  ممکن  مسئله   ۀدربار  ، یک 

بنابراین ما   .بندی آن نیز اجتهاد وارد استبندی و رتبهتقسیم

 :سه دسته مسائل داریم

هیچ • بدون  که  حدیثی مسائلی  و  حرف  گونه 

 . اندقطعی 

 . اندمسائلی که بدون هیچ اشکالی ظنی  •

که   • متشابه  شرعی اهلمسائلی  وزن  تعیین  در  علم 

ا دربارآن  ناظر  و شخص  دارند  نظر    اینکه  ۀختالف 

تر است یا ظنیات دچار تردد آیا به قطعیات نزدیک

 . شودمی 

دربار ترددی  چنین  وجود  آیا    ۀاما  که  مسائل  برخی 

  ؛ زیرا کنداند یا ظنی، وجود قطعیات و ظنیات را نفی نمی قطعی 
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دربار اوقات  تقسیم  ۀبسیاری  و  شرعی  مفاهیم  و برخی  بندی 

دسته  یا  دسته  یک  به  مسئله  هر  یا الحاق  تردید  دیگر  ای 

می  پیش  نظر  دسته اختالف  مُبطِل  این  اما  نیست، آید  بندی 

آن  تعیین  تردید در  و   ۀچه در زمرمانند  »ضروریات و حاجیات 

گیرد و این تردید، دلیلِ نفی ضروریات و تحسینیات« قرار می 

 . حاجیات و تحسینیات نیست

دربار تردید  مانند  دست  آنچه  ۀیا    »اندکِ   ۀدر 

که بسیار در مسائل فقهی و طهارات و اموال   1پوشی«چشمقابل

می  تکرار  ابواب  دیگر  و  اشربه  می و  قرار    اینجاآیا    .گیردشود، 

که مرز دقیقی میان کم و زیاد نیست   آنجایی توان گفت از  می 

 پس منکر تفاوت میان کم و زیاد باشیم؟

دربار  تردید  آن  منتهی  ذریعه   ۀهمانند  حرام  به  که  ای 

چراکه  شودمی  همنمی ؛  در  میان    ۀتوان  قطع  به    آنچهحاالت 

گذاشت تأثیر  غالباً تفاوت  نیست  یا  است  این   .گذار  در  آیا  اما 

 2گذار نیست؟! تأثیرمطلقاً گوییم ذرایع در شریعت حاالت می 

 
 (. مترجم) عنه«  المعفو  »الیسیر عبارت  ۀ ترجم 1-

  منجر   حرام   به  وسیله  یک   غالب،  ظن   بنابر   اگر  که  است  ذرائع   سد   ۀقاعد  به  نویسنده  ۀاشار  2-

  چقدر   چیز  یک   بودن  ذریعه  احتمال  اینکه  اما  شودمی   داده  قرار   ممنوع  ذریعه  سد  بر  بنا  نیز  آن  شود

  در   دقیق  مرز  نبودن  مشخص  صرفبه  اما.  باشد  متفاوت  دیگر  عالم  به  عالمی  از   است  ممکن  است

 )مترجم( توان اصل سد ذرائع را منکر شد.  ریعه بودن یا نبودن یک فعل، نمی ذ
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و    آنکه غرض   معاییر  و  مفاهیم  برخی  تعیین  در  دشواری 

نمی  نفی  را  آن  اصل  در ضوابط شرعی،  است  واجب  بلکه  کند 

 . توان خود را صرف کرد ۀبه مراد شرع هم  رسیدن

فهم   از  قطعیت،   آنچهپس  وصف  سلب  دانستیم  گذشت، 

کند، بلکه دلیل ظنی ثابت نیز نفی نمی مطلقاً  حجیت دلیل را  

قطعی  گذاشتن  و شرط  آن  بودن  الغای حجت  و  است  حجت 

 : بودن نص دارای لوازم و آثار فاسدی است از جمله

الزامی نشدن وحی مگر در  ۱ اجماع قطعی ـ    ؛ صورت 

قرار دادن چنین   غالباًنص ظنی  چراکه   و  محل اختالف است 

حزم ابن   .شرطی، سخنی است باطل که هیچ عالمی نگفته است

تنها    :گویدمی  کسی  کرده   آنچه»اگر  اجماع  آن  بر  را  امت  اند 

اختالف قرار گرفته مورد  اش نص آمده ودرباره   هرآنچهبپذیرد و  

گوید   ترک  است«را  فاسق  امت  اجماع  به  کسی[  و   1. ]چنین 

چنین   :گویدمی  به  معتقد  که  کسی  تاکنون  کلی  طور  »به 

مذهبی باشد به دنیا نیامده، بدین گونه که نص را نپذیرد مگر 

گویند  آنکه که  است  این  بر  اجماع  بلکه  باشد،  اجماع    ۀموافق 

است کافر  اختالفی  هیچ  بدون  دارد،  باور  را  آن  که  قول  ؛ این 

 
 (. 208/ 2اإلحکام فی أصول األحکام البن حزم )  1-
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آن   زیرا از  اطاعت  وجوب  در  کسی  که  کرده  رد  را  نصوصی 

 1. اختالف نکرده است«

شریعت۲ احکام  از  بسیاری  ریختن  دور    ۀ دایر  زیرا  ؛ ـ 

احکام ظنی در شریعت بسیار گسترده است و اگر برای درستی 

دهی  قرار  را شرط  بودن  قطعی  است الزمه  ، استدالل،  این  اش 

ی که این به عدم اِعمال این عمل قرار ندهمورد  ظنی را  ۀکه ادل

 . شودوسیع از ظنیات منجر می  ۀدایر

سهل۳ به  را  خود  صاحب  است  ممکن  این  انگاری  ـ 

هنگامی که در تعامل   زیرا  ؛احکام قطعی نیز بکشاند  ۀدربار

ادله و  شریعت  نصوص  و  با  کند  شرط  را  قطعیت  از   آنچه اش 

گونه نیست کنار نهد، بزرگداشت واجبِ وحی و وحی را که این

می  خارج  دلش  از  آن  به  عمل  وجوب  طولی احساس  و  شود 

اسارت هوای نفس دچار می نمی  به  شود، پس هرگاه کشد که 

د که نکین ادعا را مطرح می ا  آسانی بهدر برابر نص قرار گرفت  

قطعیت تابع ایمان است و چه بسا نصی   ؛ زیرااین قطعی نیست

مفیدِ قطع باشد اما نفس او تالش کافی را برای کشف قطعیت 

هایی که در حال و روز بسیاری  آن نص اعمال نکند و این را آن

کرده  دقت  گروه  این  کرده  ، انداز  که مثالً    .انددرک  هنگامی 

 
 (. 367/ 3اإلحکام فی أصول األحکام البن حزم )  1-
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قطع می   برخالفی  دلیلی  رو  برایشان  آنان  عجله آرای  با  کنی 

آور کنند که این دلیل ظنی است و از نظر شرعی الزامادعا می 

 . نیست

می  بدتر  وقتی  معضل  آناین  برخی  که  دایرشود    ۀ قدر 

می  تنگ  را  و قطعیات  شاذ  ولو  مخالفتی  هرگونه  که  کنند 

عامل قطعیت بی  را  ولو ضعیف  احتمالی  و هرگونه  یی زداارزش 

می  دادن قرار  قرار  دستاویز  از  آنان  از  گروهی  بلکه  دهند، 

از  ترین شبهه کوچک مخالف   آنچهای برای نفی صفت قطعیت 

 .ورزنددلخواهشان است ابا نمی 

اند را  برخی از همین کسانی که گرفتار چنین تصوری شده 

شریعت می  و  دین  تحریف  شاهد  که  بدون  بینی    آنکهاند 

از  کوچک واکنشی  دهندترین  نشان  چراکه  خود  زعمشان  ؛  به 

قطعی  نگرفته!مورد  چیزی  قرار  گویند می   هرچهچراکه    انکار 

ای در ثبوت یا معنایش وارد است! در نهایت کارشان به شبهه 

می  به  جایی  تنها  که  است   آنچهرسد  قطعی  خودشان  نزد 

از این دایره خارج است نه حرمتی دارد   آنچهاند و  حرمت قائل

 .و نه ارزشی 

چرا احکام شریعت همه در یک حد   :حال اگر بپرسی

 از قطعیت نیستند؟ 
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را   :گویممی  چیزی  چنین  پروردگار  حکمت  کمال 

 : طلبید، از چند جهتمی 

ابتال  * و  آی  :آزمایش  از  که  است  چیزی  و   ۀاین  محکم 

می  دانسته  می   آنجاشود،  متشابه  متعال  پروردگار   : فرماید که 

مُّ ﴿ 
ُ
أ ُهنذ  َْكَماٌت  ُّمُّ آيَاٌت  ِمنُْه  الِْكَتاَب  َعلَيَْك  نَزَل 

َ
أ َِي  اَّلذ ُهَو 

ِيَن ِف قُلُوبِِهْم َزيٌْغ َفَيتذبُِعوَن َما   ا اَّلذ مذ
َ
َخُر ُمتََشابَِهاٌت فَأ

ُ
الِْكَتاِب َوأ

ُ  تََشابََه ِمنُْه ابْتَِغاء الْفِتَْنةِ َوابْتِغَ  وِيلَُه إَِلذ اّللل
ْ
وِيلِهِ َوَما َيْعلَُم تَأ

ْ
اء تَأ

ُر   كذ ِْن ِعنِد َربلَِنا َوَما يَذذ اِسُخوَن ِِف الْعِلِْم َيُقولُوَن آَمنذا بِهِ ُُكٌّ مل َوالرذ
ْولُواْ األْْلَابِ 

ُ
)اوست کسی که این کتاب را بر   [7آل عمران:  ]  ﴾إَِلذ أ

آیات محکم )صریح و روشن( است   ای از آنتو نازل کرد، پاره 

آن  کتاب ]که[  اساس  ]پاره اها  و  متشابهات ند  دیگر  اما اای[  ند، 

جویی و طلب هایشان انحراف است برای فتنهکسانی که در دل 

  آنکهکنند با  خواه خود[ از متشابه پیروی می آن ]به دل   تأویل

ریشه تأویل و  اهلل  جز  را  نمی ش  کسی  علم  در  ]آنداران   ناداند 

می که چه   :گویند[  و  محکم  ]چه  همه  آوردیم  ایمان  بدان  ما 

کسی  خردمندان  جز  و  ماست  پروردگار  جانب  از  متشابه[ 

 . شود(متذکر نمی 



 سخنان آراسته 
 

128 

»پس هرگاه کسانی    :پس از ذکر این آیه فرمود  ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر  

اند که متشابه آن هستند، آنان همان کسانی   پیگیررا دیدی که  

 1.اهلل نام برده، پس از آنان برحذر باشید«

عالم هرگاه تالش خود    زیرا  ؛عبودیت اجتهاد از علما  *

همین   ، نظر خداوند است به کار گیردمورد  آنچهی  پیگیر را در  

تالش او عبادتی است مطلوب که خداوند بر آن پاداش در نظر 

»اگر قاضی حکم   :فرمایدمی   ملسو هيلع هللا ىلصگرفته و همین است که پیامبر  

او درست بود دو پاداش دارد و رأی    کرد و اجتهاد نمود سپس

اجر  یک  رفت  به خطا  و سپس  کرد  اجتهاد  و  نمود  اگر حکم 

 2.دارد«

احکام    * ساختن    برحسبتفاوت  محقق  و  اهمیت 

احکام شریعت همه در چراکه    ؛ منافع و دور ساختن مفاسد

و   ندارد  قرار  سطح  هم  آنکهیک  بودن  قطعی  ادله   ۀخواهان 

می  هماست  حال   ۀخواهد  دهد،  قرار  سطح  یک  در  را  احکام 

هم   آنکه برای  آن  صالحیت  و  شریعت  فراگیری  منافی   ۀاین 

مکان زمان و  مکها  منافع  مراعات  و  آخرت ها  و  دنیا  در  لفان 

 . است

 
 به روایت بخاری.  1-

 .علیهمتفق 2-
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های باطل رایج، این توهم است یکی از مقوله   آنکه مقصود  

این   آنکهقطعی بنا نهاد حال    ۀکه احکام شریعت را باید بر ادل

شرعی و روش علمای امت در   ۀتصوری است باطل که خود ادل

ات فقهی تألیفنگاهی گذرا بر    .کندقدیم و جدید تکذیبش می 

بنا   ۀدهندنشان  ظنیات  بر  که  است  فقهی  فروع  باالی  حجم 

طبیعت ظنی بودن   سبببهنهاده شده بلکه غالب اختالف فقها  

 . شریعت است ۀبسیاری از ادل
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 این مسئله اختالفی است 
کنند و در حقیقت به این سخنی است که بسیاری تکرارش می 

احکام فقهی همه ؛ چراکه  یک معنای شرعی صحیح اشاره دارد

اتفاق نیست بلکه برخی محل اجماع است و مورد  میان فقهادر  

از   داده  رخ  ادله  در  که  تفاوت  این  و  نیست  چنین  برخی 

ترین اسباب اختالف میان فقیهان است و به همین سبب مهم

مدارس و مذاهب گوناگونی شکل گرفته که همه در ثبوت ادله 

ند و اندازکنند و به داللت ادله نظر می و صحت آن جستجو می 

 .در این زمینه قواعد و مُرجِِّحات خود را دارند

قرن فقهی  اختالف  مسلمانان  این  میان  در  که  هاست 

معروف است و چیز جدیدی نیست، همچنان که چیز عجیبی 

دانند که علما اختالف هم نیست و حتی عوام مسلمانان هم می 

ومی  بودن  قطعی  جهت  از  همه  نیز  شرعی  احکام  و   کنند 

نیستند  اتفاقمورد از همین روی مذاهب   .بودن در یک سطح 

فقهی شکل گرفتند و در امتداد تاریخ در جهان اسالم گسترش 

که   افتاد  جا  عرفی  و سپس  مذهبی   اهلیافتند  سرزمینی  هر 

در  مذهب  آن  فتاوای  و  بود  شایع  در سرزمینشان  که  داشتند 

بین آنان منتشر بود و دستگاه قضا نیز بر همین اساس فعالیت 



 است  یمسئله اختالف  نیا
 

131 

کرد و گاه در یک سرزمین دو مذهب یا بیشتر وجود داشت ی م

 . و هر سرزمین اوضاع خود را داشت

»این مسئله اختالفی است«   اینکهبنابراین منظور از گفتن  

نیست بدیهی  این حقیقت  از  ما  گویند   ، آگاه کردن  این   ۀبلکه 

اختالف را یادآور مورد  عبارت قصد دارد کیفیت تعامل با احکام 

خواهند بگویند برند می که این عبارت را به کار می   آنان  .شود

قرار  و  مذهبی  نگاه  نوع  یا  فقهی  مذهب  یک  انتخاب  به  الزام 

آن   الزم  عنوانبهدادن  مادامی دین  نیست؛  درستی  کار  االجرا 

نگاه   طرز  این  یا  انتخاب  این  اجتهادی مسئله درمورد  که  ای 

اجتهادات   ما مذاهب و؛ چراکه  است که اختالف در آن رواست

معتبری داریم و واجب آن است که انسان در پی مُراد و منظور 

باشد و ترجیح این شخص برتر و بهتر   ملسو هيلع هللا ىلصخداوند و پیامبرش  

نمی  او  و  نیست  او  بگوید  از ترجیح مخالف  به قطع    آنچه تواند 

 . بوده است ملسو هيلع هللا ىلصمُراد و قصد خدا و پیامبرش قطعاً برگزیده 

معنا   پاسخ  می   کهچنان این  و  است  درست  کل  در  بینید 

درستی است به کسانی که در تعطیل اختالف فقهی و معتبر 

ز آن  می یادهنشمردن  مسئلهروی  در  را  مردم  و  که  کنند  ای 

به ملزم  دارد  جا  اختالف  و  اجتهاد  خود رأی    برای  ترجیح  و 

 . کنندمی 
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اش اما ممکن است این مقوله گسترش یابد و گوینده 

از حدود معتبر پا فراتر نهاده و در اشتباهاتی ناروا واقع 

 :شود، از جمله

این نداشته  اگر شخص کاری جز    :های رخصت پیگیرـ  ۱

در   ، تر باشدتر و راحتای به دنبال آسان باشد که در هر مسئله

از  پرسش  یا  شرعی  حکم  شناخت  دیگر  او  هدف  حالت  این 

در  بلکه  نیست،  دارد  اطمینان  دینش  و  علم  به  که  کسی 

جستجوی کسی است که به او فتوای رخصت دهد و هرگاه در 

آسان  که  ببیند  فتوایی  مسئله  همان هر  است  می   تر  پذیرد،  را 

کند  آنکهبدون   توجه  دالیلش  و  گوینده  اهلیت  بنابراین   .به 

می  کسی  چنین  مسئله   :گویدوقتی  در این  است  اختالفی  ای 

تکیهواقع می  را  این مقوله  باز کردن دروازخواهد  برای   ۀگاهی 

بیند قرار دهد و این بدون شک خود مناسب می   آنچه انتخاب  

 ؛ زیرا ل فقهی اختالفی استمخالف روش صحیح نظر در مسائ

به یک   اما همه  ، کنندبا یکدیگر اختالف می   آنکهعلما با وجود  

دارند و آن   نظراتفاق ها  ی رخصتپیگیربر حرمت    دلیل واضح

رخصت  که  است  اجتهاد این  روح  مخالف  روش  این  به  یابی 

که    در حالی   ، فقهی است که همانا جستجوی مراد شرعی است

ی هوای نفس و مراد دل است و این در تناقض پیگیراین روش  
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 v  امام شاطبی   کهچنانبا مقصد شارع و نزول شریعت است،  

خا  :گویدمی  شریعت،  گذاشتن  از  شرعی  کردن »مقصد  رج 

 ۀبه اختیار خود بند   آنکههوای نفس اوست تا    ۀمُکَلِّف از انگیز

 1. اوست« ۀبه اضطرار بند کهچنان خداوند شود 

جمل تمیمی  سلیمان  روی،  همین  گفت   ۀاز  را  مشهورش 

هم  :که بگیری  را  عالمی  هر  رخصت  یکجا    ۀ»اگر  تو  در  شر 

شد« عبارت  ابن  .خواهد  این  بر  توضیح  در   : گویدمی عبدالبر 

 2.اختالفی سراغ ندارم« بارهدراین»اجماع بر این است و 

امام    . علم آمده استاهلمتواتر در سخن    شکلبه این معنا  

اقوال نادر علما را بگیرد از اسالم خارج   آنکه»  :گویداوزاعی می 

می   3.شود«می  ادهم  بن  ابراهیم  ]و   :گویدو  شاذ  آرای  »اگر 

قاعد  برگرفتهۀخالف  را  بسیار  شری  بگیری  را  علما   4. ای«[ 

»به نزد معتضد رفتم پس   :گویداسماعیل بن اسحاق قاضی می 

که   دیدم  و  انداختم  نگاه  آن  در  داد؛  من  به  را  کتابی 

هایی که برای خود هایی را از اشتباهات علما و استدالل رخصت 

ب کرده  یکجا  را  بودند  امیر    : گفتم  .ودکرده   مؤلفان،  مؤمنای 

 
 (.289/ 2الموافقات شاطبی )   -1

 (185/ 2جامع بیان العلم وفضله ابن عبد البر )   2-

 (.125/ 7سیر أعالم النبالء ذهبی )  -3

 (. 160/ 2الجامع ألخالق الراوی وآداب السامع لخطیب بغدادی ) -4
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است  زندیق  کتاب  نیست؟   :گفت  .این  این صحیح  احادیث  آیا 

که    :گفتم عالمی  آن  اما  شده،  روایت  که  است  چنان  احادیث 

متعه   آنکهکننده را مباح دانسته متعه را مباح ندانسته و  مست

را مباح دانسته غنا را مباح ندانسته و هر عالمی اشتباهی دارد 

جمع  سهرکو   را  علما  را  اشتباهات  آن  سپس  و  کند  آوری 

است  رفته  از دست  دینش  تا   . برگیرد  داد  معتضد دستور  پس 

 1.آن کتاب را آتش زنند«

قضی ابهام،  از  دوری  و  التباس  عدم  برای  است  الزم    ۀاما 

مهمی را توضیح داد و آن این است که اصطالح »رخصت« دو 

رخصت شرعی و رخصت فقها که تفاوت   :شودامر را شامل می 

رخصت شرعی یعنی همان احکام   ؛ زیرابین این دو واضح است

درباره دشواری  و  مشقت  وجود  حالت  در  که  اش  شریعت 

 رخصت وارد شده مانند جواز کوتاه خواندن نماز و جمع نمازها 

و  رمضان  در  بیمار  برای  نگرفتن  روزه  جواز  و  مسافر  برای 

خوردن مُردار به هنگام ضرورت و رفع حرج و گناه از شخصی 

شرعی  احکام  همه  این  که  شود  مرتکب  گناهی  اجبار  به  که 

و   اما   طوربه است  است،  برگرفته شده  از شارع  یا ظنی  قطعی 

رخصت پیگیر فقها  ی  انتخاب  معنای به های  و   هاجستجوی 

 
 (.20921به روایت بیهقی در سنن الکبری )  1-
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و  گزینشی  فرایند  یک  که  است  نص  فهم  در  فقها  اجتهادات 

انتخاب  در  جمعالتقاطی  و  آنان  اجتهادات  و  فقهی  آوری های 

تر یک معجون ناهماهنگ و متناقض بر اساس جستجوی آسان 

دلیل   .است جستجوی  متوجه  شخص  همت  حالت  این  در 

فتوایی مناسب و گاه اشتباه است   یافتن  به دنبال  بلکه  نیست 

 . ه اگر شامل رخصت باشد آن را بپذیردک

  ؛ زیرا این در حقیقت یک فرایند متناقض از نظر علمی است

رخصتی که از این فقیه گرفته شده مبنی بر دلیلی نزد اوست 

از   که  باشد  رخصتی  با  تناقض  در  دلیل  است همین  ممکن  و 

 ؛ زیرا عالمی دیگر گرفته شده اما این برای جوینده مهم نیست

اش نیست بلکه هدف تنها  در پی دلیل و نتیجه ساساً  اتالش او  

آسان  به  راحترسیدن  و  می تر  نشان  این  و  است  چرا  تر  دهد 

 . اندعلما نسبت به این کار چنین برخورد قاطعی داشته

هم ۲ دانستن  معتبر  به   :اختالفات  ۀـ  بسیاری  بسا  چه 

»این مسئله اختالفی است« هر اختالفی را بدون   اینکه ادعای  

به   این صورت   سؤالعلم و  اهلمراجعه  بپذیرند که در  آنان  از 

 : انددر دو خطا واقع شده 

بی   :خطای نخست اختالف  دانستن  زیرااعتبارمعتبر  هر    ؛ 

ادعایی معتبر نیست، بلکه هر قول مخالف اجماع مورد  اختالف
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معارضی نداشته باشد اختالف معتبر یا مخالف نص واضحی که  

ادعای وجود  به  واضح  رد حکم شرعی  اساس  این  بر  و  نیست 

 : اختالف نزد علما بر دو نوع است .چنین اختالفی جایز نیست

اختالف معتبر، یعنی اختالفی که ادله برایش جا داشته    *

بداند   محتمل  را  آن  و حکم  در   طوریبهباشد  قاطع  نصی  که 

ف وجود نداشته باشد یا اجماعی معتبر پیش اختالمورد  ۀزمین

 . از آن اختالف منعقد نشده باشد 

یعنی اختالفی که در مخالفت با نص   :اختالف غیر معتبر  *

یا اجماع باشد که در این صورت پیروی از چنین اختالفی جایز 

 . نیست

می  شافعی  و  اهلمن    :»گفت  :گویدامام  قدیم  در  را  علم 

یافته  برخجدید  در  که  کرده ام  اختالف  امور  آیا ی  پس  اند، 

گفتم او  به  رواست؟  چیزی  است  :چنین  وجه  دو  بر    :اختالف 

 1.گویم«دیگری چنین نمی  ۀ یکی حرام است و دربار

گفتن   توسط   :اینکهبنابراین  است،  اختالفی  مسئله  این 

و  باشد  معتبر  غیر  اختالف  شامل  است  ممکن  مردم  از  برخی 

برابر  می مثالً   در  را  ضعیف  یا  متروک  یا  شاذ  سخنان  بینی 

نوعی خلل است و  نصوص صریح مطرح می  این    آنچهکند که 
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او  برای مسلمان واجب است پیروی از سخن خداوند و پیامبر 

یک دلیل برای جلوگیری از  درمورد  الف  است نه وجود اخت  ملسو هيلع هللا ىلص

رسد   تا چه  آن  اقوال دستبه محقق شدن حکم  دادن  قرار  اویز 

 . شاذ و ضعیف

دوم  دربار  :خطای  اختالف  وجود  به  که   ۀحکم   چیزی 

نظر مورد  عدم شناخت نوع اختالف  سبببهاختالف نیست  مورد

آن موانع  و  زیراو شروط  یا   ؛  به شروط  وابسته  اقوال  از  برخی 

اش شناخت درباره  خوبی به  کسهمهاحوال و موانعی است که  

 .طلبد که به طبیعت مسئله آگاه باشد ندارد بلکه عالمی را می 

دهد ممکن بنابراین کسی که هر اختالفی را دستاویز قرار می 

در   آن   گیریبهره است  مخالفِ  سیاقی  در  قولی  هر  از 

 . انگاری کندسهل 

توهم  ۳ است  خودخودیبه اختالف    اینکهـ   :حجت 

کنند »این مسئله اختالفی است« استناد می   ۀبه قاعد   که  ناآن

توهم این  که  دچار  است  حجتی  خود  ذات  به  اختالف  که  اند 

که می  گویی  کرد،  رها  سنت  و  کتاب  از  را  دلیل  آن،  با  شود 

پیر درباره شرط  کسی  که  است  این  دلیل  از  اختالفی وی  اش 

یک از هیچ  ؛ زیرانکرده باشد که این تصور به اجماع باطل است

اند اتفاق بودن آن را شرط نکرده مورد  ، دلیلبهعلما برای عمل  
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این متِّفق بر  انسان واضح شد که بلکه همه  برای  اند که وقتی 

واجب خواهد شد مُراد شرعی از یک دلیل چیست، عمل به آن  

عمل به   آنکهجستجوی این مراد است نه    ۀو اختالف آنان دربار

اتفاق کن بر آن  تا هنگامی که همه  دلیلی متوقف شود  ؛ دنهر 

ترازوستچراکه   کردن  برعکس  زیرااین  است    آنچه  ؛  واجب 

 . پیروی دلیل و به داوری بردن اقوال نزد دلیل است نه برعکس

می ابن  امام هیچ   :گویدحزم  مذهب  این  برای  کل  »در 

شخص به نصی قائل نشود   اینکهمعتقِدی خلق نشده مبنی بر  

بلکه  درمورد    آنکهمگر   گیرد،  صورت  اجماع  بر  آن  اجماع بنا 

قول   ؛ زیرا کسی که چنین بگوید بدون هیچ اختالفی کافر است

وجوب اطاعت از آن اختالفی ندارد درمورد  به نص را که کسی  

 1. رد کرده است«

 ، چگونگی تعامل با اختالف معتبر  ۀ برای همین، علما دربار

مقلد یا  مجتهد  سوی  از  زیرا دارند  نظراختالف  ، چه  بر   ؛  آنان 

اند، اما مسئله این است که هنگام  وجوب پیروی از دلیل متِّفق

بکنند؟  باید  چه  مقلد  شخص  و  عامی  شخص  اختالف،  وجود 

ناشی از اتفاق آنان بر وجوب پیروی از دلیل اساساً  این اختالف  

اختالف   خود  که  است  این  رد  باشد  خودخودی بهو    . حجت 
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سر   بر  آنان  بهترین  وجوجستاختالف  با ی  تعامل  در  روش 

عالم مجتهد با صَرف نهایت تالش در   ۀاختالف است که دربار 

شرعی است که در این   ۀی حق از خالل نظر در ادلوجوجست

برسد و چه نرسد اجر خواهد برد؛ اگر برحق   حقبهصورت چه  

بود دو اجر و اگر اشتباه کرد یک اجر دارد و خطایش بخشیده 

]در   :فرمایدمی   ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر    .شودمی  و  کند  حکم  قاضی  »اگر 

درست حکم دهد دو رأی    حکم خود[ اجتهاد نماید و سپس به

اجر دارد و اگر حکم کند و اجتهاد ورزد و سپس به خطا برود 

 1.یک اجر دارد«

تالش خود    ۀبرای شخص عامی نیز واجب آن است که هم

و  کند  صرف  دهد  فتوا  او  به  که  صالحی  عالم  جستن  در  را 

های نفسانی دوری مطرح کند و از انگیزه  درستی بهش را  السؤ

از درخواست حق منحرف سازد و در این  او را  تا مبادا  گزیند 

راه روش شرعی مناسب را پی بگیرد تا در صورت اختالف حق 

قیم به آن اشاره ابن را بشناسد و این همان چیزی است که امام

است،   می   آنجاکرده  دو  :گویدکه  اگر  بیشتر،    »اما  یا  مفتی 

باید سخت  آیا  گفتند  متفاوتی  یا  سخن  برگزیند  را  اقوال  ترین 

تر عالم   آنکهها برگزیند یا قول  ترینش، یا خود از میان آن آسان 
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یا سخن   بپذیرد  به   آنکهاست را  یا  باتقواتر است را قبول کند 

های نزد مفتی دیگری برود و ببیند با کدام یک از اقوال مفتی 

کرد همان را برگزیند یا   تأییدقبلی موافق است که هر کدام را  

کند و برحسب آن به دنبال قول راجح   وجوجستواجب است  

هفت مذهب است که قول هفتم راجح   بارهدراینو بهتر باشد؟  

صحی صورت حو  در  که  کند  چنان  باید  بنابراین  است،  تر 

 1. کند«اختالف بین دو مسیر یا دو طبیب یا دو مشاور عمل می 

یکی از آثار این باور که »اختالف در ذات خود حجت  

اختالف  وجود  کنند  گمان  برخی  که  است  این  است« 

کا آن  بودن  روا  و  بودن  مباح  که   ر؛یعنی  شنید  اگر  یعنی 

مسئله  اختالف  دمور  فالن  وجود  که  کند  گمان  است  اختالف 

تر ای است که شاطبی پیش آن؛ این مسئله   ۀبرابر است با اباح

»این امر از حد کفایت خارج   :از آن شکایت برده و گفته است 

حجت  از  را  مسائل  در  اختالف  وجود  که  جایی  تا  های شده 

آورده  شمار  به  زمان اباحه  در  و  و  اند  متقدم  پیش   متأخرهای 

میان  آن  بودن  اختالفی  بر  کاری  برای جایز شمردن  آمده که 

کرده  تکیه  کرده   .اند«علما  صادر  حکم  روش  این  بر  سپس 

که    :گویدمی  است  شریعت  در  خطا  و   آنچه »عین  معتمَد  را 
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نیست  تکیه و  تکیه  عنوانبهگاه  دهند  قرار  حجت   آنچهگاه  را 

 1. نیست، حجت شمارند«

تعابن بیان  در  اجماع تیمیه  و  شرع  با  روش  این  ارض 

اختالف قرار مورد  »جنس تحریم یا باید ثابت باشد اما  :گویدمی 

آن[  ]تحریم  اختالف  در صورت  اگر  پس  خیر،  یا  باشد  گرفته 

اش این است که چیزی حرام نباشد مگر در اثبات نشود، الزمه

نتیجه   در  حرمتش،  بر  اجماع  تحریمش   هرآنچهصورت  در 

خواهد شد که چنین قولی مخالف اجماع اختالف باشد حالل  

 2. امت است و بطالن آن آشکارا از دین اسالم معلوم است«

واجب  انگارسهل ـ  ۴ وی  بر  که  اجتهادی  انجام  در  ی 

مسئل  :است هر  برابر  در  مسلمان  می   ۀاگر  که  شنود فقهی 

بگوید که  باشد  این  مسئله  :عادتش  است، مورد  این  اختالف 

جایی   به  ضعیف می کارش  شرع  احکام  از  پیروی  در  که  رسد 

می می  غالب  وی  بر  تقصیر  و  حرام شود  در  نهایت  در  و  گردد 

دربارواقع می  و  زیراکندانگاری می آن سهل   ۀ شود  را   ؛  او خود 

حال   کند  بهانه  را  اختالف  وجود  که  داده  در   آنکه عادت 

شناخت طبیعت این اختالف و در شناخت دلیل کوتاهی کرده 
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استدالل به اختالف با کوتاهی در این دو امر، در پایان  است و  

 . کشاندکارش را به ضایع ساختن واجب شرعی می 

فقهی در این نوع اختالف؛ واجب رأی  پذیرش یک ۀانگیز *

آن است که شخص در پی حق و محقق ساختن مراد و منظور 

نه   باشد  می   آنچهخداوند  مناسب دلش  خود  برای  و  خواهد 

رگزیند و سپس آن را در پوشش اختالف فقهی به بیند را ب می 

 . خود قالب کند

 ۀپیمودن روش شرعی صحیح در ترجیح یک قول دربار  *

به طبیعت شخص   ، تر بیان شدپیش   کهچنان   ، این نوع اختالف

 .و شناخت و علم او بستگی دارد

شود گفته  است  مسائل  :ممکن  در  اختالف،  مورد  اما 

 . انکار نیست

در   قاعداین  یک  مجال    ۀحقیقت  اما  است،  معتبر  شرعی 

از آن در مسائل اجتهادی است که اختالف در آن  بهره بردن 

ح دارد و معارضی برایش نیست یا یدلیل صر  آنچهرواست، اما  

 . انکار قرار گیردمورد در محل اجماع است باید مخالفش

این قاعده دارد که    ۀتیمیه تفصیل بسیار نیکی دربارابن  امام

است   شود  اینجامناسب  طبیعت    .ذکر  انکار    آنچهایشان 

انکارنمی  طبیعت  و  این مورد  شود  و  است  داده  شرح  را  نظر 
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قاعده   این  به  که  کسانی  از  بسیاری  که  است  چیزی  همان 

نمی می  نظر  در   اینکه»  :گویدمی   v  ایشان  .گیردپردازند 

نیستاختالف  مورد  در مسائل  :گویندمی  نیست، صحیح  ؛ انکار 

 انکار یا متوجه قول به حکم است یا متوجه عمل به آن، اما   زیرا

 اگر قول مخالف سنت یا اجماعِ پیشین باشد باید   :نخست  مورد

اتفاق است و اگر چنان نباشد  مورد  انکار قرار گیرد که اینمورد

قرار می مورد  بیان ضعف آن   معنایبه این  انکار  بر  گیرد که  بنا 

درست رسیده( رأی    کسانی است که مُصیب )کسی که به  قول

درمورد و این قول عموم سلف و فقهاست، اما    1دانندرا یکی می 

آن   انکار  باز  باشد  اجماع  یا  سنت  خالف  اگر   برحسبعمل، 

است   واجب  انکار  نبیذ  که چنان درجات  شارب  حدیث    که   در 

حکم حاکم اگر خالف   کهچنانذکر کردیم،    اختالف استمورد

می  نقض  باشد  کرده سنت  پیروی  علما  برخی  از  چه  اگر  شود 

 . باشد 

ای سنت و اجماع نباشد و اجتهاد در  مسئله   ۀاما اگر دربار

آن روا باشد در این حالت کسی که بر اساس اجتهاد یا تقلید 

کند  عمل  قولی  نمی مورد  به  قرار  این انکار  از  ابهام  اما  گیرد، 

 
نمی  -1 متعدد  حق  و  است  یکی  با  تنها  حق  اختالفی  مسائل  در  معتقدند  اما  یعنی  شود، 

ر دارد و مقلدی که بر  مجتهدی که تالش خود را کرده اگر در رسیدن به حق موفق نشود یک اج

 ( مترجم. )نیست گناهکار پذیرفته را  مجتهدی قول[ نفس هوای و  دل ۀحسب تالش خود ]نه خواست
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که گوینده معتقد است مسائل اختالفی همان جهت وارد شده  

باورند،    کهچنان مسائل اجتهادی است   این  بر  از مردم  گروهی 

در   آنکهحال   که  است  آن  آن هستند  بر  ائمه  که  باور درست 

مسائل اجتهادی دلیلی وجود نداشته که عمل به آن را آشکارا  

واجب گرداند، مانند حدیث صحیحی که مخالفی از جنس خود 

صورتنداش این  در  که  باشد  چنین   عدم  سبببه  ، ته  وجود 

خفای دلیل، اجتهاد روا   سبببهنزدیکی ادله، یا    دلیلبه  ، دلیلی 

ذکر   در  و  بود،  است  اینکهخواهد  قطعی  مسئله  و   ، یک  ایراد 

کرده  مخالفت  آن  با  که  مجتهدانی  بر  مانند طعنی  نیست،  اند 

 1. اند«اش اختالف کرده دیگر مسائلی که سلف درباره

برای  که  را  اشکالی  که  است  عالی  و  علمی  تحقیقی  این 

می  پیش  می برخی  برطرف  که آید  توهم  این  یعنی  سازد؛ 

واژ یک  تفاوت   ۀ»انکار«  قابلیت  که  است  یکدست  و  سخت 

در حقیقت انکار به اعتبارهای گوناگون از نظر   آنکهندارد، حال  

 : قدرت و ضعف متفاوت است

یک   زیرا  * به  علم  جانب  هرچه  و  است  علم  تابع  انکار 

نیز  انکار  جانب  باشد،  بیشتر  آن  در  راجح  شناخت  و  مسئله 

تر تر باشد، خود انکار نیز ضعیفضعیف   هرچهشود و  تر می قوی 
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این  می  و درک  امامان  قضیه سبب سخت شود  از  برخی  گیری 

دارای   ۀان یک مسئلمتأخرمسائلی که در نگاه    ۀسلف را دربار

می  توضیح  است  معتبر  الزمه اختالف  اما  نیست دهد،  این  اش 

تر پیش   .که نزد آن امامان نیز مسئله دارای اختالف معتبر باشد 

بیان شد که مساحتی از نسبیت در توصیف مسائل و قطعی یا 

 . یقینی دانستن آن وارد است

علم، از نظر قوت و ضعف یکسان    برحسبسپس خود انکار  

و   ۀدربار  مثالً  .نیست فیزیکی  تغییر  با  چیزی که قطعی است، 

برخی مسائل   ۀ گیرد و چه بسا دربارقدرت و تنبیه صورت می 

مناقشآن  و  نصیحت  مجرد  به  که  باشد  ضعیف  و   ۀ قدر  علمی 

 . تر و مانند آن اکتفا شودبیان قول صحیح

که  * شخصی  حال  در  می مورد  نظر  قرار  زیرا گیردانکار   ؛ 

قرائن میان شخص صادقی که خو با کسی که  است  اهان حق 

روی  ۀغلب  دهندۀ نشان  و  نفس  دربارهوای  حق  از   ۀگردانی 

است تفاوت  در   .اوست،  نرمش  با  اولویت  نخست  حالت  در 

گیرد که دومی رفتاری صورت می   ۀصورت انکار است، اما دربار

 . اوست ۀشایست
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بدی   تأثیر آنان و میزان    العملعکس مراعات نظر مردم و    *

گیرند و اثر آن در تخفیف که از خود آن مسئله یا انکارِ آن می 

 . یا بیشتر شدن شر

دارای   ظنی  و  قطعی  مسائل  در  انکار  که  است  آن  منظور 

است   این االسالم  شیخ  کهچنانمراتبی  که  کرد  اشاره  آن  به 

و   ۀنتیج مصلحت  وجه  که  است  اعتبارهایی چند  میان  موازنه 

می  مشخص  را  و  سازنمفسده  ساده  قضیه  بنابراین  یکدست د، 

در   که  با    حالهمهنیست  مسئله   کسهمهو  هر  در  به و  ای 

 . سازی باشد پیاده قابلهمان شکل  

که بیاید  پیش  اشکال  این  برخی  برای  چگونه   :شاید 

ممکن است   آنکهانکار در برابر شخص صحیح است حال  

 ل باشد که گناهی بر وی نیست؟ یا مُتَأوِاهل ج

شدن    گناهکارپاسخ در درک تفاوتِ میان باب انکار و باب  

و  انکار  باب  است؛  نهفته  مبحث  دو  این  بین  خلط  عدم  و 

وسیع  بسیار  باب  نصیحت  از  است  گناهکارتر  حرج  و   .شدن 

با   که  کسانی  از  آشکار   تأویلبسیاری  نص  با  مخالفت  دچار 

کارشانمی  می مورد  شوند،  قرار  وجود  انکار  با   آنکهگیرند 

میان  تالزمی  بنابراین  باشند،  معذور  خداوند  نزد  دارد  احتمال 

و   الزم  گناهکارانکار  ]یعنی  نیست  شخص  ما   اینکه  ۀدانستن 
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انکا را  او  که  می   رکار  نیست  این  ؛ است  گناهکارحتماً  کنیم 

به چراکه   بودن  معذور  و  است  وابسته  مسئله  خود  به  انکار 

شخص   اجتهاد نیِّت  حُسن  إَِلذ ﴿  :و  َنْفًسا   ُ اّللل يَُكللُِف  ََل 
هیچ  [286بقره:  ]  ﴾وُْسَعَها  جز  )اهلل  را  تکلیف   اندازۀبهکس  توانش 

 .دهد(نمی 

معتبر    آنکهامر    ۀخالص امر  یک  شریعت  در  اختالف  وقوع 

است و از وسعت شریعت است تا در موارد اجتهادی تنها یک 

با این   .الزام نباشد که خروج از آن امکان نداشته باشد مورد  قول

حال مسلمان باید مراقب این باشد که در تعامل با اختالفات به  

دربار  بیراهه و  دچار  شرعاً  آنچه  ۀنرود  است  واجب  وی   بر 

 . انگاری و کوتاهی نشودسهل 
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 پذیرد! عقل این را نمی
بهان به  وحی  نصوص  با  از    ۀمخالفت  یکی    ترین بزرگعقل، 

استدروازه گمراهی  بزرگ  اسباب  از  و  انحراف  از   .های  برخی 

فوراً    ، عقلشان یک نص شرعی را درک نکرد  آنکه  مجردبهمردم  

پذیرد!« در نتیجه داللت »عقل چنین چیزی را نمی   :گویندمی 

 . کنندنص را رد کرده و در آن ایراد وارد می 

وجود دارد   بارهدراینهایی که  به بررسی توهم  آنکه پیش از  

بپردازیم الزم است سخن را با بزرگداشت عقل و معرفت و قدر 

کنیم آغاز  آن  مکانت  چراکه  و  نقش ؛  دانستن  کوچک  هدف 

الغ  یا  نیستعقل  آن  از  اعتبار  زیراای  اهمیت   ؛  به  وحی  خود 

عقل اشاره کرده و آن را در چندین محور بسیار گرامی داشته  

 : است، از جمله

نقص یا   :شرط تکلیفپیش  عنوانبهـ قرار دادن عقل ۱

کسی   . گذار استتأثیرزوال عقل در ثبوت وصف تکلیفِ شرعی  

  : فرمایدمی   ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر    .که عقل ندارد تکلیفی نیز بر وی نیست

بیدار شود  آنکهخوابیده تا  : »قلم از سه کس برداشته شده است 

 1. به عقل آید« آنکهبالغ گردد و دیوانه تا  آنکهو کودک تا 

 
دانند و شعیب األرناووط  . نووی و آلبانی آن را صحیح میماجهابن به روایت احمد و نسائی و    1-

 )خوب( است.گوید: سند آن جید می
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ـ تشویق برای به کار بردن عقل و اندیشه و تدبر در ۲

مثال  و  در  آیات  خداوند  مخلوقاتش های  و    . تشریعات 

که است  شده  تکرار  قرآن  در  بسیار  آیاتی  لََعلذُكْم  ﴿   :چنین 
ُرونَ ﴿ و    ﴾َتْعقِلُونَ  َيَتَفكذ َيْفَقُهونَ ﴿و    ﴾لَِقْومٍّ  این   ۀهم  .﴾لَِقْومٍّ 

کار بردن عقل برای دریافت هدایت   آیات اشاره به ضرورت به

 . است

ها  پندها و یادآوری ـ محدود دانستن سود بردن از  ۳

مَثَلو داستان  و  به خردمندان ها و تشریعات   .های قرآن 

تعالی می  ْْلَابِ ﴿  :فرمایداهلل 
َ
األ ْولُواْ 

ُ
أ إَِلذ  ُر  كذ يَذذ  [ 269البقره:  ]  ﴾َوَما 

نمی  پند  کسی  خردمندان  جز  می   گیرد()و  َولََقد ﴿   :فرمایدو 
آيًَة   ِمنَْها  َيْعقِلُونَ تذَرْكَنا  للَِقْومٍّ  برای   [ 35العنکبوت:  ]  ﴾بَيلَِنًة  آن  از  )و 

می  که  نشانه مردمی  گذاشتیم(اندیشند  باقی  روشن  و   ای 

ِي ِحْجرٍّ ﴿   :فرمایدمی  ِ )آیا در این   [5الفجر:  ]  ﴾َهْل ِِف َذلَِك قََسٌم َّلل

است( ]دیگر[  سوگندی  به[  ]نیاز  خردمندان  باز   برای  و 

إَِلذ ﴿   :فرمایدمی  َيْعقِلَُها  َوَما  لِلنذاِس  نَْْضُِبَها  ْمَثاُل 
َ
اأْل َوتِلَْك 

مثل  [43العنکبوت:  ]  ﴾الَْعالُِمونَ  این  می )و  مردم  برای  را  و ها  زنیم 

 . جز صاحبان دانش کسی آن را درنیابد(
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ـ نکوهش کسانی که نور عقل را خاموش کرده و در  ۴

اهلل   : اندو پیروی حق محروم کردهنتیجه خود را از هدایت  

بَْل ﴿   :فرمایدعزوجل می  قَالُواْ   ُ اّللل نَزَل 
َ
أ َما  اتذبُِعوا  لَُهُم  قِيَل  ِإَوَذا 

َولَْو ََكَن آبَاؤُُهْم ََل َيْعقِلُوَن َشيًْئا َوََل 
َ
لَْفيَْنا َعلَيْهِ آبَاءنَا أ

َ
نَتذبُِع َما أ
ِي َينْعُِق بَِما ََل يَْسَمُع    170َيْهَتُدوَن   ِيَن َكَفُرواْ َكَمَثِل اَّلذ َوَمَثُل اَّلذ

 [171-170البقره:  ]  ﴾َلذ ُدََعء َونَِداء ُصمٌّ بُْكٌم ُعًْمٌ َفُهْم ََل َيْعقِلُونَ إِ 

اهلل نازل کرده است پیروی   آنچه)و چون به آنان گفته شود از  

می  آن کنید  بر  را  خود  پدران  که  چیزی  از  بلکه  نه،  گویند 

پدرانشان چیزی را درک   هرچندآیا    .کنیمایم پیروی می یافته 

نمی نمی  درست  راه  به  و  )رفتهکرده  کافران 170اند؟  مثل  و   )

چون مثل کسی است که حیوانی را که جز صدا و ندایی ]مبهم 

نمی  می چیزی[  صدا  الل   .زنندشنود  ]و[ اکرند،  کورند  ند، 

 .یابند(درنمی 

وظیف۵ بیان  در    ۀـ  نگاه  و  احکام  استنباط  در  عقل 

اجتهاد ع  هرچهو    ادله وظایف  ادای  برای  باشد  بزرگتر  قل 

نیز  استنباط  و  اجتهاد  استعداد  آن  ضعف  با  و  است  تواناتر 

می  می   . یابدکاهش  متعال  نَزْْلَاهُ ﴿   :فرمایدپروردگار 
َ
أ كَِتاٌب 

ْْلَابِ 
َ
ْولُوا اأْل

ُ
َر أ بذُروا آيَاتِهِ َوِِلََتَذكذ َدذ ِ )این   [29ص:  ]  ﴾إَِِلَْك ُمَباَرٌك ِلل



 !ردیپذی را نم نیعقل ا
 

151 

را   آن  که  است  مبارک  کرده   سویبهکتابی  نازل  در تو  تا  ایم 

 . آیات آن بیندیشند و خردمندان پند گیرند(

عقل  ۶ دادن  قرار  ضروریات   عنوانبهـ  از  یکی 

استپنج آمده  آن  حفظ  برای  اسالم  که  از   .گانه  اسالم 

به  زیان زدن  بازداشته و جلوی هرگونه  به ساحت عقل  تعدی 

  . ها و مخدرها گرفته استکننده از طریق مست نیروی تعقل را  

می  تعالی  َوالَْميِِْسُ  ﴿   :فرمایداهلل  اْْلَْمُر  إِنذَما  آَمُنواْ  ِيَن  اَّلذ َها  يُّ
َ
أ يَا 

فَاْجَتنُِبوهُ   يَْطاِن  الشذ َعَمِل  ِْن  مل رِْجٌس  ْزََلُم 
َ
َواأل نَصاُب 

َ
َواأل

ُتْفلُِحونَ  آورده )ای    [90المائده:  ]  ﴾لََعلذُكْم  ایمان  که  اید، کسانی 

بت و  قمار  و  کار شراب  از  ]و[  پلیدند  قرعه  تیرهای  و  ها 

 . ها دوری گزینید، امید که رستگار شوید(ند، پس از آناشیطان 

که  این بود  شرعی  دالیلی  از  برخی  مقام    دهندۀنشان ها 

و   است  اسالمی  نگاه  از  عقل  راه   اینکهواالی  در  مسلمان 

خیر و  هدایت  بی   درخواست  تعقل  نیروی  جز از  نیست،  نیاز 

و   آنکه برد  یاد  از  را  بشری  عقل  محدودیت  نباید  راه  این  در 

نمی   اینکه مسئلهعقل  هر  در  با تواند  را  این  و  کند  ورود  ای 

 : توان درک کردیادآوری موارد پیش رو می 

نخست  نمی   چیزهمهعقل    :امر  درک  برای   :کندرا 

هایی مند ساخته و مجال همین، شریعت کارکرد عقل را ضابطه



 سخنان آراسته 
 

152 

و  را که عقل می  به آن   آنچهتواند در آن حرکت کند  از ورود 

است کرده  مشخص  است  دربار  .ناتوان  باید  نه  عقل   ۀبنابراین 

چنان غلو کرد که آن را مسلط بر دیگر ادله دانست و نه جایگاه  

 .الغا نموداش را در استدالل شرعی و وظیفه 

در ضابطه توسط شریعت اگر  تحرک عقل  مندسازیِ مجالِ 

عقل  برای  بزرگداشت  نوعی  حقیقت  در  را  این  بیندازی  نظر 

هایی که از هدر رفتن نیروی عقل در عرصه  ؛ زیراخواهی یافت

؛ کندای برایش ندارد جلوگیری می مربوط به آن نیست و فایده 

م محدود است و از درک توان عقل باال باشد باز ه هرچه چراکه 

عرصه  ۀهم وارد  کند  تالش  اگر  و  ناتوان  که حقایق  شود  ای 

قرار   سرگردانی  معرض  در  را  خود  صاحب  نیست،  او  جوالنگاه 

 . گشتگی بکشاند دهد و چه بسا او را به گمراهی و گممی 

ابزاری است برای   ، باهوش و نابغه باشد  هرچه  ، عقل شخص

و   پیرامون  جهان  با  کهارتباط  گونه  قدرت   همان  ما  چشمان 

را نمی   ۀدیدن گستر  را دارد و ورای آن  ببیند، محدودی  تواند 

عرص و  است  درک  برای  ابزاری  صورت  همین  به  نیز   ۀ عقل 

می  که  دارد  اشیای محدودی  حقایق  و  کند  عمل  آن  در  تواند 

 . پیرامون را درک کند
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مح میزان  باشی اگر  داشته  یاد  به  را  عقل  نیروی  دودیت 

 آنچه باز داشتن عقل از وارد شدن به    معنای بهخواهی توانست  

برسی  شریعت  توسط  ندارد  را  درکش  مانند   .توان  مواردی 

جهان  به  مربوط  تفاصیل  و  متعال  پروردگار  صفات  حقیقت 

مالئکه و جن و روح و قیامت و بهشت و دوزخ و مانند آن؛ عقل 

نمی   ببسبهبشری   خود  مسائل محدودیت  این  جزئیات  تواند 

 .غیبی را بداند جز از طریق پیامبران و وحی 

دوم یک   :امر  است  ممکن  عقل،  توسط  قضایا  ادراک 

همچنین باید در نظر داشت که   :ادراک اِجمالی )کلی( باشد

درک برخی قضایا توسط عقل، درِک مُجمَل است نه مفصل و 

باشد نه فراگیرامکان دارد یک ادراک   برای مثال عقل   .جزئی 

 ۀ تواند دربارکند و می زیبایِی عدالت و زشتِی ظلم را درک می 

یا  است  عدالت  قبیل  از  که  کند  صادر  رفتارها حکم  از  برخی 

هر رفتاری که آیا   ۀستم، اما چه بسا از حکم صادر کردن دربار

بماند ناتوان  ظلم،  یا  است  می   .عدالت  اختالف همین  تواند 

دربار مردم  میان  هنگام   ۀفاحش  مسائل  از  بسیاری  بر  حکم 

که  است  هنگامی  این  و  دهد  توضیح  عقل،  دادن  قرار  مرجع 

تنها مرجع مردم عقلشان باشد و این چیزی است که ما را به 

 . رساندامر سوم می 
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سوم عقلی  :امر  ادراک  نظر  از  مردم  جمله   :تفاوت  از 

ر نظرش گرفت این عقل که باید ددرمورد  موارد محل اشکال  

مردم به یک شکل   ۀاست که عقل یک امر واحد نیست که هم

آنان از نظر عقلی تفاوت فاحشی با   .اش به توافق برسنددرباره

قضیه  این  و  دارند  اصحاب هم  سخنان  به  نگاه  با  که  است  ای 

در برخی امور   اگرچهعقل  ؛ چراکه  ها آشکار استعقاید و فرقه 

و همسان مردم مشترک  بسیاری   میان  امور  در  آنان  اما  است 

را   آنچه   .دهنددیگر از نظر عقلی همان هماهنگی را نشان نمی 

داند و بلکه خود انسان چیزی را در یک داند، عمرو نمی زید می 

 .داندداند و سپس در وقتی دیگر نمی آن می 

سه این  »  مورد  اگر  و یعنی  عقلی  ادراک  محدودیت 

عقلی   درک  عدم  تفاوت امکان  و  امور  برخی  جزئیات 

عقلی انسان  نظر  از  نگاهی ها  به  باشی  داشته  نظر  در  را   »

دربار  اشکالِ    ۀمعتدل  متوجه  نتیجه  در  و  رسید  خواهی  عقل 

 . پذیرد« خواهی شد »عقل این را نمی  ۀپنهان در مقول

اشتباه  بلکه  نیست،  عقل  خود  با  ما  مشکل  حالت  این  در 

اشتباهی است که بسیاری   گرفتن عقل با غیر عقل است و این

می  واقع  آن  در  مردم  پیچیده از  وقتی  مشکل  اما  تر شوند 

زیادهمی  از  ناشی  قضیه  که  دربارشود  تحمیل   ۀروی  و  عقل 
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هایی به نام بیش از توان عقل بر آن است که منجر به گمراهی 

 . عقل از آن بیزار است آنکهشود، با عقل می 

ا  سبببه عقل  ادراک  محدویت  از  از  غفلت  برخی  که  ست 

مردم مرتکب اشتباه شده و حقایق شرعی غیبی را با استناد به 

غفلت از قصور عقل   سبببهکنند و  دانند نفی می عقل می   آنچه

در ادراک جزئیات برخی از قضایا، برخی از امور شرعی تفصیلی 

می  انکار  را  تفاوت  سبببه  .کنند محکم  از  عقلی،  غفلت  های 

مردم   از  کرده  را  آنچهبرخی  عادت  آن  و به  جامعه  در  یا  اند 

می  »عقلی«  بوده  عرف  و  معمول  گمان دورانشان  و  دانند 

 آن باشد!  برخالفکنند شریعت نباید می 

بر همین اساس، تعامل با احکام شرعی با روش »عقل این 

ل قاو حقیقت ع  اینجا  .پذیرد« دارای قصور آشکار استرا نمی 

دهد و با آن داند و مسائل را به عقلی توهمی ارجاع می را نمی 

را   می هرجا  احکام شرعی  رد  نیست  سازگار  مزاجش  و با  کند 

هم تحقیق  در  کند  گمان  بسا  عقیدتی   ۀچه  و  فکری  مسائل 

کند و این، حواله دادن امری منضبط   عتواند به عقلش رجومی 

با استناد ت چگونه می   . به چیزی غیر منضبط و مبهم است وان 

امری غیر نتیجه   به  در  برخاست؟  با شرع  به مخالفت  منضبط 

 .این روش در حقیقت روشی ذوقی و مزاجی است
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تعارض    آنچهبا این حساب، روش شرعی در تعامل با  

 آید چیست؟ میان عقل و نقل به نظر می 

که    روشمندی است  استوار  حقیقت  این  درک  بر  صحیح 

نق با  ندارد عقل صحیح  باشدامکان  تعارض  در    آنچه  . ل صریح 

شده   ثابت  قطع  به  شریعت  با  نمی قطعاً  در  مخالفت  در  تواند 

و   باشد  می   آنچهعقل  پیش  مخالفت  توهم  یا  از   سبب به آید 

 . اشتباه در فهم عقل است یا اشتباه در فهم شریعت 

این مخالفت دقت کرد که  بنابراین، الزم است در طبیعت 

حقیقی  مخالفت  اگر  خیر؟  یا  است  حقیقی  مخالفت  یک  آیا 

باشد و نتوان میان دو طرف به هیچ شکلی جمع بست در این 

یکی از دو طرف قضیه ثابت نیست و باید در آن نظر قطعاً  حال  

اشکال است مقدم داش از  را که خالی    .تانداخت و آن طرفی 

را   عقل  نیست  ثابت  نقل  و  است  عقلی صحیح  نگاه  اگر  یعنی 

می  نقل مقدم  ثابت،  نقل  و  باشد  فاسد  عقلی  نظر  اگر  و  داریم 

 . شودمقدم داشته می 

توهم باشد، به بنا بر  اما اگر هر دو امر ثابت بود و مخالفت  

می  نظر  قویداللت  که  داللتی  و  داشته شود  مقدم  است  تر 

دومی  می  داللت  و  از  شود  وجهی  به  ارجاع    تأویل را  مقبول 

بنابراین اگر داللت عقل قطعی باشد بر داللت ظنی   .دهیممی 
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می  داشته  مقدم  را  نقل  نقل  و  بر  شود  عقل   آنچهبنا   در 

می مورد تفسیر  است  ظنی   .کنیمپذیرش  عقل  داللت  اگر  و 

شود و اگر هر دو باشد داللت قطعی نقل بر آن برتری داده می 

شود انی باشند برای هر دو قرائنی جسته می داللت ظنی و گم

قرائن   قوی  هرکدامو  و  داشته بیشتر  مقدم  همان  بود  تر 

بینید در مقدم داشتن عقل و نقل می  کهچنانبنابراین  .شودمی 

جنس خود دلیل مطرح نیست که عقلی باشد یا نقلی بلکه به 

تر قوی  آنچهشود که آیا قطعی است یا ظنی و  نوع آن دقت می 

برتری می ا از نظر قدرت ممتنع و ست  این دو  اما تساوی  یابد 

 . است غیرممکن

و می   کهچنان  عمیق  قضیه  این  به  نگاه  در  ما  روش  بینید 

می  نظر  مسئله  ذات  در  و  است  را عملی  ادله  و   اندازد 

قرار می مورد معاینبررسی  با  و  اشکال  جنبه  ۀدهد   حق  بههای 

و   .رسدمی  عقل  به  که  است  صحیح  عقلی  نگاه  همان  این 

عقل بر حالتی مزاجی   ۀگزارد و به بهانهایش احترام می توانایی 

 . دهدو غیر منضبط تکیه نمی 

ماند که باید به آن اشاره کرد و آن  باقی می   مورد  یک  اینجا

از مردم آن دو را یکی  تفاوت میان دو مقام است که بسیاری 

شود دچار توهم تعارض میان اه باعث می دانند و همین اشتبمی 
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ضرورت تفاوت قائل شدن نصوص وحی و عقل شوند و آن  

محارات عقلی   .میان محارات عقلی و محاالت عقلی است

می  شگفتی  دچار  تصورش  در  عقل  که  است  اما چیزی  شود 

 .ماندزده متوقف می تواند آن را رد کند و در برابر آن حیرتنمی 

تواند دلیلِ ردِ نقل واضح است نمی   کهان چناین تحیر و توقف  

نقل، یک قضیه را ثابت دانسته و عقل در برابر    اینجا  ؛ زیراباشد

 . کننده مقدم بر متوقف استآن توقف کرده و اثبات 

را   آن  قطع  به  عقل  که  است  چیزی  عقلی  محاالت  اما 

نفی می می   غیرممکن و  میان داند  باید  که  است  و همین  کند 

شد  قائل  تفاوت  عقلی  مستحیل  و  عادی  مُستَحیل   .مُستَحیل 

یا   خال   غیرممکنعادی  که  است  چیزی  عادت،   ف برحسب 

ها و قوانین طبیعت است که خداوند قرار داده طبیعت و سنت

است ]مانند شکافته شدن دریا برای موسی و نسوزاندن آتش 

راهیم[ اما غیرممکن عقلی اموری است که به ذات خود برای اب

یک شخص در   آنکهامکان ندارد همچون جمع دو نقیض مانند  

یک آن هم زنده باشد و هم مرده، یا یک اتومبیل در یک آن 

بنابراین هرگاه   .  ...هم ایستاده باشد و هم متحرک و مانند آن 

اشد شریعت از امری خبر دهد، ممکن نیست مستحیل عقلی ب

وحی  خبر  مانند  باشد  عادی  مستحیل  که  است  ممکن  اما 
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معجزات پیامبران و یا برخی از امور مخالف قوانین دنیا    ۀدربار

 .دهدکه در آخرت رخ می 
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 علم است این مخالفِ
مقوله از  شنیده این  بسیار  جدید  دوران  در  که  است  هایی 

را شود و باعث شده بسیاری از مردم بخشی از اخبار شرعی  می 

کنند  زعمبه رد  معاصر  علم  با  سخن ازاین  .مخالفت  این  روی، 

پذیرد« است با این تفاوت که »عقل آن را نمی   ۀشبیه به مقول

 نظردقتبا    .تعارض علم است نه عقلمورد   در این مورد، طرف

می  را  سخن  این  که  کسی  طبیعت  انگیزدر  نوع  و  آن   ۀگوید 

دید هم را مطرح می   ۀخواهیم  مقوله  این  که  کنند در کسانی 

ادعا   این  دارد  امکان  بلکه  نیستند،  سطح   دهندۀ نشان یک 

ای خفیف از توهم تعارض بین دین و علم باشد و امکان نسخه 

که   عمیقنسخه   بیانگردارد  خطرناک ای  و  از  تر  اشکال تر  این 

 . باشد 

اخبار دینی موضعی   چراکه و  برابر دین  از مردم در  برخی 

از نظر آنان اخباری که در نصوص شرعی وارد   .ایرادگیر ندارند

شده منبعی ضروری برای تحصیل علم و معرفت است اما گاه  

خصوص و حقیقت علمی خاصی کنند میان نصی به احساس می 

آید که حقیقت علمی ی تعارض است و در نتیجه به نظرشان م

اش را مقدم بدارند و سپس اگر توانایی   خصوصبهرا بر آن نص  
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یا آن را  داشته باشند ادعای ضعف آن نص را مطرح می  کنند 

 . کنند که میان نص و علم توافق حاصل شود می  تأویلی شکلبه

است تفکیک  و  تحلیل  از  قدری  نیازمند  موضع  زیرااین    ؛ 

آن   مظن  شکلبهبیان  است  ۀمُجمَل  اشتباه  در  بلکه    ، وقوع 

یا  دین  جایگاه  ادراک  در  خطرناک  مشکالتی  به  است  ممکن 

مطلقاً یاری دین  ؛ چراکه  جایگاه علم در برابر معرفت منجر شود

  که چنان پذیر نیست، و  از طریق تالش برای ابطال علوم امکان 

راه   :اندگفته  از  را  آن  که  کسانی  جانب  از  شرع  دیدن   »زیان 

درست بر آن   روشبه دهند از زیان کسی که  درست یاری نمی 

می  از  طعنه  و  است  بیشتر  گفتهاینجازنند  که  دشمن   :اندست 

 1. دانا بِه از نادانِ دوست« 

  آنکهاین کار از روی انصاف در حق دین یا علم نیست حال  

شده  انصاف  به  امر  به  ما  که  است  الزم  بنابراین  تصوری ایم، 

رابطضابطه  در  شرعی  روش  از  علم    ۀمند  و  دین  میان 

داده  درک  خالل  از  که  است  چیزی  این  و  های رسید 

 :بعدی ممکن است

 
الفالسفۀ )  1-   کتاب  ۀترجم  از  غزالی  امام  کالم  از  قسمت  این  ۀدر ترجم)(.  80غزالی، تهافت 

 . ام(برده بهره حلبی  اصغر علی قلم به تهافت
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توهم   :نخست  ۀداد که  علمی  مفهوم  و  نقل  مفهوم  باید 

نظر مورد  نقل  .تعارض میان آن دو رخ داده است را تحریر نمود

است، اما منظور از علم، مطلق علم   (کتاب و سنت)  همان وحی 

در معنای لغوی آن یا حتی در کاربرد قرآنی یا عرفی در کتب 

بسیار  مفهومی  به  اشاره  بلکه  نیست،  فلسفه  و  اسالمی  علوم 

ترجمتنگ یعنی  محدودتر  و  فارسی[    ۀتر  همچنین  ]و  عربی 

بر اساس این اصطالح، لفظ علم   .« استScienceانگلیسی »  ۀواژ

طریق  از  که  است  انسانی  معرفت  از  خاصی  نوع  بر  دال 

خاصی   پدیده می   دستبه روشمندی  کشف  برای  که  و  آید  ها 

 ۀ علم بر پای  .کند ها و قوانین حاکم بر طبیعت تالش می ویژگی 

روش   بر  قائم  و  محسوس  مادی  مجال  به  محدود  مفهوم،  این 

سی استوار است و هدفش آشنایی ح  ۀتجربی است که بر تجرب 

 . با طبیعت و قوانین آن است

اضاف با  خَلط،  عدم  برای  را  علم  از  خاص  نوع    ۀ کلم   ۀاین 

کنند و آن را »علوم طبیعی یا تجربی از مطلق علم متمایز می 

 .نامندتجربی« یا »علوم طبیعی« می 

شامل   هرکدام  :دوم  ۀداد طبیعی«  »علوم  و  »نقل«  از 

ر یک درجه از قدرت نیست، بلکه متفاوت جزئیاتی است که د

باید   که  است  خبر  جنس  از  نقل  مثال،  برای  درمورد است؛ 
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یافت اطمینان  و درستی داللتش  آن  از   .اثبات  برخی  بنابراین 

انواع نقل از نظر ثبوت و از نظر داللتِ معنایش قطعی است و 

کمتر آن  از  همه  .برخی  کریم  قرآن  مثال   شکلبه اش  برای 

از   برخی  است؛  متفاوت  آیاتش  داللت  اما  است،  ثابت  قطعی 

آیات آن از نظر داللت قطعی است و در فهم آن هیچ اختالفی 

نمی  اپیش  برخی  داللت  و  ممکن آید  که  است  ظنی  آیاتش  ز 

باشد اختالف  آن  در  معنا  نظر  از  از   .است  برخی  سنت،  اما 

آن،  از  کمتر  برخی  و  است  قطعی  ثبوت  نظر  از  آن  نصوص 

 . آن در یک سطح نیست ۀاز نظر داللت هم  که چنانهم

دهد و تجربی نیز رخ می   مانند این تفاوت در علوم طبیعی 

گیرد ]از نظر ثبوت[ با در چارچوب علوم طبیعی قرار می   آنچه

دارد چشمگیری  تفاوت  تجربی   .یکدیگر  علوم  چارچوب  در 

داده استبرخی  فرضیه  برخی    ، ها  و  نظریه   عنوانبهبرخی 

تجرب  .شودحقایق علمی شناخته می  حسی   ۀبرخی در معرض 

زمر از  بخشی  و  دارد  قرار  تفسیریِ نمونه  ۀمستقیم  های 

استپدیده  طبیعی  تجربی    .های  علوم  در  قطعیت  بنابراین، 

می   ۀدربار صدق  دادمواردی  یک  اساس  بر  که  حسی   ۀیابد 

اجسام  سقوط  زمین،  بودن  کروی  مانند  مواردی  باشد؛  قطعی 

اما تالش    .ها و مانند آنها و ستاره زمین، وجود سیاره   سمتبه



 سخنان آراسته 
 

164 

بیند در هایی که می های تفسیریِ پدیده نمونه  ۀانسان برای ارائ

بهپایین  ۀمرتب نیز  تجربی  علوم  و  دارد  قرار  قطعیت  از   تری 

می  خود  تصحیح  به  موارد  این  در  این استمرار  و  پردازد 

کند تا در تطابق بیشتری با این روز می های تفسیری را بهنمونه

 . ها قرار گیردپدیده 

وجود   با  تفسیرها  قطعی می   سختی به  آنکهاین  شان  توان 

برخی  نیستند؛  سطح  یک  در  نیز  قدرت  نظر  از  دانست، 

دربارهقوی  که  دارند  قرار  سطحی  در  برخی  و  هیچ ترند  شان 

تا   نیست  نظری  و  قوی  آنکهبحث  و تفسیری  شده  ارائه  تر 

 . شودجایگزین آن می 

بیانِ   از  به    آنچهپس  باز   سؤالگذشت،  خود  محوری 

ا  :گردیممی  ممکن  تجربی آیا  علوم  و  نقل  میان  ست 

 تعارضی رخ دهد یا خیر؟ 

 : اما پاسخ

تجربی    * علوم  قطعی  موارد  و  قطعی  نقل  میان  تعارض 

زیرااست  غیرممکن پروردگار؛    ایوحی نقل،    ؛  سوی  از  است 

پروردگاری که خودش خالق هستی است و به تفاصیل اوضاع 

هم و  آن  قوانین  و  است  ۀجهان  آگاه  نتیجه    ، جزئیاتش  در 

ممکن نیست که چیزی از وحِی او مخالف قطعیات علم باشد و 
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رحمت   سبببهاین   و  راستی  و  حکمت  و  خداوند  علم  کمال 

فاََل  ﴿   :اوست
َ
ِ  أ اّللل َغْْيِ  ِعنِد  ِمْن  ََكَن  َولَْو  الُْقْرآَن  َيَتَدبذُروَن 

َكثًِْيا  اْختاِلًَفا  فِيهِ  قرآن   [82نساء:  ]  ﴾لَوََجُدواْ  ]معانی[  در  )آیا 

در آن اختالف ]و قطعاً  اندیشند؟ اگر از جانب غیر اهلل بود  نمی 

 . یافتند(تناقض[ بسیاری می 

دالیل   از  نزد  اینکهیکی  از  است،   قرآن  متعال  پروردگار 

است درونی  تناقض  و  اختالف  از  قرآن  بودن  دور   .همین 

نیز   خارجی  تناقض  از  و  نیست  تعارضی  آیاتش  میان  بنابراین 

 .های قطعی تعارض نداردمحفوظ است و نصوص آن با واقعیت

نظر    * به  دو  آن  میان  تعارض  که  یافتیم  چیزی  اگر  اما 

یا   این  یا طبیعت   اشکال در تصور  سبببه رسید،  طبیعت نقل 

علم است و این مستلزم تدقیق در این دو است تا دانسته شود 

  .تر است و همان مقدم داشته شوداز نظر داللت قوی  یککدام 

داللت  نظر  از  یا  نباشد  ثبوت صحیح  نظر  از  نقل  است  ممکن 

علمی شناخت  اگر  حالت  این  در  که  نباشد  مُحکم   خود 

مقدم مورد نقل  این  بر  اشکالی  هیچ  بدون  باشد  قطعی  نظر 

می  نقلداشته  اگر  یعنی  است،  صحیح  نیز  آن  عکس  و   شود 

نظر از نظر ثبوت و از نظر داللت قطعی باشد، اشکال باید مورد

ادعا می د باشد که    .شود یک حقیقت علمی استر آن چیزی 
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اما اگر داللت هر دو ظنی باشد نه قطعی، باید در پی شواهدی 

 . تر کندیکی از این دو را سنگین ۀبود که کف

می مثال  چند  قاعده  این  توضیح  در    :آوریمبرای 

ابوهریره   از  پیامبر    شکلبهحدیثی که  به  ( ملسو هيلع هللا ىلصمرفوع )منسوب 

سخنی بگوید و در آن   هرکس»  :ند، آمده است که اروایت کرده 

بزند، آن سخن حق است« این حدیث،   1. هنگام عطسه  بر  بنا 

و   هنگامبه   هرکس حق  سخن  آن  بزند  عطسه  سخنی  گفتن 

 راست است، اما آیا این در میزان تجربه و حس درست است؟! 

برخی سند آن    اگرچه»این حدیث،    :گویدمی   v  ابن قیم

دانسته صحیح  ساختگی را  بر  گواهی  تجربه[  ]و  حس  اند، 

دارد زیرابودنش  دیده   ؛  عطسه  ما  گفتن  دروغ  حال  در  که  ایم 

اگر صدهزکرده  و  پیامبر اند  از  روایت حدیثی  ار شخص هنگام 

روایت   ملسو هيلع هللا ىلص آن  صحت  به  حکم  عطسه  اساس  بر  کنند،  عطسه 

نمی  آن داده  بزنند  عطسه  دروغین  گواهی  هنگام  اگر  و  شود 

نمی  دانسته  راست  چگونه  2.شود«گواهی  قیم ابن  ببینید 

نشانه  را  »واقعیت«  و  با »حس«  حدیث  این  برای مخالفت  ای 

آن   استبطالن  است  .دانسته  چنین  نیز  واقع  زیرادر  این   ؛ 

 
 (.6352به روایت ابویعلی در مسند ) 1-

 (.51المنار المنیف، ابن قیم ) 2-
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است،   موضوع  یا  ضعیف  بسیار  نیز  سند[  نظر  ]از  حدیث 

تعارض میان    اینجادر    1. اندتنی چند از علما بیان کرده   کهچنان 

حس قطعی و نقل ضعیف رخ داده، بنابراین حس مقدم داشته  

 . شودمی 

دوم که    :مثال  است  این  علمی  قطعی  حقایق  از  یکی 

است و در هر لحظه بر مردمی طلوع   تر بزرگرشید از زمین  خو

توان میان این کند، اما چگونه می و از مردمی دیگر غروب می 

کرد  ایجاد  توافق  متعال  پروردگار  این سخن  و  علمی  حقیقت 

َتْغُرُب ِِف  ﴿  :فرمایدکه می  ْمِس وََجَدَها  الشذ َمْغرَِب  بَلََغ  إَِذا  َحِتذ 
خورشید رسید آن   غروبگاهکه به    آنگاه)تا    [86کهف:  ]  ﴾َْحَِئةٍّ َعنْيٍّ  

چشمه در  که  یافت  ]چنان[  گلرا  غروب ای  سیاه  و  آلود 

 . کند(می 

این آیه ممکن است برای برخی از خوانندگان این توهم را  

چشمه در  روز  پایان  در  خورشید  که  کند  آب ایجاد  از  ای 

 . سوس استرود که این مخالف محآلود فرومی گل 

اشکال از این توهم ناشی شده که گمان شود    مورد   در این

رود و آیه دال بر این است که خورشید در این چشمه فرو می 

 
حادیث الموضوعۀ، اثر شوکانی و تعلیق  برای مثال مراجعه کنید به: الفوائد المجموعۀ فی األ  1-

 (. 136 ۀصفح)  آلبانی الضعیفۀ األحادیث سلسلۀ: همچنین و( 224 ۀعالمه معلمی بر آن )صفح
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می  غروب  آن  گفته   . کنددر  کسانی  چنین  به  حالت  این  در 

فهمیده   :شودمی  شما  که  معنایی  بر  آیه  و آیا  قاطع  داللت  اید 

دارد؟ جواب   استقطعاً  محکم  بر   . منفی  مفسِّران  برای همین 

خورشید   نظراتفاقاین   که  است  این  آیه  منظور  که  دارند 

به این   .کندبیند در آن چشمه غروب می طور که بیننده می آن 

ببیند چنان  هرکسمعنی که   پایان روز  را در  گمان   خورشید 

و این   1. کندکند که گویی خورشید در آن چشمه غروب می می 

 . از وسعت زبان عربی است

آیه   اینجا مفهوم  و  داللت  سوءفهم  از  ناشی  تعارض  توهم 

برطرف  اشکال  شود  فهمیده  درستش  وجه  بر  آیه  اگر  و  است 

 . شودمی 

سوم ]بیماری  : مثال  »سرایت  شومحدیث  و  و  ها[  انگاری 

ماه صفر ]حقیقی[ نیست، و از جذامی    نحوست جغد و شومی 

از شیر می  برده  2.گریزی«چنان بگریز که  این برخی گمان  اند 

  : اندکند، سپس گفته ها را نفی می سرایت بیماری مطلقاً  حدیث  

شکی در این نیست که بیماری در پرتو اسبابی طبیعی از بیمار 

 
می  1- وقتی  مثال  به  برای  اگر  که  نیست  این  منظورمان  رفت«  کوه  پشت  »خورشید  گوییم 

پشت کوه برویم خورشید را آنجا خواهیم یافت و کسی چنین برداشتی از حرف ما نخواهد داشت، 

 ایم. )مترجم( آید بیان کرده ایم و به نظر می بلکه آنچه را دیده 

 .علیهمتفق 2-
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می  منتقل  سالم  شخص  این به  که  است  الزم  بنابراین  شود، 

کرد تکذیب  و  رد  را  را   .حدیث  حدیث  این  داللت  آنان  اما 

نتیجه دچار سوءفهم شده و به درک نکرده  درستی به اند و در 

 . اندرد و تکذیب آن پرداخته

حدیث   منظور  یعنی اما  عینی  و  طبیعی  حقیقت  این  نفی 

وگرنه چگونه  نیست،  سالم  افراد  به  بیماران  از  بیماری  سرایت 

ادام بگریز    ۀدر  آمده که »از جذامی  از   کهچنانهمین حدیث 

گریزی«؟ حدیث مشهور طاعون و دیگر احادیث نیز در شیر می 

است  تأکید آمده  پیامبر    .همین حقیقت  نفی تصور   ملسو هيلع هللا ىلصمنظور 

بیماری  ۀدربارجاهلی   هرگونه سرایت  کامل  نفی  نه  هاست 

چراکه  سرایت بودند ؛  معتقد  جاهلیت  در  مردم  از  برخی 

می  منتقل  را  بیماری  خرافی  یا  موجوداتی  منظور   آنکهکنند 

سرایت   نفی  بدون  خودخودبهپیامبر  است  بیماری  به   آنکهی 

بدانند، یا نفی   مؤثر تقدیر خداوند ایمان داشته باشند و آن را  

بنابراین رد حدیث بدون نظر فراگیر و فهم   .دیگر معانی باطل

قرار   کهچنان آن   تعارض  توهم  معرض  در  را  انسان  هست، 

 . دهدمی 
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برخی با   1. حدیث »چشم ]زدن[ حق است«   :مثال چهارم

این   تجربی  علوم  دادن  قرار  می دستاویز  رد  را  و حدیث  کنند 

به    :گویندمی  پرتو  زخمچشماعتقاد  معاصر   یدر  علوم طبیعی 

یا   به رد حدیث  و  نیست   زخمچشم  ۀدربار  اندازیشکصحیح 

اشکال در   دهندۀنشان این موضع صحیحی نیست و    .پردازندمی 

فهم روش شرعی صحیح در توافق میان نتایج علم و مقتضای 

در حال بررسی یک تعارض ایجابی   مورد  ما در این   .شرع است

معنایی را اثبات کند که   هریک میان دو طرف قرار نداریم که  

بلکه در این نمونه، وحی چیزی را اثبات   .اش باشدنافی   یدیگر

عدم ؛ چراکه  ساکت استکرده است و علم تجربی در حقیقت  

نفی آن نیست و این   معنایبهضرورتاً  اثبات چیزی توسط علم  

امری است مبنی بر یک اساس عقلی صحیح که »نبودن دلیل 

علم به   معنایبهاش نفی مدلول نیست و عدم علم  معین، الزمه

نیست« میان    2.عدم  است  بسیار  تفاوت  علوم   اینکهبنابراین 

اثبات  طبیعی درست نبودن چیزی که در این حدیث آمده را 

و   باشد  آنکهکند  ناتوان  آن  نفی  یا  درستی  اثبات  این   .از  در 

 
 .علیهمتفق 1-

 ی دیگر: نبودن دلیل، دلیلِ نبودن نیست. )مترجم(. به بیان -2
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حدیث   رد  صحیح   زعمبهصورت،  طبیعی  علوم  با  مخالفت 

 . در حقیقت مخالفتی وجود ندارد  ؛ زیرانیست

پایانی می  مثال  پی از همین  به حجم جنایت کسانی  توان 

ای از اخبار شرعی را در رابطه با جن یا جادو یا جمله  برد که

کنند، مخالفت آن با علم رد می   ۀمعجزات و دیگر موارد به بهان

می   نظردقت هنگام    آنکهحال   میان متوجه  معارضه  این  شویم 

آگاه  آن  ثبوت  از  که  است  تجربی  علوم  از  چیزهایی  و  نقل 

نه   در  قطعاً    آنکهنیستیم،  ثبوتش  عدم  مطمئن   یپرتو از  علم 

جانب مادی محسوس   ۀاز سوی دیگر علم مادی در دایر  .باشیم

ای که  مسئله   ۀتواند دربارکند، در نتیجه چگونه می حرکت می 

 متعلق به مجال مادی نیست چیزی را نفی یا اثبات کند؟ 

و  تأثیر سحر  در  شیطانی  ارواح  به    زخمچشمات  متعلق 

نمی  و  است  مادی  غیر  را جانب  آن  تجربی  علم  از طریق  توان 

خارج از تخصص علوم طبیعی است و بر    ؛ زیرااثبات یا نفی کرد

ای تکیه توان به هیچ دلیل مادی این اساس برای نفی آن نمی 

که   کسانی  و  بر  کرد  پدیده بنا  چنین  دلیل  نفی این  را  هایی 

برمی  انکارشان  حقیقت  در  و   کنند  قبلی  اعتقاد  یک  اساس 

 . زمینه است و ارتباطی به علم تجربی نداردپیش 

 :گرایی )ساینتیسم( علم
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بررسی گرایشی می   مورد   این به  را    ۀ کشاند که در زمین ما 

افراطی  تجربی  می علوم  عمل  مواردی تر  چنین  در  و  کند 

می  نقل  برابر  در  تندتر  برنامه   .گیردمواضعی  گسترش  های با 

دربارعامه  که  و   ۀپسندی  دارند  افراطی  گرایشی  تجربی  علوم 

را   دیدگاهی  یا  شکلبهچنین  ذهنیت نا  آگاهانه  در  آگاهانه 

می  جا  سخن  عمومی  اهمیت  چندان   دو  بارهدرایناندازند، 

 . شوداحساس می 

جمل دربارخطرناک   ۀاز  معاصر  غلو  مظاهر  علوم    ۀترین 

تجربی، محدود ساختن معرفت انسانی در چارچوب آن است و 

یک ابزار تفسیری،   عنوانبهتواند  این ادعا که علوم طبیعی می 

سازد  چیزهمه روشن  ما  برای  حیط  هرآنچهبنابراین    .را   ۀدر 

علوم طبیعی   آنچهدرک است و  قابلعلوم طبیعی است،    ۀسلط

کند   درکش  نیستقابلنتواند  فهم  و  وقتی   . درک  مسئله 

می بغرنج چارچوب تر  به  تجربی  علوم  آوریم  یاد  به  که  شود 

بنابراین،   و  است  محدود  طبیعی  این   هرآنچه مادی  از  خارج 

راهی   ؛ زیراشودخودکار رد و تکذیب می   شکلبه چارچوب باشد  

و   نیست  درکش  باشد  این   آنچهبرای  که    غیرممکنگونه  است 

 علم نیست خُرافه است!  آنچهعلم به شمار آید و 
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از   زمیننظرصاحب برخی  در  افراطی  گرایش  این   ۀان، 

)توانایی  نامیده Scientismهای علوم تجربی را »ساینتیسم«  اند ( 

واژ از  یا علم  ۀکه  اضاف  تجربی   »ساینس«  »ایسم« ساخته   ۀبه 

تا   امکانات   نشانگرشده  به  شدید  ایمان  این  ایدئولوژیک  بُعد 

باشد  آن  به  معرفت  و محدود کردن  تجربی  این   ۀترجم  .علوم 

« عربی  در  استلفظ  ساینتیسم،    .«  فارسی  )معادل 

 . گرایی است(علم

پدید چیز    ۀاین  بلکه  کامالً  افراطی  نیست  نسبتاً  جدیدی 

می  نظر  به  اما  است،  بیشتری قدیمی  شدت  روزها  این  رسد 

غلو   این  از  بخشی  که  نیست  پنهان  و  است   سبببه گرفته 

رویکرد  این  عظیم  بسیار  تکنولوژیک  و  علمی  دستاوردهای 

و   تحولی شگرف  به  است که  بشر   جانبههمهعلمی  زندگی  در 

 . انجامیده 

معرف منابع  دیگر  با  تحقیرآمیز  تعامل  در  اما  و مشکل  تی 

هایش پیچیدگی و تباین  ۀمحدود ساختن مجال شناخت با هم

 . به همین یک منبع است
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بیان   اینجادر   به  گرایش  نوع  این  انحراف  بیان  برای 

 : 1ترین مشکالت آن خواهیم پرداختمهم

ترین اشکاالت این یکی از بامزه  :ـ ناتوانی از اثبات خود۱

است گرایش  چراکه  این  خود ؛  درستی  اثبات  از  گرایش  این 

درستی روش تجربی که بینش »ساینتیسم«   . ناتوان استکامالً  

دلیلی  با  یا  شود  اثبات  خودش  با  باید  یا  است  استوار  آن  بر 

آن از  آن   .خارج  خود  از  روش،  این  درستی  از  ما  ادراک  اگر 

گرفته شده باشد گرفتار »دور« خواهیم شد که این باطل است 

درست نیست که برای صحت یک   ؛ زیراقض داخلی و دارای تنا

اما اگر درستی این روش از خارج آن   . ادعا از خودش بهره برد

می  رسیده، پس  منظومبه صحت  از  خارج  از  گرایی  علم  ۀتوان 

این   و  برد  بهره  معرفت  کسب  برای  معرفتی ضرورتاً  نیز  منبع 

 . ددیگری را که طبیعت متفاوتی دارد بر منابع ما خواهد افزو

گرایی بر این اساس استوار  علم  :فلسفی  ۀـ بطالن ریش۲

به   تنها  انسانی  معرفت  منابع  که  حس   آنچه است  طریق  از 

حال  قابل است،  منحصر  است  درست    آنکهدرک  اساس  این 

است بسیار  آن  نادرستی  دالیل  و  ناقل   .نیست  یک  حس 

 
  دکتر   اثر  غرب«  جدید  ۀاندیش  در   دین  نقد  ۀبرای نقد مفصل این گرایش به کتاب »پدید  1-

 .کنید مراجعه العمیری سلطان
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حاکم یک  نه  است  یا   .معرفتی  درستی  بر  ذات خود  در  حس 

ناقل یک امر را   عنوانبه دهد بلکه  نادرستی یک چیز حکم نمی 

رساند تا عقل در نقش داور ایفای نقش کند و عقل به عقل می 

معارف نظری به   ۀهای ضروری است که سلسل شامل بر شناخت

 . شودآن منتهی می 

از   نوعی  که  نظری  است  معرفتی  یا  بشری  معرفت  زیرا 

و  معار نظر  نیازمند  که  است  یا   تأملف  است،  استدالل  و 

معرفتی است ضروری که نیازمند نظر و استدالل نیست، مانند 

تر بودن جزء از کل و سببیت عام و عدم تناقض و کوچکمبدأ  

عقلی  ضروریات  هم  . دیگر  بود معرفت  ۀاگر  نظری  بشری  های 

هر معرفتی   ؛ زیرا این مستلزم تسلسل در معرفت یا »دور« بود

معرفتی   هیچ  صورت  این  به  و  بود  دلیل  تحصیل قابلنیازمند 

زیرانبود این سلسله    ؛  و  بود  معرفتی دیگر  نیازمند  معرفت  هر 

یا   نداشت  نیز    آنکهپایانی  این  و  بود  دلیل خودش  هر معرفت 

 . شد که بر اساس آن هر ادعایی دلیل خودش می دور باطل بود  

بنابراین ضروری است که معرفت نظری به معارف اولیه برسد و 

به  اولیه  معارف  شود  ۀنقط  ۀمنزلاین  شناخته  معرفتی    .آغاز 

نقط  اگرچه این  تشکیل  در  به   ۀحس  اما  دارد  مشارکت  آغاز 
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فطرت  و  عقل  بلکه  نیست  محدود  به حس  تنها  طبیعت حال 

 . آن دخالت دارندنیز در 

با   :ـ منع امکان دسترسی به دیگر فضاهای معرفتی۳

 ۀ های بسیاری را دربار تواند داده علوم طبیعی می   اینکهاقرار به  

امکان   معنایبههای طبیعی در اختیار ما بگذارد، اما این  پدیده 

نیستمجال   ۀآن در هم منبع   .ها  است که  بزرگی  اشتباه  این 

سازیم محدود  طبیعی  علوم  به  تنها  را  زیرامعرفت  های راه  ؛ 

تنوع طبیعت معارف و علوم، متنوع   اندازۀبه رسیدن به معارف  

هر مجال معرفتی برای خود ابزارها و منابعی   .است و گوناگون

تجربی  روش  تعمیم  برای  تالش  اساس،  این  بر  و  دارد  را 

هممن  عنوانبه در  معرفت  تنها مجال   ۀبع  که  باور  این  و  ها 

ارائ برای  روش  یک  هم  ۀهمین  به  مناسب پرسش   ۀپاسخ  ها 

صاحب  که  است  حقیقی  علمی  و  منهجی  اشکال  یک  است، 

 . خود را به مشکالت علمی گوناگونی خواهد کشاند

  . این اشکال است   دهندۀنشان فضای علمی و معرفتی خود  

خود است   ۀبرای مثال تاریخ دارای منابع و مراجع معرفتی ویژ

در نتیجه این اعتقاد   .و همچنین ریاضی و دیگر علوم و معارف

در  است  معرفت  به  دستیابی  راه  تجربی  علمِی  روش  تنها  که 
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با تنوع در مجال  های علمی است که مستلزم تنوع در تناقض 

 . های علم و معرفت استروش 

هزین۴ این   :گراییعلم  گزاف  ۀـ  که  است  آن  حقیقت 

نگاه افراطی به علوم تجربی از منظر معرفتی و اخالقی و انسانی 

از    ۀهزین انواعی  به  را  ما  که  است  گذاشته  جای  بر  گزافی 

نسبی   ۀسفسط و  هرگونه معرفتی  سلب  بلکه  و  اخالقی  گرایی 

 . کشاند ارزشی از انسان می 

ما   تجربی  علوم  چارچوب  در  معرفت  انکار  انحصار  به  را 

واقع چنین شده    کهچنان  ، معقوالت ضروری خواهد رساند در 

ضرورت  ، است فروپاشی  به  آن  انکار  می و  عقلی  و های  انجامد 

نوب به  نیز  آن  منظومه  ۀانکار  فروپاشی  باعث  علمی خود  های 

چراکه  شودمی  ضرورت؛  مثاباین  به  معرفتی خشت   ۀها  های 

های علمی بر آن استوار است و بدون  نخستی است که منظومه

 . آن وارد گرداب سفسطه و مغالطه خواهیم شد

از  اخالقی  تعیین  به  قادر  تجربی  علم  دیگر  سوی  از 

افراطی   غیراخالقی  از  بسیاری  شده  باعث  این  و  های نیست 

شخص   هر  اینکهگرا به نسبی بودن اخالق باورمند شوند و  علم

 عنوانبهدانند را اخالقی می  آنچهتوانند ای خود می یا هر جامعه

نوب به  این  و  برگزینند  خود  مناسب  آشوبی   ۀاخالق  به  خود 
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 هریک شود و مخالف این احساسی است که  اخالقی منجر می 

را   عدل  خود  درون  در  ما  اخالقی   عنوانبه از  ارزش  یک 

و  می  است  اینکهشناسیم  زشت  و   . ظلم  معرفت  این  اگر  حال 

 برایش باقی خواهد ماند؟! چیزچهاخالق را از انسان بگیریم 

مخالف دانستن وحی با علوم تجربی ناشی از    :آنکهخالصه  

یا    سوءفهم وحی  به  این   سوءفهم نسبت  رفع  راه  و  است  علم 

درک روش صحیح شرعی   و  هریکمند به  اشکال، نگاه ضابطه 

صحیح   شکل بهچنین روشی    هرگاهاین دو است که    ۀدر رابط

اشکاالت مطرح شده در این باب برطرف خواهد   ۀاجرا شود هم

 . شد 
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 مصلحت مقدم بر نص است
خاص   مصلحت  یک  به  معطوف  ذهنشان  و  فکر  چنان  برخی 

هست را اشغال    آنچهشود که در ذهنشان جایگاهی بیش از  می 

این مصلحتی است   :گویندرسند که می کند و به جایی می می 

مردم   که  مهم  بی قطعاً  بسیار  آن  باید از  بنابراین  نیستند  نیاز 

آن وجو با  نصی در مخالفت  اگر  و  دانسته شود  دارد مشروع  د 

 . باید بر آن نص مقدم داشته شود 

در حقیقت   مقوله  رابط  بیانگراین  به  کج  نصوصی   ۀنگاهی 

بین   ناهمخوانی شرعی و مصلحت است که از پیش امکان وقوع  

آن دو را انتظار دارد و همین توضیحی است بر شور و اشتیاق  

کنند محقق شدن یک مصلحت این عده که گمان می   ۀو عجل

سپس  و  است  شریعت  امر  خالف  که  است  نهفته  کاری  در 

 . شوندزده مدعی تقدیم مصلحت بر نص می هیجان 

  : تر مطرح سازند که یا شاید این اشکال را با لحنی محترمانه

زیان شری دفع  و  مصالح  ساختن  محقق  برای  آمده،  عت  ها 

بنابراین هر نصی که در تعارض با هر مصلحتی باشد که سودی 

باید دارد  مردم  گیردبی   مورد  برای  قرار  دارد   .توجهی  امکان 

برپا    ۀگویند برای  مصالح  رعایت  اهمیت  باب  در  مقوله  این 

ساختن  محقق  به  معاصر  دوران  نیاز  و  دنیا  زندگی   داشتن 
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ضرورت  و  خوشبختی  و  توسعه  و  بالندگی  و  علمی  رستاخیز 

هم در  دستاوردها  شدن  مفصلی عرصه  ۀمحقق  سخنرانی  ها 

 . ایراد کند

این مصلحتی که قرار است   :شودی مطرح می سؤال  اینجااما  

های معتبر از نظر شرع بر نص مقدم داشته شود، آیا از مصلحت

از   یا  شرع  مخالف  مصلحتی  یا  شرع است  که  است  مواردی 

 اش سکوت کرده است؟ درباره

گفتن   دیگر  است  معتبر  شرع  نظر  از  مصلحتی   اینکهاگر 

درستی  حرف  است  مقدم  شرعی  نص  بر  شرعی  مصلحت 

زیرا نیست شرعی دانسته  ؛  نص  از  مصلحت  این  خود  که  ایم 

توان تصور کرد که چیزی بر خودش مقدم برگرفته شده و نمی 

 باشد! 

مصلحتی   اگر  مسلمان  اما  یک  باشد،  شرع  با  تعارض  در 

می  اجازه  خودش  به  بگویدچگونه  که  که   :دهد  را  چیزی  من 

می  مصلحت  می خودم  اولویت  در  و  مقدم   اگرچهدانم  دانم 

نوعی   کاری  چنین  است؟  شرع  برابر   طلبی مبارزهمخالف  در 

که   بزند  سر  کسی  از  نیست  ممکن  و  اوست  پیامبر  و  خداوند 

 . ه استایمان در دلش جای گرفت
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دربار شرع  اگر  باشد،  مورد  مصلحت  ۀاما  کرده  سکوت  نظر 

مصلحت  کرد  کهچنان  ، این  خواهیم  معتبر   ، بیان  حقیقت  در 

یک   ؛ زیرااست و این نیز ممکن نیست که بر نص مقدم باشد

 . تواند بر خودش برتری داشته باشد چیز نمی 

« که  مقوله  این  مانند  عبارتی  هرگاه  توضیح،  این    اینجا با 

باید مصلحت را بر نص مقدم بداریم« به گوش ما رسید باید در  

نظر داشته باشیم که نص شرعی یک نص جامد نیست که هیچ 

مفاسد،  و  مصالح  گرفتن  نظر  در  با  یا  باشد  نداشته  معنایی 

که  کنیم  تصور  و سپس  باشد  نکرده  را  مراعات جانب حکمت 

ای به  باید  بلکه  داشت،  مقدم  آن  بر  را  مصلحت  اعتقاد باید  ن 

ها جازم داشت که نصوص شرع برای جلب مصالح و دفع زیان

 . اندآمده 

ادعایی  مصلحت  این  حقیقت  در  باید  دیگر  بیان  به 

م  وجوجست طرف  که  مصلحتی  نص می   قابلکرد؛  بر  خواهد 

واضح عبارتی  به  یا  بدارد  مقدمش  می شرعی  بر  تر  خواهد 

 . اش دهدمصلحت شرعی موجود در نص شرعی برتری

مراعات   اکهچر بر  مبنی  خود  فروع  و  اصول  در  شریعت 

خداوند  که  شریعتی  »در  اگر  و  است  مفاسد  دفع  و  مصالح 

پیامبرش را با آن مبعوث داشته به نیکی بیندیشی آن را از اول 
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و  یافت  خواهی  آن  به  ناطق  و  مدعا  این  بر  شاهد  پایان  تا 

آشکارا  آن  بر صفحات  را  و رحمت  و عدل  و مصلحت  حکمت 

که    خواهی  می سوی به دید  فرا  عقلش  و  دل خواند  و  را ها  ها 

 1.دهد«ش دعوت می سویبه

اند که جزئیات ای کلی را گذاشته از همین روی، علما قاعده 

می   ۀهم بر  در  را  شرعی  کهاحکام  عنوان  این  تحت    :گیرد، 

از  جلوگیری  و  آن  تکمیل  و  مصالح  تحصیل  برای  »شریعت 

جمع قابل مفاسد و کم کردن آن آمده و از میان دو خوب ]که  

 2. دهد«نیستند[ آن را که بهتر است برتری می 

احکام عبادات و مبایعات و جنایات و مسائل    ۀ بنابراین هم

نکاح و بخشش و مجازات و دیگر احکام، همه مبنی بر چیزی 

ک می است  محقق  را  مردم  مصلحت  و  نفع  شرع ه  در  و  سازد 

نباشدمطلقاً   آن  پس  در  مصلحتی  که  نیست  چراکه حکمی  ؛ 

مصلحتی در آن باشد و   آنکهکند مگر  شارع به چیزی امر نمی 

بازنمی  چیزی  مگر  از  است،   سبب بهدارد  آن  در  که  زیانی 

ی که واضع شریعت یعنی اهلل تعالی متصف به علم کامل روازآن

 درستی بهو عدل و رحمت و حکمت است و این باعث اطمینان  

 
 (. 23/ 2ابن قیم، مفتاح دار السعادۀ ) 1-

 (.136/ 30ابن تیمیۀ، مجموع الفتاوی ) -2
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می  قاعده  این  و  اصل  یافتن این  تحقق  برای  شریعت  که  شود 

 . منفعت و دفع زیان آمده است

اما اگر منفعت و زیان در یک امرِ واحد بود، شارع بر اساس  

می   آنچه حکم  است  یعنی  غالب  و   هرچهدهد،  راجح  زیانش 

منفعتش راجح و   آنچهشود و  بیشتر باشد از آن باز داشته می 

حکم قوی  انجامش  به  منفعت  شدن  محقق  برای  باشد  تر 

 . شودمی 

مصلحت یک چیز بیشتر باشد، منزلت و حکمش نیز   هرچه

تر خواهد بود و تفاوت اهمیت واجبات و مستحبات شرعی قوی 

از آن   حسببراز همین روی یعنی   مصالح و منافعی است که 

به همین صورت، گناهان نیز به کبیره و صغیره  .آیدمی  دستبه

می  عقوبتتقسیم  و  آخرت  آن  شوند  و  دنیا  در   برحسبها 

 . شود متفاوت است ها مُتَرَتِب می مفاسدی که بر آن

چیزی که باید به آن توجه کرد این است که وقتی شریعت 

کرد  مراعات  را  از مصلحت  و  برآمده  آن  حصول  طلب  در  و  ه 

این مراعات شامل مصالح دنیوی و مفسده جلوگیری کرده،  

است از اخروی  و  نیست  دنیا  به  محدود  تنها  مسئله  پس   ،

توان به یکی از اماکن خلط و ابهام نزد کسانی پی برد می   اینجا

می  مصلحت  با  نصوص  ارتباط  بررسی  به  همین که  و  پردازند 
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می  باعث  بدارندخلط  مقدم  نص  بر  را  مصلحت  چراکه شود  ؛ 

می  مصالح  گمان  تنها  نمود  مراعات  باید  که  مصلحتی  کنند 

و   است  مقررمی   هرگاهدنیوی  از  برخی  به  پایبندی  ات بینند 

مصلحت  رفتن  دست  از  باعث  می مورد  شرعی  بدون نظر  شود، 

مراعات این مسئله که شریعت سعی در تحقیق مصالح زودرس  

بندگان زودگذر  دنیوی)  و  پایدار   (مصالح  و  آینده  مصالح  و 

 . دهنددارد، آن را بر مقرراتِ شرع برتری می  (آخرت)

ر  هایی است که نگاه شرعی دترین دو راهی مهم  از   این یکی 

می  جدا  هم  از  مردم  از  بسیاری  رویکرد  و  مصالح    .شوندباب 

هنگام   که  بسیار   وجوجست کسانی  لیستی  به  مصالح،  باب  در 

سیاست  مانند  دنیوی  مادی  دستاوردهای  و  نیازها  از  محدود 

اخالق  بهبود  یا  مادی  رفاه  شدن  محقق  یا  عمومی  منافع 

می  اکتفا  و اجتماعی  روح  نیازهای  به  مربوط  مصالح  اما  کنند، 

نیاز است هیچ حضوری مورد  برای آخرت  آنچهوظایف تعبدی و  

ندار آنان  لیست  حال  در  شریعت،   آنکهد،  نظر  در  مصالح  این 

»زیرا مبنا و اساس شریعت بر حکمت و مصالح   :اساسی است 

همه که  است  آخرت  و  دنیا  در  همه بندگان  و  عدل  اش  اش 

همه و  استرحمت  حکمت  و  مصلحت  هر   . اش  بنابراین 

عدل  مسئله  از  که  رحمت   سمتبهای  از  و  شد  خارج  ظلم 
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م  سویبه به  مصلحت  از  و  آن  به ضد  حکمت  از  و  فسده 

به آن افزوده شده    تأویلبا    اگرچهبیهودگی؛ از شریعت نیست  

 1. باشد«

دنیا و آخرت را در    ۀشریعت با در نظر گرفتن مصالح، دوگان

محقق  دو  هر  در  را  بندگان  نفع  که  دارد  تالش  و  گرفته  نظر 

نظر  در  و  دو  از  یکی  به  تنها  توجه  ساختن  محدود  و  سازد 

آورد که نگرفتن دیگری، به طبیعت حال این توهم را پدید می 

ها را در نظر نگرفته و همین نصوص شریعت برخی از مصلحت 

شود که در پی این توهم در باعث از دست رفتن مصالحی می 

 . نظر گرفته نشده است

ارتباط مصلحت    :گوییمپس از تبیین این مسئله، می 

بر   اعتبار  یا عدم  بودن  معتبر  از جهت  نصوص شرعی  با 

 :سه نوع است

اعتراف مورد  مصالحی که در نصوص شریعت  :نوع نخست 

جان  گرفتن  از  نهی  مانند  شده  دانسته  معتبر  و  گرفته  قرار 

انسان   دیگران آن حفظ جان  از  که هدف  و بدون حق،  هاست 

برپا داشتن کننده مانند تحریم مست و  به هدف حفظ عقل  ها 

حد   و  ناموس  حفظ  برای  زنا(  به  ناروا  )تهمت  قذف  و  زنا  حد 

 
 (.3/ 3ن )ابن قیم، إعالم الموقعی 1-
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دزدی برای حفظ اموال و همچنین امر به عدالت و نیکوکاری و 

 . نیکی به والدین و دیگر مصالح معروف شرعی 

دوم نامعتبر مصلحت   :نوع  و  باطل  را  آن  شرع  که  هایی 

هرچند   که  قرار   شکلبهدانسته  مصلحت  چارچوب  در  کلی 

مصلحت  مراعات  برای  شریعت  اما  برای   تربزرگهایی  دارند  و 

مفسده  واضح دفع  مانند ای  دانسته،  ساقط  اعتبار  از  را  آن  تر 

که   الکلی  مشروبات  فروش  از  حاصل  برای قطعاً  مصلحت 

سود مادی دارد و باعث رونق توریسم و به گردش اش  فروشنده 

می  اقتصاد  از  بخشی  بر  افتادن  عالوه  آن   ۀنوشند  آنکهشود، 

ها در برابر مفاسدی شود اما این مصلحت مست و سرخوش می 

می  حاصل  الکلی  مشروبات  مصرف  و  فروش  از  شود  که 

 . قیاس نیستقابل

می  را  دربار همین  قرض   ۀتوان  برای  که  گفت  ه  دهندربا 

هایی که نیاز برای بسیاری از پروژه   همین طورسودمند است و  

از   برخی  برای  اشتغال  ایجاد  باعث  این  و  دارند  سرمایه  به 

می  کار  صاحب جویندگان  را  برخی  و  می شود  نیاز خانه  و  کند 

ها بدون شک نوعی این  ۀسازد که همگروهی دیگر را مرتفع می 

اما مفاسدی که بر ربا مترتب می  شود بیشتر از  مصلحت است 

الغای مصالح و معتبر ندانستن آن را    ۀمنافع آن است و این کف
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تحریم زنا و خوردن    ۀتوان دربارهمین را می   .کندتر می سنگین 

جهالت کاال و قمار   سبببهناحق و معامالت باطل  مال مردم به

ت کشیدن از تکالیف شرعی مانند عبادات و امر و مصلحت دس

 . به معروف و نهی از منکر گفت

برای برخی از مردم منافعی جزئی دارد،    اگرچهها  این حرام

مفسد رفتن   ۀاما  دست  از  باعث  آن  انجام  و  است  بیشتر  آن 

را  می   تربزرگهایی  مصلحت  آن  شارع  روی  همین  از  شود، 

دانسته زیرانامعتبر  کلی   ؛  نگاهی  باب،  این  در  شریعت  تر نگاه 

جوانب  دیگر  داشتن  نظر  در  بدون  را  جنبه  یک  تنها  و   است 

نمی مورد قرار  قُْل ﴿   :دهدنظر  َوالَْميِِْسِ  اْْلَْمرِ  َعِن  لُونََك 
َ
يَْسأ

َكبٌِْي   إِثٌْم  نذْفعِِهَما فِيِهَما  ِمن  ْكََبُ 
َ
أ ِإَوثُْمُهَمآ  لِلنذاِس   ﴾َوَمَنافُِع 

تو می   ۀ)دربار  [219بقره:  ] از  بگو در آن دو شراب و قمار  پرسند؛ 

از  گناهشان  و  است  مردم  برای  سودهایی  و  بزرگ  گناهی 

 . است( تربزرگسودشان 

آن را    صراحتبه هایی که نصوص شرع  مصلحت   :نوع سوم 

آن اقرار صریح و منع صریح   ۀمعتبر یا نامعتبر ندانسته و دربار

مردم   برای  حال  این  با  اما  است،  مانده  مسکوت  و  نشده  وارد 

کند، مانند بسیاری از منافعی دارد و مفاسدی را از آنان دور می 

نظم عرصقوانین  در  و   ۀدهنده  راهنمایی  و  بازار  در  جامعه، 
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ساخت  و  و  رانندگی  آنوساز  مصلحت   .مانند   اگرچه ها  این 

آن دلیل خاصی در شرع وارد نشده اما در حقیقت شامل  ۀدربار

مصالحی است که کلیات شرع و قواعد عام آن معتبرش دانسته 

 . است

می  قاعده بنابراین  به  این توانیم  آن  و  یابیم  دست  مهم  ای 

برای مردم مصلحتی در پی داشته باشد    هرآنچه  :است که

با یک  مخالفت  در  که  وقتی  تا  است  معتبر  نظر شرع  از 

نباشد شرعی  وسعت   . دلیل  نشانگر  همچنین  قاعده  این 

نشان  و  است  آن  رحمت  کمال  و  زیبایی  و  آسانی  و  شریعت 

دهد که مصلحت شرعی تنها محدود به مصالحی نیست که  می 

دان معتبر  را  آن  تفصیلی  نص  تنها شرط،  یک  بلکه  باشد،  سته 

مصلحت  مخالفت  استمورد  عدم  نص  با  دانسته   .نظر  پس 

شود که اصل بر رعایت مصالح و معتبر دانستن آن است و می 

در  را  آن  که شرع  است  استثنایی  مصلحت،  یک  مراعات  عدم 

 . مراعات باشد ندانسته است ۀحقیقت مصلحتی که شایست

ه »مصلحت را با روشن شدن تفصیل پیشین، این سخن ک

چیزی جز نوع دوم   ۀدارم« ممکن نیست درباربر نص مقدم می 

 ۀ چون دربار  ؛ های مخالف با شرعمصلحت باشد، یعنی مصلحت 

توان گفت نوع اول که شریعت نص به معتبر بودنش داده نمی 



 مصلحت مقدم بر نص است 
 

189 

مصلحت  این  دربارکه  و  است  نص  بر  مقدم  که   ۀ ها  سوم  نوع 

درباره نیشریعت  نیاورده  خاصی  نص  سخنی شان  چنین  ز 

ندارد زیراموضوعیت  و   ؛  آن  میان  تعارض  بر  نصی  سو  یک  از 

اصول بنا بر  مصلحت وجود ندارد و از جهتی دیگر آن مصلحت  

در نتیجه تنها نوع دوم باقی   .شریعت و قواعد کلی معتبر است

هایی که شریعت آن را معتبر ندانسته و ماند، یعنی مصلحت می 

ها من این مصلحت   :د گفت که شومردود اعالم کرده، حال می 

 دانم؟! را بر شریعت مقدم می 

سخن   که  می   کهچنان این  است  ناشایستی  سخن  بینید 

که   جرئتمسلمان   کسانی  بیشتر  و  ندارد  را  آوردنش  زبان  به 

یا   سوءفهم   سبببه گویند منظورشان این نیست بلکه  چنین می 

می  زبان  به  را  آن  بیان  سوءتعبیر  ما  هدف  همین  برای  آورند؛ 

به  احتیاط  دینش  برای  مسلمان  تا  است  سخن  این  حقیقت 

 . آن پی ببرد ۀخرج دهد و به عمق این سخن و نتیج 

ای بر  که  جملحال  که  نمودیم  اتفاق  داشتن    ۀن  »مقدم 

هست هیچ محلی از صحت ندارد و   کهچنانمصلحت بر نص«  

از   شخص  منظور  شاید  نمود،  خودداری  آن  بیان  از  باید  بلکه 

ضرورت که  باشد  این  نص  بر  مصلحت  داشتن  در مقدم  هایی 

پیاده  آمده که  به وجود  سازی یک حکم شرعی شرایط کنونی 
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ا کرده  دشوار  را  این خاص  در  را  مصلحت  همین  برای  ست، 

 . داریمشرایط مقدم می 

در   است  ممکن  که  را  تغییراتی  حقیقت  در  شریعت  اما 

سازی یک حکم رخ دهد مد نظر قرار داده و اجرای هنگام پیاده 

نصوص شرعی هرگز جدا از شرایط واقع و متغیرات یا نتایج آن 

به نص گذار است و عمل  تأثیرها در حکم  این  ۀنیست بلکه هم

از   آن  مراعات  و  است  متغیرات  این  گرفتن  نظر  در  مستلزم 

اجرای  از قبیل خود  بلکه  بر نص نیست  قبیل تقدیم مصلحت 

است زیرانص  که   کهچنان  ؛  نیست  جامد  امر  یک  نص  گفتیم 

هیچ معنایی نداشته باشد بلکه شامل بر مصالح است و مشکل 

باید  تفصیال  به در کج فهمی نسبت   مراعات   اینجاتی است که 

 . کرد

سازی نصوص، در توان وجه مراعات مصلحت را در پیاده می 

 :این عناصر شرح داد

است ۱ شده  بنا  آسانی  و  گشایش  بر  شرع  اصل   :ـ 

ُ بُِكُم الْيُِْسَ  ﴿  :م شرعی بر آسانی بنا شده استاحکا يُرِيُد اّللل
الُْعِْسَ  بُِكُم  يُرِيُد  آسانی   [185بقره:  ]  ﴾َوََل  شما  برای  )اهلل 

نمی می  دشواری  شما  برای  و  َجَعَل ﴿   .خواهد(خواهد  َوَما 
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َحَرجٍّ  ِمْن  ِيِن  اِلل ِِف  در    [78حج:  ]  ﴾َعلَيُْكْم  شما  برای  دین )و 

 دشواری قرار نداده است( 

ی که انسان توان انجامش را نداشته باشد،  هرچیزبنابراین  

َنْفًسا إَِلذ وُْسَعَها ﴿  :مکلف به انجام آن نیست   ُ  ﴾ ََل يَُكللُِف اّللل

هیچ  [286بقره:  ] به)اهلل  جز  را  توانایی کس  تکلیف قدر  اش 

 (.دهدنمی 

مباحات را بسیار وسیع   ۀبرای همین است که شریعت دایر

وسیع مباحات،  و  داده  را قرار  شریعت  احکام  از  بخش  ترین 

واجب و حرام را محدود   ۀدهد و از سوی دیگر دایر تشکیل می 

اند شرع به این قاعده رسیده   ۀعلما از مجموع ادل  . ساخته است

که    :که است  این  اشیا  در  است   چیزهمهاصل  حالل  و  مباح 

 .آن وارد شود[ فبرخالدلیلی  آنکه]مگر 

معنای این وسعت آن است که اصل در اجرای نصوص آن  

نباشد،   از عادت  است که شامل هیچ دشواری و مشقت خارج 

شود،   مشقتی  چنین  باعث  که  دهد  رخ  تغییری  اگر  بنابراین 

داده  دشواری  آن  رفع  به  امر  و  گرفته  نظر  در  را  آن  شریعت 

 . است

گرف۲ نظر  در  را  ضروری  اوضاع  شریعت  استـ   : ته 

شرایطی   مردم  از  گروهی  یا  شخص  برای  است   پیشممکن 
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بیاید که نتوانند برخی از احکام را انجام دهند که این امر در 

است شده  گرفته  نظر  در  تشریع  ا  ﴿   :اصل  مذ لَُكم  َل  فَصذ َوَقْد 
برایتان   اینکه)با    [119انعام:  ]  ﴾َحرذَم َعلَيُْكْم إَِلذ َما اْضُطرِْرُتْم إَِِلْهِ 

 آنچهبیان کرده است، جز    تفصیلبهرا بر شما حرام کرده    آنچه

 .اید(به آن ناچار شده 

قاعد  »  ۀعلما  المحظورات«مشهور  تُبیح  از    1الضرورات  را 

بنابراین اگر زیانی رخ دهد، مراعات آن    .اندهمین آیه برگرفته 

 . در حقیقت مراعات خود نص است

است  ۳ و مشقتی که ممکن  نظر گرفتن سختی  ـ در 

برخی   یا  اشخاص  از  برخی  برای  شرعی  احکام  از  برخی 

باشد  داشته  بر  در  شرع   :شرایط  نظر  از  نیز  )حاجت(  نیاز 

ست ا  2اعتبار آن کمتر از »ضرورت«  ۀدرج  اگرچهمعتبر است و  

شود و برای اما حاجت نیز موجب مشقت و دشواری شدید می 

مراعات قرار گرفته و مراعات آن دارای مورد  همین در شریعت

 . مجال باز کردن آن نیست اینجاشروط و تفصیالتی است که 

 
 شود. ها باعث مباح شدن ممنوعات میضرورت  1-

دهد یا باعث مرگ یا  قرار می   الشعاعتحت ضرورت یعنی آن چیزی که اصل حیات انسان را    2-

 )مترجم(.  شود.از بین رفتن یکی از اعضای بدن یا زیان دیدنش می 
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انجام یک کار   :ـ مراعات عواقب کارها۴ هنگامی که بر 

مفسدمفسده  این  شریعت  دهد،  رخ  نظ   ۀای  در  را  ر آینده 

قاعد می  و  قاعد  ۀگیرد  و  ذریعه«  »مراعات »حیله   ۀ»سد  و  ها« 

می  قرار  همین  تحت  »استحسان«  و  که  اختالف«   اینجا گیرد 

پیاده   که  شود  دانسته  است  الزم  تنها  و  نیست  بیانش  مجال 

ای راجح منجر شود یا شخص ساختن حکم شرع اگر به مفسده 

ها در نظر این  ۀمکلف را در مشقت شدید و سختی بیندازد، هم

 . شودگرفته می 

مفسده۵ و  مصلحت  میان  تعارض  مراعات  در   :ـ  اگر 

دهند واجب آن هایی با هم رخ  ها و مفسده یک واقعه مصلحت 

تر است ای که راجح و قویاست که به هر دو نظر شود و جنبه

در نظر گرفته شود و اگر ترجیح یکی از آن دو امکان نداشت 

اصل آن است که جلوگیری از مفسده مقدم بر جلب مصلحت 

همان   نفع  به  حکم  بود  راجح  جنبه  دو  از  یکی  اگر  و  است 

مصلحت  میان  اگر  و  بود  گونا خواهد  و های  بود  تعارض  گون 

گوناگون   دست  بهامکان   مفاسد  میان  یا  نبود  همه  آوردن 

اش جلوگیری کرد واجب ی تعارض بود که نتوان از همهشکلبه

امکانِ جمع بین دو خیر،   را بهتر   آنچهاست »در صورتِ عدم 
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از   برتری داد و میان دو بدی  بدتر است جلوگیری   آنچهاست 

 1. شود«

نگاه   نیازمند  احاطاین  و  دقیق  جزئیات   ۀفقهی  فراگیر 

شریعت و مقاصد آن و همچنین توان عالی در موازنه و مقایسه 

»عاقل آن نیست که خیر   :انددر این باب است، از این رو گفته 

خیر  دو  میان  از  که  است  آن  عاقل  دهد؛  تشخیص  شر  از  را 

 2. بهترین را و از میان دو شر بدترین را تشخیص دهد«

ینید وجود یک مصلحت خاص یا حالتی گذرا بمی   کهچنان 

است  سبببه صحیح  و  واقع  امری  شرایط،  تفاوت   .تغییر 

شرایط  اینجا بر  که  تغییراتی  جز  مردم  از  برخی   تأثیر ست 

دانند و بر اساس همین ادراِک کلی گذارد چیزی دیگر نمی می 

ی فقهی وجوجست  آنکهرسند حال  به نقض احکام شریعت می 

آگاهی   صِرفِ  در   ۀدرباراز  واکنش  به  کرده  عبور  مشکل  این 

رسد که ای قوی می برابر آن بر اساس روشی متکامل و منظومه

نظر می   ۀهم در  را  آن جوانب موضوع  مناسب  تا حکمی  گیرد 

 . شرایط را ارائه دهد
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این  این روش داخل است، مراعات  از مواردی که در  یکی 

تغییرات است، بنابراین دیگر نیازی به مطرح کردن ایراد تقدیم 

بلکه   نیست  نص  بر  دانستن   آنچهمصلحت  است  ضروری 

یک بنا بر  حقیقت مصلحت در شریعت و چگونگی تعامل با آن  

مند است که اگر شخص به درک آن دست روش شرعی اصول

»مقدم بودن مصلحت بر نص«   ۀلوحی مقوله میزان ساده یابد ب

ای از روی عدم  چنین مقوله  .و سطحی بود آن پی خواهد برد

عمق   از  وجوجستدرک  که  است  مصلحت  دنبال  به  فقهی  ی 

به   ۀدوگان رفته  فراتر  مصلحت؟«  یا  است  مقدم  »نص  اجباری 

مصلحت  خود  می بررسی  و  ها  می چیزچه  اینکهرسد  تواند ی 

دانسته شود یا خیر، سپس بررسی حجم هر مصلحت   مصلحت 

یا  اینکهو   است  ضروری  مصلحت  یک  )مصلحت مورد  آیا  نیاز 

سپس   تحسینی،  مصلحت  یا  کلی   آنکهحاجی(  تعارض  این 

عرض سپس  و  جزئی  یا  و   ۀاست  مصلحت  میان  تعارض  وجه 

و   مصلحت   بندیرتبهمفسده  مفسده خود  و  مراعات ها  و  ها 

تا  شد  منجر خواهد  آن  به  احکام  که  نتایجی  و  متغیر  شرایط 

های جزئی بسیاری که پژوهشگران مجال فقهی به آن پژوهش

 . آگاهی دارند
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گرداند که نسبت به تکرار سخنان  این بر مسلمان واجب می 

با   فکری  انحرافات  برخی  که  کمبود    سوءاستفادهناواضحی  از 

مطرح  فقهی  جزئیات  به  نسبت  مردم  از  بسیاری  آگاهی 

اعتبار می  را  منحرف  فکری  مفاهیم  برخی  نتیجه  در  و  سازند 

باشد می  آگاه  را    . بخشند،  مسلمان  که   سویبهمفاهیمی 

کشاند، به جای آن در برابر مخالفت با شرع و رد احکام آن می 

باشد هر خیری در  باشد و یقین داشته   احکام شریعت تسلیم 

است   پایبندی همان  مصلحت  راه  حقیقت  در  و  است  آن   :به 

ن  ﴿ 
َ
أ ْمًرا 

َ
أ َورَُسوَُلُ   ُ اّللذ قَََض  إَِذا  ُمْؤِمَنةٍّ  َوََل  لُِمْؤِمنٍّ  ََكَن  َوَما 

ْمرِهِمْ 
َ
أ ِمْن  اْْلَِْيَةُ  لَُهُم  زن   [36احزاب:  ]  ﴾يَُكوَن  و  مرد  هیچ  )و 

پیامبرش به کاری فرمان ی را سزاوار نیست که چون اهلل و مؤمن

 . دهند برای آنان در کارشان اختیاری باشد(
  



 مهم است نه ظواهر  عت یروح شر
 

197 

 روح شریعت مهم است نه ظواهر 
مهم  شریعت  »مقاصد  باش«،  داشته  نظر  در  را  شریعت  »روح 

و  را حفظ کن«  مراعات کن«، »اصول  را  کلی  است«، »اصول 

را  مستقیم  و  واضح  قضیه  یک  دارد  سعی  عبارات  دست  این 

و   بدارد  روحی  مقرر  دارای  اسالمی  شریعت  که  است  این  آن 

است که از مقاصد و اصول کلی آن الهام گرفته شده و باید به 

آن توجه نشان داد و الزم است هر حکم جزئی و تفصیلی در 

رد   یپرتو یا  و  محدود  آن  اساس  بر  حتی  و  شود  تفسیر  آن 

برای   دهندۀنشان مقاصد    ؛ زیراشود هدف شریعت و تالش آن 

محقق ساختن منافع بزرگی است که مقرر داشته، بنابراین هر 

نمی  است  مصالح  این  با  تضاد  در  که  حکم حکمی  یک  تواند 

 . شرعی صحیح باشد 

می   اینجا مطرح  پیش   :شود پرسشی  کجا  مشکل 

 آید؟ می 

آن   تشخیص  چگونگی  و  مقاصد  این  طبیعت  در  اشکال 

خ  .است از  شریعت  می مقاصد  دانسته  شارع  تصریح  شود، الل 

  : برای مثال یکی از مقاصد شرع، عبادت خالق توسط خلق است

ِِلَْعُبُدونِ ﴿  إَِلذ  نَس  َواإْلِ نذ  اْْلِ َخلَْقُت  و   [56ذاریات:  ]  ﴾َوَما  )و جن 

 . مرا عبادت کنند(  آنکهانس را نیافریدم جز برای 
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َوََل َتْقُتلُواْ  ﴿   :ها نیز از جمله مقاصد شریعت است حفظ جان 
رَِحيًما  بُِكْم  ََكَن   َ اّللل إِنذ  نُفَسُكْم 

َ
را   [29نساء:  ]  ﴾أ خودتان  )و 

 . اهلل همواره با شما مهربان است(  ؛ زیرانکشید

و سنت  قرآن  در  متنوع  فروع شرعی  استقرای  از خالل  یا 

که ما را به درک وجه حکمت از تشریع یک حکم و   ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر  

 . رساندسپس به درک مقاصد شریعت و کلیات آن می 

توان جدا از شریعت فهمید، بلکه از  بنابراین مقاصد را نمی 

شریعت خود  فروع  و  نصوص  و پیگیربا    .خالل  نصوص  این  ی 

حفظ جان، مثالً  توان به مقاصد شریعت دست یافت،  فروع می 

درازی یا حقوق مردم، بازداشتن از هرگونه دست   درموردجدیت  

و   آنان  به  رساندن  بر مصلحت خاص    اینکهزیان  عام  مصلحت 

 . مقدم است و به این صورت

در حقیقت خالص مقاصد  این  احکام شرعی    ۀ پس  در  نظر 

شریعت   کلی  قواعد  فهم  به  را  ما  که  است  جزئی  و  تفصیلی 

 . رسانده است

بدیهی باشد، صحیح نیست که  بر اساس این مقدمه که باید 

»بگذار به مقاصد   :در برابر یک حکم شرعی تفصیلی گفته شود

زیرابچسبیم!« از  اساساً    ؛  احکام شرعی پیگیرمقاصد  ی همین 

بهانه را  مقاصد  اگر  و  است  شده  شناخته  رد تفصیلی  برای  ای 
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احکام جزئی قرار دهی در یک اشکال و تناقض منهجی واضح 

ای و سپس مقاصد جدیدی وضع کرده   آنکهای، یعنی  واقع شده 

ای و بلکه این مقاصد را با آن بر نصوص شرع حکم صادر کرده 

 ای!به شرع نسبت داده 

ادعای مقصدسازی برای ؛ چراکه  این لغزش خطرناکی است

شارع و ادعای این است که خداوند وقتی شریعت را نازل کرده 

کرده  اراده  تو  که  کرد  اراده  را  چیزی  چنین   ایهمان  اگر  و 

بسته  مرکب  دروغی  خداوند  بر  که نباشد  هنگامی  بار  یک  ای، 

شده  و مدعی  است  چنان  و  چنین  شریعت  نزول  از  هدف  ای 

سپس به تعداد فروعی که از این مقصد دروغین تولید خواهد 

َب  ﴿  :شد  ْو َكذذ
َ
ِ َكِذبًا أ ِن افََْتَى لََعَ اّللل ْظلَُم ِممذ

َ
بِآيَاتِهِ إِنذُه  َوَمْن أ

الُِمونَ  )و کیست ستمکارتر از آن کس که   [21انعام:  ] ﴾ََل ُيْفلُِح الظذ

بی  نموده،  تکذیب  را  او  آیات  یا  بسته  دروغ  اهلل  تردید بر 

 . شوند(ستمکاران رستگار نمی 

فقر   از  ناشی  بزرگِ  منهجی  یک خلل  نمایانگر  مشکل  این 

از   یا  شریعت،  نصوص  استقرای  در  توهم شدید  این  بدتر،  آن 

 . نیازی به این استقرا نیستاصالً است که 

گر است که با نگاه  وجوجست علم مقاصد شریعت یک علم  

خود شریعت تصریح به مقصد بودنش کرده   آنچهبه شریعت و  



 سخنان آراسته 
 

200 

کشف  را  آن  شرعی،  جزئیات  در  نظر  و  استقرا  طریق  از  یا 

صاحب آن کند و این مقام علمی واالیی است که الزم است  می 

از علم گسترده و استقرای تام و وَرَع شدید برخوردار باشد تا از  

 . نسبت دادن دروغ به خداوند و شریعت او بر حذر باشد 

از مقاصد آگاه بود، از همین رو    سوءاستفادهشاطبی از خطر  

کرده    تأکیدها و برخورداری از این امکانات علمی  بر این ویژگی 

ی که در باب مقاصد نگاشته شده مشهورترین کتاب  ۀو در مقدم

می  »الموافقات«  کتاب  اجازه »ازاین  :نویسدیعنی  کسی  رو، 

 آنکهافاده یا استفاده در این کتاب نظر اندازد مگر    قصد بهندارد  

شریعت علم  آن  ، از  معقول  و  منقول  و  فروع  و  سیراب   ، اصول 

اگر  که  باشد،  فرونیفتاده  مذهبی  تعصب  و  تقلید  به  و  بوده 

که   است  آن  ترس  باشد  نگاشته   آنچهچنین  ]کتاب[  این  در 

قرار دهد،   فتنه  را در معرض  او  ]محتوای آن[ در   اگرچهشده 

 1. ذاتِ خود، حکمت است«

یا   زنان  با  رابطه  در  را  شرعی  کسی حکمی  وقتی  بنابراین 

یا   کافران  با  مقاصد مجازاتتعامل  با  تعارض  ادعای  به  ها 

می  رد  را  شریعت  آن  حقیقت  در  با   سبببهکند،  مخالفت 

نه   است  کرده  رد  داده  قرار  خود  که  در واقعاً    آنکهمقصدی 

 
 (.124/ 1الموافقات للشاطبی ) 1-
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باشد  شرعی  مقصد  یک  با  زیرا مخالفت  شد  کهچنان  ؛   ،بیان 

را شرع  می   مقاصد  شریعت  فروع  خالل  از از  و  شناخت  توان 

توان به حجم جنایتی پی برد که برخی با رسیدن  می همین جا  

آی نثََينْيِ ﴿  ۀبه 
ُ
األ  ِ َحظل ِمثُْل  َكرِ  پسر چون   [11]نساء:    ﴾لَِّلذ )سهم 

این مخالف   :گویندشوند و می مرتکب می   سهم دو دختر است(

در   آنچهمقاصد شریعت در باب برابری است! یا هنگامی که به  

دربار وارد   ۀشریعت  آنان  با  دوستی  از  نهی  و  کافران  از  برائت 

می  می شده  و  دربار  :گویندرسند  شریعت  مقاصد  منافی   ۀ این 

نهی از ربا که در شریعت وارد   ۀرابطه با دیگری است! یا دربار

می  آسان   :گویندشده  در  شریعت  مقاصد  منافی  سازی این 

این است!  پول  حرکت  و  بامعامالت  به   گونه  مقاصد  شمشیر 

می  هجوم  شریعت  شریعت فروع  مقاصد  حقیقت  در  که  آورند 

سلیقه مقاصد  بلکه  دل نیست  و  که  ای  است  خودشان  خواه 

 .اندحاکم بر شریعت قرارش داده 

این گفتمان  از  بسیاری  از حجم آشفتگی  اطمینان  ها برای 

کرده آویزان  مقاصد  به  را  را »روح شریعت« که خود  آن  و  اند 

گفت ناممی  باید  باب   :ند،  این  در  که  اصطالحاتی  از  بسیاری 

صرفاً علمی تحریر و تنظیم نشده بلکه    شکلبه کنند  مطرح می 

ها واضح، یعنی اگر یکی از آننا  هایی است شناور و وارفته وواژه
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بیابد که آن را ]در   ملسو هيلع هللا ىلص  اهللرسول نصی را در کتاب خدا یا سنت  

 به این زعم که نصفوراً  شکل واضح خود[ دارای اشکال ببیند،  

نظر مخالف روح شریعت و در تضاد با مقاصد اسالم است، مورد

گیرد و اگر از او بپرسی که مقصد شرعی در برابر آن جبهه می 

و کلی  سخنانی  چیست؟  شریعت  روح  میان نا  و  به  واضح 

خود  می  که  انجام   دۀدهننشان آورند  در  معرفتی  تنبلی  نوعی 

علمی  ادعاستوظایف  آن  به  متعلق  چراکه  پژوهشی  ادعای ؛ 

به عبث  یک  جز  نیست  چیزی  دلیل  و بدون  علمی  ظاهر 

 .ارزشبی 

این شرعی  احکام  با  بی تعامل  بی گونه  و  ضابطه چارچوب 

و  واضح  روشمندی  و  علمی  دقت  نیازمند  بلکه  نیست  درست 

تا   پایان   هآنکنگاهی موضوعی است  بتواند در  شخص مسلمان 

ثابت کند که این حکم در مخالفت با فالن مقصد شرعی است 

 : و این امکان ندارد مگر با بیان سه امر

 . واضح و آشکار شکلبهتعیین مقصد شرعی  : امر نخست 

بیان وجه مخالفت و تناقض میان یک فرع شرعی   :امر دوم 

 . با یک مقصد کلی 

سوم  مقصد  :امر  ترجیح  سبب  فرع مورد  بیان  ]بر  نظر 

 . استنادمورد ۀشرعی[ و ادل
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 . نظرمورد بیان چگونگی تعامل با فرع  :امر چهارم

شریعت   روح  و  مقاصد  به  دارند  ادعا  که  کسانی  میان  در 

این ضوابط را در نظر کسی نیست که  تقریباً  اند  تمسک جسته

باشد  چراکه  گرفته  یا ؛  علمی  روشی  اساس  بر  نه  آنان 

کنند که قوانین فقهی نگاهی حرکت می بنا بر  ساختارمند بلکه  

بیند که باید از آن خالص شد و یا دورش  را همچون وبالی می 

 .زد

ادل  آنچه میان  نظر می   ۀتعارض  به  رسد یک احکام شرعی 

به  رجوع  با  که  است  چیزی  این  و  رواست  امر  یک  و  واقعیت 

و پژوهش اختالف  از  مملو  فقها  کتب  است؛  عیان  فقها  های 

احکام و نصوص بسیاری است که در این   ۀجدل فقهی در زمین

ادله   میان  ترجیح  چگونگی  در  فقیهان  ذهنیت  میان  زمینه 

تحت حاکمیت یک   نظراختالفل این  تفاوت است، اما به هر حا 

ضابطه  آنان  روش  و  دارد  قرار  دقیق  و  بر  مند  معیارهایی بنا 

بی  و  به  علمی  می وجوجست طرف  حق  این ی  با  که  پردازند 

 1. تالش میان یک اجر یا دو اجر قرار دارند

 
پیامبر    -1 حدیث  به  در    ملسو هيلع هللا ىلصاشاره  و  اجر  یک  اشتباه  در صورت  مجتهد  که  زمینه  همین  در 

 برد. )مترجم( صورت صواب دو اجر می 
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علمی  حالت  از می   که چنانموضوعی،  این  متفاوت  بینید 

ز هرگونه شرط موضوعی نظمی است که عاری اچنین روش بی 

است نظر  و  بحث  روش  همین    .و  برخی  مثال،  به برای  که 

به قتل   را  که »هر که دینش را عوض کرد، او  ملسو هيلع هللا ىلصحدیث پیامبر  

ای که حاکی از عدم آزادی ارتداد است و دیگر ادله  1برسانید«

رسند، آن را بر این اساس که مخالف مقاصد شریعت مبنی می 

 . کنندبر آزادی است، رد می 

و    آنکهیعنی   خود  نزد  از  را  مقصدی  بر  نخست  تفسیر  بنا 

کنند و سپس بر اساس آن به رد حدیث صحیح خود وضع می 

این حال همین مق  .پردازندمی  نیز  با  واضح توسط   شکلبهصد 

حدود و بنا بر  تواند »آزادی« را  می   هرکسوی تفسیر نشده و  

بدون   کند  تفسیر  خودش  تصور  و  جمع   آنکهضوابط  وجه  به 

می  بین  از  را  تعارض  که  تفاسیر  این  نشان میان  توجهی  برد 

چراکه  دهد برخی می ؛  به  مقید  اسالم  نظر  از  را  آزادی  توان 

ع جمله  از  دانست  چنین ضوابط  اما  دین،  از  آشکار  خروج  دم 

کنند و سپس حدیث را رد می مستقیماً  کسانی در همان آغاز و  

ادعا  که  معنایی  درستی  بر  سالم  و  صحیح  دلیلی  آوردن  از 

می می  ناتوان  می کنند  ثابت  که  ادله  دیگر  به  و  آن مانند  کند 
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پاسخی اساساً  ادعایشان  مورد  آزادی ندارد،  اسالم جایگاهی  در 

 .دهندنمی 

اشکال از توهم وجود تعارض میان برخی از    اینجابنابراین،  

احکام شریعت در نگاه شخص نیست که حکمی را در تعارض  

ای حکمی را در تعارض با قاعده   آنکهبا حکمی دیگر ببیند، یا  

سپس  قوی  و  بیابد  بر  تر  آن بنا  رفع  به  معتبر  شرعی  اجتهاد 

ک ویران  امر،  حقیقت  بلکه  و بپردازد؛  فروع  و  احکام  این  ردن 

هیچ  بدون  »مقاصد«  چکش  از  گرفتن  بهره  با  نصوص 

 . موضوعی است روشمندی

 تأکید مورد  از دیگر مواردی که شایسته است در این زمینه

قرار گیرد، این است که فروع در حقیقت شارح جزئیات داخلی 

مقاصد است، به این معنا که مقاصد، قضایایی کلی و عام است 

بسیاری   دربارو  مردم  میان  از   ۀاوقات  تعدادی  بودن  معتبر 

این   وجود  با  اما  است،  توافق  اوقات  نظراتفاقکلیات  بسیاری   ،

در تعریف آن   آنچه های محقق ساختن این کلیات و  راه   ۀدربار

می  دچار  قرار  خیر،  یا  مثال   .شوند می   نظراختالفگیرد  برای 

دربار همه  دیدگاه    ۀمردم  از  آن  اعتبار  و  عدالت  بودن  نیک 

شریعت اختالفی ندارند، اما توافق بر این امر کلی معنایش این 

  نظر اتفاقمضامین داخلی و جزئی عدالت نیز    ۀنیست که دربار
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هر جامعه و فرهنگ و مذهبی برای خود ؛ چراکه  داشته باشند 

از خالل آن حقایق تفصیلی و جزئی  فروعی تفصیلی دارد که 

تعیین می  کنند و همین جزئیات است که چارچوب عدالت را 

شکل  عمل  در  و  واقعیت  در  را  آن  ظاهر  و  چهره  و  عدالت 

برای مثال لیبرالیسم معتقد است که عدالت از طریق   .دهدمی 

در گذاشتن  بدون  آزادی  ۀوازباز  دارد،  امکان  مردم  روی  به  ها 

قدرتی    آنکه بر  هیچ  اینبنا  منع  برای  دینی  آزادی   اسباب 

به   آنچهدخالت کند، اما مسلمان معتقد است که عدالت با منع  

پذیر است و به همین شکل خواهی رساند امکاندین زیان می 

طرف   هر  نزد  حاکم  مرجع  از  عدالت  مقصد  که    تأثیر دید 

ادعا که    .پذیردمی  این  به  را  اگر کسی حکمی شرعی  بنابراین 

حقیقت در  کرد،  رد  است  عدالت  مقصد  بر    مخالف  را  عدل 

را   عدالت  بلکه  نکرده،  تفسیر  شریعت  یک   تأثیرتحت اساس 

می  و  پذیرفته  دیگر  و فرهنگ  زیر سلطه  به  را  خواهد شریعت 

 . حاکمیت آن درآورد

نتیج در  که  اشکاالتی  جمله  میان   ۀاز  ارتباط  قطع  تصور 

می  پیش  مقاصد  و  تشریعات آید  فروع  و  فروع  با  تعامل 

وسایلی  صرفاً  جزئی به این اعتبار است که این تشریعات  

جدیدتر  وسایلی  اگر  و  مقاصد  به  رسیدن  برای  هستند 
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می  برسند،  مقاصد  آن  به  دیگری بتوانند  با  را  آن  توان 

کرد زیراعوض  به  آنچه  ؛  وسایل  اما  است  مقاصد  است،   مهم 

دربمورد  ذات خود نباید  و  نیستند  و    ۀارنظر  گرفت  آن سخت 

تا وقتی که مقاصد را محقق می  سازند ارزش دارند و اگر تنها 

تر برای رسیدن به مقاصد باشد عاقالنه نیست که  راهی نزدیک

 . وسایل سخت گرفت ۀدربار

بینید ناشی از اشکال ساختاری در می   کهچنان این اشکال  

چگونگی  و  مقوله  این  صاحبان  نزد  شرعی  مقاصد  استخراج 

اگر به این اشکال، این توهم را اضافه کنیم   .شناخت آن است

به محقق شدن مصالح دنیوی محدود  صرفاً  که مقاصد شریعت  

شود و دیگر طبیعی خواهد بود که امر است، قضیه بدتر هم می 

 . شود  ارزشکمنزد چنین کسانی و نهی شرعی 

ادعای امکان تغییر احکام شرعی تفصیلی با احکام دیگری  

می  محقق  را  مقاصد  همان  از که  باالیی  میزان  حاوی  سازد، 

که   است  معرفتی  بر  غرور  همبنا  شده  مدعی  شخص   ۀآن، 

داند، سپس نظر و حدومرز آن را می مورد  جزئیات مقصد شرعی 

ل دیگری عین همان مقصد شرع را کند وسایاز پی آن ادعا می 

توان با این وسایل جدید از وسایلی محقق خواهد ساخت و می 

 . نیاز شدکه خود شرع مقرر نموده بی 
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گفتیم و  پذیرفتیم  و  آمدیم  کوتاه  که  کنید  این   :فرض 

آمده   شریعت  گوناگون  ابواب  در  که  تفصیلی  صرفاً تشریعات 

یقین داریم که   ما  .وسایلی است برای رسیدن به اهدافی خاص

برآورده  را  شرع  اهداف  آمده  شرع  در  آن  نص  که  وسائل  این 

با کمال   ؛ زیراخواهد ساخت قرار داده  را  این وسائل  شارع که 

علم و حکمت خود آن هدف را مدنظر داشته است و این ادعا  

را جایگزینش کرد که دقیقا همان که می  توان وسائل دیگری 

 . ازد، ادعایی است نیازمند اثباتوزیاد محقق بسکمی اهداف را ب

جایگزین   تأملبا   را  دیگری  وسائل  که  کسانی  رفتار  در 

ساخته شرع[  در  منصوص  وسائل ]وسائل  دید  خواهی  اند، 

برای مثال وقتی   .پیشنهادی آنان خالی از اعتراض و نقد نیست

یکی از آنان ادعا کرد قطع دست دزد برای بازدارندگی از دزدی 

می  و  شده  روش مشروع  با  را  آن  بازدارندتوان  دیگری   ۀهای 

 آنچهشناخت تفاصیل    ۀمانند زندان عوض کرد، این مثال دربار

از  خالی  دارد،  ارتباط  آن  حدود  و  »بازدارندگی«  مقصد  به 

رع تنها محقق شدن بازدارندگی هدف ش؛ چراکه  اشکال نیست

اندازه  همان  به  آن  شدن  محقق  بلکه  از  نیست  که  است  ای 

 . شود، نه کمتر و نه بیشترخالل تشریع قطع دست فراهم می 

می  آیا  اما  است،  بازدارنده  نیز  اعدام  مثال  شریعت برای  توان 
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را   دزد  دست  با   دلیلبهصرفاً  قطع  بازدارندگی،  در  اشتراک 

 اعدام عوض کرد؟

)یعنی   شرعی  عقوبت  با  نیز  دیگری  عوامل  دیگر،  سوی  از 

شد   خواهد  متوجه  ناظر  شخص  که  دارد  ارتباط  دست(  قطع 

بخش  در  هرچند  )زندان(  جایگزین  با مجازات  نتایج  از  هایی 

هایی وجود دارد که  مجازات اصلی اشتراک دارد، باز هم تفاوت 

وسیل می  آن  وجود  با  گفت  وسی  ۀتوان  نتایج  عین  به   ۀل دوم 

 .شودنخست منجر نمی 

دست   قطع  مجازات  اعالم  مجرد  مثال  از  اندازه بهبرای  ای 

می  جلوگیری  همان  دزدی  زندان  مجازات  اعالمِ  که  کند 

نمی  محقق  را  همچون   .سازدبازدارندگی  زندان  دیگر  سوی  از 

میان   فساد  و  جرم  آموزش  و  گسترش  برای  مناسب  فضایی 

می  عمل  منزندانیان  مفاسدی  به  و  می کند  در جر  که  شود 

های واقعی که آید و دیگر تفاوتمجازات قطع دست پیش نمی 

تعیین   صورت  با   هریکدر  رویارویی  برای  مجازات  دو  این  از 

 . مشکل دزدی پیش خواهد آمد

اگر   پایان  منجر   هریک در  نتیجه  یک  به  وسیله  دو  از 

را  می  آن  که  است  نتیجه  همان  شدن  محقق  هدف  و  شود 
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معتبر   ۀ این همه پافشاری برای تعطیل وسیلنامیم،  مقاصد می 

 دیگر برای چیست؟ ۀشرعی و تبدیل آن به یک وسیل

می  آشکار  وقتی  حقیقی  انگیزه سبب  که  این شود  های 

بهره در  آن  اهداف  و  نظریجریان  از  را    ۀبرداری   مدنظر مقاصد 

نیاز خود یعنی همان قدر که   اندازۀبهرویکردی که    .قرار دهیم

احکام  ۀخواست رهاسازی  در  فراهم  مورد  آنان  را  نظرشان 

ک به این اگر تمسِّ  وگرنه  .گیردسازد از این نظریه بهره می می 

به   سخت   آنچهنظریه  و  تندروی  می آنان  فقهی  نامند گیری 

شود   می قطعاً  منجر  موضع  آن  ناگهان علیه  و  گیرند 

می ظاهری  و  مذهب  دل اینجاشوند  که حضور  نظر ست  و  خواه 

انتخاب  عنوانبه شخصی   در  شخص  دینی محرک  اش های 

 . خود شریعت محرک و راهنما باشد آنکهکند، نه خودنمایی می 

از   می   آنچهبنابراین،  نتیجه  به گذشت  تمسُّک  که  گیریم 

فروع  به  که  است  این  معنایش  حال  عین  در  شریعت  مقاصد 

و   بمانیم  وفادار  نیز  مقاصد شریعت  به  تمسک  به  که  کسی 

به اساساً  ببرد،    سؤالخواند تا برخی از فروع شرعی را زیر  فرامی 

می  دعوت  آن  به  که  و چیزی  نبوده  وفادار  آن  نه مقاصد  دهد 

بلکه   شرع،  کلیات  نه  و  آن  مقاصد  نه  و  است  شریعت  روح 

چیزی است بیگانه از آن که دستاویزی شده برای اِسقاط برخی 
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احکام شریعت از جنس هوای نفس است که   از  و در حقیقت 

از آن  با احکام شرعی  شایسته است مسلمان در هنگام تعامل 

باشد چراکه  برحذر  متعال ؛  اهلل  و  است  حق  راه  از  بازدارنده 

ِ ﴿   :فرمایدمی  اّللذ َسبِيِل  َعن  َفُيِضلذَك  الَْهَوى  تَتذبِِع   [ 26ص:  ]  ﴾َوََل 

 . که تو را از راه اهلل به در کند( )و از هوا]ی نفس[ پیروی نکن 
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 گرا نباشید! قشری
یکی از باورهای رایج میان گروهی از مردم این است که دین را  

به  به مغز و پوسته تقسیم می   آنچهکنند، سپس توجهی ویژه 

نشان می مغز دین می  و  پندارند  ثانوی   آنچهدهند  و  پوسته  را 

بی می  آن  به  و  انداخته  دور  می دانند  امور  .کنندتوجهی   این 

و    برحسب  (هاپوسته ) شخص  بر  حال  شریعت بنا  بزرگداشت 

برخی از   وروزحال چه بسا    . نزد او، ممکن است کم یا زیاد باشد

می  جایی  به  هممردم  که  پوسته   ۀرسد  را  تشریعی  احکام 

شمارند را »مقاصد شریعت« می   آنچهتنها    قابلدانسته و در م

از روی حسن محترم می  را  این سخن  اما  دانند، گروهی دیگر 

تر است به از نظر شریعت مهم  نچهآنیت و برای توجه بیشتر به  

 . آورندزبان می 

دارد خود  در  را  محوری  اشکال  دو  مقوله  این   :اما 

 . رود و اشکال در معنای آناشکال در لفظی که به کار می 

اشکالی که در لفظ این ادعا وجود دارد، »پوسته« خواندن 

از احکام شریعت است که نوعی معنای منفی را دربار  ۀبرخی 

می  متبادر  ذهن  به  احکام  یعنی  این  را    آنکهکند  امور  این 

خورند و دور پوست میوه را نمی   کهچنان توان ترک گفت ]می 
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طبیعی می  این  و  پوسته اندازند[  با  که  است  کاری  ها ترین 

 . کنندمی 

اش احکام تفصیلی   ۀشکی در این نیست که امر دین با هم

اینگرامی  که  است  آن  از  واالتر  و  شودگتر  توصیف  زیراونه    ؛ 

اش در از نظر رتبه یکسان نیستند، اما همه  اگرچهاحکام دین  

است تقدیر  و  بزرگداشت  زیراجایگاه  به   ؛  مامور  مسلمان 

  : فرمایدپروردگار متعال می   که چناناسالم است،    ۀبرگرفتن هم 

لِْم  ﴿  ِ السل ِِف  اْدُخلُواْ  آَمُنواْ  ِيَن  اَّلذ َها  يُّ
َ
أ )ای   [208بقره:  ]  ﴾َكآفذةً يَا 

 . به اسالم درآیید(کامالً اید، کسانی که ایمان آورده 

»هرگاه شما را از چیزی نهی کردم   :فرمایدمی   ملسو هيلع هللا ىلص  اهللرسول 

که  جایی  تا  کردم  امرتان  چیزی  به  اگر  و  کنید  دوری  آن  از 

 1. توانید انجامش دهید« می 

گذاری غیر منصفانه در  اما جالب توجه آن است که این نام 

بلکه  نیست  احکام شرعی، جدید  از  برخی  یا  با شریعت  رابطه 

صوفی  از  برخی  گذشته  شریعتمسلک در  علم  م  ها  در   قابلرا 

دانستند و علما نامیدند، قشر و پوسته می علم حقیقت می   آنچه

خود را در رابطه   ۀگذاری ایستاده و مالحظنیز در برابر این نام 

داشته ابراز  نام،  این  به  احکام شریعت  توصیف  بن   .اندبا  عز  از 
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پرسیدند بگوید  :عبدالسالم  مکلف  شخص  که  است  جایز    : آیا 

شرع پوسته و ظاهری است که علمِ حقیقت، مغز آن؟ یا گفتن 

دادند  پاسخ  ایشان  نیست؟  جایز  سخنی  از   :چنین  بردن  »نام 

و خیر  منافع  وجود  با  است،  پوسته  که  عنوان  این  به  شریعت 

توان امر به طاعت و ایمان را بسیارِ آن جایز نیست و چگونه می 

همین علمی که آن را علم حقیقت   آنکهدانست؟ حال  پوسته  

و نامیده  شقی  احمق  جز  و  است؟!  شریعت  علم  از  بخشی  اند 

نمی کم صادر  را  القابی  چنین  کسی  از ادب  یکی  به  اگر  کند! 

این سخن را انکار   شدتبهشیخ تو پوسته است،    :ها بگوینداین

نسبت  شریعت  به  را  پوسته  لفظ  چگونه  حال  کرد،  خواهد 

دهند؟! در حالی که شریعت چیزی نیست جز کتاب خدا و ی م

خدا   رسول  باید    ملسو هيلع هللا ىلصسنت  جاهلی  چنین  سزاوار   کهچنان و 

 1. چنین گناهی است، تنبیه شود«

 ۀ ای دربارالدین سبکی ضمن پاسخ به مسئلههمچنین تقی 

را لفظی  چنین  بردن  کار  به  داده مورد  سماع،  قرار  انکار 

می   :گویدمی  و اهل   :گویند»اینکه  علم  منظورشان  اگر  قشور، 

می  فقیهان  که  است  احکام  نیست معرفت  قشور  از  این  دانند، 

 
 (. 71الفتاوی، إلمام العز بن عبدالسالم ) 1-
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تنبیه  بنامد مستحق  پوسته  را  آن  که  و کسی  است  مغز  بلکه 

 1. اش مغز است«شریعت همه؛ چراکه است

دربار مالحظه  است  ۀاین  لفظ  این  بردن  کار  زیرابه  با    ؛ 

یکس به  اقرار  و وجود  مرتبه  نظر  از  شریعت  مسائل  نبودن  ان 

الیهقسمت  اینکه همانند  شریعت  از  محافظ، هایی  ای 

می قسمت  حفظ  را  دیگر  چنین های  اطالق  حال  این  با  کند، 

می   سبببهلفظی   متبادر  آن  از  که  فاسدی  جایز  معنای  شود 

کار   آنکه  ویژهبهنیست،   به  را  لفظ  این  که  کسانی  از  بسیاری 

شرعی می  اصول  یا  واجب  امری  منظورشان  است  ممکن  برند 

 . بزرگ باشد

از   برخی  شمردن  کوچک  مقوله،  این  معنوی  مشکل  اما 

از امور دین پایبند است  هریکشعائر دینی است و کسی که به 

درست نیست که با پوسته شمردنش آن را نامهم جلوه دهد و  

نمایدگواین تعامل  آن  با  چراکه  نه  کوچک ؛  برای  را  در  این، 

می  باز  دین  خود   ملسو هيلع هللا ىلص  اهللرسول   کهچنانگذارد،  شمردن 

یکی   :فرمایدمی  اسالم  می »دستاویزهای  باز  پس یکی  شود، 

 
پایان    1- در  فتاوای ضمیمه شده  سبکی ضمن  القیم، سخن  البن  السماع  مسألۀ  علی  الکالم 
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می   هریک چنگ  بعدی  به  مردم  شد  باز  آن که  اولین  زنند، 

 1.حکمرانی است و آخرینش نماز«

 

بگوید کسی  فرایض   :شاید  و  واجبات  همان  مغز 

از جمله مستحبات شریعت است و پوسته اش چیزهایی 

 . و مندوبات 

شکی در این نیست که مستحبات در    :گوییمدر پاسخ می 

تر از واجبات قرار دارند، اما معنایش این نیست ای پایینمرتبه

یا بنامیم  پوسته  را  آن  دهیمبی مورد  که  قرار  چراکه توجهی  ؛ 

از   و دروازه  ینتربزرگمستحبات  پروردگار  به  تَقَرُِّب  های 

اوست  دستبه خشنودی  و  محبت  ابوهریره  .آوردن   a  از 

اس که  روایت  می   :فرمودند  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللرسول ت  تعالی    : فرماید»اهلل 

اعالم   هرکس او  با  ورزد  دشمنی  من  دوستان  از  دوستی  با 

کرده  بنده جنگ  و  نزدیکی ام  من  به  مستحبات  با  همواره  ام 

او را دوست بدارم، پس هرگاه دوستش بدارم   آنکهجوید تا  می 

شوم که  اش می شنود و بینایی شوم که با آن می شنوایی او می 

با آن می با آن می  با آن  گیرد و پایش ک شنود و دستش که  ه 

کنم و اگر به من پناه  رود و اگر از من بخواهد به او عطا می می 
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ام مانند آورد پناهش دهم و در انجام چیزی دچار تردید نشده 

دارد و من بدی او ؛ مرگ را بد می مؤمنتردیدم در گرفتن جان  

 1.دارم«را بد می 

الیه همچون  مستحبات  دیگر،  سوی  برای از  محافظ  ای 

م عمل  زیراکندی واجبات  کوچک   ؛  را  مستحبات  که  کسانی 

کوچک شمردن واجبات نیز به درونشان راه   تدریجبهشمرند  می 

بنابراین   یافت،  حفظ   پایبندیخواهد  عامل  مستحبات  به 

است بشیر   .واجبات  بن  نعمان  گفت  a  از  که  است    :روایت 

و   :فرمودمی   ملسو هيلع هللا ىلص  اهللرسول شنیدم   و واضح است  »حالل آشکار 

حرام آشکار و واضح است و میان آن دو اموری است مُشتَبَه که 

نمی  را  آن  مردم  از  شبهات بسیاری  از  هرکه  بنابراین  دانند، 

و  است  خواسته  پاکی  خود  آبروی  و  دین  برای  گزیند  دوری 

شود، مانند چوپانی در شبهات واقع شود در حرام واقع می   آنکه

من اطراف  می   ۀطقکه  چرا  که ممنوعه  است  نزدیک  و  دهد 

منطقگله  پادشاهی  هر  که  بدانید  کند،  چرا  آن  در   ۀاش 

های اوست،  اهلل حرام  ۀممنوع  ۀای دارد، بدانید که منطقممنوعه

آگاه باشید که در بدن تکه گوشتی است که اگر به صالح آمد 
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می   ۀهم صالح  به  همبدن  شد  تباه  اگر  و  تباه    ۀآید  بدن 

 1. بدانید که آن قلب است« شود، می 

نقص و تقصیری است که    ۀکنند مستحبات همچنین کامل

می  رخ  واجبات  انجام  خدا    .دهددر    : فرمایدمی   ملسو هيلع هللا ىلصرسول 

درباره قیامت  روز  در  بنده  که  عملی   سؤالمورد  اش»نخستین 

می  و قرار  شده  رستگار  بود  نیک  اگر  پس  اوست،  نماز  گیرد 

 ۀکار، پس اگر از فریضپیروز و اگر تباه بود بیچاره شده و زیان 

ام ببینید آیا بنده   :فرمایداو چیزی کم بود پروردگار عزوجل می 

آن   با  پس  دارد،  چیزی  تطوع  ]نماز[  فریضه  هرآنچهاز  اش  از 

می  جبران  را  بود  همین ناقص  بر  اعمالش  دیگر  سپس  کنند 

 2. اساس خواهد بود«

مستحبات    پایبندیبلکه   این  بودن    دهندۀنشان به  آشکار 

امری  شک  بدون  که  است  آن  منزلت  بودن  واال  و  دین  امر 

 ابوهریره  کهچنانمثبت و مطلوب است و شریعت خواهان آن،  

a  همواره دین آشکار و   :فرمودند  ملسو هيلع هللا ىلص  روایت کرده که پیامبر«

 
 به روایت مسلم. 1-
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شتاب  افطار  در  مردم  که  هنگامی  تا  بود  خواهد  ]سربلند[ 

 1.اندازند«می   تأخیریهودیان و نصرانیان آن را به ؛ چراکه ورزند

شود برخی دلسوزان  گاهی نیز غیرت دینی باعث می 

را   عبارت  که   عنوانبهاین  بگویند  کسانی  به  نصیحت 

سهل   ۀدربار واجبات  می برخی  به انگاری  نسبت  و  کنند 

درج از  که  اعمال  برخوردارند   ۀبرخی  کمتری  اهمیت 

می  نشان  بیشتری  آن دهندتوجه  که  کسی  مانند  به ،  قدر 

می  اهمیت  شب  کهنماز  می   دهد  دست  از  را  صبح   .دهد نماز 

 . مغز را فدای پوسته نکن :گویندست که به او می اینجا

درمان این مشکل با تشویق به انجام   :شودبه آنان گفته می 

بی  نه  است،  مستحبات واجبات  دانستن  ندارد   . ارزش  اشکالی 

درباره که  کاری  اهمیت  بیان  طریق  از  سهل انکار  انگاری اش 

اهمیت  که  لفظی  از  استفاده  بدون  اما  گیرد  صورت  شده 

از   کمتر  را  نشان   آنچهمستحب  داده  قرار  برایش  شارع حکیم 

 . دهدمی 

مسائل دین در یک درجه از   ۀما به این اقرار داریم که هم

م بلکه  و  ندارند  قرار  آناهمیت  است، یان  بسیار  تفاوت  ها 

 
آلبانی سندش    1- و  دانسته  را صحیح  آن  نووی  احمد.  و  ابوداوود  روایت  دانسته به  را حسن 
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پیامبر    کهچنان  حدیث  آمده  شعبه   ۀدربار  ملسو هيلع هللا ىلصدر  ایمان  های 

است،   یا شصت و چند شعبه  »ایمان هفتاد و چند شعبه  :است

ترین آن برداشتن آزار االاهلل است و پایینبهترین آن گفتن الاله 

اما این معنایش   1. ای از ایمان است«و اذیت از راه، و حیا شعبه

کار  مردم  راه  از  مانع  و  اذیت  و  آزار  برداشتن  که  نیست  آن 

شعبه بی  از  یکی  وقتی  تا  بلکه  است،  است ارزشی  ایمان  های 

مرتب  به  خود  عظمت  در  اما  دارد،  واالیی  بسیار   ۀمنزلت 

 . رسدهای باالتر ایمان نمی شعبه 

این روش، نه شرعی است و نه موضوعی که به سود برخی 

ش را  عبهاز  دیگر  برخی  ایمان،  دهیم  ارزشکمهای  الزم   .جلوه 

 برحسب   هریکمسائل شرعی را در نظر داشت و با    ۀاست رتب

شایسته  نه  منزلتِ  کرد،  رفتار  کوچک   آنکهاش  گناهان  با 

قیمت  به  نباید  این  که  نمود،  تعامل  بزرگ  گناهان  همچون 

 . کوچک دانستن دوری از گناهان کوچک باشد 

سخن   این  کوچک   ملسو هيلع هللا ىلص  اهللول رسدر  خطر  به  تا  بیندیش 

»شیطان از این نومید شده   :شمردن برخی از گناهان پی ببری

سرزمین این  در  به  مورد  که  اما  گیرد،  قرار   آنچهپرستش 
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روایت است که   a  از انس  1.شمارید راضی است«کوچک می 

می   :گفت انجام  کارهایی  مو »شما  از  نظرتان  در  که  دهید 

پیامبر  باریک دوران  در  ما  اما  است،  مهلکات   ملسو هيلع هللا ىلصتر  از  را  آن 

 2. دانستیم« می 

  

 
 داند. به روایت احمد. آلبانی آن را صحیح می 1-
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 تر است مهم آنچهمشغول شدن به  
متوجه کسانی می  برخی  که  عباراتی  به از جمله  امر  که  کنند 

گناهان   برخی  از  نهی  یا  شرعی  احکام  برخی  کنند، می انجام 

تر، و مهم  آنچهتوجهی به  کنی بی کاری که تو می   :این است که

توجهی به کلیات و دور زدن در اغراق در جزئیات به قیمت بی 

 . حاشیه به جای متن است 

به  امر  مانند  خاص  موضوعاتی  به  توجه  منکر  مقوله  این 

نماز  در  حضور  به  تشویق  و  حرام  اختالطِ  از  نهی  و  حجاب 

هاست؛ به ها و انکار برخی از حرامت از سنت جماعت و محافظ

و این  ۀاین دستاویز که هم است  به جزئیات  ها مشغول شدن 

 . ضروری است، توجه به کلیات و اصول بزرگ است آنچه

 :باید بین دو موضع تفاوت قائل شویم اینجا

انکار متعلق به خود این احکام باشد،    اینکه  :موضع نخست

احکام که  معنا  این  گویندمورد  به  و  نیست  صحیح  این   ۀنظر 

بنابراین واجب  اساساً  عبارت   به احکام شرعی معترف نیست و 

مناقش  که  است  و   ۀآن  کلیات  و  جزئیات  بحث  به  او  با  ما 

موضوع حاشیه  اصل  به  را  او  بلکه  نشود،  کشیده  اصلی  و  ای 

نظرش مورد  از او بخواهیم بیان کند که چرا احکام برگردانیم و  

تا   نیست،  درست خودش صورت   آنکهمعتبر  جایگاهِ  در  بحث 
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موضوع   و  و   وگوگفت گیرد  احکام  آن  اعتبار  عدم  یا  اعتبار 

 . درستی یا نادرستی نظر او باشد 

شخص گوینده، خودِ این احکام را انکار    اینکه  : موضع دوم 

وزن و اهمیت نسبی آن سخن بگوید و منکر   ۀنکند، بلکه دربار

حاشیه  و  تفصیلیات  و  جزئیات  برخی  به  و توجه  باشد  ها 

 . ش بر توجه به اصول و کلیات باشد تأکید 

  . موضع دوم، معموال منظور اصلی گویندگان این مقوله است

کسی   میان  است  بسیاری  می تفاوت  را  سخن  این  و که  گوید 

دهد و اعتباری برایش قائل به احکام شرعی اهمیتی نمی اساساً  

 ۀدهد و معتقد است که همنیست و کسی که به آن اهمیت می 

؛  آن است   ۀها احکام شرع است اما خواهان عدم اغراق درباراین

باید توجه بیشتر و   قابلها احکام جزئی است و در ماینچراکه  

 . متوجه اصول و کلیات نمودتمرکز را  

ها در حقیقت از تعیین یک موضع امکان دارد برخی از آن

دادن   نشان  برای  و  باشند  غافل  احکام  این  برابر  در  واضح 

بهره  عبارت  این  از  جزئیات  به  توجه  به  نسبت  خود  مخالفت 

 .ببرند

به   شدن  »مشغول  مقوله  این  در  دقت  با  تر مهم  آنچهاما 

متوجه   حکم   تأثیراست«  هر  شمردن  کوچک  در  آن  منفی 
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بود که گوینده  نداردشرعی خواهیم  میلی  آن  به  زیرا اش  هر   ؛ 

توجهی به این حکم شرعی یا دعوت به آن یا انکاری که از آن 

گوینده  نزد  ناخشنودی  و  رد  محل  برآمده  شرعی  اش  حکم 

مسئله  این  که  بهانه  این  به  بود،  حاشیه خواهد  است  و ای  ای 

سرانجام   سهل همین  و  تفریط  خواهد به  اصول  در  انگاری 

مغالطه  .انجامید متضمن  حقیقت  در  مقوله  بزرگی این  های 

 :شوداست که هنگام درک حقایقِ زیر آشکار می 

و    :حقیقت نخست به جزئی  مقوله  این  احکام در  تقسیم 

اعتبارات  به  و  ندارد  موضوعی  سببی  اصل،  و  حاشیه  و  کلی 

ز خود شریعت برگرفته نشده، این تقسیم ا   .گرددشرعی بازنمی 

تا بر اساس شریعت اصل از فرع و کلی از جزئی شناخته شود،  

برای مثال دعوت به   .ای و مزاجی بلکه تقسیماتی است سلیقه

است،  حواشی  و  جزئیات  به  دعوت  مردم  از  برخی  نزد  توحید 

است  آنکهحال   اصول  اصلِ  شرع  میزان  دیگر   .در  برخی  نزد 

اعم به عبادات و  عامل نجات در آخرت   آنچهال قلوب و  توجه 

اصول و کلیات از نظر   آنکهای است، حال  است، اموری حاشیه 

مادی  جانب  یعنی  شرعی  مهم  مصالح  از  بخشی  تنها  آنان، 

 . به منافع دنیوی آنان در ارتباط استمستقیماً  دنیوی است که 
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بر یک اساس قرار داده نشده    بندیتقسیمبنابراین خود این  

بی  و  بدتر  وضع  وقتی  می ضابطهو  احکام  تر  از  برخی  که  شود 

می  حاشیه  را  معتبر  در   .نامندشرعی  تنها  آنان  مشکل  یعنی 

ماند بلکه به کوچک شمردن بدون سببِ همین حد متوقف نمی 

 . رسدارزش دانستن آن می برخی از احکام شرع و بی 

جزئیات، زیانی به توجه به  مشغول شدن به    :حقیقت دوم

ت احکام شرعی تفصیاله  بشخصی    اینکه  .کندکلیات وارد نمی 

می  معنی اهمیت  نظر دهد  در  را  کلیات  که  نیست  این  اش 

کند، انگاری می در جزئیات سهل   آنکهگیرد، بلکه برعکس،  نمی 

ساخت خواهد  ضایع  را  کلیات  عبادات   .سرانجام  به  که  کسی 

گزیند و ها دوری می و از انجام حرام  دهدنافله توجه نشان می 

پیامبر   از سنت  پیروی  به  و    ملسو هيلع هللا ىلصحریص  به معروف  امر  و  است 

کند، چنین کسی در حقیقت بر کلیات شرعی نهی از منکر می 

از آن به چیز    آنکهکند نه  کند و آن را تقویت می محافظت می 

 . دیگر مشغول شود

دربارسهل  :حقیقت سوم آن   ۀانگاری  کلیات  و  طور اصول 

می  تصویر  به  مقوله  این  صاحب  مشغول که  با  ارتباطی  کشد 

برای مثال اگر صاحب این مقوله   .یاتی خاص نداردشدن به جزئ

جوانب مهمی مانند اصالح اداری یا   ۀکند مردم دربارتصور می 
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حل  و  رشوه  و  فساد  با  مبارزه  یا  ستم  از  جلوگیری  یا  مالی 

آن  مانند  و  فاضله  اخالق  تقویت  یا  بیکاری  و  فقر  مشکل 

راهمی   ی کوتاه همتکنند،  برانگیختن  هدایت  حلش  و  ها 

بی   سویبه نش  کرد نه  است  مهم  قضایای  جلوه این  اهمیت 

  ۀبیند و دربارکسی که منکری را از تو می   .دادن قضایای دیگر

می  نصیحتت  فقر  آن  مشکل  به  نسبت  سبب  این  به  کند 

ساده بی  این خیلی  و  نیست  کنی توجه  تصور  که  است  انگارانه 

منکر   آن  انکار  عدم  به  او  حل خصوصبهدعوت  در  سهمی   ،

 مشکل فقر خواهد داشت!

جزئیات  به  شدن  مشغول  دعاوی  این  که  است  آن  بامزه 

مهرکس  سویبه معروف  به  امر  که  است  متوجه  از ی ی  یا  دهد 

می  نهی  و  منکر  هم  آنگاهکند  و  کلیات  و  اصول  که   ۀاست 

یادآور  او  به  را  اجتماعی  و  سیاسی  و  اقتصادی  مشکالت 

عقب می  خود  موضع  از  تا  حال  شوند  کند،  اگر   آنکهنشینی 

کاری به امر به معروف و نهی از منکرات نداشت، این مردم هم  

 گفتند!چیزی به او نمی 

ارزش  هایی شده که به هدف بی ها پرونده این  ۀ بنابراین هم

شرعی  احکام  می بهرهمورد  دانستن  قرار  نه  برداری   آنکهگیرند 

در  مهم  و  کالن  مسائل  اصالح  برای  حقیقی  و  جدی  هدفی 
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قصد اصالح دارد راهش دور کردن توجهات از   آنکه  . میان باشد

 . این موضوعات نیست

که   کسی  برای  اندیشیدن  درست  روش  اساس  همین  بر 

موضوعی که آن را مهم و اساسی   سمتبهها را  قصد دارد توجه

مردم  می  تشویق  کند،  نشر   سمتبهداند جلب  و  فکر  آن طرز 

پروژهاندیشه آغاز  و  استها  آن  یاری  جهت  در  چهای  راکه ؛ 

منجر به توجه الزاماً  ضعیف شدن توجه مردم به یک موضوع،  

نمی   سمتبه آنان   دیگر  است    .شودموضوعی  موجودی  انسان 

اندیشه  و  هیچتالشگر  که  نظر ورز  و  تالش  از  دست  گاه 

می   .کشدنمی  انجام  بسیاری  کارهای  روزانه  به او  و  دهد 

می  بسیاری  صرف  موضوعات  و  موضوعی   اینکهاندیشد  به 

می ا به همیت  اندیشیدن  از  نیست که دست  آن  معنایش  دهد 

مهم اساسی موضوعات  و  بکشدتر  حقیقت،    .تر  این   به بیان 

 . کندتر شدن امر کمک می ن روش

مردم در حقیقت به چیزهای زیادی فکر   :حقیقت چهارم

می می  مشغول  و  کمکنند  خیلی  که  این اهمیتشوند  از  تر 

شوند و اوقات زیادی را آنان به مباحات مشغول می   .قضایاست 

مدت های طوالنی در سفر و تفریح و ورزش و دیدارها و مهمانی 

با   همین طور  .کنندصرف می  را  زیادی  از مردم وقت  بسیاری 
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برنامه پیگیر و  ی  دیدن  فیلم  و  تلویزیون  ی پیگیرهای 

شبکه اخبار شخصیت  ریزودرشت و  مشهور  اجتماعی های  های 

و  می  نمی   اینجاگذرانند  به کسی  شدن  »مشغول  لزوم  و  آید 

 . تر است« را به آنان یادآوری کندمهم آنچه

هایی که  همین  ؛ زیرااست  توجهجالباین موردی عجیب و  

را   عبارت  یا   سویبهاین  منکر  از  ناهی  و  معروف  به  آمر  هر 

می  پرتاب  مشغولیت ناصحی  با  مواجهه  هنگام  به   کنند،  مردم 

ارزش و هدر رفتن وقت و تالش آنان، این عبارت را جزئیات بی 

نمی  یاد  همینبه  اما  ببینند   دعوتگرکه    آورند  را  ناصحی  یا 

می  کار  به  انتقادشان  از ضرورت موتور  متهکمانه سخن  و  افتد 

توجهی به آن به میان وجه به کلیات و اصول و هشدار از کمت

 .آورندمی 

یا چه بسا همین منتقد نیز همانند دیگران تا گلو در همین  

امور مباح و اضافه و یا حتی حرام فرورفته باشد اما این هشدار 

برخی احکام   ۀ کند که دربار خشمناک را تنها متوجه کسی می 

 . دهندشرعی تذکر می 

نش می همین  نه ان  و  است  علمی  نه  مقوله  این  که  دهد 

کلیات  و  جزئیات  به  شدن  مشغول  به  ربطی  قضیه  و  صحیح 
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به خدمت گرفتن اصول بزرگ و جایگاه آن  بلکه هدف  ندارد؛ 

 . جلوه دادن برخی احکام است  ارزشکمبرای 

و   :حقیقت پنجم به جزئیات«  کسانی که »مشغول شدن 

به  کم رامهم  آنچهتوجهی  است  می مورد  تر  قرار  دهند،  انتقاد 

مشغول  مخالف  از جهت  منتهی  دیگر  جزئیاتِ  به  نیز    . نداخود 

بینند کسی به یک حکم شرعی تفصیلی خاص، وقتی می مثالً  

می  موسیقی  حرمت  می مانند  به    :گویندپردازد،  پرداختن  این 

مسائل  غیر  در  وقت  کردن  تلف  و  عمر  دادن  هدر  و  جزئیات 

ب استاصولی  به   .زرگ  موسیقی  بودن  مباح  از  سخن  اگر  اما 

می  خوشحال  آید  منتشر میان  و  برداشته  را  قول  آن  و  شوند 

آنمی  اهمیت  بیان  به  و  اینرأی    کنند  به  نیاز  و  گونه فقهی 

 .پردازنداجتهادها می 

ای است نه خود مسئله بلکه  جزئی و حاشیه   آنچهبنابراین  

اما اگر آن حکم به   . حکمی است که دوست ندارند منتشر شود

پرداخته   به آن حکم جزئی  ندارد  اشکالی  آید  مذاقشان خوش 

 . شود

مقول  که  برد  خواهی  پی  حقایق،  این  داشتن  نظر  در    ۀ با 

به   شدن  بهرهمهم  آنچه »مشغول  یک  است«  صرف تر  کشی 

دعواها و  برای  فکری  برای   سوءاستفادهی  خاص  قضایای  از 
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آنان   ارزشکم نزد  که  است  شرعی  احکام  برخی  دادن  جلوه 

 .نامرغوب است و بر یک اساس صحیح قرار ندارد

اختالف   محل  موضوع  نتیجه،  یا تأثیردر  توجه  در  ی 

توجهی به اصول بزرگ ندارد و مقدم داشتن اصول بزرگ بر بی 

کوچک همه مسائل  جزئیات  از  بیش  کلیات،  به  توجه  و  تر 

هایی صحیح است و شکی در این نیست که »ضروری« مقدمه

تر از »حاجی« است و مصلحت عمومی مقدم بر مصلحت مهم

و   است  مه  آنچهخصوصی  است  مرتبط  مردم  عموم  از مبه  تر 

و  مسئله  محدود،  آنان  از  تعدادی  به  تنها  که  است   اینکهای 

مهم قطعی  هممسائل  اما  است،  اختالفی  مسائل  از  این   ۀتر 

آن مقدمه در  مقوله  این  که  ندارد  سیاقی  به  ربطی  هیچ   ها 

گرفتهبهرهمورد قرار  این   اینجا  .برداری  از  دارد  تالش  گوینده 

محقق   سویبهها را حفظ و  تالش   آنکهکشی کند نه  معانی بهره 

دهد سوق  معانی  این  مالحظ  .شدن  با  که  است  چیزی   ۀاین 

می  رفته  کار  به  آن  در  عبارت  این  که  آشکار سیاقی  توان 

 . شودمی 
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 دنیا تغییر کرده است
برده  کار  به  شرعی  احکام  برخی  به  اعتراض  برای  عبارت  این 

شرایط شود، به این دستاویز که نصوص شرعی ثابت است و  می 

ازاین نمی متغیر،  ماندرو  جامد  ثابت،  امر  یک  بر  ممکن   .توان 

این از  برخی  در است  وسط،  از  عصا  گرفتن  با  کنند  سعی  ها 

را گرامی می  از  نقش شخصی ظاهر شوند که شریعت  او  دارد؛ 

گویی شریعت به شرایط واقع و تغییرات آن سخن حجم پاسخ 

و  می  جام  اینکهگوید  نص  تعدادی  تنها  خشک شرع  و  د 

نشان بهغیرقابل واکنش  واقع  به شرایط  بلکه  نیست،  روزرسانی 

می می  تحول  دچار  و  باعث   .شوددهد  حقیقت  در  که  امری 

 . شود شرایط واقع حاکم بر وحی باشد نه برعکسمی 

 : این معضل در حجم انحراف متفاوت است

و    * زمان  و  نص  میان  که  است  مدعی  افراطی  گرایشی 

شرایط و اوضاع زمانی   ۀمکان جدایی افتاده و نص دینی در سای

سیاق  از  را  آن  نیست  درست  که  شده  نازل  خاصی  مکانی  و 

زمان و مکانش خارج ساخت و به زندگی امروز آورد، بلکه الزم 

 .است با شرایط کنونی به دور از فشار نص تعامل نمود

با  گرایشی مالیم  * اما  این  پیاده مبدأ  تر  در  سازی شریعت 

پیاده مخالفت نمی علناً  دوران   بلکه  احکام کند،  از  سازی برخی 
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بیند و به عبور از آن دعوت شرعی را در این دوران، دشوار می 

تغییر زمان و    سبببه »تغییر احکام    ۀاین گرایش قاعد  .دهدمی 

دستاویزیمورد  مکان را  نیست«  این   انکار  گذاشتن  کنار  برای 

 . دهد احکام شرعی قرار می 

رد  برای  کرده«  تغییر  »دنیا  عبارت  از  که  کسی  بنابراین، 

می  بهره  شرعی  حکم  مناسب یک  منظورش  است  ممکن  برد 

شریعت باشد و یا امکان دارد هدفش عدم مناسبت   ۀنبودن هم

اصل پیاده  با  مخالفت  نه  باشد  معین  شرعی  حکم  یک  سازی 

 . ی شریعتسازپیاده 

بودن   تاریخمندتر مبنی بر  گرایش افراطی   ۀاز مناقش

 : کنیمنص آغاز می 

و   یادآوری  با  را  شریعت   تأکیدسخن  مهم  ویژگی  دو  بر 

 .کنیمیعنی ثبوت و فراگیری آغاز می 

و  حاکم  شریعت  که  است  این  شریعت  محکمات  از  یکی 

چیره بر شرایط واقع است و این چیرگی، مجال زمان و مکان 

می  بر  در  چراکه  گیردرا  است ؛  پایانی  شریعتِ  اسالم،  شریعت 

ها را به پایان رسانده و آن را تا آن رسالت   واسطۀبهکه خداوند  

قیامِ قیامت راهنمای مردم تعیین کرده و تشریعات و احکامی 

؛ گیرد جزئیات زندگی را در بر می   ۀرا در آن قرار داده که هم
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پیامبر  چراکه   و محقق   ۀبرای هم   ملسو هيلع هللا ىلصرسالت   ۀهم  ۀکنندمردم 

 . نیازهای آنان است

توان دالیلی بسیار گسترده را در با نگاهی گذرا به وحی می 

 : تقریر این حقیقت شرعی بدیهی و ضروری مشاهده کرد 

گذاری را دارد و حکم از  تنها اهلل متعال حق قانون   *

حکم او برای زمان یا مکان   اینکه در نتیجه ادعای    .آن اوست 

انجامد و حق خاصی صالحیت ندارد، به منازعه در حکم او می 

قانون و  می تشریع  واگذار  بندگان  به  را  إِِن ﴿  :کندگذاری 
إِيذاهُ  إَِلذ  َتْعُبُدواْ  َلذ 

َ
أ َمَر 

َ
أ  ِ ّلِلل إَِلذ  جز   [40یوسف:  ]  ﴾اْْلُْكُم  )حکم 

 . که جز او را نپرستید(برای اهلل نیست؛ دستور داده 

نیست  * شریعت  حکم  از  بهتر  حکمی    آنکه و    هیچ 

طمع در حکمی غیر شریعت دارد، به حکم جاهلیت امید بسته 

ستوده و   در هر زمان و مکانی   مطلق شریعت را  شکلبهو وحی  

فَُحْكَم اْْلَاهِلِيذةِ َيبُْغوَن َوَمْن  ﴿   :غیر آن را نکوهش کرده است
َ
أ

يُوقُِنونَ  للَِقْومٍّ  ُحْكًما   ِ اّللل ِمَن  ْحَسُن 
َ
خواستار   [50مائده:  ]  ﴾أ )آیا 

اند و برای مردمی که یقین دارند حکم چه کسی حکم جاهلیت

 . از اهلل بهتر است(
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آن  * با  نعمت  اتمام  و  شریعت  بودن  اِْلَوَْم ﴿  :کامل 
تَْمْمُت  

َ
َوأ دِيَنُكْم  لَُكْم  ْكَملُْت 

َ
َورَِضيُت  أ نِْعَمِِت  َعلَيُْكْم 

)امروز دین شما را برایتان کامل و   [3مائده:  ]  ﴾لَُكُم اإِلْساَلَم دِيًنا

شما  برای  را  اسالم  و  گردانیدم  تمام  شما  بر  را  خود  نعمت 

 . [ آیینی برگزیدم(عنوانبه]

یا   زمان  به  شریعت  محدودیت  مدعی  که  کسی  بنابراین 

شرایط زمان و  برحسبمکانی خاص است، مدعی شده که دین  

 . مکان نیازمند تکمیل و اضافه است

که   * است  برخوردار  تبیینی  و  تفصیل  از  شریعت 

نیازمندند آن  به  همواره  هم  .خلق  پروردگار   آنچه  ۀشرع 

محدود به   آنکهارد بدون  ها به آن نیازمندند را در خود دانسان 

به زمانی  یا  خاص  باشد محیطی  َعلَيَْك  ﴿   :خصوص  ْْلَا  َونَزذ
لِلُْمْسلِِمنيَ  ى  َوبُِْشَ َورَْْحًَة  َوُهًدى  ءٍّ  ََشْ  ِ

للُِكل تِبَْيانًا   ﴾الِْكَتاَب 

که    [89نحل:  ] را  کتاب  این  برای هرچیز  روشنگر)و  و  است  ی 

و   رحمت  و  رهنمود  نازل مسلمانان  تو  بر  است  بشارتگری 

 .کردیم(

جایگزین  غیرقابلمحفوظ ماندن نصوص شریعت و    *

نصوص شریعت محفوظ باشد اما به آن عمل   اینکه  .بودن آن
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  .کاری منزه استنشود نوعی بیهودگی است و خداوند از بیهوده 

که   مانده  محفوظ  آن  برای  شرع  عمل مقتضای  بهنصوص  ش 

ِْكَر ِإَونذا ََلُ َْلَافُِظونَ إِنذا ََنُْن  ﴿   :شود ْْلَا اَّلل تردید )بی   [9حجر:  ]  ﴾نَزذ

کرده  نازل  را  ذکر  این  و  ما  بود(قطعاً  ایم  آن خواهیم   .نگهبان 

ُ َُيُْكُم ََل ﴿  ْطَرافَِها َواّللل
َ
رَْض نَنُقُصَها ِمْن أ

َ
ِِت األ

ْ
نذا نَأ

َ
َولَْم يََرْواْ أ

َ
أ

َسِ  وَُهَو  ِْلُْكِمهِ  َِب  اْْلَِسابِ ُمَعقل ندیده   [41رعد:  ]  ﴾يُع  اند که )آیا 

کاهیم و اهلل است آییم و از اطراف این زمین می ما ]همواره[ می 

می  حکم  بازدارنده که  او  حکم  برای  او کند،  و  نیست  ای 

 . کند(سرعت حسابرسی می به

احکام شریعت  * ماندن  به چیره  پروردگار  و    بشارت 

نظری  اینکه این  و  است  باقی  ناگزیر  بودن   تاریخمند  ۀشریعت 

می  باطل  ریشه  از  را  رَُسوََلُ  ﴿   : کندتشریع  رَْسَل 
َ
أ ِي  اَّلذ ُهَو 
َولَْو َكرِهَ   ِيِن ُكلِهِ  ِ ِِلُْظِهَرهُ لََعَ اِلل  ﴾الُْمِْشُِكونَ بِالُْهَدى َودِيِن اْْلَقل

)او کسی است که پیامبرش را با هدایت و دین درست   [33توبه:  ]

گرداند،   پیروز  است  دین  هرچه  بر  را  آن  تا   هرچندفرستاد 

 . مشرکان را خوش نیاید( 

اهلل متعال امر نموده تا مردم داوری به نزد شریعت   *

و بیان داشته   ببرند و بر اساس آن میان مردم حکم شود 
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ندارد  مؤمنکه   اختیاری  شریعت  داوری  از  خارج شدن    : برای 

ََل ﴿  ُثمذ  بَيَْنُهْم  َشَجَر  فِيَما  ُِموَك  ُُيَكل  َ يُْؤِمُنوَن َحِتذ ََل  َوَربلَِك  فَاَل 
تَْسلِيًما  ا قََضيَْت َويَُسللُِمواْ  ِمذ نُفِسِهْم َحرًَجا مل

َ
ِِف أ  [65نساء:  ]  ﴾ََيُِدواْ 

قسم   نیست،  چنین  نمی )ولی  ایمان  که  پروردگارت  آورند به 

اختالف است داور   ۀمیان آنان مای  آنچهدرمورد  تو را    آنکهمگر  

کرده  که  حکمی  از  سپس  دل گردانند  در  احساس  ای  هایشان 

َوَما ﴿   .سر تسلیم فرود آورند(کامالً  ناراحتی ]و تردید[ نکنند و  
ن يَُكوَن لَُهُم  

َ
ْمًرا أ

َ
ُ َورَُسوَُلُ أ ََكَن لُِمْؤِمنٍّ َوََل ُمْؤِمَنةٍّ إَِذا قَََض اّللذ

َومَ  ْمرِهِْم 
َ
أ ِمْن  َضاَلًَل اْْلَِْيَةُ  َضلذ  َفَقْد  َورَُسوََلُ   َ اّللذ َيْعِص  ن 

بِيًنا  د که چون اهلل سز)و هیچ مرد و زن مؤمنی را ن  [36احزاب:  ]  ﴾مُّ

کارشان  در  آنان  برای  دهند  فرمان  کاری  به  پیامبرش  و 

نافرمانی کند    هرکس اختیاری باشد و   قطعاً  اهلل و پیامبرش را 

 . دچار گمراهی آشکاری گردیده است(

ادلاین  ۀهم پیاده   ۀها  وجوب  بر  دال  است  سازی  صریحی 

بدون   خداوند  محدود   آنکهشریعت  خاصی  مکان  یا  زمان  به 

مدعی خاص بودن   آنکهگیرد و  آن را در بر می   ۀباشد، بلکه هم

که  این شده  مدعی  در حقیقت  است  مکانی شریعت  یا  زمانی 

بلکه   و  داد  انجامش  نباید  که  نموده  واجب  را  چیزی  خداوند 



 کرده است رییتغ ایدن
 

237 

می   اشسازی پیاده  مفسده  به  بلکه  منجر  و  اساساً  شود 

 . پذیر نیستامکان 

قدر پرشمار قرآنی گوناگون دال بر این اصل بزرگ، آن  ۀادل

این از معانی قطعی واضح در   .گنجداست که در این مقام نمی 

از   مکان  و  زمان  قید  از  بودن  رها  که  است  قرآن  گفتمان 

خداوند متعال داور مطلق است و ؛ چراکه  های آن استویژگی 

وجوب اطاعتش و حرمت خروج از احکام او نیز مطلق است و 

هم بلکه  نیست  خاصی  مکان  یا  زمان  به  مقید  طاعت   ۀاین 

 .گیردرا در بر می  جزئیات زمان و مکان و زندگی 

شود گفته  باعث    :اگر  شریعت،  حاکمیت  از  تصویر  این 

اِعمال آن بر زمین واقع در مشکالت گوناگونی می  شود هنگام 

شویم زیراواقع  دربار  ؛  و    ۀشریعت  زندگی  جوانب  از  بسیاری 

اداری و قضایی و دیگر مواردی که  اجرایی  عمران و روندهای 

پر   برای  بشری  ذهن  تالش  است  مستلزم  نقص  این  کردن 

می  همین  برای  نگفته،  امر چیزی  به  متعلق  دین  که  گوییم 

 . آخرت است، اما دنیا به خود مردم و عقل آنان سپرده شده

از  حاکی  اسالمی،  تشریع  طبیعتِ  از  تصوری  چنین  اما 

منحصر  و  شریعت  حاکمیت  معنای  تصور  در  عمیق  ایرادی 

بیعت تشریعات بودن حق حکمرانی به اهلل تبارک و تعالی و ط
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شایسته است نگاه خود به   .اسالمی متعلق به دنیای مردم است

شریعت را بر اساس ایمان به فراگیر بودن آن در هر دو جانب 

کنیم بنا  آخرت  و  نظر   .دنیا  از  را  شریعت  نصوص  که  کسی 

بگذراند تشریعات کلی و جزئی بسیاری را خواهد یافت که به 

ئل معامالت و احکام متعلق به امر دنیا مربوط است، مانند مسا

 .حدود و جنایات و ابواب سیاست شرعی و دیگر موارد

این به  عمل  و بنابراین  تفصیلی  و  کلی  تشریعات  گونه 

سلطپیاده  تقریر  در  داخل  زندگی،  در  آن  و   ۀسازی  شریعت 

ای آزاد از مباحات وجود دارد سپس منطقه   .حاکمیت آن است

مثاب به  تا   ۀکه  است  انسانی  عقل  برای  وسیع  بسیار  مساحتی 

اجرا و  آورد، ئیقوانین  وجود  به  را  است  نیازمند  آن  به  که  اتی 

همین  و  است  شرعی  معارض  نبودن  آن  و  شرط  یک  به  تنها 

شرعی   معارض  وجود  عدم  به  چیرگی تأکیدتوجه  بر  است  ی 

مر  شریعت همبا  انسانی   ۀاعات  ایراد   .اوضاع  مسئله  این  فهم 

 .بردوارده در اعتراض پیشین را از بین می 

این  و  نیامده  اداری  و  اجرائی  قضایای  بیان  برای  اسالم 

این امور ؛ چراکه  مقصود شارع بوده تا دست مردم را باز بگذارد

بر   بر  بنا  دارند  قرار  پیشرفت  و  تغییر  واقع در معرض  نیازهای 

ها روزآوری و تغییر آن دست انسان اس شارع برای بههمین اس
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را باز گذاشته اما تنها به یک شرط و آن مراعات کلیات شریعت 

تا   است  آن  تفصیلی  احکام  به  آنکه و  و  تغییر  روزآوری،  این 

شکل  این  به  وارده  اشکال  و  نگذارد  پا  زیر  را  شریعت  احکام 

 . گرددبرطرف می 

 انکار نیست مورد زمان و مکان تغییر احکام با تغییر 

بیان   از  بهان  آنچهپس  به  شریعت  با  غلوآمیز  مخالفت   ۀبه 

تاریخ طریق  از  دوران«  مناقش»تغییر  به  بود،  مربوط    ۀگرایی 

خواهیم  شرعی  احکام  از  برخی  به  متعلق  جزئی  مخالفت 

گاه    .پرداخت مخالفان  به   دلیل به این  خاص  اعتبارات  برخی 

می  مخالفت پرد  .پردازندمخالفت  این  به  طریق اختن  از  ها 

شود و ای فقهی است که بر زبان علما جاری می قاعده   ۀمناقش

کنند و گاه در بررسی برخی های خود آن را ذکر می در نوشته 

»تغییر احکام با تغییر   ۀمنظور، قاعد  . برنداحکام از آن بهره می 

 . شود«زمان و مکان، انکار نمی 

قاعده   این  از  مردم  از  برداشت برخی  ایراد  دارای  معنایی 

تواند پوششی شرعی برای کنند که این می کنند و گمان می می 

حال   باشد،  شریعت  احکام  از  برخی  با  تنها   آنکهمخالفت  این 

از   بسیاری  جمع  که  است  فقهی  قواعد  از  تقریر اهلیکی  علم 

پرداخته نموده آن  به  بسیار گسترده  از جمله کسانی که  و  اند 
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که  ابن  امام است  الموقعین«  »إعالم  کتاب  در  ی شکل بهقیم 

آن و ضوابط و حدود   ۀعمیق و وسیع به شرح و بیان ادله و امثل

 . متعلق به آن همت گمارده است

منضبط    آنکهبرای   فرایند  یک  تفاوت  و  قاعده  این  حدود 

فقهی با نابسامانی برخی از مخالفین مشخص شود، باید به این 

 : موارد توجه کرد

عمومیت و ثبات و فراگیری احکام شریعت، اصل   :نخست

تغییر احکام با تغییر زمان و مکان   ۀاست و محکم که در مسئل

باید از این خاستگاه آغاز به حرکت کرد نه برعکس و نه جدا از  

بدون همراهی معنای عموم و شمول، شریعت   ؛ زیرااین سیاق

ماده می به  تبدیل  سیال  قابلیتای  ضابطه  بدون  که    شود 

توان در یک زمان  فروریزی در هر قالبی را خواهد داشت که می 

 .یک حکم و نقیض آن را از آن استخراج نمود

اساس اهلمنطق    :دوم در  مالحظعلم  قاعده،  این    ۀ گذاری 

تغییر   سبببهشریعت تغییراتی را که    .رفتار خود شریعت است

 دهد مراعات کردهزمان و مکان و عُرف در واقع زندگی رخ می 

پایه این  نتیجه،  در  استو  گرفته  شکل  فقهی  نگاه  و   .گذاری 

قاعده  منشأبنابراین   گفتمان   این  مدرن همانند  گرای های 



 کرده است رییتغ ایدن
 

241 

نگاه   ، جدید به  کردن  تکیه  یا  مجرد  عقلی  بینش  یک  نه 

 . ی رفتارهای خود شریعت استپیگیر «، بلکه تاریخمند»

این قاعده تا حدی مُجمَل و کلی بیان شده و همین    :سوم

می  از  باعث  این   سوءاستفاده  آنشود  بسا چرخش  و چه  شود 

و  معرفتی  انضباط  از  که  علما  میان  و  فقهی  محیط  در  قاعده 

گونه    ۀزمینپیش  هر  از  برخوردارند  آن   سوءاستفادهفقهی  از 

تدقیق  به  نیازی  روی  همین  از  و  آورده  عمل  به  جلوگیری 

به آن احساس نشده است مرتبط  مفاهیم  از  برخی  به   .شکلی 

هیچ اینذهن  اصل،  این  که  نکرده  خطور  آنان  از   گونه یک 

قرار گیرد تا چیرگی شریعت بر شرایط واقع را    سوءاستفادهمورد

 . م شریعت قرار دهدط واقع را ناسخ احکایالغا سازد یا حکم شرا

در    منشأسر  :چهارم اشکال  و  این   سوءاستفادهخلل  از 

واقع« »شرایط  طبیعت  تصور  در  اشکال  به  نظری مورد  قاعده، 

تفکیک طبیعت این   . کنداست که حکم یا فتوا برایش تغییر می 

]که واقع  از  مورد  شرایط  بزرگی  بخش  است[  قاعده  نظر 

اعده شکل گرفته را ای که بر اساس سوءبرداشت از این قشبهه 

کنند این قاعده برخی از مردم به اشتباه گمان می   .کندحل می 

بر این اساس بنا شده که به تَبَع تغییراتی که در طبیعت زمان 

می  رخ  مکان  می یا  تغییر  دچار  نیز  شرعی  حکم  شود، دهد، 
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مکانی  و  زمان  با  معین  مکان  یا  زمان  در  شرعی  حکم  یعنی 

 . دیگر متفاوت است

باید به آن توجه نشان داد و درکش کرد،   اینجاکه    چیزی

تغییر که  است  بر خود حکم مورد  این  که  است  امری  آیا  ادعا 

شرعی واقع شده یا در شرایط واقع رخ داده و هنگام تغییر این 

 شرایط واقع، حکم شرعی مناسبِ آن در پی آمده است؟ 

به   بدفهمی   سؤال  اینپاسخ  حالت  از  پرده  که  است 

این قضیه شکل  اصطالحی و خلطی برخواهد داشت که حول 

های اشتباه از این قاعده انجامیده برداریگرفته و به برخی بهره

 . است

و دستاویز یک حکم با وجود   1هرگاه مناط  :گوییممی   اینجا

زمان مکان تغییر  و  وجود ها  با  نیز  شرعی  باشد، حکم  یکی  ها 

بود  تفاوت خواهد  یکی  مکان  و  کنیم   .زمان  فرض  مثال  برای 

حال   برساند؛  قتل  به  عمد  روی  از  را  دیگری  شخصی، شخص 

تصور کنیم که همین رویداد با همان شرایط در همان زمان اما 

ای دیگر با همان شرایط در مکانی دیگر واقع شود، یا در زمانه

نظر در زمانه یا مکان دیگری مورد  ۀحادث  اینکهرخ دهد، صرف  

 
به   -1 لغت  در  آن  مناط  بر  حکم  که  است  وصفی  اصطالح  در  و  است  آویختن  جای  معنای 

 شود. نزد بسیاری از علما مناط همان علت است. )مترجم( آویخته می
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یر حکم شرع نیست، بلکه اصل بر بقای رخ داده مستوجب تغی

 . مناط حکم در واقع محقق شده است ؛ زیراحکم است

ای که حکم به آن مرتبط است تغییر اما اگر طبیعت واقعه 

ها ممکن است به صدور حکمی گوناگون کرده باشد، این تفاوت

گذار باشد تأثیراگر    .منجر شود و ممکن است که چنین نشود

یعنی مناط حکم   نتیجاین  تغییر کرده و در  واقع    ۀ شرعی در 

می  واقع  آن  مناسب  شریعت  که  تغییر، حکمی  صادر  این  داند 

زیراشودمی  حکم    ؛  حکم    اینجامناط  مناط  مورد   درعین 

نشان می  این  و  نیست  یکی پیشین  دهد که حکم در حقیقت 

قرار داریم که   برابر دو حکم شرعی  ما در  بلکه   هریک نیست، 

بر   نازل   آنچهبنا  خود  مناسب  مناط  بر  نموده  وضع  شریعت 

 . گرددمی 

عمد به قتل برساند برای مثال اگر شخصی، مسلمانی را به

اشتباه رخ دهد )قتل غیر حکمش قصاص است، اما اگر قتل به

یا   حالت   آنکهعمد(  با  متفاوت  احکام  باشد  مقتول  پدرِ  قاتل، 

تفاوت میان   البته این را باید یادآور شد که  .اول خواهد داشت

وقایع   حکم  ضرورتاً  طبیعت  اگر مثالً  گذارد؛  نمی   تأثیردر 

حکم  بکشد  را  مردی  زنی  یا  بکشد  را  مسلمان  زنی  مردی، 

گذار باشد تأثیراوصافی ]در حکم[    اینکهبنابراین،    .همان است 
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هایی که شارع آن را گردد و تفاوت یا خیر به خود شارع برمی 

 .ر غیر این صورت معتبر نیستمعتبر دانسته اعتبار دارد و د

دربار مناطِ  ۀعلما  شرعی    1تنقیحِ  دقیق    تفصیلبهاحکام  و 

گفته  روش سخن  و  و اند  علل  استخراج  در  منضبط  هایی 

نگاه عقلی صرفاً های آن دارند و مسئله برای آنان شناخت مناط

مجرد یا حساب کردن بر روی مصلحت یا در نظر گرفتنِ صرفِ 

 . مکان نیست تغییر زمان و 

 
ها از یک چیز است. تنقیح مناط در تنقیح در لغت به معنای هَرَس کردن و زدودن اضافه   -1

چنان می اصطالح  شاطبی  وصف  که  که  است  چنان  اوصافی تأثیرگوید  با  همراه  حکم  یک  در  گذار 

  جدا   مُلغاو جداسازی شود تا آنکه اوصاف معتبر از اوصاف    سازیپاک دیگر در نص بیاید که با اجتهاد  

 . شود

گفت: ای رسول خدا، هالک شدم! فرمودند: »تو را    ملسو هيلع هللا ىلصنشین که به پیامبر  مثال: سخن آن بادیه

با همسرم مجامعت کرده رمضان  در  است؟« گفت:  فرمود: »یک  چه شده  ایشان  به  ام. پس خطاب 

 (.علیهمتفقبرده آزاد کن...« )

اینجا آزاد کردن برده(  در اینجا مجتهد در تالش برای استخراج وصفی که شارع حکم خود )در 

بر آن آویخته )یعنی مناط حکم( می  بیرون آورد که در حکم را  از نص  نیز  را  تواند اوصاف دیگری 

بادیهتأثیر مرد  آن  اینکه  مانند  نیست،  و  گذار  بود  دوران    اینکهنشین  در  خاص  رمضان  ماه  یک  در 

 با همسرش جماع کرده است. اینکه جماع کرده و   ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر 

بودبادیه   اینجادر   ندارد  ننشین  اثری در حکم  فرد  تکالیف شرعی  ؛آن  عام است. وصف    ،زیرا 

زیرا مناط حکم،   ؛نیز اثری در حکم ندارد  ملسو هيلع هللا ىلصهای دوران پیامبر  دوم یعنی جماع در یکی از رمضان 

چراکه زنا   ؛حرمت ماه رمضان است نه یک رمضان خاص. وصف سوم )جماع با همسر( نیز اثری ندارد

 ماه رمضان بدتر است.   در هتک حرمت

اوصافِ  این  به علت حکم می تأثیرغیر    با حذف  روزِ  گذار،  مکلف در  رسیدم که جماع شخص 

 ولید   شیخ. )یابدمی   تمییز  مُلغا   آنچهمعتبر است از    آنچه رمضان )هنگام روزه( است و در این هنگام  

 (. مترجم - آلوکه سایت  علیه، ومثال  تعریفه: المناط تنقیح الودعان، فهد بن
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اوصاف   از  عُرف  تأثیریکی  شرعی،  حکم  شناخت  در  گذار 

شریعت در ترتیب بسیاری از احکام شرعی اثر بزرگی را   .است

عرف   تأثیراگر با نگاه موشکافانه به    .برای عرف قائل شده است

در تنزیل احکام شرعی دقت کنی متوجه خواهی شد که این 

شارع،    تأثیر بلکه  نیست،  شریعت  خود  برخی در  در  را  حکم 

اندازه  ای که در عرف احکام منوط به عرف دانسته و به همان 

 .گذار خواهد بودتأثیرتغییر حاصل شود همین در حکم 

جمله شریعت  نمونه،  رخصت برای  از  مسافر ای  برای  را  ها 

قرار داده از جمله کوتاه خواندن نمازهای چهار رکعتی و روزه 

سفر   اما  رمضان؛  در  بنگرفتن  و ر  بنا  ثابت  معنایی  راجح  قول 

نمی  یعنی  ندارد،  یا مستقر  زمانی  نظر  از  حدی  آن  برای  توان 

مسافت تعیین کرد، بلکه تعیین حدود آن به عرف واگذار شده  

زمانه سفر دانسته می   آنچهبنابراین    .است شود ممکن در یک 

یا اوضاع مردم سفر   سبببهاست در دورانی دیگر   تغییر عرف 

با دقت در این مثال خواهی دید که خود حکم   .به حساب نیاید

نگرفتن   اینجادر  )  شرعی  روزه  و  نماز  خواندن  کوتاه  رخصت 

شارع رخصت را به یک وصف ؛ چراکه  تغییر نکرده  (برای مسافر

وصف  این  وجود  هرگاه  بنابراین  ساخته،  منوط  »سفر«  یعنی 

در   اینجا)در   نیز  حکم  مناط  شد،  محقق  عرفی  نظر  از  سفر( 
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می  منطبق  حالت  این  بر  رخصت  و  است  موجود  و واقع  گردد 

شخص  برای  مسافر  وصف  مناط،  نشدن  محقق  پی  در  اگر 

نیز رخ نخواهد داد تفاوت است   .محقق نشد، رخصت  بنابراین 

گوید رخصت برای گذاری و سخن کسی که می میان این اساس 

 . زمانه عوض شده است ؛ زیراتمسافر جایز نیس

دیگر دربار  :مثالی  است،   ۀکفار  ۀشارع  آورده  نص  سوگند 

می   آنجا ْيَمانُِكْم  ﴿   :فرمایدکه 
َ
أ ِِف  بِاللذْغوِ   ُ اّللل يَُؤاِخُذُكُم  ََل 

ةِ   اَرتُُه إِْطَعاُم َعَِشَ ْيَماَن فََكفذ
َ
دتُُّم األ َولَِكن يَُؤاِخُذُكم بَِما َعقذ

 
َ
ْو ََتْرِيُر  َمَساكنَِي ِمْن أ

َ
ْو كِْسَوُتُهْم أ

َ
ْهلِيُكْم أ

َ
وَْسِط َما ُتْطعُِموَن أ

إَِذا   ْيَمانُِكْم 
َ
أ اَرةُ  َكفذ َذلَِك  يذامٍّ 

َ
أ ثاََلثَةِ  فَِصَياُم  ََيِْد  ذْم  ل َفَمن  َرَقَبةٍّ 

آيَاتِهِ   لَُكْم   ُ اّللل  ُ ِ ُيَبنيل َكَذلَِك  ْيَمانَُكْم 
َ
أ َواْحَفُظواْ  َحلَْفُتْم 

سوگندهای   [89مائده:  ]  ﴾تَْشُكُرونَ لََعلذُكْم   به  را  شما  )اهلل 

نمی بیهوده  مؤاخذه  روی تان  ]از  که  سوگندهایی  به  ولی  کند 

می  می اراده[  ]و  می خورید  مؤاخذه  را  شما  و  شکنید[  کند 

اش خوارک دادن به ده بینواست از غذاهای متوسطی که کفاره 

می  خود  کسان  پوشانیدن  به  یا  کردن خورانید  آزاد  یا  آنان 

ها[ را نیابد ]باید[ سه روز یک از اینای و کسی که ]هیچبرده

بگیرد کفار  .روزه  است  که   ۀاین  هنگامی  شما  سوگندهای 
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گونه اهلل این   .سوگند خوردید و سوگندهای خود را پاس بدارید

می  بیان  شما  برای  را  خود  که  آیات  باشد  ی سپاسگزارکند، 

 ( .کنید

دادن« »غذا  معانی   لفظ  جمله  از  »لباس«  که  و  است  ای 

تعیین کیفیت و کمیت آن باید به عرف توجه کرد و از   ۀدربار

که   است  مواردی  و   برحسبجمله  تغییر  دچار  مکان  و  زمان 

اما حکم شرعی خواهان مناط آن در واقع است   .شودتفاوت می 

شود  محقق  عرف  در  پوشاندن  لباس  یا  دادن  غذا  اگر  یعنی 

بنا بر  شرع نیز محقق شده و اگر چنین نشد و    نظرمورد  ۀکفار

این  در  نگرفت،  قرار  پوشاندن  یا  دادن  غذا  معنای  تحت  عرف 

نازل می  آن  بر  واقع صورت مناطی که حکم شریعت  گردد در 

 . سوگند قرار گیرد ۀتواند کفارمحقق نشده و نمی 

هایی به همین شکل، وصف ضرورت و حاجت نیز بر مناط

تعلق می  آن  به  احکام شرعی  استتأثیریابد  که  و   . گذار  مردار 

خون و گوشت خوک که در حالت عادی حرام است، در صورت 

است مباح  می   .اضطرار  تعالی  َعلَيُْكُم  ﴿   :فرمایداهلل  َحرذَم  إِنذَما 
اْْلِ  َوَْلَْم  َم  َواِلذ َوَما  الَْميَْتَة   نِيرِ 

ُ
اْضُطرذ    لذ هِ أ َفَمِن   ِ اّللل لَِغْْيِ  بِهِ 

َ َغُفوٌر رذِحيمٌ  إِنذ اّللل  [173بقره:  ]  ﴾َغْْيَ بَاغٍّ َوََل ََعدٍّ فَال إِثَْم َعلَيْهِ 

را که ]هنگام    آنچه)]اهلل[ تنها مردار و خون و گوشت خوک و  
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حرام گردانیده است ذبح[ نام غیر اهلل بر آن برده شده بر شما  

متجاوز  و  ستمگر  که  صورتی  در  شود  ناچار  که  کسی  ]اما[ 

 . هلل آمرزنده و مهربان است(ا ؛ زیرانباشد بر او گناهی نیست

  . این غذاها، اباحه است   ۀحکم شخص مضطر )مجبور( دربار

تغییر در طبیعت مناطی که حکم به آن وابسته است   اینجادر  

هرگاه مناط خالی از ضرورت باشد، حکم تحریم به آن  .رخ داده

یابد و هنگام تغییر مناط که مشتمل بر ضرورت باشد، تعلق می 

 . حکم اباحه به آن تعلق یافت

بیانِ مفصل احکام ضرورت و حاجت نیست   مانقصد  اینجا

رخصت   اینجاست که خود شریعت در  بر این ا  تأکیدبلکه هدف  

را در حالت ضرورت و حاجت روا دانسته است و برای هر مناط 

وضعِ شریعت    آنکهو شرایطی، حکم مناسبش را قرار داده، نه  

 . امری خارج از آن رخ داده باشد دلیلبه

هرگاه کسی مدعی شود که حکم شرعی ممکن است بدون 

قرار  مورد  حکم خودتغییر طبیعت مناطی که شریعت در   نظر 

داده، تغییر کند، در حقیقت مدعی نسخِ یک حکم شرعی شده  

هیچ بشری حق نسخ حکم شرعی را ندارد بلکه   آنکهاست حال  

از خود شریعت صادر می  تنها  و هیچاین  ندارد شود  کس حق 

تا   شود  نسخ  مدعی  وحی،  پایان  از  تصریح   آنجاپس  علما  که 
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خِ نص نیست و بلکه پرده از نصِ اند که اجماعِ مجرد ناسکرده 

برمی  می ناسخ  چگونه  حال  از دارد،  پس  افرادی  یا  فرد  شود 

 انقضای وحی مدعی نسخ شوند؟ 

هایی که شریعت در احکام فقیه، طبیعتِ مناط   آنکه مقصود  

می  نظر  در  را  کرده  مراعات  با خود  که  نیست  عاقالنه  و  گیرد 

درازی کرد آن دستهایی بیگانه از شریعت، به  قرار دادن مناط

مناط این  که  کرد  ادعا  احکام و  تغییر  در  ساختگی  های 

این در حقیقت دروغ بستن بر خداوند و ؛ چراکه  گذار استتأثیر

گام  از  پیروی  و  او  شرع  و  دین  است، تحریف  شیطان  های 

است کرده  نهی  آن  از  را  ما  پروردگار  که  تَتذبُِعواْ ﴿  :چیزی  َوََل 
بنٌِي   مُّ َعُدوٌّ  لَُكْم  إِنذُه  يَْطاِن  الشذ ُمرُُكْم   168ُخُطَواِت 

ْ
يَأ إِنذَما 

ِ َما ََل َتْعلَُمونَ  ن َتُقولُواْ لََعَ اّللل
َ
وءِ َوالَْفْحَشاء َوأ -168بقره:  ]  ﴾بِالسُّ

( او شما را تنها 168های شیطان پیروی نکنید ))و از گام  [169

دارد[ تا بر اهلل چیزی را دهد و ]وامی و زشتی فرمان می به بدی  

 .دانید بربندید(که نمی 

ها قرار  خیلی   سوءفهممورد  بسیاری از علما این قاعده را که

دقیق عبارتی  با  منضبط گرفته  و  کرده تر  بیان  از  تر  که  اند 

تغییر زمان و مکان، بنا بر  فتوا    :بدفهمی و ایهام به دور است

می دچار   »تغییر   . شود تغییر  عبارت  یعنی  بیان،  طرز  این 
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دقیق  استفتوا«  احکام«  »تغییر  عبارت  از  چراکه  تر  فتوا ؛ 

شریعت   ۀمحصول اجتهاد مفتی در استنباط حکم شرعی از ادل

شکی در این   .و اجرای آن حکم استنباطی بر شرایط واقع است

چار گیرد که آن را دنیست که فتوا در معرض عوارضی قرار می 

می  و  تغییر  می   تأثیرتحتکند  قرار  عرف  از  مراعات  یا  گیرد 

یا موازن  تأثیرمیان مصالح و مفاسد دچار    ۀمحقق شدن مناط 

این می  و  است  همین  نیز  احکام«  »تغییر  از  منظور  و  گیرد 

ها زمان   ۀاثباتی است بر نرمش شریعت و صالحیت آن برای هم

 .شرایط واقع ها و مراعات تغییرات رخ داده درو مکان 

واضح باشد این است که  کامالً  در هر حال، چیزی که باید  

قاعد   آنچه تحت  و   ۀعلما  زمان  تغییر  پی  در  احکام  »تغییر 

های معاصر که ثوابت برداریاند، هرگز با این بهرهمکان« آورده 

می  دور  را  اجماع  و  همشریعت  نداردزند  چراکه  خوانی  این ؛ 

خود  بر  حقیقی  تغییری  که  نیست  آن  معنایش  هرگز  قاعده 

می  رخ  شرعی  می احکام  که  چیزی  اوج  و  آن دهد  به  خواهند 

د این است که وسعت و فراگیری از طبیعت شریعت اشاره کنن

داری، احکام را مناسب است، شریعتی که با وجود ثبات و ریشه 

واقع صادر می  احکام خود عدم جداسازی با شرایط  در  و  کند 
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گیرد و این از ها را در نظر می همانندها یا یکجاسازی متفاوت 

 . عظمت این شریعت است 
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 کنند بیشتر مردم این کار را می
عبارت که  از جمله  از   بیانگرهایی  برخی  بر  جامعه  فشار  عمق 

مردم است و آنان را به کوتاه آمدن از حق یا گردن نهادن به 

وامی  این باطل  مردم  »بیشتر  که  ادعاست  این  به  استناد  دارد، 

آگاه یا ناخودآگاه این معیار   شکل بهگونه  این   .کنند«کار را می 

و پذیرفته  را  اکثریرأی    را  خود جهت   سانبهت  فکری  نمای 

 .گزیندبرمی 

که   است  این  باشد  واضح  باید  آغاز  از همان  که  اما چیزی 

نداردضرورتاً   امکان   روازاین  .میان کثرت و حق تالزمی وجود 

باطل با  یا  باشد  حق  با  اکثریت  قضیه  .دارد  که این  است  ای 

از آیات بر آن   بیان کرده   تأکیدوحی در تعداد زیادی  کرده و 

شوند و امکان این های باطل می که اکثریت گاه گرفتار انتخاب 

دایر از  باشد   ۀهست که حق خارج  تعالی می   .آنان   :فرمایداهلل 

َ   إِنذ ﴿ و  اّللل ْكَثَ   َولَِكنذ   اْلذاِس   لََعَ   فَْضلٍّ   ََّلُ
َ
ََل  اْلذاِس   أ  

)آری اهلل نسبت به مردم صاحب بخشش   [243بقره:  ]  ﴾يَْشُكُرونَ 

مردم   بیشتر  ولی  نمی سپاسگزاراست  می   .کنند(ی    : فرمایدو 

ْكَثَ اْلذاِس تَ   فَالَ ﴿
َ
بلَِك َولَِكنذ أ ِنُْه إِنذُه اْْلَقُّ ِمن رذ ُك ِِف ِمْرَيةٍّ مل

)پس در آن تردید مکن که آن حق است   [17هود:  ]  ﴾ََل يُْؤِمُنونَ 
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ایمان  مردم  بیشتر  ولی  است[  ]آمده  پروردگارت  از جانب  ]و[ 

می   .آورند(نمی  ْكَثُ   َوَما ﴿  :فرمایدو 
َ
َحَرْصَت    اْلذاِس   أ َولَْو 

باشی   [103یوسف:  ]  ﴾بُِمْؤِمننِيَ  آرزومند  هرچند  مردم  بیشتر  )و 

ُت  آيَا   تِلَْك   المر﴿  :فرمایدو همچنین می   .ایمان آورنده نیستند(
ْكَثَ اْلذاِس  

َ
بلَِك اْْلَقُّ َولَِكنذ أ نزَِل إَِِلَْك ِمن رذ

ُ
َِي أ الِْكَتاِب َواَّلذ

يُْؤِمُنونَ    ﴾ََل 
و   [1رعد:  ] آیات کتاب  این است  راء؛  )الف الم میم 

تو نازل شده حق است ولی   سویبهاز جانب پروردگارت    آنچه

نمی  ایمان  مردم  می   .آورند(بیشتر  ْفَنا  َولَ ﴿  :فرمایدو  َْصذ َقْد 
إَِلذ  اْلذاِس  ْكَثُ 

َ
أ ََب 

َ
فَأ َمَثلٍّ   ِ

ُُكل ِمن  الُْقْرآِن  َهَذا  ِِف  لِلنذاِس 
به   [89اسراء:  ]  ﴾ُكُفوًرا  از  )و  قرآن  این  در  مثلی   هرگونهراستی 

ندارند( انکار  سر  جز  مردم  بیشتر  ولی  آوردیم  و   .گوناگون 

فْ   َولََقدْ ﴿  :فرمایدپروردگار عزوجل می  ََب  َْصذ
َ
ُروا فَأ كذ َناهُ بَيَْنُهْم ِِلَذذ

ُكُفوًرا  إَِلذ  اْلذاِس  ْكَثُ 
َ
را میان  قطعاً  )و    [ 50فرقان:  ]  ﴾أ آن ]پند[ 

شوند   یادآور  تا  ساختیم  گوناگون  مردم جز  آنان  بیشتر  و]لی[ 

نخواستند( می   .ناسپاسی  ْكَثِهِم   وََجْدنَا  َوَما﴿   :فرمایدو 
َ
ِنْ   أل   مل

لََفاِسقنِيَ وََجْدنَ   ِإَون  َعْهدٍّ  ْكَثَُهْم 
َ
أ بیشتر   [ 102اعراف:  ]  ﴾ا  در  )و 

 . آنان عهدی ]استوار[ نیافتیم و بیشترشان را نافرمان یافتیم(
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داشته و   بر حذربرای همین، اهلل تعالی از پیروی اکثر مردم  

ْكَثَ   تُِطعْ   ِإَون﴿   :فرمایدمی 
َ
رِْض   ِِف   َمن   أ

َ
 َسبِيلِ   َعن  يُِضلُّوكَ   األ

 ِ نذ ِإَوْن ُهْم إَِلذ َُيُْرُصونَ   إِن  اّللل )و اگر   [116انعام:  ]  ﴾يَتذبُِعوَن إَِلذ الظذ

راه از بیشتر کسانی که در زمین   از  را  هستند پیروی کنی تو 

کنند و آنان جز از گمان ]خود[ پیروی نمی   .کننداهلل گمراه می 

 .و آیاتِ پرشمار دیگر .پردازند(جز به حدس و تخمین نمی 

نمی  کثرت  نتیجه،  سنجش  در  برای  درستی  ترازوی  تواند 

ها است و از حق از باطل باشد، بلکه میزانِ حق، ادله و برهان 

که    آنجاعبداهلل بن مسعود پی برد،    ۀتوان به انگیزی همین جا م 

تنها   اگرچه»جماعت آن است که موافق حق باشد،    :فرمایدمی 

سخن   1. باشی« این  عمق  بیان  در  حماد  بن  نعیم 

می منهجی  مهم  به    :گویدساختاریِ  رو  جماعت  اگر  »یعنی 

تباهی نهاد تو بر همان روش جماعت، پیش از تباهی آنان باش  

باشی   اگرچه چراکه  تنها  به؛  تو  صورت  این  تنهایی  در 

 2.جماعتی«

روش از  بسیاری  در  حجت اگر  برای اهلآوری  های  باطل 

درستی باور باطلشان دقت کنی، خواهی دید که معیار اکثریت 

 
 (.419/ 1به روایت بیهقی در »المدخل« ) 1-

 (.420/ 1پیشین ) 2-
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می  معتبر  حق  شناخت  در  کفار را  تعصب  نمونه  برای  دانند؛ 

پدران و اجداد متضمن نوعی استدالل به کثرت است و   ۀدربار

همچنین عادات و فشارِ عرفِ جامعه، همه نیروهایی است که بر 

می  سنگینی  بشری  سلطنفس  از  شدن  رها  و  برای   ۀکند  آن 

از مردم سخت است شوند و در نتیجه تسلیم آن می   ، بسیاری 

انتخاب برای  توجیهی  و  بهانه  را  عقیدتی  آن  و  دینی  و های 

پروردگار متعال در تببین اثر تعصب   .دهندفکری خود قرار می 

گستر و  حق  رد  ملت   ۀ در  میان  در  اِشکال  این  ها وسیع 

رَْسلَْنا  َما  َوَكَذلَِك ﴿  :فرمایدمی 
َ
ِن  قَْرَيةٍّ   ِِف   َقبْلَِك   ِمن  أ إَِلذ نذِذيرٍّ   مل  

ْقَتُدونَ قَاَل ُمَْتَفُوَها إِنذا وََجْدنَا آبَاءنَا لََعَ   ةٍّ ِإَونذا لََعَ آثَارِهِم مُّ مذ
ُ
 ﴾أ

تو   [23زخرف:  ] از  پیش  شهری  هیچ  در  گونه  بدین  )و 

مگر  هشداردهنده  نفرستادیم  گفتند خوش   آنکهای  آن  گذرانان 

یافته آیینی  بر  را  خود  پدران  ایشان  ما  پی  از  ما  و  ایم 

 .ریم(ارهسپ

ملت  سوی  از  استدالل  همان  چگونه  که  کنید   های توجه 

ی است تأکیدشود که این  گوناگون در برابر پیامبران تکرار می 

باقی   تأثیربر عمق   در جهت  پیشینیان،  و  پدران  برای  تعصِّب 

چگونه با دالیلی جعلی سد    اینکهگذاردن تصورهای منحرف و  

 . شوندراه حق می 
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عمق   از  کردن  حاصل  یقین  رد   تأثیربرای  در  عامل  این 

لحظ در  کفر  بر  او  پافشاری  و  ابوطالب  حال  به  مرگ   ۀحق، 

و صداقت   ملسو هيلع هللا ىلصبیاندیش؛ این در حالی بود که او نسبت به پیامبر  

داشت آشنایی  دعوتش  راستی  و  از    .او  مسیب  بن  سعید  از 

گفت  او  به  که  است  روایت  وفات فرارسیدهنگام    :پدرش  ن 

آمد و ابوجهل بن هشام و عبداهلل   به نزد او  ملسو هيلع هللا ىلصابوطالب، پیامبر  

ابوطالب  به  خطاب  پس  یافت،  وی  نزد  را  مغیره  بن  امیه  بن 

ای که با آن نزد خداوند کلمه   .االاهلل»ای عمو، بگو الاله  :فرمود

دهم« گواهی  گفتند  .برایت  امیه  بن  عبداهلل  و  ای   :ابوجهل 

گردانی؟! پس همچنان اباطالب، آیا از دین عبدالمطلب روی می 

می   ملسو هيلع هللا ىلص  اهللرسول  عرضه  ابوطالب  بر  را  همان این  آنان  و  کرد 

تا  سخن را تکرار می  پایان گفت  آنکهکردند  او بر    : ابوطالب در 

الاله  گفتن  از  و  است،  عبدالمطلب  ورزیددین  ابا  پس   .االاهلل 

آمرزش    »به  :فرمود  ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر   برایت  همواره  سوگند  اهلل 

پس اهلل تعالی این   .خواهم تا هنگامی که از آن نهی نشوم«می 

کرد نازل  را  ِينَ   لِلنذِبلِ   ََكنَ   َما ﴿  :آیات  ْ   َواَّلذ ن  آَمُنوا
َ
َتْغفُِرواْ يَسْ   أ

نذهُ 
َ
أ لَُهْم   َ َتَبنيذ َما  َبْعِد  ِمن  قُْرََب  ْوَِّل 

ُ
أ ََكنُواْ  َولَْو  ْم  لِلُْمِْشِكنَِي 

اْْلَِحيمِ  ْصَحاُب 
َ
ایمان   [113توبه:  ]  ﴾أ که  کسانی  و  پیامبر  )بر 

از  آورده  برای مشرکان پس  برایشان   آنکهاند سزاوار نیست که 
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 هرچند اند طلب آمرزش کنند  دوزخاهلآشکار گردید که آنان  

 1. خویشاوند ]آنان[ باشند( 

نیاکان   و  پدران  به  خاص  تنها  تعصب  حال،  طبیعت  به 

تر است و تعصب برای رئیس و نیست، بلکه این پدیده گسترده 

بر  در  را  آن  مانند  و  جریان  و  گروه  و  حزب  و  شیخ  و  معلم 

بزرگان چنین   تأثیر  ۀاهلل تعالی گواهی پیروان را دربار  .گیردمی 

َطْعَنا َساَدَتَنا َوُكََبَاءنَا  ﴿  :نقل کرده است
َ
َضلُّونَا  َوَقالُوا َربذَنا إِنذا أ

َ
فَأ

بِياَل   ﴾َربذَنا آتِِهْم ِضْعَفنْيِ ِمَن الَْعَذاِب َوالَْعنُْهْم لَْعًنا َكبًِْيا   67  السذ

ان خویش تربزرگپروردگارا، ما رؤسا و    :)و گفتند   [68-67احزاب:  ]

( پروردگارا آنان 67را اطاعت کردیم و ما را از راه به در کردند )

 . عذاب ده و لعنتشان کن، لعنتی بزرگ( دوچندانرا 

های بسیاری  میان پیروان و بزرگان عبرت   وگوگفت   ۀصحن

الُِمو  إِذِ   تََرى   َولَوْ ﴿  :در خود دارد َن َموْقُوفُوَن ِعنَد َربلِِهْم يَرِْجُع الظذ
وا َبْعضُ  ِيَن اْسَتْكََبُ ِيَن اْسُتْضعُِفوا لَِّلذ ُهْم إََِل َبْعضٍّ الَْقْوَل َيُقوُل اَّلذ

نُتْم لَُكنذا ُمْؤِمننَِي  
َ
ِيَن اْسُتْضعُِفوا   31لَْوََل أ وا لَِّلذ ِيَن اْسَتْكََبُ قَاَل اَّلذ

ْرِِمنَي  ََنُْن َصَدْدنَاُكْم َعِن الُْهَدى َبْعَد إِذْ َجاءُكم بَْل ُكنُتم ُّمُّ
َ
أ

اللذيِْل   32 َمْكُر  بَْل  وا  اْسَتْكََبُ ِيَن  لَِّلذ اْسُتْضعُِفوا  ِيَن  اَّلذ َوَقاَل 
 

 به روایت بخاری و مسلم.  1-
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ن
َ
أ ُمُروَنَنا 

ْ
تَأ إِذْ  وا   َواْلذَهارِ  َسُّ

َ
َوأ نَداًدا 

َ
أ ََلُ  َوَْنَْعَل   ِ بِاّللذ نذْكُفَر 

وَجَ  الَْعَذاَب  ُوا 
َ
َرأ ا  لَمذ ِيَن  علناً  اْلذَداَمَة  اَّلذ ْعَناِق 

َ
أ ِِف  ْغاَلَل 

َ
اأْل

)ای کاش   [33-31سبأ:  ]  ﴾َكَفُروا َهْل َُيَْزْوَن إَِلذ َما ََكنُوا َيْعَملُونَ 

وردگارشان ایستاده نگه ستمگران را هنگامی که در پیشگاه پر

شده  می داشته  برخی اند  با  آنان  از  برخی  چگونه[  ]که  دیدی 

و[   بودند می   وگوگفت]دیگر جدل  زیردست  که  کسانی  کنند؛ 

می  داشتند  ریاست[  ]و  برتری  که  کسانی  شما به  اگر  گویند 

( کسانی که برتری داشتند به 31ما مؤمن بودیم )قطعاً  نبودید  

گویند مگر ما بودیم که شما را از ند می کسانی که زیردست بود

از   پس  بلکه   سویبه  آنکههدایت  ]نه[  بازداشتیم؟  آمد  شما 

( بودید  گناهکار  به 32خودتان  بودند  زیردست  که  کسانی  و   )

می  داشتند  برتری  و[  ]ریاست  که  بلکه کسانی  ]نه[  گویند 

کردید که به اهلل نیرنگ شب و روز ]شما[ بود که ما را وادار می 

افر شویم و برای او همتایانی قرار دهیم و هنگامی که عذاب ک

های کسانی را ببینند پشیمانی خود را آشکار کنند و در گردن

انجام   آنچهگذاریم؛ آیا جز به سزای  ها می اند غلکه کافر شده 

 . رسند(دادند می می 

نفس   آنچهبنابراین   که  است  این  است  واجب  مسلمان  بر 

حق همراه شرع است   ؛ زیراخود را به پیروی از شرع خود دهد
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از   امکان  حد  تا  کند  تالش  بماند  تأثیرو  دور  نفس    . هوای 

بریم چیزی نیست جز یکی از  شرایطی که ما در آن به سر می 

یا جلوه  کند  احساس  آن  صاحب  نفس؛  هوای  از  پیروی  های 

اکثریت رأی    ومتِ جریان غالب و عرف جاافتاده ومقا  ؛ زیرا خیر

پوالدین از سوی صاحب آن و رها   ۀنیازمند عزیمت قوی و اراد

با چیزی است که برای نفس  از هوای نفس در موافقت  شدن 

 . خوشایند و جاافتاده است

عموم  که  است  پوششی  همچون  نفس  هوای  حقیقت  در 

خود  انگیزه چتر  زیر  را  انحراف  بهانه  .گیردمی های  که هر  ای 

 سبب بهدارد در حقیقت  صاحب خود را از پذیرش حق باز می 

 ۀ از دوگان  صراحتبهقرآن نیز    .هوای نفس بر شخص است  ۀغلب

خواست پذیرش  یا  حق  آورده    ۀپذیرش  میان  به  سخن  نفس 

ذمْ   فَإِن﴿  :فرمایداست؛ اهلل متعال می  نذ   فَاْعلَمْ   لََك   يَْسَتِجيُبوا   ل
َ
َما  أ

  ِ َِن اّللذ ِن اتذَبَع َهَواهُ بَِغْْيِ ُهًدى مل َضلُّ ِممذ
َ
ْهَواءُهْم َوَمْن أ

َ
أ يَتذبُِعوَن 

الِِمنيَ  الظذ الَْقوَْم  َيْهِدي  ََل   َ اّللذ را    [50قصص:  ]  ﴾إِنذ  تو  اگر  )پس 

کنند های خود را پیروی می اجابت نکردند بدان که فقط هوس 

گمراه کیست  از  و  پیروی بی   آنکهتر  هوسش  از  اهلل  راهنمایی 

 . کند(تردید اهلل مردم ستمگر را راهنمایی نمی کند؛ بی 
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پذیرش وحی یا فروافتادن    :بنابراین تنها دو راه وجود دارد

های هوای نفس و این چیزی است که دالیل دیگر بر آن  در دام

َداُووُد إِنذا    يَا﴿  :فرمایدپروردگار عزوجل می   کهچنان دارد،    تأکید
ِ َوََل تَتذبِِع  رِْض فَاْحُكم بنَْيَ اْلذاِس بِاْْلَقل

َ
َجَعلَْناَك َخلِيَفًة ِِف اأْل

 ِ َفُيِضلذَك َعن َسبِيِل اّللذ )ای داوود ما تو را در   [26ص:  ]  ﴾الَْهَوى 

مردم   میان  پس  گردانیدیم  خلیفه  کن  حقبهزمین  و   داوری 

 . زنهار از هوس پیروی مکن که تو را از راه اهلل به در کند(

حکم بر اساس حق یا حکم    :یعنی تنها دو حکم وجود دارد

  إِنْ   3  الَْهَوى   َعنِ   يَنِطقُ   َوَما﴿   :فرمایداهلل متعال می   .هوای نفس
يُوَِح إِ   ُهوَ  وَِْحٌ  نمی   [4-3نجم:  ]  ﴾َلذ  سر هوس سخن  از  گوید )و 

جز  3) به  سخن  این  می   ایوحی (  وحی  نیست( که  و   .شود 

می  ْغَفلَْنا  َمنْ   تُِطعْ   َوََل ﴿   :فرمایدهمچنین 
َ
  ذِْكرِنَا  َعن  قَلَْبهُ   أ

خود   [28کهف:  ]  ﴾ َهَواهُ   َواتذَبعَ  یاد  از  را  قلبش  که  آن کس  از  )و 

 . اطاعت مکن(ایم و از هوس خود پیری کرده غافل ساخته 

 حقبه مقصود آن است که انسان برای روی آوردن صادقانه  

عوامل   ینتربزرگباید از هوای نفس خود رهایی یابد و یکی از  

در شکل تأثیر نفسانی، طبیعت شکل گذار  هواهای  گیری گیری 

  .های اکثریت مردم استرایج و انتخابرأی    اجتماعی شخص و
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موافقت آن را برای خود   ها خو گرفته وشخص به این انتخاب

می آسان  آن  از  محیط تر  با  آن  یاری  و  حق  طلب  در  که  یابد 

 . خود رودررو شود
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 شود عدالت از طریق برابری محقق می
شوند، توهمِ  از جمله اشتباهاتی که برخی از مردم مرتکبش می 

بر  اگر شریعت  نتیجه  در  است؛  عدالت  و  برابری  دانستن  یکی 

می  گمان  بدهد  متفاوت  حکم  دو  مخالف امری  این  که  کنند 

ان و کافران مؤمنعدل است، مانند بسیاری از احکام متعلق به  

است که عدالت با   اما حقیقت آن  .یا مردان و زنان یا مانند آن

حق   صاحب  هر  حق  آن می   دست  بهاعطای  فراخور  چه  آید، 

خیر یا  باشد  عدل    .برابری  مساوات ضرورتاً  بنابراین  با  همراه 

 .نیست، یعنی ممکن است مالزم آن باشد و یا جدا از آن

در    تأملبا   شرع  که  دید  خواهی  شریعت،  احکام  واقع  در 

  . نه برابری   ، ل داردموارد سعی در محقق ساختن ارزش عد   ۀهم

شریعت   احکام  استقرای  با  که  است  امری  مالحظه قابل این 

اند؛ است، بلکه دیگرانی خارج از امت نیز این را مالحظه کرده 

قانون وضعی غرب به   :گویدکه می   آنجااز جمله لویس میس،  

ساختن   محقق  به  اسالم  که  حالی  در  کرده،  توجه  مساوات 

 1. عدالت اهمیت داده است

 
  بر   »درآمدی   از  نقل  به (  12)  الفاسی  عالل   ۀنگا: مقاصد الشریعۀ اإلسالمیۀ ومکارمها، نوشت  -1

 . فرانسه به اسالمی«  شریعت پژوهش
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ستایش  موردمطلقاً  ارزش محوری در اسالم است که    ، عدل

قرار گرفته و خداوند تبارک و تعالی خودش را به آن موصوف 

کرده و خلقش را بدان ملزم نموده و بلکه بر ذات واالی خود و 

آ و  بر  نهند  پا  زیر  را  عدل  که  نموده  حرام  را  این  فریدگانش 

اما برابری در این منزلت نیست، بلکه این   .مرتکب ستم شوند

حال   .اش ستایش شده است اش حق و همه عدل است که همه

 . شودمطلق ستایش نمی  شکلبهبرابری  آنکه

نیست؛  برابری  کامل  دانستن  نامعتبر  معنایش  البته  این 

است آن  معتبر   مقصود  سازد  محقق  را  عدالت  اگر  برابری  که 

 .شود، و اگر مخالف عدل باشد، خیراست و ستایش می 

طبیعت شریعت آن است که میان دو همانند تساوی قائل  

قائل می  تفاوت  بنابرایناست و میان دو مختلف،  »برابر   :شود؛ 

دانستن دو همانند و تفاوت قائل شدن میان دو متفاوت همان 

ی نیکی است که پروردگار سبحانه و تعالی به آن عدل و داور 

 1. موصوف است«

تساوی )برابری( و   ۀشریعت، اصولِ عدالت را بر اساس دوگان

تغایر )تفاوت( بنا کرده است؛ تساوی در میان دو همانند، عدل 

دربار  .است تفاوت در حکم منجر می   ۀاما  به  شود، تغایری که 

 
 (.107/ 5ابن تیمیه، منهاج السنۀ ) -1
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بر  حکم  بلکه  و  دو  آن  میان  تساوی  عدم  عدالت  مقتضای 

مطلق   طوربهمغایرت است؛ پس این سخنِ درستی نیست که  

هر مساواتی را عدل بدانیم و برعکس، بلکه برابری گاه عدالت 

 . است و گاه نیست

از   ساختن  ینتربزرگیکی  وارد  ایراد  تلبیس،  به   مظاهر 

در  اما  است  برابری  مفهوم  بر  تکیه  با  اسالم  از شرایع  بسیاری 

و عجوالنه  فکری سطحی  از طرز  ناشی  ابهامی  حقیقت چنین 

زیرااست و    ؛  به طبیعت خود  انسانی  بودن   سبببه عقل  ساده 

مطلق  معیاری  را  آن  و  دارد  گرایش  آن  به  برابری  مفهوم 

رار دادن آن در ق  مدنظرها و  بررسی تفاوت  آنکهداند، حال  می 

سپردن وظایف و اعطای حقوق، نیازمند تالش ذهنی و بررسی 

 . هاستپیچیدگی 

بر   تفاوت   آنچهبنا  برای  معتبری  موجب  هرگاه  شد،  گفته 

تفات نهادن بدون    ؛ زیراوجود نداشته باشد اصل بر برابری است

  . عدل  ۀسبب یا بدون سبب معتبر، ظلم است و مخالف با قاعد

بر    تأکید  روازاین با   معنایبهالزاماً  »برابری    اینکهما  موافقت 

بی  هدف  به  نیست«  نیستعدل  آن  دانستن  چراکه ارزش  ؛ 

و  معتبر  سبب  یک  بر  باید  چیز  دو  میان  برابری  وصف  الغای 

 . مؤثر بنا شده باشد 
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قاعد  یعنی  بر    ۀاین  اصل  و  است  گسترده  بسیار  برابری 

نِ سبب معتبر جایز  مساوات است؛ بنابراین تفاوت گذاشتن بدو

گوییم، آن را به نیست و هنگامی که از سبب معتبر سخن می 

دانیم و این باعث محدود شدن  اسباب شرعِی معتبر، مرتبط می 

می   ۀعرص اسبابی  در  تفاوت اندیشه  به  است  ممکن  که  شود 

چراکه  بینجامد شرعی  ؛  مشخص تأثیراسباب  و  معروف  گذار، 

این   و  پیشین  تأکید است  اصل  بر  عرصی  گستردگی   ۀیعنی 

 .برابری است

زنان روازاین و  مردان  به  مربوط  احکامِ  در  که  اختالفی   ،

مربوط به شرایطی است که وجود یک تفاوت  صرفاً  وجود دارد  

مؤثر میان دو جنس ثابت شود، اما در حال غیاب این اوصاف، 

است  برابری  بر  می   .اصل  اساس  همین  و بر  مردان  که  بینیم 

َمْن َعِمَل َصاِْلًا  ﴿  :شرعی و پاداشِ آن برابرند  زنان در تکالیف
َوَْلَْجزَِينذُهْم   َطيلَِبًة  َحَياةً  فَلَُنْحيِيَنذُه  ُمْؤِمٌن  َوُهَو  نََث 

ُ
أ ْو 

َ
أ َذَكرٍّ  ِن  مل

َيْعَملُونَ  ََكنُواْ  َما  ْحَسِن 
َ
بِأ ْجَرُهم 

َ
یا   هرکس)  [97نحل:  ]  ﴾أ مرد  از 

باشد   مؤمن  و  دهد  انجام  نیک  عمل  زندگی قطعاً  زن  با  را  او 

  آنچهبه آنان بهتر از  مسلماً  ای حیات ]حقیقی[ دهیم و  پاکیزه 

 .دادند پاداش خواهیم داد(انجام می 
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مردان تنی  خواهران  زنان  حقیقت  میان   1. اند«»در  تفاوت 

دهد؛ سببی که وجود سببی معتبر رخ می   هنگامبهمرد و زن  

َكُر ﴿   :برای محقق شدن عدل باید در نظر گرفته شود َولَيَْس اَّلذ
نََث 

ُ
 .)و پسر چون دختر نیست( [36آل عمران: ] ﴾ََكأل
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 اسالم رجال دین ندارد
آید که فهم دین این مقوله هنگام بیان این حقیقت به میان می 

گفتن از آن خاص به گروهی از مردم و شناخت احکام و سخن  

زیرا نیست دربار  ؛  که  کسانی  و  نیست  تخصصی  علمی   ۀدین، 

ما عقل داریم و هم   کهچنانگویند عقل دارند  دین سخن می 

 1. »رجال و نحن رجال«

که اسالم دین    آنجایی از    :ی بیشتر بگویندتأکیدچه بسا با  

تکلیف   ۀهم و  آن  احکام  به  مکلف  مسلمانی  هر  و  است  مردم 

اسالم در  بنابراین  است،  علم  ای طبقه   کلیسا  برخالف  مستلزم 

آن را در انحصار خود داشته   ۀنیست که حق سخن گفتن دربار

نتیجه در  ندارد«  :باشد،  دین  رجال  هر   .»اسالم  یعنی  این 

هرگونه   بدون  دربارشرطپیش مسلمانی  گفتن  سخن  حق   ۀ ی 

دین برای همه است و همه حق   ؛ زیرارا داردرأی    دینش و ابراز

 . اش را دارنددرباره  اظهارنظر

گویند می   ۀ اگر  اکتفا  همین  به  تنها  سخن  که  این  کرد 

ای خاص وجود ندارد که حق آموختن شریعت و پژوهش طبقه 

 
»آنان مردانی هستند و ما هم مردانی« یعنی آنان برتری خاصی بر ما ندارد. این سخن را به    1-

 ،بود  تابعین  از   نیز   ایشان  خود  و   کرد   بیان  تابعین   ۀ اند که البته آن را دربارامام ابوحنیفه نسبت داده 

 بنابراین از جهت ایشان سخنی درست است. )مترجم( 
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بداند،  را مخصوص خود  از نصوص مقدس  اطالع  یا  آن  احکام 

حق انحصار این موارد را   کسهیچ  یرا؛ زسخن درستی گفته بود

ندارد و برای سخن گفتن در امر شریعت به نَسَب یا رنگ و یا 

نمی  توجه  دربارمنصب  گفتن  سخن  برای  مجال  بلکه   ۀشود 

نظر مورد  شخصِ  آنکه  شرطبهشریعت به روی همه باز است اما  

تالش و وقت خود را در راه آموزش و پژوهش و نظر به خرج 

تا   درج  آنکه دهد  یازد  ۀبه  دست  اجاز   .اجتهاد  که   ۀ اجتهادی 

بدهد او  به  را  این موضوع  از   .سخن گفتن در  باید  این مسئله 

باشد،   بدیهی  امری  عقلی  کهجهت  طور  شرع   همان  نظر  از 

 . امری آشکار است

ه را برای الغای اهمیت این علم اما اگر قرار باشد این مقول

 هرکسدروپیکر بدانیم که  ای بی به کار ببریم تا اسالم را عرصه

سخن  آن  در  اجتهاد  ابزار  داشتن  اختیار  در  و  دانش  بدون 

و  شرع  که  است  عبثی  و  بیهودگی  چیزی  چنین  بگوید، 

این   و  دورند  به  آن  از  سلیم  عقل  محروم   معنایبهصاحبان 

مسائل شریعت   ۀهم  ۀخن گفتن دربارکردن مسلمان از حق س 

 : مسائل شرع بر دو نوع است  ؛ زیرانیست

اول را    :نوع  آن  مسلمانی  هر  که  قطعی  ضروری  احکام 

پنجمی  مبانی  وجوب  مانند  شناخت داند  و  اسالم(  )اصول  گانه 
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های قطعی و مانند آن که هر مسلمانی به آن آگاه است و حرام

برای مثال اگر   .شناختش سخن بگوید  اندازۀبه حق دارد در آن  

دربار مسلمانی  از  آن   ۀکافری  مسلمانی  هر  پرسید،  دینش 

 . یزان شناخت الزم را برای سخن گفتن داردم

مرتب  : نوع دوم در  اهمیت  نظر  از  که  تری  پایین   ۀاحکامی 

ت و جزئیات عبادات یا معامالت و دیگر تفصیال  بهقرار دارند و  

است مربوط  این  .موارد  سخن در  کسانی  تنها  مسائل  گونه 

دانستن می  و  باشند  داشته  را  الزم  شرعی  شناخت  که  گویند 

هر گواین بر  آن  با  مرتبط  اختالفات  و  تفصیلی  مسائل  نه 

از رحمت شریعت در حق خلق  این  و  نیست  واجب  مسلمانی 

   .است

هرگاه مسلمان نیازمند شناخت چیزی از شرع باشد روشی 

را در اختیار دارد که خداوند در کتاب خود برای تحصیل علم 

جزئیات  شناخت  برای  که  آسان  روشی  است،  کرده  بیان 

لُواْ  ﴿   :دمند استسو   نامسلمان  ۀرای همشریعت ب
َ
ِْكرِ  اهل فَاْسأ اَّلل

َتْعلَُمونَ  ََل  ُكنُتْم  نمی   [ 43نحل:  ]  ﴾إِن  اگر  آگاهان )پس  از  دانید 

 . بپرسید(

بنابراین از هر مسلمانی خواسته نشده که در احکام شریعت  

آورد، بلکه کافی   دست  بهپژوهش نماید و ابزار اجتهاد و نظر را  
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دربار می   ۀ است  پیش  برایش  که  اِشکالی  از  هر  علم اهلآید 

 . بپرسد

هم خداوند  برای    ۀاگر  تا  بود  ساخته  مکلف  را  مسلمانان 

شرعی به مقام اجتهاد برسند، دچار   ۀکسب علم در یک مسئل

می  توانایی مشقت  مردم  بیشتر  و  امور شدند  و  نداشتند  را  اش 

 . ماندمربوط به معیشت و مصالحشان معطل می 

قرآنی از وجود دو دسته از بشر سخن    ۀاین آی  آنکهمقصود  

است  که  دسته   :گفته  تشکیل می ای  را  مردم  اکثریت  و  پرسند 

دسته می  و  می دهند  پرسیده  آنان  که  اینان ای  که  شود 

دست  .ذکر«نداهل» که  دست  ۀامتیازی  بر  دارند   ۀدوم  اول 

اند و این ویژگی را به آنان علمی است که کسب کرده   سبببه

 .داده تا در معرض پرسش قرار گیرند

از طبیعت وحی و  بها دارد که پرده  عباس سخنی گرانابن

انواع   اساس  قابل طبیعت  بر  آن  توانایی   کسی چه  اینکه تفسیر 

»تفسیر بر چهار   :فرمایدایشان می   .داردتفسیرش را دارد برمی 

فهمد و نوعی نوعی که عرب بر اساس زبان خود می   :نوع است

که کسی با ندانستنش معذور نیست و تفسیری که علما آن را 

 1.داند«دانند و تفسیری که تنها اهلل آن را می می 

 
 (.70/ 1به روایت طبری در تفسیر ) 1-
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سخن  اینجا  آنچه اشارابن  از  است،  مهم  ما  برای   ۀعباس 

را می   a  ایشان آن  آن تفسیری است که علما  بر به  و  دانند 

اس علمای این  تنها  که  دارد  وجود  تفسیری  مجالی  اس 

می  سخن  آن  در  این متخصص  در  آنان  با  مخالفت  و  گویند 

آشکار است  خطایی  متخصصان  غیر  سوی  از  چراکه  عرصه  ؛ 

بهر  اینجا که    ۀبدونِ  برخاسته  کسی  با  مخالفت  به  علمی 

اهلیت نظردهی جمله دارد؛ علومی که  را  علوم  و  معارف  از  ای 

قرآن کریم را به او عطا کرده و این امری است بدیهی از   ۀدربار

منظر عقل و شرع که متخصص در یک مجال بر غیر متخصص 

 . برتری دارد

نظرِ   و  انجام وظایف بحث  بدون  اما در حقیقت کسانی که 

شناخت  از  دارند  را  علما  با  منازعه  و  رقابت  در  سعی  واجب 

دن با آنان را  خود و منزلت کسانی که قصد رویارو ش  حدومرز

»هُم رِجالٌ و نَحنُ رِجال« از سوی   ۀدارند عاجزند و هرگاه جمل

وی  در  بررسی  موضوعی  و  علمی  که شروط  کسی صادر شود 

این معموالً اوج غرور و جهل اوست و  نشانگر فراهم نیست، تنها 

شبهه  جز  نیست  چیزی  دروازه سخن  کردن  باز  هدف  به  ای 

خواه احکام شریعت به دل که قصد سخن از    هرکسبرای عبور  

 .خود و با ابزار علمی ضعیفی که در اختیارش هست، دارد
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کافی است    ، برای درک ایرادی که در این مقوله پنهان است

پیاده  نجوم  یا  مهندسی  یا  پزشکی  مجال  در  را  سخن  همین 

مجال  هر  در  کسی  است  پذیرفتنی  آیا  که  ببینی  و  کنی 

 تخصص را رد کند؟! ای سخن یک مبا چنین بهانه  ایعلمی 

اسالم که تخصص نیست تا آن را بر علوم    : اگر بگویند

 .و معارف بشری قیاس کنیم

پاسخ    :گوییممی  تصور   دهندۀ نشان این  در  شدید  قصور 

تصور  و  است  آن  دقیق  و  بسیار  جزئیات  و  شریعت  طبیعت 

ی این جزئیات و درک آن الزم است و پیگیرتالشی که برای  

برای اهلیت اساساً  آوردن ابزارهای علمی که    دست  بههمچنین  

نظر در آن الزامی است، مانند علوم عربی و اصول فقه و علوم 

از  م پس  و  علوم  دیگر  و  به صطلح  باید  ابزارها  این  کسب 

و دالیل مورد  ۀی دالئل شرعی مسئلوجوجست پرداخت  بحث 

قوی و ضعیف را از هم جدا کرد و مراتب قبول ادله را دانست و 

سپس به شناخت معانی آن و ناسخ و منسوخ و عام و خاص و 

 . مطلق و مقید و مواضع اجماع و اختالف و دیگر موارد پی برد 

تواند قرآن را بدون  کسی که هنوز نمی   با این حال آیا برای

ناآشنای   کلمات  معانی  شناخت  از  یا  کند  قرائت  اشتباه 

را سوره  مطلق  و  عام  تفاوت  و  است  عاجز  قرآن  کوتاهِ  های 
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و  نمی  خود  که  است  شایسته  مرتبه اهلداند  یک  در  را  علم 

او نیز مانند علما حق سخن گفتن در  بداند و مدعی شود که 

 ارد؟! علوم شرعی را د

که   انحرافی  و  فکری  طرز  درک خطر چنین    سبب به برای 

 آنجاآن رخ خواهد داد کافی است بدانی که گمراهی خوارج از  

رخ داد که گمان کردند بدون رجوع به علمای صحابه توانایی 

جایی  به  را  کارشان  غرور  همین  سپس  دارند،  را  قرآن  فهم 

شناخت   آنکههای امت را تکفیر کردند، حال  رساند که بهترین

که   است  کسانی  از  بیشتر  بسیار  عرب  زبان  به  نسبت  خوارج 

ادعایی می  قرائت کسانی    .کنندامروزه چنین  ابزاری اگر  از  که 

ای شد، چگونه است ناقص برخوردار بودند باعث چنان گمراهی 

 کسانی که ابزار چندانی در اختیار ندارند؟ وروزحال 

ج  :آنکهخالصه   از    اهلبرای  که  است  علم  اهلواجب 

لُواْ  ﴿  :بپرسد
َ
 فَاْسأ

َ
ِْكرِ إِن ُكنُتْم ََل َتْعلَُمونَ   هَل أ )پس   [7انبیاء:  ]  ﴾اَّلل

در راه کسب علم صبر   آنکهیا    .دانید از آگاهان بپرسید(نمی اگر  

پیشه کند و در راه پژوهش و نظر تالش کند تا خود عالم شود، 

ن َتُقولُواْ لََعَ ﴿   :بر خداوند جرئت آورد و دروغ ببندد  آنکهنه  
َ
َوأ

َتْعلَُمونَ  ََل  َما   ِ که   آنکه)و    [ 169بقره:  ]  ﴾اّللل را  چیزی  اهلل  بر 

 . دانید ]به دروغ[ بربندید(نمی 
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 جایگاه فهم صحابه

می  کار  به  نیز  دیگری  سیاق  در  مقوله  آن  این  و  رود 

دین و برتری آن   ۀدربار  ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر   ۀاعتبار ساختن فهم صحاببی 

در نتیجه به گمان آنان   .اندبر فهم کسانی است که بعدها آمده 

طبق فهم  برگرفتن  بر  ندارد  ۀدلیلی  وجود  امت  این  ؛ نخست 

اند و ما نیز مردانی« و در اسالم در پایان »آنان مردانی چراکه  

 .»کهنوت« وجود ندارد

از   حقیقی را در خود دارد و دیده  ۀاما این مقوله یک مغالط

درک طبیعت آن طبقه و امتیازات علمی و ایمانی آنان بر دیگر 

عرصنسل در  که  امتیازهایی  است؛  بسته  امت  این  فهم   ۀهای 

های دین جایگاهی ویژه را برای صحابه فراهم ساخته که نسل

بعد از آن برخوردار نیستند و این امری است که خود شریعت 

 . به آن اقرار نموده است

کند خواهد دانست که این   دقت  بهال صحاکسی که در احو

اگر فرض کنیم که شریعت  مقتضای عقل سلیم است و حتی 

به فهم آنان    پایبندیای به فضیلت صحابه و وجوب  هیچ اشاره 

نکرده بود باز هم اقتضای عقل بر این بود که به ویژگی آنان و 

 :شد، به اسبابی چند، از جملهقدر و منزلتشان اعتراف می 
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توانایی عقلی و درونی و روحی خاصی که خداوند    *

است بخشیده  آنان  در   .به  خداوندی  گزینش  نظر  از  آنان 

؛ های بعد از آن برخوردار نیستندجایگاهی قرار دارند که نسل

که  زیرا طور  انسان   همان  میان  از  به خداوند  را  کسانی  ها 

انتخا  پیامبرش  یاری  برای  نیز  را  کسانی  برگزیده،  ب پیامبری 

 . کرده است 

برای    * را  آنان  که  حق وجوجستدیانتی  ی 

بخشید آن  به  رسیدن  توفیق  و  در   هرکس  .برانگیخت 

سوی  از  شریعت  بزرگداشت  و  زهد  و  عبادت  و  صحابه  احوال 

بنگرد درک خواهد کرد که آنان در توفیق هدایت   دقتبه آنان  

 . تر از کسانی بودند که بعدها آمدندشایسته  حق  بهکامل 

آنان به علوم زبان عربی و بلکه آنان معدن   ۀاحاط  *

سرچشم و  بودند  ۀعربی  اصلی   .آن  عربی  ابزار  زبان  ترین 

از اصول و   هرچهشرعی در فهم علوم شریعت است و   شخص 

بر فهم وحی و ادراک مقاصد   ، فروع این زبان برخوردارتر باشد

تر است و شکی در این نیست که صحابه در این زمینه آن آگاه 

 . از امتیازی برخوردارند که کسی در آن با آنان شریک نیست

آنان نسلی بودند که نزول وحی را به چشم دیدند    *

و  دانستند  را  نزول  اسباب  و  قرآن  نزول  مناسبت  و 
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پیامبر   دریافت   مستقیماًرا    ملسو هيلع هللا ىلصسخنان  ایشان  خود  از 

و این ویژگی باعث شده که آنان تواناترین مردم در فهم   کردند

زمینه و  قرائن  و  نصوص  آن  سیاق  مناط  درک  و  نزول  های 

باشند آیندگان  به  از    .نسبت  مستقیم  دریافت  دیگر  سوی  از 

از   ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر   صحیح  روایت  تشخیص  به  نیازی  شده  باعث 

هم این  و  باشند  نداشته  روایات  سند  بررسی  و  توان   ۀضعیف 

فهم  آن  به  را  خدا    آنچهها  رسول  می   ملسو هيلع هللا ىلصاز  کردند، دریافت 

 . مصروف داشته است

پیامبر  مستقیماً  آنان    * حال    تربیت شدند  ملسو هيلع هللا ىلصتوسط 

نشدند  آنکه برخوردار  موهبتی  چنین  از  امت  طبقات   .دیگر 

پیامبر   نظر  زیر  پیامبر    ملسو هيلع هللا ىلصصحابه  توسط  و  یافتند   ملسو هيلع هللا ىلصرشد 

در   ملسو هيلع هللا ىلصتربیت و تزکیه شدند و شکی در این نیست که ایشان  

بنابراین   .انجام این کار موفق بود و افرادی نخبه را تربیت کرد

برخوردارند آن  از  صحابه  که  فضلی  و  فضل   علم  و  علم  به 

توجه  آنان  از  معلم  رضایت  به  چون  و  است  وابسته  معلمشان 

 . دیگری از ویژه بودن آنان را خواهی یافت ۀکنی جنب

باعث شد کهاین جنبه را ابن   ها و دیگر موارد  مسعود امت 

که کند  نصیحت  به   هرکس »  :چنین  دارد  الگوگیری  قصد 

ترین این امت دل آنان پاک   ؛ زیرااقتدا کند  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللرسول اصحاب  
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عمیق  و  و  بودند  دانش  راستینکمترترین  و  تکلف  ترین ین 

گروهی که خداوند برای یاری  .هدایت و بهترین حال را داشتند

برگزید دینش  داشتن  برپا  و  را   .پیامبرش  آنان  فضل  پس 

بشناسید و از آثارشان پیروی کنید که آنان بر هدایتِ مستقیم 

 1.بودند«

به   شد،    آنچهاگر  و گفته  آنان  ستایش  در  وحی  دالیل 

را بیفزاییم، مسئله واضح   شانبیان فضلشان و امر به پیروی

و الگوگیری از آنان و پیروی از روش آنان مجالی برای عبادت و  

بیان هم  اینجا  .داری خواهد شددین دالیل شرعی دال   ۀقصد 

ای از  را نداریم، بلکه گوشه   که پرشمار است   بر فضیلت صحابه

ی است تأکیداین ادله را در چند محور بیان خواهیم کرد که  

به فهم پایبند  شخص    اینکهبر اهمیت پیروی از فهم صحابه و  

جمل از  یافت،  خواهد  را  صواب  شناخت  توفیقِ  این   ۀصحابه 

 : محورها

نخست و   :محور  هدایت  کمال  و  فضیلت  بیان 

 :آنانخشنودی پروردگار متعال از 

 
 (. 198/ 2ابن عبدالبر، جامع بیان العلم وفضله )  -1
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می  متعال  ِمَن  ﴿   :فرمایدپروردگار  لُوَن  وذ
َ
األ ابُِقوَن  َوالسذ

ُ َعنُْهْم   ِيَن اتذَبُعوُهم بِإِْحَسانٍّ رذِِضَ اّللل َواَّلذ نَصارِ 
َ
الُْمَهاِجرِيَن َواأل

نَْهاُر َخاِِلِيَن فِيَها  
َ
َعدذ لَُهْم َجنذاتٍّ ََتْرِي ََتَْتَها األ

َ
َورَُضواْ َعنُْه َوأ

الَْعِظيمُ  الَْفْوُز  َذلَِك  بًَدا 
َ
از    [100توبه:  ]  ﴾أ نخستین  پیشگامان  )و 

پیروی  آنان  از  نیکوکاری  با  که  کسانی  و  انصار  و  مهاجران 

کردند، اهلل از ایشان خشنود و آنان ]نیز[ از او خشنودند و برای 

باغ  استآنان  روان  نهرها  آن  زیر  از  که  کرده  آماده    .هایی 

ج آن  در  بزرگ(اودانه همیشه  کامیابی  همان  است  این  و   .اند، 

ٌد  ﴿   :فرمایدمی  َمذ ِ وُل سُ رَ ُّمُّ اّللل ارِ      الُْكفذ لََعَ  اء  ِشدذ
َ
أ َمَعُه  ِيَن  َواَّلذ

ِ َورِْضَوانًا   َِن اّللذ ًدا يَبَْتُغوَن فَْضاًل مل ًعا ُسجذ رَُْحَاء بَيَْنُهْم تََراُهْم ُركذ
اتلذْوَراةِ  ِِف  َمَثلُُهْم  َذلَِك  ُجودِ  السُّ ثَرِ 

َ
أ ِْن  مل وُُجوهِِهم  ِِف  ِسيَماُهْم 

ِْنيلِ  اإْلِ ِِف  فَاْسَتْغلََظ   َوَمَثلُُهْم  فَآَزَرهُ  هُ 
َ
َشْطأ ْخَرَج 

َ
أ َكَزْرعٍّ 

  ُ اَر وََعَد اّللذ اَع ِِلَغِيَظ بِِهُم الُْكفذ رذ ُيْعِجُب الزُّ فَاْسَتَوى لََعَ ُسوقِهِ 
ْجًرا َعِظيًما 

َ
ْغفَِرةً َوأ اِْلَاِت ِمنُْهم مذ ِيَن آَمُنوا وََعِملُوا الصذ فتح:  ]  ﴾اَّلذ

ند بر کافران ااست و کسانی که با اوی اهلل    ۀ)محمد فرستاد  [29

ند؛ آنان را در رکوع و سجود اگیر ]و[ با همدیگر مهربان سخت 

عالمت آنان بر اثر   .بینی فضل و خشنودی اهلل را خواستارندمی 

هایشان است، این است صفت ایشان در تورات سجود در چهره 
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کِشته  چون  انجیل  در  آنان  مَثَل  جوانو  که  است  خود   ۀای 

ساقه ب بر  و  شود  سِتَبر  تا  دهد  مایه  را  آن  و  خود رآورد  های 

بایستد و دهقانان را به شگفت آورد تا از ]انبوهی[ آنان کافران 

آورد خشم  به  و   .را  آورده  ایمان  که  آنان  از  کسانی  به  اهلل 

کرده  شایسته  داده  کارهای  وعده  بزرگی  پاداش  و  آمرزش  اند 

 . است(

من   :فرمایدمی   ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر   قرن  مردم  سپس  »بهترین  اند، 

آنان می  از  بعد  آنان  کسانی که  از  بعد  آیند، سپس کسانی که 

 1.آیند«می 

از منظر عقلی و دینی واضح است که کمالِ هدایت از کمال 

گنجد که کسی بر آید و هرگز در تصور نمی معرفت و علم برمی 

من به  نسبت  سپس  باشد  کامل  هدایت  و  درست  این راه  بع 

باشد و چون با دالیل   اهلآن یعنی وحی ج  ۀهدایت و سرچشم

صحابه  که  شده  ثابت  متواتر  تاریخی  سیرت  و  پرشمار  شرعِی 

بودندکامل  از جهت هدایت  امت  این نمی   ، ترینِ  ماند شکی در 

کامل آنان  به که  نسبت  درایت  و  علم  نظر  از  امت  این  ترینِ 

همانوحی  یافتن  هدایت  حقیقت  بلکه  مراد اند،  به  رسیدن  ا 

 
 .علیهمتفق 1-
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خداوند و مراد پیامبرش از نصوص وحی است و این خود فرع 

 .بر علم است

که    :محور دوم این حقیقت  و  آنان  بیان درستی فهم 

 :اندبرگرفته حقبهرا  ملسو هيلع هللا ىلصصحابه سنت پیامبر 

می  تعالی  َفَقِد  ﴿  :فرمایداهلل  بِهِ  آَمنُتم  َما  بِِمثِْل  آَمُنواْ  فَإِْن 
وَُهَو    ُ اّللل فََسَيْكفِيَكُهُم  ِشَقاقٍّ  ِِف  ُهْم  فَإِنذَما  ذْواْ  تََول إِن  وذ اْهَتَدواْ 

الَْعلِيمُ  ِميُع  به    [137بقره:  ]  ﴾السذ ]نیز[  آنان  اگر  شما   آنچه)پس 

اند ولی اگر هدایت شده قطعاً  اید ایمان آوردند  بدان ایمان آورده 

و  دارند  تفرقه[  ]و  ستیز  سر  که  نیست  این  جز  برتافتند  روی 

اهلل ]شر[ آنان را از تو کفایت خواهد کرد که او شنوای   زودیبه

 . داناست(

»بر امت من عینا همان چیزی خواهد   :فرمایدمی   ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر  

بنی  بر  که  میان گذشت  در  اگر  که  جایی  تا  گذشت،  اسرائیل 

مادرش  آنا با  که  بوده  باشد  علناً  ن کسی  در قطعاً  فحشا کرده 

همانا  و  کرد  خواهند  چنین  کسانی[  ]یا  کسی  نیز  من  امت 

هفتبنی  بر  بر اداسرائیل  من  امت  و  شدند  متفرق  ملت  ودو 

آتش در  همه  که  شد  خواهند  متفرق  ملت  جز هفتادوسه  اند 
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؟ اهللرسول آن ]ملت و روش[ کدام است ای    :گفتند  .یک ملت«

 1.من و اصحابم بر آنیم« آنچه» :فرمود

می  نشده   :فرمایدهمچنین  مبعوث  من  از  پیش  »پیامبری 

داشته که سنت او را   از امت خود حواریون و یارانی   آنکهمگر  

می  اقتدا  او  امر  به  و  خَلَفی گرفته  آنان  از  بعد  سپس  کردند، 

که  می  نمی   آنچهآیند  انجام  می را  و  دهند  امر   آنچهگویند  را 

می نشده  انجام  پس  اند  جهاد   هرکه دهند،  آنان  با  دستش  با 

مؤمن  کند  جهاد  آنان  با  زبانش  با  هرکه  و  است  مؤمن  نمود 

ش با آنان جهاد کند مؤمن است و پس از  با قلب  هرکهاست و  

 2. ای خردل از ایمان نیست«دانه اندازۀبهآن 

طریق  از  با حق  موافقت  که  است  این  بر  دال  نصوص  این 

امکان  ایمانی چون صحابه  واقع محقق ساختن  از  و  است  پذیر 

شده هیچ راه نجاتی نیست مگر با های هالک فرقه  ۀ شدن در تل

آنان از  چراکه  پیروی  پیامبر  ؛  روش  پیروی  در  موفق   ملسو هيلع هللا ىلصآنان 

و   است،    روشبهبودند  نجات  راه  که  اگر پایبند  او  و  بودند 

تر شدن روش پیامبر برگرفتن روش صحابه عاملی برای روشن 

 
گوید:  گویند: ثابت است. حافظ عراقی میعربی می به روایت ترمذی. بغوی و همچنین ابن  1-

 را حسن دانسته است. اسناد آن خوب است. آلبانی آن 

 به روایت مسلم. 2-
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پیامبر    ملسو هيلع هللا ىلص که  بود  کافی  و  نبود  نیز  ذکرش  به  نیازی   ملسو هيلع هللا ىلص نبود 

 . کسانی که بر روش من باشند  :فرمودندمی 

سوم  برگرفتن   :محور  وجود  و  آنان  از  پیروی  به  امر 

 :سنت آنان

َ  ﴿   :فرمایداهلل تعالی می  َوَمن يَُشاقِِق الرذُسوَل ِمن َبْعِد َما َتَبنيذ
ِ َما تََوَّلذ َونُْصلِهِ َجَهنذَم   ِ ََلُ الُْهَدى َوَيتذبِْع َغْْيَ َسبِيِل الُْمْؤِمننَِي نَُوَلل

َمِصًْيا  از    هرکس)و    [115نساء:  ]  ﴾وََساءْت  هدایت   آنکهبعد  راه 

برای او آشکار شد با پیامبر به مخالفت برخیزد و ]راهی[ غیر 

 بدان سوراه مؤمنان در پیش گیرد وی را بدانچه روی خود را  

بدی  بازگشتگاه  چه  و  کشانیم  دوزخش  به  و  واگذاریم  کرده 

 . است(

»شما را به تقوای اهلل و شنیدن و    :فرمایدمی   ملسو هيلع هللا ىلص  اهللرسول 

ای حبشی کنم، اگرچه ]امیرتان[ بردهمی اطاعت کردن توصیه  

از شما زنده بماند اختالفی بسیار خواهد دید   کهآن  ؛ زیراباشد

آن گمراهی است پس ؛ چراکه  باشید از امور نوساخته  بر حذرو  

خلفای  سنت  و  من  سنت  به  نمود  درک  را  آن  شما  از  هرکه 

محکم اهلراشدین   دندان  بن  با  را  آن  و  زند  چنگ  هدایت 
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ای هر نوساخته؛ چراکه  باشید از امور نوساخته  بر حذربگیرید و  

 1. بدعت است و هر بدعتی گمراهی است«

این نصوصِ صریح، برگرفتن سنت آنان را واجب دانسته و  

 هرکس   اینکهنسبت به خروج از روش آنان هشدار داده است و  

دایر  طوربه از  واقع   ۀکامل  گمراهی  در  آنان خارج شود  سخن 

 . شده و وعید آتش را متوجه آنان دانسته است 

و    :محور چهارم آنان  زندگی  برکت  وجود    اینکهبیان 

عقید و  دین  که  دینی  است  ضمانتی  را   ۀصحابه  امت 

 : کندمحافظت می 

نماز مغرب را    :روایت است که گفت  a  از ابوموسی اشعری

بنشینیم تا عشا را   :ادا کردیم، سپس گفتیم  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللرسولهمراه  

پس ]در مسجد[ نشستیم، سپس بر ما   .نیز با ایشان ادا کنیم

آری ای رسول خدا،   :یید؟ گفتیماینجاهنوز    :خارج شد و فرمود

نماز مغرب را ادا کردیم و سپس گفتیم تا عشا بنشینیم و آن 

کنیم ادا  شما  با  گفت   :فرمود  .را  یا  کردید،  کاری  کار   :خوب 

ایشان بسیار   . نگاهش را به آسمان باال برد  هآنگا   .درستی کردید

امان آسمان   :فرمود  .نگریستبه آسمان می  اند، پس »ستارگان 

 
ابن   1- و  ترمذی  و  ابوداوود  روایت  میبه  ترمذی  احمد.  و  و  ماجه  حسن  حدیثی  این  گوید: 

 داند. گوید: صحیح مشهور است. آلبانی آن را صحیح می صحیح است. حافظ عراقی می 
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وعده داده شده بر آسمان خواهد گذشت و   آنچههرگاه بروند  

بروم   هرگاه  پس  خویشم  اصحاب  امان  و  امن  وعده    آنچهمن 

داده شده بر سر اصحاب من خواهد آمد و اصحابم امن و امان 

وعده داده شده بر   آنچهاند، پس هرگاه اصحاب من بروند  تام

 1. سر امتم خواهد آمد«

آنان در مجال   کسی که در جزئیات فقه صحابه و سخنان 

علم نظر بیندازد خواهد دید که سخنان آنان از حقایق گذشته 

برمی  عالقپرده  راز  و  را    ۀدارد  صحابه  فقه  به  تابعین  شدید 

درخواهد یافت که چگونه به صحابه روی آوردند و کتاب خدا را  

و  فقه  و  توقف کرده  آیه  نزد هر  و  نمودند  آنان عرضه  بر  بارها 

می  را  آن  عالقتفسیر  بر  عالوه  و   ۀپرسیدند،  روایت  به  آنان 

و فقه و معنای   ملسو هيلع هللا ىلصتا از طریق صحابه به سنت پیامبر    ، حدیث

 . دست یابند آن

تا به نبوغ صحابه در جزئیات شرع پی ببرید و گمان نرود 

بی   آنچهکه   است  سخنی  شد  یک بیان  ذکر  به  تنها  پشتوانه، 

که   پرداخت  آشکار   تأملو حُسن    نظر دقت مثال خواهیم  آنان 

و   واال  علمی  مقام  آن  به  شد  باعث  که  چیزی  گردد؛ 

 
 (.2531به روایت مسلم ) -1
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که دال بر   ملسو هيلع هللا ىلصر  نایافتنی برسند و آن گواهی باارزش پیامبدست 

 : ویژگی علمی آنان است نصیبشان شود

کعب بن  اُبَی  که    a  از  است   :فرمود  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللرسول روایت 

آیا می  ابامنذر،  آی»ای  با خود داری   ۀدانی کدام  کتاب اهلل که 

گفتم  تربزرگ داناترند  :است؟«  رسولش  و  »ای   :فرمود  .اهلل 

می  آیا  داری ابامُنذِر  خود  با  که  اهلل  کتاب  از  آیه  کدام  دانی 

گفتم  تربزرگ الَْقيُّومُ ﴿  :است؟«  الََْحُّ  ُهَو  إَِلذ  إََِلَ  ََل   ُ بقره:  ]  ﴾اّللل

برپادارنده   [255 و  زنده  نیست،  او  جز  معبودی  که  است  )اهلل 

»علم گوارایت باد ای   :ام زد و فرمودپس دست بر سینه  .است(

 1ابامنذر!«

در این فهم عمیق که ابی بن کعب را توانا ساخت تا پاسخ  

صحیح این سؤال را بداند دقت کنید که به چه سان دست بر  

اگر این روایت وارد نشده بود   آنکهحال    .نظر گذاشت مورد  ۀآی

پاسخ آن را درمی  این پاسخ کمال فقه و چگونه  یافتیم؟ دلیل 

ایشا  بودن، معانی عظیم   a  نفهم  برتر  بود که دانست معیار 

مربوط به خداوند متعال در این آیه است نه اعتبارات بالغی یا 

جوانب  دیگر  یا  دایر  .تشریعی  به   ۀبنابراین  محدود  را  نصوص 

کند و سپس تنها در آیاتی نمود که خداوند را به بزرگی یاد می 

 
 به روایت مسلم. 1-
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یعنی   نتیجه  این  به  تا  انداخت  نظر  آیات   همین 

 . برسد

  ملسو هيلع هللا ىلص البداهه پاسخ پیامبر  بینید که ایشان فوری و فی اما می 

را دادند و پاسخشان نیز درست بود که نشان از نبوغ مضاعَف 

  ،اش شدبر سینه   ملسو هيلع هللا ىلصدست پیامبر    ۀمین روی شایستاز ه  .است

شادی استاد از    ۀکعب قرار گرفت نشانابن  ۀآن دست که بر سین

سین بر  بود  مدالی  و  بود  شاگرد  نبوغ  و  »علم   ۀ فهم  که  او 

 گوارایت باد ای ابامنذر«!

ضرورت برای کسی که در کتاب و سنت و  »به  :آنکهغرض  

است    سنتاهل اتفاق  مورد  آنچه آشکار    ، نماید  تأملو جماعت 

های این امت در کردار و گفتار و پندار و است که بهترین نسل

کسانی  نخست، سپس  قرن  دیگری،  فضیلت  از هر  پس  که  اند 

از   کهچنان آنان بیایند و سپس کسانی که پس از آنان بیایند،  

آنان در هر فضیلتی   اینکهثابت است و    ملسو هيلع هللا ىلصت از پیامبر  چند جه

و   اند از علم و ایمان و عقل و دین و بیان و عبادت بهتر از خَلَف

پیچیده  مفهوم  و  عبارت  هر  بیان  آنان در  توضیح[  و  ]فهم  ای 

نمی  رد  را  این  کسی  و  است  آمقدم  مگر  از  کند  رخ  نکه 

  . ته گمراه کرده باشدضروریات دین برتابد و خداوند او را دانس

  : چه نیک است سخنی که شافعی در »الرساله« خود آورده که
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آنان در هر علمی و در عقل و دین و فضیلت و هر ابزاری که 

آنان برای رأی    علم یا هدایتی از آن حاصل شود از ما برترند و

 1.ما برای خودمان است«رأی  ما بهتر از

در پی رد  الزاماً    آنچهبرای درستی این سخن کافی است به  

داد خواهد  رخ  آن  ساختن  دور  به  دعوت  و  صحابه    ،فهم 

زشت که  در شخص اندیشید  ساختن  وارد  ایراد  آن  الزام  ترین 

شایسته است از درک   کهچنان اگر صحابه    ؛ زیرا است  ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر  

 ملسو هيلع هللا ىلص ن  دین عاجز باشند معنایش چیزی نیست جز شکست ایشا 

آنان تربیت  و  آموزش  وظیفه  آنکهحال    ، در  که این  است  ای 

 . خداوند ایشان را برایش برانگیخت و حاشا که چنین باشد 

های بعد از صحابه نیز چنین شکستی به نسل  آنکه  ویژهبه

فقه و فهم تابعین فرع بر فهم صحابه است   ؛ زیراشودمنتقل می 

اشکال وارد کردن   معنای بهو ایراد وارد ساختن در فهم صحابه  

عجیب   .های بعددر فهم تابعین است و به همین صورت تا نسل

قرن  گذشتن  از  پس  صحابه  فهم  ردکنندگان  که  است  ها آن 

امت از   ۀاند که بقیمدعی شوند به فهمی درست از دین رسیده 

حتی تصور چنین   .اندتا او به آن دست نیافته  ملسو هيلع هللا ىلصران پیامبر  دو

 . چیزی برای رد آن کافی است

 
 (. 157/ 4اوی )ابن تیمیۀ، مجموع الفت -1
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می  بیان  را  صحابه  روش  برگرفتن  لزوم  کنیم  وقتی 

و خارج  آن  از  نشدن  خارج  و  آنان  اجماع  به  التزام  منظورمان 

آنان اقوال  از  صحابه،  نشدن  اقوال  اختالف  صورت  و   در 

نگفته آنان  که  است  جدیدی  قول  و  برساختن   به  پایبندیاند 

است  روش استدالل  و  نظر  در  زیراآنان  در مبدأ  هر    ؛  اساسی 

به آحاد مسائل آن که  یا فهم جزئی خاص مربوط  فهم اسالم 

و   با روش صحابه  تناقض  توافق کرده  آنچهدر  آن  باشد، بر  اند 

است   قرآنی  مهم  اصل  یک  صریح  گذاشتن  پا  روش  زیر  که 

 . بخشدتعامل ما با پرسش فهم اسالم و تفسیر آن را سامان می 
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 فهمندکنند و نمیحفظ می
از اتهاماتی که برای کوچک شمردن کار علمای شریعت بسیار 

علیه کسانی که به علوم حدیث و روایت   ویژهبه  ، شودتکرار می 

هم  ، اندمشغول  که  است  حفظ   ۀاین  به  مصروف  آنان  تالش 

هم شده  باعث  همین  و  درک  و  فهم  نه  آنان    ۀاست  کوشش 

بدون   راویان شود  بررسی  و  نقد  و  به   آنکهمتوجه جانب سند 

نوب به  همین  و  برسند  متن  نقد  و  روایت  خود  خود   ۀبررسی 

به  منطق سلیم  و  مخالف عقل  احادیث  از  بسیاری  باعث شده 

 . کتب حدیث راه یابد

حقیق در  کماما  از  ناشی  شبهه  این  سه ت  در  فهمی 

 :جهت است 

 . کوتاهی در شناخت جایگاه حفظ  :نخست

علما در حفظ حدیث و   ۀکوتاهی در فهم تفاوت رتب  :دوم

 . فقهِ آن

آن با    ۀکوتاهی در درک طبیعت علوم حدیث و رابط  :سوم

 . فهم

حفظ و توجه به آن، باید    ۀدر رابطه با قضی  :نخست  ۀجنب

دارد را  توجهی  چنین  شایستگی  حفظ  که  زیراگفت  بخشی   ؛ 

آموزش شرعی است و برای همین است که    ۀاساسی از منظوم
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پاداش و فضیلت   ۀدر نصوص شرع، حفظ ستوده شده و شایست

است شده  قرآن   .دانسته  حفظ  فضیلت  در  که  آیاتی  جمله  از 

است شده  ُهَو  ﴿  : وارد  وتُوا بَْل 
ُ
أ ِيَن  اَّلذ ُصُدورِ  ِِف  بَيلَِناٌت  آيَاٌت 

در   [49عنکبوت:  ]  ﴾الْعِلْمَ  است  روشن  آیاتی  ]قرآن[  )بلکه 

 . اند(های کسانی که علم یافتهسینه 

است بسیار  نیز  زمینه  این  در  شده  روایت  اما    .احادیث 

شده،    ۀدربار وارد  احادیثی  نیز  سنت  حفظ    کهچنان فضیلت 

»خداوند شاداب گرداند کسی را که از ما   :فرمایدمی   ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر  

چه بسا کسی   ؛ زیرا به دیگری برساند  آنکهحدیثی را بشنود تا  

بسا  چه  و  کند  حمل  است  داناتر  او  از  که  کسی  به  را  فقهی 

 1. حامل فقهی که خود فقیه نیست«

ابوموسی  پیامبر    a  از  فرمودند  ملسو هيلع هللا ىلصاز  که  است   :روایت 

مانند   آنچه »مثال   فرستاده  من  با  ایمان  و  هدایت  از  خداوند 

رسیده  زمینی  به  که  پربار  است  زمین   .بارانی  از  بخشی  پس 

و ل حاص روییده  بسیاری  درختان  و  گیاه  آن  از  و  بوده  خیز 

آن  از  و مردم  داشته  نگه  را  بوده که آب  آن سفت  از  قسمتی 

استفاده کردند و نوشیدند و آب برداشتند و کشاورزی کردند و 

 
ابن   1- و  ترمذی  و  ابوداوود  روایت  احمد میبه  امام  احمد.  و  این حدیثی حسن  »گوید:  ماجه 

 و آلبانی آن را صحیح دانسته است.   «صحیح است
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دارد و نه گیاهی از  قسمتی از آن شوره است که نه آب نگه می 

می  سبز  خداوند   .شودآن  دین  در  که  است  کسی  مانند  این 

او سود   آنچهفقیه شده و   به  با آن مبعوث ساخته  خداوند مرا 

رسانده و دانسته و یاد داده است و کسی که سری با آن بلند 

 1.نکرد و هدایت خداوند که مرا با آن فرستاده نپذیرفت«

باب تفاوت   ، این دو حدیث  را در فهم  از جانب دوم  سخن 

 : کندعلم باز می اهل هایرتبه

مشغول علوم سنت    هرکسگونه نیست که  این  :دوم  ۀجنب

باشد در این علم فقیه دانسته شود و این در ذات خود نکوهش 

جمله از  است،  گوناگون  سنت  به  متعلق  وظایفِ  بلکه    :نیست 

کلی فرض کفایه   طوربهها  از این  هریک  .حفظ و فهم و تبلیغ

از   گروهی  اگر  یعنی  نقشاهلاست  این  از  یکی  به  های علم 

پیامبر   سنت  و  شوند  مشغول  حفظ   ملسو هيلع هللا ىلصواجب  امتش  برای  را 

برای کسی که   ملسو هيلع هللا ىلصاند و رسول خدا  کنند کاری نیک انجام داده 

و   است  کرده  چهره  شادابی  دعای  کند    بارهدراینچنین 

س   :فرمایدمی  زمین  آن  از  بخشی  نگه »و  را  آب  که  است  فت 

دارند نوشند و آب برمی برند و می د می سوآندارد و مردم از  می 

کنند« پس چنین کسی دارای فضیلت است و و کشاورزی می 

 
 .علیهمتفق 1-
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نیکوکاری کرده و از سوی پروردگار برای او امید پاداش و اجر 

 . است

از   گروهی  قضی اهلهمچنین  در  حدیث    ۀعلم  فقه  و  فهم 

فضل پیامبر  صاحب  روی  همین  از  نیکوکار،  و  بیان    ملسو هيلع هللا ىلصاند  در 

می   ۀرابط گروه  دو  این  را    :فرمایدمیان  فقهی  کسی  بسا  »چه 

تر است و چه بسا حامل فقهی کسی ببرد که از او فقیه  سویبه

 . که فقیه نیست«

تر از کسی هرچند کسی که هر دو باب را یکجا سازد کامل 

تنها به یکی از آن دو اکتفا کرده و این حال بسیاری است که  

مالک امام  مانند  حدیث  علم  بزرگ  امامان   ،بخاری  ، احمد  ، از 

وابن  ، ابوداوود و    ...خزیمه  روشن جا  ایناست  را  سوم  نب 

 . سازدمی 

سوم  فهم    :جانب  به  حدیث  ناقالن  و  راویان  از  گروهی 

و   حدیثی  و   تأمل متون  دارند  اشتغال  آن  در  پژوهش  و 

بر  اینجا مبنی  وارد شده  ایراد  که  و   ۀمسئل  اینکهست  تصحیح 

تضعیف نزد امامان حدیث محدود به سند بوده نه متن، برطرف 

صحیح نیست و حاصل نگاه مطلقاً  چنین ادعایی    ؛ زیرا شودمی 

به  اولی  عجوالنه  مبادی  و  حدیث  علوم  و   ۀواقعیت  آن 

گام تعریف حدیث نعلما ه  .سستی این شبهه است  دهندۀنشان 
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گفته  از   :اندصحیح  ضابط  عَدل  راویِ  که[  است  ]حدیثی  آن 

]آن   آنکهکسی مانند خود تا پایان سند نقل کرده باشد بدون  

مطمئن شدن   .حدیث از نظر سند و متن[ شاذ یا معلول باشد 

کند در از عدم وجود شذوذ یا علتی که در روایت ایراد وارد می 

سند  بررسی  به  تنها  که  است  دقیق  علمی  نگاه  یک  حقیقت 

متعلق به سند   همان گونه که شذوذ و علت    ؛ زیراکنداکتفا نمی 

یک راوی سندی را خالف دیگران نقل کند یا   آنکهمانند    ، است

شود اشکال  دچار  سند  در به    ، در  است  ممکن  صورت  همین 

 . متن نیز اتفاق بیفتد

دادند و توجه قرار می مورد  طبیعت روایت و ناقل آن راعلما  

نمی  که  بود  کسی  سوی  از  روایت  را  اگر  حدیث  یک  توانست 

نمی به وی  از  کند،  روایت  اصل تنهایی  در  اگر  حتی  پذیرفتند 

ایت اعتماد بود و چه بسا حکم بر منکر بودن لفظ رومورد  ثقه و

نگاه آنان   اینکهی است بر  تأکید دادند و این  شده توسط او می 

و  بود  نیز  متن  متوجه  نگاهشان  بلکه  نیست  سند  به  محدود 

گذاشتند کردند و الفاظ آن را در ترازو می آن دقت می   معنایبه

می  مقایسه  احادیث  دیگر  با  مقارنو  به  و  راوی  ۀکردند   روایت 

می مورد راویان  دیگر  با  یا نظر  تصحیح  به  حکم  تا  پرداختند 

 . تضعیف آن دهند
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می  را  برای  این  علمای حدیث  که  قواعدی  به  نگاه  با  توان 

اند اساس متن آن قرار دادهکشف حدیث موضوع )ساختگی( بر  

نشانه  وجود  آنان  مظندانست؛  را  حدیث  متن  در   ۀهایی 

قیم در کتابش ابن  امام  کهچناناند،  ساختگی بودن آن قرار داده 

از   که  کرده  گردآوری  را  قواعدی  و  آورده  المنیف«  »المنار 

طریق آن به شناخت دروغین بود روایت تنها با نگاه به متن آن 

»روایت شامل سخنانی باشد که    اینکه  :ود، مانندشپی برده می 

به زبان آورده باشد«   ملسو هيلع هللا ىلصممکن نیست کسی مانند رسول خدا  

حِس ]و تجربه[ آن را تکذیب کند« یا »رکیک بودن    آنکهیا »

که گوش و طبع انسان آن را نپسندد و   طوریبهالفاظ حدیث  

هایی که  معنایش برای شخص آگاه رکیک باشد« و دیگر نشانه

 .اندایشان در کتاب خود آورده 

توانند این اصول را عملی و پیاده سازند  علم می اهلاما تنها  

»مستحیل  و  عقلی«  تفاوت »مستحیل  درک  از  که  کسانی  نه 

از   لغوی بی ش  ۀین سلیقکمترعادی« عاجزند و  یا  اند بهرهرعی 

ناتوانآن  بودن  رکیک  درک  از  که  نص قدر  دو  میان  و  اند 

آید و بدون نگاه دقیق و کافی برایشان توهم تعارض پیش می 

 .پردازندبه رد حدیث می فوراً ی علمی وجوجستدر حدیث و 
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باید هم  را  سند    تأکیدمورد  این  نقد  که  داد  عمالً  قرار 

کار هنگام  سخت  استترین  از ضعیف  روایت صحیح  ؛ شناخت 

کشف وجود خطا در متن در مقایسه با اشتباهاتی که در   زیرا

برای کشف اشکال در سند   .دهد کار آسانی استسند رخ می 

توثیق او   ۀجداگانه بررسی شده و از درج  طوربهباید هر راوی  

اطمینان یابد، سپس از متصل بودن سند اطمینان یابد که آیا 

تحمل و   ۀطاع آشکار یا پنهان رخ نداده و سپس صیغدر آن انق

راویان بین  نتیجمورد  ادای  قرار گیرد و سپس  با   ۀدقت  را  آن 

های همان حدیث مقایسه کند تا از سالمت سند از  دیگر سند 

 . شذوذ و علت و دیگر موارد اطمینان یابد

می  کمک  مسئله  این  شناخت  به  این  چرا فهم  که  کند 

نق به  منتقدان  محدثان  بیشتر  توسط  متن  خالل  از  حدیث  د 

می  وارد  بدون  ایراد  نشان    آنکه کنند  سند  به  توجهی  کمترین 

این   که  باب   غالباًدهند  این  به  ورود  در  آنان  ناتوانی  به 

دادن  برمی  نشان  بزرگ  با  را  و جهل خود  ناتوانی  یعنی  گردد، 

 . پوشانند حفظ، می   ۀنقد متن و کوچک نشان دادن مسئل

اندازیم،   نگاهی  متن  نقد  در  آنان  تالش  به  اگر  آن  از  پس 

برایمان آشکار می  آنان  از جهل  شود و خواهیم نوعی جدیدی 

مجال   این  در  آنان  سخنان  که  شناخت   بیانگردید  کمِ  عمق 
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  اینکه آنان از وسعت زبان عربی و طبیعت احکام شرعی است و  

 .توان غیر عقالنی دانست یا خیررا می  چیزچه

سخن  بر   شوند  موفق  متنی  نقد  در  جایی  اگر  اساس  این 

نگفته حدیث  جدیدی  امامان  بلکه  مطرح  قبالً  اند  را  نقد  آن 

ی حجم جهلی تأملاند و اگر مرتکب اشتباه شوند با اندک  کرده 

آنان شده را می  باعث خطای  اعتراض  که  توان مشاهده کرد و 

پاسخ با  را  و  آنان  داد  گوناگون  متن شومی   سادگی بههایی   د 

انتقاد آنان را بر معنایی حمل کرد که دیگر نیازی به ایراد مورد

 . وارد کردن در حدیث نباشد 

برای درک اهمیت نقش سند باید به این توجه کرد که اگر  

می  این صورت  در  باشد  متن  متوجه  تنها  معنای نقد  هر  توان 

نسبت داد و کافی است که متنی در   ملسو هيلع هللا ىلصصحیحی را به پیامبر  

ود صحیح باشد تا آن را حدیثی صحیح بدانیم، اما تنها ذات خ

معنای  این  ساخت  خواهد  مشخص  که  است  سند  به  توجه 

 .گفته شده یا خیر ملسو هيلع هللا ىلصصحیح توسط پیامبر 

بر اهمیت توجه به سند و تالشی است که    تأکیدمنظور ما  

مبذول می  برای پژوهشگر سند  که  با تالشی  مقایسه  در  دارد، 

فهم درستی ذات خبر نیاز است که آیا خود خبر ]بدون توجه 
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یا   اینکهبه   است  یا خیر[ درست  گفته شده  پیامبر  توسط  آیا 

 .خیر

دربار است  ۀهم  ۀاین  صادق  زیرا اخبار  مهم  ؛  در  بخش  تر 

و پذی راستگویی  و  در طبیعت خبردهنده  دقت  رش یک خبر، 

حال اگر خبردهنده صادق   .قدرت او در ضبط و ثبت خبر است

باشد   ضابط  برای   غالباًو  حال  این  در  و  است  صحیح  او  خبر 

الوقوع عقل آسان خواهد بود که درک کند آیا خود خبر ممکن

ر را مساحتی که عقل بتواند به جزم یک خب  اینجا  . است یا خیر

اندک  بسیار  آن  وقوع  امکان  مساحتِ  برابر  در  بداند  دروغین 

همین   و  ادراک تأکیداست  در  مساحت  دو  تفاوت  بر  است  ی 

 . شودشفاهی نقل یا روایت می  شکلبه آنچهدرستی 

تنها به   اینکهمتهم ساختن علمای مسلمان به    آنکهغرض  

از جنس شایعات فکری است حفظ توجه کرده  فهم،  به  نه  اند 

در  نگاه  یا  شریعت  علوم  به  واقعی  شدن  مشغول  بدون  که 

مُصَنَّفات علما شایع است، چه اگر شخص در علوم شریعت نظر 

های پنهان اندازد همین برای بیان سستی این شبهه و مغالطه

 . در آن کافی است
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 سازی شریعت استپیادهآزادی مقدم بر 
انسانی    عنوانبهآزادی   ضروری  نیازهای  از  رها   معنای بهیکی 

انسان  خود  کردن  تا  می   آنچههاست  و را  برگزینند  خواهند 

سازی بنابراین اگر وجوب پیاده   .مجبور به امری یا کاری نشوند

در  و  بود  نیز همین خواهد  آنان  انتخاب  دارند  باور  را  شریعت 

ده خواهند ساخت و اگر به آن باور ندارند در این عمل آن را پیا

پیاده  برای  راهی  اساس  صورت  بر  مگر  نیست  شریعت  سازی 

فراهم شود   .آنان  ۀاراد آزادی  اول  است که  آن  واجب  بنابراین 

 .سازی شریعت در پی آن مطرح شودسپس پیاده 

وهل شمردن    ۀدر  کوچک  مقوله  این  از  مبدأ  نخست 

نمی پیاده  فهمیده  آن  الغای  به  دعوت  و  شریعت  شود،  سازی 

بلکه در ظاهر خواستار آن است اما این امر را از نظر زمانی به 

آزادی  شدن  محقق  از  می بعد  موکول  مردم  این های  به  سازد 

شریعت   ساختن  پیاده  امکان  که  خداوند   کهچنان بهانه 

آزادیمی  شدن  محقق  از  پس  مگر  ندارد  وجود    زیرا   ؛ خواهد 

با آزادی     پذیر امکان تکلیف شرعی تابع اراده است و اراده تنها 

 . است

می   اینجا مطرح  بر   :شودپرسشی  مقدم  که  آزادی  این 

تحکیم شریعت است آیا آزادی مشروعی است که اسالم 
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وحی   و  آورده  را  آزادی تأیید آن  یا  کرده  است ش  ای 

 های شریعت و مخالف با اسالم؟ خارج از ارزش

این آزادی، بخشی از اسالم است و شریعت   :ه شوداگر گفت

تحکیم  از  پیش  شود  گفته  که  ندارد  معنا  دیگر  آورده،  را  آن 

  آنگاه   .در این حالت بخشی از خود شریعت است  ؛ زیرا شریعت

آزادی پیش از شریعت است، در حالی که    :شود گفت چطور می 

 جزئی از تحکیم شریعت است؟!

بگوید کسی  که  است  آن  مانند  توزیع  جمع  :این  و  آوری 

پیاده  از  پیش  باید  سخنی زکات  چنین  باشد!  شریعت  سازی 

است متناقض  و  زیرااشتباه  و   ؛  است  شریعت  از  بخشی  زکات 

ا  پیش  باید  است  شریعت  از  بخشی  که  را  چیزی  ز چگونه 

 پا ساخت؟! شریعت بر

منافی   و  اسالم  مخالف  آزادی  این  که  شود  گفته  اگر  اما 

ی که تسلیم مؤمنقلب    :گوییمبا شگفتی می   اینجاشرع است،  

او   پیامبر  و  اهلل  می   ملسو هيلع هللا ىلصامر  در است چگونه  که  را  تواند چیزی 

سازی آن قرار دهد؟!  تضاد با شرع خداوند است مقدم بر پیاده 

اص  کسی چه این  را به  مشروعیت  این  اسالم  شرع  با  متضاد  ل 

داده تا مقدم بر تحکیم شریعت خداوند باشد؟! چگونه دعوت به 

 درآمدی برای طاعت باشد؟! تواند پیش انجام معصیت می 
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مقدمه در  این  موجود  ایراد  فهم  برای  ضروری  بسیار  ای 

که به روی   کنندهگمراه این سخنی است    .ای است چنین مقوله 

می زبان می ها  منتشر  و  و آید  اشکال  متوجه  شخص  و  شود 

 . شودالزامات فاسد آن نمی 

و   به تحلیل خود مقوله  با وارد شدن  و  این مقدمه  از  پس 

نگری در اهداف صاحبان آن خواهیم دید که آنان آزادی را  ژرف

دانند و برای این ترین اهداف اسالم می از مقاصد شرع و از مهم

می   ادعا استدالل  بسیاری  احادیث  و  آیات  نشان  به  که  کنند 

آزادی بخشی از شریعت است و بنابراین مشخص   اینجادهد  می 

؛  شود که این مقوله از اساس اشتباه است و نباید گفته شودمی 

معنایی   زیرا دیگر  و  است  شریعت  از  بخشی  آنان  نزد  آزادی 

 . ندارد که مقدم بر شریعت باشد 

مسئل باز  می مه  ۀاما  باقی  بررسی می  آن  و  ماند 

فرامی  آن  به  که  است  آزادی  این  آیا طبیعت  که  خوانند 

 بخشی از شریعت است؟ واقعاً 

به   انتخاب،  در  انسان  توانایی  به  که  است  ارزشی  آزادی، 

اراد بدون    ۀمحضِ  است  مربوط  برابر   آنکهخودش  در  مانعی 

مگر   باشد  او  بر  انتخاب  ممکن   .قانون  ۀسلطبنا  حاکم  قانونِ 

 حکمرانیاست قانونی طبیعی و مادی باشد یا قوانین مربوط به  
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سیاست جهان   .و  این  در  پروردگار  سنن  همان  طبیعی  قانون 

انسان در زیر پا نهادن غالب این قوانین آزاد نیست،   ؛ زیرااست

بلکه در چارچوب آن محکوم است و آزاد نیست که آن را نقض 

 . کند

می سیاسی حاکم همان مجالی است که این اما قوانین نظا

می  سعی  که  است  چیزی  و  است  مربوط  آن  به  کنیم مسئله 

هنگامی که    ویژهبههای آزادی تفاوت بگذاریم،  میان آن و عرصه

نظام   ۀمسئله به احکام و تشریعات شرعی مربوط باشد و نمایند

 . عامی است که بر مردم حاکم است 

سای  کلی   طوربه  انسان انجام    این  ۀدر  در    آنچه حدود 

خرافمی  از  پرده  این  و  است  آزاد  مطلق    ۀخواهد  آزادی 

هر   .داردبرمی  و  ندارد  وجود  مطلق  آزادی  نام  به  چیزی 

برحسب آزادی مردم  و  است  ضوابط  و  حدود  به  مستند  ای 

دربار حاکم  اختالف   ۀمرجعیت  ضوابط  و  حدود  این  تعیین 

برای  را  معین  حدود  لیبرال  مرجعیت  بنابراین  دارند،  بسیاری 

همین دهد که به اصول لیبرالیسم زیان نرساند،  آزادی قرار می 

 . مرجعیت سوسیالیستی و همچنین اسالم  طور

آزادی اساس،  این  در بر  است  شریعت  از  بخشی  که  ای 

را خداوند   آنچهاین آزادی    .حقیقت مقید به خود شریعت است
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انسان می  به  قرار داده  انسان مباح  از وقوع ظلم علیه  و  بخشد 

او را    کهچنانکند و ملزم به حفظ حقوق اوست،  جلوگیری می 

بازمی  انجام حرام  تعدی  از  این حرام  دیگران   حق  بهدارد، چه 

 . باشد یا نباشد

مقدم   شرع  میزان  اساس  بر  را  آزادی  شخصی  اگر  حال 

کرده  بدار حفظ  را  مردم  دنیای  و  دین  و  کرده  نیکو  کاری  د، 

داشتن   یاد  به  با  همراه  اما  از    اینکهاست،  بخشی  آزادی  این 

آن با  تباین  در  چیزی  نه  است  شریعت  زیراتحکیم  بر    ؛  بنا 

پیاده   بر  مقدم  زمانی  نظر  از  که  نیست  ممکن  خود  طبیعتِ 

 ساختن شریعت باشد بلکه دعوت به آن در حقیقت دعوت به 

 . پیاده ساختن بخشی از شریعت است 

مند نباشد،  خوانند ضابطهاما اگر این آزادی که به آن فرامی 

ادعا    دهندۀنشاناین   اصحابش  که  است  آزادی  نوع  این  ایراد 

نیستمی  حقیقت  در  اما  است  اسالم  از  بخشی  زیراکنند  نه   ؛ 

لیبرالیسم   قیدوبندهای اسالم بلکه مقید به  ملتزم به چارچوب

ای لیبرال است که مدعی شریعت است این یعنی آزادی  .است

آزادی شرعی است و بخشی   ۀکنند نمایندو اصحابش ادعا می 

 . از مقاصد شریعت
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را   آزادی  به  دعوتگران  از  بسیاری  با  ستیز  اساسِ  امر،  این 

می  چراکه  سازدنمایان  با  ؛  بلکه  آزادی  با  نه  آنان  با  نزاع  اصل 

 . آن است  ۀهای محدودکنندارچوبها و چمرجعِ حاکم بر آزادی

و   مردم  از  بسیاری  بر  نزد  معاصر،    ۀ غلببنا  لیبرال  مزاج 

شود و برخی از رایج شناخته می   ۀآزادی تحت نفوذ این سلیق

سوءنیت  مردم یا  نیت  حسن  نوع   ، با  این  برای  شرعی  ابزار  با 

می  استدالل  آنآزادی  می کنند،  گمان  شنونده  که  کند طور 

و   نظردقت رزش شرعی اسالمی است، اما با  همین آزادی یک ا

شرعی و قواعد دینی متوجه خواهی   ۀارجاع آن به مجموع ادل 

 . شد در موارد پرشماری با آن بیگانه است

تکیه  دو  بر  لیبرال  استآزادی  شده  بنا  و   : گاه  آزادی 

آزادی   :توان آن را در یک عبارت خالصه کردفردگرایی که می 

مختار   یک  عنوانبهانسان    .فردی کاری  هر  انجام  در  آزاد  فردِ 

نکند وارد  زیان  دیگری  به  که  وقتی  تا  این   .است  در  آزادی 

خواهد، به هایی که انسان می جهت   ۀبینش یعنی حرکت به هم

آن   مانند  و  فریب  یا  دزدی  یا  قتل  با  که  شرط   حق   بهاین 

نکند تجاوز  این    .دیگری  از  غیر  فردی   هرچهبه  آزادی  هست 

است و نظام حکومتی حق ندارد او را از رسیدن به آن بازبدارد 

 . حتی اگر مخالف با قطعیات شریعت و محکمات دین باشد 
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طرفین   رضایت  با  که  وقتی  تا  جنسی  آزادی  مثال،  برای 

تجاوز   شامل  و  انتخاب حق  به باشد  یک  نباشد،  دیگران  وق 

 .ز آن را نداردشخصی است و در نتیجه کسی حق جلوگیری ا

بردن   باال  و  فرد  بر  تمرکز  با  لیبرالیسم  حقیقت  در 

ورطارزش به  فردگرایانه  ارزش  ۀهای  شمردن  های کوچک 

دل و  مردم  امیال  به  را  آن  و  است  افتاده  خواهشان عمومی 

است کرده  جهت   . واگذار  در  دارد  دوست  کسی  اگر  یعنی 

ست و های عمومی و طرفداری از آن حرکت کند، آزاد اارزش

مشغولیت می   هرکس به  خود خواهد  عالیقِ  و  فردی  های 

است آزاد  نیز  شود  نشر   .مشغول  جهت  در  تالش  بنابراین 

وظایف حکومت نیست   ۀفضیلت و خیر در میان مردم از جمل 

 . داندالزام به آن را مشروع نمی اساساً بلکه 

آزادی   استقطعاً  این  اسالم  روش  نمونه    .مخالف  برای 

عروف و نهی از منکر در منافات کامل با آن قرار امر به م  ۀشعیر

بر اساس نشر خیر و فضیلت و الزامِ برخی از احکام   ؛ زیرادارد

 . عمومی استوار است

 بهمنع در اسالم محدود به عدم تجاوز    ۀاز سوی دیگر دایر

همحق بلکه  نیست،  دیگران  بر   ۀوق  در  را  شرعی  منهیات 

وارد   ۀگستر  .گیردمی  زیان  به  محدود  شریعت  نگاه  در  منع 
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زیانی به دیگری و   هکردن به دیگری نیست بلکه شامل هرگون

همچنین زیانی که در شرع ممنوع شده محدود به   .خود است

زیان دنیوی نیست، بلکه شامل زیان وارد ساختن به دین مردم 

 .شودمی  و نجات آنان در آخرت نیز

مدعی  اگر کسی  است حتی  ممنوع  و  نوشیدن خمر حرام 

او زیانی ندارد برای  او بر اساس تحریم   ؛ زیراشود خمر  ادعای 

مضر است، اما اشکال قطعاً  شرع، مردود است و نوشیدن الکل  

زیان و حصر آن در یک نمونه یعنی   ۀدر محدود ساختن دایر 

حال   است  دیگران  حق  در  شارع ن  گفتیم  آنکهتجاوز   گاه 

 . تر استوسیع

به  مادی  تجاوز  به  محدود  لیبرال  نگاه  در  »تجاوز«  مفهوم 

بدن یا اموال است، در حالی که شریعت مخالفت اوامر و نواهی 

 :فرماید اهلل تعالی می   کهچنانخداوند را »تجاوز« نامیده است،  

ِِف  ﴿  ِمنُكْم  اْعَتَدواْ  ِيَن  اَّلذ َعلِْمُتُم  بْتِ َولََقْد  )و   [65بقره:  ]  ﴾السذ

کردند،   تجاوز  اهلل[  امر  ]از  شنبه  روز  در  که  را  شما  از  کسانی 

 . نیک شناختید(

را    اینجا آنان  پروردگار  روی   سبببه خداوند  نهی  از  گردانی 

است  ۀدربار نامیده  متجاوز  شنبه،  روز  در  طور  . صید   همین 

دربار متعال  در حال    ۀپروردگار  که  توسط کسی  کشتن شکار 
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می  است،  َعَذاٌب  ﴿   :فرمایداحرام  فَلَُه  َذلَِك  َبْعَد  اْعَتَدى  َفَمِن 
ِِلمٌ 

َ
بعد از آن تجاوز کند وی را عذابی   هرکس)پس    [178بقره:  ]  ﴾أ

 . دردناک است(

همچنین اهلل متعال مخالفت با امر و نهی خود را تجاوز به 

پروردگار   استحدود  کرده  فَاَل ﴿  : معرفی   ِ اّللل ُحُدوُد  تِلَْك 
الُِمونَ  ْولَئَِك ُهُم الظذ

ُ
ِ فَأ  [229بقره:  ]  ﴾َتْعَتُدوَها َوَمن َيَتَعدذ ُحُدوَد اّللل

از    هرکسها حدود اهلل است پس از آن پا فراتر نگذارید، و  )این

 . ند(احدود ]احکام[ اهلل تجاوز کند، آنان همان ستمکاران

نهی   و  امر  نهادن  پا  زیر  شریعت،  در  »تجاوز«  بنابراین 

شود و محدود به تعدی بدنی یا مالی پروردگار را نیز شامل می 

نیست دیگران  به  حق   .مستقیم  در  بنده  ستم  روی  همین  از 

متعا پروردگار  در حق  و  دیگران  در حق  و  از خودش  همه  ل، 

 . ستم حرام دانسته شده است ۀجمل

اما پیاده ساختن شریعت در این    :شوددر پایان گفته می 

دالیل  به  مسلمانان  از  بسیاری  و  است  دشوار  دوران 

ناتوان  شریعت  از  بخشی  تطبیق  از  همگوناگون  و   ۀاند 

روی   بارهدراین جوامع   همین  از  نیستند؛  یکسان 

از  می  پیش  تضمین   چیزهمه خواهیم  را  دعوت  آزادیِ 
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خواهد  محقق  نیز  شریعت  ساختن  حاکم  سپس  و  کنیم 

 . شد 

به جانبی دیگراینجا مقوله  این   (مراعات شرایطی خاص)  ، 

منظور از این مقوله این نیست که   اینجا  .دهدتغییر جایگاه می 

است شریعت  بر  مقدم  خود  ذات  به  یک   اینجا  .آزادی  به 

آزادی، از  لیبرال  نمی   برداشت  پوشانده  شرع  بلکه لباس  شود، 

و   :گویدمی  است  شریعت  مخالف  لیبرالیسم  که  معترفم  من 

نمی اساساً  شرع   را  ارتداد  ادله آزادی  و  آن پذیرد  برای  که  ای 

یک   ۀآورند چیزی جز تحریف نیست، بلکه حرف من دربارمی 

مختلف در آن تطبیق شریعت   دالیلبهشرایط خاص است که  

 . امکان ندارد

که   می   اینجاپاسخی  ریشهداده  تفاوتی  پاسخ  شود  با  ای 

دارد پیاده   . پیشین  توانِ  به  مسئله  مربوط چون  سازی شریعت 

هم  در  استطاعت  و  توانایی  و  تکلیف   ۀاست  شرطِ  واجبات، 

می   .است متعال  إَِلذ ﴿  :فرمایدپروردگار  َنْفًسا   ُ اّللل يَُكللُِف  ََل 
اش تکلیف قدر توانایی کس را جز به)اهلل هیچ  [286بقره:  ]  ﴾وُْسَعَها 

َ َما اْسَتَطْعُتمْ ﴿   :فرمایدو می   کند(نمی  )پس   [16تغابن:  ]  ﴾فَاتذُقوا اّللذ

 . توانید از اهلل پروا بدارید(تا می 
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امر به معروف و نهی از منکر نیز وابسته به توانایی است و  

منکری    اینکه موجب  آن  نحو  .نشود  تربزرگانجام  بیان   ۀاین 

و   طوربه موضوع  جزئیات  به  باید  سپس  و  است  درست  کلی 

طبیعت شرایط واقع و احکام مربوط به آن توجه کرد که خارج 

 . از اصل موضوع است

پیاده   ۀمقول  آنکهخالصه   بر  مقدم  شریعت  »آزادی  سازی 

از  پیش  را  آزادی  که  است  استوار  مغالطه  یک  بر  است«، 

این آزادی را بخشی از خود   آنکهد با وجود  دهشریعت قرار می 

می  می   .داندشریعت  چگونه  شریعت بنابراین  از  خارج  تواند 

واقعاً  باشد؟! سپس اگر به طبیعت این آزادی دقت کنیم که آیا  

می  متوجه  است  شریعت  از  ضوابط بخشی  به  ملتزم  که  شویم 

آزادی با  بیشتر  بلکه  نیست  لیبرال مورد  شریعت  ها نظر 

آزادیخوانهم حقیقت  در  یعنی  دارد،  مخالف مورد  ی  نظرشان 

تواند به امری مخالف حال یک مسلمان چگونه می   .شرع است

برای  شرطی  را  شرع  مخالف  امر  این  بلکه  و  فرابخواند  شرع 

 سازی آن قرار دهد؟!پیاده 

منظور آنان شرایط خاصی باشد که مسلمانان در    آنکهمگر  

هایی از شریعت ناتوان باشند که در آن از پیاده ساختن بخش 
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آزادی   بودن  مقدم  هنگام  »توانایی«   سبببهآن  شرط  فقدان 

 . تطبیق شریعت باشد، که این بحثی است خارج از موضوع ما

  



 سخنان آراسته 
 

310 

 خوانداسالم به آزادی فرامی
مترقی و موهبتی الهی است که   آزادی یک ارزش واال و هدفی 

می  اعتبار  و  ارزش  انسان  آزادی    .دهدبه  که   شکلبههنگامی 

انسان  از  می مطلق  ستانده  به ها  و  بریده  انسانیت خود  از  شود 

  حدومرز اما این آزادی امری بی   .شوندذلت و پستی کشانده می 

هاله  بلکه  باشد  نداشته  چارچوبی  و  ضابطه  که  از  نیست  ای 

ضوع آن را در بر گرفته است؛ حال اگر این بندگی بندگی و خ 

بندگی هم از  را  او  باشد،  و ارزش  ۀمتوجه خداوند  های زمینی 

می  آزاد  چیزهایی   وگرنهکند  خاکی  بندگی  زندانی  و  اسیر 

»عجیب است این بندگی   :شود که شایستگی آن را ندارندمی 

آزادی و  دارد  پی  در  را  آزادی  پایان که  بردگی  به  که  ای 

 1.یابد«ی م

پروردگار،  طاعت  روی  از  که  است  آن  آزادی  این  حقیقتِ 

این پایبند   خواستن  باشد،  چنین  اگر  که  باشد  اسالم  احکام 

که  ادعا  این  و  است  مطلوب  و  مشروع  آن  به  دعوت  و  آزادی 

 . خواند درست و پذیرفتنی استاسالم به آزادی فرامی 

 آید؟ اما ایراد از کجا می 

 
 (.3100/ 4ابن قیم، مدارج السالکین ) -1
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ی مطرح شود شکلبهدهد که این آزادی اشکال وقتی رخ می 

گردد خارج  شریعت  حدود  از  چیزی متأسف  .که  همان  این  انه 

آزادی   دعوتگرِ  مسلمانان  از  برخی  که  ناخواسته معموالً  است 

می  فرودچارش  سر  آن  سبب  و  از    دشوند  بسیاری  آوردن 

آن است،  غرب  غالب  فرهنگ  فشار  برابر  در  کهمسلمانان    قدر 

می  آنان  عینک  پشت  از  را  اسالم  و حتی  احکام  و  بینند 

خوانند، در نتیجه برای منطق غالب می   ۀ تشریعاتش را در سای

می  ارائه  نظریه  غربی  همان آزادی  را  آن  متوهمانه  و  دهند 

می مورد  آزادی اسالم  در نظر  عمیق  ایرادهایی  به  این  و  داند 

 . ها انجامیده استآزادی  ۀتعامل با پروند

ا ردای  در  پوشاندن  و  آزادی  مفهوم  به  انحراف  حالت،  ین 

که   آزادی  از  نوعی  بر  انتخاب   تأثیرشرع  از  را  مردم دین  های 

دیگر نه اثری از الزام خواهد ماند و   .ماندزداید محدود نمی می 

نه جرم دانستن یک کار بر اساس احکام دین، بلکه انسان بدون 

الزامی از خارج،   بنا بر خواه و  خواهد به دلرا می   هرآنچههیچ 

شود که نصوص تر می قضیه وقتی خطرناک   .خود برگزیند  ۀاراد

مثاب به  شرع   ۀوحی  از  بیگانه  مفهوم  این  عبور  برای   پلی 

یک   سوءاستفادهمورد از  قضیه  صورت  این  در  که  گیرد  قرار 



 سخنان آراسته 
 

312 

رفع است به قابلو با بیان نگاه شرع    سادگی به مفهوم بیگانه که  

 . یابد انحرافی ساختاری تغییر شکل می 

این دسته برای توجیه این مفهوم از آزادی لیبرال به اصولی  

استناد می  ای که در به سه اصل برجسته   اینجا  .جویندشرعی 

 : جویند خواهیم پرداخت ین باب به آن استناد می ا

آی۱ به  استدالل  ِينِ ﴿   ۀـ  اِلل ِِف  إِْكَراهَ  است   :﴾ ََل  ممکن 

ِِف  ﴿   ۀ برخی برای تقریر قرائت منحرف از آزادی به آی إِْكَراهَ  ََل 
ِينِ  شریعت هرگونه اجبار را در امر    :استناد کنند و بگویند  ﴾اِلل

می  منع  هیچ  .کنددین  از بنابراین  را  دیگران  ندارد  حق  کس 

او را   آنکهمنحرف باشد یا  رأی    بیان نظر باز بدارد، هر چقدر آن

بهان به  کاری  انجام  بدارد  ۀاز  باز  زیرادین  نوعی این  ۀ هم  ؛  ها 

 . اجبار در امر دین است

از   استدالل خالی  این  نیستاما  وجه خلل   .اشکال و خلل 

در آن ناشی از این توهم است که منع از اجبار که در آیه آمده 

عمومیت دارد؛ به این معنا که هیچ اجباری به هیچ شکلی در 

معنایی   چنین  که  ندارد  وجود  باطل    شکلبهدین  آشکاری 

زیرااست مردم   ؛  زندگی  بر  که  است  شامل  نظام  یک  اسالم 

شامل قوانینی الزامی الزاماً  ک نظام است  راند و چون یحکم می 

هایی را در خود دارد و شریعت واجبات و حرام  .نیز خواهد بود
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بینی شده هایی پیش ها و کفارات و دیه در آن حدود و مجازات 

که   است  التزاماتی  و  قراردادها  شامل  این  هریکو  نوعی از  ها 

اجباری وکسی که گمان می   .الزام و منع است جود کند هیچ 

 . این موارد را نیز نفی کند ۀدارد باید همن

بنابراین صحیح نیست که کسی چنین برداشتی از این آیه 

 آنکه انواع اجبار ممکن را نفی کند، مگر    ۀداشته باشد که هم

اسالم تنها یک   : قائل به یک دیدگاه سکوالر کامل باشد و بگوید

ارتب  ۀرابط هیچ  و  اوست  پروردگار  و  بنده  میان  به روحی  اطی 

ندارد باشد  بر زندگی مردم حاکم  قوانینی که  و  دین   .سیستم 

جنب به  که  عبادت   ۀتنها  است  مربوط  شخصی  بر  های  آن بنا 

می  نماز  می شخص  روزه  و  به گزارد  تقرب  خواهان  و  گیرد 

خواهد مانند نوشیدن نمی   آنچهتواند از  شود و می پروردگار می 

رأی   آنکهخمر یا انجام فحشا و مانند آن دوری کند اما بدون  

 . خود را بر دیگران تحمیل کند

تواند با این فهم  تنها این نگاه سکوالر به دین است که می 

تعمیمی از این آیه موافق باشد اما این تضادی واضح است که 

سپس  کند،  رد  را  آن  و  باشد  سکوالریسم  مخالف  که  کسی 

 . ی استناد جوید که مؤید سکوالریسم استدلیلبه

ِينِ ﴿  ۀپس معنای آی  چیست؟  ﴾ ََل إِْكَراهَ ِِف اِلل
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این   ۀعلما اقوالی گوناگون در تفسیر این آیه دارند اما هم 

نتیج این  به  برمی   ۀاقوال  مسلمان کلی  برای  کافر  که  گردد 

نمی مورد  شدن قرار  دین اجبار  بر  تا  است  آزاد  او  بلکه  گیرد، 

برپا   شامل  آیه  معنای  که  نگفته  عالمی  هیچ  اما  بماند،  خود 

این   ؛ زیراشودبه حدود آن می   داشتن احکام اسالم و الزام مردم

برپا داشتن حدود و جلوگیری از   آنکهاجبار در دین است، حال  

اقام از  بخشی  از   ۀحرام  این  و  است  شریعت  تحکیم  و  دین 

نهی قرار گرفته نیست بلکه  مورد  اجباری که در این آیه  ۀجمل

 . بخشی از واجبات شرعی است

از معنای  برای واضح شدن وجه اشکال در این فهم منحرف  

بگذارید   را  موقتاً  آیه،  آیه  به   کهچناناین  معاصرین  از  برخی 

فهمیده  بگوییماشتباه  و  بفهمیم  نیست،    :اند،  دین  در  اجباری 

همه حق دارند علنی اسالم را رد کنند و از شعائر آن برگردند 

و هر حرامی را که دوست دارند علنی انجام دهند و کسی حق 

این حق اوست و شریعت نیز هرگونه   ؛ زیراندارد مانع آنان شود

 . رفتاری را که آزادی مردم را محدود کند رد کرده است

این کشیدن  تصویر  اکراه    به  عدم  از  اشتباه  ی شکلبهفهم 

  .سازدبدیهی حجم تضاد آن را به محکمات شریعت آشکار می 

ها را ممنوع کرده شریعتی که واجبات را الزامی دانسته و حرام
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مجازات  محرمات و  انجام  و  واجبات  در  اخالل  برای  را  هایی 

  ۀتوان وجوب اقامبا چنین فهمی چگونه می   .تعیین کرده است

م و حدود  دزدی  ارتکاب  و  خمر  نوشیدن  و  زنا  مجازات  انند 

برای  دیگر مجازات آیا تالش دولت  و دانست؟  را درک کرد  ها 

کبیره  گناه  این  مرتکب  که  کسی  مجازات  و  زنا  از  جلوگیری 

یا  است  شریعت  مخالف  او  حق  در  شرعی  حد  اجرای  و  شده 

 موافق آن؟!

مکی۲ آیات  به  استدالل  طرز   :ـ  چنین  به  نیز  برخی 

می ا ادامه  آزادی  از  خود  اشتباه  فهم  برای  و ستداللی  دهند 

می  تقویت گمان  را  آنان  استدالل  دست،  این  از  آیاتی  کنند 

که می  متعال  پروردگار  سخن  این  مانند  َشاء  ﴿   : کند،  َفَمن 
فَلَْيْكُفرْ  َشاء  َوَمن  بخواهد   هرکه)پس    [29کهف:  ]  ﴾فَلُْيْؤِمن 

و   بیاورد  بورزد(  هرکه ایمان  کفر  آی  بخواهد  این   : مبارکه  ۀیا 

ذْسَت َعلَيِْهم بُِمَصيِْطرٍّ ﴿   )تو بر آنان تسلطی نداری(  [22غاشیه:  ]  ﴾ل

آیه که این  اْْلَاَلغُ ﴿   :یا  إَِلذ  َعلَيَْك  تو   ۀ)بر عهد   [48شوری:  ]  ﴾إِْن 

و آیات پرشماری   .ای[ جز رساندن ]پیام الهی[ نیست(]وظیفه 

می  آیه  صد  تا  را  آن  برخی  که  طرز دیگر  این  آیا  اما  دانند! 

 استدالل صحیح است؟!
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از این نصوص دانسته شود را چنین فهمی که می  خواهند 

نگفته  یکهیچ اسالم  فقهای  عصر از  تا  صحابه  دوران  از  و  اند 

حاضر نقل نشده و بلکه آنان بر این اتفاق قطعی دارند که این 

با آن  شکل از آزادی در اسالم وجود ندارد و در تناقض قاطع 

تواند یک مثال از یک در این سخن شک دارد می   هرکه  .است

از دوران ما   عالم در هر عصری و هر سرزمینی بیاورد که پیش

 . چنین برداشتی از این آیات کرده باشد

بر  تأکیداین   است  آیات،   اینکهی  این  از  مزعوم  فهم 

و  ندارد  آیات  در  تدبر  و  نظر  به  ربطی  و  است  باطل  برداشتی 

ارزش  فشار  تحت  شده  ارائه  است  تفسیری  لیبرالبلکه    . های 

ین ا  آنکه  شرطبهدهد اما  داری می ارزشی که به انسان حق دین

نروددین فراتر  او  از شخص  که   .داری  نیست  تصادفی  بنابراین 

فرهنگ   ۀزمان با سلطچنین فهم عجیبی از آزادی در اسالم هم

 . غرب پدید آمده باشد 

برای درک اشکالی که با دعوت به این نوع از آزادی دینی 

هنگام سخن از »آزادی ارتداد« داریم   :آید باید گفتپیش می 

انس  ۀدربار می آزادی  شدن سخن  مرتد  در  درباران  نه    ۀ گوییم 

گرفتگان از تأثیرحکم »قتل مرتد« که طبیعتاً برای بسیاری از  

نیستارزش خوشایند  لیبرال  چراکه  های  مرتد ؛  قتل  حکم 
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این  نشدن  اجرا  و  است  مرتد  برای  خاص  مجازاتی  به  مربوط 

ارتداد کند او آزاد است اعالم    . مجازات معنایش آن نیست که 

امری   اینجا به  ارتداد  مجازات  در  تشکیک  مجرد  از  اختالف 

ارتداد می خطرناک  دانستن  یعنی مشروع  و  تر  خود   اینکهرسد 

شریعت این آزادی کفر ورزیدن را متکفل شده و حق مرتد را 

این دروغی آشکار علیه   آنکهدر ارتداد حفظ کرده است، حال  

 . شرع و خروج از اجماع یقینی امت است

 این آیات چیست؟   پس معنای

شده  نازل  مکه  در  آیات  بیشتر این  که  هنگامی  یعنی  اند، 

شرایع اسالم هنوز تشریع نشده بود و مسلمانان نظام یا الزامی 

برای امر به معروف و نهی از منکر یا اجرای حدود نداشتند و 

نظر نیز در سیاقی است که هیچ ربطی به عدم الزام مورد  آیات

 .ات شرعی نداردیا ممنوعیت و یا مجاز

آی مثال،  و    هرکهپس  ﴿  ۀبرای  بیاورد  ایمان   هرکه بخواهد 

در سیاق تهدید کافران است، برای همین   ﴾بخواهد کفر بورزد

َحاَط  ﴿  :فرمایدپس از آن می مستقیماً  
َ
الِِمنَي نَاًرا أ ْعَتْدنَا لِلظذ

َ
إِنذا أ

ادُِقَها  ایم ستمگران آتشی آماده کرده )ما برای    [29کهف:  ]  ﴾بِِهْم ُسَ

 . گیرد(هایش آنان را در بر می که سراپرده 



 سخنان آراسته 
 

318 

اشاره  هیچ  آیه  این  بی در  آزادی  به  هیچ    حدومرزای  بدون 

 . مانع شرعی نیست

طور نداری﴿   ۀمبارک  ۀآی  همین  تسلطی  هیچ  آنان  بر    ﴾ تو 

 [ 48شوری:  ]  ﴾ای[ جز ابالغ نیستتو ]وظیفه   ۀبر عهد﴿ و    [22غاشیه:  ]

وظیف که  است  آن  معنایش  و   ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر    ۀنیز  راهنمایی  تنها 

انجام وظایفی است که بر وی واجب است و هدایت شدن آنان 

 . او نیست ۀیا مسلمان شدنشان وظیف 

آزادی بدون حدود شرعی   تأییداین آیات نیز هیچ ربطی به  

 . یا نفی انجام واجب امر به معروف و نهی از منکر ندارد

  دیآزا  تأییدکه در این آیات هیچ احتمالی برای    آنجایی از  

اند ندارد، در نظر لیبرالیسم که برخی از معاصران فهمیده مورد

آیات  این  به  ادعا  این  برای  دیگر  کسی  اسالم  تاریخ  طول 

 . استدالل نکرده است 

منافقان۳ آزادی  استدالل   :ـ  از  معاصر، یکی  شایع  های 

پیامبر   گذشته و سخنانی است   ملسو هيلع هللا ىلصذکر حوادثی که در دوران 

که از منافقان نقل شده و بهره جستن از این وقایع برای اثبات 

پیامبر   که  است  دیدگاه  را    ملسو هيلع هللا ىلصاین  آزادی  و   تأییداین  کرده 

داده به خرج  تسامح  آن  به  آن نسبت  گویندگان  از  بلکه  و  اند 

بیان  آزادی  در  حقشان  از  جستن  بهره  برای  منافقان[  ]یعنی 
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نظامی   ۀبر این اساس، مرزهای آزادی در سای  .دانحمایت کرده 

باید   نیز  اسالم  دایر  اندازۀبهسیاسی  گسترش  آزادی  ۀهمان  ها 

و  سخنان  و  منافقان  رفتار  ]مانند  رفتارهایی  چنین  و  یابد 

 . های آنان در حق پیامبر[ را نیز شامل شود توهین

های ممکن برای  ترین روش اما این در حقیقت یکی از زشت

ایناستدال  در  زیرا است  مورد  ل  آزادی   ؛  از  باید  آن  اساس  بر 

 : ها حمایت کردانسان در این زمینه

و کوچک شمردن مقام ایشان و ایراد    ملسو هيلع هللا ىلص  امبرـتمسخر پی   *

 . ملسو هيلع هللا ىلص امبرـص پی ـوارد کردن در شخ

 . تمسخر صحابه و طعن وارد ساختن در آنان *

 . ابراز دشمنی با مؤمنان و تمسخر علنی آنان *

جلوگیری از گسترش دین خداوند و برانگیختن شبهات    *

 . علیه آن 

رو  * و  جامعه  در  خیر  عمل  تضعیف  راه  در  ج  اتالش 

 . به شریعت پایبندیانگاری در سهل 

 . تحریک جامعه علیه مؤمنان *

زشت  از  بلندباال  که    یهاگویی لیستی  دارد  وجود  منافقان 

پستی منافقان و   نشانگرهایی از آن در قرآن ثبت شده و  نمونه

 . خطر شدید آنان علیه مؤمنان است 
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عاقلی   آیا هیچ  این حال  کند که شریعت تصور می واقعاً  با 

از  کسانی  چنین  »حقوق«  حفظ  با  تا  است  آمده  اسالمی 

ای اسالمی را  توان جامعهمی گونه رفتارها حمایت کند؟! آیا  این

گونه رفتارها و سخنان را تحمل و از  تصور کرد که ارتکاب این

می  آیا  بلکه  کند؟!  دفاع  آن  جامعهصاحبان  هر توان  با  را  ای 

ای از این رفتارها را تحمل مرجعیت فکری تصور کرد که گوشه 

و  تحریک  آیا  کند؟!  دفاع  انجامش  در  آن  مرتکبان  حق  از  و 

از آن، توان در جامعه را می گری  فتنه بلکه فراتر  ای پذیرفت و 

 تحت حمایت قرار داد؟! 

عمق  درک  برای  فکری  لوازم چنین  از  اندازه  همین  درک 

است کافی  استداللی  چنین  و   .اشتباهِ  توضیح  برای  سپس 

 :گوییمتبیین بیشتر می 

شبهه   این  صاحب  که  اساسی  شده    اینجامشکل  دچارش 

  :یت منافقان تفاوت قائل نشده استاین است که میان دو وضع

جامع در  آنان  جامع  ۀبست  ۀ»حال  در  آنان  حال  و   ۀ خودشان 

حال منافقان در نهان )میان خودشان( با حال آشکارشان   .باز«

است این شبهه هر   آنجاایراد    .متفاوت  آمده که صاحب  پیش 

 . دو حالت منافقان را یکی قرار داده است
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ک و  سخنان  این  بیشتر  بین  منافقان  در  را  زشت  ردارهای 

خودشان مرتکب شده بودند نه در جامعه و این چیزی است که 

می  انتظار  آنان  زیراروداز  یعنی   ؛  نفاق  و  بودند  »منافق«  آنان 

کفر ساختن  پنهان  با  اسالم  رفتارهای   .ابراز  این  از  چگونه  ما 

متعال  خداوند  که  خبری  و  وحی  طریق  از  شدیم؟  آگاه  آنان 

به  ۀدربار است  آنان  رسانده  ما  غیب   .اطالع  عالم  که  خدایی 

و   سینه  آنچهاست  در  می را  است  پنهان  منافقان    .داندها  اگر 

توانستند موضع خود را صریح اعالم کنند دیگر توجیهی در می 

باعث شد آنان این نقش بد   آنچه  .دیدندمنافق ماندن خود نمی 

ی علنی  شکلبهرا در نهان بازی کنند همین بود که این رفتارها  

 . دادبازخواست قرار می مورد ممنوع بود و آنان را

برای درک مساحت آزادی واقعی منافقان در دوران نبوت،  

 :کنیممرور می را های نفاق در این دوران یکی از نمونه

ارقم روایت است   ای بودم که در غزوه  : که گفتاز زید بن 

برای کسانی که نزد رسول خدا   :گویدشنیدم عبداهلل بن ابی می 

از   تا  نکنید  انفاق  به   دوروبرهستند  اگر  و  شوند  پراکنده  او 

بازگردیم،   از  یقیناً  مدینه  را  بیرون    آنجاصاحبان عزت، ذلیالن 

کردم   .کنندمی  نقل  راوی(  )شک  عمر  یا  عمویم  برای  را  این 

ایشان مرا فراخواند و داستان را    .گفت  ملسو هيلع هللا ىلصین را به پیامبر  پس ا
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کسی را به نزد عبداهلل بن ابی و   ملسو هيلع هللا ىلص  اهللرسول   .به ایشان گفتم

اما آن یاد کردند که چنین نگفته سو  نایارانش فرستاد    .اندگند 

خدا   در   ملسو هيلع هللا ىلصرسول  شمرد،  راستگو  را  آنان  و  کرد  تکذیب  مرا 

بودم نشده  روز  آن  تا  که  شدم  غمگین  چنان  پس   .نتیجه 

شدم خانه گفت  .نشین  که   :عمویم  کنی  کاری  شد  باعث  چه 

إَِذا  ﴿ رسول خدا تو را دروغگو انگارد و بد بداند؟ پس اهلل تعالی  
الُْمَنافُِقونَ  به نزدم قاصد   ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر    آنگاه   .را نازل کرد   ﴾َجاءَك 

[ و  فرمودسو  اینفرستاد  و  خواند  را  راستگو   :ره[  را  تو  »اهلل 

 1. شمرد ای زید«

پیامبر   را جمع  طرف  ۀهم  ملسو هيلع هللا ىلصببین چگونه  واقعه  این  های 

پرس و جو قرار داد تا جایی که آن منافق سوگندی مورد  کرد و

آن  واقع  در  و  است  نگفته  چنین  هرگز  که  کرد  یاد  سنگین 

سخنان را در جمعی کوچک از نزدیکانش گفته بود و تنها یک 

 صحابی که حتی به سن بلوغ نرسیده بود شاهد ماجرا بود! 

این   سبببهآنان را    ملسو هيلع هللا ىلصپس چرا پیامبر    :اگر گفته شود

میجرم مرتکب  که  آن هایی  از  وحی  طریق  از  و  شدند 

 کرد؟ یافت مجازات نمی اطالع می 

 
 . علیهمتفق 1
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را    ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر    :گوییممی  آشکارا   آنچهبرای  صرفاً  مردم 

در دل داشتند و   آنچهکرد، اما  شدند بازخواست می مرتکب می 

می  انجام  خلوت  در  می یا  خداوند  به  را   گونهاین  .سپرددادند 

پنهان  هبزهکاری مجازات   اگرچهای  مستوجب  اما  است،  جرم 

مگر   نیست  فراهم    آنکهشرعی  مجازات  موجبِ  شرعی  دلیل 

 . شود

نحو به  شخصی  که  هنگامی  همین،  اموال    ۀبرای  تقسیم 

پیامبر   گفت   ملسو هيلع هللا ىلصتوسط  ایشان  به  خطاب  و  کرد  ای   :اعتراض 

ای رسول   :گفت  a  رسول خدا، از خدا بترس! خالد بن ولید

« .»نه، چه بسا نمازگزار باشد  :خدا، آیا گردنش را نزنم؟ فرمود

را در قلب ندارند   آنچه چه بسیارند نمازگزارانی که    :خالد گفت 

می  زبان  نشده   :فرمود  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللرسول   .گویندبه  امر  که  »من  ام 

 1. هایشان را بشکافم«قلب مردم و شکم 

پیامبر   در    ملسو هيلع هللا ىلصکار  که  نبود  پنهانی وجوجست این  های  ی 

یا   مردم  خانه  آنچهدرون  می در  این هایشان  و  برآید  گذرد 

امام   روی  همین  از  بود،  آشکار  علما  برای  که  است  معنایی 

دانسته بود   ملسو هيلع هللا ىلص»رسول خدا    :گویدشافعی در کتابش »األم« می 

 
 .علیهمتفق  -1
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دروغ منافقان  ریختن هست  گوکه  از  ظاهر  اساس  بر  اما  ند 

 1.کرد«خونشان اجتناب می 

منافقان    اگرچهبنابراین   شده    واسطۀبهباطن  آشکار  وحی 

نشانه  و  به بود  تظاهر  اما چون  بود،  نفاقشان هویدا گشته  های 

می  می اسالم  انجام  که  بدی  کارهای  و  طریق کردند  از  دادند 

آن   سبببهنیز آنان را    ملسو هيلع هللا ىلصدلیل شرعی ثابت نشده بود، پیامبر  

کارها بازخواست نکرد بلکه بر اساس ظاهرشان با آنان تعامل و 

 .کرده خداوند واگذار می پنهانشان را ب

بگوید کسی  آشکار   : شاید  مواضع  از  برخی  اما 

زشت  و  طعن  شامل  که  این گویی منافقان  بر  بود  هایی 

می  وارد  خدشه  پیامبر    . سازدسخن  اساس   ملسو هيلع هللا ىلصچرا  بر 

می   آنچه انجام  می آشکارا  و  بازخواستشان دادند  گفتند 

 کرد؟ نمی 

سوی   :گوییممی  از  دین  مخالف  گفتار  و  کردار  صدور 

 : منافقان به چند صورت بود

می خالف   * انجام  نهان  در  که  غالب  هایی  این  که  دادند 

 . است

 
 (. 611/ 5امام شافعی، األم )  -1
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رسید اما منافقان یا    ملسو هيلع هللا ىلصهایی که خبر آن به پیامبر  خالف  *

را منکر پیامبر  می   این موارد  و  با   برحسبنیز    ملسو هيلع هللا ىلصشدند  ظاهر 

 . کردکرد و رهایشان می آنان تعامل می 

کردند و پیامبر کردند و اعالم توبه می اعتراف می   آنکه یا    *

 . پذیرفتنیز از آنان می  ملسو هيلع هللا ىلص

پذیر انکار که توبهغیرقابلبر اساس وسائل شرعی    آنکهیا    *

خداوند امر کرده بر   کهچناننبود و مستوجب مجازات، حد را  

 . کردآنان اجرا می 

ترک    برحسبیا    * را  مجازاتشان  راجِح«  »مُعارض  یک 

 .کردمی 

موضع شبهه در همین بخش پایانی است، یعنی جرمی که 

پیامبر   اما  شده  ثابت  دلیل  با  و  داده  رخ  منافقان   ملسو هيلع هللا ىلصاز سوی 

مجازات را  است  مرتکبانش  را    . نکرده  فوق  ایراد  که  چیزی 

 . سازد، عبارت »معارض راجح« استمرتفع می 

این است که پیامبر    اینجا مجازات    ملسو هيلع هللا ىلصتنها دستاویز شبهه 

را   همین  و  گفته  ترک  مخالفت   عنوانبهرا  برای  اعترافی 

است دانسته  میان    . منافقان  است  تفاوت  مجازات   آنکهاما 

و    سبببه شود  ترک  راجح  معارض  یک  ترک   اینکهوجود 

 . اصل مشروعیت و اباحت ]افعال منافقان[ باشد بنا بر مجازات 
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این را    ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر    مورد  در  یک   سبببهمنافقان  وجود 

یا دفع یک مفسد این   ۀمصلحت راجح  غالب مجازات نکرده و 

شود که کار منافقان طبیعی و مقبول گردد و بلکه از  باعث نمی 

کرده  که  کاری  برای  شرع  در سوی  بلکه  شوند،  محافظت  اند 

بنا بر ترک مجازات    ؛ زیرااین دال بر عکس است   تأملصورت  

مفسد دفع  یا  راجح  )مصلحت  اعتبارات  نشان    ۀاین  غالب( 

 دلیل بهبازخواست است اما  مورد  ر اصلدهد که این کارها دمی 

این اشتباهی آشکار   .وجود یک علت از اصل خود خارج گشته

استثنا را  اصل  و  قرار دهیم  اصل  را  استثنا  که  زیرااست  اوج   ؛ 

شود گفت این است که مجازات منافقان در آن چیزی که می 

واقع و عدم مجازات در یک  خاص   ۀحالت معین ساقط گشته 

نیست که آن کار مباح شده و انجامش مستوجب اش این  معنی 

 . مجازات نیست

که  اعتباراتی  به  اشاره  با  و  معنا  این  توضیح  در  تیمیه  ابن 

این  ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر   می   مورد  در  است  کرده  »حاصل    :گویدرعایت 

نیز   آنکه انجام نشده و آن  حد بر شخص خاصی ]از منافقان[ 

یا   .حجت شرعی استبنا بر  آشکار نبودن ]حد شرعی[    سبببه

اجرای این حکم باعث ایجاد تنفر در میان گروهی   آنکه   سبببه

کند یا طور که از مسلمان شدن آنان جلوگیری می شود آنمی 
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شود در میان به ارتداد گروهی از اسالم منجر شود و یا باعث  

]هم که  شود  منجر  فتنه  و  جنگ  ایجاد  به  دیگر   ۀگروهی 

از فساد نکشتن منافق است و حکم این   بیشترها[ فسادش  این

دو تا دوران ما باقی است مگر در یک چیز و آن این است که 

پیامبر   کند  گمان  را    ملسو هيلع هللا ىلصکسی  خود  دیگر قصد بهاصحاب  ی 

 1.مروزه منتفی است«کشد که این امانند اهداف پادشاهان می 

در حقیقت چنین استدالل فاسدی از قرائت جزئی وحی بر  

آن  است،  به آمده  به هدف خود  رسیدن  برای  که شخص  طور 

پوشی ای از نصوص استناد کرده و از نصوص دیگری چشمپاره 

 . کرده است 

گسترده در    شکلبهخطیر    ۀبنابراین، کسی که در این مسئل

نصوص وحی نظر کند متوجه خواهد شد که خالف این تصور 

اگر منافقان در چنین   .مدینه است  ۀاز حال منافقان در جامع

 آنکه   سبببه  ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر    ، کردندها زندگی می ای از آزادیگستره 

دربار اشرف  بن  پیامبر    ۀ کعب  نامناسب   ملسو هيلع هللا ىلصهمسران  اشعار 

نممی  او  قتل  به  دستور  قتلی سرود  فرمان  ابی ابن  داد، سپس 

نمی  صادر  را  دور   .کردالحقیق  کافر  خون  که  است  ممکن  آیا 

پیامبر    سبببه به  گفتن  آسیبی   ملسو هيلع هللا ىلصناسزا  هیچ  و  شود  ریخته 

 
 (.673/ 3ابن تیمیه، الصارم المسلول ) 1
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و   زندگی  مسلمانان  میان  در  که  منافقی   وآمد رفتمتوجه 

شود تصور کرد که صحابه، سران کفر را کند نشود؟! مگر می می 

از دژهای مستحکمشان بربایند،   ملسو هيلع هللا ىلصدشنام دادن پیامبر    سبببه

آسودگی در مدینه به تمسخر و سپس منافقان را رها کنند تا به 

 بدگویی مشغول باشند؟!

استناد  روازاین منافقان  آزادی  به  که  کسانی  از  بسیاری   ،

نمی می  سخن  این  زشت  لوازم  متوجه  که جویند  شود 

برا زشت آزادی  حق  تضمین  و ترینش  شب  که  است  کسی  ی 

مشغول است و   ملسو هيلع هللا ىلصروز در میان مسلمانان به بدگویی از پیامبر  

پیامبر   به  توهین  مسلمانان   ملسو هيلع هللا ىلصوجوب حفظ حق  خود  توسط 

است و اگر نظام از چارچوب خود خارج شود و بخواهد چنین 

کسی را مجازات کند باید به یاری آن بدگو برخیزند و ستم را  

قولی است که ممکن نیست عاقلی آن را به  از او دفع کنند! این

 . معنای چنین استداللی همین است اینکهزبان آورد، با 

این فرایند استداللی   درک این حقیقت برای کشف اشتباهِ 

لوازم زشت آن و الغای   ۀآزادی و افتادن در تلمبدأ  برای تقریر  

 . کافی است ، ها نص محکمده 

وقتی که منظورمان از آزادی مشخص باشد    تا  : آنکه خالصه  

و این آزادی خروج از احکام و حدود اسالم نباشد، مشکلی در 
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به اسالم   سویبهدعوت   آزادی و نسبت دادن چنین فراخوانی 

نیست، بلکه در چنین حالتی، این یک دعوت مشروع و مطلوب 

برای   .است بیگانه  مرجعیت  یک  گرفتن  به خدمت  در  مشکل 

حدود   آزادی  ترسیم  مضامین  فهم  از   وو  استفاده  سپس 

مضامین  و  حدود  برای  دلیل  استخراج  برای  اسالم  مرجعیت 

است شده  و   . تعیین  )غرب  بیگانه  مرجعیت  دو  میان  خلط 

درخواست  و  یکی  به  تصور  بنای  مسئولیت  سپردن  و  اسالم( 

است واضح  منهجی  خلط  یک  دیگری  از   وانرکج   .دلیل 

فشا تحت  را  آزادی  از  از تصورشان  غربی  غالب  الگوی  ر 

گرفته به لیبرالیسم  ادلاند، سپس  اجبار  و  برای   ۀزور  را  شرعی 

اند، در نتیجه گرفتار انواع گوناگونی تولید این تصور به کار برده

ادل  .انداز تحریف وحی شده  با   ۀ واجب آن است که شریعت را 

فهمید،   هست  که  شکلی  همان  به  ازبهآن  هرگونه   دور  فشار 

 .هنگی بیگانهالگوی فر
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به پدید آمدن نفاق   ،اِلزام به احکام اسالمی

 انجامدمی
مقوله  جمله  از  از  بسیاری  که  مفهوم تأثیرهایی  از  گرفتگان 

این  برابر کسانی که  از آن در  باورش دارند و  لیبرال »آزادی« 

برند، این ایده به کار می   ، دانندنوع آزادی را مغایر با اسالم می 

آنان ممکن است   .شوداست که اِلزام باعث پدید آمدن نفاق می 

را   ایده  سخن شکل بهاین  این  مانند  کنند،  ارائه  متفاوت  های 

دورویی   :که و  نفاق  آمدن  پدید  باعث  احکام شریعت  بر  اجبار 

یا   .ای ندارداجبار باشد فایده   ۀیا تدینی که تحت سلط  .شودمی 

باید عرصه را از هرگونه الزام دینی خالی کنیم تا مشخص   آنکه

و دیگر تعببیراتی    ، ریاکار  کسی چه صادق است و    کسی چه شود  

که   دارد  خود  در  را  ایده  این  از   هرگونهکه  برخاسته  الزامِ 

نفاق و دورویی را در جامعه گسترش    ۀمستندی شرعی، عرص

زیرادهدمی  حالت    ؛  این  شرع  پایبندی در  احکام  بر به  نه  ی 

بلکه   درونی  اقناع  یک  برابر صرفاً  اساس  در  خود  حفظ  برای 

فایده   که سیستم است   این این  ای ندارد و حکمت شرع را در 

دینی بر ایمان قلبی   پایبندی؛ چراکه  سازدتکلیف برآورده نمی 

است   امری  که  است  استوار  درونی  پذیرش   . اجبارغیرقابلو 
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های ایمانی و قوی بنابراین مطلوب آن است که به غرس ارزش

ساختن ارتباط مردم با دین و هویتشان و تالش در نصیحت و 

اجبار   دور ازبهاندرز آنان اکتفا کرد تا با میل درونی خودشان و  

 . و الزام دین را در عمل پیاده سازند

 :رایج بر سه رکن اصلی بنا شده است ۀاین مقول

نخست ایمانِ   اینکه  :رکن  فقط  آن  حقیقت  و  دین  لُبِّ 

و است  است  کهچنان   قلبی  اجبار  ، واضح  ؛ ستاپذیر  ناامری 

اجبار به ظاهر انسان مربوط است اما به باطن انسان راه چراکه  

دارند که کفری که از   نظراتفاقندارد و برای همین علما بر این  

شود، اما با روی اجبار باشد مانع از حکم تکفیر بر صاحبش می 

این حال بر این اجماع دارند که حتی اگر زیر فشارِ اجبار کفر  

عنوان   هیچ  به  کافر   توجیهقابلبگوید  نیز  دل  در  که  نیست 

 . شود

مفهوم بنا بر  توان  این تصور از حقیقت تدین و ایمان را می 

را   دین  که  و صرفاً  سکوالر  بنده  میان  روحی  ارتباط  یک 

بنا توان  داند توجیه کرد، اما آیا همین سخن را می پروردگار می 

دیدگاه اسالمی به دین بیان کرد؟ ایمانِ معتبر از نگاه شرع، بر  

قول صحیح،  بنا بر  الً امری محدود به ایمان قلبی نیست، بلکه  او

الزامِ خارجی    .قول و عمل است متعلق ضرورتاً    اگرچهبنابراین 
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می  اما  نباشد  قلبی  ایمان  انسان به  ظاهر  بر  را  آن  وقوع  توان 

 .زندتصور کرد یعنی سخنان و رفتارهایی که از او سر می 

اجباردین  اینکه قلبی  خدشه اپذیر  ناداری  این ست،  در  ای 

سازد و از ما خواسته نشده که قلب مردم را حقیقت وارد نمی 

کنیم کشف  را  محتوایش  و  بر    .بشکافیم  چنین   اینکهعالوه 

از همین رو، الزام برای جلوگیری از   .شدنی نیستاساساً  چیزی  

 اگرچه آزادی ارتداد، هدفش ایجاد ایمان در قلب مرتد نیست،  

می  تالش  با  ما  و  کنیم  توبه  درخواست  بار  را    وگوگفت سه  او 

به  الزام  ارتداد در حقیقت  از  و منع  اجبار  این  اما  اقناع کنیم، 

از جمله  نکند  عبور  آن  از  تا کسی  است  اسالم  احکام ظاهری 

 . اسالم را رد نکندعلناً  آنکه

دوم قلبی  تأثیرالزام    :رکن  قناعت  آمدن  وجود  به  در  ی 

روی آنان می   .ندارد از  مردم  الزامی کنی،  را  اگر چیزی  گویند 

رسد و در هایشان نمی شوند و به عمق دل می پایبند  نفاق به آن  

 .شوندقانع نمی   اند، ه بر آنان اجبار شد   آنچهعمق وجودشان به  

می  تصور  بازداشتن آنان  و  الزام  از  درونی  شدن  قانع  که  کنند 

 .گیردنمی  تأثیر

آنان از واقعیت و طبیعت مردم    ۀم ساد فه  نشانگراین سخن  

و    آنکهحال    .است درونی بازداشتالزام  قناعت  بر  بزرگی  اثر  ن 
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دارد  آنان  رفتار  و  یک   . مردم  در  دهد  اجازه  اگر  هر سیستمی 

این   شود  فروخته  الکلی  مشروبات  بر   تأثیرسرزمین  زیادی 

می  آن  محبوبیت  و  مردم  میان  در  خمر  و گسترش  گذارد 

نیز   این ممنوعیت   تأثیر هنگامی که فروش خمر ممنوع شود، 

آن خواهد  به  مردم  منفی  نگاه  و  پدیده  این  کنترل  در  زیادی 

 . داشت و این امری بدیهی است

قوانین   در  الزام  مظاهر  به  قضیه  وقتی  همین  برای 

مربوط  ۀدهندنظم اعتراضی   ، باشد  معاصر  چنین  از  اثری  هیچ 

بودن   آورالزامگوید که  دیگر هیچ عاقلی نمی   اینجا  .نخواهی دید

عده به  را  مردم  رانندگی  و  راهنمایی  تبدیل قوانین  منافق  ای 

 کنند!کند که بدون قناعت درونی به آن عمل می می 

را   آن  منافع  و  قوانین  این  بودن  الزامی  اهمیت  همه  بلکه 

دانند که چنین الزامی به گسترش پذیرش  د و می کنندرک می 

می  منجر  می   .شودمردم  را  دربارهمین  گفت   ۀتوان  چیزهایی 

و روحی منجر می  بدنی  زیان  به  آیا درست است که   .شودکه 

و مواد کشنده اعتراض کند به   موادمخدرکسی به منع فروش  

که کند  این بهانه که این منع، جامعه را به منافقانی تبدیل می 

واقعیت شاهدی    آنکهکنند، یا  از ترس نظام از آن خودداری می 

و   قوانین  این  بودن  الزامی  اهمیت  بر  منعی   اینکهاست  چنین 
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می  ایجاد  ممنوعات  این  بر  شدیدی  زیان محدودیت  و  کند 

 سازد؟بزرگی را از جامعه دور می 

منع فحشا و    :شود گفت دیگر احکام نیز می   ۀهمین را دربار

می  آن  شدن  محدود  باعث  آن خمر  زیان  از  را  جامعه  و  شود 

را    .کندحفظ می  آن  اموری که مردم  و دیگر  احکام  این  میان 

 . پذیرند، تفاوتی نیستمی 

»الزام« نیست، بلکه در مبدأ  اما اشکال در حقیقت متوجه  

 الزامِ   آنکهمرجعیتی است که این الزام بر آن متکی است یعنی  

استنظمورد از سوی چه مرجعی  دینی   .ر  الزام،  اگر مرجعیت 

می  ایجاد  برایشان  شبهه  این  نفاق باشد  به  الزام  این  که  شود 

شود اما اگر مرجع الزام، دینی نباشد و بر اساس نظام منجر می 

 .کندو قانون باشد چنین اشکالی نیز به ذهنشان خطور نمی 

، به این  شودالزامی کردن احکام باعث نفاق می   :رکن سوم

مردم   که  داد  شکلبهشکل  خواهند  انجامش  این   .پنهانی  اما 

از  تصورش  یا  ندانسته  را  نفاق  حقیقت  که  است  کسی  سخن 

مفهوم  به  ربطی  است که  عوامانه  به همان تصور  نفاق محدود 

ندارد نفاق  و   .شرعی  ایمان  اِبراز  یعنی  شرعی  بینش  در  نفاق 

الزامی   شدن احکام اسالم پنهان ساختن کفر و هیچ ربطی به 

کسی که در ظاهر به احکام اسالم عمل کند منافق   ؛ زیراندارد
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نمی  انجام  خوانده  از  دست  مجازات  ترس  از  که  کسی  و  شود 

مرتکب  نهان  در  که  کسی  به  و  نیست  منافق  هم  بکشد  جرم 

 .شودشود منافق گفته نمی گناه می 

ارتداد است ک  :توانیم بگوییمبلکه می  از آزادی  ه  جلوگیری 

شود و اجازه دادن به این مانع از گسترش نفاق در جامعه می 

می  تقویت  را  نفاق  به  گرایش  که  است  زیراکندآزادی  نشر   ؛ 

شبهات کفرآمیز و تحریک مردم بر مخالفت با اصول و قطعیات  

اندازی در ثوابت دین است که گرایش به شریعت و انتشار شک 

خواهد با نفاق بجنگد  می واقعاً  کسی که    .کندنفاق را تقویت می 

اندازی در دین و ترین اسباب آن یعنی انتشار شک باید با مهم 

برخیزد مبارزه  به  آن  اصول  در  وارد ساختن  این چیزی   .ایراد 

دل در  نفاق  درخت  شدن  تنومند  به  که  مسلمانان است  های 

اما منع این   .تر از آن در امان بودندانجامد؛ چیزی که پیش می 

 . کندیمان مردم را حفظ می آزادی است که ا

بنابراین برپایی علنی شعائر و واجبات و جلوگیری از علنی  

و  خداوند  محبت  که  است  چیزی  همان  محرمات  شدن 

دل    ملسو هيلع هللا ىلصپیامبرش   در  می مؤمنرا  تقویت  ایمانشان ان  بر  و  کند 

دل می  و  و افزاید  قوی  نیکوکاری  و  طاعت  انجام  بر  را  هایشان 

حال   .سازدها نفاق را در جامعه محدود و محصور می این  ۀهم
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و   آنکه ایرادگیری  گسترش  و  شعائر  این  شدن  ضعیف  هنگام 

می شک  قوی  مردم  دل  در  نیز  نفاق  دینشان اندازی،  و  شود 

 . شودسست شده، در نتیجه کاشتن بذر نفاق آسان می 

پا داشتن    این طبیعی است که در صورت اظهار شرایع و بر 

نفاق در جامعه   ۀهای پراکند جلوگیری از ارتداد، هسته   حدود و

بماند چراکه  باقی  هسته ؛  اسالم  اساساً  ها  این  قدرت  هنگام 

می  مسلمانان   .شوندنمایان  که  هنگامی  و  مکی  دوران  در 

بلکه در مدینه و پس از   ، مستضعف بودند نفاقی نیز در کار نبود

برآورد سر  نفاق  که  بود  بدر  زیراپیروزی  با مناف  ؛  مدارا  به  قان 

داشتند نیاز  قدرتمند  گویند  .مسلمانان  که  مقوله   ۀچیزی  این 

که نفاق در حال قدرت مسلمانان  این است  به آن توجه نکرده  

شود، یا به بیان دیگر، وجود نفاق در حالت قدرت و آشکار می 

می  رخ  مسلمانان  تمکین  و  که   .دهدعزت  وقتی  تا  بنابراین 

نیز  نفاق  باشند  تمکین  و  عزت  و  قدرت  حال  در  مسلمانان 

می  ناپدید  هنگامی  و  داشت  خواهد  و وجود  قدرت  که  شود 

 . والیت مسلمانان زائل شود

شدن   قدرتمند  فکر  به  که  است  این  درست  بنابراین 

مسلمانان باشیم و اجرای احکام دین را با قدرت به پیش ببریم  

طبیعی   ۀاین نتیج  ؛ زیراقیمت وجود منافقان باشد  حتی اگر به



 انجامدی آمدن نفاق م  دیبه پد ،یاِلزام به احکام اسالم
 

337 

نه   است،  اسالم  شدن  را   آنکهقوی  مسلمانان  شرعی  احکام 

با از   آنکهضعیف کنیم و از سربلندی آنان به دینشان بکاهیم تا  

از بین   ن(قدرت مسلمانا)بین رفتن سبب نفاق   خود نفاق نیز 

 برود! 

ود« سخنی ش»الزام موجب بروز نفاق می   ۀمقول  آنکهغرض  

ناصواب به    ۀدر هم  ؛ زیرااست خالف واقع و  الزام مبدأ  جوامع 

می  لحظهعمل  برای  حتی  ایرادی  چنین  و  ذهن شود  به  ای 

نمی  ایراد  کسی خطور  این  بلکه  می صرفاً  کند،  رخ  دهد زمانی 

الزام   این  بر  که  این نشان می بنا  و  باشد  دهد یک دلیل دینی 

اجبار نیست، بلکه در سبب این الزام که مشکل در خود الزام و  

نفاق   .است باعث  و  نکوهیده  باشد  دینی  آن  سببِ  اگر  یعنی 

و  است  و مطلوب  باشد مشروع  دیگری  اعتبار  به  اگر  اما  است 

 . توان از منافع آن چشم پوشیدنمی 
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 کس حقیقت مطلق را در اختیار نداردهیچ
حقیقت   :گویندمی های رایج نزد بسیاری این است که  از مقوله

است اختیار هیچ  :آنکهیا    . نسبی  در  را  مطلق  حقیقت  کس 

هیچ  :یا  .ندارد احتکار  در  این حقیقت  مانند  و  نیست  کس 

نگاه سیال آنان است و به الغای معیاری   دهندۀنشان عبارات که  

از غلط می  یا درست  باطل  از  بر   .انجامدثابت برای تمییز حق 

اساس   ا  آنچهاین  حق  تو  حق الزاماً  ست  نزد  دیگری  برای 

نه   و   آنکهنیست،  باشد  حقیقت  و  حق  خود  ذات  در  چیزی 

ترتیب مصادر   .برعکس بر    ۀبدین  قطعی  یا حکم  دیگران  آرای 

پایان، حقیقت نسبی   ؛ زیرا خطا بودنش کار درستی نیست در 

 . ای از آرای گوناگون استهست، مجموعه هرچهاست و 

در  که  خاص  قضایایی  یا  محدود  مسائلی  در  اشکال  البته 

می  قرار  گمان  یا  اجتهاد  زیرا نیست  ، گیردچارچوب  به   ؛  قول 

این در  حقیقت  بودن  ایرادی نسبی  اجتهادی  ظنِی  امورِ  گونه 

»قول من درست است و   : گویدامام شافعی می   کهچنان ندارد،  

ارد اشتباه باشد و قول دیگری اشتباه است و احتمال احتمال د

حق ذاتاً وجود دارد و   اینکهالبته با اقرار به    .دارد درست باشد«

 . مردم به آن است دستیابی نسبی است،  آنچه
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مطلق است که به از   شکلبه اِشکال اما در اظهار این سخن  

می  دینی  قطعیات  و  محکمات  رفتن  از   که  دانجامبین  برخی 

بسا  چه  و  است  همین  دقیقا  قصدشان  عبارت  این  گویندگان 

 . معارف بشری بینجامد ۀاین رویکرد به نفی قطعیت از هم

یقت، مخالف  حق  بهشکی در این نیست که این نگاه سیال  

 وضوح بهشریعت    .نصوص محکم وحی و قطعیات شریعت است

هیچپاره  که  کرده  ارائه  را  محکمات  از  مخالفای  را گونه  تی 

می نمی  مطلقی  حق  را  آن  و  باور پذیرد  آن  به  باید  که  داند 

باید باطل  داشت و در برابر آن، مبادی و باورهای مخالفش را 

 . شمرد

مسئله  می این  بسیاری  آیات  در  که  است  مشاهده ای  توان 

می  که  متعال  پروردگار  سخن  این  مانند  َوَمن  ﴿   :فرمایدکرد، 
اإِلْساَلمِ  َغْْيَ  ِمَن    يَبَْتِغ  اآلِخَرةِ  ِِف  َوُهَو  ِمنُْه  ُيْقَبَل  فَلَن  دِيًنا 

جز اسالم دینی ]دیگر[ جوید   هرکه)و    [85آل عمران:  ]  ﴾اْْلَاِسِينَ 

 کاران است(هرگز از وی پذیرفته نشود و وی در آخرت از زیان

پروردگار فرموده  این  مانند  ِ ﴿   :و  اْْلَقل لََعَ  إِنذَك   ِ اّللذ لََعَ   ْ َفَتَوَّكذ
تو    [79نمل:  ]  ﴾الُْمبنِيِ  که  کن  توکل  اهلل  بر  حق واقعاً  )پس  بر 

الِْكَتاِب ﴿   :مبارکه  ۀو این آی  آشکاری( ِمَن  إَِِلَْك  وَْحيَْنا 
َ
أ ِي  َواَّلذ
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يََديْهِ  بنَْيَ  لَِما  ل قًا  ِ ُمَصدل اْْلَقُّ  کتاب   آنچه)و    [31فاطر:  ]  ﴾ُهَو  از 

کرده   سویبه وحی  تصدیق تو  ]و[  حق  خود    ۀ کنندایم 

 . های[ پیش از آن است(]کتاب 

قرآن حق  و  است  پیامبر حق  و  است  اسالم حق  بنابراین، 

است مبین  حق  آن  نیز  اهلل  و  إَِلذ ﴿  :است   ِ اْْلَقل َبْعَد  َفَماَذا 
فُونَ  ّنذ تَُْصَ

َ
اَلُل فَأ )و بعد از حقیقت جز گمراهی   [32یونس:  ]  ﴾الضذ

 . شوید(چیست؟ پس چگونه ]از حق[ بازگردانیده می 

نسبیت   پذیرش  مساوی   شکلبه اما  به  حقیقت  در  مطلق 

هم مرتب   ۀشدن  به  آن  الحاق  و  شریعت  بودن   ۀمسائل  ظنی 

می  و   .شودمنجر  ایمان  ارکان  از  را  بودن  قطعی  وصفِ  این، 

مسائل شریعت را به   ۀارکان اسالم و اصول دین برداشته و هم

می  بدل  اختالفی  و مسائلی  رواست  آن  در  آرا  تنوع  که  سازد 

ادل که  ندارد  تفاوتی  یا    ۀدیگر  باشد  اجمدرمورد  آن چه  اع آن 

 . قطعی باشد 

خود    برخالفاین   محکمات  در  شریعت  که  است  چیزی 

نموده چراکه  تقریر  شک ؛  بدون  یقین  انسان  از  شریعت 

ا ﴿   : فرمایدپروردگار متعال می   .خواهدمی  ِمذ فَإِن ُكنَت ِِف َشكلٍّ مل
ِيَن َيْقَرُؤوَن الِْكَتاَب ِمن َقبْلَِك لََقْد   ِل اَّلذ

َ
نَزْْلَا إَِِلَْك فَاْسأ

َ
َجاءَك  أ
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بلَِك فَاَل تَُكوَننذ ِمَن الُْمْمََتِينَ  )پس اگر   [94یونس:  ]  ﴾اْْلَقُّ ِمن رذ

ایم در تردیدی از کسانی که پیش تو نازل کرده  سویبه  آنچهاز  

می  ]آسمانی[  کتاب  تو  بپرساز  جانب قطعاً    .خواندند  از  حق 

تردیدکنندگان   سویبهپروردگارت   از  زنهار  تو آمده است پس 

 . مباش( 

ادعای نسبی بودن مطلق همچنین با بدیهی بودن عقلی در  

حتماً گرایی  انکار امر مطلق و ایمان به نسبی   ؛ زیراتعارض است 

  ؛ زیرا به نفی صحیح و خطای موضوعی از وجود خواهد انجامید

و   دیگری خطاست  نزد  است  یکی صواب  نزد  که   آنچهچیزی 

 . برای گروهی زیبا و نیکوست نزد گروهی دیگر زشت و ناصواب

بر   و بنا  ضعیفان  حق  در  تجاوز  است  ممکن  نسبیت  به  قول 

آنان ستمگر اجساد  از  استفاده  و  کودکان  کشتن  و  آنان  به  ی 

زیبا   هرچیزو    وپزپختبرای   اموری  آید،  تصور  در  که  زشتی 

 . باشد 

اما    :حال اگر کسی که به نسبی بودنِ مطلق باور دارد بگوید

است زشت  کاری  من  نزد  باور   ، این  این  زشتی  از  چیزی  باز 

زیراکاهدنمی  نمی   ؛  نسبیت  به  باور  ابا  را  تواند  کار   شکل به ین 

با  انگار  که  طوری  بداند،  زشت  و  ناروا  خودش  ذات  در  مطلق 

می  حال  می   اینکه  :گویدزبان  است من  زشت  کار  این  گویم 



 سخنان آراسته 
 

342 

می  زیبا  را  آن  که  دیگری  سخن  و  دارد  خطا  داند احتمال 

باشد  باوری می   کهچنان   .احتمال دارد که درست  بینید چنین 

 . شنیع و نارواست

ن حقیقت عالوه بر مخالفت با عقل صریح  قول به نسبی بود

نسبی ؛ چراکه  کندسفسطه را باز می   ۀو مقتضای فطرت، درواز 

نیست صحیح  عقلی  ضروریات  نمونه    .دانستن  مبدأ  برای 

ای شناسد، قاعده سببیت عام که برای هر امرِ حادث سببی می 

الزم و  ندارد  راه  آن  به  نسبیت  که  مطلق  ادعای   ۀاست 

را ممکن   ءاز الشی   ءگرایی این است که حدوث یک شی نسبی 

عقلی  بدیهیت  انکار  و  سفسطه  این  که  را   .است  بداند  همین 

برای مثال از نظر عقلی   .عدم تناقض گفتمبدأ    ۀتوان دربارمی 

است که جسم در یک آن متحرک و در همان لحظه   غیرممکن

باشد بدان  . ساکن  نسبی  را  حقیقت  این  که  الزمکسی   ۀ د 

که  بداند  ممکن  را  چیزی  چنین  وقوع  که  است  این  سخنش 

 . آشکار است ۀ این سفسط

می  بودن همچنین  نسبی  به  قائل  که  کسانی  قول  توان 

طور که از باطل کرد؛ این  آسانی به اند را با همین قاعده  حقیقت

پرسید  یا یک قضی   :او  این قول شما حقیقت مطلق است   ۀآیا 

م حقیقت  گفت  اگر  را  نسبی؟  خودش  ادعای  که  است  طلق 
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نیست نسبی  همیشه  حقیقت  که  کرده  اعتراف  و  کرده   . نقض 

گفت اگر   :اگر  است؛  کرده  نقض  را  ادعایش  باز  است،  نسبی 

یک  مانند  آن  با  که  ندارد  معنی  دیگر  است  نسبی  او  ادعای 

 . حقیقت مطلق رفتار کند 

گفت باید  بیشتر  توضیح  دو   :برای  این  از  نسبیت  به  قائل 

 : رج نیستحال خا

باز بگذارد و هیچ ضابطه  کامالً  نسبیت را    ۀدرواز  اینکه  : اول

الزم  که  نباشد  قائل  برایش  مرزی  که   ۀو  است  این  سخنش 

 . تواند فضیلت باشدباطل نیز ممکن است حق و رذیلت می 

در    اینکه   :دوم باشد؛  قائل  و ضابطه  نسبیت حد  این  برای 

که   ادعایش  صورت  باطل مطلقاً    چیزهمهاین  است،  نسبی 

هایی هست که نسبی شود و اعتراف کرده که مرزها و عرصهمی 

 . دانستنش صحیح نیست

مثاب به  نسبیت،  برای  مرزهایی  و  ضوابط  وجود  به   ۀ اقرار 

ت که بسیار مهم گرایی اساعالم برائت از تصور سیالِ از نسبی 

از   .است که  کسانی  از  بسیاری  که  داشت  نظر  در  را  این  باید 

می  سخن  حقیقت  بودن  به ضرورتاً    ، گویندنسبی  حواسشان 

جدی   شکل به  آنکه لوازم فاسد چنین قولی نیست، چه رسد به  

که   باشند  شکاکانه  رویکرد  بحث معموالً  طرفدار   در 
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بودن  معرفت یقینی  پرسش  تحت  مطرح شناسی  شناخت 

 . شودمی 

برند از آن در بسیاری از کسانی که این مقوله را به کار می 

می عرصه بهره  خاصی  مستهای  این  که  این   لزمبرند  بررسی 

آن   ۀعبارت و بیان وجه فساد آن و گرفتن این اعتراف از گویند

 ۀکامل قبول ندارد و گسترش آن به هم  شکلبهاست که آن را  

نمی مجال  را  زمینپذیرها  یک  به  است  بازگشتی  این  و   ۀد 

ارزش به  اعتراف  و  توانا مشترک  را  ما  این  که  مطلق  های 

مساحت می  این  در  تا  و مورد  های سازد  بحث  به  اختالف 

ازبهبپردازیم،    وگوگفت  مقوله   دور  این  که  فاسدی  توهم 

نیازی به وارد شدن مفصل   آنکهتواند به جای بگذارد یعنی  می 

 . که حق در آن نسبی استبه مسائلی نداریم 

کند که  واضح شدن فساد این مقوله صاحب آن را ملزم می 

به وجود  تغییر جهت دهد؛ موضعی که  به یک موضع عقالنی 

نمایند که  ضروریاتی  و  اعتراف   ۀ قطعیات  است  مطلق  حقایق 

پی می  آن  به  و جدل  بحث  با  و  و همچنین شناخت دارد  برد 

 ۀ ها در سای این  ۀاشد؛ همتواند نسبی بمعارف و علومی که می 

 . معیاری برتر که حق و باطل در پرتو آن مشخص شود
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طبیعت این »معیار حاکم« یا درستی رجوع به    ۀشاید دربار

اندیشه و  تصورات  داوری  در  و آن  اِحکام  مساحت  تعیین  و  ها 

مسئل و  دهد  رخ  اختالف  نادرستی   ۀتشابه  و  درستی  تعیین 

هر موضوع و میزان سترگی و فراوانی آن و  ۀطبیعتا به ادل اینجا

می  باز  معارض  قطعیات    .گرددوجود  که  است  آن  مجموع  از 

 . شودپذیر است مشخص می نسبیت آنچهناپذیر و بیتنس
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نیز هرجا   خداوند  شرع  باشد،  عدالت  که 

 همان است
ارزش  از  استمورد  هاییکی  عدالت  ارزش  از    .اتفاق،  عدالت 

ارزش که همجمله  است  فطرت  ۀهایی  و  بر شرایع  عقول  و  ها 

برای عدالت   آنکهدارند و ملت و دینی نیست مگر    نظراتفاقآن  

اما   است،  قائل  عرصمورد  آنچهارزش  و  است،   ۀاختالف  تنش 

 . مضامین درونی عدالت است

کند بسیاری از مقامات عدل و ظلم را درک می   اگرچهعقل  

می   خوبی بهو   تشخیص  هم  از  را  در آن  است  ممکن  اما  دهد، 

این از کمال رحمت الهی   .بسیاری مواضع نیز دچار اشتباه شود

اشتباه را برای مورد  است که وحی را بر ما نازل کرده تا مواضع

 .ما آشکار سازد

عدالت باشد شرع خداوند نیز هرجا  »  ۀموضع فساد در مقول

شرعی  احکام  درک  میان  انفصال  ادعای  بر  است«  همان 

گونه که برخی از مردم تفصیلی و ارزش یا مصلحت است؛ این

ند عدالت ممکن است که مخالف حکم شرع باشد،  کنگمان می 

بنابراین واجب است که عدالت را برگزید و شریعت را رد کرد 

تواند بدون نظر در حکم شرع، در یا گمان کند که عدالت می 
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دربارمسئله  شریعت  حکم  به  را  ما  راهنمایی   ۀای  مسئله  آن 

شخص از شریعت چیزی را نپذیرد مگر چیزی که   آنکه کند، یا  

»کتاب و عدل   :در حالی که در حقیقت  .شماردآن را عدل می 

شرع است؛ پس شرع   ۀاند و کتاب بیان کنندالزم و ملزوم هم

به عدل حکم کند   آنکههمان عدل است و عدل همان شرع و  

از مردم قول خود را به شرع  اما بسیاری  به شرع حکم نموده 

از شرع نیست؛ بلکه یا از روی جهل   آنکهدهند حال  می   نسبت

یا عمد افترا چنین می   اًو خطا و  از روی  گویند و این همان و 

بازخواستند نه آن شرع   ۀشرع مُبَدِّلی است که اصحابش شایست

المرسلین ای که جبرئیل از سوی خداوند برای خاتمنازل شده 

عدل است و در   اشاین شرع نازل شده همه  ؛ زیراآورده است

نیست جهل  و  ظلم  می   . آن  تعالی  َحَكْمَت  ﴿   :فرمایداهلل  ِإَوْن 
الُْمْقِسِطنيَ  َ ُُيِبُّ  إِنذ اّللل بِالْقِْسِط  بَيَْنُهْم  )و   [42مائده:  ]  ﴾فَاْحُكم 

کنی پس به عدالت در میانشان حکم کن، همانا اگر داروی می 

دارد( دوست  را  دادگران  نَزَل  ﴿   .اهلل 
َ
أ بَِمآ  بَيَْنُهم  اْحُكم  ِن 

َ
َوأ

 ُ موجب    [49مائده:  ]  ﴾اّللل به  آنان  میان  کرده    آنچه)و  نازل  اهلل 

 . داوری کن(

خداوند نازل کرده عدل است و عدل چیزی    آنچهبنابراین  

َ  ﴿   :فرمایداست که خداوند نازل کرده، از همین روی می  إِنذ اّللل
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ْهلَِها ِإَوَذا َحَكْمُتم بنَْيَ اْلذاِس 
َ
أ َمانَاِت إََِل 

َ
األ ن تُؤدُّواْ 

َ
أ ُمرُُكْم 

ْ
يَأ

بِالَْعْدلِ  ََتُْكُمواْ  ن 
َ
می   [58نساء:  ]  ﴾أ فرمان  شما  به  که )اهلل  دهد 

ها را به صاحبان آن بازگردانید و چون میان مردم داوری  امانت

نَزْْلَا إَِِلَْك  ﴿   :فرمایدو می   .کنید به عدالت داوری کنید( می 
َ
إِنذا أ

 ُ َراَك اّللل
َ
ِ تِلَْحُكَم بنَْيَ اْلذاِس بَِما أ )ما    [105نساء:  ]  ﴾الِْكَتاَب بِاْْلَقل

بر تو نازل کردیم تا میان مردم به ]موجب[   حقبهاین کتاب را  

 . اهلل به تو نشان داده داوری کنی( آنچه

خداوند در کتاب خود نشان داده، همان عدل    هرآنچهپس  

 1. است«

عدل باشد همان شرع خداوند است«  هرجا  این سخن که »

و   دارد  خود  در  را  عدالت  و  شرع  میان  جدایی   نشانگر توهم 

؛ مطلوب به ارزش عدالت است  پایبندیایرادی عمیق در تصور  

 :به این ارزش دو سطح دارد پایبندی زیرا

در باال بردن ارزش خود عدالت بدون ورود    :سطح اجمالی

این سطحی است که همه   .یابدبه جزئیات داخلی آن نمود می 

متِّفق  ۀدربار چه  القول آن  را   آنکهاند،  اسالم  و  است  مسلمان 

می  اسالم گرامی  مخالف  چه  و  که   اینجا  . دارد  کسانی  مشکلِ 
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دارند کنند ولی عدالت را گرامی می مرجعیت شریعت را رد می 

بلکه با برخی تفاصیل عدالت است   با خود ارزش عدالت نیست، 

 . کندتعیین می که شریعت 

تفصیلی نمود   :جزئیسطح  عدالت  اجرای  و  جزئیات  در 

و  می  مسلمان  اینجایابد  میان  تفاوت  که  احکام پایبند  ست  به 

شدن   محقق  به  احکام  این  به  التزام  است  معتقد  که  تشریعی 

انجامد و مخالفی که معتقد است عدالت امری است عدالت می 

از برخی  بلکه  و  تشریعی  تفصیالت  از  خود   جدا  جزئیات  این 

 . شودظلم است، آشکار می 

یک مسلمان شرعاً مأمور است که شریعت را الگوی رفتاری  

حکم  شناخت  صرف  را  خود  توان  و  تالش  و  دهد  قرار  خود 

پیش روی خود کند و معتقد باشد که   ۀ خداوند متعال در مسئل

هرگاه ثابت شد یک حکم، حکمِ شرع است، عدل همان است و 

شریعت راهنمایی است   ؛ زیرابه آن است  ندیپایبمصلحت در  

نشان و  عدل  به  رسیدن  ثبوت   ۀبرای  به  که  عدلی  و  است  آن 

خودِ شریعت است و دال   اینکهای است مبنی بر  رسیده نشانه

آن زیرابه  به   ؛  کسی  اگر  و  ندارند  یکدیگر  با  تناقضی  دو  این 

توهم تناقض بین این دو دچار شود اشتباه او از دو حالت خارج 

عدل مورد  عدل  آنکهیا    :نیست و  است  توهمی  عدلی  او  نظر 
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یا   آورده  فراهم  شریعت  که  است  همان  در   آنکهحقیقی  وی 

 شناخت شریعت دچار اشتباه شده و در نتیجه به اشتباه آن را

 . مناقض با عدل دانسته است

برای مسلمان شایسته نیست که حکم شریعت را در طلب 

کند رها  شرع،  از  مستقل  چراکه  عدلی  که ؛  دینی  نظر  از 

نادرست  کاری  آورد،  به شرع  داوری  تا  کرده  ملزم  را  مسلمان 

حکم شرع را عملی سازد   هرگاه است و باید مطمئن باشد که  

صورت مخالفت شرع، عدل را    به عدالت نیز خواهد رسید و در

نهاده پا  زیر  چراکه  نیز  دور ؛  حالت،  و  این حکم  انداختن  دور 

 . انداختن عدالت است

« اساس،  این  خداوند هرجا  بر  شرع  همان  باشد،  عدالت 

گفته  آن سخن  از  که  اگر حالتی  است،  است« سخنی صحیح 

سخن از عدالتی   هرگاهشود عدالتی آشکار و حقیقی باشد؛  می 

آشکار باشد شکی در این نیست که شریعت نیز همان قطعی و  

رد  برای  عبارت  این  اگر  اما  ندارد،  آن  با  مخالفتی  و  آورده  را 

کار  به  عدالت  با  آن  مخالفت  زعم  و  احکام شریعت  از  حکمی 

گوینده  که  فاسد  است  نیست  رود، سخنی  متوجه  او   آنچهاش 

او   تأثیر  سبببه نامد گمانی است خطا که  عدالتش می  گرفتن 

 . از عواملی دیگر است
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کسی   اگر  دربار  تأثیرتحتیعنی  معاصر  لیبرال   ۀ فرهنگ 

برابری قرار گرفته باشد، عدالت را در یکی بودن میراث مرد و 

امور خواهد یافت و   ۀزن و مساوات میان مسلمان و کافر در هم

برای   را  به   هرکسعدالت  وقتی  تا  که  دید  خواهد  این  در 

خواهد انجام دهد حتی د نکرده هرچه دلش می دیگری زیان وار

باشد شرع  مخالف  کارش  می   .اگر  نشان  مفهوم این  که  دهد 

در این   .مراجع فرهنگی دیگری است  تأثیر تحتعدالت نزد وی  

تواند بگوید که این از شرع خداوند حالت چگونه یک عاقل می 

 مخالف شرعِ اوست؟ یقیناً حال آن که  ، است

ع  کهچنان  شد،  بر  گفته  همه  که  واالست  ارزش  یک  دالت 

متِّفق  دربارآن  اما  باعث   ۀاند،  که  است  اختالف  آن  جزئیات 

  ۀدربار  ، شانفکری  ۀزمینرویکرد و پیش   برحسب  ، شود مردممی 

قضا برخی  نبودن  یا  بودن  باشند   نظراختالف   یاعادالنه   .داشته 

سرمایه  لیبرال  به  که  آزاد کسی  در  را  عدالت  دارد  باور  داری 

داند، در حالی که در نگاه  بودن بازار و افراد در کسب درآمد می 

تا   مردم  میان  مساوات  یعنی  عدالت  کسی   آنکهسوسیالیستی 

 .اش بر دیگری برتری نداشته باشد وضعیت خوب مالی   سبببه

از این دو دیدگاه    کهریاختالف مرجعیت    سبببهاین اختالف  

 .گذاردمی  تأثیربر حکم آنان نیز طبیعتاً است که  
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این   اشکال در  به محل  را درک کند،  این  هرگاه مسلمانی 

 تأثیر تحت برخی از مسلمانان    ؛ زیراها نیز پی خواهد بردمقوله

گرایش  برخی  در  عدل  جزئی  قرار  مفاهیم  مخالف  فکری  های 

کنند و طور که بر همین اساس بر اسالم حکم می گیرند آن می 

  .کننداحکام شرعی محکم را به ادعای مخالفت با عدالت رد می 

این دسته در حقیقت اسالم را در فهم عدالت و تفصیالت آن 

الم را حاکم بر آن اند، بلکه چیزی خارج از اسمرجع قرار نداده 

و   داده  احکام   برحسبقرار  پذیرش  یا  رد  به  فهم خارجی  این 

 . انداسالمی پرداخته
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 دین پاک است و سیاست، کثیف
کلیشه  از  یکی  مقوله  عرصاین  در  مبتذل  روشنفکری   ۀهای 

بهان آلوده نشدن آن به   ۀعربی است که به  حفظ پاکی دین و 

از دین  ساختن  دور  توجیه  برای  کار   سیاست،  به  سیاست 

نگه   .رودمی  دور  با  دین  فضل  و  شرف  و  پاکی  دیگر،  بیان  به 

 شود!داشتن آن پاداش داده می 

است فکری عجیب  دین  واقعاً  اگر    .این طرز  که  داری  باور 

اش استفاده پاک و واال و بزرگ است، چرا از این پاکی و بزرگی 

و   تصحیح  و  ساختن  پاک  راه  در  آن  از  چرا  اصالح  نکنی؟ 

نمی  بهره  بگویی سیاست  که  است  آن  مانند  این  شغل   :بری؟ 

برای  است،  بیماری چیز کثیفی  و  است  پزشکی شغل شریفی 

ها آلوده نکنیم! همین بهتر است این شغلِ پاک را با این ناپاکی 

است حرف  این  اشکال  مانند  فکر  طرز  این  زیرااشکال  اهلل   ؛ 

را نفرستاده مگر برای   متعال کتابش را نازل نکرده و پیامبرانش

محقق ساختن عدالت در میان مردم و اصالح اوضاع سیاسی و 

نَزْْلَا  ﴿   :اقتصادی و اجتماعی آنان
َ
رَْسلَْنا رُُسلََنا بِاْْلَيلَِناِت َوأ

َ
لََقْد أ

بِالْقِْسِط  اْلذاُس  ِِلَُقوَم  َوالِْمزَياَن  الِْكَتاَب   [ 25حدید:  ]  ﴾َمَعُهُم 

پیا  راستی به) با ما  و  فرستادیم  آشکار  دالیل  با  را  خود  مبران 
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دادگری آن  به  مردم  تا  آوردیم  فرود  را  ترازو  و  کتاب  ها 

 .برخیزند(

می  چگونه  را  سترگ  معنای  توجیهات  این  چنین  با  توان 

پیامبر   خود  از  اسالم  بزرگان  آیا  کرد؟  معطل  تا    ملسو هيلع هللا ىلصسبکی 

سیاست  که  راشدین  کردهخلفای  سیاست ورزی  با  را  دین  اند، 

 اند؟آلوده ساخته 

مقوله  چنین  عقل  بنابراین  شمردن  کوچک  حقیقت  در  ای 

اگر شخصی صادقانه دین را پاک بداند باید در   ؛ زیرامردم است

نه    ۀهم کند  پیروی  آن  از  بهانه  آنکهامورش  را  دین  ای پاکی 

 . دهدبرای دور ساختن آن قرار 

این است که باید در پی عامل حقیقی پنهان شده در پس  

بود سخن  مطالبقطعاً    .این  اصلی  عامل  پنهان،  دور   ۀسببی 

 . ساختن دین از مجال سیاسی است 

این صحنه، همان مجموعه عواملی است  عامل حقیقی در 

از  دین  به  را  خود  اعتماد  معاصر  سکوالریسم  شد  باعث  که 

دهد  سای  .دست  در  عوامل  دین   ۀتجرب  ۀاین  با  غرب  تاریخی 

های دینی ها و جنگای از درگیریمجموعه  .شکل گرفته است

هایی که از پی آن تحمل کردند، باعث شد و مشکالت و فاجعه 
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در پایان دین خود را با مرجعیتی جدید عوض کنند و دین را  

 .رهبری پایین آورند ۀاز منص

ای است که عوامل اصلی خانه این سیاق تاریخی همان آشپز

عرص از  دین  ساختن  قضیه   ۀدور  و  شد  پخته  آن  در  سیاست 

انگارانه ندارد که »دین پاک است ساده   ۀربطی به این بهاناصالً  

بلکه   .سیاست دور ساخت«  ۀو باید این پاکی را از کثیفی عرص

بازمی  این  به  شایستمسئله  را  دین  سکوالریسم  که   ۀ گردد 

نمی  عمومی  فضای  چنین رهبری  اگر  که  دارند  باور  و  داند 

 . قدرتی بیابد، این رهبری به عدالت و مصلحت نخواهد انجامید

  . است  حکمرانی   ۀاین سبب واقعی دور ساختن دین از عرص

اسباب   باید  دارد  باوری  چنین  که  کسی  نظر بنابراین  واقعی 

به چنین سخنان   آنکهخود را مطرح کند و از آن دفاع کند، نه  

 . ای متوسل شودپندارانهساده  ۀفریبند

تجرب که  نیست  پنهان  هم  ۀاین  با  سکوالریسم   ۀتاریخی 

دینِ  سنگینی  و  اسالم  تاریخ  شرایط  بر  نباید  را  کامالً  اش 

دچار   تحریفی که نصرانیت  دلیلبهاوالً  متفاوت آن تطبیق داد؛  

تجرب همچنین  و  شد  و کامالً    ۀآن  سیاست  در  آن  متفاوت 

های اروپا را در دور راندن این دین تحریف اگر انگیزه  .حکمرانی 

دور   ۀسکوالرهای عرب در مطالب  ۀشده درک کنیم، درک انگیز
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با وجود تباین دو تجرب اصالً  تاریخی    ۀ ساختن این دین برحق 

نیستقابل جنس   .درک  از  هرگز  اسالم  جهان  مشکالت 

غرب نبوده، بنابراین طبیعی است که درمانش   ۀمشکالت جامع

 . نیز شبیه درمان آنان نباشد 

با طبیعت شامل خود که هم های  عرصه  ۀبلکه دین اسالم 

می  بر  در  را  تسلیم زندگی  ساختن  دور  این  برابر  در  گیرد 

دارد را  ساختن  دور  این  قصد  که  کسی  و  شد  بدون   نخواهد 

 ویژه به شک مرتکب مخالفت با نصوص محکم وحی خواهد شد،  

و   آنکه نموده  دین  کامل  اجرای  به  امر  متعال  پروردگار 

َكآفذةً ﴿   :فرمایدمی  لِْم  ِ السل ِِف  اْدُخلُواْ  آَمُنواْ  ِيَن  اَّلذ َها  يُّ
َ
أ بقره:  ]  ﴾يَا 

به اسالم ]و اطاعت[ کامالً  اید  )ای کسانی که ایمان آورده   [208

آَمنذا ﴿   :و امر نموده که این ایمان کامل را علنی سازیم  .درآیید(
ِْن ِعنِد َربلَِنا  )ما بدان ایمان آوردیم، همه از    [7آل عمران:  ]  ﴾بِهِ ُُكٌّ مل

ماست(  پروردگار  جزئی   . جانب  ایمان  مرتکب  که  را  کسانی  و 

استشده  کرده  نکوهش  الِْكَتاِب  ﴿   :اند  بَِبْعِض  َفُتْؤِمُنوَن 
َ
أ

ای از کتاب ایمان )آیا شما به پاره   [85بقره:  ]  ﴾َوتَْكُفُروَن بَِبْعضٍّ 

 .ورزید(ای کفر می آورید و به پاره می 

منظور از حفظ دین از کثیفی سیاست،    :شاید کسی بگوید

برای اهداف   سوءاستفاده دور نگه داشتن آن از بازیچه شدن و  
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باعث می  که  است  افتدسیاسی  به خطر  باز   .شود جایگاه دین 

باز  فاسدان  برای  را  دروازه  دین،  برابر  در  سیاست  راه  کردن 

خود   کشی گردنخواهد گذاشت تا از دین برای توجیه ظلم و  

توجیه  دین  نام  به  را  خود  رفتار  این  سپس  و  کنند  استفاده 

 .زندکنند و این به آبروی دین و جایگاه آن ضربه می 

وجود   چنین   آنکهبا  اما  است،  حرام  و  نادرست  رفتار  این 

زند بلکه برای خود این عملکردی در حقیقت به دین ضربه نمی 

است   تفادهسوءاس  ایننکوهیده است خود    آنچهفرد بد است و  

این و  فرد  این  جلوی  باید  نه  و  گرفت  را  رفتارها    آنکه گونه 

آنبهانه  ساختن  محدود  و  دین  نکوهش  برای  شود  وگرنه   .ای 

قرار بگیرد و   سوءاستفاده مورد  هر اندیشه و ارزشی ممکن است

برای خود مرجعیتی قائل است و قطعاً    ایورزیهر نوع سیاست 

قطعاً رجعیت دیگری روی آورد و  اگر دین را دور سازد باید به م

آزادی مانند  کند،  تکیه  اصولی  و  مفاهیم   ، مساوات  ، حقوق  ، به 

نیز ممکن است  .و دیگر مفاهیم  توسعه  ، پیشرفت  این مفاهیم 

یا   سوءاستفادهمورد آزادی  اسم  به  کسانی  و  گیرد  قرار 

اما  .وق دیگران شوندحق بهکراسی یا مساوات مرتکب تجاوز ودم

بگوید کسی  که  است  درست  و   :آیا  مقدس  مفهمومی  آزادی 

 زیباست و نباید به سیاست آلوده شود؟!
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کامالً تفسیری    ؛ زیراقبول استغیرقابلنظر  چنین چیزی به

است عقالنی  و  بهره   .غیر  مفهمومی    سوءاستفادهبرداری  هر  از 

باید در راه جلوگیری   معنایبه بلکه  تعطیلی آن مفهوم نیست 

کنندگان  سوءاستفاده تالش کرد و راه را بر    سوءاستفاده  ایناز  

 .نظر را از وجود ساقط کردمورد معنای آنکهبست، نه 

توانیم بگوییم که اگر هدف شخص از گفتن این  بنابراین می 

از   جلوگیری  و  دین  از  محافظت  است،   سوءاستفادهمقوله، 

ضمانت  حلراه دادن  قرار  وقوع  آن  از  که  است  این هایی 

نه    استفاده سوء آورد  عمل  به  کنار   آنکهجلوگیری  را  دین 

 . گذاشت 

زشت  از سوی دیگر به تصویر کشیدن سیاست به این شکلِ  

هم آن    ۀکه  زشت یکدست  ابعاد  نوع  یک  است،  نمایی کثافت 

و    . است  غیرمنطقی  باعث حفظ حقوق  که  است  نظام سیاسی 

در  انحراف  وجود  و  است  امنیت  حفظ  و  ظلم  از  جلوگیری 

دیگران باعث   به حقوق سیاست و به بازی گرفتن آن و تجاوز  

در  نمی  سیاست  که  شود  حالهمهشود  دانسته  این   .کثیف 

همانحر در  می   ۀاف  آیا  اما  دارد،  وجود  زندگی  توان جوانب 

دربار را  حرف  رابط  ۀهمین  و  نزدیکان  با  و   ۀرابطه  زناشویی 

گفت؟ تجاری  تبادل  و  همچراکه    دوستی  نیز   ۀدر  روابط  این 
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دست  و  می   ی هایدرازیاشتباهات  و  رخ  از   یکهیچدهد 

 . های زندگی خالی از این ایرادها نیستعرصه

ای از همه نظر پرایراد است و هدف از  بنابراین چنین مقوله 

دین   ساختن  دور  احساسات روشبهآن  که  است  مؤدبانه  ی 

جریحه را  نمی مسلمانان  دین دار  به  که  چیزی  تنها  و  کند 

سیاست می  به  دادن  فحش  با  و  است  لفظی  احترام  یک  دهد 

سیاست می وانمود   این  از  دین  ساختن  دور  قصدش  که  کند 

است کودکی   .نکوهیده  زدن  گول  شبیه  بیشتر  فکر  طرز  این 

نمی  چیزی  که  انسان است  روی  بر  که  نیست  شایسته  و  داند 

 . ی داشته باشدتأثیرآگاه 
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 نَص مقدس است اما فهم ما مقدس نیست
شود اما  می های مختلف عرضه  شکل بهاین مقوله در جهان واقع  

»نص مقدس است   :مضمونش یکی است، مانند این سخن که

اما فهمِ آن مقدس نیست« یا »باید میان نص و فهم خواننده از 

فاصله  نص نص  خودِ  نص،  از  تو  »فهم  یا  کرد«  حفظ  را  ای 

این عبارات سعی در حفظ نوعی   ۀهم  .نیست« یا تعبیرات دیگر

ا آن برخی معانی را  توان همراه بقدسیت برای نص دارد که می 

ها عبور داد، از همین روی این مقوله یکی از مشهورترین شبهه

شبه  را  آن  بتوان  شاید  که  است  عربی  سکوالر  گفتمان   ۀدر 

 . چرخدمحوری دانست که این گفتمان بر گرد آن می 

را    ۀنتیج تقلبی گرد شریعت  این است که قدسیتی  شبهه 

از نظر   ؛ زیراشودمی یقت آن  حق  بهگرفته و باعث عدم اعتراف  

انسانی   خوانشی آنان شریعت چیزی نیست جز   بشری و فعلی 

انسان    دوربهکه از خطای بشری   نیست و مانند دیگر کارهای 

معرض خطا تفسیر   .ست در  را  که خودش  نیست  این شریعت 

انسان می  بلکه  می کند،  تفسیر  را  آن  و  ها  نزول   مجردبهکنند 

ای انسانی شده و از قرائت آن، پدیده   ۀ وحی به مردم و از لحظ

 . دهدمنطوقی الهی به یک مفهوم بشری تغییر ماهیت می 



 ستینَص مقدس است اما فهم ما مقدس ن
 

361 

ترسیم شده و بدون در   اینجاای که  جدا از جزئیات صحنه 

معصوم   پیامبر  حال  گرفتن  جلو   ملسو هيلع هللا ىلصنظر  دو  هر  در  وحی   ۀکه 

می  او  برای  سنت(  و  )قرآن  در خود  ضمانتی  خودش  و  آمد 

اب و  فهم  و  اینجا  دریافت  است؛  امت  به  آن  فهماندن  و  الغ 

شریعت  نصوص  کشیدن  تصویر  به  در  اصلی  اشکال 

ای است که از نظر بیان و وضوح و  همچون مخلوطی ژله 

در آن آمده    هرچهو    تفکیک نیستقابلقطعیت از یکدیگر  

قرائت داردقابلیت  را  متکاثر  و  متعدد  روش   .های  تعدد  های با 

برای   تالش  و  بیگانه  وحی،  قرائتِ  فهم  در  آن  انداختن  کار  به 

 . ها و تفسیرها نیز زیاد شداین قرائت

حقیقیت   شامل غیرقابلاما  وحی  که  است  این  انکار 

آشکار است و نیازی ذاتاً  نصوص محکم واضحی است که  

بخش   تأویلبه   و  ندارد  بشری  نیز و تالش  از وحی  هایی 

پایین  درجاتی  دارنددر  قرار  مسئله   .تر  این  به  وحی  خود 

نَزَل َعلَيَْك  ﴿   :فرمایداهلل تعالی می   .اشاره کرده است
َ
أ َِي  ُهَو اَّلذ

َخُر ُمتََشابَِهاٌت 
ُ
مُّ الِْكَتاِب َوأ

ُ
َْكَماٌت ُهنذ أ  ﴾ الِْكَتاَب ِمنُْه آيَاٌت ُّمُّ

عمران:  ] کرده،   [7آل  نازل  تو  بر  را  کتاب  این  که  کسی  )اوست 

آنپاره  ]که[  است  روشن(  و  )صریح  محکم  آیات  آن  از  ها ای 

 . اند(ای[ دیگر متشابهاند و ]پاره اساس کتاب 



 سخنان آراسته 
 

362 

  . محکم و متشابه است   ۀبنابراین نص قرآن مشتمل بر دوگان

پذیرد و متشابه نمی   تأویل»آیات محکم آن است که جز یک  

برخی   اینکهطبری در بیان    1.بپذیرد«  تأویلآن است که چند  

می  ندارد،  تبیین  جهت  در  تالش  به  نیازی  محکمات    : گویداز 

نیاز شنیده شدن، از بیانی که آن را روشن گرداند بی   مجردبه»

 واسطۀبه دارد که برخی از محکمات  سپس بیان می   2.گردد«می 

خ از سوی  پیامبرش  تبیین  یا  یافته   ملسو هيلع هللا ىلصداوند  اِحکام   : اندوصف 

و    آنکه»یا   وجه  چند  دارای  در تأویالهرچند  و  گوناگون  ت 

آمدن به معانی گوناگون است، اما یا با بیانی از سوی اهلل تعالی 

پیامبرش   سوی  از  بیانی  معنای  ملسو هيلع هللا ىلصیا  امتش،  به   خطاب 

علمای  مورد از  آن  به  علم  و  است  آشکار شده  خارج نظر  امت 

 3. نخواهد شد« 

نص قرآنی    ۀبر بطالن این تصور است که هم  تأکید هدف،  

می  ارجاع  سیال  طبیعتی  به  نمی را  هرگز  که  از دهد  توان 

 . معنایش مطمئن شد

عباس بن  عبداهلل  قرآن،  ترجمان  و  امت  سخنی   h  حَبر 

گیرد دارد، تحت لفظ تفسیر قرار می   آنچه بسیار مهم در بیان  

 
 (.197/  5تفسیر طبری ) 1-
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 (. 201/ 5همان ) 3-
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شکلی   : »تفسیر بر چهار شکل است  :گویدوی در اثر مشهور می 

می  خود  کالم  از  عرب  عربکه  )یعنی  دیگر دانند  مانند  زبانان 

می  خود  آن سخنان  ندانستن  از  کسی  که  تفسیری  و  فهمند( 

معذور نیست )یعنی نصوصی که شرایع اسالم و حالل و حرام و 

دانند )و گیرد( و تفسیری که علما آن را می می   در بر  عقاید را

برای فهم درست آن باید به علما مراجعه کرد( و تفسیری که 

 1.داند«تنها اهلل آن را می 

نص   یک  را  وحی  که  نیست  درست   یکپارچۀبنابراین 

نمی  را  منضبطی  تفسیر  هیچ  که  دانست  بلکه  متشابه  پذیرد، 

واضح است و ذاتاً  متن مقدس  باید به یاد داشت که بخشی از  

اختالف  و  اجتهاد  نیازمند  آن  از  این   .پذیربخشی  از  غفلت 

یک  به  تبدیل  را  وحی  واضح،  عقلِی  معنای  و  شرعی  حقیقت 

کند که ما را به هیچ معنای مشخصی ارزش می قالب لفظی بی 

تواند در یک آن به یک نتیجه و ضد آن رساند و بلکه می نمی 

 . برسد و دو تفسیر متضاد از یک چیز ارائه دهد
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می  را  آن  ایرادات  و  اشکال  چنداین  از   جهت  توان 

 : مناقشه قرار دادمورد

دربار  :اوالً قاطعانه  حقیقت  این  و   ۀمخالف  بیان  و  وحی 

دربار پروردگار  با ستایش  تناقض  در  و  است  آن  قرآن   ۀوضوح 

را »مبین« و   ، »نور«  ، »تبیین«  ، »بیان«  ،است که آن  هدایتگر 

نامیده و آن را کتابی دانسته که آیاتش استوار و دقیق  فرقان 

 . است

سخن    ۀالزم که  است  این  قولی  از   درپی پی چنین  قرآن 

حاکمیت شریعت و چیرگی آن و بازگشت به نصوص وحی در 

همه جاهلیت،  حکم  با  آن  تفاوت  بیان  و  اختالف  اش  صورت 

 . به ناممکن است فایده و حواله دادن به معدوم و تکلیفبی 

نمی   :ثانیاً را  ادعایی  دربارچنین  انسان   ۀتوان  ها سخن 

به   رسد  راه   ایوحی پذیرفت، چه  آن  به  از هیچ سو  باطل  که 

کردیم و صرف ها چنین رفتاری می اگر با سخنان انسان  .ندارد

دانستیم و سپس به خود این آزادی را  الفاظ آنان را مقدس می 

را  می  آنان  سخن  که  تخمین   برحسب دادیم  و  و حدس  مزاج 

نمی  سامان  مردم  زندگی  کنیم،  می   .گرفتتفسیر  توان چگونه 

و  قوانین  و  فالسفه  و  دانشمندان  سخنان  که  کرد  ادعا 

انسان نامهآیین اش واضح است و ها همههای زمینی و سخنان 
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الفاظ صرفاً  روشن و دال بر معنا، در حالی که سخن اهلل تعالی  

 آن مقدس است و معنایی قطعی ندارد؟! 

گونه همان کسانی که در برخورد با نصوص وحی این  :ثالثاً

می  منطق برخورد  این  به  خودشان  روشِ  داوری  هنگام  کنند، 

زیرامانندنمی ند  پایب رخ   ؛  دینی  نص  تفسیر  در  که  اختالفی 

برای   .داده همانند آن در مذاهب وضعی جدید نیز موجود است

چندین  واقع  در  بلکه  نداریم  لیبرالیسم  یک  تنها  ما  مثال 

مارکسیسم و سوسیالیسم    همین طورلیبرالیسم موجود است و  

و   کاپیتالیسم  هم...و    دموکراسی و  امر  این  ۀ؛  یک  واقع  در  ها 

نظریه  ، نیستیکدست   و  گوناگون  اجراهای  گوناگون بلکه  های 

آیا   حال  بر  دارند؛  اخبنا  و  تباین  می این  که  تالف  پذیرند 

حق   هرکسقدسیت تنها برای الفاظ این مفاهیم باشد و سپس  

دارد  دوست  که  معنایی  هر  به  را  اصطالح  هر  که  باشد  داشته 

 این تفاسیر در تناقض با یکدیگر باشد؟  آنکهتفسیر کند ولو 

نیز  جریانات  و  افکار  این  که  نیست  این  پذیرش  هدف 

اما ندارند،  مشترک  اصولی  و  ساختن   تصورات  روشن  غرض 

دربار داوری  هنگام  دوگانه  استانداردهای  سیاست  در   ۀ اشکال 

که با تمرکز   طوریبه   .تشریع اسالم در مقایسه با دیگری است

زدایی مطلق قدسیت   شکلبهبر اختالف درون نص دینی از آن  
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اندیشه می  دیگر  انگار  نظریه کنند،  تعدد  از  روش ها  و  ها ها 

 . نددوربه

ای خواهد انجامید  نفی معنا از نص مقدس به نتیجه   :رابعاً

آورند هایی را به زبان می که بسیاری از کسانی که چنین عبارت

نتیجمتوجه نیستند؛  مقوله   ۀاش  دیگر چنین  که  است  این  ای 

اند ی که دچار غلو و تندروی شده توان سخن و گفتار کساننمی 

پاسخ به این پرسش   ؛ زیراکنند را رد کرد و به نص استناد می 

مند از نص غلو است نیازمند قرائتی معیاری و نظام   چیزچه که  

انگاری غلو یا سهل اهلاست تا بتوان از خالل آن دیگران را به  

اما اگر قائل به نسبی بودن فهم خود از حق   .کرد  بندیتقسیم

ضابط و  معیاری  قرائت  هرگونه  و  نص   ۀباشی  فهم  در  را  ثابت 

تخطئ برای  راهی  دیگر  کردی  نخواهی   ۀانکار  مخالف  فهم 

باشد   هرچقدرداشت،   شده  تفریط  یا  افراط  دچار  مخالف    . آن 

خوارج مثال  حال  ، برای  و  گذشته  دینی   ، در  نص  از  قرائتی 

دربارمی   آیا  .دارند آن   ۀشود  که  گفت  قرائتی آنان  نیز  ها 

تخطئ و کسی حق  است  پذیرفته  که  دارند  یا    ۀاجتهادی  آنان 

معرفت  ایراد  یک  این  ندارد؟!  را  که  انکارشان  است  شناسانه 

نگری بسیاری از کسانی است که حق تفسیر قرآن بیانگر کوته

محفوظ برای خودش  معرفتی  ابزار  داشتن  اختیار  در  بدون   را 
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حواسش باشد که به این ترتیب همین حق   آنکهداند بدون  می 

 . را به کسی که در سمت دیگر ایستاده نیز داده است

تواند ای از نصوص وجود دارد که ناظر می دسته   آنکهنتیجه  

اش را بفهمد که در این حالت نص و قطع مُراد گوینده   طوربه

فهم، روحِ نص و معنای آن است و ؛ چراکه  فهم آن تطابق دارند

که   رسیده   طوربههنگامی  نص  فهم  به  که  دانستیم  ایم قطع 

نیز می   اینجا نص  از  ما  قطعی  فهم  که  شویم  مدعی  توانیم 

نی ه در این حالت این فهم چیزی نیست جز معکمقدس است  

آن  فهم  و  تحصیل  در  تا  شده  خواسته  ما  از  که  مقدس  نصِ 

 . تالش کنیم 

های متعدد است، این اما نصوص ظنی که متحمل برداشت

عرصه برداشت وجود  نمایانگر  و ها  است  نص  معنای  برای  ای 

اختالف در فهم نص به این معنا نیست که نص معنایی ندارد و 

ر پایان فهم یکی دهد که داین معنا مقدس نیست و نشان می 

استاز طرف اختالف درست  رسیدن   آنکه   شرطبه  ، های  برای 

به این معنا بر اساس یک روش موضوعی و هدف صحیح تالش  

باشد قطع تفسیر خود را صحیح به  اگرچهشخص    اینجا  .کرده 

برای نمی  و  است  صحیح  معنای  یک  وجود  به  معتقد  اما  داند 

کند و معتقد است که خود یا دیگری رسیدن به آن تالش می 
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به این معنای درست خواهد رسید و ناگزیر کسی ]یا کسانی[  

 . انددر امت به این معنای درست رسیده 
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 ؟کسی چهفهم بنا بر شریعت 
اختالف در قضایای معاصر به شریعت ارجاع دمور  در موضوعات

می  زیراشودداده  که   ؛  است  مسلمانان  داوری  مرجع  شریعت 

می  رجوع  آن  به  و  هستند  آن  سیاق تسلیم  این  در  اما  کنند، 

می  پیش  مشهوری  کهاعتراض  فهم   : آید  اساس  بر  شریعت 

 ؟ کسی چه

و   این است که تفسیرهای گوناگون  اعتراض  این  از  منظور 

شما  حال  دارد،  وجود  شریعت  فهم  در  متضادی  رویکردهای 

 خواهید بر اساس کدام فهم، شریعت را به داوری بگیریم؟ می 

ما    :گونه مطرح کنند که ممکن است برخی این ایراد را این

اسالم  برابر  را در  اسالم  کدام  حال  داریم؛  قرار  گوناگون  های 

 پیاده سازیم؟

این نیست که برای    السؤ   ایندر هر صورت منظور از طرح  

بلکه   کنیم  تالش  داوری  برای  درست  مرجع  یک  به  رسیدن 

این  به  است  شریعت  داوری  اصل  در  کردن  وارد  منظور شک 

حواله  مجهول  چیز  یک  داوری  به  را  ما  دارید  شما  که  بهانه 

بنابراین  می  و  دارد  متفاوت  تفسیراتی  که  چیزی  دهید؛ 

 . تواند داور باشدنمی 
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چیز    ۀمقولبنابراین   یک  حجیت  ساختن  ساقط  بر  فوق 

 . آن استوار است ۀوجود اختالف دربار سبببه

اساس  بر  آن  فساد  که  فاسد  است  مبنایی  این  اما 

در  اختالف  وجود  است؛  واضح  عقلی  قطعی  دلیل 

نمی هرچیز نفی  را  ، کندی، وجود و حجیت و جایگاه آن 

برای یافتن روش صحیح در تعامل با این   وجوجست بلکه لزومِ  

 . سازد اختالف را روشن می 

خداوند و صفات او دچار اختالف شدند و   ۀاگر مردم دربار

به مکاتب و رویکردهای گوناگون تقسیم شدند،  این زمینه  در 

او  صفات  یا  نیست  موجود  الهی  ذات  که  نیست  این  معنایش 

این   در  که  است  آن  واجب  بلکه  است،  به نامشخص  اختالف 

اهلل تعالی و صفات او بود و این چیزی   ۀدنبال سخن حق دربار

 . اندآن متِّفق ۀکنندگان درباراست که اختالف 

است اختالف کنند،  برحق    کدام دین  آنکه  ۀاگر مردم دربار

خداوند  به  رسیدن  راهِ  دینی  هیچ  که  نیست  آن  معنایش  این 

به   تا شخص  است  واجب  بلکه  دینوجوجستنیست،  حق   ی 

هم پیروان  و  این    ۀبپردازد  بر   .دارند   نظراتفاقادیان 

متِّفق اختالف  حق  پذیرش  وجوب  بر  چراکه اندکنندگان  ؛ 

آن   بردن  بین  از  و  حق  باور   سبببهپوشاندن  اختالف،  وجود 
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ابا  از پذیرش آن  فاسدی است که عقل درست و فطرت سالم 

 .دارد

زندگی   ۀاین معنایی است عقلی و بدیهی حتی دربار

آنان معاش  و  اختالف   .مردم  دچار  بسیاری  امور  در  مردم 

 آنچه پردازند و  اختالف به جدل می مورد  شوند و در قضایایمی 

در پی حجت و   وجوجستکند  هنگام نزاع میانشان داوری می 

کسی   اینجا  .شودیقت منتهی می حق  بهبرهان و دلیلی است که  

 ۀ اعتباری مسئل رای بی یابی که وجود اختالف را دلیلی برا نمی 

یک حق مالی اختالف   ۀاگر مردم دربارمثالً    .اختالف بداندمورد

می  دادگاه  به  باشند  آنداشته  میان  تا  و روند  کند  داوری  ها 

کند به فکر کسی خطور نمی   اینجا  .مالک حقیقی را تعیین کند

های دعوا بر سر ملکیت، دلیلی برای شک در که اختالف طرف 

همین است!  حقیقی  مالک  هموجود  به   ۀگونه  متعلق  امور 

ها مانند ازدواج یا خرید اتومبیل یا ساختن خانه و زندگی انسان

انتخاب دانشگاه و تخصص و دیگر موارد؛ اگر شخص برای این 

نظری بدهد او سعی   هرکسمشورت بخواهد و  موارد از دیگران  

 . تر است برگزیندرا به صواب نزدیک آنچهخواهد کرد 

که   عقلی  معنای  را  قابل  سادگی به   اینجااین  است  درک 

می  نیز  مقوله  همین  را  اصحاب  اختالف  همین  برای  فهمند، 
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نمی  قرار  اصل  یک  اسقاط  برای  با دلیلی  رابطه  در  مگر  دهند 

آن  وگرنه  در می   خوبی بها  هشریعت؛  موجود  اختالف  که  دانند 

رویکردهای و مذاهب فکری نیز موجود است و اگر قرار بود این 

این مفاهیم از اعتبار ساقط   ۀنیز اعمال کنند هم  آنجاقاعده را  

و حقوق   دموکراسی شدند و دیگر مفهوم آزادی و عدالت و  می 

نیز   ؛ زیرابشر و هیچ مفهوم دیگری وجود نداشت این مفاهیم 

است،   میاختالفی  آنان  دو اما  اختالف،  وقوع  که  دانند 

 : سازد حقیقت قطعیِ بدیهی را ساقط نمی 

نخست اتفاق   اینکه   : حقیقت  از  مشترکی  قدر  همیشه 

 . یک مفهوم[ وجود دارد که محل اختالف نیست ۀ]دربار

باید داوری را به برهان و   هنگامبه  :حقیقت دوم اختالف، 

سپرد که  دلیل  دلیلی  می   حق  به؛  نه  راهنمایی   آنکهکند 

 . اختالف باعث الغای خود حق شود 

؟« کسی چهبنابراین، این سخن که »شریعت بر اساس فهم  

نمی  که  ضعیف  اساسی  بر  مبنی  است  برابر اعتراضی  در  تواند 

 .نظر عقلی صحیح دوام آورد

می   اینجا باقی  مشروع  پرسش  آن  یک  و  ماند 

دربار که  است  اختالفی  با  تعامل  مفهوم   ۀچگونگی 

 . شریعت موجود است
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فهم   اساس  بر  برای کسی چه پرسش »شریعت  توجیهی  ؟« 

به  فراخواندن  ترک  و  نیست  شریعت  مرجعیت  ساختن  ساقط 

 . کندداوری شریعت یا الزام مردم به آن را توجیه نمی 

خ به چگونگی تعامل با این اختالفات این پرسش، پاس  ۀفاید 

رسیدن   مشروع  است  حق  بهبرای  پرسشی  این  با    بوده   که  و 

 : توان به آن پاسخ گفتبیان چهار قاعده می 

احکام شریعت از نظر قطعیت بر چند   :نخست  ۀقاعد

 :اندمرتبه 

قطعی  :اول  ۀمرتب ادل  آن   :احکام  که  است   ۀاحکامی 

آن را بداند  هرکسای که آشکار و واضح به آن داللت دارد؛ ادله

بین همدرباره در  آن  به  علم  اگر  و  داشت  نخواهد   ۀ اش شکی 

از ضرورتاً  احکامی است که    ۀاقشار مسلمان شایع باشد از جمل

شود، مانند احکام وجوب نماز و زکات و حرام اسالم دانسته می 

خمر و  زنا  باشد   .بودن  پنهان  مسلمانان  از  بسیاری  از  اگر  اما 

مانند بسیاری از مواردی که در میان علما بر آن اجماع است، 

برنمی  آن  از  را  بودن  قطعی  وصف  احکام،  این  به  ؛  داردجهل 

احکام   ۀادلچراکه   از  بسیاری  مانند  است،  محکم  و  واضح  آن 

 . عبادات و بیوع )خرید و فروش( و ارث و دیگر احکام
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آن احکامی است که    :احکام ظنی )گمانی(  : دوم  ۀمرتب

دالیلی دال بر آن است اما به حد قطعیت نرسیده و این احکام 

نیز ممکن است در میان علما محل اجماع باشد و این اجماع، 

دربار اختالف  مشروعیت  عدم  امکان   ۀ باعث  و  است  حکم  آن 

مسئله  و  نباشد  چنین  که  این دارد  در  که  باشد  اختالفی  ای 

باید در عرصه ای باشد که اجتهاد در آن وارد صورت، اختالف 

 .خواهد بود غیرموجهاست وگرنه اختالفی غیر معتبر و 

با این توضیح، هرگونه دعوت به شریعت باید این مراتب را  

 ۀ اختالف تنها در برخی از احکام مرتب   ؛ زیرا در نظر داشته باشد

اش  قطعی درباره   ۀدوم رخ داده است و آن مواردی است که ادل 

دربار اجماعی  و  نیست  همین   ۀموجود  برای  و  نداده  رخ  آن 

قطعی   ۀحاکم ساختن شریعت در حقیقت داخل در درجمبدأ  

آن اختالفی نیست، بنابراین پرسش »بر اساس    ۀاست که دربار

اختالف کسی چهفهم   که  باشد  داشته  نظر  در  را  این  باید  ؟« 

خود این   ؛ زیرامحکم نداردمبدأ  ی بر این  تأثیرفهم در شریعت  

وی   محل بر  تفصیلی  احکام  از  برخی  اگر  حتی  و  است  اتفاق 

سازی شریعت در برخی قضایا پنهان بماند یا برای کیفیت پیاده 

اصل   باید  باشد  نداشته  شریعت  حاکم مبدأ  پاسخی  را  سازی 

داند آن را  پرسشی که پاسخ آن را نمی   سبببهپاسداری کند و  
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نکند قضیه   . رد  آن این  به  باید  که  ضروری  منهجِی  است  ای 

توجه کرد؛ تشکیک در جزئیاتی معین، نباید سبب نقض اصول 

 . محکم باشد 

تعامل    : دوم  ۀقاعد برای  وجود یک رویکرد موضوعی 

 :با اختالفات درون شریعت

وجود اختالف در احکام شریعت به این معنا نیست که هر 

اختالفی پذیرفته است، بلکه روشی علمی و موضوعی منضبط 

وجود دارد که در نگاه به احکام شریعت باید از آن آغاز کرد و 

بنابراین صرف   . اختالف نیستمورد  اتفاق است ومورد  این روش

اش این نیست که هر نظر مخالفی از  وجود یک اختالف معنی 

نظر شرعی نیز معتبر است بلکه در نظر و گفتمان باید از روش  

بر  مبنی  اجتهاد شرعی  روش  همان  یعنی  بهره جست،  معتبر 

علم به کتاب و سنت و شناخت شرایط واقع و شناخت مقاصد 

هر فهمی که بر اساس    .امسازی احکهای پیاده فرجام شریعت و  

نیز   آن  از  برخاسته  اختالف  نباشد  موضوعی   مجرد بهروشی 

 .اختالف است، معتبر نیست اینکه

اشتباه   :سوم  ۀقاعد شرعی،  اصل  پذیرش  صورت  در 

 :پوشی استچشم مورد در اجتهاد
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مراتب دارای  شرعی  احکام  شد  مشخص  که  و هنگامی  اند 

شرعی   منهجی  مستلزم  احکام  در  برخی نظر  وقوع  این  است، 

اختالفات شرعی ممکن می  در  را  اشتباه  اشتباهات  این  و  داند 

می  توجیه  صورتی  احکام  در  از  دسته  آن  در  که  شود 

آن نص واضح و بدون معارض    ۀرخ دهد که دربار  ایاجتهادی 

 علیهمتِّفقنباشد و ممکن است این اجتهاد در احکام قطعی و  

نباشد اختال  .پذیرفتنی  یک  بر  اختالفی   عنوانبهف  حکم 

یا    معنایبه  غیرموجه دانستن  مخالف   گناهکارفاسق  دانستن 

مسئله   بر  حکم  بلکه  اما    ۀادل  برحسبنیست  است    آنکهآن 

اجتهاد ورزد و در حد امکان تالش کند و سپس دچار اشتباه  

دربار می   ۀ شود،  را جز    :گوییماو  توانش   اندازۀبهخداوند کسی 

 . دهدتکلیف نمی 

بلکه حتی اگر اشتباه از این حد فراتر رود و شخص مرتکب  

از   تقصیری  این  نباشد؛  معذور  و  شود  قطعی  نص  با  مخالفت 

و   اوست  محاسبه سهل   اندازۀبه جانب  تفریطش  و  انگاری 

شود اما در هر صورت وضع او بسیار بهتر از کسی است که  می 

را   شرعی  اصل  کر  کلی بهیک  نشان نقض  این  و    ۀ دهندده 

دربار تفریط  اصل    ۀخطورت  ]در   دلیلبه یک  اختالف  وجود 

خطر  به  نسبت  که  است  الزم  مسلمان  برای  و  است  فرع[ 
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آن  به  رجوع  عدم  و  شریعت  به  تحاکم  اصل  شمردن  کوچک 

 . اختالف در برخی احکامش، هشیار باشد  سبببه

حاکم ساختن شریعت بر شرایط واقع،    :چهارم  ۀقاعد

 :تر استنیازمند به اجتهادی وسیع 

مراعات  پیاده  نیازمند  معین،  در یک شرایط  سازی شریعت 

گذار جدیدی است که به توانایی و امکان، و مصالح  تأثیرعوامل  

تغییر عرف و  بر آن  ها و دیگر عوامل بستگی و مفاسد مترتب 

شریعت  .دارد تحکیم  در  عوامل  عرصتأثیر  این  و  است   ۀگذار 

وسیع را  واقع  شرایط  به  مربوط  می اجتهادِ  زیراسازدتر  در   ؛ 

است مسئله  دو  از  ترکیبی  فقیه  کار  شرایطی   : نخست   :چنین 

شرعی برای استنباط حکم شرعی که ممکن است   ۀنگاه در ادل 

دوم و  دهد  رخ  اختالفاتی  عرصه  این  حکم   :در  ساختن  پیاده 

ادل از  برگرفته  شرایط   ۀشرعی  بر  آن  ساختن  پیاده  و  شرعی 

این   .واقع که در این عرصه نیز ممکن است اختالفاتی رخ دهد

می  در روشن  شرع  احکام  ساختن  پیاده  هنگام  چرا  که  سازد 

نیز شدیدتر می شرایط   اختالف  زیراشودواقع،  برابر   اینجا  ؛  در 

 . اختالف باشندمورد دو عرصه قرار داریم که ممکن است

وسیعآنکهمهم   درک  عرص ،  شدن  اصل   ۀتر  نباید  اختالف 

یعنی اگر   .رجوع به شریعت را الغا کند یا در آن ایراد وارد سازد
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نیست شخصی در این عرصه اختالفی در حد تباین دید جایز  

؛ آن اصل بازگشت به شریعت را کوچک جلوه دهد  سبببه که  

اختالف در تحکیم شریعت در یک شرایط خاص به معنی   زیرا

دربار نیست  ۀاختالف  شریعت  تحکیم  اساس،   .اصل  این  بر 

بلکه    ، حاکم بودن شریعت بر شرایط واقع محل اختالف نیست

پیاده  و  آن  طبیعت  و  واقع  شرایط  در  حکم اختالف  سازی 

مناسب شرع برای آن است که مساحتی وسیع را برای اجتهادِ 

 . طلبدروا می 

فهم    ۀمقول  :اینکهخالصه   اساس  بر  ؟« کسی چه»شریعت 

درون  در  شریعت  مرجعیت  شمردن  کوچک  در  منفی  اثری 

و او مسلمان است  از یک سو  دارد؛  از مردم  را   برخی  شریعت 

اما از سوی بیند و رد آن را در دل تحمل نمی حاکم می  کند، 

برای خودش   را  اختالف  این  داند و چه هضم می غیرقابلدیگر 

 هرچند  ، نپذیردعمالً  بسا همین باعث شود مرجعیت شریعت را  

باشد   شکلبه داشته  قبولش  رخنه  . نظری  که این  است  ای 

تواند در اندیشه و دل مؤمن اثر بگذارد و واجب است نسبت می 

باشد آگاه  آن  چراکه  به  چیز  ؛  یک  در  اختالف  وجود  صرف 

نمی  الغا  را  آن  اگر   .کندحجیت  حتی  است،  حجت  شریعت 

شریعت واقع   ۀاختالف در هم  ؛ زیرا آن اختالف پیش آید  ۀدربار
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م آن رخ داده و این اختالف نیز نشده و بلکه در برخی از احکا

اگر   .علمی در بررسی و تعامل با آن است   روشمندیبه محکوم  

ها را نداند و به تسلیم به اصل حاکمیت شرع این ۀمسلمانی هم 

کند بماند  اگرچه  ، اکتفا  پنهان  برایش  جزئیاتش  از  باز   ، برخی 

اندازی شک هم به اصل و ریشه چنگ زده و این اصل نباید با  

پاسخ به  قادر  شخص  که  جزئیاتی  دربارهدر  نیست گویی  اش 

 . نقض شود
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نیاورده    ، شریعت را  خاصی  سیاسی  نظام 

 است
می  گمان  مقوله  این  به  که  قائالن  گویند می   آنچهکنند 

و  مسئله  نظر  به  نیازی  و  است  مُسَلِّم  ندارد  تأملای    . چندانی 

 آنکه پیش از    .رسندسپس از همین مقوله به نتایجی چند می 

از نتایج این مقوله بپردازیم، مهم است که از   هریک  ۀبه مناقش

 .تحریرِ هدفِ این مقوله یعنی »نظام سیاسی خاص« آغاز کنیم

به قدری توضیح  نیاز  تا حدی مبهم و کلی است و  این جمله 

 .دارد

یکی از این دو احتماالً  منظور از نظام سیاسی خاص،  

 : است

نخست ادارجنبه   :معنای  جزئیات  و  تفصیلی  ر امو  ۀهای 

و   صالحیات  و  وظایف  توزیع  و  معیشتی   آنچهحکومت  منافع 

می  تأمین  معاصری  سیاسی  نظام  هر  در  را  و  مردم   آنچهکند 

از   پیش  که  نوین  ابزارهای  و  جدید  امور  و  دوران  این  ماهیت 

می  اقتضا  نبوده  موجود  این این  گوینده  منظور  بنابراین  کند؛ 

دربار شریعت  که  اجرایی    ۀاست  قضایای  چیزی   تفصیلبهاین 

آن   به  باشد  الزم  که   ۀهم  که  چنانهمباشیم؛  پایبند  نگفته 
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توانیم ک گفته و می پوشی تراصل اباحه و چشم بنا بر  ها را  این

امور واگذار شده در سیاست شرعی بنامیم،   ۀاین بخش را دایر

عرص  این  شریعت  تا   ۀیعنی  کرده  واگذار  مردم  به  را  سیاسی 

هایی را به فراخور مصلحت عمومی وضع قوانین و دستورالعمل

 . کنند

است صحیح  معنایی  آن    .این  شریعت  با  موافق  سیاستِ 

در شرع آمده باشد، بلکه هر سیاستی   نصبه  وعیناً  نیست که  

آنان دور سازد  از  را  و مفاسد  را محقق سازد  که مصالح مردم 

شرعی   است  تا به  اگرچهسیاستی  باشد  نیامده  شرع  در  نص 

 . وقتی که در مخالفت با شرع نباشد 

دوم احکام    اینکه  :معنای  و  قانون  سطح  در  شریعت 

کام شریعت تشریعی سیاسی هیچ حرفی برای گفتن ندارد و اح

ملزم  ما  و  ندارد  سیاسی  نظام  به  ربطی  آن  مقاصد  و  و حدود 

به   شرع  نصوص  در  که  این  وجوجستنیستیم  در  چیزی  ی 

 .عرصه بپردازیم

است آشکار  اشتباهی  این  چراکه  اما  هم؛  شریعت   ۀاحکام 

فرد به   ۀ گیرد و محدود به تنظیم رابطامور زندگی را در بر می 

تا   نیست  دربار  آنکهپروردگارش  نظام   ۀبگوییم  به  مربوط  امور 

 ۀ بلکه شریعت نظامی است که رابط  .سیاسی چیزی نگفته است
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در اطراف   هرآنچهمسلمان با پروردگارش و خودش و دیگران و  

مسلمان را شکل   ۀجامع  که چنان کند،  می   دهی سامان اوست را  

 . سازدمشخص می  هایش رادهد و وظایف و محدودیتمی 

مصلحت    آنچهطبیعت آن عرصه و    ، ایشریعت در هر عرصه

می  آن محقق  در  است را  گرفته  نظر  در  سیاست    ۀعرص  . سازد 

که مجالی است گسترده برای پارامترهای متغیر   آنجایی نیز از  

و    تأثیرتحتو   است  جدید  بر  شرایط  و بنا  زمان  تغییرات 

مفاسد   و  مصالح  کشمکش  و  می مکانش  تغییر    .شوددچار 

شریعت برای آن در بخش اباحه فضایی وسیع را در نظر گرفته 

نتیجه   در  عرص  ینتربزرگو  در  عرص  ۀ باب  و   ۀسیاست،  مباح 

شرع   .رواست با  مخالفت  در  که  سیاسی  رفتار  هر  نتیجه  در 

سازد یک رفتار نباشد تا هنگامی که یک مصلحت را محقق می 

است معنا   . شرعی  بدان  این  جانب   اما  در  شریعت  که  نیست 

در  بلکه  نساخته،  حاکم  را  حدودی  و  احکام  هیچ  سیاسی 

نظام سیاسی شریعت جمله به  احکام و تشریعات متعلق  از  ای 

بود،   ملزم  آن  به  باید  که  دارد  مسلمان   کهچنانوجود  برای 

و  ازدواج  احکام  و  معامالت  و  عبادات شخصی  در  است  واجب 

به احکام شرع    پایبندیباشد و در وجوب  بند  پایدیگر مسائل 
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دیگری  و  باب  یک  بین  تفاوتی  آن  بودن  ضروری  و  شرع  به 

 . نیست

این نوع از سیاست شرعی از قبیل سیاستِ منصوص است  

احکام و قوانینی است که زندگی سیاسی را سامان   ۀو از جمل

دایرمی  این  به   ۀدایر  همراهبه منصوص    ۀبخشد؛  شده  واگذار 

تشکیل  را  چیزی  یکدیگر  با  تکامل  در  منصوص(  )غیر  مردم 

 . گوینددهد که به آن سیاست شرعی می می 

گونه بنابراین واضح گشت که این سخن که در اسالم هیچ

با ارتباط  در  اعالم   قوانینی  نوعی  ندارد،  وجود  سیاسی  نظام 

از   اما  عرصه  این  به  ورود  و  جدید  لفظی  با  اما  سکوالر  موضع 

است دیگر  زیرا راهی  داشتن   معنایبهسکوالریسم    ؛  نگه  دور 

ای شخصی به رابطه  آنکهگذاری در قوانین است تا  تأثیر دین از  

تبدیل شود که هیچ کاری با امور عمومی ندارد و هنگامی که  

می مد دربارعی  شریعت  که  هیچ   ۀشوی  سیاسی  نظام  کل 

همه و  ندارد  بنیان  حرفی  است،  مربوط  بشری  اجتهاد  به  اش 

فلسف یک  بر  سخن  دور   ۀاین  و  دین  سرکوب  یعنی  سکوالر 

جامعه   دهی سامانگذاری در  تأثیرساختن آن از مرجع بودن و  

جای   به  یعنی  گفتمان مستقیم  شکل به   آنکهاست،  مانند   ،
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سکو  کنند  الصریح  رد  را  دور   ، شریعت  را  آن  شکل  این  به 

 .زنندمی 

جمله  ندیدن  از  ناشی  گفتمان  مربوط  این  حقایق  از  ای 

 دهی سامان یقت دین اسالم است؛ احکام شرعی مربوط به  حقبه

حرام  و  حدود  و  واجبات  و  است  بسیار  حکومتی  هایی امور 

بر  آورالزام در  که   .گیردمی   را  سیاسی  نظام  هر  که  احکامی 

بنابراین   .داند باید آن را پاس بدارداسالم را مرجعیت خود می 

گوید اسالم نظام سیاسی معینی را در نظر نگرفته کسی که می 

جنب منظورش  درست   ۀو  حرفش  جهت  یک  از  باشد،  اجرایی 

است  و ممکن  است  مبهم  برده  کار  به  که  لفظی  اگرچه  است 

ا شود  بدفهمی  رابط دچار  نفی  به  دادن  ادامه  با   ۀما  شریعت 

گونه احکام شرعی مربوط به سیاست با وجود آشکار بودن این

است  ۀعرص حقیقت  ساختن  مخفی  در  عناد  نوعی  ؛ سیاست 

آن چراکه   برابر  در  مسلمان  و  است  دلیل  خود  شرعی  احکام 

ََكَن  إِنذَما  ﴿  : خداوند به او امر نموده  آنچهراهی ندارد جز گفتن  
ن  

َ
أ بَيَْنُهْم  ِِلَْحُكَم  َورَُسوَِلِ   ِ اّللذ إََِل  ُدُعوا  إَِذا  الُْمْؤِمننَِي  قَْوَل 

َطْعَنا 
َ
َوأ َسِمْعَنا  که   [51نور:  ]  ﴾َيُقولُوا  هنگامی  مؤمنان  )گفتار 

کند،   سویبه داوری  میانشان  تا  شوند  خوانده  پیامبرش  و  اهلل 

می  که  است  این  ا  :گویندتنها  و  کردیم(شنیدیم  َوَما  ﴿  طاعت 
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ن يَُكوَن لَُهُم  
َ
ْمًرا أ

َ
ُ َورَُسوَُلُ أ ََكَن لُِمْؤِمنٍّ َوََل ُمْؤِمَنةٍّ إَِذا قَََض اّللذ

ْمرِهِمْ 
َ
)و هیچ مرد و زن مؤمنی را سزاوار   [36احزاب:  ]  ﴾اْْلَِْيَةُ ِمْن أ

نیست که چون اهلل و پیامبرش به کاری فرمان دهند برای آنان 

 . اختیاری باشد( در کارشان

از  سکوالر  مفاهیم  نفوذ  به  نسبت  باید  معاصر  مسلمان 

ایدنفوذگاه  باشد؛ سکوالریسم یک  مرکزی   ۀهای جدید هشیار 

های گوناگون برای خود راه نفوذ تواند با فرم سخت است که می 

 سکوالریسم ضامنی برای کشف آن   ۀآگاهی از جوهر اید  .بیابد

 . است  در هر شکل و لباس

دیگر مقوله  اینجا مقوله  ای  این  یاری  میان   در  به 

کهمی  عنوان  این  به  سیاسی    :آید  نظام  باب  در  شریعت 

و مانند  اجز اساسیات و قواعدی کلی مانند عدالت و شور

ارزش  نگفته  این  دیگری  سخن  واال،  احکام   ۀ بقیو  های 

و مصلحت   ۀنمانید مکان  و  زمان  تغییر  که  است  هایی 

دوران  میان  بزرگ  اجتهاد اختالف  نیازمند  که  را  ها 

 . گیردبزرگی است در نظر می  ۀنگرانمصلحت 

مصلحت  اجتهاد  ضرورت  در  دربار شکی  و  نیست    ۀ نگرانه 

اما  نیست،  بحثی  شریعت  در  اجتهاد  این  بارز  حضور  و  نقش 

ب نباید دستاویزی  اجتهاد  این  و تقریر  احکام  انداختن  رای دور 



 سخنان آراسته 
 

386 

تر  توجه به اهمیت مصلحت پیش   .تشریعات تفصیلی شرع باشد

 اینجا بنابراین    .اتفاق استمورد  در شریعت مقرر و از نگاه فقهی 

میان  به  جدیدی  حرف  تفصیلی  احکام  شمردن  کوچک  جز 

 . نیامده است 

ارزش برابر  در  عدالتاگر در موضع مردم  مانند  کلی   ، های 

کلی   طوربه خواهی دید که    ، شورا و مانند آن دقت کنی   ، آزادی

دربار ارزش  ۀهمه  میان این  اختالف  و  دارند  مثبت  موضعی  ها 

این  درونی  جزئیات  و  تفاصیل  در  اسالم  و  سکوالریسم 

سطح ارزش در  جزئی  احکام  بودن  الزامی  میزان  و  کلی  های 

برای سیاستقانون  قوانین  این  آیا  که  است  الزاگذاری  می مدار 

یا   است    آنکهاست  شرایط   تاریخمنداحکامی  به  مربوط  که 

مدار زمانی و مکانی خود است یا وابسته به مصلحت که سیاست 

 گذارد؟هرگاه آن را به صالح بداند به اجرایش می 

این دربارۀ  سکوالریسم   به  مربوط  جزئیات  از  بسیاری 

ی ها و نمودهای واقعی آن با اسالم اختالف دارد و از سو ارزش

است   نبوی  و  قرآنی  احکام  بودن  الزامی  غیر   که دیگر خواهان 

ب است،  از حکومت  دین  عملی جدایی  نمود  اسالم راین  خالف 

ای از تفصیالت را ذکر کرده و بسیار ها جمله که برای این ارزش

مضامین درونی ارزش عدل و حدود آزادی سخن گفته   ۀدربار
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سلط دانستن  واجب  با  بر    ۀهمراه  شرع  و احکام  سیاسی  نظام 

این احکام دارای صفت الزام است که حکومت باید به آن   اینکه

الزامی بداندپایبند   از    آنچهپس هر  .باشد و در عمل نیز آن را 

 آنچه الزام شرع است و    ۀامور سیاست که در نص آمده در دایر

به  وابسته  که  است  سیاسی  اجتهاد  مجال  نیامده  نص  در 

است معتبر  چراکه  مصلحت  در؛  شهروندان   تصرِّف  امور  باب 

 . وابسته به مصلحت است 

ارزش حقیقت  عام  در  اساسی  و صرفاً  های  زیبا  شعارهای 

ارزش و  نیست  درونی  مضمون  از  نمی خالی  از ها  جدا  تواند 

مبدأ عدل یک    .اش باشدکننده قوانین تفصیلی و جزئیات تعیین

درباره  همه  و  حاوی   نظراتفاقاش  کلی  شریعت  اما  دارند، 

جزئیات پرشماری است که ماهیت عدل در اسالم را مشخص و 

می  آشکار  زمینه  این  در  را  اسالم  بودن  و   .سازدویژه  ملت  هر 

مبادی  این  شرح  به  که  است  جزئیاتی  حاوی  دینی  و  تمدن 

می  جزئیات    .پردازدکلی  و همین  دین  و  اندیشه  که  است 

 من   :کسی نیست که بگوید  .سازدفرهنگ هر ملتی را ویژه می 

 . مپایبندتنها به اصول کلی  ایبدون هیچ مرز و محدوده 

مقتضای عدالت در اسالم این است که در برخی از جزئیات 

بیشتری داشته باشد، در حالی که در بینش   ۀمیراث، مرد بهر
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است زن  حق  در  ستم  نوعی  این  معاصر  اساس    .سکوالر  بر 

از طریق منع هرگونه  رویکرد اسالم، الزم است که دین مردم 

های الهی حفظ شود که این در مفهوم شرعی تعدی به حرمت

تعدی  و  ستم  نوعی  دیگران  نزد  اما  است،  رحمت  و  عدل  از 

برابر حکم قطعی خداوند حق انتخاب ندارد،   مسلمان در  .است

سای در  است  ۀ اما  استبداد  نوعی  این  لیبرال،  گونه این   .آزادی 

ارزش  این  فرهنگی  هر  که  دید  اساس  خواهی  بر  را  کلی  های 

 . کنددهد و تصور می مبانی خود شکل می 

بگوید مسلمانی  هرگاه  و   :بنابراین  شورا  و  عدالت  به  من 

بدون  پایبند آزادی   احکام شرع را    نکهآم،  جزئیات و تفصیالت 

که  کلی  شعارهای  برخی  به  در حقیقت جز  او  بگیرد،  نظر  در 

اعالم  اساساً   نیست  بحث  که   پایبندیمحل  چیزی  کرده؛ 

 . های نگرش اسالمی نیستگر ویژگی نمایان 

گوید ما ملزم به مبادی  برای همین، حقیقتِ کسی که می 

تنها در میزان   کننده و ت تعیینتفصیال  بهاو    پایبندیهستیم 

می   ۀدهندشرح مشخص  مبادی  نام   .شوداین  به  چیزی  ما 

فلسفه و  ماهیت  و  حقیقت  توضیحِ  بدون  نداریم»آزادی«   . اش 

ما بر اساس  اند ابه آزادی پایبند  اما در حقیقت بسیاری از آنان  

لیبرال و گمان می   عنوانبهکنند که اسالم آزادی را  مرجعیت 
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سپس به نام این این   .یک اصلی کلی عام پذیرفته و آورده است

از مفاهیم لیبرال که دوست   هرچقدرحد و ناواضح[  آزادی ]بی 

 کنند!در قالب اسالمی خالی می  را دارند

وجود   :اینکهخالصه   تفصیلی  قوانین  بدون  کلی  مبادی 

به   یا  مسلمان  فرد  حالتی  چنین  در  ندارد؛  در   آنچهخارجی 

آمده   شرع  یا  می پایبند  احکام  می   آنکهشود  شود مجبور 

ای از قوانین جزئی اما از مراجع گوناگون بسازد و گمان ملغمه 

 . گونه به آن کلیات وفادار مانده استکند که این

گفته   دربار  :شودشاید  همچنان  این    ۀاما  جزئیات 

عرصه  کلی،  اختالف مبادیِ  و  اجتهاد  برای  گسترده  ای 

 . معتبر وجود دارد 

اما سخن ما متوجه   :گوییممی   اینجا نیستیم،  این  ما منکر 

خوانند اما این مبادی کلی فرا می   سویبه کسانی است که تنها  

پس از آن نسبت به تشریعات و جزئیات مربوط به آن کوتاهی 

پذیرد و به آن کلیات و جزئیات را با هم می   آنکهورزند، اما  می 

جزئی   محکم  احکام  از  عرصپایبند  دسته  سپس  و   ۀ است 

را   آنچهدهد و  بررسی قرار می مورد  ظنیات را با ابزارهای شرعی 

گزیند، پاسخ داند برمی تر می ن خود به آن کلیات نزدیکبه گما

 . ما متوجه او نیست
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بپرسند  اینجا دین   : شاید  کردن  سیاسی  این  آیا 

 نیست؟ 

ست که باید یادآور شویم که اصطالحات به ذات خود اینجا

دربار بیفکند؛  دلهره  یا  ترس  مسلمان  دل  در  سیاسی   ۀنباید 

از دین یا برخی از   استفادهآن سوءکردن دین نیز اگر منظور از  

باشد  حزبی  یا  شخصی  منافع  به  رسیدن  برای  دینی  احکام 

چنین کاری آشکارا نکوهیده و بلکه در تضاد با احکام و مقاصد 

آن   مرتکب  و  است  شده    اندازۀبهشریعت  مرتکب  که  جرمی 

انحر این  اما  است،  نکوهش  و  عیب  دین سزاوار  مخصوص  اف 

می  زیبایی  ارزش  هر  بلکه  همنیست  سوی  از   هاگروه  ۀتواند 

 . زدگی قرار گیردیا سیاست سوءاستفادهمورد

 ۀاما اگر منظور از سیاسی کردن دین، طعنه زدن به مطالب

سازی شریعت و التزام به احکام آن در امور جامعه باشد، حاکم 

 : این طعنه از دو جهت خطاست 

ارتکاب ستم در حق مخالفان با طعنه زدن    :خطای نخست

 ۀ به آنان بدون موجب، و نه تنها این، بلکه در امری که شایست

 . اندثنا و ستایش 

دوم  کردن    پیاده  اینکه  :خطای  سیاسی  را  اسالم  ساختن 

این سخن معتقد است   ۀدهد که گویندنشان می   ، اندآن نامیده 
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اسالم   عملی اساساً  که  هرگونه  و  ندارد  سیاست  به  ربطی 

سیاسی   جانب  در  اسالم  در   معنایبهساختن  آن  از  استفاده 

است نادرست   تأثیر   دهندۀنشان  اینبینید  می   کهچنان   .جای 

گوینده  واضح  ساختن گرفتن  دور  در  سکوالر  مرجعیت  از  اش 

 . دین از نظام سیاسی و امر عمومی است

که   است  کسانی  سخن  این،  به  سیاسی«  شبیه  »اسالم  از 

گروه می  یا  افراد  آنان  منظور  اگر  است گویند؛  خاصی  های 

تواند از آنان به اسم خودشان نام ببرد و با عدل و انصاف به  می 

لفظی را به کار ببرد که توهم وجود   آنکهانتقادشان بپردازد، بی 

و  نسخه  آورد  به وجود  را  اسالم  از  از    اینکههای گوناگون  یکی 

»اسالم  می این  سیاسی  امر  وارد  را  دین  نام ها«  چنین  کند! 

دایر  کنندهگمراه نهادنی   از  و  است  فاسد  به   ۀو  سکوالر  لغات 

ای است از نگاه آنان اسالم رابطه  .فرهنگ آنان نفوذ کرده است

به   ربطی  و  پروردگارش  و  بنده  و   دهی سامان میان  زندگی 

ندارد با مزاج سکوالر   .معیشت مردم  نتیجه هر حکمی که  در 

را »اسالم سیاسی« می  باشد  تضاد  در  معنا آنان  این  به  نامند، 

جنب به  تنها  که  اسالمی  یعنی  نیست،  واقعی  اسالم  این   ۀ که 

که عبادت  تصوری  همان  یعنی  است،  مربوط  فردی  های 

 .سکوالریسم از دین دارد



 سخنان آراسته 
 

392 

  



 حل است تنها راه سمیسکوالر
 

393 

 است حلراهسکوالریسم تنها 
  گاه بهگاه حالت تنفر جامعه از سکوالریسم    ببرحساین عبارت  

می  پنهان  و  هرگاهآشکار  معین  جامعه  در  شود؛   دلیلبهای 

با دین،  از حقیقت سکوالریسم و دشمنی آن  گسترش آگاهی 

می  گسترش  سکوالریسم  به  از   ، یابدبدبینی  نیز  عبارت  این 

می   ۀعرص ناپدید  از عمومی  نفرت  شدن  کم  با  و  شود 

 .آیدسکوالریسم دوباره به سطح می 

داری دین  سبببهعمومی    ۀنشینی این عبارت از عرصعقب

آن رد  و  باعث   عدم  معنی به  ، جامعه  اما  نیست،  آن  وجود 

شود پراکنده شده و در نقاب سخنانی دیگر که همین معنا می 

های جایگزین این عبارت  اگر   هرچند  ، رسانند ظاهر شودرا می 

وضو و  حِدِّت  نباشد  حبه  نخست  مفاهیم   .عبارت  که  عباراتی 

را   عرضه   سان بهسکوالر  مسلمان  جوامع  به  نجاتی  طوق 

اگرچه  می  استفاده   صراحتبهدارد،  سکوالریسم  لفظ  از 

 . کندنمی 

که   پرسش  این  طرح  و  مقوله  این  دقیق  بررسی  با 

هایی توان به پاسخمی   ی است؟چیزچه  حلراهسکوالریسم  

 . ای نیازمند به بررسی استچند رسید که هر پاسخ، مقوله
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رهایی از استبداد    حلراه سکوالریسم    :نخست  ۀمقول

 . است 

درون  که  نیست  این  در  سالمشکی  و    ، های  استبداد 

می  بد  را  حاکمان  سای  .داردسرکشی  در  زندگی  که   ۀ کیست 

امری  این  بیاورد؟  تاب  را  و فساد حاکمان  استبداد و سرکشی 

آن   بر  همه  که  فطری  خواهان   نظراتفاقاست  همه  و  دارند 

حقوقجامعه  حفظ  و  عدالت  که  هستند  آزادی  ای  آن و  بر  ها 

باشد و ستم و تجاوز در آن رخ نمی حکم این   اینجا  .دهدفرما 

عاطف از  بهره   ۀمقوله  آزادی  و  عدالت  و  انسانِی خواهان حقوق 

اندیشمی  تا  را    ۀبرد  سازدقابلسکوالریسم  اساس    .پذیرش  بر 

رسیدن به این بهشت موعود   حلراه این ادعا، سکوالریسم تنها  

 . است

که  است  این  است  پاسخ  نیازمند  که  دشواری  پرسش   :اما 

از سیستم به سکوالریسم رهایی  ربطی  های مستبد چه 

 دارد؟ 

ها آشکار  سازیگونه تقلیل و سطحی ست که ایراد ایناینجا

شویم که به اساسی موضوعی می   روروبههایی  شود و با پاسخ می 

ندار تکیه  درست  مقولو  این  نتیجه  در  ضعیف   شدت به   ۀد؛ 

سر دادن    صرفبهعدالت و آزادی و کرامت    ؛ زیراشودنمایان می 



 حل است تنها راه سمیسکوالر
 

395 

نیازمند یک   ، شودشعار و سخنان پرطمطراق محقق نمی  بلکه 

  .سیستم متکامل و فرهنگ عمومی و مؤسساتی قدرتمند است

ساده که سکوالریسم   ۀهای نوری با این اندیشها سال این  ۀهم

در حقیقت چنین سخنی از   .است یا نیست، فاصله دارد   حلراه

سرگرمی  از  قبیل  که  است  فکری  اسباب   وجوجستهای  در 

سازد که واقعی عالج مشکالت روی برتافته و مشکلی جدید می 

 .هیچ ربطی به هیچ درمانی ندارد

می  اینجا که   :شودگفته  غرب  سکوالر  نظام  پس 

ها باشد ای قوی برای حفظ حقوق و آزادی توانسته نمونه

 چه؟ 

جزئیاتی که زیر مفهوم    ۀ مناقش  دور ازبه  ، پاسخ به این مقوله

می  قرار  حقوق  حفظ  و  شرعی  گیرد آزادی  تصور  در  آیا   که 

خیرمورد یا  است  تجرب  ، پذیرش  یک  موفقیت  که  است   ۀاین 

زمانی خاص معنایش این نیست که    سکوالر خاص در مکان یا

جادویی برای موفقیت در هر زمان و مکان   حلراهسکوالریسم  

تجرب  .است یک  به  غربی  فرهنگ  در  تاریخی   ۀسکوالریسم 

میان عقاید دینی   تنیدۀدرهمطوالنی مملو از روابط پیچیده و  

حکومت تجربو  این  پی  از  و  است  آنان  دنیوی   ۀ های 

که خسته  است  برآورده  سر  )سکوالریسم(  انتخاب  این  کننده، 
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بنابراین این   . های خود را بر آن بنا کردندمؤسسات و حکومت

تجرب و موفقیت  را دارد  ویژگی خودش  برای   ۀانتخاب  سکوالر 

سیاق  یک  در  آزادی  و  عدالت  مظاهر  از  برخی  آمدن  فراهم 

هم در  تجربه  این  که  نیست  آن  معنایش  های سیاق   ۀخاص 

بودد خواهد  موفق  دیگر    .یگر  سوی  طوراز  برخی   همین  که 

آزادیسیستم  باالیی های سکوالر در حفظ حقوق  ها در سطح 

ها های سکوالر دیگری نیز در سرکوب انسان قرار دارند، سیستم

ویران حقوقو  نهادن  پا  زیر  و  جوامع  سیاهی   ۀپروند  ، سازی 

ریسم نوعی سکوال  ۀحفظ حقوق از دریچ  ۀبنابراین اندیش  .دارند

 . اندیشی فکری و تاریخی استساده 

  ۀ بر این اساس، کپی کردن این انتخاب و تعمیم آن بر هم

عقل  تعطیلی  به  که  است  فکری  تنبلی  نوع  یک  مردم 

آنمی  نمی انجامد،  دیگران  عینک  با  جز  که  بلکه طور  و  بیند 

نوعی شکست درونی است که به از کار افتادن دستگاه    نشانگر

ذاتی می   ایمنی  منجر  آن انسان  می شود،  گمان  که  کند طور 

 . راهی برای رهایی نیست جز تقلید جای پای دیگران

اساس  اگر  آن اما  به  و  کرده  تفکیک  را  سکوالریسم  های 

نزع  به  چگونه  که  اندیشه  این  تولد  شرایط  به  و  کنیم  دقت 

از   از   هرچیزقدسیت  زندگی  گوناگون  جوانب  شدن  خالی  و 
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انجام ابزار مصرفی ارزش و اخالق  انسان را به یک کاال و  ید و 

این  بودن  سطحی  به  ایده،  این  ایرادهای  دیگر  و  کرد  تبدیل 

چنین   که  شعارها  پیچیده حلراهدست  شرایط  برای  را  هایی 

 . بردکند، پی می واقع پیشنهاد می 

ی حقوق وجوجستبنابراین، رهایی از استبداد و طغیان و  

آزادی انگیزهو  که ها  تصور  این  اما  است،  ضروری  و  مهم  ای 

است، یک توهم بزرگ و حالتی روانی است   حلراهسکوالریسم  

می تأثیرکه   آرام  را  سکوالریسم  از  چون گرفتگان  کند، 

 خواهند!سکوالریسم را می 

و    حلراهسکوالریسم    :دوم  ۀمقول اختالفات عقیدتی 

 . دینی است

پیش    اینجا مردم  میان  بزرگِ  عقیدتی  اختالفات  از  حرف 

 دورودرازاختالفات    ۀگوینده نیز با طول و تفصیل دربار  .آیدمی 

گوید که چگونه در عالم میان ادیان و درونِ یک دین سخن می 

افتند و تکفیر و جنگ و درگیری واقع مذاهب به جان هم می 

دهد و این چیزی است اختالف در دین و اعتقاد رخ می  سبببه

حال   و  تاریخ  بررسی  با  است قابل که  تنها    .مشاهده  بنابراین 

افکار و عقاید را   این  ۀسکوالریسم است؛ چیزی که هم  حلراه



 سخنان آراسته 
 

398 

هیچ   دیگر  و  برده  گوشه  و   تأثیربه  مردم  زندگی  بر  بدی 

 . روابطشان نخواهد گذاشت

بدون شک اختالف در دین و عقیده یکی از اسباب دشمنی 

ها رخ دهد و ستم ، آن سبببهشدید میان مردم است و چه بسا 

تجاوزها شود مردم  حریم  اما    .به  غرب   ۀتجرب  سبببهفرهنگ 

این  حل  برای  راهی  را  سکوالریسم  دین،  با  آنان  تاریخی 

مفهوم دین در تاریخ آنان رو به   کهچنان خالفات دانسته است،  

ها بر سر آن شدت گرفت و از سوی دیگر ضعف نهاد و دشمنی 

 .ی جز یک نظام جایگزین نبوددچار تحریف شد، بنابراین راه

در   اما  امشکل  بر عبور  آن  ساختن  پیاده  و  تجربه  این  ز 

خطایی است بس بزرگ و قصور   نشانگرتاریخ اسالم است که  

ها میان یک سیاق تمدنی و سیاق تمدنیِ در درک حجم تفاوت 

قرن، کامالً   سیزده  طول  در  و  اسالم  تاریخ  در  آن؛  با  متفاوت 

های دولت   ، ده است و در این مدت زمانسلطه از آن شریعت بو

 دست   بههای متفاوت قدرت را  ها و دورانگوناگونی در سرزمین

اند و کسی در طول این مدت به این نتیجه نرسیده بود داشته 

ها را  که مشکل در خود دین است، بلکه اسباب ستم و دشمنی 

دادند، اما خود دین محل اتفاق همه به اموری دیگر ارجاع می 

پیاده  و  احکام  از  برخی  در  اگرچه  هم سازی بود  با  آن  های 
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داشتند دین    .اختالف  به  بازگشت  حقیقت  است در  ضمانتی 

برای احقاق حقوق و داوری در اختالفات و بستن راه دشمنی، 

الغای آن دروازه را برای اختالفات و درگیری  های بیشتری  اما 

 . باز خواهد گذاشت 

اقام که  است  دینی  همان  مردم   ۀاسالم،  میان  را  عدل 

کند، در نتیجه کسی که محدود ساختن دین را از تضمین می 

ا و  سکوالریسم  سلط طریق  عرص  ۀلغای  در  یا   ۀاسالم  عمومی 

می  مطالبه  را  می به  ، کندسیاست  مقال  و  حال  که زبان  گوید 

کردنش،  پیاده  و  آن  ساختن  حاکم  و  نیست  حق  دین  اسالم 

نمی  برآورده  دارد  را  امیدش  بشر  که  و هدایتی  سازد 

های الزم را برای حاکم ساختن عدالت مطلوب در خود ضمانت

از    .ندارد زبان ی  اینکهما  بر  را  سخنی  چنین  مسلمان  غیر  ک 

نمی  تعجب  پیش آورد  را  آن  و  می کنیم  چنین   .کنیمبینی  در 

درستی دین اسالم و محاسن و فضایل آن   ۀحالتی با وی دربار

این   درستی   بهاما تعجب از مسلمانی است که    .گوییمسخن می 

باور دارد و سپس چنین چیزی می   بهاعتراف    ؛ زیراگویددین 

که د  درستی  است  این  موجب  آن،  بودن  خدایی  و  اسالم  ین 

هدایت و عدل را در محقق و حاکم   ۀهم  ، باورمند به این دین

 . ساختن آن بداند
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انگارانه بنا شده  ای ساده در حقیقت چنین ادعایی بر اندیشه

درباراین  ، است مسلمانان  میان  چون  جزئیات   ۀکه  از  برخی 

 طور بههست، باید اسالم را    نظراختالف داری در اسالم  حکومت

مخالف کامالً  کلی از شما مسلمانان دور ساخت و نظامی را که  

و   نیستید  راضی  آن  به  و  شماست  باور درستی   بهدین  اش 

 است! حلراهاین تنها  ؛ زیرازور بر شما حاکم ساختندارید به

در حقی نظریه  این  هیچ  اما  در خود    حلراهقت  را  درستی 

از  استفاده  با  مردم  بر  سکوالر  قوانین  ساختن  پیاده  و  ندارد 

شریعت  زورکی  ساختن  دور  و  آهن  و  این معنی   ، آتش  اش 

که   داده   حلراه نیست  ارائه  این  را  بلکه  استبداد   معنایبه ای 

با استبداد می  و سکوالر    چه  ، توان بر اساس هر نظامی است و 

سکوالر  چه کرد  ، غیر  که    . حکومت  نیست  آن  معنایش  این 

کردهحلراه مطرح  را  یعنی   حلراهحقیقت    .ایی  نیز  سکوالر 

پشتیبانی از تغییر جبارانه و دور ساختن شریعت با استفاده از 

به   مردم  ساختن  قانع  سپس  و  همان    اینکهزور    حل راه این 

زیرا است ماست  آنکه  دلیل به  شما  ؛  دستان  در   حلراه  ، قدرت 

نه   و  دیگری بر اساس منطق قدرت  حلراه دیگری ندارید و هر  

 مردود است! ، قدرت منطق 
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باید در ذهن خواننده حاضر    اینجا نیز  یک معنای محوری 

سیستم  که  است  این  آن  و  بر باشد  واقعیت  در  سیاسی  های 

هم قناعت  نمی   ۀاساس  شکل  یک مردم  که  طوری  گیرد، 

این یک   .کننده باشد مردم پذیرفتنی و قانع  ۀسیستم برای هم

ایده  ندارد تصور  و  نداشته  وجود  بشری  واقع  در  که  است   . آل 

را حاکم می تمسیس  ۀهم قدرت خود  از  استفاده  با  و ها  سازند 

قانع کردن ملت تالش می  را   ۀکنند و قضیسپس در راه  خود 

می  معرفی  زیبا  را  خود  نظام  و  حال عادالنه  عین  در  و  کنند 

و می  باشند  برخوردار  باالیی  اقناع  قدرت  از  هرچقدر  که  دانند 

شری از مردم از باز هم ق  ، پا سازند  هر قدر به نیکی عدالت را بر 

برپایی  از  مانع  این  اما  بود،  نخواهند  راضی  سیستم  این 

 . ها نیستسیستم 

می  آن  برای  را  حاکمیت این  مشروعیت  وقتی  که  گوییم 

می  تقریر  را  را  شریعت  این  قانع می   خوبی بهکنیم  که  دانیم 

کسانی که قرار است تحت حاکمیت اسالم زندگی   ۀ ساختن هم

نیست،    ، کنند باشند  ژهویبهممکن  نداشته  باور  اسالم  به    .اگر 

دهد بر این بر کسی پوشیده نیست که غیر مسلمان ترجیح می 

درست  اما  شود،  حکومت  وی  بر  خودش  باور  و  دین  اساس 

نیست که این حقیقت سببی برای الغای حکم اسالمی شود که  
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پروردگار  حکم  پذیرش  از  را  مسلمانان  و  داریم  باور  آن  به 

های های مسلمان را از نظامی که قرن مینمحروم کنیم و سرز

ها این  ۀشود همنمی   .متمادی بر آنان حکومت کرده دور سازیم

هم  مجردبهرا   ساختن  کرد  ۀقانع  الغا  زیرامردم  شدنی   ؛  این 

داد نخواهد  و  نداده  رخ  نظامی  هیچ  برای  و    آنچهاما    .نیست 

را   عدالت  همه  برای  سیستم  این  که  است  این  است،  واجب 

همه قانع شوند که این نظام از دیگر   آنکهکند، نه  تضمین می 

 . ها بهتر استنظام

هم حال  لیبرال  سیستم  ۀاین  نظام  مثال  برای  هاست، 

اند، اما از داند که اقشار متفاوتی از مردم مخالف این انتخاب می 

مردم کردن  قانع  برای  دست   تالش  خودش  بودن  برحق  به 

به  نمی  و  انتخابوجوجست کشد  برای ی  که  جایگزین  های 

باشد بهتر  پرداخت  ، مردم  از    ، نخواهد  کرد  خواهد  سعی  بلکه 

این   ثابت کند که  به دیگران  این سیستم  خالل پیاده ساختن 

 . بهترین انتخابِ پیش روی آنان است 

هی برد  با این یادآوری به سطحی بودن این اندیشه پی خوا

را   مجردبهکه   شریعت  حکم  که  مردم  از  گروهی  وجود 

نظام   ، پسندندنمی  با  سکوالریسم  کردن  جایگزین  در  سعی 

دار آن است که برای راضی کردن یک گروه خنده   . دارداسالمی  
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که  دارند  را  نظامی  زورکی  ساختن  حاکم  در  سعی  اقلیت 

 پذیرند! اکثریت آن را نمی 

از  حلراهسکوالریسم    :سوم   ۀمقول بهتر  فهم  برای  ی 

 . دین است 

خود   ذات  در  سکوالریسم  مقوله،  این  صاحبان  نگاه  در 

ندارد دین  با  مخالفتی  هیچ  و  نیست  دین  آنان   .دشمن 

را   ایده حلراه  عنوانبهسکوالریسم  و ی  صحیح  فهم  برای  آل 

برداشت برابر  در  دین  از  تنگعقالنی  تفسیرهای های  و  نظرانه 

 . دانندمی افراطی 

جایگاه   به  را  دین  سکوالریسم  نگاه،  این  اساس  بر 

بازمی طبیعی  پروردگار  و  بنده  میان  ارتباط  یعنی    .گردانداش 

بیرونی    قیدوبندهرگونه    دور از به  و  ای روحانی و صادقانهرابطه

اجبار فهم   .یا  همان  دین،  از  سکوالر  فهم  این  آنان  نگاه  از 

 . صحیح است

اما این در حقیقت فهمِ دین بر اساس یک معیار بیگانه از  

شخص سکوالر، دین را بر اساس   .آن است نه فهم آن از داخل

شناسد بلکه مبانی سکوالر را بر مبانی و اصول و احکامش نمی 

به مرجعیت سکوالر   گونه، دین محکوماین  .گرداندآن حاکم می 

بطالن این سخن از سوی کسی   .و ابزارهای فهم آن خواهد بود
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مناقشه حقبه که   به  نیاز  آشناست،  آن  طبیعت  و  دین  ای یقت 

ی بدیهی شکلبهطوالنی ندارد و هر مسلمانی اشتباه این نگاه را  

باور دارند و قرآنی که هر روز   زیرا   ؛ داندمی  به آن  اسالمی که 

مخالف کامالً  شناسند،  که می   ملسو هيلع هللا ىلصنت پیامبرشان  خوانند و سمی 

برای مسلمانی که از ایمانی درست برخوردار   .این تصویر است

باور کند  ، است یا  بپذیرد  را  ندارد که چنین سخنی  او   .امکان 

اسالم  می  که  رابطصرفاً  داند  دایره  ۀیک  در  تنگ محدود  ای 

نیست که بنده از طریق آن با پروردگارش ارتباط بگیرد و این 

هم  اگرچهرابطه   اما  است  دین  از  نیست،    ۀبخشی  همان دین 

که  به می   طور  محدود  و  معین  حدودی  به  مقید  اسالم  داند 

آزادی برابر  در  که  نیست  فردی  قرار آزادی  دیگر  متضاد  های 

عمل  می  در  بلکه  وسیعگیرد،  این  می از  تا  تر  بر    آنکهشود 

 . زندگی مردم و جزئیات گوناگون آن حاکم شود 

را   دین  که  است  این  سکوالریسم  در  دین  صحیح  فهم 

و   بر  برداشته  می   حدومرزبنا  تفسیر  بدون  سکوالر   آنکهکنند، 

 چیز هیچهای آن و  سازی در خود دین و نصوص و اصول و پیاده 

است که این تفسیر را بپذیریم    دیگری نگاه کنند، و سپس الزم

این منطق   ؛ زیراو برایش از آنان تشکر کنیم و پیروشان شویم

 عقل و آزادی اندیشه است!
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ی برای جلوگیری از حلراهسکوالریسم    :چهارم  ۀمقول

 . از دین در اختالفات سیاسی است هسوءاستفاد 

داستان مقوله  این  پرشماریذیل  رویدادهای  و  چهها   ، 

چهراست   می   ، دروغ  و  برای نقل  باشد  مثالی  تا  کنند 

سیاست، چه در این دوران و یا از   ۀبرداری از دین در عرصبهره

 .های دیگرها و ملت های نخست اسالم یا از فرهنگتاریخ دوران

که   مردم  احساسات  با  بازی  جز  نیست  چیزی  اساساً هدف 

از دین را دوست ندارند تا در نتیجه به سکوالریسم   سوءاستفاده

 . راضی شوند

گذارد ای می اما هنگامی که انسان خردمند عاطفه را گوشه

این مقوله می   شکل بهو   به  و درست  متوجه   ، اندیشدموضوعی 

بهره می  واقع  در  که  به برداریشود  نباید  دین  از  سیاسی  های 

ی به آن رسیده است،  ای برسد که سکوالریسم غربچنین نتیجه 

سیاسی  فضای  از  دین  ساختن  دور  وجوب  معانی    ۀهم  .یعنی 

قرار داد؛    سوءاستفادهبرداری یا  بهرهمورد  توانزیبا و نازیبا را می 

آزادی نمونه  بشر  ، انسانیت  ، برای   ،عدالت  ، امنیت  ، حقوق 

همه میهن مفاهیم،  دیگر  و  سیاسی  بهرهمورد  دوستی  برداری 

تجاوزها   ینتربزرگها و  آن بدترین جنایتقرار گرفته و به نام  
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در حق بشر صورت گرفته، پس چرا خواستار الغای این مفاهیم 

 قرار نگیرند؟!  سوءاستفادهمورد  شویم تانمی 

نمی  پیشنهادی  چنین  که   . کندکسی  است  دین  تنها 

آن کنند که چون برخی از  اش فکر می دار دربارهگونه خنده این

گویا حکم بر اساس    .باید آن را الغا کرد  ، کنندمی   استفادهسوء

انجام شود که هیچ  پروردگار جهانیان  از سوی خود  باید  دین 

ای ظلم از سوی اجراکنندگانش رخ سهو و اشتباه و خطا و ذره

کلی از وجود کنار   طوربهدر غیر این صورت باید آن را    ، ندهد

 . بدون شک چنین طرز فکری اوج افراط است .زد

دارد،  ک را  امر  این  اصالح  قصد  که  وضع   حل راهسی  آن 

بهرهضمانت این  از  که  است  یا هایی  دین  از  اشتباه  برداری 

ارتکاب    سوءاستفاده  برای  آن  است   آنچهاز  دین  خالف 

کند ضمانت  .جلوگیری  سازمان چنین  سوی  از  و هایی  ها 

ابزارهای الزم و فرهنگ عمیق و آگاهی است که باید در عالم 

رخ دهد و در خرد جامعه جای گیرد تا هر شخص یا گروه واقع  

بهره قصد  که  انحراف یا سیستمی  توجیه  برای  دین  از  برداری 

دارد سازند  را   خود  از   .متوقف  جلوگیری  برای  دین  الغای  اما 

؛  است  غیرعملی طرز فکری اشتباه و در عین حال    ، سوءاستفاده

کرده  اینکه  مجردبهمردم    زیرا ترک  را  دین  ترک تو  را  آن  ای 
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گویند بلکه همواره کسانی خواهند بود که صادقانه خواهان نمی 

هستند دین  ساختن  طور  ، پیاده  قصد    همین  که  کسانی 

دارند  سوءاستفاده را  آن  روشی    .از  ثمرهعمالً  چنین  ای هیچ 

انداختن آن  و  بازی گرفتن دین شخص  به  نخواهد داشت جز 

 . در باتالق شبهات 

سکوالریسم   یک    چیزهیچ  حلراهبنابراین،  بلکه  نیست، 

رابط نوع  و  غرب  تاریخ  در  فرهنگی  مشکلی  از  ناشیانه   ۀ کپی 

با دین تحریف تنبلی فکری به   سبببهشان است که  شده آنان 

آشفته سرزمین را  مردم  تصور  تا  شده  آورده  ما  اسالمی  های 

بدون   و نتیجه  آنکهسازد،  مردم  حقوق  حفظ  در  واقعی  ای 

مانع    ینتربزرگتبدیل به    خود  بلکه  .برپایی عدالت داشته باشد 

 . شودمی عدالت و حقوق  سویبهدر برابر هر دعوت واقعی 
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 با اندیشه باید به مصاف اندیشه رفت
آورند و معنای درستی بسیاری از مردم این مقوله را به زبان می 

نظر   مناقشرا در  آن  و  و   ۀدارند  بیان ضعف  و  آن  نقد  و  افکار 

به بیان   .تر استای قوی قدرت آن و پاسخ به اندیشه با اندیشه

نگاه صحیح را باید عرضه کرد و دالیل و براهین را برای   ، دیگر

 . های منحرف از پایه ویران گردد اندیشه  آنکهآن آورد تا    تأیید

می این مردم  گونه  تصورات  بر  و   تأثیرتوان  گذاشت  مثبت 

 . بسیاری از مفاهیم اشتباه را تصحیح کرد

اهمیت رویارویی افکار   نمایانگراین معنایی است صحیح که  

کننده و  گفتمانی قانع  ۀصحیح و ضرورت عرض  ۀباطل با اندیش

پای بر  که  است  است  ۀمؤثر  استوار  برهان  و  زیرادلیل  ممکن   ؛ 

باطل  است   از مفاهیم  فریبنده   سبببهبسیاری  اش توجه قالب 

کم نبوده باورهای باطلی   . برخی از جوانان را به خود جلب کند 

عبارت   سبببه که   در  آن  بیان  و  در زیبایی ظاهرش  زیبا  های 

بدون   یافته،  رواج  مردم  در    آنکهمیان  کافی  ش  تأییددالیل 

از  اینجا باشد؛   پرده  نقادانه  تفکر  که  آن بی ست  بودن  اساس 

 . شویداش را با آب حقیقت می شده بزک  ۀدارد و چهربرمی 

اما چیزی که باید نسبت به آن هشیار بود این است که این  

عبارت گاه برای معنای دیگری و انحصار موجود در جمله برای 
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گوینده به رویارویی فکری با   اینجارود؛  هدفی خاص به کار می 

هرگونه الزام یا منعی را در برابر آن   خواند ویک اندیشه فرامی 

اندیشه را باید با اندیشه   :گوید وی هنگامی که می   .کندرد می 

می  این مضمون  به  را  پیامی  کهپاسخ گفت،  دنیای   :رساند  در 

 وگو گفت  حلراهی ندارد و تنها  تأثیرن  بازداشتاندیشه، الزام یا  

 . و مناقشه است نه منع و الزام

مقوله   ممنوعیت  همثالً  این  با    آنچهنگام  علنی  مخالفت 

به  تشویق  منع  یا  و  ارتداد  یا ممنوعیت  است  اسالمی  شریعت 

با  که  باطل  مذاهب  نشر  از  جلوگیری  یا  و  منکرات  و  فحشا 

های منحرف به میان اصول اسالم مشکل دارند یا ترویج کتاب 

می اینجا  .آیدمی  که  اندیشه    :گویندست  با  باید  تنها  را  اندیشه 

تواند پول تقلبی را از پاسخ گفت و فقط پولِ اصلی است که می 

اندیشه  بگذارید  بنابراین  رویارو شوند، در میدان خارج کند،  ها 

 آنکه شود، بدون  تر است که پیروز می درست  ۀپایان این اندیش

مسئل کنیم  ۀبخواهیم  بحث  وارد  را  مصادره  و  الزام  و  ؛  منع 

فایده اینچراکه   نتیجها  بلکه  ندارد،  می   ۀای  این   .دهدعکس 

دیگری   ۀطرز فکر باعث شده که برخی از طرفداران آن به نتیج

آن و  قوانین    ، برسند  هرگونه  یک   آورالزاممنع  اساس  بر 

 . استدالل دینی است



 سخنان آراسته 
 

410 

افراط   نوعی  اما دچار  آمده،  از خاستگاه درستی  این مقوله 

ن گفته که با اندیشه باید به مصاف اصل ای  .نکوهیده شده است 

اما   است،  صحیح  رفت  با   اینکهاندیشه  رویارویی  راه  تنها 

 .و جدل فکری بدانیم، افراط است  وگوگفت های باطل را  اندیشه

ها مهم و ضروری است و از برخی از اندیشه  ۀ و مناقش  وگوگفت 

نگرفتن   تأثیرسوی دیگر منع و محدود ساختن حضور آن برای  

نیز   مردم  از  بین   حلراهبرخی  تضادی  و  است  مفیدی  و  مهم 

نیست دو  زیرااین  و   ؛  است  مفید  مردم  از  برخی  برای  یکی 

 .دیگری برای گروهی دیگر

مردم    .است  یهی بد  ۀها یک مسئلاین مسئله در ذهن انسان

اندیشه می  از  برخی  ساختن  محدود  که  زیان دانند  بار،  های 

ای که دعوت به برای مثال با نگاه به اندیشه  .بسیار مفید است

خشونت و تجاوز در حق مردم یا تعطیل منافع آنان یا به خطر 

می  امنیتشان  همانداختن  که  دید  خواهی  مردم   ۀدهد، 

ا چنین  گسترش  و  نشر  از  ضروری ندیشهجلوگیری  را  ای 

دایرمی  تا  آنان    ۀدانند  از  و گیرند وسیعمی   تأثیرکسانی که  تر 

دیگر کسی را نخواهی    اینجا  .زیان بیشتری متوجه جامه نشود

اندیشه پاسخ گفت!  :دید که بگوید با  باید  همه   زیرا   اندیشه را 

  وگوگفتاست که با    حلراهدانند که منع، بخشی اساسی از  می 
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می  کامل  ادله  بیان  و  مناقشه  تعارضی و  دو  این  میان  و  شود 

 .بینندنمی 

مطرح   هنگامی  تنها  اعتراضی  چنین  که  است  این  مشکل 

اندیشه می  و  تصورات  از  خاصی  نوع  که  میز شود  روی  بر  ها 

اندیشه  یعنی  تصوباشد،  با  که  داشته  هایی  زاویه  شرعی  رات 

بیشتر  .باشد  نیز  مقوله  این  حالتی  چنین  برداری بهرهمورد  در 

می  می قرار  مردم  زبان  بر  و  اصلی  گیرد  سبب  اما  معموالً آید 

های لیبرال است که برای گذار، ارزشتأثیرپنهان است و عامل  

نیست،  قائل  سیاسی  و  قانونی  نظر  از  جایگاهی  هیچ  دین 

یک باور دینی معنایی   سبببه  ، ز هر نظریبنابراین جلوگیری ا

 . باشد  خواهدچه می هر ، حال آن نظرندارد

که   اصلی  سبب  است،   اینجااما  پنهان  پرده  پس  در 

این است که آیا شایسته که دین سببی برای منع یا الزام 

به  باشد؟   درونی  باور  اندیشه   اینکهنه  با  باید  تنها  را  اندیشه 

دربار را  قاعده  این  بود  چنین  اگر  که  گفت  تمام   ۀپاسخ 

بردند، اما محدود ساختن آن به یک های دنیا به کار می اندیشه

فکری،   ۀعرص برمی   خاص  دیگر  عاملی  وجود  از  که پرده  دارد 

تا چنین تصوری را فشار حقیقی را بر صاحبش وارد می  سازد 

اش  بپذیرد و سپس ممکن است دچار این توهم شود که انگیزه
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امری معین مانند این مقوله است اما در حقیقت محرک فعال 

امری بیگانه است که ربطی به این   ، در پذیرش چنین رویکردی

را   . ندارد  مقوله رویکردی  چنین  که  کسی  برای  بنابراین، 

اصلی وارد این بحث شود و به   ۀپذیرفته الزم است تا از درواز

انگیز  ۀمناقش و  ایراد  مقوله   ۀاصل  نه  بپردازد،  غیر واقعی  هایی 

 .موضوعی 

اگر    :گویندمی  بنابراین  است،  مرغوب  ممنوعی  هر 

چیزی را ممنوع اعالم کردی، آن را پرطرفدارتر خواهی 

 . کرد

صحیح   حاالت  بسیاری  در  است  ممکن  نیز  عبارت  این 

سیاق  اعتبار  به  یا  ناصحیح  منع  مانند  اما باشد،  خاص،  هایی 

اقرار   .هر منعی و در هر حالی درست باشد   ۀتواند دربارنمی  با 

شود، تصور رخی از انواع منع به این نتیجه منجر می ب  اینکهبه  

همیشگی   اینکه قانونی  منعا درست  نانیز    است  این  و   ،ست 

می  مردم  در  رغبت  ایجاد  باعث  مسئله   . شودهمیشه  ای این 

فهمند و هر نظامی در دوران ما است واضح که مردم آن را می 

و  اجتماعی  و  اقتصادی  جانب  در  را  ممنوعات  از  بلند  لیستی 

ای از عادات و ای نیز مجموعههر جامعه  .سیاسی و امنیتی دارد

می سنت  نهادنش خودداری  پا  زیر  از  فرد  هر  که  دارد   .کند ها 
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تنگاین  ۀهم در  کم تر  ها  و  ممنوعات  این  بر  عرصه  کردن 

است مؤثر  آن  از  مردمی  نفرت  و  حضور  فکر   .کردن  به  هرگز 

تر شدن این ممنوعات کسی نرسیده که این منع باعث محبوب

ممنوعیتمی  این  از  جلوگیری  برای  بهانه  این  از  یا  ها شود 

 . استفاده کند 

را   مردم  راهنمایی،  چراغ  گذاشتن  بگوید  که  نیست  عاقلی 

از چراغ قرمز تشویق می برای ع برای بور  کند و وضع مجازات 

می  جرم  ارتکاب  به  میل  تقویت  باعث  یا  جرم   آنکهشود 

و سموم و غذاهای فاسد باعث روی آوردن  موادمخدرممنوعیت 

ها همه از بدیهیاتی است که بر این  .شودبیشتر مردم به آن می 

 . کسی پوشیده نیست

ف با  باید  را  »فکر  عبارت  مقوله بنابراین  پاسخ گفت«  ای کر 

سنگین کردنش به است محبوب و جذاب که مردم بدون سبک 

برخی از   ۀدربارمثالً    و  آورند و اگرچه در برخی جوانبزبان می 

یا    هاممنوعیت ندارد  واقعی  سببی  آن  در  منع  ی روشبه که 

نادرست انجام شده، ممکن است باعث بیشتر شدن رغبت نزد 

هر ممنوعی یا حکم   ۀاما تعمیم آن درباربسیاری از مردم شود،  

است،    اینکهبر   قانون  همین  منع  در  بیهوده نوعاصل  ی جدل 

 . زندامری محسوس است که از عاقل سر نمی  ۀدربار
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خود،  دین  اصول  حفظ  برای  که  هنگامی  اساس،  این  بر 

آزادی ایراد وارد کردن در آن یا ارتداد را ممنوع یا از گسترش 

جامع در  می مسل  ۀفحشا  جلوگیری  هممان  کارها   ۀکنیم،  این 

آن   ۀباعث تنگ شدن عرصه بر این عوامل و محدود شدن عرص 

جامع توسط  دانستنش  زشت  می   ۀو  نه  مسلمان   آنکه شود 

شود آن  بیشتر  محبوبیت  برای  ذهن   .سببی  به  چیزی  چنین 

برای کوچک جلوه دادن منع شرعی   آنکهآید و  هیچ عاقلی نمی 

 : کند از دو جهت مرتکب خطا شدهمی  از این عبارت استفاده

ای که آشکارا از  ناخودآگاه از قاعده   ۀاستفاد   :جهت نخست

 . نظر عقل و واقع اشتباه است

 .ای از احکام شرعی کوچک شمردن پاره   :جهت دوم

نمی  همین،  درباربرای  به حفظ    ۀتوان  که  ممنوعاتی  دیگر 

یا   تحصیل  یا  اقتصادی  امنیت  و  اموال  یا حفظ   هرچیز امنیت 

از این قاعده استفاده   دیگری که به زندگی مردم مربوط است 

ایمان دارد شایسته    ملسو هيلع هللا ىلص برای کسی که به اهلل و پیامبرش    .برد

 ۀقدر ضعیف باشد و مسئل نیست که مقام حفظ دین نزد او آن

درک کند اما   کوچک  ردقهرچ   ، هر سبب دنیوی  ۀمنع را دربار 

است شریعت  اصول  بر  مبنی  که  شدن   را  منعی  بیشتر  باعث 

 طرفداران فساد بداند!
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اندیش   :گویندمی    ۀاندیش  خود خودبه صحیح    ۀ اما 

 .زنداشتباه را کنار می 

درست    ۀای که با ادلاین سخن تا حدی درست است؛ ایده 

ش  تأثیر ی موضوعی و صحیح ارائه شود  روشبهپشتیبانی شود و  

قوی اندیشنیز  از  ندارد  ۀتر  دلیلی  که  بود  خواهد  این   .باطلی 

و   دلیل  بهبیان شد، یعنی ضرورت توجه    آنچهی است بر  تأکید

 . ق و رد باطلبرهان برای گسترش ح 

درستی است که برخی    ۀاین مقول  :گوییماما باری دیگر می 

می  را  باطلی  معنای  آن  رد    ،خواهنداز  که    هرگونهیعنی  الزام 

دارد دینی  درست    .مستندی  سخنی  به  باطل  هدفی  برای  او 

می  اندیش  ۀاندیش  اینکهجوید؛  استناد  کنار   ۀدرست،  را  باطل 

الغای عوامل مهم دیگر برای حفظ دین مردم   معنایبهزند  می 

 . است، نیست بارزیان برایشان  آنچهو جلوگیری از 

کردن    تأکید   اینجا فکر  که  است  ضروری  مهم  این  بر 

اندیش  ۀ»اندیش  روشبه می   ۀدرست،  کنار  را  نوعی غلط  زند« 

 تأثیر  ۀبینی دربارنگری و سطحی مقایسه است که خالی از ساده 

اندیشه نیستآشکار  جوامع  در  اندیشه   .ها  هر حضور  در  ها 

بودن آن نیست  دلیلبهصرفاً  ای  جامعه  بیان دیگر  .درست    ،به 

درست این هرچه  اندیشه  یک  که  نیست  و گونه  زیباتر  و  تر 
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این تصوری   . رواج بیشتری نیز خواهد یافتلزاماً  اتر باشد  واضح

و خیالی  تجریدی  از به  ،است  و   دور  واقع  درک طبیعتِ جهانِ 

ای بر اساس عواملی هر اندیشه   .هاپذیری از اندیشه تأثیراسباب  

می  گسترش  پاره گوناگون  که  به یابد  ربطی  عوامل  این  از  ای 

ندارد معرفتی  و  فکری  ابزاندیشه  .فضای  که  رسانههایی  ای ار 

هایی که از این بهتری در اختیار داشته باشند بیشتر از اندیشه

ذاتاً ها  کنند، هرچقدر این اندیشه برند رشد می عوامل بهره نمی 

قویدرست  و  و مستدل تر  و عقالنی تر  باشندتر   همین طور   .تر 

چند   ، افکاری که از پشتیبانی مالی یا سیاسی برخوردار باشند

مؤثرتر   امتیازها برابر  این  از  که  بود  خواهند  افکاری  از 

عوامل   .اندبهرهبی  و  بشری  نفس  طبیعت  گرفتن  نظر  در 

بر    ، تصور  ، آگاهی   ۀ دهندشکل  او  فرهنگی  و  فکری  هویت 

از ساده پیچیدگی قضیه می  پرده  و  این گمان افزاید  بودن  لوح 

دارد؛ برای نمونه، تعصبات قومی و ملی و تکبِّر و حسادت برمی 

بدون    ، و محبت پول و جایگاه و اعتبار اجتماعی و دیگر عوامل

فراوانی در پذیرش یک   تأثیر  ، در نظر گرفتن میزان حق و باطل

 . ه و رد آن دارداندیش

گفته شد، این توهم که گسترش افکار بر اساس   آنچهبنا بر  

اندیش میان  عقالنی  است،    ۀکشمکشی  غلط  و   اینکه درست 
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اندیش ذاتاً  مطلق    شکل بهدرست    ۀاندیش زدن  کنار  به   ۀقادر 

ورزی در خأل  غلط و دور کردن آن از صحنه است، نوعی اندیشه

ها و کیفیت گسترش آن است و انگارانه در فهم اندیشه و ساده 

به نادیده گرفتن ابزارهای مؤثر در گسترش حق یا جلوگیری از  

 . انجامدباطل می 

کوچک  هدف  به  که  مقوله  این  تابعِ  دیگر سخنان  از 

می  کار  به  دین  بر  مبتنی  نظام  هرگونه  این شمردن  رود 

بنابراین   .تر استتربیت در فضای آزاد، تربیتی قوی   :است

ها را در اختیار دارد انتخاب   ۀکسی که در محیطی آزاد که هم

با وجود دسترسی به همدار می دین به دین خود هشود و  چیز 

تر از کسی است که  تر و عمیقاش قوی داریاست، دینپایبند  

تدین او به   زیرا؛  دار شده استها دینبدون وجود دیگر انتخاب

 . داری اجباری استخالف اولی بیشتر یک نوع دین

دینی  الزامِ  یا  منع  هرگونه  تعطیل  فکر،  طرز  این  از  هدف 

تا   فضای  دین  آنکهاست  در  شخص  و کامالً  داری  باشد  آزاد 

بدون شک   .واضح باشدکامالً  اش  داریوضعیت او و میزان دین 

سبک به  آزادی  آزادی،  این  از  آنان  که   منظور  است  لیبرال 

تنها این تفسیر از آزادی است   ؛ زیراگیردشریعت را در نظر نمی 
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هم می انتخاب   ۀکه  فراهم  را  حرام  ارتکاب  برای  تا ها  سازد 

 . شخص تنها برای خداوند آن را ترک گوید

این مقوله، اثر آن را    ۀب، بیاییم پیش از پذیرش ناآگاهانوخ

 . در عمل امتحان کنیم

 تر است؟ داری در جوامع »آزاد« قویدین آیا 

هر عاقلی   .کندواقعیت این جوامع، این مقوله را تکذیب می 

این را می  اسباب فساد و  خیلی بدیهی  داند که فراهم ساختن 

در   منکرات  ساختن  فراهم  و  غرایز  تحریک  و  الکل  انتشار 

کند و به نشر ای تضعیف می داری را در هر جامعه، دینجاهمه

شدن   کم  و  فجور  و  می   پایبندیفساد  طاعات  این   .انجامدبه 

آیا   .ی آمار و ارقام نداردگیرپیای بدیهی است که نیاز به  نتیجه

دین در  مسلمان  پیشِ  قرن  چند  ضعیفجوامعِ  از داری  تر 

پروردگار  شرع  به  که  است  مسلمان  کنونی  جوامع  از  بسیاری 

 کنند؟حکم نمی 

بادبان  گذاشتن  باز  که  است  این  بر  آزادیِ واقع شاهد  های 

بی  و  باعث ضعیف شدن دینرفتار  اخالقی  باریِ  و  و بند  داری 

آنان می ان شدن اخالق ملت ویر تباه شدن دین  و  شود، در ها 

سازد امر به معروف  تر می داری آنان را قویدین   آنچهحالی که،  

 . و نهی از منکر است
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این توهم که تربیت در محیط از  پس  های آزاد بهتر است 

 کجا آمده؟ 

ان به  پایبندشاید یکی از دالیل این توهم، دیدن اقلیتی از  

های عوامل و انگیزه   ۀوامع است که با وجود همدین در این ج

سهل  و  دین  خود  ترک  دین  بر  شرع  احکام  در  پایبند انگاری 

 ۀآنان به دین در چنین محیطی نشان  پایبندیشک  بی   .اندمانده 

می  نشان  و  است  آنان  قوی  دین تدین  که  چنین دهد  داری 

قوی  زندگی کسی  مناسب  محیطی  در  که  است  از شخصی  تر 

وسوسه می  عوامل  با  و  داردکند  سروکار  کمتری  این   .گر  اما 

بندوبار گروهِ اقلیت در مقایسه با اکثریتی که از این محیط بی 

گرفته  تأثیر اندک بد  بسیار  همین  اند  برای  و  این نمی اند  توان 

استثنای ناچیز را معیاری برای مقایسه قرار داد، بلکه برعکس، 

همین که   .همین کم بودن آنان دلیلی است برعکس این مدعا

داری برایشان دشوار است و در راه حفظ آنان کم هستند و دین

هزین می   ۀآن  همبسیار  که این  ۀدهند،  است  این  بر  دلیل  ها 

 . شوداز آزادی مطلق تقویت نمی داری در چنین محیطی دین

شود امکان ندارد که تدین در محیطی که با آن دشمنی می 

دهد و شک را تقویت داران دعوت می یا به نفرت از دین و دین

شود  ، کندمی  دیگر    .قوی  سوی  محیط،   هرچهاز  یک  در 
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تشویق قرار گیرد و به پیروی از دین دعوت شود مورد داریدین

آن   با  مخالفت  از  دین و  آسان نهی شود،  مردم  برای  نیز  داری 

یا آن شک   ۀاگر دربار  .یابدشود و گسترش می می  اندازی شود 

داران بترسانند و به ترک آن فراخوانند، مردم را از دین و دین

انگیزه دینیا  شود،  بیشتر  دین  با  مخالفت  نیز های  داری 

شود و همین به ضعف آن در جامعه  تر می تر و پرهزینهسخت 

 . انجامدمی 

 ۀ آیا این عاقالنه و از نظر تربیتی درست است که پدری هم

دروازشهوت  و  کند  عرضه  فرزندش  به  را  حرام   ۀهم   ۀهای 

را  بدی  انتخاب کامالً  ها  در  را  او  و  بگذارد  باز  برابرش  در 

آزاد بگذارد و سپس توقع داشته باشد که این کارش    چیزهمه

تر و ذارد و ایمان او را قویداری فرزندش بگمثبتی بر دین  تأثیر

 تر بگرداند؟!عمیق

امر به معروف و نهی از منکر    ۀاز همین روی شریعت قاعد 

پذیرش    آنکهرا آورده که تشویقی است برای گسترش خیر تا  

آن آسان شود و مردم بر انجامش توانا شوند و تشویق به ترک 

منکر  مجال  تا  نموده  آن  منع  و  آن  مرتکب  نصیحت  و  منکر 

انگیزه و    . تر شودهایش ضعیف اندک شود و ترکش آسان شود 

باعث تضعیف تدین   آنچهکند که شریعت به  آیا عاقلی تصور می 



 رفت  شهیبه مصاف اند دیبا شهیبا اند
 

421 

کند   گمان  خود  توهم  در  و  فرابخواند  دیناست  در که  داری 

تر خواهد شد و در تر و آسان سازی اسالم قوی صورت عدم پیاده 

 شود؟!صورت پیاده ساختن اسالم، تدین جامعه نیز ضعیف می 

ای است که ممکن نیست مسلمانی آن را به زبان این نتیجه

بیان   ؛ زیراای همین استآورد، اما معنای حقیقی چنین مقوله

دینمی  که  در  دارد  قویداری  شریعت،  مخالفِ  آزادِ  تر فضای 

این سخن متوجه این حقیقت نیست اما   ۀ چه بسا گویند  .است

شود مسئول پیامدهای سخنی که گفته نباشد و این باعث نمی 

آورد دقت نکند و تنها زمانی هایی که به زبان می مقوله  ۀدربار

 . اش پی برده باشد حقیقی  معنایبه سخنی را بگوید که 

»فقط با اندیشه باید    :ها داشتیمای از مقوله ته دس  اینجا پس  

  ۀبه رویارویی اندیشه رفت« و »ممنوع مرغوب است« و »اندیش

اندیش می   ۀدرست،  کنار  را  »دیننادرست  و  در زند«  داری 

ها، گوینده برای این مقوله   ۀدر هم  .تر است«محیط آزاد، قوی 

که مبنای   هر حکمی   ۀمنع یا الزام دربارمبدأ  توجیهِ نپذیرفتن  

است جسته  استناد  آن  به  دارد،  وجود    .دینی  شود می   آنکهبا 

این مقوله از  را  برخی  دارد   نحوبهها  امکان  اما  فهمید،  درستی 

و  برد  بهره  باطل  مفاهیم  و  اشتباه  معانی  برای عبور  آن  از  که 

عبارت  این  پس  در  پنهان  حقیقی  کشف سبب  نیازمند  که  ها 
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مردم  از  برخی  توسط  شریعت  احکام  شدن  الزامی  رد  است، 

 . است

مطرح شده که فرهنگ سکوالر معاصر    آنجایی این فرض از  

]ب الزام  پذیرش  سرمبدأ  ا  از  می   دینی[  همین باز  برای  و  زند 

  که چنانخود را    ۀها مسئلگونه عبارتاین  ۀالزم است که گویند

نه  لزوم احکام شریعت مطرح کند،  از جهت عدم  هست یعنی 

در پس سخنانی مُجمَل و کلی پنهان شود و این توهم را   آنکه

نقط آورد که  ایراد مورد  »الف«  ۀپدید  بحث است در حالی که 

 . »ج« است ۀصلی در نقط ا
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می اجازه  ما  به  به آنان  هم  ما  پس  دهند، 

 آنان اجازه دهیم 
 ۀدهند، چرا ما به آنان اجازساخت مسجد می   ۀآنان به ما اجاز

می  اجازه  آنان  ندهیم؟  کلیسا  در ساخت  مسلمانان  که  دهند 

هایشان به اسالم دعوت دهند، چرا ما همین اجازه را  سرزمین

آنان نمی  اعیاد ما به ما تبریک می به  آنان برای  گویند، دهیم؟ 

دیگر سخنانی که و    گونه به آنان تبریک نگوییم؟چرا ما همین

که غیر مسلمانان برای   رهمین طو  :کنندیک معنا را تکرار می 

می  انجام  را  کاری  نباید  ما  ما  چرا  و   مثلبهمقابله دهند  کنیم 

 همان کار را برای آنان انجام ندهیم؟!

می   ۀگویند گمان  مقوله  که  این  می   آنچهکند  کند تصور 

معروف عدل قرار دارد که اگر شخصی به تو خوبی   ۀتحت قاعد 

بنا کنند که  ان می حتی برخی گم  .کرد تو هم به او خوبی کن

فضل اخالقی باید از این حد هم عبور کنیم و با مردم همان بر  

رفتار را داشته باشیم که دوست داریم با ما انجام دهند )یعنی 

از   خوبی   آنکهپیش  آنان  حق  در  ما  کنند  خوبی  ما  حق  در 

 . کنیم(
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 ۀهای رمانتیک رؤیاگونبرخی از این قرائت  ۀمناقش  دور ازبه

ر از واقعیتِ موجود، متسامح دورازواقع که جوامع غربی را فرات 

های سازمانی موجود نزد آنان را در دهد و پیچیدگی نشان می 

نمی  ایننظر  و  می   گیرد  نادیده  تعاملشان را  در  آنان  که  گیرد 

از بیرون   آنچهعرف و عادات و دینشان است و    وجز  آنچهمیان  

شوند و گاه از این نیز عبور کرده و بخشی آمده تفاوت قائل می 

حقوق مسلمانان را که خالف دین و عرف آنان است مصادره از  

می  ممنوع  یا یا  مسلمان  زنان  برای  روبنده  منع  مانند  کنند، 

 .ساختن مساجد یا ساختن مناره برای مساجد و دیگر موارد

ایراد این مقوله این است   ، هااین  ۀبدون در نظر گرفتن هم

بحبوح عدا  ۀکه در  و  از مساوات  توهمی  تصویر  امری این  لت، 

کند و آن این است که هر شخص برای بدیهی را فراموش می 

خود یک مرجعِ واال دارد که در شناخت درست و غلط و تعیین 

به آن مراجعه می  باطل  از  کند و درست نیست که تحت حق 

و ترجیح شخصی   با مورد   درحالت فشار درونی  ی که مخالف 

واالست،   مرجعیت  بلکه  مثلبهمقابلهاین  »جبران   کند،  این 

 . محبت« نباید مخالفت شریعت باشد 

هایی که در آغاز بحث ذکر شد، متوجه شدیم که در مثال 

متضمن دعوت به مخالفت با احکام و اصول شرعی واضح، برای 
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م طرف  محبت  جای    . است   قابلجبران  به  این   آنکهیعنی 

اصول شرعی   مثل بهمقابله  به  مان عرضه کنیم، شرع محکوم را 

است   ممکن  ما  نزد  کار  یک  حکم  است!  شده  آن   دلیلبه به 

فسادش و  و  ، زیان  کاری مورد  حرام  آنان  اگر  اما  باشد،  نهی 

ما نیز باید از احکام خود کوتاه   ، مانند آن را برای ما انجام دادند

 بیاییم و از باب جبران نیکی مباحش بدانیم! 

حال    .در اوامر و نواهی شریعت تابع حکم آن است  مسلمان

اشکالی ندارد که    ، از نظر شرعی ممنوع نباشد  مثلبهمقابلهاگر  

این اصل در شریعت آمده و شرع امر به نیکی در   . انجامش داد

ْحَسَن ِمنَْها  ﴿  :برابر نیکی نموده است
َ
ِإَوَذا ُحيلِيُْتم بَِتِحيذةٍّ فََحيُّواْ بِأ

ْو  
َ
شما   [86نساء:  ]  ﴾ُردُّوَها أ شد  گفته  درودی  شما  به  چون  )و 

پاسخ[  ]در  را  همان  یا  گویید  درود  آن  از  بهتر  به]شکلی[ 

 .برگردانید(

را زیبا و واالتر است توصیه نموده یعنی    آنچهبلکه شریعت  

نیکی که این قدری زائد   قابلبذل نیکی از همان ابتدا نه در م

ِيَن لَْم ُيَقاتِلُوُكْم  ﴿   :از عدالتِ محض است ُ َعِن اَّلذ ََل َينَْهاُكُم اّللذ
إَِِلِْهْم   َوُتْقِسُطوا  وُهْم  تَََبُّ ن 

َ
أ دِيَارُِكْم  ِن  مل ُُيْرُِجوُكم  َولَْم  ِيِن  اِلل ِِف 

َ ُُيِبُّ الُْمْقِسِطنيَ  )اهلل شما را از کسانی که در   [8ممتحنه:  ]  ﴾إِنذ اّللذ

اند و شما را از دیارتان بیرون نکرده   ]کار[ دین با شما نجنگیده
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  ؛ زیرا دارد که با آنان نیکی کنید و با ایشان عدالت ورزیدبازنمی 

 . دارد(پیشگان را دوست می اهلل عدالت 

و   حق  منطق  به  که  شرعی  بدیهی  امر  این  بر  قضیه  این 

آثاری باطل در جهان  و  احکام  بر  و  بینی اسالمی مرتبط است 

اسالم از این خاستگاه   .د، استوار استشوکه بر آن مترتب می 

ای از تشریعات عقیدتی و که حق است و جز آن باطل، منظومه

است  آورده  را  می   .عملی  فرقانی بنابراین  اسالم  که  گفت  توان 

باطل و  میان حق  از جنب  ، است  تنها  یا جهان   ۀنه  نظری  بینی 

یاری  با  و  عملی  سطح  در  همچنین  بلکه  اخروی،  حکم 

ارزش منظومه میان  که  تشریعی  تمایز ای  باطل  و  حق  های 

پس حق از باطل   .کندایجاد و تساوی میان آن دو را نفی می 

ِ ﴿   :متمایز است و برابر ساختن آن دو ظلم است َفَماَذا َبْعَد اْْلَقل
اَلُل   .)و پس از حقیقت جز گمراهی چیست( [32یونس: ] ﴾إَِلذ الضذ

همچنین شریعت میان حامالن حق و حامالن باطل تفاوت  

نیستند  .گذاشته برابر  گروه  دو  ْعًَم  ﴿   :بنابراین 
َ
اأْل يَْسَتوِي  َوَما 

اْلُّوُر    19َواْْلَِصُْي   َوََل  لَُماُت  الظُّ اْْلَُروُر   20َوََل  َوََل  لُّ  ِ الظل َوََل 
َ يُْسِمُع َمن يََشاُء َوَما    21 ْمَواُت إِنذ اّللذ

َ
ْحَياء َوََل اأْل

َ
َوَما يَْسَتوِي اأْل

ن ِِف الُْقُبورِ   نَت بُِمْسِمعٍّ مذ
َ
)و نابینا و بینا یکسان   [22-19فاطر:  ]  ﴾أ



 میپس ما هم به آنان اجازه ده دهند،یآنان به ما اجازه م
 

427 

تاریکی 19نیستند ) نه  نه ( و نه سایه  20ها و روشنایی )( و  و 

( آفتاب  نیستند 21گرمای  یکسان  مردگان  و  زندگان  و  اهلل   .( 

گرداند و تو کسانی را که در را بخواهد شنوا می   هرکهاست که  

ِيَن آَمُنوا وََعِملُوا ﴿  .توانی شنوا سازی( قبرهایند نمی  ْم َْنَْعُل اَّلذ
َ
أ

ْم  
َ
أ رِْض 

َ
اأْل ِِف  ََكلُْمْفِسِديَن  اِْلَاِت  ارِ الصذ ََكلُْفجذ الُْمتذقنَِي   ﴾ َْنَْعُل 

)یا ]مگر[ کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته   [28ص:  ]

می کرده  زمین  در  مفسدان  چون  را اند  پرهیزگاران  یا  گردانیم 

می  قرار  پلیدکاران   ﴿  .دهیم(چون 
َ
اْجََتَُحوا أ ِيَن  اَّلذ َحِسَب  ْم 

َكَ  َْعلَُهْم  ْنذ ن 
ل
أ يلَِئاِت  َسَواء  السذ اِْلَاِت  الصذ وََعِملُوا  آَمُنوا  ِيَن  َّلذ

َُيُْكُمونَ  َما  َساء  َوَمَماُتُهْم  َْياُهم  که   [21جاثیه:  ]  ﴾ُّمذ کسانی  )آیا 

اند که آنان را مانند کسانی اند پنداشته مرتکب کارهای بد شده 

می  کرده قرار  شایسته  اعمال  و  آورده  ایمان  که  اند دهیم 

زندگ  طوریبه] آنکه[  بد ی  چه  باشد؟  یکسان  مرگشان  و  ها 

می  اْْلَنذةِ  ﴿   .کنند(داوری  ْصَحاُب 
َ
َوأ اْلذارِ  ْصَحاُب 

َ
أ يَْسَتوِي  ََل 

الَْفائُِزونَ  ُهُم  اْْلَنذةِ  ْصَحاُب 
َ
بهشتیان   [20حشر:  ]  ﴾أ و  )جهنمیان 

 .ند(اند که کامیابان ابهشتیان  .یکسان نیستند

ها و شواهدِ تمایز میان حق و باطل و اصحاب این دو مثال 

و  جنایات  و  عبادات  ابواب  در  و  شریعت  عملی  جزئیات  در 
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و  و حضانت  والیت  و  شهادت  و  غذا  و  ازدواج  و  ارث  و  حدود 

 . بیش از شمار است  ...آزادی عبادت و

وسعت قوانینی است که    نشانگربرای نمونه این ادله را که  

 :میان حقِ حق و حق باطل داللت دارد، ببینیدبر نفی مساوات  

ْوِِلَاء َبْعُضُهْم  ﴿ 
َ
ِيَن آَمُنواْ ََل َتتذِخُذواْ اِْلَُهوَد َواْلذَصاَرى أ َها اَّلذ يُّ

َ
يَا أ

َيْهِدي   ََل   َ اّللل إِنذ  ِمنُْهْم  فَإِنذُه  ِنُكْم  مل ذُهم  َيَتَول َوَمن  َبْعضٍّ  ْوِِلَاء 
َ
أ

الِِمنيَ الَْقوَْم   اید یهود و )ای کسانی که ایمان آورده   [ 51مائده:  ]  ﴾الظذ

دوستان   آنان  از  بعضی  ]که[  مگیرید  ]خود[  دوستان  را  نصارا 

ها را به دوستی گیرد از آنان از شما آن  هرکسبعضی دیگرند و  

َولَن  ﴿  . کند(آری اهلل گروه ستمگران را هدایت نمی   .خواهد بود
 ِ ُ ل )و اهلل هرگز   [141نساء:  ]  ﴾لََْكفِرِيَن لََعَ الُْمْؤِمننَِي َسبِياًل ََيَْعَل اّللل

 .بر ]علیه[ مؤمنان برای کافران راه ]تسلطی[ قرار نداده است( 

الَْمْسِجَد  ﴿  َيْقَرُبواْ  فَاَل  الُْمِْشُِكوَن َْنٌَس  إِنذَما  آَمُنواْ  ِيَن  َها اَّلذ يُّ
َ
أ يَا 

اید )ای کسانی که ایمان آورده   [28توبه:  ]  ﴾ََعِمِهْم َهَذا اْْلََراَم َبْعَد  

ند پس نباید از سال آینده احقیقت این است که مشرکان ناپاک 

ِيَن آَمُنواْ ََل َتتذِخُذواْ ﴿  . به مسجدالحرام نزدیک شوند( َها اَّلذ يُّ
َ
يَا أ

َخَباًَل  لُونَُكْم 
ْ
يَأ ََل  ُدونُِكْم  ِن  مل )ای   [118عمران:    آل]  ﴾بَِطانًَة 

آورده  ایمان  که  همکسانی  و[  ]دوست  خودتان  غیر  از  راز اید 
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نمی   .نگیرید کوتاهی  حق  در  نابکاری  هیچ  از   .کنند(]آنان[ 

ِن ﴿  مل َخْْيٌ  ْؤِمَنٌة  مُّ َمٌة 
َ
َوأل يُْؤِمنذ  َحِتذ  الُْمِْشََِكِت  تَنِكُحواْ  َوََل 

َولَْو   ِْشَِكةٍّ  يُْؤِمُنواْ مُّ َحِتذ  الُْمِِشِكنَِي  تُنِكُحواْ  َوََل  ْعَجَبتُْكْم 
َ
أ

ْولَئَِك يَْدُعوَن إََِل  
ُ
ْعَجَبُكْم أ

َ
ِْشِكٍّ َولَْو أ ِن مُّ ْؤِمٌن َخْْيٌ مل َولََعبٌْد مُّ

لِلنذاِس  آيَاتِهِ   ُ ِ َوُيَبنيل بِإِذْنِهِ  َوالَْمْغفَِرةِ  اْْلَنذةِ  إََِل  يَْدُعَو   ُ َواّللل   اْلذارِ 
ُرونَ  َيَتَذكذ )و با زنان مشرک ازدواج نکنید تا   [221بقره:  ]  ﴾لََعلذُهْم 

بیاورند؛   است قطعاً  ایمان  مشرک  زن  از  بهتر  ایمان  با  کنیز 

]زیبایی[ او شما را به شگفت آورد و به مردان مشرک   هرچند

با ایمان بهتر از مرد آزاد   ۀ بردقطعاً  زن ندهید تا ایمان بیاورند؛  

آورد  هرچنداست،  مشرک   شگفت  به  را  را[   .شما  ]شما  آنان 

فرامی   سویبه را[  آتش  ]شما  خود  فرمان  به  اهلل  و  خوانند 

و   سویبه برای مردم آمرزش می   بهشت  را  آیات خود  و  خواند 

می  شوند(  ، گرداندروشن  متذکر  که  َعلِْمُتُموُهنذ  ﴿   .باشد  فَإِْن 
فاََل   ُهْم  ُمْؤِمَناتٍّ  َوََل  ذُهْم  ل ِحلٌّ  ُهنذ  ََل  ارِ  الُْكفذ إََِل  تَرِْجُعوُهنذ 

لَُهنذ  تشخیص    [10ممتحنه:  ]  ﴾َُيِلُّوَن  ایمان  با  را  آنان  اگر  )پس 

را   ایشان  دیگر  بازنگردانید  سویبهدادید  زنان    .کافران  آن  نه 

زنان حالل( ابرایشان حالل  این  بر  ]مردان[  آن  نه  و  َوََل ﴿  .ند 
ِ َعلَيْهِ ِإَونذُه لَفِْسقٌ تَ  اْسُم اّللل ا لَْم يُْذَكرِ  ِممذ ُكلُواْ 

ْ
)و   [121انعام:  ]  ﴾أ
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قطعاً آن  ؛ چراکه  ده نشده است نخوریدرنام اهلل بر آن ب  آنچهاز  

 . نافرمانی است(

کشته    :فرمایدمی   ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر   کافر  برابر  در  »مسلمان 

ارث   1.شود«نمی  مسلمان  از  کافر  و  کافر  از  »مسلمان 

از    2.برد«نمی  را  کنید«  »مشرکان  »در    3. بیرون 

خود را   هرکسو »  4شود«دو دین رها گذاشته نمی   

 .5به قومی شبیه کند از آنان است« 

برای  این که  بود  مختصر  دالیلی  حقیقت   تأکیدها  این  بر 

شرعی محکم کافی است و نیازی به پرگویی و ذکر فروع فقهی 

همه  و  نیست  فقهی  گوناگون  ابواب  در  ادله  این  از  ناشی 

آن را ذکر   درپی پی شرعی که علما    ۀی است بر این قاعدتأکید

  : برگرفته شده است که  ملسو هيلع هللا ىلصاند و لفظ آن از حدیث پیامبر  کرده 

نمی  برتری  آن  بر  آیینی[  و  ]دین  و  است  برتر  ؛  6یابد« »اسالم 

 
 به روایت بخاری.  1-

 .علیهمتفق 2-

 .علیهمتفق 3-

 و احمد. آلبانی آن را حسن دانسته است.   أیت مالک در موطبه روا 4-

ابن  5- و  دانسته  صحیح  را  آن  عراقی  حافظ  ابوداوود.  روایت  می به  و  حجر  است  ثابت  گوید: 

 سندش حسن است. 

به   6- را  روایت  این  با صیغبخاری  اما    این  طحاوی.  است  کرده  ذکر(  قطع)  جزم   ۀشکل معلق 

 ( آورده است. 257/ 3شرح معانی اآلثار ) در  موصول  صورت به را  روایت 



 میپس ما هم به آنان اجازه ده دهند،یآنان به ما اجازه م
 

431 

 بر   اسالم حق است و غیر آن باطل، و باطل به هیچ حال  زیرا

 .یابدبرتری نمی حق 

پرتو بهان  یدر  به  که  نیست  درست  و    ۀاین،  نیکی  جبران 

به شریعت حق،   اینکه  .، باطل را مشروعیت بخشیدمثلبهمقابله 

اش این نیست که به دعوت باطلی اند الزمهفرصت دعوت داده 

شود داده  حق  همان  است  شریعت  با  تعارض  در  چراکه  که  ؛ 

خیزد که اسالم  بینی خود از این اساس برمی مسلمان در جهان 

کند های مخالف بر این اساس تعامل می حق است و با دیدگاه 

بر همین اساس    .ندارد  که باطل است و همان شرعیت حق را

شایسته نیست که هرگاه مجال را برای حق فراهم ساختند و 

در شرایط واقع به تالش در راه حق مشغول شد و از گسترش  

 . در درون خود احساس تناقض کند  ، باطل جلوگیری کرد

 مثل بهمقابله این دیدگاه شرعی محکم، با تقریر کسانی که  

می  الزم  استرا  تعارض  در  جهان   زیرا  ؛ دانند  یک  بینی وجود 

داند و در گیرد که خود را حق می فکری قاطع را در نظر نمی 

بلکه بسیاری   .شماردهای مخالف خود را باطل می دیدگاه   قابلم

از آنان قائل به نسبی بودن حقیقت و عدم امکان دستیابی به 

این چیزی است که می  و  تواند دلیل گفتن چنین آن هستند 

چنین دیدگاهی ناشی از نگاهی سیال   .سیر کندای را تفمقوله
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در ارزیابی حق از باطل است و مرزی مشخص را میان این دو 

 . در نتیجه خواهان یکی دانستن این دو است ، بیندنمی 

بگویند برخی  شاید  حرام    :اما  را  کارها  این  ما 

 دانیم!نمی 

به محل حقیقی بحث است   بازگشت  و  این تصحیح مقوله 

می  ]که  مخصوص  معین  امر  این  آیا   عنوان بهخواهیم  که 

شریعت    مثل بهمقابله  را  دهیم[   مثل بهمقابله   عنوانبهانجامش 

بحث می  مشروع  محل  به  درست  انتقالی  این  خیر؟  یا  پذیرد 

اندازیم  است که ما را وامی  نگاه  تا در خود قضیه  و سعی دارد 

درباره را  شریعت  حکم  پذیرفته کنیم  شرعاً  اگر  تا  بدانیم  اش 

الزم است که   .آن را بپذیریم و در غیر این صورت رد کنیم  ، بود

این مقوله   تأثیرتحت گونه مواقع هشیار باشد تا  مسلمان در این

 . آن را ناخواسته حاکم بر شریعت نگرداند

به   پاسخ  برا  :که  سؤالاینبنابراین،  را  آنان  کار  این  ما  ی 

کنند پس چرا ما همان کار را برای آنان نکنیم؟ این است  می 

گونه مواقع یک مرجع داریم که داوری را ما در این   :که بگوییم

دهیم بر اساس  دهیم یا نمی انجام می   آنچهبریم و هربه آن می 

جهان  و  است  می آن  آن  از  را  خود  مفاهیم  و  اما بینی  گیریم، 

 . کنندبینی و مفاهیم خودشان عمل می جهان  دیگران، بر اساس
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مقوله چنین  چیزی خطر  باعث  گاه  که  است  این  هایی 

می می  مرجعیت«  »تغییر  را  آن  که  فرد شود  یعنی  نامیم، 

 .دهدمتوجه شود، مرجعیت فکری خودش را تغییر می  آنکهبی 

رسیم بنابراین هنگامی که به این پرسش مشهور می

دین  :که آزادی  مسلمانان  غیر  به  بنای چرا  و  پوشش  و  داری 

نمی  آزادی  کهچنان دهیم  معابد  نظاماین  در  سکوالر ها  های 

غربی موجود است و چرا به زیر پا نهاده شدن حقوق مسلمانان 

خودتان همانند   آنکهکنید حال  در کشورهای دیگر اعتراض می 

د و منع آنان کناین حقوق را برای غیر مسلمانان تضمین نمی 

 کنید؟دانید بلکه از آن حمایت می را زیر پا نهادن حقوق نمی 

می  تله  در  ایراد  این  به  پاسخ  در  مردم  از  و برخی  افتند 

آزادی این  :گویندمی  بلکه  نیست،  نیز طور  اسالمی  نظام  در  ها 

که طور  آزادی  همان  کردهآنان  تضمین  را  مسلمانان  اند، های 

همان لباس و عبادت و دعوت آزادند    آنان نیز در  .تأمین شده 

 . های غیر اسالمی آزادی دارندمسلمانان در سرزمین طور که

مقول  اینجا  آنچه که  است  این  افتاد  اجازه   ۀاتفاق  »ما 

دهند« باعث »تغییر در آنان اجازه می   همان طور کهدهیم  می 

»شریعت اسالمی«   آنکهدهنده به جای  مرجعیت« شد و پاسخ 

را مرجع و حاکم بر نظام سیاسی قرار دهد، مرجعیت لیبرال را  
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بر  مبنی  پاسخ  این  حقیقت  در  یعنی  است،  گردانده  حاکم 

گونه منع و لیبرال است که قائم بر آزادی است و هیچ  ۀاندیش

پذیرد و به جای پاسخ دشوار، مرجعیت خود الزام دینی را نمی 

 را تغییر داده است!

خطر تکیه کردن بر این سخنان، بدون آگاهی   دهندۀنشان این  

 . از حقیقت آن و لوازمِ پنهانش، است 

 مثل بهمقابلهعالوه بر این منطق مقابله با دیگران بر اساس  

شریعت   که  معین  حدودی  است،  تأییددر  درست  کرده  ش 

حدود   در  محبت  جبران  اما   آنچه یعنی  نیست،  شرع  مخالف 

  .نگری استاوج سطحی   ، اصل کلی بدانیم  یکذاتاً  این را    اینکه

هر   ؛ زیراتواند این قاعده را پیاده سازدفکری نمی   ۀ ومظهیچ من

مذهب یا دین یا جریان فکری برای خود اصول و احکامی دارد 

از آن محافظت می  اساس آن جهانکه  بر  و  را کند  بینی خود 

« مثلبهمقابله»  ۀدر تل  اینکه  مجردبهتواند  دهد و نمی شکل می 

 . زیر پایش بگذارد ، افتاده

آزادی  اگر  نیز  غربی  نظام  اساس،  همین  تضمین بر  را  ها 

و  نداده  انجام  کسی  محبت«  »جبران  باب  از  را  این  کرده 

یک بنا بر  سیستم خود را بر اساس مراعات کسی نچیده، بلکه  

مرجعیت فکری و منافع خاص خودش آن را شکل داده و اگر 
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ت در  را  دهدچیزی  تشخیص  مصلحت  این  با  بنای    ، ضاد 

کند و هرگز به این اش را بر اساس مصحلت بازسازی می فکری 

ها به ما دادند ما هم در مقابلش چیزی به روش که هرچه آن

نیندیشیدهها می آن  از ضعف این سطحی   .دهیم  ناشی  اندیشی 

می  که  است  مسلمانان  از  و برخی  سیاسی  نظام  خواهند 

فرهنگ غرب بچینند، بنابراین چون   ۀدر آیناجتماعی خود را  

می آن  کاری  دارند  دهیم،  ها  انجام  را  همان  باید  هم  ما  کنند 

 بدون در نظر گرفتن دیگر اصول!
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 داری طبیعی دین
مقوله  جمله  زبان از  بر  متداول  دینهای  وصف  به ها،  داری 

بسیاری اوقات در بیان تصحیح   .طبیعی یا فطری یا عادی است

اش یا نکوهش رفتاری خاص و بیان بر درستی   تأکیدیک کار یا  

می  منافی   داریدیناین    :گویندفسادش  آن  و  است  طبیعی 

عادی است و ما   داریدینفطری است و این فراخور    داریدین

 . دارانی طبیعی باشیمخواهیم دینمی 

در و  کنیم  بررسی  را  مقوله  این  تدیِّن    بیایید  این  مفهوم 

 .طبیعی و فطری نظر اندازیم

 چیست؟  داریدینمنظور از این انواع 

وجود   می   آنکهبا  شنیده  بسیار  سخن  اما  این  تقریباً  شود 

نمی  را  دهدکسی  شرح  برایت  را  منظورش  که  چه   .یابی  بر 

دانیم یا آن را در مخالفت کسی را فطری می   داریدین اساسی  

 کنیم؟با تدین طبیعی قلمداد می 

ای شده که بر اساس آن بر این تبدیل به قاعده   آنکه  ویژهبه

یک اصطالح، بلکه برای بسیاری صرفاً  نه    ، شودقضایا حکم می 

وصف طبیعی و فطری و بنا بر  از مردم یک معیار حاکم است و  

اما واجب آن است   .پردازندترجیح می   عادی به رد و پذیرش و

که پیش از دلیل قرار دادن این وصف، کمی اندیشید که بر چه 
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بر چیزی حکم می  عادی اساسی  یا  یا طبیعی  فطری  که  شود 

 است؟

تکرار   را  کلمه  این  که  کسانی  نزد  پرسش  این  در حقیقت 

نداردمی  حضور  یک آن   .کنند  توجیه  برای  وصف  این  از  ها 

رفت یا  بهره می موضع  امری معین  یا رد  ایرادی ار  این  برند که 

های معاصر است که به جای بررسی و بزرگ در دریافت مقوله 

گفته  چنین  و  تحلیل  اصول  معرض  در  آن  دادن  قرار  و  هایی 

ها را تبدیل به قاعده و اصل کنند قواعد شرعی، خود این گفته

 و اصول و قواعد را بر آن عرضه دارند!

بیشتر   ژرف بیایید  مفهوم  این  و  در  صواب  و  کنیم  نگری 

 . خطایش را آشکار سازیم

نوع   عادی می   داریدینوقتی یک  یا  دانند شاید  را فطری 

زیاده  یا  غلو  که  است  معتدلی  تدین  حکم منظورشان  از  روی 

 معنایبهشرع در آن نیست، بنابراین طبیعی و عادی و فطری  

آورده   شرع  که  است  اصلی  اساس  بر  که  است  و این  است 

نشده تأثیرتحت کند  خارج  مسیرش  از  را  آن  که  عواملی  ی 

منظور گوینده، تفاوت گذاشتن میان تدینی که از   اینجا  .است

از    تأثیرعوامل خاصی   که  است  تدین شرعی حقیقی  و  گرفته 
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به تأثیراین   بازگشت  مانده است و سپس خواهان  امان  ات در 

 . شرعی است داریدیناین 

بر   معنا،  بنا  حقیقت    داریدیناین  در  عادی  یا  طبیعی 

 . شرعی خالی از هرگونه خالف شرع است داریدینهمان 

ی  تأکیداگر منظور این باشد، این معنایی است بسیار زیبا و 

به بازگشت  یعنی  مهم  شرعی  اصل  یک  بر  و   است  اهلل  کتاب 

 . ملسو هيلع هللا ىلص اهللرسول سنت 

نام ایراد  حال  این  نوع  با  این  نام   داریدینگذاری  به 

است   داریدین باقی  خود  حال  بر  فطری  یا  عادی  یا  ؛  طبیعی 

باعث   زیرا که  دارد  خود  در  ایهام  و  ابهام  نوعی  اصطالح  این 

آن تَحَفظ به خرج دهیم و ایراد وارد سازیم، اما   ۀشود دربارمی 

ال ایراد نام برده در مقایسه با اشکاالت متعلق به معنا با این ح

این است که    تأکید  ، برای ما مهم است   چه آن  .کوچک است  بر 

رفتارها   ۀبرد باید نقد او درباراین اصطالح را به کار می   هرکس

موضع و  افکار  رفتارها گیریو  این  که  باشد  این  بر  مبنی  ها 

و   است  شرع  با  بر  مخالف  بازگرداندن بنا  در  صادقانه  رغبت 

 . مردم به شرع باشد  داریدین

فهم    آنکهبرای   در  که  شود  مطمئن   داریدینمسلمان 

 : باید نسبت به دو امر آگاه باشد ، طبیعی بر راه درست است
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نخست کند    نکه ای  :امر  آن   سویبه  آنچه تضمین 

استواقعاً  خواند  فرامی  آمده  شرع  خود   آنکهنه    ، در  توهم  در 

مثالً دعوتش شرعی نیست و    آنکهشرع فرابخواند حال    سویبه

های اجتماعی را به دین ها و عادت از روی گمان برخی از عرف

حال   سازد  ندارد  آنکهوارد  دین  به  این   .ربطی  منظور  البته 

این بردن آن الزاماً  ها  گونه عرفنیست که  باال  بلکه  باشد  خطا 

در سطح احکام شرعی و فراخواندن به آن به این اعتبار درست 

 . نیست

دوم »  اینکه  : امر  ادعای  خالف    داریین دبا  به  طبیعی« 

خواند مخالف به آن فرامی   آنچهشریعت فرانخواند؛ بنابراین اگر  

یا   باشد  باشد دیگر درست   ، کندرد می   آنچهشرع  موافق شرع 

به   اینجا  ؛ زیرا نیست که گفته شود منظور او تدین شرعی است

فرامی  شرع  حجاب خالف  اهمیت  که  نیست  صحیح  و  خواند 

یا   مسجد  در  جماعت  نماز  بر  محافظت  یا  به   پایبندیشرعی 

بهان به  را  با    ۀمستحبات  امور  این  طبیعی   داریدینمخالفت 

طبیعی را مخالف شرع قرار   داریدین  ؛ زیرا کوچک جلوه دهد

 . داده است 

ای را س چنین مقولهآگاهی به این دو امر، ایراد پنهان در پ

ای که بسیاری از مردم ناخودآگاه از آن سازد؛ مقولهآشکار می 
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این  می   تأثیر که  است  این  آن  و  بر    داریدینپذیرد  طبیعی 

کتاب و سنت و شناخت   ۀاساسی غیر از تدین شرعی که بر ادل

ممکن   .حکم شرعی بر اساس دلیل استوار است، بنا شده است

مقوله، تمسک به بسیاری از واجبات یا است آنان بر اساس این  

در  و  بدانند  افراط  انواع  از  نوعی  را  محرمات  بسیاری  از  نهی 

می  نهی  منکرات  انجام  از  را  آنان  که  کسانی  به   ،کنندپاسخ 

 طبیعی برخورد کن! شکلبهحساس نباش و با موضوع  :بگویند

از   ایراد  طبیعی یا   داریدینبه وجود آمده که    آنجایی این 

عادت  آن  به  که خودش  است  به چیزی  وابسته  او  نزد  فطری 

است شایع  او  عمومی  و  در محیط خاص  یا  مثال    .کرده  برای 

اگر عادت به معامالت ربوی دارد یا نسبت به پوشاندن عورت و 

و   موسیقی  شنیدن  و  مخالف  جنس  با  رابطه  و  نگاهش  حفظ 

سهل  موارد  است،  دیگر  چیزی طبیعی    داریدین انگار  او  نزد 

 . است که با این موارد مشکلی نداشته باشد 

از   آنگاه برای خود مفهومی  و گروهی  است که هر شخص 

و    داریدین داشت  خواهد  حکم   برخالفکه    هرکسطبیعی 

باشد شده  بزرگ  در   داریدین  ، شرعی  او  نزد  نیز  طبیعی 

نه تابع خواست    داریدیندر نتیجه،    .مخالفت با این حکم است

 . های فاسد خواهد بودبلکه پیرو عرفشریعت 



 ی عیطب ی دارنید
 

441 

طبیعی نزد یکی دیگر در حقیقت    داریدین  همان طور که

آن در دوران   ۀسلیق  ۀفرهنگ غربی و غلب  ۀگرفته از سلط  تأثیر

است شرعی  حکم  خالف  به  سلط  .ما  سلیقه  بر    ۀاین  را  خود 

های بسیاری از جوامع غالب ساخته و بسیاری ها و سنتارزش

آن   از  مسلمانان  بر گرفته  تأثیراز  را  شرع  نظام  سپس  و  اند 

کنند تا های این فرهنگ غالب بازنشانی می اساس توافق با داده

کنند  تولید  غرب  معیار  اساس  بر  به   .تدینی  امر  نتیجه  در 

منکر   از  نهی  و  نیست  داریدین  بیانگرمعروف  زیراطبیعی   ؛ 

مقررات شرعی  از  بسیاری  و  است  غربی  زندگی  مخالف سبک 

مربوط به زنان یا روابط با کافران یا والء و براء یا موضع اسالم 

نمایند هنرها  از  برخی  برابر  از  نمونه  ۀ در   داریدینهایی 

حقیقی باید   داریدین ارتجاعی و مخالف با آن چیزی است که  

در حکم    .باشد  عادی  یا  است  طبیعی  آیا  که  چیز  یک  بر 

حقیقت بیان میزان هماهنگی آن با این فرهنگ غالب است نه 

بر   شرعبنا  زیرامیزان  در   ؛  رایج  رفتارهای  از  بسیاری  با  مردم 

گرفته خو  ما  آمده دوران  بار  آن  اساس  بر  و  اگر اند  حال  اند، 

مخالف  را  آن  ببینند  شایع  رفتارهای  این  خالف  را  چیزی 

می   داریدین می طبیعی  وقتی  و  یعنی دانند  طبیعی  گویند 

گرفته  خو  آن  با  خودشان  که  چیزی  از  همان  بسیاری  و  اند 
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گرفته آن خو  با  که  از  رفتارهایی  آمده  فرهنگ  فشار  تحت  اند 

 . غرب بوده است

مفهوم   داریدینبنابراین،   تابع  رایجش  کاربرد  در  طبیعی 

نیست   داریدین عادات  ، شرعی  از  و   بلکه  مردم  خوی  و 

می فرهنگ اثر  وارداتی  نیست   .گیردهای  معتبر  اصل  یک  این 

اختالف را به   ؛ زیراکه اختالفات خود را بر اساس آن حل کنیم

 . اندمردم به آن خو گرفته آنچهدارند نه به شرع عرضه می 

به  شرع  مخالف  امور  دادن  نسبت  در  روش  این  ایراد 

که    داریدین است  این  یا   مجردبه طبیعی  شرع  امر  ترک 

نمی  اکتفا  شرع  خالف  که  آن  ، کندارتکاب  ان گناهکارطور 

وقوع گناه امری طبیعی است و بخشی از طبیعت  ؛ زیراکنندمی 

شود، اما این احساس انسان است که دچار ضعف و تقصیر می 

توبه را به روی او   ۀدرواز  ، خص بداند گناهی مرتکب شده که ش

ترسد و داند اشتباهی کرده از خداوند می گشاید و چون می می 

او امید می  مبتالیش شده   آنچهبندد که هدایتش کند و از  به 

مشکل این است که این مظاهر منحرف از اشتباه   . نجاتش دهد

انحراف فکری تغییر ماهیت می  انسان گمان دهد  رفتاری به  و 

می   آنچهکند  می  که   ، دهدانجام  است  همین  و  ندارد  ایرادی 

می   مروربه تبدیل  مشروع  رفتاری  به  را  گناه  از زمان  که  کند 
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بدعت  به  نظر  این  از  و  دارد  توجیه  خود  برای  نیز  فکری  نظر 

شبیه است که شریعت نسبت به آن هشدار داده و مسلمانان را  

ماند و بدعت باقی می   ؛ زیرا ازگردندامر نموده تا به امر نخست ب

 .شودتر و از بین بردنش دشوار می عمیق  روزروزبه

خواهیم بدون تندروی ما تدینی می  :شاید برخی بگویند

خود را به راست و   اهلدرستی که    داریدین و کندروی،  

 . چپ منحرف نکند بلکه بر راه مستقیم باشد

، بازگشت داریدینراه دانستن این نوع    :گوییمدر پاسخ می 

است سنت  و  قرآن  از    . به  منع  یا  تحریم  شامل  که  قولی  هر 

است مهجور  کاری  به  امر  یا  شایع   آنکه  سبببهصرفاً    ، امری 

چیزی  چنین  و  نیست  مردود  است  طبیعی  تدین  مخالف 

آید اند غلو به حساب نمی مردم به آن خو نگرفته  آنکه   مجردبه

دانیم که مخالف میزان و قواعد شرع بلکه وقتی آن را غلو می 

 . باشد 

خطر   مفهومی  چنین  با  تعامل  در  سیاق  این  از  آگاهی 

دربارسهل  مقوله   ۀانگاری  می این  آشکار  را  گونه این   . سازدها 

می  با    زعمبهتواند  عبارات  باعث طب  داریدینمخالفت  یعی 

چنین   .ها یا کوچک شمردن واجبات شودحالل شمردن حرام

شده  مقوله ابزاری  کوچک   دست  بههایی  قصد  که  کسانی 
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شمردن هر امر شرعی یا رخصت برای انجام هرگونه حرامی را  

را مخالف   آن  کافی است که  و همین  طبیعی   داریدیندارند 

ه شریعت جلوه دهند و سپس ایراد موجود در نگاه وی نه علی

 . است داریدینبلکه علیه یک سبک خاص از 

طبیعی   داریدینبه نام    داریدینبنابراین ما نوع خاصی از  

بنا هست تدین شرعی است که    آنچهیا فطری و عادی نداریم؛  

هر رفتار یا موضعی بر اساس احکام شریعت و قواعد و   ، آنبر  

شود و از خالل آن به حکم هر واقعه پی اصول آن داوری می 

شود طبیعی« شناخته می   داریدینبه نام »  آنچه  .شودبرده می 

نیست جز   اغلب مردم چیزی  عادت کرده   آنچهنزد  و بدان  اند 

گرفته همان  خو  است  که ممکن  ب  داریدیناند  یا صحیح  اشد 

های فاسدی باشد که برایشان عادی شده عرف  تأثیرتحت   آنکه

 . است
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 زیستی است این دین خواهان هم
هم خواهان  می دین  را  دیگری  و  است  آغوش زیستی  و  پذیرد 

دین  ستایش  معرض  در  که  دیگری  اوصاف  و  است  باز  آن 

از   .گویند و مخلوطی است از احساسات مثبت در قبال دین می 

آنان موضع   ، نگاه  هیچ  و  است  اعتماد  و  آرامش  جایگاه  دین 

تسامح   اهلای در قبال شرایط واقع یا دیگران ندارد، بلکه  منفی 

نمی  مصادره  را  رأیی  است،  دیگران  و   ، کندبا  صلح  به  بلکه 

 .خواندزیستی فرامی هم

اوصاف   میانمعموالً  این  از  پاسخ  ۀدر  برخی  به  گویی 

اجتگیریموضع و  می ها  گفته  مسلمانان  برخی  تا هادات  شود 

اجتهادها  گوینده  این  که  کند  ثابت  و   نمایانگراش  تندروی 

همتنگ به  دین  دعوت  با  منافی  که  است  و نظری  زیستی 

 . پذیرش دیگری و آغوش باز به روی همه است

خوب، این که شخصی از دینش دفاع کند و باور خود را با 

الفت برنخیزد و هرگونه انحراف افتخار اعالم کند و با آن به مخ

را بداند؛ هممورد  از دین  پاک  آن  از  را  و دین  قرار دهد   ۀنقد 

هایی مثبت و کاری نیک است که مسلمان از آن ها انگیزهاین

 .امید پاداش دارد
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که   چیزی  و  مورد  خواهیممی   اینجااما  دهیم  قرار  بررسی 

این   صحیح  فهم  در  خوب  نیتِ  این  مشکلی امیدواریم  مقوله 

نیتِ   دور ازبه  ، ایجاد نکند، بررسی طبیعت و مضمون این سخن 

گویند  است   ۀخوب  هم  اینکهمعنی    . آن  به  زیستی دین 

پذیرد و خواند و آغوشش باز است و دیگران را میفرامی 

 چنینی چیست؟ دیگر اوصاف این 

اگر از   .این اوصاف در حقیقت سخنانی کلی و ناواضح است

منظ بپرسی گویندگانش  را  بسیار بی   ، ورشان  آن  فهم  در  شک 

مفهوم این مقوله و    ۀاند و پرده از تباین شدیدشان دربارمختلف 

 . حدود آن برداشته خواهد شد

مهم در این  باید  معاصر  مسلمان  که  است  قسمتی  ترین 

گذار در انحراف فکری معاصر تأثیرهای  ری از مقولهابررسی بسی

هنگامی که کسی سخن مجملی را   .نسبت به آن هشیار باشد 

آورد که احتمال چند معنی را دارد و فهم افراد در به زبان می 

سپس بنا بر فهم خاصی به این مقوله    ، تفسیر آن گوناگون است 

دهد این است که  رخ می   آنچهتمسک جوید و از آن دفاع کند؛  

باز  را  خود  راه  مقوله  این  کمک  با  باطل  مفاهیم  از  برخی 

این مقوله با آن مخالف   ۀمفاهیمی که چه بسا گویند   .کنندمی 

 . آگاهانه از آن دفاع کندنا گویی باعث شدهاست اما این کلی 
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به   را  باید خود  مسلمان  که یک  نخستین چیزی  بنابراین، 

مقوله  بر  نکردن  تکیه  دهد،  عادت  سخنان آن  و  مجمل  های 

است که    .کلی  نیست  پرطرفدار   وبرقزرقشایسته  یا  سخنان 

کندبو تکرار  ناآگاهانه  را  آن  باعث شود  آن  آن    ، دن  بهتر  بلکه 

است که از این سخنان کلی دوری کند و از سخنان واضح بهره 

 .ببرد

این در  مقولهاِجمال  می گونه  باعث  این سخنان  ها  که  شود 

مه  را حالتی  باطل  و  حق  معنی  خود  در  و  گیرد  خود  به  آلود 

تفسیراتی    یکجا معرض  در  و  باشد  شاید داشته  که  گیرد  قرار 

باشد  نادرست  یا  به   .درست  وابسته  سخنانی  چنین  نتیجه  در 

را    ۀاراد آن  اگر  کند؛  تفسیر  چگونه  را  آن  که  است  شنونده 

را  آن  اگر  و  داشت  خواهد  درستی  معنای  کند  تفسیر  درست 

اش را در خود داشته تفسیر کند که انحرافات فکری  ایگونهبه

بود و امکان دارد برخی از مردم   باشد معنایش نیز باطل خواهد

را   خود  نده  شکلبهفکر  ارائه  گوینروشنی  سخنی  و  که ند  د 

 . احتمال معنی حق یا باطل داشته باشد

هم از  گوینده  منظور  همشاید  غیر  زیستی،  با  زیستی 

بر  مسلمانان   باشدبنا  شریعت  و   طوریبه  ، حدود  اصول  با  که 

از سخن  که  همان چیزی  یعنی  نباشد  مخالفت  فروع شریعت 
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آید، چه در سطح علما که مستند به نصوص شریعت است برمی 

گروه  یا  افراد  میان  چه  و  سیاست  یا  منظور   .هااجتماع  یعنی 

قرنگوینده  طول  در  مسلمانان  که  باشد  این  حکومت اش  ها 

ک زندگی  مسلمانان  غیر  کنار  در  زندگی رده اسالمی  در  و  اند 

و حُسن جوار با غیر مسلمانان به نیکی   خریدوفروش روزمره و  

ها کردند و اسالم حقوق آنان را تضمین نموده و با آنرفتار می 

 . از روی عدل رفتار نموده است

هم منظورش  مرجعیتی  شاید  بر  که  باشد  لیبرال  زیستی 

هم و  است  استوار  وحی  بر نظرش  مورد  زیستی مخالف  بنا 

مفاهیم   ۀتوان دربارهمین معنی را می   .مرجعیتی متفاوت است 

توان از آن می گفت که می یآغوش باز و پذیرش و دیگر مفاه

می  در همین حال  و  کرد  برداشت  مقبول  توان معنایی شرعی 

 . مخالف شریعت استقطعاً در معنایی به کار رود که  

است که وسیله  این  عبارات مبهمی  ای شده  مشکل چنین 

را  هرکس  دست  به خود  فکری  انحراف  تا  ارائه   واسطۀبهی  آن 

آنان مفاهیمی را که مخالف شریعت است با الفاظی کلی   .دهد

حقی در   اینکهند، در نتیجه گروهی از مردم بنا بر  ن کمطرح می 

است می   ، آن  را  اینآن  و  عبارتپذیرند  در گونه  را  اثر خود  ها 

 . گذارندناخودآگاه مردم باقی می 
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  ۀ والء و براء را که ادل   ۀبرای مثال، کسی که قصد دارد قاعد 

مستقیم و واضح   شکلبهتواند  نمی   ، شرعی فراوانی دارد لغو کند

 این مقوله  واسطۀبهاین کار را انجام دهد، بنابراین قصد خود را  

می  همارائه  به  »دین  که  فرامی کند  را زیستی  دیگری  و  خواند 

پذیرد« و شاید در همین سیاق، احکام شرعی دیگری مانند می 

امر به معروف و نهی از منکر و مجازات ارتداد را نیز زیر پوشش 

 . زیستی نفی کنددعوت به هم

سهل  به  که  دربارکسی  باز   ۀانگاری  و  شریعت  قطعیات 

اجتهاد« در اصول و کلیات و جستن حق در گذاشتن مجال »

فرامی  شرع  مقول غیر  ضمن  را  قصد  این  ما   ۀخواند،  »دین 

باز است« مطرح می  از سخنانی دوپهلو این  .کندآغوشش  گونه 

می  بهره  انحراف خود  بیان  مردم برای  باعث حساسیت  تا  برند 

به انحراف  این  و  مقولهنشود  این  پذیرش  تحت  و  های آرامی 

 . فته شودکلی پذیر

رویارویی با اجمال موجود در این   حلراهبرای همین  

 :ها به دو روش استمقوله

نخست این  : امر  از  مقولهاجتناب  از گونه  نبردن  بهره  و  ها 

اعتباری خاص بنا بر  اگر    . قاعده  عنوانبهآن برای شروع بحث یا  
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باید آن را با توضیح   ، نیاز بود تا از چنین عباراتی استفاده شود

 . و تفصیل به کار برد تا از هرگونه بدفهمی جلوگیری شود

ها در  گونه مقولهدرخواست توضیح از اصحاب این  :امر دوم 

اجمال موجود پلی   آنکهصورت شک از عبور مفاهیم باطل، تا  

شود توضیح خواهی باعث می   .برای عبور مفاهیم نادرست نشود

 . در مقوله آشکار شودمعانی حق یا باطل موجود 

حقیقت  در  اسالم  دین  دارد؛  نیز  دیگری  ایراد  مقوله  این 

این  تر بزرگ با  که  است  آن  ایناز  اصطالحاتِ  که گونه  زمانی 

است  تأثیرتحت غربی  شود  ، مدرنیسم  دین   . محدود  اسالم 

پروردگار جهانیان است، دین رحمت و عدل و احسان و هدایت 

کند اصطالحاتی  کسی که گمان می   .و نجات در دنیا و آخرت

هم زیبا مانند  را  دین  این  ذهنی  گشودگی  و  تصالح  و  زیستی 

؛ چراکه کند به آن بد گفته استکند از جایی که گمان نمی می 

م  تربزرگ اسالم   با  که  است  آن  در از  مبهم  فرهنگی  فاهیم 

نظام   اهلچشمان   و  احکام  و  شود  داده  جلوه  زیبا  های خود 

نامند و در دوستی می زیستی و انفتاح و صلحهم  آنچهمربوط به  

تعدادی عبارت   تربزرگاسالم موجود است   به  از آن است که 

 ؛ زیرا بگویند دین ما آغوشش باز است  آنکهتقلیل داده شود تا  

اصطالحاین کلی گونه  و  ابهام  با  دارد  ایگویی ات  خود  در   ،که 
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از   ۀشایست ستایش  برای  است  الزم  بلکه  نیست  استقبال 

آن  از  نتوان  و  باشد  واضح  و  خالص  که  کرد  استفاده  عباراتی 

 .برای نکوهش برخی از احکام و قطعیات دین بهره برد

زیستی«  بسیاری از کسانی که عبارت »هم  وروزحال اگر به  

خواهی دید که در اوج شورِ دعوت   ، کنند دقت کنی را تکرار می 

به آن، قضایا و مفاهیم خاصی مانند »دعوت به برادری انسانی« 

کنند یا در برخی از مفاهیم شرعی مانند »والء و را ترویج می 

ها در که این  سازند، به این بهانهبراء« و »تکفیر« ایراد وارد می 

با   او  می هم  آنچهتصور  استزیستی  تضاد  در  همان   .داند  این 

دعوت  از  بسیاری  با  واقع  در  که  است  بزرگی  به مشکل  های 

 . تر بیان شدپیش  کهچنان دهد،  زیستی رخ می هم

دربارگوشه   اینجا شرعی  موضع  از  و  این  ۀای  مفاهیم  گونه 

هم  اینکه برای  برخی  دعوت  باعثچگونه  آشکار    زیستی  نقض 

می  می آن  نشان  را  بررسی  طبیعتاً    .دهیمشود  ای اندازهبهاین 

خواهد بود که ایراد این مقوله را نشان دهد وگرنه بحث مفصل 

عرض خواهد   ۀهم  ۀو  طول  به  بحث  این  به  متعلق  جوانب 

 . انجامید

ایمان اهلیکی از محکمات شریعت، دعوت    :ـ والء و براء ۱

به این است که ساختار والء و براء را بر اساس دین خود شکل 
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برای    .دهند یاری  و  محبت  نظر  از  والیت  ایمان اهلبنابراین، 

معانی قطعی در   جمله  این از  .است و برائت باید از کافران باشد 

از نصوص قرآنی و نبوی  وحی است که احکام آن در بسیاری 

های ایمان، محبت در راه ن گرهیترکمیکی از مح   آنکه آمده تا  

 . اهلل و بغض در راه اهلل است

 : معنای شرعی بزرگ نبرخی از محاسن ای

محقق شدن تعظیم واجب در حق اهلل متعال و شریعت و    *

او باشد؛ چراکه  دین  تعالی  اهلل  متوجه  باید  بنده  ؛  اصل محبت 

ها سپس دیگر محبت  ، محبت استمورد  ذاته  اوست که ب  زیرا

پیامبر   محبت  همین   ملسو هيلع هللا ىلصمانند  از  مؤمنان  و  دینش  محبت  و 

می  نشأت  همین محبت  از  نیز  داشتن  دشمن  و  بغض  و  گیرد 

یعنی   است،  از   هرآنچهخاستگاه  ندارد  دوستش  خداوند  که 

کسانی را که خداوند   همین طوردارد و  کردار و گفتار را بد می 

 .دوستشان ندارد

می   * باعث  خود این  ایمانی  هویت  به  مسلمان  که  شود 

هدایت منظر  از  را  خود  و  کند  و افتخار  بداند  خاص  یافتگی 

از عناصر دینش و   هریکشبیه شدن به دیگران را نپذیرد یا از  

 . هویتش کوتاه نیاید
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از    * را  او  که  است  درونی  دیوار  نوعی  از تأثیراین  گیری 

مسلمان همواره نعمت خداوند و منت او   .کندکافران حفظ می 

آورد که وی را به اسالم هدایت کرد و بر خودش را به یاد می 

نگرد سپس لزوم این را درک کفر کافران را با حالت تحقیر می 

کند که محبتش باید برای اهلل تعالی باشد، بنابراین خداوند می 

رکه را  را دوست بدارد نزد او نیز محبوب است و ه  هرکه متعال  

 . بد بدارد نزد او نیز مبغوض خواهد بود

غیر   * به  نسبت  دلسوزی  احساس  ایجاد  باعث  این 

نتیجه برای بذل نصیحت و خیرخواهی مسلمانان می  شود، در 

دین خداوند تالش خواهد کرد تا آنان    سوی به آنان و دعوتشان  

 . را از عذاب آخرت نجات دهد

من را  شرعی  اصل  این  آنان  از  برخی  افی  شاید 

بگویندهم و  بدانند  مطلوب  که   :زیستی  کسی  با  چگونه 

داریم  نسبت به او احساس برائت داریم و دوستشان نمی 

کنیم؟  هم در   اینکهزیستی  نداشتن  دوست  و  برائت 

می  کفر  محور  بر  و  شریعت  کافر  نه شخص   اینکهچرخد 

این امر مربوط به کافری است که دشمن ماست نه صرف 

 . کافر باشد  اینکه
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گفته شود که  است  آن  مناط هیچ   :پاسخ  تغییر  کسی حق 

این  بر  دال  پرشماری  شرعی  نصوص  و  ندارد  را  شرعی  احکام 

است کفر  و  ایمان  به  متعلق  براء  و  والء  که   همین طور   .است 

است اقامه شده  وی  بر  اوصاف  این  که  است  به کسی    .متعلق 

ِذ الُْمْؤِمُنوَن  َلذ َيتذخِ ﴿   :قرآن که مبنی بر این است  ۀبرخی از ادل
ِمَن   فَلَيَْس  َذلَِك  َيْفَعْل  الُْمْؤِمننَِي َوَمن  ُدْوِن  ْوِِلَاء ِمن 

َ
أ الََْكفِرِيَن 

ُ َنْفَسُه ِإَوََل   رُُكُم اّللل ِ ن َتتذُقواْ ِمنُْهْم ُتَقاةً َوُيَحذل
َ
ءٍّ إَِلذ أ ِ ِِف ََشْ اّللل

الَْمِصْيُ   ِ عمران:  ]  ﴾اّللل را)مؤمنان    [28آل  کافران  جای به  نباید 

]او   چیزهیچچنین کند در    هرکهمؤمنان به دوستی بگیرند و  

[ آزارواذیتاز ]  اینکهای[ نیست مگر  را[ از ]دوستی[ اهلل ]بهره 

می  خود  ]مجازات[  از  را  شما  اهلل  و  بترسید  و آنان  ترساند 

]همه[   است(  سویبهبازگشت  ْ ﴿  .اهلل  آَمُنوا ِيَن  اَّلذ َها  يُّ
َ
أ ََل   يَا 

ْوِِلَاء  
َ
أ ِإَوْخَوانَُكْم  آبَاءُكْم  لََعَ إِ َتتذِخُذواْ  الُْكْفَر  اْسَتَحبُّواْ  ِن 

الُِمونَ  الظذ ُهُم  ْولَئَِك 
ُ
فَأ ِنُكْم  مل ذُهم  َيَتَول َوَمن   [23توبه:  ]  ﴾اإِليَماِن 

اید اگر پدرانتان و برادرانتان کفر را )ای کسانی که ایمان آورده 

از    هرکسبر ایمان ترجیح دهد ]آنان را[ به دوستی مگیرید و  

ستمکاران  همان  آنان  گیرد  دوستی  به  را  آنان  شما   . ند(امیان 

ْوِِلَ ﴿ 
َ
ِيَن آَمُنواْ ََل َتتذِخُذواْ اِْلَُهوَد َواْلذَصاَرى أ َها اَّلذ يُّ

َ
اء َبْعُضُهْم  يَا أ
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َيْهِدي   ََل   َ اّللل إِنذ  ِمنُْهْم  فَإِنذُه  ِنُكْم  مل ذُهم  َيَتَول َوَمن  َبْعضٍّ  ْوِِلَاء 
َ
أ

الِِمنيَ  اید یهود و )ای کسانی که ایمان آورده   [ 51مائده:  ]  ﴾الَْقوَْم الظذ

دوستان   آنان  از  بعضی  ]که[  مگیرید  ]خود[  دوستان  را  نصارا 

از شما آنان را به دوستی گیرد از آنان   هرکسبعضی دیگرند و  

بود قَْد ﴿   .کند(آری اهلل گروه ستمگران را هدایت نمی   .خواهد 
ِيَن َمَعُه إِذْ قَالُوا لَِقْوِمِهْم  ْسَوةٌ َحَسَنٌة ِِف إِبَْراهِيَم َواَّلذ

ُ
ََكنَْت لَُكْم أ

ُدوِن   ِمن  َتْعُبُدوَن  ا  َوِممذ ِمنُكْم  بَُرءاؤا  بُِكْم  إِنذا  َكَفْرنَا   ِ اّللذ
  ِ بِاّللذ تُْؤِمُنوا  َحِتذ  بًَدا 

َ
أ َواْْلَْغَضاء  الَْعَداَوةُ  َوَبيَْنُكُم  بَيَْنَنا  َوَبَدا 

و قطعاً  )  [4ممتحنه:  ]  ﴾وَْحَدهُ  ابراهیم  از[  ]پیروی  در  شما  برای 

نیکوست،   الگویی  اویند  با  که  خود   آنگاهکسانی  قوم  به  که 

و   از شما  ما  به اهلل می جای  به   آنچهاز  گفتند  بیزاریم؛  پرستید 

همیشگی   ۀورزیم و میان ما و شما دشمنی و کینشما کفر می 

 . پدیدار شده تا وقتی که تنها به اهلل ایمان آورید(

محور دوست نداشتن کافران    ، توجه کنید که چگونه وحی 

صورت  در  بغض  این  که  داشته  بیان  و  داده  قرار  آنان  کفر  را 

 . ایمان آوردن آنان برداشته خواهد شد 

فعل  به  متعلق  براء  و  والء  که  تصوری  چنین  حقیقت  در 

است نه فاعل، تصوری است دور از طبیعت بشری و احساسات 
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است   تصوری  و  است قرائت  نشانگرکه    غیرواقعی انسانی  ی 

رمانتیک از دنیای واقع که تالش دارد فعل را از فاعل جدا کند 

بر اساس چنین   .و حب و بغض را متوجه یکی از این دو سازد 

و  تجاوزگران  نداشتن  دوست  بغض،  و  حب  مسائل  از  فهمی 

ستمگران و تحریک مردم علیه آنان و آلوده ساختن احساسات 

ست بلکه بغض را از دشمنی آنان نیز به هیچ عنوان درست نی

با انجام   یدتنها  اما  اش  دهنده متوجه خود تجاوز و ظلم ساخت 

 . محبت و تقدیر است ۀشایست

ساده  تصوری  و  چنین  اگر    ویژهبه  ، است  غیرواقعی انگارانه 

دوست  را  کافران  متعال  اهلل  که  آورد  یاد  به  را  این  مسلمان 

را دشمن می  آنان  و  َ  ﴿  :فرمایدمی   کهچنانداند،  ندارد  اّللل فَإِنذ 
و   اهلل دشمن کافران است(یقیناً  )پس    [98بقره:  ]  ﴾َعُدوٌّ للِلََْكفِرِينَ 

َ ََل ُُيِبُّ الََْكفِرِينَ ﴿   :فرمایدمی  اهلل قطعاً  )  [32آل عمران:  ]  ﴾فَإِنذ اّللل

ندارد(  دوست  را  می   کافران  همچنین  يَزِيُد  ﴿  :فرمایدو  َوََل 
َمْقًتا إَِلذ  َربلِِهْم  ِعنَد  ُكْفُرُهْم  را    [39فاطر:  ]  ﴾الََْكفِرِيَن  کافران  )و 

 .افزاید(کفرشان جز دشمنی نزد پروردگارشان نمی 

مسلمان   دل  در  را  عمیقی  معنای  آیات،  این  یادآوری 

می  نمی برانگیخته  دوستشان  اهلل  که  را  آنان  که    ،داردسازد 

ندارد زیرادوست  مس  ؛  دشمنی دشمنی  تابعِ  حقیقت  در  لمان 
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است تعالی  دشمن   هرکسبنابراین    .اهلل  باشد،  اهلل  دشمن  که 

بِيًنا ﴿  :مؤمنان است  ا مُّ  [ 101نساء:  ]  ﴾إِنذ الََْكفِرِيَن ََكنُواْ لَُكْم َعُدوًّ

 . )کافران پیوسته برای شما دشمنی آشکارند( 

به   از نظر عقلی است، چه رسد  با   آنکهاین معنایی آشکار 

 ، دالیل متواتر شرعی که مفهوم والء و براء را شکل داده است

تمام شده   .تقویت گردد برای مؤمن  این مسئله  این حالت  در 

 . است

 اهل تعلیق دوست داشتن و دوست نداشتن به کافرانی که  

اند نیز صحیح نیست و نزده تجاوزند نه آنان که دست به تجاوز  

دوست نداشتن ؛ چراکه  اوامر شرعی در این زمینه متواتر است

توان نمی اساساً  تجاوزکار یک معنای فطری و غریزی است که  

بنابراین چگونه می  کرد،  کنترل  را  این آن  که  تصور کرد  توان 

بدیهی آمده باشد؛   ۀبرای تقریر یک قضیصرفاً  همه نص شرعی  

چه رسد به   ، مشاهده استقابل ر حیوانات نیز  چیزی که حتی د

 . انسان

و   قرآن  در  پرشمار  نصوص  دیگر  و  پیشین  نصوص  در  اگر 

حقیقت   ، کنی   تأملسنت   در  کافران  بغض  که  دید  خواهی 

شکی   .کفرشان به اهلل متعال است نه تجاوزکاری آنان  سبببه

آنان  دشمنی  شدن  بیشتر  باعث  تجاوز  که  نیست  این  در 
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شود اما این معنایی نیست که بتوان سبب دوست نداشتن می 

کفرشان،   به  نه  کرد  محدود  آن  به  که    ویژهبهرا  کسی  برای 

جانی   تجاوز  متوجه  را  آن  و  محدود  را  تجاوزگری  مفهوم 

دش  .داندمی  متعال  خداوند  دارد  باور  که  مسلمانی  من برای 

ندارد  دوست  را  آنان  و  است  که    ، کافران  است  علناً خوشایند 

دارم که با من دشمنی اما من تنها کسی را دوست نمی   :بگوید

که  کند  فراموش  و  باشد!  داشته  سوءقصدی  من  علیه  یا  ورزد 

است تجاوز  و  انواع ظلم  بدترین  از  یکی  زیراکفر  و   ؛  این ظلم 

و دین اوست و یکی از  تجاوز در حق پروردگار متعال و پیامبر  

است،    ینتربزرگ کافران  از  برائت  پروردگار    کهچنان موجبات 

می  اآْلِخرِ  ﴿  :فرمایدمتعال  َواِْلَوِْم   ِ بِاّللذ يُْؤِمُنوَن  قَوًْما  ََتُِد  ََل 
ْو 

َ
أ بَْناءُهْم 

َ
أ ْو 

َ
أ آبَاءُهْم  ََكنُوا  َولَْو  َورَُسوََلُ   َ اّللذ َحادذ  َمْن  يَُوادُّوَن 

َعِشَْيَتُهمْ  ْو 
َ
أ و   [22مجادله:  ]  ﴾إِْخَواَنُهْم  به اهلل  نیابی که  را  )قومی 

دوست  را  کسانی  سپس[  ]و  باشند  داشته  ایمان  آخرت  روز 

کرده  مخالفت  و[  ]دشمنی  رسولش  و  اهلل  با  که  اند بدارند 

 . آنان باشند( ۀپدرانشان یا پسرانشان یا عشیر هرچند

اشتباه تصور  این  نباید  اهلل    البته  با  دشمنی  که  داشت  را 

نتیجه بگوییم اعالم جنگ است و در  با  تنها  از    :متعال  منظور 

کسی است که به جنگ برخاسته، در حالی که   اینجادشمن در  
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اهلل متعال   ؛ زیراتر از این استدشمنی در شریعت وسیع  ۀدایر

ِ لَُكْم  ﴿   :فرمایدگروهی از این مخالفان می   ۀدربار َُيْلُِفوَن بِاّللل
ن يُرُْضوهُ إِن ََكنُواْ ُمْؤِمننَِي  

َ
َحقُّ أ

َ
ُ َورَُسوَُلُ أ لَْم   62لُِْيُْضوُكْم َواّللل

َ
أ

نذ ََلُ نَاَر َجَهنذمَ 
َ
َ َورَُسوََلُ فَأ نذُه َمن ُُيَادِدِ اّللل

َ
 [63-62توبه:  ]  ﴾َيْعلَُمواْ أ

می  یاد  سوگند  اهلل  به  شما  خشنود )برای  را  شما  تا  کنند 

گردانند، در صورتی که اگر مؤمن باشند ]باید بدانند[ سزاوارتر  

اند ( آیا ندانسته 62ود سازند )ناست که اهلل و پیامبرش را خش

 . با اهلل و پیامبر او درافتد برای او آتش جهنم است( هرکسکه 

زندگ مؤمنان  میان  در  گروه  می این  به ی  آنان  با  و  کنند 

هر کافری    ؛ زیرااند اما با این حال دشمن اویندجنگ نپرداخته

 . مخالف و دشمن اهلل تعالی است

بگوید کسی  می   :شاید  دوست  مبدأ  توان  چگونه 

پذیرفت حال   را  کافران  با   آنکهنداشتن  ازدواج  شریعت 

دانستهاهلزنان   جایز  را  از   .کتاب  یکی  ازدواج  آیا 

 های محبت نیست؟ دریچه   ینتربزرگ

می   آنچه برطرف  را  ایراد  میان  این  تفاوت  درک  سازد، 

است شرعی  دینی  محبت  و  غریزی  طبیعی  تکلیف   . محبت 

ی که قلب انسان بر آن تشرعی به نوع دوم مربوط است اما محب

سرشته شده مانند محبت پدر و مادر یا محبت خویشاوندی و 
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ای به انسان داده یا در حق  ی یا محبت کسی که هدیه زناشوی

دیگر  و  ساخته  برطرف  او  از  را  مشکلی  یا  کرده  خوبی  او 

چنینی، ممنوع نیست و در تعارض با آن دوست های اینمحبت

ندارد قرار  شرعی  زیرانداشتن  جداست  ؛  هم  از  دو  این    .جهت 

آن وجهی که موجب دوست نداشتن است با وجهی که موجب 

است  را    ، محبت  دارو  تلخی  که  بیمار  مانند  است،  متفاوت 

دارد دوست  را  دارو  خود  حال  عین  در  اما  ندارد  زیرا دوست   ؛ 

 . باعث شفای اوست

انسان    :گوییمتصور شود می   خوبی به این مسئله    آنکهبرای  

بخشی نفیس از مال    دوست است، حال اگرغریزی مال   طوربه

یک آن تجربه   در  نوعی حس بد و خوب را  ، خود را صدقه دهد

محبت مال و نفرت برای از دست رفتن آن، اما از   :خواهد کرد

دیگر   می   آنچهسوی  دوست  را  دارد  دوست  در خداوند  دارد، 

می  الهی  روی محبت  از  را  مال خود  َتَنالُواْ ﴿  :بخشدنتیجه  لَن 
َُتِبُّونَ الَِْبذ   ا  ِممذ تُنفُِقواْ  عمران:  ]  ﴾َحِتذ  نیکوکاری   [92آل  به  )هرگز 

 . دوست دارید انفاق کنید(  آنچهنخواهید رسید تا از 

مسلمان همچنین مأمور است که برادر مسلمانش را دوست 

بدارد، حال اگر برادرش مرتکب ظلم و تَعَدِّی شود، در قلب او 
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می  واقع  وی  داشتن  بد  و  طبیعی کراهیت  کراهت  این  شود، 

 . است و با بذل محبت دینِی واجب تعارضی ندارد

دانیم که کنترل  ما می   .شودگونه، اشکال موجود رفع می این

ناممکن است، همین است که  یا  عواطف غریزی کاری سخت 

پیامبر   شد  بفرماید  ملسو هيلع هللا ىلصباعث  دعایش  سهم   :در  این  »خداوندا 

تو مالک   آنچهس مرا در  من از آن چیزی است که مالک آنم، پ 

یعنی   :گویدابوداوود می   1.آنی و مالکش نیستم سرزنش مکن«

 . قلب

غریزی ما  مورد  احساسات  بحث  محل  و  است  بخشش 

بلکه  ما محبت دینی است که نوعی محبت مورد  نیست،  بحث 

می  را  آن  آثار  که  است  با اختیاری  آن  تضاد  هنگام  شود 

کرد مالحظه  طبیعی  شرعی   .احساسات  محبت  این  اگر  پس 

این سخن یا عمل باید  ، مستلزم بیان سخن یا انجام عملی باشد

برایش  غریزه  و  طبع  نظر  از  اگر  حتی  باشد  اولویت  در 

باشد لذُكْم  ﴿   :ناخوشایند  ُكْرهٌ  وَُهَو  الْقَِتاُل  َعلَيُْكُم  ُكتَِب 
ن تَْكَرُهواْ َشيًْئا َوُهَو َخْْيٌ لذُكْم وََعََس 

َ
ن َُتِبُّواْ َشيًْئا  وََعََس أ

َ
 أ

 
کثیر و شوکانی و شعیب  الملقن و ابن ماجه و ابن به روایت ابوداوود و ترمذی و نسائی و ابن  -1

اند، مانند ترمذی علت مرسل بودن معلول دانستهاند. برخی نیز آن را بهاألرناووط آن را صحیح دانسته
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نُتْم ََل َتْعلَُمونَ 
َ
ُ َيْعلَُم َوأ )نبرد بر   [216بقره:  ]  ﴾َوُهَو ََشٌّ لذُكْم َواّللل

شما واجب شده است در حالی که برای شما ناخوشایند است و 

 دارید و آن برای شما خوب است وبسا چیزی را خوش نمی چه  

را دوست می   چه و بسا چیزی  بد است  برای شما  آن  و  دارید 

 . دانید(داند و شما نمی اهلل می 

رخ داد را درک    a  برای عمر   آنچهشود  ست که می اینجا

پیامبر    آنجاکرد،   به    ملسو هيلع هللا ىلصکه  خطاب  پس  گرفت،  را  او  دست 

بی   :فرمود  ملسو هيلع هللا ىلصایشان   خدا،  رسول  از ای  من  برای  تو  شک 

»نه، قسم به  :فرمود  ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر    .تریمحبوب  جز خودم  یهرچیز

تا    دسته  بجانم    آنکه هم   آنکهاوست،  خودت  از  تو  نزد  من 

پس اکنون   :پس عمر خطاب به ایشان گفت  .تر باشم«محبوب

پیامبر   آنگاه  .ترید به اهلل سوگند شما برای من از خودم محبوب 

 1.فرمود »اکنون ای عمر« ملسو هيلع هللا ىلص

ممکن است تقریر این    اینکهتصور  بنا بر  ممکن است برخی  

اصل باعث تعدی در حق کافران یا پایمال شدن حقوق آنان یا 

به  نسبت  آنان شود  با  مثبت  تبادل  و  آنان  از  بردن  بهره  عدم 

 . این اصل احساس راحتی نکنند

 
 به روایت بخاری.  -1



 است  یستیزخواهان هم نید نیا
 

463 

  آنچه برد، به یاد آوردن  این توهم فاسد را از بین می   آنچه

 : شریعت در این باب امر نموده است

ظلم و تعدی در حق مخالفان   ،رازیددست شریعت    *

است  دانسته  واجب  را  عدل  و  ممنوع  تعالی   .را  اهلل 

َعِن  ﴿   :فرمایدمی  وُكْم  َصدُّ ن 
َ
أ قَْومٍّ  َشَنآُن  ََيْرَِمنذُكْم  َوََل 

 ْ َتْعَتُدوا ن 
َ
أ اْْلََراِم  کینه   [2مائده:  ]  ﴾الَْمْسِجِد  نباید  البته  توزی )و 

تَعدِّی بازداشتگروهی که شما را از مسجدالحرام   ند شما را به 

َلذ َتْعِدلُواْ ﴿   :فرمایدو می   وادارد(
َ
َوََل ََيْرَِمنذُكْم َشَنآُن قَْومٍّ لََعَ أ

لِلتذْقَوى  قَْرُب 
َ
أ ُهَو  دشمنی   [8مائده:  ]  ﴾اْعِدلُواْ  نباید  البته  )و 

ب را  نکنید؛ عدالت کنید که  گروهی شما  دارد که عدالت  آن  ر 

 . تر است(آن به تقوا نزدیک

»آگاه باشید که هرکس در حق   :فرمایدمی   ملسو هيلع هللا ىلصرسول خدا  

دار ستم ورزد یا او را تحقیر کند یا بیش از توانش بر  یک پیمان

او تحمیل کند یا از او چیزی را بدون رضایتش بستاند من در 

 1.قیامت دادستان او خواهم بود«

 
ابن   -1 ابوداوود.  روایت  می به  سخاوی  و  دانسته  حسن  را  آن  اشکالی  »گوید:  حجر  سندش 

 . آلبانی آن را صحیح دانسته است. «ندارد 
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هم   * با  همکاری  برای  را  وسیعی  مجال    ۀ همچنین 

و   خیر  امر  و  معروف  در  ع  آنچهمردم  مصلحت  موم به 

َوَتَعاَونُواْ لََعَ ﴿   :فرمایداهلل تعالی می   .است، باز گذاشته است
َوالُْعْدَوانِ  اإِلثِْم  لََعَ  َتَعاَونُواْ  َوََل  َواتلذْقَوى   ِ در    [2مائده:  ]  ﴾الَْبل )و 

و تعدی  و در گناه  یکدیگر همکاری کنید  با  تقوا  و  نیکوکاری 

 . دستیار هم نشوید(

خان  :فرمایدمی   ملسو هيلع هللا ىلص  اهللرسول  در   ۀ»در  جدعان  بن  عبداهلل 

پیمانی حضور یافتم که دوست ندارم به جایش شترهای سرخ 

اجابت  شوم  فراخوانده  آن  به  اسالم  در  اگر  و  باشم  داشته 

 1.کنم«می 

کافران    * از  اگر  آنان  به  احسان  و  بذل  همچنین 

است مشروع  نباشند  می   . متجاوز  تعالی  ََل ﴿   :فرمایداهلل 
ِن   ِيِن َولَْم ُُيْرُِجوُكم مل ِيَن لَْم ُيَقاتِلُوُكْم ِِف اِلل ُ َعِن اَّلذ َينَْهاُكُم اّللذ

  َ اّللذ إِنذ  إَِِلِْهْم  َوُتْقِسُطوا  وُهْم  تَََبُّ ن 
َ
أ الُْمْقِسِطنيَ دِيَارُِكْم   ﴾ ُُيِبُّ 

شما   [8ممتحنه:  ] با  دین  ]کار[  در  که  کسانی  از  را  شما  )اهلل 

دارد که با اند بازنمی نجنگیده و شما را از دیارتان بیرون نکرده

 
 الملقن آن را صحیح دانسته است.به روایت بیهقی در سنن کبری و ابن  1-
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ایشان عدالت ورزید با  را    ؛ زیراآنان نیکی کنید و  اهلل دادگران 

 .دارد(دوست می 

رعایت و رسیدگی به کافران صاحب حق را واجب   *

ِإَون َجاَهَداَك لََع ﴿   :فرمایدپروردگار متعال می   .دانسته است
ِِف   َوَصاِحبُْهَما  تُِطْعُهَما  فَاَل  ِعلٌْم  بِهِ  لََك  لَيَْس  َما  َِب  تُِْشَِك  ن 

َ
أ

نَْيا َمْعُروفًا چیزی که   ۀدربار)و اگر تو را وادارند تا    [15لقمان:  ]  ﴾اِلُّ

تو را بدان دانشی نیست به من شرک ورزی از آنان فرمان مبر 

 . با آنان معاشرت کن( خوبی بهو]لی[ در دنیا 

بنابراین مبنای شریعت بر عدل و اعطای حقِ صاحبان حق  

دهد توجه قرار می مورد  معانی شرعی را  ۀمسلمان نیز هم  .است

 . دیگر بکوبد معنایبهیک معنا را  آنکهنه 

گرفتن از    تأثیر  دلیلبهاما در حقیقت بسیاری از کسانی که  

هم عقیدگفتمان  درک   ۀزیستی،  و  هضم  را  براء  و  والء 

کنند، در دنیای واقع از رفتارهایی که در مفهوم والء و براء نمی 

ای که این والء و براء را  گیرد دور نیستند، بلکه زمینهقرار می 

قر آن  اساس  بر  استباید  متفاوت  آنان  نزد  داد  در   .ار  آنان 

حقیقت از ممارست رفتارهایی خاص که زیر مفهوم والء و براء 

می  نمی قرار  امتناع  اما  گیرد  بر  ورزد  بهانه توجیهبنا  و  هایی  ها 
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گرایی و دیگر پرستی و قبیلهگرایی و وطنغیر دینی مانند قوم

 . توجیهات

قضی مفهم  ه، بنابراین  کامل  گذاشتن  براء  کنار  و  والء  وم 

بازبینی  بلکه  که  نیست،  است  مسئله  این  و   کسیچه اش 

این و  است  براء  و  والء  این  از مستحق  بغض  و  حب  گونه 

جدید  محور  یک  به  اهلل  راه  در  دشمنی  و  محبت  محوریت 

شود که همان احساسات و رفتارها را در پی دارد اما منتقل می 

 . های این محور جدیددادهبنا بر 

صحن پروندهمین  چندین  در  رخ    ۀه  نیز  دیگر  داغ  فکری 

تصور شرعی می  در  که  مفاهیمی  همان  یعنی  انتقاد  مورد  دهد 

بود، در ذهن ناقد وجود دارد اما خود را در ظاهر دیگری نمایان 

مکان می  نقل  دیگری  محور  به  او  رفتار  و  اندیشه  در  و  کند 

 . کندمی 

تصور شرعی از  برای مثال، نبرد مسلحانه که هنگام بررسی  

نه  مورد  جهاد بود  انگیزذاتاً  انتقاد  است؛ مورد  آن   ۀبلکه  انتقاد 

منطقه به  اکنون  که  )چیزی  جدید  و مثالً  ای  میهن  از  دفاع 

 . ناسیونالیسم( نقل مکان کرده است

انتقاد اوست، ایرادی  مورد  شدتبهحد مرتد که    همین طور

 . ای جدید جایگزین شودندارد اگر با داده 
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را   دربارمی همین  و    ۀقضی  ۀتوان  اجبار  و  باید    آنچهالزام 

های او در این ایراد گرفتن  .واجب یا حرام )ممنوع( باشد گفت 

شود که منبع الزام از شریعت باشد، ها هنگامی شروع می زمینه

هایی برگردد که به آن باور دارد هیچ اما اگر قضیه به خاستگاه 

ای طوالنی سلسله   ۀربارسازد و همین دایرادی را برانگیخته نمی 

 . از قضایا صادق است

بسیاری از   ۀشود درباراین همان چیزی است که باعث می 

ایندرگیری از  برخی  فکری که  دربارهای  مفاهیم شریعت   ۀها 

راه می  نیست ؛ چراکه  کنیم  تجدیدنظراندازند  به  قضیه چیزی 

جدید؛  مرجعیت  یک  اساس  بر  اما  مفاهیم  همان  بازتولید  جز 

می  تعیین  آن  از خالل  که  این   چیزچه شود  مرجعیتی  از  باید 

ادام با  همراه  شود،  وارد  آن  به  یا  خارج  این   ۀمفاهیم  صاحب 

 .درگیری در اظهار نقد مطلقِ آن مفاهیم

انسانی۲ برادری  به  دعوت  ک  :ـ  مفاهیمی  جمله  ه از 

اوقات   می هم  عنوانتحت بسیاری  مطرح  مفهوم زیستی  شود، 

هدف از این مفهوم که بسیاری سعی در   .برادری انسانی است

اشاعه و جا انداختن آن در عقل و ذهن مردم دارند چیست و 

 آن چیست؟ ۀموضع شرع دربار
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این مفهوم به   ۀتوان دربارهای آتی می داده   ۀبا مالحظ 

 : کنکاش پرداخت

نخست دو   :معنای  در  تنها  »برادری«  آمده   مورد  مفهوم 

 .»برادری نسبی« و »برادری دینی« :است

خون و  نسب  برادری  مفهوم  استعماالت  جمله  ِإَون  ﴿   :از 
نثََينْيِ 

ُ
األ  ِ ِمثُْل َحظل َكرِ  فَلَِّلذ َونَِساء  رلَِجاًَل  إِْخَوةً   [176نساء:  ]  ﴾ََكنُواْ 

برادرند، پس نصیب مرد مانند نصیب دو )و اگر ]چند[ خواهر و  

است( ُهوًدا ﴿   .زن  َخاُهْم 
َ
أ ََعدٍّ  به  [65اعراف:  ]  ﴾ِإَوََل  عاد    یسو)و 

]فرستادیم[( را  هود  َصاِْلًا﴿   .برادرشان  َخاُهْم 
َ
أ َثُموَد   ﴾ِإَوََل 

]فرستادیم[(  سویبه)و    [73اعراف:  ] را  صالح  برادرشان   . ثمود 

َخاُهْم ُشَعيًْباِإَوََل  ﴿ 
َ
]مردم[ مدین   سویبه )و    [ 85اعراف:  ]  ﴾َمْدَيَن أ

 .برادرشان شعیب را ]فرستادیم[(

می  نَسَبی  برادری  همین این  و  باشد  نزدیک  و  دور  تواند 

که شرع جمله است  از جمله صلمفهوم  احکام  از  و   ۀای  رحم 

به    نفقه و میراث و عاقله و دیگر احکام که در کتب فقه آمده را

 . سازدآن مرتبط می 

دینی برادرای  وسیع  :اما  برادری  همنوعی  که  است    ۀ تر 

براهل در  را  متصل می   ایمان  سابقان  به  را  پیروان  و  گیرد 
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امت  ، سازدمی  یا  باشند  امت  این  از  آن چه  و محور  دیگر  های 

است اسالم  یعنی  دین  یک  به  همه  هر   . انتساب  بنابراین 

است دیگر  مسلمان  دینی  برادر  متعال   .مسلمانی  پروردگار 

َواذُْكُرواْ ﴿   :فرمایدمی  قُواْ  َتَفرذ َوََل  ََجِيًعا   ِ اّللل ِِبَبِْل  َواْعَتِصُمواْ 
َعلَيْكُ   ِ اّللل قُلُوبُِكْم  نِْعَمَت  بنَْيَ  لذَف 

َ
فَأ ْعَداء 

َ
أ ُكنُتْم  إِذْ  ْم 

إِْخَوانًا  بِنِْعَمتِهِ  ْصَبْحُتم 
َ
عمران:    ﴾فَأ ریسمان   [103]آل  به  همگی  )و 

یاد  خود  بر  را  اهلل  نعمت  و  نشوید  پراکنده  و  زنید  چنگ  اهلل 

دل   آنگاهکنید   میان  پس  بودید  ]هم[  دشمنان  شما که  های 

 . الفت انداخت تا به لطف او برادران هم شدید( 

در    .»مسلمان، برادر مسلمان است  :فرمایدمی   ملسو هيلع هللا ىلص  اهللرسول 

نمی  ستم  او  تسلیحق  را  او  و  نمی ورزد  و  م  ]راه   آنکهکند  در 

برآورده ساختن[ نیاز برادرش باشد اهلل نیز حاجتش را برآورده 

ها دنیا را از مسلمانی دور ای از سختی سختی   آنکهسازد و  می 

های آخرت را از او برطرف سازد خداوند یک سختی از سختی 

مسلمانی را بپوشاند خداوند در روز قیامت او را    آنکهسازد و  می 

 1. وشاند«پمی 

 
 .علیهمتفق 1-
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ساز است  مفهوم برادری انسانی یک مفهوم تازه  :معنی دوم

اند که در نصوص شرع نیامده و علمای مسلمان به کارش نبرده 

است برساخته شده  معاصر  تمدنی  سیاق  در  روش شرع   .بلکه 

اش سپس گونه اصطالحات، تحلیل معانی درونی در بررسی این

پذیرش است یا باطل است قابلبررسی این است که آیا حق و  

مردود، یا مخلوطی از این دو است که باید حق و باطلش را و  

 .از هم جدا کرد

اشکال استفاده از این اصطالح چیست،   :شاید کسی بگوید

همه از  ؛ چراکه  گردندبرمی   pبشر به آدم    ۀهم  آنکه  ویژهبه

 آدمیم و آدم از خاک است؟

کلمات    :گوییممی  چینش  و  ترکیب  متوجه  تنها  ایراد  این 

نه و  می   نیست  که  اصطالحات  سایساختن  در  را  آن   ۀ توان 

کلم استعماالت  تعدد  و  عربی  زبان  در   ۀوسعت  برادر 

به نامهفرهنگ اشاره  ما  منظور  کرد،  توجیهش  عربی  های 

ایرادهای ناشی از اصل اصطالح و اهدافی است که قرار است در 

 . دل این اصطالح جا داده شود

برای   آنچهبا نگاه به تداول معاصر این مفهوم،  :معنای سوم 

شود تباین و تضاد بسیار در معانی این واژه است؛  ما آشکار می 
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برای ما مهم است این است که کدام معنا قرار    اینجاسؤالی که  

 است تحت پالکارد »برادری انسانی« ترویج شود؟

بهان به  است  قرار  انسانیت   آنکه  ۀ اگر  در  مسلمان  و  کافر 

را در حق ب برده شود چرا همین  بین  از  این دو  تفاوت  رادرند 

بی  و  نمی مجرم  مظلوم  و  ظالم  و  آن گناه  در گویند؟  نیز  ها 

 . شونداند و زیر مفهوم برادری انسانی جا می انسانیت شریک

چاله  از  پرده  برمی همین  که  هایی  این  عمالً  دارد  برابر  در 

های به کار بردن انگیزهای از  پاره   اینکهگیرد و  مفهوم قرار می 

عرصه در  آن  از  بردن  بهره  اصطالح،  با این  متناقض  های 

بدون   است،  شرع  دیگر   آنکهمحکمات  به  را  مفهوم  همین 

 . های انسانی بکشانندعرصه

تر بیان شد که یکی از محکمات شریعت، قطع معانی پیش 

والیت و محبت دینی میان مسلمان و کافر است، حتی اگر این 

پد باشد کافر  خویشاوند  یا  برادر  یا  ََل ﴿  : ر  آَمُنواْ  ِيَن  اَّلذ َها  يُّ
َ
أ يَا 

ْوِِلَاء  
َ
أ ِإَوْخَوانَُكْم  آبَاءُكْم  لََعَ إِ َتتذِخُذواْ  الُْكْفَر  اْسَتَحبُّواْ  ِن 

الُِمونَ  الظذ ُهُم  ْولَئَِك 
ُ
فَأ ِنُكْم  مل ذُهم  َيَتَول َوَمن   [23توبه:  ]  ﴾اإِليَماِن 

اید اگر پدرانتان و برادرانتان کفر را )ای کسانی که ایمان آورده 

از    هرکسبر ایمان ترجیح دهد ]آنان را[ به دوستی مگیرید و  

 .ند(امیان شما آنان را به دوستی گیرد آنان همان ستمکاران 
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برادر   حق  در  مسلمان  که  است  معنایی  دینی،  برادری 

مبذول می  کهدارد،  مسلمانش  را کا   همان طور  برادری  این  فر 

دارد، در نتیجه این نوع از برادری در حق برادر کافرش روا می 

  :آن فرموده است  ۀمیان مؤمنان نیست که خداوند دربارصرفاً  

بلکه غیر مسلمانان   [10حجرات:  ]  ﴾همانا مؤمنان برادر یکدیگرند﴿ 

یکدیگرند،   برادر  می   کهچناننیز  تعالی  يَا  ﴿   :فرمایدپروردگار 
إِلْخَوانِِهمْ  َوَقالُواْ  َكَفُرواْ  ِيَن  ََكَّلذ تَُكونُواْ  ََل  آَمُنواْ  ِيَن  اَّلذ َها  يُّ

َ
 ﴾ أ

عمران:  ] آورده   [ 156آل  ایمان  که  کسانی  کسانی )ای  همچون  اید 

 . (...نباشید که کفر ورزیدند و به برادرانشان گفتند 

بر   تأکیدمنظور از ذکر برادری انسانی،    :شاید بگویند

و این از    مردم باید گرامی داشته شوند  ۀاین است که هم

 . معانی انسانیت و برادری است

دربار سخن  انسان  ۀاین  خلقت  استاصل  صحیح  زیرا ها    ؛ 

استذاتاً  انسان   گرامی  مخلوق  می   .یک  تعالی    : فرمایداهلل 

بَِِن  ﴿  ْمَنا  َكرذ َِن  َولََقْد  مل َوَرزَْقَناُهم  َواْْلَْحرِ   ِ الََْبل ِِف  وََْحَلَْناُهْم  آَدَم 
َتْفِضياًل  َخلَْقَنا  ْن  ِمذ مل َكثِْيٍّ  لََعَ  لَْناُهْم  َوفَضذ يلَِباِت   [ 70اسراء:  ]  ﴾الطذ

در   راستی به)و   را  آنان  و  داشتیم  گرامی  را  آدم  فرزندان  ما 

چیزهای پاکیزه به ها[ برنشاندیم و از  خشکی و دریا ]بر مرکب
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آن و  دادیم  روزی  آفریده ایشان  از  بسیاری  بر  را  خود ها  های 

 .برتری آشکار دادیم(

متفاوت می  و کرامت  نظر فضیلت  از  آن  از  و  اما پس  شود 

آی که  است  همان چیزی  دارد  ۀاین  اشاره  آن  به  يَوَْم ﴿   :بعدی 
َفَمْن   بِإَِماِمِهْم  نَاسٍّ 

ُ
أ ُُكذ  ْولَئَِك  نَْدُعو 

ُ
فَأ بَِيِمينِهِ  كَِتابَُه  وِِتَ 

ُ
أ
ْعًَم    71  َيْقَرُؤوَن كَِتاَبُهْم َوََل ُيْظلَُموَن فَتِياًل 

َ
َوَمن ََكَن ِِف َهِذهِ أ

َضلُّ َسبِياًل 
َ
َوأ ْعًَم 

َ
أ )روزی که هر   [72-71اسراء:  ]  ﴾َفُهَو ِِف اآلِخَرةِ 

فرامی  پیشوایشان  با  را  اش  مه کارنا  هرکسخوانیم پس  گروهی 

خوانند و به خود را می   ۀآنان کارنام  ، راستش دهند  دست  به را  

  هرکه( و  71شود )ها ستم نمی خرمایی به آن  ۀقدر نخک هست

و  کور]دل[  ]هم[  آخرت  در  باشد  کور]دل[  ]دنیا[  این  در 

 . تر خواهد بود(گمراه

آیه در  شده  ذکر  تکریم  آیات    کهچنان   ، بنابراین  سیاق  از 

آفرینش  تکریمِ  بلکه  نیست،  مطلق  تکریم  یک  است  مشخص 

گذاری انسان در مقایسه با دیگر حیوانات است و در سیاق منت

کند،  تشویق  بندگی  تحقق  برای  را  وی  تا  آمده  او  بر  خداوند 

می  اشاره  کفر  صورت  در  انسان  منزلت  به  و سپس  کند 

كْ ﴿   :فرمایدمی 
َ
نذ أ

َ
ْم ََتَْسُب أ

َ
ْو َيْعقِلُوَن إِْن ُهْم  أ

َ
َثَُهْم يَْسَمُعوَن أ
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َضلُّ َسبِياًل 
َ
نَْعاِم بَْل ُهْم أ

َ
)یا گمان داری که   [44فرقان:  ]  ﴾إَِلذ ََكأْل

می  می بیشترشان  یا  چارپایان شنوند  مانند  جز  آنان  اندیشند؟ 

 .ترند(نیستند بلکه گمراه

شد   ذکر  که  فاسدی  معانی  شامل  حال  هر  در  از تکریم 

 . جمله برادری انسانی نیست

کلم  اینجا  : آنکهغرض   خود  در  اصلی  »برادری    ۀ ایراد 

جمله  از  است  آن  در  پنهان  معانی  در  بلکه  نیست  انسانی« 

دعوت به برداشتن احکام برادری ایمانی و گذاشتن آن بر روی 

برادری انسانی و یا نادیده گرفتن احکام برادری ایمانی که این 

با اصول تناقض  پاره   در  را اسالم است که  برادری  از معانی  ای 

نساخته   اسالم اهل خاص   شریک  آن  در  را  کسی  و  گردانده 

ٌد  ﴿  :است َمذ ِ   وُل سُ رَ ُّمُّ رَُْحَاء    اّللل ارِ  الُْكفذ لََعَ  اء  ِشدذ
َ
أ َمَعُه  ِيَن  َواَّلذ

اهلل است و کسانی که با اویند   ۀ )محمد فرستاد  [29فتح:  ]  ﴾بَيَْنُهمْ 

 .ند(اگیر ]و[ با همدیگر مهربان بر کافران سخت 

ها و اصول شرعی مقرر در مباحث نام   ۀاز جمل  :ـ تکفیر۳

کتاب  در  گروه احکام  دو  به  مردم  که  است  این  عقایده،  های 

می  تقسیم  کافر  و  فَِمنُكْم  ﴿   :شوندمؤمن  َخلََقُكْم  ِي  اَّلذ ُهَو 
بَِصْيٌ  َتْعَملُوَن  بَِما   ُ َواّللذ ْؤِمٌن  مُّ َوِمنُكم  )اوست   [2تغابن:  ]   ﴾ََكفٌِر 
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کس که شما را آفرید؛ برخی از شما کافرند و برخی مؤمن و آن 

 . کنید بیناست(می  آنچهاهلل به 

که   دارد  پی  در  را  عملی  یا  عقیدتی  احکامی  اوصاف،  این 

در این مجال   . مفصل در کتب عقیده و فقه آمده است  شکلبه

یقت کفر یا احکام آن نیستیم حق  بهقصد تحریر موارد مربوط  

می  تالش خواهیبلکه  به  برای م  گروهی  که  کنیم  اشاره  هایی 

ایرادهایی که در اصطالح »کفر« می  بینند به آن روی تخفیف 

سبکمی  اصطالحات  با  را  آن  و  »دیگری« آورند  مانند  تری 

برای محقق شدن عوض می  را  این کار  کنند و در گمان خود 

 ها با ایندانم ایناما نمی   .دانندتر می زیستی مناسبصلح و هم

از کلمه های کفر و کافر و کافران در قرآن همه کاربرد متواتر 

می  سورهچه  با  را  مشکلشان  است  قرار  چگونه  که کنند؟!  ای 

حل   ، بیشتر مسلمانان از حفظش دارند و نامش »کافرون« است

اصطالحات  بلعیدن  خطر  از  پرده  که  است  امری  این  کنند؟! 

 . داردیط واقع برمی شرا ۀر و به کار بردن آن برای معالجگگمراه

و دادن  یا  صنسبت  گفتارها  یا  باورها  از  تعدادی  بر  کفر  ف 

مسئله  نیازی  کردارها  که  وحی  نصوص  در  واضح  است   بهای 

ندارددلیل  به ؛ چراکه  آوری  وابسته  و  یک وصف شرعی  تکفیر 

ی کفر چیزچهکند که  شریعت است، یعنی شریعت تعیین می 
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سپس   و  بر  است  شدن بنا  جمع  نیازمند  که  شرعی  میزان 

نسبت  اشخاص  به  را  وصف  این  است  موانع  نبودن  و  شروط 

یا طائفهمی  این هیچ ظلمی در حق شخص  و  نیستدهد  ؛ ای 

 . ست گذاری امور به نام آن انام زیرا

گذاری میان ایمان و کفر یک امر بدیهی در حقیقت تفاوت 

ماده  به  را  ایمان  تفاوت،  این  الغای  و  مهاست  تبدیل ای  آلود 

می می  را  آن  نقیض  و  چیز  یک  آن  یک  در  که  به   .پذیردکند 

در لفظ آن داخل   آنچهمعنای ایمان و    آنکه  مجردبهبیان دیگر،  

د کفر را نیز تعیین خودکار حدو  شکلبهاست را مشخص کنی،  

شده کرده  معترف  وجودش  به  و  یا ای  نحله  هر  بنابراین  ای، 

به باورهایش معتقد   هرکسبه این معتقد است که  قطعاً  دینی  

دینی   :اندنباشد کافر است و در پرتو همین تصور است که گفته

 . که تکفیر ندارد دین نیست

کفر[   وجود  ]به  اعتراف  از  حد  این  بر  زیانی  مترتب  هیچ 

می نمی  پیش  وقتی  زیان  بلکه  بر شود،  حقیقی  ظلمی  که  آید 

برای همین است که شریعت در   .اساس این اوصاف رخ دهد

 :موضوع تکفیر دو امر مهم را در نظر گرفته است
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نخست  به    :امر  وصف  این  دادن  نسبت  در  نکردن  عجله 

این   و  نیست  مستحقش  که  احکامی   سبببهکسی  سنگینی 

 . شودرتب می تاست که بر آن م

ترتیب آن دسته از احکام شرعی که مناسب این    :امر دوم

می  متمایز  ایمان  از  واقع  دنیای  در  را  آن  است،  و وصف  سازد 

است عدل  کمال  از  احکام  این  زیراترتیب  تفاوت   ؛  بر  شریعت 

تر از فرق ها بنا شده و هیچ تفاوتی واضحگذاشتن میان متفاوت 

همین مقتضای عدل است که   برای  .میان کفر و ایمان نیست

 . ایرادی وجود ندارد بارهدراینحق ایمان و کفر داده شود و 

گفته شد    آنچهالزم است توضیح دهیم که منظور از    اینجا

منع مطلقِ به کار بردن لفظی دیگر برای توصیف کافر نیست یا 

بر    آنکه کلمبنا  از گفتن  کفر خودداری   ۀیک مصلحت شرعی 

و   .شود شرعی  مصطلح  یک  گذاشتن  کنار  ما  منظور  بلکه 

 . ای دیگر استجایگزینی عمدی آن با واژه

زیستی« در دوران ما تا جایی مفهوم سلبی »هم  :ـ جهاد۴

رسیده  اسالم  در  جهاد  مفهوم  تحریف  به  که  یافته  گسترش 

آن  هماست،  مقتضای  که  میان طور  صلح  وجود  زیستی 

ای مشترک است که مانع از نامهبر اساس توافق هاست که  ملت

می  همجنگ  برای  را  مجال  و  تبادل   ۀ شود  و  اقتصادی  روابط 
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گذارد، اما قول به وجود جهاد در می   تجاری میان کشورها باز

همه  با  اعالم جنگ  و  این صلح  کردن  محدود  معنایش  اسالم 

 . است

قرار   بدی  موقعیت  در  را  معاصران  از  بسیاری  چالش  این 

اند مفهوم جهاد در اسالم را که  آن مجبور شده   سبببه داده که  

باشد تجاوز  صورت  در  دفاع  از  کنند  ، فراتر  آنان    .رد  نظر  از 

پا داشتن نظامِ حاکم بر    و بر  جهادی که هدفش اعالی  

و  نصوص شریعت  بنابراین  و  ندارد  وجود  باشد  اساس شریعت 

دوران   از  اسالم  تاریخ  را    ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر  وقایع  راشدین  خلفای  و 

برابر صرفاً  اند که آن را  کرده   تأویل چنان   یک دفاع محض در 

 . تجاوزکاری دیگران نشان دهند

هم به  قول  حقیقت  در  چنین  اما  نیازمند  صلح  و  زیستی 

و   نیست  جهاد    یکهیچتحریفی  به  قائل  ما  دوران  علمای  از 

چنی عاقلی  هیچ  بلکه  نیست،  دوران  این  در  چیزی طلب  ن 

این کار شامل زیان آشکار و فساد واضح است و   ؛ زیراگویدنمی 

  ،از جمله قطعیاتی است که بر عموم مسلمانان نیز پنهان نیست

 . چه رسد به علمایشان

این درک  طلب«    ، با  »جهاد  مفهوم  که  دانست  خواهی 

همتأثیر بر  صلحی  این   ۀجویانزیستی  تحریف  و  ندارد  معاصر 
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یک بحث جدید است که ربطی به صرفاً  مفهوم و نفی وجودش  

 کهچنان  ؛ زیراجویانه نداردزیستی مسالمت نیاز معاصر برای هم

خواند و آن را  گفتیم امروزه کسی به مفهوم جهاد طلب فرانمی 

 . کندتقریر نمی 

که   چیزی  به  عمالً  بنابراین  آنان  که  است  این  داده  رخ 

کرده  مراجعه  شرعی  مفاهیمنصوص  تحریف  با  و  وقایع   ، اند 

را   اسالم  کرده   غیرواقعی ی  شکلبهتاریخ   آنکهیعنی    .اندعرضه 

گذاشته جای  به  ایروانی بر عده  تأثیرقدر  زیستی آن مفهوم هم

مفاهیم  تحریف  به  دست  حقیقی  نیازِ  بدون  شده  باعث  که 

 .بزنند

در یا  اسالم  در  وجود چنین جهادی  مسلمانان    نفی  تاریخ 

دالیل وجود این جهاد آشکار و   ؛ زیرابازی فکری استنوعی لج

محکم است و کافی است وقایع جهاد در تاریخ خلفای راشدین 

از قبیل جهاد دفاعی صرفاً  را مرور کنی تا بدانی که این وقایع  

 . نبوده است

قائل   نیست که  این  پذیرش وجود چنین جهادی معنایش 

مشروعیت این جهاد در این دوران باشیم یا به عدم پذیرش  به  

گفتیم هیچ عالم و   کهچنان   ؛ زیرا های معاصر فرابخوانیمپیمان 

 .گویدعاقلی چنین نمی 
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بر اهمیت محافظت بر محکمات شریعت    تأکید بلکه مقصد  

جهاد شرعی یک حکم محکم دینی است   ؛ زیرااز تحریف است

بر    دلیلبه که   دال  نصوص  و کثرت  در شرع  آن  واالی  جایگاه 

این امری است که   .توان از آن گذشت یا تحریفش کردنمی  ، آن

شان از آن جویی ایرادگیری برخی یا طعنه و عیب   سبببه نباید  

 . خجالت کشید

کند و  ی یک از این موارد را رعایت نمتحریف هیچ  ۀاما پدید

بر   نمی بنا  رفتار  با مسئله  علمی   سبب بهبلکه    ، کندموضوعیت 

ارزش به  می گرایش  گمان  غالب  تمدن  خوبی های  کار  کند 

باطل   آنچهاین کار را صیانت اسالم با نفی    ؛ زیرا دهدانجام می 

این نوع   اینکهداند که با اعتراف به  کند و نمی داند تصور می می 

جهاد برای   بارزیان کاری    ، از  را  عرصه  است،  حرام  و  تجاوز  و 

 ۀادل  ؛ زیراگذارد که بیشتر به ایراد گرفتن بپردازدخصم باز می 

بنابراین تا وقتی که اعتراف داری  .تر استثبوت این احکام قوی 

می  ضربه  اسالم  آبروی  به  و  باطل  است  کاری  جهاد  زند این 

اما کسی که حق   .ایبه وجود ایراد در اسالم اعتراف کرده عمالً  

نیازهای مورد  کامل  شکلبهرا   یاری قرار داده و شرایط حال و 

شرعی  مفاهیم  از  حال  عین  در  و  گرفته  نظر  در  را  کنونی 
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محافظت کرده و دست به تحریف آن نزده، راه را بر ایرادگیران 

 . بسته است

زیستی در کاربرد معاصرش هم  امر این است که  ۀخالص

می  که  است  کلی  اصطالح  آنیک  از  بهره  با  مفاهیمی   ، توان 

احکام  از  برخی  با  مخالف  فکری  مفاهیم  حامل  که  را  چند 

هنگامی که بررسی و تحلیل مفاهیم   .شرعی است، توجیه کرد

می  واژه  معنای این  گذاشتن  کنار  به  دعوت  هدفمان  پردازیم 

بل نیست،  معتبرش  و  هشیاری صحیح  ضرورت  هدفمان  که 

معانی   ۀدربار با  همراه  تا  است  واژه  این  با  همراه  اشکاالت 

 . صحیح آن به ذهن مسلمان نفوذ نکند
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 رو معتدلاسالم میانه 
رو یا اسالم معتدل را بسیاری از مردم در اصطالح اسالم میانه 

می  تکرار  ما  پیرو دوران  که  است  این  منظورشان  و  کنند 

  .اند، بدون غلو و تندرویگاه معتدل دیک دی  اسالمی بر اساس

و   ندارد  ایرادی  خود  ذات  به  معنا  به   پایبندی این  معتدالنه 

سهل  یا  تندروی  و  غلو  از  دوری  و  کندروی، اسالم  و  انگاری 

 . اش اختالفی نداردروشی نیکو است و کسی درباره

نباید   یا  باشد  این سادگی  به  نباید  مقوله  این  با  تعامل  اما 

ضرورت   به  اشاره  برای  واژه  این  که  کنیم  به   پایبندیتصور 

سهل  یا  غلوآمیز  انحراف  ساختن  دور  و  کار اسالم  به  انگارانه 

روند خاص  می  در یک  کلمه  این  کاربرد  برابر  در  ما  بلکه  رود، 

دارد که باید بررسی شود   قرار داریم و این مقوله معانی پنهانی 

برای همین به بیان دو روند مهم   .و ایرادهای آن آشکار گردد

 : خواهیم پرداخت

 :روند نخست

اعتدال استفاده شده    ۀچرا در میان این همه توصیف از واژ

م،  پایبندیما به اسالم    :گوییمدیگر، چرا نمی   معنایبه است؟ یا  

خواستی این را هم و به سنت و شریعت ملتزم هستیم؟ یا اگر  
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یا   ملسو هيلع هللا ىلص  راه و روش پیامبربنا بر  روش درست، یا  بنا بر    :اضافه کن

 . روش سلف صالح و مانند آن
با اسالم  »معتدل« و »میانه  ۀکلم  اینکهراز   باید همراه  رو« 

انگار اسالم به ذات خود این معنا را  بیاید چیست؟ طوری که 

 . کندمنتقل نمی 
معتدل همراه با اسالم و    ۀدر واقع به کار بردن فراوان کلم

اشاره   درپی پی   تأکید تندروی،  از  دوری  با برای  را  خوبی  های 

و این  همیشگی  کردن  یاد  و  ندارد  از خود  سخن  هنگام  صف 

های آن و دعوت به حاکم اسالم و افتخار کردن به آن و ارزش 

ساختن این نوع اسالم در دل خود یک موضع منفی از اسالم را  

گوینده  دارد، چه  مستقیم نهان  غیر  و  نه،  یا  کند  احساس  اش 

های اسالم در رساند که تندروی و غلو یکی از ویژگی این را می 

در کنار نام اسالم از آن ابراز  حتماً  ین باید  دوران ماست، بنابرا 

تا   کرد  این  آنکهبیزاری  و  نبرند  بد  گمان  بر به صاحبش  گونه 

محدود به اسالم معتدل صرفاً  گذارد که دعوتش  خود شرط می 

 . باشد 
تحت   مردم  از  برخی  که  است  این  مشکل  این  از  بخشی 

کشند  رسانه  ۀ فشار  گرفته ماشین  قرار  ما  دوران  در  که   اندای 

سعی در ارتباط دادن اسالم به غلو و تندروی دارد و برخی از 
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به  غلوآمیز  رفتارهای  از  بسیاری  دادن  نسبت  با  نیز  مسلمانان 

اند و در این دین در این برداشت منفی از اسالم شرکت کرده 

شده  جنایت  مرتکب  خود  هویت  و  دین  در حق  را  آن  و  اند 

داده قرار  عیب  و  اتهام  سپس  موضع  از  اند،  دیگری  گروه 

مسلمانان با تالش در ذکر صفت »معتدل« هنگام نام بردن از 

زنند، طوری که بسیاری اسالم بر این برداشت منفی دامن می 

صاحب می از  گمان  خودش نظران  ذات  در  اسالم  که  کنند 

 . روی نیستهای اعتدال و میانه ارزش  ۀنمایند

تبرئ از    ۀاما چنین قیدی در حقیقت متضمن  خود شخص 

خواهد انگار می   .برچسب تندروی و غلو است نه دفاع از اسالم 

یک بنا بر  ام  من از هر اسالم دیگری بیزارم و در زندگی   :بگوید

می  عمل  خاص  با اسالم  و  است  معتدل  اسالم  همان  که  کنم 

کند در یعنی از جایی که گمان می   .ها تفاوت دارددیگر اسالم 

ظالمانه  ۀبه ترسیخ و تعمیق این کلیشحال دفاع از اسالم است 

 . زنداسالم دامن می  ۀدربار

ما دین  نیازی   ، اسالم ،  بنابراین  دیگر  و  است  اعتدال  دین 

کنیم ذکر  »معتدل«  قید  با  را  آن  که  که   .نیست  هنگامی 

هم  :گوییممی  منظورمان  اصولش   ۀاسالم،  و  احکام  با  اسالم 

د نجات  و  رحمت  و  اعتدال  و  عدالت  دین  که  و است  دنیا  ر 
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افتخار می   . آخرت است به آن  بلند دینی که  با صدای  و  کنیم 

می  نه  اعالمش  رسانه   سبببه   آنکهداریم  از  فشار  و   سو اینای 

بیندازیم  سوآن  پایین  شرمگینانه  را  که   .سرمان  کسانی  وجود 

انحراف یا  غلو  این است که اسالمدچار  معنایش  اتهام مورد  اند 

قرار گرفته یا ترسناک و ناواضح است، بنابراین باید این وصف 

افزود آن  به  انحراف  .را  ناصحیح این  و  کرد  تبیین  باید  را  ها 

ی تأثیردر مفهوم خود اسالم    آنکهبودنش را توضیح داد بدون  

اس ذات  و  آنبگذارد  به  انتساب  و  شود  اتهام  محل  بدون    ، الم 

 . باعث ایجاد شبهه شود  ، معتدل  ۀکلم ۀاضاف
 :روند دوم

آورده   اسالم  با  همراه  که  است  اعتدال  مفهوم  به  مربوط 

 شود؛ این اعتدال چیست؟می 
ویژگی  از  یکی  جریاناعتدال  نزد  حاضر  و  های  ها 

اش و مدعی رویکردهای فکری گوناگون است؛ چیزی که همه  

این ضرورت شناخت حدود اعتدال   .اندمدعی دوری از تندروی

بدون   ؛ زیرا سازدمرزهایش را دوچندان می   ۀد نکنو منبع تعیین

اعتدال نیز هیچ معنایی نخواهد داشت و قالبی   ، این تعیین مرز

می  که  شد  و خواهد  رفتاری  انحرافات  انواع  آن  طریق  از  توان 
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کرد، سپس هم عرضه  را  بهانفکری  به  را  انحرافات   اینکه  ۀین 

 . رو معتدل است به اسالم نسبت داداین اسالم میانه

ستوده   ۀضابط اعتدال  است شناخت  شریعت  خودِ    . شده، 

که   را  پرسش  این  پاسخ  خود  ذات  در  اعتدال   حدومرزاسالم 

دارد و واقعاً    آنکه  .چیست،  تشریعات  و  احکام  و  اسالم  به 

دایر از مظاهر اعت  ۀحدودش تمسک جوید در  و  دارد  قرار  دال 

جفا   و  معیارهایی   ۀضابط  .است  دوربهغلو  از  نباید  را  اعتدال 

کند  تعیین  خارجی  معیارهای  این  تا  یافت  اسالم  از  خارج 

نیست  چیزچه چه  و  است  اسالم  شایسته    .از  مسلمان  برای 

عرف که  سنتنیست  و  خواهش ها  و  سلیقه  و  نفسانی ها  های 

تسلیم یا  داور شدگی خود  را  وارداتی  فرهنگ  یک  برابر  در  اش 

خود رفتار  از  و  اعتدال  ، کند  دیگران مورد  مظاهر  به  را  نظر 

ها را به اصول و محکمات این ۀعرضه کند، بلکه واجب است هم

و   داد  ارجاع  و   ههرچشریعت  دانست  اعتدال  را  بود  آن  موافق 

اگر   آنچههر حتی  شمرد،  اعتدال  از  خارج  را  بود  مخالفش 

 . اعتدال پر کرده باشد ۀ صاحبش دنیا را از سخن گفتن دربار

این همان منهجی است که باید در عمق ذهن هر مسلمانی 

و   گیرد  و   مجردبهجای  افراد  از سوی  اعتدال  پرچم  بردن  باال 
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کند بلکه ادعای آنان را به محک شریعت بسپرد ادعایش اکتفا ن

 . و صحیح را از ناصحیح جدا سازد 

می   اینجا را  که  چیزی  است  این  آن  و  کرد  مالحظه  توان 

تندروی  انگارسهل شیوع   و  غلو  به  اتهام  و  طعنه  در  عمالً  ی 

شود و دیگر آن اثر نخست را در دور باعث تضعیف اثر آن می 

هر طرف، دیگری را   ؛ زیرانخواهد داشتها  ساختن مردم و دل 

می  افتخار  و سپس  کرد  غلو خواهند  به  معتدل متهم  که  کند 

ایرادهای ناشی از غلو و تندروی،   ۀمعالج  حلراهبنابراین    .است

برای شناخت   ملسو هيلع هللا ىلصداوری بردن به کتاب خدا و سنت رسول خدا  

عاً واقی است تا بدانیم  انگارسهل مواضع غلو و تندروی و جفا و  

به   و  کجاست  اعتدال  هر حدومرزموضع  این  و  ببریم  پی  ش 

سازد تا اعتدال خود را از طریق دالیل کتاب و طرف را ملزم می 

 . سنت اثبات کنند نه با شعار و ادعای توخالی 

اما با داوری بردن به کتاب و سنت نیز   :شاید بگویند

 . دهد اتفاق خواهد افتاد رخ می  اینجاهمان اختالفاتی که 

 : شود با جمع بین دو مسئله بیان کرد پاسخ را می 

قضایا موجود نیست،    ۀاین اختالف در هم  :نخست  ۀمسئل

که   دارد  وجود  محکم  مواضعی  همواره  اعتدال   نمایانگربلکه 

اعتدال است و کسی که   اهلدر آن دایره باشد    هرکساست و  
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از مرزهای اعتدال بیرون رفته   ، به راست یا چپ منحرف شود

شان به این دایره بر دوری و نزدیکی   برحسبها نیز  است و آن 

 . چندین درجه هستند

طور نگاه    همین  و  معتبر  اختالف  که  دارد  وجود  مواضعی 

برمی  را  باشداجتهادی  روا  اختالفات  این  که  وقتی  تا  و   ، تابد 

دایر از  را  نمی   ۀصاحب خود  اعتدال   اگرچه  .کنداعتدال خارج 

انسان  اما  است  این  یک چیز  ادراک  به  قادر   شکل به اعتدال  ها 

اختالفات   ۀشود که دایراین باعث می   . قطعی و یقینی نیستند

اگرچه اعتدال   اینجا  .روا، فضایی برای این اعتدال باقی بگذارد

واضح برای همه نمایان نشده اما امری است محدود در   شکلبه

 . ا نیسترو آن ازای از سخنان معتبر که خروج دایره

دوم شخص    :امر  که  داریم  منظم  و  شرعی  روشی  ما 

او   ۀجویند نگاه  در  که  سخنانی  میان  از  آن  اساس  بر  اعتدال 

 . کندتر را انتخاب می سخن درست  ، موضع اعتدال است

می  را  سنت  و  کتاب  به  تمسک  ادعای  در  از  اختالف  توان 

معیار محکماتی که اختالفی   :طریق این دو معیار برطرف کرد

»روش« و منهجی که باید بر اساس آن   در آن نیست و معیار

 . حرکت کرد
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تمسک به قرآن   ۀنتیج  ، روی و اعتدال در تصور شرعی میانه

است بزند  هرکسبنابراین    .و سنت  شرع چنگ  و میانه  ، به  رو 

نیست چنین  باشد  مخالف  شرع  با  که  کسی  و  است    .معتدل 

وسط نیست که شخص در هر اختالفی   ۀنقط  معنایبهاعتدال  

نقطه میاندر  تبعیتِ   ۀای  از  اثری  بلکه  بایستد،  دعوا  طرف  دو 

 . شرع است

میانه   اینجااز   که  دانست  موضع خواهی  حقیقت  در  روی 

میان بودن ممکن   ۀگرفتن در  میانه  این  بلکه  نیست،  دو طرف 

موضع قرآن   ۀتوان از مالحظاست ستوده شود یا نه و این را می 

دانستمیانه  ۀدربار میانه  . روی  یک  تنها  ما  وحی  پرتو  روی در 

روی روی درست و میانه میانه  :روی داریمنداریم، بلکه دو میانه 

 . نادرست

مثال  میانهاز  میانههای  قرآن،  در  مطلوب  کسانی روی  روی 

که   مؤمنانی  از  کرده،  عطا  نعمت  آنان  به  خداوند   سویبهکه 

فرامی  اَط ﴿   :خوانندپروردگارشان  َ ِ الَصل  6  الُمسَتقِيمَ   اهِدنَا 
َوََل  َعلَيِهْم  الَمغُضوِب  َغْيِ  َعلَيِهْم  نَعمَت 

َ
أ ِيَن  اَّلذ اَط  ِْصَ

اللنِيَ  )  [7-6فاتحه:  ]  ﴾الضذ فرما  هدایت  راست  راه  به  را  راه 6)ما   )

آنان نعمت عطا کرده  به  نه  کسانی که  نه ]راه[ مغضوبان و  ای 

َوََل ََتَْهْر بَِصاَلتَِك َوََل ُُتَافِْت بَِها  ﴿   :همچنین  ]راه[ گمراهان(
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َسبِياًل  َذلَِك  بنَْيَ  بلند   [110اسراء:  ]  ﴾َوابَْتِغ  آواز  به  را  نمازت  )و 

آهسته  بسیار  و  ]میانه[ مخوان  راهی  ]دو[  این  میان  مکن  اش 

نَفُقوا لَْم يُِْسِفُوا َولَْم َيقْ ﴿   :همین طورو    برگزین(
َ
ِيَن إَِذا أ وا َواَّلذ َُتُ

قََواًما  َذلَِك  بنَْيَ  کسانی   [67فرقان:  ]  ﴾َوََكَن  انفاق )و  چون  که  اند 

گیرند و میان این دو کنند و نه تنگ می می   ولخرجی کنند نه  

های قرآنی که و دیگر مثال   .گزینند(]روش[ حد وسط را برمی 

می  می نشان  میانه  در  گرفتن  موضع  ودهد  مطلوب   تواند 

 . باشد ستایش مورد

میانه  آیاتی اما  آن،  بر  قرآنی  شواهد  جمله  از  مردود،  روی 

دربار  خداوند  که  است  ۀاست  کرده  نازل  منافقان    :احوال 

َهُؤَلء ﴿  إََِل  َوََل  َهُؤَلء  إََِل  ََل  َذلَِك  بنَْيَ  َذبَْذبنَِي   [143نساء:  ]  ﴾مُّ

و از   .آنان(ند و نه با  اند، نه با اینان ا)میان آن ]دو گروه[ دودل 

آن شواهد  بَِبْعضٍّ ﴿  :دیگر  َونَْكُفُر  بَِبْعضٍّ  نُْؤِمُن  َويُقولُوَن 
َسبِياًل  َذلَِك  بنَْيَ  َيتذِخُذواْ  ن 

َ
أ گویند )و می   [ 150نساء:  ]  ﴾َوُيرِيُدوَن 

خواهند کنیم و می ما به بعضی ایمان داریم و بعضی را انکار می 

 . کنند( میان این ]دو[ راهی برای خود اختیار 
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نبوی سنت  در  گرفتن  موضع  میانه  این  شواهد  »مثال    :از 

است،  گله سرگردان  دو  بین  که  است  مانند گوسفندی  منافق 

 1.«سوآن رود و گاه به ی می سواین گاه به 

طرف  دو  طبیعت  به  بودن  میانه  دو  این  بین  تفاوت 

ستایش است و مورد  ، گردد، بنابراین اگر میان دو باطل بودبرمی 

 . حق و باطل ایستاده بود، نکوهیده است ۀدر میاناگر 

بحبوح  :آنکهخالصه   خصومت  ۀدر  و  تکرار  ادعاها  و  ها 

اهمیت اعتدال، شاید مسلمان حواسش به این نباشد   درپی پی 

با  اسالم  ساختن  محدود  در  تالش  ادعاها  این  از  بسیاری  که 

می  خود  که  است  آنان  اعتدالی  که  اعتدالی  این  و  خواهد 

پیش خواهمی  و  اسالم  از  خارج  است  وصفی  قبلی زمینهند  ای 

مرجعیت از  که  گوناگون  دارد  دارد   تأثیرهای  سعی  و  گرفته 

از آن اسالمی زمینههمین پیش تا  بر اسالم مسلط سازد  را  ها 

 .خوانندرو معتدل« می بیرون بیاید که آن را »اسالم میانه 

از   آنکه خودش  تصورات  است  لیبرال  مرجعیت  از  متأثر 

روابط  و  نیست  دینی  چارچوب  هیچ  به  محدود  که  را  آزادی 

می  روا  را  می حرام  اسالم  به  باب داند  در  سپس  و  چسباند 

 
 به روایت مسلم. 1-
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اسالم از   آنکهراند، حال  رو معتدل سخن می اهمیت اسالم میانه 

 .چنین اعتدالی مبرا است
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آن نسبت  دین  که  نیست  سست  آن  قدر  به 

 نگران باشید 
می  مطرح  را  صحیح  معنایی  مقوله  درباره این  که  اش  کند 

اسالم با ادله و احکامش قوی است و از ؛ چراکه  اختالفی نیست

نیست  آن  بر  ترسی  مخالف  افکار  و  دین   .شبهات  اسالم 

پروردگار جهانیان است و نیروی آن از درونش است و خداوند 

 . ظ دین خود استو در پایان حاف هرچیزنیز پیش از  

گفته که این ترس بر خود اسالم است که قرار   کسی چهاما،  

 است اهلل خود حافظش باشد؟ 

از   که  است  مسلمان  دین  بر  ترس  این  حقیقت  در 

 . اسالم منحرف شود نه بر خود اسالم

راه حق  از  که  دارد  را  بیم  این  به خودش  نسبت  مسلمان 

منحرف شود و هدایت الهی را ترک گوید و راهی جز راه راست 

نسبت به خود راه و هدایت و صراط   اینکهرا در پیش گیرد نه  

 . مستقیم ترسی داشته باشد

سخن از اهمیت پایداری بر   هنگامبنابراین ذکر این مقوله  

نسبت به محافظت از دینش و ضرورت دین و یادآوری مسلمان 

از   خود  دین  می   آنچهصیانت  تضعیفش  و  زیان   ،شودباعث 
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متعال   اهلل  که  است  این همان چیزی  و  ندارد   شکلبه معنایی 

ِيَن آَمُنواْ ﴿  :ظریفی به آن اشاره نموده و فرموده است َها اَّلذ يُّ
َ
يَا أ

َوََل   ُتَقاتِهِ  َحقذ   َ اّللل ْسلُِمونَ اتذُقواْ  مُّ نُتم 
َ
َوأ إَِلذ  عمران:  ]  ﴾َتُموُتنذ  آل 

گونه که حق پروا اید از اهلل آن)ای کسانی که ایمان آورده   [102

 . کردن از اوست پروا بدارید و جز مسلمان نمیرید(

اسالم«   حال  در  مگر  »نمردن  به  ربانی  امر  تحقق  قابلاین 

مدت زندگی نیست مگر در صورت پایداری بر اسالم در طول  

انسان، مسلمان بودن خودش را در هنگام وداع با دنیا   آنکهتا  

 . تضمین کرده باشد

به این  در  که  هرکس  فهمید  را خواهد  این  بیندیشد  نیکی 

روز از پروردگارش »هدایت به راه راست« را چرا بارها در شبانه 

این هدایت متضمن پایداری بر آن مقداری چراکه    ؛ 1خواهدمی 

توانسته انجامش دهد و درخواستی است برای هدایت است که  

 . بیشتر از پروردگار سبحانه و تعالی 

های  ترسی بر دین نیست، بلکه بیم از نفس  اینجابنابراین،  

ترک  را  دین  و  بخورد  شکست  نکند  که  ماست  خود  ضعیف 

تا سخن  بودن چنین ترسی کافی است  روا  فهم  برای  و  گوید 

دربار متعال  انسان   ملسو هيلع هللا ىلصپیامبرش    ۀاهلل  سرور  امام  یعنی  و  ها 

 
 6فاتحه:  1-
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می  که  آوریم  یاد  به  را  َِلَْفتِ ﴿   :فرمایدمتقیان  ََكُدواْ  ُنونََك  ِإَون 
َُذوَك َخلِياًل  وَْحيَْنا إَِِلَْك تِلْفََتَِي َعلَيَْنا َغْْيَهُ ِإَوًذا َلذُتذ

َ
ِي أ   َعِن اَّلذ

ن ثَبذتَْناَك لََقْد كِدتذ تَرَْكُن إَِِلِْهْم َشيًْئا قَلِياًل   73
َ
اسراء:  ]  ﴾َولَْوََل أ

از    [74-73 را  تو  بود که  نمانده  تو وحی   سویبه  آنچه)و چیزی 

آن کرده  در  و  ببندی  ما  بر  را  آن  از  غیر  تا  کنند  گمراه  ایم 

( بگیرند  دوستی خود  به  را  تو  استوار 73صورت  را  تو  اگر  و   )

 . آنان متمایل شوی( سویبهنزدیک بود کمی قطعاً داشتیم  نمی 

نه  است  تعالی  و  سبحانه  اهلل  سوی  از  پایداری  بنابراین 

بگیرد، بلکه هدایت است و توفیق   تنهایی بهتصمیمی که انسان  

و  او  از  یاری جستن  و  اهلل  به  صادقانه  آوردن  روی  کلیدش  و 

آن  به  نداشتن  اطمینان  و  ضعیف  نفس  این  بر  نکردن  تکیه 

دربار  .است متعال  پروردگار  می چن  ملسو هيلع هللا ىلصخلیلش    ۀاگر  گوید ین 

به  اندکی  بود  نزدیک  بود  نکرده  عطا  پایداری  را  او  اگر  که 

کافران متمایل شود، چگونه ممکن است کسی پس از ایشان بر  

 ایمان خود بیم نداشته باشد؟! 

پیامبر   این حقیقت و   ملسو هيلع هللا ىلصهمین کافی است که واکنش  به 

را  آن  بر  مترتب  نتایج  و  آن  به  نسبت  ایشان  عمیق  ادراک 
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به   1ایشان از »باز شدن بعد از بستن«؛ چراکه  بنگریی  خوببه

می  پناه  از اهلل  یا  کفر  به  ایمان  از  »بازگشت  یعنی  این  و  برد 

از چیزی   به معصیت و رجوع  به   2. شر«   سویبهطاعت  خطاب 

می  هم»دل  :فرمودیارانش  از   ۀهای  انگشت  دو  میان  آدمیان 

گونه یک دل باشد و آن را آن   آنکهانگشتان رحمان است، گو  

می  بخواهد  می که  سپس  ای   :فرمودچرخاند«  »خداوندا 

دلدل   ۀگردانند بگردان«ها،  خود  طاعت  بر  را  ما    3.های 

جمل به  علم  دل   ۀمقتضای  )بودن  حدیث  در اول  بندگان  های 

انجام   خداوند(  انگشتان  دعای میان  یعنی  حدیث،  دوم  بخش 

 . ایشان است 

پیامبر   شخص  در  حقیقت  این  که  عمیقی  ایجاد   ملسو هيلع هللا ىلصاثر 

بخش واقعاً  کرده   دعاها  قبیل  این  که  جایی  تا  است،  عجیب 

پیامبر   دعاهای  از  می   ملسو هيلع هللا ىلصزیادی  بر  در  آن را  که  گرفت،  قدر 

  j   از   .آوردمتوجه این موضوع شده و آن را به یاد می

گفت که  است  روایت  حوشب  بن  ای   :گفتم  به    :شهر 

هنگامی که نزد تو بود   ملسو هيلع هللا ىلص، بیشترین دعای پیامبر  المؤمنینام

 
برم. کَور در  به روایت مسلم. لفظ حدیث این است: خداوندا از حَور بعد از کَور به تو پناه می  -1

در   که  است.  آن  باز شدن  حَور  و  دارد  عمامه  بستن  به  اشاره  از   اینجالغت  پس  گمراهی  به  اشاره 

 هدایت دارد )مترجم(.

 این سخن ترمذی در تعلیق بر حدیث است. 2-

 به روایت مسلم. 3-
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ها، »ای مقلب دل   :بیشترین دعایش این بود که  :چه بود؟ گفت

بگردان« ثابت  خودت  دین  بر  مرا  خدا،   :گفتم  .دل  رسول  ای 

ها، دل مرا  دل   ۀ انندچرا بیشترین دعایت این است که ای گرد

فرمود بگردان؟  ثابت  خودت  دین  ام   :بر  انسانی »ای  سلمه، 

قلب او میان دو انگشت از انگشتان اهلل است،   آنکهنیست مگر  

می  استوار  بخواهد  را  هرکه  بخواهد پس  را  هرکه  و  گرداند 

می  انحراف  تالوت   .سازد«دستخوش  را  آیه  این  معاذ  سپس 

َهَديْتََنا ﴿  :کرد إِذْ  َبْعَد  قُلُوَبَنا  تُزِْغ  ََل  عمران:  ]  ﴾َربذَنا   [ 8آل 

از   پس  ه  آنکه )پروردگارا  را  دل ما  کردی  را دایت  هایمان 

 1. دستخوش انحراف مگردان(

پیامبر   بود؛    ملسو هيلع هللا ىلصبلکه  حال  همین  بر  نیز  خانه  از  خارج  در 

فرمود بسیار این را می   ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر    :گویدمی   a  انس بن مالک

بگردان«  :که پایدار  دینت  بر  مرا  دل  مردی   .»خداوندا  پس 

به تو ایمان   آنکه ای رسول خدا، آیا از ما بیم داری حال    :گفت

و   فرمود  آنچهآوردیم  بودی راست شمردیم؟  آورده  ها »دل   :را 

 
میب  1- ترمذی  احمد.  و  ترمذی  روایت  است »گوید:  ه  حسن  حدیثی  را    «این  آن  آلبانی  و 

 صحیح دانسته است. 
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در میان دو انگشت از انگشتان رحمان عزوجل است که آن را  

 1. کند«می  زیرورو

مالحظ این  زیباست  از   ۀچه  که  صحابی  آن  هوشمندانه 

پیامبر   توسط  دعا  این  بیان  دعوتی   ملسو هيلع هللا ىلصکثرت  این  که  فهمید 

پیامبر   اقتدا کنند و منظور  ایشان  به  تا  آنان  از   ملسو هيلع هللا ىلصاست برای 

دربار آنان  یادآوری  اصحاب،  میان  در  دعا  این  این   ۀگفتن 

 . معنای عمیق ایمانی است

از ضعف   است و بیمناک  مؤمن نسبت به دین خود    چراکه

ایمان می  زیراترسدیا سلب  باارزش  ؛  و این  اوست  دارایی  ترین 

شود به دینش اهمیت دهد و هوایش را  همین ترس باعث می 

باشد اگر    . داشته  ترس  شود  شکلبههمین  محقق   ، درستی 

شود که تنها با دوست داشتن باعث چشیدن شیرینی ایمان می 

ه کفر را پس طور که بازگشت بشود، آنشدید دین محقق می 

این   آنکهاز   در  شکی  و  بدارد  بد  داده  نجاتش  آن  از  خداوند 

تهدید علیه دین، معاشرت طوالنی مدت   ینتربزرگنیست که  

و   شبهات  استپیگیربا  آن  زیرای  و »دل  ؛  است  ضعیف  ها 

 2. شبهات رباینده«

 
و آلبانی    «اندرجال آن رجال صحیح» گوید:  و احمد. هیثمی می   ماجهابن به روایت ترمذی و    1-

 داند.آن را صحیح می 

 (.261/ 7سیر أعالم النبالء ذهبی ) -2
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عرض کثرت  نقش   ۀبنابراین  انسان  نفس  بر  فاسد  افکار 

تباه  در  داردبزرگی  قلب  که    .سازی  کسی  به   درپی پی قلب 

شک  ۀمطالع و  منحرف  اینترنتی  محتوای  یا  و کتب  انداز 

پردازد در معرض جذب این مفاهیم منحرف قرار  آمیز می شبهه 

که  می  چیزی  صالبت تأثیرگیرد؛  و  یقین  آرامش  بر  منفی  ی 

قیم را چنین ابن  زیبایی شاگردشمیه بهتیابن  .گذاردایمان می 

است کرده  معرض    :نصیحت  در  اسفنج  مانند  را  خود  »قلب 

کند در نتیجه چیزی ها قرار نده که جذبش می ایرادها و شبهه 

 ۀ جز شبهه از آن تراوش نخواهد کرد، بلکه آن را همانند شیش 

گذرد و در آن جای دربسته بگردان که شبهه از بیرون آن می 

بیند و با صالبتش آن را پس گیرد؛ با شفافیتش آن را می نمی 

گذرد جذب ای را که بر تو می اگر قلبت هر شبهه   وگرنهزند  می 

 1. کند جایگاه شبهات خواهد شد«

حق  از  را  مردم  از  برخی  شبهات  با  شدن  درگیر  بلکه 

می روی آن  گردان  طلب  از  و  می   کلی بهکند   . شوندمنصرف 

بیند و در درونش نظر شبهات را بسیار می مورد  گونه شخصاین

یافته و مستقر می  اینشود و دلش کور می قدرت  و  گونه شود 

 .داردستاند و از آن بازمی را از صاحبش می  حق بهرغبت 

 
 (.443/ 1یم )مفتاح دار السعادۀ ابن ق  1-
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کتاب  در  دقت  کرده با  گردآوری  را  سلف  آثار  که   ،اندهایی 

خواهی دید که امامان سلف چقدر   ، در مباحث عقیدتی   ویژهبه

دادند و این با در تعامل با شبهات و ایرادها احتیاط به خرج می 

صادقان  داریدین وجود   ایمان  و  بود  ۀقوی  وارده   .آنان  آثار 

 : از جمله ، بسیار است بارهدراین

ای ابوسعید، بیا تا    :مردی به نزد حسن بصری آمد و گفت

کنم  ۀدربار بحث  تو  با  گفت  .دین  دینم   :حسن  به  نسبت  من 

 1. ای پیدایش کن بینش دارم، اما تو اگر دینت را گم کرده 

ای ابوبکر،    :به ایوب سختیانی گفت  یمردی از صاحبان هو

سخنی از تو بپرسم؟ پس ایوب پشت کرد و رفت و در   ۀدربار

نه، حتی نصف سخن،    :رد گفتکحالی که با انگشتش اشاره می 

 2. نه حتی نصف سخن

از   تن  و  اهلدو  شدند  وارد  سیرین  بن  محمد  بر  بدعت 

گفت  :گفتند بگوییم؟  برایت  حدیثی  ابوبکر،    : گفتند  .خیر  :ای 

سپس   .خیر  :گفت  .خوانیمای از کتاب اهلل را برایت می پس آیه 

برمی   :گفت می یا  و  دو خیزید  آن  پس  برخیرم؟  من  یا  روید 

رفتند بیرون  و  برخاستند  گفت  .شخص  حاضران  از  چه   :یکی 

 
 (.438/ 1الشریعۀ آجری ) 1-

 (.439/ 1پیشین ) 2-



 دیکه نسبت به آن نگران باش ستیقدر سست نآن  نید
 

501 

آیه اگر  داشت  می اشکالی  که   :خواند؟ گفتای  نداشتم  دوست 

واقع آیه قلبم  در  همان  و  کنند  تحریفش  و  بخوانند  را  ای 

 1. شدمی 

او آمد  فرزند طاووس نشسته بود پس مردی از معتزله نزد  

کرد گفتن  سخن  به  شروع  می   .و  طاووس    :گویدراوی  فرزند 

گوش  در  را  گفتانگشتانش  فرزندش  به  و  کرد  پسرم    :هایش 

هیچ  سخنش  از  و  بده  فشارش  و  کن  گوشت  در  را  انگشتت 

دل ضعیف است )و در صورت   آنکهیعنی    :گویدمعمر می   .نشنو

 2.گیرد(قرار می  تأثیرتحتشنیدن بدعت 

در حقیقت ناشی از ضعف معرفتی نیست، بلکه  این احتیاط  

دربار آنان  نزد  صحیح  و   ۀبینش  حجت  بر  شرعی  ثوابت  این 

پس از آن شنیدن باطلی که   .برهان و شناخت حق استوار است

 . خود جذب کند هیچ سودی ندارد سویبهممکن است قلب را 

این قضیه شوخی نیست بلکه به واالترین قضایا    آنکه  ویژهبه

کند  و خداوند رحمت  است  مربوط  مسلمان  انسان  زندگِی  در 

گفت که  را  انس  بن  بی   :مالک  جابه درد  دین درمان،  در  جایی 

 
 (.133/ 1شرح أصول اعتقاد أهل السنۀ والجماعۀ اللکائی ) -1

 (. 446/  2اإلبانۀ ابن بطۀ ) 2-
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می   .است کسی  از  نقل  به  می   هرچهبا    :گفتو  با بازی  کنی 

 1. دینت بازی نکن
به   به   وروزحال اگر  عامدانه  که  کسانی  از  بسیاری 

می سرچشمه سر  ایراد  و  شبهه  بنگریهای  دید   ، زنند  خواهی 

شبهه  این  از  مقداری  عامدانه  که  غرور   دلیلبهجویی  نوعی 

شود صاحبش خود را صاحب علم و معرفتی است که باعث می 

می  دستش  کار  جهلش  آغاز  همان  اما  بداند،  بسیار   .دهدفهمِ 

تواند از بنابراین سالم ماندن دین انسان در این است که تا می 

با دالیل صحیحش این سرچشمه  ۀهم ها دوری کند و حق را 

مگر   شبهه    آنکهبشناسد،  پی  در  بر  رفتن  مصلحت بنا  یک 

انسان خود را در برابر هر شبهه و   اینکهشرعی معتبر باشد، اما  

صاحب خود را در   ایرادی قرار دهد، راهی است بس طوالنی که

 . دهدها و اشتباهات قرار می معرض لغزش 

مصلحت شرعی نیاز به اطالع از باطل و نگاه در بنا بر  اگر  

رها  قضیه  هم  باز  بود،  آن  به  دادن  پاسخ  هدف  به  شبهات 

ی وارد آن شود بلکه دارای ضوابط و شروطی هرکسشود تا  نمی 

به اعتبار )  اعتبارات مختلفبنا بر  این مسئله    همین طور  .است

به شرع علمش  میزان  و  و    (حال شخص  است  همین متفاوت 

 
 (.506/ 2پیشین ) 1-
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او  طور درونی  طبیعت  و  شخص  عقل  اساس  بر    .بر  همچنان 

  . اصول شبهات غیر از جزئیات آن است  ؛ زیرا اساس سطح شبهه

این مسئله بر اساس گستردگی منبعِ شبهه متفاوت   همین طور

مطالع  .است مثال  سایت   ۀ برای  از  آن شبهه  به  همه  که  هایی 

های ممنوعه که یافتن و خواندنش کار  دسترسی دارند با کتاب 

تفاوت دارد اعتبار حال پرسنده و   .هرکس نیست  به  همچنین 

او را تواند شبهات  اش به یک عالم یا طالب علم که می نزدیکی 

پاسخ دهد و هنگام وجود پرسش به او مراجعه کند و اعتبارات 

 .دیگر

هرچقدر یک مسلمان از وارد شدن به شبهات و نظر در آن 

بهتر است ماندن دینش  برای سالم  این  زیرا دوری کند  علما   ؛ 

در این اختالفی ندارند که حفظ دین در رأس ضروریاتی قرار  

ت آن آمده و از همین روی دارد که اسالم برای صیانت و رعای

ثمر  به  و  شدن  بیشتر  باعث  که  نموده  تشریع  را  احکامی 

شود و از رسیدن هرگونه زیانی به رسیدنش در دنیای واقع می 

کند و شکی در این نیست که نگاه آزادانه در آن جلوگیری می 

 .زندشبهات بدون هیچ نیاز معتبری به این اصل ضربه می 

شود گفته  کسی  :شاید  شبهات    اما  این  از    تأثیرکه 

پذیرد کسی است که ایمانش ضعیف است و مسلح به می 
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نبرده،  کار  به  را  خود  عقل  و  نیست  برهان  و  حجت 

همه رب به  نگاهش  که  مطلع  و خالف شخص  است  باز  سو 

 . نسبت به دینش ترسی ندارد 

بی  و  شعارگونه  سخنی  حقیقت  در  این  از  اما  که  معناست 

گمراه  برای  عقل  و  قدرت  مانند  قشنگ  و  نیک  معانی  برخی 

و سست   افکار ضعیف  انداختن  جا  و  مردم    سوءاستفادهکردن 

 . کندمی 

می  درک  را  ایمان  حقیقت  که  می کسی  هر  کند  که  داند 

عوامل   برابر  در  زیان  تأثیرانسانی  او  دین  به  که  وارد گذاری 

حالش می  شامل  پروردگار  رحمت  اگر  و  است  ضعیف  سازد 

چگونه یک مسلمان پس   .نشود در معرض ترک دین قرار دارد

کند قوی و دیگر پیامبران گمان می  ملسو هيلع هللا ىلصاز بیان حال پیامبر خدا 

 –  رود، در حالی که این پیامبراناست و بیمی بر ایمان او نمی 

این    .خواستندبر دین را می از خداوند ثبات    -  علیهماهللصلوات 

َوَبِِنذ ﴿   :فرمایدابراهیم خلیل است که در دعایش می  َواْجُنبِِْن 
ْصَنامَ 

َ
ْعُبَد األ نذ ن 

َ
)و مرا و فرزندانم را از پرستیدن   [35ابراهیم:  ]  ﴾أ

مسلماً  تََوفذِِن  ﴿  :فرمودو یوسف صدیق که می   .ها دور بدار(بت
اِْلنِيَ  بِالصذ ْْلِْقِِن 

َ
به   [101یوسف:  ]  ﴾َوأ و  بمیران  مسلمان  )مرا 

فرما( محلق  نسل  صالحان  به  خطاب  یعقوب  و  ابراهیم  های و 
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توصی این  خود  از  کردند  ۀپس  را  إِبَْراهِيُم  ﴿   :جامع  بَِها  َوَوَّصذ 
ِيَن فَاَل َتُموُتنذ   َ اْصَطَِف لَُكُم اِلل َلذ إِ بَنِيهِ َوَيْعُقوُب يَا بَِِنذ إِنذ اّللل

ْسلُِمونَ  نُتم مُّ
َ
)و ابراهیم و یعقوب پسران خود را به   [ 132بقره:  ]  ﴾َوأ

این  برای شما  اهلل  من،  پسران  ای  ]که[  همان سفارش کردند 

 . برگزید پس البته نباید جز مسلمان بمیرید(دین را 

روی  از  بلکه  نیست  روی ضعف  از  در حقیقت  دغدغه  این 

آگاهی واجبی است که بر اساس فهم عمیق از حقیقت ایمان و 

است؛   شده  بنا  فکری  قضایای  ایراد  و  بشری  درون  طبیعت 

نیازمند  مسئله  که  و    روشمندیای  در   وسختسفتآگاهانه 

تعامل با آن است که از مجرد احساس به ضعف و قدرت فراتر  

ایجابی و دوری از آثار   ۀی چگونگی استفادوجوجستبه    ، رفته

 .پردازدبد می 

کند که نسبت به ایمانت تکرار می   درپی پی   آنکهدر حقیقت  

بیم نداشته باش و مؤمن قوی برای ایمان ترسی ندارد و تو که 

ی، در حقیقت بیمناک ا برای ایمانت  عقل و دلیل داری پس چر

هایی به نه ایمان را شناخته و نه میزان زیانی که چنین عبارت 

 . گذاردجا می 

از آن   اینجا  از مردم  پنج حقیقت هست که بسیاری 

 :نداغافل 
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نخست گرامی   :حقیقت  از  اسالم  به  شدن  ترین  وارد 

استنعمت بنده  برای  خداوند  َقبُْل ﴿  :های  ِن  مل ُكنُتم  َكَذلَِك 
َعلَيُْكمْ   ُ اّللل همینقبالً  )  [94نساء:  ]  ﴾َفَمنذ  ]نیز[  گونه خودتان 

نهاد( منت  شما  بر  اهلل  و  را    .بودید  انسان  خداوند  که  نعمتی 

برمی  يََشاءُ ﴿   :گزیندبرایش  َمن  بِرَْْحَتِهِ  عمران:  ]  ﴾َُيَْتصُّ   [ 74آل 

و    .گرداند(که بخواهد مخصوص می   هرکس)رحمت خود را به  

لذيَْس َعلَيَْك ُهَداُهْم َولَِكنذ  ﴿ :گرددامر این هدایت به او باز می 
َ َيْهِدي َمن يََشاءُ  تو نیست،   ۀ)هدایت آنان بر عهد   [272بقره:  ]  ﴾اّللل

 . کند(را بخواهد هدایت می  هرکهبلکه اهلل 

مانع   :حقیقت دوم از مردم  خداوند میان هدایت و برخی 

می می  ناتوان  حق  فهم  از  نتیجه  در  و  سینه شود  و  شان شوند 

َ َُيُوُل بنَْيَ ﴿   :شودبرای پذیرش آن گشوده نمی  نذ اّللل
َ
أ َواْعلَُمواْ 

َوقَلْبِهِ  دلش   [24انفال:  ]  ﴾الَْمرِْء  و  آدمی  میان  اهلل  که  بدانید  )و 

می   ﴿  گردد(حائل 
َ
ُ أ اّللل َضلذ 

َ
أ َمْن  َتْهُدواْ  ن 

َ
أ  [ 88نساء:  ]  ﴾تُرِيُدوَن 

 خواهید کسی را که اهلل گمراهش ساخته به راه آورید( )آیا می 

می  که  براهینی  و  دالیل  از  نتیجه  سودی در  هیچ  شوند 

بَْصارِهِْم  ﴿   :برندنمی 
َ
أ َولََعَ  َسْمعِِهْم  َولََعَ  قُلُوبِهْم  لََعَ   ُ اّللل َخَتَم 
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بر دل   [7بقره:  ]  ﴾ِغَشاَوةٌ  مهر )اهلل  ایشان  بر شنوایی  و  آنان  های 

پرده  دیدگانشان  بر  و  است(، نهاده  قُلُوبِِهْم  علناً  وَجَ ﴿  ای  لََعَ 
َوقًْرا  آَذانِِهْم  َوِِف  َيْفَقُهوهُ  ن 

َ
أ ِكنذًة 

َ
دل  [46اسراء:  ]  ﴾أ بر  هایشان )و 

هایشان سنگینی نهیم تا آن را نفهمند ودر گوش ها می پوشش 

 .دهیم[(]قرار می 

خداوند متعال در قرآن ذکر نموده که سبب    :حقیقت سوم

بلکه  نیست،  ادله  فهم  عدم  مردم  از  بسیاری  گمراهی 

از جمله محبت   ، هایی است که در دل آنان جای گرفتهبیماری

روی  و  حسادت  و  پدران  برای  تعصب  و  دنیا  و  و مال  گردانی 

واْ بِآيَاِِت َثَمًنا قَلِ ﴿  :توجهی و دیگر عواملبی  ياًل ِإَويذاَي  َوََل تَْشََتُ
)و آیات مرا به بهایی ناچیز نفروشید و تنها از    [41بقره:  ]  ﴾فَاتذُقونِ 

ِْعرُِضونَ ﴿  من پروا کنید(،  نُتم مل
َ
ِنُكْم َوأ ُْتْم إَِلذ قَلِياًل مل  ﴾ ُثمذ تََوِلذ

جز اندکی از شما ]همگی[ به حالت اِعراض روی   آنگاه)  [83بقره:  ]

ِْن  ﴿   برتافتید(،  مل َكثٌِْي   َودذ 
َ
َبْعِد    هلِ أ ِن  مل يَُردُّونَُكم  لَْو  الِْكَتاِب 

نُفِسِهم 
َ
ِْن ِعنِد أ اًرا َحَسًدا مل )بسیاری از   [109بقره:  ]  ﴾إِيَمانُِكْم ُكفذ

حق برایشان آشکار شد از روی حسدی   اینکهکتاب پس از  اهل

کردند که شما را بعد از ایمانتان که در وجودشان بود آرزو می 

آبَاءنَا ﴿  کافر گردانند(،  ا وََجْدنَا َعلَيْهِ  تِلَلْفَِتَنا َعمذ ِجئْتََنا 
َ
أ  ﴾ قَالُواْ 
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ای که ای تا ما را از شیوه ما آمده   سویبه آیا    :)گفتند  [78یونس:  ]

یافته  پدرانمان آن  بر  بازگردانی(، را  َكَفُرواْ ﴿  ایم  ِيَن  لَِّلذ ُزيلَِن 
نَْيا  اِلُّ آراسته   [212بقره:  ]  ﴾اْْلََياةُ  کافران  چشم  در  دنیا  )زندگی 

 . دارد تأکیدو آیات بسیارِ دیگری که بر این معنا  .شده است( 

چهارم نیست، صرفاً  ایمان    :حقیقت  اعتراف  و  شناخت 

که   ملسو هيلع هللا ىلصو گردن نهادن به امر خداوند و پیامبرش    پایبندیبلکه  

 . سازی قلب استنفس و پاک  ۀاین اطاعت نیازمند تزکی

پا   سازی بردنیا بر امتحان و گزینش و پاک   :حقیقت پنجم

ایمان را در اهلهای الهی این است که  یکی از سنت   .شده است 

اْْلَنذَة ﴿   :امتحان قرار دهدمعرض ابتال و   ن تَْدُخلُواْ 
َ
ْم َحِسبُْتْم أ

َ
أ

َساء 
ْ
اْْلَأ تُْهُم  سذ مذ َقبْلُِكم  ِمن  َخلَْواْ  ِيَن  اَّلذ َثُل  مذ تُِكم 

ْ
يَأ ا  َولَمذ
اء ذ کرده   [214بقره:  ]  ﴾َوالْضذ گمان  بهشت )آیا  داخل  که  اید 

ینیان شما بر ]سر[ پیش  آنچههنوز مانند    آنکهشوید و حال  می 

زیان  و  سختی  دچار  آنان  است؛  نیامده  شما  ]سر[  بر  آمد 

 . شدند( 

کرده   بیان  چنین  را  ربانی  سنت  این  حکمت  متعال  اهلل 

َ يَِمزَي  ﴿   :است نُتْم َعلَيْهِ َحِتذ
َ
ُ ِِلََذَر الُْمْؤِمننَِي لََعَ َمآ أ ا ََكَن اّللل مذ

يلِبِ  )اهلل بر آن نیست که مؤمنان   [179آل عمران:  ]  ﴾اْْلَبِيَث ِمَن الطذ
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پلید را    آنکه را به این ]حالی[ که شما بر آن هستید واگذارد تا  

 . از پاک جدا کند(

ایمان   قضایای  که  صرفاً  بنابراین  نیست  عقلی  مسائلی 

فهمیده شود یا فهمیده نشود، بلکه عالوه بر آن، انسان همراه با 

تا   است  امتحان  نیازمند  مقدم پایداریآن  و  صبرش  و  اش 

 . دانستن مراد الهی توسط او آشکار گردد

ها و شبهات  اندیشه   ۀدر این سیاق برخی باز گذاشتن درواز

شک، کنند که  گونه توجیه می گونه احتیاطی اینرا بدون هیچ

اند همین باز گذاشتن در و مدعی   یقین است  سویبهراهی  

یمانی مبنی بر دلیل و شود اهاست که باعث می بر روی اندیشه 

راسخ،   و  قوی  است  ایمانی  که  باشیم  داشته   برخالف قناعت 

  ؛ زیرا ایمانی که بر آن بیم شبهه است؛ این ایمانی است ضعیف

 . بر تقلید بنا شده است 

از   و  شده  بنا  مخروبه  بر  که  شعاری  است  سخنی  این  اما 

 : اش کردتوان بررسی چند وجه می 

یده نیازی به این ندارد کسی که به یقین رس  :وجه نخست

کند شک  خود  یقین  به  دیگر  باری  که    .که  وقتی  به واقعاً  تا 

دین   که  مطمئنی  و  داری  یقین  چه   حقاسالم  دیگر  است 
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اسالمی   در  شک  به  حق  یافتن  برای  را  مردم  که  دارد  معنی 

 فرابخوانی که معتقدی حق است؟!

چنین سخنی تنها در صورت شک به اسالم رواست؛ در این  

باید به   :شودت به کسی که دچار این شک است گفته می حال

شده وجوجست دچارش  که  شکی  تا  برآیی  حق  برطرف ی  ای 

برسی  یقین  به  و  که  واقعاً    اینکهاما    .شود  باشی  داشته  یقین 

حق است و در همین حین مردم را به شک کردن قطعاً  اسالم  

این   ۀدربار برگردند،  آن  به  دیگر  باری  تا  دهی  دعوت  حق 

 . گویی نیستچیزی جز بیهوده 

دوم راهی    :وجه  همیشه  نیست  سویبهشک  این    .یقین 

ناواقعی  و  موضوعی  غیر  است  زیراسخنی  شخص   ؛  بسا  چه 

دچار شک نشده چه بسا به یقین   آنکهشکاک به یقین نرسد و  

یقینیات کند و این را   ۀعادت به شک دربار  هرکسبرسد بلکه  

همیشگی  مستقر روش  دلش  در  ایمانی  هرگز  دهد  قرار  اش 

شد زیرانخواهد  مسئله   ؛  هر  باز  در  برسد  یقین  به   سبب بهای 

به جنبش  شکاکیتش  دیگر  باری  روش،  فساد  و  منهجی  ایراد 

 .آیدمی 

تصور    کهچنانایمانی که به شک عادت نکرده    :وجه سوم

ایمانی ضعیف و سسمی  نیستکنند  قدرت و ضعف اساساً    .ت 
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قضایای   ۀایمان مبنی بر توان شخص در شناخت جدل و مناقش

از انگیز دینی نیست، از همین روی می بحث بینی که بسیاری 

تر است و نسبت به اهلل اطمینان مسلمانان عادی ایمانشان قوی

این چیزی   .و توکل بیشتری دارند و به احکام او اطمینان دارند

های نظر و اندیشه و روش بهد بسیاری از کسانی که  است که نز

ارتباطی به الزاماً  قدرت ایمان    .شوداند دیده نمی استدالل آگاه 

می  این  ندارد؛  ادله  بیشتر  شناخت  برای  سودمند  سببی  تواند 

نیست سودمند  مردم  از  برخی  برای  اما  باشد  ایمان   . شدن 

همچنین ایمان از عوامل دیگری مانند عبادت و ذکر و تربیت 

 .گیردمی   تأثیرنیز  ...و

شدن   بیشتر  باعث  تنها  حقیقت  در  روشی  چنین  بنابراین 

بدون   ؛ زیراشک و تعمیق حیرت در میان مسلمانان خواهد شد

ایمان   حقیقت  و  مردم  حال  و  شبهه  خود  به   سویبه توجه 

می  دعوت  اگر    . دهدشبهات  ضرورت   تأکیدمنظورش  اما  بر 

تقویت ایمان مسلمانان از طریق ادله و براهینی است که آنان 

از   می   تأثیررا  نگه  امان  در  کار شبهات  شک  بدون  این  دارد 

شبهات   سویبهضابطه  با این تشویق بی قطعاً  درستی است، اما  

 . متفاوت است



 سخنان آراسته 
 

512 

بگویند و    :شاید  کنیم  تعطیل  را  یعنی عقل خود  این 

 اعتراض نکنیم و نپرسیم و مناقشه نکنیم؟

دربار مسلمان  که  نیست  این  ایراد  که    ۀاما  دینی  اموری 

سؤال  و  مبهم  روش  بربرایش  از  ایراد  بلکه  بپرسد،  است  انگیز 

ایراد در روش تعامل همان   .مسلمان در تعامل با پرسش است

 . شودتگی و انحراف می چیزی است که باعث ایجاد آشف

پیامبر   از  نیز  برایشان    ۀ دربار  ملسو هيلع هللا ىلصصحابه  که  اموری 

داد و نیز پاسخ می   ملسو هيلع هللا ىلصپرسیدند و ایشان  برانگیز بود می پرسش 

 :این دال بر دو امر است

نخست  و   :امر  مادران  و  پدران  سوی  از  تحمل  ضرورت 

پرسش برابر  در  می مربیان  دریافت  که  و  هایی   اینکه کنند 

ایمان  تقویت  باعث  و  سازد  برطرف  را  ایراد  که  دهند  پاسخی 

 . شود

دوم دربار  اینکه  : امر  پرسش   ۀسؤال  حرام امور  نه  برانگیز 

دهد که پرسش ایراد هنگامی رخ می   .نکوهیدهمطلقاً  است و نه  

در اصول دین   اندازیشک باعث ضعیف شدن یقین مسلمان و  

نشود   روروبهبا پرسش خود    خوبیبهفرد    آنکهشود، یعنی  او می 

برطرف  را  آن  که  سودمندی  علم  پی  در  آن  به  پاسخ  برای  و 

 . سازد نباشد
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دربار مسلمانی  اگر  حتی  پاسخی   ۀبلکه  معین  ابهامی 

جزئی باعث نشود به   ۀکننده نیافت، این ابهام در یک مسئلقانع

وجود ابهام در منافات   .اصل شک کند و از اسالم منحرف شود

می  انسان  بلکه  نیست  یقین  دین با  قطعیات  و  اصول  به  تواند 

اموری جزئی که هنوز   ۀیقین داشته باشد و در عین حال دربار

 . باشدپاسخ به آن را پیدا نکرده ابهاماتی داشته 

قضیه هرگز نه تعطیل عقل و نه دعوت به توقف پرسش و  

بلکه   نظر  و  وضعیت تأکید بحث  شناخت  ضرورت  بر  است  ی 

تصور   با  تا شخص  قوی   اینکهایمانی خود  را  ایمان خود  دارد 

شعارهای عقالنیت   تأثیرتحتغفلت و توهم و    سبببه  ، کندمی 

گران، ناخواسته و ذهنِ باز و استفاده از علوم و افکار سودمند دی

 . باعث ضربه زدن به ایمان خود نشود

این ترس، ما را از   :گوینددر اعتراض به این سخن می 

و  علوم  از  بردن  بهره  و  معرفتی  باز  فضای  و  اطالع 

 .سازد های سودمند دیگران محروم میاندیشه 

میان مسلمان و هیچ علم سودمندی   از شبهات هرگز  بیم 

رویکرد   یک  این  بلکه  کرد،  نخواهد  ایجاد  و   روشمندمانع 

وقت  از  را  مسلمان  که  است  رفتن موضوعی  هدر  و  کشی 

دارد فایده بازمی یا کم  بارزیانتالشش در برخی جزئیات خاص  
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  .ای مشغول شودتا به امور سودمند و علوم مفید در هر عرصه

از ضرورت جداسازی علوم سودمند و  از شبهات آگاهی  دوری 

انسان جا  آگاهی  در عمق  را  باز  فضای  در  ناسودمند  اطالعات 

ی وجوجست  زعمبه شود شخص مسلمان  اندازد و باعث می می 

 . نیاورد بارزیانهای سودمند است رو به داده  آنچه

ن ای که در دیای معین ارتباط دارد، جنبهشبهات به جنبه

می  وارد  قطعیاتش شک  معرفتی و  فضای  گذاشتن  باز  و  سازد 

داده نوع  این  برابر  در در  ندارد  مسلمان  برای  واقعی  سود  ها 

حالی که خداوند با پیروی از وحی و نعمت هدایت بر او منت 

و    ویژهبهنهاده،   علم  بدون  این   روشمندیاگر  با  مشخصی 

علو  .شود  روروبهشبهات   دیگر  از  استفاده  سودمنداما   م 

 . اندتشویقمورد

دربار  ایراد  دیگر  بلکه    ۀاز سوی  نیست،  آگاهی  اصل کسب 

کافی  معرف  عدم  و  جهل  با  همراه  شبهات  به  شدن  مشغول 

اثر شبهه می  از قوی   اینجا  .شوداست که باعث تقویت  مشکل 

بودن گیرنده است و اطالع  از ضعیف  بلکه  بودن شبهه نیست 

داده  از  ایجاد  یافتن  باعث  که  دین   وشبههشکهایی  اصول  در 

که مسلمان نسبت به دین خود آگاه شود نیازمند این است  می 

و  وقت  این  اما  بپردازد،  باطل  رد  و  مناقشه  به  بتواند  تا  باشد 
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می  را  بسیاری  را تالش  شبهات  که  کسانی  بیشتر  که  طلبد 

ممکن است شخص مشغول   .مند نیستندخوانند از آن بهره می 

پاره  در  سپس  باشد،  سودمند  علمی  تحصیل  وقت به  از  ای 

مطالع به  این   ۀفراغت  کنار  در  اما  بپردازد،  منحرف  کتابی 

مطالعه تالشی موازی برای اطالع از پاسخ به شبهه و فهم آن 

با این   .شودهمین کوتاهی در شبهات غرق می   سبببهنیابد و  

تالش که  وقتی  تا  که  است  آن  بهتر  برای مورد  حال  را  نیاز 

 . شبهه هم دست بکشد ۀ دهد از مطالعآموزی به خرج نمی علم

قدر سست و ضعیف نیست »دین آن  ۀ، مقولآنکهه  خالص

دارد   تالش  باشد«  ترسی  آن  بر  و   تأثیرکه  ذهن  در  را  شبهه 

علمی  برتری  از  احساسی  و  دهد  جلوه  کوچک  مسلمان  قلب 

لحظ  با  که  او دهد  به  را  ویران   ۀتقلبی  اولین شبهه  با  برخورد 

و می  سست  اوقات  بسیاری  در  شبهه  آن  اگر  حتی  شود، 

 . ارزش باشدبی 
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 خواهند! ردم قَیِِّم و وصی نمیم
که را  این  رشیدی  و  بالغ  عاقل  آزاد  انسان  او    هر  قیم  کسی 

سلط  .خواهدنمی   ، باشد یک  بودن  قیم  و  بر    ۀوصایت  قهری 

بازمی  حقوقش  و  تصرفات  از  را  او  که  است  به انسان  و  دارد 

و   ، حال   تعیطب نیست  شده  پذیرفته  مردم  نزد  چیزی  چنین 

نمی  قرار  کسی  جهتی  یا  شخص  قیمومیت  تحت  که  پذیرد 

 .بگیرد

 است؟ خوب، پس ایراد در کجای این موضوع 

گرفتن بهره  و  کاربردها  از  برخی  در  مقوله ایراد  این  از  ها 

ها تنها به وجود برخی معانی ایراد برخی از مقوله  .یابدبروز می 

است  آن  اشتباه  کاربرد  در  بلکه  نیست،  محدود  آن  در   . باطل 

مقوله جنس  از  نیز  مقوله  در این  ما  دوران  در  که  است  هایی 

رفتبافت  کار  به  گوناگونی  اشاره های  معنا  یک  به  همه  که  ه 

حق    :دارد از  قسمتی  قیمومیت   آنکه  زعمبهرد  نوعی  شامل 

ایرادی که اینجاست، کشاندن قیمومیت به مجالی دیگر   .است

از   سوءاستفادهو   برخی  دادن  جلوه  بد  برای  مردم  نفرت  از 

همین تفسیری است بر رد سریع برخی از    .های حق است جلوه 

نصیحت به خیر یا امر به معروف و   و  حق   بههای توصیه  جلوه 
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بهان به  از مردم  برخی  توسط  از منکر  ها شامل این  آنکه   ۀنهی 

 . نوعی قیمومیت و وصی بودن بر مردم است

پا داشتن    شریعت، امر به معروف و نهی از منکر را برای بر

های شرعی و به حرمت  درازیدست دین خداوند و جلوگیری از  

هر  و  است  آورده  دنیایشان  و  دین  در  مردم  حقوق  حفظ 

ای از این واجب شرعی توانایی و علم خود بهرهبنا بر  مسلمانی  

انجام این شعیره، احساس مسلمان نسبت   .دارد موتور محرِک 

قیام به امر پروردگار است، افزون   ۀبه واجب شرعی او و وظیف

در خیرخواهی برای دیگر مسلمانان و بذل ای برادرانه  بر انگیزه

توصی و  آنان  برای  معنایی   حق  بهآنان    ۀخیر  این  و  ایمان  و 

 . اش اختالفی ندارندکلی درباره  طوربه است که مسلمانان 

از   برخی  که  است  این  داده  رخ  ما  دوران  در  که  چیزی 

اند و قیمومیت دانسته   ۀهای اجرای این شعیره را از جملنمونه

دارد امر کند یا از بدی بازمی   خوبی   بهکسی که تو را    معتقدند

دو  از  این سخن  است که  دانسته  تو  و وصی  وکیل  را  خودش 

 : است کنندهگمراه جهت 

قیمومیت گمراه   :نخست مفهوم  جهت  از   : کنندگی 

انسانی را از تصرف در مال و بدن خودش    آنکهقیمومیت یعنی  

نه   کنی،  محروم  ناحق  کار    آنکهبه  یک  انجام  از  را   بار زیان او 
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نمایی  امر  خوب  کار  یک  انجام  به  یا  کنی  حتی   .منع 

های معاصر نیز لیست بزرگی از ممنوعات و اوامر دارند حکومت

هم آن  ۀکه  انجام  به  ملزم  و شهروندان  اوامر  این  و  اند 

هرگونه ممنوعیت ساختن  دور  برای  و  خود  مصلحت  به  را  ها 

می  خود  از  هیچزیان  و  این دانند  که  نگفته  نوعی کس  ها 

 . قیمومیت است

نام   کنندهگمراه   :دوم جهت  با از  شرعی  حکم  گذاری 

و این روشی است قدیمی در رد حق با   های منزجرکنندهنام

نام  از  بردن  را بهره  تنفر  احساس  مخاطب  در  که  هایی 

ن  ﴿   :فرعون به قوم خود گفت  کهچنان انگیزد،  ی برم
َ
َخاُف أ

َ
إِّنلِ أ

الَْفَسادَ  رِْض 
َ
اأْل ِِف  ُيْظِهَر  ن 

َ
أ ْو 

َ
أ دِيَنُكْم  َل  ِ )من   [62غافر:  ]  ﴾ُيَبدل

 . ترسم دین شما را تغییر دهد یا در این سرزمین فساد کند(می 
اختالف دربار  :شاید گفته شود و   ۀاما  مفهوم معروف 

)یعنی   است  و چیزچه  آنکهمنکر  است  معروف  ی 

امر به جنس معروف و نهی از   ۀی منکر( نه دربارچیزچه

 آنچهجنس منکر، بنابراین نقد متوجه کسی است که به  

 . منکر نیست بازبدارد آنچهمعروف نیست امر کند و از 

دربار  اینجا تحقیق  به  و    ۀبحث  منکر  و  معروف  ماهیت 

عیارهای تحقق آن در شرایط واقع و حل اشکاالتی که در این م
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منتقل می باب رخ می  و همدهد  از روش  این  ۀشود  ها بخشی 

دربار  اندیشیدن  تعامل مقوله  ۀدرستِ  چگونگی  و  معاصر  های 

از  و  پرسشگری  و  فشار  ایجاد  یعنی  است  آن  با  ایجابی 

ل و گشایی زیرساخت آن مقوله برای جدا کردن معانی باطهم

باید بحث بر سر این باشد که   اینجا  .یافتن حق محتمل در آن

نه؟ مورد  ۀمسئل یا  است  الزامی  شرعی  واجبات  از  آیا  اختالف 

این تعیین ماهیت برای گذاشتن یک مرز جداکننده که مانع از 

ضروری   ، شودهای احتمالی می گسترش مفاهیم باطل در عرصه

 . است
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ب را  خلق  نیستی،  مردم  مسئول  خالق تو  ه 

 بسپار!
کردار  یا  گفتار  هر  انکار  به  اقدام  مسلمان  که شخص  هنگامی 

ها از شنیدن امثال این عبارت معموالً  کند،  مخالف شریعت می 

امان نخواهد ماند »تو مسئول مردم نیستی«، »تو مسئول   :در 

می   آنچه یارخ  نیستی«،  یا   :دهد  بسپار«،  خالق  به  را    : »خلق 

باش« و دیگر عباراتی که همچون تیری  »مشغول کار خودت 

اند شود که خواهان خیر برای مردمکسانی شلیک می   سمتبه

خیر، نصحیت   سمتبهو آنان را برای دوری از خطا یا راهنمایی  

  آنکهکنند که این مسئولیت تو نیست و ربطی به تو ندارد یا  می 

فضول است، نوعی  دیگران  خصوصی  حریم  در  دخالت  و  ی 

و   کنی  مشغول  را  خودت  که  نیست  نیازی  ش سبببه بنابراین 

برای خودت دردسر و اسباب غم درست کنی؛ تو تنها مسئول 

 .خودت هستی و بس

واقعاً  آیا    :آید این است پیش می   اینجا مهمی که    سؤال

دهد مسئول نیستیم؟ ما رخ می   دوروبر  آنچهما در برابر  

مسئولیت ما محدود به کارها و رفتارهای خود   ۀیا دایرآ

 ماست و دیگر مسئولیتی در برابر دیگران نداریم؟ 
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مسئول  مسلمان  نیست؛  سخنی  چنین  بطالن  در  شکی 

می   آنچه رخ  او  اطراف  که  در  نیست  صحیح  و  است  دهد 

مسئولیت شخصی را تنها متوجه کارهایی بدانیم که از خود او 

برایش  را  او  خداوند  که  واجباتی  از  یکی  بلکه  زده،   سر 

پرسش قرار خواهد داد همین است که به نیکی امر کند و  مورد

بر عهد که  است  وظایفی  از جمله  این  و  بازبدارد  بدی  هر   ۀاز 

مرد و زن مسلمانی نهاده شده و همین وظیفه است که امت را  

ةٍّ  ﴿  :این ثنای عظیم در قرآن کرده است  ۀشایست مذ
ُ
أ ُكنُتْم َخْْيَ 

الُْمنَكرِ  َعِن  َوَتنَْهْوَن  بِالَْمْعُروِف  ُمُروَن 
ْ
تَأ لِلنذاِس  ْخرَِجْت 

ُ
آل ]  ﴾أ

مردم    [110عمران:   برای  که  هستید  امتی  بهترین  پدیدار  )شما 

می شده  امر  پسندیده  کار  به  ناپسند اید؛  کار  از  و  کنید 

می   .دارید(بازمی  إََِل  ﴿   :فرمایدو  يَْدُعوَن  ٌة  مذ
ُ
أ ِنُكْم  مل َوتْلَُكن 
الُْمنَكرِ  َعِن  َوَينَْهْوَن  بِالَْمْعُروِف  ُمُروَن 

ْ
َوَيأ عمران:  ]  ﴾اْْلَْْيِ   [104آل 

ه نیکی دعوت کنند و به )و باید از میان شما گروهی مردم را ب

خداوند متعال تارکان   .کار شایسته وادارند و از زشتی بازدارند(

که است  نکوهیده  چنین  را  شعیره  َكَفُرواْ ﴿   :این  ِيَن  اَّلذ لُعَِن 
وَِعيََس  َداُووَد  لَِساِن  لََعَ  ائِيَل  إِْسَ بَِِن  بَِما    ابنِ   ِمن  َذلَِك  َمْرَيَم 

َيْعَتُدوَن   ََكنُواْ  وذ َفَعلُوهُ   78َعَصوا  نَكرٍّ  مُّ َعن  يَتََناَهْوَن  ََل  ََكنُواْ 
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َيْفَعلُونَ  )از میان فرزندان اسرائیل   [79-78مائده:  ]  ﴾َْلِئَْس َما ََكنُواْ 

مریم  بن  عیسی  و  داوود  زبان  به  ورزیدند  کفر  که   آنان 

آن بود که عصیان   خاطربهاین ]کیفر[    .لعنت قرار گرفتندمورد

( از کار زشتی که 78کردند )ورزیده و ]از فرمان اهلل[ تجاوز می 

داشتند، راستی چه بد شدند یکدیگر را بازنمی آن را مرتکب می 

 . کردند(می  آنچهبود 

به   که  است  این  تو  شرعی  مسئولیت  از  بخشی  بنابراین 

و   بداری  باز  بدی  از  و  کنی  امر  شرعِی  نیکی  حکم  یک  این 

 . اش بحثی باشد محکم است که درست نیست درباره 

آن راهنمایی  و  مردم  نصیحت  شامل  معروف  به  ها امر 

آن چیزی است که خیر دین و دنیایشان در آن است و   سویبه

تواند ی است که می هرچیزنهی از منکر شامل هشدار نسبت به  

دینایشان   و  دین  بنابراین   بارزیانبرای  تو   باشد،  مسئولیت 

می   هرآنچهدرمورد   رخ  اطرافت  می در  را  آن  و  یا دهد  بینی 

می درباره که  اش  است  این  برای   اندازۀبهشنوی  خود  توان 

خطاست را تصحیح و انحراف را با   آنچهاصالح آن تالش کنی و 

 .حکمت و پند نیکو اصالح نمایی 

در اطرافش   آنچه  ۀکسی که این مسئولیت شخصی را دربار

می گذمی  و سورد حس  مثبت  استدکند یک شخص  او   .مند 
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برابر   می   آنچهدر  بی رخ  و  سلبی  موضع  را دهد  تفاوتی 

به   آنکهکند به مردم سود برساند و  گزیند بلکه تالش می برنمی 

کند انسانی است خودخواه »تو مسئول نیستی« اکتفا می   ۀمقول

دایر تنها  به   ۀکه  اهمیتی  و  است  مهم  برایش  خودش  خاص 

تفاوت بزرگی است میان دو شخص که   .اطرافیانش قائل نیست

اطرافیانش   اندازۀبهیکی   برای  و  دارد  اصالح  در  سعی  توانش 

سودمند دارد و وجودش سودمند است؛ و شخص دیگری   تأثیر

مربوط  خودش  به  صالحش  و  خیر  و  ندارد  مثبت  اثری  که 

 آیا این دو برابرند؟ ...است

برای همین این جمله که »سرت به کار خودت باشد« در 

از  خیرخواهی(  و  نصیحت  سیاق  )یعنی  سیاقی  چنین 

با سند   ملسو هيلع هللا ىلصاز پیامبر    کهچنان ترین کلمات نزد اهلل است،  زشت

منفورترین سخنان نزد اهلل »از    :صحیح روایت است که فرمودند

از خدا بترس، و   :عزوجل این است که شخصی به دیگری بگوید

 1. سرت به کار خودت باشد«  :او در پاسخ بگوید

و   مصلحان  به  شریعت  توجه  از  پرده  که  مواردی  جمله  از 

برمی   گرامیداشت را  آنان  اِصالح  که  است  اصول محکمی  دارد، 

 
می   1- آلبانی  اإلیمان.  شعب  در  بیهقی  روایت  آن  »گوید:  به  رجال  و  است  صحیح  سندش 

 لفظ روایت »علیک بنفسک« آمده که آن را به این شکل ترجمه کردم(. . )در  «اندثقه
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همراهی این دو مطلوب   اینکهدهد و  بر مجرد صَالح ترجیح می 

نه   سود صالح   آنکهاست  به  جامعه[  و  ]دیگران  اصالح  جانب 

  ۀشعیر  ۀیکی از این اصول محکم، ادل  1. ]شخصی[ تعطیل شود

شارع بزرگوار، فرجام    اینکهامر به معروف و نهی از منکر است و  

کرده   ذکر  واجب  این  ترک  در صورت  را  بر  امت  افزون  است، 

متعال    اینکه است   حق  بهتوصیه    اهلاهلل  ستوده  را  صبر   :و 

ُخِْسٍّ    1َوالَْعَْصِ  ﴿  لَِِف  نَساَن  اإْلِ وََعِملُوا   2إِنذ  آَمُنوا  ِيَن  اَّلذ إَِلذ 
َْبِ  بِالصذ َوتََواَصْوا   ِ بِاْْلَقل َوتََواَصْوا  اِْلَاِت  )سوگند   [3-1عصر:  ]  ﴾الصذ

( عصر  که  1به  )واقعاً  (  است  زیان  دستخوش  مگر 2انسان   )

 بهکسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده و همدیگر را  

 . اند(ه سفارش و به صبر توصیه کرد حق

به صالح شخصی  اکتفا  و  است  زیان  و  خُسران  در  انسان، 

از این زیان نجات نمی  او را  دهد،  یعنی تنها ایمان و کار نیک 

همراه با ایمان و عمل   آنکهبلکه نجات کامل امکان ندارد مگر  

توصیه و امر کند و از باطل بازبدارد و   حق   بهنیک، دیگران را  

توصیه   ]یعنی  امر  این  بر  و   حق  بهسپس  ناحق[  از  نهی  و 

 
به  1- و صالح  نیکی  به  دعوت  معنای  به  اصالح  اما  است،  شخص  نیکوکاری  و  نیکی  معنای 

نیکوکاری و تالش برای بهبود جامعه و دیگران است. بنابراین صالح یک فرایند فردی است اما اصالح  

 فراتر از فرد است. )مترجم( 
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دهد یکدیگر را به صبر دعوت هایی که در پی آن رخ می سختی 

 . دهند

انگیز  به  مقول  ۀاگر  مسئول    ۀواقعی  می   آنچه»تو  دهد رخ 

آن  قضیه  که  دید  خواهی  کنی  دقت  نشان نیستی«  که  طور 

کار کسی را که به اطرافش اهمیت عمالً  ست و مردم  دهد نیمی 

نمی   ، دهدنمی  ستایش  نمونههرگز  را  او  بلکه  از کنند  ای 

می  تنبلی  و  ناتوانی  و  این  .دانندخودخواهی  حقیقت  گونه در 

عبارات تنها برای سرد کردن مردم از انکار نوعی خاص از کارها 

می  کار  و  به  محرمات  به  که  انکاری  هر  یعنی  واجبات رود، 

گویند تو مسئول این ست که می اینجاتنها    .شرعی مربوط باشد 

 .رفتارها نیستی و به تو ربطی ندارد

که ببیند  را  اگر کسی، شخصی  سوءقصد  مورد  برای همین 

یا حادثه بیماری شده  یا دچار  گرفته  داده،  قرار  برایش رخ  ای 

نمی   اینجا نیستم، دیگر  داده  رخ  که  چیزی  مسئول  من  گوید 

برای   بلکه خیرخواهانه  رفتار  هرگونه  مواقعی  چنین  در  همه 

 . ستایندیاری این نیازمند را می 

وظیف دادن  جلوه  کوچک  حقیقت  در  قضیه  شرعی   ۀپس 

انجام واجبات و دوری از محرمات شرعی  متعلق به تشویق بر 

آن به  امر  و  انجام  صورت  در  انسان  که  حالی  در   است 
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استمورد از جمله    هرآنچه  .ستایش  نموده،  امر  آن  به  خداوند 

واجبات شرعی مربوط به عبادات یا معامالت یا حقوق خاص یا 

حفظ و  بینوایان  رسیدن  فریاد  به  و  مظلوم  حقوق،    یاری 

احکامی شرعی است که  همه از   هرکساش  یا  کند  امر  آن  به 

می  رخ  آن  پیرامون  که  ومنکری  نیکو  کارش  کند  نهی   دهد 

این جمله   .ستایش استمورد با  از منکرات  با برخی  تعامل  اما 

در حقیقت  نیست،  مربوط  تو  به  و  نیستی«  مسئولش  »تو  که 

انگیزه و  است  آن  جایگاه  دادن  جلوه  اسکوچک  برای ای  ت 

 . تشویق به المباالتی شخصی و ترک امر و نهی در آن زمینه

عجیب آن است که چنین تصور فاسدی از محدود دانستن 

اشتباه   اطرافیان یک تصور  مسئولیت دینی به شخص، و ترک 

قدیمی ناشی از بدفهمی، از جمله بدفهمی این سخن پروردگار 

می  که  است  ِ ﴿  :فرمایدمتعال  اَّلذ َها  يُّ
َ
أ َعلَيُْكْم يَا  آَمُنواْ  يَن 

ِ َمرِْجُعُكْم   ن َضلذ إَِذا اْهَتَدْيُتْم إََِل اّللل نُفَسُكْم ََل يَُْضُُّكم مذ
َ
أ

)ای کسانی که   [105مائده:  ]  ﴾ََجِيًعا َفُينَبلِئُُكم بَِما ُكنُتْم َتْعَملُونَ 

شما هدایت یافتید   هرگاهاید به خودتان بپردازید،  ایمان آورده 

 ۀ بازگشت هم  .رساندآن کس که گمراه شده به شما زیانی نمی 

دادید آگاه  انجام می   آنچهاهلل است، پس شما را از    سوی به شما  

 . خواهد کرد(
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صدیق  ابوبکر  که  است  فاسدی  تصور  همان  به   a  این 

کند که ابوبکر قیس بن ابوحازم روایت می   .تصحیح آن پرداخت

ای   :برخاست و پس از حمد و ثنای خداوند فرمود  a  صدیق

می  را  آیه  این  شما  اشتباه مردم،  برداشت  آن  از  ]و  خوانید 

حال  می  از    آنکهکنید[  فرمودند  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللرسولما  که    : شنیدیم 

است د و تغییرش ندهند نزدیک  ن»مردم هرگاه منکری را ببین

 1.شان را به عذابی فراگیر گرفتار سازد«که خداوند همه

آی  a  ایشان و   معنایبهفوق هرگز    ۀبیان کردند که  انزوا 

ترک نصیحتِ واجب در حق خلق نیست، بلکه بر اهمیت ادای 

امت هرگاه این وظیفه را    اینکهنمود و    تأکید واجب »احتساب«  

ترک کند در معرض تهدیدِ عذاب الهی است و منظور آیه این 

وظیف به  اگر  که  دیگر   ۀاست  کردی  عمل  شرعی  نهی  و  امر 

  آنچه  ؛ زیراخداوند تو را برای کارهای آنان محاسبه نخواهد کرد

انجام می آن  نمی ها  یا  تکلیف   ۀدهند در محدود دهند  و  سلطه 

ن اگر راه هدایت را در پیش گرفتی و به نیکی بنابرای  .تو نیست

دیگر   بازداشتی،  منکر  از  و  کردی  کنند   آنکهامر  چه  دیگران 

 . رساندزیانی به تو نمی 

 
گوید: این حدیثی حسن صحیح و احمد. ترمذی می   ماجه ابن به روایت ابوداوود و ترمذی و    -1

 اند.تیمیه و آلبانی آن را صحیح دانستهالعربی و نووی و ابن است. ابن 
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برای همین است که اهلل متعال در قرآن، نجات را منوط به  

است دانسته  بُِظلْمٍّ  ﴿   :اصالح  الُْقَرى  ِِلُْهلَِك  َربَُّك  ََكَن  َوَما 
ُمْصلُِحونَ  ْهلَُها 

َ
آن   [117هود:  ]  ﴾َوأ بر  ]هرگز[  تو  پروردگار  )و 

مردمش   که  را  شهرهایی  که  است  بهاصالحگرنبوده  ستم ند 

 . هالک کند( 

اِصالح   آنچهبنابراین   است،  الهی  مجازات  از  نجات  باعث 

و  معروف  به  و  امر  واجب  ترک  و  تنها صالح شخصی  نه  است 

چیز همان  این  و  منکر  از  پیامبر  نهی  که  است  آن   ملسو هيلع هللا ىلصی  به 

پرسیدند  ایشان  از  که  هنگامی  نمود،  که   :اشاره  حالی  در  آیا 

»بله،   :صالحان در میان ما هستند، هالک خواهیم شد؟ فرمود

 1. اگر ناپاکی زیاد شود« 

تر به بیان این معنا پرداخته  ی واضحشکلبه  ملسو هيلع هللا ىلص  بلکه ایشان

مصیبت  صورت  و  در  است  ممکن  که  را  واجب هایی  ترک 

است فرموده  شده،  یادآور  آنان  به  شوند  دچارش    :احتساب 

کنید اوست، یا به معروف امر می   دست  بهجانم    آنکه»قسم به  

نزدیک است خداوند مجازاتی را    آنکهدارید، یا  و از منکر بازمی 

 
 .علیهمتفق 1-
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را   سویبه بخوانید و شما  به دعا  را  او  شما روان سازد، سپس 

 1. اجابت نکند«

هنگامی که اهلل متعال داستان اصحاب شنبه   از همین روی، 

با سرنوشت گروهی که مستحق  را  آن  نموده  قرآن ذکر  را در 

کردند پایان نجات شدند یعنی همان گروهی که امر و نهی می 

است َعِن  ﴿   :داده  َينَْهْوَن  ِيَن  اَّلذ ْنَيَْنا 
َ
أ بِهِ  ُِرواْ  ُذكل َما  نَُسواْ  ا  فَلَمذ

وِء   بَ السُّ بَِعَذابٍّ  َظلَُمواْ  ِيَن  اَّلذ َخْذنَا 
َ
َيْفُسُقونَ ئِ َوأ ََكنُواْ  بَِما   ﴾ يسٍّ 

بدان تذکر داده شده بودند را    آنچه)پس هنگامی که    [165عراف:  ]ا

داشتند نجات دادیم از یاد بردند کسانی را که از ]کار[ بد بازمی 

د به کردننافرمانی می   آنکهو کسانی را که ستم کردند به سزای  

 .عذابی شدید گرفتار کردیم(

بنابراین، هنگام سخن از کاری حرام معنی ندارد که کسی 

خواست بیاید   هرکهباشی،    اینجا»تو مجبور نیستی که    :بگوید

چنین اعتراضی ممکن نیست به ذهن   .خواست نیاید«  هرکهو  

مسلمانی برسد که معنای اصل شرعِی امر به معروف و نهی از  

 . درک کرده است درستی بهمنکر را 

 
. احمد شاکر آن را  «این حدیثی حسن است »گوید:  به روایت ترمذی و احمد. ترمذی می   -1

 نی آن را حسن دانسته است. صحیح دانسته و آلبا
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دیگری  شبیهِ  عبارت  است  ممکن  سیاق  همین  در 

است که این  آن  و  می   :بیاید  خواست جلوی اگر خداوند 

 .گرفتجلوی آن را می حتماً این کار را بگیرد، 

درست می   این  خداوند  اگر  حراماست؛  این  از  ها خواست 

کند   می حتماً  جلوگیری  گفتن جلوگیری  از  تو  قصد  اما  کرد، 

 این چیست؟

و  نکرده  جلوگیری  آن  از  تعالی  و  تبارک  ما  پروردگار 

ما  ۀحکمتش این بوده که خیر و شر هر دو موجود باشند تا هم

این آن را  به  و  دهیم  انجام  را  خیر  که  که  کند  آزمایش  گونه 

 .فرابخوانیم و از شر دوری کنیم و از آن نهی کنیم

کشیدن    دست   بهبهره بردن از این عبارت در سیاق دعوت  

برای  مشرکان  استدالل  جنس  از  حقیقت  در  شعیره  این  از 

بود،   خود  بودن  نموده   کهچنان مشرک  بازگو  متعال  خداوند 

آبَاُؤنَا  ﴿   :است َوََل  ْكَنا  َْشَ
َ
أ َما   ُ اّللل َشاء  لَْو  ُكواْ  َْشَ

َ
أ ِيَن  اَّلذ َسَيُقوُل 

َذاقُواْ  ِيَن ِمن َقبْلِِهم َحِتذ  َب اَّلذ ءٍّ َكَذلَِك َكذذ ْمَنا ِمن ََشْ َوََل َحرذ
إَِلذ  تَتذبُِعوَن  إِن  َْلَا  َفُتْخرُِجوهُ  ِعلْمٍّ  ِْن  مل ِعنَدُكم  َهْل  قُْل  َسَنا 

ْ
بَأ

نُتْم  الظذ 
َ
أ ِإَوْن  َُتُْرُصونَ إِ نذ  شرک   [148انعام:  ]  ﴾َلذ  که  )کسانی 

می   زودیبه آوردند   اهلل  اگر  گفت  نه خواهند  و  ما  نه  خواست 

نمی  شرک  تحریم پدرانمان  ]خودسرانه[  را  چیزی  و  آوردیم 
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بودند    . کردیمنمی  آنان  از  پیش  که  گونهکسانی   همین 

بگو   .ا عقوبت ما را چشیدند]پیامبران خود را[ تکذیب کردند ت

آیا نزد شما دانشی هست که آن را برای ما آشکار کنید؟ شما  

 . گویید(کنید و جز دروغ نمی جز از گمان پیروی نمی 

می   اینکه گفتن   خداوند  چنین  اگر  کند  منعش  خواست 

این می  و  است  شرع  علیه  تقدیر  به  استدالل  قبیل  از  کرد 

می مقوله تکرار  بسیار  که  است  جمله  ای  از  و   اینجا شود، 

همچنین در سیاق دعوت به پذیرش اختالفات فکری حتی اگر  

 . در تضاد با یکدیگر باشند

شر حکم  علیه  قَدَری  حکم  به  استدالل  حقیقت  عی در 

نیست که  سنت   .صحیح  است  چیزی  همان  جهانی  این  های 

  .خداوند از خلقت خود اراده کرده و از روی تقدیر خواسته است

قَدَری   سنت  یک  داده  رخ  مردم  میان  که  اختالفی  این  مانند 

و   کند    آنچه است  اراده  بلکه    بازگرداندنقابل خداوند  و  نیست 

را   آن  بر  خداوند  کحکمتبنا  اراده  واال  اما های  است  رده 

  ؛ زیرا معنایش این نیست که مشروع و محبوب پروردگار است

کند اما از اش می چیزهایی هست که خداوند از نظر قَدری اراده 

حرام  مانند  نیست،  راضی  آن  به  شرعی  چون نظر  شرعی  های 

درست نیست که کسی   اینجا  .قتل و زنا و دزدی و دیگر موارد
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توسط   آن  شدن  خلق  و  چیز  یک  بر  وجود  دلیلی  را  خداوند 

بداند آن  مردم   .مشروعیت  میان  اختالف  وجود  به  که  کسی 

مشروع است مانند مطلقاً  کند که آن چیز  گونه استدالل می این

مشروعیتش  دلیل  را  قتل  و  زنا  و  خمر  وجود  است  که  کسی 

 . داند که این استدالل آشکارا باطل استمی 

برای های رایج جدید که دعوتی  از دیگر مقوله  است 

به چیزی است که   ۀترک وظیف  احتساب، هشدار نسبت 

و کسانی را که مردم را امر و   نامندی« می فروش فضلآن را »

می  زمینهنهی  در  خود  اما  تقصیرند، کنند  دچار  هایی 

 نامند! « می فروش فضل »

از »فضل« برگرفته شده،  ظاهراً  این لفظی است عجیب که  

است  گوینده   آنکه یعنی   مدعی  شخص  اش   نصیحتگرکه 

کند برای خودش فضیلتی را  هنگامی که دیگران را نصیحت می 

در برابر معموالً  این اصطالح    .اش نیست مدعی شده که شایسته 

می نصیحتگر برده  کار  به  از انی  برخی  انجام  در  خود  که  شود 

می  کوتاهی  حرامواجبات  برخی  مرتکب  یا  آشکار کنند  های 

احتساب بکشد، و چه بسا او   ۀفشوند تا دست از انجام وظیمی 

را مسخره کنند که از گروه »صالحان را دوست دارم اما از آنان 

 نیستم« است!
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هیچ شریعت  در  ناصحان  علیه  تهمتی  چنین  و   مورد  اما 

مالحظ با  که  چیزی  ندارد؛  آشکار   ۀمعنایی  رو  پیشِ  موارد 

 : گرددمی 

نخست پاره   :معنای  با  در این  مرکزی  مفاهیم  از  ای 

بینی اسالم در تضاد است؛ مواردی مانند مفهوم احتساب، جهان 

مجازات  ۀتوصی و  نیکی،  و  خیر  به  جانبه  بر  دو  که  الهی  های 

 . ترک این واجبات مترتب است

  ۀ امر به معروف و نهی از منکر بر عهد  ۀ وظیف  : معنای دوم

در گناه و معصیت   هر مسلمان است، چه این مسلمان خودش

 هریک »  :فرمودند  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللرسول   .واقع باشد یا دور از گناه باشد

تغییر دهد، پس  با دستش  را  باید آن  از شما که منکری دید 

اگر نتوانست پس با زبانش و اگر نتوانست پس با قلبش و این 

 1. ترین ایمان است«ضعیف 

به   خطاب  نبوی  است  امری  را هرکساین  منکری  که  ی 

وظیفمی  ترک  و  درست   ۀبیند  مسلمان  یک  برای  علنی  انکارِ 

در این حال الزم است که در   نیست مگر در صورت ناتوانی که

 . دلش آن را بد بداند و انکار کند 
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سوم می   :معنای  واقع  گناه  در  مسلمانی  زیرا شودهر    ؛ 

خطاکاران، بنی   ۀ»هم بهترین  و  خطاکارند  بسیار  آدم 

اتهام  پیگیربنابراین    1.اند«کارانتوبه با  مقصران  ی 

الزمهفروشفضل » وظیفی«،  کامل  ترک  است  ۀاش  ؛ احتساب 

کند  محتسب اگر در همان گناهی که بر دیگری انکار می   زیرا 

باشد نشده  گویند  ، واقع  و  است  شده  دیگری  گناه    ۀ مرتکب 

می  اتهامی  یادآوری  چنین  با  را  او  هم    اینکهتواند   گناهکاراو 

این شریعت  نتیجه  بازبدارد، در  انکار منکر  از احتساب و  است 

 : گفته است شاعر که تعطیل خواهد شد، و چه زیبا

محمد گناهکاراگر   از  پس  ندهند،  پند  را  مردم  ان 
 ی نخواهد ماند نصیحتگر

مُطَرِِّف بن عبداهلل گفت  به  را    :حسن بصری خطاب  یارانت 

گوی می   :گفت  .اندرز  من  خودم اما  که  گویم  را  چیزی  ترسم 

نمی  کند!    : حسن گفت  .دهمانجامش   کسی چه خدای رحمتت 

دهد؟! شیطان دوست دارد که گوید انجام می از ما هرچه را می 

را   پیروزی  امر   دست  بهاین  معروف  به  کسی  نتیجه  در  آورد، 

بازندارد! منکر  از  و  بن   2نکند  ربیعه  از  نقل  به  مالک 

 
و    1- ترمذی  روایت  ابن   ماجهابن به  احمد.  دانسته و  آلبانی حسن  و  دانسته  قوی  را  آن  حجر 

 است. 
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 :گفتاز سعید بن جبیر شنیدم که می   :گویدابوعبدالرحمن می 

نمی  امر  معروف  به  انسان  که  بود  چنین  منکر کاگر  از  و  رد 

نباشد، بازنمی  او  خود  در  ایرادی  هیچ  که  هنگامی  مگر  داشت 

 : گویدمالک می   .کردکس امر به معروف و نهی از منکر نمی هیچ

 1راست گفت، کیست که هیچ عیب ]و گناهی[ در او نباشد؟ 

بگویندمی   اینجا چه   : توانند  آیه  این  با  کنیم؟پس  يَا  ﴿  کار 
ِيَن آَمُنوا لَِم َتُقولُوَن َما ََل َتْفَعلُوَن   َها اَّلذ يُّ

َ
ِ    2أ َكَُبَ َمْقًتا ِعنَد اّللذ

َتْفَعلُونَ  ََل  َما  َتُقولُوا  ن 
َ
ایمان   [3-2صف:  ]  ﴾أ که  کسانی  )ای 

( نزد اهلل 2دهید؟ )گویید که انجام نمی اید چرا چیزی می آورده 

ندهید(ب انجام  و  بگویید  را  که چیزی  است  ناپسند  این   س  و 

می   ۀفرمود که  یهود  نکوهش  در  متعال  ُمُروَن  ﴿   :فرمایداهلل 
ْ
تَأ

َ
أ

َتتْلُو نُتْم 
َ
َوأ نُفَسُكْم 

َ
أ َوتَنَسْوَن   ِ بِالَِْبل فاََل  اْلذاَس 

َ
أ الِْكَتاَب  َن 

کنید و خود را  )آیا مردم را به نیکی امر می   [44بقره:  ]  ﴾َتْعقِلُونَ 

با  فراموش می  آیا هیچ کتاب ]خدا[ را می   اینکهکنید  خوانید؟ 

 اندیشید؟(نمی 

پیامبر   در    :که   ملسو هيلع هللا ىلصسخن  و  آورده  قیامت  روز  در  را  مردی 

افتد و دور هایش در دوزخ بیرون می اندازند، پس روده آتش می 
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می  می   کهچنان چرخد  آن  آسیاب  گرد  به  پس االغ  چرخد، 

ای فالنی، تو را چه شده؟    :گویندآیند و می دوزخ گرد او می اهل

می  امر  نیکی  به  را  ما  که  نبودی  تو  باز آیا  بدی  از  و  کردی 

امر می   :گویدداشتی؟ می می  نیکی  به  را  انجامش شما  و  کردم 

 1. دادم«کردم و انجامش می دادم و از بدی نهی می نمی 

»شب اِسرا مرا از کنار قومی گذراندند    :فرمایدهمچنین می 

اینان   :گفتم  .بریدندهایی از آتش می هایشان را با قیچی که لب 

گفتندکه  از    :اند؟  خطیبانی  به  دنیاهلاینان  را  مردم  که  ایند 

قرآن  آنکهکردند حال کردند و خود را فراموش می نیکی امر می 

نمی می  تعقل  آیا  بر   .2ورزیدند؟«خواندند،  دال  نصوص  این  آیا 

 نیست؟ گناهکارنکوهش محتسبان  

شکی در این نیست که واجب است محتسبان به    :گوییممی 

باشند و پایبند  کنند  آن وظایف شرعی که مردم را بدان امر می 

کنند دوری گزینند و مردم نیز دیگران را از آن نهی می   آنچهاز  

بر   و بنا  گفتار  میان  تناقض  دچار  که  کسی  از  خود  طبیعت 

داس است که در  معنایی  این همان  و  است متنفرند  تان کردار 

َخالَِفُكْم إََِل  ﴿   :آمده است که فرمود  pشعیب  
ُ
ْن أ

َ
رِيُد أ

ُ
َوَما أ

 
 به روایت بخاری.  1-
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اْسَتَطْعُت  َما  اإِلْصاَلَح  إَِلذ  رِيُد 
ُ
أ إِْن  َعنُْه  نَْهاُكْم 

َ
أ  [88هود:  ]  ﴾َما 

نمی  در  )من  بازمی   آنچهخواهم  آن  از  را  شما شما  با  دارم 

اصالح  جز  قصدی  من  شوم[  مرتکبش  خود  ]و  کنم  مخالفت 

 .که بتوانم، ندارم( آنجا]جامعه[ تا 

های شریعت، نکوهش کسی از همین روی از جمله حکمت

ِيَن  ﴿  :است که گفتارش مخالف کردار اوست َها اَّلذ يُّ
َ
َمُنوا لَِم آيَا أ

َتْفعَ  َما ََل  اید )ای کسانی که ایمان آورده   [2صف:  ]  ﴾لُونَ َتُقولُوَن 

 دهید؟(گویید که انجام نمی چرا چیزی می 

مخالفت با گفتارش مستحق نکوهش است و چه   سبببهاو  

خود  با  و  شود  دیگری  افتادن  فتنه  به  باعث  کارش  این  بسا 

کرد و گفت خودش به نصیحتش عمل می اگر راست می   :بگوید

نمی  دربار  .کردترکش  مشکل  بغرنج  ۀ این  استعلما  به   .تر 

سبب دربارابن  همین  می   ۀقیم  بدکردار  »علمای   :گویدعالمان 

اند، مردم را با سخن به بهشت بهشت نشسته   ۀبر درواز  بدکردار

می  فرامی دعوت  آتش  به  کردار  با  و  هرگاه کنند  پس  خوانند، 

می  مردم  به  می   :گویدزبانشان  کردارشان  به   :گویدبشتابید، 

گویند حق بود پیش می   آنچه سخنشان گوش نسپارید که اگر  
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می  استجابت  را  آن  خودشان  همه  در    بنابراین  .کردنداز  آنان 

 1.ظاهر راهنمایند و در حقیقت راهزن«

و    آنچهبنابراین   نیست،  آن  بر  نقدی  و  است  حق  گذشت 

نصایح خودش   به  محتسب  که  است  آن  و پایبند  واجب  باشد 

 اینجااما پرسشی که    .گفتار و کردارش در مخالفت با هم نباشد

می  استپیش  این  ترک   :آید  برای  توجیهی  این  آیا 

نباید کار   گناهکاران است؟ آیا  گناهکاراحتساب از سوی  

 بد دیگری را انکار کند؟ 

کنی  دقت  ادله  دیگر  و  قرآنی  آیات  سیاق  به  متوجه    ، اگر 

و  گفتار  »مخالفت  متوجه  یادشده  نکوهش  که  شد  خواهی 

دو مسئله    اینجابنابراین    .کردار« است نه متوجه خود احتساب

 : ه باید به آن دقت کردست که

 .وجوب موافقت گفتار و کردار : امر نخست 

 .وجوب امر به معروف و نهی از منکر :امر دوم

به   اینجا مربوط  یا  است  اول  امر  ترک  متوجه  نکوهش  آیا 

این نکوهش بر جمع بین این دو واقع   آنکهانجام امر دوم؟ یا  

 است، یعنی ترک اولی و انجام دومی؟ 

 
 (. 61الفوائد ) 1-
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در حقیقت این نکوهش متوجه ترک واجبات و انجام حرام  

داند که بر ترک زشت می   نصیحتگراست و این را برای شخص  

کند پافشاری  حرام  انجام  و  شرعی   . واجب  نصوص  این  هدف 

او را    آنکهد، نه  شوتغییر رفتار کسی است که مرتکب گناه می 

 .به ترک احتساب واجب فرابخواند

است  گناهکاربرای   واجب  چیز  و    ۀوظیف  : دو  گناه  ترک 

می   ۀوظیف که  کسی  برابر  در  شده احتساب  گناه  مرتکب  بیند 

گناه    .است خودش،  شخصی  گناه  به  که  است  زشت  او  برای 

بلکه مطلوب آن است که  ترک احتساب واجب را نیز بیفزاید، 

ا با ترک گناه اصالح کند تا سخنش موافق علمش حال خود ر

این  از  بسیاری  که  است  چیزی  با  تضاد  در  این  و  باشد، 

می متهم زیراخواهندکنندگان  وظیف  ؛  ترک  آنان   ۀهدف 

 . احتساب است، نه ترک گناهان

دارند،  محتسبان  کردن  خاموش  در  سعی  که  معترضانی 

های دیگر به کار  کنند که همین ایراد را در عرصه فراموش می 

حال   مانند   آنکهببرند،  است،  نقد  موضع  مطابق  حقیقت  در 

از کشیدن سیگار منع می  را    آنکهکند حال  پدری که پسرش 

است سیگاری  درک   .خودش  را  پدر  این  نگرانی  مردم  عموم 

نمی کمی  او  به  و  می نند  سیگار  خودت  که  وقتی  کشی گویند 
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پدر را نصیحت   اینجابگذار فرزندانت هم این کار را بکنند، بلکه  

و می  سخن  تا  بگذارد  کنار  را  سیگار  نیز  خودش  که  کنند 

گذارتر، و تأثیرکردارش با یکدیگر هماهنگ باشد و سخنش نیز  

رد و دست از عملکرد پدرش قرار بگی  تأثیرتحتچه بسا فرزند  

 . این کار بکشد

از   :شاید برخی بگویند از محدود شدن به نهی  ایراد 

 .منکر و ترک امر به معروف است 

اما این عبارت در حقیقت معنایی ندارد و ناشی از بدفهمی  

اند این دو از جمله متضادهایی   ؛ زیرا معروف با منکر است  ۀرابط

هر امر به   آنکهکه در حقیقت به یک موضوع اشاره دارند، یعنی  

معروفی خود نهی از منکری است که در تضاد با آن قرار دارد و 

هر نهی از منکر در عین حال امر به معروفی است که در تضاد  

 .با آن منکر قرار دارد

مر به معروفِ راستی برای مثال، نهی از منکرِ دروغ همان ا

نیکی در  به  امرِ  مادر همان  و  پدر  با  بدرفتاری  از  نهی  و  است 

خودنمایی   منکرِ  از  نهی  و  است  آنان  به   معنایبهحق  امرِ 

معروفِ  به  امرِ  همان  زنا  منکرِ  از  نهی  و  است  حجاب  معروفِ 

 .   ...هاعفت است، و به همین ترتیب دیگر امر و نهی 
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رحم   ۀ ی امر به معروفِ صلعکس آن نیز صحیح است، یعن

به  امر  و  است  خویشاوندان  با  رابطه  قطع  منکرِ  از  نهی  همان 

خوری است و امر خوری همان نهی از منکر حراممعروفِ حالل 

 . به معروفِ عدل همان نهی از منکر ظلم و تجاوزگری است

واضح  آنکهبرای   می   :تر شودتصورمان  که  چرا   : گویدکسی 

نهی می  منکر  از  نمی کنشما  امر  معروف  به  و  او  ید  کار  کنید؟ 

می دقیقاً   امر  نماز  به  که  کسی  به  که  است  این  کند مانند 

 ۀ کنی و به معروفِ اقامچرا از منکرِ ترک نماز نهی می   :بگویند

کند خواری نهی می کنی؟! یا به کسی که از روزهنماز امر نمی 

روزه  :گویدمی  از  را  او  می چرا  نهی  روزخواری  به  و  امر کنی  ه 

 کنی؟! نمی 

یا   است؟!  معقول  و  مقبول  حرفی  چنین    دهندۀ نشان آیا 

 معنی بودن کل قضیه است؟بی 

بر گسترش منکرات    هرچهباید دانست این است که    آنچه

شد،   خواهد  افزوده  نیز  منکر  از  نهی  وسعت  بر  شود،  افزوده 

بر   هرچقدریعنی   یابد  افزایش  مردم  زندگی  واقعیت  در  منکر 

از شما که   هریک»  : میزان نهی از منکر نیز افزوده خواهد شد

با  نتوانست  اگر  تغییر دهد، پس  با دستش  را  آن  دید  منکری 
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قل با  نتوانست  اگر  و  ضعیفزبانش  این  و  ایمان بش  ترین 

 1. است«

پدید یک  که    ۀ این  است  سالمت    دهندۀنشان طبیعی 

همچنین   داریدین و  است  آنان  بین  در  خیر  انتشار  و  مردم 

آن و حفظ  ماندن جامعه  امان  در  برای  است  »مثال   :ضمانتی 

نمی  الهی  حدود  از  که  پا  کسی  زیر  را  آن  که  کسی  و  گذرد 

است  می  گروهی  مانند  قرعهگذارد  کشتی  یک  در  کشی که 

[ ۀکنند، پس گروهی در باالی آن و گروهی دیگر در ]طبقمی 

خواهند اند هرگاه آب می نشینند؛ گروهی که در پایینپایین می 

با خود می  بگذرند، پس  باال هستند  که  از گروهی   : گویند باید 

مزاحم  دیگر  کنیم  سوراخ  را  کشتی  خودمان  قسمت  در  اگر 

ها[ رهایشان کنند تا حال اگر ]باالیی   . یم شدها نخواهباالنشین 

می می   هرچه هالک  هم  با  همه  بکنند  اگر خواهند  و  شوند 

 2.یابند«جلوی آنان را بگیرند هم خود و هم دیگران نجات می 

شایست کند،  ترک  را  وظیفه  این  که  امتی  دیگر  سوی    ۀاز 

است الهی  تهدید  و  ِيَن  ﴿  :خشم  اَّلذ بَِِن لُعَِن  ِمن  َكَفُرواْ 
وَِعيََس  َداُووَد  لَِساِن  لََعَ  ائِيَل  َعَصوا   ابنِ   إِْسَ بَِما  َذلَِك  َمْرَيَم 

 
 به روایت مسلم. 1-

 به روایت بخاری.  2-
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َيْعَتُدوَن   ََكنُواْ  نَكرٍّ َفَعلُوهُ َْلِئَْس َما    78وذ ََكنُواْ ََل يَتََناَهْوَن َعن مُّ
َيْفَعلُونَ  فرزندان    [79-78مائده:  ]  ﴾ََكنُواْ  میان  که )از  آنان  اسرائیل 

مریم بن  عیسی  و  داوود  زبان  به  ورزیدند  قرار مورد  کفر  لعنت 

]کیفر[    .گرفتند ]از   خاطربهاین  و  ورزیده  عصیان  که  بود  آن 

می  تجاوز  اهلل[  )فرمان  را  78کردند  آن  که  زشتی  کار  از   )

بازنمی مرتکب می  را  یکدیگر  بود شدند  بد  راستی چه  داشتند، 

 . کردند(می  آنچه

به نفع امر به معروف و گسترش    این انکار،  گذشت  کهچنان 

 . میان این دو تالزم است ؛ زیراآن در میان مردم است

خواهد این دو را جدا  طور که این دوستمان می حتی اگر آن

از هم فرض کنیم، باز هم واجب آن است که نقصِ موجود را پر 

نه   دهیم،  اهمیت  معروف  به  امر  به  و  انتقادمان   آنکهکنیم 

 . کندمتوجه کسی باشد که به واجب نهی از منکر عمل می 

انگیزه که  است  چیزی  می این  آشکار  را  اصلی  ؛ کندهای 

مقوله  چراکه   از برای  معموالً  این  دیگران  کردن  سست 

قصدشان ایجاد توازن   آنکههای مطلوب شرعی است، نه  تالش 

وم یکدیگرند الزم و ملزاساساً  ای باشد که  توهمی میان دو کفه 

 . شودو اشباع یکی به اشباع دیگری منجر می 
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معاصر   دعوی  گفتمان  اوضاع  در  که    تأمل   خوبی به کسی 

بسته  یافت؛  کند  خواهد  را  معروف  به  امر  مظاهر  از  پربار  ای 

مواردی مانند توحید خداوند و عبادت او و بزرگداشت و اطاعت 

ایشان و امر به نماز و زکات و صدقه   ۀو احترام صحاب  ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر  

رحم و نیکی به   ۀو روزه و حج و عمره و عدل و احسان و صل 

یاری  و  روابط  اصالح  و  همسایگان  حقوق  حفظ  و  والدین 

 . دیدگان و دیگر موارد نیازمندان و رفع ظلم از ستم

نیستی«  رخ می   آنچه »تو مسئول    ۀمقول  آنکه خالصه   دهد 

این جمله   از  اگر پیش  نداردرا  از    :بگویند مشکلی   آنکه»پس 

شرعی خودت را در امر به معروف و نهی از منکر انجام    ۀوظیف

گناه  .دادی« صورت  این  در  مرتکبش مورد  تنها  به  تنها  نظر 

زیان سهل زیان می  اما  ادای وظیفرساند،  احتساب    ۀانگاری در 

به همه خواهد رسید؛ هم به مرتکب آن کار بد و هم به کسانی 

 ۀاند و بلکه تَبَعات آن کار بد به همو نهی را ترک گفته  که امر

 . تقصیرش اندازۀبه  هرکسجامعه خواهد رسید؛ 
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 گرا نباش! حذف
های دارای بار منفی گرا یا سرکوبگر از جمله عبارت لفظ حذف 

ها و الفاظ گوناگون به کار  در فرهنگ معاصر است که در عرصه

و  می  است  دهندۀنشان رود  آن  از  مردم  هم  .نفرت   ۀدر 

کاربردهای این کلمه، هدف هشدار دادن و نکوهش اصحاب آن 

یرد، مانند گو دعوت به مفاهیمی است که در برابرش قرار می 

 .  ...صدر و پذیرش دگرباشان و ۀتسامح و درهای باز و سع 

که  چیزی  است؛  آن  حد  از  بیش  اجمال  مقوله  این  ایراد 

الزامی می  را  عبارت  این  داخلی  این   .سازدتفتیش در جزئیات 

یک معنای مقبولِ صحیح مانند دعوت  ۀعبارت از جهتی نمایند

اختالفات معتبر و شنیدن نظرات گوناگون    ۀصدر دربار  ۀ به سع

و   ۀدربار نرمش  یا  رواست  آن  در  اختالف  که  است  قضایایی 

با اوستخوش  با مخالف و تعامل موضوعی  چیزی که   .رفتاری 

 . کنددوری از ظلم و تعدی و افراط در خصومت تضمین می 

گستره  همچنان  مشکل اما  مفهوم  این  از  استای    .دار 

های منفی پنهان ای پربار از اشاره ای مقوله ای که زیر عبگستره 

منفی را بر برخی از معانی که ممکن   ۀ تواند این سایاست و می 

 . است درست باشند فروافکند
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حذف، یعنی دور ساختن و به حاشیه راندن یک اندیشه یا  

طرفی بی   معنایبهالزاماً  رد کامل حذف    اینجا  .شخص یا مذهب

هم  برابر  احترا  ۀدر  و  استافکار  آن  با  تسامح  و  پذیرش  و    .م 

اصولی  اساس  بر  که  اسالمی  بینش  در  چیزی  چنین  تصور 

محکم و قطعیات بنا شده و مخالفت با این قطعیات را باطل و 

ها احکامی در دنیا از این مخالفت   هریکداند و بر  گمراهی می 

است دشوار  بسیار  داده،  قرار  آخرت  دین حق   .و  همان  اسالم 

إِنذ  ﴿  :آیینی که مخالف آن باشد باطل استاست و هر دین و  
ِ اإِلْساَلمُ  ِيَن ِعنَد اّللل )در حقیقت دین نزد اهلل   [19آل عمران:  ]  ﴾اِلل

است( اسالم  ُيْقَبَل ﴿  . همان  فَلَن  دِيًنا  اإِلْساَلِم  َغْْيَ  يَبَْتِغ  َوَمن 
جز اسالم دینی ]دیگر[ جوید هرگز   هرکه)و    [85آل عمران:  ]  ﴾ِمنْهُ 

 .شود(از وی پذیرفته نمی 

از سوی دیگر بسیاری از افکار منتسب به اسالم در مخالفت  

دارد،   قرار  قطعی  شرعی  اصول  مقولهبا  از  بسیاری  های مانند 

قطعیات اهلهای  فرقه با  برخورد  در  که  آرا  از  برخی  یا  بدعت 

است اسالم    اینکه  .شریعت  به  منتسب  یا  مسلمان  شخصی 

نمی   ۀاندیش  ، است پذیرفتنی  را  به او  را  آن  باید  بلکه  سازد، 

 .داوریِ دلیل و برهان برد
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باید دربار  ۀ گسترش تنفر روانی نسبت به واژ  ۀبرای همین 

از   »حذف« در فرهنگ معاصر هشیار بود تا به نفرت از برخی 

روانی ناخواسته حاکم  این نفرت آنکهاحکام شرع پایان نیابد، یا 

 . بر شریعت شود

است   ممکن  که  شرعی  تقریرات  از   تأثیر تحت برخی 

 :فشار روانی نفرت از حذف قرار گیرد

مخالف اسالم و قطعیات این    آنچهـ حکم به بطالن  ۱

گذاری هر اندیشه با نام این حکم در این دنیا با نام  .دین است 

  ،هاکفر یا فسق یا ظلم یا فجور یا فحشا و دیگر نام   ، اشحقیقی 

حضور دارد و در آخرت با اعتقاد به مجازاتی که از نظر شرعی 

 . آن اندیشه است  ۀشایست

اقام۲ شرعی مجازات   ۀـ  مجازات  .های  را شریعت  هایی 

با احکام شرع تعیین کرده است، مانند مجازات  برای مخالفت 

نارو اتهام  و  خمر  نوشیدن  و  دیگر   ازنا  و  ارتداد  و  زنا  به 

که    .هامجازات  نیست  »حذف«   سبببه روا  از  تنفر  حالت 

 . ها را کنار گذاشت گونه مجازاتاین

اندیشه ۳ به  دعوت  مشروعیت  عدم  با ـ  مخالف  های 

اسالم و   .اصول  نیستند  مساوی  باطل  و  حق  شرعی  نگاه  از 

در تضاد با اصول   آنچهدین خود را حفظ کنیم و از نشر    اینکه
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کنیم »حذف  جلوگیری  است  نیستآن  زیراگرایی«  از  این  ؛  ها 

 .جمله منکری است که باید از آن نهی کرد

می  بر    :گویندبرخی  حکم  که  نیست  این  در  ایرادی 

آ که  چیزی  می بطالن  باطل  را  عین ن  در  و  بدهی  دانی 

با تسامح  باور توست  اعتقاداتی که مخالف  با دیگر  حال 

اعتقاد به بطالن یک نظر، نظر توست و   ؛ زیرارفتار کنی

 . باور دارند معتقد باشند هرآنچهدیگران نیز آزادند تا به 

کنیم این نیست که  می   تأکیدبر آن    اینجا  آنچه  :گوییممی 

بگوید دارد  حق  برحقم  :مسلمان  من  که  است  این  من   . نظر 

اوست که به قطع خودش    ۀ محکمات اسالم وظیف   ۀبلکه در سای 

همچنین   و  باشد  داشته  یقین  آن  به  و  بداند  برحق   طور بهرا 

در  جزم  و  قطع  این  و  بداند  باطل  را  مخالفان  سخنان  قطع 

بیان    کهچنان حقیقت فراتر از یک باور درونی صرف است بلکه  

 . شد آثار عملی بسیاری بر آن مترتب است

گرایی در با این حال در دنیای واقع کسی که مفهوم حذف 

یابد و نفرت شدید از آن در دلش جای درونش بزرگ جلوه می 

رود و در نهایت قطعی بودن حق نزد وی از دست می   ، گیردمی 

اسالم   اینکهنماز و روزه باشد از جزم به    اهلمسلمان و    اگرچه

کشد و از بیان کفر کسانی همان حق قطعی است خجالت می 
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می  آنان شرم  باور  بودن  باطل  و  ندارند  باور  اسالم  به  کند،  که 

؛ یسم نیستاین به ذات خود در تعارض با اساس لیبرال   هرچند

های فاسد گونه مقوله بخشی از آزادی اندیشه است، اما این  زیرا

می  درون  از  را  انسان  عزت روح  و  اطمینان  نتیجه  در  پوساند، 

از دست می  را  از چیزی شرم می خود  و  آور کند که شرم دهد 

 فکری باطل! ۀنیست، حتی بر اساس معیار این منظوم

قضیه   حقیقت  در  و   اینجااما  مجرد  شرعی  اشکال  یک  از 

می  عبور  دین  قطعیات  به  جزم  ساختن   .کندوجوب  دور 

همقطعی  با  نرمشی  چنین  دادن  نشان  و  ها اندیشه   ۀاندیشی 

؛ فکری و اخالقی خواهد کشاند  ۀاز سفسط  نوعی   بهصاحبش را  

پذیر همیشه ضروریاتی عقلی و اخالقی وجود دارد که شک   زیرا

 . سفسطه و مغالطه شده باشد نیست حتی اگر صاحبش گرفتار

مقول اشکال  نشانگر  است،   ۀاین  آن  نبودن  فراگیر  و  فوق 

به کار بردنش تصور می   آنچه  برخالف کنند، صاحبانش هنگام 

انگار حجتی است درونی که مانع از رد افکار و جلوگیری از آن 

از روی یقین   .شودمی  همواره مرزهایی وجود دارد که شخص 

باور می  را  این مجبورش می کند  آن  های سازد که در عرصه و 

»حذف می خاصی  نشان  همین  و  باشد  بیشتر گرا«  ایراد  دهد 

رد محکمات شریعت حذف کسانی که می  برابر  در  گرا خواهند 
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بی  و  سستی  پایین نباشند،  و  محکمات  این  به  آنان  توجهی 

از   داشتند   آنچهآمدن جایگاهش  باور  اگر  اما  است،  باشد  باید 

 درستی  بهاز قطع    ، از قبیل ضروریات دینی است  دمور  که این

بطالن   به  و حکم  آن  به صحت  اعتقاد  است   آنچهو  مخالفش 

 . آمدندکوتاه نمی 
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 ترس از هر جدید
مقوله از  یکی  شایعاین  تصور   ، تردرست صورت  بهیا    های  یک 

دربار مردم  از  بسیاری  نزد  و   ۀشایع  ما  دوران  مشایخِ  و  علما 

آنان نسبت به   اینکهکلی گفتمان دینی است، مبنی بر    طوربه

پدید بدبین  ۀ هر  منع جدیدی  و  تحریم  به  آغاز حکم  در  و  اند 

حکم به تحریم    ۀدهند و از ترس ذرایعِ مترتب بر آن دربارمی 

زیاده  می آن  نمی روی  زمانی  مدت  سپس  که کنند،  گذرد 

می  آشکار  کوتاه اشتباهشان  از  پرده  و  و شود  بینی 

می گیریسخت  برداشته  که شان  را  چیزی  همان  سپس  شود، 

 . شمارنددانستند جایز می حرام می 

 عنوان بهها و فتاوا و مواضعی را  برای این ادعا مثال معموالً  

اباحه تغییر ح می شاهد مطر به  از تحریم  کنند که در آن فتوا 

یافته و از رد شدید یک پدیده تا مشارکت خود مشایخ در آن 

گویند، تا سخن خود را با این بیان تراژیک به پایان سخن می 

برسانند که این گفتمان جوانی و عمر ما را به هدر داد و ما را  

هان خودشان از از بسیاری از مباحات محروم ساخت، سپس ناگ

دهد نشینی کردند و این نشان می بسیاری از مواضع خود عقب

دریافت   ۀنباید زیاد به این گفتمان تکیه کرد و الزم است دربار

کرد احتیاط  آنان  می   کسی چه   .سخنان  فتواهای تضمین  کند 
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نکند،   با   همان طور کهامروزشان فردا تغییر  فتوای دیروزشان 

 امروز متفاوت است؟ 

 : باید میان دو چیز تفاوت قائل شویم ااینج

سنجش موضوعی این تصور و شناخت جوانب   : امر نخست

همچنین   است؛  آن  غلط  و  موافق   آنچهدرست  تصور  این  در 

انصافی و زیرپا شامل هرگونه بی   آنکهقبول است یا  قابل حق یا  

است حق  چنین   .گذاشتن  آمدن  وجود  به  اسباب  بررسی 

جانب غیر  داوری  و  دربارتصوری  پژوهشی   ۀدارانه  نیازمند  آن 

که   است  در   اینجاویژه  بعدها  بسا  چه  و  نیست  مجالش 

که  نوشتاری  بپردازیم؛  آن  به  منصفانه  و  موضوعی  نوشتاری 

را   قرار نمی مورد  اشتباهش  سبببهصاحب حقی  و هجوم  دهد 

او   خطای  به  فرامی   سویبه  آنکه  ببسبهنسبت  خواند حق 

 . کندسکوت نمی 

دوم بد  تأثیر  :امر  تصور  گرفتن    ، این  نظر  در   اینکهبدون 

است واقعی  و  انحرافات   ، درست  و  اشتباهات  برخی  ارتکاب  در 

تصویر  این  از  است  ممکن  که  رفتارهایی  و  عملی  و  علمی 

 . ای ناشی شودکلیشه 

روی۱ شرعیـ  احکام  از  بر    :گردانی  بنا  مردم  از  برخی 

دانند و اعتبار می این تصورِ بد، از همان آغاز حکم شرعی را بی 
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کنند آمیز پیدا می در دل نسبت به احکام شرعی نگاهی نفرت

می  باعث  شرعی خودداری که  احکام  به  توجه  هرگونه  از  شود 

مگر   نپذیرند  را  حکمی  هیچ  نتیجه  در  نگاه    آنکهکنند  موافق 

این   و  باشد  که آنان  است  نفس  هوای  جنس  از  حقیقت  در 

بازمی  از حق  را  برای هر مسلمانی واجب است که   .داردانسان 

تالش خود را در این   ۀی مراد خداوند باشد و هموجوجستدر  

گروه   وجوجست یا  افراد  او  دوران  در  اگر  و  گیرد  کار  یا به  ها 

باید انگیزه  ،هایی مخالف حق بودندسازمان  ای برای تالش  این 

این انحرافات    سبببه  آنکهی حق باشد نه  وجوجست بیشتر در  

 . بکشد  وجوجستدست از 

روی این  حقیقت  خود  در  تنبیه  معنایش   سبب بهگردانی 

گیری چون شما سخت   :گویدانگار می   .اشتباهات دیگران است

دلیل زدید و چنین و چنان کردید کردید و دست به تحریم بی 

به گمان او    .من هم دیگر کاری به تحریم و منع نخواهم داشت

موضع و این  خود  رد  حقیقت  در  اما  است  آنان  رد  در  گیری 

است   سویبهکشاندنش   َيْهَتدي  ﴿   :پرتگاه  فَإِنذَما  اْهَتَدى  ِن  مذ
وَ  َعلَيَْها ِْلَْفِسهِ  يَِضلُّ  فَإِنذَما  َضلذ  راه   [15اسراء:  ]  ﴾َمن  به  )هرکس 

رفت تنها به   بیراهه  هرکسآمد تنها به سود خود به راه آمده و  

 . رفته است( بیراههزیان خود 
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  ۀ اشتباهات دیگران توجیه خوبی برای کسی نیست تا دربار 

 . حکم شرعی واجب کوتاهی کند

این   دیگر  سوی  یک موضعاز  بر  احساسی  و  روانی  گیری 

مصلحت  نگاهِ  و  عقالنی  نیستاساس  استوار  بر   ، جویانه  بلکه 

ها و ها و نگاه خشمگینانه به جماعتای از انساننفرت از دسته

حال   است،  استوار  تل  آنکهطوایف  در  از   ۀعاقل  شکل  این 

نمی موضع گرفتار  روانی  یک   ویژهبهشود،  گیری  از  اگر 

شخ موضع تبدیل گیری  رفته  فراتر  خاص  مجلسی  در  صی 

ی فراگیر شود، طوری که دیگر به هیچ نصی توجه نکند روشبه

؛ پاردسای را بررسی نکند و به هیچ فتوایی گوش نو هیچ مقوله

 . درونش آکنده از این تصویر منفی است زیرا

کلیشه این هیچگونه  برای  حکم ها  ترک  برای  عذری  کس 

نیست زیراشرعی  نفس   ؛  هوای  و  است  نفس  هوای  جنس  از 

برای  است  الزم  بلکه  نیست،  حق  ترک  برای  موجهی  عذر 

با نگاه به عموم   .با هوای نفس خود مجاهده کند  حقبه رسیدن  

شده  انحراف  دچار  که  افتاده کسانی  باطل  دام  در  و  اند اند 

دربار زشتی  تصور  که  دید  بسا  اهل  ۀ خواهی  چه  و  دارند  حق 

رات صحیح باشد اما این او را از وجوب پیروی برخی از این تصو

 . کندحق معاف نمی 
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روی این  که  است  تسطبیعی  باعث  انجام    اهلگردانی  در 

می  مردم  از  گروهی  نزد  واجبات  ترک  و  گمان  حرام  که  شود 

رد   عنوانبهاند و  گیری کرده کنند علما در حق آنان سخت می 

 . آورندانگاری می گیری رو به سهل این سخت 

 : هاهای جدید بدون تمییز بین آنپذیرش اندیشه   ـ۲

یکی از ایرادهای چنین تصوری این است که برخی از مردم در 

 ، تا وقتی که مخالف روند موجود باشد  پذیرش هر فکر جدیدی

  سویبهوجود نفرت درونی برخی از مردم را    .ورزندمی   اهلتس

مقوله  یا  فکری  هر  می پذیرش  سوق  و ای  تضاد  در  که  دهد 

متنفرند آن  از  که  است  حاکمی  جریان  با  نیز   .برخورد  برخی 

موجود  اندیشه  آن  در  که  باطلی  جزئیات  تشخیص  در  شاید 

کنند یا از انحرافات آن دفاع یا حداقل از  انگاری می است سهل 

خاصی را رد   ۀ او کلیش  اینکهتنها برای   .کنندمی   پوشی چشم آن  

بنابراین هر تصویر دیگری در نگاه او زیباست که این   .کندمی 

نیز هوای نفس است و مسلمان نسبت به نفس خود مسئولیت 

کامل دارد و جدید بودن یا قدیمی بودن معیار شناخت حق یا 

اساس   بر  را  قدیم  و  جدید  است  الزم  بلکه  نیست  باطل 

برد داوری  به  ی  .معیارهای درست  بسا  یا چه  ک جدید درست 

هشیاری  بنابراین  صورت،  همین  به  نیز  قدیمی  و  باشد  غلط 
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تعامل با هر جدیدی مطلوب است تا انسان خودش را   هنگامبه

وجود  با  جدید  پذیرش  یعنی  آفت  دو  از  یکی  در  افتادن  از 

 . زیانش و رد جدید با وجود منفعتش، حفظ کند 

فقه  ۳ به  را  خود  که  جدیدی  اجتهاد  هر  پذیرش  ـ 

می نس در   :دهدبت  برزگی  نقش  منفی  تصور  همین 

می سهل  ایفا  فقهی  اجتهاد  هر  به  نسبت  خواهی   .کندانگاری 

که   یاتأثیردید  اجتهاد  یا  فتوا  هر  تصور  این  از  رأی   گرفتگان 

را   گریزان  سبببهمجرد  آن  از  که  اجتهادی  با  ند امخالفت 

این باعث شده فرایند به بازی گرفتن احکام شریعت   .پذیرندمی 

اش به یکی ضعف علمی و فکری  ۀی با همهرکسآسان شود و  

ای از اجتهادات جدید ارائه ای برود تا بستههای ماهوارهاز شبکه

و   طرفدار   مجردبه کند  خودش  برای  رایج،  روند  با  مخالفت 

 . دست و پا کند

و  است  پرایراد  بسیار  فکر  طرز  اجتهادِ    این  در  اگر  حتی 

با اجتهادی بهتر  مطلوب کوتاهی شده باشد الزم آن است که 

سخت  مشایخ  اگر  و  کرد  جبران  را  کرده آن  به گیری  و  اند 

برخاسته حق  با  ارائمخالفت  واجب  عملکرد  گفمان   ۀ اند  یک 

نه   اشتباه است،  برای تصحیح  پذیرش    آنکهفقهی  مسلمان در 
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آن  هرچیز بر  اجتهاد  نام  که  پیشه  سهل  ، اندگذاشته ی  انگاری 

 . سازد

گیری و دچار سخت آنکه سبببهکسی که اجتهاد معاصر را 

اجتهاد معتبر شده با  قرار می مورد  مخالفت   ۀ دهد، وظیفانتقاد 

آن  تربزرگ و  دارد  عهده  بر  کاملوجوجستی  اجتهادی  تر  ی 

نه  بیشتر است،  تدقیق و عنایت  نیازمند بحث و  این  است که 

ی برای پذیرش هر اجتهادی شود! عاقالنه نیست که  سبب  اینکه

مخالفت با انتخاب رایجی که دوستش ندارد، رو   مجردبه انسان  

 داند درست است یا خیر!به انتخابی بیاورد که نمی 

طاعات۴ انجام  از  پشیمانی  جمله    :ـ  منفی  تأثیر از  ات 

عجیب این تصور این است که برخی از مردم نسبت به اعمال 

سال نیکی   در  گذشت که  داده   ۀهای  انجام  خود  ابراز عمر  اند 

می  که    .کنندپشیمانی  عمری  برای  آنان  از   تأثیر تحت بسیاری 

ها یا انجام واجبات و ها یا مکروه این گفتمان در دوری از حرام

تصور کن اصالً  اما    .خورنداند« تأسف می مستحبات »هدر داده 

تو   و  بوده  مستحب  بر  چیزی  فبنا  قول  را یک  آن  معتبر  قهی 

دانستی سپس برایت واضح شد که واجب نیست، آیا واجب می 

برای    ۀشایست که  است  به یک خیر که   پایبندییک مسلمان 

یا تصور کن  پشیمان شود؟!  است  به خداوند  او  نزدیکی  باعث 
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واجب نیست دست کشیده ذاتاً  که مسلمانی از انجام کاری که  

که   کاری  انجام  از  نذاتاً  یا  ارزش  حرام  آیا  کرده،  دوری  یست 

خود را ویران کند، طوری    ۀدارد که نیت کارهای صالح گذشت

 که گویا از انجام خیر و کسب پاداش نادم است؟! 

حتی اگر گمان وی در واجب دانستن کاری درست نباشد 

یا از چیزی دوری کرده باشد که حرام نیست، در پایان او کاری 

آن   از  قصدش  که  داده  نجام  اگر را  و  بوده  پروردگار  رضایت 

از شرع بوده  چیزی را ترک گفته هدفش طاعت اهلل و پیروی 

تأسف   .است ابراز  باید  طاعت خداوند  در  عمر  گذران  برای  آیا 

 کرد؟!

اگر قضیه به ارتکاب یک بدعت یا قولی در تضاد با نصوص  

این شادی و این پشیمانی معنی داشت که البته باز   ، شرع بود

خداوند برای حسن نیتش به او پاداش دهد ]و از    هم امید بود 

برای  شادی  اما  درگذرد[  داده  انجام  جهل  روی  از  که  کاری 

و پشیمانی برای از دست دادن چیزهایی که   اینجارسیدن به  

بی  امری  رواست،  اجتهاد  در جزو  آن  بلکه صاحب  است  معنی 

اعمالی دارد که برایش  ؛ زیراخطر است نیز   ۀ محاسبمورد  قلب 

 . هی قرار خواهد گرفتال
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واقع۵ شرایط  سنجش  در  کوتاهی  روانی    تأثیراین    :ـ 

از مردم قدرت حکم موضوعی و سنجش باعث می  شود برخی 

بدهند دست  از  را  واقع  شرایط  دربار  .منصفانه  قضایایی   ۀآنان 

گویند که نیازمند علم و اعتدال و انصاف و نگاه دقیق سخن می 

خشم و نفرت جای گرفته است، یعنی چیزهایی که در حالت  

از آن بدت   .شودنمی   یکجادر دل این دسته   وجود چیزی که 

 . گذاردی منفی بر تعامل درست و حکم بر آن می تأثیر آید  می 

را دارد، برای همین شریعت بر   تأثیر دوست داشتن نیز همین  

اهلل   .کرده است  تأکیدچنین قضایایی    ۀاهمیت عدالت در معالج

ْ ﴿  : فرمایدمتعال می  )و چون سخن   [ 152انعام:  ]  ﴾ِإَوَذا قُلُْتْم فَاْعِدلُوا

َوََل ََيْرَِمنذُكْم َشَنآُن قَْومٍّ  ﴿   :فرمایدو می   .گویید عدالت ورزید(
لِلتذْقَوى قَْرُب 

َ
أ ُهَو  اْعِدلُواْ  َتْعِدلُواْ  َلذ 

َ
أ نباید   [8مائده:  ]  ﴾لََعَ  )و 

عدالت دشمنی   نکنید،  عدالت  که  دارد  آن  بر  را  شما  گروهی 

 .تر است(ورزید که آن به تقوا نزدیک

حاالت روانی از جمله حب و بغض، دشمنِ سرسخت عدالت  

 . شده است  تأکیداست، از همین روی در این آیه به آن اشاره و 

آثار منفی این تصور   :داریدین ـ موضع منفی در برابر  ۶

این با  می به    مورد  را  تحریک   تأکیدبا    .رسانیمپایان  خطر  بر 

مردم علیه علما و دعوتگران شریعت و کسانی که مردم آنان را 



 سخنان آراسته 
 

560 

آنان که    ۀشناسند و مبالغه در تخریب چهربه خیر و صالح می 

از قوی از  این در حقیقت  برای دور ساختن مردم  ابزارها  ترین 

تضعیف باطل در  اهلهای  ترین روشو از موفق   داریدینمنابع  

است  داریدین زیرامردم  معروف   ؛  به  آمران  ساختن  ساقط 

یعنی ضعیف ساختن معروفی که با خود دارند و اِسقاط ناهیان 

منجر  منکرها  آن  انجام  بر  مردم  ساختن  جری  به  منکر  از 

علما و دعوتگران بر علم و خیری که با   ۀشود و تخریب هممی 

 . منفی خواهد گذاشت تأثیرخود دارند 

مردم از  درباروگوگفت جای  به  برخی  موضوعی  دالیل    ۀی 

پردازند تا  به تخریب حامل این دالیل می عمداً  احکام شریعت  

همین دلیل حرص و ولع   .کارشان به ضعف محمول منجر شود

هم چسباندن  راه  در  تالش  و  تخریبی  چنین  برای   ۀ برخی 

می  روشن  را  آنان  به  چیزمعایب  که  سازد؛  در تأثیری  بالغ  ی 

 . تضعیف دین نزد مردم خواهد داشت

درست دانستن کامل شرایط واقع یا مقدس   اینجاهدف ما  

از نقد و سنجش عادالنه نیست،  ساختن کسی و یا جلوگیری 

بلکه هشیاری نسبت به این معنای شرعی مهم است که دو امر  

 : سازداساسی را حتمی می 
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هایی یاری از داستان ضرورت بررسی دقیق بس  : امر نخست 

می  نقل  تعمدی  تخریب  این  در  این   .شودکه  از  بسیاری 

از  داستان  شده  تصویری خراب  اخبار  نقل  و  رخ واقعاً    آنچهها 

ها و شایعات بسیاری گذارد و شامل دروغداده را به نمایش می 

است و کسانی در نقل آن شرکت دارند که نزاهت علمی کافی 

یشتر شبیه یک استدیوی فکری است قضیه ب  . برخوردار نیستند

تصویرسازی   در  طرف   کنندهگمراهکه  یک  نه  دارد،  مهارت 

که   عادل  تو صرفاً  منصف  با  موجود  وضع  سنجش  در 

است   نظراختالف  امین  وقایع  نقل  در  اما  همین   .دارد  برای 

شود که ی کاریکاتورگونه نقل می شکلبهبسیاری از این تصورات  

کنی در برابر یک تحریف عجیب آن گمان می   تأملدر صورت  

 . ایگونه ایستاده فتوشاپ 

هم رد  که    ۀهدف  می   بارهدراینوقایعی  و نقل  شود 

شده  مرتکبش  برخی  که  آن اشتباهاتی  کامل  تکذیب  و  اند 

بلکه منظور ما اشاره   ، در عمل اشتباهاتی رخ داده  ؛ زیرانیست

بدن هنگام    ۀبه  است  شایسته  که  افتراست  و  دروغ  از  عریضی 

ذکر هرگونه مثال مربوط به این قضیه، با شک و احتیاط با آن 

 ۀچه بسا این داستان نیز عضوی از همان بدن  ؛ زیرابرخورد کرد

 . شده باشد کاری دروغین دست
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دوم این    :امر  تا  سنجش  و  نقد  مرزهای  مراعات  ضرورت 

ای از این نقد فرایند بر اساس علم و عدل به پیش برود و عده 

تضعیف   سوءاستفاده  و  تخریب  به  نقد  از  قضیه  و  نکنند 

نشود  داریدین منجر  مردم  از  نشده   ۀدرواز  .برخی  بسته  نقد 

است،   مشروع  و  باز  هم  شرطبهبلکه  مراعات  و  عدود   ۀ رعایت 

 . حکمت جوانب

پس، این مقوله مردم را علیه گفتمان دینی و علما و فتاوا و  

می   داریدین پرشماری تحریک  اشتباهات  نتیجه  در  کند 

گردانی از در انجام حرام یا ترک واجبات یا روی   اهلتس  سبببه

و اجتهادی که مخالف گفتمان  احکام شرع و پذیرش هر فکر 

می  روی  است  همحاکم  و  نفس این  ۀدهد؛  هوای  از جنس  ها 

باشد هشیار  آن  به  نسبت  باید  مسلمان  که  چراکه  است  بد ؛ 

برای  توجیهی  نباید  و  نیست  بودن  برحق  داشتن چیزی دلیل 

 . انگاری در امر واجب و کنار گذاشتن عدالت باشد سهل 
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 بندگان نیست دستبهرحمت پروردگار 
عبارت جمله  از  مقوله  زبان  این  بر  رایج  در های  و  است  مردم 

نیست وارد  آن  بر  ایرادی  متعال    .اصل  اهلل   دستبه رحمت 

نمی   یکهیچ کسی  و  نیست  بندگان  زمینهاز  این  در   تواند 

بدهدجای  به حکم  زیرااهلل  و   ؛  خطرناک  بس  است  کاری  این 

  :»مردی گفت  : روایت است که فرمودند  ملسو هيلع هللا ىلصاز پیامبر    بارهدراین

 :پس اهلل تعالی فرمود   .بخشدبه اهلل سوگند که اهلل فالنی را نمی 

که کیست  می جای  به   این  حکم  را  من  فالنی  که  کند 

ساقط نمی  را  تو  عمل  و  بخشیدم  را  فالنی  من  بخشم؟ 

آن   1. ساختم« در  شکی  و  است  صحیح  فوق  عبارت  بنابراین 

 . نیست

سیاق  در  مقوله  این  بردن  کار  به  اما  خاصمشکل  و    های 

است سیاق  این  تکرار  با  همراه  مقوله  این  نبوده    .تکرار  کم 

از کلمسیاق  باعث شده  برداشت   ۀهایی که  باطلی  معنای  حق 

شبیه    ۀهنگامی که دربار  a  شود و خداوند راضی باد از علی 

فرمودند حالت  آن   :این  پشت  باطلی  هدف  که  حقی  »سخن 

 . است«
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م استفاده  عبارت  این  از  آن  گاه در  به  ی سیاقی که  و  شود 

شود، سیاقِ رحمت فرستادن اعتقاد باطل و ترویج آن منجر می 

 . بر کافران مرده است 

با مرگ هر شخصیت  ای مناقشه این قضیه  برانگیز است که 

هر بار که یک دانشمند یا   .شودمشهور غیر مسلمان تکرار می 

بحث و   ۀرود جرقدار کافر از دنیا می فعال یا مخترع یا سرمایه

دربار انبار   ۀ جدل  این  به  نیز  وی  بر  فرستادن  رحمت  حکم 

می  انداخته  شبکه باروت  و  بحث شود  این  به  اجتماعی  های 

این کار آن را نوعی ابراز وفا    تأییدشوند؛ گروهی در  مشغول می 

کنند و در پی  چنین می عمالً  دانند و خود نیز  ی و حسن خلق م

گویند اهلل« و »خدایش بیامرزد« می نام آن غیر مسلمان »رحمه

می  بهشت  خداوند  از  او  برای  بسا  چه  همان دقیقاً  خواهند،  و 

گروهی دیگر نیز این را    .کنندکاری که با مردگان مسلمان می 

اصول   مخالف  را  رفتاری  و  تصور  چنین  و  کرده  شرعی رد 

 .دانندمی 

شریعت   نصوص  در  نیکی  به  که  کسی    تأمل  بارهدرایناما 

داند که مخالف اعطای قطع گروه دوم را برحق می   طوربهکند  

 : این نصوص ۀاز جمل .اندچنین فضل به کافران 
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قََْبِهِ  ﴿  *  َ لََعَ َتُقْم  َوََل  بًَدا 
َ
أ اَت  مذ ِنُْهم  مل َحدٍّ 

َ
أ لََعَ   ِ

تَُصلل َوََل 
ِ َورَُسوَِلِ  ای از )و هرگز بر هیچ مرده  [84توبه:  ]  ﴾إِنذُهْم َكَفُرواْ بِاّللل

نایست قبرش  سر  بر  و  مگزار  نماز  چراکه  آنان  و ؛  اهلل  به  آنان 

 . پیامبر او کافر شدند(

َولَْو ﴿  * لِلُْمِْشِكنَِي  يَْسَتْغفُِرواْ  ن 
َ
أ ِيَن آَمُنواْ  ِ َواَّلذ لِلنذِبل َما ََكَن 

اْْلَِحيمِ ََكنُ  ْصَحاُب 
َ
أ ُهْم  نذ

َ
أ لَُهْم   َ َتَبنيذ َما  َبْعِد  ِمن  قُْرََب  ْوَِّل 

ُ
أ  ﴾ واْ 

آورده   [113توبه:  ] ایمان  پیامبر و کسانی که  اند سزاوار نیست  )بر 

از   برای مشرکان پس  آنان   آنکهکه  که  آشکار گردید  برایشان 

 . ند، طلب آمرزش کنند(ادوزخ اهل

َسبْعنَِي  ﴿   * لَُهْم  تَْسَتْغفِْر  إِن  لَُهْم  تَْسَتْغفِْر  ََل  ْو 
َ
أ لَُهْم  اْسَتْغفِْر 

ِ َورَُسوَِلِ  نذُهْم َكَفُرواْ بِاّللل
َ
ُ لَُهْم َذلَِك بِأ ةً فَلَن َيْغفَِر اّللل توبه:  ]  ﴾َمرذ

)چه برای آنان آمرزش بخواهی یا برایشان آمرزش نخواهی   [80

حتی[   ندارد،  بخواهی ]تفاوتی  آمرزش  برایشان  بار  هفتاد  اگر 

آنان به اهلل و پیامبرش  ؛ چراکه  هرگز اهلل آنان را نخواهد آمرزید

 . کفر ورزیدند(

ی است بر  تأکید روایت کرده است    a  حدیثی که ابوهریره

آیات این  رفت پس   ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر    :داللت  مادرشان  قبر  زیارت  به 

 :گریست و کسانی را که اطراف ایشان بود گریاند، سپس فرمود 
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»از پروردگارم اجازه خواستم که برای او مغفرت بخواهم، پس 

قبرش   زیارت  به  که  خواستم  اجازه  او  از  و  نداد  اجازه  من  به 

شما را    ؛ زیرا بروم و به من اجازه داد، پس به زیارت قبور بروید

 1.اندازد«یاد مرگ می  به
نصوص   رحمت   صراحتبهبینید  می   کهچنان این  از 

کفرشان   بر  که  کافران  برای  مغفرت  درخواست  و  فرستادن 

اند منع کرده است و این یکی از معانی اند و از دنیا رفته مانده 

می  فهمیده  اسالم  دین  از  که  است  زیرا شودضروری  از    ؛  یکی 

مسلمانان به آن باور دارند این است که    ۀقعطیات دین که هم

و  است  مربوط  پیامبرش  و  اهلل  به  ایمان  به  آخرت  در  نجات 

نمی  نجات  نیاورد  ایمان  که  و کسی  قطعی  اصلی  این  و  یابد 

 . اش اختالفی نیستواضح است که درباره 

درگذشت    هنگامبهعجیب اما این است که این اصل قطعی  

می بسیا نهاده  پا  زیر  مسلمان  غیر  مشاهیر  از  شاید ری  و  شود 

که   است  خاصی  فضای  و  عاطفی  حالت  آن  محرک  عامل 

می این حاکم  مواقع  برای گونه  تالش  در  افراد  و  شود 

دردی باید برای میت کنند برای هممیت گمان می   گرامیداشت

ای در پاسخ در همین سیاق عده   .دعای رحمت و مغفرت کرد
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کسانی   نمی به  درست  را  میت  برای  رحمت  دعای  دانند که 

کسی از   دست  بهخدا را شکر که اهلل رحمت خود را    :گویندمی 

برای   شاید  و  نداده  قرار  این  تأکید مخلوقاتش  به  گونه بیشتر 

ُهْم َيْقِسُموَن رَْْحََة َربلَِك ﴿   :آیات استدالل کنند
َ
)آیا   [ 32زخرف:  ]  ﴾أ

 . کنند(پروردگارت را تقسیم می ند که رحمت اآنان 

می  گمان  آنان  از  بودن برخی  حرام  که  هنگامی  ما  کنند 

کنیم از اختیارات خاص خود رحمت فرستادن بر آنان را یاد می 

گرفته کردهبهره  ادعا  انگار  و  پروردگار ایم  رحمت  که  ایم 

کنند که نه، رحمت گونه یادآوری می ماست و آنان این  دستبه

این روش    .خود اوست  دستبه ما نیست بلکه تنها    دستبهاهلل  

و   زیرا است  کنندهگمراه   وگوگفتبحث  از    ؛  مانع  که  کسی 

می  کافران  بر  فرستادن  منع رحمت  کار  این  از  این  برای  شود 

کند که اهلل ما را از آن منع کرده است و ما را از این آگاه می 

را آنان  که  نمی مورد  نموده  قرار  بنابراین   .دهدرحمتش 

ما را از این کار    آنکهدرخواست رحمت آنان از خداوند پس از  

حد   از  نوعی  کرده  نیستمنع  جایز  و  دعاست  در   . گذشتن 

تعدی در دعا این است که بنده از   ۀ»از جمل  :گویدتیمیه می ابن

 آنکهدهد، مانند  اهلل چیزی را بخواهد که پروردگار انجامش نمی 
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پیامبر نیست یا مغفرت   آنکهاز او منزلت پیامبران بخواهد حال  

 1. مشرکان را بخواهد و مانند آن«

کسی از   دستبهداری که رحمت اهلل    حال اگر صادقانه باور

باید به این هم ایمان    ، خود اوست  دستبه بندگان نیست و تنها  

داشته باشی که خداوند ما را آگاه نموده که رحمتش به کافران 

بلکه مخصوص  نمی  استاهلرسد  ُُكذ  ﴿  :ایمان  وَِسَعْت  َورَْْحَِِت 
ِيَن ُهم بِآيَاتَِنا   ََكةَ َواَّلذ ِيَن َيتذُقوَن َويُْؤتُوَن الزذ ْكُتُبَها لَِّلذ

َ
ءٍّ فََسأ ََشْ
ََيُِدونَُه    156يُْؤِمُنوَن   ِي  اَّلذ ذ  ملِ

ُ
األ اْلذِبذ  الرذُسوَل  يَتذبُِعوَن  ِيَن  اَّلذ

َوا  اتلذْوَراةِ  ِِف  ِعنَدُهْم  )و رحمت   [157-156اعراف:  ]  ﴾إِلْْنِيلِ َمْكُتوًبا 

آن را برای کسانی که   زودیبهرا فراگرفته است و    چیز همهمن  

می  می پرهیزگاری  زکات  و  ما کنند  آیات  به  که  آنان  و  دهند 

 ۀ ( همانان که از این فرستاد 156دارم )آورند مقرر می ایمان می 

پیامبر درس نخوانده که ]نام[ او را نزد خود در تورات و انجیل 

ِيَن َكَفُروا ﴿  :فرمایدو می   .کنند(یابند پیروی می نوشته می  َواَّلذ
َعَذاٌب   لَُهْم  ْولَئَِك 

ُ
َوأ يَئُِسوا ِمن رذْْحَِِت  ْولَئَِك 

ُ
أ َولَِقائِهِ   ِ بِآيَاِت اّللذ

ِِلمٌ 
َ
ک  [ 23عنکبوت:  ]  ﴾أ کسانی  منکر  )و  را  او  دیدار  و  اهلل  آیات  ه 

آنان  عذابی اشدند  را  ایشان  و  نومیدند  من  رحمت  از  که  ند 
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بود( خواهد  طاعت   زیرا  ؛ پردرد  و  خود  طاعت  متعال  اهلل 

است  داده  قرار  رحمتش  سبب  را  َ ﴿   :پیامبرش  اّللل ِطيُعواْ 
َ
َوأ

تُرَْْحُونَ  لََعلذُكْم  عمران:  ]  ﴾َوالرذُسوَل  را )و    [132آل  پیامبر  و  اهلل 

گیرید( قرار  رحمت  مشمول  که  باشد  برید،  َوَهَذا  ﴿   .فرمان 
لََعلذُكْم تُرَْْحُونَ  نَزْْلَاهُ ُمَباَرٌك فَاتذبُِعوهُ َواتذُقواْ 

َ
 [ 155انعام:  ]  ﴾كَِتاٌب أ

)و این کتابی است مبارک که ما آن را نازل کردیم پس از آن 

پیشه   تقوا  و  کنید  کهپیروی  باشد  قرار مورد  سازید،  رحمت 

َ لََعلذُكْم تُرَْْحُونَ ﴿   .گیرید( )و از اهلل پروا   [10حجرات:  ]  ﴾َواتذُقوا اّللذ

 . رحمت قرار گیرید(مورد بدارید، امید که

به   ایمان  تنها    اینکه بنابراین  است  دستبه رحمت   ، اهلل 

بلکه  مورد نیست،  ذکرش  به  نیازی  و  نیست  معنای اختالف 

ای این است که رحمت اهلل به آنان که اهلل حقیقی چنین مقوله

رحمت   ؛ زیرارسدرسد هم می بیان کرده رحمتش به آنان نمی 

پروردگار   دست بهاهلل   سخن  تکذیب  حقیقت  در  این  اوست! 

اوست به تو   دستبههمان کسی که رحمت    ؛ زیراجهانیان است

نیست   کسی هچ مستحق این رحمت است و    کسی چه گفته که  

رحمت در دست اهلل است معنایش آن نیست که آن را    اینکهو  

 ی که دوست داشتی بکنی!هرکسنثار 
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اما این کافر کارهای خیلی خوبی   :شاید بگویند  اینجا

انجام داده؛ بیمارستان ساخته و به انسانیت خدمت کرده 

به  و  آنان خانه ساخته  برای  و  یاری داده  را  نیازمندان  و 

 . پردازندهای بزرگی که این انسان انجام داده می بیان کار

این نیست که آن شخص چنین کارهایی   موضوع بحث ما 

دربار ما  بحث  نه؟  یا  داده  انجام  آوردن   دستبه اسباب    ۀرا 

 . رحمت خداوند در آخرت و شروط وارد شدن به بهشت است

مقوله چنین  دنیوی صاحب  دستاوردهای  این  ذکر  هنگام  ای 

قاعد  یک  به  نسبت  خود  جهل  از  شرعی   ۀپرده  ضروری 

دخول بهشت شرطی ضروری دارد و   اینکهدارد مبنی بر  برمی 

  َوَقِدْمَنا إََِل َما َعِملُوا ِمْن َعَملٍّ فََجَعلَْناهُ َهَباءً ﴿   :آن ایمان است
نُثوًرا  پردازیم و اند می )و به هرگونه کاری که کرده   [23فرقان:  ]  ﴾مذ

 . سازیم(آن را ]چون[ گردی پراکنده می 

نسازد   محقق  را  ایمان  شرط  اگر  دستاورد    مجردبهشخص 

برای همین   .شوددنیوی مستحق بهشت و نجات در آخرت نمی 

ها را نازل کرد است که خداوند پیامبران خود را فرستاد و کتاب 

تا مردم به او ایمان بیاورند و از او اطاعت کنند و این را میزان 

نجات در آخرت قرار داد نه دستاوردهای محض دنیوی را و این 

قدری  به  آن  دالیل  و  است  قرآن  در  آشکار  قطعی  اصل  یک 
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اهلل متعال بهشت را    .اش امکان نداردهفراوان است که ذکر هم

پاداش کسی قرار داده که پیامبر را اطاعت کند و آتش دوزخ را  

نماید  ۀخان سرپیچی  او  از  که  گردانده  َ  ﴿  :کسی  اّللل يُِطِع  َوَمن 
فِيَها   َخاِِلِيَن  نَْهاُر 

َ
األ ََتْتَِها  ِمن  ََتْرِي  َجنذاتٍّ  يُْدِخلُْه  َورَُسوََلُ 

الَْفوْ  الَْعِظيُم  َوَذلَِك  ُحُدوَدهُ    13ُز  َوَيَتَعدذ  َورَُسوََلُ   َ َيْعِص اّللل َوَمن 
ا فِيَها  از اهلل و پیامبر او   هرکس)و    [14-13نساء:  ]  ﴾يُْدِخلُْه نَاًرا َخاِِلً

باغ  به  را  وی  کند  زیر اطاعت  از  که  درآورد  بهشت[  ]از  هایی 

اند و های آن[ نهرها روان است، در آن جاودانه ]درختان و کاخ 

اهلل و پیامبر او   هرکس( و  13این همان کامیابی بزرگ است )

را نافرمانی کند و از حدود مقرر او تجاوز نماید وی را در آتشی 

آور که همواره در آن خواهد بود و برای او عذابی خفتدرآورد  

است،    .است( نیک  کارهای  پذیرش  شرط  این    کهچنان و 

ُهْم  ﴿   :فرمایدمی  نذ
َ
أ إَِلذ  َنَفَقاُتُهْم  ِمنُْهْم  ُتْقَبَل  ن 

َ
أ َمَنَعُهْم  َوَما 

ِ َوبِرَُسوَِلِ  مانع پذیرفته شدن    چیزهیچ)و    [54توبه:  ]  ﴾َكَفُرواْ بِاّللل

 .به اهلل و پیامبرش کفر ورزیدند(  اینکههای آنان نشد جز  انفاق

در افتادن با پیامبر و مخالفت با او را عامل افتادن در دوزخ و  

نذ ََلُ نَاَر ﴿  : دانسته است
َ
َ َورَُسوََلُ فَأ نذُه َمن ُُيَادِدِ اّللل

َ
لَْم َيْعلَُمواْ أ

َ
أ
ا فِيهَ  با اهلل و   هرکساند که  )آیا ندانسته  [63توبه:  ]  ﴾ا َجَهنذَم َخاِِلً
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آن جاودانه  در  که  است  آتش جهنم  او  برای  درافتد  او  پیامبر 

إِنذ  ﴿   :و حکم نموده که فرجام کافران دوزخ است  . خواهد بود(
َسعًِْيا   لَُهْم  َعدذ 

َ
َوأ الََْكفِرِيَن  لََعَن   َ َلذ    64اّللذ بًَدا 

َ
أ فِيَها  َخاِِلِيَن 

)اهلل کافران را لعنت کرده   [66-64احزاب:  ]  ﴾ََيُِدوَن َوِِلًّا َوََل نَِصًْيا 

( است  کرده  آماده  فروزان  آتشی  آنان  برای  در 64و  جاودانه   )

و حکم نموده که    .یابند و نه یاوری(می مانند، نه یاری  آن می 

پذیرفت  نخواهد  را  اسالم  جز  اإِلْساَلِم ﴿   :دینی  َغْْيَ  يَبَْتِغ  َوَمن 
ِمَن اْْلَاِسِينَ  ُيْقَبَل ِمنُْه َوُهَو ِِف اآلِخَرةِ   [ 85آل عمران:  ]  ﴾دِيًنا فَلَن 

پذیرفته   هرکه)و   وی  از  هرگز  جوید  ]دیگر[  دینی  اسالم  جز 

و حال آنان را چنین   .کاران است(ی در آخرت از زیاننشود و و

است کرده  ْعَماًَل  ﴿   :بیان 
َ
أ ْخَِسِيَن 

َ
بِاأْل نُنَبلُِئُكْم  َهْل    103قُْل 

نذُهْم ُُيِْسُنوَن  
َ
أ نَْيا َوُهْم َُيَْسُبوَن  اِلُّ اْْلََياةِ  ِيَن َضلذ َسْعُيُهْم ِِف  اَّلذ

فََحبَِطْت    104ُصنًْعا   َولَِقائِهِ  َربلِِهْم  بِآيَاِت  َكَفُروا  ِيَن  اَّلذ ولَئَِك 
ُ
أ

ْعَمالُُهْم فاََل نُقِيُم لَُهْم يَوَْم الْقَِياَمةِ َوْزنًا 
َ
)بگو آیا   [105-103کهف:  ]  ﴾أ

زیان از  را  )شما  گردانم  آگاه  مردم  ]آنان[   (103کارترین 

ه کسانی  به  دنیا  زندگی  در  کوشششان  که  خود اند  و  رفته  در 

اند ( آنان کسانی 104دهند )پندارند که کار خوب انجام می می 

نتیجه  در  کردند  انکار  را  او  دیدار  و  پروردگارشان  آیات  که 
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ها ارزشی نخواهیم اعمالشان تباه گردید و روز قیامت برای آن

برای همین است که آن ستمگر در روز قیامت برای عدم   . نهاد(

حس پیامبر  از  می پیروی  لََعَ ﴿   :خوردرت  الُِم  الظذ َيَعضُّ  َوَيوَْم 
َسبِياًل  الرذُسوِل  َمَع  َْذُت  اُتذ َِلَْتِِن  يَا  َيُقوُل  )و   [27فرقان:  ]  ﴾يََديْهِ 

دست  که ستمکار  می روزی  را  خود  می های  ]و[  ای گزد  گوید 

برمی  راهی  پیامبر  با  بسیاری   .گرفتم(کاش  آیات  قرآن  در  و 

امت  ۀدربار دروغفرجام  را  خود  پیامبران  که  آمده  گو هایی 

 . انگاشتند 

 ای رسول خدا،   :گفت  j  برای همین، هنگامی که عائشه

صلابن جاهلیت  در  می   ۀجدعان  غذا رحم  را  بینوایان  و  کرد 

فرمود  .دادمی  داشت؟  خواهد  سودی  برایش  این  »سودی   :آیا 

پروردگارا گناه مرا در   :او روزی نگفت که  .برایش نخواهد داشت

 1.روز قیامت بیامرز«

کار   برای  را  کافران  که  است  الهی  عدل  کمال  از  این 

می  پاداش  دنیا  در  »کافر   :فرمایدمی   ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر    .دهدنیکشان 

روزی  او  به  دنیا  از  دهد  انجام  نیکی  کار  می اگر  اما ای  دهند 
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کند خرت برایش ذخیره می های او را در آمؤمن، خداوند نیکی 

 1.دهد«و برای طاعتش برای او در دنیا رزقی می 

اما نجات اخروی کلیدی دارد که نصوص به آن اشاره دارد  

انجام  که  عملی  هر  باشد  محروم  کلید  این  از  انسان  هرگاه  و 

این از اصول قطعی است که    .داده باشد مستحق نجات نیست

همین مسلمان را بر آن   ها نص شرعی بر آن داللت دارد وده 

که می  شود  معتقد  این  به  و  باشد  داشته  باور  آن  به  که  دارد 

اورد دنیوی مربوط دست  بهرحمت اهلل در آخرت و نجات اخروی  

نیست بلکه باید در کنار آن ایمان داشت، از همین رو رحمت 

این  و  است  دانسته  حرام  را  کافران  برای  استغفار  و  فرستادن 

استمورد  مسئله گرفته  قرار  علما   v  تیمیهابن  .اجماع 

کتاب و سنت بنا بر  »درخواست مغفرت برای کافران    :گویدمی 

 2.و اجماع جایز نیست«

بر غلب تأکیداین   از مردم که   ۀی است  نزد بسیاری  عاطفه 

دربار شده  مسلمان   ۀباعث  یک  بر  نباید  که  شرعی  بدیهیات 

پنهان بماند بحث و جدل کنند و این همه تالش برای تکرار و 

زمین  در  بازی  حقیقت  در  دستاوردها  این  نمایاندن  بزرگ 
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است حقایق   .احساسات  دیدن  از  را  عقل  چشمان  که  چیزی 

 .بنددداند، می شرعی قطعی که نجات را به ایمان مرتبط می 

تال بامزه   حکم اما  دانستن  متفاوت  برای  آنان  از  برخی  ش 

یعنی  است،  آنان  بر  فرستادن  رحمت  و  کافران  برای  استغفار 

نمی  روا  را  می اولی  جایز  را  دومی  و  روش  دانند  این  که  دانند 

کند که زدگی نیست و صاحبش چنان وانمود می خالی از واژه

ام به نص و لفظ حدیث است که تنها استغفار را حرپایبند  انگار  

این می  اما  است،  ندانسته  حرام  را  فرستادن  رحمت  اما  داند 

رحمت فرستادن برای میت،   ؛ زیراروش در نگاه اول باطل است

از  میتی  برای  که  کسی  است؛  استغفار  جنس  از  درخواستی 

خواهد که خواهد در حقیقت از خداوند می خداوند رحمت می 

درگذ او  گناهان  از  خود  رحمت  وارد  ردبا  را  او  و   و  رحمت 

کند   خود  که  این  ۀهم  کهبهشت  است  چیزهایی  جمله  از  ها 

  .تر گذشتپیش   کهچنانخداوند برای کافران حرام کرده است،  

متعال اهلل  که  آمده  نص  به  در شریعت  روی  جای به   از همین 

است نموده  لعن  را  کافران  لََعَ  ﴿   :رحمتش،  اّللذ  فَلَْعَنُة 
 . )پس لعنت اهلل بر کافران باد(  [89بقره: ] ﴾الََْكفِرِينَ 

است    کهچنان لعن   الهی   معنایبه مشخص  از رحمت  طرد 

است، از همین روی خداوند به بیان حال کافران و نومید شدن 
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ِيَن َكَفُروا بِآيَاِت  ﴿  :فرمایدآنان از رحمتش پرداخته و می  َواَّلذ
يَئُِسوا ِمن   ْولَئَِك 

ُ
أ َولَِقائِهِ   ِ )و کسانی که   [32عنکبوت:  ]  ﴾رذْْحَِِت اّللذ

شدند منکر  را  او  دیدار  و  اهلل  من اآنان   ، آیات  رحمت  از  که  ند 

 . نومیدند(

، تالش یهودیان برای باره دراینهای جالب  از جمله داستان 

که نزد   طوریبه   ، بود  ملسو هيلع هللا ىلصکشیدن دعای رحمت از زبان پیامبر  

به آنان   ملسو هيلع هللا ىلصکردند به این امید که پیامبر  عطسه می   ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر  

می  ایشان  اما  بگوید،  اهلل«  اهلل   :فرمود»یرحمکم  »یهدیکُمُ 

 1.ویُصلِح بالَکم«

می  قطع  به  در  ما  را  مقوله  این  که  کسانی  بیشتر  گوییم 

می  کار  به  کافران  بر  فرستادن  رحمت  این سیاق  اگر  برند 

اند برایشان تبیین کنند و این اشتباهی را که در آن واقع شده 

خود  کار  از  کنند  بازگو  برایشان  را  شرعی  قطعی  نصوص 

می بازمی  استغفار  و  را    .کنندگردند  مقوله  این   تأثیر تحتآنان 

زبان  به  موجود  عاطفی  فضای  کشاکش  در  و  آن  زیبایی 

بحبوحمی  در  و  فاجعه   ۀآورند  لوازم  از  غفلت آن  مقوله  این  بار 

چگونه باعث نقض یک اصل شرعی قطعی که   ورزند؛ این کهمی 

 
ترمذی می   1- احمد.  و  ترمذی  و  ابوداوود  روایت  است» گوید:  به  .  «این حدیث حسن صحیح 

 اند. قیم و آلبانی آن را صحیح دانستهالعربی و نووی و ابنابن
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ابتدا   .شودآن نیست می   ۀاختالفی دربار اصلی که ممکن نبود 

انگاری در دریافت سهل   سبببه آن را نفی کند اما این مخالفت  

 . دهدها رخ می گونه مقولهاین

می   اینجا این  چیزی  آن  و  شود  اشاره  آن  به  باید  که  ماند 

بر   فرستادن  رحمت  منع  که  این است  از  ناشی  معین  کافر 

دوزخ اهلهالک شده و از  قطعاً  اعتقاد نیست که آن فرد خاص  

)نه شخص   ، است است  کافران  نوع  به  مربوط  احکام  این  بلکه 

زیرا معین( کافران   ؛  و  دوزخ  به  ورود  برای  است  سببی  کفر 

کافر  دوزخاهل این  اما  فرجام مثالً  )  خصوصبهاند  فالنی(  آقای 

و  اخروی است  مربوط  خداوند  به  رحمت   اینکهاش  از  ما 

شده  منع  او  بر  رحمت   دلیلبهایم  فرستادن  شرطِ  نبودن 

است ایمان  یعنی  زیرافرستادن  مخصوص    ؛  دعا  ایمان اهلاین 

تحریم وارد   سبببهظاهرش در دنیا بر کفر بوده ما    آنکه  .است

ایم، اما امر او او منع شده شده در شرع از رحمت فرستادن بر  

به اهلل متعال است و اوست که بر اساس کمال علم و حکمت و 

معتبر است احکام    اینجا  آنچهعدلش بر وی حکم خواهد کرد و  

با وی مانند   ، دنیوی کافران است، یعنی اگر کافری از دنیا برود

نمی  کفن  و  غسل  و  رفتار  مسلمان  مقابر میت  در  و  شود 

به همین صورت استغفار و رحمت   .شوددفن نمی   نیز  مسلمانان 
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شان به اهلل فرستادن نیز بر آنان جایز نیست، اما احکام اخروی

 . شودمتعال سپرده می 

رحمت فرستادن بر کافران    ۀدر حقیقت چنین ایرادی دربار

رخ عدم    سبببه وی  دل  در  آن  پستی  و  کفر  زشتی  احساس 

کبائر و بدترین   ینتربزرگاو فراموش کرده که کفر    .داده است 

بر مسلمان واجب است   .هاستترین ستمعوامل هالکت و ستم 

را به   ملسو هيلع هللا ىلصکه زشتی این گناه را احساس کند و این سخن پیامبر  

سی »سه چیز است که اگر در ]دل[ ک  :فرمایدیاد آورد که می 

را احساس خواهد کرد ایمان  و   اینکه  :یافت شود شیرینی  اهلل 

از دیگران محبوب  او  شخص را   اینکهتر باشند و  پیامبرش نزد 

برگشت به کفر را چنان بد   اینکه دوست ندارد مگر برای اهلل و  

 1.داند«بداند که پرت شدن در آتش را بد می 
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 جایگزین چیست؟
پرسش   سؤال مشهورترین  از  یکی  چیست؟«  هایی »جایگزین 

پرسیده می  انکار منکری معین  ست آنجا  .شوداست که هنگام 

می  مناسب  جایگزین  یک  خواهان  جای که  که  چیزی  شوند؛ 

ده را بگیرد و این پرسشی است خالی منکری که از آن نهی ش

 : در کل مثبت و مشروع، به چند دلیل 

نیاز کردن مردم حکمت آن است که برای بی   : امر نخست

انجام شر، درهای خیر را به روی آنان بگشایی تا آنان را از   از 

 . نیاز کندی شر بی وجوجست

این مراعات طبیعت برخی از مردم است که اگر    :امر دوم 

مانند و دیگر نصیحت جایگزینی نبینند بر همان روش قبلی می 

 .دمند نخواهد بودسو ناو وعظ سودی برایش

باعث کم  :امر سوم برای منکر  رونق شدن  ایجاد جایگزین 

آن   سویبهمنکر نیز اسباب و عواملی دارد که    ؛ زیراشودآن می 

از  خوانند  فرامی  موازی  جایگزین  یک  وجود  عوامل   تأثیرو  آن 

 . خواهد کاست و از حرام جلوگیری خواهد کرد

مثبت    تأثیردر نفس بشری و حال عموم مردم به    تأملبا  

 ، جایگزین مباح در محدودسازی شر و منکرات پی خواهی برد

اش نموده و با اشاره قیم مالحظهابن  این همان چیزی که امام 
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می  آن  خو   :گویدبه  بدان  که  چیزهایی  از  مردم  کردن  »جدا 

همین گرفته  برای  است،  آنان  برای  کارها  دشوارترین  از  اند 

آنان می  به  را  از یک چیز  برایشان قسمتی  بقیه  تا ترک  دهند 

شود زیرا آسان  را    ؛  خود  مراد  از  قسمتی  اگر  بشری  نفس 

مانده را اگر ترک باقی   آنگاه شود و  ن قانع می دریافت کند به آ

نزدیک اجابت  به  پاسخش  بخواهند  او  از  از  بود   آنکه تر خواهد 

 1. شد«حرام می کامالً 

پیامبر   معناستتأکیدنیز    ملسو هيلع هللا ىلصروش  این  بر  ارائه   .ی 

و جایگزین است  نبوی  دعوی  گفتمان  از  بخشی  مشروع  های 

ایشان   را    تأملهرکه در سیرت  این رویکرد  در   وضوحبهنماید 

 ملسو هيلع هللا ىلصایشان    .منهج تربیتی و آموزشی ایشان مشاهده خواهد کرد

مشروع  جایگزین  بیان  به  حرام  ذکر  هنگام  اوقات  بسیاری 

ر ضعف و محبت دانست که نفس بشری بمی   ؛ زیراپرداختمی 

 :از جمله شواهد این امر .جایگزین سرشته شده 

روایت است که بالل برای پیامبر   a  از ابوسعید خُدری   *

آورد  ملسو هيلع هللا ىلص برنی  کجاست؟«   :پرسید   ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر    .خرمای  از  »این 

نزد ما خرمای نامرغوبی بود پس دو صاع از آن را با   :بالل گفت

پیامبر   غذای  برای  تا  کردم  این عوض  از   . بیاورم  ملسو هيلع هللا ىلصیک صاع 
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»وای، وای، عین رباست، عین   :در این هنگام فرمود  ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر  

بخری،   اگر خواستی خرما]ی مرغوب[  اما  نکن  رباست، چنین 

]خر  آن  سپس  بفروش  را  خودت  ]نامرغوب[  مای خرمای 

 1.مرغوب[ را بخر«

جاهلیت دو   اهل  :از انس بن مالک روایت است که گفت  *

شادی[  ]و  بازی  به  آن  در  که  داشتند  سال  هر  در  را  روز 

  :فرمود  ، به مدینه آمد  ملسو هيلع هللا ىلصپرداختند، پس هنگامی که پیامبر  می 

می  شادی[  ]و  بازی  آن  در  که  داشتید  روز  دو  و »شما  کردید 

روز فطر   :برایتان چیز بهتری آورده استآن دو  جای  به   خداوند

 2. و روز قربان«

پیامبر  از روش یا    ملسو هيلع هللا ىلصهای  گفتار  به  راهنمایی  باب،  این  در 

در تضادش است بود،   آنچهکردار مناسب پس از هشدار و منع  

 : بارهدراینهای نبوی از جمله مثال 

می   * را  کار  این  اگر  نگو  شده  مصیبتی  دچار  کردم »اگر 

می آن  بگو طور  بلکه  و    :شدم  نمود  تقدیر  خواهد می   هرچهاهلل 

 3. کند«می 

 1.کَرم، بلکه بگویید انگور« :»نگویید *
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 هرچه   :اهلل و فالنی خواست، بلکه بگویید  هرچه  :»نگویید  *

 2. فالنی خواست« هرچه اهلل خواست، سپس 

اهلل  :»نگویید  * بر  زیراسالم  بلکه    ؛  است،  سالم  خود  اهلل 

)بزرگداشت   :بگویید و تحیات  درودها  و  است  اهلل  آن  از  ها( 

 3.ها«نیکی 

خداوندت را غذا ده و خداوندت را   :»کسی از شما نگوید   *

سرورم و موالیم   :آب وضو ده و خداوندت را آب ده بلکه بگوید

یا   پسرم  :ام( و کنیزکم، بلکه بگویدام )بردهبنده   :و کسی نگوید

 4.دخترم و غالمم«

 
گوید: سبب کراهیت این است که لفظ  به روایت مسلم. )امام نووی در شرح این حدیث می   1-

. کردند می   اطالق  شدمی  گرفته  انگور  از  که   مشروبی  و  انگور  ۀ»کَرْم« را عرب بر درخت انگور و خوش

و    کَرَم  بر  را   آنان  شراب  چون   و  شدمی  گرفته  آن  از [  خمر]  که  نامیدندمی  کرم   روازاین   را  آن

زیرا    ؛داشت. از این روی شرع نامیدن انگور و درختش را به این نام مکروه دانستهسخاوتمندی وامی 

می  میل  آن  به  نفسشان  و  افتند  خمر  یاد  به  لفظ  این  شنیدن  با  بود  واقع  ممکن  آن  در  و  کرد 

مشتق شده و اهلل   کَرَم  از   کَرم  زیرا  است   نام  این   ۀیستشدند. همانا انسان مسلمان یا قلب مؤمن شامی

می  کریم تعالی  همانا  )گرامیفرماید:  بر ترین  نووی  شرح  شماست.  باتقواترین  اهلل  نزد  شما  ترین( 

 . (صحیح مسلم ـ مترجم

 اند.به روایت ابوداوود و احمد. نووی و آلبانی آن را صحیح دانسته 2-

 به روایت بخاری.  3-

خانه. البیت: صاحب رود: مانند رب . )لفظ رب در عربی به معنی صاحب به کار مییهعلمتفق  4-

از لفظ خدا استفاده میچنان اشاره به صاحب  برای  فارسی نیز  و... و که در  ناوخدای )ناخدا(  کنند: 

جای این الفاظ از  اند بهتوصیه کرده  ملسو هيلع هللا ىلصرو رسول خدا  دهد. ازاین لفظ عبد یا أمۀ معنای برده نیز می

از نام بنده و برده استفاده نشود بلکه آنان را    مملوکان شائبه استفاده شود و برای صدا زدن  لفظی بی

 پسرم یا دخترم یا غالمم صدا بزنند. غالم در معنای لغوی به معنای نوجوان است. )مترجم( 
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زیان ]و مصیبتی[ که به او رسیده  سبببه »کسی از شما    *

بگوید بلکه  نکند،  مرگ  زندگی   :آرزوی  که  وقتی  تا  خداوندا 

برایم بهتر است مرا زنده بدار و مرا بمیران اگر وفات برایم بهتر 

 1. است«

  که چنانبلکه این روش در قرآن کریم نیز حضور دارد،    *

آمده است  تعالی  اهلل  َتُقولُواْ ﴿   :در سخن  ََل  آَمُنواْ  ِيَن  اَّلذ َها  يُّ
َ
أ يَا 

انُظْرنَا  َوقُولُواْ  آورده   [104بقره:  ]  ﴾َراِعَنا  ایمان  که  کسانی  اید )ای 

 .نگویید راعنا و بگویید انظرنا(

فهمیده و    ملسو هيلع هللا ىلصای دعوی است که صحابه از پیامبر  این اشاره

 .دند و سپس بخشی از گفتمان دعوی آنان شد دریافت کرده بو

نزد به  مردی  نمونه،  گفت   h  عباسابن  برای  و  من   :آمد 

انسانی هستم که معیشتم از کارِ دستم است و من این تصاویر 

می  گفتابن  . سازمرا  نمی   :عباس  چیزی  تو  به  جز  من  گویم 

 هرکس »  :فرمودشنیدم که می   .شنیدم   ملسو هيلع هللا ىلصاز رسول خدا    آنچه

می  عذاب  را  او  خداوند  بسازد  تا  تصویری  آن   آنکهدهد  در 

آن مرد جا   .تواند«تصویرش روح بدمد در حالی که هرگز نمی 
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چهره و  شد خورد  زرد  گفت ابن  .اش  اگر   :عباس  تو،  بر  وای 

 1.ی که روح نداردهرچیزمجبوری درخت بکش، 

 :گویدقیم می ابن  .ربانی رسید ین روش دعوی به علمای  هم

اش این است که اگر پرسنده از او »از فقه مفتی و خیرخواهی 

چیزی پرسید و او در پاسخ وی را منع کرد و پرسنده به   ۀدربار

و  کند  راهنمایی  جایگزین  به  را  او  عوض  در  داشت،  نیاز  آن 

مباح را برایش   ۀممنوع را بر وی ببندد و درواز  ۀگونه دروازاین

سوز دهد مگر از سوی عالم خیرخواه دلز کند و این رخ نمی با

  . که با خداوند معامله کرده و با علمش با او تعامل کرده است

در  ناصح  عالم  پزشک  مانند  علما  میان  در  کسی  چنین  مثال 

برایش مضر است   آنچهمیان دیگر پزشکان است که بیمار را از  

کند و توصیف می به سود اوست را برایش    آنچهکند و  حفظ می 

ابدان است از   . این منزلت طبیبان ادیان و پزشکان  در صحیح 

»خداوند پیامبری را نفرستاد   :آمده است که فرمودند  ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر  

بهترین چیزی که   سوی بهاش بود تا امتش را  وظیفه  آنکهمگر  

بدترین  از  را  آنان  و  کند  راهنمایی  دارد  سراغ  آنان  برای 

که می  کند«چیزهایی  نهی  و   .داند  پیامبران  کار، خوی  این  و 

شیخمان و  است  آنان  از  بعد  در   v  وارثانشان  که  دیدم  را 
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کرد و کسی که در فتاوای خود تا حد امکان این را رعایت می 

 1. ن را آشکارا خواهد یافت«نماید ای تأملفتاوای ایشان 

اندیشه در جایگزین مباح، دیگران را بر ترک حرام تشویق 

بنابراین، این امر   . کاهدکند و روی آوردن مردم به آن را می می 

اندیشه و تالش بسیار و بذل و اجتهاد   ۀمهمی است که شایست 

است   برحسب منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  کمال  از  و  ؛ توان 

جایگزین  زیرا مثاب ایجاد  به  مباح  گسترش   ۀهای  از  جلوگیری 

است سرمایه   .منکرات  که  بانکی  تعامالت  نمونه  گذاری برای 

عوامل محدود   ینتربزرگاز    ، سازدمباح را برای مردم فراهم می 

فضاهای وجود  و  است  ربا  منکر  در  مردم  وقوع  برای شدن  ی 

ترین عوامل دور ساختن مردم از افتادن در تفریح مباح از مهم

شبکه  وجود  و  است  برنامهمنکرات  و  رسانه ها  و های  مفید  ای 

نیاز سرگرم  که  مفید  محتوای  انواع  دیگر  و  ورزشی  و  کننده 

می رسانه  پوشش  را  مردم  برنامهای  بر  را  عرصه  های دهد 

 .هادیگر مجال در  همین طورکند و ارزش تنگ می بی 

های جایگزین  ۀصچه بسا کسانی که در این زمینه یعنی عر

می  فعالیت  مباح  و  جملمشروع  از  که   ۀکنند  باشند  کسانی 

است  ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر   فرموده  و  ستوده  را  مردم   :آنان  از  »برخی 

 
 (. 122/ 4أعالم الموقعین ) 1-



 سخنان آراسته 
 

586 

کلیدهای خیر و قفل شر هستند و برخی از مردم کلید شر و 

خداوند کلیدهای خیر را    آنکه پس خوش به حال    .قفل خیرند

خداوند کلیدهای بدی   آنکهاو قرار داده و وای به حال    دستبه

 1. او قرار داده است« دستبهرا 

از  وجوجست مناسب  جایگزینِ  است    ینتربزرگی  عواملی 

که برای گسترش خیر و محدودسازی شر در دوران ما باید به 

این زمینه اشتباه بزرگی است که کاری در  آن توجه کرد و کم

کوتهچیزهیچ از  ناشی  و  کرد  نخواهد  جبران  را  آن  نگری ی 

اثر    ۀدربار و  مردم  منع یگزینجا  اینزندگی  و  نشر خیر  در  ها 

به  امر  در  آن  مقاصد  و  شرع  داللت  فهم  در  کوتاهی  و  شر 

معروف و نهی از منکر است که تنها به یک روش یا چند مجال  

محدود   را    آنکه  .نیستخاص  بررسی   شکلبهشریعت  فراگیر 

جایگزین  ، کند همواره  که  دید  مطرح خواهد  حرام  برای  هایی 

 :گویدقیم در تبیین این حقیقت واالی شرعی می ابن   .سازدمی 

مگر   نکرده  حرام  بندگانش  بر  را  چیزی  را   آنکه»اهلل    بهترش 

می جای  به آنان  به  کهدهد،  آن  طور  با   همان  کشیدن  قرعه 

جایش دعای استخاره داد و  یرها را بر آنان حرام ساخت و به ت

جایش سود تجارت را داد و قمار را  ربا را بر آنان حرام کرد و به
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بر آنان حرام کرد و برنده شدن در مسابقاتی را برایشان حالل 

دینش برای  که  استسو  ن اکرد  اسب  ، دمند  و مانند  سواری 

را برای ]مردان[ آنان   شترسواری و تیراندازی و پوشیدن حریر

های فاخر از پشم حرام ساخت و در عوض پوشیدن انواع لباس 

حرام  آنان  بر  را  لواط  و  زنا  و  کرد  حالل  برایشان  را  پنبه  و 

حالل  آنان  برای  را  زیبارو  زنان  با  ازدواج  عوض  در  و  ساخت 

کننده را برای آنان حرام دانست و انواع ساخت و نوشیدن مست 

لذینوشیدنی  عوض  های  در  را  بدن  و  روح  برای  سومند  و  ذ 

برایشان حالل کرد و شنیدن آالت لهو از جمله ابزار موسیقی 

مثانی را جایش شنیدن قرآن و سبعرا بر آنان حرام ساخت و به

حرام  برایشان  را  ناپاک  غذاهای  و  بخشید  آنان  به  عوض  به 

 1. های پاک را جایگزین ساخت«جایش خوردنی ساخت و به 

تا   خود    اینجا پس  حد  در  و  نیست  ایرادی  مقوله  این  در 

شود منجر  انحراف  به  که  ندارد  موردی  با   ویژهبه  ، هیچ  اگر 

باشیم که فضای میانه یاد داشته  به  با آن برخورد شود و  روی 

بازی را که شریعت در بسیاری موارد برای ایجاد جایگزین مباح 

نفی نمی   ، دهدپیشنهاد می  را  براین  از عرصهکند که  های خی 

باشد نداشته  مساوی  یا  مستقیم  جایگزین  است  ممکن  ؛ حرام 
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را   زیرا تحریم  که  باشد  این  بر  شریعت  حکمت  است  ممکن 

امتحانی برای طلب خشنودی اهلل و پاداش اخروی قرار    عنوانبه

یقین داشت که خیر و مصلحت همه باید  و  باشد  اش در داده 

است،   حرام  از  ا  کهچنان دوری  سوی ممکن  از  فتوایی  ست 

بدون    ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر   باشد  چیزی  بودن  حرام  بر  هیچ   آنکهمبنی 

 . جایگزینی برایش عنوان شده باشد

 اینکهبر    تأکید جایگزین و    ۀمطالب  تأیید  ۀدربار  آنچه با ذکر  

روش برخی از  وجود  به  باید  اما  است،  شرعی  اصیل  های 

 . های بدون جایگزین توجه داشتعرصه

مراعات قرار  مورد  هادهد که این عرصه ایراد از جایی رخ می 

منطقهنمی  در  و  عوض  گیرد  خواهان  ندارد  جایگزین  که  ای 

و  می  که  اینجاشوند  خود  نقش  از  مقوله  این  که  ست 

از ی جدیِ جایگزین موجوجست را  باحی است که دین مردم 

هایی دیگر شده کند پا فراتر نهاده و وارد عرصهحرام حفظ می 

 : ها نیست، از جملهکه این هدف در بین آن

حرام  ۱ توجیه  جایگزین  سبببه ـ  وجود  اگر    : عدم  او 

معرفی  جایگزین  نبودن  را  آن  علت  ببیند  را  آشکاری  حرام 

کار کند؟ اما این عذر مشروعی جز این چه  :گویدکند یا می می 

در شریعت نیست و نبودن جایگزین عذر موجهی برای ارتکاب 
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ها کمکی است جایگزین  . خداوند از آن نهی کرده نیست   آنچه

برای  ندانستنش  یا  جایگزین  نبودن  اما  حرام  ترک  برای 

 . کس عذرِ انجام گناه نیستهیچ

ه  بنابراین هرگا  :ـ کوچک شمردن امر و نهی مستقیم۲

او و روش او را    ، کندکسی را ببیند که از منکر خاصی نهی می 

می  زیرا کندتحقیر  اشتباه    ؛  این  و  است  نداده  ارائه  جایگزینی 

است زیرابزرگی  جایگزین  وجوجست  ؛  کوچک   معنای بهی 

ها وظایفی این  ۀهم  .امر و نهی مستقیم نیست  ۀشمردن وظیف

ی که  هرکس  کنند و برایشرعی است که یکدیگر را کامل می 

دارد شرط نیست که کند یا از منکری باز می به معروفی امر می 

او مردم را   .هایی معرفی کندبرای مردم جایگزینحتماً   هرگاه 

کار  این  برای  و  داده  انجام  را  خودش  کار  کرد   نصیحت 

ستایش است و دیگر مطرح کردن این پرسش در برابر او مورد

 . کردن کار نیکی که انجام داده است ارزشکممعنایی ندارد جز 

نهی   ۀ امرکنند  آنکه   ویژهبه و  معروف  منکر   ۀ کنند به  از 

است   ارائالزاماً  ممکن  باشد   ۀقدرت  نداشته  را   .جایگزین 

نمی  و  باشد  او  توان  در  که  است  چیزی  او  از توامسئولیت  ند 

اش پا فراتر نهد و خداوند نیز کسی را جز حدود توانایی علمی 

نمی   اندازۀبه تکلیف  اگر    .دهدتوانش  توانش   اندازۀبهبنابراین 
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حرامی   از  و  نمود  با بازداشتخیرخواهی  که  نیست  درست   ،

او نیست به وی اعتراض    ۀمطالب جایگزینی که در توان و علم 

ایراد کار برخی است که از هر محتسبی   دهندۀنشان کرد و این  

جوانب اقتصادی و سیاسی و   ۀخواهان جایگزین شرعی در هم

اندازی است نوعی سنگصرفاً  اند در حالی که این کار  فرهنگی 

 . مشروع ۀنه یک مطالب

مطالب۳ باید  صرفاً  جایگزین    : برابرکامالً  جایگزین    ۀ ـ 

مه جهت با چیزی که مردم را  و از هضرورتاً    آنکهمباح باشد نه  

الزم نیست جایگزینی که مطرح   .برابر باشد  ، کنی از آن نهی می 

لذت   اندازۀبهشود  می  باشدحرام  زیرابخش  است    آنچه  ؛  واجب 

او   پیامبر  و  اهلل  طاعت  روی  از  حرام  آن  و   ملسو هيلع هللا ىلصترک  است 

 آنکه کننده است نه  یک عامل کمکی و آسان صرفاً  ها  جایگزین

باشدضرورتاً   از حرام  .مانند حرام  ها هیچ از سوی دیگر برخی 

ندارند برابری  صحنه   .جایگزین  دیدن  از  که  کسی  های برای 

شرعی را معرفی   ۀتوان یک شبکبرد نمی حرام جنسی لذت می 

لذتی    همین طورهمان نیازش را برطرف بسازد و  دقیقاً  کرد که  

می  موسیقی  شنیدن  از  شخص  که  در را  نیست  ممکن  را  برد 

برد از همه شنیدن حالل بیابد و لذتی که فرد از انجام زنا می 

  ؛ زیرا جهت جایگزین ازدواج مشروع که خداوند قرار داده نیست
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آن می ازدواج  ایجاد  مسئولیت  نیست، قدر  زنا  در  که  کند 

زنا   شبیه  نظر  همه  از  ازدواج  نوعی   اگرچهنیست  بنابراین 

 . جایگزین شرعی است

های شرعی و ی است برای فهم حقیقت جایگزینتأکیداین  

طبیعی  جایگاه  در  آن  دادن  آن  .اشقرار  دربار نباید   ۀ قدر 

تسلیم و اطاعت شرع زیان مبدأ  ها مبالغه کرد که به  جایگزین

وارد شود و مسلمان همواره باید به یاد داشته باشد که خیر و 

در و    برکت  است  پروردگار  دفع   آنچهشرع  برای  نموده  حرام 

آسان   برایش  حرام  این  ترک  نتیجه  در  است،  راجح  زیان  یک 

سازد نیاز می از آن است او را بی   کمترشود و جایگزینی که  می 

 . و اگر جایگزینی نبود، اطاعت وی از شرع وابسته به آن نیست

سهل ۴ دربارـ  مردم   :هاجایگزین  ۀانگاری  از  برخی 

دربارآن  می   ۀقدر  مبالغه  جایگزین  وجود  که ضرورت  کنند 

پذیرند و در جزئیات حالل و جایگزین می   عنوانبهی را  هرچیز

نمی  دقت  آن  به  مربوط  دایرحرام  و  وسیع   ۀکنند  را  رخصت 

می می  شرعی  ضوابط  و  شروط  ته  و  سر  از  و  تا سازند  زنند 

جایگ یک  چون  و  کنند  هم  سر  هر  جایگزینی  به  یافتند  زین 

می  را  آن  به صورت  نسبت  آن  بیشتر  انتشار  امید  به  و  پذیرند 

کنند اما این در حقیقت پا انگاری می برخی ضوابط شرعی سهل 
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وظیف از  نهادن  است  ۀ فراتر  زیراجایگزین  مشروع،   ؛  مقصد 

ی جایگزین شرعی مباح است نه یافتن هر جایگزین وجوجست

نمونه،   برای  در ی  وجوجستممکن!  مباح  شرعی  جایگزین 

نمی  دلیل  بانکی  دربارتعامالت  که  شرعی   ۀشود  ضوابط 

انگاری صورت گیرد به این بهانه که »این بهتر از رباست!« سهل 

های مباح باشد و این باید برای یافتن جایگزین  وجوجست بلکه  

های بسیار همان چیزی است که باعث شده در دوران ما تالش 

ارائ برای  گیردیگزینجا  ۀ بزرگی  را    .های شرعی صورت  همین 

عرصمی  در  یافتن   ۀتوان  گفت؛  هنر  و  سرگرمی  و  رسانه 

سهل  قیمت  به  نه  اما  است  مشروع  تفریط جایگزین  یا  انگاری 

 . ضوابط شریعت  ۀدربار

دربارابن همین  ۀتیمیه  از  یکی  جستن  در بهانه  ها 

»یکی از مشایخ به من گفت که   : گویدسازی حرام می جایگزین

یکی از پادشاهان پارس شیخی را دید که مردم را برای چنین 

است)  چیزی حرام  سماع  مجالس  کرد  (منظورش  بود،   هجمع 

گفت او  به  بهشت  :پس  راه  این  اگر  شیخ،  راه   است،   ای  پس 

 1دوزخ کدام است؟«
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اگر   طوربه که  باشد  داشته  یاد  به  باید  مسلمان  یک  کلی 

ترک حرام وابسته   اینکهکند برای اهلل است نه  ا ترک می حرام ر

به وجود یک جایگزین باشد که اگر باشد آن را ترک گوید، اما 

اگر نباشد حرام را ترک نگوید! این یکی از ایرادهای مبالغه در 

به   .خواهی استعادت دادن نفس به جایگزین ایراد شبیه  این 

خداوند حکمت  فهم  در  که  است  برخی  از   هریک در    مشکل 

زیاده  این حکمتروی می تشریعاتش  که  تا جایی  خواهی کنند 

آنان مانعی برای پذیرفتن برخی از تشریعات در صورت آشکار 

می  آن  حکمت  مردم   .شودنشدن  از  برخی  وضعیت  همین 

 . جایگزین است ۀدربار

را   ۀشایست حرام  هرگاه  باشد  داشته  یقین  که  است  بنده 

برای طاعت خداوند ترک گوید خداوند به او وعده داده که بهتر 

»تو چیزی را برای   :ترک کرده را به او عطا خواهد کرد   آنچهاز  

اهلل بهتر از آن را به  آنکهگویی مگر تقوای اهلل عزوجل ترک نمی 

کرد« خواهد  عطا  کعب  1. تو  بن  اُبَی  که   a  از  است  روایت 

نمی   :گفت ترک  اهلل  برای  خالصانه  را  چیزی  مگر »بنده  کند 

نمی   آنکه گمان  که  جایی  از  را  آن  از  بهتر  عطا اهلل  او  به  کند 

کند و از جایی انگاری نمی آن[ سهل   ۀای ]دربارکند و بنده می 

 
 به روایت احمد. آلبانی آن را صحیح دانسته است. 1-
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برنمی  را  آن  نیست  درست  برایش  مگر  که  خداوند   آنکهدارد 

ا را  شدیدتر  نمی ]مصیبتی[  گمان  که  جایی  او ز  نصیب  کند 

 1. خواهد کرد«

ماند که باید به آن اشاره شود و  یک مسئله دیگر باقی می 

اش را دارند بدیل از کسانی است که توان ارائه  ۀآن لزوم مطالب

 .جایگزین مطالبه شود   ۀهر منتقد یا محتسبی برای ارائ  آنکهنه  

آشکار شود که فالن کار اشتباه   درستی به چه بسا برای شخصی  

بی  خاصی  محصول  یا  بپرسند است  او  از  اگر  اما  است،  فایده 

اش  جایگزین این محصول چیست در آن لحظه نداند یا از ارائه

درست او را به این   ۀدرست نیست که توصی  اینجاناتوان باشد،  

هست بررسی   کهچنانبهانه نپذیریم، بلکه الزم است نظر او را  

مسئلکنیم   به  سپس  بپذیریم  بود  حق  اگر  یعنی   ۀو  بعدی 

 . جایگزین شرعی بپردازیم ۀمطالب

را    روازاین دعوتگران  و  علما  که  نیست  درستی  نقد  این 

آن  سبببه بگوییم  و  کنیم  اشتباهات مالمت  از  برخی  ها انکار 

مشغول صرفاً   رفتارها  نقد  هیچ  به  اما  جایگزینی   حلراهاند  و 

نمی  زیردهندارائه  جایگزین    ا ؛  آن  بسا  عرصاصالً  چه   ۀ در 

ی الزم نیست که  نصیحتگربنابراین بر هر    .تخصص آنان نباشد

 
 (. 213/ 1زهد ابن مبارک )  -1
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ارائ جنبهحلراه  ۀ هم  ۀبه  در  جمله ها  از  علمی  گوناگون  های 

انسانی  علوم  مجال  در  نه  و  بپردازد،  علوم  و  مهندسی  و  طب 

جامعه  و  اقتصاد  و  سیاست  علوممانند  دیگر  و    اینجا   . شناسی 

باید به اهمیت تفاوت گذاشتن میان فقیه و کارشناس و مجال  

 . از این دو اشاره کرد  هریکفعالیت 

نقش عالم شریعت نظر در نصوص شرع و استخراج معانی و  

این  ساختن  پیاده  سپس  و  نصوص  در  موجود  احکام  ادراک 

کامل به شرایط   ۀ احکام بر شرایط واقع است و شاید برای احاط

انی کمک بگیرد که جزئیات شرایط کنونی را  واقع از کارشناس

عدم   یا  تناسب  میزان  به  آن  از  پس  تا  سازند  واضح  او  برای 

»حکم بر یک چیز، فرع از تصور    ؛ زیراتناسب آن حکم پی ببرد

 . آن است«

نمی  فقیه خواسته  از  همبنابراین  برای  که  مشکالت    ۀ شود 

دهد  حلراه زیراارائه  و  ؛  است،  خارج  او  توان  از  این   این  خود 

درک   معنایبه مطالبه   عدم  و  معارف  و  علوم  شمردن  کوچک 

استپیچیدگی  علوم  این  به  مربوط  برای   ۀمطالب  .های  فقیه 

در عرصه که عرصحرکت  برای   ۀهایی  دعوتی صریح  نیست  او 

تجاوز او به تخصص دیگران است، و اگر چنین کند کار درستی 
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زیرانکرده سپس    ؛  گفته،  سخن  علم  می   آنچه بدون  دهد ارائه 

 . خطا و توهم است ۀنیز مظن

ها مسئولیت فقها  عرصه  ۀجایگزین در هم  ۀارائ  اینکهتصور  

است محتسبان  یا  دعوتگران  ساده   ، یا  که نوعی  است  سازی 

این   .گیردها و تنوع معارف را در نظر نمی تخصص   ۀ وسعت دایر

 . وسعت نیازمند ارتباط معرفتی میان فقها و کارشناسان است

نمی   طور  همین نظر  در  را  جایگزین این  تولید  که  گیرد 

تئوریصرفاً   این بر  بلکه  نیست،  استوار  و سخن گفتن  پردازی 

و  نیست  استوار  معرفتی محض  تقریر  بر  اوقات  بسیاری  قضیه 

است مالی  توان  یا  قدرت  نیازمند  اختیار   .بلکه  در  که  چیزی 

نیست کارشناس  یا  به رسانه مثالً    .فقیه  متعهد    هاینیاز مردم 

هایی  های مبتذل تنها از طریق سازمان جایگزین رسانه  عنوانبه

پروژه چنین  دهندکه  ارائه  را  چنین   .است  پذیرامکان   ،هایی 

تئوری پروژه مرزهای  از  که  است  بسیاری  عوامل  نیازمند  ای 

است بانک  .فراتر  برابر  در  همچنین  به مردم  ربوی  های 

واقع  بانک جهان  در  نیز  این  و  نیازمندند  اسالم   صرف بههایی 

به   پا  آوردنش  وجود  به  چگونگی  تصور  یا  اهمیتش  به  اشاره 

 اینهرگونه کوتاهی در به وجود آمدن    .گذاردوجود نمی   ۀعرص
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متوجه یگزینجا بلکه  نیست  کارشناسان  یا  فقها  متوجه  ها 

 . ران است دیگ

آوردن   :آنکه خالصه   فراهم  اهمیت  به  اعتراف  وجود  با 

های شرعی برای کم کردن از قدرت جذب بسیاری از  جایگزین

به   اقرار  با  و  ملموس  تأثیرها  یگزینجا   این  اینکهمنکرات،  ی 

 پایبندیدارند، اما یک مسلمان فراهم بودن جایگزین را شرط  

تا اگر بود به  به شریعت قرار نمی  اگر پایبند  شرع  دهد  شود و 

آورد نبود به انجام گناه ادامه دهد! او همواره این را به یاد می 

آورد امتحان قرار دارد و به یاد می   ۀاهلل است و در خان  ۀکه بند

را   اگر کسی چیزی  از کرم خود  که پروردگارش کریم است و 

  . برای او ترک کند، بهترش را جایگزین خواهد کرد
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 جایگاه ایمان قلب است )دلت پاک باشد(
دارد مشهور  کاربرد  دو  مقوله  کتب   :این  در  که  علمی  کاربرد 

شنیده   جامعه  در  که  مردمی  کاربرد  و  دارد،  حضور  عقیده 

 . شودمی 

است  آنچه مربوط  اول  کاربرد  هنگام    :به  مقوله  این 

ها و احکام در بحث عقیده  ترین مباحث نام بررسی یکی از مهم

از مذهب جهمی   .شودمطرح می  پیروی  مُرجِئه برخی در  و  ها 

انند و بر این باورند که سخن زبان و عمل دایمان را در قلب می 

ایمان   ؛ زیراجوارح از صمیم ایمان و رکنی از ارکان آن نیست

یک شناخت یا اعتراف یا تصدیق قلبی است و با رفتن آن صرفاً  

کننده است و اعمال اما کامل   .روداز قلب، ایمان نیز از بین می 

ایمان   حقیقت  از  ولی  است  آن  اساس  بر  مجازات  و  پاداش 

 . شوداعمالش از ایمان خارج نمی  سبببه نیست و مسلمان 

و    سنتاهلعقیدتی مشهور و مخالف اعتقاد    ۀاین یک مقول

می  رکن  سه  بر  شده  بنا  را  ایمان  که  است    : دانندجماعت 

گفت بدن؛  اعضای  عمل  و  زبان  گفتار  و  قلب  و تصدیق  زبان  ار 

ایمان  صمیم  در  قلبی  کردار  و  گفتار  همانند  جوارح  عمل 

انسان  داخل که  است  ممکن  و  از   سبببهاند  کردار  یا  گفتار 

 . ایمان خارج شود
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مخالفان    ۀادل شبهات  و  شده  تبیین  عقیدتی  اختالف  این 

و   داده شده  نیست  اینجاپاسخ  آن  به  پرداختن  زیرامجال  از    ؛ 

 .پردازیم نیستکه ما به آن می های معاصری جمله مقوله 

رود که کار  این مقوله در سیاقی به کار می   :اما کاربرد دوم

بنا   معنایبه خاصی  فکر  اساس  بر  و  ندارد  نخست  عقیدتی 

شود و بلکه در سیاق بیان جایگاه ایمان قلبی گفته می   ، نشده

ایمان حقیقی همان ایمان قلبی است و برخی از کسانی   اینکه

بدی  نیت  و  فاسد  اعتقاد  است  ممکن  دارند  خوبی  ظاهر  که 

 . داشته باشند و این معانی پنهان بهتر از آن ظاهر خوب است

می  تکرار  را  مقوله  این  که    چند احتماالً  کند  کسی 

 : را در نظر دارد مورد

 . قلبی و کار نیک پنهان  ۀاهمیت توجه به جنب -1

ممکن است بسیاری   ؛ زیرااکتفا نکردن به اعمال ظاهری -2

 . ظاهری نیکو و باطنی ناپاک داشته باشند 

برخی از کسانی که در ظاهر بدند ممکن است در باطن    -3

 . بهتر از دیگری باشند 

ایرادی ندارد  رطودر حقیقت این امور به جایگاه    ؛ زیراکلی 

باالست و یادآوری آن و ذکر اهمیتش از امور ایمان قلبی بسیار  

سهل  آن  به  نسبت  مردم  از  بسیاری  که  است  انگاری مهمی 
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جنب  .کنندمی  اصالح   ۀیادآوری  و  اهلل  دانستن  مراقب  و  پنهان 

 . حال نیز، همه از امور مهم است

طور اکتفا    همین  ظاهر  به  تنها  مردم  بر  حکم  برای 

ر حقیقت مخالف ممکن است حال شخص د  کهچنان شود،  نمی 

باشد بر   .ظاهرش  مردم  برتری  معیار  تنها  ظاهر  همچنین 

 . یکدیگر نیست

 . ها همه معانی درستی استپس این

اما چگونه این مقوله که اصلش درست است تبدیل به 

از مقوله بنیانیکی  انحراف فکری معاصر شده های  گذار 

 است؟ 

در آن ایراد این مقوله به سیاقی مربوط است که این سخن  

هنگامی که بسیاری از مردم این سخن را به   .شودقرار داده می 

آورند آن را در روند درستش یعنی بیان اهمیت باطن  زبان می 

بلکه آن را در   ،آورندیا اهمیت عدم اکتفا به ظاهر به زبان نمی 

 :آورند، از جملهروندهای فاسد می 

آشکارکم  * اعمال  دادن  جلوه  که    :اهمیت  هنگامی 

را  مر می پایبند  دم  آشکار  اعمال  مطرح به  را  مقوله  این  بینند 

 . کنندمی 
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گناهان  * شمردن  گناه    سبببه هرگاه    :کوچک  یک 

»ایمان    :کندکنند این عبارت را تکرار می آشکار نصیحتش می 

باشد[ و هرگاه احساس کند که  ]یا دلت پاک  در قلب است« 

قاد است این انتمورد  کوتاهی در برخی از شعائر آشکار  سبببه

 . آوردمقوله را به میان می 

روش گناهان، از  و  طاعات  شمردن  کوچک  مشهورِ  های 

های گوناگون انجام روش بهای است که  انگارانههای ساده مقایسه 

اینمی  مانند  اهمیت   :شود،  مسجد  در  نمازش  به  که  شخصی 

ها ایستد اما مرتکب برخی از حرامدهد و شب را به نماز می می 

دار دین  کمترکنند که در ظاهر  شود را با کسی مقایسه می می 

است بهتر  خیر  کار  و  صدقه  در  اما  زن   . است  یک  تصویر  یا 

شود، کنند که مرتکب برخی امور حرام می باحجاب را ارائه می 

م  اما می   قابل در  مثال  را  دیگر  درباریکی  که  حجابش   ۀزنند 

می سهل  انجام  نیکی  کارهای  اما  است  از    .دهدانگار  هدف 

مقایسهاین پیام  گونه  این  ارسال  به   غیرمستقیم ها  عمیق  اما 

ایمان در قلب است )دلت پاک باشد( فریب   :است  قابلطرف م

 این ظواهر را نخور! 

حق یک  آوردن  یاد  با  تنها  ساده اما  به  بودن یقت  انگارانه 

مقایسهاین بردگونه  خواهی  پی  آن  نتایج  و  برتری   اینکه  : ها 
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گناه خاص   یک  ترک  یا  طاعت  یک  انجام  بر  تنها  مردم  میان 

نمی  مقایسصورت  بلکه  اساس هم  ۀگیرد  بر  و نیکی   ۀنهایی  ها 

بیان   .ها و جمع آن استبدی  برای همین دعوت به حجاب و 

معنی  آن  افضیلت  از اش  بهتر  باحجابی  زن  هر  که  نیست  ین 

این یعنی   .کنندزنانی است که در این زمینه کوتاهی می   ۀهم

موارد   ۀاو در این زمینه از آنان بهتر است اما وضعیت او در بقی

نیکی  چه  که  است  مربوط  این  می به  انجام  را  از هایی  و  دهد 

مردم بر اساس مجموع این عوامل   .کندها دوری می کدام بدی 

 . یابندبر یکدیگر برتری می 

کوچک شمردن اثر طاعات در محقق شدن مصالح  *  

مفاسد ساختن  دور  دربار  :و  که  کسی  به   ۀمانند  دعوت 

ایمان در قلب است، و اثر طاعت را   :گویدآن می   تأثیرحجاب و  

می  جلوه  کوچک  مقاصد  این  شدن  محقق  این  در  از  و  دهد 

بهره فضیلت  و  عفت  بر  حجاب  اثر  رد  راه  در  برداری مقوله 

یک   آنکهحال    .کندمی  فضیلت(  به  حجاب  )ارتباط  معنا  این 

لُوُهنذ مِ ﴿   :معنای قطعی است
َ
تْلُُموُهنذ َمَتاًَع فَاْسأ

َ
ن َوَراء  ِإَوَذا َسأ

ْطَهُر لُِقلُوبُِكْم َوقُلُوبِِهنذ 
َ
)و چون از   [35احزاب:  ]  ﴾ِحَجابٍّ َذلُِكْم أ

این برای   .آنان چیزی خواستید از پشت پرده از آنان بخواهید

 . تر است(های آنان پاک های شما و دل دل 
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یک ابزار مؤثر در این    اینکهاثر حجاب در عفت و طهارت و  

که   نیست  آن  معنایش  است،  باشد    هرکسراه  حتماً باحجاب 

که   نیست  این  معنایش  و  است  ندارد   هرکس عفیف  حجاب 

حجاب تنها یک سبب مؤثر است، بنابراین   .عفتش مشکل دارد

این در   .مطرح کردن این مقوله برای رد حجاب معنایی ندارد

با آن   ۀگی روزمرای است که مردم در زندحقیقت قضیه خود 

نیستروروبه پنهان  آنان  بر  و  که مثالً    . یند  شود  گفته  اگر 

می   تأثیرسیگار   جا  به  سالمتی  بر  این بدی  معنایش  گذارد، 

غیر   ۀشان بدتر از همها وضع سالمتی سیگاری   ۀنیست که هم

معنی سیگاری  و  سیگار هاست  هرکس  که  نیست  این  اش 

استکامالً  کشد  نمی  قضی  .سالم  یک  در   ۀاین  و  است  بدیهی 

بر   ؛ زیراآیدکس نمی هایی به ذهن هیچاین سیاق چنین توجیه

قضایای مقدمه به  کار  وقتی  اما  است،  شده  بنا  واضح  هایی 

می  می شرعی  مطرح  نادرستی  توهمات  چنین  و رسد  شود 

می  باور  را  آن  جملهبرخی  از  دارد،  را  خود  اسباب  که    : کنند 

احکام شرعی نزد برخی از مردم، در نتیجه   گرامیداشتضعف  

این  سبببه نفس  هوای  را قدرت  ضعیفی  توجیهات  گونه 

 .پذیرندمی 
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کا که رایراد  است  این  سیاقی  چنین  در  مقوله  این  برد 

باط صالح  و  ظاهر  میان صالح  جدلی  ارتباط  در طبیعت  را  ن 

گذارد توجه بر دیگری اثر می   هریک   اینکهگیرد و به  نظر نمی 

بر نمی  ظاهر  و صالح  منجر  ظاهر  به صالح  باطن  صالح  کند؛ 

 v  افزاید و قضیه چنان است که حسن بصریصالح باطن می 

»ایمان به تظاهر و آرزو نیست، بلکه چیزی است که   :گویدمی 

می  واقع  دل  را  در  آن  اعمال  و  بنابراین   .کند«می   تأییدشود 

کمال صالح درونِی انسان نیست، اما   ۀ نشانضرورتاً  ظاهر اگرچه  

است آن  انعکاس  اصل  زیرادر  با   ؛  تالزم  در  باطن  و  ظاهر 

ن بر صالح کسی که باطن خود را اصالح کند اثر آ  .یکدیگرند

شود و کسی که ظاهرش را اصالح کند اثر ظاهرش نمایان می 

 . شودآن در صالح باطنش دیده می 

آن،   موجبات  و  درون  پاکی  کمالِ  عوامل  به    پایبندیاز 

است آشکار  زیراواجبات  است  ، ایمان  ؛  عمل  و  طاعت   ، قول  با 

می  می بیشتر  کم  گناه  با  و  که شود  است  چیزی  این  و  شود 

احساس می انسان در مو را  آن  مانند رمضان  او   .کنداسم خیر 

به روزه و نماز شب و تالوت قرآن   پایبندی  سبببهدر این ماه  

می  ایمان  و  آرامش  طورکند،  احساس  زنده   همین  قلبش  اگر 
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دلش  در  واجبات  برخی  انجام  در  کوتاهی  صورت  در  باشد 

 . کنداحساس ناخوشی و درد می 

برمی  بزرگی  اشتباه  از  پرده  مرتکب  این  برخی  که  دارد 

شوند؛ این تصور که میان ظاهر و باطن ارتباطی نیست و با می 

 . کنند متباین و جدا از هم رفتار می   ۀدو عرص  عنوانبهاین دو  

زمین در  بزرگی  جهل  شناخت   ۀاین  در  بدی  کوتاهی  و  شرع 

است درون  ظاه  . احوال  میان  تالزم  از  پرده  باطن شریعت  و  ر 

پیامبر   سخن  این  جمله  از  است،  می   ملسو هيلع هللا ىلصبرداشته    : فرمایدکه 

 ۀگوشتی است که اگر به صالح آید هم»بدانید که در بدن تکه 

شود، بدن فاسد می   ۀآید و اگر فاسد شد همبدن به صالح می 

 1. بدانید که آن قلب است«

میزان    اینکهبر اهمیت ظاهر و باطن و    تأکیدهمچنین در  

می  است،  همین  متعال  اهلل  نزد  به   :فرمایدبرتری  اهلل  »همانا 

نمی  اموال شما  و  به دل ظاهر شما  بلکه  اعمال شما نگرد  و  ها 

 2.نگرد«می 

  

 
 .علیهمتفق  -1

 به روایت مسلم. 2-
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 گرایی از سلفیت سرچشمه گرفته استافراط
پدید یک  نشأت    ۀ »غلو  سلفیت  از  »تندروی  یا  است«،  سلفی 

»افراطگرفته یا  دیگر «  و  است«  سلفی  محصول  یک  گرایی 

می عبارت  بیان  نتیجه  یک  به  رسیدن  برای  که    : شوندهایی 

سلفیت عامل پدید آمدن تندروی است در نتیجه باید تبعات و 

اند و به اصول تندروها به سلفیت منسوب .آثار آن را تحمل کند

ها و منابع سلفی استناد شخصیت  بهکنند و  سلفی استدالل می 

 . و این یعنی ایراد از خود سلفیت است کنندمی 

مقوله   رابطهمی   کهچنان این  وجود  بر  میان بینید  ای 

است استوار  »سلفیت«  و  انتساب    .»تندروی«  در  رابطه  این 

نمود  سلفی  ادبیات  از  آنان  بهره جستن  و  به سلفیت  تندروها 

 . یابدمی 

ی در این مقوله ایجاد کنیم و اسالم خوب، بیایید تغییر کم

 :سلفیت بگذاریم و نتایج آن را بررسی کنیمجای به را

دانند و برای تندروی  تندروها خود را به اسالم منتسب می 
می  بهره  آن  اصول  از  ادل  .برندخود  به  کارهایشان  برای   ۀ آنان 

می  استدالل  سنت  و  همقرآن  و  میراث این  ۀکنند  به  را  ها 
دهند، بنابراین تندروی از سخنان صحابه نسبت می   مسلمانان و

 اسالم سرچشمه گرفته است!
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یک استدالل جدلی صرفاً  این ارتباط میان اسالم و تندروی  

م طرف  الزام  برای  در   قابلو  پررنگ  حضوری  بلکه  نیست، 

داردرسانه  معاصر  فرهنگ  و  رسانه  .ها  از  غربی بسیاری  های 

دهند اسالم را به تندروی ربط می   غیرمستقیمصریح یا    شکلبه

ای وجود دارد و از این خاستگاه که میان تندروی و اسالم رابطه

را  می   زیرا   ؛ کنندحرکت می  تندروها خود  از  بینند که بسیاری 

به نصوص و احکام اسالم استناد به اسالم منتسب می  دانند و 

 .جویندمی 

تندروها   بودن  منتسب  که  کسی  حقیقت  و  در  اسالم  به 

می  این  دلیل  را  اسالمی  نصوص  به  آنان  که  استدالل  دانند 

کند که تندروی یک محصول سلفی است، همین کاری را می 

دهد دهند، انجام می کسانی که تندروی را به اسالم نسبت می 

شود و همانند و در همان خلل علمی و اشتباه منهجی واقع می 

هند عدل و انصاف را زیر دکسانی که غلو را به اسالم نسبت می 

 . نهدپا می 

ربط   هم  به  را  سلفیت  و  تندروی  که  کسی  همین  برای 

دهد هرگاه بخواهد به کسانی که اسالم و تندروی را به هم می 

سازد که  داند پاسخ دهد، همان دالیلی را مطرح می مرتبط می 

 . سازدسطحی بودن ربط تندروی و سلفیت را آشکار می 
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خواهد گفت منتسب وجود    :او  اسالم  به  که  اند  تندروهایی 

 . معنایش آن نیست که تندروی به اسالم ربط دارد

اسالم   که  نیست  آن  معنایش  اسالم  به  تندروها  استدالل 

 . کندمی  تأییداین کارها را واقعاً 

پاسخ بر  بینید  می   کهچنانها  این  موضوعی  بنا  روش  یک 

و   غلو  میان  دادن  ربط  فسادِ  که  است  آشکار درست  را  اسالم 

داند که انگارانه می سازد و آن را ارتباطی غیر علمی و ساده می 

اما این در حقیقت همان   .انصافی است جانبدارانه و مبنی بر بی 

دهد که آن هم روشی است که تندروی را به سلفیت ربط می 

 . انگارانه و جانبدارانه و غیر منصفانه استغیر علمی، ساده 

داد ربط  سلفیت  بنابراین  به  تندروی  وجود   سبببه ن 

های دانند و از مقولهغالیانی که خود را منتسب به سلفیت می 

خوانند و علمای سلفی های آنان را می برند و کتاب آن بهره می 

می  ستایش  ساده را  روشی  سست کنند،  و  سطحی  و  انگارانه 

است و شایسته نیست توسط کسی مطرح شود که به پژوهش 

احترام ارج می   موضوعی  را  عادالنه  علمی  داوری  و  گذارد 

زیرا نهدمی  آشکار   ؛  عقلی  نگاهِ  اندک  با  حکمی  چنین  فساد 

 . است
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داند  ایراد کسی که تندروی و سلفیت را به هم مرتبط می 

مقوله تمییز  از  که  است  یکدیگر این  از  اشخاص  و  افکار  و  ها 

تندروها   ببیند  هرگاه  نتیجه  در  است،  سلفی   روشبهناتوان 

می ا سخنانستدالل  و  می ابن   کنند  تکرار  را  به تیمیه  و  کنند 

پس   :گویدمی مستقیماً    ، جویندقواعد سلفی معروف استناد می 

اندیش تا   ۀاین یک  کنیم  اصالح  را  باید سلفیت  و  است  سلفی 

 دست به تولید تندروی نزند!

از   آنان  نتوانسته  اینجامشکل  اند میان خود  ناشی شده که 

سوءاستفاد و  آن  عمل  حدود  و  تفاوت   ۀاصول  آن  از  تندروها 

و   .بگذارند برای تشخیص حد شرعی معتبر  بود که  آن  واجب 

آن جای به کردند، اماعلم مراجعه می اهلعبور تندروها از آن به 

وارد  ایراد  برای  آن  از  و  کرده  استناد  تندروها  علمی  به ضعف 

 . انداختن در خود سلفیت بهره جسته س

می   روازاین سلفیت  اگر  از  تندروی  که  کنی  ثابت  خواهی 

وجود  که  است  این  صحیحش  روش  گرفته،  سرچشمه 

هایی سلفی را ثابت کنی که خودش نوعی تندروی است؛ مقوله

سلفی  میان  ]در  مقوله  آن  روی  بر  وجود هرگاه  اجماع  ها[ 

اما اگر محل   . است  علیهتِّفق مداشت، این دلیل بر یک تندروی  

می  نسبت  صاحبانش  به  را  تندروی  آن  باشد،  دهی،  اختالف 
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کنی که آیا یک غلو قطعی است سپس آن مقوله را بررسی می 

یا یک  است  فردی  اشتباه  نوع  از  آیا  اجتهادی؟  اشتباه  یا یک 

مقوله در  سپس  فراگیر؟  دچار روش  است  ممکن  که  هایی 

آ حضور  میزان  و  شود  فکری بدفهمی  فضای  در  مقوله  شان ن 

می  می نظر  مطرح  را  پرسش  این  و  آیا اندازی  که  کنی 

بدفهمی ضمانت این  از  را  آنان  تا  دارد  وجود  آنان  نزد  ها هایی 

 حفظ کند؟ 

این روش درست در اثبات وجود تندروی در منهج سلفی یا 

آیا کسانی که می   .هر گروه دیگری است از اما  گویند تندروی 

سرچشمه انجام هیچ  ، گرفته  سلفیت  را  مراحل  این  از  یک 

 اند؟داده 

اند و  بله، برخی از قائالن این مقوله چیزهایی را ارائه کرده

آن اساس  از    ، آگاهانهنا  اگرچه  ، بر  را  شرعی  نصوص  از  برخی 

مبارزه با غلو به مصاف   ۀاند، همچنین به بهانقبیل غلو دانسته 

اند و برخی اجتهادات فقهی معتبر برخی از احکام شرعی رفته

غلو کرده  به  از  را متهم  برخی  تندروی  اثبات وجود  برای  و  اند 

را و نصوص  داده مورد   احکام  قرار  برای   .اندحمله  آنان  واقع  در 

اند اثبات وجود غلو در منهج سلفی پرده از این حقیقت برداشته 

 کل آنان با تندروی نیست بلکه با خود نصوص است! که مش
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از این مراحل علمی را   یکهیچاما بیشتر قائالن این عبارت  

نمی  ساده طی  ربط  به  بلکه  و  سلفیت کنند  و  تندروها  انگارانه 

 . کننداکتفا می 

مقوله  از  برخی  منتقدان  از  و گروهی دیگر  را ذکر کرده  ها 

می  غلو  بر  دلیل  که  را  می دانعباراتی  ایراد  دچار  که ند  بینند 

گوییم که تنها این را می   . آن نیست  ۀمجال بیان و مناقش   اینجا

هایی مقوله   آنکهاین روشی درست در اثبات ارتباط است، یعنی  

غلو نوعی  نظرت شامل  به  که  یا    را  مدرسه  یا  نزد یک مذهب 

میزان ایرادی که آن بنا بر  است ذکر کنی و سپس    عالم معینی 

علم و عدل مطرح بنا بر  ن واقع شده نقد خودت را  گروه در آ

این سطح از گفتمان همان چیزی است باید به آن پاسخ   .کنی 

زیراگفت بیانش    ؛  به   ایگونه بهروش  است  ممکن  که  است 

وجود یک ارتباط اشاره کرده باشد، بنابراین باید بر اساس علم 

 . مناقشه قرار گیردمورد و انصاف

هنگام   سلفیت    تأملاما  که  اموری  بیشتر    آن   سبببهدر 

خواهی   ، دانندغلو و تندروی می   ۀاتهام است و آن را نشانمورد

فقهای گذشته و حال وجود داشته آن  ۀدید هم نزد عموم   .ها 

گیرند در آن بر سلفیت خرده می   سبببه بسیاری از اموری که  

 سبببهسلفیت که    ۀاین داوری دربار  .مذاهب فقهی آمده است
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و  نصرانیان  دانستن  کافر  و  اختالط  تحریم  و  ارتداد  مجازات 

این حکم را   بدانیم،  آنان را تندرو  کسانی   سویبهدیگر موارد، 

کند از »تندروی« گمان می   قابلمتوجه خواهد کرد که طرف م

احکام    .نددوربه می   کهچناناین  گمان  سلفیت  کنند مخالفان 

سلفی  مخصوص  نیستهرگز  میراث   ، ها  در  شایع  امری  بلکه 

که  است  مناطقی  در  اوقات  بسیاری  و  است  مسلمانان  شرعی 

 . آن اجماع است یا مذهب جمهور )اکثریت( است ۀدربار

بنابراین مهم است بدانیم که بسیاری از انتقاداتی که علیه  

می  مطرح  می سلفیت  متهم  غلو  به  را  آنان  و  برای شود  سازد 

آنان ن بلکه در میراث شرعی و چیزهایی است که خاص  یست 

فقهی مسلمانان موجود است، برای همین نقدی که سکوالرها 

می  زمینه هماهنگمطرح  این  در  استکنند  زیراتر  نقد   ؛  آنان 

روند فقهی   ۀکنند بلکه همخود را متوجه یک گروه خاص نمی 

اند آنان محل نزاع را درست فهمیده   .دهداتهام قرار می مورد  را

آ با  بحث  آیا  اما  که  است  این  اثبات  سر  بر  مطرح   آنچهنان 

بایدواقعاً  کنند  می  که  است  حقی  یا  است  پذیرش  مورد  اتهام 

باشد؟ نزاع ما با آنان بر سر نسبت به این مقوله به میراث فقهی 

 . آن با غلو است  ۀدرستی این مقوله و رابط ۀنیست، بلکه دربار
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ها گروه   ها وچیزی که باید در نقد اشخاص و جریان   ۀخالص

مقولهامراع از طریق  آنان  نقد  نتایج آن تش کنیم،  و  آنان  های 

هایی که انضباط های آن است و میزان ضمانت ها و الزمهمقوله

مقوله  آن  جلوگیری شرعی  غلو  و  تندروی  از  کرده  را حفظ  ها 

ها از رفتارهای بشری که  این  ۀهمچنین جداسازی هم  .کندمی 

ها  اصل بر این است که جریان  .در معرض اشتباه و تقصیر است

محاسبه قرار نگیرد، بلکه مورد  رفتار اصحاب آنبنا بر  و مذاهب  

ها و تصوراتی است آرا و اندیشهبنا بر  ها  جریان   ۀاصل بر محاسب

باید   بشری  رفتارهای  و  دارند  قبولش  و   عنوانبه که  قرینه 

به  نشانه تا  باشد  پژوهشگران  برای  علتش وجوجست ای  ی 

رفتارها    .بپردازند آن  مقوله  سبببه واقعاً  شاید  از  های برخی 

نباشد  شاید  و  باشد  مذهب  آن  باید   .خود  هر حکمی  بنابراین 

 . رفتارهای منتسبان به آنصرفاً ها باشد نه تابع مقوله


