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 آراسته  انسخن
ِ يُوِِح َبْعُضُهْم إَِل ﴿ نل ا َشَياِطنَي اإِلنِس َواْْلِ ِ نَِبلٍّ َعُدوًّ

  َوَكَذلَِك َجَعلَْنا لُِكل
 ﴾ ََتُونـَبْعضٍّ زُْخُرَف الَْقْوِل ُغُروًرا َولَْو َشاء َربَُّك َما َفَعلُوهُ فََذرُْهْم َوَما َيفْ 

گونه برای هر پیامبری دشمنی از شیاطین انس و جن برگماشتیم؛ برخی از  بدین   و(
کنند و اگر پروردگار  القا می  سخنان آراستهها به برخی دیگر برای فریب ]یکدیگر[  آن
 . )ذارـازند واگـسچه به دروغ می س آنان را با آن ـردند؛ پـکن نمیـ خواست چنیمی   تو
خن را برای برخی دیگر  ـان سـی از آنـبرخگوید: ـ مین عباس ـ رضی الله عنهما ـاب

 .کنند تا در فتنه پیرو آنان شوندآراسته می
 .وریخنـا سل بـن باطـاختـته سـ یعنی آراسگوید: اس میـ اگرد ابن عبـرمه شـعک 
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 مقدمه
 :اش، اما بعدلحمدلله و درود و سالم خداوند بر پیامبر و برگزیدها

مانند گذشته مجالی ویژه برای گروهی از نخبگان نیست که در مراکز  عرصٔه اندیشه دیگر  
باشگاه یا  کنفرانستحقیقاتی  و  ادبی  شود.  های  مطرح  خاص  جلساتی  یا  سالیانه  های 

هایی فنی و اصطالحات نامفهوم برای عموم مردم  فاهیم ادبی در قالبامروزه مانند گذشته م
های اجتماعی درآمده که هر  ر پیکرٔه زبان شبکهشود؛ بلکه اندیشه در دوران ما دعرضه نمی

کنند تصورات و مفاهیم خود را از خالل آن عرضه کنند تا در پایان  ها سعی مییک از قدرت
 .نهایی برسدها به مصرف کنندٔه این اندیشه

گیر در این شکی ندارد که انقالب مفاهیم فکری معاصر به شکل اساسی با  شخص پی
م  ارتباطات  شخصیتانقالب  امروزه  و  یافته  ارتباط  در  عاصر  اجتماعی  تاثیرگذار  های 

های  نگاری، از طریق ابزارها و روشهای اجتماعی و روزنامهای و شبکههای ماهوارهشبکه
ش برای  هم  کل اثرگذار،  با  رقابت  به  ساختاری  و  فقهی  و  عقیدتی  تصورات  به  دهی 

ها را بلعیده و به  ت جوانان و مجالس آنکه بخش قابل توجهی از وقاند. نتیجه آنبرخاسته
اندیشه  پروژهتدریج  و  خود  رویکردهای  و  تفاصیل  همٔه  با  مدرنیسم  و  فلسفی  های  های 

قوقی و سیاسی و دیگر مفاهیم به دایرٔه  های تاثیرگذارش و مباحث حانتقادی با شخصیت
 .ل کرده استهای آنان اشغا توجه جوانان وارد شده و جای مهمی را در ِهَرم اولویت

وسیع میدانبا  گسترش  و  فکری  جدل  دایرٔه  شدن  برخی  تر  متوجه  سادگی  به  آن،  های 
شود و  ار میهای فکری پی در پی تکر ها و ادعاها خواهی شد که همراه با این درگیریگفته

در نتیجه ـ آگاهانه یا نا آگاهانه ـ تبدیل به ابزاری برای استدالل در عرصٔه جدل و مناقشه  
شود اما در صورت تامل همٔه آن  های گوناگونی مطرح میتارها به شکل شده است. این گف
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  های موثر اصلی دارد. برای سهولت گردد که سعی در تغییر اندیشههایی خاص برمیبه بسته
ای خالصه و مختصر  ها و جای گرفتن آن در ذهن مخاطبان، آن را در جملهانتقال این اندیشه

ستقیم بودن پیام و سادگی استدالِل موجود در آن، نوعی  دهند که نظر به وضوح و مجا می
این  به درستی  نسبت  را  میاطمینان  القا  سخنان  قرار  گونه  پذیرش  آسانی مورد  به  که  کند 

اما می می  گیرد.  پیش  وقتی  این مشکل  که  مبهمی  آید  یا  باطل  معانی  حاوی  سخنان  گونه 
 .گذارند گوناگون باز میهستند که راه را برای عبور برخی از انحرافات فکری 

بنیان »سخنان  را  آن  که  است  چیزی  همان  ادعاها  معاصر«  این  فکری  انحراف  گذار 
 :هایی است جملهایم. این سخنان دارای ویژگیدانسته

این سخنان از گسترش بسیار وسیعی برخوردار است؛ نه تنها    ـ گسترش و انتشار:۱
های مختلف مردم با هر سطح از ان از گروهتونزد گروهی از نخبگان بلکه صدای آن را می

 .علم و اندیشه و نظر و اطالع شنید
اتی  این عبارات کوتاه و مختصر است و بیشترین مفاهیم ممکن را در کلم   ـ اختصار:۲

ظ و رد و بدل گردد و به  شود این سخنان به آسانی حف کند. همین باعث میاندک منتقل می
 .راحتی منتشر شود

تاثیر قوی ۳ اندیشه  :ـ  آوری برای ها و برهاناین سخنان غالبا در مقام استدالل برای 
  شود صاحب آن گمان کند کهشود. این باعث میسخنان و پافشاری بر روی مواضع نقل می

خرج   به  آن  درستی  بررسی  برای  چندانی  تالش  نتیجه  در  است  گفتگو  در  قاطع  حجتی 
گیرد ]و خود نیاز  از ذات آن سرچشمه می  کند که قدرت این سخن دهد و حتی گمان مینمی

 .سنجی ندارد[به استدالل و درستی
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رد کند که پیچیدگی ندا این سخنان معانی واضح و مستقیمی را نمایندگی می  ـ وضوح:۴
شود  ویژگی باعث می  تواند توضیحی باشد بر تاثیر شدید و انتشار وسیع آن. این و این می

آوری از آن های فکری بهره برد و هنگام نیاز به حجتجدل  به سادگی بتوان از آن در بحث و
 .یاری خواست

کند که همه بر رد آن این سخنان باطِل محضی را عرضه نمی  گویی: ـ اجمال و کلی۵
امتِّ  آرام که حساسیت  به روشی  را  باطل  سخن  بلکه  باشند،  القول  نمیفق  زیر  یجاد  و  کند 

شود مردم بدون دقت و بدون  دهد و همین باعث میای از حِق مورد پذیرش عبور میپوسته
 .دار، آن را بپذیرنددر نظر گرفتن جوانب مشکل 

اش  ایش و دوری و نزدیکیههای این سخنان را با همٔه تفاوتکه: نخی که دانهخالصه آن
اش  ن به همراه آسانی عبارت و وضوح حجت و عرضهگرداند: تاثیر کلی آجا میاز حق یک

هایی در برخورد  در قالبی آسان و همه فهم و مختصر است که بسیاری اوقات به تولید اندیشه
 .انجامدمی با قطعیات شریعت 

ن سخنان گوناگون است و تاثیر منفی  شود که مجال ایبا دقت در این ادعاها دانسته می
 :است آن نیز متنوع

 .های استداللـ به بازی گرفتن منابع و روش۱
 .ـ رد یا انکار برخی از اصول و احکام محکم شرعی۲
چ۳ و  است  شریعت  قطعیات  با  برخورد  در  که  معاصری  مفاهیم  پذیرش  بسا  ـ  ه 
 .تراشی برای آندلیل 
ا تضعیف یقین  شریعت و ایجاد شک در کمال آن ی  بندی به احکام ـ کوچک شمردن پای۴

 .نسبت به آن
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گذارد این است که مشکل بزرگی که این تاثیرات عالوه بر انحراف در مفاهیم به جا می
ا را از او گرفته  انگاری در حق خداوند کشانده و احساس خطمسلمان را به دام تفریط و سهل 

دهد که این شاید از گناه و خطا را به او میو بلکه احساسی دروغین برحق بودن در هنگام  
آدمی بسیار خطاکار  اشد، زیرا ارتکاب گناه امری طبیعی است و »هر بنیخود گناه بدتر ب

می باعث  خطا  احساس  همین  اما  »بهترین  است«  و  آورد  توبه  به  رو  مسلمان  که  شود 
 .اند«کارانران، توبهخطاکا 

ه در  مسلمان از کار بیفتد و احساس نکند ک  نمای ایمانیمصیبت هنگامی است که جهت
چه رخ داده، خود را همچنان  دام هوای نفس افاده و گناه را کوچک شمارد و با بازسازی آن

ین است کند و همدر دایرٔه حق بداند که این در مسیر تصحیح و درمان و توبه مانع ایجاد می
بهه  دهد که جنس ش  سازد و نشان میگونه ادعاها آشکار میکه یکی از جوانب خطر را در این 

کند، اما توبٔه صاحب  تر از جنس شهوت است؛ زیرا انسان از شهوت حرام توبه میخطرناک
 .شبهه سخت است

سخت همتر میمسئله وقتی  شهوت  که شبهه و  شهوتشود  شخص  و  شده  و  دست  ها 
تا اعتدال نفس را به  خود را با شبهات بپوشاند؛ این نیازمند یک شوک ایمانی است    خواهدل

های وحی تشخیص دهد و  خود را از خواسته  آن بازگرداند و شخص بتواند امیال شخصی
بحث و گفتگوی علمی بتواند درد شبهه را درمان کند. بدون این مکاشفٔه ایمانی بحث و جدل  

 .رسدلکه توهین به علم است و غالبا به هدف مورد نظر نمیعلمی نیز کاری بیهوده و ب
این قضیه را در  که استدالل علمی همیشه و در همه حال سودمند نمیا  چر  افتد و قرآن 

 :مواضع گوناگونی ذکر کرده است
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ِيَن ََل يُْؤِمُنوَن ِِف  ﴿ ِيَن آَمُنوا ُهًدى وَِشَفاء َواَّلذ آَذانِِهْم َوقٌْر وَُهَو َعلَيِْهْم َعًًم  قُْل ُهَو لَِّلذ
كَ  ْولَئَِك ُيَناَدْوَن ِمن مذ

ُ
 [ ۴۴]فصلت:  ﴾نٍّ بَعِيدٍّ أ

اند هدایت و درمانی است و کسانی که  )بگو این ]کتاب[ برای کسانی که ایمان آورده
نمی گوشایمان  در  و آورند  است  نامفهوم  برایشان  قرآن  و  است  سنگینی  هایشان 

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

ُِل ِمَن  ﴿ الِِمنَي إََلذ َخَساًرا الُْقْرآِن َما هُ َونَُنل    ﴾ َو ِشَفاء َورَْْحٌَة للِلُْمْؤِمننَِي َوََل يَزِيُد الظذ
 [ ۸۲]اسراء: 

آن ما  نازل  )و  قرآن  از  است  رحمت  و  درمان  مایٔه  مومنان  برای  ولی  میچه  کنیم 
 افزاید(.ستمگران را جز زیان نمی

 :فرمایدو می

نزِ ﴿
ُ
ِيَن آَمُنواْ فََزاَدتُْهْم  لَْت ُسوَرةٌ فَمِ ِإَوَذا َما أ ا اَّلذ مذ

َ
يُُّكْم َزاَدتُْه َهِذهِ إِيَمانًا فَأ

َ
ن َيُقوُل أ نُْهم مذ

وَن   ِيَن ِِف    (۱۲۴)إِيَمانًا وَُهْم يَْسَتبِِْشُ ا اَّلذ مذ
َ
َرٌض فََزاَدتُْهْم رِْجًسا إَِل رِْجِسِهْم  َوأ قُلُوبِِهم مذ

 [ ۱۲۵، ۱۲۴]توبة:   ﴾ فُِرونَ َوَماتُواْ وَُهْم كَ 
گوید این ]سوره[ ایمان  ای نازل شود از میان آنان کسی است که می)و چون سوره

افزاید و آنان شان میایمان اند بر  یک از شما را افزود؟ اما کسانی که ایمان آوردهکدام
 ند(. کنشادمانی می

سود نبرند بلکه حتی علوم  شود از حق  این به سبب هوا و هوس آنان است که باعث می
که سالحی باشد برای اظهار حق و دعوت به  آنان به جای آنهای آن نزد  قرآن و راهنمایی

 .ارزش نفسانیبی هایشود برای رسیدن به خواستهسوی آن، به نردبانی تبدیل می
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درک این قضیه ما را در تفسیر یکی از اسباب محدود ماندن اختالفات امامان سلف در  
رساند. صفای درون و  ع تفصیلی شریعت و کشانده نشدن آن به اصول اسالم یاری میفرو

آو برای  روی  اصول.  انحراف در  به سمت  نلغزیدن  برای  بوده  به وحی ضمانتی  زیبا  ردن 
ید که منشا اختالف در فروِع تفصیلی غالبا اجتهادی است که اجر دارد، اما  همین خواهی د

ب اختالف  دایرٔه  دیدی  و قطعیات اسالم میهر گاه  باش که  ر محور اصول  چرخد مطمئن 
آن پردٔه  پس  از  نفس  میهوای  اندیشه خوانده  این همان  شود  چه  و  است  حال دسیسه  در 

 :ردهچیزی است که وحی به شکلی قاطع اعالم ک 

ْهَواءُهمْ ﴿
َ
نذَما يَتذبُِعوَن أ

َ
ذْم يَْسَتِجيُبوا لََك فَاْعلَْم أ  [ ۵۰]قصص:  ﴾ فَإِن ل

 .کنند(های خود پیروی می)پس اگر تو را اجابت نکردند بدان که تنها از هوس
جایی که این سخنان تا حد زیادی به سبک خاصی از استدالل ساده و مستقیم متکی  از آن 

گذارد؛ زیرا همه قادر به درک اصل استدالل  است، تاثیری قوی بر اقشار مختلف جامعه می
اند. این نوع استدالل تاثیری عمیق دارد اما  های آن متفاوتکاریهستند هرچند در فهم ریزه

شود  ر سادگی و مستقیم بودن و دوری از توضیح و ترکیب و پیچیدگی باعث میبا تکیٔه آن ب
که  گذارد بدون آن شخص دچار اشتباهات بسیار شود؛ به معنای دیگر در مخاطب تاثیر می

های عموم سخنانی است که قرار است به  یژگیمتوجه نقطه ضعف آن شود و این یکی از و
کند و  های آسان و واضح و مستقیم استناد میستداللشان بپردازیم؛ این سخنان به ابررسی

گذارد اما در مورد دقت استدالل و  در نتیجه با موفقیت در قشر وسیعی از مردم تاثیر می
تشار گسترده، فریبنده است و به  کند و همین تاثیر قابل لمس و انانگاری میدرستی آن سهل 

 .انجامدعدم مراعات دقت در استدالل می
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مغالطهفرایند   اما  کشف  نیست،  سختی  کار  فاسد  سخنان  از  شماری  در  موجود  های 
نیازمند سطحی از دقت نظر و عدم عجله و در اختیار داشتن شماری از ابزار نقد است که  

اشک  بر مواضع  به دست گذاشتن  قادر  را  بیان  صاحبش  به  مثال  به عنوان  اکنون  ال سازد. 
 :پردازیمبرخی از این ادوات می

گویی است که ممکن است در  این سخنان شامل قدری از کلی  دن ِاجمال سخن:ـ ُگشو۱
بارٔه آن صحیح  جا داشته باشد؛ بنابراین پذیرش یکخود مقداری حق و مقداری باطل را یک

م  بلکه  نیست،  صحیح  نیز  آن  رِد  و  این نیست  با  برخورد  در  صحیح  سخنان  وضع  گونه 
انجامد و به  ضع حق و باطل در سخن میدرخواست شرح و تفصیل است که به درک موا

 .شود تر در برابر آن منجر میسنجش صحیح و گرفتن موضعی صحیح
برخی از سخنان به سبب شهرت و    ـ شکستن هیبت سخنان مشهور و منتشر: ۲

اند و همین به  اند و توسط مردم پذیرفته شدهقیقی یافتهوسعت انتشار نوعی قدرت غیر ح
اند. آنان رخی از مردم انجامیده و در برابر فشار آن سر فرو آوردهتوانایی نقد نزد ب  ضعف 

این سخن در عرصهگمان می انتشار  آن است، حال  کنند  از درست بودن  ای گسترده نشان 
 حق و باطل نیست بلکه معیار حقیقی،  داند مجرد گسترش و شهرت، معیارِ که عاقل میآن 

 .شده استادله و براهینی است که یک سخن بر آن بنا 
لفظی: ۳ جالل  و  شکوه  برداشتن  میان  از  لفظی  پاره  ـ  شیرینی  از  سخنان  از  ای 

برخوردار است؛ سجع لطیف، ارائٔه اندیشه در قالب شعر و ضرب المثل و بیان زیبا باعث  
ای از  که در حدیث آمده »پارهست بودن آن مایل شوند و چنانشود برخی از مردم به درمی

ک لفظ را از یک مقوله برداریم و همانند  َز است«. اما هر گاه آرایش و بَ  ها همچون جادوبیان
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بسیاری اوقات به مجرد این بررسی جدی، وجه    ، یک اندیشٔه مجرد با آن به جدیت رفتار کنیم
 .گردداشتباه آن آشکار می

بنا شده  گاه برخی عبارات بر مقدمه  های فاسد:دمهبه مق   ـ توجه۴ هایی نادرست 
این سخنان، گروهی از مردم از بررسی این مقدمات فاسد    وحٔه مناقشٔه خوِد است و در بحب 

شود  پردازند. این باعث میمانند و با پذیرفتن مقدمات سخن به مناقشٔه خود آن میغافل می
شود آن سخن را بنابر استداللی  پنهان بماند یا باعث می  وجه حقیقی اشکال در یک مقوله

آن را به سبب صحیح دانستن آن مقدمات بپذیرد. اما دقِت کامل    باطل رد کند و یا بخشی از
اش  در محاکمٔه یک مقوله مستلزم آن است که هم مقدمات آن و هم الفاظ خود مقوله و معانی

 .مورد بررسی قرار گیرد ش و نتایج و آثار
چینش یک مقوله شاید صاحبش را ملزم کند که یا    ـ آزاد شدن از زندان یک مقوله:۵

ای از سخنان صحیح باشد،  را بپذیرد و یا ردش کند و این موضع ممکن است در مورد پاره  آن
ها تبدیل به تله شود. الزم نیست موضع صحیح محدود  اما در مورد گروه دیگری از مقوله

د، بلکه امکان دارد در موضع سومی باشد که این مقوله وانمود کند  به این سو یا آن سو باش
ها و  ن مشکل بزرگی است که بسیاری از مردم در برابر بسیاری از دوگانهوجود ندارد. ای

نشانند، به درستی درک  ها آن را به کرسی میهایی که برخی از مقولهها و چهارگانهگانهسه
های پیشنهاد شده باشد و این  ست صرفا در یکی از گزینهکنند. الزم نیست که سخِن درنمی

 .ت این مغالطه استمستلزم آزادی شخص از اسار
بسیاری از عبارات و سخنان به    ـ توجه به سیاقی که یک مقوله در آن قرار دارد: ۶

آید که در سیاقی خاص مورد سوء استفاده  اند اما مشکل وقتی پیش میخودی خود صحیح
آورد و این نه  گر سخن حق در سیاق باطل قرار گیرد معنای باطلی را پدید میقرار گیرند. ا
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شود. خداوند  ت چینش یا معنای سخن بلکه از ترکیب آن در سیاقی خاص حاصل میاز جه
گفتند: »حکم تنها  را که متوجه وجه اشکال در سخن خوارج شد که می  رحمت کند علی  

که به    ]است[  سخن حقی ]این[  رب المثل شد: »از آن خداوند است«. پس سخنی گفت که ض
 .« شودهدف باطل گفته می

ها تنها وقتی آشکار  اشکال برخی از سخنان و مقوله  :درک لوازم و عواقب سخن -۷
شود مورد مالحظه قرار گیرد.  ای که از آن حاصل میشود که لوازم مترتب بر آن و نتیجهمی

بیند که مقتضای  کند و میوی فکری وارد میبرخی از سخنان صاحب خود را به یک دومین 
رساند و به  او را به لوازم دیگر می  پذیرش آن سخن، پذیرش لوازم آن است و آن لوازم نیز 

شود و ثوابت شریعت را زیر  های حق دور میرود که از حق و ارزشهمین شکل تا جایی می
ر کشف سستی بسیاری از سخنان  گذارد؛ امری که در آغاز مورد نظر نبود. یکی از ابزا پا می

سخن و رفتن به پایان    فاسد، مالحظٔه آن چیزی است که در صورت ادامه و پذیرش لوازِم یک
 .شودمنطقی آن حاصل می

از قالب  در نظر داشتن طبیعت مرجعیت حاکم:  -۸ از سخنان عبارت  هایی  برخی 
نقد  جا داد. خود قالب قابل  ی حتی متناقض را در آن  ها محتوا از    یتوان انواعکلی است که می

قرار گیرد مشخص   قالب  آن  قرار است در  اساس مضمونی که  بر  نقد  بلکه  شرعی نیست، 
راین مشکل  توان در آن دوغ ریخت یا شراب، بنابشود. قضیه شبیه به لیوانی است که میمی

ت با  از لیوان نیست، بلکه از طبیعت چیزی است که لیوان حاوی آن است. پر کردن این مقوال
کند چه چیز در آن ریخته شود یا  مضامین تفصیلی محکوم به مرجعیتی است که تعیین می

آن بیرون انداخته شود. ممکن است کسی عبارت صحیحی را بگوید اما به سبب مرجعیتی  از  
هد عبارت را بر اساس آن مورد حکم قرار دهد، آن را به منطقٔه انحراف بکشاند.  خوا که می
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ن در  از مقولهبنابراین  است دربارٔه بسیاری  قرار  که  طبیعت مرجعیتی  ها حکم  ظر داشتن 
 .انجامدفساد پنهان در آن میصادر کند به کشف وجه 

اوقات نوع بیان و  های منحرف بسیاری  مقوله  ها:ـ توجه به اصول مرکزی اندیشه۹
شوند.  میگاه مرکزی مشخص صادر  دهند اما همیشه از یک خاستعبارات خود را تغییر می

مقوله درک  و  شناخت  به  فکری،  اساس  و  اصل  میادراک  یاری  پوست  ها  اگر  حتی  رساند 
 .های گوناگون ظاهر شود کند یا در قالب عوض
چهرٔه واقعی برخی از   نخست:  ـ باز کردن یک اندیشه و باز گرداندن آن به اصل ۱۰
بخش تقسیم کرده و هر   که آن را به چندشود مگر در صورت آنهای فاسد آشکار نمیمقوله

مالحظٔه فساد اصولش  بخش را به اصولش باز گردانیم؛ در این حالت وجه فساد مقوله با  
 .شودشناخته می

اسدی پنهان است که  ها امور ف گاه در داخل این مقوله  ـ کشف اصول فاسد پنهان:۱۱
موارد پنهان باعث  آید بلکه نیازمند نظر و تدقیق بیشتر است و کشف این  در آغاز به چشم نمی

ها حتی  هکه برخی از این پوشیدشود. همچنانآشکار شدن جوانب خلل و اشکال در آن می
برخی  شود  چه باعث میبرای خود گوینده آشکار نیست و برای همین باید توجه داشت که آن

های معرفتی متعلق به آن نیست  ای پذیرفته شود صرفا به سبب دادهها توسط عدهاز مقوله
هایی خارج از معرفت در پذیرش یا عدم پذیرش برخی سخنان تاثیرگذار بلکه گاه پوشیده

ملی مانند تکبر، حسد، تعصب و محبت مال و جاه و دیگر موارد که همه تحت عنوان  است؛ عوا 
 .گیرندجا می»هوای نفس«  

ا از  بسیاری  فساد  کشف  در  را  ابزار  این  تاثیرات  مصداقی،  شکل  به  کتاب  اثنای  ین  در 
 .های ناصحیح بررسی خواهیم کردمقوله
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های آسان و مستقیم نیست، زیرا قدرت حجت  چه گفتیم کم شمردن استداللقصدمان از آن
مردم غیر قابل فهم باشد،    و درستی آن مستلزم این نیست که پیچیده و سخت و برای بیشتر 

عین حال آسان و برای  هایش قوی و در  بلکه غالب براهین قرآنی از این نوع است؛ استدالل
ها  مان از این حجتشان در علم و ایعموم مردم قابل فهم است و ممکن است مردم بنابر تفاوت

ت آسانی و قابل  های باطل بود که ممکن اسسود ببرند. اما هدف ما اشاره به خطر استدالل
مخاطب را    های موجود در آن وفهم بودن آن مانعی شود در برابر دیدن اشتباهات و مغالطه

 .به سوی انحراف سوق دهد
ها  ایدٔه این کتاب نیز از همین جا سرچشمه گرفته است و سعی دارد تعدادی از این مقوله

بررسی و کشف اشکاالت    جا کرده و بر اساس همان منطق واضح آسان و مستقیم، بهرا یک
بین تحلیل  به زیر ذرهای را به صورت جدا معاینه کرده مضامین آن را  آن بپردازد و هر مقوله

شکال و ابهام و فساد  ببرد و حق و باطل را از آن جدا سازد تا معانی صحیح را تایید و محل ا
 .را در آن عیان گرداند

رمند که حقیقت هر مقوله و جانب خطای آن  در مناقشٔه این مقوالت به ارائٔه پاسخ ساختا 
ود و بیان لوازم فاسد هر مقوله اکتفا  سازد و همچنین ارائٔه دلیل برای سخن خرا آشکار می
 .خواهیم کرد 

آوری آن و ترکیب موارد مشابه با  گیری این سخنان و جمعایم به پیتالشی که ما کرده
مقولٔه شبیه به آن بوده است. اما در نهایت به  پوشی از برخی موارد به سود  یکدیگر و چشم

این تالش قابل پیشرفت و ویرایش است و   از خوانندگان  طبیعت حال  این چیزی است که 
 .گرامی انتظار داریم



 ه سخنان آراست

19 
 

مقوله همٔه  که  است  مالحظه  جریان  قابل  به  مربوط  کتاب  این  در  شده  بررسی  های 
ی جریان افراطی مخالف را که به سوی  ها انگار در امر شریعت است و مقولهتفریطی و سهل 

ا بررسی و معالجٔه این انحراف  ایم زیر دهد در این کتاب نگنجاندهروی دعوت میغلو و زیاده
را در یک کتاب قرار  متفاوت از انحراِف تفریطی است، در نتیجه مناسب ندیدیم که هر دو  

و چه بسا به یاری    دهیم. از سوی دیگر یک روش برای بررسی هر دو مورد مناسب نیست
 .دازیمگذار غلو معاصر نیز بپرهای بنیانخداوند در آینده در کتابی مستقل به مقوله

از الله متعال یاری و موفقیت و رای صحیح خواهانیم و از هرگونه پیشنهاد و تصحیِح  
طور  گزار آنان خواهیم بود. همین کنیم و سپاسخوانندگان گرامی نیز به گرمی استقبال می

از همٔه برادران گرامی که نسخٔه پیش از چاپ را مورد تدقیق قرار دادند و ما را از مالحظات  
پی ارزشو  مند ساختند کمال تشکر را داریم. خداوند متعال تالش  مند خود بهرهشنهادات 

 .ها را از اجر خود محروم نگرداندو آن آنان را ارج نهد
 .له والله المستعان وال حول وال قوة إال بال 
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 کافی است ما( قرآن برای ۱) 
تنهاین شبهه در سخن کسانی دیده میا به عنوان  را  قرآن  آوری و  منبع حجت  شود که 

به سنت نبوی استدالل کنی این جمله را به    کنند و اگر برای حکمی شرعیاستدالل مطرح می
برای برپا داشتن  اند قرآن ـ بدون هیچ منبع دیگری ـ  سویت پرتاب خواهند کرد. آنان مدعی

 :جمله  دین کافی است و ممکن است برای این سخن خود به برخی ادلٔه قرآنی استدالل کنند از

ءٍّ ﴿ ِ ََشْ
ْْلَا َعلَيَْك الِْكَتاَب تِبَْيانًا للُِكل  [۸۹]النحل:  ﴾ َونَزذ

 گر هر چیزی است بر تو نازل کردیم( )و این کتاب را که روشن 
 :تعال کهیا این سخن پروردگار م

ءٍّ ﴿ ْطَنا ِِف الِكَتاِب ِمن ََشْ ا فَرذ  [ ۳۸]األنعام:  ﴾ مذ
 ایم(. ذار نکردهتاب )لوح محفوظ( فروگ)ما هیچ چیزی را در ک

نیز آن را بر    ملسو هيلع هللا ىلصبا دقت در این مقوله و حتی در الفاظ آن متوجه خواهی شد که پیامبر  
جعزٔه نبوی برای بیان انحراف گویندٔه آن. از زبان آورده! البته به عنوان یک پیش بینی و م 

بر اریکٔه خود تکیه  شما را نیابم که    فرمودند: »کسی از  ملسو هيلع هللا ىلصروایت است که پیامبر    ابورافع  
آن از  چیزی  یا  من  اوامر  از  امری  و  کردهزده  نهی  میچه  او  به  سپام  میرسد،  گوید: س 

مینمی پیروی  بود  خدا  کتاب  در  که  را  چه  هر  که    1کنیم«. دانم،  لئیمانه  است  سخنی  این 
ه علیه وسلم. اما  داشت قرآن است و باطنش کم دانستن مقام پیامبر صلی الل ظاهرش بزرگ

 
بوداوود و ترمذی و ابن ماجه و احمد.  به روایت ا  -1

گوید: این حدیثی حسن است. آلبانی آن  ترمذی می
 داند. را صحیح می
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ین انحراف  کند، از سوی دیگر با وقوع ابا وجود دردی که این سخن در دل مومن ایجاد می
 .برد تر به صدق نبوت ایشان پی میبیان داشته بود بیش ملسو هيلع هللا ىلصه پیامبرمان کچنان

یاری  کرده  مطرح  شبهه  این  که  اشکالی  رفع  در  شرعی  حقیقت  سه  ادراک 
 :رساندمی

ن کریم حجت است و سنت نبوی نیز حجت است، چراکه هر دو  رآ ق  حقیقت نخست:
روایت دیگری از حدیث پیشین بیان  در    ملسو هيلع هللا ىلصاند و این همان چیزی است که رسول الله  وحی
فرمایند: »چه بسا مردی در حالی که بر اریکٔه خود تکیه داده است،  جا که میاند، آنکرده

چه را  ما و شما ]داور[ کتاب خداست، پس هر آنگوید: میان رسد پس میحدیث من به او می
دانیم؛ حال  فتیم حرام میچه را در آن حرام یا شماریم و هر آندر آن حالل یافتیم حالل می

  1چه رسول خدا حرام بگرداند مانند چیزی است که خداوند حرام گردانده است«. که هر آنآن 
آن  ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر   او همانند تحریم خدلیل  بیان کر که تحریم  را در روایتی دیگر  ده  داوند است 

گاه باشید که قرآن و  فرموده است: »آگاه باشید که به من کتاب و مانند آن داده شده است. آ
به همراهش مانند آن به من داده شده است، آگاه باشید که نزدیک است مردی بر اریکٔه خود  

ل یافتید حالل بدانید و هر چه در  لم داده بگوید: قرآن برایتان کافی است، هر چه در آن حال
 2آن حرام یافتید حرام بدانید«.

 
گوید: این حدیثی است  به روایت ترمذی؛ وی می  -1

صحیح   را  آن  آلبانی  وجه.  این  از  غریب  و  حسن 
 داند. می

به روایت ابوداوود و احمد. آلبانی آن را صحیح    2-
 . داندمی
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حرام قرار داده مانند آن است که در قرآن حرام شده باشد    ملسو هيلع هللا ىلصبنابراین هر آنچه پیامبر خدا  
همانند قرآن وحی منزل است، زیرا همانطور که قرآن بر    ملسو هيلع هللا ىلصبر این اساس که سخنان پیامبر  

 .ز به ایشان داده شده استایشان نازل شده، سنت نی 
 :فرمایدآن است که میاز جمله دالیل آن، سخن الله متعال در قر 

 [ ۴، ۳]نجم:  ﴾ إِْن ُهَو إَِلذ وَِْحٌ يُوَِح  (۳)َوَما يَنِطُق َعِن الَْهَوى  ﴿
 شود نیست(.جز وحیی که وحی می( این سخن به۳گوید ))و از سر هوس سخن نمی

شود وحی است و این به  صادر می  ملسو هيلع هللا ىلصیامبر  که هر چه از پبر آن این دلیلی است واضح  
 .ای حجیت و الزامی بودن آن برای مردم استمعن 

منظور این    گویند: از اعتراضات عجیب و غریب به این استدالل این است که می
آن  که  است  این  پیامبر  آیه  می  ملسو هيلع هللا ىلصچه  زبان  به  قرآن  آن  از  شامل  سنت  و  است  وحی  آورد 

 .شودنمی
  ملسو هيلع هللا ىلصگوییم: این برداشت ممتنع است، زیرا مقتضایش این است که سخنان دیگر پیامبر می

 .از روی هوس باشد و این طعن واضح در مقام نبوت و عصمت ایشان است
اگر گفته شود: این سخن برخی از مفسران در تفسیر این آیه است، بنابراین الزمٔه سخن  

 .کندما بر آنان نیز صدق می
: خیر، بلکه این سخن برای شما الزام آور است نه برای آنان، به دلیل دو تفاوت  وییمگمی

 :مهم
انگیزٔه شما از این ادعا، مخاصمٔه سنت و رد آن    تفاوت اول در انگیزٔه این سخن است.

است، در حالی که آن مفسران بر وجوب پیروی از سنت و وحی دانستن آن اتفاق نظر دارند  
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آشکار است، بنابراین، الزام مورد نظر به    ملسو هيلع هللا ىلصبر وجوب طاعت پیامبر    ر آنانو این در تفسی 
 .گردد زیرا این حقیقت سخن شماست نه آنانشما برمی

َوَما يَنِطُق َعِن  ﴿زیرا عموم کسانی که این    تفاوت دوم در طبیعت این تفسیر است؛
شود  ه این قسمتی از معنای آیه است میاند ک اند، اشاره کردهرا به قرآن تفسیر کرده  ﴾ الَْهَوى
قصد منحصر دانستن این معنی به قرآن را داشته باشند. بنابراین اختالف مورد نظر    کهنه آن

تنوع  سورٔه    1اختالف  در  »صراط«  لفظ  تفسیر  در  مفسران  اختالف  مانند  تضاد،  نه  است 
هایی  بر قرائن و انگیزه  رای مفسر مبنی بر ترجیح یک معنا بر دیگر معانی،فاتحه. آنجا نیز  

، بنابراین با وجود مرجوح بودن این تفسیر و مخالفت آن با سخن  است مخالف انگیزٔه شما
آید زیرا همٔه علمای امت از  بسیاری از مفسران، هرگز برای سلب حجیت از سنت به کار نمی

پیامبر   امرو  ملسو هيلع هللا ىلصزمان  این تا  اتفاق نظر دارند و بر  بر حجت بود سنت  تقریر  که  ز  سنت در 
 .است که در ادامه به شکل قاطع آشکار خواهد شداحکام شرعی معتبر است و این چیزی 

نازل شده تنها قرآن    ملسو هيلع هللا ىلصچه بر پیامبر  الله متعال در قرآن تاکید نموده که آن  حقیقت دوم:
نیز نازل شده که از آن به نام »حکمت« یاد شده  نیست، بلکه همراه با قرآن چیزی دیگری  

 :فرمایدست. الله تعالی میا

﴿  ِ اّللل فَْضُل  َوََكَن  َتْعلَُم  تَُكْن  لَْم  َما  وََعلذَمَك  َواْْلِْكَمَة  الِْكَتاَب  َعلَيَْك   ُ اّللل نَزَل 
َ
َوأ

 [۱۱۳]النساء:  ﴾ َعلَيَْك َعِظيًما

 
می  اختالف   -1 اختالفی  به  آن  تنوع  در  که  گویند 

اقوال گوناگون همه در یک آن درست باشند و منافی  
تفسیر   در  مفسران  اختالف  مانند  نباشند،  هم 

اند و  »صراط مستقیم« که برخی آن را قرآن دانسته

که همٔه این معانی  برخی اسالم و اقوال دیگر، حال آن
آن میان  تعارضی  زیرا  است  نیست.  صحیح  ها 

 مترجم()
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دانستی به تو آموخت و فضل  چه را نمینازل کرد و آن)و الله کتاب و حکمت را بر تو  
 له همواره بر تو بزرگ بود(. ال 
 :فرمایدو می

آيَاتِهِ  ﴿ َعلَيِْهْم  َيتْلُو  نُفِسِهْم 
َ
أ ِْن  مل رَُسوًَل  فِيِهْم  َبَعَث  إِذْ  الُْمؤِمننَِي  لََعَ   ُ اّللل َمنذ  لََقْد 

ِيِهْم َويَُعللُِمُهُم الِْكَتاَب َواْْلِ     ﴾ بنِيٍّ ْكَمَة ِإَون َكنُواْ ِمن َقبُْل لَِِف َضاللٍّ مُّ َويَُزكل
 [ ۱۶۴]آل عمران: 

)به یقین الله بر مومنان منت نهاد ]که[ پیامبری از خودشان در میان آنان برانگیخت  
تا آیات خود را بر ایشان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد،  

 آن در گمراهی آشکاری بودند(.  که قطعا پیش ازحال آن
 :فرمایدو همچنین می

ِ َواْْلِْكَمةِ﴿  [ ۳۴]األحزاب:  ﴾ َواذُْكْرَن َما ُيتََْل ِِف ُبُيوتُِكنذ ِمْن آيَاِت اّللذ
 شود را یاد کنید(. های شما خوانده میچه را که از آیات الله و حکمت در خانه)و آن

نازل شده کتاب و حکمت است و این حکمت عین قرآن نیست   ملسو هيلع هللا ىلصچه بر پیامبر بنابراین آن
چرا    ملسو هيلع هللا ىلصست جز سنت پیامبر  یرا بر قرآن عطف شده و مقتضای آن مغایرت است و چیزی نیز

به مردم ابالغ کرده خالی از دو حالت نیست: یا از کالم الله است )کتاب(    ملسو هيلع هللا ىلصکه هر چه پیامبر  
 .چیزی از کالم خود پیامبر صلی الله علیه وسلم )حکمت = سنت(و یا  

به پایکریم مبنی بر امچه در قرآن  آن  حقیقت سوم: پیامبر  ر  آمده    ملسو هيلع هللا ىلصبندی به سنت 
گر داللت قطعی و موکد بر حجت بودن سنت  های آن بسیار زیاد است و نشاناست که نمونه

 :بندی کردگونه دستهتواند این است. این دالیل را با اختصار فراوان می ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر 
 :له علیه وسلمامر صریح به وجوب اطاعت از پیامبر صلی ال (۱
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 :فرمایدالله متعال می

َ ََل ُُيِبُّ الَْكفِرِينَ ﴿ ذْواْ فَإِنذ اّللل َ َوالرذُسوَل فإِن تََول ِطيُعواْ اّللل
َ
 [ ۳۲ان: ]آل عمر  ﴾ قُْل أ

روی اگر  پس  کنید؛  اطاعت  را  پیامبر  و  الله  را )بگو  کافران  الله  قطعا  شدند  گردان 
 )دوست ندارد

 :فرمایدو باز می

ِطيُعوا الرذُسوَل لََعلذُكْم تُرَْْحُونَ ﴿
َ
َكةَ َوأ اَلةَ َوآتُوا الزذ قِيُموا الصذ

َ
 [۵۶]النور:   ﴾ َوأ

را بدهید و پیامبر را فرمان برید تا مورد رحمت قرار )و نماز را برپا دارید و زکات  
 گیرید( 

 :فرمایدو می

رَْسلَْنا ِمن رذُسولٍّ إَِلذ ِلُ ﴿
َ
ِ َوَما أ  [ ۶۴]النساء:  ﴾ َطاَع بِإِذِْن اّللل

 که به توفیق الهی از او اطاعت کنند( )و ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر آن
 :ایدفرمو همچنین الله عزوجل می

َشدِ ﴿  َ اّللذ إِنذ   َ اّللذ َواتذُقوا  فَانَتُهوا  َعنُْه  َنَهاُكْم  َوَما  فَُخُذوهُ  الرذُسوُل  آتَاُكُم  يُد  َوَما 
 [ ۷]الحشر:   ﴾ الْعَِقابِ 

آن( آن و  از  بگیرید و  را  آن  داد  به شما  ]او[  پیامبر  را  باز  چه  باز داشت،  را  چه شما 
 کیفر است(. زید که همانا الله سختایستید و تقوای الله را پیشه سا 

 :که اطاعت از پیامبر صلی الله علیه وسلم، از اطاعت خداوند است( بیان این۲
 :یدفرما ی میالله تعال

رَْسلَْناَك َعلَيِْهْم َحِفيًظا﴿
َ
َ َوَمن تََوَّلذ َفَما أ َطاَع اّللل

َ
ْن يُِطِع الرذُسوَل َفَقْد أ    ﴾ مذ
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 [ ۸۰]النساء: 
گردان کس از پیامبر اطاعت کند در حقیقت الله را اطاعت کرده و هر کس روی)هر  

 ایم(. شود ما تو را بر آنان نگهبان نفرستاده
 :و پاداش آن در آخرت ملسو هيلع هللا ىلصان اجر اطاعت از پیامبر  یب (۳

 :فرمایدپروردگار متعال می

﴿ ِ َها اْلذاُس إِّنلِ رَُسوُل اّللل يُّ
َ
رِْض َل قُْل يَا أ

َ
َماَواِت َواأل ِي ََلُ ُملُْك السذ إَِلُْكْم ََجِيًعا اَّلذ

َورَ   ِ بِاّللل فَآِمُنواْ  َويُِميُت  ُُيِِْي  ُهَو  إَِلذ  َوََكَِماتِهِ  إََِلَ   ِ بِاّللل يُْؤِمُن  ِي  اَّلذ لِ  ِ مل
ُ
األ اْلذِبلِ  ُسوَِلِ 

 [ ۱۵۸]األعراف:  ﴾ َواتذبُِعوُه لََعلذُكْم َتْهَتُدونَ 
که   ]خدایی[  همان  هستم.  شما  همٔه  سوی  به  الله  پیامبر  من  مردم  ای  )بگو 

او نیست که    ها و زمین از آن اوست، هیچ معبودی ]به حق[ جز روایی آسمانفرمان
ای است میراند. پس به الله و فرستادٔه او که پیامبر درس نخواندهکند و میزنده می

 ن آورید؛ امید که هدایت شوید(. ا که به الله و کلمات او ایمان دارد ایم
 :فرمایدو می

ِي ََيُِدونَُه َمْكتُ ﴿ ذ اَّلذ ملِ
ُ
ِيَن يَتذبُِعوَن الرذُسوَل اْلذِبذ األ وبًا ِعنَدُهْم ِِف اتلذْوَراةِ َواإِلْْنِيِل  اَّلذ

ُمرُُهم بِالَْمْعُروِف َويَنَْها
ْ
ِ يَأ يل ُِم َعلَيِْهُم اْْلََبآئَِث  ُهْم َعِن الُْمنَكرِ َويُِحلُّ لَُهُم الطذ َباِت َويَُحرل

ِيَن آَمنُ  ْغاَلَل الذِِت َكنَْت َعلَيِْهْم فَاَّلذ
َ
وهُ  َويََضُع َعنُْهْم إِْْصَُهْم َواأل ُروُه َونَََصُ بِهِ وََعزذ واْ 

ْولَئَِك ُهُم الُْمْفلُِحونَ 
ُ
نزَِل َمَعُه أ

ُ
َِي أ َبُعواْ اْلُّوَر اَّلذ  [ ۱۵۷]األعراف:  ﴾ َواتذ

در   خود  نزد  را  او  ]نام[  که  نخوانده  درس  پیامبر  رسوِل  این  از  که  کسانی  )همان 
می نوشته  انجیل  و  میتوارات  پیروی  ]همان  یابند  کار  کنند  به  را  آنان  که[  پیامبر 

دارد و برای آنان چیزهای پاکیزه را  دهد و از کار ناپسند باز میپسندیده فرمان می
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گرداند و از ]دوش[ آنان قید و بندهایی را که بر  ناپاک را حرام می  حالل و چیزهای
دارد، پس کسانی که به او ایمان آوردند و بزرگش داشتند و  ایشان بوده است برمی

همان  اریی آنان  کردند،  پیروی  است  شده  نازل  او  با  که  را  نوری  و  کردند  اش 
 .رستگارانند( 

 :فرمایدو همچنین می

ُحُدودُ ﴿ نَْهاُر  تِلَْك 
َ
األ ََتْتَِها  ِمن  ََتْرِي  َجنذاتٍّ  يُْدِخلُْه  َورَُسوََلُ   َ اّللل يُِطِع  َوَمن   ِ اّللل  

 [ ۱۳]النساء:  ﴾ يمُ َخاِِلِيَن فِيَها َوَذلَِك الَْفْوُز الَْعظِ 
هایی  ها حدود الهی است و هر کس از الله و پیامبر او اطاعت کند وی را به بهشت)این 

اند و این های[ آن نهرها روان است؛ در آن جاودانه]درختان و کاخ  درآورد که از زیر 
 همان کامیابی بزرگ است(

 :فرمایدو می

َ فَ ﴿ ُ َويَ قُْل إِن ُكنُتْم َُتِبُّوَن اّللل ُ َغُفوٌر  اتذبُِعوِِن ُُيْبِبُْكُم اّللل ْغفِْر لَُكْم ُذنُوبَُكْم َواّللل
 [ ۳۱]آل عمران:  ﴾ رذِحيمٌ 

الله را دوست دارید از من پیروی کنید تا الله دوستتان بدارد و گناهان شما    )بگو اگر
 .را بر شما ببخشاید و الله آمرزندٔه مهربان است(

 :سرپیچی کند ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر برای کسی که از امر  ( بیان وعید و تهدید۴
 :فرمایدالله تعالی می

ِيَن ُُيَالُِفوَن َعْن ﴿ ِلمٌ فَلَْيْحَذرِ اَّلذ
َ
ْو يُِصيَبُهْم َعَذاٌب أ

َ
ن تُِصيَبُهْم فِتَْنٌة أ

َ
ْمرِهِ أ

َ
   ﴾ أ

 [ ۶۳]النور:  
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ی بدیشان رسد یا  کنند بترسند که مبادا بالی)پس کسانی که از فرمان او سرپیچی می
 به عذابی دردناک گرفتار شوند(

 :فرمایدو می

َ َورَُسوََلُ  ﴿ ا فِيَهاَوَمن َيْعِص اّللل  [ ۱۴]النساء:  ﴾ َويََتَعدذ ُحُدوَدهُ يُْدِخلُْه نَاًرا َخاِِلً
)و هر کس از الله و پیامبر او نافرمانی کند و از حدود مقرر او تجاوز نماید وی را در  

 ر آورد که جاودانه در آن خواهد ماند( آتشی د
 :فرمایدو باز می

ِ َما  َوَمن يَُشاقِِق الرذُسوَل ِمن  ﴿ ِ َ ََلُ الُْهَدى َويَتذبِْع َغْْيَ َسبِيِل الُْمْؤِمننَِي نَُوَلل َبْعِد َما َتَبنيذ
 [ ۱۱۵]النساء:  ﴾ تََوَّلذ َونُْصلِهِ َجَهنذَم َوَساءْت َمِصًْيا 

ه راه هدایت برای او آشکار شد با پیامبر به مخالفت برخیزد و  کس از آن )و هرکس پ
مومنان   راه  غیر  کرده  ]راهی[  سو  بدان  را  خود  روی  بدانچه  را  وی  گیرد  پیش  در 

 گاه بدی است(واگذاریم و به دوزخش کشانیم و چه بازگشت
 :فرمایدو می

ِيَن َكَفُرواْ وََعَصُواْ  ﴿ رُْض َوََل يَكْ يَوَْمئِذٍّ يََودُّ اَّلذ
َ
ى بِِهُم األ َ  الرذُسوَل لَْو تَُسوذ ُتُموَن اّللل

 [ ۴۲]النساء:   ﴾ َحِديًثا
کنند که ای اند آرزو میاند و از پیامبر نافرمانی کرده)آن روز کسانی که کفر ورزیده

 توانند داشت(شدند و از الله هیچ سخنی را پوشیده نمیکاش با خاک یکسان می
 :فرمایدو همچنین می

ْولَئَِك ِِف  ﴿
ُ
َ َورَُسوََلُ أ ِيَن ُُيَادُّوَن اّللذ َذللنِيَ إِنذ اَّلذ

َ
 [ ۲۰]المجادلة:   ﴾ األ
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خیزند در ]زمرٔه[ زبونان  )در حقیقت کسانی که با الله و پیامبر او به دشمنی برمی
 خواهند بود(. 

الله صلی    ( نفی هرگونه اختیار از مومنان هنگام صدور حکمی از سوی رسول ۵
 :الله علیه وسلم
 :فرمایدالله متعال می

وَ ﴿ لُِمْؤِمنٍّ  َكَن  ِمْن  َوَما  اْْلَِْيَةُ  لَُهُم  يَُكوَن  ن 
َ
أ ْمًرا 

َ
أ َورَُسوَُلُ   ُ إَِذا قَََض اّللذ ُمْؤِمَنةٍّ  ََل 

ْمرِهِمْ 
َ
 [ ۳۶]األحزاب:  ﴾ أ

فرمان دهند برای   )و هیچ مرد و زن مومنی را نرسد که چون الله و پیامبرش به کاری
 آنان در کارشان اختیاری باشد(. 

 :از سنت پیامبر، در نفاق واقع شدهگردان که شخص روی ( بیان آن۶
 :فرمایدالله تعالی می

وَن َعنَك  ﴿ الُْمَنافِِقنَي يَُصدُّ يَْت 
َ
َرأ الرذُسوِل  ُ ِإَوَل  نَزَل اّللل

َ
أ َما  إَِل  َتَعالَْواْ  لَُهْم  ِإَوَذا قِيَل 

 [ ۶۱]النساء:  ﴾ وًداُصدُ 
کرده و به سوی پیامبر بیایید،  چه الله نازل  )و چون به آنان گفته شود به سوی آن

 .تابند( بینی که از تو سخت روی برمیمنافقان را می
 :( حرمت پیشی گرفتن از پیامبر صلی الله علیه وسلم۷

 :فرمایدالله متعال می

ِيَن آَمُنوا ََل ﴿ َها اَّلذ يُّ
َ
ِ يَا أ ُموا بنَْيَ يََدِي اّللذ ِ َ َسِميٌع َعلِيمٌ  َورَُسوَِلِ َواتذُقوا   ُتَقدل َ إِنذ اّللذ   ﴾ اّللذ

 [ ۱]الحجرات: 
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اید در برابر الله و پیامبرش ]در هیچ کاری[ پیشی مجویید  )ای کسانی که ایمان آورده
 .و از الله پروا بدارید که الله شنوای داناست( 

 :پیامبر صلی الله علیه وسلمردن اختالفات به ( امر به عرضه ک۸
 :ایدفرمالله عزوجل می

ِ َواْلَوِْم اآلِخرِ ﴿ ِ َوالرذُسوِل إِن ُكنُتْم تُْؤِمُنوَن بِاّللل ءٍّ فَُردُّوهُ إَِل اّللل    ﴾ فَإِن َتَنازَْعُتْم ِِف ََشْ
 [ ۵۹]النساء: 

الله   به  اگر  یافتید  آن را به )پس هرگاه در امری اختالف نظر  ایمان دارید  و آخرت 
 ]او[ عرضه بدارید(. پیامبر ]کتاب[ الله و ]سنت[ 

 :( امر به اقتدای پیامبر صلی الله علیه وسلم۹
 :الله متعال فرموده است

َ َواْلَوَْم اآْلِخرَ ﴿ لَِمن َكَن يَرُْجو اّللذ ْسَوةٌ َحَسَنٌة ل
ُ
ِ أ    ﴾ لََقْد َكَن لَُكْم ِِف رَُسوِل اّللذ

 [ ۲۱]األحزاب: 
سرمشقی نیکوست برای آن کس که به الله  )قطعا برای شما در ]اقتدا به[ رسول الله  

 و آخرت امید دارد( 
 :و همچنین 

ِ َوََكَِماتِهِ َواتذبُِعوُه لََعلذُكْم َتْهتَ ﴿ ِي يُْؤِمُن بِاّللل لِ اَّلذ ِ مل
ُ
ِ َورَُسوَِلِ اْلذِبلِ األ    ﴾ُدونَ فَآِمُنواْ بِاّللل

 [ ۱۵۸]األعراف: 
ای که به الله و کلمات او ایمان  پیامبر درس ناخوانده)پس به الله و فرستادٔه او آن  

 .دارد ایمان بیاورید و او را پیروی کنید، امید که هدایت شوید(
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پیامبر  ها جملهاین  از سنت  برگرفتن  قرآنی دربارٔه وجوب  قطعی  از حقایق  بود،    ملسو هيلع هللا ىلصای 
باور دارد بنابراین هر کس و  پیام  اقعا به قرآن  از سنت  در برابرش    ملسو هيلع هللا ىلصبر  راهی جز پیروی 

به شکل متواتر در قرآن آمده و بیان شده که    ملسو هيلع هللا ىلصنیست چرا که امر به وجوب اطاعت از پیامبر  
 .این اطاعت از اطاعت خداوند است

می قرآن  از  که  است  چیزهایی  آن  در  پیامبر  از  اطاعت  منظور  شود:  گفته  رد،  آوشاید 
 .او اطاعت کرد بنابراین هرگاه بر اساس قرآن امر نمود باید از

گوییم: اگر اطاعت او منحصر به نصوص قرآن است، چرا خداوند اساسا باید به اطاعت می
امر کند؟ در این صورت چه تفاوتی میان پیامبر و دیگران است؟ هر کس چیزی از    ملسو هيلع هللا ىلصرسول  

برای    ملسو هيلع هللا ىلصدیگر چه نیازی است که مخصوصا اسم پیامبر  قرآن بگوید اطاعت از او واجب است،  
شود که دربارٔه اطاعت  اطاعت آورده شود؟ در مورد اقتدا به پیامبر نیز همان چیزی گفته می

 .از او گفته شد
 :لت عقلیدال

اینجا سه مسیر عقلی وجود دارد که ضرورتا دال بر وحی بودن و مستدل بودن سنت است 
 :نیاز شده بهانٔه کافی بودن قرآن از آن بیتوان بکه نمیو این 

 :مسیر نخست 
پذیر نبودن برپا داشتن دین بدون در نظر گرفتن سنت پیامبر صلی الله  امکان

 :علیه وسلم
هایی بود که در رد شبهٔه مدعیان اکتفای به  یکی از نخستین استداللاین مناقشٔه عقلی  

از عمران بن حصین نقل  این    قرآن به کار رفته است.  با کسی که دچار  شده که در گفتگو 
از ظهر چهار  ای که نمشبهه شده بود گفت: »تو انسان احمقی هستی، آیا در کتاب خدا دیده
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د نیست؟« سپس نماز و زکات و دیگر موارد را برایش  رکعت است و در آن قرائت با صدای بلن
این  الله میشمرد، سپس گفت: »آیا  بی؟ کتاب خدا به آن حکم  یا ها را تفسیر شده در کتاب 
 1کند«. نموده و سنت تفسیرش می

دهد منکر سنت پیامبر از ارائٔه دلیل برای لیست  که این استداللی واضح است و نشان می
م قطعی شرع ناتوان است. احکامی که هیچ مسلمانی در مورد آن اختالف بلندباالیی از احکا 

 .ندارد، اما بیان و توضیح آن در سنت آمده است
این است،  شاید  امت  نزد  عملی  متواتر  جملٔه  از  امور،  این  بگوید:  کسی  جا 

 2.بنابراین باید آن را پذیرفت
است؛ او فراموش کرده که ادعایش  گوییم: این استدالل در حقیقت رد سخن مدعی آن  می

بنا بر محدود ساختن حجیت بر قرآن بود و اگر به متواتر عملی استناد کند از احتجاج به  
آن عبور کرده و با عبور از »محدود شدن به قرآن« در حقیقت اعتراف کرده که ادعایش  قر 

 .باطل است
؟ قطعا پاسخی ندارد  پرسیم: این متواتر عملی بر چه چیزی مستند استسپس از او می

دریافت شده، زیرا دین جز از طریق ایشان    ملسو هيلع هللا ىلصکه بگوید: این چیزی است که از پیامبر  جز آن
دریافت شده از دو حالت    ملسو هيلع هللا ىلصشود: هر چه از طریق پیامبر  شود. به او گفته مییگرفته نم

 
( و ابن  ۴۱۶/  ۱به روایت آجری در »الشریعة« )  -  1

 (.۲۳۵/ ۱بطة در »اإلبانة« )
که    2- است  سنت  منکران  از  برخی  استدالل  این 

عملی   متواتر  عنوان  به  را  شرعی  احکام  از  برخی 
پذیرند، اما گروهی دیگر از منکران سنت همین می

به دهد انکار سنت  را نیز قبول ندارند و این نشان می
می بزرگی  اختالف  انتظار چه  در  باید  و  انجامد 

ه یکدیگر های گوناگونی از این منکران بود کگروه
 را تکفیر کرده و گمراه خواهند پنداشت. )مترجم( 
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ود ایشان و تا  خارج نیست: یا از کالم الله است که از قرآن نقل کرده یا از سخن و سنت خ 
وقتی که این احکام عملی متواتر در قرآن نیست الزاما از سنت است و در نتیجه مطلوب ما  

 .شود حاصل می
 :دوممسیر 

پیامبر   یاری  ملسو هيلع هللا ىلصسنت  پیامبر  بهترین  زیرا  است  الله  کتاب  فهم  برای  ترین  آگاه  ملسو هيلع هللا ىلصرسان 
نقشانسان از  یکی  و  است  پروردگار  سخن  به  ایش ها  است، های مهم  قرآن  معانی  بیان  ان 
 :فرمایدکه الله تعالی میچنان

َ لِلنذاِس مَ ﴿ ِ ِْكَر تِلَُبنيل نَزْْلَا إَِلَْك اَّلل
َ
ُرونَ َوأ َِل إَِلِْهْم َولََعلذُهْم َيَتَفكذ  [ ۴۴]النحل:  ﴾ ا نُزل

نازل شده سوی ایشان  چه را بهسوی تو نازل کردیم تا برای مردم آن)و این قرآن را به
 . )است توضیح دهی و امید که آنان بیندیشند

است و سنت   ملسو هيلع هللا ىلصگوید: »سنت نزد ما همان آثار پیامبر  امام احمد در »أصول السنة« می
گوید: »شخص به حدیث بیش از خوردن عبدالرحمن بن مهدی می  1کند«. قرآن را تفسیر می

از زیباترین آثار نقل    2کند«. سیر میگوید: »حدیث قرآن را تفو نوشیدن نیازمند است« و می
شده که تاکیدی است بر این معنی، سخنی است که ایوب سختیانی نقل کرده است که مردی  

بن الشخیر ـ که از بزرگان تابعین است ـ گفت: جز قرآن چیزی به ما نگویید.    به مطرف 
جای را  چیزی  سوگند  خدا  »به  گفت:  نمیمطرف  قرآن  ]سخن گزین  اما  را  خواهیم؛  کسی   ]

 3تر است«.خواهیم که از ما به قرآن آگاهمی

 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لاللکائی   -1
(۱ /۱۷۵.) 

 (. ۱۶الکفایة في علم الروایة للخطیب البغدادي ) -2
 (.۱۱۹۳/ ۲علم وفضله البن عبدالبر )جامع بیان ال 3
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کتابش آگاه  بنابراین پیرو سنت بیش از دیگران نسبت به فهم مراد و مقصود پروردگار در  
تر است ]یعنی  ه قرآن آگاهاست زیرا از دروازٔه درست به فهم قرآن وارد شد و از کسی که ب

 .استپیامبر صلی الله علیه وسلم [ آن را خواسته 
 :مسیر سوم 

انجامد و بلکه از سه وجه به  می  ملسو هيلع هللا ىلصانکار سنت الزاما و قطعا به طعن و ایراد در پیامبر  
 :شودمیطعن در خود قرآن منجر  

 :وجه نخست 
به اموری پرداخته و مواردی را ذکر کرده که در قرآن نیست، زیرا به تواتر از    ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر  

روایت شده که دربارٔه امور غیبی مربوط به گذشته و آینده و حال سخن گفته و    ملسو هيلع هللا ىلصایشان  
قرآن   که  کسانی  گفتٔه  است.  نهاده  بنیان  را  بسیاری  احکام  و  تشریعات  کافی  همچنین  را 

معنمی به  الزاما  پیامبر  دانند  بر  کردن  وارد  ایراد  بسیاری    ملسو هيلع هللا ىلصای  سخنان  ایشان  زیرا  است 
اند که مستند و اساسی از قرآن ندارد، حال در موارد مذکور ـ اگر سخن ایشان را حجت  گفته

 ندانیم ـ باید آن را بر چه معنایی حمل کنیم؟ 
ن اشاره شده است کنیم که در قرآن به آرا ذکر میبرای تاکید بر این مسئله تنها یک مثال  

تا مخالفان ما وقوع چنین موردی را منکر نشوند. به تواتر ثابت شده که مسلمانان در آغاز  
که پروردگار متعال امر نمودند  کردند، تا آنکار نمازهایشان را به سوی بیت المقدس ادا می

 :فرمایدیتا برای نماز رو به کعبه کنند. الله تعالی م 

ِ وَْجَهَك َشْطَر الَْمْسِجِد  قَْد نََرى  ﴿ َنذَك قِبْلًَة تَرَْضاَها فََولل ِ َماء فَلَُنَولل َتَقلَُّب وَْجِهَك ِِف السذ
ُّواْ وُُجوَِهُكْم َشْطَرُه   [ ۱۴۴]البقرة:  ﴾ اْْلََراِم وََحيُْث َما ُكنُتْم فََول
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اش تا[ تو را  بینیم، پس ]ببه خوبی می )ما ]به هر سو[ گردانیدن رویت در آسمان را
سوی مسجدالحرام  ای که بدان خشنود شوی برگردانیم، پس روی خود را بهبه قبله

 کن و هر جا بودید روی خود را به سوی آن بگردانید(. 
پیامبر    پرسش است:  نماز    ملسو هيلع هللا ىلصاین  المقدس  بیت  به سوی  اساسی  بر چه  ایشان  یاران  و 

ای پیش از کعبه اشاره کند تا این آیه،  ه قبلهای در قرآن نیست که بآیهکه  خواندند؟ حال آنمی
 .آیٔه قبلی را نسخ کند 

آن هر  که  است  این  بر  دال  صریحی  شکل  به  دلیل  جمله  این  از  شده  وارد  سنت  در  چه 
است و هرکس از    ملسو هيلع هللا ىلصتشریعاِت آن، مانند قرآن واجب االتباع است زیرا از جملٔه اطاعت پیامبر  

 .طاعت کرده استاطاعت کند از الله ا  ایشان
 :وجه دوم

شک  گویند[ گمراه بود، بیکه این گروه میاگر پیروی از سنت واجب نبود و پیرو آن ]چنان
باید در قرآن به این مورد اشاره شده بود تا مردم دین خود را بشناسند؛ اما چنین چیزی را  

و بیان فضل و برکت    ملسو هيلع هللا ىلصپیروی از پیامبر    بینیم و بلکه برعکس، در قرآن امر بهدر قرآن نمی
که خیر دنیا و آخرت بر این پیروی مترتب است و نسبت به کسی که دست از  آمده و این آن  

اند در  که این دین را به ما رسانده  ملسو هيلع هللا ىلصاین پیروی بکشد وعید شدید آمده است. صحابٔه پیامبر  
و به همین صورت مسلمانانی که پس از   اندگذاری به سنت استناد کردهامر تشریع و قانون

آمدن این آنان  ادعای  بنابراین،  برای  د.  شریعت  این است که  که سنت حجت نیست معنایش 
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مردم روشن نبوده و حق برایشان آشکار نشده بلکه باعث گمراهی و سرگشتگی آنان شده  
 1است.

 :وجه سوم 
آشکار   را  ادعا  این  زشتی  و  شناعت  که  خطرناکی  الزامات  در  میاز  که  است  این  سازد 

ادعا حتی خو این  پیامبر  حقیقت  ادعا خارج نمی  ملسو هيلع هللا ىلصد  این  از دایرٔه مخاطبان  نیز  سازد؛  را 
امری را خطاب به او    ملسو هيلع هللا ىلصبود و پیامبر    ملسو هيلع هللا ىلصیعنی مثال اگر صاحب این مقوله در دوران پیامبر  

گفت: ای رسول  ید میفرمود که نص آن در قرآن نیست، لزوما صاحب این مقوله با بیان می
فی است! همین یک صحنه برای تصور زشتی این سخن کافی است، خدا، کتاب خدا برای ما کا 

و معصیت و سرپیچی اوست و همچنین در بر    ملسو هيلع هللا ىلصچرا که حاوی سوء ادب در برابر پیامبر  
دارندٔه یک تناقض بزرگ است؛ چطور ممکن است کسی که معترف به پیامبری اوست امرش  

امبر ایراد وارد کردن در رسالت و پیامبری  تر بیان کردیم که الزمٔه رد امر پیکند؟ پیش  را رد
ایشان   پیامبری  به  این مدعی  اعتراف  و  را    ملسو هيلع هللا ىلصاوست  آن  رفتارهایی  که چنین  است  ادعایی 

 .کندتکذیب می
می انکار  را  سنت  بودن  حجت  که  نمیکسی  الزمهکند  این  از  سخنش  تواند  زشت  های 

بینیم که انکار سنت مدخلی است برای بسیاری از آنان که از طریق  ؛ برای همین میبگریزد
انجامد؛ زیرا این سخن در حقیقت  به انکار برخی از احکام قرآن یا ترک کامل اسالم میآن  

 
آن  1- نام  حال  به  سنت  پیروی  از  سنت  منکران  که 

یاد می  »شرک«  آنو پیروی شیطان  و  این  کنند  قدر 
می بد  را  سخنپیروی  بیشتر  که  دربارٔه دانند  شان 

پیامبر   پیروی  پنداشتن  جرم  و    ! است  ملسو هيلع هللا ىلصنکوهش 
 )مترجم(
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و   است  قرآن  خود  آن  منافی  پیامبر  و  اسالم  شریعت  در  ساختن  وارد  ایراد  به    ملسو هيلع هللا ىلصالزاما 
 .کندا تقویت میشورش کامل بر دین ر انجامد و نفاق و می

ماند که برخی با استدالل به این سخن الله متعال مطرح  اکنون پاسخ به اشکالی باقی می
 :کنندمی

ْْلَا َعلَيَْك الِْكَتاَب تِبَْيانًا للُِكلِ ﴿ ءٍّ َونَزذ  [۸۹]النحل:  ﴾  ََشْ
 یم( گر هر چیزی است بر تو نازل کرد)و این کتاب را که روشن 

 :فرمایدو این سخن پروردگار متعال که می

ءٍّ ﴿ ْطَنا ِِف الِكَتاِب ِمن ََشْ ا فَرذ  [ ۳۸]األنعام:  ﴾ مذ
 ایم(. )ما هیچ چیزی را در کتاب )لوح محفوظ( فروگذار نکرده

توان  سازد و میادعا، آیات فوق حجت بودن را به قرآن ـ بدون سنت ـ محدود میبنابر این  
 .نیاز شد زیرا قرآن »بیان کنندٔه همه چیز« استسنت بی با قرآن از

گر لزوم استناد به سنت نبوی است معانی  تر آوردیم و نشانپاسخ: همٔه دالیلی که پیش
که ادلٔه  ع بین دالیل شریعت تالش کرد نه آنمحکم و قاطع است و بر این اساس باید برای جم

ر هم قرار داد. بر این اساس، باید به مراد و منظور  شرع و آیات قرآن را به هم کوبید و در براب
این  از  »روشن پروردگار  قرآن  بیانگر  که  معنی،  و  این  درک  با  رسید.  است،  چیز«  همه  گر 

خواهد شد. منظور آیه این است که قرآن   اشکالی که از این فهم فاسد به وجود آمده نیز حل
دین خود به آن نیازمند است و این برای    گر همٔه اموری است که مسلمان درگر و روشن بیان

اند امری بدیهی  مطرح شده در قرآن آگاههر خوانندٔه قرآن و کسانی که به طبیعت قضایای  
رآن آمده است از جمله موارد  است و امکان ندارد از این آیه فهمیده شود که همه چیز در ق

چنین فهمی باطل است.    شناسی. بدیهی است کهمتعلق به علوم فیزیک یا شیمی یا زیست
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در مورد همٔه چیزهایی    گر بودن آنگر بودن قرآن« بیانبنابراین مراد پروردگار از »روشن 
 .است که مسلمان در امر دینش به آن نیازمند است

تر از آن چیزی است که این گروه  امور دینی« توسط قرآن وسیعاز سوی دیگر دایرٔه »بیان  
که از خالل  ت با نص مستقیم به احکام شرعی داللت کند یا آنکنند. قرآن ممکن استصور می

زیرا پیروی از سنت در حقیقت پیروی از    1به آن راهنمایی کند،   دیگر دالیل معتبر مانند سنت
عت از خداوند است ]و پیروی از سنت داخل در پیروی از  اطا   ملسو هيلع هللا ىلصقرآن است و اطاعت پیامبر  

روش از  یکی  این  و  است[  بی قرآن  ادلٔه  های  به  اشاره  با  یعنی  است  قرآن  توسط  احکام  ان 
 .است از جمله سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم تر خود قرآن تبیینش کردهمعتبری که پیش

 :اما این سخن پروردگار متعال که

ا فَرذطْ ﴿ ءٍّ مذ  [ ۳۸]األنعام:  ﴾ َنا ِِف الِكَتاِب ِمن ََشْ
 ایم( ده)ما هیچ چیزی را در کتاب فروگذار نکر 

 :توان از سیاق آن فهمیدمعنای این آیه را می

ا  ﴿ مذ ْمَثالُُكم 
َ
أ َمٌم 

ُ
أ إَِلذ  ِِبََناَحيْهِ  يَِطُْي  َطائِرٍّ  َوََل  رِْض 

َ
األ ِِف  َدآبذةٍّ  ِمن  ِِف  َوَما  ْطَنا  فَرذ

ونَ  ءٍّ ُثمذ إَِل َربلِِهْم ُُيَِْشُ  [۳۸]األنعام:    ﴾ الِكَتاِب ِمن ََشْ
کند  ای که با دو بال خود پرواز مینیست و نه هیچ پرنده ای در زمین ه)و هیچ جنبند

هایی مانند شما هستند. ما هیچ چیزی را در کتاب )لوح  ها ]نیز[ گروهکه آنمگر آن

 
ش  1- بیان  قرآن  در  چیز  همه  دیگر:  بیان  و  به  ده 

است.   قرآنی  بیان  از  بخشی  نیز  سنت  به  ارجاع 
 )مترجم(
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ایم؛ سپس ]همه[ به سوی پروردگارشان محشور خواهند  ذار نکردهمحفوظ( فروگ
 گردید(. 

حفوظ  کتاب در این آیه، قرآن نیست بلکه لوح مکند که منظور از  سیاق این آیه مشخص می
که منظور قرآن باشد اند. و با فرض آنکه تعداد زیادی از اهل تفسیر بیان کردهاست، چنان

آیٔه پیشین معنا و تفسیر میگفتهکه برخی از اهل تفسیر  ـ چنان شود که  اند ـ باز همانند 
که با داللت آشکار  باقی نگذاشته مگر آن  گر همه چیز از امور دین است و چیزی را قرآن بیان

 .آن را تبیین نموده است ملسو هيلع هللا ىلصل آورده که پیامبر جَم بیانش کرده یا به شکل م  
  ملسو هيلع هللا ىلصن اختالف کند این است که سنت پیامبر  خالصٔه چیزی که هیچ مسلمانی نباید دربارٔه آ

نَزل است و برای همین یک حجت شرعی معتبر است و اجماع اهل   اسالم بر این امر  وحی م 
با  مسئله  این  مخالف  که  کسی  بنابراین  شده،  سخن  منعقد  این  تهدیِد  و  وعید  مورد  شد 

 :اندپروردگار متعال است که فرموده

َ ََلُ الُْهَدى﴿ ِ َما    َوَمن يَُشاقِِق الرذُسوَل ِمن َبْعِد َما َتَبنيذ ِ َويَتذبِْع َغْْيَ َسبِيِل الُْمْؤِمننَِي نَُوَلل
 [ ۱۱۵]النساء:  ﴾  َونُْصلِهِ َجَهنذَم َوَساءْت َمِصًْيا تََوَّلذ 

که راه هدایت برا او آشکار شد با پیامبر به مخالفت برخیزد و  و هر کس پس از آن(
بدان را  راه مومنان در پیش گیرد وی  بدان سو کرده  چه روی خود  ]راهی[ غیر  را 

 است(.واگذاریم و به ذوزخش کشانیم و چه بازگشتگاه بدی 
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 ( سنت را باید بر قرآن عرضه کرد ۲)
این مقوله الزاما به معنای داشتن موضع منفی در برابر سنت نیست، بلکه برای پذیرفتن  

  دهد از جمله ضرورت عرضه کردن سنت بر قرآن و اطمینان ازسنت شروط خاصی قرار می
رفته شود و اگر مخالف  عدم مخالفت حدیث با قرآن، به این شکل که اگر موافق قرآن بود پذی

 .آن بود رد شود 
ممکن است طرفداران این نگاه، به برخی از احادیث هم استناد کنند از جمله: »حدیث از 

 چه موافق قرآن بود به شما رسید، آن از سوی من زبان من منتشر خواهد شد، پس هرگاه آن
ا حدیث: »من چیزی را  چه مخالف قرآن بود به شما رسید، آن از من نیست«. یاست و اگر آن 

گردانم مگر  ل ساخته و چیزی را حرام نمیچه خداوند در کتابش حال کنم مگر آنحالل نمی
اندازهآن  به  نگاه  این  در  نیز  برخی  گردانده«.  حرام  کتابش  در  خداوند  زیادهچه  روی  ای 

و اگر شوند که تنها قرآن حجت است  کشد و مدعی میشان به رد همٔه سنت میکند که کارمی
رده و اگر مخالف قرآن  سنت با قرآن موافق بود که تحصیل حاصل است و چیز جدیدی نیاو

این  ما  البته  است.  مردود  در  بود،  زیرا  پرداخت  نخواهیم  افراطی  نگاه  این  مناقشٔه  به  جا 
مو بیان  به  پیشین  مقولٔه  این ضعبررسی  بلکه  پرداختیم  سنت  کامل  رد  دربارٔه  به  مان  جا 

رآن کریم  پردازند که آن را مخالف قپردازیم که به رد احادیثی میکسانی می بررسی سخنان 
 .کنند تصور می

این زمینه وارد شده، چنان است که عالمه احمد شاکر    اما دربارٔه احادیثی که در 
گوید: »دربارٔه این معنا هیچ حدیث صحیح و حسنی وارد نشده بلکه الفاظ گوناگونی در  می

همه موضوع )ساختگی( یا به شدت ضعیف است تا جایی که هیچ یک از    این باره آمده که
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نیست«.  استشهاد مناسب  یا  استدالل  برای  احادیث  باب    1این  این  در  حدیثی  بنابراین  هیچ 
وجود ندارد که بشود برای این شبهه به آن استدالل کرد بلکه هرچه در این معنا وارد شده  

 .همه از جهت سند مشکل دارد
اند و به نقد  توجه ایرادی که در متن این احادیث وجود دارد نیز شدهگر ائمه ماز سوی دی

ان ضعف و عدم صحت این  اند. امام ابن حزم پس از سخن مفصل در بی متن آن همت گمارده
گوید: »اولین حدیثی که به  ای ظریف در بطالن معنای آن اشاره کرده میروایات، به نشانه

بینیم که قرآن مخالف این  اید؛ اما میدیثی است که شما آوردهکنیم همین حقرآن عرضه می
 :فرمایدحدیث است، زیرا الله تعالی می

رَُسو ﴿ لََعَ   ُ اّللذ فَاء 
َ
أ ا  َواْلََتاَم  مذ الُْقْرََب  َوَِّلِي  َولِلرذُسوِل  فَلِلذهِ  الُْقَرى  ْهِل 

َ
أ ِمْن  َِلِ 

بِيِل ََكْ ََل   ْغنَِياء ِمنُكْم َوَما آتَاُكُم الرذُسوُل  َوالَْمَساكنِِي َوابِْن السذ
َ
يَُكوَن ُدولًَة بنَْيَ اأْل

ُقوا ا  َ فَُخُذوهُ َوَما َنَهاُكْم َعنُْه فَانَتُهوا َواتذ َ َشِديُد الْعَِقابِ ّللذ  [۷]الحشر:    ﴾  إِنذ اّللذ
و از آن   ها عاید پیامبرش گردانید از آن اللهچه الله از ]دارایی[ ساکنان آن قریه)آن

بینوایان و  یتیمان  و  ]وی[  نزدیک  خویشاوندان  به  متعلق  و  ]او[  راه    پیامبر  در  و 
چه را پیامبر ]او[ به  گردد و آنماندگان است تا میان ثروتمندان شما دست به دست ن

چه شما را باز داشت، باز ایستید و تقوای الله را پیشه  شما داد آن را بگیرید و از آن
 کیفر است( الله سختسازید که همانا 

 فرماید: و می

رَْسلَْناَك َعلَيِْهْم َحِف ﴿
َ
َ َوَمن تََوَّلذ َفَما أ َطاَع اّللل

َ
   ﴾ يًظاَمْن يُِطِع الرذُسوَل َفَقْد أ

 
 (.۲۲۴د شاکر )الرسالة للشافعي بتحقیق أحم  1-
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 [ ۸۰]النساء: 
گردان )و هر کس از پیامبر فرمان برد در حقیقت الله را فرمان برده و هرکس روی

 ایم( نفرستاده شود ما تو را بر ایشان نگهبان
 :فرمایدو می

َراَك  ﴿
َ
أ بَِما  اْلذاِس  بنَْيَ  تِلَْحُكَم   ِ بِاْْلَقل الِْكَتاَب  إَِلَْك  نَزْْلَا 

َ
أ تَُكن  إِنذا  َوََل   ُ اّللل

 [ ۱۰۵]النساء:   ﴾ للِلَْخآئِننَِي َخِصيًما
به تو   چه الله)ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا میان مردم به ]موجب[ آن

 1کاران مباش(«. دار خیانتآموخته داوری کنی و زنهار جانب
که چنین شرطی در  آنده بیدر قرآن استدالل کر   ملسو هيلع هللا ىلصاو به امر مطلق به اطاعت از پیامبر  

آن آمده باشد و این را دلیل فساد و بطالن این شرط ذکر کرده. همین استدالل را امام بیهقی  
گوید: »حدیثی که دربارٔه عرضٔه حدیث  جا که میآورده آنتر  به شکلی مختصرتر و واضح

را در قرآن  کند زیبه قرآن وارد شده باطل است و صحیح نیست و خود، خودش را باطل می
 .که این امری واضح است 2هیچ چیزی نیست که دال بر عرضٔه حدیث بر قرآن باشد«. 

ق داللت  و  ندارد  وجود  معنا  این  در  صحیح  حدیثی  اساسا  و  پس  ناقض  کامال  نیز  رآن 
آن   ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر  برعکس آن یعنی دال بر لزوم طاعت   که  و پیروی مطلق از ایشان است بدون 

 .چنین شرطی را آورده باشد

 
اال  2- (.۷۹/ ۲اإلحکام في أصول األحکام ) -1 في  الجنة  للسیوطي  حمفتاح  بالسنة  تجاج 

 (، وأحاله علی المدخل الصغیر.۱۰)
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مقوله  این  که  دید  خواهیم  سنت،  بر  قرآن  بودن  مقدم  مقولٔه  بررسی  هنگام 
 :ممکن است دو معنا داشته باشد

آن در قرآن کر رد حدیث به مجرد نیامدن ح  امر نخست:  یا معنای  یم که تفسیرگر  کم 
ست که این معنایی مردود و باطل و غیر قابل پذیرش است؛ »معنای مخالفت« نزد برخی ا

و معتبر ندانستن آن است به این معنا که هر    ملسو هيلع هللا ىلصچرا که در حقیقت به معنای رد سنت پیامبر 
ن آن در قرآن مردود است و چه از احکام به شکل مستقل در سنت آمده باشد به سبب نیامد

آن آمده  هر  هم  سنت  در  و  آمده  قرآن  در  ذکر  چه  و  بوده  کافی  قرآن  در  ورودش  همان 
که ادلٔه وحی به شکل مفصل فساد الزمٔه چنین  ای ندارد، حال آناش در سنت فایدهدوباره

 .اند و در مقولٔه پیشین به آن پرداختیمقولی را بیان کرده
چه در قرآن آمده است که در این حالت قرآن را با آنسبب تعارض    رد حدیث به  امر دوم:

کنند، نه به صرف  دارند. به این شکل که در صورت تعارض، سنت را رد مینت مقدم میبر س
 .سکوت قرآن از آن حکم

های دال بر عدم صحت حدیث  چنین تعارضی اگر واقعا محقق شده باشد یکی از نشانه
اند، زیرا یکی از وجوه نقد متن نزد محدثین وقوع مخالفت  ن کردهکه محدثان بیااست چنان

با قرآن کریم یا احادیث صحیح یا عقل صریح یا واقع است به طوری که به هیچ شکلی    حدیث
نتوان بین آن جمع بست و توافق ایجاد کرد؛ اما اگر امکان جمع بستن و توافق وجود داشت  

 .دارند تر را مقدم میاگر امکانش نبود دلیل قویکنند و از روی جمع بین ادله چنین می
ترین  بینید به نوعی موازنه و مقایسٔه میان ادله برای انتخاب قویه میکمسئله اینجا چنان

برمی ترجیح  آن  به  دست  فورا  مواقع  این  در  علما  است؛  منضبط  و  علمی  روشی  که  گردد 
زنند که  های پذیرفته شده میوشزنند بلکه در آغاز سعی در جمع میان نصوص بنابر رنمی
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یرد، اما اگر نیاز به ترجیح بود به ترتیب و بر حسب  در نتیجه همٔه نصوص مورد عمل قرار گ
زنند.  قدرت و ثبوت نصوص و بر حسب شناخت نص متقدم و متاخر دست به این کار می

است و    بنابراین هر گاه مسئله متعلق به یک حکم شرعی بود و دانستند کدام نص متقدم
در صورت وجود قرائن این  دانند و  یک متاخر، متقدم را منسوخ و متاخر را ناسخ میکدام

های  شود که این کار نیز یکی از روش دارند. در صورت تحقیق مشخص میوجه را مقدم می
ثابت می را  روایت  صحت  که  است  نصوص  بین  در عمل مقدم  جمع  را  ناسخ  نص  اما  کند 

 .داردمی
دهند و  و نص دیگر ضعیف، صحیح را بر ضعیف ترجیح می  ی صحیح بوداما اگر نص 

دارند و اگر هر دو در یک اندازه از صحت  تر را مقدم میوت دو نص مانند هم نبود قویاگر ق
ای  آیند که یکی را بر دیگری ترجیح دهد و اگر عالم قرینهبودند، در جستجوی قرائنی برمی

 .کندشَتَبه شد، در این مسئله توقف میدر اختیار نداشت یا امر بر وی م 
ک روش علمی دقیق است که علما در کتب حدیث و اصول  در هر صورت این مسئله تابع ی

های جمع بین نصوص و  اند و خواننده را در جریان روشبه تفصیل دربارٔه آن سخن گفته
از منظر داللت،  دهد که بر اساس آن حدیثی بر حدیث دیگر از نظر ثبوت یا  قواعدی قرار می
 .شود ترجیح داده می

ثابت و    ملسو هيلع هللا ىلصاین است که حدیث اگر ورود آن از پیامبر    چه واجب است به آن باور داشتآن 
سوی   از  وحیی  دو  هر  زیرا  است؛  ممکن  غیر  قرآن  و  آن  میان  تعارض  وقوع  باشد  محکم 

در این حالت  پروردگار متعال است و در نتیجه امکان تعارض میان دو وحی امکان ندارد.  
شود و هیچ مثالی وجود  طرف میاگر تعارضی به نظر آید با بیان وجه جمع میان آن دو بر  
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ای محکم در کتاب الله باشد و  در تعارض با مسئله  ملسو هيلع هللا ىلصندارد که در آن حدیثی ثابت از پیامبر  
 :گویدخدای رحمت کند ابن تیمیه را که پس از تالشی استقرایی در این باب می

آن   که حدیث صحیح دیگری ناسخ عموم کسانی که حدیث صحیح را بدون آن   ر کار »من د
اند دقت کردم و متوجه شدم که اشتباه  اش باشد رد کردهگر اشتباه راوییا تفسیرگر یا تبین 

صرفا از سوی رد کنندٔه حدیث رخ داده اگرچه برای رد آن به ظاهر قرآن استناد کرده باشد  
وده است: یا از ظاهر حدیث برداشتی کرده که چنان نیست و سپس  و اشتباهش از دو جهت ب

ه، که در واقع ظاهر حدیث در بر دارندٔه آن معنای مردود نبوده، یا ظاهری که وی  ردش کرد
ظاهر حدیث پنداشته حق است اما دلیلی که به سبب آن با حدیث مخالفت کرده در حقیقت  

 1مخالف حدیث نیست«. 
گیری دربارٔه  ین مورد خاص به موضعابق درخواهی یافت که ابا دقت در معنای سخن س

مخالفت سنت با قرآن نیست بلکه موضع درست در برابر تعارض عموم ادله با یکدیگر است؛  
زیرا تعارض ادلٔه صحیح با یکدیگر غیر ممکن است چرا که ممکن نیست دو دلیل صحیح در  

گیرد  شکل مین مخالفت در توهم شخص  یکدیگر باشد و بلکه ایحقیقت و باطِن خود مخالف  
و بر او واجب است که این تعارض را با روشی صحیح و ساختارمند دفع نماید؛ روشی که  
هم ثبوت خود دلیل را مراعات کند و هم معنی آن را؛ به این معنا که میان دو دلیل که یکی  

بت ادعای تعارض  بت است و دیگری غیر ثا معتبر است و دیگری غیر قابل اعتبار و یکی ثا 
شود بین آن دو جمع بست و توافق ایجاد کرد، اما  طور میان دو دلیل ثابتی که میهمین نکند.  

 
جواب االعتراضات المصریة علی الفتیا الحمویة    -1
(۵۸.) 



 است  یما کاف ی( قرآن برا ۱)

46 
 

اگر ]جمع ممکن نبود[ و الزم شد یکی از دو دلیل بر دیگری ترجیح داده شود در این صورت  
 .ها ایرادی داردبدون شک یکی از آن

ا ظواهر یث به سبب مخالفت آن بین رفتار یعنی رد احاداما شاید گفته شود: ا 
 :قرآن از صحابه وارد شده است از جمله 

هایی بر  به آن معروف است که گاه استدراک  چه ام المومنین عایشه  ـ از جمله آن
از صحابه می الله  شنید داشت، چنانبرخی احادیث که  ابن عمر ـ رضی  که دربارٔه حدیث 

شود« گفت: »خداوند  اش بر وی عذاب مینوادهعنهما ـ یعنی حدیث »میت به سبب گریٔه خا 
طر نسپرده؛ اما در حقیقت  ابوعبدالرحمان را رحمت کند؛ چیزی را شنیده اما به درستی به خا

گریستند؛ پس  از کنار جنازٔه یک یهودی گذشت که بر وی می  ملسو هيلع هللا ىلصچنین بود که رسول الله  
فرمود: »اما رسول الله  یت دیگری  و در روا   1شود«. کند و او عذاب میفرمود: شما گریه می

ش خواهد افزود«. و  فرموده است: خداوند به سبب گریٔه خانوادٔه کافر برای او، بر عذاب  ملسو هيلع هللا ىلص

ْخَرى﴿فرمود: »قرآن برایتان بس است که:  
ُ
أ وِْزَر  َوازَِرةٌ  تَزُِر  کاری گناه  )و هیچ گناه  ﴾ َوََل 

 2[«. ۱۶۴گیرد( ]األنعام: دیگری را بر دوش نمی
برای    ملسو هيلع هللا ىلصرا که پیامبر    روایت شده که حدیث فاطمه بنت قیس    که از عمر  ـ و چنان

را    ملسو هيلع هللا ىلصوی حق خانه و نفقه قائل نشده بود را رد کرد و فرمود: »کتاب الله و سنت رسول الله  
نمی که  زنی  سخن  نمیبرای  ترک  کرده  فراموش  یا  دارد  یاد  به  عزوجل  دانیم  الله  کنیم. 

تنِيَ ﴿ید:  فرما می
ْ
ن يَأ

َ
َبيلَِنةٍّ ََل ُُتْرُِجوُهنذ ِمن ُبُيوتِِهنذ َوََل َُيْرُْجَن إَِلذ أ )آنان را از    ﴾  بَِفاِحَشةٍّ مُّ
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که مرتکب کار زشت آشکاری شده باشند(  هایشان بیرون نکنید و بیرون نروند مگر آنخانه
 1[«. ۱]الطالق: 

 :گردد پاسخ با بیان چند مسئله واضح می
 :رد نخست وم

ها و ِاعمال  موازنه میان آنچه قبال بیان شد یعنی لزوم جمع بین ادله و  ها با آناین مثال
قواعد معتبر هیچ   اساس  بر  امکان،  عدم  صورت  ترجیح در  یا  امکان  صورت  ادله در  همٔه 
تضادی ندارد. همٔه این شواهد دال بر همین اصلی است که بیان کردیم و مجتهد برای نظر 

جال و اجازه دارد  داند متر میها و مقدم داشتن دلیلی که آن را قویدله و موازنٔه میان آندر ا
ها را به عنوان دلیلی برای رد سریع و آسان احادیث به  و هرگز درست نیست که این نمونه

کار برد بلکه باید در نظر داشت که برخی ایرادهای علمی دقیق باعث شده که چنین اجتهادی  
رضی  جا بانو عایشه و سیدنا عمر بن الخطاب  کسی که اهلیت اجتهاد دارد )در این از سوی  

تواند درست نباشد و داوِر ما  تواند صحیح باشد و میالله عنهما( سر بزند و این اجتهاد می
 .در پذیرش هر اجتهاد ادله و استدالل است

 :مورد دوم
سَتدِرک  چیزی که موجب این استدراک شده ترجیح روایتی بر روای ت دیگر است. شخص م 

ین عمر رضی الله عنهما( نظرش بر این است ن عایشه و امیرالمومن)در این مثال ام المومنی 
از  را بهتر دانسته و به یاد دارد و در نقل راوی شک می  ملسو هيلع هللا ىلصکه وی لفظ پیامبر   این  کند که 

ها از مجرد توهم  مثالاستدراک عمر و عایشه ـ رضی الله عنهما ـ واضح است. بنابراین این  

 
 به روایت مسلم. 1-
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تعارض میان حدیث و قرآن سرچشمه نگرفته بلکه قرآن به عنوان شاهدی بر خطای صحابی  
درک روایت را بهتر به یاد دارد، آورده شده است مست  در نقل حدیث و این گمان که شخص 

ْخَرى﴿مانند استدالل عایشه به آیٔه  
ُ
ی گناه دیگری را  کارگناه)و هیچ    ﴾ َوََل تَزُِر َوازَِرةٌ وِْزَر أ

[ همراه با روایت خود ایشان از حدیث و استدالل عمر به  ۱۶۴گیرد( ]األنعام:  بر دوش نمی

ُُتْرُِجوُهنذ ﴿آیٔه   َبيلَِنةٍّ ََل  مُّ بَِفاِحَشةٍّ  تنَِي 
ْ
يَأ ن 

َ
أ إَِلذ  َُيْرُْجَن  َوََل  ُبُيوتِِهنذ  ِمن  از    ﴾   را  )آنان 

اری شده باشند(  که مرتکب کار زشت آشکبیرون نروند مگر آنهایشان بیرون نکنید و  خانه
 [. ۱]الطالق: 

چه  ود، در سایٔه آنبا این وجود اگر قضیه صرفا توهم اشتباه بودن روایت در برابر آیه ب
قبال دربارٔه اصول نظر در ادله از سوی کسی که اهلیت نظر در این زمینه را دارد بیان کردیم،  

الله عنهما ـ از  هیچ اشکالی وجود نداش  ت و شکی در این نیست که عمر و عایشه ـ رضی 
ند که اهلیت  ادهای نظر دا اند که اجتهادشان در این باب معتبر است و در مسئلهسروران علم

 .آن را دارند، بنابراین درست نیست که هر نااهلی خود را بر آنان قیاس گیرد
 :مورد سوم 

ـ ها، مواردی است استثنایی  این مثال رضی الله    که تاکیدی است بر اصل. روش صحابه 
به آنان رسیده توقف کنند تا از عدم    ملسو هيلع هللا ىلصعنهم ـ این نبود که در پذیرش حدیثی که از پیامبر  

مخالفت آن ]با قرآن یا دیگر احادیث[ اطمینان یابند، بلکه روش همیشگی و اصلی آنان عمل  
چند مورد اندک که  بر آن بود. بنابراین وجود  و گردن نهادن فوری در برا   ملسو هيلع هللا ىلصبه سنت پیامبر  

ان مخالفت آن با برخی آیات،  گر توقف آنان در پذیرش برخی احادیث به سبب وجود گم بیان
 .استثنا است نه اصل 
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و   به سبب وجود یک مورد راجح  احادیث  پذیرش برخی  ف در  توقِّ از سوی دیگر میان 
ف در پذیرش   قوی، با وجوب عرضٔه سنت به قرآن به شکل مطلق و  در همٔه موارد و سپس توقِّ

ا حقیقت این امر تضعیف  سنت تا اطمینان از عدم مخالفت آن با قرآن تفاوت واضح است؛ زیر
و پایین آوردن آن از مرتبٔه شایستٔه آن است که منجر به رد احادیث با وجود    ملسو هيلع هللا ىلصسنت پیامبر  

امان نخواهند بود که هر کس به    شود. در این حالت احادیث از این درترین گمان میضعیف 
 .بپردازدترین داللت قرآنی ]ولو ضعیف و بعید[ در رد احادیث صحیح جستجوی کوچک

که این قضیه از جملٔه »نقد متون« و »جمع و ترجیح« بین ادله است که  خالصٔه سخن این 
دارای روش و منهجیتی منضبط است. منهجیتی که مورد توجه صحابه و علمای امت پس  

ای احادیث و آثار  ترین شک و شبههخواه یا به محض کوچکاز آنان بوده. آنان به مجرد دل
ند بلکه از روی اعتبارات علمی دقیقی که ممکن است در آن به رای صحیح دست  کردرا رد نمی

 .اند، یا اشتباه کرده باشندیافته
لت قدر آن بزرگان و همین باعث شده تعدادی از علما با وجود اقرار به بزرگواری و جال 

. ابن  های آنان بر برخی احادیث را رد کنندکمند بودن سخن آنان، استدرا انضباط و اصول
 :گویدتیمیه می

آن به  عاِلم  اندازد متوجه خواهد شد که  اگر  با دقت نظر  تابعین  از برخی صحابه و  چه 
در اشتباه بوده  که روایت شخص راوی را خطا دانسته حدیِث صحیح درست بوده است و آن 

آید و برای اجتهادش پاداش  اگرچه وی شخصی جلیل القدر بوده و اشتباهش به چشم نمی
رد. حال اگر این حال بزرگان صحابه و تابعین باشد پس چگونه است حال کسانی از بمی

کند؟ بهترین  متاخرین که اخبار را با تکذیب راوی و ادعای تحریف نص از سوی او رد می
چه  شود دربارٔه مومن و عالم آنان برد این است که وی در ادعای خطا دانستن آنمیگمانی که  
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اند دچار خطا شده باشد و این خطایش برای  از پروردگار نقل کرده  راویان مورد اطمینان
اجتهادی که کرده مورد بخشش است و برای کاری که از روی حسن نیت و از روی علم و  

که رای و تاویل او را بر مقتضا و معنای نص ترجیح  د. اما این بر تالش انجام داده اجر می
نی که از پیامبر به ما رسیده از روی رای دیگری  دهیم چنین چیزی ظلم و حرام است و رد سخ

 1و تاویل اوست«. 
 گوید:وی در جای دیگری می

یثی  شان حدایم که کسی از صحابه یا تابعین با وجود فضل عقلی و علمی و ایمان»ندیده 
بب مخالفت با  صحیح را رد کنند یا آن را به سبب مخالفت با قرآن ـ بنا بر فهم خود یا به س 

که قول صحیح موافق با حدیث و  یا قیاس ـ بر خالف مقتضایش تاویل کنند مگر آنمعقول  
اند؟! و این از اند، چه رسد به کسانی که پس از آنان آمدهکسانی بوده که پیرو حدیث بوده

 2های حفظ دین و شریعت و سنت است«.پیامبر و از نشانه معجزات
خی از صحابه و تابعین و مجتهدان امت  اجتهاداتی که از بر   طور خالصه:بنابراین به 

در رد برخی از احادیث به سبب مخالفت آن با ظاهر قرآن رخ داده در حدودی معین است که  
حادیث مقدم دانسته شود به این شکل  در آن محل اشکال که باعث شده داللت قرآن بر برخی ا

 :واضح است
پی دفع تعارض و ترجیح    این اجتهاد بر اساس یک خاستگاه شرعی است که در   نخست: 

 .بین ادله است

 
المصریة علی الفتیا الحمویة  جواب االعتراضات    1-

(۵۷.) 
 (. ۷۶همان ) -2
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اند اهلیت آن را داشته و از ابزار الزم برای اجتهاد و  کسانی که این اجتهاد را کرده  دوم:
 .نظر شرعی برخوردارند

محدودی ارتباط دارد که ممکن است در آن اضع معین و بسیار  این اجتهاد به مو  سوم: 
  ملسو هيلع هللا ىلص یک اصل کلی که بر اساس آن سنت پیامبر    اشکال خاصی در ذهن مجتهد پیش بیاید نه به

و   ابواب  در  سنت  به  استدالل  یا  شود  گذاشته  کنار  آن  از  بزرگی  بخش  یا  نشود  پذیرفته 
 .های خاصی محدود شودمجال

که هر کس دلش خواست بدون قید و ضابطه به  یک عرصٔه باز نیست  بنابراین، این باب  
هادات از برخی صحابه یا علما هر چه بخواهد را از  آن پا بگذارد و به ادعای وجود این اجت

پیامبر   سهل   ملسو هيلع هللا ىلصسنت  بلکه  کند.  کردن  رد  باز  و  خطرناک  بس  کاری  باب  این  در  انگاری 
به ثبوت رسیده    ملسو هيلع هللا ىلصدیثی صحیح که از پیامبر  ای است خطیر، زیرا ممکن است بر حدروازه

بدون عذِر درست اعتراض کند و نجات از گناه چنین اعتراضی تنها با اجتهاد شرعِی مقبول  
ید در دل خود در پذیرش حق صادق باشد و از هوای پذیر است یعنی شخص مجتهد با امکان

یت نظر شرعی برخوردار باشد و  نفس به دور و در عین حال از ابزار الزم برای اجتهاد و اهل 
ر وعید  رود، اما دیگران و نااهالن گرفتا تنها چنین کسی در صورت خطا امید مغفرتش می

 .شده و گناهکار خواهند بود
  



 ستین یع ی( همٔه سنت تشر۳)

52 
 

 تشریعی نیست همٔه سنت ( ۳) 
صادر    ملسو هيلع هللا ىلصکنند که هرچه از پیامبر  رخی از نویسندگان معاصر این مسئله را تکرار میب
الزام آور  شود؛ آنتشریعی تقسیم میسنت تشریعی و سنت غیر    شود به دو بخشمی چه 

است سنت تشریعی است اما سنت غیر تشریعی الزامی نیست زیرا اساسا به قصد تشریع و 
 .ادر نشده استگذاری صقانون

 :پیش از بررسی و نقد این مقوله باید دو مورد بسیار مهم را به یاد داشته باشیم
از  مورد نخست باید  م :  این  و کرداردهای  آغاز  سخنان  در  اصل  باشد که  سئله واضح 

این است که همه  ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر   ایشان  اش حجت است و در مجموع مفهموم سنت  و تقریرات 
گیرد  برداری قرار میکه در تقریر احکام و بیان تشریعات مورد بهره  دهد نبوی را شکل می

طلق و غیر مقید امر   به پیروی از پیامبرش نموده است بنابراین  زیرا الله متعال به شکل م 
 .باید این مسئله را هنگام مناقشٔه این مقوله به یاد داشت

زند را به یاد داشت چراکه  میسر    ملسو هيلع هللا ىلصچه از پیامبر  : ضروری است که طبیعت آنمورد دوم
 اند:علما انواع رفتارهای نبوی را به تفصیل بیان کرده و آن را بر چند نوع دانسته

چه  مانند نشست و برخاست و خوردن و نوشیدن و هرآن  اول: رفتارهای طبیعیع  نو
که  با وجود آن  ملسو هيلع هللا ىلصبه اعتبار یک فعل طبیعی محض از ایشان سر زده است؛ زیرا رسول خدا  

 پیامبر است، همچنین بشر است: 

نذَما إِلَُهُكْم  ﴿
َ
ِثْلُُكْم يُوَِح إَِلذ أ نَا بََِشٌ مل

َ
َكَن يَرُْجو لَِقاء َربلِهِ  إََِلٌ َواِحٌد َفَمن  قُْل إِنذَما أ

َحًدا
َ
 [ ۱۱۰]کهف:  ﴾ فَلَْيْعَمْل َعَماًل َصاِْلًا َوََل يُِْشِْك بِعَِباَدةِ َربلِهِ أ
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شود که خدای شما خدایی  )بگو من هم بشری همانند شما هستم ولی به من وحی می
نجام دهد  دارد باید عمل صالح ا  یگانه است، پس هر کس به دیدار پروردگار خود امید

 کس را در پرستش پروردگارش شریک نسازد(. و هیچ
انسان دیگر  همانند  بشری  احکام  به  بنابراین  هرچه  و  است  جاری  نیز  ایشان  بر  ها 

مقتضای محض بشر بودن از ایشان سر بزند اساسا به قصد تشریع و تعبد نیست اگرچه  
 .ک کارت بر مباح بودن یدی استاکی ملسو هيلع هللا ىلصاین گونه رفتارهای پیامبر 

عادت روی  از  رفتارهای  دوم:  آننوع  هر  یعنی  پیامبر  ،  و    ملسو هيلع هللا ىلصچه  عادات  روی  از 
اند و دال بر عبادت بودن آن کار نیست؛  هایی که در میان قومش معمول بوده انجام دادهسنت

وردن کدو  مانند عادات ایشان در خوردن و نوشیدن و لباس و خواب و بیداری؛ برای مثال خ 
نگه  یا بستن سنگ به شکم از گرسنگی یا پوشیدن لباس پنبه یا خوابیدن بر حصیر یا بلند  

داشتن مو و مانند آن؛ این کارها و مانند آن دال بر مباح بودن است نه استحباب، زیرا به قصد  
 .تشریع یا تعبد انجام نشده است

ای ه انجام آن شود یا قرینه و نشانهاما اگر دربارٔه امری عادی امری وارد شود یا ترغیب ب
رد نظر مشروع )مستحب یا واجب(  وجود داشته باشد در این صورت کار مو  دال بر تشریع آن

خواهد شد؛ زیرا شارع از روی قصد آن کار را از حالت عادت به عبادت خارج ساخته است،  
ت قبله در قبر و هر  مانند پوشیدن لباس سفید، یا نگه داشتن ریش یا قرار دادن میت به سم

وآن  آداب خوردن و نوشیدن  و  آداب خواب  شده مانند  آداب وارد  باب  در  و    چه  آداب سالم 
 .عطسه و رفتن به خالء و مانند آن
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است  تشریعی  رفتارهای  سوم:  و  نوع  تشریع  و  بیان  هدف  به  که  کارهایی  یعنی   ،
؛ در این دست کارها  توضیح کیفیت انجام احکام شرعی مانند نماز و حج انجام شده است

 .پیروی از ایشان مطلوب است و ممکن است واجب یا مستحب باشد
چهارم: است   نوع  اجتهادی  سخن    رفتارهای  تفصیل  به  بعد  کمی  باره  این  در  که 

 .برند ای است که برخی برای عبور شبهات از آن بهره میخواهیم گفت و این همان عرصه
که بنابر دلیل ثابت شده تنها مربوط  شان  نوع پنجم: رفتارها و احکام خاص به ای
ه همسر و تبرک به آثا  در این موارد    ملسو هيلع هللا ىلصر ایشان؛ زیرا حکم پیامبر  به ایشان است مانند داشتن ن 

 .مانند دیگران نیست
، مانند خوارق عاداتی که خداوند به  نوع ششم: رفتارهایی که از روی معجزه است

جاری می ایشان  از روی  دستان  چه  زیرا  مبارزهساخت،  قصد چالش  بدون  یا  بوده  طلبی 
در این امور    ملسو هيلع هللا ىلصراهی برای پیروی از پیامبر    رخ داده است و   ملسو هيلع هللا ىلصچنین مواردی یقینا از ایشان  

اذن   به  تنها  اموری  چنین  و  نیستند  تکلیف  محل  اساسا  العاده  خارق  امور  زیرا  نیست، 
 پروردگار رخ داده و در حقیقت از کار پروردگار است.

ی  بندبینید تقسیمطور که میزند و همانسر می  ملسو هيلع هللا ىلصها انواع کارهایی است که از پیامبر  ن یا
چیند، بر خالف بسیاری از  فوق بنابر نگاه علمی دقیق است و این باب را به شکل منظم می

هایی از سنت  کسانی که تقسیم سنت به تشریعی و غیر تشریعی را به هدف نپذیرفتن بخش
 دهند. برداری قرار میبهره تشریعی مورد

سنت مفهوم  توسعٔه  در  اشکال  حقیقت  در  داما  بر  تشریعی  غیر  رکن  های  و 
 ها اندکی تداخل وجود دارد: اساسی بنا شده است که میان آن
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زند الزاما  که هر رفتاری از ایشان سر میو این   ملسو هيلع هللا ىلصمفهوم اجتهاد پیامبر    رکن نخست:
اجتهادی از سوی ایشان باشد و هرگاه رفتاری از سوی    وحی مستقیم نیست بلکه ممکن است

ای ض خطا قرار دارد و این به صراحت دربارٔه جملهاشد در معر ایشان بنابر وحِی مستقیم نب
ایشان بوده رخ داده است و سپس وحی برای بیان اشتباه   از روی اجتهاد  از نصوص که 

از رفتارهای نبوی موضع تشریع نیست  اند که برخی  ایشان نازل شده، بنابراین نتیجه گرفته
حق اجتهاد    ملسو هيلع هللا ىلصان نیز همانند ایشان  است و بنابراین دیگر   ملسو هيلع هللا ىلصزیرا اجتهادی از سوی پیامبر  

 داشته باشد.   ملسو هيلع هللا ىلصای جز اجتهاد پیامبر دارند حتی اگر این اجتهاد نتیجه
های متعددی  شان نقشکه ایشان در زندگیو این   ملسو هيلع هللا ىلصحقیقت رفتارهای نبوی    رکن دوم: 

ایفا کرده انسانیت  اند و هرا  بلکه گاه به مقتضای  پیامبری نبوده  این رفتارها در نقش  مٔه 
اند مانند نقش یک رهبر سیاسی یا  شان داشتههایی که در زندگیخویش یا به مقتضای نقش

دا  انجام  رفتارهایی  آن  ماند  و  همسر  یا  پدر  یا  بهدهقاضی  که  رفتاری  هر  نتیجه  در    اند. 
داده انجام  پیامبری  ومقتضای  دیگر  اند  خالف  به  شود  برگرفته  است  واجب  و  است  حی 

های ایشان در زندگی که چنین نیست و جایز نیست به اعتبار صادر شدن آن از پیامبر  نقش
ت از ایشان سر که به اعتباری جز مقام نبو در مقتضای سنت وارد کرد زیرا به سبب آن  ملسو هيلع هللا ىلص

 نیست.زده ضرورتا تشریعی 
بینید ریشٔه این معضل در حقیقت به موضع خواننده در برابر اجتهادات نبوی  که میچنان

 گردد. گیری مخالفان از آن برمیو طبیعت بهره
زند  سر می ملسو هيلع هللا ىلصکه آیا اجتهاد از پیامبر  جا وجود دارد به این اما در واقع اصل ایرادی که این 

»سنت تشریع و سنت غیر تشریعی« مربوط    بندی اصطالحییا خیر و نه حتی به تقسیم
بندی یک معنای صحیح را منظور داشت به این معنا که  توان از این تقسیممی نیست، چرا که
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ها  های پیامبر در اساس و از ابتدا برای تشریع بنا نهاده شده و برخی از آن برخی از سنت 
 صادر شده است. ملسو هيلع هللا ىلص چنین نیست مانند رفتارهایی که بنابر طبع و عادت از پیامبر 

بندی بدون انضباط علمی و بدون  دهد که با تکیه بر این تقسیماما مشکل هنگامی رخ می
که در ارتباط با آن    ملسو هيلع هللا ىلصوی و دیگر مظاهر عصمت پیامبر  شناخت صیحح از طبیعت اجتهاد نب

است، بخواهند بخشی ـ کم یا زیاد ـ از سنت تشریعی را حذف و در چارچوب سنت غیر  
 تشریعی قرار دهند. 

اند اگر انسان به سخن برخی از معاصران که در برابر این بخش از سنت موضع گرفته
که آنان به بهانٔه »سنت غیر تشریعی« در حق سنت  شود  نظر بیندازد متوجه حجم جنایتی می

تر شده و با سخن از برخی جوانب  اند. جنایتی که به مرور زمان گستردهنبوی مرتکب شده
های مربوط به ظاهر مانند نگه داشتن ریش و کوتاه کردن سبیل شروع  علق به رهنمونمت

دایرٔه تشریع خارج   از  بهانٔه سنت غیر تشریعی  به  و  به همٔه سخنان  گش شده  ته و سپس 
در باب طب کشیده و آن را از سنت خارج کرده تا یک تجربٔه صرفا بشری که به    ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر  

تر شده  دود است معروف شود و سپس دایرٔه این رفتار وسیعچارچوب تاریخی خودش مح
جایی    های تشریعی ایشان خارج شود و کار بهنیز از سنت  ملسو هيلع هللا ىلصتا رفتارهای سیاسی پیامبر  

سنت همٔه  که  خود  رسیده  دنیای  امور  به  »شما  قاعدٔه  تحت  دنیوی  امور  به  متعلق  های 
 ترید« از سنت تشریعی خارج گردد. آگاه

توضی اشبرای  وجِه  تقسیمح  این  در  این  کال  در  که  اساسی  رکن  دو  مناقشٔه  به  بندی 
 اند خواهیم پرداخت:بندی به آن استناد کردهتقسیم

 دات نبوی منافی تشریعی بودن آن نیست: اساس نخست: اجتها



 ه سخنان آراست

57 
 

از پیامبر   ای اختالفی و دور و دراز  مسئله  ملسو هيلع هللا ىلصباید دانسته شود که قضیٔه وقوع اجتهاد 
اند و خالصٔه نگاه آنان به این مسئله را  لما در کتب اصول به تفصیل به آن پرداختهاست که ع

 توان در دو رویکرد اصلی خالصه کرد:می
 اند.سانی که مطلقا وقوع اجتهاد را از ایشان نفی کردهرویکرد نخست: ک

پیامبر   از  اجتهاد  وقوع  که  کسانی  دوم:  دانسته  ملسو هيلع هللا ىلصرویکرد  جایز  بر  را  اما  رای  اند  دو 
 مختلف: 

 اند نه امور دینی. یک گروه این را صرفا به امور دنیوی محدود دانسته
 اند. دنیوی و دینی روا دانستهاند ـ آن را در امور گروه دیگر ـ که اکثریت

اند. گروهی  اند نیز بر دو دستهروا دانسته  ملسو هيلع هللا ىلصاین گروه دوم که اجتهاد را در مورد پیامبر  
ه منزه  اند که از همان ابتدا از وقوع اشتبا ا در باب عصمت وارد دانستهاین اجتهاد ایشان ر

ایشان بر اشتباه را غیر ممکن    دانند اما اقراراست و گروهی دیگر آن را از عصمت خارج می
اند )یعنی در صورت اشتباه در اجتهاد این اشتباه قطعا توسط وحی تصحیح خواهد  دانسته

اند. بنابراین  ها با عنوان »وحی باطن« از آن نام بردهنفیشد(. این همان چیزی است که ح
اند و اجتهادی را که  رفتارهایی که از ابتدا بر اساس وحی بوده را عمل به وحی ظاهر دانسته

 اند.توسط وحی تایید شده را عمل به وحی باطن دانسته
گسترش مفهوم   ز به هرگ ملسو هيلع هللا ىلصبه هر حال، این اختالف در مورد روا بودن اجتهاد از پیامبر 

پیامبر   رفتارهای  از  نمونه  این  ساختن  خارج  و  تشریعی  غیر  وحی    ملسو هيلع هللا ىلصسنت  چارچوب  از 
به اشتباه را غیر    ملسو هيلع هللا ىلصین اقوال اصولی در این باره، اقرار پیامبر  تر انجامد زیرا حتی وسیعنمی

یا این اجتهاد    ملسو هيلع هللا ىلصداند و بر این تاکید دارد که در صورت رخ دادن اجتهاد از پیامبر  ممکن می
شود و در پایان حق را از طریق وحی خواهیم  توسط وحی تایید خواهد شد و یا تخطئه می
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اجتهاد    ملسو هيلع هللا ىلصر آن مورد مستقر شده است، چه بگوییم پیامبر  دانست و نهایتا حکم شرعی د
پیرو وحی  از اساس    ملسو هيلع هللا ىلصکه بگوییم پیامبر  اند و سپس وحی آن اجتهاد را تایید کرده یا آنکرده

 که این اختالف هیچ تاثیری ندارد. است و حاصل آن است و اجتهادی نکرده
در شود و اشتباه هم باشد قطعا وحی  صا  ملسو هيلع هللا ىلصمقصود آن است که هر اجتهادی از پیامبر  

کند، پس درست نیست که مبدا گردن نهادن در  زد میشود و وقوع اشتباه را گوشنازل می
که قسمتی از آن اجتهادات نبوی و در معرض  بوی را به بهانٔه آنبرابر وحی از جمله سنت ن

دارد گل  قرار  نخطا و صواب  اجتهادات  باب  اساسا  که  چرا  کنیم،  و آلود  است  محدود  بوی 
این باب محدود نیز محدود است و اگر رخ دهد نیز فورا به تصحیح وجه خطا   اشتباه در 

 بود برای مراد و مقصد شریعت.   انجامد و این تصحیح بیانی خواهدتوسط وحی می
ایشان   پیامبری  اعتبار  به  که  است  این  نبوی  رفتارهای  در  اصل  دوم:  اساس 

 صادر شده باشد:
ر دربارٔه حجت بودن سنت نبوی تقریر شد، دال بر این است که اصل در مورد  تچه پیشآن 

ایشان است،  شود آن است که بنابر مقتضای پیامبری هر چیزی که از جناب نبوی صادر می
 فرماید:مانند سخن الله متعال که می

 [ ۴ـ  ۳]نجم:  ﴾ إِْن ُهَو إَِلذ وَِْحٌ يُوَِح  (۳)َوَما يَنِطُق َعِن الَْهَوى  ﴿
 شود(. ( این نیست جز وحیی که وحی می۳گوید ))و از سر هوا و هوس سخن نمی
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که جانم به دست  م به آنخطاب به عبدالله بن عمرو که: »بنویس؛ قس   ملسو هيلع هللا ىلصو سخن پیامبر  
این صحیح نیست بدون  بنابر   1شود«. دهان مبارک( جز حق خارج نمی  اوست از آن )یعنی 

نبوی   رفتار  قرائن،  این  وجود  در صورت  که  اصل خارج شویم  این  از  قوی  قرائنی  وجود 
 احکامی را که شایستٔه آن است به خود خواهد گرفت.

کنید این را به شکل واضحی در برخورد آنان با هر   قتد  ملسو هيلع هللا ىلصاگر به تعامل صحابه با پیامبر  
برداری شد خواهید دید. نزد صحابه اصل بر تسلیم و فرمانصادر می  ملسو هيلع هللا ىلصچه از پیامبر  آن 

کردند تا  برایشان مبهم بود فورا دربارٔه آن پرسش می  ملسو هيلع هللا ىلصبود و اگر طبیعت یک رفتار پیامبر  
ای بود که باعث  ه این نیز در صورت وجود قرینهطبیعت رفتار نبوی برایشان واضح گردد ک

آنان وجابهام می اگر چنین تصوری نزد  اما  به  ود داشت که هرآنشد.  پیامبر  چه در سنت 
تشریع نیست دیگر نیازی به این    امور دنیوی یا سیاسی یا نظامی مربوط است بخشی از

اطمینان در صورت وجود    خواهی نبود بلکه این تالش براییابی و سوال و توضیحاطمینان
 بوده است. دهد که این حالت نزد صحابه یک حالت استثنایی هرگونه ابهامی نشان می

پیامبر   از گمان  بارور سازی نخل که صحابه در پیروی  بارور    ملسو هيلع هللا ىلصبرای مثال در قضیٔه 
  این سخن را از روی  ملسو هيلع هللا ىلصها را ترک کردند و سپس برایشان واضح شد که پیامبر  سازی نخل 

دهد که نزد آنان اصل بر این بوده که سخنان پیامبر  نه وحی؛ این نشان می  اندگمان خود گفته
 در باب امور دنیوی در اصل به هدف تشریع است. ملسو هيلع هللا ىلص

 
به روایت ابوداوود و احمد و تصحیح احمد شاکر    1-

 و آلبانی. 
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خواهی آنان و سوال دربارٔه طبیعت  د، سوال و توضیحشو چه باعث تاکید بر این امر میآن 
شوند ک تا مطمئن  است  پیامبر  رفتار  یا  قابل  سخن  که  بوده  نبوی  اجتهاد محض  یک  آن  ه 

 مناقشه است، یا خیر. برای مثال:
گاه را آیا خداوند  در روز بدر که پرسید: این منزل  ملسو هيلع هللا ىلصاز پیامبر    ـ سوال حباب بن المنذر  

که صرفا رای و  اده است و ما حق عقب ماندن یا جلو رفتن از را نداریم، یا آنبه شما نشان د
فریب است؟ ایشان فرمودند: »بلکه رای و ]تاکتیک[ جنگ و فریب است«.  ]تاکتیک[ جنگ و  

 1جا محل ]مناسبی برای[ اردو زدن نیست. ین گفت: ]حال که چنین است[ ا
به فکر نصف کردن محصول خرمای مدینه با    ملسو هيلع هللا ىلصـ سخنی که انصار هنگامی که پیامبر  

خدا، آیا این وحیی از آسمان است  غطفان در غزؤه احزاب افتاد به ایشان گفتند: ای پیامبر  
شماست که رای ما تابع    خواه که در این صورت تسلیم امر پروردگاریم، یا از روی رای و دل

شماست؟ اما اگر خواهان در امان ماندن ما هستی به الله سوگند شما ما و  خواه  رای و دل
دیدهآن  را  دانهها  ما  از  که  نمیای  دست  به  خرما  ازای  مگر  عنوان   آورند  به  یا  خرید  روی 

 2مهمان«. 

 
چنان  1- اسحاق،  ابن  روایت  ابن  به  سیرٔه  در  که 

ال احکام  در  العربی  ابن  است.  آمده  قرآن  هشام 
ضعیف  می را  آن  آلبانی  شیخ  است.  ثابت  گوید: 
 داند. می

الکبیر. هیثمی در  به روایت طبرای  -2 ن در المعجم 
گوید: در سند آن محمد بن عمرو  مجمع الزوائد می

 اند. است که حدیثش حسن است و دیگر رجال آن ثقه 
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نزد ایشان پا در میانی کرد تا    ملسو هيلع هللا ىلصرخ داد هنگامی که پیامبر    چه برای بانو بریره  ـ آن
کنید؟ فرمود: »خیر من  زد او برگردد، پس گفت: ای رسول خدا، آیا مرا امر میشوهرش به ن

 1صرفا میانجی هستم«. 
  نبوی که به امور دنیوی مربوط بوده را اگر ها دربارٔه برخی رفتارهای  همٔه این پرسش

  مورد دقت و تامل قرار دهید خواهید دید که دلیل آن احتمال این بوده که منبع این رفتار وحی 
جایی که به دلیل وجود قرینه، در ذهن شنونده  بوده و برای تشریع صادر شده است اما از آن 

ست یا خیر[ سوال پیش آمده است.  شبهه حاصل شده ]که آیا این امر نبوی از روی وحی ا
تشریع   از  خارج  را  دنیوی  امور  به  مربوط  مورد  هر  صحابه  که  کنیم  فرض  اگر  بنابراین 

دانستند که در این مورد کامال صاحب اختیارند  زی به سوال نبود و میدانستند دیگر نیا می
اند و اصل بر  بند بودهفهمیم که آنان به دیگر اوامر ایشان پای جایی که چنین نبوده میو از آن

ای به  اند در جزئیاتی خاص که به دلیل وجود قرینهاین است و این سواالت استثناهایی بوده
 اند. پرسش انجامیده

 اساس سوم: حقیقت تشخیص میان منزلت رفتارهای نبوی: 
در جستجوی فقهی این مفید است که میان رفتارها و تصرفات نبوی بر این اساس که به  

امامت از وی سر زده یا به اعتبار قضا یا تبلیغ تفاوت قائل شویم و این آثار گوناگونی  اعتبار  
 جمله مشهورترین آنان امام قرافی است.اند که از رد و علما به آن اشاره کردهدا 

 
به روایت ابوداوود و احمد. گروهی از اهل علم    -1

و تیمیه  ابن  جمله  را    از  آن  آلبانی  و  شاکر  احمد 
 اند. صحیح دانسته
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برخی از معاصران به همین تنوع در منزلت تصرفات نبوی برای اثبات این ادعا استناد  
رانی و  چه به حکمصرفا به جانب تبلیغ و فتوا متعلق است، اما آن  که سنت تشریعی اند  کرده

 نیست.سیاست و قضا وابسته است از جانب تشریعی 
شدن میان رفتارهای نبوی در اصل درست است، زیرا برخی از تصرفات    این تفاوت قائل 
انند برپا  که ایشان امام و حاکم مسلمانان بوده از ایشان سر زده است منبوی به اعتبار این 

که برخی از عملکردهای ایشان  سازی لشکرها و توزیع غنایم، همچنانداشتن حدود و آماده
چه به  کم نمودن میان شاکیان و نظر در ادله، بنابراین آنبه عنوان قاضی بوده است مانند ح 

از اعتبار امامت و حاکم بودن از ایشان سر زده از احکام متعلق به حاکمان است و آن چه 
یشان به عنوان قاضی صادر شده از جملٔه احکام متعلق به قاضیان است و در این معنا هیچ  ا

اختن این ابواب از سنت تشریعی ندارد، زیرا  شکی نیست، اما این هیچ ارتباطی به خارج س
سنت جملٔه  از  نیز  این  این  یعنی  قاضیان.  و  حاکمان  مخصوص  اما  است  تشریعی  های 

می تشریعی است اما مربوط به حاکمان نه عموم مردم و سپس  عملکردهای نبوی نیز احکا 
آن واجب است و بخشی مستح از  بلکه بخشی  سطح نیست  نیز در یک  و  از جهت رتبه  ب 

 بخشی دیگر مباح. 
 جا از دو جهت پیش آمده است: اما اشکال در این

ریعی  های غیر تش : آنان از این احکام نفی تشریع کرده آن را از جملٔه سنتجهت نخست
یت است. برای مثال برپا  اند که این اشتباه است، بلکه این احکام خاص صاحبان والدانسته

مختص به حاکمان است نه تک تک مردم و درست    داشتن حدود از واجبات شرعی است اما 
 نیست که بگوییم اقامٔه حدود از سنت تشریعی نیست.
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که قاعدٔه  ضا تعمیم دادند حال آن: آنان این حکم را بر همٔه احکام سیاست و قجهت دوم
متعلق به برخی از کارهایی است که ایشان به عنوان امام یا قاضی انجام    ملسو هيلع هللا ىلصامبر  تصرفات پی

که به همٔه ابواب سیاست و قضا مربوط باشد و میان این دو تفاوت بزرگی است،  اند نه آندهدا 
است نه از قبیل تصرفات خاص  زیرا برخی از احکام شرعی سیاسی، احکامی ثابت برای همه  

 حاکمان و قاضیان. 
ند توان به عنوان یک فرایبندی سنت به تشریعی و غیر تشریعی را میکه تقسیمخالصه آن

بندی رفتارهای نبوی و احکام متعلق به آن پذیرفت، اما اشکال  فنی ـ اصطالحی برای طبقه
جایی این مرزها برای  ازد و جابهانددر طبیعت مرزهایی است که بین این رفتارها فاصله می

را    ملسو هيلع هللا ىلصسازی برخی از احکام تشریعی. این درست نیست که برخی از تصرفات پیامبر  خارج
های ایشان در زندگی، از چارچوب  که از روی اجتهاد بوده یا به سبب تعدد نقشآن به بهانهٔ 

صرف نبوی  کند کدام تشریعت خارج ساخت، زیرا این خود شریعت است که مشخص می
شود و کدام یک بخشی از شریعت نیست و به دقت و وضوح  در چارچوپ شریعت وارد می
 این مسئله را بیان کرده است.
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ه حدیث را بپذیریم، در حالی که تدوین آن با تاخیر انجام  ( چگون۴) 
 گرفته؟ 

ران  توسط بخاری و دیگ  ملسو هيلع هللا ىلصرخی به این دستاویز که سنت نبوی چند قرن پس از پیامبر ب
اندازند. برخی نیز با یاد آوردن نهی از نوشتن سنت توسط  حفظ آن شک می  تدوین شده، در

کنند و این چیزی است که به ادعای آنان فضا را برای  بر تاخیر تدوین تاکید می  ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر  
وارد کنند و هنگامی که    ملسو هيلع هللا ىلصاند در سنت پیامبر  سازان مهیا ساخته تا هر چه خواستهدروغ

از این احادیث ساختگی بدون بررسی و وارسی به ناقالن    ظٔه تدوین فرا رسید بسیاری لح
 رسیده است.

های علمی را در خود دارد، به ویژه دربارٔه  انبوهی از مغالطهاما در حقیقت این تصور  
کنند  تاریخ تدوین سنت نبوی و شناخت علوم حدیث و رجال؛ برای مثال بسیاری گمان می

از دوران بخاری آغاز شده و برخی آن را کمی زودتر، از دوران موطای امام   که تدوین سنت
گر سطحی بودن نقدی است که بسیاری  اندانند و این معضل عمیقی است که نش مالک می

 کنند. از مردم برای شک اندازی در حفظ سنت عنوان می
آن  از  جنبهپیش  از  برخی  به  تفصیل  به  بکه  بپردازیم،  موضوع  این  تقریر های  از  اید 

با خود دارد که  عقیده ایمان را  این  آغاز کنیم که  آنای  پیامبر  هر  از سنت  امت  نیاز    ملسو هيلع هللا ىلصچه 
چه را امت برای دین خود نیاز دارد باید حفظ شده باشد و این  فوظ است زیرا آن داشته مح

دعا، این  امتیازی است که خداوند در حق این امت مبذول داشته است و از ادلٔه قرآنی این ا
 سخن الله متعال است که فرموده است:

ِْكَر ِإَونذا ََلُ َْلَافُِظونَ ﴿ ْْلَا اَّلل  [ ۹]الحجر:  ﴾ إِنذا ََنُْن نَزذ
 (. ایم و قطعا نگهبان آن خواهیم بود تردید ما این ذکر را نازل کردهبی)
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شامل همٔه ذکری    تر از آن است که تنها مختص به قرآن باشد، بلکه ذکر در این آیه شامل 
 اش نازل کرده است. است که خداوند بر بنده

شود و ذکری که در آن یاد شده تنها  حتی اگر فرض کنیم که این آیه سنت را شامل نمی
کند  شود، باز هم حفظ سنت را نفی نمیمختص به قرآن است و محافظت تنها شامل قرآن می

تبیین  سنت  و زیرا  خداوند  از کرم  و  است  قرآن  آن  گر  که  است  بندگان  در حق  او  چه  لطف 
چه برای فهم قرآن نیاز است، از جمله لغت  داشته است و آنای آنان نگهگر قرآن است را بر بیان

و حدیث همانند قرآن حفظ شده است؛ زیرا هدف از حفظ قرآن، بیان حجت است و حجت  
اشد و معانی قرآن را نفهمد  برای کسی که قرآن به او رسیده اگر توانایی فهم قرآن را نداشته ب 

گردد، در نتیجه تکفل  کامل نمی  ملسو هيلع هللا ىلصن شناخت سنت پیامبر  اقامه نشده است و این شناخت بدو
 شود. گر قرآن است ـ یعنی سنت ـ نیز میچه تبیین به حفظ قرآن شامل حفظ آن 

و حج  برای مثال اگر خداوند ما را امر به برپا داشتن نماز و ادای زکات و روزٔه رمضان  
مده است؛ در نتیجه الزمٔه حفظ  کرده و مجمل آن در قرآن آمده، تفصیل آن از طریق سنت آ

قرآن این است که تفصیالت آن که در سنت آمده نیز حفظ شده باشد و این امری واضح است  
 و نیازی به شرح و تفصیل بیشتر ندارد. 

حدیث بیان خواهد    در ادامه تفصیل بیشتری دربارٔه اسباب حفظ سنت به دست علمای
د را در راه روایت حدیث و ثبت و ضبط و حفظ  وظیفٔه خو شد؛ کسانی که به توفیق خداوند  

آن به انجام رساندند و بلکه در راه احتیاط در حفظ حدیث صحیح، کارشان از این فراتر رفته  
ظری  ها نبه ثبت دروغ و خطای در روایت رسیده است. کسی که در تاریخ نقل نزد دیگر ملت

  ملسو هيلع هللا ىلص در این امت برای حفظ سنت پیامبرشان  بیاندازد هیچ تالشی را نزدیک به تالش موجود  
کند  نخواهد یافت چرا که علوم روایت و نقل، افتخار علوم اسالمی است و این را کسی درک می
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به ذوِق کسی برمی بنابراین مسئله  این علوم زندگی کرده باشد،  با  از  گردد که بهرهکه  ای 
بهره است از درک کامل  معارف بیکه از این علوم و  فت و علم حاصل کرده باشد و آنمعر 

به   الله  شاء  ان  که  است  چیزی  این  و  آن  لذت  چشیدن  به  رسد  چه  است  ناتوان  معانی  این 
 ای از آن اشاره خواهیم کرد. گوشه

  ملسو هيلع هللا ىلص یامبر  اما پیش از پرداختن تفصیلی به این مسئله بهتر است کمی دربارٔه شبهٔه نهی پ
  ملسو هيلع هللا ىلص با سند صحیح روایت شده که پیامبر    خدری    بپردازیم. از ابوسعید از نوشتن حدیث  

فرمودند: »از من ]چیزی[ ننویسید و هرکس از من چیزی به جز قرآن نوشته آن را پاک کند  
 1و از من حدیث نقل کنید و اشکالی نیست«. 

 ند:کناز این شبهه برای تقریر دو مسئله استفاده می
از نوشتن آن نهی نکرده    ملسو هيلع هللا ىلصکه سنت حجت نیست، زیرا اگر چنین بود پیامبر  : این نخست

تر در بحث  کرد. قصد پاسخ به این شبهه را نداریم زیرا پیشو بلکه امر به نوشتن احادیث می
حجیت سنت به این مورد پرداختیم اما این خیلی جالب است که شخصی برای رد سنت از 

گوید که دلیل حجت نبود سنت خود سنت است، اما آیا همین سنتی  میکند! او  سنت استدالل  
 آید؟!ای حجت است و به کار استدالل میکه به آن استدالل کرده

که سنت حفظ نشده است؛ زیرا نوشتن سنت از دوران بیان سنت به تاخیر افتاده،  : این دوم
 های زیادی به آن افزوده شده است.که دروغپس از آن

که   را رفع میچیزی  از خوانش گزینشی سنت و جمعاین شبهه  آوری همٔه  کند، دوری 
گر اجازٔه  احادیثی نیز آمده که بیان  ملسو هيلع هللا ىلصدر مورد سنت است، زیرا از پیامبر    ملسو هيلع هللا ىلصسخنان پیامبر  

 
 به روایت مسلم.  -1
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که: مردی از اهالی یمن به نام ابوشاه در اثنای  نوشتن سنت و بلکه امر به آن است، از جمله آن
فرمودند:    ملسو هيلع هللا ىلصبرخاست و گفت: برای من بنویسید ای رسول خدا. پس پیامبر    ملسو هيلع هللا ىلصر  ٔه پیامبخطب

 1»برای ابوشاه بنویسید«. 
  ملسو هيلع هللا ىلصچه را از پیامبر روایت است که گفت: من هر آن  و از عبدالله بن عمرو بن العاص  

گفتند:    کردند ونوشتم، پس قریشیان مرا از این کار نهی  شنیدم به قصد حفظ کردن آن میمی
بشر است و در خشم و    ملسو هيلع هللا ىلصکه رسول خدا  نویسی حال آنشنوی میآیا هر چیزی را که می

بیان    ملسو هيلع هللا ىلصگوید؟ پس دست از نوشتن کشیدم، سپس آن را برای رسول خدا  خشنودی سخن می
که جانم به دست  کردم، ایشان به دهان خویش اشاره نموده و فرمود: »بنویس؛ قسم به آن

 2آید«.از این جز حق بیرون نمی اوست،
به نوشتن حدیث امر کرده است، اما چگونه    ملسو هيلع هللا ىلصبنابر این احادیث صحیح و صریح، پیامبر  

 وشتن حدیث است توافق ایجاد کرد؟گر نهی از نتوان میان این احادیث و احادیثی که بیانمی
 ترینش چنین است:علما در این باره چند رای دارند که مهم

آن یحترجـ  ۱ را به سبب  از علما احادیث اجازٔه نوشتن  که بیشتر و مشهورتر  : گروهی 
 اند. تر، ترجیح دادهاست و در مقایسه با احادیث نهی از نوشتن قوی

نهی از نوشتن حدیث را به واسطٔه احادیث اجازٔه  : برخی از علما نیز احادیث  نسخـ  ۲
دانند که ترس از مخلوط شدن حدیث  ر میدانند و نهی را مربوط به آغاز کا نوشتن منسوخ می

 
به روایت ابوداوود و احمد. احمد شاکر و آلبانی    2- ه.متفق علی 1-

 اند. آن را صحیح دانسته
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قرآ  نص  و  شد  برطرف  محذور  این  وقتی  اما  داشت،  وجود  قرآن  گرفت،  با  منظم  شکل  نی 
 نوشتن سنت نیز مجاز شد.

از علما که نهی  ـ نهی مربوط به شرایط و مواضعی خا۳ ص است، مانند سخن برخی 
ن بود میان این دو اختالط  مربوط به نوشتن حدیث و قرآن در یک صحیفه بوده است که ممک 

التباس سنت و  که نهی به نوشتن سنت خاص به هنگام نزول قرآن و از ترس  رخ دهد، یا آن
وده و ترس از این بوده  که نهی برای کسانی بوده که به حفظشان اطمینان بقرآن بوده یا آن

 اش اکتفا کند و مانند آن.که در صورت نوشتن به نوشته
ه اجماع بر مشروعیت نوشتن سنت مستقر شده  مهم است، این است کچه برای ما  اما آن

صالح   بن  ابوعمرو  بزرگ،  محدیث  امام  نیست.  علما  میان  اختالفی  هیچ  باره  این  در  و 
ر می بین  از  اختالف  این  »سپس  اجماع  گوید:  آن  اباحٔه  و  بودن  روا  بر  مسلمانان  و  فت 

 1کردند«. 
 به حدیث ،  باور ندارد برای عدم حفظ حدیثاین هم بامزه است که کسی که حفظ سنت را  

همان   از  نیز  حدیث  همین  چون  است؟!  شده  حفظ  حدیث  این  خود  آیا  اما  کند.  استدالل 
ظ کند، یا شاید این حدیث از طریقی به او رسیده که معتقد است نتوانسته احادیث را حف

 ؟!است طریق کشف و الهام و خواب به او رسیده
ای برای تشکیک در حفظ  عنوان بهانه  یر تدوین سنت نبوی که بهاکنون به پاسخ شبهٔه تاخ 

 شود، خواهیم پرداخت. سنت و در نهایت حجت بودن آن بیان می

 
 (.۱۳۸علوم الحدیث البن الصالح ) 1-
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کند  ستوار است که تصور میانگارانه و عجوالنه ادر حقیقت این شبهه بر تصوری ساده
سلم و کتب سنن و  تا دوران تدوین کتب بزرگ مشهوری مانند بخاری و م  ملسو هيلع هللا ىلصاز زمان پیامبر 

بالغ بر دو قرن ایجاد شده است و در این دو قرن روایات  دیگر منابع، انقطاعی طوالنی مدت  
 شفاهی باطلی به وجود آمده که راه خود را به این کتب یافته است. 

 کند تصور صحیح دو مسئلٔه مهم است:که این ادعا را نقض می  چیزی
از دوران ایشان تا ظهور کتب سنت مورد   ملسو هيلع هللا ىلص: طبیعت نقل سنت پیامبر  مسئلٔه نخست

ها و حفظ به واسطٔه  اعتماد چرا که سنت ایشان از دو طریق حفظ شده است: حفظ در سینه
 نوشتن. 

روایات و شناخت قواعد تحمل )دریافت    روش علما در اطمینان از درستی   مورد دوم:
ضبط قواعد علم حدیث و   هایی که علما برایحدیث( و ادا )نقل حدیث به دیگران( و سختی

 اند.رجال متحمل شده
توسط    ملسو هيلع هللا ىلصبرای محقق شدن این دو مورد الزم است به عرضٔه تاریخی نقل سنت پیامبر  

آن در این مجال  به شکل مفصل دشوار است، اما سعی    امت ایشان بپردازیم که نقل کامل 
شکل خیلی مختصر توضیح    کنیم آن را به چند دورٔه متوالی تقسیم کنیم و هر دوره را بهمی

 : 1دهیم 
 حقیقت حفظ سنت در دوران پیامبر صلی الله علیه وسلم: 

 
وسیع  -1 به شکل  مطالعه  موضوع  برای  این  در  تر 

نوشتهمی از  مص توان  محمد  دکتر  طفی  های 
النبوي   الحدیث  في  »دراسات  کتابش  در  االعظمی 

در   الخطیب  عجاج  محمد  دکتر  و  تدوینه«  وتاریخ 
در   السید  احمد  شیخ  و  التدوین«  قبل  »السنة  کتاب 

 کتاب »تثبیت حجیة السنة النبویة« بهره برد. 
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ایشان   حیات  دوران  در  نبوی  سنت  به  توجه  می  ملسو هيلع هللا ىلصمظاهر  متعددی  را  موارد  در  توان 
 مشاهده کرد، از جمله:

الفاظ و روش بیان. از عائشه    ملسو هيلع هللا ىلصـ طبیعت سخن ایشان   روایت    از جهت گزینش 
 1توانست کلمات آن را بشمارد.گفتند که شنونده میای سخن میبه گونه  ملسو هيلع هللا ىلصیامبر  است که پ

گفت بلکه آشکار و جدا  مانند شما سریع سخن نمی  ملسو هيلع هللا ىلصفرماید: »رسول الله  ام المومنین می
 2کرد«. گفت که هرکس نزد وی نشسته بود آن را حفظ میجدا می

کرد  گفت آن را سه بار تکرار میاه سخن میرگه ملسو هيلع هللا ىلصروایت است که »پیامبر  و از انس 
 3تا از وی فهمیده شود«. 

را که به آن شهره بود بر این بیفزاییم سببی مضاعف    ملسو هيلع هللا ىلصحال اگر فصاحت و بالغت پیامبر  
خواهد بود برای حفظ سخن ایشان چرا که ایشان از به کار بردن کلمات ناآشنا و بعید عرب  

می اجتنباب  خویش  سخن  میجست  در  نکوهیده  را  آن  کاربرد  بلکه  ایشان  و  دانست. 
کند و همانند گاو با زبانش  دارد آن را که در بالغت مبالغه میل بد میفرماید: »الله عزوجمی

 4کند«. بازی می

 
 علیه. متفق 1-
گوید: »این  به روایت ترمذی و احمد. ترمذی می  2-

از زهری    حدیثی حسن صحیح است که تنها  را  آن 
را   آن  االرناووط سند  شعیب  و  آلبانی  داریم.  سراغ 

 اند. حسن دانسته
 به روایت بخاری. 3-

بخاری    -4 احمد.  و  ترمذی  و  ابوداوود  روایت  به 
تر می و  باشد«  محفوظ  که  »امیدوارم  مذی  گوید: 

گوید: از این وجه حسن غریب است« ابن مفلح  می
داند و احمد  را خوب میدر »اآلداب الشرعیة« سند آن  

اند. )همانند گاو شاکر و آلبانی آن را صحیح دانسته
می  بازی  زبانش  چنانبا  یعنی  زبان کند  با  گاو  که 

دارد او نیز در زبان بازی و اظهار  خود علف را برمی
 کند(. بالغت مبالغه می
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ـ تشویق و دعوت ایشان به نقل احادیث و دعای روشن شدن چهره برای کسانی که چنین  
ن سخنانی گفت و سپس  یس به نزد ایشان آمدند به آنا و هنگامی که هیئت بنی عبدالق  1کنند. 

 2فظ کنند و به کسانی که در پی آنان هستند برسانند. امر نمود آن را ح
ایشان توجه نشان می از صحابه که به حدیث  که  دادند، چنانـ اظهار توجه به کسانی 

ه شفاعت ایشان  ن دربارٔه کامرواترین کسان برخ داد، هنگامی که از ایشا   برای ابوهریره  
هریره که کسی زودتر از تو این را از  پرسید، پس فرمود: »گمان داشتم ای ابودر روز قیامت  

از آن ایشان متوجه    3دیدم«. جایی که توجه تو را به حدیث میمن نخواهد پرسید،  چرا که 
یک به حدیث و ضبط و حفظ آن توجه  دانست که کداماحوال اصحاب خویش بود و این را می

 یشتری دارد. ب
در حق برخی از یارانش برای حفظ دقیق و از جمله دعاهای مشهور    ملسو هيلع هللا ىلصـ دعای پیامبر  

عنه کرد و از برکت دعای ایشان در    ایشان در این زمینه، دعایی است که برای ابوهریره  
ای عجیب را روزی او گرداند وی او هر حدیثی از پیامبر  حق ابوهریره بود که خداوند حافظه

 برد. نمی سپرد از یادرا که به یاد می ملسو هيلع هللا ىلص
به نوشتن سنت ایشان و از جمله شواهِد این امر، چیزی است که دربارٔه    ملسو هيلع هللا ىلصـ توجه ایشان  

که از  ابوشاه وارد شده و امر ایشان خطاب به عبدالله بن عمرو برای نوشتن حدیث پس از آن
 نوشتن حدیث دست کشیده بود و دیگر شواهد. 

 
به روایت ابوداوود و ترمذی و ابن ماجه و احمد.    1-

می حدیوی  »این  و  گوید:  است«  صحیح  حسن  ث 
 آلبانی نیز آن را صحیح دانسته است.

فق علیه. 2-  متِّ
 به روایت بخاری. -3
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ظ آن از داخل شدن اقوال دیگر و هشدار دربارٔه  در زمینٔه سنت و حف  ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر ـ احتیاط 
چنان ایشان  بر  بستن  ایشان  دروغ  از  متواتر  حدیث  مشهورترین  در  که    ملسو هيلع هللا ىلصکه  شده  نقل 

فرمودند: »دروغ بستن بر من مانند دروغ بستن بر دیگران نیست. هرکه بر من به عمد دروغ  
 1در آتش مهیا سازد«.  نسبت دهد جایگاه خود را

ای برای احکام شرعی  سنت ایشان به امر تشریع، چرا که حدیث همچون گنجینهـ ارتباط  
ها  داری به شکلی مستقیم به سنت مرتبط است و این خود از بزرگترین انگیزهاست و دین 

برای حفظ و ضبط سنت و جداسازی صحیح از ناصحیح است چرا که حفظ دین به حفظ  
 ه است. سنت وابست

در خانه برای تعداد    شد زندگی خصوصی ایشانکه باعث می  ملسو هيلع هللا ىلصـ تعدد همسران پیامبر  
زیادی از زنان قابل مشاهده باشد و این چیزی است که به شکل ضمنی در این آیه به آن اشاره  

 شده است: 

ِ َواْْلِْكَمةِ ﴿  [ ۳۴األحزاب: ] ﴾ َواذُْكْرَن َما ُيتََْل ِِف ُبُيوتُِكنذ ِمْن آيَاِت اّللذ
شود یاد  های شما خوانده میاز آیات الله و حکمت )=سنت( در خانهچه را که  و آن)

 (. کنید
 شاهد این حقیقت است. ملسو هيلع هللا ىلصو روایات مادران مومنان دربارٔه امور پیامبر 

در مدت زمانی مناسب و تعداد بسیاِر اصحاب ایشان و    ملسو هيلع هللا ىلصـ مستقر بودن امور پیامبر  
ر شناخته  یشان در جزیره العرب در پایان حیات؛ همٔه این عوامل نقشی مثبت دقدرت گرفتن ا

داشته است، زیرا تفاوت است میان کسی    ملسو هيلع هللا ىلصشدن بسیاری از احوال و اقوال و افعال پیامبر  

 
 متفق علیه. 1-
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کند و میان مردی که کارهایش آشکار  می  که در حال گریز است و به شکلی پنهانی زندگی
  ملسو هيلع هللا ىلص ان تن دور و بر اویند و این چیزی است که برای پیامبر  است و دعوتش مستقر و هزار

 محقق شده بود. 
واضح است که شخص چه توجهی    ؛ملسو هيلع هللا ىلصاز محبت شدید صحابه نسبت به پیامبر    یـ آگاه

  ملسو هيلع هللا ىلصارٔه ریز و درشت زندگی پیامبر  توان از حجم روایات درببه محبوب خود دارد و این را می
های  موضع روایت و نقل بود و صحابه حتی سکوت  ملسو هيلع هللا ىلصان  قدر که شخصیت ایش دانست، آن

گفتند: »سپس ایشان اندکی  کردند و بلکه آن را توصیف کرده و مثال میایشان را روایت می
کرد«.  قرائت    1سکوت  حال  در  ایشان  ریش  خوردن  تکان  متوجه  حتی  نماز[  آنان  ]در 

و بلکه با دقت در حج    3ده بودند. و تعداد تارهای سفید را در محاسن ایشان شمر   2شدند«.می
را تحت نظر داشتند تا    ملسو هيلع هللا ىلصهای پیامبر  ترین حرکتشویم که راویان کوچکایشان متوجه می

قضای حاجت نموده و سپس وضویی سبک    ملسو هيلع هللا ىلصکند که پیامبر  جایی که یکی از راویان نقل می
تعلق ندارد و سپس نوع  اند که حکمی به آن  ببینید چگونه کاری را روایت کرده  4گرفتند... 

 د.انوضوی ایشان را هم روایت کرده
طور که سنت  به ما رسیده است، آن   ملسو هيلع هللا ىلصامبر  به این ترتیب تصویری به شدت مفصل از پی

ایستگاه از  ایشان یکی  آن  و سیرت  به  تاریخ است که شخصیت دیگری حتی  های طوالنی 
 نزدیک هم نشده است. 

 
 به روایت بخاری. -1

 به روایت بخاری. 2-
 به روایت مسلم. 3-
فق علیه. 4-  متِّ
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آـ دین  انگیزهداری صحابه و توجه شدید  نیکی خود  به خیر و  برای انان  ی است قوی 
شان  ن چرا که منافع دنیایی و نجات اخرویو محافظت از آ  ملسو هيلع هللا ىلصگیری سنت پیامبر  توجه به پی

 به آن وابسته بود. 
در دعوت و امر به معروف و نهی از منکر و    ملسو هيلع هللا ىلصـ بهره گرفتن صحابه از حدیث پیامبر  

د سنت  به گسترش  آنان  شدید  سختتوجه  بین مردم و  برابر کوچکر  در  آنان  ترین  گیری 
چه از  و از روی انکار منکر. از جمله آن  به هدف صیانت از آن  ملسو هيلع هللا ىلصمخالفت با سنت پیامبر  

شنیدم که فرمودند: »زنان    ملسو هيلع هللا ىلصسالم بن عبدالله بن عمر روایت شده که گفت: از رسول الله  
گوید: بالل بن  ه مسجد منع نکنید« راوی میخود را اگر از شما اجازه گرفتند برای رفتن ب

گوید: عبدالله رو به او کرد و به  می  کنیم! راوینان را منع میعبدالله گفت: به خدا سوگند آ
خبری برایت    ملسو هيلع هللا ىلصاو دشنامی بد داد که تا پیش از آن هرگز نشنیده بودم و گفت: از رسول خدا  

 1اهیم کرد؟! گویی به خدا آنان را منع خو گویم و سپس میمی
  و از ابوقتاده نقل است که گفت: همراه با گروهی نزد عمران بن حصین بودیم و بشیر بن 

فرمدند: »حیا    ملسو هيلع هللا ىلصکعب نیز در بین ما بود، پس عمران برای ما چنین حدیث گفت: رسول الله  
ها  اش خیر است« بشیر بن کعب گفت: اما ما در برخی کتب یا در میان برخی حکمتهمه

ایم که برخی از انواع حیا آرامش و وقار برای خداوند است و برخی از آن ضعف است.  یافته
بینم که از  عمران خشمگین شد تا جایی که چشمانش سرخ شد و گفت: می  گوید:راوی می

با آن برمیبرایت حدیث می  ملسو هيلع هللا ىلصرسول خدا   گوید: پس خیزی! راوی میگویم و به مخالفت 

 
 مسلم. به روایت 1-
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و بشیر نیز سخنش را تکرار کرد و عمران خشمگین شد. راوی    عمران حدیث را تکرار کرد
 1او از ماست ای ابونجید، مشکلی در او نیست.  :گفتیمگوید: ما پی در پی به او میمی

از سعید بن جبیر روایت است که یکی از نزدیکان عبدالله بن مغفل را دید که سنگریزه  
اندازی نهی کرده و  از سنگ  ملسو هيلع هللا ىلصرسول الله    اندازد، پس او را از این کار نهی کرد و گفت:می

ناتوان میکند و نه دشمفرمود: »این کار نه صیدی را شکار می اما دندانی را  نی را  سازد، 
گویم  کند«. اما او کارش را تکرار کرد، پس سعید گفت: به تو میشکند و چشمی را کور میمی

 2گویم. سخن نمیکنی؟ دیگر با تو  را تکرار می  از این کار نهی کرده و باز آن  ملسو هيلع هللا ىلصکه رسول الله  
صحابٔه   تالش  ویژه  به  بودند  نشنیده  که  احادیثی  آوردن  دست  به  در  صحابه  تالش  ـ 

حدیث روایت    ملسو هيلع هللا ىلصتر مانند ابن عباس ـ رضی الله عنهما ـ که بسیار از پیامبر  سن و سالکم
  ملسو هيلع هللا ىلصشنیده کم است زیرا پیامبر  ملسو هيلع هللا ىلصثی که ایشان مستقیما از پیامبر که احادی کرده با وجود آن

در حالی که وی سن زیادی نداشت از دنیا رفت اما با این حال ابن عباس توجه بسیاری به  
گیری روایات از صحابه نشان داد تا جایی که ایشان در میان اصحاب یکی از کسانی است  پی

 که بسیار روایت کرده است.
که عمر بن  برای شنیدن حدیث ایشان چنان  ملسو هيلع هللا ىلص  شستن نوبتی صحابه نزد رسول اللهـ ن

انصاریمی  الخطاب   از عوالی مدینه  فرماید: »من و همسایٔه  امیه بن زید که  از بنی  ام 
رفت و یک  رفتیم، به این شکل که یک روز او میمی  ملسو هيلع هللا ىلصبودند به شکل نوبتی نزد رسول الله  

 
 به روایت مسلم. 2- به روایت مسلم. 1-
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او    وز از جمله وحی و دیگر چیزها بهمن نزد ایشان بودم از خبر آن ر  روز من، پس هرگاه
 1داد«. رفت همین کار را انجام میگفتم و هرگاه او میمی

که از محمد بن علی بن حسین روایت  توسط صحابه، چنان  ملسو هيلع هللا ىلصـ ثبت دقیق سخنان پیامبر  
الله عنهم  ـ چنین حدیث گفت که    است که گفت: عبید بن عمیر به عبدالله بن عمر ـ رضی 

فرمودند: »مثال منافق مانند گوسفندی است میان دو گله یا دو دسته گوسفند«    ملسو هيلع هللا ىلصرسول الله  
بلکه چنین و چنان فرمود. راوی می از  ابن عمر گفت: خیر،  ابن عمر هرگاه چیزی  گوید: 

از آن کوتاه  گذشت و  کاست و از آن نمیافزود و نمیشنید چیزی به آن نمیمی  ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر  
 2آمد.نمی

دادند تا شنونده را از ثبت  شنیده بودند مورد تاکید قرار می  ملسو هيلع هللا ىلصاز پیامبر  چه را  آنآنان گاه  
آن شنیدهدقیق  عبدالله  چه  بن  جابر  سازند.  مطمئن  و  می  اند  دیدند  چشمانم  فرماید: 

خدا  گوش رسول  از  ابوبرزه    3شنیدند.   ملسو هيلع هللا ىلصهایم  میمی  و  حدیثی  را  تو  که  گوید:  گویم 
 4چشمانم دیده است. هایم شنیده و گوش

گوید: بینایی این دو ـ و انگشت بر چشمانش نهاد ـ شاهد بوده و این دو  می  ابوالیسر  
فهمیده ـ و به سوی قلبش اشاره کرد ـ که ایشان    ملسو هيلع هللا ىلصخدا  گوش شنیده و قلبم این را از رسول  

 5فرمود:... و سپس حدیثی را بیان کرد. می

 
 به روایت بخاری. - 1

 دارمی  به روایت 2-
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ای؟ فرمود:  شنیده  ملسو هيلع هللا ىلصیدند: آیا این را از محمد  رسپ  طالب  هنگامی که از علی بن ابی
سوگند!  کعبه  پروردگار  به  آری  سوگند،  کعبه  پروردگار  به  امیر   1آری  ای  گفتند:  او  به   و 

آن به  قسم  خدا  مومنان،  رسول  از  را  حدیث  این  واقعا  آیا  نیست،  او  جز  معبودی    ملسو هيلع هللا ىلصکه 
که سه بار از او حق جز او نیست، تا آنکه معبودی به  ای؟ فرمود: آری سوگند به آنشنیده

 2تند و او سوگند یاد کرد. سوگند خواس 
همچنین به ابوامامه گفتند: آیا بر اساس رای خود آنان را سگان آتش خواندی یا چیزی  

باکم من ]اگر چنین کرده باشم[! بلکه آن را نه شنیدی؟ گفت: چقدر بی  ملسو هيلع هللا ىلصبوده که از پیامبر  
 3گوید: پس بارها این را شمرد.شنیدم. راوی می ملسو هيلع هللا ىلصسه بار از رسول خدا یک بار و دو بار و 

رفتم.  که به نزد ابن مسعود میای نبود مگر آنگوید: هیچ پنجشنبهرو بن میمون میعم
هرگز نشنیدم برای گفتن چیزی بگوید: قال رسول الله، مگر یک روز که گفت: قال رسول الله  

الله علیه وسلم. پس سرش گوید: سپس او را نگریستم که  را زیر انداخت. راوی می  صلی 
هایش  آمد و رگهای پیراهنش باز بود و اشک از چشمانش میکه دکمهایستاده بود در حالی  

 4تر از آن یا بیشتر، یا نزدیک به آن یا شبیه آن.برجسته شده بود. ابن مسعود گفت: یا کم
  ملسو هيلع هللا ىلصکه رسول الله گفت: یا چنانمیکرد  یت میحدیثی روا  ملسو هيلع هللا ىلصهرگاه از رسول الله    انس  
 5فرمود. 

 
کتاب    1- در  احمد  امام  فرزند  عبدالله  روایت  به 

 السنة. 
 به روایت مسلم. 2-
به روایت احمد. شعیب االرناووط آن را صحیح    3-
 داند. می

را   4- آن  آلبانی  و  بوصیری  ماجه.  ابن  روایت  به 
 دانند. صحیح می

 رمی در سنن.به روایت دا  5-
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به صورت نوشتاری. بنابراین نوشتن سنت در حقیت    ملسو هيلع هللا ىلصـ توجه به ثبت حدیث رسول خدا  
به دست صحابه آغاز شده است و از کسانی که مشهور است توجه جدی به نوشتن سنت  

د او بیش از  کر گمان می  که ابوهریرهاست، تا جایی    نشان داده است، عبدالله بن عمرو  
دهندٔه رقابتی است که در زمینٔه حفظ و ثبت سنت همین نشان  1وی حدیث در اختیار دارد.

 میان صحابه در جریان بوده است. 
پیامبر   از  را که  احادیثی  آن  بن عمرو صندوقی داشت که در  قرار می  ملسو هيلع هللا ىلصعبدالله  نوشت 

آ   ایهمچنین ایشان صحیفه  2داد. می رد و آن را صحیفٔه صادقه  کن افتخار میداشت که به 
 3نامیدند. می

کردند و در برگیرندٔه برخی  هایی که صحابه در میان خود رد و بدل میها و نامهـ نوشته
نوشتند. برای مثال  که اصحاب حدیث را میبود نیز تاکیدی است بر این   ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر  از احادیث  

  ملسو هيلع هللا ىلصآن از پیامبر    قادیر زکات و توضیح احکام ای نوشت که در آن منامه  ابوبکر صدیق  
 4آمده بود. 
و جابر بن    5ای نوشت و در آن حدیثی را ذکر کرد. امیر خود در آذربایجان نامه  هعمر ب

و عبدالله بن ابی اوفی    6سعد بن ابی وقاص حدیثی را نوشت و فرستاد. به عامر بن    سمره  
 7ای نوشت. برای عمر بن عبید نامه

 
 به روایت بخاری. -1

 به روایت احمد.  2-
 (. ۳۷۳/ ۲به روایت ابن سعد در طبقات ) 3-
 به روایت بخاری. 4-

 به روایت مسلم. 5-
 به روایت مسلم. 6-
 به روایت بخاری. 7-



 ه سخنان آراست

79 
 

کردند،  نوشتند و از او درخواست حدیث مینان برای دیگری نامه میبرخی از آبلکه حتی  
که معاویه به ام المومنین عایشه نامه نوشت و از ایشان درخواست چیزی کرد که از چنان

شنیده بود و ایشان نیز برای او این حدیث را فرستاد که: »هرکه به غیر طاعت    ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر  
 1شود«. گر تبدیل میرش به نکوهشخداوند عمل کند، ستایشگ

رفتند و حتی برخی از آنان برای یک به سفر می  ملسو هيلع هللا ىلصـ آنان برای جستجوی حدیث پیامبر  
بن عبدالله پیش آمد که در طلب یک حدیث به  که برای جابر  بست چنانحدیث بار سفر می

لد در مصر که از  طور سفر او به نزد مسلمه بن مخ همین   2نزد عبدالله بن انیس در شام رفت. 
نیز    همین مورد برای ابوایوب انصاری    3پرسید و سپس بازگشت. او دربارٔه یک حدیث  

که به نزد عقبة بن عامر در مصر بار سفر بست و هنگامی که به دیدار او رفت  پیش آمد چنان
ایم،  دهای و جز من و تو نشنیدربارٔه پوشاندن مسلمان شنیده  ملسو هيلع هللا ىلصچه از رسول خدا  گفت: از آن

اب گفت،  او  به  را  که حدیث  بگو. هنگامی  سوی مدینه  برایم  به  و  شد  وایوب سوار مرکبش 
بنابراین اساس سفر برای حدیث از نسل صحابه  4که بار سفرش را باز کند. زگشت، بدون آنبا 

 آغاز شده است.
دهد  ـ احتیاط صحابه دربارٔه روایت و اطمینان حاصل کردن از صحت روایت نشان می

اطمینان  که به  مبانی  سپس  و  است  یافته  شکل  صحابه  زمان  در  روایات  صحت  از  یابی 
منهنسل  بعدی  چنانای  شده،  الخطاب  تقل  بن  عمر  از  استئذان   که  حدیث  دربارٔه 

همین )اجازه و  است  شده  وارد  ابیخواهی(  بن  علی  سخن  می  طالب  طور  فرماید:  که 

 
گوید:  به روایت حمیدی در مسند. بوصیری می  1-

گوید: رجال اند. شعیب األرناووط میرجال آن ثقه
 اند. ند ثقهاین س

 به روایت طبرانی در معجم کبیر. 2-
 (. ۲۲۳به روایت رامهرمزی در المحدث الفاصل )  3-

 (.۳۹۲/ ۱جامع بیان العلم وفضله، ابن عبدالبر ) -4
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پیامبر   از  حدیثی  مرا  شنیدم،  می  ملسو هيلع هللا ىلص»هرگاه  میخداوند  که  مقدار  هر  سود  از  خواست 
دادم، پس اگر سوگند  او را سوگند می  گفترساند و هرگاه دیگری از وی برایم حدیثی میمی

پذیرفتم و ابوبکر برایم حدیث گفت و ابوبکر راست گفت« سپس حدیثی  کرد از او مییاد می
 1یاد کرد.  ملسو هيلع هللا ىلصرا از پیامبر 

قائل بودند. برای مثال گاه یکی    امانِت روایت برای نسل بعدـ اهمیتی که صحابه به ادی  
و دیگری به قصد    2را به تابعین آموزش دهد.   ملسو هيلع هللا ىلصآورد تا وضوی پیامبر  از آنان ظرفی آب می
 3گزارد. در برابر آنان نماز می ملسو هيلع هللا ىلصآموزِش نماز پیامبر 

کرد،  بیان می  ملسو هيلع هللا ىلصل خدا  در محلی عمومی و بر منبر رسورا    ملسو هيلع هللا ىلصبرخی دیگر احادیث پیامبر  
 انجام داد.  4ها بستگی دارد« هنگام روایت حدیث »کارها به نیت که عمر چنان

 چگونگی حفظ سنت در دوران تابعین: 
آوری احادیث آنان و نوشتن آن نشان  صحابه توجه بسیاری به مالزمت صحابه و جمع

گوید: من و محمد  لب است که میطادادند، از آن جمله عبدالله بن محمد بن عقیل بن ابیمی
از او  بن علی بن ابوجعفر و محمد بن حنفیه به نزد جابر بن عبدالله انصاری می رفتیم و 

 5آموختیم. نوشتیم و میپرسیدیم و از وی میو نمازش می ملسو هيلع هللا ىلصل الله سوهای ردربارٔه سنت

 
ابوداوود   -1 و  ابن عدی   به روایت احمد  و ترمذی. 

گوید: امیدوارم که صحیح باشد. ابن کثیر و ابن  می
 ند.احجر سند آن را خوب دانسته

 به روایت بخاری. 2-

 به روایت بخاری. 3-
 به روایت بخاری. 4-
 (.۲۰۶/ ۵الکامل في ضعفاء الرجال، ابن عدی ) 5-
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گوید: »به یاد  میعروه بن زبیر که یکی از سروران تابعین در علم و فقه و عبادت است  
گر امروز از دنیا برود حسرت حدیثی را  گفتم: ا دارم که چهار سال پیش از وفات عایشه می

 1که آن را به یاد دارم«.خورم که نزد او باشد مگر آننمی
نشان خود  این  که  است  پیشین  نسل  از  بردن  استفاده  به  نسل  این  توجه  عمق  دهندٔه 

 میان این امت و قطع نشدن سلسلٔه سند است. گر زنده بودن »سندآوری« درنشان
توان با  ـ تابعین اهتمام بسیاری به ثبت سنت از طریق نوشتن قائل بودند که این را می

تفصیل در رسالٔه مشهور دکتر محمد مصطفی االعظمی به نام »دراسات في الحدیث   مثال و
تدوینه« )پژوهش وتاریخ  تاری النبوي  و  نبوی  دربارٔه سنت  دکترای  هایی  آن( که  تدوین  خ 

خود را با همین رساله با امتیاز باال از دانشگاه کمبریج دریافت کرده یافت. ایشان در این  
گیری کرده و در این  اند پیعین و تابِع تابعین را که حدیث را نگاشتهکتاب نام صحابه و تاب

وی پنجاه و سه  انگیزی رسیده است:  راه زحمت بسیاری را متحمل شده و به نتایج شگفت
تن را از نویسندگان حدیث در طبقٔه اول تابعین نام برده و در طبقٔه دوم نود و نه تابعی را  

چه منکران  یا از آنان حدیث نوشته شده است و این بر خالف آن اند  نام برده که حدیث نوشته
بعی، عمر  گویند نشان دهندٔه گسترش نوشتن حدیث در دورٔه تابعین است. خلیفٔه تا سنت می

نیز توجهی ویژه به تدوین حدیث داشت و علما را به ایفای نقش در این   بن عبدالعزیز  
 2کرد. کار مهم تشویق می

توجه بسیار در زمینٔه    ملسو هيلع هللا ىلصهای عنایت تابعین به ثبت و ضبط سنت پیامبر  هترین جلواز مهم
می باره  همین  در  سیرین  بن  محمد  است.  راویان  حال  شناخت  و  پیشگو سند  آنان  تر ید: 

 
 به روایت بخاری. 2- (. ۴۲۴/  ۴سیر أعالم النبالء، ذهبی )  1-
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ا برای ما نام ببرید،  که فتنه رخ داد گفتند: رجال خود رپرسیدند، اما همین دربارٔه سند نمی
می نگاه  سنت  اهل  به  حدیثکپس  آنان  از  و  میردند  را  را  شان  بدعت  اهل  و  گرفتند 

د که  گفت: این علم، دین است، پس بنگری و می 1گرفتند. نگریستند و حدیث را از آنان نمیمی
 2گیرید.دین خود را از که می

محمد بن سیرین به مسئلٔه سند و جستجوی حال راویان توجه و عنایتی شدید داشت.  
انداخت و سند آن را جستجو  گوید: او از کسانی بود که در حدیث نظر میعلی بن المدینی می

سپس ایوب و ابن  شناسیم که از او ]در این زمینه[ پیشی جسته باشد.  کرد و کسی را نمیمی
 3عون آمدند و سپس شعبه و سپس یحیی بن سعید و عبدالرحمن. 

 حفظ و ثبت سنت در دوران اتباع تابعین:
همچنان مستمر بود و امامان حدیث همواره به سند    ملسو هيلع هللا ىلصیث پیامبر  عنایت به روایت حد

ت کند که  گاه قطع نشد. خداوند ابن مبارک را رحمدادند و این اهتمام هیچتوجه نشان می
 گفت. خواست میگفت: سند از دین است و اگر سند نبود هر که هر چه می

آوری سنت است چرا که با وجود  ویژگی این دوره نوشته شدن مصنفات در زمینٔه جمع
بندی شده نبود بلکه  اما این نوشتن به شکل مرتب و فهرست  ملسو هيلع هللا ىلصنوشتن سنت از دوران پیامبر  

این طبقه اهتمام محدثان به سمت    تنها به هدف حفظ و مراجعه  اما در  نوشته شده بود، 
از مظاهر عنایت شدید و زودهنگام  تصنیف منظم و بر حسب   این  ابواب معطوف شد که 

کنند نوشتن  است و خط بطالنی است بر توهم کسانی که گمان می  ملسو هيلع هللا ىلصنسبت به سنت پیامبر  

 
 به روایت مسلم در مقدمٔه صحیح.  1-
 همان. 2-

 (. ۳۵۵/ ۱شرح علل الترمذی ابن رجب )  3-
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ملٔه امامان حدیث که در این زمینه  و تصنیف حدیث از دوران بخاری و مسلم آغاز شده. از ج
د بن اسحاق، َمْعمر بن راشد ازدی، سعید  دست به تصنیف زدند: ابن جریج، اوزاعی، محم

ابی زائده، سفیان بن عیینه، ربیع بن صبیح، جریر بن   َعروبه، یحیی بن زکریا بن  ابی  بن 
 1گران، رحمهم الله. عبدالحمید، ابن مبارک، مالک بن انس، سفیان ثوری، حماد بن سلمه و دی

 طول دوران تالیف و تصنیف: 
توان مرحلٔه طالیی  رن سوم هجری به طول انجامیده را میاین مرحله که از قرن دوم تا ق

گردآوری سنت نبوی دانست، چرا که علمایی برجسته در این دوره ظهور کردند که در علم  
 اند. مرحله را ویژه ساخته حدیث و سند و علل و رجال دارای تمکن و درایت بودند و این 

له: یحیی بن قطان و عبدالرحمن بن  اند، از جمجا شدهامامان بزرگی در این مرحله یک
مهدی و احمد بن حنبل و یحیی بن معین و علی بن المدینی و بخاری و مسلم و ابوداوود و  

. در این  ترمذی و نسائی و ابوحاتم رازی و ابوزرعٔه راضی و جمع بسیار زیادی از محدثین 
از تالیف به ظهور برسد. ب انواع جدیدی  تا  رای مثال بخاری  مرحلٔه تصنیف پیشرفت کرد 

آوری کند که در اوج صحت باشد و این باعث شد دیگران از جمله  تالش کرد احادیثی را جمع
امام مسلم از وی پیروی کنند و سپس کتب سنن و دیگر تالیفات رخ نمودند که اصحاب آن  

 آوری کرده بودند. بندی و روش خاصی جمعبر حسب فهرستاحادیث را 
یادآ این کتب چنانحقیقتی که شایستٔه  این است که احادیِث  که برخی گمان  وری است، 

کنند ناگهان در این دوره ظاهر نشدند، بلکه با سند متصل از نسل قبل به صاحبان این  می

 
علل   1- شرح  )  نگا:  رجب  ابن  ـ    ۳۴۱/  ۱ترمذی 

۳۴۳.) 
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علمی تراکمی بوده که    این یک تالشمتصل است.    ملسو هيلع هللا ىلصکتب رسیده است، سندی که تا پیامبر  
کند. بلکه در حقیقت  د را بر تالش او بنا میمتاخر به تالِش متقدم وابسته است و کار خو 

ای از کتب کسانی است که در نسل  بسیاری از احادیث موجود در این کتب در حقیقت گزیده
ان رسیده و احادیث آن اند و این کتب به با سند متصل و به شکل شفاهی نیز به آنقبل نوشته

اند و صاحبان آن نیز به  اند شنیدههرا یک به یک از کسانی که از آن کتاب به آنان حدیث گفت
اند و در نتیجه کتاب فوق به شکل کتبی و شفاهی به آنان  نوبٔه خود از نسل قبل آن را شنیده

آن صحت  اعتماِد  و  اطمینان  بر  این  که  کردهرسیده  نقل  آچه  دقت  و  میاند  اگر  ن  و  افزاید 
کنیم و در آن احادیث نظر    بخواهیم میان فرع )کتاب ناقل( و اصل )کتاب منقول( مقایسه

می افزوده  روایت  امر  در  مسلمان  امامان  علمی  دقت  به  ما  اطمینان  همٔه  بیفکنیم  و  شود 
مظاهر آن توهم پوچ دروغین از بین خواهد رفت و به این حقیقت خواهیم رسید که تالش  

 مان حدیث در این دوره در حقیقت ادامٔه تالِش قطع نشدٔه پیشینیان است. اما 
کند: عبدالله بن یوسف ما را  برای مثال امام بخاری حدیثی را با سند خود چنین نقل می

حدیث گفت که مالک به ما خبر داد، از یحیی بن سعید از محمد بن یحیی بن حبان از عمویش  
گویند اگر برای قضای حاجت  گفت: مردمی میمر که او میواسع بن حبان از عبدالله بن ع

گوید: روزی بر پشت بام  قبله و بیت المقدس نکن. عبدالله بن عمر میخود نشستی رو به  
را دیدم که برای قضای حاجت بر دو خشت رو به بیت المقدس    ملسو هيلع هللا ىلصمان رفتم و رسول خدا  خانه

ک  هستی  کسانی  از  تو  نکند  گفت:  و  بود«.  مینشسته  نماز  خود  لگن  بر  گفتم:  ه  گزارند؟ 
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شود  وید: یعنی کسی که در نماز خود از زمین بلند نمیگ دانم به خدا سوگند. مالک مینمی
 1رود. و در حالی که به زمین جسبیده به سجده می

بیند بخاری از احادیث موطای مالک با سند متصل به امام مالک  که میاین حدیث را چنان
رای  متصل است بلکه خود بخاری ب  ملسو هيلع هللا ىلصاز امام مالک در موطای او تا پیامبر  روایت کرده که  

کند که در  اطمینان ما که حدیث را از موطا نقل کرده سخن امام مالک را از موطا نقل می
حقیقت این روایت با مراجعه به موطا بوده است و حدیث را حرف به حرف همانند موطا  

 یابیم. می
قرار داریم که تالش علمی پیشینیان و پسینیان   بر یک پدیدٔه تراکمیکه ما در برا غرض آن

نوشتهاز   همٔه  منظم  فرایند  یک  طی  و  شده  یکجا  سندآوری  ابزار  و  طریق  صحابه  های 
منظم  نسخه مصنفات  در  آنان  احادیث  تا  شده  جذب  تابعین  تابع  مصنفات  و  تابعین  های 

ر این مصنفات حدیثی آمده احادیث جدیدی  امامان متاخر جای گیرد. بنابراین احادیثی که د
هایی  یرهنگام ظاهر شده باشد، بلکه انتخابی دقیق از نوشتهنیست که ناگهان و در فرایندی د

 گیری آن یاری رسانده است.های روایت کتب با سند به شکل پیشین است که روش
بزرگ  سپس در ساحل سند و متن، علومی کمکی شکل گرفت که هدف آن ثبت هر کوچک 

و راویان حدیث و جرح و    متعلق به سند و متن بود، در نتیجه تالیف در زمینٔه تاریِخ رجال
تعدیل و علوم مصطلح و علل و سواالت عالوه بر غریب حدیث )الفاظ نا آشنا( و شروح کتب  

 سنت و تخریج و مستخرجات و مستدرکات و دیگر علوم به منصٔه ظهور رسیدند.

 
 به روایت بخاری. 1-
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ح، کتابی بزرگ را دربارٔه راویات حدیث  ی پیش از گردآوری صحیبرای نمونه امام بخار
اران امام احمد و ابن معین و ابن المدینی، سخنان امامان خود را دربارٔه رجال و  نگاشت و ی

های پرشماری به رشتٔه تالیف درآوردند که آن را مسائل  علل و تصحیح و تضعیف در کتاب
و تعدیل را نوشت و مسلم کتاب تمییز و مقدمٔه صحیح  نامیدند. ابن ابی حاتم نیز کتاب جرح  

گونه علم حدیث به اوج  ای به اهل مکه را و این لل را و ابوداوود رسالهرا نگاشت و ترمذی ع 
 پختگی خود رسید. 

تصور این حقیقت برای کسی که در علوم متنوع حدیث مطالعه نداشت دشوار است چراکه  
ریخ علمی این امت، همین علوم پرشماری است که به  یکی از بزرگترین مظاهر نبوغ در تا 

روایت و اطمینان از صحت آن و جداسازی صحیح از ضعیف شکل    دهی بههدف ثبت و نظم
 گرفته است. 

ای از این امر الزم است خودت برخی از کتب مختصر علم مصطلح را  برای چشیدن گوشه
آگاه شوی و به   ملسو هيلع هللا ىلصروایت از پیامبر مطالعه کنی تا به حجم باالی تقسیمات فنی دقیق مراتب 

هایی کامال عقالنی که بیشترین امکان را برای حفظ سنت  هنبوغ این روش و تکیٔه آن بر داد
ادعای    ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر   آشفتگی  و  جهل  حجم  به  دیگر  سوی  از  و  ببری  پی  است  ساخته  فراهم 

در حقیقت از جهل    گویندچه میاندازند و غالب آنکسانی برسی که در این روش شک می
 که ناشی از جستجو و دقت باشد.گیرد نه آننسبت به تفاصیل این علوم سرچشمه می

خواهی    ملسو هيلع هللا ىلصن از عنایت امت به سنت پیامبر  با دقت در این تاریخ علمی مختصر و مطلع شد
چه مکتوب است استوار نشده بلکه همراه  گاه یعنی نقل آندید که علم حدیث تنها بر یک تکیه

کند، بنابراین قضیه نزد آنان به مجرد اطالع بر کتب و  با آن به نقل شفاهی نیز استناد می
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سنتاعتماد   حفظ  تضمین  برای  بلکه  نیست  محدود  آن  ثبت    ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر    به  و  سماعی  نقل 
 اند.نوشتاری در هم ادغام شده

ک ببیند  و  بیندازد  نگاهی  دوران  آن  در  اجتماعی  زندگی  شرایط  به  کسی  چگونه  اگر  ه 
ه مادران و پدران فرزندان  بسیاری از احوال علمی با زندگی مردم در آمیخته بود تا جایی ک 

بردند و حلقات علمی را که هزاران تن در  کوچک خود را برای تحصیل علم حدیث بیرون می
رساندند در نظر بگیرد و سفر برای طلب علم حدیث که  هر گوشه و کناری خود را به آن می

ی رایج در آن دوران تبدیل شده بود و این فضای علمی و اجتماعی و تربیتی باعث  به امر 
وجه همٔه طبقات امت به سنت  یزان تها شده بود به مترویج توجه به علم حدیث در همٔه زمینه

قضیه  ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر   این  برد.  خواهد  را  پی  دوران  آن  تاریخ  از  چیزی  کسی  اگر  که  است  ای 
ای ولو اندک از آن را مطالعه کرده  ماند اما کسی که گوشهش ناتوان مینخوانده باشد از درک

امامان مسلمان    میلی به پذیرش شبهاتی نخواهد یافت که در تالش   باشد هرگز در وجود خود 
 کند. اندازی میدر صیانت از سنت نبوی شک

صورت  که ایراد گرفتن از سنت نبوی بر اساس این ادعا که تدوین حدیث دیر  خالصه آن
که به همٔه  گر جهل شدید نسبت به تاریخ روایت و طبیعت آن و توجهی است  گرفته نشان

ای زود و در دوران خود پیامبر  هجوانب روایت حدیث صورت گرفته است زیرا تدوین در دور
آغاز شده و دست به دست همراه با ثبت و نقل شفاهی از طریق فرایند سندآوری و با    ملسو هيلع هللا ىلص

به حیات خود ادامه داده است؛ فرایندی    ملسو هيلع هللا ىلصر جهت تضمین حفظ سنت پیامبر  تالشی بسیار د
 که در اوج اطمینان و احتیاط شکل گرفته است. 
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 قطعی ندارد!  ( این مسئله دلیل ۵) 
شود، درخواست ادلٔه قطعی  های عجیبی که در عرصٔه فقهی معاصر شنیده میز مقولها

گویند: آیا  آید برخی مییا حرمت به میان می  و رد دالیل ظنی است. هرگاه سخن از وجوب
گونه  چه این و آنشود  این، دلیِل قطعی دارد؟ انگار احکام شرعی تنها بر ادلٔه قطعی بنا می

 شود. اشد دور انداخته مینب
الدالله بودن نص برای   الثبوت و قطعی  شکی در این نیست که شرط قرار دادن قطعی 

است باطل  قولی  آن،  به  تعبِّ   پایبندی  دایرٔه  زیرا  انجامید  خواهد  باطلی  لوازم  به  بنابر  و  د 
قطع    تر از این است. از بنده خواسته نشده تا تنها به آن چیزی که بهمقتضیات نص وسیع

چه اعتقاد دارد مراد و منظور  مطمئن است مراد خداوند است عمل کند، بلکه باید بر اساس آن
ار نماید. اگر عالم و مجتهد است با نگاه در منابع  پروردگار است یا بنابر گمان غالبش رفت

  بنابر   شرعی و در غیر این صورت بنابر پیروی از علما از طریق پرسش یا برگرفتن اقوال آنان
منظور   و  مراد  به  رسیدن  انتخاب  این  در  هدفش  و  دارد  امکان  او  مانند  از  که  اجتهادی 

 پروردگار باشد. 
 ت:هنگام اختالفات را بیان نموده اس الله تبارک و تعالی مرجع داوری به

﴿ ِ ءٍّ فَُحْكُمُه إَِل اّللذ  [ ۱۰]الشوری:  ﴾ َوَما اْخَتلَْفُتْم فِيهِ ِمن ََشْ
 گردد[( دربارٔه هر چیزی اختالف پیدا کرد حکمش به الله ]ارجاع می)و 

 فرماید: و می
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ِطي ﴿
َ
َ َوأ ِطيُعواْ اّللل

َ
ِيَن آَمُنواْ أ َها اَّلذ يُّ

َ
ْمرِ ِمنُكْم فَإِن َتَنازَ يَا أ

َ
ْوَِّل األ

ُ
ْعُتْم ِِف  ُعواْ الرذُسوَل َوأ

ِ َوالرذُسوِل إِن ُكنتُ  ءٍّ فَُردُّوهُ إَِل اّللل ْحَسُن ََشْ
َ
ِ َواْلَوِْم اآلِخرِ َذلَِك َخْْيٌ َوأ ْم تُْؤِمُنوَن بِاّللل

وِياًل 
ْ
 [ ۵۹]النساء:  ﴾ تَأ

ایمان آورده الله را  )ای کسانی که  نیز[  اطاعت کنید و پیامبر را اطاعت کنید و ]اید 
اولیای امر خود را، پس هرگاه در امری اختالف نظر یافتید اگر به الله و آخرت ایمان 
و   بهتر  این  بدارید؛  عرضه  ]او[  پیامبر  ]سنت[  و  خدا  ]کتاب[  به  را  آن  دارید 

 تر است(. فرجامنیک
منبع داوری است ـ دارای دو طبیعت  سپس خداوند برای ما بیان نموده که این وحی ـ که  

 فرماید:که میاز آن محکم است و برخی از نصوص آن متشابه، چنان است، قسمت هایی

َخُر  ُهَو  ﴿
ُ
َوأ الِْكَتاِب  مُّ 

ُ
أ ُهنذ  َْكَماٌت  ُّمُّ آيَاٌت  ِمنُْه  الِْكَتاَب  َعلَيَْك  نَزَل 

َ
أ َِي  اَّلذ

 [۷]آل عمران:  ﴾ ُمتََشابَِهاٌت 
این کتاب  )اوست کسی ک پارهه  و  را بر تو نازل کرد،  آیات محکم )صریح  آن  از  ای 

 ابهاتند(. ای[ دیگر متش ها اساس کتابند و ]پارهروشن( است ]که[ آن
چه قطعی است ممکن است از بنابراین نص شرعی یا قطعی و یقینی است، یا ظنی و آن

ین نصوص ظنی. عمل بر  نظر ثبوت و از نظر معنا قطعی باشد یا تنها از یک نظر و همچن
 اساس نص واجب است، بنابراین: 

مخالفش    ـ اگر از نظر ثبوت و از نظر معنا قطعی باشد عمل بر اساس آن واجب است و
نص   معنای  با  نیست  قطعی  نص  آن  که  بود  معتقد  که  رو  آن  از  اگر  پس  نکوهش،  مورد 

ش معذور دانسته  مخالفت کرد ممکن است به سبب تاویل یا جهل و مانند آن بر حسب حال 
شود، اما اگر معتقد بود که نص قطعی است ولی آن را نپذیرفت و در برابر مقتضایش تسلیم  
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به عناد برخاسته و امر و خبر او را نپذیرفته    ملسو هيلع هللا ىلصست که در برابر پیامبر  نشد کارش مانند آن ا
ب   گردد. میکه در نتیجه احکام و آثارش از جمله کفر یا گناه و مانند آن بر وی مترتِّ

که »ظنی« است  ـ اما اگر نص ظنی بود باید به آن عمل کرد و معنایش را پذیرفت و این 
ه بر حسب معنایی که برای خوانندٔه نص ترجیح داده شده  کند بلک حجت بودنش را نفی نمی

باید آن را برگرفت. بنابراین هرگاه شخص معتقد شد که نص دال بر معنایی است، عمل بر 
شد و اگر بنابر باورش یا گمان غالبش چیزی از نص  تقاد بر وی واجب میحسب همان اع

رابر امر شرع[ را رها کرده و مورد  برداشت کرد و سپس آن را ترک کرد، وظیفٔه تسلیم ]در ب
 نکوهش است. 

شود که دربارٔه کسی که  البته این را باید در نظر داشت که ظنی بودن نص مانع از این می
ا فهم آن است ضرورتا حکم به ترک تسلیم داد، بلکه ممکن است وی بنا  مخالف ثبوت نص ی

که لوازم شرعی صحیح که  شرط آنم باشد ولی به  بر مقتضای فهم خود در برابر نص تسلی 
شود را در نظر گرفته باشد یا روشی صحیح را در  موجب رسیدن به فهم معتبر از نص می

 باشد.  که نص ثابت است یا خیر، پیمودهترجیِح آن
دربارٔه مفهوم قطع و ظن )قطعی بودن یا گمانی بودن( باید دو اصل مهم را  

 به درستی فهمید:
یا  نخست شود، معیار اهل  ظنی بودن که حکم هر یک بر آن مترتب می: معیار قطعی 

قدر وسیع در نظر  سنت و جماعت است نه معیارهای نوساخته که چه بسا معنای ظنی را آن
یابد مانند ظنی دانستن همٔه سنت یا رد  برخی نصوص قطعی به آن راه میگیرد که حتی می

یا ادعای ظنی بودن داللت نقلی به شکل    خبر آحاد در مسائل علمی یا اعتقادی به شکل مطلق،
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مطلق و مانند آن؛ چرا که این اقوال همه باطل است و بر معیارهایی غیر صحیح برای شناخت  
 قطعی از ظنی استوار است.

: تقسیم قضایا و مسائل به قطعی و ظنی، دربارٔه هر مسئله به شکل قاطع مرزبندی مدو
ای قطعی در یکی از این دو دسته قرار داد، طوری  بطهنشده که بتوان همٔه مسائل را بنابر ضا 

از  و  عاِلم دیگر  تا  عالمی  نزد  بلکه قضیه  باشد،  از هم جدا کرده  را  دو  این  گویا مرزی  که 
اند و برخی  سئلٔه بعدی متفاوت است. برخی مسائل تقریبا قطعی دانسته شدهای به م مسئله

ه دربارٔه حکم یک مسئله ممکن است طور کمیان قطعی و ظنی در نوسان هستند و همان
بندی آن نیز اجتهاد وارد است. بنابراین ما  بندی و رتبهاجتهاد صورت گیرد دربارٔه تقسیم

 سه دسته مسائل داریم:
 اند.گونه حرف و حدیثی قطعیهیچ که بدون ـ مسائلی

 اند. ـ مسائلی که بدون هیچ اشکالی ظنی
یین وزن شرعی آن اختالف نظر دارند و شخص  ـ و مسائلی متشابه که اهل علم در تع

 شود. تر است یا ظنیات دچار تردد میکه آیا به قطعیات نزدیکناظر دربارٔه این 
جود قطعیات و  اند یا ظنی، ومسائل که آیا قطعی  اما وجود چنین ترددی دربارٔه برخی 

را نفی نمی برخی مفاهیم شرعی و  ظنیات  اوقات دربارٔه  و  تقسیمکند زیرا بسیاری  بندی 
بِطل  ای دیگر تردید یا اختالف نظر پیش میالحاق هر مسئله به یک دسته یا دسته آید اما این م 

زمرٔه »ضروریات و حاجیات و تحسینیات«    بندی نیست، مانند تردید در تعیین آنچه دردسته
 گیرد و این تردید، دلیِل نفی ضروریات و حاجیات و تحسینیات نیست.قرار می
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آنیا م تردید دربارٔه  قابل چشمانند  »اندک و  در مسائل    1پوشی« چه در دستٔه  که بسیار 
می تکرار  ابواب  دیگر  و  اشربه  و  اموال  و  طهارات  و  میفقهی  قرار  این گیردشود،  آیا  جا  . 

کم و  جایی که مرز دقیقی میان کم و زیاد نیست پس منکر تفاوت میان  توان گفت از آنمی
 زیاد باشیم؟ 

توان در همٔه  شود، چراکه نمیای که به حرام منتهی مید آن تردید دربارٔه ذریعههمانن
یا در این حاالت  چه غالبا تاثیرگذار است یا نیست تفاوت گذاشت. اما آحاالت به قطع میان آن

 2گوییم ذرایع در شریعت مطلقا تاثیرگذار نیست؟!می
ر و ضوابط شرعی، اصل آن را نفی  که دشواری در تعیین برخی مفاهیم و معاییغرض آن

 کند بلکه واجب است در رسیدن به مراد شرع همٔه توان خود را صرف کرد.نمی
آن فهم  از  حجیپس  قطعیت،  وصف  سلب  دانستیم  گذشت،  نفی  چه  مطلقا  را  دلیل  ت 

نیز حجت است و الغای حجت بودن آن و شرط گذاشتن قطعی  کند، بلکه دلیل ظنی ثابت  نمی
 ای لوازم و آثار فاسدی است از جمله: بودن نص دار

، چرا که نص ظنی غالبا محل  ـ الزامی نشدن وحی مگر در صورت اجماع قطعی۱
طل که هیچ عالمی نگفته است. ابن  اختالف است و قرار دادن چنین شرطی، سخنی است با 

می آنحزم  تنها  کسی  »اگر  بر  گوید:  امت  کردهچه  اجماع  آنآن  هر  و  بپذیرد  را    چه اند 

 
 ترجمٔه عبارت »الیسیر المعفو عنه« )مترجم(.  1-
اشارٔه نویسنده به قاعدٔه سد ذرائع است که اگر   2-

آن   به حرام منجر شود  بنابر ظن غالب، یک وسیله 
می داده  قرار  ممنوع  ذریعه  سد  بنابر  اما نیز  شود 

بوداین ذریعه  احتمال  است  که  چقدر  چیز  یک  ن 

ممکن است از عالمی به عالم دیگر متفاوت باشد. اما  
یعه بودن  به صرف مشخص نبودن مرز دقیق در ذر

توان اصل سد ذرائع را منکر  یا نبودن یک فعل، نمی
 شد. )مترجم( 
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اش نص آمده و مورد اختالف قرار گرفته را ترک گوید ]چنین کسی[ به اجماع امت  درباره
ی باشد به دنیا  گوید: »به طور کلی تاکنون کسی که معتقد به چنین مذهب و می  1فاسق است«.

که موافق اجماع باشد، بلکه اجماع بر این است نیامده، بدین گونه که نص را نپذیرد مگر آن
 این قول که آن را باور دارد، بدون هیچ اختالفی کافر است زیرا نصوصی را رد  که گویندٔه 

 2کرده که کسی در وجوب اطاعت از آن اختالف نکرده است«.
زیرا دایرٔه احکام ظنی در شریعت بسیار   احکام شریعت:ـ دور ریختن بسیاری از ۲

اش این است ر دهی الزمهگسترده است و اگر برای درستی استدالل، قطعی بودن را شرط قرا 
که ادلٔه ظنی را مورد عمل قرار ندهی که این به عدم ِاعمال این دایرٔه وسیع از ظنیات منجر  

 شود. می
س۳ به  را  خود  صاحب  است  ممکن  این  نیز هل ـ  قطعی  احکام  دربارٔه   انگاری 

اش قطعیت را شرط کند و  زیرا هنگامی که در تعامل با نصوص شریعت و ادله  بکشاند؛
گونه نیست کنار نهد، بزرگداشت واجِب وحی و احساس وجوب عمل  چه از وحی را که این آن 

شود، پس  کشد که به اسارت هوای نفس دچار میشود و طولی نمیبه آن از دلش خارج می
کد که این قطعی نیست زیرا  سانی این ادعا را مطرح میهرگاه در برابر نص قرار گرفت به آ

ایمان است و چه بسا نصی مفیِد قطع باشد اما نفس او تالش کافی را برای   قطعیت تابع 
هایی که در حال و روز بسیاری از این گروه  کشف قطعیت آن نص اعمال نکند و این را آن

طعی بر خالف آرای آنان برایشان رو  اند. مثال هنگامی که دلیلی قاند درک کردهدقت کرده
 آور نیست. کنند که این دلیل ظنی است و از نظر شرعی الزامکنی با عجله ادعا میمی

 
 . (۳۶۷/  ۳اإلحکام في أصول األحکام البن حزم )  2- (.۲۰۸/ ۲اإلحکام في أصول األحکام البن حزم ) 1-
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کنند که هرگونه  قدر دایرٔه قطعیات را تنگ میشود که برخی آناین معضل وقتی بدتر می
بی و  شاذ  ولو  قطعیت  ارزشمخالفتی  عامل  را  ولو ضعیف  احتمالی  قرار و هرگونه  زدایی 

ای برای نفی صفت  ترین شبههدهند، بلکه گروهی از آنان از دستاویز قرار دادن کوچکمی
 ورزند.چه مخالف دلخواهشان است ابا نمیقطعیت از آن

ین  بینی که شاهد تحریف داند را میبرخی از همین کسانی که گرفتار چنین تصوری شده
شان چیزی  شی از خود نشان دهند؛ چرا که به زعمترین واکنکه کوچکاند بدون آنو شریعت

ای در ثبوت یا معنایش وارد  گویند شبههقطعی مورد انکار قرار نگرفته! چرا که هر چه می
چه نزد خودشان قطعی است حرمت رسد که تنها به آن است! در نهایت کارشان به جایی می

 و نه ارزشی.  چه از این دایره خارج است نه حرمتی داردناند و آقائل 
 حال اگر بپرسی: چرا احکام شریعت همه در یک حد از قطعیت نیستند؟ 

 طلبید، از چند جهت:گویم: کمال حکمت پروردگار چنین چیزی را میمی
که  جا  شود، آنو این چیزی است که از آیٔه محکم و متشابه دانسته می  ـ آزمایش و ابتال:

 فرماید:پروردگار متعال می

َخُر ُمتََشابَِهاٌت  ُهَو  ﴿
ُ
مُّ الِْكَتاِب َوأ

ُ
َْكَماٌت ُهنذ أ نَزَل َعلَيَْك الِْكَتاَب ِمنُْه آيَاٌت ُّمُّ

َ
َِي أ اَّلذ

َوابْتِغَ  الِْفتَْنةِ  ابْتَِغاء  تََشابََه ِمنُْه  َما  َفَيتذبُِعوَن  َزيٌْغ  قُلُوبِِهْم  ِيَن ِف  اَّلذ ا  مذ
َ
َوَما  فَأ وِيلِهِ 

ْ
تَأ اء 

وِي
ْ
ُر  َيْعلَُم تَأ كذ ِْن ِعنِد َربلَِنا َوَما يَذذ اِسُخوَن ِِف الْعِلِْم َيُقولُوَن آَمنذا بِهِ ُُكٌّ مل ُ َوالرذ لَُه إَِلذ اّللل

ْولُواْ األْْلَابِ 
ُ
 [۷]آل عمران:  ﴾ إَِلذ أ

پاره این کتاب را بر تو نازل کرد،  آن  )اوست کسی که  از  و  ای  آیات محکم )صریح 
ای[ دیگر متشابهاتند، اما کسانی که در  ا اساس کتابند و ]پارههروشن( است ]که[ آن

فتنهدل برای  است  انحراف  دلهایشان  ]به  آن  تاویل  طلب  و  از  جویی  خود[  خواه 
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داند  داران در علم کسی نمیکه تاویلش را جز الله و ریشهکنند با آنمتشابه پیروی می
آوردیم همه  [ میکه]آنان ایمان  بدان  از جانب  گویند: ما  ]چه محکم و چه متشابه[ 

 شود(. پروردگار ماست و جز خردمندان کسی متذکر نمی
گیر متشابه آن  پس از ذکر این آیه فرمود: »پس هرگاه کسانی را دیدی که پی  ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر  

 1ذر باشید«. اند که الله نام برده، پس از آنان برحهستند، آنان همان کسانی
چه مورد نظر  گیری آنزیرا عالم هرگاه تالش خود را در پی  ،ـ عبودیت اجتهاد از علما

خداوند است به کار گیرد همین تالش او عبادتی است مطلوب که خداوند بر آن پاداش در  
فرماید: »اگر قاضی حکم کرد و اجتهاد نمود سپس  می  ملسو هيلع هللا ىلصنظر گرفته و همین است که پیامبر  

نمود و اجتهاد کرد و سپس به خطا رفت یک    او درست بود دو پاداش دارد و اگر حکم  رای
 2اجر دارد«. 

، ـ تفاوت احکام بر حسب اهمیت و محقق ساختن منافع و دور ساختن مفاسد
که خواهان قطعی بودن همٔه ادله  چرا که احکام شریعت همه در یک سطح قرار ندارد و آن

منافی فراگیری شریعت    که اینا در یک سطح قرار دهد، حال آنخواهد همٔه احکام راست می
 ها و مراعات منافع مکلفان در دنیا و آخرت است.ها و مکانو صالحیت آن برای همٔه زمان

های باطل رایج، این توهم است که احکام شریعت را باید بر  که یکی از مقولهمقصود آن
است باطل که خود ادلٔه شرعی و روش علمای    که این تصوریادلٔه قطعی بنا نهاد حال آن

االی  کند. نگاهی گذرا بر تالیفات فقهی نشان دهندٔه حجم بامت در قدیم و جدید تکذیبش می

 
 متفق علیه. 2- به روایت بخاری. 1-
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ه بر ظنیات بنا نهاده شده بلکه غالب اختالف فقها به سبب طبیعت ظنی  فروع فقهی است ک
 بودن بسیاری از ادلٔه شریعت است.
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 فی است ( این مسئله اختال۶)  
کنند و در حقیقت به یک معنای شرعی صحیح  ین سخنی است که بسیاری تکرارش میا

ت بلکه برخی محل اجماع  اشاره دارد چرا که احکام فقهی همه در میان فقها مورد اتفاق نیس 
ترین اسباب اختالف میان  است و برخی چنین نیست و این تفاوت که در ادله رخ داده از مهم

ه همین سبب مدارس و مذاهب گوناگونی شکل گرفته که همه در ثبوت ادله  فقیهان است و ب
حات    و در این زمینه قواعداندازند  کنند و به داللت ادله نظر میو صحت آن جستجو می رِجِّ و م 

 خود را دارند. 
هاست که در میان مسلمانان معروف است و چیز جدیدی نیست،  این اختالف فقهی قرن

عجیب  چیز  که  میهمچنان  هم  مسلمانان  عوام  حتی  و  نیست  هم  اختالف  ی  علما  که  دانند 
از جهمی نیز همه  احکام شرعی  اتفاق بودن در یک سطح  کنند و  بودن و مورد  ت قطعی 

از همین روی مذاهب فقهی شکل گرفتند و در امتداد تاریخ در جهان اسالم گسترش    نیستند.
شان شایع  مذهبی داشتند که در سرزمین یافتند و سپس عرفی جا افتاد که اهل هر سرزمینی  

بود و فتاوای آن مذهب در بین آنان منتشر بود و دستگاه قضا نیز بر همین اساس فعالیت  
ین دو مذهب یا بیشتر وجود داشت و هر سرزمین اوضاع خود را  کرد و گاه در یک سرزممی

 داشت. 
ه کردن ما از این حقیقت  که »این مسئله اختالفی است« آگا بنابراین منظور از گفتن این 

عبارت   این  گویندٔه  بلکه  نیست  را  بدیهی  اختالف  مورد  احکام  با  تعامل  کیفیت  دارد  قصد 
به   این عبارت را  آنان که  انتخاب یک  برند میکار مییادآور شود.  به  الزام  خواهند بگویند 

ر درستی نیست؛  مذهب فقهی یا نوع نگاه مذهبی و قرار دادن آن به عنوان دین الزم االجرا کا 
ای اجتهادی است که اختالف در آن  مادامی که این انتخاب یا این طرز نگاه در مورد مسئله
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راد  و اجتهادات معتبری د رواست، چرا که ما مذاهب اریم و واجب آن است که انسان در پی م 
او    باشد و ترجیح این شخص برتر و بهتر از ترجیح مخالف   ملسو هيلع هللا ىلصو منظور خداوند و پیامبرش  

راد و قصد خدا و پیامبرش  چه برگزیتواند به قطع بگوید آننیست و او نمی   ملسو هيلع هللا ىلصده قطعا م 
 بوده است. 

و پاسخ درستی است به کسانی که در تعطیل    بینید در کل درست استکه میاین معنا چنان
جتهاد  ای که برای اکنند و مردم را در مسئلهروی میاختالف فقهی و معتبر نشمردن آن زیاده

 کنند.و اختالف جا دارد ملزم به رای و ترجیح خود می
اش از حدود معتبر پا فراتر  اما ممکن است این مقوله گسترش یابد و گوینده

 تباهاتی ناروا واقع شود، از جمله: نهاده و در اش
 ها: گیری رخصتـ پی۱

تر  ر و راحتتای به دنبال آساناگر شخص کاری جز این نداشته باشد که در هر مسئله
ز کسی که به علم و دینش  باشد در این حالت هدف او دیگر شناخت حکم شرعی یا پرسش ا

اطمینان دارد نیست، بلکه در جستجوی کسی است که به او فتوای رخصت دهد و هرگاه در  
که به اهلیت گوینده و  پذیرد، بدون آن تر است همان را میسانهر مسئله فتوایی ببیند که آ

ت در واقع  ای اختالفی اسگوید: این مسئلهتوجه کند. بنابراین وقتی چنین کسی میدالیلش 
بیند  چه خود مناسب میگاهی برای باز کردن دروازٔه انتخاب آنخواهد این مقوله را تکیهمی

ش صحیح نظر در مسائل فقهی اختالفی است زیرا  قرار دهد و این بدون شک مخالف رو
آن وجود  با  ی علما  با  اختالف میکه  بر حرمت کدیگر  ـ  دلیل واضح  یک  به  ـ  اما همه  کنند 

یابی به این روش مخالف روح  ها اتفاق نظر دارند و آن این است که رخصترخصتگیری  پی
گیری هوای  ه این روش پیکاجتهاد فقهی است که همانا جستجوی مراد شرعی است در حالی
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که امام  ارع و نزول شریعت است، چناننفس و مراد دل است و این در تناقض با مقصد ش
ف از  گوید: »شاطبی ـ رحمه الله ـ می َکلِّ مقصد شرعی از گذاشتن شریعت، خارج کردن م 

ر بندٔه که به اضطرا که به اختیار خود بندٔه خداوند شود چنانانگیزٔه هوای نفس اوست تا آن
 1اوست«.

که: را گفت  تمیمی جملٔه مشهورش  سلیمان  روی،  را    از همین  عالمی  »اگر رخصت هر 
تو یکجا خ این عبارت میبگیری همٔه شر در  بر  ابن عبدالبر در توضیح  گوید: واهد شد«. 

 2»اجماع بر این است و در این باره اختالفی سراغ ندارم«.
که اقوال  گوید: »آناهل علم آمده است. امام اوزاعی میاین معنا به شکل متواتر در سخن 

گوید: »اگر آرای شاذ ]و  و ابراهیم بن ادهم می  3شود«. از اسالم خارج می  نادر علما را بگیرد 
برگرفته را  بسیار  شری  بگیری  را  علما  قاعدٔه[  قاضی    4ای«. خالف  اسحاق  بن  اسماعیل 

را می کتابی  پس  رفتم  معتضد  نزد  »به  که    گوید:  دیدم  و  انداختم  نگاه  آن  در  داد؛  من  به 
هایی که برای خود کرده بودند را یکجا کرده  استدالل  هایی را از اشتباهات علما ورخصت

موم امیر  ای  گفتم:  صحیح  بود.  این  احادیث  آیا  گفت:  است.  زندیق  کتاب  این  مولف  نان، 
مست کننده را مباح دانسته    نیست؟ گفتم: احادیث چنان است که روایت شده، اما آن عالمی که 

ی اشتباهی  مته غنا را مباح ندانسته و هر عال که متعه را مباح دانسمتعه را مباح ندانسته و آن
آوری کند و سپس آن را برگیرد دینش از دست رفته  دارد و هر کس اشتباهات علما را جمع

 5است. پس معتضد دستور داد تا آن کتاب را آتش زنند«.
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برای عدم التباس و دوری از ابهام، قضیٔه مهمی را توضیح داد و آن این است   اما الزم است
شود: رخصت شرعی و رخصت فقها که تفاوت  اصطالح »رخصت« دو امر را شامل می  که

این دو واضح است؛ زیرا رخصت شرعی یعنی همان احکام شریعت که در حالت وجود  بین  
درباره دشواری  و  ما مشقت  شده  وارد  رخصت  جمع  اش  و  نماز  خواندن  کوتاه  جواز  نند 

ردار به هنگام  نمازها برای مسافر و جواز روزه نگرفتن برا  ی بیمار در رمضان و خوردن م 
ه به اجبار گناهی مرتکب شود که این همه احکام  ضرورت و رفع حرج و گناه از شخصی ک

های  رخصت  گیریشرعی است و به طور قطعی یا ظنی از شارع برگرفته شده است، اما پی
انتخاب جستجوی  معنای  به  کهفقها  است  نص  فهم  در  فقها  اجتهادات  و  فرایند    ها  یک 

انتخاب در  التقاطی  و  جمعگزینشی  و  آنان  اجتهادات  و  فقهی  معجون    آوری های  یک 
تر است. در این حالت همت شخص متوجه  ناهماهنگ و متناقض بر اساس جستجوی آسان

ال یافتن فتوایی مناسب و گاه اشتباه است که اگر شامل  جستجوی دلیل نیست بلکه به دنب 
 .رخصت باشد آن را بپذیرد 

این در حقیقت یک فرایند متناقض از نظر علمی است؛ زیرا رخصتی که از این فقیه گرفته  
شده مبنی بر دلیلی نزد اوست و ممکن است همین دلیل در تناقض با رخصتی باشد که از  

این برای جوینده مهم نیست زیرا تالش او اساسا در پی دلیل و  عالمی دیگر گرفته شده اما  
دهد چرا  تر است و این نشان میتر و راحتکه هدف تنها رسیدن به آساناش نیست بلنتیجه

 اند.ت به این کار چنین برخورد قاطعی داشتهعلما نسب
 ـ معتبر دانستن همٔه اختالفات: ۲

ئله اختالفی است« هر اختالفی را بدون مراجعه  که »این مسچه بسا بسیاری به ادعای این 
 اند:رند که در این صورت در دو خطا واقع شدهبه اهل علم و سوال از آنان بپذی
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 خطای نخست: 
اعتبار. زیرا هر اختالف مورد ادعایی معتبر نیست، بلکه هر  معتبر دانستن اختالف بی

باشد اختالف معتبر نیست  قول مخالف اجماع یا مخالف نص واضحی که معارضی نداشته  
اختالفی جایز نیست. اختالف  و بر این اساس رد حکم شرعی واضح به ادعای وجود چنین  

 نزد علما بر دو نوع است:
ـ اختالف معتبر، یعنی اختالفی که ادله برایش جا داشته باشد و حکم آن را محتمل بداند  

ه باشد یا اجماعی معتبر پیش  به طوری که نصی قاطع در زمینٔه مورد اختالف وجود نداشت
 از آن اختالف منعقد نشده باشد. 

اختالف غیر معت  اختالفیـ  این    بر: یعنی  در  باشد که  اجماع  یا  با نص  که در مخالفت 
 صورت پیروی از چنین اختالفی جایز نیست. 

ام که در برخی امور  گوید: »گفت: من اهل علم را در قدیم و جدید یافتهامام شافعی می
 اند، پس آیا چنین چیزی رواست؟ به او گفتم: اختالف بر دو وجه است: یکی ف کردهاختال

 1گویم«. حرام است و دربارٔه دیگری چنین نمی
که: این مسئله اختالفی است، توسط برخی از مردم ممکن است شامل  بنابراین گفتن این 

ف را در برابر نصوص  بینی سخنان شاذ یا متروک یا ضعیاختالف غیر معتبر باشد و مثال می
این نوعی خلل است و آنصریح مطرح می ن واجب است پیروی از چه برای مسلما کند که 

از    ملسو هيلع هللا ىلصسخن خداوند و پیامبر او   است نه وجود اختالف در مورد یک دلیل برای جلوگیری 
 محقق شدن حکم آن تا چه رسد به دستاویز قرار دادن اقوال شاذ و ضعیف. 

 
 (. ۵۶۰الرساله شافعی )  1-
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 خطای دوم: 
به وجود اختالف دربارٔه چیزی که مورد اختالف نیست به سبب عدم شناخت نوع  حکم  

ورد نظر و شروط و موانع آن؛ زیرا برخی از اقوال وابسته به شروط یا احوال و  اختالف م
طلبد که به  اش شناخت ندارد بلکه عالمی را میی است که همه کس به خوبی دربارهموانع

دهد ممکن است  این کسی که هر اختالفی را دستاویز قرار میطبیعت مسئله آگاه باشد. بنابر 
 انگاری کند. در سیاقی مخالِف آن سهل  در بهره گیری از هر قولی 

 که اختالف به خودی خود حجت است: ـ توهم این۳
اند که اختالف  کنند دچار این توهمکه به قاعدٔه »این مسئله اختالفی است« استناد میآنان

شود با آن، دلیل را از کتاب و سنت رها کرد، گویی که شرط  است که می  به ذات خود حجتی
اش اختالفی نکرده باشد که این تصور به اجماع  ل این است که کسی دربارهپیروی از دلی 
اند یک از علما برای عمل به دلیل، مورِد اتفاق بودن آن را شرط نکردهیرا هیچباطل است ز

فق راد شرعی از یک دلیل چیست،    اند کهبلکه همه بر این متِّ وقتی برای انسان واضح شد که م 
که عمل به  شد و اختالف آنان دربارٔه جستجوی این مراد است نه آنعمل به آن واجب خواهد 

ش  متوقف  دلیلی  کردن  هر  برعکس  این  که  چرا  کند  اتفاق  آن  بر  همه  که  هنگامی  تا  ود 
آن زیرا  بهترازوست،  و  دلیل  پیروی  است  واجب  نه    چه  است  دلیل  نزد  اقوال  بردن  داوری 

 برعکس. 
که  این ن مذهب هیچ معتِقدی خلق نشده مبنی بر  گوید: »در کل برای ایامام ابن حزم می

که در مورد آن اجماع صورت گیرد، بلکه بنابر اجماع  شخص به نصی قائل نشود مگر آن
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ا که کسی در مورد  کسی که چنین بگوید بدون هیچ اختالفی کافر است زیرا قول به نص ر
 1وجوب اطاعت از آن اختالفی ندارد رد کرده است«. 

گی تعامل با اختالف معتبر ـ چه از سوی مجتهد یا مقلد  ا دربارٔه چگونبرای همین، علم
فق دلیل متِّ از  پیروی  بر وجوب  آنان  دارند زیرا  اختالف نظر  این است که ـ  اما مسئله  اند، 

هنگام وجود اختالف، شخص عامی و شخص مقلد چه باید بکنند؟ این اختالف اساسا ناشی  
ست که خود اختالف به خودی خود حجت  لیل و رد این اجوب پیروی از داز اتفاق آنان بر و

باشد. اختالف آنان بر سر جستجوی بهترین روش در تعامل با اختالف است که دربارٔه عالم  
مجتهد با َصرف نهایت تالش در جستجوی حق از خالل نظر در ادلٔه شرعی است که در این 

و اگر اشتباه  حق بود دو اجر  هد برد؛ اگر بر صورت چه به حق برسد و چه نرسد اجر خوا 
فرماید: »اگر قاضی حکم کند  می  ملسو هيلع هللا ىلصشود. پیامبر  کرد یک اجر دارد و خطایش بخشیده می

و ]در حکم خود[ اجتهاد نماید و سپس به رای درست حکم دهد دو اجر دارد و اگر حکم کند  
 2و اجتهاد ورزد و سپس به خطا برود یک اجر دارد«. 

 تالش خود را در جستن عالم صالحی که به  ب آن است که همهٔ خص عامی نیز واجبرای ش
انگیزه از  های نفسانی دوری  او فتوا دهد صرف کند و سوالش را به درستی مطرح کند و 

گزیند تا مبادا او را از درخواست حق منحرف سازد و در این راه روش شرعی مناسب را پی  
امام ابن قیم به آن  ان چیزی است که  بشناسد و این همبگیرد تا در صورت اختالف حق را  

گوید: »اما اگر دو مفتی یا بیشتر، سخن متفاوتی گفتند آیا  جا که میاشاره کرده است، آن
که  ها برگزیند یا قول آنترینش، یا خود از میان آنترین اقوال را برگزیند یا آسانباید سخت

 
فق علیه.   -2 (. ۳۶۷/ ۳اإلحکام في أصول األحکام ابن حزم )  -1  متِّ
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نزد مفتی دیگری برود  قبول کند یا به  اتقواتر است را  که ب تر است را بپذیرد یا سخن آنعالم
اقوال مفتی از  با کدام یک  تایید کرد همان را  و ببیند  های قبلی موافق است که هر کدام را 

برگزیند یا واجب است جستجو کند و برحسب آن به دنبال قول راجح و بهتر باشد؟ در این  
که در  باید چنان کند    ر است، بنابراینتباره هفت مذهب است که قول هفتم راجح و صحیح

 1کند«. صورت اختالف بین دو مسیر یا دو طبیب یا دو مشاور عمل می
یکی از آثار این باور که »اختالف در ذات خود حجت است« این است که برخی  

. یعنی اگر شنید که فالن  گمان کنند وجود اختالف یعنی مباح بودن و روا بودن آن کار 
ای  ف برابر است با اباحٔه آن؛ این مسئلهند که وجود اختال ختالف است گمان کمسئله مورد ا

تر از آن شکایت برده و گفته است: »این امر از حد کفایت خارج شده  است که شاطبی پیش
های  اند و در زمانهای اباحه به شمار آوردهتا جایی که وجود اختالف در مسائل را از حجت

فی بودن آن میان علما تکیه  ردن کاری بر اختالکه برای جایز شم   متقدم و متاخر پیش آمده 
گوید: »عین خطا در شریعت است که  اند«. سپس بر این روش حکم صادر کرده میکرده

چه را حجت نیست، حجت  گاه قرار دهند و آنگاه نیست به عنوان تکیهچه را معتَمد و تکیهآن 
 2شمارند«. 

تحریم یا باید ثابت  گوید: »جنس  اع میروش با شرع و اجم   ابن تیمیه در بیان تعارض این 
آن[  اگر در صورت اختالف ]تحریم  یا خیر، پس  اما مورد اختالف قرار گرفته باشد  باشد 

اش این است که چیزی حرام نباشد مگر در صورت اجماع بر حرمتش، در  اثبات نشود، الزمه

 
 (.۹۳ـ  ۹۲/ ۵الموافقات شاطبي )  -2 (.۲۰۵/ ۶موقعین ابن قیم ) أعالم ال  1-
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مخالف اجماع    د شد که چنین قولی چه در تحریمش اختالف باشد حالل خواهنتیجه هر آن
 1است و بطالن آن آشکارا از دین اسالم معلوم است«.امت 
 ـ سهل انگاری در انجام اجتهادی که بر وی واجب است: ۴

شنود عادتش این باشد که بگوید: این مسئله  اگر مسلمان در برابر هر مسئلٔه فقهی که می
شود و  ع ضعیف میدر پیروی از احکام شر رسد که مورد اختالف است، کارش به جایی می

انگاری  شود و دربارٔه آن سهل گردد و در نهایت در حرام واقع میر بر وی غالب میتقصی
آنمی حال  کند  بهانه  را  اختالف  وجود  که  داده  عادت  را  خود  او  زیرا  شناخت  کند؛  در  که 

ه اختالف با کوتاهی  طبیعت این اختالف و در شناخت دلیل کوتاهی کرده است و استدالل ب
 کشاند. ان کارش را به ضایع ساختن واجب شرعی میر این دو امر، در پاید

ـ انگیزٔه پذیرش یک رای فقهی در این نوع اختالف؛ واجب آن است که شخص در پی حق  
خواهد و برای خود مناسب  چه دلش میو محقق ساختن مراد و منظور خداوند باشد نه آن

 الب کند.اختالف فقهی به خود قو سپس آن را در پوشش بیند را برگزیند می
این نوع اختالف ـ چنان که  ـ پیمودن روش شرعی صحیح در ترجیح یک قول دربارٔه 

 تر بیان شد ـ به طبیعت شخص و شناخت و علم او بستگی دارد. پیش
 ممکن است گفته شود: اما در مسائل مورد اختالف، انکار نیست. 

قاع یک  حقیقت  در  است،  این  معتبر  شرعی  ادٔه  بردن  بهره  مجال  مسائل  اما  در  آن  ز 
آن اما  آن رواست،  اختالف در  برایش  اجتهادی است که  دلیل صرحی دارد و معارضی  چه 

 نیست یا در محل اجماع است باید مخالفش مورد انکار قرار گیرد. 

 
 (. ۶۳رفع المالم عن األئمة األعالم، ابن تیمیه )  -1
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است   که مناسب  دارد  قاعده  این  نیکی دربارٔه  تیمیه تفصیل بسیار  ابن  جا ذکر  این امام 
شود و طبیعت انکار مورد نظر را شرح داده است و این  نمیچه انکار  ن طبیعت آنشود. ایشا 

گیرد. ایشان  پردازند در نظر نمیهمان چیزی است که بسیاری از کسانی که به این قاعده می
 گوید:ـ رحمه الله ـ می

می»این  نکه  صحیح  نیست،  انکار  اختالف  مورد  مسائل  در  یا  گویند:  انکار  زیرا  یست، 
یا متوجه عمل به آن، اما مورد نخست: اگر قول مخالف سنت یا  توجه قول به حکم است  م

اجماِع پیشین باشد باید مورد انکار قرار گیرد که این مورد اتفاق است و اگر چنان نباشد به  
قرار می انکار  آن مورد  بیان ضعف  م  معنای  است که  بنابر قول کسانی  این  که  صیب  گیرد 

و این قول عموم سلف و فقهاست، اما در    1دانند رست رسیده( را یکی می)کسی که به رای د
مورد عمل، اگر خالف سنت یا اجماع باشد باز انکار آن بر حسب درجات انکار واجب است 

که حکم حاکم اگر  که در حدیث شارب نبیذ ـ که مورد اختالف است ـ ذکر کردیم، چنانچنان
 ه باشد. ز برخی علما پیروی کردشود اگر چه اد نقض میخالف سنت باش

ای سنت و اجماع نباشد و اجتهاد در آن روا باشد در این حالت کسی  اما اگر دربارٔه مسئله
انکار قرار نمی یا تقلید به قولی عمل کند مورد  از این  که بر اساس اجتهاد  ابهام  اما  گیرد، 

که  اجتهادی است چنانل اختالفی همان مسائل  جهت وارد شده که گوینده معتقد است مسائ
که باور درست که ائمه بر آن هستند آن است که در  روهی از مردم بر این باورند، حال آنگ

حدیث  مانند  گرداند،  آشکارا واجب  را  آن  به  که عمل  نداشته  دلیلی وجود  اجتهادی  مسائل 

 
با   -1 تنها  حق  اختالفی  مسائل  در  معتقدند  یعنی 

است   نمییکی  متعدد  که  و حق  مجتهدی  اما  شود، 
موفق   حق  به  رسیدن  در  اگر  کرده  را  خود  تالش 

مقلدی که بر حسب تالش خود  نشود یک اجر دارد و  
را  مجتهدی  قول  نفس[  هوای  و  دل  خواستٔه  ]نه 

 پذیرفته گناهکار نیست. )مترجم(
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ـ به سبب عدم وجود  صحیحی که مخالفی از جنس خود نداشته باشد که در این صورت  
یکی ادله، یا به سبب خفای دلیل، اجتهاد روا خواهد بود، و در ذکر  ن دلیلی ـ به دلیل نزد چنی 
اند نیست،  که یک مسئله قطعی است ایراد و طعنی بر مجتهدانی که با آن مخالفت کردهاین 

 1اند«.اش اختالف کردهمانند دیگر مسائلی که سلف درباره
سازد؛  آید برطرف میا که برای برخی پیش میو عالی است که اشکالی راین تحقیقی علمی  

که  دست است که قابلیت تفاوت ندارد، حال آنیعنی این توهم که »انکار« یک واژٔه سخت و یک 
 در حقیقت انکار به اعتبارهای گوناگون از نظر قدرت و ضعف متفاوت است: 

ح در آن بیشتر  ه یک مسئله و شناخت راجـ زیرا انکار تابع علم است و هرچه جانب علم ب
تر  تر باشد، خود انکار نیز ضعیف شود و هر چه ضعیف تر مینب انکار نیز قویباشد، جا 

گیری برخی از امامان سلف را دربارٔه مسائلی که در  شود و درک این قضیه سبب سختمی
اش این نیست  الزمه دهد، اما نگاه متاخران یک مسئلٔه دارای اختالف معتبر است توضیح می

نیز مسئل که   امامان  آن  پیشنزد  باشد.  اختالف معتبر  دارای  از  ه  شد که مساحتی  بیان  تر 
 نسبیت در توصیف مسائل و قطعی یا یقینی دانستن آن وارد است.

سپس خود انکار بر حسب علم، از نظر قوت و ضعف یکسان نیست. مثال دربارٔه چیزی  
ٔه برخی  گیرد و چه بسا دربارمیی و قدرت و تنبیه صورت  که قطعی است، با تغییر فیزیک 

تر و  قدر ضعیف باشد که به مجرد نصیحت و مناقشٔه علمی و بیان قول صحیحمسائل آن
 مانند آن اکتفا شود. 

 
 (.۹۶/ ۶الفتاوی الکبری ابن تیمیة )  -1
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گیرد؛ زیرا میان شخص صادقی که خواهان  ـ نظر در حال شخصی که مورد انکار قرار می
اوست،    گردانی از حق دربارٔه یٔه غلبٔه هوای نفس و روحق است با کسی که قرائن نشان دهند

دربارٔه دومی   اما  است،  انکار  نرمش در صورت  با  اولویت  نخست  در حالت  است.  تفاوت 
 گیرد که شایستٔه اوست. رفتاری صورت می

ـ مراعات نظر مردم و عکس العمل آنان و میزان تاثیر بدی که از خود آن مسئله یا انکاِر  
 بیشتر شدن شر. و اثر آن در تخفیف یا   گیرندآن می

که شیخ االسالم  منظور آن است که انکار در مسائل قطعی و ظنی دارای مراتبی است چنان
به آن اشاره کرد که این نتیجٔه موازنه میان اعتبارهایی چند است که وجه مصلحت و مفسده  

ه حال و با همه کس  دست نیست که در همسازند، بنابراین قضیه ساده و یکرا مشخص می
 سازی باشد. کل قابل پیادهای به همان شهر مسئله و در

شخص   برابر  در  انکار  چگونه  که:  بیاید  پیش  اشکال  این  برخی  برای  شاید 
 ل باشد که گناهی بر وی نیست؟که ممکن است جاهل یا ُمَتأِو صحیح است حال آن

مبحث  کار شدن و عدم خلط بین این دو  پاسخ در درک تفاوِت میان باب انکار و باب گناه
است. بسیاری  کار شدن و حرج  تر از باب گناهنهفته است؛ باب انکار و نصیحت بسیار وسیع

می آشکار  نص  با  مخالفت  دچار  تاویل  با  که  کسانی  قرار  از  انکار  مورد  کارشان  شوند، 
که احتمال دارد نزد خداوند معذور باشند، بنابراین تالزمی میان انکار  گیرند با وجود آنمی

که   کنیم این نیست که ما کار او را انکاز میکار دانستن شخص نیست ]یعنی الزمه این و گناه
کار است[ چرا که انکار به خود مسئله وابسته است و معذور بودن به اجتهاد و  حتما گناه

ت شخص:  سن نیِّ  ح 

ُ َنْفًسا إَِلذ وُْسَعَهاََل ﴿  [ ۲۸۶]بقره:   ﴾ يَُكللُِف اّللل
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 . دهد(انش تکلیف نمیجز به اندازٔه توکس را  )الله هیچ
که وقوع اختالف در شریعت یک امر معتبر است و از وسعت شریعت است خالصٔه امر آن

داشته باشد. با  تا در موارد اجتهادی تنها یک قول مورد الزام نباشد که خروج از آن امکان ن
راهه نرود و دربارٔه  ه بیاین حال مسلمان باید مراقب این باشد که در تعامل با اختالفات ب

 نشود.  انگاری و کوتاهی چه شرعا بر وی واجب است دچار سهل آن 
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 پذیرد! این را نمی عقل ( ۷) 
انحراف و از اسباب  های  خالفت با نصوص وحی به بهانٔه عقل، یکی از بزرگترین دروازهم

درک نکرد  شان یک نص شرعی را  که عقل بزرگ گمراهی است. برخی از مردم به مجرد آن 
در آن    پذیرد!« در نتیجه داللت نص را رد کرده و گویند: »عقل چنین چیزی را نمیفورا می

 کنند. ایراد وارد می
ازیم الزم است سخن هایی که در این باره وجود دارد بپردکه به بررسی توهمپیش از آن 

آغاز کنیم چرا که هدف ک  وچک دانستن  را با بزرگداشت عقل و معرفت و قدر و مکانت آن 
و آن را در  نقش عقل یا الغای اعتبار از آن نیست، زیرا خود وحی به اهمیت عقل اشاره کرده 

 چندین محور بسیار گرامی داشته است، از جمله: 
نقص یا زوال عقل در ثبوت وصف    تکلیف:ـ قرار دادن عقل به عنوان پیش شرط  ۱

تکلیف ندارد  عقل  که  کسی  است.  تاثیرگذار  شرعی  پیامبر  تکلیِف  نیست.  وی  بر  نیز    ملسو هيلع هللا ىلص ی 
که  که بیدار شود و کودک تا آنفرماید: »قلم از سه کس برداشته شده است: خوابیده تا آنمی

 1که به عقل آید«. بالغ گردد و دیوانه تا آن
های خداوند به کار بردن عقل و اندیشه و تدبر در آیات و مثال  ـ تشویق برای ۲

مخلوقاتش  و  تشریعات  چنیدر  آیا .  که:  ن  است  شده  تکرار  قرآن  در  بسیار  ْم  ﴿تی  ک  َلَعلَّ

 
ا  1- و  نسائی  و  احمد  روایت  و به  نووی  ماجه.  بن 

می صحیح  را  آن  األرناووط  آلبانی  شعیب  و  دانند 
 گوید: سند آن جید )خوب( است.می
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وَن  وَن ﴿و    ﴾َتْعِقل  ر  وَن ﴿و    ﴾ِلَقْوٍم َیَتَفکَّ ار بردن  ک. همٔه این آیات اشاره به ضرورت به﴾ِلَقْوٍم َیْفَقه 
 عقل برای دریافت هدایت است.

ها و تشریعات و  استانها و دـ محدود دانستن سود بردن از پندها و یادآوری ۳
 فرماید:. الله تعالی میهای قرآن به خردمندانَمَثل 

ْْلَابِ ﴿
َ
ْولُواْ األ

ُ
ُر إَِلذ أ كذ  [ ۲۶۹]البقره:   ﴾ َوَما يَذذ

 گیرد( نمی)و جز خردمندان کسی پند 
 فرماید: و می

 [ ۳۵]العنکبوت:   ﴾ َولََقد تذَرْكَنا ِمنَْها آيًَة بَيلَِنًة للَِقْومٍّ َيْعِقلُونَ ﴿
 ای روشن باقی گذاشتیم( اندیشند نشانه)و از آن برای مردمی که می

 فرماید: و می

ِي ِحْجرٍّ ﴿ ِ  [ ۵]الفجر:   ﴾ َهْل ِِف َذلَِك قََسٌم َّلل
 ای خردمندان ]نیاز به[ سوگندی ]دیگر[ است()آیا در این بر 

 فرماید:و باز می

ْمَثاُل نَْْضِبَُها﴿
َ
 [ ۴۳]العنکبوت:   ﴾  الَْعالُِمونَ لِلنذاِس َوَما َيْعِقلَُها إَِلذ   َوتِلَْك اأْل
 زنیم و جز صاحبان دانش کسی آن را درنیابد(.ها را برای مردم می)و این مثل 

نور عقل را خاموش کرده و در نتیجه خود را از هدایت  ـ نکوهش کسانی که  ۴
 :فرماید: الله عزوجل میاندو پیروی حق محروم کرده
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َولَْو َكَن آ﴿
َ
لَْفيَْنا َعلَيْهِ آبَاءنَا أ

َ
ُ قَالُواْ بَْل نَتذبُِع َما أ نَزَل اّللل

َ
بَاؤُُهْم  ِإَوَذا قِيَل لَُهُم اتذبُِعوا َما أ

ِي َينْعُِق بَِما ََل  (  ۱۷۰)ََل َيْعِقلُوَن َشيْئًا َوََل َيْهَتُدوَن   َكَمَثِل اَّلذ ِيَن َكَفُرواْ  َوَمَثُل اَّلذ
 [ ۱۷۱ـ  ۱۷۰]البقره:  ﴾ إَِلذ ُدََعء َونَِداء ُصمٌّ بُْكٌم ُعًْمٌ َفُهْم ََل َيْعِقلُونَ  َمعُ يَسْ 

گویند نه،  چه الله نازل کرده است پیروی کنید می)و چون به آنان گفته شود از آن
کنیم. آیا هر چند پدرانشان  ایم پیروی میبلکه از چیزی که پدران خود را بر آن یافته

( و مثل کافران چون مثل  ۱۷۰اند؟ )رفتهکرده و به راه درست نمیدرک نمیی را  چیز 
زنند.  شنود صدا میکسی است که حیوانی را که جز صدا و ندایی ]مبهم چیزی[ نمی

 یابند(. کرند، اللند، کورند ]و[ در نمی
شد  و هر چه عقل بزرگتر با  ـ بیان وظیفٔه عقل در استنباط احکام و نگاه در ادله۵

ای ادای وظایف اجتهاد تواناتر است و با ضعف آن استعداد اجتهاد و استنباط نیز کاهش  بر 
 فرماید:یابد. پروردگار متعال میمی

ْْلَابِ ﴿
َ
ْولُوا اأْل

ُ
َر أ بذُروا آيَاتِهِ َوِلََتَذكذ َدذ ِ نَزْْلَاهُ إَِلَْك ُمَباَرٌك لل

َ
 [ ۲۹]ص:    ﴾ كَِتاٌب أ

ایم تا در آیات آن بیندیشند و  که آن را به سوی تو نازل کردهست  )این کتابی مبارک ا
 خردمندان پند گیرند(. 

گانه که اسالم برای حفظ آن  ـ قرار دادن عقل به عنوان یکی از ضروریات پنج۶
. اسالم از تعدی به ساحت عقل باز داشته و جلوی هرگونه زیان زدن به نیروی آمده است

 فرماید: و مخدرها گرفته است. الله تعالی می ها تعقل را از طریق مست کننده

َعَمِل  ﴿ ِْن  مل رِْجٌس  ْزََلُم 
َ
َواأل نَصاُب 

َ
َواأل َوالَْميِِْسُ  اْْلَْمُر  إِنذَما  آَمُنواْ  ِيَن  اَّلذ َها  يُّ

َ
أ يَا 

يَْطاِن فَاْجَتنُِبوهُ لََعلذُكْم ُتْفلُِحونَ   [۹۰]المائده:  ﴾ الشذ
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ها و تیرهای قرعه پلیدند ]و[ از  د، شراب و قمار و بتای)ای کسانی که ایمان آورده
 ها دوری گزینید، امید که رستگار شوید(. کار شیطانند، پس از آن

ها برخی از دالیلی شرعی بود که نشان دهندٔه مقام واالی عقل از نگاه اسالمی است این 
که در  نیست، جز آناز نیکه مسلمان در راه درخواست هدایت و خیر از نیروی تعقل بیو این 

ای ورود  تواند در هر مسئلهکه عقل نمیاین راه نباید محدودیت عقل بشری را از یاد برد و این 
 توان درک کرد: کند و این را با یادآوری موارد پیش رو می

 کند: امر نخست: عقل همه چیز را درک نمی
تواند  را که عقل می  اییه مند ساخته و مجالبرای همین، شریعت کارکرد عقل را ضابطه

چه از ورود به آن ناتوان است مشخص کرده است. بنابراین نه باید  در آن حرکت کند و آن
اش را  دربارٔه عقل چنان غلو کرد که آن را مسلط بر دیگر ادله دانست و نه جایگاه و وظیفه

 در استدالل شرعی الغا نمود. 
عت نظر بیندازی این را در حقیقت  شری مندسازِی مجاِل تحرک عقل توسط  اگر در ضابطه

هایی که  نوعی بزرگداشت برای عقل خواهی یافت زیرا از هدر رفتن نیروی عقل در عرصه
کند چرا که هر چه توان عقل باال  ای برایش ندارد جلوگیری میمربوط به آن نیست و فایده

ای شود  رد عرصهوا   باشد باز هم محدود است و از درک همٔه حقایق ناتوان و اگر تالش کند
دهد و چه بسا او را به  که جوالنگاه او نیست، صاحب خود را در معرض سرگردانی قرار می

 گشتگی بکشاند. گمراهی و گم
عقل شخص ـ هر چه باهوش و نابغه باشد ـ ابزاری است برای ارتباط با جهان پیرامون  

تواند ببیند،  رای آن را نمیو وگونه که چشمان ما قدرت دیدن گسترٔه محدودی را دارد  و همان
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تواند در آن عقل نیز به همین صورت ابزاری برای درک است و عرصٔه محدودی دارد که می
 عمل کند و حقایق اشیای پیرامون را درک کند. 

باز   به معنای  توانست  باشی خواهی  داشته  یاد  به  را  عقل  نیروی  میزان محدودیت  اگر 
ان درکش را ندارد توسط شریعت برسی. مواردی مانند  تو  چهداشتن عقل از وارد شدن به آن

حقیقت صفات پروردگار متعال و تفاصیل مربوط به جهان مالئکه و جن و روح و قیامت و  
تواند جزئیات این مسائل  بهشت و دوزخ و مانند آن؛ عقل بشری به سبب محدودیت خود نمی

 غیبی را بداند جز از طریق پیامبران و وحی. 
 اک قضایا توسط عقل، ممکن است یک ادراک ِاجمالی )کلی( باشد:ادر امر دوم:  

جَمل است نه مفصل   همچنین باید در نظر داشت که درک برخی قضایا توسط عقل، درِک م 
و امکان دارد یک ادراک جزئی باشد نه فراگیر. برای مثال عقل زیبایِی عدالت و زشتِی ظلم را  

رفتارها حکم صادر کند که از قبیل عدالت است یا    از  تواند دربارٔه برخیکند و میدرک می
ستم، اما چه بسا از حکم صادر کردن دربارٔه هر رفتاری که آیا عدالت است یا ظلم، ناتوان  

تواند اختالف فاحش میان مردم دربارٔه حکم بر بسیاری از مسائل هنگام  بماند. همین می
که تنها مرجع مردم عقلشان باشد و  ست مرجع قرار دادن عقل، توضیح دهد و این هنگامی ا

 رساند. این چیزی است که ما را به امر سوم می
 امر سوم: تفاوت مردم از نظر ادراک عقلی: 

از جمله موارد محل اشکال در مورد عقل که باید در نظرش گرفت این است که عقل یک  
آامر واحد نیست که همٔه مردم به یک شکل درباره از نظر عقلی    ناناش به توافق برسند. 

ها  ای است که با نگاه به سخنان اصحاب عقاید و فرقهتفاوت فاحشی با هم دارند و این قضیه
آشکار است، چرا که عقل اگر چه در برخی امور میان مردم مشترک و همسان است اما آنان 
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اند،  دیچه را زید مدهند. آندر امور بسیاری دیگر از نظر عقلی همان هماهنگی را نشان نمی
 داند.داند و سپس در وقتی دیگر نمیداند و بلکه خود انسان چیزی را در یک آن میعمرو نمی

محدودیت ادراک عقلی و امکان عدم درک عقلی جزئیات اگر این سه مورد یعنی » 
« را در نظر داشته باشی به نگاهی معتدل  ها از نظر عقلیبرخی امور و تفاوت انسان

پذیرد« د و در نتیجه متوجه اشکاِل پنهان در مقولٔه »عقل این را نمیرسیدربارٔه عقل خواهی  
 خواهی شد. 

در این حالت مشکل ما با خود عقل نیست، بلکه اشتباه گرفتن عقل با غیر عقل است و این 
شود  تر میشوند اما مشکل وقتی پیچیدهاشتباهی است که بسیاری از مردم در آن واقع می

روی دربارٔه عقل و تحمیل بیش از توان عقل بر آن است که منجر به  ادهکه قضیه ناشی از زی 
 که عقل از آن بیزار است.شود، با آنهایی به نام عقل میگمراهی

به سبب غفلت از محدویت ادراک عقل است که برخی از مردم مرتکب اشتباه شده و حقایق  
و به سبب غفلت از قصور عقل  نند  کمیدانند نفی  چه عقل میشرعی غیبی را با استناد به آن

کنند. به  در ادراک جزئیات برخی از قضایا، برخی از امور شرعی تفصیلی محکم را انکار می
اند یا در جامعه و  چه را به آن عادت کردههای عقلی، برخی از مردم آنسبب غفلت از تفاوت

نباید بر خالف آن  یعت  د شر کنندانند و گمان میشان معمول و عرف بوده »عقلی« میدوران
 باشد!

این را نمی با روش »عقل  با احکام شرعی  پذیرد« دارای قصور  بر همین اساس، تعامل 
دهد و  داند و مسائل را به عقلی توهمی ارجاع میل را نمیقجا او حقیقت عآشکار است. این 

با مزاجش سازگار نیست رد می آن احکام شرعی را هر جا  کند در  بسا گمان  کند و چه  با 
تواند به عقلش رجوح کند و این، حواله دادن امری  قیق همٔه مسائل فکری و عقیدتی میتح
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توان با استناد به امری غیرمنضبط  منضبط به چیزی غیر منضبط و مبهم است. چگونه می
 به مخالفت با شرع برخاست؟ در نتیجه این روش در حقیقت روشی ذوقی و مزاجی است. 

چه تعارض میان عقل و نقل به نظر امل با آنرعی در تعاب، روش ش با این حس 
 آید چیست؟ می

مندی صحیح بر درک این حقیقت استوار است که امکان ندارد عقل صحیح با نقل  روش
تواند در مخالفت با  چه در شریعت به قطع ثابت شده قطعا نمیصریح در تعارض باشد. آن

بب اشتباه در فهم عقل است یا اشتباه د یا به سآیپیش میچه از توهم مخالفت  عقل باشد و آن
 در فهم شریعت. 

بنابراین، الزم است در طبیعت این مخالفت دقت کرد که آیا یک مخالفت حقیقی است یا 
خیر؟ اگر مخالفت حقیقی باشد و نتوان میان دو طرف به هیچ شکلی جمع بست در این حال  

نداخت و آن طرفی را که خالی  آن نظر ا  و باید درقطعا یکی از دو طرف قضیه ثابت نیست  
از اشکال است مقدم داشت. یعنی اگر نگاه عقلی صحیح است و نقل ثابت نیست عقل را مقدم  

 شود. داریم و اگر نظر عقلی فاسد باشد و نقل ثابت، نقل مقدم داشته میمی
ی  د و داللت شو نظر میاما اگر هر دو امر ثابت بود و مخالفت بنابر توهم باشد، به داللت  

قوی میکه  داشته  مقدم  است  ارجاع  تر  مقبول  تاویل  از  وجهی  به  را  دومی  داللت  و  شود 
شود و نقل  دهیم. بنابراین اگر داللت عقل قطعی باشد بر داللت ظنی نقل مقدم داشته میمی

داللت   کنیم. و اگر داللت عقل ظنی باشدچه در عقل مورد پذیرش است تفسیر میرا بنابر آن
شود و اگر هر دو داللت ظنی و گمانی باشند برای هر دو  آن برتری داده می  عی نقل برقط

قویقرائنی جسته می و  بیشتر  کدام  قرائن هر  و  داشته میشود  بود همان مقدم  شود.  تر 
بینید در مقدم داشتن عقل و نقل جنس خود دلیل مطرح نیست که عقلی  بنابراین چنان که می
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تر است چه قویشود که آیا قطعی است یا ظنی و آندقت میه نوع آن  لی بلکه بباشد یا نق
 یابد اما تساوی این دو از نظر قدرت ممتنع و غیر ممکن است. برتری می

بینید روش ما در نگاه به این قضیه عمیق و عملی است و در ذات مسئله نظر  که میچنان
رسد.  های اشکال به حق میهاینٔه جنبد و با معدهاندازد و ادله را مورد بررسی قرار میمی

گزارد و به بهانٔه عقل  هایش احترام میاین همان نگاه عقلی صحیح است که به عقل و توانایی
 دهد. بر حالتی مزاجی و غیر منضبط تکیه نمی

ماند که باید به آن اشاره کرد و آن تفاوت میان دو مقام است که  جا یک مورد باقی میاین 
شود دچار توهم تعارض  دانند و همین اشتباه باعث میرا یکی میدم آن دو  اری از مر بسی

ضرورت تفاوت قائل شدن میان محارات عقلی میان نصوص وحی و عقل شوند و آن  
است عقلی  محاالت  شگفتی  و  دچار  تصورش  در  عقل  که  است  چیزی  عقلی  محارات   .

اما نمیمی آن را رد کند و در برابر  شود  این تحیر و  میده متوقف  آن حیرت زتواند  ماند. 
جا نقل، یک قضیه را ثابت  تواند دلیِل رِد نقل باشد زیرا این که واضح است نمیتوقف چنان

 دانسته و عقل در برابر آن توقف کرده و اثبات کننده مقدم بر متوقف است. 
و  کند  ی میداند و نف اما محاالت عقلی چیزی است که عقل به قطع آن را غیر ممکن می

سَتحیل عادی یا  همین اس سَتحیل عادی و مستحیل عقلی تفاوت قائل شد. م  ت که باید میان م 
ها و قوانین طبیعت است که  غیر ممکن برحسب عادت، چیزی است که خالق طبیعت و سنت

خداوند قرار داده است ]مانند شکافته شدن دریا برای موسی و نسوزاندن آتش برای ابراهیم[  
است که به ذات خود امکان ندارد همچون جمع دو نقیض مانند  لی اموری  یرممکن عقاما غ

که یک شخص در یک آن هم زنده باشد و هم مرده، یا یک اتوموبیل در یک آن هم ایستاده  آن 
باشد و هم متحرک و مانند آن... بنابراین هرگاه شریعت از امری خبر دهد، ممکن نیست  
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ی باشد مانند خبر وحی دربارٔه معجزات  ستحیل عاد است که م  مستحیل عقلی باشد اما ممکن 
 دهد. پیامبران و یا برخی از امور مخالف قوانین دنیا که در آخرت رخ می

  



 ه سخنان آراست

119 
 

 علم است ( این مخالِف ۸) 
شود و باعث شده بسیاری از  هایی است که در دوران جدید بسیار شنیده میاین از مقوله

از اخبار شرعی را به زع این  با علم مع م مخالفت  مردم بخشی  این روی،  از  اصر رد کنند. 
پذیرد« است با این تفاوت که در این مورد، طرف مورد  سخن شبیه به مقولٔه »عقل آن را نمی

گوید و نوع انگیزٔه  تعارض علم است نه عقل. با دقت نظر در طبیعت کسی که این سخن را می
ح نیستند، بلکه امکان  در یک سط  کنند ح میآن خواهیم دید همٔه کسانی که این مقوله را مطر 

ای خفیف از توهم تعارض بین دین و علم باشد و امکان  دارد این ادعا نشان دهندٔه نسخه
 تر از این اشکال باشد. تر و خطرناکای عمیقگر نسخهدارد که بیان

ر آنان چرا که برخی از مردم در برابر دین و اخبار دینی موضعی ایرادگیر ندارند. از نظ
ر نصوص شرعی وارد شده منبعی ضروری برای تحصیل علم و معرفت است باری که داخ

کنند میان نصی به خصوص و حقیقت علمی خاصی تعارض است و در  اما گاه احساس می
آید که حقیقت علمی را بر آن نص به خصوص مقدم بدارند و سپس  نتیجه به نظرشان می

کنند یا آن را به شکلی تاویل  مطرح میآن نص را  دعای ضعف  اش را داشته باشند ااگر توانایی
 کنند که میان نص و علم توافق حاصل شود. می

جَمل مظنٔه   این موضع نیازمندی قدری از تحلیل و تفکیک است؛ زیرا بیان آن به شکل م 
وقوع در اشتباه است بلکه ممکن است به مشکالتی خطرناک در ادراک جایگاه دین یا جایگاه  

نجر شود، چرا که یاری دین مطلقًا از طریق تالش برای ابطال علوم  ر معرفت مم در برابعل 
چنانامکان و  نیست،  گفتهپذیر  راه که  از  را  آن  که  کسانی  جانب  از  شرع  دیدن  »زیان  اند: 
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زنند بیشتر است و از  دهند از زیان کسی که به روش درست بر آن طعنه میدرست یاری نمی
 1ه از ناداِن دوست«.من دانا بِ اند: دشهجاست که گفتاین 

ایم، که ما امر به انصاف شدهاین کار از روی انصاف در حق دین یا علم نیست حال آن
مند از روش شرعی در رابطٔه میان دین و  تصوری ضابطهبنابراین الزم است که به  

 های بعدی ممکن است: علم رسید و این چیزی است که از خالل درک داده
 دٔه نخست: دا 

باید مفهوم نقل و مفهوم علمی که توهم تعارض میان آن دو رخ داده است را تحریر نمود.  
نقل مورد نظر همان وحی ـ کتاب و سنت ـ است، اما منظور از علم، مطلق علم در معنای  
لغوی آن یا حتی در کاربرد قرآنی یا عرفی در کتب علوم اسالمی و فلسفه نیست، بلکه اشاره  

محدودتر یعنی ترجمٔه عربی ]و همچنین فارسی[ واژٔه انگلیسی  تر و  تنگ  هومی بسیاربه مف
«Science  انسانی از معرفت  لفظ علم دال بر نوع خاصی  این اصطالح،  « است. بر اساس 

ها و  ها و ویژگیآید که برای کشف پدیدهاست که از طریق روشمندی خاصی به دست می
می تالش  طبیعت  بر  حاکم  ب قوانین  علم  ایکند.  پایٔه  مادی  ر  مجال  به  محدود  مفهوم،  ن 

محسوس و قائم بر روش تجربی است که بر تجربٔه حسی استوار است و هدفش آشنایی با  
 طبیعت و قوانین آن است.

این نوع خاص از علم را برای عدم َخلط، با اضافٔه کلمٔه طبیعی یا تجربی از مطلق علم  
 نامند. « میعلوم طبیعیجربی« یا »کنند و آن را »علوم تمتمایز می

 
-1  ( الفالسفة  تهافت  این )(.  ۸۰غزالی،  ترجمٔه  در 

قسمت از کالم امام غزالی از ترجمٔه کتاب تهافت به  
 . (امقلم علی اصغر حلبی بهره برده
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 دادٔه دوم: 
هر کدام از »نقل« و »علوم طبیعی« شامل جزئیاتی است که در یک درجه از قدرت نیست،  
بلکه متفاوت است؛ برای مثال، نقل از جنس خبر است که باید در مورد اثبات آن و درستی  

از   انواع نقل  از  ش  ظر داللِت معناینظر ثبوت و از نداللتش اطمینان یافت، بنابراین برخی 
اش به شکل قطعی ثابت است،  قطعی است و برخی از آن کمتر. برای مثال قرآن کریم همه

اما داللت آیاتش متفاوت است؛ برخی از آیات آن از نظر داللت قطعی است و در فهم آن هیچ 
نظر معنا در آن آید و داللت برخی از آیاتش ظنی است که ممکن است از  اختالفی پیش نمی

ا سنت، برخی از نصوص آن از نظر ثبوت قطعی است و برخی کمتر از آن،  اختالف باشد. ام 
 که از نظر داللت همٔه آن در یک سطح نیست.همچنان

این تفاوت در علوم طبیعی ـ تجربی نیز رخ می آنمانند  چه در چارچوب علوم  دهد و 
ب علوم  دارد. در چارچو  ر تفاوت چشمگیریگیرد ]از نظر ثبوت[ با یکدیگ طبیعی قرار می

ها فرضیه است و برخی نظریه، و برخی به عنوان حقایق علمی شناخته  تجربی برخی داده
نمونهمی زمرٔه  از  بخشی  و  دارد  قرار  مستقیم  حسی  تجربٔه  معرض  در  برخی  های  شود. 

مواردی صدق  های طبیعی است. بنابراین، قطعیت در علوم تجربی دربارٔه  تفسیرِی پدیده
یک دادٔه حسی قطعی باشد؛ مواردی مانند کروی بودن زمین، سقوط  ابد که بر اساس  یمی

ارائٔه  ها و ستارهاجسام به سمت زمین، وجود سیاره ها و مانند آن. اما تالش انسان برای 
  تری از قطعیت قرار دارد و علومبیند در مرتبٔه پایین هایی که میهای تفسیرِی پدیدهنمونه

های تفسیری را  پردازد و این نمونهوارد به تصحیح خود میستمرار در این متجربی نیز به ا
 ها قرار گیرد. کند تا در تطابق بیشتری با این پدیدهبه روز می
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شان دانست، از نظر قدرت نیز در  توان قطعیکه به سختی میاین تفسیرها با وجود آن
شان هیچ بحث  ارند که دربارهدر سطحی قرار د ترند و برخییک سطح نیستند؛ برخی قوی

 شود. تر ارائه شده و جایگزین آن میکه تفسیری قویو نظری نیست تا آن
آیا ممکن است میان  گردیم:  چه گذشت، به سوال محوری خود باز میپس از بیاِن آن

 نقل و علوم تجربی تعارضی رخ دهد یا خیر؟ 
 اما پاسخ: 

ست، زیرا نقل، وحیی  تجربی غیر ممکن اموارد قطعی علوم  ـ تعارض میان نقل قطعی و  
اوضاع   تفاصیل  به  و  است  هستی  خالق  خودش  که  پروردگاری  پروردگار؛  سوی  از  است 
جهان و قوانین آن و همٔه جزئیاتش آگاه است در نتیجه ممکن نیست که چیزی از وحِی او  

 ت اوست:مت و راستی و رحممخالف قطعیات علم باشد و این به سبب کمال علم خداوند و حک 

ِ لَوََجُدواْ فِيهِ اْختاِلًَفا َكثًِْيا ﴿ فَاَل َيَتَدبذُروَن الُْقْرآَن َولَْو َكَن ِمْن ِعنِد َغْْيِ اّللل
َ
   ﴾ أ

 [ ۸۲]نساء: 
اندیشند؟ اگر از جانب غیر الله بود قطعا در آن اختالف ]و  )آیا در ]معانی[ قرآن نمی

 ند(. یافتتناقض[ بسیاری می
آن از نزد پروردگار متعال است، همین دور بودن قرآن از اختالف  که قر ل این یکی از دالی

و تناقض درونی است، بنابراین میان آیاتش تعارضی نیست و از تناقض خارجی نیز محفوظ  
 های قطعی تعارض ندارد.است و نصوص آن با واقعیت

اما اگر چیزی یافتیم که تعارض میان آن دو به ن  یا  ـ  به سبب اشکال در  ظر رسید، این 
تصور طبیعت نقل یا طبیعت علم است و این مستلزم تدقیق در این دو است تا دانسته شود  

تر است و همان مقدم داشته شود. ممکن است نقل از نظر ثبوت  کدام یک از نظر داللت قوی
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حکم نباشد که در این حالت اگر شنا  خت علمی مورد  صحیح نباشد یا از نظر داللت خود م 
شود و عکس آن نیز صحیح  هیچ اشکالی بر این نقل مقدم داشته میقطعی باشد بدون  نظر 

است، یعنی اگر نقل مورد نظر از نظر ثبوت و از نظر داللت قطعی باشد، اشکال باید در آن 
ادعا می که  باشد  نه  چیزی  باشد  ظنی  دو  داللت هر  اگر  اما  است.  علمی  حقیقت  یک  شود 

 تر کند. از این دو را سنگین بود که کفٔه یکی ید در پی شواهدی قطعی، با 
 آوریم: برای توضیح این قاعده چند مثال می

در حدیثی که از ابوهریره به شکل مرفوع )منسوب به پیامبر صلی الله علیه وسلم( روایت  
اند، آمده است که: »هر کس سخنی بگوید و در آن هنگام عطسه بزند، آن سخن حق  کرده

س به هنگام گفتن سخنی عطسه بزند آن سخن حق و راست حدیث، هر ک  بنا بر این   1ست«.ا
 است، اما آیا این در میزان تجربه و حس درست است؟!

اند،  گوید: »این حدیث، اگر چه برخی سند آن را صحیح دانستهابن قیم ـ رحمه الله ـ می
دروغ گفتن  ایم که در حال  حس ]و تجربه[ گواهی بر ساختگی بودنش دارد، زیرا ما دیده

عطسه کنند، بر    ملسو هيلع هللا ىلصاند و اگر صدهزار شخص هنگام روایت حدیثی از پیامبر  عطسه کرده
شود و اگر هنگام گواهی دروغین عطسه  حت آن روایت داده نمیاساس عطسه حکم به ص 

نمی دانسته  راست  گواهی  آن  با    2شود«. بزنند  حدیث  این  مخالفت  قیم  ابن  چگونه  ببینید 
ت زیرا  ای برای بطالن آن دانسته است. در واقع نیز چنین اسرا نشانه»حس« و »واقعیت«  

که تنی چند از علما بیان  ضوع است، چناناین حدیث ]از نظر سند[ نیز بسیار ضعیف یا مو 

 
 (. ۵۱المنار المنیف، ابن قیم ) 2- (. ۶۳۵۲به روایت ابویعلی در مسند ) 1-
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در این جا تعارض میان حس قطعی و نقل ضعیف رخ داده، بنابراین حس مقدم    1اند.کرده
 شود. داشته می

 مثال دوم: 
این است که خورشید از زمین بزرگتر است و در هر لحظه بر    ق قطعی علمییکی از حقای

توان میان این حقیقت علمی و  اما چگونه میکند،  مردمی طلوع و از مردمی دیگر غروب می
 فرماید:این سخن پروردگار متعال توافق ایجاد کرد که می

ْمِس وََجَدَها َتْغرُ ﴿  [ ۸۶]کهف:  ﴾ ُب ِِف َعنْيٍّ َْحِئَةٍّ َحِتذ إَِذا بَلََغ َمْغرَِب الشذ
آلود  ای گل چشمهگاه خورشید رسید آن را ]چنان[ یافت که در  گاه که به غروب)تا آن

 کند(. و سیاه غروب می
این آیه ممکن است برای برخی از خوانندگان این توهم را ایجاد کند که خورشید در پایان  

 د که این مخالف محسوس است.رو ای از آب گل آلود فرو میروز در چشمه
ورشید  در این مورد اشکال از این توهم ناشی شده که گمان شود آیه دال بر این است که خ

می فرو  چشمه  این  میدر  غروب  آن  در  و  گفته  رود  کسانی  چنین  به  حالت  این  در  کند. 
عًا منفی  اید داللت قاطع و محکم دارد؟ جواب قطشود: آیا آیه بر معنایی که شما فهمیدهمی

ران بر این اتفاق نظر دارند که منظور آیه این است که خورشید آن طور  است. برای همین مفسِّ
کند. به این معنی که هر کس خورشید را در پایان  بیند در آن چشمه غروب میده میکه بینن

 
برای مثال مراجعه کنید به: الفوائد المجموعة في    1-

الموضو عالمه األحادیث  تعلیق  و  شوکانی  اثر  عة، 
)صفحٔه   آن  بر  سلسلة  ۲۲۴معلمی  همچنین:  و   )

 (. ۱۳۶األحادیث الضعیفة آلبانی )صفحٔه 
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و این از وسعت    1کند. کند که گویی خورشید در آن چشمه غروب میروز ببیند چنان گمان می
 زبان عربی است. 

جا توهم تعارض ناشی از سوء فهم داللت و مفهوم آیه است و اگر آیه بر وجه درستش  این 
 شود. ه شود اشکال برطرف میفهمید

 مثال سوم: 
انگاری و نحوست جغد و شومی ماه صفر ]حقیقی[  ها[ و شومحدیث »سرایت ]بیماری

از شیر می از جذامی چنان بگریز که  این حدیث  برخی گمان برده  2گریزی«. نیست، و  اند 
اند: شکی در این نیست که بیماری در  کند، سپس گفتهها را نفی میمطلقًا سرایت بیماری

می منتقل  سالم  شخص  به  بیمار  از  طبیعی  اسبابی  این پرتو  که  است  الزم  بنابراین  شود، 
اند و در نتیجه  هحدیث را رد و تکذیب کرد. اما آنان داللت این حدیث را به درستی درک نکرد

 اند.دچار سوء فهم شده و به رد و تکذیب آن پرداخته
اما منظور حدیث نفی این حقیقت طبیعی و عینی یعنی سرایت بیماری از بیماران به افراد  

که از شیر  سالم نیست، و گرنه چگونه در ادامٔه همین حدیث آمده که »از جذامی بگریز چنان
و دیگر احادیث نیز در تاکید همین حقیقت آمده است.   گریزی«؟ حدیث مشهور طاعونمی

پیامبر   بیماری  ملسو هيلع هللا ىلصمنظور  سرایت  دربارٔه  جاهلی  تصور  هرگونه  نفی  کامل  نفی  نه  هاست 
سرایت، چرا که برخی از مردم در جاهلیت معتقد بودند موجوداتی خرافی بیماری را منتقل  

که به تقدیر  ودی بیماری است بدون آنکه منظور پیامبر نفی سرایت خود به خکنند یا آنمی

 
گوییم »خورشید پشت کوه  برای مثال وقتی می   1-

منظورمان کوه    رفت«  پشت  به  اگر  که  نیست  این 
جا خواهیم یافت و کسی چنین  برویم خورشید را آن

چه را  اهد داشت، بلکه آنبرداشتی از حرف ما نخو
 ایم. )مترجم( آید بیان کردهایم و به نظر میدیده

فق علیه. 2-  متِّ
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خداوند ایمان داشته باشند و آن را موثر بدانند، یا نفی دیگر معانی باطل. بنابراین رد حدیث  
 دهد. که هست، انسان را در معرض توهم تعارض قرار میبدون نظر فراگیر و فهم آن چنان

 مثال چهارم: 
ی این حدیث را  رار دادن علوم تجرب برخی با دستاویز ق 1حدیث »چشم ]زدن[ حق است«.

صحیح نیست و  گویند: اعتقاد به چشم زخم در پرتو علوم طبیعی معاصر  کنند و میرد می
اندازی دربارٔه چشم زخم می یا شک  این موضع صحیحی نیست و  به رد حدیث  پردازند. 

شرع  تایج علم و مقتضای  نشان دهندٔه اشکال در فهم روش شرعی صحیح در توافق میان ن
مورد در حال بررسی یک تعارض ایجابی میان دو طرف قرار نداریم که هر    است. ما در این 

اثبات کند که دیگر نافی اثبات  یک معنایی را  این نمونه، وحی چیزی را  اش باشد. بلکه در 
علم   توسط  چیزی  اثبات  عدم  که  چرا  است.  ساکت  حقیقت  در  تجربی  علم  و  است  کرده 

نفیضر  معنای  به  امر   ورتًا  این  و  نیست  که  آن  صحیح  عقلی  اساس  یک  بر  مبنی  است  ی 
  2اش نفی مدلول نیست و عدم علم به معنای علم به عدم نیست«. »نبودن دلیل معین، الزمه

که علوم طبیعی درست نبودن چیزی که در این حدیث  بنابراین تفاوت بسیار است میان این 
در این صورت، رد حدیث    نفی آن ناتوان باشد.از اثبات درستی یا    کهآمده را اثبات کند و آن

 به زعم مخالفت با علوم طبیعی صحیح نیست، زیرا در حقیقت مخالفتی وجود ندارد. 
ای از اخبار شرعی  توان به حجم جنایت کسانی پی برد که جملهاز همین مثال پایانی می

کنند،  فت آن با علم رد میوارد به بهانٔه مخال را در رابطه با جن یا جادو یا معجزات و دیگر م 

 
فق علیه. 1- به بیانی دیگر: نبودن دلیل، دلیِل نبودن نیست.    -2 متِّ

 )مترجم(.
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آن میحال  متوجه  نظر  دقت  هنگام  علوم  که  از  چیزهایی  و  نقل  میان  معارضه  این  شویم 
که قطعا از عدم ثبوتش در پرتو علم مطمئن  تجربی است که از ثبوت آن آگاه نیستیم، نه آن

دایرٔه جانب مادی محسوس   از سوی دیگر علم مادی در  جه  کند، در نتیحرکت میباشیم. 
 ای که متعلق به مجال مادی نیست چیزی را نفی یا اثبات کند؟ربارٔه مسئلهتواند دچگونه می

توان  زخم متعلق به جانب غیر مادی است و نمی  تاثیرات ارواح شیطانی در سحر و چشم
ست و بر  از طریق علم تجربی آن را اثبات یا نفی کرد؛ زیرا خارج از تخصص علوم طبیعی ا

ای تکیه کرد و کسانی که بنابر این دلیل  به هیچ دلیل مادیتوان  ای نفی آن نمیاین اساس بر 
زمینه  کنند در حقیقت انکارشان بر اساس یک اعتقاد قبلی و پیشهایی را نفی میچنین پدیده

 است و ارتباطی به علم تجربی ندارد. 
 گرایی )ساینتیسم(:علم

افراطیدر زمینٔه علوم تجر   کشاند کهگرایشی می  این مورد ما را به بررسی  تر عمل  بی 
نقل میمی برابر  در  تندتر  و در چنین مواردی مواضعی  برنامهکند  با گسترش  های  گیرد. 

شکل  عامه به  را  دیدگاهی  چنین  و  دارند  افراطی  گرایشی  تجربی  علوم  دربارٔه  که  پسندی 
  ر این باره دو چندان ندازند، اهمیت سخن داآگاهانه یا نا آگاهانه در ذهنیت عمومی جا می

 شود. احساس می
ترین مظاهر غلو معاصر دربارٔه علوم تجربی، محدود ساختن معرفت  از جمله خطرناک

تواند به عنوان یک ابزار تفسیری،  انسانی در چارچوب آن است و این ادعا که علوم طبیعی می
  لوم طبیعی است، قابل چه در حیطٔه سلطٔه عهمه چیز را برای ما روشن سازد. بنابراین هر آن

آن  و  است  وقتی  درک  مسئله  نیست.  فهم  و  درک  قابل  کند  درکش  نتواند  طبیعی  علوم  چه 
آوریم علوم تجربی به چارچوب مادی طبیعی محدود است و  تر میبغرنج یاد  شود که به 
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شود، زیرا  ب میچه خارج از این چارچوب باشد به شکل خودکار رد و تکذیبنابراین، هر آن
چه  گونه باشد غیر ممکن است که علم به شمار آید و آنچه این نبرای درکش نیست و آ  راهی

رافه است!  علم نیست خ 
توانایی زمینٔه  در  افراطی  گرایش  این  نظران،  صاحب  از  را برخی  تجربی  علوم  های 

به اضافٔه »ایسم«    یتجرب   اند که از واژٔه »ساینس« یا علم( نامیدهScientism»ساینتیسم« )
عد ایدئولوژیک این ایمان شدید به امکانات علوم تجربی و محدود  ساخته شده تا نشان گر ب 

فارسی   )معادل  است.  »العلمویة«  عربی  در  لفظ  این  ترجمٔه  باشد.  آن  به  معرفت  کردن 
 گرایی است(. ساینتیسم، علم

رسد  یی است، اما به نظر ماین پدیدٔه افراطی چیز کامال جدیدی نیست بلکه نسبتا قدیم
شدت روزها  سبب   این  به  غلو  این  از  بخشی  که  نیست  پنهان  و  است  گرفته  بیشتری 

دستاوردهای علمی و تکنولوژیک بسیار عظیم این رویکرد علمی است که به تحولی شگرف  
 و همه جانبه در زندگی بشر انجامیده. 

ناخت با  محدود ساختن مجال ش  مشکل اما در تعامل تحقیرآمیز با دیگر منابع معرفتی و
 هایش به همین یک منبع است.ی و تباین همٔه پیچیدگ 

این  مهمدر  بیان  به  گرایش  نوع  این  انحراف  بیان  برای  خواهیم  جا  آن  مشکالت  ترین 
 : 1پرداخت

 ـ ناتوانی از اثبات خود:۱

 
برای نقد مفصل این گرایش به کتاب »پدیدٔه نقد    1-

سلطان   دکتر  اثر  غرب«  جدید  اندیشٔه  در  دین 
 اجعه کنید. العمیری مر
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ستی خود  ترین اشکاالت این گرایش است چرا که این گرایش از اثبات دراین یکی از بامزه
ی که بینش »ساینتیسم« بر آن استوار است یا باید با است. درستی روش تجرب   کامال ناتوان

این روش، از خود آن   یا با دلیلی خارج از آن. اگر ادراک ما از درستی  اثبات شود  خودش 
گرفته شده باشد گرفتار »دور« خواهیم شد که این باطل است و دارای تناقض داخلی، زیرا  

اما اگر درستی این روش از خارج    عا از خودش بهره برد.ست که برای صحت یک اددرست نی
گرایی نیز برای کسب معرفت بهره  توان از خارج از منظومٔه علمآن به صحت رسیده، پس می

خواهد   ما  منابع  بر  دارد  متفاوتی  طبیعت  که  را  دیگری  معرفتی  منبع  ضرورتا  این  و  برد 
 افزود. 

 ی: ـ بطالن ریشٔه فلسف ۲
چه از طریق حس  ه منابع معرفت انسانی تنها به آناساس استوار است کگرایی بر این  علم

که این اساس درست نیست و دالیل نادرستی آن بسیار  قابل درک است منحصر است، حال آن
است. حس یک ناقل معرفتی است نه یک حاکم. حس در ذات خود بر درستی یا نادرستی یک  

ساند تا عقل در نقش داور ایفای  رمر را به عقل میه عنوان ناقل یک ادهد بلکه بچیز حکم نمی
های ضروری است که سلسلٔه معارف نظری به آن منتهی  نقش کند و عقل شامل بر شناخت

 شود. می
زیرا معرفت بشری یا معرفتی است نظری که نوعی از معارف است که نیازمند نظر و  

مانند مبدا    ر و استدالل نیست،وری که نیازمند نظتامل و استدالل است، یا معرفتی است ضر 
تر بودن جزء از کل و دیگر ضروریات عقلی. اگر همٔه  سببیت عام و عدم تناقض و کوچک

های بشری نظری بود این مستلزم تسلسل در معرفت یا »دور« بود زیرا هر معرفتی  معرفت
نیازمند  ود زیرا هر معرفت  نیازمند دلیل بود و به این صورت هیچ معرفتی قابل تحصیل نب 
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که هر معرفت دلیل خودش بود و این نیز  گر بود و این سلسله پایانی نداشت یا آنمعرفتی دی 
شد. بنابراین ضروری است که  دور باطل بود که بر اساس آن هر ادعایی دلیل خودش می

فتی شناخته  معرفت نظری به معارف اولیه برسد و این معارف اولیه به منزلت نقطٔه آغاز معر 
این نقطٔه آغاز مشارکت دارد اما به طبیعت حال تنها به حس    گر چه حس در تشکیل شود. ا

 محدود نیست بلکه عقل و فطرت نیز در آن دخالت دارند.
 ـ منع امکان دسترسی به دیگر فضاهای معرفتی: ۳

ای طبیعی در  ههای بسیاری را دربارٔه پدیدهتواند دادهکه علوم طبیعی میبا اقرار به این 
ها نیست. این اشتباه بزرگی است این به معنای امکان آن در همٔه مجالر ما بگذارد، اما  اختیا 

به  که منبع معرفت را تنها به علوم طبیعی محدود سازیم زیرا راه های رسیدن به معارف 
اندازٔه تنوع طبیعت معارف و علوم، متنوع است و گوناگون. هر مجال معرفتی برای خود  

این  ابزارها و منابعی   اساس، تالش برای تعمیم روش تجربی به عنوان منبع  را دارد و بر 
ها  ها و این باور که تنها همین یک روش برای ارائٔه پاسخ به همٔه پرسشمعرفت در همٔه مجال

مناسب است، یک اشکال منهجی و علمی حقیقی است که صاحب خود را به مشکالت علمی  
 اند. گوناگونی خواهد کش

شان دهندٔه این اشکال است. برای مثال تاریخ دارای منابع  معرفتی خود نفضای علمی و 
و مراجع معرفتی ویژٔه خود است و همچنین ریاضی و دیگر علوم و معارف. در نتیجه این  
در   تنوع  با  تناقض  در  است  معرفت  به  دستیابی  راه  تجربی  علمِی  روش  تنها  که  اعتقاد 

 فت است.های علم و معر روشه مستلزم تنوع در های علمی است کمجال
 گرایی: ـ هزینٔه گزاف علم ۴
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حقیقت آن است که این نگاه افراطی به علوم تجربی از منظر معرفتی و اخالقی و انسانی  
از سفسطٔه معرفتی و نسبی انواعی  به  گرایی  هزینٔه گزافی بر جای گذاشته است که ما را 

 ند. کشا هرگونه ارزشی از انسان میاخالقی و بلکه سلب 
انحصار معرفت در چارچوب علوم تجربی ما را به انکار معقوالت ضروری خواهد رساند  

انجامد  های عقلی میکه در واقع چنین شده است ـ و انکار آن به فروپاشی ضرورتـ چنان
منظومه فروپاشی  باعث  خود  نوبٔه  به  نیز  آن  انکار  میو  علمی  ک های  چرا  این  شود  ه 

های علمی بر آن استوار  ومههای معرفتی نخستی است که منظها به مثابٔه خشتضرورت
 است و بدون آن وارد گرداب سفسطه و مغالطه خواهیم شد. 

از سوی دیگر علم تجربی قادر به تعیین اخالقی از غیر اخالقی نیست و این باعث شده 
خص یا  که هر شق باورمند شوند و این گرا به نسبی بودن اخال های علمبسیاری از افراطی

دانند به عنوان اخالق مناسب خود برگزینند  چه را اخالقی مینند آنتوا ای خود میهر جامعه
شود و مخالف این احساسی است که هر یک  و این به نوبٔه خود به آشوبی اخالقی منجر می

که ظلم زشت است. و این   شناسیماز ما در درون خود عدل را به عنوان یک ارزش اخالقی می
 نسان بگیریم چه چیز برایش باقی خواهد ماند؟! گر این معرفت و اخالق را از احال ا

مخالف دانستن وحی با علوم تجربی ناشی از سوء فهم نسبت به وحی یا    که: خالصه آن
مند به هر یک و درک روش صحیح  سوء فهم علم است و راه رفع این اشکال، نگاه ضابطه

شود همٔه اشکاالت    ه چنین روشی به شکل صحیح اجرا ر رابطٔه این دو است که هر گا شرعی د
 مطرح شده در این باب برطرف خواهد شد. 
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 ( مصلحت مقدم بر نص است ۹)
می خاص  مصلحت  یک  به  معطوف  ذهنشان  و  فکر  چنان  ذهنشان  برخی  در  که  شود 

آن از  بیش  میجایگاهی  اشغال  را  هست  میچه  جایی  به  و  میکند  که  این  رسند  گویند: 
نیاز نیستند بنابراین باید مشروع دانسته  از آن بیاست بسیار مهم که مردم قطعا    مصلحتی

 شود و اگر نصی در مخالفت با آن وجود دارد باید بر آن نص مقدم داشته شود. 
گر نگاهی کج به رابطٔه نصوصی شرعی و مصلحت است که از  این مقوله در حقیقت بیان

انتظار دارد و همین توضیح  خوانی بین آن دوان وقوع ناهمپیش امک  ی است بر شور و را 
کنند محقق شدن یک مصلحت در کاری نهفته است که  اشتیاق و عجلٔه این عده که گمان می

 شوند.زده مدعی تقدیم مصلحت بر نص میخالف امر شریعت است و سپس هیجان
حقق ساختن  مطرح سازند که: شریعت برای م تر یا شاید این اشکال را با لحنی محترمانه

ا آمده، بنابراین هر نصی که در تعارض با هر مصلحتی باشد که سودی  ه مصالح و دفع زیان
توجهی قرار گیرد. امکان دارد گویندٔه این مقوله در باب اهمیت  برای مردم دارد باید مورد بی

  معاصر به محقق ساختن رستاخیز  رعایت مصالح برای برپا داشتن زندگی دنیا و نیاز دوران
ها  شبختی و ضرورت محقق شدن دستاوردها در همٔه عرصهعلمی و بالندگی و توسعه و خو

 سخنرانی مفصلی ایراد کند.
 شود: جا سوالی مطرح میاما این 

های معتبر از نظر  این مصلحتی که قرار است بر نص مقدم داشته شود، آیا از مصلحت
یا مصلحتی مخا  از مواردی است که ششرع است  یا  اش سکوت کرده  رع دربارهلف شرع 

 است؟ 
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که مصلحت شرعی بر نص شرعی  اگر مصلحتی از نظر شرع معتبر است دیگر گفتن این 
ایم که خود این مصلحت از نص شرعی برگرفته  مقدم است حرف درستی نیست؛ زیرا دانسته

 توان تصور کرد که چیزی بر خودش مقدم باشد!شده و نمی
دهد  ودش اجازه میع باشد، یک مسلمان چگونه به خما اگر مصلحتی در تعارض با شر ا

دانم اگر چه مخالف  دانم مقدم و در اولویت میکه بگوید: من چیزی را که خودم مصلحت می
شرع است؟ چنین کاری نوعی مبارزه طلبی در برابر خداوند و پیامبر اوست و ممکن نیست  

 در دلش جای گرفته است.از کسی سر بزند که ایمان 
که بیان  دربارٔه مصلحت مورد نظر سکوت کرده باشد، این مصلحت ـ چنانر شرع  اما اگ

خواهیم کرد ـ در حقیقت معتبر است و این نیز ممکن نیست که بر نص مقدم باشد زیرا یک  
 تواند بر خودش برتری داشته باشد. چیز نمی

بر نص مقدم    جا باید مصلحت راوله که »این با این توضیح، هرگاه عبارتی مانند این مق
ا رسید باید در نظر داشته باشیم که نص شرعی یک نص جامد نیست که  بداریم« به گوش م 

را   با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد، مراعات جانب حکمت  یا  باشد  نداشته  هیچ معنایی 
لکه باید به این اعتقاد  نکرده باشد و سپس تصور کنیم که باید مصلحت را بر آن مقدم داشت، ب

 اند. ها آمدهالح و دفع زیانداشت که نصوص شرع برای جلب مص جازم 
به بیان دیگر باید در حقیقت این مصلحت ادعایی جستجو کرد؛ مصلحتی که طرف مقابل  

خواهد بر مصلحت شرعی  تر: میخواهد بر نص شرعی مقدمش بدارد یا به عبارتی واضحمی
 اش دهد. برتریموجود در نص شرعی 
نی بر مراعات مصالح و دفع مفاسد است، و اگر  صول و فروع خود مبچرا که شریعت در ا 

»در شریعتی که خداوند پیامبرش را با آن مبعوث داشته به نیکی بیندیشی آن را از اول تا 
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پایان شاهد بر این مدعا و ناطق به آن خواهی یافت و حکمت و مصلحت و عدل و رحمت را 
ا را به سویش  ه ها و دلخواند و عقل یش فرا میات آن آشکارا خواهی دید که به سوبر صفح

 1دهد«. دعوت می
اند که جزئیات همٔه احکام شرعی را در بر  ای کلی را گذاشتهاز همین روی، علما قاعده

از  می جلوگیری  آن و  تکمیل  و  تحصیل مصالح  برای  که: »شریعت  عنوان  این  تحت  گیرد، 
ر است  که قابل جمع نیستند[ آن را که بهتکردن آن آمده و از میان دو خوب ]   مفاسد و کم 

 2دهد«. برتری می
بنابراین همٔه احکام عبادات و مبایعات و جنایات و مسائل نکاح و بخشش و مجازات و  

سازد و در شرع  دیگر احکام، همه مبنی بر چیزی است که نفع و مصلحت مردم را محقق می
کند مگر  شارع به چیزی امر نمی  ت که مصلحتی در پس آن نباشد چرا که مطلقا حکمی نیس 

دارد مگر به سبب زیانی که در آن است، از آن  که مصلحتی در آن باشد و از چیزی باز نمیآن 
روی که واضع شریعت یعنی الله تعالی متصف به علم کامل و عدل و رحمت و حکمت است  

ی تحقق یافتن  شود که شریعت برال و این قاعده میو این باعث اطمینان به درستی این اص
 ه است.منفعت و دفع زیان آمد

آن اساس  بر  شارع  بود،  واحد  امِر  یک  در  زیان  و  منفعت  اگر  حکم  اما  است  غالب  چه 
چه منفعتش  شود و آندهد، یعنی هر چه زیانش راجح و بیشتر باشد از آن باز داشته میمی

 شود. شدن منفعت به انجامش حکم می تر باشد برای محقق راجح و قوی

 
 (.۱۳۶/ ۳۰ابن تیمیة، مجموع الفتاوی ) -2 (. ۲۳/ ۲ابن قیم، مفتاح دار السعادة ) 1-
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تر خواهد بود و تفاوت  هر چه مصلحت یک چیز بیشتر باشد، منزلت و حکمش نیز قوی
اهمیت واجبات و مستحبات شرعی از همین روی یعنی بر حسب مصالح و منافعی است که  

و    شوندآید. به همین صورت، گناهان نیز به کبیره و صغیره تقسیم میاز آن به دست می 
َتَرِتبحسب مفاسدی که بر آن ها در دنیا و آخرت بر آن عقوبت  شود متفاوت است. می ها م 

چیزی که باید به آن توجه کرد این است که وقتی شریعت مصلحت را مراعات کرده و در  
این مراعات شامل مصالح دنیوی طلب حصول آن برآمده و از مفسده جلوگیری کرده،  

توان به یکی از اماکن  جا می، پس مسئله تنها محدود به دنیا نیست و از این و اخروی است 
پردازند و همین  رد که به بررسی ارتباط نصوص با مصلحت میسانی پی بخلط و ابهام نزد ک

کنند مصلحتی که باید  شود مصلحت را بر نص مقدم بدارند چرا که گمان میخلط باعث می
قررات شرعی  بینند پایبندی به برخی از م مراعات نمود تنها مصالح دنیوی است و هر گاه می

ون مراعات این مسئله که شریعت سعی  شود، بدباعث از دست رفتن مصلحت مورد نظر می
و   آینده  مصالح  و  ـ  دنیوی  یعنی مصالح  ـ  بندگان  و زودگذر  تحقیق مصالح زودرس  در 

 دهند. پایدار ـ یعنی آخرت ـ دارد، آن را بر مقرراِت شرع برتری می
کرد بسیاری  که نگاه شرعی در باب مصالح، و روی   هایی استترین دو راهیاین یکی مهم

ا شوند. کسانی که هنگام جستجو در باب مصالح، به لیستی بسیار  ز هم جدا میاز مردم 
محدود از نیازها و دستاوردهای مادی دنیوی مانند سیاست منافع عمومی یا محقق شدن 

اکتفا می یا بهبود اخالق اجتماعی  اما مصالح م رفاه مادی  به نیازهای روح و  کنند،  ربوط 
ورد نیاز است هیچ حضوری در لیست آنان ندارد، حال  چه برای آخرت م وظایف تعبدی و آن

که این مصالح در نظر شریعت، اساسی است: »زیرا مبنا و اساس شریعت بر حکمت و  آن 
اش مصلحت و  اش رحمت و همهاش عدل و همهمصالح بندگان در دنیا و آخرت است که همه
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شد و از رحمت به سوی  ای که از عدل به سمت ظلم خارج  است، بنابراین هر مسئله  حکمت
ضد آن، و از مصلحت به مفسده و از حکمت به بیهودگی؛ از شریعت نیست اگر چه با تاویل  

 1به آن افزوده شده باشد«. 
  شریعت با در نظر گرفتن مصالح، دوگانٔه دنیا و آخرت را در نظر گرفته و تالش دارد که

تنها به یکی از دو و در نظر    نفع بندگان را در هر دو محقق سازد و محدود ساختن توجه
می پدید  را  توهم  این  حال  طبیعت  به  دیگری،  از نگرفتن  برخی  شریعت  نصوص  که  آورد 

شود که در پی این  ها را در نظر نگرفته و همین باعث از دست رفتن مصالحی میمصلحت
 ت.توهم در نظر گرفته نشده اس

نصوص شرعی از جهت  گوییم: ارتباط مصلحت با پس از تبیین این مسئله، می
 معتبر بودن یا عدم اعتبار بر سه نوع است: 

: مصالحی که در نصوص شریعت مورد اعتراف قرار گرفته و معتبر دانسته  نوع نخست
و  هاست  شده مانند نهی از گرفتن جان دیگران بدون حق، که هدف از آن حفظ جان انسان

تن حد زنا و قذف )تهمت ناروا به  ها به هدف حفظ عقل و برپا داشمانند تحریم مست کننده
زنا( برای حفظ ناموس و حد دزدی برای حفظ اموال و همچنین امر به عدالت و نیکوکاری  

 و نیکی به والدین و دیگر مصالح معروف شرعی. 
ه که هرچند به شکل کلی  هایی که شرع آن را باطل و نامعتبر دانست: مصلحتنوع دوم

هایی بزرگتر و برای دفع  شریعت برای مراعات مصلحت  ند اما در چارچوب مصلحت قرار دار 
تر آن را از اعتبار ساقط دانسته، مانند مصلحت حاصل از فروش مشروبات  ای واضحمفسده

 
 (.۳/ ۳ابن قیم، إعالم الموقعین ) 1-
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دن  اش سود مادی دارد و باعث رونق توریسم و به گردش افتا الکلی که قطعا برای فروشنده
می اقتصاد  از  آنبخشی  بر  عالوه  آن  شود،  نوشندٔه  میکه  سرخوش  و  این  مست  اما  شود 

شود قابل  ها در برابر مفاسدی که از فروش و مصرف مشروبات الکلی حاصل میمصلحت
 قیاس نیست. 

طور برای  توان دربارٔه ربا گفت که برای قرض دهنده سودمند است و همین همین را می
از پروژه ایجاد اشتغا بسیاری  این باعث  نیاز به سرمایه دارند و  از  هایی که  برای برخی  ل 

می کار  میجویندگان  خانه  صاحب  را  برخی  و  مرتفع  شود  را  دیگر  گروهی  نیازی  و  کند 
شود  ها بدون شک نوعی مصلحت است اما مفاسدی که بر ربا مترتب میسازد که همٔه این می

کند.  تر میلغای مصالح و معتبر ندانستن آن را سنگین بیشتر از منافع آن است و این کفٔه ا
توان دربارٔه تحریم زنا و خوردن مال مردم به ناحق و معامالت باطل به سبب  ین را میهم

جهالت کاال و قمار و مصلحت دست کشیدن از تکالیف شرعی مانند عبادات و امر به معروف  
 و نهی از منکر گفت. 

و  اما مفسدٔه آن بیشتر است  ی از مردم منافعی جزئی دارد،ها اگر چه برای برخاین حرام
مصلحت رفتن  دست  از  باعث  آن  میانجام  بزرگتر  را هایی  آن  شارع  روی  همین  از  شود، 

تر است و تنها یک جنبه را بدون  نامعتبر دانسته، زیرا نگاه شریعت در این باب، نگاهی کلی
 هد:ددر نظر داشتن دیگر جوانب مورد نظر قرار نمی

لُونََك َعِن اْْلَْمرِ  ﴿
َ
ْكََبُ ِمن  يَْسأ

َ
َوالَْميِِْسِ قُْل فِيِهَما إِثٌْم َكبٌِْي َوَمَنافُِع لِلنذاِس ِإَوثُْمُهَمآ أ

 [ ۲۱۹]بقره:   ﴾ نذْفعِِهَما
پرسند؛ بگو در آن دو گناهی بزرگ و سودهایی برای  )دربارٔه شراب و قمار از تو می

 سودشان بزرگتر است(. مردم است و گناهشان از  
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هایی که نصوص شرع به صراحت آن را معتبر یا نامعتبر ندانسته  مصلحت  نوع سوم: 
و دربارٔه آن اقرار صریح و منع صریح وارد نشده و مسکوت مانده است، اما با این حال برای  

ده در  کند، مانند بسیاری از قوانین نظم دهنمردم منافعی دارد و مفاسدی را از آنان دور می
ها  یی و رانندگی و ساخت و ساز و مانند آن. این مصلحتعرصٔه جامعه، در بازار و راهنما 

اگر چه دربارٔه آن دلیل خاصی در شرع وارد نشده اما در حقیقت شامل مصالحی است که  
 کلیات شرع و قواعد عام آن معتبرش دانسته است.

چه برای مردم  هر آنن این است که:  ای مهم دست یابیم و آتوانیم به قاعدهبنابراین می
حتی در پی داشته باشد از نظر شرع معتبر است تا وقتی که در مخالفت با  مصل 

. این قاعده همچنین نشانگر وسعت شریعت و آسانی و زیبایی و  یک دلیل شرعی نباشد
دهد که مصلحت شرعی تنها محدود به مصالحی نیست که  کمال رحمت آن است و نشان می

تنها شرط، عدم مخالفت مصلحت مورد    تفصیلی آن را معتبر دانسته باشد، بلکه یک نص  
شود که اصل بر رعایت مصالح و معتبر دانستن آن است و نظر با نص است. پس دانسته می

آن را در حقیقت مصلحتی که شایستٔه   عدم مراعات یک مصلحت، استثنایی است که شرع 
 مراعات باشد ندانسته است.

دارم« ممکن  بر نص مقدم میشین، این سخن که »مصلحت را  ن تفصیل پی با روشن شد
های مخالف با شرع، چون  نیست دربارٔه چیزی جز نوع دوم مصلحت باشد، یعنی مصلحت

به معتبر بودنش داده نمی اول که شریعت نص  این مصلحتدربارٔه نوع  ها  توان گفت که 
شان نص خاصی نیاورده نیز چنین  بارهمقدم بر نص است و دربارٔه نوع سوم که شریعت در 

نی موضوعیت ندارد زیرا از یک سو نصی بر تعارض میان آن و مصلحت وجود ندارد و  سخ
از جهتی دیگر آن مصلحت بنابر اصول شریعت و قواعد کلی معتبر است. در نتیجه تنها نوع  
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دود اعالم کرده،  هایی که شریعت آن را معتبر ندانسته و مر ماند، یعنی مصلحتدوم باقی می
 دانم؟! ها را بر شریعت مقدم مین این مصلحتشود گفت که: م حال می

بینید سخن ناشایستی است که مسلمان جرات به زبان آوردنش را  که میاین سخن چنان
گویند منظورشان این نیست بلکه به سبب سوء فهم یا  ندارد و بیشتر کسانی که چنین می

م زبان  به  را  آن  تعبیر  حقیقتیسوء  بیان  ما  هدف  همین  برای  تا   آورند؛  است  سخن  این 
 مسلمان برای دینش احتیاط به خرج دهد و به عمق این سخن و نتیجٔه آن پی ببرد. 

حال که بر این اتفاق نمودیم که جملٔه »مقدم داشتن مصلحت بر نص« چنان که هست هیچ  
شاید منظور شخص از مقدم    محلی از صحت ندارد و بلکه باید از بیان آن خودداری نمود،

مصلحت   ضرورتداشتن  که  باشد  این  نص  که  بر  آمده  وجود  به  کنونی  شرایط  در  هایی 
این پیاده در  را  مصلحت  همین  برای  است،  کرده  دشوار  را  خاص  شرعی  حکم  یک  سازی 

 داریم. شرایط مقدم می
کم رخ دهد  سازی یک حاما شریعت در حقیقت تغییراتی را که ممکن است در هنگام پیاده

صوص شرعی هرگز جدا از شرایط واقع و متغیرات یا نتایج آن مد نظر قرار داده و اجرای ن
این  نیست بلکه همٔه این  ها در حکم تاثیرگذار است و عمل به نص مستلزم در نظر گرفتن 

متغیرات است و مراعات آن از قبیل تقدیم مصلحت بر نص نیست بلکه از قبیل خود اجرای  
که هیچ معنایی نداشته باشد بلکه    که گفتیم نص یک امر جامد نیسترا چناننص است زی

جا مراعات  شامل بر مصالح است و مشکل در کج فهمی نسبت به تفصیالتی است که باید این 
 کرد. 

 سازی نصوص، در این عناصر شرح داد: توان وجه مراعات مصلحت را در پیادهمی
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: اصل احکام شرعی بر آسانی بنا شده  تـ شرع بر گشایش و آسانی بنا شده اس ۱
 ست: ا

ُ بُِكُم الْيُِْسَ َوََل يُرِيُد بُِكُم الُْعِْسَ ﴿  [ ۱۸۵]بقره:  ﴾ يُرِيُد اّللل
 خواهد( خواهد و برای شما دشواری نمی)الله برای شما آسانی می

ِيِن ِمْن َحَرجٍّ ﴿  [۷۸]حج:  ﴾ َوَما َجَعَل َعلَيُْكْم ِِف اِلل
 است( ین دشواری قرار نداده شما در د)و برای 

 بنابراین هر چیزی که انسان توان انجامش را نداشته باشد، مکلف به انجام آن نیست:

ُ َنْفًسا إَِلذ وُْسَعَها﴿  [ ۲۸۶]بقره:   ﴾ ََل يَُكللُِف اّللل
 دهد(اش تکلیف نمیکس را جز به قدر توانایی)الله هیچ

دایر  شریعت  که  است  همین  قرا برای  وسیع  بسیار  را  مباحات  مباحات،  ٔه  و  داده  ر 
دهد و از سوی دیگر دایرٔه واجب و حرام  ترین بخش از احکام شریعت را تشکیل میوسیع

اند که: اصل در اشیا  را محدود ساخته است. علما از مجموع ادلٔه شرع به این قاعده رسیده
 بر خالف آن وارد شود[.  که دلیلیو حالل است ]مگر آناین است که همه چیز مباح 

معنای این وسعت آن است که اصل در اجرای نصوص آن است که شامل هیچ دشواری و  
باعث چنین مشقتی شود،   تغییری رخ دهد که  اگر  بنابراین  نباشد،  از عادت  مشقت خارج 

 شریعت آن را در نظر گرفته و امر به رفع آن دشواری داده است.
ن۲ در  را  اوضاع ضروری  استـ شریعت  گرفته  یا  ظر  شخص  برای  است  : ممکن 

بیاید که نتوانند برخی از احکام را انجام دهند که این امر در   پیشگروهی از مردم شرایطی  
 اصل تشریع در نظر گرفته شده است: 

َم َعلَيُْكْم إَِلذ َما اْضُطرِْرُتْم إَِلْ ﴿ ا َحرذ َل لَُكم مذ  [ ۱۱۹]انعام:   ﴾ هِ َوقَْد فَصذ
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چه  چه را بر شما حرام کرده به تفصیل بیان کرده است، جز آنبرایتان آن  کهین )با ا
 اید(.به آن ناچار شده
بیح المحظورات« علما قاعدٔه مشهور » اند. بنابراین  را از همین آیه برگرفته  1الضرورات ت 

 اگر زیانی رخ دهد، مراعات آن در حقیقت مراعات خود نص است. 
رخی از احکام شرعی برای و مشقتی که ممکن است بـ در نظر گرفتن سختی  ۳

: نیاز )حاجت( نیز از نظر شرع  برخی از اشخاص یا برخی شرایط در بر داشته باشد
است اما حاجت نیز موجب مشقت    2اعتبار آن کمتر از »ضرورت«  معتبر است و اگر چه درجهٔ 

رفته و مراعات آن  شود و برای همین در شریعت مورد مراعات قرار گو دشواری شدید می
 جا مجال باز کردن آن نیست. دارای شروط و تفصیالتی است که این 

، شریعت این ای رخ دهد: هنگامی که بر انجام یک کار مفسدهـ مراعات عواقب کارها۴
ها« و »مراعات اختالف«  گیرد و قاعدٔه »سد ذریعه« و قاعدٔه »حیلهمفسدٔه آینده را در نظر می

جا مجال بیانش نیست و تنها الزم است دانسته گیرد که این همین قرار میو »استحسان« تحت  
ر  نجر شود یا شخص مکلف را دای راجح مشود که پیاده ساختن حکم شرع اگر به مفسده

 شود. ها در نظر گرفته میمشقت شدید و سختی بیندازد، همٔه این 
مفسده۵ و  مصلحت  میان  تعارض  مراعات  مصل ـ  واقعه  یک  در  اگر  و  حت:  ها 

آن است که به هر دو نظر شود و جنبه  هایی بامفسده ای که راجح و  هم رخ دهند واجب 
کان نداشت اصل آن است که تر است در نظر گرفته شود و اگر ترجیح یکی از آن دو امقوی

 
 ود. شها باعث مباح شدن ممنوعات میضرورت  1-
ضرورت یعنی آن چیزی که اصل حیات انسان را   2-

رفتن دهد یا باعث مرگ یا از بین  تحت شعاع قرار می 

می دیدنش  زیان  یا  بدن  اعضای  از    شود. یکی 
 )مترجم(.
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جلوگیری از مفسده مقدم بر جلب مصلحت است و اگر یکی از دو جنبه راجح بود حکم به  
های گوناگون تعارض بود و امکان به دست آوردن ود و اگر میان مصلحتنفع همان خواهد ب

رد  اش جلوگیری کتوان از همههمه نبود یا میان مفاسد گوناگون به شکلی تعارض بود که ن
چه را بهتر است برتری داد و میان  واجب است »در صورِت عدم امکاِن جمع بین دو خیر، آن

 1شود«.  چه بدتر است جلوگیریدو بدی از آن
این نیازمند نگاهی فقهی دقیق و احاطٔه فراگیر جزئیات شریعت و مقاصد آن و همچنین  

اند: »عاقل آن نیست که خیر  گفته توان عالی در موازنه و مقایسه در این باب است، از این رو
را از شر تشخیص دهد؛ عاقل آن است که از میان دو خیر بهترین را و از میان دو شر بدترین  

 2تشخیص دهد«.  را 
بینید وجود یک مصلحت خاص یا حالتی گذرا به سبب تغییر شرایط، امری  که میچنان

این  تفاوت  است.  صحیح  و  تغواقع  جز  مردم  از  برخی  تاثیر  جاست  شرایط  بر  که  ییراتی 
نمیمی دیگر  چیزی  شریعت  گذارد  احکام  نقض  به  کلی  ادراِک  همین  اساس  بر  و  دانند 
ستجوی فقهی از ِصرِف آگاهی دربارٔه این مشکل عبور کرده به واکنش  که ج رسند حال آنمی

ا  ه همٔه جوانب موضوع ررسد کای قوی میدر برابر آن بر اساس روشی متکامل و منظومه
 گیرد تا حکمی مناسب آن شرایط را ارائه دهد. در نظر می

بن تغییرات است،  این  این روش داخل است، مراعات  از مواردی که در  ابراین دیگر  یکی 
چه ضروری است دانستن  آن نیازی به مطرح کردن ایراد تقدیم مصلحت بر نص نیست بلکه
مند است  روش شرعی اصول  حقیقت مصلحت در شریعت و چگونگی تعامل با آن بنابر یک

 
 (. ۵۴/ ۲۰پیشین ) 2- (.۳۴۳/ ۲۳ابن تیمیه، مجموع الفتاوی ) 1-
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لوحی مقولٔه »مقدم بودن مصلحت بر  که اگر شخص به درک آن دست یابد به میزان ساده
ای از روی عدم درک عمق جستجوی  ی خواهد برد. چنین مقولهنص« و سطحی بود آن پ 

ت؟« فراتر رفته  فقهی به دنبال مصلحت است که از دوگانٔه اجباری »نص مقدم است یا مصلح 
بر  این ها میرسی خود مصلحتبه  و  یا  که چه چیزی میرسد  دانسته شود  تواند مصلحت 

ت ضروری است یا مورد نیاز  که آیا یک مصلحخیر، سپس بررسی حجم هر مصلحت و این 
که این تعارض کلی است یا جزئی و سپس  )مصلحت حاجی( یا مصلحت تحسینی، سپس آن

ها و  ها و مفسدهبندی خود مصلحت  مصلحت و مفسده و رتبهعرضٔه وجه تعارض میان  
پژوهش تا  شد  خواهد  منجر  آن  به  احکام  که  نتایجی  و  متغیر  شرایط  جزئی  مراعات  های 

 ژوهشگران مجال فقهی به آن آگاهی دارند.بسیاری که پ
گرداند که نسبت به تکرار سخنان ناواضحی که برخی انحرافات  این بر مسلمان واجب می
از   استفاده  سوء  با  مطرح  فکری  فقهی  جزئیات  به  نسبت  مردم  از  بسیاری  آگاهی  کمبود 

ه باشد. مفاهیمی  بخشند، آگا سازند و در نتیجه برخی مفاهیم فکری منحرف را اعتبار میمی
کشاند، به جای آن در برابر احکام  که مسلمان را به سوی مخالفت با شرع و رد احکام آن می

بندی به آن است و در حقیقت راه  یری در پاییقین داشته باشد هر خشریعت تسلیم باشد و  
 مصلحت همان است:

﴿ ُ إَِذا قَََض اّللذ ُمْؤِمَنةٍّ  َوََل  لُِمْؤِمنٍّ  َكَن  ِمْن  َوَما  اْْلَِْيَةُ  لَُهُم  يَُكوَن  ن 
َ
أ ْمًرا 

َ
أ َورَُسوَُلُ   

ْمرِهِمْ 
َ
 [ ۳۶]احزاب:  ﴾ أ

یامبرش به کاری فرمان )و هیچ مرد و زن مومنی را سزاوار نیست که چون الله و پ
 دهند برای آنان در کارشان اختیاری باشد(. 
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 روح شریعت مهم است نه ظواهر  (۱۰)
دا  نظر  در  را  شریعت  شریعت  »روح  »مقاصد  باش«،  را  شته  کلی  »اصول  است«،  مهم 

مراعات کن«، »اصول را حفظ کن« و این دست عبارات سعی دارد یک قضیه واضح و مستقیم  
بدارد و آن این است که شریعت اسالمی دارای روحی است که از مقاصد و اصول  را مقرر  

است هر حکم جزئی و تفصیلی    کلی آن الهام گرفته شده و باید به آن توجه نشان داد و الزم
در پرتو آن تفسیر شود و حتی بر اساس آن محدود و یا رد شود زیرا مقاصد نشان دهندٔه  

حقق ساختن منافع بزرگی است که مقرر داشته، بنابراین  برای مهدف شریعت و تالش آن  
 تواند یک حکم شرعی صحیح باشد. هر حکمی که در تضاد با این مصالح است نمی

 آید؟شود: مشکل کجا پیش میمطرح می پرسشی جااین
اشکال در طبیعت این مقاصد و چگونگی تشخیص آن است. مقاصد شریعت از خالل  

ود، برای مثال یکی از مقاصد شرع، عبادت خالق توسط خلق  شتصریح شارع دانسته می
 است: 

نَس إَِلذ ِلَْعُبُدونِ ﴿ نذ َواإْلِ  [ ۵۶ یات:]ذار  ﴾ َوَما َخلَْقُت اْْلِ
 که مرا عبادت کنند( )و جن و انس را نیافریدم جز برای آن

 ها نیز از جمله مقاصد شریعت است:حفظ جان

َ َكَن بُِكْم رَِحيًماَوََل ﴿ نُفَسُكْم إِنذ اّللل
َ
 [ ۲۹]نساء:  ﴾ َتْقُتلُواْ أ

 )و خودتان را نکشید زیرا الله همواره با شما مهربان است(
که ما را به درک وجه    ملسو هيلع هللا ىلصمتنوع در قرآن و سنت پیامبر    قرای فروع شرعی یا از خالل است

 رساند. ت و کلیات آن میحکمت از تشریع یک حکم و سپس به درک مقاصد شریع
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توان جدا از شریعت فهمید، بلکه از خالل نصوص و فروع خود  بنابراین مقاصد را نمی
مقاصد شریعت دست یافت، مثال حفظ  توان به  گیری این نصوص و فروع میشریعت. با پی

جان، جدیت در مورد حقوق مردم، باز داشتن از هرگونه دست درازی یا زیان رساندن به  
 که مصلحت عام بر مصلحت خاص مقدم است و به این صورت... و این  آنان

پس این مقاصد در حقیقت خالصٔه نظر در احکام شرعی تفصیلی و جزئی است که ما را  
 د کلی شریعت رسانده است. به فهم قواع

شرعی   یک حکم  برابر  در  که  نیست  باشد، صحیح  بدیهی  باید  که  این مقدمه  اساس  بر 
شود: گفته  پی  تفصیلی  از  مقاصد  اساسا  زیرا  بچسبیم!«  مقاصد  به  همین  »بگذار  گیری 

ای برای رد احکام جزئی  احکام شرعی تفصیلی شناخته شده است و اگر مقاصد را بهانه
که مقاصد جدیدی  ای، یعنی آندر یک اشکال و تناقض منهجی واضح واقع شدهقرار دهی  

ای و بلکه این مقاصد را به  کردهای و سپس با آن بر نصوص شرع حکم صادر  وضع کرده
 ای! شرع نسبت داده

این لغزش خطرناکی است، چرا که ادعای مقصد سازی برای شارع و ادعای این است که  
ای و اگر چنین  نازل کرده همان چیزی را اراده کرد که تو اراده کردهخداوند وقتی شریعت را  

ای هدف از نزول  ی که مدعی شدهای، یک بار هنگامنباشد بر خداوند دروغی مرکب بسته
شریعت چنین و چنان است و سپس به تعداد فروعی که از این مقصد دروغین تولید خواهد  

 شد: 

ِن افََْتَ ﴿ ْظلَُم ِممذ
َ
ْو َكذذ َوَمْن أ

َ
ِ َكِذبًا أ الُِمونَ ى لََعَ اّللل ]انعام:   ﴾ َب بِآيَاتِهِ إِنذُه ََل ُيْفلُِح الظذ

۲۱ ] 
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نموده،  )و کیست   را تکذیب  او  آیات  یا  الله دروغ بسته  بر  آن کس که  از  ستمکارتر 
 . شوند(تردید ستمکاران رستگار نمیبی

فق از  ناشی  بزرِگ  منهجی  خلل  یک  نمایانگر  مشکل  نصوص  این  استقرای  در  شدید  ر 
 ن توهم است که اصال نیازی به این استقرا نیست. شریعت، یا از آن بدتر، ای 

چه خود شریعت  یک علم جستجوگر است که با نگاه به شریعت و آن  علم مقاصد شریعت 
تصریح به مقصد بودنش کرده یا از طریق استقرا و نظر در جزئیات شرعی، آن را کشف  

م علمی واالیی است که الزم است صاحب آن از علم گسترده و استقرای تام  کند و این مقا می
 ن دروغ به خداوند و شریعت او بر حذر باشد. و َوَرع شدید برخوردار باشد تا از نسبت داد

ویژگی این  بر  رو  همین  از  بود،  آگاه  مقاصد  از  استفاده  سوء  خطر  از  و  شاطبی  ها 
تاکید  علمی  امکانات  این  از  باب    برخورداری  در  که  کتابی  در مقدمٔه مشهورترین  و  کرده 

ی اجازه ندارد به  نویسد: »از این رو، کس مقاصد نگاشته شده یعنی کتاب »الموافقات« می
که از علم شریعت ـ اصول و فروع و  قصد افاده یا استفاده در این کتاب نظر اندازد مگر آن 

ذهبی فرو نیفتاده باشد، که اگر  منقول و معقول آن ـ سیراب بوده و به تقلید و تعصب م
ر  چه در این ]کتاب[ نگاشته شده او را در معرض فتنه قرا چنین باشد ترس آن است که آن

 1دهد، اگر چه ]محتوای آن[ در ذاِت خود، حکمت است«.
ها به  بنابراین وقتی کسی حکمی شرعی را در رابطه با زنان یا تعامل با کافران یا مجازات

کند، در حقیقت آن را به سبب مخالفت با مقصدی  مقاصد شریعت رد میادعای تعارض با  
در مخالفت با یک مقصد شرعی باشد؛ زیرا  واقعًا    کهکه خود قرار داده رد کرده است نه آن 

 
 (.۱۲۴/ ۱الموافقات للشاطبي ) 1-
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توان شناخت و از همین جا  که بیان شد ـ از خالل فروع شریعت میمقاصد شرع را ـ چنان

بر می برد که  پی  به حجم جنایتی  آیٔه  توان  به  با رسیدن  نثََينْيِ ﴿خی 
ُ
األ  ِ َحظل ِمثُْل  َكرِ    1﴾ لَِّلذ

گویند: این مخالف مقاصد شریعت در باب برابری است! یا هنگامی  شوند و میمرتکب می
رسند  چه در شریعت دربارٔه برائت از کافران و نهی از دوستی با آنان وارد شده میکه به آن

شریعت دربارٔه رابطه با دیگری است! یا دربارٔه نهی از ربا    گویند: این منافی مقاصدو می
سازی معامالت و  گویند: این منافی مقاصد شریعت در آسانعت وارد شده میکه در شری 

آورند که در حقیقت  گونه با شمشیر مقاصد به فروع شریعت هجوم میحرکت پول است! این 
ه خودشان است که حاکم بر شریعت  خوا ای و دلمقاصد شریعت نیست بلکه مقاصد سلیقه

 اند. قرارش داده
از حجم   این گفتمانبرای اطمینان  از  آویزان  آشفتگی بسیاری  ها که خود را به مقاصد 

نامند، باید گفت: بسیاری از اصطالحاتی که در این باب  اند و آن را »روح شریعت« میکرده
بلکه ص مطرح می نشده  تنظیم  و  تحریر  علمی  شکل  به  واژهکنند  و رفا  است شناور  هایی 

بیابد    ملسو هيلع هللا ىلصنصی را در کتاب خدا یا سنت رسول الله  ها  وارفته و نا واضح، یعنی اگر یکی از آن
که آن را ]در شکل واضح خود[ دارای اشکال ببیند، فورا به این زعم که نص مورد نظر مخالف  

گیرد و اگر از او بپرسی  روح شریعت و در تضاد با مقاصد اسالم است، در برابر آن جبهه می
آورند که خود  که مقصد شرعی و روح شریعت چیست؟ سخنانی کلی و نا واضح به میان می

 
د   1- دو  سهم  چون  پسر  است()سهم  ]نساء:    ختر 
۱۱]. 
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ندٔه نوعی تنبلی معرفتی در انجام وظایف علمی ـ پژوهشی متعلق به آن ادعاست، نشان ده
 ارزش.چرا که ادعای بدون دلیل چیزی نیست جز یک عبث به ظاهر علمی و بی

ا با  شرعی  تعامل  بیاین حکام  بیگونه  و  نیازمند  چهارچوب  بلکه  نیست  ضابطه درست 
که شخص مسلمان بتواند در  تا آندقت علمی و روشمندی واضح و نگاهی موضوعی است  

پایان ثابت کند که این حکم در مخالفت با فالن مقصد شرعی است و این امکان ندارد مگر با  
 بیان سه امر: 

 و آشکار. عی به شکل واضح : تعیین مقصد شر امر نخست
 : بیان وجه مخالفت و تناقض میان یک فرع شرعی با یک مقصد کلی. امر دوم

 ترجیح مقصد مورد نظر ]بر فرع شرعی[ و ادلٔه مورد استناد.  : بیان سببامر سوم
 : بیان چگونگی تعامل با فرع مورد نظر.امر چهارم

ادعا دارند به مقاصد و روح شریع اند تقریبا کسی  ت تمسک جستهدر میان کسانی که 
را  ضوابط  این  که  یا    نیست  علمی  روشی  اساس  بر  نه  آنان  که  چرا  باشد،  گرفته  نظر  در 

بیند که  کنند که قوانین فقهی را همچون وبالی میارمند بلکه بنابر نگاهی حرکت میساخت 
 باید از آن خالص شد و یا دورش زد. 

  رسد یک واقعیت و یک امر رواست و این ر میچه تعارض میان ادلٔه احکام شرعی به نظآن 
تالف و جدل  های فقها عیان است؛ کتب فقها مملو از اخچیزی است که با رجوع به پژوهش

در   فقیهان  میان ذهنیت  زمینه  این  در  که  است  بسیاری  نصوص  و  احکام  زمینٔه  در  فقهی 
تحت حاکمیت یک    چگونگی ترجیح میان ادله تفاوت است، اما به هر حال این اختالف نظر 
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طرف به جستجوی  مند و دقیق قرار دارد و آنان بنابر معیارهایی علمی و بیروش ضابطه
 1که با این تالش میان یک اجر یا دو اجر قرار دارند. پردازند حق می

نظمی است که  بینید متفاوت از چنین روش بیکه میاین حالت علمی ـ موضوعی، چنان
که به  ی و روش بحث و نظر است. برای مثال، برخی همین  عاری از هرگونه شرط موضوع 

ای که حاکی  و دیگر ادله  2برسانید« که »هر که دینش را عوض کرد، او به قتل    ملسو هيلع هللا ىلصحدیث پیامبر  
رسند، آن را بر این اساس که مخالف مقاصد شریعت مبنی بر  از عدم آزادی ارتداد است می

 کنند. آزادی است، رد می
کنند و سپس بر  نزد خود و بنابر تفسیر خود وضع میت مقصدی را از  که نخس یعنی آن

ال همین مقصد نیز به شکل واضح توسط  پردازند. با این ح اساس آن به رد حدیث صحیح می
تواند »آزادی« را بنابر حدود و ضوابط و تصور خودش تفسیر  وی تفسیر نشده و هر کس می

برد توجهی نشان دهد،  سیر که تعارض را از بین میکه به وجه جمع میان این تفا کند بدون آن
ست از جمله عدم خروج  توان آزادی را از نظر اسالم مقید به برخی ضوابط دانچرا که می

از آشکار از دین، اما چنین کسانی در همان آغاز و مستقیما حدیث را رد می کنند و سپس 
مانند و به دیگر  کنند ناتوان میآوردن دلیلی صحیح و سالم بر درستی معنایی که ادعا می

می ثابت  که  پادله  ندارد،  جایگاهی  اسالم  در  اساسا  ادعایشان  مورد  آزادی  آن  اسخی  کند 
 دهند. نمی

 
پیامبر    -1 حدیث  به  که    ملسو هيلع هللا ىلصاشاره  زمینه  همین  در 

یک   اشتباه  صورت  در  صورت  مجتهد  در  و  اجر 
 برد. )مترجم(صواب دو اجر می

 به روایت بخاری. 2-
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این  نگاه  بنابراین،  در  شریعت  احکام  از  برخی  میان  تعارض  وجود  توهم  از  اشکال  جا 
ی را در تعارض با  که حکمشخص نیست که حکمی را در تعارض با حکمی دیگر ببیند، یا آن

تر بیابد و سپس بنابر اجتهاد شرعی معتبر به رفع آن بپردازد؛ بلکه حقیقت  ای قویقاعده
یران کردن این احکام و فروع و نصوص با بهره گرفتن از چکش »مقاصد« بدون هیچ  امر، و
 مندی موضوعی است.روش

گیرد، این است که فروع  از دیگر مواردی که شایسته است در این زمینه مورد تاکید قرار  
، به این معنا که مقاصد، قضایایی کلی و عام  در حقیقت شارح جزئیات داخلی مقاصد است

بسیاری اوقات میان مردم دربارٔه معتبر بودن تعدادی از کلیات توافق است، اما با    است و
چه در  های محقق ساختن این کلیات و آنوجود این اتفاق نظر، بسیاری اوقات دربارٔه راه

شوند. برای مثال مردم همه دربارٔه  گیرد یا خیر، دچار اختالف نظر میتعریف آن قرار می
اعتبار آن از دیدگاه شریعت اختالفی ندارند، اما توافق بر این امر کلی    نیک بودن عدالت و

معنایش این نیست که دربارٔه مضامین داخلی و جزئی عدالت نیز اتفاق نظر داشته باشند،  
که هر جامعه و فرهنگ و مذهبی برای خود فروعی تفصیلی دارد که از خالل آن حقایق    چرا

کنند و همین جزئیات است که چارچوب عدالت و چهره  میتفصیلی و جزئی عدالت را تعیین  
دهد. برای مثال لیبرالیسم معتقد است که عدالت  و ظاهر آن را در واقعیت و در عمل شکل می

که هیچ قدرتی بنابر  ها به روی مردم امکان دارد، بدون آنآزادی  وازٔه دراز طریق باز گذاشتن  
چه  ند، اما مسلمان معتقد است که عدالت با منع آناسباب دینی برای منع این آزادی دخالت ک

پذیر است و به همین شکل خواهی دید که مقصد عدالت از مرجع  رساند امکانبه دین زیان می
پذیرد. بنابراین اگر کسی حکمی شرعی را به این ادعا که مخالف  میحاکم نزد هر طرف تاثیر  

اس شریعت تفسیر نکرده، بلکه عدالت  مقصد عدالت است رد کرد، در حقیقت عدل را بر اس
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خواهد شریعت را به زیر سلطه و حاکمیت آن را تحت تاثیر یک فرهنگ دیگر پذیرفته و می
 در آورد. 

نتیجٔه   در  که  اشکاالتی  جمله  مق از  و  فروع  میان  ارتباط  قطع  میتصور  پیش  آید اصد 
تشریعا این  که  است  اعتبار  این  به  جزئی  تشریعات  و  فروع  با  صرفا تعامل  ت 

وسایلی هستند برای رسیدن به مقاصد و اگر وسایلی جدیدتر بتوانند به آن مقاصد  
وسایل    چه مهم است، مقاصد است اما زیرا آن  توان آن را با دیگری عوض کرد برسند، می

و نباید دربارٔه آن سخت گرفت و تنها تا وقتی که مقاصد را  به ذات خود مورد نظر نیستند  
ارمحقق می نزدیکسازند  اگر راهی  و  باشد عاقالنه  زش دارند  به مقاصد  برای رسیدن  تر 

 نیست که دربارٔه وسایل سخت گرفت. 
اج مقاصد شرعی نزد  بینید ناشی از اشکال ساختاری در استخرکه میاین اشکال چنان

اگر به این اشکال، این توهم را اضافه کنیم   صاحبان این مقوله و چگونگی شناخت آن است.
مقا هم  که  بدتر  قضیه  است،  محدود  دنیوی  مصالح  شدن  محقق  به  صرفا  شریعت  صد 

 شود و دیگر طبیعی خواهد بود که امر و نهی شرعی نزد چنین کسانی کم ارزش شود. می
ت  امکان  احکام شر ادعای  را محقق  غییر  احکام دیگری که همان مقاصد  با  عی تفصیلی 

که بنابر آن، شخص مدعی شده همٔه    سازد، حاوی میزان باالیی از غرور معرفتی استمی
را می آن  ادعا میجزئیات مقصد شرعی مورد نظر و حد و مرز  آن  از پی  کند  داند، سپس 

توان با این وسایل جدید  د ساخت و میوسایل دیگری عین همان مقصد شرع را محقق خواه
 نیاز شد. از وسایلی که خود شرع مقرر نموده بی

کوتاه   که  کنید  ابواب  فرض  در  که  تفصیلی  تشریعات  این  گفتیم:  و  پذیرفتیم  و  آمدیم 
گوناگون شریعت آمده صرفا وسایلی است برای رسیدن به اهدافی خاص. ما یقین داریم که  
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ع آمده اهداف شرع را برآورده خواهد ساخت زیرا شارع که این  این وسائل که نص آن در شر 
آن هدف را مد نظر داشته است و این ادعا که    وسائل را قرار داده با کمال علم و حکمت خود 

توان وسائل دیگری را جایگزینش کرد که دقیقا همان اهداف را بدون کم و زیاد محقق  می
 بسازد، ادعایی است نیازمند اثبات. 

تا در با  شرع[    مل  در  منصوص  ]وسائل  جایگزین  را  دیگری  وسائل  که  کسانی  رفتار 
ادی آنان خالی از اعتراض و نقد نیست. برای مثال وقتی  اند، خواهی دید وسائل پیشنه ساخته

توان آن را  یکی از آنان ادعا کرد قطع دست دزد برای بازدارندگی از دزدی مشروع شده و می
دیگ با روش بازدارندٔه  تفاصیل  های  شناخت  دربارٔه  مثال  این  کرد،  عوض  زندان  مانند  ری 

دارد، خالی از اشکال نیست چرا که هدف    چه به مقصد »بازدارندگی« و حدود آن ارتباط آن 
ای است که از  شرع تنها محقق شدن بازدارندگی نیست بلکه محقق شدن آن به همان اندازه

نه بیشتر. برای مثال اعدام نیز بازدارنده  شود، نه کمتر و خالل تشریع قطع دست فراهم می
آیا می اما  اشاست،  به دلیل  را صرفا  با  توان شریعت قطع دست دزد  بازدارندگی،  تراک در 

 اعدام عوض کرد؟ 
ارتباط دارد که   با عقوبت شرعی )یعنی قطع دست(  از سوی دیگر، عوامل دیگری نیز 

هایی از نتایج با  رچند در بخششخص ناظر متوجه خواهد شد مجازات جایگزین )زندان( ه 
تفاوت باز هم  اشتراک دارد،  دارد که میمجازات اصلی  آن  توان گفت  هایی وجود  با وجود 

 شود. وسیلٔه دوم به عین نتایج وسیلٔه نخست منجر نمی
کند که اعالِم  ای از دزدی جلوگیری میبرای مثال مجرد اعالم مجازات قطع دست به اندازه

سازد. از سوی دیگر زندان همچون فضایی  ن بازدارندگی را محقق نمیمجازات زندان هما 
کند و به مفاسدی منجر  میان زندانیان عمل میمناسب برای گسترش و آموزش جرم و فساد 
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های واقعی که در صورت  آید... و دیگر تفاوتشود که در مجازات قطع دست پیش نمیمی
 یی با مشکل دزدی پیش خواهد آمد.تعیین هر یک از این دو مجازات برای رویارو

شدن همان  شود و هدف محقق  در پایان اگر هر یک از دو وسیله به یک نتیجه منجر می
نامیم، این همه پافشاری برای تعطیل وسیلٔه معتبر شرعی و  نتیجه است که آن را مقاصد می

 تبدیل آن به یک وسیلٔه دیگر برای چیست؟
برداری آن در بهرههای این جریان و اهداف  انگیزه  شود که سبب حقیقی وقتی آشکار می

ه اندازٔه نیاز خود یعنی همان قدر که از نظریٔه مقاصد را مد نظر قرار دهیم. رویکردی که ب
می فراهم  را  نظرشان  مورد  احکام  سازی  رها  در  آنان  بهره خواستٔه  نظریه  این  از  سازد 

نامند  گیری فقهی میچه آنان تندروی و سختک به این نظریه به آن گیرد. و گرنه اگر تمسِّ می
جاست که  شوند و این یگیرند و ناگهان ظاهری مذهب ممنجر شود قطعا علیه آن موضع می

اش خودنمایی  های دینیخواه و نظر شخصی به عنوان محرک شخص در انتخابحضور دل
 که خود شریعت محرک و راهنما باشد. کند، نه آنمی

آن از  می  چهبنابراین،  نتیجه  حال  گیر گذشت  عین  در  شریعت  مقاصد  به  ک  تمسُّ که  یم 
ار بمانیم و کسی که به تمسک به مقاصد فرا  معنایش این است که به فروع شریعت نیز وفاد

خواند تا برخی از فروع شرعی را زیر سوال ببرد، اساسًا به مقاصد آن وفادار نبوده و  می
ت است و نه مقاصد آن و نه کلیات شرع، بلکه  دهد نه روح شریعچیزی که به آن دعوت می

ا برخی  ِاسقاط  برای  شده  دستاویزی  که  آن  از  بیگانه  است  در  چیزی  و  شریعت  احکام  ز 
حقیقت از جنس هوای نفس است که شایسته است مسلمان در هنگام تعامل با احکام شرعی  

 فرماید:از آن برحذر باشد چرا که باز دارنده از راه حق است و الله متعال می

﴿  ِ  [ ۲۶]ص:   ﴾ َوََل تَتذبِِع الَْهَوى َفُيِضلذَك َعن َسبِيِل اّللذ
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 نفس[ پیروی نکن که تو را از راه الله به در کند(. )و از هوا ]ی 
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 گرا نباشید! ( قشری ۱۱)
یکی از باورهای رایج میان گروهی از مردم این است که دین را به مغز و پوسته تقسیم  

چه را پوسته  دهند و آنپندارند نشان میچه مغز دین میپس توجهی ویژه به آنکنند، سمی
ها ـ بر  کنند. این امور ـ یعنی پوستهتوجهی میانداخته و به آن بیدور    دانندو ثانوی می

حسب حال شخص و بنابر بزرگداشت شریعت نزد او، ممکن است کم یا زیاد باشد... چه  
رسد که همٔه احکام تشریعی را پوسته دانسته و  م به جایی میبسا حال و روز برخی از مرد

دانند، گروهی دیگر اما این  شمارند محترم میمیچه را »مقاصد شریعت«  در مقابل تنها آن
تر است به زبان چه از نظر شریعت مهمسخن را از روی حسن نیت و برای توجه بیشتر به آن

 آورند. می
لفظی که به کار  ی را در خود دارد: اشکال در  اما این مقوله دو اشکال محور 

 رود و اشکال در معنای آن. می
عا وجود دارد، »پوسته« خواندن برخی از احکام شریعت است اشکالی که در لفظ این اد 

این امور را  کند یعنی آنکه نوعی معنای منفی را دربارٔه این احکام به ذهن متبادر می که 
ترین  اندازند[ و این طبیعیخورند و دور میوست میوه را نمیکه پتوان ترک گفت ]چنانمی

 کنند. ها میکاری است که با پوسته
تر و واالتر از آن است که اش گرامیدر این نیست که امر دین با همٔه احکام تفصیلی  شکی

اش در  گونه توصیف شود، زیرا احکام دین اگر چه از نظر رتبه یکسان نیستند، اما همهاین 
که  یگاه بزرگداشت و تقدیر است، زیرا مسلمان مامور به برگرفتن همٔه اسالم است، چنانجا 

 فرماید:ل میپروردگار متعا 
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لِْم َكآفذةً ﴿ ِ ِيَن آَمُنواْ اْدُخلُواْ ِِف السل َها اَّلذ يُّ
َ
 [ ۲۰۸]بقره:  ﴾ يَا أ

 اید، کامال به اسالم در آیید(. )ای کسانی که ایمان آورده
فرماید: »هرگاه شما را از چیزی نهی کردم از آن دوری کنید و اگر به  می ملسو هيلع هللا ىلصله و رسول ال 

 1توانید انجامش دهید«. چیزی امرتان کردم تا جایی که می
گذاری غیر منصفانه در رابطه با شریعت یا برخی از  اما جالب توجه آن است که این نام

از صوفی  برخی  در گذشته  بلکه  نیست  شرعی، جدید  در  همسلک  احکام  را  شریعت  علم  ا 
آن میمقابل  حقیقت  علم  میچه  پوسته  و  قشر  این  نامیدند،  برابر  در  نیز  علما  و  دانستند 

گذاری ایستاده و مالحظٔه خود را در رابطه با توصیف احکام شریعت به این نام، ابراز  نام
پوسته    ید: شرع اند. از عز بن عبدالسالم پرسیدند: آیا جایز است که شخص مکلف بگو داشته

و ظاهری است که علِم حقیقت، مغز آن؟ یا گفتن چنین سخنی جایز نیست؟ ایشان پاسخ  
دادند: »نام بردن از شریعت به این عنوان که پوسته است، با وجود منافع و خیر بسیاِر آن 

که همین علمی  توان امر به طاعت و ایمان را پوسته دانست؟ حال آنجایز نیست و چگونه می
اند بخشی از علم شریعت است؟! و جز احمق شقی و کم ادب  علم حقیقت نامیدهآن را    که

ها بگویند: شیخ تو پوسته است، به  کند! اگر به یکی از این کسی چنین القابی را صادر نمی
دهند؟!  شدت این سخن را انکار خواهد کرد، حال چگونه لفظ پوسته را به شریعت نسبت می

و چنین جاهلی باید    ملسو هيلع هللا ىلصجز کتاب خدا و سنت رسول خدا    زی نیستدر حالی که شریعت چی 
 2که سزاوار چنین گناهی است، تنبیه شود«. چنان

 
 (. ۷۱الفتاوی، إلمام العز بن عبدالسالم ) 2- به روایت بخاری. 1-
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مسئله به  پاسخ  ضمن  سبکی  الدین  تقی  چنین  همچنین  بردن  کار  به  سماع،  دربارٔه  ای 
علم  گویند: اهل قشور، اگر منظورشان  گوید: »این که میلفظی را مورد انکار قرار داده می

دانند، این از قشور نیست بلکه مغز است و کسی که آن  معرفت احکام است که فقیهان میو  
 1اش مغز است«. را پوسته بنامد مستحق تنبیه است، چرا که شریعت همه

نبودن   یکسان  به  اقرار  وجود  با  زیرا  است،  لفظ  این  بردن  کار  به  دربارٔه  مالحظه  این 
این  و  مرتبه  نظر  از  شریعت  قس مسائل  الیهمتکه  همانند  شریعت  از  محافظ،  هایی  ای 

کند، با این حال اطالق چنین لفظی به سبب معنای فاسدی که  های دیگر را حفظ میقسمت
آن متبادر می آناز  لفظ را به کار  شود جایز نیست، به ویژه  این  از کسانی که  که بسیاری 

 د. گ باشبرند ممکن است منظورشان امری واجب یا اصول شرعی بزرمی
اما مشکل معنوی این مقوله، کوچک شمردن برخی از شعائر دینی است و کسی که به هر  

بند است درست نیست که با پوسته شمردنش آن را نامهم جلوه دهد و  یک از امور دین پای
گذارد، گونه با آن تعامل نماید چرا که این، در را برای کوچک شمردن خود دین باز میاین 

شود، پس هر یک  فرماید: »دستاویزهای اسالم یکی یکی باز میمی  ملسو هيلع هللا ىلصه  ل الل که رسوچنان
 2زنند، اولین آن حکمرانی است و آخرینش نماز«. که باز شد مردم به بعدی چنگ می

پوسته و  است  شریعت  فرایض  و  واجبات  همان  مغز  بگوید:  کسی  اش  شاید 
 چیزهایی از جمله مستحبات و مندوبات. 

 
سخن    1- القیم،  البن  السماع  مسألة  علی  الکالم 

کتاب  سبک پایان  در  شده  ضمیمه  فتاوای  ضمن  ی 
 (. ۴۵۲آمده است )

 داند. می به روایت احمد. آلبانی آن را صحیح 2-
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تر از واجبات قرار  ای پایین یست که مستحبات در مرتبهم: شکی در این نگوییدر پاسخ می
توجهی قرار دهیم، چرا که  دارند، اما معنایش این نیست که آن را پوسته بنامیم یا مورد بی

ب به پروردگار و به دست آوردن محبت و خشنودی  مستحبات از بزرگترین دروازه های َتَقر ِّ
فرماید: هر  فرمودند: »الله تعالی می  ملسو هيلع هللا ىلصه رسول الله  است ک  روایت  بوهریره  اوست. از ا

اعالم جنگ کرده او  با  از دوستان من دشمنی ورزد  با دوستی  بندهکس  و  با  ام  ام همواره 
نزدیکی می به من  آنمستحبات  تا  بدارم  جوید  پس هرگاه دوستش  بدارم،  را دوست  او  که 

شنود و دستش که با  با آن می  شوم کهاش میییشنود و بینا می شوم که با آنشنوایی او می
کنم و اگر به من پناه  رود و اگر از من بخواهد به او عطا میگیرد و پایش که با آن میآن می

ام مانند تردیدم در گرفتن جان مومن؛  آورد پناهش دهم و در انجام چیزی دچار تردید نشده
 1. دارم«را بد می دارد و من بدی اومرگ را بد می

کند زیرا کسانی  ای محافظ برای واجبات عمل میاز سوی دیگر، مستحبات همچون الیه
را کوچک می راه  که مستحبات  به درونشان  نیز  تدریج کوچک شمردن واجبات  به  شمرند 

بندی به مستحبات عامل حفظ واجبات است. از نعمان بن بشیر ـ  خواهد یافت، بنابراین پای
الله عنهما ـ روایت   الله    استرضی  فرمود: »حالل آشکار و  می  ملسو هيلع هللا ىلصکه گفت: شنیدم رسول 

شَتَبه که بسیاری از   واضح است و حرام آشکار و واضح است و میان آن دو اموری است م 
دانند، بنابراین هر که از شبهات دوری گزیند برای دین و آبروی خود پاکی  مردم آن را نمی

شود، مانند چوپانی که اطراف  حرام واقع میدر  که در شبهات واقع شود  خواسته است و آن
اش در آن چرا کند، بدانید که هر پادشاهی  دهد و نزدیک است که گلهمنطقٔه ممنوعه چرا می
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های اوست، آگاه باشید که در بدن  ای دارد، بدانید که منطقٔه ممنوعٔه الله حراممنطقٔه ممنوعه
آید و اگر تباه شد همٔه بدن تباه  صالح می  به تکه گوشتی است که اگر به صالح آمد همٔه بدن

 1شود، بدانید که آن قلب است«.می
دهد.  مستحبات همچنین کامل کنندٔه نقص و تقصیری است که در انجام واجبات رخ می

اش مورد سوال قرار  فرماید: »نخستین عملی که بنده در روز قیامت دربارهمی  ملسو هيلع هللا ىلصرسول خدا  
گر نیک بود رستگار شده و پیروز و اگر تباه بود بیچاره شده و  ا  گیرد نماز اوست، پس می

ام فرماید: ببینید آیا بندهکار، پس اگر از فریضٔه او چیزی کم بود پروردگار عزوجل میزیان
کنند  اش ناقص بود را جبران میچه از فریضهاز ]نماز[ تطوع چیزی دارد، پس با آن هر آن

 2خواهد بود«. س سپس دیگر اعمالش بر همین اسا
بندی به این مستحبات نشان دهندٔه آشکار بودن امر دین و واال بودن منزلت آن  و بلکه پای

  که ابوهریره  است که بدون شک امری مثبت و مطلوب است و شریعت خواهان آن، چنان
  ی فرمودند: »همواره دین آشکار و ]سربلند[ خواهد بود تا هنگام  ملسو هيلع هللا ىلصروایت کرده که پیامبر  

 3اندازند«. که مردم در افطار شتاب ورزند چرا که یهودیان و نصرانیان آن را به تاخیر می
می باعث  دینی  غیرت  نیز  عنوان گاهی  به  را  عبارت  این  دلسوزان  برخی  شود 

کنند و نسبت انگاری مینصیحت به کسانی بگویند که دربارٔه برخی واجبات سهل 
کم اهمیت  درجٔه  از  که  اعمال  برخی  نشان به  بیشتری  توجه  برخوردارند  تری 

 
 به روایت مسلم. 1-
به روایت ترمذی و نسائی و ابن ماجه و احمد.    2-

ابن حجر سند آن را حسن دانسته و آلبانی صحیحش  
 دانسته است. 

و احمد. نووی آن را صحیح    به روایت ابوداوود  3-
 دانسته و آلبانی سندش را حسن دانسته است. 
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دهد.  دهد که نماز صبح را از دست میقدر به نماز شب اهمیت می، مانند کسی که آندهندمی
 گویند: مغز را فدای پوسته نکن. جاست که به او میاین 

آنان گفته می انجام واجبات است، نه بیبه  به  با تشویق  این مشکل  ارزش شود: درمان 
مستحبا  دربارهدانستن  که  کاری  اهمیت  بیان  طریق  از  انکار  ندارد  اشکالی  اش  ت. 

از  سهل  را کمتر  اهمیت مستحب  لفظی که  از  استفاده  بدون  اما  انگاری شده صورت گیرد 
 دهد. چه شارع حکیم برایش قرار داده نشان میآن 

که میان  ما به این اقرار داریم که همٔه مسائل دین در یک درجه از اهمیت قرار ندارند و بل 
های ایمان آمده است: دربارٔه شعبه  ملسو هيلع هللا ىلصکه در حدیث پیامبر  ها تفاوت بسیار است، چنانآن 

»ایمان هفتاد و چند شعبه ـ یا شصت و چند شعبه ـ است، بهترین آن گفتن ال اله اال الله است  
این معنایش    ا ام  1ای از ایمان است«. ترین آن برداشتن آزار و اذیت از راه، و حیا شعبهو پایین 

ارزشی است، بلکه تا وقتی یکی  آن نیست که برداشتن آزار و اذیت و مانع از راه مردم کار بی
های  های ایمان است منزلت بسیار واالیی دارد، اما در عظمت خود به مرتبٔه شعبهاز شعبه

 رسد. باالتر ایمان نمی
ایمان، برخی  هاین روش، نه شرعی است و نه موضوعی که به سود برخی از شعب های 

دیگر را کم ارزش جلوه دهیم. الزم است رتبٔه مسائل شرعی را در نظر داشت و با هر یک بر  
که با گناهان کوچک همچون گناهان بزرگ تعامل  اش رفتار کرد، نه آنحسب منزلِت شایسته

 نمود، که این نباید به قیمت کوچک دانستن دوری از گناهان کوچک باشد. 
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بیندیش تا به خطر کوچک شمردن برخی از گناهان پی ببری:    ملسو هيلع هللا ىلصول الله  س ردر این سخن  
چه کوچک  »شیطان از این نومید شده که در این سرزمین مورد پرستش قرار گیرد، اما به آن

دهید  روایت است که گفت: »شما کارهایی انجام می  و از انس   1شمارید راضی است«.می
 2دانستیم«. آن را از مهلکات می  ملسو هيلع هللا ىلصدوران پیامبر  ت، اما ما در  تر اسکه در نظرتان از مو باریک

  

 
 به روایت بخاری. 2- داند. روایت احمد. آلبانی آن را صحیح می به 1-
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 تر است چه مهم( مشغول شدن به آن۱۲)
کنند که امر به انجام برخی احکام شرعی یا  از جمله عباراتی که برخی متوجه کسانی می

تر،  مچه مهتوجهی به آنکنی بیکنند، این است که: کاری که تو مینهی از برخی گناهان می
 توجهی به کلیات و دور زدن در حاشیه به جای متن است.ق در جزئیات به قیمت بیو اغرا 

این مقوله منکر توجه به موضوعاتی خاص مانند امر به حجاب و نهی از اختالِط حرام و  
هاست؛ به  ها و انکار برخی از حرامتشویق به حضور در نماز جماعت و محافظت از سنت

چه ضروری است، توجه به  شغول شدن به جزئیات است و آنها ممٔه این این دستاویز که ه
 کلیات و اصول بزرگ است.

 جا باید بین دو موضع تفاوت قائل شویم: این 
که انکار متعلق به خود این احکام باشد، به این معنا که احکام مورد  : این موضع نخست

ت و بنابراین  عی معترف نیسنظر صحیح نیست و گویندٔه این عبارت اساسا به احکام شر
ای و اصلی کشیده نشود،  واجب آن است که مناقشٔه ما با او به بحث جزئیات و کلیات و حاشیه

بلکه او را به اصل موضوع برگردانیم و از او بخواهیم بیان کند که چرا احکام مورد نظرش 
فتگو اعتبار  که بحث در جایگاِه درست خودش صورت گیرد و موضوع گمعتبر نیست، تا آن

 یا عدم اعتبار آن احکام و درستی یا نادرستی نظر او باشد. 
که شخص گوینده، خوِد این احکام را انکار نکند، بلکه دربارٔه وزن و  : این موضع دوم

ها باشد  اهمیت نسبی آن سخن بگوید و منکر توجه به برخی جزئیات و تفصیلیات و حاشیه
 باشد. و تاکیدش بر توجه به اصول و کلیات 

موضع دوم، معموال منظور اصلی گویندگان این مقوله است. تفاوت بسیاری است میان  
دهد و اعتباری برایش  گوید و اساسًا به احکام شرعی اهمیتی نمیکسی که این سخن را می



 ه سخنان آراست

163 
 

ها احکام شرع است اما  دهد و معتقد است که همٔه این قائل نیست و کسی که به آن اهمیت می
ها احکام جزئی است و در مقابل باید توجه  بارٔه آن است، چرا که این راق درخواهان عدم اغ

 بیشتر و تمرکز را متوجه اصول و کلیات نمود. 
ها در حقیقت از تعیین یک موضع واضح در برابر این احکام غافل  امکان دارد برخی از آن

 بهره ببرند. عبارت  باشند و برای نشان دادن مخالفت خود نسبت به توجه به جزئیات از این  
تر است« متوجه تاثیر منفی آن در  چه مهماما با دقت در این مقوله »مشغول شدن به آن 

اش به آن میلی ندارد؛ زیرا هر توجهی  کوچک شمردن هر حکم شرعی خواهیم بود که گوینده
و   رد  محل  برآمده  شرعی  حکم  آن  از  که  انکاری  یا  آن  به  دعوت  یا  شرعی  حکم  این  به 

ای و همین  ای است حاشیهاش خواهد بود، به این بهانه که این مسئلهگوینده  دی نزدناخشنو
انگاری در اصول خواهد انجامید. این مقوله در حقیقت متضمن  سرانجام به تفریط و سهل 

 شود: های بزرگی است که هنگام درک حقایِق زیر آشکار میمغالطه
 حقیقت نخست: 

لی و حاشیه و اصل، سببی موضوعی ندارد و به  ئی و ک تقسیم احکام در این مقوله به جز 
نمی باز  شرعی  اساس  اعتبارات  بر  تا  نشده،  برگرفته  شریعت  خود  از  تقسیم  این  گردد. 

ای و مزاجی.  شریعت اصل از فرع و کلی از جزئی شناخته شود، بلکه تقسیماتی است سلیقه
که  اشی است، حال آنت و حوبرای مثال دعوت به توحید نزد برخی از مردم دعوت به جزئیا

چه  در میزان شرع اصِل اصول است. نزد برخی دیگر توجه به عبادات و اعمال قلوب و آن
که اصول و کلیات از نظر آنان،  ای است، حال آنعامل نجات در آخرت است، اموری حاشیه

نیوی  تنها بخشی از مصالح مهم شرعی یعنی جانب مادی دنیوی است که مستقیما به منافع د
 نان در ارتباط است.آ
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و  بدتر  وضع  وقتی  و  نشده  داده  قرار  اساس  یک  بر  بندی  تقسیم  این  خود  بنابراین 
نامند. یعنی مشکل آنان  شود که برخی از احکام شرعی معتبر را حاشیه میتر میضابطهبی

ماند بلکه به کوچک شمردن بدون سبِب برخی از احکام شرع  تنها در همین حد متوقف نمی
 رسد. رزش دانستن آن میاو بی

 حقیقت دوم: 
نمی وارد  کلیات  به  توجه  به  زیانی  جزئیات،  به  شدن  این مشغول  به  کند.  شخصی  که 

گیرد،  اش این نیست که کلیات را در نظر نمیدهد معنیتفصیالت احکام شرعی اهمیت می
هد ساخت.  یع خوا کند، سرانجام کلیات را ضا انگاری میکه در جزئیات سهل بلکه برعکس، آن

گزیند و حریص  ها دوری میدهد و از انجام حرامکسی که به عبادات نافله توجه نشان می
کند، چنین کسی در  است و امر به معروف و نهی از منکر می  ملسو هيلع هللا ىلصبه پیروی از سنت پیامبر  

گر  که از آن به چیز دی کند نه آنکند و آن را تقویت میحقیقت بر کلیات شرعی محافظت می
 ول شود. مشغ 

 حقیقت سوم: 
آنسهل  کلیات  و  اصول  دربارٔه  میانگاری  تصویر  به  مقوله  این  صاحب  که  کشد  طور 

ارتباطی با مشغول شدن به جزئیاتی خاص ندارد. برای مثال اگر صاحب این مقوله تصور  
رزه  کند مردم دربارٔه جوانب مهمی مانند اصالح اداری یا مالی یا جلوگیری از ستم یا مبا می

کنند،  فساد و رشوه و حل مشکل فقر و بیکاری یا تقویت اخالق فاضله و مانند آن کوتاه می  با 
اهمیت ها و هدایت کردنش به سوی این قضایای مهم است نه بیراه حلش برانگیختن همت

کند به  بیند و دربارٔه آن نصیحتت میجلوه دادن قضایای دیگر. کسی که منکری را از تو می
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انگارانه است که تصور کنی  توجه نیست و این خیلی سادهبه مشکل فقر بینسبت  این سبب
 دعوت او به عدم انکار آن منکر به خصوص، سهمی در حل مشکل فقر خواهد داشت! 

بامزه آن است که این دعاوی مشغول شدن به جزئیات به سوی هر کسی متوجه است که  
گاه است که اصول و کلیات و همٔه مشکالت  و آن  کند دهد یا از منکر نهی میامر به معروف می

شوند تا از موضع خود عقب نشینی کند،  اقتصادی و سیاسی و اجتماعی را به او یادآور می
که اگر کاری به امر به معروف و نهی از منکرات نداشت، این مردم هم چیزی به او  حال آن

 گفتند! نمی
ارزش دانستن احکام شرعی مورد  بی  به هدفهایی شده که  ها پروندهبنابراین همٔه این 

که هدفی جدی و حقیقی برای اصالح مسائل کالن و مهم  گیرند نه آنبرداری قرار میبهره
 که قصد اصالح دارد راهش دور کردن توجهات از این موضوعات نیست. در میان باشد. آن

توجه دارد  قصد  که  کسی  برای  اندیشیدن  درست  روش  اساس  همین  ربر  سها  به  مت  ا 
داند جلب کند، تشویق مردم به سمِت آن طرز فکر و  موضوعی که آن را مهم و اساسی می

های در جهت یاری آن است چرا که ضعیف شدن توجه مردم به  ها و آغاز پروژهنشر اندیشه
شود. انسان موجودی  یک موضوع، الزاما منجر به توجه آنان به سمت موضوعی دیگر نمی

کشد. او روزانه کارهای  گاه دست از تالش و نظر نمیرز که هیچودیشهاست تالشگر و ان
می انجام  میبسیاری  بسیاری  موضوعات  به  و  این دهد  صرف  و  موضوعی  اندیشد  به  که 

اندیشیدن به موضوعات مهماهمیت می از  تر  تر و اساسیدهد معنایش آن نیست که دست 
 ند: کک میتر شدن امر کمبکشد. بیان این حقیقت، به روشن 

 حقیقت چهارم: 
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تر  شوند که خیلی کم اهمیتکنند و مشغول میمردم در حقیقت به چیزهای زیادی فکر می
شوند و اوقات زیادی را در سفر و تفریح و  از این قضایاست. آنان به مباحات مشغول می

طور بسیاری از مردم  کنند. همین های طوالنی مدت صرف میورزش و دیدارها و مهمانی
گیری ریز و درشت اخبار  های تلویزیون و فیلم دیدن و پیگیری برنامهادی را با پیوقت زی

شبکهشخصیت و  مشهور  میهای  اجتماعی  این های  و  نمیگذرانند  کسی  لزوم  جا  و  آید 
 تر است« را به آنان یادآوری کند. چه مهم»مشغول شدن به آن

این عبارت را به سوی هر آمر    ایی کههاین موردی عجیب و جالب توجه است، زیرا همین 
مردم به    کنند، هنگام مواجهه با مشغولیتبه معروف و ناهی از منکر یا ناصحی پرتاب می

که  آورند اما همین ارزش و هدر رفتن وقت و تالش آنان، این عبارت را به یاد نمیجزئیات بی
هکمانه سخن از ضرورت  د و مت افتگر یا ناصحی را ببینند موتور انتقادشان به کار میدعوت

 آورند. توجه به کلیات و اصول و هشدار از کم توجهی به آن به میان می
یا چه بسا همین منتقد نیز همانند دیگران تا گلو در همین امور مباح و اضافه و یا حتی  

کند که دربارٔه برخی  حرام فرو رفته باشد اما این هشدار خشمناک را تنها متوجه کسی می
 دهند.ی تذکر میام شرع احک 

دهد که این مقوله نه علمی است و نه صحیح و قضیه ربطی به مشغول  همین نشان می
شدن به جزئیات و کلیات ندارد؛ بلکه هدف به خدمت گرفتن اصول بزرگ و جایگاه آن برای  

 کم ارزش جلوه دادن برخی احکام است. 
 حقیقت پنجم:

تر است را مورد انتقاد  چه مهمبه آن توجهی  کسانی که »مشغول شدن به جزئیات« و کم  
می وقتی  قرار  مثال  مشغولند.  مخالف  جهت  از  منتهی  دیگر  جزئیاِت  به  نیز  خود  دهند، 
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میمی موسیقی  حرمت  مانند  خاص،  تفصیلی  شرعی  حکم  یک  به  کسی  پردازد، بینند 
صولی  سائل اگویند: این پرداختن به جزئیات و هدر دادن عمر و تلف کردن وقت در غیر ممی

شوند و آن قول را  بزرگ است. اما اگر سخن از مباح بودن موسیقی به میان آید خوشحال می
می منتشر  و  این برداشته  به  نیاز  و  فقهی  رای  آن  اهمیت  بیان  به  و  اجتهادها  کنند  گونه 

 پردازند.می
ارند  ای است نه خود مسئله بلکه حکمی است که دوست ندچه جزئی و حاشیهبنابراین آن

نتشر شود. اما اگر آن حکم به مذاقشان خوش آید اشکالی ندارد به آن حکم جزئی پرداخته  م
 شود. 

آن به  این حقایق، پی خواهی برد که مقولٔه »مشغول شدن  تر  چه مهمبا در نظر داشتن 
کشی صرف برای دعواهای فکری و سوء استفاده از قضایای خاص برای کم  است« یک بهره

داد جلوه  برخیارزش  اساس    ن  یک  بر  و  است  نامرغوب  آنان  نزد  که  است  شرعی  احکام 
 صحیح قرار ندارد. 

توجهی به اصول بزرگ ندارد و در نتیجه، موضوع محل اختالف تاثیری در توجه یا بی
کوچک مسائل  بر  بزرگ  اصول  داشتن  همه  مقدم  جزئیات  از  بیش  کلیات،  به  توجه  و  تر 

اینمقدمه از »حاجی« است و  که »ضروری« مهمنیست    هایی صحیح است و شکی در  تر 
آن و  است  خصوصی  مصلحت  بر  مقدم  عمومی  است مصلحت  مرتبط  مردم  عموم  به  چه 

تر از  که مسائل قطعی مهمای است که تنها به تعدادی از آنان محدود، و این تر از مسئلهمهم
ین مقوله در آن د که اها هیچ ربطی به سیاقی ندارمسائل اختالفی است، اما همٔه این مقدمه

که  کشی کند نه آنجا گوینده تالش دارد از این معانی بهرهبرداری قرار گرفته. این مورد بهره
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با  تالش که  است  چیزی  این  و  دهد.  سوق  معانی  این  شدن  محقق  سوی  به  و  حفظ  را  ها 
 شود.  توان آشکار میمالحظٔه سیاقی که این عبارت در آن به کار رفته می
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 دنیا تغییر کرده است  (۱۳)
شود، به این دستاویز که  این عبارت برای اعتراض به برخی احکام شرعی به کار برده می

توان بر یک امر ثابت، جامد ماند.  نصوص شرعی ثابت است و شرایط متغیر، از این رو نمی
ها سعی کنند با گرفتن عصا از وسط، در نقش شخصی ظاهر شوند  ممکن است برخی از این 

گویی شریعت به شرایط واقع و تغییرات آن  دارد؛ او از حجم پاسخه شریعت را گرامی میک
روز رسانی نیست،  که شرع تنها تعدادی نص جامد و خشک غیر قابل بهگوید و این سخن می

شود. امری که در حقیقت باعث  دهد و دچار تحول میبلکه به شرایط واقع واکنش نشان می
 اکم بر وحی باشد نه برعکس.ح شود شرایط واقع می

 این معضل در حجم انحراف متفاوت است:
ـ گرایشی افراطی مدعی است که میان نص و زمان و مکان جدایی افتاده و نص دینی در  
سایٔه شرایط و اوضاع زمانی و مکانی خاصی نازل شده که درست نیست آن را از سیاق زمان  

، بلکه الزم است با شرایط کنونی به دور از دو مکانش خارج ساخت و به زندگی امروز آور
 فشار نص تعامل نمود. 

اما با مبدا پیادهـ گرایشی مالیم کند،  سازی شریعت در این دوران علنا مخالفت نمیتر 
پیاده این دوران، دشوار میبلکه  از احکام شرعی را در  آن  سازی برخی  از  به عبور  بیند و 
می »دعوت  قاعدٔه  گرایش  این  انکار  ت دهد.  مورد  مکان  و  زمان  تغییر  سبب  به  احکام  غییر 

 دهد. نیست« را دستاویزی برای کنار گذاشتن این احکام شرعی قرار می
می بهره  شرعی  حکم  یک  رد  برای  کرده«  تغییر  »دنیا  عبارت  از  که  کسی  برد  بنابراین، 

مناسبت    ممکن است منظورش مناسبت نبودن همٔه شریعت باشد و یا امکان دارد هدفش عدم
 سازی شریعت.سازی یک حکم شرعی معین باشد نه مخالفت با اصل پیادهپیاده
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 کنیم:مند بودن نص آغاز میتر مبنی بر تاریخاز مناقشٔه گرایش افراطی
آغاز   فراگیری  و  ثبوت  یعنی  شریعت  مهم  ویژگی  دو  بر  تاکید  و  یادآوری  با  را  سخن 

 کنیم. می
ریعت حاکم و چیره بر شرایط واقع است و این شیکی از محکمات شریعت این است که  

گیرد چرا که شریعت اسالم، شریعِت پایانی است که  چیرگی، مجال زمان و مکان را در بر می
ها را به پایان رسانده و آن را تا قیاِم قیامت راهنمای مردم تعیین  خداوند به واسطٔه آن رسالت

گیرد چرا  که همٔه جزئیات زندگی را در بر می  کرده و تشریعات و احکامی را در آن قرار داده 
 برای همٔه مردم و محقق کنندٔه همٔه نیازهای آنان است. ملسو هيلع هللا ىلصکه رسالت پیامبر 

به وحی می نگاهی گذرا  این حقیقت شرعی  با  تقریر  را در  توان دالیلی بسیار گسترده 
 بدیهی و ضروری مشاهده کرد: 

در نتیجه ادعای    رد و حکم از آن اوست. ا گذاری را دـ تنها الله متعال حق قانون
انجامد و  که حکم او برای زمان یا مکان خاصی صالحیت ندارد، به منازعه در حکم او میاین 

 کند:گذاری را به بندگان واگذار میحق تشریع و قانون

َلذ َتْعُبُدواْ إَِلذ إِيذاهُ ﴿
َ
َمَر أ

َ
ِ أ  [ ۴۰ ]یوسف:  ﴾ إِِن اْْلُْكُم إَِلذ ّلِلل

 )حکم جز برای الله نیست؛ دستور داده که جز او را نپرستید(. 
که طمع در حکمی غیر شریعت دارد،  و آن  ـ هیچ حکمی بهتر از حکم شریعت نیست

به حکم جاهلیت امید بسته و وحی به شکل مطلق شریعت راـ  در هر زمان و مکانیـ  ستوده  
 و غیر آن را نکوهش کرده است: 

فَُحْكَم اْلَْ ﴿
َ
ِ ُحْكًما للَِقْومٍّ يُوقُِنونَ  اهِلِيذةِأ ْحَسُن ِمَن اّللل

َ
 [ ۵۰]مائده:  ﴾ َيبُْغوَن َوَمْن أ
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از الله  )آیا خواستار حکم جاهلیت اند و برای مردمی که یقین دارند حکم چه کسی 
 . بهتر است(

 ـ کامل بودن شریعت و اتمام نعمت با آن: 

دِينَ اْلَوَْم  ﴿ لَُكْم  ْكَملُْت 
َ
َعلَ أ تَْمْمُت 

َ
َوأ اإِلْساَلَم  ُكْم  لَُكُم  َوَرِضيُت  نِْعَمِِت  يُْكْم 

 [ ۳]مائده:  ﴾ دِيًنا
)امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم و اسالم را  

 . برای شما ]به عنوان[ آیینی برگزیدم(
خاص است، مدعی شده که   شریعت به زمان یا مکانی بنابراین کسی که مدعی محدودیت  

 دین بر حسب شرایط زمان و مکان نیازمند تکمیل و اضافه است. 
 ـ شریعت از تفصیل و تبیینی برخوردار است که خلق همواره به آن نیازمندند. 

که محدود به  ها به آن نیازمندند را در خود دارد بدون آنچه انسانشرع پروردگار همٔه آن
 وص باشد: خصیطی خاص یا زمانی بهمح

ى لِلُْمْسلِِمنيَ ﴿ ءٍّ وَُهًدى َورَْْحًَة َوبُِْشَ ِ ََشْ
ْْلَا َعلَيَْك الِْكَتاَب تِبَْيانًا للُِكل ]نحل:    ﴾ َونَزذ

۸۹] 
این کتاب را که روشن  گر هر چیزی است و برای مسلمانان رهنمود و رحمت و  )و 

 کردیم(. گری است بر تو نازل بشارت
که نصوص  این  ن بودن آن.یعت و غیر قابل جایگزیـ محفوظ ماندن نصوص شر

شریعت محفوظ باشد اما به آن عمل نشود نوعی بیهودگی است و خداوند از بیهوده کاری  
 منزه است. نصوص شرع برای آن محفوظ مانده که به مقتضایش عمل شود:

ِْكَر ِإَونذ ﴿ ْْلَا اَّلل  [ ۹ر: ]حج ﴾ ا ََلُ َْلَافُِظونَ إِنذا ََنُْن نَزذ
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 . ایم و قطعا نگهبان آن خواهیم بود(تردید ما این ذکر را نازل کرده)بی

َِب ِْلُْكِمهِ وَُهَو  ﴿ ُ َُيُْكُم ََل ُمَعقل ْطَرافَِها َواّللل
َ
رَْض نَنُقُصَها ِمْن أ

َ
ِِت األ

ْ
نذا نَأ

َ
َولَْم يََرْواْ أ

َ
أ

 [۴۱ ]رعد: ﴾ ََسِيُع اْْلَِسابِ 
کاهیم و الله است که  این زمین می  آییم و از اطرافواره[ میاند که ما ]هم )آیا ندیده

 کند(. رسی میای نیست و او به سرعت حسابکند، برای حکم او باز دارندهحکم می
این   ـ بشارت پروردگار به چیره ماندن احکام شریعت که شریعت ناگزیر باقی  و 

 کند: یبودن تشریع را از ریشه باطل م  منداست و این نظریٔه تاریخ

ِيِن ُكلِهِ َولَْو َكرِهَ الُْمِْشُِكونَ ﴿ ِ ِلُْظِهَرهُ لََعَ اِلل رَْسَل رَُسوََلُ بِالُْهَدى َودِيِن اْْلَقل
َ
ِي أ   ﴾ ُهَو اَّلذ

 [ ۳۳]توبه: 
)او کسی است که پیامبرش را با هدایت و دین درست فرستاد تا آن را بر هرچه دین  

 را خوش نیاید(.  است پیروز گرداند، هر چند مشرکان
ـ الله متعال امر نموده تا مردم داوری به نزد شریعت ببرند و بر اساس آن میان 

 و بیان داشته که مومن برای خارج شدن از داوری شریعت اختیاری ندارد:   مردم حکم شود 

﴿  َ ُِموَك فِيَما َشَجَر بَيَْنُهْم ُثمذ َلَ فَاَل َوَربلَِك ََل يُْؤِمُنوَن َحِتذ نُفِسِهْم َحرًَجا  ُُيَكل
َ
 ََيُِدواْ ِِف أ

ا  ِمذ  [ ۶۵]نساء:    ﴾ قََضيَْت َويَُسللُِمواْ تَْسلِيًمامل
که تو را در مورد  آورند مگر آن)ولی چنین نیست، قسم به پروردگارت که ایمان نمی

گآن  داور  است  اختالف  مایٔه  آنان  میان  کردهچه  که  حکمی  از  سپس  در  ردانند  ای 
 فرود آورند( ساس ناراحتی ]و تردید[ نکنند و کامال سر تسلیم هایشان اح دل
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ِمْن  ﴿ اْْلَِْيَةُ  لَُهُم  يَُكوَن  ن 
َ
أ ْمًرا 

َ
أ َورَُسوَُلُ   ُ إَِذا قَََض اّللذ ُمْؤِمَنةٍّ  َوََل  لُِمْؤِمنٍّ  َكَن  َوَما 

َ َورَ  ْمرِهِْم َوَمن َيْعِص اّللذ
َ
بِيًناأ  [ ۳۶]احزاب:  ﴾ ُسوََلُ َفَقْد َضلذ َضاَلًَل مُّ

)و هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون الله و پیامبرش به کاری فرمان دهند برای 
آنان در کارشان اختیاری باشد و هر کس الله و پیامبرش را نافرمانی کند قطعا دچار  

 گمراهی آشکاری گردیده است(.
که به  بدون آن   سازی شریعت خداوندصریحی است دال بر وجوب پیادهها ادلٔه  همٔه این 

که مدعی خاص بودن  گیرد و آنبلکه همٔه آن را در بر میزمان یا مکان خاصی محدود باشد،  
زمانی یا مکانی شریعت است در حقیقت مدعی این شده که خداوند چیزی را واجب نموده  

شود و بلکه اساسا امکان  اش منجر به مفسده میسازیکه نباید انجامش داد و بلکه پیاده
 یر نیست.پذ

گنجد.  قدر پرشمار است که در این مقام نمیادلٔه قرآنی گوناگون دال بر این اصل بزرگ، آن
از   مکان  و  زمان  قید  از  بودن  رها  که  است  قرآن  گفتمان  در  واضح  قطعی  معانی  از  این 

داور  ویژگی متعال  خداوند  که  چرا  است  آن  حرمت  های  و  اطاعتش  وجوب  و  است  مطلق 
ن خاصی نیست بلکه  و نیز مطلق است و این طاعت مقید به زمان یا مکا خروج از احکام ا

 گیرد.همٔه جزئیات زمان و مکان و زندگی را در بر می
شود هنگام ِاعمال آن بر زمین  این تصویر از حاکمیت شریعت، باعث می  اگر گفته شود:

نب زندگی و  ی واقع شویم، زیرا شریعت دربارٔه بسیاری از جوا واقع در مشکالت گوناگون
یی و دیگر مواردی که مستلزم تالش ذهن بشری  عمران و روندهای اجرایی اداری و قضا 

گوییم که دین متعلق به امر آخرت  برای پر کردن این نقص است چیزی نگفته، برای همین می
 ده.است، اما دنیا به خود مردم و عقل آنان سپرده ش
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طبیعِت تشریع اسالمی، حا  از  ایرادی عمیق در تصور معنای  اما چنین تصوری  از  کی 
یعت و منحصر بودن حق حکمرانی به الله تبارک و تعالی و طبیعت تشریعات  حاکمیت شر 

اسالمی متعلق به دنیای مردم است. شایسته است نگاه خود به شریعت را بر اساس ایمان  
را از   جانب دنیا و آخرت بنا کنیم. کسی که نصوص شریعت  به فراگیر بودن آن در هر دو 

را خواهد یافت که به امر دنیا مربوط است،  نظر بگذراند تشریعات کلی و جزئی بسیاری  
مانند مسائل معامالت و احکام متعلق به حدود و جنایات و ابواب سیاست شرعی و دیگر  

 موارد. 
سازی آن در زندگی، داخل در  گونه تشریعات کلی و تفصیلی و پیادهبنابراین عمل به این 

ای آزاد از مباحات وجود دارد که به  لطٔه شریعت و حاکمیت آن است. سپس منطقهتقریر س
سیار وسیع برای عقل انسانی است تا قوانین و اجراءاتی که به آن نیازمند  مثابٔه مساحتی ب
آورد، تنها به یک شرط و آن نبودن معارض شرعی است و همین توجه به    است را به وجود

با مراعات همٔه اوضاع انسانی.    دی است بر چیرگی شریعتعدم وجود معارض شرعی تاکی
 برد. فهم این مسئله ایراد وارده در اعتراض پیشین را از بین می

ارع بوده تا دست مردم اسالم برای بیان قضایای اجرائی و اداری نیامده و این مقصود ش 
پیشرفت قرار دارند بر  را باز بگذارد، چرا که این امور بنابر نیازهای واقع در معرض تغییر و  

شته اما تنها به یک  ها را باز گذاروز آوری و تغییر آن دست انسانهمین اساس شارع برای به
روز آوری،  تغییر و بهکه این  شرط و آن مراعات کلیات شریعت و احکام تفصیلی آن است تا آن

 د. گرد احکام شریعت را زیر پا نگذارد و اشکال وارده به این شکل برطرف می
 تغییر احکام با تغییر زمان و مکان مورد انکار نیست: 
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آن بیان  از  طریق  پس  از  دوران«  »تغییر  بهانٔه  به  شریعت  با  غلوآمیز  مخالفت  به  چه 
جزئی متعلق به برخی از احکام شرعی خواهیم    گرایی مربوط بود، به مناقشٔه مخالفتتاریخ

پردازند. پرداختن  خاص به مخالفت میپرداخت. این مخالفان گاه به دلیل برخی اعتبارات  
شود و در  بر زبان علما جاری می  ای فقهی است کهها از طریق مناقشٔه قاعدهبه این مخالفت

مینوشته ذکر  را  آن  خود  برخیهای  بررسی  در  گاه  و  می  کنند  بهره  آن  از  برند.  احکام 
 ود«. ش منظور، قاعدٔه »تغییر احکام با تغییر زمان و مکان، انکار نمی

کنند که این  کنند و گمان میبرخی از مردم از این قاعده معنایی دارای ایراد برداشت می
که این تنها  تواند پوششی شرعی برای مخالفت با برخی از احکام شریعت باشد، حال آن می
اند و از جمله کسانی که  ی از قواعد فقهی است که جمع بسیاری از اهل علم تقریر نمودهیک 

سترده به آن پرداخته امام ابن قیم در کتاب »إعالم الموقعین« است که به شکلی عمیق  بسیار گ
 شرح و بیان ادله و امثلٔه آن و ضوابط و حدودی متعلق به آن همت گمارده است.  و وسیع به
این قاعده و تفاوت یک فرایند منضبط فقهی با نابهکبرای آن از  ه حدود  سامانی برخی 

 باید به این موارد توجه کرد: مخالفین مشخص شود، 
: عمومیت و ثبات و فراگیری احکام شریعت، اصل است و محکم که در مسئلٔه  نخست

نه برعکس و نه  تغییر احکام با تغییر زمان و مکان باید از این خاستگاه آغاز به حرکت کرد  
ل تبدیل  ای سیا جدا از این سیاق، زیرا بدون همراهی معنای عموم و شمول، شریعت به ماده

  توان در یکشود که بدون ضابطه قابلیت فرو ریزی در هر قالبی را خواهد داشت که میمی
 زمان یک حکم و نقیض آن را از آن استخراج نمود. 

اساسدوم در  علم  اهل  منطق  این  :  است.  گذاری  شریعت  خود  رفتار  مالحظٔه  قاعده، 
ر  ع  و  مکان  و  زمان  تغییر  سبب  به  که  را  تغییراتی  میشریعت  رخ  زندگی  واقع  در  دهد  ف 
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است. بنابراین منشا این  گذاری و نگاه فقهی شکل گرفته  مراعات کرده و در نتیجه، این پایه
مجرد یا تکیه کردن به  گرای جدید ـ نه یک بینش عقلی  های مدرنقاعده ـ همانند گفتمان

 گیری رفتارهای خود شریعت است.مند«، بلکه پینگاه »تاریخ
جَمل و کلی بیان شده و همین باعث می  عده تا این قا :  سوم شود از آن سوء استفاده  حدی م 

انضباط معرفتی و   از  این قاعده در محیط فقهی و میان علما که  شود و چه بسا چرخش 
ند از هر گونه سوء استفاده از آن جلوگیری به عمل آورده و از  زمینٔه فقهی برخوردارپیش

برخی از مفاهیم مرتبط به آن احساس نشده است. به ذهن  همین روی نیازی به تدقیق شکلی  
گونه مورد سوء استفاده قرار گیرد تا چیرگی  این  یک از آنان خطور نکرده که این اصل، هیچ

 حکم شراط واقع را ناسخ احکام شریعت قرار دهد. شریعت بر شرایط واقع را الغا سازد یا 
این قاعده، به اشکال در تصور طبیعت    : سرمنشا خلل و اشکال در سوء استفاده ازچهارم

کند. تفکیک طبیعت این  ایط واقع« مورد نظری است که حکم یا فتوا برایش تغییر می»شر 
که بر اساس سوء برداشت ای  شرایط واقع ]که مورد نظر قاعده است[ بخش بزرگی از شبهه

کنند این قاعده بر  میکند. برخی از مردم به اشتباه گمان  از این قاعده شکل گرفته را حل می
دهد، حکم شرعی  میاین اساس بنا شده که به َتَبع تغییراتی که در طبیعت زمان یا مکان رخ  

و مکانی دیگر    شود، یعنی حکم شرعی در زمان یا مکان معین با زمان نیز دچار تغییر می
 متفاوت است.

ه تغییر مورد ادعا آیا  جا باید به آن توجه نشان داد و درکش کرد، این است کچیزی که این 
در شرایط واقع رخ داده و هنگام تغییر این    امری است که بر خود حکم شرعی واقع شده یا 

 شرایط واقع، حکم شرعی مناسِب آن در پی آمده است؟
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که پرده از حالت بدفهمی اصطالحی و خلطی برخواهد داشت که    پاسخ به این سوال است
 های اشتباه از این قاعده انجامیده است.برداریبهره  حول این قضیه شکل گرفته و به برخی

ها یکی  ها و مکانو دستاویز یک حکم با وجود تغییر زمان  1گوییم: هرگاه مناط جا میاین 
ان و مکان یکی خواهد بود. برای مثال فرض کنیم  باشد، حکم شرعی نیز با وجود تفاوت زم

حال تصور کنیم که همین رویداد با   شخصی، شخص دیگری را از روی عمد به قتل برساند؛
یا   شود،  واقع  دیگر  مکانی  در  اما  زمان  همان  در  شرایط  زمانههمان  همان  در  با  دیگر  ای 

ان دیگری رخ داده مستوجب  که حادثٔه مورد نظر در زمانه یا مکشرایط رخ دهد، صرف این 
قع محقق شده  تغییر حکم شرع نیست، بلکه اصل بر بقای حکم است زیرا مناط حکم در وا

 است.
ها ممکن  ای که حکم به آن مرتبط است تغییر کرده باشد، این تفاوتاما اگر طبیعت واقعه

ار باشد است به صدور حکمی گوناگون منجر شود و ممکن است که چنین نشود. اگر تاثیرگذ
این یعنی مناط حکم شرعی در واقع تغییر کرده و در نتیجٔه این تغییر، حکمی که شریعت  

میم واقع  آن  میناسب  صادر  این داند  حکم  مناط  زیرا  مورد  شود،  در  حکم  مناط  عین  جا 
دهد که حکم در حقیقت یکی نیست، بلکه ما در برابر دو حکم  این نشان می  پیشین نیست و
چه شریعت وضع نموده بر مناط مناسب خود نازل  یم که هر یک بنابر آنشرعی قرار دار

 گردد. می

 
مناط در لغت به معنای جای آویختن است و در    -1

آویخته   آن  بر  حکم  که  است  وصفی  اصطالح 
اط همان علت است.  شود. نزد بسیاری از علما منمی

 )مترجم(
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ه عمد به قتل برساند حکمش قصاص است، اما اگر  صی، مسلمانی را ببرای مثال اگر شخ 
که قاتل، پدِر مقتول باشد احکام متفاوت با حالت  قتل به اشتباه رخ دهد )قتل غیر عمد( یا آن

این را باید یادآور شد که تفاوت میان طبیعت وقایع ضرورتا در حکم  اول خواهد داشت. البته  
اگر  تاثیر نمی یا زنی مردی را بکشد حکم همان  گذارد؛ مثال  مردی، زنی مسلمان را بکشد 

گردد و  کم[ تاثیرگذار باشد یا خیر به خود شارع برمیکه اوصافی ]در ح است. بنابراین، این 
 دانسته اعتبار دارد و در غیر این صورت معتبر نیست.   هایی که شارع آن را معتبر تفاوت

تنقیِح مناِط  هایی  اند و روشقیق سخن گفتهبه تفصیل و داحکام شرعی    1علما دربارٔه 
های آن دارند و مسئله برای آنان صرفا نگاه عقلی  منضبط در استخراج علل و شناخت مناط

 مجرد یا حساب کردن بر روی مصلحت یا در نظر گرفتِن صرِف تغییر زمان و مکان نیست. 

 
زدودن    -1 و  َهَرس کردن  معنای  به  لغت  در  تنقیح 

ها از یک چیز است. تنقیح مناط در اصطالح  اضافه 
میچنان شاطبی  وکه  که  است  چنان  صف  گوید 

در   دیگر  اوصافی  با  همراه  حکم  یک  در  تاثیرگذار 
نص بیاید که با اجتهاد پاکسازی و جداسازی شود  

لغیکه اوصاف متا آن   جدا شود.  ٰعتبر از اوصاف م 
گفت:    ملسو هيلع هللا ىلصمثال: سخن آن بادیه نشین که به پیامبر  

چه   را  »تو  فرمودند:  شدم!  هالک  خدا،  رسول  ای 
م مجامعت شده است؟« گفت: در رمضان با همسر

ام. پس خطاب به ایشان فرمود: »یک برده آزاد  کرده
 کن...« )متفق علیه(. 

تخراج وصفی که  جا مجتهد در تالش برای اسدر این
جا آزاد کردن برده( را بر آن  شارع حکم خود )در این

تواند اوصاف دیگری آویخته )یعنی مناط حکم( می

تاثیرگذا  حکم  در  که  آورد  بیرون  نص  از  نیز  ر  را 
که که آن مرد بادیه نشین بود و ایننیست، مانند این

پیامبر   دوران  در  خاص  رمضان  ماه  یک    ملسو هيلع هللا ىلص در 
 ه با همسرش جماع کرده است. کجماع کرده و این

این بادیهدر  بودجا  حکم    ننشین  در  اثری  فرد  آن 
شرعی تکالیف  زیرا  دوم    ،ندارد  وصف  است.  عام 

رمضان از  یکی  در  جماع  پ یعنی  دوران  یامبر  های 
نیز اثری در حکم ندارد زیرا مناط حکم، حرمت   ملسو هيلع هللا ىلص

ماه رمضان است نه یک رمضان خاص. وصف سوم  
اثری ندارد چرا که زنا در هتک    )جماع با همسر( نیز 

 حرمت ماه رمضان بدتر است. 
اوصاِف  این  حذف  حکم    با  علت  به  تاثیرگذار،  غیر 

رسیدم که جماع شخص مکلف در روِز رمضان  می
چه معتبر  روزه( است و در این هنگام آن)به هنگام  
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رف   ری  ر ترتیب بسیا است. شریعت دیکی از اوصاف تاثیرگذار در شناخت حکم شرعی، ع 
اثر بزرگی را برای عرف قائل شده است. اگر با نگاه موشکافانه به تاثیر   از احکام شرعی 
تاثیر در خود شریعت   این  احکام شرعی دقت کنی متوجه خواهی شد که  تنزیل  عرف در 

ی که در  انیست، بلکه شارع، حکم را در برخی احکام منوط به عرف دانسته و به همان اندازه
 ود همین در حکم تاثیر گذار خواهد بود. تغییر حاصل شعرف 

جمله شریعت  نمونه،  رخصتبرای  از  کوتاه  ای  جمله  از  داده  قرار  مسافر  برای  را  ها 
خواندن نمازهای چهار رکعتی و روزه نگرفتن در رمضان؛ اما سفر بنابر قول راجح معنایی  

افت تعیین کرد، بلکه  زمانی یا مس  ن حدی از نظر توان برای آثابت و مستقر ندارد، یعنی نمی
شود  چه در یک زمانه سفر دانسته میتعیین حدود آن به عرف واگذار شده است. بنابراین آن

ممکن است در دورانی دیگر به سبب تغییر عرف یا اوضاع مردم سفر به حساب نیاید. با  
و  خواندن نماز رخصت کوتاه   جا دقت در این مثال خواهی دید که خود حکم شرعی ـ در این 

روزه نگرفتن برای مسافرـ  تغییر نکرده، چرا که شارع رخصت را به یک وصف یعنی »سفر«  
جا سفر( از نظر عرفی محقق شد،  منوط ساخته، بنابراین هرگاه وجود این وصف )در این 

ی  گردد و اگر در پمناط حکم نیز در واقع موجود است و رخصت بر این حالت منطبق می
افر برای شخص محقق نشد، رخصت نیز رخ نخواهد داد.  مناط، وصف مسمحقق نشدن  

گوید رخصت برای مسافر  گذاری و سخن کسی که میبنابراین تفاوت است میان این اساس
 جایز نیست زیرا زمانه عوض شده است.

 
آن از  میاست  تمییز  لغٰی  م  بن چه  ولید  یابد. )شیخ 

الم تنقیح  الودعان،  علیه،  فهد  ومثال  تعریفه  ناط: 
 مترجم(. -سایت آلوکه 
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 فرماید: میجا که مثالی دیگر: شارع دربارٔه کفارٔه سوگند نص آورده است، آن 

يَُؤاِخذُ ﴿ ُ ََل  اّللل ْيَماَن    ُكُم 
َ
األ دتُُّم  َعقذ بَِما  يَُؤاِخُذُكم  َولَِكن  ْيَمانُِكْم 

َ
أ ِِف  بِاللذْغوِ 

ْو ََتْرِيُر  
َ
ْو كِْسَوُتُهْم أ

َ
ْهلِيُكْم أ

َ
وَْسِط َما ُتْطعُِموَن أ

َ
ةِ َمَساكنَِي ِمْن أ اَرتُُه إِْطَعاُم َعَِشَ فََكفذ

ذ  ل َفَمن  ثاَلَ َرَقَبةٍّ  فَِصَياُم  ََيِْد  َكفذ ْم  َذلَِك  يذامٍّ 
َ
أ َواْحَفُظواْ  ثَةِ  َحلَْفُتْم  إَِذا  ْيَمانُِكْم 

َ
أ اَرُة 

ُ لَُكْم آيَاتِهِ لََعلذُكْم تَْشُكُرونَ  ُ اّللل ِ ْيَمانَُكْم َكَذلَِك ُيَبنيل
َ
 [۸۹]مائده:   ﴾ أ

]از  کند ولی بتان مؤاخذه نمی)الله شما را به سوگندهای بیهوده ه سوگندهایی که 
اش خوارک دادن  کند و کفارهشما را مؤاخذه میشکنید[  خورید ]و میده[ میروی ارا 

خورانید یا پوشانیدن آنان به ده بینواست از غذاهای متوسطی که به کسان خود می
برده کردن  آزاد  ]هیچیا  که  و کسی  این ای  از  ]باید[ سه روز روزه  یک  نیابد  را  ها[ 

این  گندهای  نگامی که سوگند خوردید و سواست کفارٔه سوگندهای شما ه   بگیرد. 
این  بدارید.  پاس  را  میخود  بیان  شما  برای  را  خود  آیات  الله  که  گونه  باشد  کند، 

 گزاری کنید( سپاس
ای است که دربارٔه تعیین کیفیت و کمیت آن باید  لفظ »غذا دادن« و »لباس« از جمله معانی

اوت  مان و مکان دچار تغییر و تفمله مواردی است که بر حسب زبه عرف توجه کرد و از ج 
شود. اما حکم شرعی خواهان مناط آن در واقع است یعنی اگر غذا دادن یا لباس پوشاندن  می

در عرف محقق شود کفارٔه مورد نظر شرع نیز محقق شده و اگر چنین نشد و بنابر عرف  
ریعت بر آن  در این صورت مناطی که حکم شتحت معنای غذا دادن یا پوشاندن قرار نگرفت،  

 تواند کفارٔه سوگند قرار گیرد. واقع محقق نشده و نمی گردد درنازل می
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هایی که احکام شرعی به آن تعلق  به همین شکل، وصف ضرورت و حاجت نیز بر مناط
در  می است،  حرام  عادی  حالت  در  که  خوک  گوشت  و  خون  و  مردار  است.  تاثیرگذار  یابد 

 فرماید: ی میاضطرار مباح است. الله تعال صورت 

ِ َفَمِن اْضُطرذ َغْْيَ ﴿ هِلذ بِهِ لَِغْْيِ اّللل
ُ
َم َوَْلَْم اْْلِنِيرِ َوَما أ َم َعلَيُْكُم الَْميَْتَة َواِلذ   إِنذَما َحرذ

َ َغُفوٌر رذِحيمٌ   [۱۷۳]بقره:  ﴾ بَاغٍّ َوََل ََعدٍّ فَال إِثَْم َعلَيْهِ إِنذ اّللل
]هنگام ذبح[ نام غیر الله بر  چه را که  و گوشت خوک و آن)]الله[ تنها مردار و خون  

آن برده شده بر شما حرام گردانیده است ]اما[ کسی که ناچار شود در صورتی که  
 ستمگر و متجاوز نباشد بر او گناهی نیست زیرا لله آمرزنده و مهربان است(. 

تغییر در طبیعت  جا  اها، اباحه است. در این حکم شخص مضطر )مجبور( دربارٔه این غذ
م به آن وابسته است رخ داده. هرگاه مناط خالی از ضرورت باشد، حکم تحریم  مناطی که حک 
یابد و هنگام تغییر مناط که مشتمل بر ضرورت باشد، حکم اباحه به آن تعلق  به آن تعلق می

 یافت.
ست  بیاِن مفصل احکام ضرورت و حاجت نیست بلکه هدف تاکید بر این ا  مانجا قصداین 

دانسته است و برای جا رخصت را در حالت ضرورت و حاجت روا  که خود شریعت در این 
که وضِع شریعت به دلیل امری خارج  هر مناط و شرایطی، حکم مناسبش را قرار داده، نه آن

 از آن رخ داده باشد. 
شود   مدعی  کسی  که  هرگاه  مناطی  طبیعت  تغییر  بدون  است  ممکن  شرعی  حکم  که 

حکم در  ح  شریعت  یک  نسِخ  مدعی  حقیقت  در  کند،  تغییر  داده،  قرار  نظر  مورد  کم  خود 
که هیچ بشری حق نسخ حکم شرعی را ندارد بلکه این تنها از خود  شرعی شده است حال آن

جا که  نسخ شود تا آن  کس حق ندارد پس از پایان وحی، مدعی شود و هیچشریعت صادر می
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دارد،  ِخ نص نیست و بلکه پرده از نِص ناسخ برمیاند که اجماِع مجرد ناسعلما تصریح کرده
 شود فرد یا افرادی پس از انقضای وحی مدعی نسخ شوند؟حال چگونه می

هایی که شریعت در احکام خود مراعات کرده را در نظر که فقیه، طبیعِت مناطمقصود آن
آن دست درازی    هایی بیگانه از شریعت، به عاقالنه نیست که با قرار دادن مناط  گیرد و می

این مناط این در  های ساختگی در تغیی کرد و ادعا کرد که  ر احکام تاثیرگذار است چرا که 
های شیطان است،  حقیقت دروغ بستن بر خداوند و تحریف دین و شرع او و پیروی از گام

 آن نهی کرده است: چیزی که پروردگار ما را از

يْطَ ﴿ الشذ ُخُطَواِت  تَتذبُِعواْ  بنٌِي  َوََل  مُّ َعُدوٌّ  لَُكْم  إِنذُه  وءِ    (۱۶۸)اِن  بِالسُّ ُمرُُكْم 
ْ
يَأ إِنذَما 

ِ َما ََل َتْعلَُمونَ  ن َتُقولُواْ لََعَ اّللل
َ
 [ ۱۶۹ـ  ۱۶۸]بقره:  ﴾ َوالَْفْحَشاء َوأ

گام از  ))و  نکنید  پیروی  فرمان ۱۶۸های شیطان  و زشتی  بدی  به  تنها  را  شما  او   )
 دانید بربندید(.تا بر الله چیزی را که نمی دارد[دهد و ]وا میمی

تر و  ها قرار گرفته با عبارتی دقیقبسیاری از علما این قاعده را که مورد سوء فهم خیلی
کردهمنضبط بیان  است:  تر  دور  به  ایهام  و  بدفهمی  از  که  تغییاند  بنابر  و فتوا  زمان  ر 

رت  تر از عبا »تغییر فتوا« دقیق. این طرز بیان، یعنی عبارت  شود مکان، دچار تغییر می
ادلٔه   از  »تغییر احکام« است، چرا که فتوا محصول اجتهاد مفتی در استنباط حکم شرعی 
شریعت و اجرای آن حکم استنباطی بر شرایط واقع است. شکی در این نیست که فتوا در  

رف قرار  کند و تحت تاثیر مراعات عگیرد که آن را دچار تغییر میرار میمعرض عوارضی ق
گیرد و منظور  مفاسد دچار تاثیر می  گیرد یا از محقق شدن مناط یا موازنٔه میان مصالح ومی

از »تغییر احکام« نیز همین است و این اثباتی است بر نرمش شریعت و صالحیت آن برای  
 راعات تغییرات رخ داده در شرایط واقع. ها و م ها و مکانهمٔه زمان



 ه سخنان آراست

183 
 

چه علما تحت قاعدٔه »تغییر  است که آند کامال واضح باشد این  در هر حال، چیزی که بای 
های معاصر که ثوابت  برداریاند، هرگز با این بهرهاحکام در پی تغییر زمان و مکان« آورده

قاعده هرگز معنایش آن نیست   خوانی ندارد؛ چرا که این زند همشریعت و اجماع را دور می
خواهند به آن اشاره  دهد و اوج چیزی که میی رخ میکه تغییری حقیقی بر خود احکام شرع 

ت که وسعت و فراگیری از طبیعت شریعت است، شریعتی که با وجود ثبات و  کنند این اس
اسازی  کند و در احکام خود عدم جدداری، احکام را مناسب با شرایط واقع صادر میریشه

 ن از عظمت این شریعت است.گیرد و ایها را در نظر میهمانندها یا یکجاسازی متفاوت
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 کنند ( بیشتر مردم این کار را می۱۴)
بیاناز جمله عبارت آنان را به  هایی که  از مردم است و  بر برخی  گر عمق فشار جامعه 

دارد، استناد به این ادعاست که »بیشتر مردم  میکوتاه آمدن از حق یا گردن نهادن به باطل وا  
به شکل آگاه یا ناخود آگاه این معیار را پذیرفته و رای اکثریت    گونهکنند«. این این کار را می

 گزیند. نمای فکری خود برمیرا به سان جهت
اما چیزی که از همان آغاز باید واضح باشد این است که ضرورتا میان کثرت و حق تالزمی  

ی است که  اجود ندارد. از این رو امکان دارد اکثریت با حق باشد یا با باطل، و این قضیهو
های  گاه گرفتار انتخاب  وحی در تعداد زیادی از آیات بر آن تاکید کرده و بیان کرده که اکثریت

 فرماید:شوند و امکان این هست که حق خارج از دایرٔه آنان باشد. الله تعالی میباطل می

َ  نذ إِ ﴿ و  اّللل ْكَثَ   َولَِكنذ  اْلذاِس   لََعَ   فَْضلٍّ  ََّلُ
َ
َ اْلذاِس  أ  [۲۴۳]بقره:   ﴾ْشُكُرونَ  ََل ي

سپاس مردم  بیشتر  ولی  است  بخشش  صاحب  مردم  به  نسبت  الله  گزاری  )آری 
 کنند(. نمی

 فرماید: و می

بلَِك َولَِكنذ تَ  فَالَ ﴿ ِنُْه إِنذُه اْْلَقُّ ِمن رذ ْكَثَ اْلذاِس ََل يُْؤِمُنونَ  ُك ِِف ِمْريَةٍّ مل
َ
 [ ۱۷]هود:   ﴾ أ

آمده است[ ولی بیشتر  است ]و[ از جانب پروردگارت ]  )پس در آن تردید مکن که آن حق
 آورند(. مردم ایمان نمی

 فرماید: و می

ْكَثُ   َوَما﴿
َ
 [۱۰۳]یوسف:  ﴾َولَْو َحَرْصَت بُِمْؤِمننِيَ  اْلذاِس  أ

 شی ایمان آورنده نیستند(. )و بیشتر مردم هرچند آرزومند با 
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 فرماید:و همچنین می

الِْكَتابِ آيَا  تِلَْك   المر﴿ ِيَ ُت  َواَّلذ ََل      اْلذاِس  ْكَثَ 
َ
أ َولَِكنذ  اْْلَقُّ  بلَِك  رذ ِمن  إَِلَْك  نزَِل 

ُ
أ

 [ ۱]رعد:  ﴾ يُْؤِمُنونَ 
نازل شده  چه از جانب پروردگارت به سوی تو  )الف الم میم راء؛ این است آیات کتاب و آن

 آورند(. حق است ولی بیشتر مردم ایمان نمی
 فرماید: و می

َْصذفْ َولَ ﴿ لِلنذا َقْد  ُكُفوًراَنا  إَِلذ  اْلذاِس  ْكَثُ 
َ
أ ََب 

َ
فَأ َمَثلٍّ   ِ

ُُكل ِمن  الُْقْرآِن  َهَذا  ِِف    ﴾ ِس 
 [۸۹]اسراء: 

جز سر  )و به راستی در این قرآن از هر گونه مثلی گوناگون آوردیم ولی بیشتر مردم 
 انکار ندارند(. 

 فرماید:و پروردگار عزوجل می

ْكَثُ اْلذاِس إَِلذ ُكُفوًراُهْم ِلَذذ َناهُ بَيْنَ َْصذفْ  َولََقدْ ﴿
َ
ََب أ

َ
ُروا فَأ  [ ۵۰]فرقان:  ﴾ كذ

)و قطعا آن ]پند[ را میان آنان گوناگون ساختیم تا یادآور شوند و]لی[ بیشتر مردم  
 جز ناسپاسی نخواستند(. 

 فرماید: میو 

ْكَثِهِم وََجْدنَا   َوَما﴿
َ
ِنْ  أل ْكَثَهُ وََجْدنَ  ِإَون  َعْهدٍّ  مل

َ
 [ ۱۰۲]اعراف:  ﴾نيَ ْم لََفاِسِق ا أ

 )و در بیشتر آنان عهدی ]استوار[ نیافتیم و بیشترشان را نافرمان یافتیم(. 
 فرماید:برای همین، الله تعالی از پیروی اکثر مردم برحذر داشته و می
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ْكَثَ   عْ تُطِ   ِإَون﴿
َ
رِْض   ِِف   َمن  أ

َ
ِ   َسبِيلِ   َعن  يُِضلُّوكَ   األ نذ ِإَويَتذبُِعوَن إَِلذ   إِن  اّللل ْن ُهْم   الظذ

 [۱۱۶]انعام:  ﴾ إَِلذ َُيُْرُصونَ 
کنند.  )و اگر از بیشتر کسانی که در زمین هستند پیروی کنی تو را از راه الله گمراه می

 پردازند(. کنند و جز به حدس و تخمین نمینمیآنان جز از گمان ]خود[ پیروی 
 و آیاِت پرشمار دیگر. 
حق از باطل باشد، بلکه میزاِن  ترازوی درستی برای سنجش    توانددر نتیجه، کثرت نمی

جا  توان به انگیزٔه عبدالله بن مسعود پی برد، آنها است و از همین جا میحق، ادله و برهان
نعیم بن حماد در   1که موافق حق باشد، اگر چه تنها باشی«. فرماید: »جماعت آن است که می

گوید: »یعنی اگر جماعت رو به تباهی نهاد  مهم میبیان عمق این سخن منهجی ـ ساختارِی  
همان روش جماعت، پیش از تباهی آنان باش اگرچه تنها باشی، چرا که در این صورت    تو بر

 2تو به تنهایی جماعتی«. 
آوری اهل باطل برای درستی باور باطلشان دقت کنی،  های حجتروشاگر در بسیاری از  

دانند؛ برای نمونه تعصب کفار  شناخت حق معتبر می  خواهی دید که معیار اکثریت را در
کثرت است و همچنین عادات و فشاِر عرِف    دربارٔه پدران و اجداد متضمن نوعی استدالل به

کند و رها شدن از سلطٔه آن برای سنگینی می  جامعه، همه نیروهایی است که بر نفس بشری
آن می نتیجه تسلیم  از مردم سخت است در  برای    شوندبسیاری  توجیهی  بهانه و  را  آن  و 

میانتخاب قرار  خود  فکری  و  عقیدتی  و  دینی  مت های  پروردگار  اثر  دهند.  تببین  در  عال 
 ماید:فر ها میتعصب در رد حق و گسترٔه وسیع این ِاشکال در میان ملت

 
 (. ۴۲۰/ ۱پیشین ) 2- (.۴۱۹/ ۱به روایت بیهقی در »المدخل« ) 1-
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رَْسلَْنا َما  َوَكَذلَِك ﴿
َ
ِن   قَْريَةٍّ   ِِف   َقبْلَِك   ِمن أ َجْدنَا آبَاءنَا لََعَ  ُفوَها إِنذا وَ  إَِلذ قَاَل ُمَْتَ نذِذيرٍّ   مل

ْقَتُدونَ  ةٍّ ِإَونذا لََعَ آثَارِهِم مُّ مذ
ُ
 [ ۲۳]زخرف:    ﴾ أ

دهنده هشدار  تو  از  پیش  شهری  هیچ  در  گونه  بدین  آن)و  مگر  نفرستادیم  که  ای 
یافتهخوش آیینی  بر  را  خود  پدران  ما  گفتند  آن  ایشان  گذرانان  پی  از  ما  و  ایم 

 سپریم(. راه
های گوناگون در برابر پیامبران تکرار  جه کنید که چگونه همان استدالل از سوی ملتوت
ب برای پدران و پیشینیان، در جهت باقی  می شود که این تاکیدی است بر عمق تاثیر تعصِّ

 شوند.که چگونه با دالیلی جعلی سد راه حق میورهای منحرف و این گذاردن تص 
ابوطالب و پافشاری او    ثیر این عامل در رد حق، به حالبرای یقین حاصل کردن از عمق تا 

و صداقت او و    ملسو هيلع هللا ىلصبر کفر در لحظٔه مرگ بیاندیش؛ این در حالی بود که او نسبت به پیامبر  
راستی دعوتش آشنایی داشت. از سعید بن مسیب از پدرش روایت است که به او گفت: هنگام  

آمد و ابوجهل بن هشام و عبدالله بن امیه بن   زد او به ن ملسو هيلع هللا ىلصفرا رسیدن وفات ابوطالب، پیامبر 
ای  له. کلمهمغیره را نزد وی یافت، پس خطاب به ابوطالب فرمود: »ای عمو، بگو ال اله اال ال 

که با آن نزد خداوند برایت گواهی دهم«. ابوجهل و عبدالله بن امیه گفتند: ای اباطالب، آیا از  
می روی  عبدالمطلب  پس  دین  الله  گردانی؟!  رسول  عرضه    ملسو هيلع هللا ىلصهمچنان  ابوطالب  بر  را  این 

میمی تکرار  را  سخن  همان  آنان  و  آنکرد  تا  بکردند  او  گفت:  پایان  در  ابوطالب  دین  که  ر 
فرمود: »به الله سوگند    ملسو هيلع هللا ىلصعبدالمطلب است، و از گفتن ال اله اال الله ابا ورزید. پس پیامبر  

که از آن نهی نشوم«. پس الله تعالی این آیات را  خواهم تا هنگامی  همواره برایت آمرزش می
 نازل کرد: 
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ِينَ   لِلنذِبلِ   َكنَ   َما﴿ ْ   َواَّلذ ن   آَمُنوا
َ
ِ يَسْ   أ ْوَِّل قُْرََب ِمن َبْعِد َما  َتْغفُِرواْ ل

ُ
لُْمِْشِكنَِي َولَْو َكنُواْ أ

ْصَحاُب اْْلَِحيمِ 
َ
نذُهْم أ

َ
َ لَُهْم أ  [ ۱۱۳]توبه:  ﴾ َتَبنيذ

که  اند سزاوار نیست که برای مشرکان پس از آنمان آوردهکسانی که ای  )بر پیامبر و 
آنان اهل دوزخ ر چند خویشاوند  اند طلب آمرزش کنند هبرایشان آشکار گردید که 

 1]آنان[ باشند(. 
تر  به طبیعت حال، تعصب تنها خاص به پدران و نیاکان نیست، بلکه این پدیده گسترده

برای رئیس و معل بر  است و تعصب  را در  آن  مانند  م و شیخ و حزب و گروه و جریان و 
 ست: ان چنین نقل کرده ا گیرد. الله تعالی گواهی پیروان را دربارٔه تاثیر بزرگمی

بِياَل ﴿ السذ َضلُّونَا 
َ
فَأ َوُكََبَاءنَا  َساَدَتَنا  َطْعَنا 

َ
أ إِنذا  َربذَنا  آتِِهْم    (۶۷)  َوقَالُوا  َربذَنا 

 [ ۶۸،  ۶۷]احزاب:   ﴾ َذاِب َوالَْعنُْهْم لَْعًنا َكبًِْياِضْعَفنْيِ ِمَن الْعَ 
را از راه به  )و گفتند: پروردگارا، ما رؤسا و بزرگتران خویش را اطاعت کردیم و ما  

 ( پروردگارا آنان را دو چندان عذاب ده و لعنتشان کن، لعنتی بزرگ(. ۶۷در کردند ) 
 در خود دارد: های بسیاریصحنٔه گفتگو میان پیروان و بزرگان عبرت

الُِمو  إِذِ   تََرى  َولَوْ ﴿ الَْقْوَل  الظذ َبْعضٍّ  إَِل  َبْعُضُهْم  يَرِْجُع  َربلِِهْم  ِعنَد  َموُْقوُفوَن  َيُقوُل  َن 
نُتْم لَُكنذا ُمْؤِمننَِي  

َ
وا لَْوََل أ ِيَن اْسَتْكََبُ ِيَن اْسُتْضعُِفوا لَِّلذ وا    (۳۱)اَّلذ ِيَن اْسَتْكََبُ قَاَل اَّلذ

ِي  ََنُْن َصَدْدنَاُكمْ لَِّلذ
َ
أ اْسُتْضعُِفوا  ْرِِمنَي    َن  ُكنُتم ُّمُّ َجاءُكم بَْل  إِذْ  َبْعَد  الُْهَدى  َعِن 

ِي   ( ۳۲) ن  َوقَاَل اَّلذ
َ
ُمُروَنَنا أ

ْ
تَأ وا بَْل َمْكُر اللذيِْل َواْلذَهارِ إِذْ  ِيَن اْسَتْكََبُ َن اْسُتْضعُِفوا لَِّلذ
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ََلُ   َوَْنَْعَل   ِ بِاّللذ ِِف  نذْكُفَر  ْغاَلَل 
َ
اأْل وََجَعلَْنا  الَْعَذاَب  ُوا 

َ
َرأ ا  لَمذ اْلذَداَمَة  وا  ََسُّ

َ
َوأ نَداًدا 

َ
أ

ِيَن َكَفُروا  ْعَناِق اَّلذ
َ
 [ ۳۳ - ۳۱]سبأ:  ﴾ َهْل َُيَْزْوَن إَِلذ َما َكنُوا َيْعَملُونَ أ

داشته   نگه  ایستاده  پروردگارشان  پیشگاه  در  که  هنگامی  را  ستمگران  کاش  )ای 
کنند؛  دیدی ]که چگونه[ برخی از آنان با برخی ]دیگر جدل و[ گفتگو میند میاشده
گویند اگر شما  [ داشتند مینی که زیردست بودند به کسانی که برتری ]و ریاستکسا 

( کسانی که برتری داشتند به کسانی که زیردست ۳۱نبودید قطعا ما مؤمن بودیم )
ابودند می را  که شما  بودیم  ما  آنگویند مگر  از  آمد  ز هدایت پس  به سوی شما  که 

( و کسانی که زیر دست بودند به ۳۲بازداشتیم؟ ]نه[ بلکه خودتان گناهکار بودید )
گویند ]نه[ بلکه نیرنگ شب و روز ]شما[  ]ریاست و[ برتری داشتند میکسانی که  

هیم و  کردید که به الله کافر شویم و برای او همتایانی قرار دبود که ما را وادار می
های کسانی که  هنگامی که عذاب را ببینند پشیمانی خود را آشکار کنند و در گردن

 رسند(. دادند میچه انجام میسزای آن گذاریم؛ آیا جز بهها میاند غل کافر شده
چه بر مسلمان واجب است این است که نفس خود را به پیروی از شرع خود  بنابراین آن

تاثیر هوای نفس دور بماند.  دهد زیرا حق همراه شرع اس از  امکان  تا حد  ت و تالش کند 
به سر می آن  در  از جلوهبریم چیزی نیست جز  شرایطی که ما  از هوای  یکی  پیروی  های 

خیر، زیرا مقاومِت جریان غالب و عرف جا افتاده و رای  نفس؛ صاحب آن احساس کند یا  
صاحب آن و رها شدن از هوای نفس  اکثریت نیازمند عزیمت قوی و ارادٔه پوالدین از سوی  

 در موافقت با چیزی است که برای نفس خوشایند و جا افتاده است. 
چتر  های انحراف را زیر  در حقیقت هوای نفس همچون پوششی است که عموم انگیزه

دارد در حقیقت به سبب  ای که صاحب خود را از پذیرش حق باز میگیرد. هر بهانهخود می
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ب نفس  هوای  پذیرش غلبٔه  یا  حق  پذیرش  دوگانٔه  از  صراحت  به  نیز  قرآن  است.  شخص  ر 
 فرماید:عال میخواستٔه نفس سخن به میان آورده است؛ الله مت

ذمْ   فَإِن﴿ نذ   فَاْعلَمْ   لََك   يَْسَتِجيُبوا   ل
َ
َبَع َهَواهُ بَِغْْيِ  أ ِن اتذ َضلُّ ِممذ

َ
ْهَواءُهْم َوَمْن أ

َ
َما يَتذبُِعوَن أ

 ِ َِن اّللذ الِِمنيَ ُهًدى مل َ ََل َيْهِدي الَْقوَْم الظذ  [ ۵۰]قصص:   ﴾  إِنذ اّللذ
کنند و کیست  های خود را پیروی می)پس اگر تو را اجابت نکردند بدان که فقط هوس

تردید الله مردم ستمگر  راهنمایی الله از هوسش پیروی کند؛ بیکه بیتر از آنگمراه
 کند(. را راهنمایی نمی

های هوای نفس و این  رد: پذیرش وحی یا فرو افتادن در دامدو راه وجود دا بنابراین تنها 
 فرماید:که پروردگار عزوجل میچیزی است که دالیل دیگر بر آن تاکید دارد، چنان

ِ َوََل تَتذبِِع الْهَ   َداُوودُ   يَا﴿ رِْض فَاْحُكم بنَْيَ اْلذاِس بِاْْلَقل
َ
َوى  إِنذا َجَعلَْناَك َخلِيَفًة ِِف اأْل

 ِ  [ ۲۶]ص:   ﴾َفُيِضلذَك َعن َسبِيِل اّللذ
ما تو را در زمین خلیفه گردانیدیم پس میان مردم به حق داوری کن و   )ای داوود 

 ه الله به در کند(. زنهار از هوس پیروی مکن که تو را از را 
متعال   الله  نفس.  هوای  حکم  یا  حق  اساس  بر  حکم  دارد:  وجود  حکم  دو  تنها  یعنی 

 فرماید:می

 [ ۴، ۳]نجم:  ﴾ َلذ وَِْحٌ يُوَِح إِ  ُهوَ  إِنْ  (۳)  الَْهَوى  َعنِ  يَنِطقُ   َوَما﴿
 شود نیست(.( این سخن به جز وحیی که وحی می۳گوید ))و از سر هوس سخن نمی

 فرماید:می  و همچنین 

ْغَفلَْنا  َمنْ  تُِطعْ  َوََل ﴿
َ
 [ ۲۸]کهف:    ﴾ َهَواهُ   َواتذَبعَ   ذِْكرِنَا َعن قَلَْبهُ  أ
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ا آن)و  یاد خود غافل ساخته  ز  از  از هوس خود پیری کرده  کس که قلبش را  ایم و 
 اطاعت مکن(. 

نفس خود   از هوای  باید  به حق  آوردن صادقانه  برای روی  انسان  که  است  آن  مقصود 
شکل  در  تاثیرگذار  بزرگترین عوامل  از  یکی  و  یابد  طبیعت  رهایی  نفسانی،  گیری هواهای 

های اکثریت مردم است. شخص به این  رایج و انتخاب  گیری اجتماعی شخص و رای شکل 
یابد که در طلب حق و یاری  میتر از آن ها خو گرفته و موافقت آن را برای خود آسانانتخاب

 رو شود.  آن با محیط خود رو در
  



 مخالِف علم است نی( ا۸)

192 
 

 شود ( عدالت از طریق برابری محقق می ۱۵)
یکی دانستن برابری و    شوند، توهِم از جمله اشتباهاتی که برخی از مردم مرتکبش می

ا بر  شریعت  اگر  نتیجه  در  است؛  بدهد گمان میعدالت  متفاوت  این  مری دو حکم  که  کنند 
یا    مخالف عدل است، مانند بسیاری از احکام متعلق به مومنان و کافران یا مردان و زنان 

آید، چه  مانند آن. اما حقیقت آن است که عدالت با اعطای حق هر صاحب حق به دست می
فراخور آن برابری باشد یا خیر. بنابراین عدل ضرورتا همراه با مساوات نیست، یعنی ممکن  

 جدا از آن.   است مالزم آن باشد و یا 
ید که شرع در همٔه موارد سعی در محقق ساختن  با تأمل در واقع احکام شریعت، خواهی د

شریعت قابل مالحظه   ارزش عدل دارد ـ نه برابری ـ و این امری است که با استقرای احکام
جا که  اند؛ از جمله لویس میس، آناست، بلکه دیگرانی خارج از امت نیز این را مالحظه کرده

حالی که اسالم به محقق ساختن  گوید: قانون وضعی غرب به مساوات توجه کرده، در  می
 1عدالت اهمیت داده است.

گرفته و خداوند تبارک و  عدل ارزش محوری در اسالم است که مطلقا مورد ستایش قرار  
و خلقش را بدان ملزم نموده و بلکه بر ذات واالی خود    تعالی خودش را به آن موصوف کرده

پا نهند و مرتکب ستم شوند. اما برابری  و بر آفریدگانش این را حرام نموده که عدل را زیر  

 
مقاصد    -1 ومکارمها، نگا:  اإلسالمیة  الشریعة 

( الفاسی  عالل  بر  ۱۲نوشتٔه  »درآمدی  از  نقل  به   )
 پژوهش شریعت اسالمی« به فرانسه. 
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است. حال  اش ستایش شده  اش حق و همهدر این منزلت نیست، بلکه این عدل است که همه
 شود. که برابری به شکل مطلق ستایش نمیآن 

این البته معنایش نامعتبر دانستن کامل برابری نیست؛ مقصود آن است که برابری اگر  
 شود، و اگر مخالف عدل باشد، خیر. است و ستایش میعدالت را محقق سازد معتبر 

دو مختلف، تفاوت    طبیعت شریعت آن است که میان دو همانند تساوی قائل است و میان
مانند و تفاوت قائل شدن میان دو متفاوت همان  شود؛ بنابراین: »برابر دانستن دو هقائل می

 1تعالی به آن موصوف است«. عدل و داوری نیکی است که پروردگار سبحانه و 
شریعت، اصوِل عدالت را بر اساس دوگانٔه تساوی )برابری( و تغایر )تفاوت( بنا کرده  

در میان دو همانند، عدل است. اما دربارٔه تغایری که به تفاوت در حکم منجر   است؛ تساوی 
این سخِن    دالت عدم تساوی میان آن دو و بلکه حکم بر مغایرت است؛ پسشود، مقتضای عمی

درستی نیست که به طور مطلق هر مساواتی را عدل بدانیم و برعکس، بلکه برابری گاه عدالت  
 است و گاه نیست. 

رین مظاهر تلبیس، ایراد وارد ساختن به بسیاری از شرایع اسالم با تکیه بر  بزرگت  یکی از
ابهامی ناشی از طرز فکری سطحی و   عجوالنه  مفهوم برابری است اما در حقیقت چنین 

است زیرا عقل انسانی به طبیعت خود و به سبب ساده بودن مفهوم برابری به آن گرایش  
ها و مد نظر قرار دادن آن در  که بررسی تفاوتاند، حال آند دارد و آن را معیاری مطلق می

 هاست.سپردن وظایف و اعطای حقوق، نیازمند تالش ذهنی و بررسی پیچیدگی

 
 (.۱۰۷/ ۵یمیه، منهاج السنة )ابن ت  -1
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شد، هرگاه موجب معتبری برای تفاوت وجود نداشته باشد اصل بر  چه گفته  بنا بر آن
است و مخالف با قاعدٔه  برابری است؛ زیرا تفات نهادن بدون سبب یا بدون سبب معتبر، ظلم  

که »برابری الزاما به معنای موافقت با عدل نیست« به هدف  عدل. از این رو تاکید ما بر این 
لغای وصف برابری میان دو چیز باید بر یک سبب معتبر  نستن آن نیست، چرا که اارزش دا بی

 و مؤثر بنا شده باشد. 
ب است و اصل  برابری بسیار گسترده  قاعدٔه  یعنی  تفاوت  این  بنابراین  ر مساوات است؛ 

گوییم، آن را به  عتبر جایز نیست و هنگامی که از سبب معتبر سخن میگذاشتن بدوِن سبب م 
اندیشه در اسبابی  داسباب شرعِی معتبر، مرتبط می این باعث محدود شدن عرصٔه  انیم و 

معمی تاثیرگذار،  شرعی  اسباب  که  چرا  بینجامد،  تفاوت  به  است  ممکن  که  و  شود  روف 
 مشخص است و این تاکیدی بر اصل پیشین یعنی گستردگی عرصٔه برابری است.

فا مربوط به  از این روی، اختالفی که در احکاِم مربوط به مردان و زنان وجود دارد صر 
این   اما در حال غیاب  شرایطی است که وجود یک تفاوت مؤثر میان دو جنس ثابت شود، 

بینیم که مردان و زنان در تکالیف شرعی  مین اساس میاوصاف، اصل بر برابری است. بر ه 
 و پاداِش آن برابرند:

فَلَنُ ﴿ ُمْؤِمٌن  وَُهَو  نََث 
ُ
أ ْو 

َ
أ َذَكرٍّ  ِن  مل َصاِْلًا  َعِمَل  َوَْلَْجزِيَنذُهْم  َمْن  َطيلَِبًة  َحَياةً  ْحيِيَنذُه 

ْحَسِن َما َكنُواْ َيْعَملُونَ 
َ
ْجرَُهم بِأ

َ
 [ ۹۷]نحل:   ﴾ أ

ک  از  )هر  زندگی  س  با  را  او  قطعا  باشد  مؤمن  و  دهد  انجام  نیک  عمل  زن  یا  مرد 
اداش  دادند پچه انجام میای حیات ]حقیقی[ دهیم و مسلما به آنان بهتر از آنپاکیزه

 خواهیم داد(. 
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تفاوت میان مرد و زن به هنگام وجود سببی    1اند«.»در حقیقت زنان خواهران تنی مردان
 ی که برای محقق شدن عدل باید در نظر گرفته شود: دهد؛ سببمعتبر رخ می

نََث ﴿
ُ
َكُر َكأل  [ ۳۶]آل عمران:  ﴾ َولَيَْس اَّلذ

 )و پسر چون دختر نیست(. 
  

 
به روایت احمد و ابوداوود و ترمذی. ابن قطان و    -1
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 ل دین ندارد ( اسالم رجا۱۶)
آید که فهم دین و شناخت احکام و سخن  این مقوله هنگام بیان این حقیقت به میان می

دم نیست زیرا دین، علمی تخصصی نیست و کسانی که  گفتن از آن خاص به گروهی از مر 
 1»رجال و نحن رجال«. که ما عقل داریم و هم گویند عقل دارند چناندربارٔه دین سخن می

بسا   چه  آنو  از  بگویند:  بیشتر  تاکیدی  هر  با  و  است  مردم  همٔه  دین  اسالم  که  جایی 
این در اسالم ـ مانند کلیسا ـ  مسلمانی مکلف به احکام آن و تکلیف مستلزم علم است، بنابر 

ای نیست که حق سخن گفتن دربارٔه آن را در انحصار خود داشته باشد، در نتیجه:  طبقه
یعنی هر مسلمانی بدون هرگونه پیش شرطی حق سخن گفتن  ن ندارد«. این  »اسالم رجال دی 

اش  ظر دربارهدربارٔه دینش و ابراز رای را دارد، زیرا دین برای همه است و همه حق اظهار ن
 را دارند. 

ای خاص وجود ندارد که حق  کرد که طبقهاگر گویندٔه این سخن تنها به همین اکتفا می
طالع از نصوص مقدس را مخصوص خود بداند،  آموختن شریعت و پژوهش احکام آن یا ا

سخن درستی گفته بود، زیرا هیچ کس حق انحصار این موارد را ندارد و برای سخن گفتن  
امر نمی  در  یا منصب توجه  و  یا رنگ  َنَسب  به  برای سخن گفتن  شریعت  بلکه مجال  شود 

الش و وقت خود  خِص مورد نظر تکه شدربارٔه شریعت به روی همه باز است اما به شرط آن
که به درجٔه اجتهاد دست یازد. اجتهادی  را در راه آموزش و پژوهش و نظر به خرج دهد تا آن

 
»آنان مردانی هستند و ما هم مردانی« یعنی آنان   1-

امام   به  را  سخن  این  ندارد.  ما  بر  خاصی  برتری 
اند که البته آن را دربارٔه تابعین  ابوحنیفه نسبت داده

و خود ایشان نیز از تابعین بود بنابراین از بیان کرد  
 جهت ایشان سخنی درست است. )مترجم(
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ا از جهت عقلی امری  که اجازٔه سخن گفتن در  باید  این مسئله  او بدهد.  به  ین موضوع را 
 طور که از نظر شرع امری آشکار است.بدیهی باشد، همان

ای را برای الغای اهمیت این علم به کار ببریم تا اسالم را عرصهاما اگر قرار باشد این مقوله  
ابز بی ار اجتهاد در آن سخن  در و پیکر بدانیم که هر کس بدون دانش و در اختیار داشتن 

بگوید، چنین چیزی بیهودگی و عبثی است که شرع و صاحبان عقل سلیم از آن به دورند و  
سخن گفتن دربارٔه همٔه مسائل شریعت نیست،  مسلمان از حق    این به معنای محروم کردن

 زیرا مسائل شرع بر دو نوع است: 
اول: می  نوع  را  آن  مسلمانی  هر  که  قطعی  ضروری  مبانی  دا احکام  وجوب  مانند  ند 

های قطعی و مانند آن که هر مسلمانی به آن آگاه شناخت حرام  گانه )اصول اسالم( و پنج
تش سخن بگوید. برای مثال اگر کافری از مسلمانی  است و حق دارد در آن به اندازٔه شناخ 

 دربارٔه دینش پرسید، هر مسلمانی آن میزان شناخت الزم را برای سخن گفتن دارد. 
پایین دومع  نو اهمیت در مرتبٔه  از نظر  احکامی که  و  :  به تفصیالت  قرار دارند و  تری 

گونه مسائل تنها کسانی سخن  جزئیات عبادات یا معامالت و دیگر موارد مربوط است. در این 
این می دانستن  و  باشند  داشته  را  الزم  شرعی  شناخت  که  و  گویند  تفصیلی  مسائل  گونه 

این از رحمت شریعت در حق خلق  ر هر  اختالفات مرتبط با آن ب مسلمانی واجب نیست و 
 است. 

هرگاه مسلمان نیازمند شناخت چیزی از شرع باشد روشی را در اختیار دارد که خداوند  
جزئیات   شناخت  برای  که  آسان  روشی  است،  کرده  بیان  علم  تحصیل  برای  خود  کتاب  در 

 شریعت برای همٔه مسلمانان سودمند است:

﴿ 
َ
ْ فَاْسأ ِْكرِ إِن ُكنُتْم ََل َتْعلَُمونَ  لُوا ْهَل اَّلل

َ
 [۴۳]نحل:   ﴾ أ
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 دانید از آگاهان بپرسید(. )پس اگر نمی
بنابراین از هر مسلمانی خواسته نشده که در احکام شریعت پژوهش نماید و ابزار اجتهاد  

اهل علم  د از  آیو نظر را به دست آورد، بلکه کافی است دربارٔه هر ِاشکالی که برایش پیش می
 بپرسد. 

اگر خداوند همٔه مسلمانان را مکلف ساخته بود تا برای کسب علم در یک مسئلٔه شرعی به  
می مشقت  دچار  برسند،  اجتهاد  تواناییمقام  مردم  بیشتر  و  امور  شدند  و  نداشتند  را  اش 

 ماند. شان معطل میمربوط به معیشت و مصالح
آن دمقصود  وجود  از  قرآنی  آیٔه  این  دستکه  دستهو  است:  گفته  سخن  بشر  از  که  ه  ای 

آنان پرسیده میدهند و دستهپرسند و اکثریت مردم را تشکیل میمی اینان  ای که  شود که 
اند »اهل ذکر«اند. امتیازی که دستٔه دوم بر دستٔه اول دارند به سبب علمی است که کسب کرده

 یرند. و این ویژگی را به آنان داده تا در معرض پرسش قرار گ
بها دارد که پرده از طبیعت وحی و طبیعت انواع قابل تفسیر آن بر  ابن عباس سخنی گران

این  را دارد برمیاساس  توانایی تفسیرش  ایشان میکه چه کسی  بر  دارد.  »تفسیر  فرماید: 
فهمد و نوعی که کسی با ندانستنش  چهار نوع است: نوعی که عرب بر اساس زبان خود می

 1داند«. دانند و تفسیری که تنها الله آن را میی که علما آن را میتفسیر معذور نیست و 
به آن تفسیری است   جا از سخن ابن عباس برای ما مهم است، اشارٔه ایشان  چه این آن 

دانند و بر این اساس مجالی تفسیری وجود دارد که تنها علمای متخصص  که علما آن را می
ان در این عرصه از سوی غیر متخصصان خطایی است ا آنگویند و مخالفت بدر آن سخن می

 
 (.۷۰/ ۱به روایت طبری در تفسیر ) 1-
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ای از معارف  جا بدوِن بهرٔه علمی به مخالفت با کسی برخاسته که جملهآشکار؛ چرا که این 
و علوم را دارد؛ علومی که اهلیت نظردهی دربارٔه قرآن کریم را به او عطا کرده و این امری  

 جال بر غیر متخصص برتری دارد. یک ماست بدیهی از منظر عقل و شرع که متخصص در 
اما در حقیقت کسانی که بدون انجام وظایف بحث و نظِر واجب سعی در رقابت و منازعه  
با علما را دارند از شناخت حد و مرز خود و منزلت کسانی که قصد رویارو شدن با آنان را  

م ِرجاٌل و َنحن  ِرجال« از سوی کسی صادر شود که شروط    دارند عاجزند و هرگاه جملٔه »ه 
تنها نشان فراهم نیست،  و  علمی و موضوعی بررسی در وی  اوست  اوج غرور و جهل  گر 

ای به هدف باز کردن دروازه برای عبور هر کس که  معموال این سخن چیزی نیست جز شبهه
خواه خود و با ابزار علمی ضعیفی که در اختیارش هست،  قصد سخن از احکام شریعت به دل

 دارد. 
ی درک ایرادی که در این مقوله پنهان است کافی است همین سخن را در مجال پزشکی  ا بر 

یا مهندسی یا نجوم پیاده کنی و ببینی که آیا پذیرفتنی است کسی در هر مجال علمی با چنین  
 ای سخن یک متخصص را رد کند؟!بهانه

س  ااگر بگویند: اسالم که تخصص نیست تا آن را بر علوم و معارف بشری قی
 کنیم.
طبیعت شریعت و جزئیات  گوییممی پاسخ نشان دهندٔه قصور شدید در تصور  این   :

گیری این جزئیات و درک آن الزم است و  بسیار و دقیق آن است و تصور تالشی که برای پی
همچنین به دست آوردن ابزارهای علمی که اساسا برای اهلیت نظر در آن الزامی است، مانند  

فقه و علوم اصطالح و دیگر علوم و پس از کسب این ابزارها باید به    ل علوم عربی و اصو
جستجوی دالئل شرعی مسئلٔه مورد بحث پرداخت و دالیل قوی و ضعیف را از هم جدا کرد  
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و مراتب قبول ادله را دانست و سپس به شناخت معانی آن و ناسخ و منسوخ و عام و خاص  
 دیگر موارد پی برد.   وو مطلق و مقید و مواضع اجماع و اختالف 

تواند قرآن را بدون اشتباه قرائت کند یا از شناخت  با این حال آیا برای کسی که هنوز نمی
داند  های کوتاِه قرآن عاجز است و تفاوت عام و مطلق را نمیمعانی کلمات ناآشنای سوره

انند علما حق  مشایسته است که خود و اهل علم را در یک مرتبه بداند و مدعی شود که او نیز 
 سخن گفتن در علوم شرعی را دارد؟!

برای درک خطر چنین طرز فکری و انحرافی که به سبب آن رخ خواهد داد کافی است 
آن  از  خوارج  گمراهی  که  صحابه  بدانی  علمای  به  رجوع  بدون  کردند  گمان  که  داد  رخ  جا 

های امت  ند که بهترین ا توانایی فهم قرآن را دارند، سپس همین غرور کارشان را به جایی رس 
که شناخت خوارج نسبت به زبان عرب بسیار بیشتر از کسانی است را تکفیر کردند، حال آن

ابزاری ناقص برخوردار بودند  که امروزه چنین ادعایی می از  کنند. اگر قرائت کسانی که 
گمراهی چنان  اختیا باعث  در  چندانی  ابزار  که  کسانی  روز  و  حال  است  چگونه  شد،    رای 

 ندارند؟
 برای جاهل واجب است که از اهل علم بپرسد:  که:خالصه آن

ِْكرِ إِن ُكنُتْم ََل َتْعلَُمونَ ﴿ ْهَل اَّلل
َ
لُواْ أ

َ
 [۷]انبیاء:    ﴾ فَاْسأ

 دانید از آگاهان بپرسید(. )پس اگر نمی
  که در راه کسب علم صبر پیشه کند و در راه پژوهش و نظر تالش کند تا خود عالم یا آن

 که بر خداوند جرئت آورد و دروغ ببندد:شود، نه آن

ِ َما ََل َتْعلَُمونَ ﴿ ن َتُقولُواْ لََعَ اّللل
َ
 [ ۱۶۹]بقره:   ﴾ َوأ

 دانید ]به دروغ[ بربندید(. که بر الله چیزی را که نمی)و آن
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 جایگاه فهم صحابه: 
فهم صحابٔه پیامبر    ناعتبار ساخترود و آن بیاین مقوله در سیاق دیگری نیز به کار می

اند. در نتیجه به گمان آنان دربارٔه دین و برتری آن بر فهم کسانی است که بعدها آمده  ملسو هيلع هللا ىلص
اند دلیلی بر برگرفتن فهم طبقٔه نخست این امت وجود ندارد، چرا که در پایان »آنان مردانی

 و ما نیز مردانی« و در اسالم »کهنوت« وجود ندارد.
یک مقوله  این  ر  اما  حقیقی  در  مغالطٔه  و  ا  طبقه  آن  طبیعت  درک  از  دیده  و  دارد  خود 

های این امت بسته است؛ امتیازهایی که در عرصٔه  امتیازات علمی و ایمانی آنان بر دیگر نسل 
نسل  که  ساخته  فراهم  صحابه  برای  را  ویژه  جایگاهی  دین  برخوردار فهم  آن  از  بعد  های 

 ت. به آن اقرار نموده اس نیستند و این امری است که خود شریعت
کسی که در احوال صحابه دقت کند خواهد دانست که این مقتضای عقل سلیم است و حتی  

بندی به فهم آنان  ای به فضیلت صحابه و وجوب پایاگر فرض کنیم که شریعت هیچ اشاره
اعتراف قدر و منزلتشان  آنان و  به ویژگی  که  بود  این  بر  اقتضای عقل  باز هم  بود    نکرده 

 ، از جمله: شد، به اسبابی چند می
. آنان  ـ توانایی عقلی و درونی و روحی خاصی که خداوند به آنان بخشیده است

های بعد از آن برخوردار نیستند؛  از نظر گزینش خداوندی در جایگاهی قرار دارند که نسل 
انسانزیرا همان از میان  نی را نیز  ها کسانی را به پیامبری برگزیده، کسا طور که خداوند 

 یامبرش انتخاب کرده است.برای یاری پ
آن  به  رسیدن  توفیق  و  برانگیخت  حق  جستجوی  برای  را  آنان  که  دیانتی  ـ 

. هر کس در احوال صحابه و عبادت و زهد و بزرگداشت شریعت از سوی آنان به بخشید
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انی بودند  تر از کس دقت بنگرد درک خواهد کرد که آنان در توفیق هدایت کامل به حق شایسته
 دند. که بعدها آم

. ـ احاطٔه آنان به علوم زبان عربی و بلکه آنان معدن عربی و سرچشمٔه آن بودند
ترین ابزار شرعی در فهم علوم شریعت است و هر چه شخص از اصول و  زبان عربی اصلی

تر است و شکی در  فروع این زبان برخوردارتر باشد بر فهم وحی و ادراک مقاصد آن آگاه
ایای آنان شریک ن نیست که صحابه در  با  آن  امتیازی برخوردارند که کسی در  از  ن زمینه 

 نیست. 
و  نزول قرآن  دیدند و مناسبت  به چشم  را  نزول وحی  بودند که  آنان نسلی  ـ 

پیامبر   ایشان دریافت   ملسو هيلع هللا ىلصاسباب نزول را دانستند و سخنان  از خود  را مستقیما 
آن  کردند این ویژگی باعث شده که  فهم سیاق نصوص و قرائن و  ان تواناترین مردم در  و 
های نزول و درک مناط آن نسبت به آیندگان باشند. از سوی دیگر دریافت مستقیم از زمینه

از ضعیف و بررسی سند روایات    ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر   باعث شده نیازی به تشخیص روایت صحیح 
آن توان  همٔه  این  و  باشند  آننداشته  فهم  به  را  رها  از  خدا  چه  کردند،  میدریافت    ملسو هيلع هللا ىلصسول 

 مصروف داشته است. 
که دیگر طبقات امت از چنین  حال آن  تربیت شدند  ملسو هيلع هللا ىلصـ آنان مستقیما توسط پیامبر  

تربیت    ملسو هيلع هللا ىلصرشد یافتند و توسط پیامبر    ملسو هيلع هللا ىلصموهبتی برخوردار نشدند. صحابه زیر نظر پیامبر  
در انجام این کار موفق بود و افرادی نخبه    ملسو هيلع هللا ىلصو تزکیه شدند و شکی در این نیست که ایشان  

شان  را تربیت کرد، بنابراین علم و فضلی که صحابه از آن برخوردارند به علم و فضل معلم
وابسته است و چون به رضایت معلم از آنان توجه کنی جنبٔه دیگری از ویژه بودن آنان را  

 خواهی یافت. 
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مسعود امت را چنین نصیحت کند که: »هر    ها و دیگر موارد باعث شد که ابن این جنبه
ترین این امت  دلاقتدا کند، زیرا آنان پاک  ملسو هيلع هللا ىلصکس قصد الگوگیری دارد به اصحاب رسول الله  

ترین هدایت و بهترین حال را داشتند.  ترین تکلف و راستین ترین دانش و کمبودند و عمیق
دین داشتن  برپا  و  پیامبرش  یاری  برای  خداوند  که  را    شگروهی  آنان  فضل  پس  برگزید، 

 1بشناسید و از آثارشان پیروی کنید که آنان بر هدایِت مستقیم بودند«... 
آن  به  شد،  اگر  گفته  به چه  امر  و  فضلشان  بیان  و  آنان  ستایش  در  وحی  دالیل 

شود و الگو گیری از آنان و پیروی از روش آنان  را بیفزاییم، مسئله واضح می  شانپیروی 
جا قصد بیان همٔه دالیل شرعی دال بر فضیلت  داری خواهد شد. این ادت و دین مجالی برای عب

ای از این ادله را در چند محور بیان  صحابه ـ که البته پرشمار است ـ را نداریم، بلکه گوشه
بند به فهم  که شخص پایخواهیم کرد که تاکیدی است بر اهمیت پیروی از فهم صحابه و این 

 صواب را خواهد یافت، از جملٔه این محورها: صحابه توفیِق شناخت 
 محور نخست: بیان فضیلت و کمال هدایت و خشنودی پروردگار متعال از آنان:

 فرماید:پروردگار متعال می

﴿  ُ بِإِْحَسانٍّ رذِِضَ اّللل َبُعوُهم  اتذ ِيَن  َواَّلذ نَصارِ 
َ
الُْمَهاِجرِيَن َواأل ِمَن  لُوَن  وذ

َ
ابُِقوَن األ َوالسذ

بًَدا َذلَِك الَْفْوُز  َعنْ 
َ
نَْهاُر َخاِِلِيَن فِيَها أ

َ
َعدذ لَُهْم َجنذاتٍّ ََتْرِي ََتَْتَها األ

َ
ُهْم َوَرُضواْ َعنُْه َوأ

 [ ۱۰۰]توبه:  ﴾ الَْعِظيمُ 
)و پیشگامان نخستین از مهاجران و انصار و کسانی که با نیکوکاری از آنان پیروی  

هایی آماده  ]نیز[ از او خشنودند و برای آنان باغ  انآنکردند، الله از ایشان خشنود و 
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جاودانه آن  در  همیشه  است.  روان  نهرها  آن  زیر  از  که  همان  کرده  است  این  اند، 
 . کامیابی بزرگ(

 فرماید: و می

تََراهُ ﴿ بَيَْنُهْم  رَُْحَاء  ارِ  الُْكفذ لََعَ  اء  ِشدذ
َ
أ َمَعُه  ِيَن  َواَّلذ  ِ اّللذ رذُسوُل  ٌد  َمذ ًدا    مْ ُّمُّ ُسجذ ًعا  ُركذ

ُجودِ َذلَِك َمَثلُُهْم ِِف   ثَرِ السُّ
َ
ِْن أ ِ َورِْضَوانًا ِسيَماُهْم ِِف وُُجوهِِهم مل َِن اّللذ يَبَْتُغوَن فَْضاًل مل

فَاْسَتْغلََظ فَاْسَتَوى لََعَ ُسوقِ  فَآَزَرهُ  هُ 
َ
ْخَرَج َشْطأ

َ
أ ِْنيِل َكَزْرعٍّ  َوَمَثلُُهْم ِِف اإْلِ   هِاتلذْوَراةِ 

ِمنُْهم  يُ  اِْلَاِت  الصذ وََعِملُوا  آَمُنوا  ِيَن  اَّلذ  ُ اّللذ وََعَد  اَر  الُْكفذ بِِهُم  ِلَغِيَظ  اَع  رذ الزُّ ْعِجُب 
ْجًرا َعِظيًما

َ
ْغفَِرًة َوأ  [ ۲۹]فتح:   ﴾ مذ

گیر ]و[ با همدیگر  )محمد فرستادٔه الله است و کسانی که با اویند بر کافران سخت
آنان   الله را خواستارند.  ر رکوع و سجود مید  را مهربانند؛  بینی فضل و خشنودی 

هایشان است، این است صفت ایشان در تورات و  عالمت آنان بر اثر سجود در چهره
ای است که جوانٔه خود برآورد و آن را مایه دهد تا ِسَتبر  َمَثل آنان در انجیل چون ِکشته

شگفت آورد تا از ]انبوهی[ آنان  ه  ب  های خود بایستد و دهقانان راشود و بر ساقه
]الله[ کافران را به خشم آورد. الله به کسانی از آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته  

 اند آمرزش و پاداش بزرگی وعده داده است(. کرده
آیند،  اند، سپس کسانی که بعد از آنان میفرماید: »بهترین مردم قرن من می  ملسو هيلع هللا ىلصو پیامبر  

 1آیند«. بعد از آنان میه ک  سپس کسانی
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آید و هرگز از منظر عقلی و دینی واضح است که کماِل هدایت از کمال معرفت و علم برمی
این در تصور نمی گنجد که کسی بر راه درست و هدایت کامل باشد سپس نسبت به منبع 

و   پرشمار  شرعِی  دالیل  با  چون  و  باشد  جاهل  وحی  یعنی  آن  سرچشمٔه  و  سیرت  هدایت 
متوا تار کامل یخی  صحابه  شده که  ثابت  این  تر  در  شکی  بودند  از جهت هدایت  امت  تریِن 

آنان کامل نمی از نظر علم و درایت نسبت به وحیماند که  امت  این  اند، بلکه حقیقت  تریِن 
هدایت یافتن همانا رسیدن به مراد خداوند و مراد پیامبرش از نصوص وحی است و این خود  

 است. فرع بر علم 
را    ملسو هيلع هللا ىلصوم: بیان درستی فهم آنان و این حقیقت که صحابه سنت پیامبر  ر د محو

 اند: به حق برگرفته
 فرماید:الله تعالی می

ذْواْ فَإِنذَما ُهْم ِِف ِشَقاقٍّ ﴿ إِن تََول فََسَيْكِفيَكُهُم  فَإِْن آَمُنواْ بِِمثِْل َما آَمنُتم بِهِ َفَقِد اْهَتَدواْ وذ
ُ وَُهَو السذ   [ ۱۳۷]بقره:   ﴾ ِميُع الَْعلِيمُ اّللل

آن به  ]نیز[  آنان  اگر  آورده)پس  ایمان  بدان  شما  هدایت چه  قطعا  آوردند  ایمان  اید 
اند ولی اگر روی برتافتند جز این نیست که سر ستیز ]و تفرقه[ دارند و به زودی  شده

 کفایت خواهد کرد که او شنوای داناست(. الله ]شر[ آنان را از تو 
اسرائیل  فرماید: »بر امت من عینا همان چیزی خواهد گذشت که بر بنیمی  ملسو هيلع هللا ىلصبر  و پیام

گذشت، تا جایی که اگر در میان آنان کسی بوده که با مادرش علنا فحشا کرده باشد قطعا در  
و همانا بنی ]یا کسانی[ چنین خواهند کرد  نیز کسی  دو ملت  اامت من  بر هفت و  سرائیل 

اند جز یک  آتش  بر هفتاد و سه ملت متفرق خواهند شد که همه در متفرق شدند و امت من  
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چه من و اصحابم بر  ملت«. گفتند: آن ]ملت و روش[ کدام است ای رسول الله؟ فرمود: »آن
 1آنیم«.

خود حواریون    که از امتفرماید: »پیامبری پیش از من مبعوث نشده مگر آنو همچنین می
را گرف او  داشته که سنت  یارانی  اقتدا میو  او  امر  به  آنته و  از  بعد  َخَلفی  کردند، سپس  ان 

دهند، پس هر  اند انجام میچه را امر نشدهگویند و آندهند میچه را انجام نمیآیند که آنمی
د مؤمن است و  که با دستش با آنان جهاد نمود مؤمن است و هرکه با زبانش با آنان جهاد کن

آنان جهاد کند   با  با قلبش  اندازٔه دانههر که  به  آن  از  ایمان  ای خردل  مؤمن است و پس  از 
 2نیست«. 

چون   ایمانی  ساختن  محقق  طریق  از  حق  با  موافقت  که  است  این  بر  دال  نصوص  این 
های هالک شده هیچ راه نجاتی نیست  پذیر است و از واقع شدن در تلٔه فرقهصحابه امکان

موفق بودند و به روش او که    ملسو هيلع هللا ىلصش پیامبر  مگر با پیروی از آنان؛ چرا که آنان در پیروی رو
تر شدن روش  بند بودند و اگر برگرفتن روش صحابه عاملی برای روشن راه نجات است، پای

فرمودند: کسانی که  می  ملسو هيلع هللا ىلصنبود نیازی به ذکرش نیز نبود و کافی بود که پیامبر    ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر  
 روش من باشند.  بر 

 و وجود برگرفتن سنت آنان: محور سوم: امر به پیروی از آنان
 فرماید:الله تعالی می

 
عربی    1- ابن  همچنین  و  بغوی  ترمذی.  روایت  به 

ناد  گوید: اس گویند: ثابت است. حافظ عراقی میمی
 آن خوب است. آلبانی آن را حسن دانسته است. 
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ِ َما  ﴿ ِ َ ََلُ الُْهَدى َويَتذبِْع َغْْيَ َسبِيِل الُْمْؤِمننَِي نَُوَلل َوَمن يَُشاقِِق الرذُسوَل ِمن َبْعِد َما َتَبنيذ
 [ ۱۱۵]نساء:  ﴾ َوَساءْت َمِصًْيا تََوَّلذ َونُْصلِهِ َجَهنذَم 

او آشکار شد با پیامبر به مخالفت برخیزد و   که راه هدایت برای)و هر کس بعد از آن
کرده   سو  بدان  را  خود  روی  بدانچه  را  وی  گیرد  پیش  در  مؤمنان  راه  غیر  ]راهی[ 

 گاه بدی است(.واگذاریم و به دوزخش کشانیم و چه بازگشت
کنم،  توصیه میفرماید: »شما را به تقوای الله و شنیدن و اطاعت کردن  یم  ملسو هيلع هللا ىلصو رسول الله  

که از شما زنده بماند اختالفی بسیار خواهد  آنای حبشی باشد زیرا  اگرچه ]امیرتان[ برده
دید و برحذر باشید از امور نوساخته چرا که آن گمراهی است پس هرکه از شما آن را درک  

راشدین اهل هدایت چنگ زند و آن را با بن دندان محکم    نمود به سنت من و سنت خلفای
ای بدعت است و هر بدعتی  یرید و برحذر باشید از امور نوساخته چرا که هر نوساختهبگ 

 1گمراهی است«. 
این نصوِص صریح، برگرفتن سنت آنان را واجب دانسته و نسبت به خروج از روش آنان  

کامل از دایرٔه سخن آنان خارج شود در گمراهی  که هر کس به طور  هشدار داده است و این 
 وعید آتش را متوجه آنان دانسته است.واقع شده و 

این و  آنان  زندگی  برکت  بیان  چهارم:  است محور  ضمانتی  صحابه  وجود  که 
 کند:دینی که دین و عقیدٔه امت را محافظت می

 
حمد.  به روایت ابوداوود و ترمذی و ابن ماجه و ا  1-

گوید: این حدیثی حسن و صحیح است.  ترمذی می
گوید: صحیح مشهور است. آلبانی  حافظ عراقی می 
 داند. آن را صحیح می



 مخالِف علم است نی( ا۸)

208 
 

اشعری   ابوموسی  الله    از  را همراه رسول  نماز مغرب  است که گفت:  ادا    ملسو هيلع هللا ىلصروایت 
یز با ایشان ادا کنیم. پس ]در مسجد[ نشستیم،  کردیم، سپس گفتیم: بنشینیم تا عشاء را ن
جایید؟ گفتیم: آری ای رسول خدا، نماز مغرب را  سپس بر ما خارج شد و فرمود: هنوز این 

و آن را با شما ادا کنیم. فرمود: خوب کاری کردید،    ادا کردیم و سپس گفتیم تا عشاء بنشینیم
آن کار درستی کردید.  آسمیا گفت:  به  را  نگاهش  آسمان  گاه  به  ایشان بسیار  ـ  برد  باال  ان 

چه وعده داده شده  آناند، پس هرگاه بروند  نگریست ـ و فرمود: »ستارگان امان آسمانمی
چه وعده داده  ویشم پس هرگاه بروم آنبر آسمان خواهد گذشت، و من امن و امان اصحاب خ

هرگاه اصحاب من  اند، پس  شده بر سر اصحاب من خواهد آمد و اصحابم امن و امان امت
 1چه وعده داده شده بر سر امتم خواهد آمد«.بروند آن

کسی که در جزئیات فقه صحابه و سخنان آنان در مجال علم نظر بیندازد خواهد دید که  
از حقا  آنان  فقه صحابه را  یق گذشته پرده برمیسخنان  به  تابعین  دارد و راز عالقٔه شدید 

وی آوردند و کتاب خدا را بارها بر آنان عرضه نمودند  درخواهد یافت که چگونه به صحابه ر
رسیدند، عالوه بر عالقٔه آنان به روایت و  پو نزد هر آیه توقف کرده و فقه و تفسیر آن را می

 و فقه و معنای آن دست یابند.  ملسو هيلع هللا ىلصبه سنت پیامبر  حدیث، تا از طریق صحابه
چه بیان شد سخنی است  رود که آنتا به نبوغ صحابه در جزئیات شرع پی ببرید و گمان ن

آنان آشکار  پشتوانه، تنها ببی تأمل  سن  ه ذکر یک مثال خواهیم پرداخت که دقت نظر و ح 
نایافتنی برسند و آن گواهی با ارزش  گردد؛ چیزی که باعث شد به آن مقام علمی واال و دست  

 که دال بر ویژگی علمی آنان است نصیبشان شود:   ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر 
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بَ  دانی کدام آیٔه  فرمود: »ای ابامنذر، آیا می  ملسو هيلع هللا ىلصروایت است که رسول الله    ب  ی بن کعاز ا 
نِذر    کتاب الله که با خود داری بزرگتر است؟« گفتم: الله و رسولش داناترند. فرمود: »ای ابا م 

 دانی کدام آیه از کتاب الله که با خود داری بزرگتر است؟« گفتم: آیا می

ُ ََل إََِلَ ﴿  [ ۲۵۵]بقره:    ﴾  الََْحُّ الَْقيُّومُ  إَِلذ ُهوَ اّللل
 )الله است که معبودی جز او نیست، زنده و برپا دارنده است(.

 1گوارایت باد ای ابامنذر!«ام زد و فرمود: »علم پس دست بر سینه
در این فهم عمیق که ابی بن کعب را توانا ساخت تا پاسخ صحیح این سؤال را بداند دقت 

که اگر این روایت وارد نشده بود  که به چه سان دست بر آیٔه مورد نظر گذاشت، حال آنکنید  
بود که دانست    یافتیم؟ دلیل این پاسخ کمال فقه و فهم ایشان  پاسخ آن را درمی  چگونه

معیار برتر بودن، معانی عظیم مربوط به خداوند متعال در این آیه است نه اعتبارات بالغی  
یگر جوانب. بنابراین دایرٔه نصوص را محدود به آیاتی نمود که خداوند را به  یا تشریعی یا د
یة الکرسی  نظر انداخت تا به این نتیجه یعنی آ کند و سپس تنها در همین آیاتبزرگی یاد می

 برسد. 
شان نیز درست  را دادند و پاسخ  ملسو هيلع هللا ىلصبینید که ایشان فوری و فی البداهه پاسخ پیامبر  اما می
اش  بر سینه  ملسو هيلع هللا ىلصایستٔه دست پیامبر  شان از نبوغ مضاَعف است و از همین روی شبود که ن

وغ شاگرد بود  شد... آن دست که بر سینٔه ابن کعب قرار گرفت نشانٔه شادی استاد از فهم و نب 
 و مدالی بود بر سینٔه او که »علم گوارایت باد ای ابامنذر«!
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چه مورد اتفاق اهل سنت و  و سنت و آنکه: »به ضرورت برای کسی که در کتاب  غرض آن
های این امت در کردار و گفتار و پندار  است تأمل نماید آشکار است که بهترین نسل جماعت  

اند که پس از آنان بیایند و سپس کسانی که  سپس کسانیو هر فضیلت دیگری، قرن نخست،  
که آنان در هر فضیلتی  ت و این ثابت اس  ملسو هيلع هللا ىلصکه از چند جهت از پیامبر  پس از آنان بیایند، چنان

باشند و در بیان هر عبارت و  از علم و ایمان و عقل و دین و بیان و عبادت بهتر از َخَلف می
نکه رخ از  کند مگر آآنان مقدم است و کسی این را رد نمیای ]فهم و توضیح[  مفهوم پیچیده

.. و چه نیک است سخنی که  ضروریات دین برتابد و خداوند او را دانسته گمراه کرده باشد. 
شافعی در »الرساله« خود آورده که: آنان در هر علمی و در عقل و دین و فضیلت و هر ابزاری  

آنان برای ما بهتر از رای ما برای    علم یا هدایتی از آن حاصل شود از ما که   برترند و رای 
 1خودمان است«. 

رد فهم صحابه و دعوت به دور  چه الزاما در پی  برای درستی این سخن کافی است به آن
ترین الزام آن ایراد وارد ساختن در شخص پیامبر  ندیشید که زشتساختن آن رخ خواهد داد ا 

که شایسته است از درک دین عاجز باشند معنایش چیزی  است، زیرا اگر صحابه چنان  ملسو هيلع هللا ىلص
ایشان  شکست  جز  آن  ملسو هيلع هللا ىلص  نیست  حال  آنان  تربیت  و  آموزش  وظیفهدر  این  که اکه  است  ی 

 شا که چنین باشد. خداوند ایشان را برایش برانگیخت و حا 
شود زیرا فقه و  های بعد از صحابه نیز منتقل میکه چنین شکستی به نسل به ویژه آن

عنای اشکال  فهم تابعین فرع بر فهم صحابه است و ایراد وارد ساختن در فهم صحابه به م 
های بعد. عجیب آن است که رد ورت تا نسل وارد کردن در فهم تابعین است و به همین ص

 
 (.۱۵۷/ ۴ابن تیمیة، مجموع الفتاوی )  -1
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اند که  ها مدعی شوند به فهمی درست از دین رسیدهصحابه پس از گذشتن قرنکنندگان فهم  
  اند... حتی تصور چنین چیزی برای ردتا او به آن دست نیافته ملسو هيلع هللا ىلصبقیٔه امت از دوران پیامبر 

 آن کافی است. 
ن و خارج  کنیم منظورمان التزام به اجماع آنا میوقتی لزوم برگرفتن روش صحابه را بیان  

نشدن از آن و خارج نشدن از اقوال آنان ـ در صورت اختالف اقوال صحابه ـ و برساختن  
 بندی به روش آنان در نظر و استدالل است زیرا هر اند و پایقول جدیدی است که آنان نگفته

آحاد مسائل آن که در تناقض با  مبدأ اساسی در فهم اسالم یا فهم جزئی خاص مربوط به  
اند باشد، زیر پا گذاشتن صریح یک اصل مهم قرآنی  آن توافق کردهچه بر  روش صحابه و آن

 بخشد. است که روش تعامل ما با پرسش فهم اسالم و تفسیر آن را سامان می
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 د فهمنکنند و نمی( حفظ می ۱۷)
شود ـ به ویژه  سیار تکرار میاز اتهاماتی که برای کوچک شمردن کار علمای شریعت ب

اند ـ این است که همٔه تالش آنان مصروف  م حدیث و روایت مشغولعلیه کسانی که به علو
به حفظ است نه فهم و درک و همین باعث شده همٔه کوشش آنان متوجه جانب سند و نقد و  

ه نوبٔه  که به بررسی خود روایت و نقد متن برسند و همین بآن   بررسی راویان شود بدون
 منطق سلیم به کتب حدیث راه یابد. خود باعث شده بسیاری از احادیث مخالف عقل و 

 فهمی در سه جهت است: اما در حقیقت این شبهه ناشی از کم
 : کوتاهی در شناخت جایگاه حفظ. نخست

 ر حفظ حدیث و فقِه آن. : کوتاهی در فهم تفاوت رتبٔه علما ددوم
 . م حدیث و رابطٔه آن با فهم: کوتاهی در درک طبیعت علوسوم

 جنبٔه نخست: 
در رابطه با قضیٔه حفظ و توجه به آن، باید گفت که حفظ شایستگی چنین توجهی را دارد  
زیرا بخشی اساسی از منظومٔه آموزش شرعی است و برای همین است که در نصوص شرع،  

اتی که در فضیلت  شده و شایستٔه پاداش و فضیلت دانسته شده است. از جمله آیحفظ ستوده  
 حفظ قرآن وارد شده است:

وتُوا الْعِلْمَ ﴿
ُ
ِيَن أ  [ ۴۹]عنکبوت:  ﴾ بَْل ُهَو آيَاٌت بَيلَِناٌت ِِف ُصُدورِ اَّلذ

 اند(. های کسانی که علم یافته)بلکه ]قرآن[ آیاتی روشن است در سینه
فضیلت   دربارٔه  اما  است.  بسیار  نیز  زمینه  این  در  شده  روایت  نیز  احادیث  سنت  حفظ 

فرماید: »خداوند شاداب گرداند کسی را که از ما  می  ملسو هيلع هللا ىلصکه پیامبر  احادیثی وارد شده، چنان
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از او  حدیثی را بشنود تا آن که به دیگری برساند، زیرا چه بسا کسی فقهی را به کسی که 
 1ل کند و چه بسا حامل فقهی که خود فقیه نیست«. داناتر است حم

چه خداوند از هدایت و  روایت است که فرمودند: »مثال آن  ملسو هيلع هللا ىلصبر  پیاماز    و از ابوموسی  
زمین   از  بخشی  پس  رسیده  زمینی  به  که  پربار  است  بارانی  مانند  فرستاده  من  با  ایمان 

خیز بوده و از آن گیاه و درختان بسیاری روییده و قسمتی از آن سفت بوده که آب را  حاصل 
استفاده ک آن  از  داشته و مردم  و  ردند و نوشیدنگه  برداشتند و کشاورزی کردند  آب  ند و 

شود و این مانند  دارد و نه گیاهی از آن سبز میقسمتی از آن شوره است که نه آب نگه می
چه خداوند مرا با آن مبعوث ساخته به او سود  کسی است که در دین خداوند فقیه شده و آن

د و هدایت خداوند که مرا با  آن بلند نکر  رسانده و دانسته و یاد داده است و کسی که سری با
 2آن فرستاده نپذیرفت«. 

 کند: های اهل علم باز میاین دو حدیث باب سخن از جانب دوم را در فهم تفاوت رتبه
 جنبٔه دوم: 

گونه نیست که هر کس مشغول علوم سنت باشد در این علم فقیه دانسته شود و این  این 
سنت گوناگون است، از جمله: حفظ و    ِف متعلق بهدر ذات خود نکوهش نیست بلکه وظای

ها به طور کلی فرض کفایه است یعنی اگر گروهی از اهل علم فهم و تبلیغ، و هر یک از این 
این نقش از  را برای امتش حفظ کنند    ملسو هيلع هللا ىلصهای واجب مشغول شوند و سنت پیامبر  به یکی 

دعای شادابی چهره کرده  ه چنین کند  برای کسی ک  ملسو هيلع هللا ىلصاند و رسول خدا  کاری نیک انجام داده

 
به روایت ابوداوود و ترمذی و ابن ماجه و احمد.    1-

می احمد  صحیح  »   گوید:امام  حسن  حدیثی  این 
 و آلبانی آن را صحیح دانسته است.  « است

 متفق علیه. 2-
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دارد و مردم  فرماید: »و بخشی از آن زمین سفت است که آب را نگه میاست و در این باره می
کنند« پس چنین کسی دارای  دارند و کشاورزی مینوشند و آب برمیبرند و میاز آن سود می

 است. پاداش و اجرفضیلت است و نیکوکاری کرده و از سوی پروردگار برای او امید 
اند و نیکوکار، از همچنین گروهی از اهل علم در قضیٔه فهم و فقه حدیث صاحب فضل 

فرماید: »چه بسا کسی فقهی را  در بیان رابطٔه میان این دو گروه می  ملسو هيلع هللا ىلصهمین روی پیامبر  
 تر است و چه بسا حامل فقهی که فقیه نیست«.به سوی کسی ببرد که از او فقیه

تر از کسی است که تنها به یکی از آن دو باب را یکجا سازد کامل دو  ی که هر  هرچند کس 
اکتفا کرده و این حال بسیاری از امامان بزرگ علم حدیث مانند امام مالک و احمد و بخاری  

 سازد. و ابوداوود و ابن خزیمه و... است و این جانب سوم را روشن می
 جانب سوم: 

ون حدیثی و تامل و پژوهش در آن اشتغال  ث به فهم مت گروهی از راویان و ناقالن حدی
که مسئلٔه تصحیح و تضعیف نزد امامان  جاست که ایراد وارد شده مبنی بر این دارند و این 

شود زیرا چنین ادعایی مطلقا صحیح نیست  حدیث محدود به سند بوده نه متن، برطرف می
نشان دهندٔه سستی این  ولیٔه آن و  و حاصل نگاه عجوالنه به واقعیت علوم حدیث و مبادی ا

گفته صحیح  حدیث  تعریف  هگام  علما  است.  َعدل  شبهه  راوِی  که[  است  ]حدیثی  آن  اند: 
که ]آن حدیث از نظر سند و  ضابط از کسی مانند خود تا پایان سند نقل کرده باشد بدون آن

ارد ایت ایراد ومتن[ شاذ یا معلول باشد. مطمئن شدن از عدم وجود شذوذ یا علتی که در رو
کند، زیرا شذوذ  کند در حقیقت یک نگاه علمی دقیق است که تنها به بررسی سند اکتفا نمیمی

که یک راوی سندی را خالف دیگران نقل  گونه که متعلق به سند است ـ مانند آن و علت همان
 . کند یا در سند دچار اشکال شود ـ به همین صورت ممکن است در متن نیز اتفاق بیفتد
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دادند و اگر روایت از سوی کسی بود  ت روایت و ناقل آن را مورد توجه قرار میطبیععلما  
پذیرفتند حتی اگر در اصل ثقه  توانست یک حدیث را به تنهایی روایت کند، از وی نمیکه نمی

دادند و این  و مورد اعتماد بود و چه بسا حکم بر منکر بودن لفظ روایت شده توسط او می
ه نگاه آنان محدود به سند نیست بلکه نگاهشان متوجه متن نیز بود و  کست بر این تاکیدی ا

گذاشتند و با دیگر احادیث مقایسه  کردند و الفاظ آن را در ترازو میبه معنای آن دقت می
پرداختند تا حکم به تصحیح  روایت راوی مورد نظر با دیگر راویان می  کردند و به مقارنهٔ می

 هند. یا تضعیف آن د
توان با نگاه به قواعدی که علمای حدیث برای کشف حدیث موضوع )ساختگی(  این را می

هایی در متن حدیث را مظنٔه ساختگی  اند دانست؛ آنان وجود نشانهبر اساس متن آن قرار داده
که امام ابن قیم در کتابش »المنار المنیف« آورده و قواعدی را  اند، چنانبودن آن قرار داده

کرده که از طریق آن به شناخت دروغین بود روایت تنها با نگاه به متن آن پی برده  آوری  گرد
که »روایت شامل سخنانی باشد که ممکن نیست کسی مانند رسول خدا  شود، مانند: این می
که ِحس ]و تجربه[ آن را تکذیب کند« یا »رکیک بودن الفاظ  به زبان آورده باشد« یا »آن  ملسو هيلع هللا ىلص

گوش و طبع انسان آن را نپسندد و معنایش برای شخص آگاه رکیک    ری کهحدیث به طو
 اند.هایی که ایشان در کتاب خود آوردهباشد« و دیگر نشانه

توانند این اصول را عملی و پیاده سازند نه کسانی که از درک تفاوت  اما تنها اهل علم می
اند  بهرهعی یا لغوی بیٔه شر ترین سلیق»مستحیل عقلی« و »مستحیل عادی« عاجزند و از کم

آید و  اند و میان دو نص برایشان توهم تعارض پیش میقدر که از درک رکیک بودن ناتوانآن 
 پردازند.بدون نگاه دقیق و کافی در حدیث و جستجوی علمی فورا به رد حدیث می
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ایت  خت روترین کار هنگام شنااین را هم باید مورد تاکید قرار داد که نقد سند عمال سخت
صحیح از ضعیف است؛ زیرا کشف وجود خطا در متن در مقایسه با اشتباهاتی که در سند  

می جداگانه  رخ  طور  به  راوی  هر  باید  سند  در  اشکال  کشف  برای  است.  آسانی  کار  دهد 
بررسی شده و از درجٔه توثیق او اطمینان یابد، سپس از متصل بودن سند اطمینان یابد که  

ار یا پنهان رخ نداده و سپس صیغٔه تحمل و ادای بین راویان مورد دقت ع آشک آیا در آن انقطا 
های همان حدیث مقایسه کند تا از سالمت سند  قرار گیرد و سپس نتیجٔه آن را با دیگر سند
 از شذوذ و علت و دیگر موارد اطمینان یابد. 

یث از خالل  قد حد کند که چرا بیشتر منتقدان به نفهم این به شناخت این مسئله کمک می
که کمترین توجهی به سند نشان دهند که این  کنند بدون آنمتن توسط محدثان ایراد وارد می

گردد، یعنی ناتوانی و جهل خود را با بزرگ  غالبا به ناتوانی آنان در ورود به این باب برمی
 پوشانند. نشان دادن نقد متن و کوچک نشان دادن مسئلٔه حفظ، می

الش آنان در نقد متن نگاهی اندازیم، نوعی جدیدی از جهل آنان برایمان  به ت  پس از آن اگر 
گر عمق کِم شناخت آنان از  شود و خواهیم دید که سخنان آنان در این مجال بیانآشکار می

این  توان غیر عقالنی  که چه چیز را میوسعت زبان عربی و طبیعت احکام شرعی است و 
 دانست یا خیر. 

ا اساس  این  جا بر  نگفتهگر  سخن جدیدی  شوند  موفق  نقد متنی  در  امامان  یی  بلکه  اند 
اند و اگر مرتکب اشتباه شوند با اندک تاملی حجم جهلی  حدیث قبال آن نقد را مطرح کرده

هایی گوناگون  توان مشاهده کرد و اعتراض آنان را با پاسخکه باعث خطای آنان شده را می
د آنان را بر معنایی حمل کرد که دیگر نیازی به ایراد  انتقا شود متن مورد  داد و به سادگی می

 وارد کردن در حدیث نباشد.
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برای درک اهمیت نقش سند باید به این توجه کرد که اگر نقد تنها متوجه متن باشد در  
نسبت داد و کافی است که متنی در    ملسو هيلع هللا ىلصتوان هر معنای صحیحی را به پیامبر  این صورت می

آن را حدیثی صحیح بدانیم، اما تنها توجه به سند است که مشخص    شد تا ذات خود صحیح با 
 گفته شده یا خیر.   ملسو هيلع هللا ىلصخواهد ساخت این معنای صحیح توسط پیامبر 

دارد،  منظور ما تاکید بر اهمیت توجه به سند و تالشی است که پژوهشگر سند مبذول می
یا خود خبر ]بدون توجه  که آ  در مقایسه با تالشی که برای فهم درستی ذات خبر نیاز است

 که آیا توسط پیامبر گفته شده یا خیر[ درست است یا خیر. به این 
تر در پذیرش یک خبر، دقت در طبیعت  این دربارٔه همٔه اخبار صادق است، زیرا بخش مهم

خبر دهنده و راستگویی و قدرت او در ضبط و ثبت خبر است، حال اگر خبر دهنده صادق  
بر او صحیح است و در این حال برای عقل آسان خواهد بود که درک  لبا خو ضابط باشد غا

جا مساحتی که عقل بتواند به جزم یک خبر  کند آیا خود خبر ممکن الوقوع است یا خیر. این 
را دروغین بداند در برابر مساحِت امکان وقوع آن بسیار اندک است و همین تاکیدی است بر  

 شود. چه به شکل شفاهی نقل یا روایت میی آنتفاوت دو مساحت در ادراک درست
اند نه به فهم،  که تنها به حفظ توجه کردهکه متهم ساختن علمای مسلمان به این غرض آن

در   نگاه  یا  شریعت  علوم  به  واقعی  شدن  مشغول  بدون  که  است  فکری  شایعات  جنس  از 
اندازد نظر  شریعت  علوم  در  شخص  اگر  چه  است،  شایع  علما  فات  َصنَّ بیان    همین   م  برای 

 های پنهان در آن کافی است.سستی این شبهه و مغالطه
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 سازی شریعت است( آزادی مقدم بر پیاده ۱۸)
هاست تا خود  آزادی به عنوان یکی از نیازهای ضروری انسانی به معنای رها کردن انسان

میآن  را  اگ چه  بنابراین  نشوند.  کاری  یا  امری  به  مجبور  و  برگزینند  وجوب  ر  خواهند 
سازی شریعت را باور دارند انتخاب آنان نیز همین خواهد بود و در عمل آن را پیاده  پیاده

سازی شریعت نیست خواهند ساخت و اگر به آن باور ندارند در این صورت راهی برای پیاده
سازی  مگر بر اساس ارادٔه آنان. بنابراین واجب آن است که اول آزادی فراهم شود سپس پیاده

 ت در پی آن مطرح شود. یعشر 
سازی شریعت و دعوت به الغای  در وهلٔه نخست از این مقوله کوچک شمردن مبدأ پیاده

شود، بلکه در ظاهر خواستار آن است اما این امر را از نظر زمانی به بعد از  آن فهمیده نمی
یعت  شر سازد به این بهانه که امکان پیاده ساختن  های مردم موکول میمحقق شدن آزادی

خواهد وجود ندارد مگر پس از محقق شدن آزادی، زیرا تکلیف شرعی  که خداوند میچنان
 تابع اراده است و اراده تنها با آزادی امکان پذیر است.

میاین  مطرح  پرسشی  آیا شود:  جا  است  شریعت  تحکیم  بر  مقدم  که  آزادی  این 
ای است  یا آزادی   دهآزادی مشروعی است که اسالم آن را آورده و وحی تاییدش کر

 های شریعت و مخالف با اسالم؟خارج از ارزش
اگر گفته شود: این آزادی، بخشی از اسالم است و شریعت آن را آورده، دیگر معنا ندارد  

گاه  که گفته شود پیش از تحکیم شریعت، زیرا در این حالت بخشی از خود شریعت است. آن 
از شریعت اچطور می آزادی پیش  از تحکیم شریعت  ستشود گفت:  ، در حالی که جزئی 

 است؟! 



 ه سخنان آراست

219 
 

بگوید:   کسی  است که  آن  مانند  پیادهجمعاین  از  پیش  باید  زکات  توزیع  و  سازی  آوری 
شریعت باشد! چنین سخنی اشتباه و متناقض است، زیرا زکات بخشی از شریعت است و  

 چگونه چیزی را که بخشی از شریعت است باید پیش از شریعت برپا ساخت؟!
این   ا ما است،  شرع  منافی  و  اسالم  مخالف  آزادی  این  که  شود  گفته  شگفتی  اگر  با  جا 
تواند چیزی را که  است چگونه می  ملسو هيلع هللا ىلصگوییم: قلب مومنی که تسلیم امر الله و پیامبر او  می

سازی آن قرار دهد؟! و چه کسی به این اصل  در تضاد با شرع خداوند است مقدم بر پیاده
این مشروعیت را داده تا مقدم بر تحکیم شریعت خداوند باشد؟! و  م  متضاد با شرع اسال

 درآمدی برای طاعت باشد؟! تواند پیشچگونه دعوت به انجام معصیت می
ای است. این سخنی  ای بسیار ضروری برای فهم ایراد موجود در چنین مقولهاین مقدمه

به روی زبان و    و  شودآید و منتشر میها میاست گمراه کننده که  اشکال  شخص متوجه 
 شود.الزامات فاسد آن نمی

نگری در اهداف صاحبان  پس از این مقدمه و با وارد شدن به تحلیل خود مقوله و ژرف
دانند و برای  ترین اهداف اسالم میآن خواهیم دید که آنان آزادی را از مقاصد شرع و از مهم

جا آزادی بخشی از  دهد این ه نشان میک کننداین ادعا به آیات و احادیث بسیاری استدالل می
شود که این مقوله از اساس اشتباه است و نباید گفته  شریعت است و بنابراین مشخص می

شود؛ زیرا آزادی نزد آنان بخشی از شریعت است و دیگر معنایی ندارد که مقدم بر شریعت  
 باشد.

دی است که به زا ماند و آن بررسی طبیعت این آاما باز مسئلٔه مهمی باقی می
 خوانند که آیا واقعا بخشی از شریعت است؟ آن فرا می
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آزادی، ارزشی است که به توانایی انسان در انتخاب، به محِض ارادٔه خودش مربوط است 
که مانعی در برابر انتخاب او باشد مگر بنابر سلطٔه قانون، و قانوِن حاکم ممکن  بدون آن

رانی و سیاست؛ قانون طبیعی  وانین مربوط به حکمق  است قانونی طبیعی و مادی باشد یا 
همان سنن پروردگار در این جهان است، زیرا انسان در زیر پا نهادن غالب این قوانین آزاد  

 نیست، بلکه در چارچوب آن محکوم است و آزاد نیست که آن را نقض کند. 
این مسئله به آن   بوط است و  مراما قوانین نظامی سیاسی حاکم همان مجالی است که 

های آزادی تفاوت بگذاریم، به ویژه هنگامی  کنیم میان آن و عرصهچیزی است که سعی می
که مسئله به احکام و تشریعات شرعی مربوط باشد و نمایندٔه نظام عامی است که بر مردم  

 حاکم است. 
پرده    ینخواهد آزاد است و اچه میانسان ـ به طور کلی ـ در سایٔه این حدود در انجام آن

ای مستند  دارد. چیزی به نام آزادی مطلق وجود ندارد و هر آزادیاز خرافٔه آزادی مطلق برمی
به حدود و ضوابط است و مردم برحسب مرجعیت حاکم دربارٔه تعیین این حدود و ضوابط  

دهد که  اختالف بسیاری دارند، بنابراین مرجعیت لیبرال حدود معین را برای آزادی قرار می
 طور مرجعیت سوسیالیستی و همچنین اسالم. ول لیبرالیسم زیان نرساند، همین اصبه 

ای که بخشی از شریعت است در حقیقت مقید به خود شریعت است. بر این اساس، آزادی
آن آزادی  انسان میاین  انسان  چه را خداوند مباح قرار داده به  از وقوع ظلم علیه  بخشد و 
دارد، چه  که او را از انجام حرام باز میحقوق اوست، چنانظ  کند و ملزم به حفجلوگیری می

 این حرام تعدی به حق دیگران باشد یا نباشد. 
حال اگر شخصی آزادی را بر اساس میزان شرع مقدم بدارد، کاری نیکو کرده و دین و  

  یم که این آزادی بخشی از تحکدنیای مردم را حفظ کرده است، اما همراه با به یاد داشتن این 
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شریعت است نه چیزی در تباین با آن، زیرا بنابر طبیعِت خود ممکن نیست که از نظر زمانی  
پیاده ساختن   به  آن در حقیقت دعوت  پیاده ساختن شریعت باشد بلکه دعوت به  مقدم بر 

 بخشی از شریعت است. 
وع  راد این ندهندٔه ای مند نباشد، این نشان  خوانند ضابطهاما اگر این آزادی که به آن فرا می

کنند بخشی از اسالم است اما در حقیقت نیست، زیرا نه  آزادی است که اصحابش ادعا می
چارچوب به  آزادیملتزم  یعنی  این  است،  لیبرالیسم  بند  و  قید  به  مقید  بلکه  اسالم  ای  های 

است کنند نمایندٔه آزادی شرعی  لیبرالیستی است که مدعی شریعت است و اصحابش ادعا می
 د شریعت.ی از مقاصو بخش 

سازد، چرا که اصل  این امر، اساِس ستیز با بسیاری از دعوتگران به آزادی را نمایان می
آزادی بر  با مرجِع حاکم  بلکه  آزادی  با  نه  آنان  با  آن  ها و چارچوبنزاع  های محدود کنندٔه 

 است.
 رایج  این سلیقهٔ تحت نفوذ  نزد بسیاری از مردم و بنابر غلبٔه مزاج لیبرال معاصر، آزادی  

شود و برخی از مردم ـ با حسن نیت یا سوء نیت ـ با ابزار شرعی برای این نوع  شناخته می
می استدالل  آنآزادی  میکنند،  گمان  شنونده  که  شرعی  طور  ارزش  یک  آزادی  همین  کند 

  وجه خواهیاسالمی است، اما با دقت نظر و ارجاع آن به مجموع ادلٔه شرعی و قواعد دینی مت
 ارد پرشماری با آن بیگانه است. شد در مو

توان آن را در یک  گاه بنا شده است: آزادی و فردگرایی که میآزادی لیبرالیستی بر دو تکیه
انجام هر کاری مختار   آزاد در  به عنوان یک فرِد  انسان  آزادی فردی.  عبارت خالصه کرد: 

آزا  نکند.  وارد  زیان  دیگری  به  که  وقتی  تا  این است  در  یعن  دی  همٔه  بینش  به  حرکت  ی 
خواهد، به این شرط که با قتل یا دزدی یا فریب و مانند آن به حق  هایی که انسان میجهت
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دیگری تجاوز نکند. به غیر از این هر چه هست آزادی فردی است و نظام حکومتی حق ندارد  
 دین باشد و محکمات او را از رسیدن به آن باز بدارد حتی اگر مخالف با قطعیات شریعت  

با رضایت طرفین باشد و شامل تجاوز به حقوق   تا وقتی که  آزادی جنسی  برای مثال، 
 دیگران نباشد، یک انتخاب شخصی است و در نتیجه کسی حق جلوگیری از آن را ندارد. 

های فردگرایانه به ورطٔه کوچک  در حقیقت لیبرالیسم با تمرکز بر فرد و باال بردن ارزش
افتادهای عمزششمردن ار خواهشان واگذار کرده ه است و آن را به امیال مردم و دلومی 

های عمومی و طرفداری از آن حرکت کند،  است. یعنی اگر کسی دوست دارد در جهت ارزش
های فردی و عالیِق خود مشغول شود نیز آزاد  خواهد به مشغولیتآزاد است و هر کس می

مردم از جملٔه وظایف حکومت    ر در میانضیلت و خیاست، بنابراین تالش در جهت نشر ف
 داند. نیست بلکه اساسا الزام به آن را مشروع نمی

این آزادی قطعا مخالف روش اسالم است. برای نمونه شعیرٔه امر به معروف و نهی از 
از   الزاِم برخی  منکر در منافات کامل با آن قرار دارد زیرا بر اساس نشر خیر و فضیلت و 

 وار است.عمومی استاحکام 
از سوی دیگر دایرٔه منع در اسالم محدود به عدم تجاوز به حقوق دیگران نیست، بلکه  

گیرد. گسترٔه منع در نگاه شریعت محدود به زیان وارد کردن  همٔه منهیات شرعی را در بر می
به دیگری نیست بلکه شامل هرگونٔه زیانی به دیگری و خود است. همچنین زیانی که در  

د به زیان دنیوی نیست، بلکه شامل زیان وارد ساختن به دین مردم  شده محدو  شرع ممنوع
 شود. و نجات آنان در آخرت نیز می

نوشیدن خمر حرام و ممنوع است حتی اگر کسی مدعی شود خمر برای او زیانی ندارد  
ام است،  مضر  قطعا  الکل  نوشیدن  و  است  مردود  شرع،  تحریم  اساس  بر  او  ادعای  ا  زیرا 
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اختن دایرٔه زیان و حصر آن در یک نمونه یعنی تجاوز در حق دیگران  ر محدود س اشکال د
 تر است.که گذشت ـ وسیعکه نگاه شارع ـ چناناست حال آن

مفهوم »تجاوز« در نگاه لیبرال محدود به تجاوز مادی به بدن یا اموال است، در حالی که  
»تجا  را  خداوند  نواهی  و  اوامر  مخالفت  نامیدشریعت  چنوز«  است،  تعالی  انه  الله  که 

 فرماید:می

بْتِ ﴿ ِيَن اْعَتَدواْ ِمنُكْم ِِف السذ  [ ۶۵]بقره:  ﴾ َولََقْد َعلِْمُتُم اَّلذ
 )و کسانی از شما را که در روز شنبه ]از امر الله[ تجاوز کردند، نیک شناختید(. 

به،   صید در روز شنپروردگار دربارٔه گردانی از نهی  جا خداوند آنان را به سبب رویاین 
طور پروردگار متعال دربارٔه کشتن شکار توسط کسی که در  متجاوز نامیده است. همین 

 فرماید:حال احرام است، می

ِلمٌ ﴿
َ
 [۱۷۸]بقره:  ﴾ َفَمِن اْعَتَدى َبْعَد َذلَِك فَلَُه َعَذاٌب أ

 ک است(. )پس هر کس بعد از آن تجاوز کند وی را عذابی دردنا 
عال مخالفت با امر و نهی خود را تجاوز به حدود پروردگار معرفی کرده  الله متهمچنین 

 است: 

الُِمونَ ﴿ ْولَئَِك ُهُم الظذ
ُ
ِ فَأ ِ فَاَل َتْعَتُدوَها َوَمن َيَتَعدذ ُحُدوَد اّللل ]بقره:   ﴾ تِلَْك ُحُدوُد اّللل

۲۲۹ ] 
م[ الله  س از حدود ]احکا نگذارید، و هر کها حدود الله است پس از آن پا فراتر  )این 

 کارانند(. تجاوز کند، آنان همان ستم
شود و  بنابراین »تجاوز« در شریعت، زیر پا نهادن امر و نهی پروردگار را نیز شامل می

از همین روی ستم بنده در حق   یا مالی مستقیم به دیگران نیست،  محدود به تعدی بدنی 



 مخالِف علم است نی( ا۸)

224 
 

ستم حرام دانسته شده    ل، همه از جملهٔ ق پروردگار متعاخودش و در حق دیگران و در ح 
 است.

می گفته  پایان  و  شود:  در  است  دشوار  دوران  این  در  شریعت  ساختن  پیاده  اما 
ناتوان از شریعت  از تطبیق بخشی  به دالیل گوناگون  از مسلمانان  اند و بسیاری 

خواهیم پیش از همه  میهمٔه جوامع در این باره یکسان نیستند؛ از همین روی  
و سپس حاکم ساختن شریعت نیز محقق خواهد    آزادِی دعوت را تضمین کنیمچیز  
 شد. 

دهد.  جا، این مقوله به جانبی دیگر ـ یعنی مراعات شرایطی خاص ـ تغییر جایگاه میاین 
  جا بهجا منظور از این مقوله این نیست که آزادی به ذات خود مقدم بر شریعت است. این این 

گوید: من معترفم که  ود، بلکه میشی، لباس شرع پوشانده نمییک برداشت لیبرال از آزاد 
ای که برای آن  پذیرد و ادلهلیبرالیسم مخالف شریعت است و شرع اساسا آزادی ارتداد را نمی

آورند چیزی جز تحریف نیست، بلکه حرف من دربارٔه یک شرایط خاص است که به دالیل  می
 تطبیق شریعت امکان ندارد. مختلف در آن 

ای با پاسخ پیشین دارد. چون مسئله به تواِن  شود تفاوتی ریشهجا داده میپاسخی که این 
سازی شریعت مربوط است و توانایی و استطاعت در همٔه واجبات، شرِط تکلیف است.  پیاده

 فرماید:پروردگار متعال می

ُ َنْفًسا إَِلذ وُْسعَ ﴿  [ ۲۸۶]بقره:   ﴾ َهاََل يَُكللُِف اّللل
 کند( اش تکلیف نمیکس را جز به قدر تواناییهیچله )ال 

 فرماید: و می

َ َما اْسَتَطْعُتمْ ﴿  [ ۱۶]تغابن:  ﴾ فَاتذُقوا اّللذ
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 توانید از الله پروا بدارید(. )پس تا می
جب منکری  که انجام آن مو امر به معروف و نهی از منکر نیز وابسته به توانایی است و این 

ست است و سپس باید به جزئیات موضوع و  نحؤه بیان به طور کلی در   بزرگتر نشود. این
 طبیعت شرایط واقع و احکام مربوط به آن توجه کرد که خارج از اصل موضوع است.

سازی شریعت است«، بر یک مغالطه استوار  مقولٔه »آزادی مقدم بر پیاده  کهخالصه آن
این آزادی را بخش ود آندهد با وجز شریعت قرار میاست که آزادی را پیش ا ی از خود  که 

اگر به طبیعت  داند. بنابراین چگونه میشریعت می تواند خارج از شریعت باشد؟! سپس 
شویم که ملتزم به ضوابط  این آزادی دقت کنیم که آیا واقعا بخشی از شریعت است متوجه می

نظ آزادی مورد  با  بیشتر  بلکه  نیست  لیبرالشریعت  داردها همر  در حقیقت  خوانی  یعنی   ،
تواند به امری مخالف  د نظرشان مخالف شرع است. حال یک مسلمان چگونه میآزادی مور

 سازی آن قرار دهد؟! شرع فرا بخواند و بلکه این امر مخالف شرع را شرطی برای پیاده
آن پیامگر  از  آن  در  مسلمانان  که  باشد  خاصی  شرایط  آنان  منظور  ساختن  که  ده 

نگام مقدم بودن آزادی به سبب فقدان شرط ت ناتوان باشند که در آن ههایی از شریعبخش
 »توانایی« تطبیق شریعت باشد، که این بحثی است خارج از موضوع ما. 
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 خواند ( اسالم به آزادی فرا می۱۹) 
اعتبار  زادی یک ارزش واال و هدفی مترقی و موهبتی الهی است که به انسان ارزش و  آ
شود از انسانیت خود بریده  ستانده می  هاادی به شکل مطلق از انساندهد. هنگامی که آزمی
حد و مرز نیست که  شوند. اما این آزادی امری بیشوند و به ذلت و پستی کشانده میمی

ای از بندگی و خضوع آن را در بر گرفته است؛  ضابطه و چارچوبی نداشته باشد بلکه هاله
های زمینی و خاکی آزاد  د، او را از بندگی همٔه ارزشاین بندگی متوجه خداوند باش  حال اگر 

شود که شایستگی آن را ندارند: »عجیب  کند و گرنه اسیر و زندانی بندگی چیزهایی میمی
 1یابد«.ای که به بردگی پایان میاست این بندگی که آزادی را در پی دارد و آزادی

گر بند احکام اسالم باشد که اپایاست که از روی طاعت پروردگار، حقیقِت این آزادی آن 
چنین باشد، خواستن این آزادی و دعوت به آن مشروع و مطلوب است و این ادعا که اسالم به  

 خواند درست و پذیرفتنی است. آزادی فرا می
 آید؟اما ایراد از کجا می
ود که از حدود شریعت خارج  دهد که این آزادی به شکلی مطرح شاشکال وقتی رخ می

است  گردد چیزی  همان  این  متاسفانه  معموال    و  آزادی  دعوتگِر  مسلمانان  از  برخی  که 
شوند و سبب آن سر فرو آوردن بسیاری از مسلمانان در برابر فشار  ناخواسته دچارش می

آن  آنان میفرهنگ غالب غرب است،  از پشت عینک  را  و قدر که حتی اسالم  احکام    بینند و 
غا منطق  سایٔه  در  را  میتشریعاتش  آلب  برای  نتیجه  در  ارائه خوانند،  نظریه  غربی  زادی 

 
 (. ۳۱۰۰/  ۴ابن قیم، مدارج السالکین ) -1
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داند و این به ایرادهایی عمیق در  دهند و متوهمانه آن را همان آزادی مورد نظر اسالم میمی
 ها انجامیده است. تعامل با پروندٔه آزادی

  شرع بر نوعی از آزادی که تاثیر در این حالت، انحراف به مفهوم آزادی و پوشاندن ردای  
ماند. دیگر نه اثری از الزام خواهد ماند و  زداید محدود نمیهای مردم میدین را از انتخاب

نه جرم دانستن یک کار بر اساس احکام دین، بلکه انسان بدون هیچ الزامی از خارج، هر  
شود  تر میوقتی خطرناک  خواه و بنابر ارادٔه خود برگزیند. قضیهخواهد به دلچه را میآن 

این مفهوم بیگانه از شرع مورد سوء استفاده قرار    ص وحی به مثابٔه پلی برای عبورکه نصو
گیرد که در این صورت قضیه از یک مفهوم بیگانه که به سادگی و با بیان نگاه شرع قابل  

 یابد.رفع است به انحرافی ساختاری تغییر شکل می
م این  برای توجیه  به اصولیاین دسته  لیبرال  آزادی  از  استناد می  فهوم  جویند.  شرعی 

 جویند خواهیم پرداخت:ای که در این باب به آن استناد میبه سه اصل برجسته جا این 
 : ﴾ال إکراه في الدین﴿ـ استدالل به آیٔه ۱

ِِف  ﴿ممکن است برخی برای تقریر قرائت منحرف از آزادی به این آیٔه    إِْكَراهَ  ِينِ ََل    ﴾ اِلل
کس  کند، بنابراین هیچونه اجبار را در امر دین منع میگویند: شریعت هرگاستناد کنند و ب

که او را از حق ندارد دیگران را از بیان نظر باز بدارد، هر چقدر آن رای منحرف باشد یا آن
 ن است.ها نوعی اجبار در امر دیانجام کاری به بهانٔه دین باز بدارد، زیرا همٔه این 

جه خلل در آن ناشی از این توهم است ز اشکال و خلل نیست و واما این استدالل خالی ا
که منع از اجبار که در آیه آمده عمومیت دارد؛ به این معنا که هیچ اجباری به هیچ شکلی در  
دین وجود ندارد که چنین معنایی به شکل آشکاری باطل است؛ زیرا اسالم یک نظام شامل  

نینی الزامی نیز  ن یک نظام است الزاما شامل قوا راند و چور زندگی مردم حکم میاست که ب
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حرام واجبات و  شریعت  بود.  و مجازاتخواهد  آن حدود  در  و  دارد  در خود  را  و  هایی  ها 
ها بینی شده و شامل قراردادها و التزاماتی است که هر یک از این هایی پیشکفارات و دیه

رد  ی وجود دارد باید همٔه این موا کند هیچ اجبارکسی که گمان می  نوعی الزام و منع است.
 را نیز نفی کند. 

بنابراین صحیح نیست که کسی چنین برداشتی از این آیه داشته باشد که همٔه انواع اجبار  
که قائل به یک دیدگاه سکوالر کامل باشد و بگوید: اسالم تنها یک  ممکن را نفی کند، مگر آن

که بر زندگی  چ ارتباطی به سیستم و قوانینی  یان بنده و پروردگار اوست و هیرابطٔه روحی م
عبادت جنبٔه  به  تنها  دین  ندارد.  باشد  حاکم  آن  مردم  بنابر  که  است  مربوط  شخصی  های 

تواند از شود و میگیرد و خواهان تقرب به پروردگار میگزارد و روزه میشخص نماز می
که رای  دوری کند اما بدون آن خمر یا انجام فحشا و مانند آن  خواهد مانند نوشیدن  چه نمیآن 
 ود را بر دیگران تحمیل کند. خ

تواند با این فهم تعمیمی از این آیه موافق باشد  تنها این نگاه سکوالر به دین است که می
اما این تضادی واضح است که کسی که مخالف سکوالریسم باشد و آن را رد کند، سپس به  

 . اد جوید که مؤید سکوالریسم استدلیلی استن 
 چیست؟  ﴾ال إکراه في الدین﴿پس معنای آیٔه 

کلی    نتیجٔه  این  به  اقوال  این  همٔه  اما  دارند  آیه  این  تفسیر  در  گوناگون  اقوالی  علما 
گیرد، بلکه او آزاد است تا بر دین  گردد که کافر برای مسلمان شدن مورد اجبار قرار نمیبرمی

آیه شامل برپا داشتن احکام اسالم و الزام مردم  خود بماند، اما هیچ عالمی نگفته که معنای  
که برپا داشتن حدود و جلوگیری  شود زیرا این اجبار در دین است، حال آنحدود آن میبه  
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از حرام بخشی از اقامٔه دین و تحکیم شریعت است و این از جملٔه اجباری که در این آیه مورد  
 است. نهی قرار گرفته نیست بلکه بخشی از واجبات شرعی

ز معنای آیه، بگذارید موقتا این آیه را  برای واضح شدن وجه اشکال در این فهم منحرف ا
اند، بفهمیم و بگوییم: اجباری در دین نیست،  که برخی از معاصرین به اشتباه فهمیدهچنان

همه حق دارند علنی اسالم را رد کنند و از شعائر آن برگردند و هر حرامی را که دوست دارند  
این حق اوست و شریعت نیز هرگونه  نی انجام دهند و کسی حق ندارد مانع آنان شود زیرا  عل 

 رفتاری را که آزادی مردم را محدود کند رد کرده است.
به  را  آن  تضاد  حجم  بدیهی  شکلی  به  اکراه  عدم  از  اشتباه  فهم  این  کشیدن  تصویر  به 

ها را ممنوع  می دانسته و حرامسازد. شریعتی که واجبات را الزامحکمات شریعت آشکار می
را برای اخالل در واجبات و انجام محرمات تعیین کرده است. با چنین  هایی کرده و مجازات

توان وجوب اقامٔه حدود مانند مجازات زنا و نوشیدن خمر و ارتکاب دزدی  فهمی چگونه می
از زنا و مجازات    ها را درک کرد و دانست؟ و آیا تالش دولت برای جلوگیری و دیگر مجازات

و اجرای حد شرعی در حق او مخالف شریعت است یا   کسی که مرتکب این گناه کبیره شده
 موافق آن؟! 

 ـ استدالل به آیات مکی: ۲
دهند و گمان  برخی نیز به چنین طرز استداللی برای فهم اشتباه خود از آزادی ادامه می

کند، مانند این سخن پروردگار متعال  میکنند آیاتی از این دست، استدالل آنان را تقویت  می
 که:

 [۲۹]کهف:   ﴾ ن َشاء فَلُْيْؤِمن َوَمن َشاء فَلَْيْكُفرْ َفمَ ﴿
 )پس هر که بخواهد ایمان بیاورد و هر که بخواهد کفر بورزد( 
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 یا این آیٔه مبارکه: 

ذْسَت َعلَيِْهم بُِمَصيِْطرٍّ ﴿  [ ۲۲]غاشیه:   ﴾ ل
 ()تو بر آنان تسلطی نداری 

 یا این آیه که: 

 [ ۴۸]شوری:  ﴾ اْْلَاَلغُ إِْن َعلَيَْك إَِلذ ﴿
 ای[ جز رساندن ]پیام الهی[ نیست(. )بر عهدٔه تو ]وظیفه

دانند! اما آیا این طرز استدالل صحیح  و آیات پرشماری دیگر که برخی آن را تا صد آیه می
 است؟! 

می که  فهمی  شود  چنین  دانسته  نصوص  این  از  اسالم  خواهند  فقهای  از  یک  هیچ  را 
وران صحابه تا عصر حاضر نقل نشده و بلکه آنان بر این اتفاق قطعی دارند  اند و از دنگفته

این   از آزادی در اسالم وجود ندارد و در تناقض قاطع با آن است. هر که در  که این شکل 
ورد که پیش  تواند یک مثال از یک عالم در هر عصری و هر سرزمینی بیا سخن شک دارد می

 ن آیات کرده باشد. از دوران ما چنین برداشتی از ای
که فهم مزعوم از این آیات، برداشتی باطل است و ربطی به نظر  این تاکیدی است بر این 

های لیبرال. ارزشی  و تدبر در آیات ندارد و بلکه تفسیری است ارائه شده تحت فشار ارزش
رود.  داری از شخص او فراتر نکه این دین شرط آن  دهد اما بهداری میکه به انسان حق دین 

زمان با سلطٔه فرهنگ  بنابراین تصادفی نیست که چنین فهم عجیبی از آزادی در اسالم هم
 غرب پدید آمده باشد.

آید باید گفت: هنگام  برای درک اشکالی که با دعوت به این نوع از آزادی دینی پیش می
نه دربارٔه    گوییمارٔه آزادی انسان در مرتد شدن سخن میسخن از »آزادی ارتداد« داریم درب
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های لیبرال خوشایند  حکم »قتل مرتد« که طبیعتًا برای بسیاری از تاثیر گرفتگان از ارزش
نیست، چرا که حکم قتل مرتد مربوط به مجازاتی خاص برای مرتد است و اجرا نشدن این  

جا اختالف از مجرد تشکیک  رتداد کند. این مجازات معنایش آن نیست که او آزاد است اعالم ا
که خود  رسد و این تر یعنی مشروع دانستن ارتداد میمجازات ارتداد به امری خطرناک  در

شریعت این آزادی کفر ورزیدن را متکفل شده و حق مرتد را در ارتداد حفظ کرده است، حال  
 است.  که این دروغی آشکار علیه شرع و خروج از اجماع یقینی امتآن 

 پس معنای این آیات چیست؟
اند، یعنی هنگامی که بیشتر شرایع اسالم هنوز تشریع نشده  مکه نازل شده  این آیات در

بود و مسلمانان نظام یا الزامی برای امر به معروف و نهی از منکر یا اجرای حدود نداشتند  
نوعیت و یا مجازات  و آیات مورد نظر نیز در سیاقی است که هیچ ربطی به عدم الزام یا مم

 شرعی ندارد. 
در سیاق    ﴾پس هر که بخواهد ایمان بیاورد و هر که بخواهد کفر بورزد﴿آیٔه  برای مثال،  

 فرماید:تهدید کافران است، برای همین مستقیما پس از آن می

ادُِقَها﴿ َحاَط بِِهْم َُسَ
َ
الِِمنَي نَاًرا أ ْعَتْدنَا لِلظذ

َ
 [ ۲۹]کهف:  ﴾ إِنذا أ

 گیرد(. هایش آنان را در بر میایم که سراپردهکرده)ما برای ستمگران آتشی آماده 
 حد و مرز بدون هیچ مانع شرعی نیست.ای به آزادی بیدر این آیه هیچ اشاره

مبارکٔه  همین  آیٔه  نداری﴿طور  تسلطی  هیچ  آنان  بر  و  ۲۲]غاشیه:    ﴾تو  تو  ﴿[  عهدٔه  بر 
تنها    ملسو هيلع هللا ىلصآن است که وظیفٔه پیامبر    [ نیز معنایش۴۸]شوری:    ﴾نیستای[ جز ابالغ  ]وظیفه

راهنمایی و انجام وظایفی است که بر وی واجب است و هدایت شدن آنان یا مسلمان شدنشان  
 وظیفٔه او نیست. 
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به   امر  انجام واجب  یا نفی  آزادی بدون حدود شرعی  تایید  به  آیات نیز هیچ ربطی  این 
 نکر ندارد. معروف و نهی از م 

آیات هیچ احتمالی برای تایید آزادی مورد نظر لیبرالیسم که برخی    جایی که در این از آن
اند ندارد، در طول تاریخ اسالم کسی دیگر برای این ادعا به این آیات  از معاصران فهمیده

 استدالل نکرده است.
 ـ آزادی منافقان: ۳

گذشته و سخنانی    ملسو هيلع هللا ىلصه در دوران پیامبر  های شایع معاصر، ذکر حوادثی کیکی از استدالل
این دیدگاه است که   اثبات  این وقایع برای  از  از منافقان نقل شده و بهره جستن  است که 

اند و بلکه از گویندگان  این آزادی را تایید کرده و نسبت به آن تسامح به خرج داده ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر 
حقآن   از  جستن  بهره  برای  منافقان[  در  ]یعنی  کردهشان  حمایت  بیان  این  آزادی  بر  اند. 

ها  های آزادی در سایٔه نظامی سیاسی اسالم نیز باید به اندازٔه همان دایرٔه آزادیاساس، مرز
های آنان در حق  گسترش یابد و چنین رفتارهایی ]مانند رفتار منافقان و سخنان و توهین 

 یز شامل شود. پیامبر[ را ن
ر این مورد است،  های ممکن برای استدالل دین روشتر اما این در حقیقت یکی از زشت

 ها حمایت کرد:زیرا بر اساس آن باید از آزادی انسان در این زمینه
و کوچک شمردن مقام ایشان و ایراد وارد کردن در شخص پیامبر    ملسو هيلع هللا ىلصـ تمسخر پیامبر  

 صلی الله علیه وسلم. 
 ـ تمسخر صحابه و طعن وارد ساختن در آنان. 

 نان و تمسخر علنی آنان. منی با مؤمـ ابراز دش
 ـ جلوگیری از گسترش دین خداوند و برانگیختن شبهات علیه آن. 
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 بندی به شریعت.انگاری در پایروج سهل ـ تالش در راه تضعیف عمل خیر در جامعه و  
 ـ تحریک جامعه علیه مؤمنان. 

هایی از آن در قرآن ثبت شده  ها منافقان وجود دارد که نمونهگوییلیستی بلند باال از زشت
 یه مؤمنان است.گر پستی منافقان و خطر شدید آنان عل و نشان

ت اسالمی آمده است تا با حفظ  کند که شریعبا این حال آیا هیچ عاقلی واقعًا تصور می
ای اسالمی را  توان جامعها حمایت کند؟! و آیا میگونه رفتاره»حقوق« چنین کسانی از این 

گونه رفتارها و سخنانی را تحمل کند و از صاحبان آن دفاع کند؟!  تصور کرد که ارتکاب این 
ای از این رفتارها را  های را با هر مرجعیت فکری تصور کرد که گوشتوان جامعهبلکه آیا می

توان در  گری را میع کند؟! آیا تحریک و فتنهتحمل کند و از حق مرتکبان آن در انجامش دفا 
 ای پذیرفت و بلکه فراتر از آن، تحت حمایت قرار داد؟! جامعه

درک همین اندازه از لوازم چنین فکری برای درک عمق اشتباِه چنین استداللی کافی است،  
 گوییم: یح و تبیین بیشتر میسپس برای توض

ارش شده این است که میان دو وضعیت  جا دچمشکل اساسی که صاحب این شبهه این 
منافقان تفاوت قائل نشده است: »حال آنان در جامعٔه بستٔه خودشان و حال آنان در جامعٔه  

ایراد آن جا  باز«. حال منافقان در نهان )میان خودشان( با حال آشکارشان متفاوت است. 
 ه است. پیش آمده که صاحب این شبهه هر دو حالت منافقان را یکی قرار داد

منافقان بیشتر این سخنان و کردارهای زشت را در بین خودشان مرتکب شده بودند نه  
رود زیرا آنان »منافق« بودند و نفاق یعنی  در جامعه و این چیزی است که از آنان انتظار می

ن کفر. ما چگونه از این رفتارهای آنان آگاه شدیم؟ از طریق وحی  ابراز اسالم با پنهان ساخت 
ری که خداوند متعال دربارٔه آنان به اطالع ما رسانده است. خدایی که عالم غیب است  و خب
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توانستند موضع خود را صریح  داند. اگر منافقان میها پنهان است میچه را در سینهو آن
چه باعث شد آنان این نقش بد دیدند. آنماندن خود نمیاعالم کنند دیگر توجیهی در منافق  

زی کنند همین بود که این رفتارها به شکلی علنی ممنوع بود و آنان را مورد  را در نهان با 
 داد. بازخواست قرار می

های نفاق را در  برای درک مساحت آزادی واقعی منافقان در دوران نبوت، یکی از نمونه
 :کنیماین دوران مرور می

گوید:  لله بن ابی میای بودم که شنیدم عبدااز زید بن ارقم روایت است که گفت: در غزوه
برای کسانی که نزد رسول خدا هستند انفاق نکنید تا از دور و بر او پراکنده شوند و اگر به  

کنند. این را برای عمویم  جا بیرون میمدینه بازگردیم، یقینا صاحبان عزت، ذلیالن را از آن
ا فرا خواند و داستان  گفت. ایشان مر  ملسو هيلع هللا ىلصا عمر )شک راوی( نقل کردم پس این را به پیامبر  ی

الله   آنان    ملسو هيلع هللا ىلصرا به ایشان گفتم. رسول  کسی را به نزد عبدالله بن ابی و یارانش فرستاد اما 
رد،  مرا تکذیب کرد و آنان را راستگو شم   ملسو هيلع هللا ىلصاند. رسول خدا سوگند یاد کردند که چنین نگفته

شدم. عمویم گفت:    در نتیجه چنان غمگین شدم که تا آن روز نشده بودم، پس خانه نشین 

إَِذا  ﴿چه باعث شد کاری کنی که رسول خدا تو را دروغگو انگارد و بد بداند؟ پس الله تعالی  
الُْمَنافُِقونَ  پیامبر  را نازل کرد. آن  ﴾ َجاءَك  به نزدم قاصد فرستاد و ]این سوره[ را    ملسو هيلع هللا ىلصگاه 

 1خواند و فرمود: »الله تو را راستگو شمرد ای زید«. 
های این واقعه را جمع کرد و مورد پرس و جو قرار داد  همٔه طرف  ملسو هيلع هللا ىلصگونه پیامبر ببین چ 

تا جایی که آن منافق سوگندی سنگین یاد کرد که هرگز چنین نگفته است و در واقع آن سخنان  

 
فق علیه.  1  متِّ
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در جمعی کوچک از نزدیکانش گفته بود و تنها یک صحابی که حتی به سن بلوغ نرسیده  را 
 ! بود شاهد ماجرا بود

پیامبر   این جرم  ملسو هيلع هللا ىلصاگر گفته شود: پس چرا  هایی که مرتکب  آنان را به سبب 
 کرد؟ یافت مجازات نمیشدند و از طریق وحی از آن اطالع میمی

پیامبر  می آن  ملسو هيلع هللا ىلصگوییم:  برای  صرفا  را  میمردم  مرتکب  آشکارا  بازخواست  چه  شدند 
ن  سپرد. ایدادند را به خداوند میم میچه در دل داشتند و یا در خلوت انجا کرد، اما آنمی

که  های پنهان اگر چه جرم است، اما مستوجب مجازات شرعی نیست مگر آنگونه بزهکاری
 دلیل شرعی موجِب مجازات فراهم شود. 

اعتراض کرد و    ملسو هيلع هللا ىلصبرای همین، هنگامی که شخصی به نحؤه تقسیم اموال توسط پیامبر  
ای رسول خدا،  گفت:  ، از خدا بترس! خالد بن ولید خطاب به ایشان گفت: ای رسول خدا 

آیا گردنش را نزنم؟ فرمود: »نه، چه بسا نمازگزار باشد« خالد گفت: چه بسیارند نمازگزارانی  
ام که قلب  فرمود: »من امر نشده ملسو هيلع هللا ىلصگویند. رسول الله چه را در قلب ندارند به زبان میکه آن

 1هایشان را بشکافم«. مردم و شکم
هایشان  چه در خانههای درون مردم یا آنجوی پنهانیاین نبود که در جست  ملسو هيلع هللا ىلصار پیامبر  ک

گذرد بر آید و این معنایی است که برای علما آشکار بود، از همین روی امام شافعی در  می
می »األم«  خدا  کتابش  »رسول  دروغ  ملسو هيلع هللا ىلصگوید:  منافقان  که  بود  اساس  دانسته  بر  اما  گویند 

 2کرد«. ریختن خونشان اجتناب میظاهر از 

 
 (. ۶۱۱/ ۵ی، األم )امام شافع -2 متفق علیه.  -1
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و نشانه بود  آشکار شده  به واسطٔه وحی  منافقان  باطن  اگر چه  نفاقشان  بنابراین  های 
دادند از  کردند و کارهای بدی که انجام میهویدا گشته بود، اما چون تظاهر به اسالم می

رها بازخواست نکرد  نیز آنان را به سبب آن کا   ملسو هيلع هللا ىلصطریق دلیل شرعی ثابت نشده بود، پیامبر  
 کرد. شان را به خداوند واگذار میکرد و پنهانظاهرشان با آنان تعامل می  بلکه بر اساس

و   طعن  شامل  که  منافقان  آشکار  مواضع  از  برخی  اما  بگوید:  کسی  شاید 
بر اساس   ملسو هيلع هللا ىلصسازد. چرا پیامبر  هایی بود بر این سخن خدشه وارد میگوییزشت

 کرد؟ نمی شانگفتند بازخواستدادند و میچه آشکارا انجام میآن
 گوییم: صدور کردار و گفتار مخالف دین از سوی منافقان به چند صورت بود: می

 دادند که این غالب است.هایی که در نهان انجام میـ خالف
شدند و  رسید اما منافقان یا این موارد را منکر می  ملسو هيلع هللا ىلصهایی که خبر آن به پیامبر  ـ خالف

 کرد، کرد و رهایشان میان تعامل مینیز بر حسب ظاهر با آن ملسو هيلع هللا ىلصبر پیام
 پذیرفت،نیز از آنان می ملسو هيلع هللا ىلصکردند و پیامبر کردند و اعالم توبه میکه اعتراف میـ و یا آن
که بر اساس وسائل شرعی غیر قابل انکار که توبه پذیر نبود و مستوجب مجازات،  ـ و یا آن
 کرد،میامر کرده بر آنان اجرا  که خداوند حد را چنان

عارض راِجح« مجازاتشان را ترک می  کرد. ـ یا بر حسب یک »م 
موضع شبهه در همین بخش پایانی است، یعنی جرمی که از سوی منافقان رخ داده و با  

مرتکبانش را مجازات نکرده است. چیزی که ایراد فوق را مرتفع    ملسو هيلع هللا ىلصدلیل ثابت شده اما پیامبر  
 ت.عبارت »معارض راجح« اس سازد،می

مجازات را ترک گفته و همین را به عنوان    ملسو هيلع هللا ىلصجا تنها دستاویز شبهه این است که پیامبر  این 
آن تفاوت است میان  اما  برای مخالفت منافقان دانسته است.  به سبب  اعترافی  که مجازات 
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این  بنابر اصل مشروعیت  وجود یک معارض راجح ترک شود و  اباحت  که ترک مجازات  و 
 [ باشد. ]افعال منافقان

منافقان را به سبب وجود یک مصلحت راجح یا دفع یک مفسدٔه    ملسو هيلع هللا ىلصدر این مورد پیامبر  
شود که کار منافقان طبیعی و مقبول گردد و بلکه از  غالب مجازات نکرده و این باعث نمی

ال بر عکس  اند محافظت شوند، بلکه در صورت تامل این دسوی شرع برای کاری که کرده
ترک زیرا  نشان    است  غالب(  مفسدٔه  دفع  یا  راجح  )مصلحت  اعتبارات  این  بنابر  مجازات 

دهد که این کارها در اصل مورد بازخواست است اما به دلیل وجود یک علت از اصل خود  می
خارج گشته. این اشتباهی آشکار است که استثنا را اصل قرار دهیم و اصل را استثنا، زیرا  

که مجازات منافقان در آن حالت معین ساقط گشته و    شود گفت این استکه می  اوج چیزی
معنی خاص  واقعٔه  یک  در  مجازات  انجامش  عدم  و  شده  مباح  کار  آن  که  نیست  این  اش 

 مستوجب مجازات نیست. 
در این مورد رعایت   ملسو هيلع هللا ىلصابن تیمیه در توضیح این معنا و با اشاره به اعتباراتی که پیامبر  

حد بر شخص خاصی ]از منافقان[ انجام نشده و آن نیز که  گوید: »حاصل آنمی کرده است
که اجرای این  به سبب آشکار نبودن ]حد شرعی[ بنابر حجت شرعی است... یا به سبب آن

طور که از مسلمان شدن آنان جلوگیری  شود آنحکم باعث ایجاد تنفر در میان گروهی می
از اسمی ارتداد گروهی  به  یا  باعثکند  یا  به    الم منجر شود و  شود در میان گروهی دیگر 

تر از فساد نکشتن منافق است و  ها[ فسادش بیشایجاد جنگ و فتنه منجر شود که ]همٔه این 
حکم این دو تا دوران ما باقی است مگر در یک چیز و آن این است که کسی گمان کند پیامبر  
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ن امروزه منتفی  کشد که ایپادشاهان می  اصحاب خود را به قصدی دیگر مانند اهداف  ملسو هيلع هللا ىلص
 1است«.

طور که شخص  در حقیقت چنین استدالل فاسدی از قرائت جزئی وحی بر آمده است، آن
پاره به  خود  هدف  به  رسیدن  دیگری  برای  نصوص  از  و  کرده  استناد  نصوص  از  ای 

 پوشی کرده است.چشم
وجه  ر نصوص وحی نظر کند متبنابراین، کسی که در این مسئلٔه خطیر به شکل گسترده د

خواهد شد که خالف این تصور از حال منافقان در جامعٔه مدینه است. اگر منافقان در چنین  
آزادیگستره از  میای  زندگی  پیامبر  ها  آن  ملسو هيلع هللا ىلصکردند  سبب  دربارٔه  به  اشرف  بن  کعب  که 

سپس فرمان قتل ابن  داد،  سرود دستور به قتل او نمیاشعار نامناسب می  ملسو هيلع هللا ىلصهمسران پیامبر  
کرد. آیا ممکن است که خون کافر دور به سبب ناسزا گفتن به پیامبر  الحقیق را صادر نمی  ابی
آمد    ملسو هيلع هللا ىلص و  و رفت  زندگی  میان مسلمانان  در  که  منافقی  آسیبی متوجه  و هیچ  شود  ریخته 
پیامبر  شود تصور کرد که صحابه، سران کفر را به سبب دشنام دادن  کند نشود؟! مگر میمی
شان بربایند، سپس منافقان را رها کنند تا به آسودگی در مدینه به  مستحکم  از دژهای   ملسو هيلع هللا ىلص

 تمسخر و بدگویی مشغول باشند؟! 
جویند متوجه لوازم زشت  از این روی، بسیاری از کسانی که به آزادی منافقان استناد می

که شب و روز در   ترینش تضمین حق آزادی برای کسی استشود که زشتاین سخن نمی
مشغول است و وجوب حفظ حق توهین به پیامبر    ملسو هيلع هللا ىلصمسلمانان به بدگویی از پیامبر  میان  

توسط خود مسلمانان است و اگر نظام از چارچوب خود خارج شود و بخواهد چنین    ملسو هيلع هللا ىلص

 
 (.۶۷۳/ ۳ابن تیمیه، الصارم المسلول ) 1
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  کسی را مجازات کند باید به یاری آن بدگو برخیزند و ستم را از او دفع کنند! این قولی است
 که معنای چنین استداللی همین است. که ممکن نیست عاقلی آن را به زبان آورد، با این 

ف اشتباِه این فرایند استداللی برای تقریر مبدأ آزادی و افتادن  درک این حقیقت برای کش
 های نص محکم کافی است.در تلٔه لوازم زشت آن و الغای ده

مشخص باشد و این آزادی خروج از احکام    که: تاوقتی که منظورمان از آزادیخالصه آن
آزادی و نسبت دادن چنین   به  و حدود اسالم نباشد، مشکلی در دعوت به سوی  فراخوانی 

به   این یک دعوت مشروع و مطلوب است. مشکل در  بلکه در چنین حالتی،  اسالم نیست، 
سپ است  آزادی  مضامین  فهم  و  حدود  ترسیم  برای  بیگانه  مرجعیت  یک  گرفتن  س خدمت 

از مرجعیت اسالم برای استخراج دلیل برای حدود و مضامین تعیین شده است.  استفاده 
نه )غرب و اسالم( و سپردن مسئولیت بنای تصور به یکی و  خلط میان دو مرجعیت بیگا 

درخواست دلیل از دیگری یک خلط منهجی واضح است. به راه کج رفتگان تصورشان از 
الگوی غالب غ لیبرالیسم گرفتهآزادی را تحت فشار  از  ادلٔه  ربی  به زور و اجبار  اند، سپس 

نتیجه گرفتار انواع گوناگونی از تحریف اند، در  شرعی را برای تولید این تصور به کار برده
اند. واجب آن است که شریعت را با ادلٔه آن به همان شکلی که هست فهمید، به دور  وحی شده

 از فشار هرگونه الگوی فرهنگی بیگانه. 
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 انجامد ( ِالزام به احکام اسالمی به پدید آمدن نفاق می ۲۰)
گان از مفهوم لیبرال »آزادی« باورش دارند  هایی که بسیاری از تاثیر گرفت از جمله مقوله

برند، این ایده  دانند به کار میو از آن در برابر کسانی که این نوع آزادی را مغایر با اسالم می
های متفاوت  شود. آنان ممکن است این ایده را به شکل آمدن نفاق می  است که ِالزام باعث پدید

احکام شریعت باعث پدید آمدن نفاق و دو رویی    ارائه کنند، مانند این سخن که: اجبار بر 
فایدهمی باشد  اجبار  سلطٔه  تحت  که  تدینی  یا:  آن شود،  یا  ندارد،  از ای  را  عرصه  باید  که: 

تا مشخص شود چه کسی صادق است و چه کسی ریاکار؛ و  هرگونه الزام دینی خالی کنیم  
لزاِم برخاسته از مستندی شرعی،  دیگر تعببیراتی که این ایده را در خود دارد که هر گونه ا

بندی به احکام  دهد، زیرا در این حالت پایعرصٔه نفاق و دو رویی را در جامعه گسترش می
ای حفظ خود در برابر سیستم است و این  شرعی نه بر اساس یک اقناع درونی بلکه صرفا بر 

بندی دینی بر  ه پایسازد؛ چرا کای ندارد و حکمت شرع را در این تکلیف برآورده نمیفایده
ایمان قلبی و پذیرش درونی استوار است که امری است غیر قابل اجبار. بنابراین مطلوب آن 

شان و تالش  با دین و هویتهای ایمانی و قوی ساختن ارتباط مردم  است که به غرس ارزش
لزام دین  در نصیحت و اندرز آنان اکتفا کرد تا با میل درونی خودشان و به دور از اجبار و ا

 را در عمل پیاده سازند. 
 این مقولٔه رایج بر سه رکن اصلی بنا شده است: 

بِّ دین و حقیقت آن فقط ایماِن قلبی است و این ـ چنان: این رکن نخست که واضح  که ل 
ستـ  امری اجبار پذیر نیست، چرا که اجبار به ظاهر انسان مربوط است اما به باطن انسان  ا

ین علما بر این اتفاق نظر دارند که کفری که از روی اجبار باشد مانع از  راه ندارد و برای هم
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شود، اما با این حال بر این اجماع دارند که حتی اگر زیر فشاِر  حکم تکفیر بر صاحبش می
 کفر بگوید به هیچ عنوان قابل توجیه نیست که در دل نیز کافر شود.   اجبار

وان بنابر مفهوم سکوالر که دین را صرفا یک  تاین تصور از حقیقت تدین و ایمان را می
توان بنابر  داند توجیه کرد، اما آیا همین سخن را میارتباط روحی میان بنده و پروردگار می

د؟ ایماِن معتبر از نگاه شرع، اواًل امری محدود به ایمان قلبی  دیدگاه اسالمی به دین بیان کر 
است، و عمل  قول  صحیح،  قول  بنابر  بلکه  ضرورتا    نیست،  اگر چه  خارجی  الزاِم  بنابراین 

توان وقوع آن را بر ظاهر انسان تصور کرد یعنی سخنان  متعلق به ایمان قلبی نباشد اما می
 زند. و رفتارهایی که از او سر می

سازد و از ما  ای در این حقیقت وارد نمیداری قلبی اجبار پذیر نیست، خدشهکه دین این 
که چنین  را بشکافیم و محتوایش را کشف کنیم، عالوه بر این   خواسته نشده که قلب مردم

چیزی اساسًا شدنی نیست. از همین رو، الزام برای جلوگیری از آزادی ارتداد، هدفش ایجاد  
کنیم با سه بار درخواست توبه و گفتگو او را  نیست، اگر چه ما تالش می  ایمان در قلب مرتد

ارتداد در حقیقت الزام به احکام ظاهری اسالم است تا    اقناع کنیم، اما این اجبار و منع از
 که علنا اسالم را رد نکند. کسی از آن عبور نکند از جمله آن

گویند اگر چیزی را  ی ندارد. آنان میالزام تاثیری در به وجود آمدن قناعت قلب رکن دوم:
رسد و در  شان نمیهایشوند و به عمق دلبند میالزامی کنی، مردم از روی نفاق به آن پای

آنان اجبار شدن قانع نمیعمق وجودشان به آن آنان تصور میچه بر  کنند که قانع  شوند. 
 گیرد. شدن درونی از الزام و باز داشتن تاثیر نمی

که الزام و باز  گر فهم سادٔه آنان از واقعیت و طبیعت مردم است. حال آنناین سخن نشا 
مردم و رفتار آنان دارد. هر سیستمی اگر اجازه دهد در  داشتن اثر بزرگی بر قناعت درونی  
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یک سرزمین مشروبات الکلی فروخته شود این تاثیر زیادی بر گسترش خمر در میان مردم  
می آن  محبوبیت  هنگ و  و  تاثیر  گذارد  نیز  ممنوعیت  این  شود،  ممنوع  خمر  فروش  که  امی 

 د داشت و این امری بدیهی است.زیادی در کنترل این پدیده و نگاه منفی مردم به آن خواه
برای همین وقتی قضیه به مظاهر الزام در قوانین نظم دهندٔه معاصر مربوط باشد هیچ  

گوید که الزام آور بودن  عاقلی نمیجا دیگر هیچ  اثری از چنین اعتراضی نخواهی دید. این 
ون قناعت درونی به  کند که بدای منافق تبدیل میقوانین راهنمایی و رانندگی مردم را به عده

 کنند! آن عمل می
دانند که چنین  کنند و میبلکه همه اهمیت الزامی بودن این قوانین و منافع آن را درک می

توان دربارٔه چیزهایی گفت که  . همین را میشودالزامی به گسترش پذیرش مردم منجر می
فروش مواد مخدر و  شود؛ آیا درست است که کسی به منع  به زیان بدنی و روحی منجر می

کند که از  مواد کشنده اعتراض کند به این بهانه که این منع، جامعه را به منافقانی تبدیل می
دی است بر اهمیت الزامی بودن این  که واقعیت شاهکنند، یا آنترس نظام از آن خودداری می

زیان بزرگی   کند وکه چنین منعی محدودیت شدیدی بر این ممنوعات ایجاد میقوانین و این 
 سازد؟را از جامعه دور می

شود گفت: منع فحشا و خمر باعث محدود شدن آن  همین را دربارٔه دیگر احکام نیز می
یان این احکام و دیگر اموری که مردم آن را  کند. م شود و جامعه را از زیان آن حفظ میمی
 پذیرند، تفاوتی نیست. می

»الزام« نیست، بلکه در مرجعیتی است که این الزام بر  اما اشکال در حقیقت متوجه مبدأ  
الزام،  آن متکی است یعنی آن الزاِم مورد نظر از سوی چه مرجعی است. اگر مرجعیت  که 

شود اما اگر مرجع  شود که این الزام به نفاق منجر میمیدینی باشد این شبهه برایشان ایجاد  
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ب قانون  و  نظام  اساس  بر  و  نباشد  دینی  به ذهن الزام،  نیز  اشکالی  شان خطور  اشد چنین 
 کند. نمی

شود، به این شکل که مردم به شکل پنهانی  : الزامی کردن احکام باعث نفاق میرکن سوم
این سخن کسی است اما  از    انجامش خواهند داد.  که حقیقت نفاق را ندانسته یا تصورش 

نفاق ندارد. نفاق در    نفاق محدود به همان تصور عوامانه است که ربطی به مفهوم شرعی
بینش شرعی یعنی ِابراز ایمان و پنهان ساختن کفر و هیچ ربطی به الزامی شدن احکام اسالم  

شود و کسی که از  وانده نمیندارد، زیرا کسی که در ظاهر به احکام اسالم عمل کند منافق خ
تکب گناه  ترس مجازات دست از انجام جرم بکشد هم منافق نیست و به کسی که در نهان مر

 شود. شود منافق گفته نمیمی
توانیم بگوییم: جلوگیری از آزادی ارتداد است که مانع از گسترش نفاق در جامعه  بلکه می

گرا می که  است  آزادی  این  به  دادن  اجازه  و  میشود  تقویت  را  نفاق  به  نشر  یش  زیرا  کند، 
اندازی ت و انتشار شکشبهات کفرآمیز و تحریک مردم بر مخالفت با اصول و قطعیات شریع

خواهد با نفاق  کند. کسی که واقعًا میدر ثوابت دین است که گرایش به نفاق را تقویت می
ین و ایراد وارد ساختن در  اندازی در دترین اسباب آن یعنی انتشار شکبجنگد باید با مهم

نفاق در د تنومند شدن درخت  به  این چیزی است که  مبارزه برخیزد.  به  آن  های  لاصول 
تر از آن در امان بودند. اما منع این آزادی است که ایمان  انجامد؛ چیزی که پیشمسلمانان می

 کند. مردم را حفظ می
علنی شدن محرمات همان چیزی    بنابراین برپایی علنی شعائر و واجبات و جلوگیری از

پیامبرش   و  خداوند  محبت  که  می  ملسو هيلع هللا ىلصاست  تقویت  مومنان  دل  در  ایمانرا  بر  و  شان  کند 
ها نفاق را  سازد؛ و همٔه این هایشان را بر انجام طاعت و نیکوکاری قوی میافزاید و دلمی
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ر و گسترش  که هنگام ضعیف شدن این شعائسازد. حال آندر جامعه محدود و محصور می
شک قوی میایرادگیری و  مردم  دل  در  نیز  نفاق  دین ش اندازی،  و  در  ود  شده،  سست  شان 

 شود. نتیجه کاشتن بذر نفاق آسان می
این طبیعی است که در صورت اظهار شرایع و برپا داشتن حدود و جلوگیری از ارتداد،  

ها اساسًا هنگام قدرت اسالم  های پراکندٔه نفاق در جامعه باقی بماند، چرا که این هستههسته
امی که مسلمانان مستضعف بودند نفاقی نیز در کار  شوند. در دوران مکی و هنگنمایان می

نبود بلکه در مدینه و پس از پیروزی بدر بود که نفاق سر برآورد، زیرا منافقان به مدارا با  
وجه نکرده است که نفاق  مسلمانان قدرتمند نیاز داشتند. چیزی که گویندٔه این مقوله به آن ت

ه بیان دیگر، وجود نفاق در حالت قدرت و عزت  شود، یا بدر حال قدرت مسلمانان آشکار می
دهد، بنابراین تا وقتی که مسلمانان در حال قدرت و عزت و تمکین  و تمکین مسلمانان رخ می

مسلمانان  شود که قدرت و والیت  باشند نفاق نیز وجود خواهد داشت و هنگامی ناپدید می
 زائل شود. 

ن مسلمانان باشیم و اجرای احکام دین را  بنابراین درست این است که به فکر قدرتمند شد
با قدرت به پیش ببریم حتی اگر به قیمت وجود منافقان باشد، زیرا این نتیجٔه طبیعی قوی  

آن آنان  شدن اسالم است، نه  از سربلندی  به  که احکام شرعی مسلمانان را ضعیف کنیم و 
ت مسلمانان ـ خود نفاق نیز  که با از بین رفتن سبب نفاق ـ یعنی قدرشان بکاهیم تا آندین 

 از بین برود!
شود« سخنی است خالف واقع و ناصواب،  که مقولٔه »الزام موجب بروز نفاق میغرض آن

ن  ای به ذهشود و چنین ایرادی حتی برای لحظهزیرا در همٔه جوامع به مبدأ الزام عمل می
ن الزام بنابر یک دلیل دینی  دهد که ایکند، بلکه این ایراد صرفا زمانی رخ میکسی خطور نمی
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این نشان می الزام  باشد و  این  الزام و اجبار نیست، بلکه در سبب  دهد که مشکل در خود 
اعتبار دیگری   به  اگر  اما  آن دینی باشد نکوهیده و باعث نفاق است  اگر سبِب  است. یعنی 

 توان از منافع آن چشم پوشید. وع و مطلوب است و نمیباشد مشر 
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 س حقیقت مطلق را در اختیار ندارد ک( هیچ ۲۱)
مقوله میاز  که  است  این  بسیاری  نزد  رایج  آنهای  یا  است،  نسبی  حقیقت  که:  گویند: 

کس نیست... و مانند  کس حقیقت مطلق را در اختیار ندارد، یا: حقیقت در احتکار هیچهیچ
برای تمییز حق از   ارات که نشان دهندٔه نگاه سیال آنان است و به الغای معیاری ثابتاین عب

چه نزد تو حق است الزاما برای دیگری  انجامد. بر این اساس آنباطل یا درست از غلط می
که چیزی در ذات خود حق و حقیقت باشد و برعکس. بدین ترتیب مصادرٔه  حق نیست، نه آن

قطعی بر خطا بودنش کار درستی نیست زیرا در پایان، حقیقت نسبی    آرای دیگران یا حکم 
 ای از آرای گوناگون است.ست و هر چه هست، مجموعها

البته اشکال در مسائلی محدود یا قضایایی خاص که در چارچوب اجتهاد یا گمان قرار  
این می در  بودن حقیقت  نسبی  به  قول  زیرا  نیست،  اجتهادیگیرد  ظنِی  اموِر  ایرادی    گونه 

احتمال دارد اشتباه باشد و    گوید: »قول من درست است وکه امام شافعی میندارد، چنان
که حق ذاتًا وجود  قول دیگری اشتباه است و احتمال دارد درست باشد«. البته با اقرار به این 

 یابی مردم به آن است.چه نسبی است، دستدارد، و آن
ل مطلق است که به از بین رفتن محکمات و قطعیات  ِاشکال اما در اظهار این سخن به شک

برخی از گویندگان این عبارت قصدشان دقیقا همین است و چه بسا این  انجام و  دینی می
 رویکرد به نفی قطعیت از همٔه معارف بشری بینجامد. 

شکی در این نیست که این نگاه سیال به حقیقت، مخالف نصوص محکم وحی و قطعیات  
تی را  گونه مخالفای از محکمات را ارائه کرده که هیچیعت به وضوح پارهشریعت است. شر 

مینمی مطلقی  حق  را  آن  و  و  پذیرد  مبادی  آن،  برابر  در  و  داشت  باور  آن  به  باید  که  داند 
 باورهای مخالفش را باید باطل شمرد. 
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دگار  توان مشاهده کرد، مانند این سخن پرورای است که در آیات بسیاری میاین مسئله
 فرماید:متعال که می

َغْْيَ  ﴿ يَبَْتِغ  اْْلَاَِسِينَ َوَمن  ِمَن  اآلِخَرةِ  ِِف  وَُهَو  ِمنُْه  ُيْقَبَل  فَلَن  دِيًنا  ]آل    ﴾ اإِلْساَلِم 
 [ ۸۵عمران: 

)و هر که جز اسالم دینی ]دیگر[ جوید هرگز از وی پذیرفته نشود و وی در آخرت  
 کاران است( از زیان

 موده پروردگار:و مانند این فر 

ِ إِنذَك ﴿ ْ لََعَ اّللذ ِ الُْمبنِيِ َفَتَوَّكذ  [ ۷۹]نمل:  ﴾  لََعَ اْْلَقل
 )پس بر الله توکل کن که تو واقعا بر حق آشکاری( 

 و این آیٔه مبارکه: 

لَِما بنَْيَ يََديْهِ ﴿ قًا ل ِ وَْحيَْنا إَِلَْك ِمَن الِْكَتاِب ُهَو اْْلَقُّ ُمَصدل
َ
ِي أ  [ ۳۱]فاطر:  ﴾ َواَّلذ

های[  ایم خود حق ]و[ تصدیق کنندٔه ]کتابکردهچه از کتاب به سوی تو وحی )و آن
 پیش از آن است(.

بنابراین، اسالم حق است و پیامبر حق است و قرآن حقیقت است و الله نیز آن حق مبین  
 است: 

ُفونَ ﴿ ّنذ تَُْصَ
َ
اَلُل فَأ ِ إَِلذ الضذ  [ ۳۲]یونس:  ﴾ َفَماَذا َبْعَد اْْلَقل

 شوید(.؟ پس چگونه ]از حق[ بازگردانیده می)و بعد از حقیقت جز گمراهی چیست
اما پذیرش نسبیت به شکل مطلق در حقیقت به مساوی شدن همٔه مسائل شریعت و الحاق  

ایمان و ارکان  آن به مرتبٔه ظنی بودن منجر می شود. این، وصِف قطعی بودن را از ارکان 
سازد که  تالفی بدل میدین برداشته و همٔه مسائل شریعت را به مسائلی اخ  اسالم و اصول
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تنوع آرا در آن رواست و دیگر تفاوتی ندارد که ادلٔه آن چه باشد یا در مورد آن اجماع قطعی  
 باشد.

این بر خالف چیزی است که شریعت در محکمات خود تقریر نموده، چرا که شریعت از 
 فرماید:واهد. پروردگار متعال میخانسان یقین بدون شک می

ِيَن َيْقَرُؤوَن الِْكَتاَب ِمن َقبْلَِك لََقْد  فَإِن ُكنَت  ﴿ ِل اَّلذ
َ
نَزْْلَا إَِلَْك فَاْسأ

َ
ا أ ِمذ ِِف َشكلٍّ مل

بلَِك فَاَل تَُكوَننذ ِمَن الُْمْمََتِينَ   [۹۴]یونس:  ﴾ َجاءَك اْْلَقُّ ِمن رذ
کتاب  ایم در تردیدی از کسانی که پیش از تو  نازل کرده  چه به سوی تو )پس اگر از آن
خواندند بپرس. قطعا حق از جانب پروردگارت به سوی تو آمده است ]آسمانی[ می

 پس زنهار از تردیدکنندگان مباش(. 
ادعای نسبی بودن مطلق همچنین با بدیهی بودن عقلی در تعارض است. زیرا انکار امر  

نسبی به  ایمان  و  وجود  گرایمطلق  از  موضوعی  خطای  و  صحیح  نفی  به  حتما  خواهد  ی 
چه برای گروهی  انجامید. زیرا چیزی که نزد یکی صواب است نزد دیگری خطاست و آن

زیبا و نیکوست نزد گروهی دیگر زشت و ناصواب. بنابر قول به نسبیت ممکن است تجاوز  
اجساد آنان برای پخت و  گری به آنان و کشتن کودکان و استفاده از  در حق ضعیفان و ستم
 در تصور آید، اموری زیبا باشد. پز و هر چیز زشتی که 

زشت   کاری  من  نزد  این  اما  بگوید:  دارد  باور  مطلق  بودِن  نسبی  به  که  کسی  اگر  حال 
تواند این کار را  کاهد، زیرا با باور به نسبیت نمیاست... باز چیزی از زشتی این باور نمی

گوید: حال می  ناروا و زشت بداند، طوری که انگار با زبان  به شکل مطلق در ذات خودش 
داند گویم این کار زشت است احتمال خطا دارد و سخن دیگری که آن را زیبا میکه من میاین 

 بینید چنین باوری شنیع و نارواست.که میاحتمال دارد که درست باشد. چنان
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ریح و مقتضای فطرت، دروازٔه  قول به نسبی بودن حقیقت عالوه بر مخالفت با عقل ص 
کند، چرا که نسبی دانستن ضروریات عقلی صحیح نیست. برای نمونه  یسفسطه را باز م

ای است مطلق که نسبیت به  شناسد، قاعدهمبدأ سببیت عام که برای هر امِر حادث سببی می
ممکن بداند،    گرایی این است که حدوث یک شیء از الشیء را آن راه ندارد و الزمٔه ادعای نسبی
توان دربارٔه مبدأ عدم تناقض گفت؛  هیت عقلی. همین را میکه این سفسطه است و انکار بدی

برای مثال از نظر عقلی غیر ممکن است که جسم در یک آن متحرک و در همان لحظه ساکن  
اش این است که وقوع چنین چیزی را  باشد. کسی که این حقیقت را نسبی بداند الزمٔه سخن 

 بداند که این سفسطٔه آشکار است.  ممکن 
اند را با همین قاعده به آسانی  توان قول کسانی که قائل به نسبی بودن حقیقتهمچنین می
طور که از او پرسید: آیا این قول شما حقیقت مطلق است یا یک قضیٔه نسبی؟  باطل کرد؛ این 

اعتراف ک ادعای خودش را نقض کرده و  رده که حقیقت  اگر گفت حقیقت مطلق است که 
نسبی است، باز ادعایش را نقض کرده است؛ اگر ادعای او  همیشه نسبی نیست. و اگر گفت:  

 نسبی است دیگر معنی ندارد که با آن مانند یک حقیقت مطلق رفتار کند. 
 برای توضیح بیشتر باید گفت: قائل به نسبیت از این دو حال خارج نیست: 

ل نباشد   باز بگذارد و هیچ ضابطه و مرزی برایش قائکه دروازٔه نسبیت را کامال: این اول
 تواند فضیلت باشد.که الزمٔه سخنش این است که باطل نیز ممکن است حق باشد و رذیلت می

این دوم این نسبیت حد و ضابطه قائل باشد؛ در این صورت ادعایش که همه  :  که برای 
باطل می است،  نسبی  مطلقا  که مر چیز  اعتراف کرده  و  عرصهشود  و  که  زها  هایی هست 

 نیست.نسبی دانستنش صحیح 
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اقرار به وجود ضوابط و مرزهایی برای نسبیت، به مثابٔه اعالم برائت از تصور سیاِل از  
گرایی است که بسیار مهم است، و باید این را در نظر داشت که بسیاری از کسانی که  نسبی

به لوازم فاسد چنین قولی نیست،  گویند ضرورتا حواسشان  از نسبی بودن حقیقت سخن می
که به شکل جدی طرفدار رویکرد شکاکانه باشند که معموال در بحث نظریٔه  ه آنتا چه رسد ب

 شود. شناسی( تحت پرسش یقینی بودن شناخت مطرح میشناخت )معرفت
می کار  به  را  مقوله  این  که  کسانی  از  عرصهبسیاری  در  آن  از  بهره  برند  خاصی  های 

این عبارت و بیان وجه فس   برند کهمی از این مستوجب بررسی  این اعتراف  اد آن و گرفتن 
پذیرد ها را نمیگویندٔه آن است که آن را به شکل کامل قبول ندارد و گسترش آن به همٔه مجال

های مطلق که این ما را توانا  و این بازگشتی است به یک زمینٔه مشترک و اعتراف به ارزش 
ازیم، به دور از توهم  های مورد اختالف به بحث و گفتگو بپردمساحتسازد تا در این  می

این مقوله می آنفاسدی که  بگذارد یعنی  به جای  به  تواند  شدن مفصل  به وارد  نیازی  که: 
 مسائلی نداریم که حق در آن نسبی است.

کند که به یک موضع عقالنی تغییر  واضح شدن فساد این مقوله صاحب آن را ملزم می
کجهت   ضروریاتی  و  قطعیات  وجود  به  که  موضعی  است دهد؛  مطلق  حقایق  نمایندٔه  ه 

می پی  آن  به  جدل  و  بحث  با  و  دارد  که  اعتراف  علومی  و  معارف  شناخت  همچنین  و  برد 
ها در سایٔه معیاری برتر که حق و باطل در پرتو آن مشخص  تواند نسبی باشد؛ همٔه این می

 شود. 
»معی  این  طبیعت  دربارٔه  تصوشاید  داوری  در  آن  به  رجوع  درستی  یا  حاکم«  و  ار  رات 

و  اندیشه درستی  تعیین  مسئلٔه  و  دهد  رخ  اختالف  تشابه  و  ِاحکام  مساحت  تعیین  و  ها 
جا طبیعتا به ادلٔه هر موضوع و میزان سترگی و فراوانی آن و وجود معارض  نادرستی این 
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می وباز  ناپذیر  نسبیت  قطعیات  که  است  آن  مجموع  از  است آن  گردد.  پذیر  نسبیت  چه 
 شود. مشخص می
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 ( هر جا که عدالت باشد، شرع خداوند نیز همان است ۲۲)
هایی است که  های مورد اتفاق، ارزش عدالت است. عدالت از جمله ارزشیکی از ارزش

که برای  ها و عقول بر آن اتفاق نظر دارند و ملت و دینی نیست مگر آنهمٔه شرایع و فطرت
ٔه تنش است، مضامین درونی عدالت  چه مورد اختالف و عرصقائل است، اما آنعدالت ارزش  

 است.
کند و به خوبی آن را از هم تشخیص  عقل اگر چه بسیاری از مقامات عدل و ظلم را درک می

دهد، اما ممکن است در بسیاری مواضع نیز دچار اشتباه شود و این از کمال رحمت الهی  می
 ما آشکار سازد. زل کرده تا مواضع مورد اشتباه را برای است که وحی را بر ما نا 

ادعای   بر  است«  همان  نیز  خداوند  شرع  باشد  عدالت  جا  »هر  مقولٔه  در  فساد  موضع 
گونه که برخی از  انفصال میان درک احکام شرعی تفصیلی و ارزش یا مصلحت است؛ این 

نابراین واجب است که کنند عدالت ممکن است که مخالف حکم شرع باشد، ب مردم گمان می
تواند بدون نظر در حکم شرع،  شریعت را رد کرد یا گمان کند که عدالت می  عدالت را برگزید و 

که شخص از شریعت  ای ما را به حکم شریعت دربارٔه آن مسئله راهنمایی کند، یا آندر مسئله
»کتاب و عدل    شمارد. در حالی که در حقیقت:چیزی را نپذیرد مگر چیزی که آن را عدل می

اب بیان کنندٔه شرع است؛ پس شرع همان عدل است و عدل همان  اند و کتالزم و ملزوم هم
که به عدل حکم کند به شرع حکم نموده اما بسیاری از مردم قول خود را به شرع  شرع و آن
ا  که از شرع نیست؛ بلکه یا از روی جهل و خطا و یا عمد و از روی افتر دهند حال آننسبت می
َبدِّ چنین می لی است که اصحابش شایستٔه بازخواستند نه آن شرع  گویند و این همان شرع م 

ای که جبرئیل از سوی خداوند برای خاتم المرسلین آورده است، زیرا این شرع  نازل شده
 فرماید:اش عدل است و در آن ظلم و جهل نیست. الله تعالی مینازل شده همه
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 فرماید: و می

َ ُُيِبُّ الُْمْقِسِطنيَ َكْمَت فَاْحُكم بَيَْنُهْم بِالِْقسْ ِإَوْن حَ ﴿  [ ۴۲]مائده:   ﴾ ِط إِنذ اّللل
می داروی  اگر  میان)و  در  عدالت  به  پس  را  کنی  دادگران  الله  همانا  کن،  حکم  شان 

 دوست دارد(. 

﴿ ُ نَزَل اّللل
َ
ِن اْحُكم بَيَْنُهم بَِمآ أ

َ
 [ ۴۹]مائده:  ﴾ َوأ

 داوری کن(. چه الله نازل کرده به موجب آن )و میان آنان
چه خداوند نازل کرده عدل است و عدل چیزی است که خداوند نازل کرده، از بنابراین آن

 فرماید:همین روی می

ن ََتْكُ ﴿
َ
ْهلَِها ِإَوَذا َحَكْمُتم بنَْيَ اْلذاِس أ

َ
َمانَاِت إَِل أ

َ
واْ األ ن تُؤدُّ

َ
ُمرُُكْم أ

ْ
َ يَأ ُمواْ  إِنذ اّللل

 [ ۵۸]نساء:    ﴾ بِالَْعْدلِ 
به شما فرمان می امانت)الله  بازگردانید و چون میان  دهد که  آن  به صاحبان  را  ها 

 کنید به عدالت داوری کنید(. مردم داوری می
 فرماید: و می

َراكَ ﴿
َ
ِ تِلَْحُكَم بنَْيَ اْلذاِس بَِما أ نَزْْلَا إَِلَْك الِْكَتاَب بِاْْلَقل

َ
ُ  إِنذا أ  [ ۱۰۵]نساء:  ﴾ اّللل

چه الله به تو )ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا میان مردم به ]موجب[ آن
 نشان داده داوری کنی(. 

 1چه خداوند در کتاب خود نشان داده، همان عدل است«.پس هر آن

 
 (. ۳۶۶/ ۳۵ابن تیمیه، مجموع الفتاوی ) 1-
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الت  این سخن که »هر جا عدل باشد همان شرع خداوند است« توهم جدایی میان شرع و عد
بندی مطلوب به ارزش عدالت است،  گر ایرادی عمیق در تصور پایود دارد و نشانرا در خ

 بندی به این ارزش دو سطح دارد: زیرا پای
اجمالی: آن    سطح  ارزش خود عدالت بدون ورود به جزئیات داخلی  باال بردن  که در 

فق القولنمود می لمان است و  که مس چه آناند،  یابد. این سطحی است که همه دربارٔه آن متِّ
جا مشکِل کسانی که مرجعیت شریعت را  دارد و چه مخالف اسالم. این اسالم را گرامی می

بلکه با برخی تفاصیل    دارند با خود ارزش عدالت نیست،کنند ولی عدالت را گرامی میرد می
 کند. عدالت است که شریعت تعیین می

جاست که  یابد و این د میی عدالت نموکه در جزئیات و اجرا  سطح تفصیلی ـ جزئی:
بند به احکام تشریعی که معتقد است التزام به این احکام به محقق  تفاوت میان مسلمان پای

انجامد و مخالفی که معتقد است عدالت امری است جدا از تفصیالت تشریعی  شدن عدالت می
 شود. و بلکه برخی از این جزئیات خود ظلم است، آشکار می

أمور است که شریعت را الگوی رفتاری خود قرار دهد و تالش و توان  مان شرعًا م یک مسل 
خود را صرف شناخت حکم خداوند متعال در مسئلٔه پیش روی خود کند و معتقد باشد که  

بندی به آن  هرگاه ثابت شد یک حکم، حکِم شرع است، عدل همان است و مصلحت در پای
دل و نشانٔه آن است و عدلی که به ثبوت  رسیدن به ع  است، زیرا شریعت راهنمایی است برای

که خوِد شریعت است و دال به آن، زیرا این دو تناقضی با  ای است مبنی بر این رسیده نشانه
یکدیگر ندارند و اگر کسی به توهم تناقض بین این دو دچار شود اشتباه او از دو حالت خارج  

حقیقی همان است که شریعت    ی است و عدلکه عدل مورد نظر او عدلی توهمنیست: یا آن
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که وی در شناخت شریعت دچار اشتباه شده و در نتیجه به اشتباه آن را  فراهم آورده یا آن
 مناقض با عدل دانسته است.

برای مسلمان شایسته نیست که حکم شریعت را در طلب عدلی مستقل از شرع، رها کند،  
داوری به شرع آورد، کاری نادرست است و  رده تا چرا که از نظر دینی که مسلمان را ملزم ک

گاه حکم شرع را عملی سازد به عدالت نیز خواهد رسید و در صورت   باید مطمئن باشد که هر
مخالفت شرع، عدل را نیز زیر پا نهاده، چرا که دور انداختن این حکم و حالت، دور انداختن  

 عدالت است.
اوند است« سخنی صحیح است، اگر  شرع خد   بر این اساس، »هر جا عدالت باشد، همان

شود عدالتی آشکار و حقیقی باشد؛ هر گاه سخن از عدالتی  حالتی که از آن سخن گفته می
این نیست که شریعت نیز همان را آورده و مخالفتی با آن   قطعی و آشکار باشد شکی در 

عدالت به کار    ت آن باندارد، اما اگر این عبارت برای رد حکمی از احکام شریعت و زعم مخالف
نامد گمانی است چه او عدالتش میاش متوجه نیست آنرود، سخنی است فاسد که گوینده

 خطا که به سبب تاثیر گرفتن او از عواملی دیگر است.
یعنی اگر کسی تحت تأثیر فرهنگ لیبرال معاصر دربارٔه برابری قرار گرفته باشد، عدالت  

ات میان مسلمان و کافر در همٔه امور خواهد یافت  و مساو  را در یکی بودن میراث مرد و زن 
و عدالت را برای هر کس در این خواهد دید که تا وقتی به دیگری زیان وارد نکرده هرچه  

دهد که مفهوم  خواهد انجام دهد حتی اگر کارش مخالف شرع باشد. این نشان میدلش می
است. دیگری  فرهنگی  مراجع  تاثیر  تحت  وی  نزد  این   عدالت  عاقل    در  یک  چگونه  حالت 

 تواند بگوید که این از شرع خداوند است حال آن که یقینا مخالف شرِع اوست؟می
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فقچنان اند، اما دربارٔه جزئیات آن  که گفته شد، عدالت یک ارزش واالست که همه بر آن متِّ
ربارٔه  شان ـ دزمینٔه فکریشود مردم ـ بر حسب رویکرد و پیشاختالف است که باعث می

داری  عادالنه بودن یا نبودن برخی قضا اختالف نظر داشته باشند. کسی که به لیبرال سرمایه
داند، در حالی که در نگاه  باور دارد عدالت را در آزاد بودن بازار و افراد در کسب درآمد می

اش  که کسی به سبب وضعیت خوب مالیسوسیالیستی عدالت یعنی مساوات میان مردم تا آن
این دو    ر دیگریب از  یک  به سبب اختالف مرجعیت هر  اختالف  این  باشد.  نداشته  برتری 

 گذارد.دیدگاه است که طبیعتا بر حکم آنان نیز تاثیر می
ها نیز پی خواهد برد. زیرا  هرگاه مسلمانی این را درک کند، به محل اشکال در این مقوله

های فکری مخالف قرار  ایشبرخی گر برخی از مسلمانان تحت تأثیر مفاهیم جزئی عدل در  
کنند و احکام شرعی محکم را به ادعای  طور که بر همین اساس بر اسالم حکم میگیرند آنمی

کنند. این دسته در حقیقت اسالم را در فهم عدالت و تفصیالت آن  مخالفت با عدالت رد می
و بر حسب این فهم   ار دادهاند، بلکه چیزی خارج از اسالم را حاکم بر آن قر مرجع قرار نداده

 اند.خارجی به رد یا پذیرش احکام اسالمی پرداخته
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 ( دین پاک است و سیاست، کثیف۲۳)
های مبتذل در عرصٔه روشنفکری عربی است که به بهانٔه حفظ  این مقوله یکی از کلیشه

کا  به  سیاست  از  دین  ساختن  دور  توجیه  برای  سیاست،  به  آن  نشدن  آلوده  و  دین  ر  پاکی 
 شود!رود. به بیان دیگر، پاکی و شرف و فضل دین با دور نگه داشتن آن پاداش داده میمی

این طرز فکری عجیب است. اگر واقعًا باور داری که دین پاک و واال و بزرگ است، چرا از  
اش استفاده نکنی؟ و چرا از آن در راه پاک ساختن و تصحیح و اصالح  این پاکی و بزرگی

بری؟ این مانند آن است که بگویی: شغل پزشکی شغل شریفی است و  میسیاست بهره ن
ها آلوده نکنیم!  بیماری چیز کثیفی است، برای همین بهتر است این شغِل پاک را با این ناپاکی

اشکال این طرز فکر مانند اشکال این حرف است، زیرا الله متعال کتابش را نازل نکرده و  
ب مگر  نفرستاده  را  اوضاع  را پیامبرانش  اصالح  و  مردم  میان  در  عدالت  ساختن  محقق  ی 

 سیاسی و اقتصادی و اجتماعی آنان: 

نَزْْلَا َمَعُهُم الِْكَتاَب َوالِْمزَياَن ِلَُقوَم اْلذاُس بِالِْقْسِط ﴿
َ
رَْسلَْنا رُُسلََنا بِاْْلَيلَِناِت َوأ

َ
  ﴾ لََقْد أ

 [ ۲۵]حدید: 
ها کتاب و ترازو را  ل آشکار فرستادیم و با آنی )به راستی ما پیامبران خود را با دال

 فرود آوردیم تا مردم به دادگری برخیزند(. 
توان با چنین توجیهات سبکی معطل کرد؟ و آیا بزرگان  این معنای سترگ را چگونه می

اند، دین را با سیاست آلوده  ورزی کردهتا خلفای راشدین که سیاست  ملسو هيلع هللا ىلصاسالم از خود پیامبر  
 د؟انساخته
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اگر شخصی  بنابراین چنین مقوله در حقیقت کوچک شمردن عقل مردم است، زیرا  ای 
ای  که پاکی دین را بهانهصادقانه دین را پاک بداند باید در همٔه امورش از آن پیروی کند نه آن

 برای دور ساختن آن قرار دهد. 
عا سببی پنهان،  قطاین است که باید در پی عامل حقیقی پنهان شده در پس این سخن بود.  

 عامل اصلی مطالبٔه دور ساختن دین از مجال سیاسی است.
عامل حقیقی در این صحنه، همان مجموعه عواملی است که باعث شد سکوالریسم معاصر  
اعتماد خود را به دین از دست دهد. این عوامل در سایٔه تجربٔه تاریخی غرب با دین شکل  

هایی که از پی های دینی و مشکالت و فاجعهجنگ  و  ها ای از درگیریگرفته است. مجموعه
آن تحمل کردند، باعث شد در پایان دین خود را با مرجعیتی جدید عوض کنند و دین را از  

 منصٔه رهبری پایین آورند.
ای است که عوامل اصلی دور ساختن دین از عرصٔه  این سیاق تاریخی همان آشپزخانه

انگارانه ندارد که »دین پاک   ربطی به این بهانٔه سادهاصالسیاست در آن پخته شد و قضیه  
باز   این  به  مسئله  بلکه  ساخت«...  دور  سیاست  عرصٔه  کثیفی  از  را  پاکی  این  باید  و  است 

داند و باور دارند که اگر  گردد که سکوالریسم دین را شایستٔه رهبری فضای عمومی نمیمی
 حت نخواهد انجامید. مصلچنین قدرتی بیابد، این رهبری به عدالت و  

رانی است، بنابراین کسی که چنین باوری  این سبب واقعی دور ساختن دین از عرصٔه حکم
که به چنین سخنان  دارد باید اسباب واقعی نظر خود را مطرح کند و از آن دفاع کند، نه آن

 ای متوسل شود. فریبندٔه ساده پندارانه
تاریخی سکوال  با همٔه سنگینیریاین پنهان نیست که تجربٔه  بر شرایط  سم  نباید  اش را 

تاریخ اسالم و دیِن کامال متفاوت آن تطبیق داد؛ اوال به دلیل تحریفی که نصرانیت دچار آن  
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های اروپا را در  رانی. اگر انگیزهشد و همچنین تجربٔه کامال متفاوت آن در سیاست و حکم
سکوالرهای عرب در مطالبٔه دور    زٔه دور راندن این دین تحریف شده درک کنیم، درک انگی

ساختن این دین برحق با وجود تباین دو تجربٔه تاریخی اصال قابل درک نیست. مشکالت  
جهان اسالم هرگز از جنس مشکالت جامعٔه غرب نبوده، بنابراین طبیعی است که درمانش  

 نیز شبیه درمان آنان نباشد.
گیرد در برابر  های زندگی را در بر میرصهبلکه دین اسالم با طبیعت شامل خود که همٔه ع

این دور ساختن تسلیم نخواهد شد و کسی که قصد این دور ساختن را دارد بدون شک مرتکب  
امر به اجرای  مخالفت با نصوص محکم وحی خواهد شد، به ویژه آن که پروردگار متعال 

 فرماید:کامل دین نموده و می

﴿ ْ ِيَن آَمُنوا َها اَّلذ يُّ
َ
لِْم َكآفذةً ادْ  يَا أ ِ  [ ۲۰۸]بقره:  ﴾ ُخلُواْ ِِف السل

 اید کامال به اسالم ]و اطاعت[ در آیید(. )ای کسانی که ایمان آورده
 و امر نموده که این ایمان کامل را علنی سازیم:

ِْن ِعنِد َربلَِنا﴿  [ ۷]آل عمران:  ﴾ آَمنذا بِهِ ُُكٌّ مل
 روردگار ماست(. جانب پ)ما بدان ایمان آوردیم، همه از 

 اند نکوهش کرده است:و کسانی را که مرتکب ایمان جزئی شده

َفُتْؤِمُنوَن بَِبْعِض الِْكَتاِب َوتَْكُفُروَن بَِبْعضٍّ ﴿
َ
 [ ۸۵]بقره:  ﴾ أ

 ورزید(. ای کفر میآورید و به پارهای از کتاب ایمان می)آیا شما به پاره
ثیفی سیاست، دور نگه داشتن آن از بازیچه  ن از ک شاید کسی بگوید: منظور از حفظ دی

شود جایگاه دین به خطر افتد.  شدن و سوء استفاده برای اهداف سیاسی است که باعث می
باز کردن راه سیاست در برابر دین، دروازه را برای فاسدان باز خواهد گذاشت تا از دین برای  
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خود را به نام دین توجیه    رفتار  توجیه ظلم و گردن کشی خود استفاده کنند و سپس این 
 زند.کنند و این به آبروی دین و جایگاه آن ضربه می

آن به دین  با وجود  اما چنین عملکردی در حقیقت  نادرست و حرام است،  این رفتار  که 
چه نکوهیده است خود این سوء استفاده  زند بلکه برای خود این فرد بد است و آنضربه نمی

ای شود برای نکوهش  که بهانهگونه رفتارها را گرفت نه آنو این ن فرد  است و باید جلوی ای
دین و محدود ساختن آن. وگرنه هر اندیشه و ارزشی ممکن است مورد سوء استفاده قرار  

ورزی قطعا برای خود مرجعیتی قائل است و اگر دین را دور سازد  بگیرد و هر نوع سیاست
ها و  مفاهیم و اصولی تکیه کند، مانند آزادیعا به  باید به مرجعیت دیگری روی آورد و قط

حقوق و مساوات و پیشرفت و توسعه و دیگر مفاهیم. این مفاهیم نیز ممکن است مورد سوء  
استفاده قرار گیرد و کسانی به اسم آزادی یا دمکراسی یا مساوات مرتکب تجاوز به حقوق  

می مقدس و زیباست و نباید  مفهمو  دیگران شوند. اما آیا درست است که کسی بگوید: آزادی
 به سیاست آلوده شود؟! 

است.  عقالنی  غیر  کامال  تفسیری  زیرا  است  قبول  قابل  غیر  نظر  به  چیزی  چنین 
برداری و سوء استفاده از هر مفهمومی به معنای تعطیلی آن مفهوم نیست بلکه باید  بهره

تفاده کنندگان بست، نه  سوء اسدر راه جلوگیری از این سوء استفاده تالش کرد و راه را بر  
 که معنای مورد نظر را از وجود ساقط کرد. آن 

از دین و بنابراین می این مقوله، محافظت  از گفتن  اگر هدف شخص  توانیم بگوییم که 
آن قرار دادن ضمانت از سوء استفاده است، راه حل  این جلوگیری  از وقوع  هایی است که 

 که دین را کنار گذاشت.نه آنسوء استفاده جلوگیری به عمل آورد 
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آن یک ابعاد  این شکِل زشت که همٔه  به  دست از سوی دیگر به تصویر کشیدن سیاست 
کثافت است، یک نوع زشت نمایی غیر منطقی است. نظام سیاسی است که باعث حفظ حقوق  
و جلوگیری از ظلم و حفظ امنیت است و وجود انحراف در سیاست و به بازی گرفتن آن و  

به  تجا  باعث نمیوز  این  حقوق دیگران  شود که سیاست در همه حال کثیف دانسته شود. 
توان همین حرف را دربارٔه رابطه با  انحراف در همٔه جوانب زندگی وجود دارد، اما آیا می

نزدیکان و رابطٔه زناشویی و دوستی و تبادل تجاری گفت؟ چرا که در همٔه این روابط نیز  
های زندگی خالی از این ایرادها  دهد و هیچ یک از عرصهخ میهای راشتباهات و دست درازی

 نیست. 
ای از همه نظر پر ایراد است و هدف از آن دور ساختن دین به روشی  بنابراین چنین مقوله

دهد  کند و تنها چیزی که به دین میدار نمیمؤدبانه است که احساسات مسلمانان را جریحه
کند که قصدش دور ساختن  ن به سیاست وانمود میحش دادیک احترام لفظی است و با ف

که   است  شبیه گول زدن کودکی  بیشتر  فکر  طرز  این  است.  نکوهیده  این سیاست  از  دین 
 داند و شایسته نیست که بر روی انسان آگاه تأثیری داشته باشد. چیزی نمی
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 ( َنص مقدس است اما فهم ما مقدس نیست ۲۴)
شود اما مضمونش یکی است،  های مختلف عرضه میواقع به شکل این مقوله در جهان  

مانند این سخن که: »نص مقدس است اما فهِم آن مقدس نیست«، یا »باید میان نص و فهم 
ای را حفظ کرد«، یا »فهم تو از نص، خوِد نص نیست«... یا تعبیرات  خواننده از نص فاصله

توان همراه با آن  رد که میت برای نص دا دیگر. همٔه این عبارات سعی در حفظ نوعی قدسی
ها در گفتمان  برخی معانی را عبور داد، از همین روی این مقوله یکی از مشهورترین شبهه

آن  گرد  بر  گفتمان  این  که  دانست  شبهٔه محوری  را  آن  بتوان  شاید  که  است  عربی  سکوالر 
 چرخد. می

این است که قدسیتی تقلبی گرد شریعت را گ به  رفته و باعث  نتیجٔه شبهه  اعتراف  عدم 
شود، زیرا از نظر آنان شریعت چیزی نیست جز قرائتی بشری و فعلی انسانی  حقیقت آن می

که از خطای بشری به دور نیست و مانند دیگر کارهای انسان در معرض خطا. این شریعت  
نزول وحی  کنند و به مجرد  ها آن را تفسیر میکند، بلکه انساننیست که خودش را تفسیر می

ای انسانی شده و از منطوقی الهی به یک مفهوم بشری  مردم و از لحظٔه قرائت آن، پدیده به 
 دهد. تغییر ماهیت می

صحنه جزئیات  از  این جدا  که  پیامبر  ای  حال  گرفتن  نظر  در  بدون  و  شده  ترسیم  جا 
ش ضمانتی  آمد و خودکه وحی در هر دو جلؤه خود )قرآن و سنت( برای او می ملسو هيلع هللا ىلصمعصوم 

اشکال اصلی در به تصویر  دریافت و فهم و ابالغ و فهماندن آن به امت است؛ اینجا  در  
ای است که از نظر بیان و وضوح  کشیدن نصوص شریعت همچون مخلوطی ژله

های متعدد  و هر چه در آن آمده قابلیت قرائت  و قطعیت از یکدیگر قابل تفکیک نیست



 ه سخنان آراست

263 
 

یگانه و تالش برای به کار انداختن آن در فهم  های قرائِت بو متکاثر را دارد. با تعدد روش
 ها و تفسیرها نیز زیاد شد. وحی، این قرائت

اما حقیقیت غیر قابل انکار این است که وحی شامل نصوص محکم واضحی 
هایی از است که ذاتا آشکار است و نیازی به تأویل و تالش بشری ندارد و بخش 

خود وحی به این مسئله اشاره کرده است. الله  . قرار دارندتر  وحی نیز در درجاتی پایین
 فرماید:تعالی می

َخُر  ﴿
ُ
َوأ الِْكَتاِب  مُّ 

ُ
أ ُهنذ  َْكَماٌت  ُّمُّ آيَاٌت  ِمنُْه  الِْكَتاَب  َعلَيَْك  نَزَل 

َ
أ َِي  اَّلذ ُهَو 

 [۷]آل عمران:  ﴾ ُمتََشابَِهاٌت 
ت محکم )صریح و  ای از آن آیا پاره)اوست کسی که این کتاب را بر تو نازل کرده،  

 اند(. ای[ دیگر متشابهاند و ]پارهها اساس کتابروشن( است ]که[ آن
بنابراین نص قرآن مشتمل بر دوگانٔه محکم و متشابه است. »آیات محکم آن است که جز  

که برخی  این طبری در بیان  1پذیرد و متشابه آن است که چند تأویل بپذیرد«. یک تأویل نمی
گوید: »به مجرد شنیده شدن، از بیانی  ه تالش در جهت تبیین ندارد، میاز محکمات نیازی ب

دارد که برخی از محکمات به واسطٔه  سپس بیان می  2گردد«. نیاز میکه آن را روشن گرداند بی
ارای چند  که هرچند داند: »یا آنوصف ِاحکام یافته  ملسو هيلع هللا ىلصتبیین از سوی خداوند یا پیامبرش  

الله    وجه و تأویالت گوناگون از سوی  بیانی  با  یا  اما  آمدن به معانی گوناگون است،  و در 

 
 (.۱۹۷/ ۵همان ) -2 (.۱۹۷/ ۵تفسیر طبری ) 1-
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خطاب به امتش، معنای مورد نظر آشکار شده است و    ملسو هيلع هللا ىلصتعالی یا بیانی از سوی پیامبرش  
 1علم به آن از علمای امت خارج نخواهد شد«. 

که   است  تصور  این  بطالن  بر  تاکید  ارجاعهدف،  سیال  طبیعتی  به  را  قرآنی  نص    همٔه 
 توان از معنایش مطمئن شد. دهد که هرگز نمیمی

الله عنهما ـ سخنی بسیار مهم در   َحبر امت و ترجمان قرآن، عبدالله بن عباس ـ رضی 
گوید: »تفسیر بر چهار  گیرد دارد، وی در اثر مشهور میچه تحت لفظ تفسیر قرار میبیان آن

ب زبانان مانند دیگر سخنان خود  دانند )یعنی عر که عرب از کالم خود می  شکل است: شکلی
فهمند( و تفسیری که کسی از ندانستن آن معذور نیست )یعنی نصوصی که شرایع اسالم  می

آن را میو حالل و حرام و عقاید را در برمی دانند )و برای فهم  گیرد( و تفسیری که علما 
 2اند«. د کرد( و تفسیری که تنها الله آن را میدرست آن باید به علما مراجعه  

تفسیر   هیچ  که  دانست  متشابه  پارچٔه  یک  نص  یک  را  وحی  که  نیست  درست  بنابراین 
پذیرد، بلکه باید به یاد داشت که بخشی از متن مقدس ذاتا واضح است و  منضبطی را نمی

این حقیقت شر  از  پذیر. غفلت  اختالف  اجتهاد و  نیازمند  آن  از  و معنای عقلِی  بخشی  عی 
کند که ما را به هیچ معنای مشخصی  ارزش مییک قالب لفظی بی  واضح، وحی را تبدیل به

تواند در یک آن به یک نتیجه و ضد آن برسد و دو تفسیر متضاد از یک  رساند و بلکه مینمی
 چیز ارائه دهد. 

 اد: توان از چند جهت مورد مناقشه قرار داین اشکال و ایرادات آن را می
 اوال: 

 
 (.۷۰/ ۱به روایت طبری در تفسیر ) 2- (. ۲۰۱/ ۵همان ) 1-
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رٔه وحی و بیان و وضوح آن است و در تناقض با ستایش  مخالف این حقیقت قاطعانه دربا 
گر و فرقان  پروردگار دربارٔه قرآن است که آن را »مبین« و »بیان« و »تبیین« و »نور« و هدایت

 نامیده و آن را کتابی دانسته که آیاتش استوار و دقیق است.
چیرگی آن و    که سخن پی در پی قرآن از حاکمیت شریعت والزمٔه چنین قولی این است  

با حکم جاهلیت، همه آن  تفاوت  بیان  اختالف و  به نصوص وحی در صورت  اش  بازگشت 
 فایده و حواله دادن به معدوم و تکلیف به ناممکن است. بی

 ثانیا:
طل از  ها پذیرفت، چه رسد به وحیی که باتوان دربارٔه سخن انسانچنین ادعایی را نمی

کردیم و صرف الفاظ آنان  ها چنین رفتاری میخنان انسانهیچ سو به آن راه ندارد. اگر با س
دادیم که سخن آنان را بر حسب مزاج  دانستیم و سپس به خود این آزادی را میرا مقدس می

توان ادعا کرد که  گرفت. چگونه میو حدس و تخمین تفسیر کنیم، زندگی مردم سامان نمی
آیین سخنان   و  قوانین  و  فالسفه  و  انسانهنامدانشمندان  سخنان  و  زمینی  همههای  اش  ها 

واضح است و روشن و دال بر معنا، در حالی که سخن الله تعالی صرفا الفاظ آن مقدس است 
 و معنایی قطعی ندارد؟! 

 ثالثا:
این  با نصوص وحی  کنند، هنگام داوری  گونه برخورد میهمان کسانی که در برخورد 

نند. زیرا اختالفی که در تفسیر نص دینی رخ  ما بند نمیروِش خودشان به این منطق پای
داده همانند آن در مذاهب وضعی جدید نیز نیز موجود است. برای مثال ما تنها یک لیبرالیسم  

طور مارکسیسم و سوسیالیسم  نداریم بلکه در واقع چندین لیبرالیسم موجود است و همین 
دست نیست بلکه اجراهای  امر یک  ها در واقع یکدمکراسی و غیره؛ همٔه این و کاپیتالیسم و  
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نظریه و  میگوناگون  اختالف  و  تباین  این  بنابر  آیا  حال  دارند؛  گوناگون  که  های  پذیرند 
قدسیت تنها برای الفاظ این مفاهیم باشد و سپس هر کس حق داشته باشد که هر اصطالح  

 با یکدیگر باشد؟  که این تفاسیر در تناقض فسیر کند ولو آنرا به هر معنایی که دوست دارد ت
هدف پذیرش این نیست که این افکار و جریانات نیز تصورات و اصولی مشترک ندارند،  
دربارٔه   داوری  هنگام  دوگانه  استانداردهای  سیاست  در  اشکال  ساختن  روشن  غرض  اما 

رکز بر اختالف درون نص دینی  تشریع اسالم در مقایسه با دیگری است. به طوری که با تم
ها  ها و روشها از تعدد نظریهکنند، انگار دیگر اندیشهل مطلق قدسیت زدایی می از آن به شک 

 به دورند. 
 چهارم: 

نتیجه به  مقدس  نص  از  معنا  چنین  نفی  که  کسانی  از  بسیاری  که  انجامید  خواهد  ای 
ای این است که دیگر   چنین مقولهاش نیستند؛ نتیجهٔ آورند متوجههایی را به زبان میعبارت

کنند را  اند و به نص استناد میان سخن و گفتار کسانی که دچار غلو و تندروی شدهتونمی
مند از  رد کرد. زیرا پاسخ به این پرسش که چه چیز غلو است نیازمند قرائتی معیاری و نظام

اری تقسیم بندی کرد، اما اگر  انگنص است تا بتوان از خالل آن دیگران را به اهل غلو یا سهل 
بی بودن فهم خود از حق باشی و هرگونه قرائت معیاری و ضابطٔه ثابت را در  قائل به نس 

آن   چقدر  هر  داشت،  نخواهی  مخالف  فهم  تخطئٔه  برای  راهی  دیگر  کردی  انکار  نص  فهم 
ئتی از  مخالف دچار افراط یا تفریط شده باشند. برای مثال خوارج ـ در گذشته و حال ـ قرا 

ها نیز قرائتی اجتهادی دارند که پذیرفته  ٔه آنان گفت که آنشود دربارنص دینی دارند. آیا می
است و کسی حق تخطئٔه آنان یا انکارشان را ندارد؟! این یک ایراد معرفت شناسانه است که  

بزار  نگری بسیاری از کسانی است که حق تفسیر قرآن را بدون در اختیار داشتن ابیانگر کوته
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که حواسش باشد که به این ترتیب همین حق  ون آنداند بدمعرفتی برای خودش محفوظ می
 را به کسی که در سمت دیگر ایستاده نیز داده است.

آن دستهنتیجه  میکه  ناظر  که  دارد  وجود  نصوص  از  راد ای  م  قطع  طور  به  تواند 
ند چرا که فهم، روِح نص و  اش را بفهمد که در این حالت نص و فهم آن تطابق دارگوینده

توانیم  جا میایم این و هنگامی که به طور قطع دانستیم که به فهم نص رسیدهمعنای آن است  
مدعی شویم که فهم قطعی ما از نص نیز مقدس است چه در این حالت این فهم چیزی نیست  

 جز معنی نِص مقدس که از ما خواسته شده تا در تحصیل و فهم آن تالش کنیم. 
برداشتا ظنی که متحمل  برداشتهای متعدد  ما نصوص  این  نمایاناست،  گر وجود  ها 

ای برای معنای نص است و اختالف در فهم نص به این معنا نیست که نص معنایی  عرصه
های اختالف  دهد که در پایان فهم یکی از طرف ندارد و این معنا مقدس نیست، و نشان می

و هدف  یدن به این معنا بر اساس یک روش موضوعی  که برای رس درست است به شرط آن 
داند اما  جا شخص اگر چه به قطع تفسیر خود را صحیح نمیصحیح تالش کرده باشد. این 

کند و معتقد است که  معتقد به وجود یک معنای صحیح است و برای رسیدن به آن تالش می
ا کسانی[ در امت به این خود یا دیگری به این معنای درست خواهد رسید و ناگزیر کسی ]ی

 اند. همعنای درست رسید
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 ( شریعت بنابر فهم چه کسی؟ ۲۵)
داده می ارجاع  به شریعت  اختالف در قضایای معاصر  شود زیرا  در موضوعات مورد 

کنند، اما در این  شریعت مرجع داوری مسلمانان است که تسلیم آن هستند و به آن رجوع می
 آید که: شریعت بر اساس فهم چه کسی؟ میسیاق اعتراض مشهوری پیش 

از این اعتراض این است که تفسیرهای گوناگون و رویکردهای متضادی در فهم  منظور  
 خواهید بر اساس کدام فهم، شریعت را به داوری بگیریم؟ شریعت وجود دارد، حال شما می

های گوناگون  اسالم گونه مطرح کنند که: ما در برابر  ممکن است برخی این ایراد را این 
 پیاده سازیم؟  قرار داریم؛ حال کدام اسالم را 

در هر صورت منظور از طرح این سوال این نیست که برای رسیدن به یک مرجع درست 
برای داوری تالش کنیم بلکه منظور شک وارد کردن در اصل داوری شریعت است به این  

به داوری یک چیز مجهول ح  ما را  دهید؛ چیزی که تفسیراتی  واله میبهانه که شما دارید 
 تواند داور باشد. ابراین نمیمتفاوت دارد و بن 

بنابراین مقولٔه فوق بر ساقط ساختن حجیت یک چیز به سبب وجود اختالف دربارٔه آن 
 استوار است.

اما این مبنایی است فاسد که فساد آن بر اساس دلیل قطعی عقلی واضح است؛  
ِم  ، بلکه لزوکندجود و حجیت و جایگاه آن را نفی نمیوجود اختالف در هر چیزی، و 

 سازد.جستجو برای یافتن روش صحیح در تعامل با این اختالف را روشن می
به مکاتب و   این زمینه  او دچار اختالف شدند و در  اگر مردم دربارٔه خداوند و صفات 

نیست یا صفات    رویکردهای گوناگون تقسیم شدند، معنایش این نیست که ذات الهی موجود
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ه در این اختالف به دنبال سخن حق دربارٔه الله  او نامشخص است، بلکه واجب آن است ک 
فق  اند.تعالی و صفات او بود و این چیزی است که اختالف کنندگان دربارٔه آن متِّ

که کدام دین برحق است اختالف کنند، این معنایش آن نیست که  و اگر مردم دربارٔه آن
به جستجوی دین حق  اِه رسیدن به خداوند نیست، بلکه واجب است تا شخص  هیچ دینی ر

بپردازد و پیروان همٔه ادیان بر این اتفاق نظر دارند. اختالف کنندگان بر وجوب پذیرش حق 
فق اند چرا که پوشاندن حق و از بین بردن آن به سبب وجود اختالف، باور فاسدی است  متِّ

 ذیرش آن ابا دارد. که عقل درست و فطرت سالم از پ
؛ مردم  تی دربارٔه زندگی مردم و معاش آناناین معنایی است عقلی و بدیهی ح

پردازند و  شوند و در قضایای مورد اختالف به جدل میدر امور بسیاری دچار اختالف می
کند جستجو در پی حجت و برهان و دلیلی است که به  شان داوری میچه هنگام نزاع میانآن 

اعتباری  ف را دلیلی برای بییابی که وجود اختالجا کسی را نمیشود. این هی میحقیقت منت 
به   باشند  داشته  اختالف  مالی  یک حق  دربارٔه  مردم  اگر  مثال  بداند.  اختالف  مسئلٔه مورد 

جا به فکر کسی  ها داوری کند و مالک حقیقی را تعیین کند. این روند تا میان آندادگاه می
ر وجود مالک  های دعوا بر سر ملکیت، دلیلی برای شک دختالف طرف کند که اخطور نمی

ها مانند ازدواج یا خرید اتومبیل  گونه همٔه امور متعلق به زندگی انسانحقیقی است! همین 
یا ساختن خانه و انتخاب دانشگاه و تخصص و دیگر موارد؛ اگر شخص برای این موارد از 

بد نظری  کس  هر  و  بخواهد  مشورت  آندیگران  کرد  خواهد  سعی  او  صواب  هد  به  را  چه 
 ست برگزیند. تر انزدیک

فهمند،  جا به سادگی قابل درک است را اصحاب همین مقوله نیز میاین معنای عقلی که این 
دهند مگر در رابطه با شریعت؛  برای همین اختالف را دلیلی برای اسقاط یک اصل قرار نمی
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آن میوگرنه  خوبی  به  اخت ها  که  نیز  دانند  فکری  مذاهب  و  رویکردهای  در  موجود  الف 
آنموجود ا را  قاعده  این  بود  قرار  اگر  اعتبار  ست و  از  این مفاهیم  اعمال کنند همٔه  نیز  جا 

می مفهوم  ساقط  هیچ  و  بشر  حقوق  و  دمکراسی  و  عدالت  و  آزادی  مفهوم  دیگر  و  شدند 
است،   اختالفی  نیز  این مفاهیم  زیرا  نداشت،  آنادیگری وجود  دانند که وقوع ن میاما 

 : سازد را ساقط نمی اختالف، دو حقیقت قطعِی بدیهی
که همیشه قدر مشترکی از اتفاق ]دربارٔه یک مفهوم[ وجود دارد  : این حقیقت نخست

 که محل اختالف نیست. 
: به هنگام اختالف، باید داوری را به برهان و دلیل سپرد؛ دلیلی که به حق  حقیقت دوم

 که اختالف باعث الغای خود حق شود. ه آنکند نراهنمایی می
این سخن که »شریعت بر اساس فهم چه کسی؟« اعتراضی است مبنی بر اساسی   بنابراین،

 تواند در برابر نظر عقلی صحیح دوام آورد.ضعیف که نمی
ماند و آن چگونگی تعامل با اختالفی است  جا یک پرسش مشروع باقی میاین

 وجود است. که دربارٔه مفهوم شریعت م
توجی کسی؟«  چه  فهم  اساس  بر  »شریعت  مرجعیت  پرسش  ساختن  ساقط  برای  هی 

 کند. شریعت نیست و ترک فرا خواندن به داوری شریعت یا الزام مردم به آن را توجیه نمی
فایدٔه این پرسش، پاسخ به چگونگی تعامل با این اختالفات برای رسیدن به حق است، که  

 توان به آن پاسخ گفت:ا بیان چهار قاعده میاین پرسشی است مشروع و ب
 اند:  نخست: احکام شریعت از نظر قطعیت بر چند مرتبه قاعدهٔ 

احکامی است که ادلٔه آشکار و واضح به آن داللت دارد؛    و آن  مرتبٔه اول: احکام قطعی:
ن همٔه  اش شکی نخواهد داشت و اگر علم به آن در بیای که هر کس آن را بداند در بارهادله
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شود، مانند  ست که ضرورتا از اسالم دانسته میاقشار مسلمان شایع باشد از جملٔه احکامی ا
احکام وجوب نماز و زکات و حرام بودن زنا و خمر. اما اگر از بسیاری از مسلمانان پنهان  
باشد مانند بسیاری از مواردی که در میان علما بر آن اجماع است، جهل به این احکام، وصف  

اضح و محکم است، مانند بسیاری از احکام  دارد، چرا که ادلٔه آن وطعی بودن را از آن برنمیق
 عبادات و بیوع )خرید و فروش( و ارث و دیگر احکام.

و آن احکامی است که دالیلی دال بر آن است اما به   مرتبٔه دوم: احکام ظنی )گمانی(:
یان علما محل اجماع باشد و این اجماع،  حد قطعیت نرسیده و این احکام نیز ممکن است در م 

ای  شروعیت اختالف دربارٔه آن حکم است و امکان دارد که چنین نباشد و مسئلهباعث عدم م
ای باشد که اجتهاد در آن وارد است اختالفی باشد که در این صورت، اختالف باید در عرصه

 وگرنه اختالفی غیر معتبر و غیر موجه خواهد بود. 
این توض  نبا  در  را  این مراتب  باید  به شریعت  باشد، زیرا  یح، هرگونه دعوت  داشته  ظر 

اختالف تنها در برخی از احکام مرتبٔه دوم رخ داده است و آن مواردی است که ادلٔه قطعی  
نداده و برای همین مبدأ حاکم ساختن  درباره آن رخ  اش موجود نیست و اجماعی دربارٔه 

درجٔه   در  داخل  حقیقت  در  بنابراین  شریعت  نیست،  اختالفی  آن  دربارٔه  که  است  قطعی 
رسش »بر اساس فهم چه کسی؟« باید این را در نظر داشته باشد که اختالف فهم در شریعت  پ

تأثیری بر این مبدأ محکم ندارد زیرا خود این محل اتفاق است و حتی اگر برخی از احکام  
پیاده برای کیفیت  یا  بماند  پنهان  بر وی  پاسخی    سازیتفصیلی  قضایا  شریعت در برخی 

مبدأ حاکم سازی شریعت را پاسداری کند و به سبب پرسشی که پاسخ    نداشته باشد باید اصل
ای است منهجِی ضروری که باید به آن توجه کرد؛  داند آن را رد نکند و این قضیهبه آن را نمی

 تشکیک در جزئیاتی معین، نباید سبب نقض اصول محکم باشد. 
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اختالفات با  تعامل  برای  موضوعی  رویکرد  یک  وجود  دوم:  درون    قاعدٔه 
 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  

د اختالف نیست. بنابراین صرف وجود یک اختالف  کرد و این روش مورد اتفاق است و مور
یست که هر نظر مخالفی از نظر شرعی نیز معتبر است بلکه در نظر و گفتمان  اش این نمعنی

باید از روش معتبر بهره جست، یعنی همان روش اجتهاد شرعی مبنی بر علم به کتاب و  
سازی احکام. و  یادههای پفرجامسنت و شناخت شرایط واقع و شناخت مقاصد شریعت و  

که  اختالف برخاسته از آن نیز به مجرد این هر فهمی که بر اساس روشی موضوعی نباشد  
 اختالف است، معتبر نیست.

مورد   اجتهاد  در  اشتباه  شرعی،  اصل  پذیرش  صورت  در  سوم:  قاعدٔه 
 پوشی است: چشم

زم منهجی  اند و نظر در احکام مستلهنگامی که مشخص شد احکام شرعی دارای مراتب
داند و این اشتباهی  شرعی ممکن می  شرعی است، این وقوع برخی اشتباهات را در اختالفات

شود که در آن دسته از احکام اجتهادی رخ دهد که دربارٔه آن نص  در صورتی توجیه می
علیه   فق  متِّ و  قطعی  احکام  در  اجتهاد  این  است  ممکن  و  نباشد  معارض  بدون  و  واضح 

دانستن  کم بر یک اختالف به عنوان اختالفی غیر موجه به معنای فاسق  پذیرفتنی نباشد. ح
که اجتهاد  کار دانستن مخالف نیست بلکه حکم بر مسئله بر حسب ادلٔه آن است اما آنیا گناه

او می امکان تالش کند و سپس دچار اشتباه شود، دربارٔه  گوییم: خداوند  ورزد و در حد 
 دهد. لیف نمیکسی را جز به اندازٔه توانش تک 
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خص مرتکب مخالفت با نص قطعی شود  بلکه حتی اگر اشتباه از این حد فراتر رود و ش
انگاری و تفریطش محاسبه  و معذور نباشد؛ این تقصیری از جانب اوست و به اندازٔه سهل 

شود اما در هر صورت وضع او بسیار بهتر از کسی است که یک اصل شرعی را به کلی  می
الف ]در  دهندٔه خطورت تفریط دربارٔه یک اصل به دلیل وجود اختنشان  نقض کرده و این 

به   تحاکم  اصل  شمردن  کوچک  خطر  به  نسبت  که  است  الزم  مسلمان  برای  و  است  فرع[ 
 شریعت و عدم رجوع به آن به سبب اختالف در برخی احکامش، هشیار باشد.

به نیازمند  واقع،  شرایط  بر  شریعت  ساختن  حاکم  چهارم:  اجتهادی    قاعدٔه 
 تر است: وسیع

نیازمند مراعات عوامل تاثیرگذار جدیدی است   سازی شریعت در یک شرایط معین،پیاده
ها و دیگر عوامل بستگی  که به توانایی و امکان، و مصالح و مفاسد مترتب بر آن و تغییر عرف 

رایط واقع  دارد... این عوامل در تحکیم شریعت تاثیرگذار است و عرصٔه اجتهاِد مربوط به ش
یه ترکیبی از دو مسئله است: نخست:  سازد، زیرا در چنین شرایطی کار فقتر میرا وسیع

نگاه در ادلٔه شرعی برای استنباط حکم شرعی که ممکن است در این عرصه اختالفاتی رخ  
دهد؛ و دوم: پیاده ساختن حکم شرعی برگرفته از ادلٔه شرعی و پیاده ساختن آن بر شرایط  

ازد که چرا هنگام  سدر این عرصه نیز ممکن است اختالفاتی رخ دهد. این روشن میواقع که  
جا در برابر  شود، زیرا این پیاده ساختن احکام شرع در شرایط واقع، اختالف نیز شدیدتر می

 دو عرصه قرار داریم که ممکن است مورد اختالف باشند. 
رجوع به شریعت را الغا کند یا    تر شدن عرصٔه اختالف نباید اصل که، درک وسیعمهم آن

یعن ایراد وارد سازد.  آن  دید جایز  در  تباین  اختالفی در حد  عرصه  این  اگر شخصی در  ی 
نیست که به سبب آن اصل بازگشت به شریعت را کوچک جلوه دهد؛ زیرا اختالف در تحکیم  
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این  شریعت در یک شرایط خاص به معنی اختالف دربارٔه اصل تحکیم شریعت نیست و بر 
و بلکه اختالف در شرایط  اساس، حاکم بودن شریعت بر شرایط واقع محل اختالف نیست  

سازی حکم مناسب شرع برای آن است که مساحتی وسیع را برای  واقع و طبیعت آن و پیاده
 طلبد. اجتهاِد روا می

مقولٔه »شریعت بر اساس فهم چه کسی؟« اثری منفی در کوچک شمردن    که:خالصه این
ت و شریعت را  ت شریعت در درون برخی از مردم دارد؛ از یک سو او مسلمان اسمرجعی

کند، اما از سوی دیگر این اختالف را برای خودش  بیند و رد آن را در دل تحمل نمیحاکم می
داند و چه بسا همین باعث شود مرجعیت شریعت را عمال نپذیرد هر چند  غیر قابل هضم می

ر  تواند در اندیشه و دل مؤمن اثای است که میباشد. این رخنهبه شکل نظری قبولش داشته  
بگذارد و واجب است نسبت به آن آگاه باشد؛ چرا که صرف وجود اختالف در یک چیز حجیت  

کند. شریعت حجت است، حتی اگر دربارٔه آن اختالف پیش آید زیرا اختالف  آن را الغا نمی
از احکام آن رخ داده و این اختالف نیز محکوم  در همٔه شریعت واقع نشده و بلکه در برخی 

ها را نداند و به  لمی در بررسی و تعامل با آن است. اگر مسلمانی همٔه این مندی عبه روش
تسلیم به اصل حاکمیت شرع اکتفا کند ـ اگر چه برخی از جزئیاتش برایش پنهان بماند ـ باز  

اندازی در جزئیاتی که شخص قادر به  هم به اصل و ریشه چنگ زده و این اصل نباید با شک
 ت نقض شود. اش نیس گویی دربارهپاسخ
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 ( شریعت نظامی سیاسی خاصی را نیاورده است ۲۶)
م است و نیازی به نظر  گویند مسئلهچه میکنند که آنقائالن به این مقوله گمان می َسلِّ ای م 

که به مناقشٔه  رسند. پیش از آنمیو تأمل چندانی ندارد، سپس از همین مقوله به نتایجی چند  
این مقوله بپ از تحریِر هدِف این مقوله یعنی »نظام  هر یک از نتایج  ردازیم، مهم است که 

 سیاسی خاص« آغاز کنیم. این جمله تا حدی مبهم و کلی است و نیاز به قدری توضیح دارد. 
 منظور از نظام سیاسی خاص، احتماال یکی از این دو است: 

ادارٔه امور حکومت و توزیع وظایف  : جنبهتمعنای نخس  و  های تفصیلی و جزئیات 
کند و  چه منافع معیشتی مردم را در هر نظام سیاسی معاصری تأمین میصالحیات و آن

چه ماهیت این دوران و امور جدید و ابزارهای نوین که پیش از این موجود نبوده اقتضا  آن 
ت که شریعت دربارٔه این قضایای اجرایی به تفصیل  کند؛ بنابراین منظور گوینده این اسمی

ها را بنابر اصل اباحه و  که همٔه این بند باشیم؛ همچنانالزم باشد به آن پایچیزی نگفته که  
توانیم این بخش را دایرٔه امور واگذار شده در سیاست شرعی  پوشی ترک گفته و میچشم

مرد به  را  سیاسی  عرصٔه  این  شریعت  یعنی  و  بنامیم،  قوانین  تا  کرده  واگذار  م 
 عمومی وضع کنند.  هایی را به فراخور مصلحتدستورالعمل 

این معنایی صحیح است. سیاسِت موافق با شریعت آن نیست که عینا ـ به نص ـ در شرع  
آمده باشد، بلکه هر سیاستی که مصالح مردم را محقق سازد و مفاسد را از آنان دور سازد  

به نص در شرع نیامده باشد تا وقتی که در مخالفت با شرع    سیاستی است شرعی اگر چه
 نباشد. 
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که شریعت در سطح قانون و احکام تشریعی سیاسی هیچ حرفی برای  : این معنای دوم
گفتن ندارد و احکام شریعت و حدود و مقاصد آن ربطی به نظام سیاسی ندارد و ما ملزم  

 رصه بپردازیم. نیستیم که در نصوص شرع به جستجوی چیزی در این ع
گیرد و  مٔه امور زندگی را در بر میاما این اشتباهی آشکار است چرا که احکام شریعت ه
که بگوییم دربارٔه امور مربوط به  محدود به تنظیم رابطٔه فرد به پروردگارش نیست تا آن

نظام سیاسی چیزی نگفته است، بلکه شریعت نظامی است که رابطٔه مسلمان با پروردگارش  
آنو   هر  و  دیگران  و  میخودش  ساماندهی  را  اوست  اطراف  در  چ چه  جامعٔه  نانکند،  که 

 سازد. هایش را مشخص میدهد و وظایف و محدودیتمسلمان را شکل می
سازد در  چه مصلحت را در آن محقق میای طبیعت آن عرصه و آنشریعت در هر عرصه

لی است گسترده برای پارامترهای  جایی که مجانظر گرفته است. عرصٔه سیاست نیز از آن 
ست و بنابر تغییرات زمان و مکانش و کشمکش مصالح و  متغیر و تحت تاثیر شرایط جدید ا

شود، شریعت برای آن در بخش اباحه فضایی وسیع را در نظر گرفته  مفاسد دچار تغییر می
هر رفتار  و در نتیجه بزرگترین باب در عرصٔه سیاست، عرصٔه مباح و رواست. در نتیجه  

سازد یک رفتار  حت را محقق میسیاسی که در مخالفت با شرع نباشد تا هنگامی که یک مصل 
شرعی است، اما این بدان معنا نیست که شریعت در جانب سیاسی هیچ احکام و حدودی را  

ای از احکام و تشریعات متعلق به نظام سیاسی وجود  حاکم نساخته، بلکه در شریعت جمله
باید که  چنان  دارد  بود،  ملزم  آن  شخصیبه  عبادات  در  است  واجب  مسلمان  برای  و    که 

بندی  بند باشد و در وجوب پایمعامالت و احکام ازدواج و دیگر مسائل به احکام شرع پای
 به شرع و ضروری بودن آن تفاوتی بین یک باب و دیگری نیست. 
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احکام و قوانینی    این نوع از سیاست شرعی از قبیل سیاسِت منصوص است و از جملهٔ 
یرٔه منصوص به همراه دایرٔه واگذار شده  بخشد؛ این دا است که زندگی سیاسی را سامان می

تشکیل می را  چیزی  یکدیگر  با  تکامل  در  )غیر منصوص(  سیاست به مردم  آن  به  که  دهد 
 گویند. شرعی می

هیچ اسالم  در  که  سخن  این  که  گشت  واضح  ارتباط  بنابراین  در  قوانینی  نظام گونه  با 
جدید و ورود به این عرصه اما    سیاسی وجود ندارد، نوعی اعالم موضع سکوالر اما با لفظی 

از راهی دیگر است، زیرا سکوالریسم به معنای دور نگه داشتن دین از تاثیرگذاری در قوانین  
ای شخصی تبدیل شود که هیچ کاری با امور عمومی ندارد و هنگامی  که به رابطهاست تا آن 

اش به اجتهاد  همه  شوی که شریعت دربارٔه کل نظام سیاسی هیچ حرفی ندارد ومدعی می  که
بشری مربوط است، بنیان این سخن بر یک فلسفٔه سکوالر یعنی سرکوب دین و دور ساختن  

آن  به جای  یعنی  تاثیرگذاری در ساماندهی جامعه است،  و  از مرجع بودن  به شکل  آن  که 
که در گفتمان صریح سکوالر است ـ به این شکل آن را  ـ چنانمستقیم شریعت را رد کنند  

 زنند. یدور م
ای از حقایق مربوط به حقیقت دین اسالم است؛ احکام  این گفتمان ناشی از ندیدن جمله

هایی الزام  شرعی مربوط به ساماندهی امور حکومتی بسیار است و واجبات و حدود و حرام
داند باید آن  هر نظام سیاسی که اسالم را مرجعیت خود میگیرد. احکامی که  آور را در برمی

بنابراین کسی که میرا پاس   گوید اسالم نظام سیاسی معینی را در نظر نگرفته و  بدارد. 
منظورش جنبٔه اجرایی باشد، از یک جهت حرفش درست است اگرچه لفظی که به کار برده  

ادن به نفی رابطٔه شریعت با سیاست  مبهم است و ممکن است دچار بدفهمی شود اما ادامه د
احکام شرعی مربوط به عرصٔه سیاست نوعی عناد در مخفی   گونهبا وجود آشکار بودن این 



 خواندیفرا م ی ( اسالم به آزاد۱۹)

278 
 

ساختن حقیقت است چرا که احکام شرعی خود دلیل است و مسلمان در برابر آن راهی ندارد  
 چه خداوند به او امر نموده: جز گفتن آن

﴿ ْ ِ َورَُسوَِلِ ِلَْحُكمَ إِنذَما َكَن قَْوَل ال ن َيُقولُوا َسِمْعَنا  ُمْؤِمننَِي إَِذا ُدُعوا إَِل اّللذ
َ
 بَيَْنُهْم أ

َطْعَنا
َ
 [ ۵۱]نور:  ﴾ َوأ

شان داوری  )گفتار مؤمنان هنگامی که به سوی الله و پیامبرش خوانده شوند تا میان
 کردیم(، گویند: شنیدیم و اطاعت  کند، تنها این است که می

﴿ ُ إَِذا قَََض اّللذ ُمْؤِمَنةٍّ  َوََل  لُِمْؤِمنٍّ  َكَن  ِمْن    َوَما  اْْلَِْيَةُ  لَُهُم  يَُكوَن  ن 
َ
أ ْمًرا 

َ
أ َورَُسوَُلُ 

ْمرِهِمْ 
َ
 [ ۳۶]احزاب:  ﴾ أ

)و هیچ مرد و زن مؤمنی را سزاوار نیست که چون الله و پیامبرش به کاری فرمانده 
 ختیاری باشد(. دهند برای آنان در کارشان ا

های جدید هشیار باشد؛  مسلمان معاصر باید نسبت به نفوذ مفاهیم سکوالر از نفوذگاه
های گوناگون برای خود راه نفوذ  تواند با فرم سکوالریسم یک ایدٔه مرکزی سخت است که می

لباسی ـ   آن ـ در هر شکل و  ایدٔه سکوالریسم ضامنی برای کشف  از جوهر  آگاهی  بیابد. 
 است.

که:   آید، به این عنوانای دیگر ـ در یاری این مقوله ـ به میان میجا مقولهینا 
شریعت در باب نظام سیاسی جز اساسیات و قواعدی کلی مانند عدالت و شوری  

ارزش این  مانند  نمانیدٔه  و  احکام  بقیٔه  اما  نگفته،  دیگری  سخن  واال،  های 
ها را که بزرگ میان دورانهایی است که تغییر زمان و مکان و اختالف  مصلحت

 گیرد. می نگرانٔه بزرگی است در نظرنیازمند اجتهاد مصلحت
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نگرانه نیست و دربارٔه نقش و حضور بارز این اجتهاد  شکی در ضرورت اجتهاد مصلحت
در شریعت بحثی نیست، اما تقریر این اجتهاد نباید دستاویزی برای دور انداختن احکام و  

تر در شریعت مقرر و از نگاه  اشد. توجه به اهمیت مصلحت پیشتشریعات تفصیلی شرع ب 
جا جز کوچک شمردن احکام تفصیلی حرف جدیدی به  ق است، بنابراین این فقهی مورد اتفا 

 میان نیامده است. 
های کلی مانند عدالت و آزادی و شورا و مانند آن دقت اگر در موضع مردم در برابر ارزش

ها موضعی مثبت دارند و اختالف  لی همه دربارٔه این ارزشکنی خواهی دید که به طور ک
های کلی و میزان الزامی  اسالم در تفاصیل و جزئیات درونی این ارزشمیان سکوالریسم و  

مدار الزامی  گذاری است که آیا این قوانین برای سیاستبودن احکام جزئی در سطح قانون
آن  یا  تاریخاست  است  احکامی  مربوط  که  که  یا  مند  است  خود  مکانی  و  زمانی  شرایط  به 

 گذارد؟ آن را به صالح بداند به اجرایش میمدار هرگاه وابسته به مصلحت که سیاست
ها و نمودهای واقعی آن با  سکوالریسم درباره بسیاری از جزئیات مربوط به این ارزش

نبوی است و  اسالم اختالف دارد و از سوی دیگر خواهان غیر الزامی بودن احکام قرآنی و  
ای ها جملهاین ارزش  این نمود عملی جدایی دین از حکومت است، به خالف اسالم که برای 

از تفصیالت را ذکر کرده و بسیار دربارٔه مضامین درونی ارزش عدل و حدود آزادی سخن  
که این احکام دارای  گفته همراه با واجب دانستن سلطٔه احکام شرع بر نظام سیاسی و این 

ند، پس  بند باشد و در عمل نیز آن را الزامی بدا زام است که حکومت باید به آن پایصفت ال 
چه در نص نیامده  چه از امور سیاست که در نص آمده در دایرٔه الزام شرع است و آنآنهر 

ف درباب امور   مجال اجتهاد سیاسی است که وابسته به مصلحت معتبر است چرا که تصرِّ
 حت است.شهروندان وابسته به مصل
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درونی نیست  های اساسی عام صرفا شعارهای زیبا و خالی از مضمون  در حقیقت ارزش
اش باشد. عدل یک مبدأ  تواند جدا از قوانین تفصیلی و جزئیات تعیین کنندهها نمیو ارزش

اش اتفاق نظر دارند، اما شریعت حاوی جزئیات پرشماری است که ماهیت  کلی و همه درباره
سازد. هر  کند و ویژه بودن اسالم را در این زمینه آشکار میاسالم را مشخص میعدل در  

میمل  کلی  مبادی  این  شرح  به  که  است  حاوی جزئیاتی  دینی  و  تمدن  و  و همین  ت  پردازد 
سازد و کسی نیست که بگوید:  جزئیات است که اندیشه و دین و فرهنگ هر ملتی را ویژه می

 بندم. ای ـ تنها به اصول کلی پایمن ـ بدون هیچ مرز و محدوده
از  جزئیات میراث، مرد بهرٔه بیشتری    مقتضای عدالت در اسالم این است که در برخی 

داشته باشد، در حالی که در بینش سکوالر معاصر این نوعی ستم در حق زن است. بر اساس  
الهی حفظ    هایرویکرد اسالم، الزم است که دین مردم از طریق منع هرگونه تعدی به حرمت
تم و تعدی است. شود که این در مفهوم شرعی از عدل و رحمت است، اما نزد دیگران نوعی س

مسلمان در برابر حکم قطعی خداوند حق انتخاب ندارد، اما در سایٔه آزادی به مفهوم لیبرال،  
این  و  است.  استبداد  نوعی  ارزشاین  این  فرهنگی  که هر  دید  بر  گونه خواهی  را  کلی  های 

 کند. دهد و تصور میاس مبانی خود شکل میاس
به   من  بگوید:  مسلمانی  هرگاه  پایبنابراین  آزادی  و  شورا  و  آن عدالت  بدون  که  بندم، 

جزئیات و تفصیالت احکام شرع را در نظر بگیرد، او در حقیقت جز به برخی شعارهای کلی  
پای اعالم  نیست  بحث  محل  اساسا  نمایانکه  که  چیزی  کرده؛  نگرش  ویژگی  گر بندی  های 

 اسالمی نیست. 
بندی ادی هستیم تنها در میزان پایگوید ما ملزم به مببرای همین، حقیقِت کسی که می

شود. ما چیزی به نام  او به تفصیالت تعیین کننده و شرح دهندٔه این مبادی مشخص می
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ری از آنان  اش، نداریم. اما در حقیقت بسیا »آزادی« بدون توضیِح حقیقت و ماهیت و فلسفه
اسالم آزادی را به عنوان    کنند کهاند اما بر اساس مرجعیت لیبرال و گمان میبند به آزادیپای

یک اصلی کلی عام پذیرفته و آورده است، سپس به نام این این آزادی ]بی حد و ناواضح[ هر  
 کنند! چقدر از مفاهیم لیبرال را که دوست دارند در قالب اسالمی خالی می

: مبادی کلی بدون قوانین تفصیلی وجود خارجی ندارد؛ در چنین حالتی  کهاینخالصه  
ای  شود ملغمهکه مجبور میشود یا آنبند میچه در احکام شرع آمده پایلمان یا به آنفرد مس 

گونه به آن کلیات وفادار  از قوانین جزئی اما از مراجع گوناگون بسازد و گمان کند که این 
 مانده است.

عرصهشاید   کلی،  مبادِی  این  جزئیات  دربارٔه  همچنان  اما  شود:  ای  گفته 
 هاد و اختالف معتبر وجود دارد. گسترده برای اجت

گوییم: ما منکر این نیستیم، اما سخن ما متوجه کسانی است که تنها به سوی  جا میاین 
می فرا  کلی  مبادی  مربوط  این  جزئیات  و  تشریعات  به  نسبت  آن  از  پس  اما  آن  خوانند  به 

سته از احکام محکم  پذیرد و به آن دکه کلیات و جزئیات را با هم میورزند، اما آنکوتاهی می
دهد  بند است و سپس عرصٔه ظنیات را با ابزارهای شرعی مورد بررسی قرار میجزئی پای

 .گزیند، پاسخ ما متوجه او نیستداند برمیتر میچه را به گمان خود به آن کلیات نزدیکو آن
 جا شاید بپرسند: آیا این سیاسی کردن دین نیست؟این
شویم که اصطالحات به ذات خود نباید در دل مسلمان ترس یا  جاست که باید یادآور  این 

دلهره بیفکند؛ دربارٔه سیاسی کردن دین نیز اگر منظور از آن سوء استفاده از دین یا برخی  
حزبی باشد چنین کاری آشکارا نکوهیده و  از احکام دینی برای رسیدن به منافع شخصی یا 

و مرتکب آن به اندازٔه جرمی که مرتکب شده    بلکه در تضاد با احکام و مقاصد شریعت است
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سزاوار عیب و نکوهش است، اما این انحراف مخصوص دین نیست بلکه هر ارزش زیبایی  
 گیرد.زدگی قرار ها مورد سوء استفاده یا سیاستتواند از سوی همٔه گروهمی

التزام    اما اگر منظور از سیاسی کردن دین، طعنه زدن به مطالبٔه حاکم سازی شریعت و 
 به احکام آن در امور جامعه باشد، این طعنه از دو جهت خطاست:

: ارتکاب ستم در حق مخالفان با طعنه زدن به آنان بدون موجب، و نه  خطای نخست
 اند.ایشتنها این، بلکه در امری که شایستٔه ثنا و ست 

دهد  ن نشان میاند و ایساختن اسالم را سیاسی کردن آن نامیدهکه پیاده: این خطای دوم
که گویندٔه این سخن معتقد است که اسالم اساسًا ربطی به سیاست ندارد و هرگونه عملی  
ـ   این  و  است  نادرست  جای  در  آن  از  استفاده  معنای  به  سیاسی  جانب  در  اسالم  ساختن 

اش از مرجعیت سکوالر در دور  ینید ـ نشان دهندٔه تاثیر گرفتن واضح گویندهبکه میچنان
 دین از نظام سیاسی و امر عمومی است.ساختن 

گویند؛ که اگر منظور آنان افراد  شبیه به این، سخن کسانی است که از »اسالم سیاسی« می
ا عدل و انصاف به  تواند از آنان به اسم خودشان نام ببرد و بهای خاصی است مییا گروه

بی بپردازد،  وجو آنانتقادشان  توهم  که  ببرد  کار  به  را  لفظی  نسخهکه  از  د  گوناگون  های 
کند! چنین  ها« دین را وارد امر سیاسی میکه یکی از این »اسالم اسالم را به وجود آورد و این 

آنان به فرهنگ  لغات سکوالر  دایره  از  فاسد است و  و  نهادنی گمراه کننده  نفوذ کرده    نام 
رابطه اسالم  آنان  نگاه  از  و ربطی است.  پروردگارش  و  بنده  میان  است  ساماندهی    ای  به 

زندگی و معیشت مردم ندارد. در نتیجه هر حکمی که با مزاج سکوالر آنان در تضاد باشد را  
نامند، به این معنای که این اسالم واقعی نیست، یعنی اسالمی که تنها  »اسالم سیاسی« می

 های فردی مربوط است، یعنی همان تصوری که سکوالریسم از دین دارد. جنبٔه عبادتبه 
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 راه حل است  تنها( سکوالریسم ۲۷) 
ین عبارت بر حسب حالت تنفر جامعه از سکوالریسم گاه به گاه آشکار و سپس پنهان  ا
آن   ای معین به دلیل گسترش آگاهی از حقیقت سکوالریسم و دشمنی شود؛ هرگاه جامعهمی

می گسترش  سکوالریسم  به  بدبینی  دین،  نبا  عمومی  عرصٔه  از  نیز  عبارت  این  اپدید  یابد 
 آید. شود و با کم شدن نفرت از سکوالریسم دوباره به سطح میمی

داری جامعه و رد آن به معنی عدم  نشینی این عبارت از عرصٔه عمومی به سبب دین عقب
شده و در نقاب سخنانی دیگر که همین معنا را  شود پراکنده  وجود آن نیست، اما باعث می

عبارتمی این  هرچند  شود  ظاهر  نخست  رسانند  عبارت  وضوع  و  ت  ِحدِّ به  جایگزین  های 
دارد،  نباشد. عباراتی که مفاهیم سکوالر را به سان طوق نجاتی به جوامع مسلمان عرضه می

 کند. اگرچه به صراحت از لفظ سکوالریسم استفاده نمی
بررسی   چه  با  حل  راه  سکوالریسم  که:  پرسش  این  طرح  و  مقوله  این  دقیق 
ای نیازمند به بررسی  هایی چند رسید که هر پاسخ، مقولهاسختوان به پمی  چیزی است؟

 است: 
 مقولٔه نخست: سکوالریسم راه حل رهایی از استبداد است: 

رد. کیست  داهای سالم استبداد و سرکشی حاکمان را بد میشکی در این نیست که درون
امری است فطری که زندگی در سایٔه استبداد و سرکشی و فساد حاکمان را تاب بیاورد؟ این  

ای هستند که عدالت و حفظ حقوق و  که همه بر آن اتفاق نظر دارند و همه خواهان جامعه
  جا این مقوله از عاطفهٔ دهد. این فرما باشد و ستم و تجاوز در آن رخ نمیها بر آن حکمآزادی

ل پذیرش  برد تا اندیشٔه سکوالریسم را قابانسانِی خواهان حقوق و عدالت و آزادی بهره می
 سازد. بر اساس این ادعا، سکوالریسم تنها راه حل رسیدن به این بهشت موعود است.
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های مستبد  رهایی از سیستماما پرسش دشواری که نیازمند پاسخ است این است که:  
 د؟ چه ربطی به سکوالریسم دار

این این  ایراد  که  سطحیجاست  و  تقلیل  میسازیگونه  آشکار  پاسخها  با  و  یی  ها شود 
شویم که به اساسی موضوعی و درست تکیه ندارد؛ در نتیجه این مقوله به شدت  روبرو می

شود، زیرا عدالت و آزادی و کرامت به صرف سر دادن شعار و سخنان  ضعیف نمایان می
که نیازمند یک سیستم متکامل و فرهنگ عمومی و مؤسساتی  شود بل پرطمطراق محقق نمی

های نوری با این اندیشٔه ساده که سکوالریسم راه حل است  ا سالهقدرتمند است... همٔه این 
سرگرمی قبیل  از  سخنی  چنین  حقیقت  در  دارد.  فاصله  نیست،  از یا  که  است  فکری  های 

و   برتافته  روی  مشکالت  عالج  واقعی  اسباب  در  میجستجو  جدید  هیچ  مشکلی  که  سازد 
 ربطی به هیچ درمانی ندارد.

ای قوی برای  ظام سکوالر غرب که توانسته نمونهشود: پس نجا گفته میاین
 ها باشد چه؟حفظ حقوق و آزادی 

پاسخ به این مقوله به دور از مناقشٔه جزئیاتی که زیر مفهوم آزادی و حفظ حقوق قرار  
آیا در تصور شرع می این است که: موفقیت یک  گیرد ـ که  یا خیر ـ  ی مورد پذیرش است 

زمانی خاص معنایش این نیست که سکوالریسم راه حل    تجربٔه سکوالر خاص در مکان یا 
یک   به  غربی  فرهنگ  در  سکوالریسم  است.  مکانی  و  زمان  هر  در  موفقیت  برای  جادویی 

های  عقاید دینی و حکومت  تجربٔه تاریخی طوالنی مملو از روابط پیچیده و در هم تنیده میان
تخاب )سکوالریسم( سر بر آورده  دنیوی آنان است و از پی این تجربٔه خسته کننده، این ان

حکومت و  مؤسسات  که  ویژگی  است  انتخاب  این  بنابراین  کردند.  بنا  آن  بر  را  خود  های 
زادی  خودش را دارد و موفقیت تجربٔه سکوالر برای فراهم آمدن برخی از مظاهر عدالت و آ
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واهد  های دیگر موفق خ در یک سیاق خاص معنایش آن نیست که این تجربه در همٔه سیاق 
از سوی دیگر همین  آزادیطور که برخی سیستمبود.  ها در  های سکوالر در حفظ حقوق 

سازی  ها و ویرانهای سکوالر دیگری نیز در سرکوب انسانسطح باالیی قرار دارند، سیستم
ن حقوق پروندٔه سیاهی دارند. بنابراین اندیشٔه حفظ حقوق از دریچٔه  جوامع و زیر پا نهاد

 اندیشی فکری و تاریخی است.عی سادهسکوالریسم نو 
بر این اساس، کپی کردن این انتخاب و تعمیم آن بر همٔه مردم یک نوع تنبلی فکری است  

گر نوعی  بیند و بلکه نشاننمیطور که جز با عینک دیگران  انجامد، آنکه به تعطیلی عقل می
طور  شود، آنمنجر می  شکست درونی است که به از کار افتادن دستگاه ایمنی ذاتی انسان

 کند راهی برای رهایی نیست جز تقلید جای پای دیگران. که گمان می
این  اما اگر اساس های سکوالریسم را تفکیک کرده و به آن دقت کنیم و به شرایط تولد 

چگونه به نزع قدسیت از هر چیز و خالی شدن جوانب گوناگون زندگی از ارزش    اندیشه که
انسان را به یک کاال و ابزار مصرفی تبدیل کرد و دیگر ایرادهای این ایده، و اخالق انجامید و  

حل  راه  چنین  که  شعارها  دست  این  بودن  سطحی  واقع به  پیچیده  شرایط  برای  را  هایی 
 .بردکند، پی میپیشنهاد می

آزادی و  حقوق  جستجوی  و  طغیان  و  استبداد  از  رهایی  انگیزهبنابراین،  و  ها  مهم  ای 
، اما این تصور که سکوالریسم راه حل است، یک توهم بزرگ و حالتی روانی  ضروری است

 خواهند! کند، چون سکوالریسم را میاست که تاثیر گرفتگان از سکوالریسم را آرام می
 ه حل اختالفات عقیدتی و دینی است مقولٔه دوم: سکوالریسم را 

د. گوینده نیز با طول و  آیجا حرف از اختالفات عقیدتی بزرِگ میان مردم پیش میاین 
گوید که چگونه  تفصیل دربارٔه اختالفات دور و دراز میان ادیان و دروِن یک دین سخن می
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بب اختالف در دین  افتند و تکفیر و جنگ و درگیری به سدر عالم واقع مذاهب به جان هم می
است، بنابراین  دهد و این چیزی است که با بررسی تاریخ و حال قابل مشاهده  و اعتقاد رخ می

تنها راه حل سکوالریسم است؛ چیزی که همٔه این افکار و عقاید را به گوشه برده و دیگر هیچ  
 تاثیر بدی بر زندگی مردم و روابطشان نخواهد گذاشت.

و عقیده یکی از اسباب دشمنی شدید میان مردم است و چه   بدون شک اختالف در دین 
یم مردم تجاوزها شود. فرهنگ غرب اما به سبب  ها رخ دهد و به حر بسا به سبب آن ستم

که  تجربٔه تاریخی آنان با دین، سکوالریسم را راهی برای حل این خالفات دانسته است، چنان
ها بر سر آن شدت گرفت و از سوی  منیمفهوم دین در تاریخ آنان رو به ضعف نهاد و دش

 نبود. دیگر دچار تحریف شد، بنابراین راهی جز یک نظام جایگزین 
در   اما  امشکل  تاریخ اسالم است که نشانعبور  بر  آن  پیاده ساختن  این تجربه و  گر  ز 

تفاوت حجم  درک  در  قصور  و  بزرگ  بس  است  سیاق  خطایی  و  تمدنی  سیاق  یک  میان  ها 
تمدنِی کامال متفاوت با آن است؛ در تاریخ اسالم و در طول سیزده قرن، سلطه از آن شریعت  

این م در  و  است  زمان دولتبوده  سرزمین های گوناگون دت  در  و دورانی  های متفاوت  ها 
اند و کسی در طول این مدت به این نتیجه نرسیده بود که مشکل در  قدرت را به دست داشته

دادند، اما خود دین  ها را به اموری دیگر ارجاع میخود دین است، بلکه اسباب ستم و دشمنی
آن با هم اختالف داشتند.    هایسازیز احکام و پیادهمحل اتفاق همه بود اگرچه در برخی ا

در حقیقت بازگشت به دین ضمانتی است برای احقاق حقوق و داوری در اختالفات و بستن  
درگیری و  اختالفات  برای  را  دروازه  آن  الغای  اما  دشمنی،  خواهد  راه  باز  بیشتری  های 

 گذاشت.



 تنها راه حل است سمی( سکوالر ۲۷)

288 
 

ه کسی که  کند، در نتیج دم تضمین میاسالم، همان دینی است که اقامٔه عدل را میان مر 
یا   عمومی  عرصٔه  در  اسالم  سلطٔه  الغای  و  سکوالریسم  طریق  از  را  دین  ساختن  محدود 

گوید که اسالم دین حق نیست و حاکم  کند به زبان حال و مقال میسیاست را مطالبه می
های  ضمانت سازد و ساختن آن و پیاده کردنش، هدایتی که بشر امیدش را دارد برآورده نمی

که یک غیر مسلمان چنین  حاکم ساختن عدالت مطلوب در خود ندارد. ما از این الزم را برای  
کنیم و در چنین حالتی با وی  بینی میکنیم و آن را پیشسخنی را بر زبان آورد تعجب نمی

گوییم، اما تعجب از مسلمانی  دربارٔه درستی دین اسالم و محاسن و فضایل آن سخن می
گوید، زیرا اعتراف به درستی  دارد و سپس چنین چیزی می که به درستی این دین باور است 

دین اسالم و خدایی بودن آن، موجب این است که باورمند به این دین همٔه هدایت و عدل را 
 در محقق ساختن و حاکم ساختن آن بداند. 

و آن این است که چون  انگارانه بنا شده است،  ای سادهدر حقیقت چنین ادعایی بر اندیشه
داری در اسالم اختالف نظر هست، باید  مسلمانان دربارٔه برخی از جزئیات حکومت  میان

اسالم را به طور کلی از شما مسلمانان دور ساخت و نظامی را که کامال مخالف دین شماست  
ین تنها  اش باور ندارید به زور بر شما حاکم ساخت، زیرا او به آن راضی نیستید و به درستی

 راه حل است!
این نظریه در حقیقت هیچ راه حل درستی را در خود ندارد و پیاده ساختن قوانین  اما  

اش این نیست  سکوالر بر مردم با استفاده از آتش و آهن و دور ساختن زورکی شریعت معنی
ر اساس هر  توان بای بلکه این به معنای استبداد است و با استبداد میکه راه حل را ارائه داده

یا غیر سکوالر ـ حکومت کرد و این معنایش آن نیست که راه حلی را مطرح    نظامی ـ سکوالر
ای. حقیقت راه حل سکوالر نیز یعنی پشتیبانی از تغییر جبارانه و دور ساختن شریعت  کرده
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ه  که این همان راه حل است، زیرا شما ـ ببا استفاده از زور و سپس قانع ساختن مردم به این 
ان ماست ـ راه حل دیگری ندارید و هر راه حل دیگری بر اساس  که قدرت در دست دلیل آن

 منطق قدرت ـ نه قدرت منطق ـ مردود است!
که این  است  این  آن  و  باشد  حاضر  خواننده  ذهن  در  باید  نیز  محوری  معنای  یک  جا 

ری که یک  گیرد، طوهای سیاسی در واقعیت بر اساس قناعت همٔه مردم شکل نمیسیستم
آل است که در واقع  مردم پذیرفتنی و قانع کننده باشد. این یک تصور ایده  سیستم برای همهٔ 

سازند و  ها با استفاده از قدرت خود را حاکم میبشری وجود نداشته و ندارد. همٔه سیستم
قانع کردن ملت تالش می راه  زیبا  سپس در  را  را عادالنه و نظام خود  کنند و قضیٔه خود 

دانند که هرچقدر از قدرت اقناع باالیی برخوردار باشند و  ل میکنند و در عین حا عرفی میم
هر قدر به نیکی عدالت را برپا سازند باز هم قشری از مردم از این سیستم راضی نخواهند  

 ها نیست. بود، اما این مانع از برپایی سیستم
را به   کنیم این یعت را تقریر میگوییم که وقتی مشروعیت حاکمیت شر این را برای آن می

دانیم که قانع ساختن همٔه کسانی که قرار است تحت حاکمیت اسالم زندگی کنند  خوبی می
ممکن نیست، به ویژه اگر به اسالم باور نداشته باشند. این بر کسی پوشیده نیست که غیر  

درست نیست  دهد بر اساس دین و باور خودش بر وی حکومت شود، اما  مسلمان ترجیح می
ببی برای الغای حکم اسالمی شود که به آن باور داریم و مسلمانان را از  که این حقیقت س 

سرزمین  و  کنیم  محروم  پروردگار  حکم  قرنپذیرش  که  نظامی  از  را  مسلمان  های  های 
ها را به مجرد قانع ساختن همٔه  شود همٔه این متمادی بر آنان حکومت کرده دور سازیم. نمی

چه  ت و برای هیچ نظامی رخ نداده و نخواهد داد، اما آنا کرد، زیرا این شدنی نیس مردم الغ



 تنها راه حل است سمی( سکوالر ۲۷)

290 
 

که همه قانع  کند، نه آنواجب است، این است که این سیستم برای همه عدالت را تضمین می
 ها بهتر است. شوند که این نظام از دیگر نظام

ه اقشار متفاوتی از مردم  داند کهاست، برای مثال نظام لیبرال میاین حال همٔه سیستم
انتخاب این  دست  مخالف  خودش  بودن  برحق  به  مردم  کردن  قانع  برای  تالش  از  اما  اند، 

انتخابنمی های جایگزین که برای مردم بهتر باشد نخواهد پرداخت  کشد و به جستجوی 
ن  بلکه سعی خواهد کرد از خالل پیاده ساختن این سیستم به دیگران ثابت کند که این بهتری 

 ست.انتخاِب پیش روی آنان ا
با این یادآوری به سطحی بودن این اندیشه پی خواهی برد که به مجرد وجود گروهی از 

پسندند سعی در جایگزین کردن سکوالریسم با نظام اسالمی  مردم که حکم شریعت را نمی
کی  دار آن است که برای راضی کردن یک گروه اقلیت سعی در حاکم ساختن زوراست. خنده

 پذیرند!ریت آن را نمینظامی را دارند که اکث
 مقولٔه سوم: سکوالریسم راه حلی برای فهم بهتر از دین است 

در نگاه صاحبان این مقوله، سکوالریسم در ذات خود دشمن دین نیست و هیچ مخالفتی  
از دین  آل برای فهم صحیح و عقالنی  با دین ندارد. آنان سکوالریسم را به عنوان راه حلی ایده

 دانند. ای تنگ نظرانه و تفسیرهای افراطی میهدر برابر برداشت
اش یعنی ارتباط میان بنده و  بر اساس این نگاه، سکوالریسم دین را به جایگاه طبیعی

ای روحانی و صادقانه به دور از هرگونه قید و بند بیرونی یا  گرداند. رابطهپروردگار بازمی
 م صحیح است. م سکوالر از دین، همان فهاجبار. از نگاه آنان این فه 

از داخل.   آن  نه فهم  آن است  از  بیگانه  این در حقیقت فهِم دین بر اساس یک معیار  اما 
شناسد بلکه مبانی سکوالر  شخص سکوالر، دین را بر اساس مبانی و اصول و احکامش نمی
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می حاکم  آن  بر  این را  و  گرداند.  سکوالر  مرجعیت  به  محکوم  دین  آن  گونه،  فهم  ابزارهای 
د. بطالن این سخن از سوی کسی که به حقیقت دین و طبیعت آن آشناست، نیاز به  خواهد بو 

این نگاه را به شکلی بدیهی میمناقشه ندارد و هر مسلمانی اشتباه  داند. زیرا  ای طوالنی 
می روز  هر  که  قرآنی  و  دارند  باور  آن  به  که  پیامبرشان  اسالمی  سنت  و  ه  ک   ملسو هيلع هللا ىلصخوانند 

این تصویر است. برای مسلمانی که از ایمانی درست برخوردار   شناسند، کامال مخالفمی
داند که اسالم صرفا یک رابطٔه  است امکان ندارد که چنین سخنی را بپذیرد یا باور کند. او می

ای تنگ نیست که بنده از طریق آن با پروردگارش ارتباط بگیرد و این رابطه محدود در دایره
داند اسالم مقید به حدودی  طور که میٔه دین نیست، همانه بخشی از دین است اما هم اگر چ

گیرد، بلکه  های متضاد دیگر قرار میمعین و محدود به آزادی فردی نیست که در برابر آزادی
 که بر زندگی مردم و جزئیات گوناگون آن حاکم شود. شود تا آنتر میدر عمل از این وسیع
دین را برداشته و بنابر حد و مرز سکوالر  در سکوالریسم این است که  فهم صحیح دین  

های آن و هیچ چیز  سازیکه در خود دین و نصوص و اصول و پیادهکنند، بدون آنتفسیر می
دیگری نگاه کنند، و سپس الزم است که این تفسیر را بپذیریم و برایش از آنان تشکر کنیم و  

 عقل و آزادی اندیشه است!پیروشان شویم، زیرا این منطق 
مقولٔه چهارم: سکوالریسم راه حلی برای جلوگیری از سوء استفادٔه از دین در  

 اختالفات سیاسی است 
این مقوله داستان یا دروغ ـ نقل میذیل  تا  ها و رویدادهای پرشماری را ـ راست  کنند 

این دومثالی باشد برای بهره از دین در عرصٔه سیاست، چه در  تاریخ  برداری  از  یا  ران و 
های دیگر. هدف چیزی نیست جز بازی با  ها و ملتهای نخست اسالم یا از فرهنگدوران
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احساسات مردم که اساسا سوء استفاده از دین را دوست ندارند تا در نتیجه به سکوالریسم  
 راضی شوند. 

و درست  گذارد و به شکل موضوعی ای میاما هنگامی که انسان خردمند عاطفه را گوشه
های سیاسی از دین نباید به  برداریشود که در واقع بهرهندیشد متوجه میابه این مقوله می

ای برسد که سکوالریسم غربی به آن رسیده است، یعنی وجوب دور ساختن دین  چنین نتیجه
برداری یا سوء استفاده  توان مورد بهرهاز فضای سیاسی. همٔه معانی زیبا و نازیبا را می

دوستی و دیگر  و انسانیت و حقوق بشر و امنیت و عدالت و میهن   ر داد؛ برای نمونه: آزادیقرا 
ها و بزرگترین  برداری سیاسی قرار گرفته و به نام آن بدترین جنایتمفاهیم، همه مورد بهره

شویم تا مورد  تجاوزها در حق بشر صورت گرفته، پس چرا خواستار الغای این مفاهیم نمی
 ه قرار نگیرند؟!سوء استفاد 

چنین نمی  کسی  این پیشنهادی  که  است  دین  تنها  خندهکند.  دربارهگونه  فکر  دار  اش 
کنند باید آن را الغا کرد، گویا حکم بر اساس  کنند که چون برخی از آن سوء استفاده میمی

  ایدین باید از سوی خود پروردگار جهانیان انجام شود که هیچ سهو و اشتباه و خطا و ذره
ش رخ ندهد و در غیر این صورت باید آن را به طور کلی از وجود  ظلم از سوی اجرا کنندگان 

 کنار زد. بدون شک چنین طرز فکری اوج افراط است.
ضمانت وضع  آن  حل  راه  دارد،  را  امر  این  اصالح  قصد  که  این کسی  از  که  است  هایی 

ارت بهره برای  آن  از  استفاده  سوء  یا  دین  از  اشتباه  آنبرداری  است  کاب  دین  خالف  چه 
از سوی سازمانلوگیری کند. چنین ضمانتج ابزارهای الزم و فرهنگ عمیق و  هایی  ها و 

آگاهی است که باید در عالم واقع رخ دهد و در خرد جامعه جای گیرد تا هر شخص یا گروه  
ند.  برداری از دین برای توجیه انحراف خود دارد، متوقف سازیا سیستمی را که قصد بهره
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لوگیری از سوء استفاده طرز فکری اشتباه و در عین حال غیر عملی  اما الغای دین برای ج 
گویند بلکه همواره  ای آن را ترک نمیکه تو دین را ترک کردهاست؛ زیرا مردم به مجرد این 

طور کسانی که  کسانی خواهند بود که صادقانه خواهان پیاده ساختن دین هستند و همین 
ای نخواهد داشت جز به  نین روشی عمال هیچ ثمرهفاده از آن را دارند، و چقصد سوء است

 بازی گرفتن دین شخص و انداختن آن در باتالق شبهات. 
بنابراین، سکوالریسم راه حل هیچ چیز نیست، بلکه یک کپی ناشیانه از مشکلی فرهنگی  

سبب تنبلی فکری به  شان است که به  در تاریخ غرب و نوع رابطٔه آنان با دین تحریف شده
آنسرزمین  بدون  سازد،  آشفته  را  مردم  تصور  تا  شده  آورده  ما  اسالمی  نتیجههای  ای  که 

واقعی در حفظ حقوق مردم و برپایی عدالت داشته باشد و بلکه تبدیل به بزرگترین مانع در  
 برابر هر دعوت واقعی به سوی عدالت و حقوق شود. 
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 دیشه رفت ( با اندیشه باید به مصاف ان۲۸)
آورند و معنای درستی را در نظر دارند و آن  مردم این مقوله را به زبان میبسیاری از  

تر است. ای قویمناقشٔه افکار و نقد آن و بیان ضعف و قدرت آن و پاسخ به اندیشه با اندیشه 
که  ا آنبه بیان دیگر: نگاه صحیح را باید عرضه کرد و دالیل و براهین را برای تایید آن آورد ت

این های  اندیشه گردد.  ویران  پایه  از  میمنحرف  مثبت  گونه  تاثیر  مردم  تصورات  بر  توان 
 گذاشت و بسیاری از مفاهیم اشتباه را تصحیح کرد. 

گر اهمیت رویارویی افکار باطل با اندیشٔه صحیح و  این معنایی است صحیح که نمایان
ان استوار است زیرا  بر پایٔه دلیل و بره ضرورت عرضٔه گفتمانی قانع کننده و مؤثر است که 

اش توجه برخی از جوانان را به  ممکن است بسیاری از مفاهیم باطل به سبب قالب فریبنده
در  آن  بیان  و  ظاهرش  زیبایی  سبب  به  که  باطلی  باورهای  نبوده  کم  کند.  جلب  خود 

آنعبارت بدون  یافته،  رواج  مردم  میان  در  زیبا  تهای  در  کافی  دالیل  باشد؛  که  اییدش 
اش را با  دارد و چهرٔه بزک شدهاساس بودن آن برمیت که تفکر نقادانه پرده از بیجاساین 

 شوید. آب حقیقت می
اما چیزی که باید نسبت به آن هشیار بود این است که این عبارت گاه برای معنای دیگری  

جا گوینده  ود؛ این ررود و انحصار موجود در جمله برای هدفی خاص به کار میبه کار می
خواند و هرگونه الزام یا منعی را در برابر آن رد  ه رویارویی فکری با یک اندیشه فرا میب

میمی که  هنگامی  وی  این  کند.  به  را  پیامی  گفت،  پاسخ  اندیشه  با  باید  را  اندیشه  گوید: 
می تنهمضمون  و  ندارد  تأثیری  داشتن  باز  یا  الزام  اندیشه،  دنیای  در  که:  حل  رساند  راه  ا 

 اقشه است نه منع و الزام. گفتگو و من 
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چه مخالفت علنی با شریعت اسالمی است یا ممنوعیت  این مقوله مثال هنگام ممنوعیت آن
ارتداد و یا منع تشویق به فحشا و منکرات و یا جلوگیری از نشر مذاهب باطل که با اصول  

کتاب ترویج  یا  دارند  مشکل  میاسالم  میان  به  منحرف  این آهای  میید.  که  گویند:  جاست 
تواند پول تقلبی را از  اندیشه را تنها باید با اندیشه پاسخ گفت و فقط پوِل اصلی است که می

تر  ها رویارو شوند، در پایان این اندیشٔه درستمیدان خارج کند، بنابراین بگذارید اندیشه
حث کنیم،  و مصادره را وارد ب  که بخواهیم مسئلٔه منع و الزامشود، بدون آناست که پیروز می

دهد. این طرز فکر باعث شده که برخی  ای ندارد، بلکه نتیجٔه عکس میها فایدهچرا که این 
یک  اساس  بر  آور  الزام  قوانین  هرگونه  منع  آن  و  برسند  دیگری  نتیجٔه  به  آن  طرفداران  از 

 استدالل دینی است.
است. اصل این  افراط نکوهیده شده    این مقوله از خاستگاه درستی آمده، اما دچار نوعی 

که تنها راه رویارویی با  گفته که با اندیشه باید به مصاف اندیشه رفت صحیح است، اما این 
از  اندیشه برخی  مناقشٔه  و  گفتگو  است.  افراط  بدانیم،  فکری  جدل  و  گفتگو  را  باطل  های 
ر آن برای تأثیر  ها مهم و ضروری است و از سوی دیگر منع و محدود ساختن حضواندیشه

فتن برخی از مردم نیز راه حل مهم و مفیدی است و تضادی بین این دو نیست، زیرا یکی  نگر 
 برای برخی از مردم مفید است و دیگری برای گروهی دیگر. 

دانند که محدود ساختن برخی از  ها یک مسئلٔه بدیهی. مردم میاین مسئله در ذهن انسان
ای که دعوت به خشونت  با نگاه به اندیشه  مفید است. برای مثالبار، بسیار  های زیاناندیشه

دهد، خواهی  شان میو تجاوز در حق مردم یا تعطیل منافع آنان و یا به خطر انداختن امنیت
دانند تا دایرٔه  ای را ضروری میدید که همٔه مردم جلوگیری از نشر و گسترش چنین اندیشه

جا  بیشتری متوجه جامه نشود. این   تر نشود و زیانوسیعگیرند  کسانی که از آنان تأثیر می
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دانند  دیگر کسی را نخواهی دید که بگوید: اندیشه را باید با اندیشه پاسخ گفت! زیرا همه می
شود و  که منع، بخشی اساسی از راه حل است که با گفتگو و مناقشه و بیان ادله کامل می

 بینند. میان این دو تعارضی نمی
این   اعتراضی مشکل  چنین  که  می  است  مطرح  هنگامی  از تنها  خاصی  نوع  که  شود 

اندیشه و  اندیشهتصورات  یعنی  باشد،  میز  روی  بر  زاویه  ها  شرعی  تصورات  با  که  هایی 
گیرد و بر زبان  برداری قرار میداشته باشد. در چنین حالتی این مقوله نیز بیشتر مورد بهره

های لیبرال است که  رگذار، ارزشهان است و عامل تاثیآید اما سبب اصلی معموال پنمردم می
از هر   بنابراین جلوگیری  نیست،  قائل  سیاسی  قانونی و  نظر  از  جایگاهی  دین هیچ  برای 

 نظری ـ هر نظری که باشد ـ به سبب یک باور دینی معنایی ندارد. 
جا در پس پرده پنهان است، این است که: آیا شایسته اما سبب اصلی که این

که اندیشه را تنها باید نه باور درونی به این نع یا الزام باشد؟  که دین سببی برای م  است
اندیشه تمام  دربارٔه  را  قاعده  این  بود  اگر چنین  که  پاسخ گفت  اندیشه  کار  با  به  دنیا  های 

دیگر  می عاملی  وجود  از  پرده  فکری،  خاص  عرصٔه  یک  به  آن  ساختن  محدود  اما  بردند، 
سازد تا چنین تصوری را بپذیرد و سپس  وارد می  ر حقیقی را بر صاحبشدارد که فشا برمی

انگیزه که  شود  توهم  این  دچار  است  در  ممکن  اما  است  مقوله  این  مانند  معین  امری  اش 
حقیقت محرک فعال در پذیرش چنین رویکردی امری بیگانه است که ربطی به این مقوله  

است تا از دروازٔه اصلی  دی را پذیرفته الزم  ندارد... بنابراین، برای کسی که چنین رویکر 
مقوله نه  بپردازد،  واقعی  انگیزٔه  و  ایراد  اصل  مناقشٔه  به  و  شود  بحث  این  غیر  وارد  هایی 

 موضوعی. 
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گویند: هر ممنوعی مرغوب است، بنابراین اگر چیزی را ممنوع اعالم کردی،  می
 آن را پرطرفدارتر خواهی کرد. 
در است  ممکن  نیز  عبارت  صحیح    این  حاالت  به  بسیاری  یا  ناصحیح  منع  مانند  باشد، 

تواند دربارٔه هر منعی و در هر حالی درست باشد. با اقرار  هایی خاص، اما نمیاعتبار سیاق 
این  میبه  منجر  نتیجه  این  به  منع  انواع  از  برخی  این که  تصور  است  شود،  قانونی  این  که 

ای  ود. این مسئلهشد رغبت در مردم میهمیشگی نیز درست نیست و منع همیشه باعث ایجا 
فهمند و هر نظامی در دوران ما لیستی بلند از ممنوعات را در  است واضح که مردم آن را می

ای از عادات  ای نیز مجموعهجانب اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و امنیتی دارد و هر جامعه
تر کردن  ر تنگها د کند و همٔه این ها را دارد که هر فرد از زیر پا نهادنش خودداری میو سنت

عرصه بر این ممنوعات و کم کردن حضور و نفرت مردمی از آن مؤثر است و هرگز به فکر  
شود یا از این بهانه برای  تر شدن این ممنوعات میکسی نرسیده که این منع باعث محبوب

 ها استفاده کند. جلوگیری از این ممنوعیت
م را برای عبور از چراغ قرمز تشویق  چراغ راهنمایی، مرد  عاقلی نیست که بگوید: گذاشتن 

میمی جرم  ارتکاب  به  میل  تقویت  باعث  جرم  برای  مجازات  وضع  و  آنکند  یا  که  شود 
شود.  ممنوعیت مواد مخدر و سموم و غذاهای فاسد باعث روی آوردن بیشتر مردم به آن می

 ها همه از بدیهیاتی است که بر کسی پوشیده نیست.این 
ای است محبوب و جذاب که مردم  را باید با فکر پاسخ گفت« مقوله  بنابراین عبارت »فکر 

به زبان می دربارٔه  بدون سبک و سنگین کردنش  ـ مثال  اگرچه در برخی جوانب  و  آورند 
ها ـ که منع در آن سببی واقعی ندارد یا به روشی نادرست انجام شده،  برخی از ممنوعیت

بیشتر   باعث  است  بسیاریممکن  نزد  هر    شدن رغبت  دربارٔه  آن  تعمیم  اما  شود،  از مردم 
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ی جدل بیهوده دربارٔه امری  نوع که اصل در منع همین قانون است،  ممنوعی یا حکم بر این 
 زند. محسوس است که از عاقل سر نمی

بر این اساس، هنگامی که برای حفظ اصول دین خود، آزادی ایراد وارد کردن در آن یا  
کنیم، همٔه این  ز گسترش فحشا در جامعٔه مسلمان جلوگیری میکنیم یا اممنوع می  ارتداد را 

کارها باعث تنگ شدن عرصه بر این عوامل و محدود شدن عرصٔه آن و زشت دانستنش توسط  
که سببی برای محبوبیت بیشتر آن شود و چنین چیزی به ذهن  شود نه آنجامعٔه مسلمان می

کند  دن منع شرعی از این عبارت استفاده میه برای کوچک جلوه دا کآید و آنهیچ عاقلی نمی
 از دو جهت مرتکب خطا شده: 

قاعده  جهت نخست: از  ناخودآگاه  اشتباه  استفادٔه  واقع  و  عقل  نظر  از  آشکارا  که  ای 
 است.

 ای از احکام شرعی. کوچک شمردن پاره جهت دوم:
حفظ امنیت یا حفظ اموال و امنیت  توان دربارٔه دیگر ممنوعاتی که به  برای همین، نمی

اقتصادی یا تحصیل یا هر چیز دیگری که به زندگی مردم مربوط است از این قاعده استفاده  
ایمان دارد شایسته نیست که مقام حفظ دین نزد    ملسو هيلع هللا ىلصبرد و برای کسی که به الله و پیامبرش  

هر چند کوچک ـ درک کند  عیف باشد و مسئلٔه منع را دربارٔه هر سبب دنیوی ـ قدر ضاو آن
 اما منعی را که مبنی بر اصول شریعت است باعث بیشتر شدن طرفداران فساد بداند! 

 زند. گویند: اما اندیشٔه صحیح خود به خود اندیشٔه اشتباه را کنار میمی
ایده  است؛  درست  حدی  تا  سخن  ادلهٔ این  با  که  روشی  ای  به  و  شود  پشتیبانی  درست   

ارائ تاثیرش نیز قویموضوعی و صحیح  دلیلی  ه شود  بود که  اندیشٔه باطلی خواهد  از  تر 
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آن بر  است  تاکیدی  این  و  برای  ندارد  برهان  و  دلیل  به  توجه  ضرورت  یعنی  شد،  بیان  چه 
 گسترش حق و رد باطل. 

می دیگر  باری  بر اما  که  است  درستی  مقولٔه  این  را  گوییم:  باطلی  معنای  آن  از  خی 
نه الزام که مستندی دینی دارد. او برای هدفی باطل به سخنی  خواهند یعنی: رد هر گومی

زند به معنای الغای  که اندیشٔه درست، اندیشٔه باطل را کنار میجوید؛ این درست استناد می
 است، نیست.  چه برایشان زیانبارعوامل مهم دیگر برای حفظ دین مردم و جلوگیری از آن

این مهم ضروری است کهاین  تاکید بر  اندیشٔه   جا  فکر کردن به روش »اندیشٔه درست، 
بینی دربارٔه تاثیر  نگری و سطحیزند« نوعی مقایسه است که خالی از سادهغلط را کنار می

ای صرفا به دلیل درست  ها در هر جامعهها در جوامع نیست. حضور اندیشهآشکار اندیشه
آ این بودن  دیگر  بیان  به  نیست.  اندیشه  ن  یک  که  نیست  درستگونه  و  هرچه  زیباتر  و  تر 
تر باشد الزاما رواج بیشتری نیز خواهد یافت. این تصوری است تجریدی و خیالی به  واضح

ای بر اساس  ها. هر اندیشهدور از درک طبیعِت جهاِن واقع و اسباب تاثیرپذیری از اندیشه 
ی و معرفتی  ای از این عوامل ربطی به فضای فکریابد که پارهمیعواملی گوناگون گسترش 

هایی  ای بهتری در اختیار داشته باشند بیشتر از اندیشههایی که ابزار رسانهندارد. اندیشه
تر  تر و قویها ذاتا درستکنند، هرچقدر این اندیشهبرند رشد میکه از این عوامل بهره نمی

ی برخوردار طور افکاری که از پشتیبانی مالی یا سیاسشند. همین تر باتر و عقالنیو مستدل
اند. در نظر گرفتن  بهرهباشند چند برابر مؤثرتر از افکاری خواهند بود که از این امتیازها بی

طبیعت نفس بشری و عوامل شکل دهندٔه آگاهی و تصور و هویت فکری و فرهنگی او بر  
می قضیه  س پیچیدگی  از  پرده  و  برمیادهافزاید  گمان  این  بودن  نمونه،  لوح  برای  دارد؛ 

ر و حسادت و محبت پول و جایگاه و اعتبار اجتماعی و دیگر  تعص  بات قومی و ملی و تکبِّ
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عوامل ـ بدون در نظر گرفتن میزان حق و باطل ـ تاثیر فراوانی در پذیرش یک اندیشه و رد  
 آن دارد. 

آن افک بنابر  گسترش  که  توهم  این  شد،  گفته  میان  چه  عقالنی  کشمکشی  اساس  بر  ار 
و غلط  این   اندیشٔه درست  و  به کنار زدن  است،  قادر  ذاتا  به شکل مطلق  اندیشٔه درست  که 

انگارانه در  ورزی در خأل و سادهاندیشٔه غلط و دور کردن آن از صحنه است، نوعی اندیشه
ثر در گسترش حق  ها و کیفیت گسترش آن است و به نادیده گرفتن ابزارهای مؤفهم اندیشه

 انجامد. یا جلوگیری از باطل می
دیگر سخنان تابِع این مقوله که به هدف کوچک شمردن هرگونه نظام مبتنی از  

. بنابراین  تر استرود این است: تربیت در فضای آزاد، تربیتی قوی بر دین به کار می
انتخاب که همٔه  آزاد  که در محیطی  دین کسی  اختیار دارد  را در  با وجود  می  دارها  شود و 

تر از کسی است تر و عمیقاش قویداریبند است، دین پایدسترسی به همٔه چیز به دین خود  
دار شده است زیرا تدین او به خالف اولی بیشتر یک نوع  ها دین که بدون وجود دیگر انتخاب

 داری اجباری است. دین 
داری شخص  که دین است تا آن  هدف از این طرز فکر، تعطیل هرگونه منع یا الزاِم دینی

اش کامال واضح باشد. بدون شک  داریشد و وضعیت او و میزان دین در فضای کامال آزاد با 
گیرد، زیرا  منظور آنان از این آزادی، آزادی به سبک لیبرال است که شریعت را در نظر نمی

انتخاب همٔه  که  است  آزادی  از  تفسیر  این  را  تنها  حرام  ارتکاب  برای  میها  تا  فراهم  سازد 
 گوید. شخص تنها برای خداوند آن را ترک 

ب، بیاییم پیش از پذیرش ناآگاهانٔه این مقوله، اثر آن را در عمل امتحان کنیم.   خ 
 تر است؟ داری در جوامع »آزاد« قوی آیا دین 
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داند که  میکند. هر عاقلی خیلی بدیهی این را  واقعیت این جوامع، این مقوله را تکذیب می
ز و فراهم ساختن منکرات در همه  فراهم ساختن اسباب فساد و انتشار الکل و تحریک غرای

بندی کند و به نشر فساد و فجور و کم شدن پایای تضعیف میداری را در هر جامعهجا، دین 
یا  گیری آمار و ارقام ندارد. آای بدیهی است که نیاز به پیانجامد. این نتیجهبه طاعات می

از جوامع کنونی مسلمان  تر از بسیاری  داری ضعیف جوامِع چند قرن پیِش مسلمان در دین 
 کنند؟ است که به شرع پروردگار حکم نمی

بند و بارِی اخالقی  های آزادِی رفتار و بیواقع شاهد بر این است که باز گذاشتن بادبان
شود، در  شدن دین آنان می  ها و تباهداری و ویران شدن اخالق ملتباعث ضعیف شدن دین 

 سازد امر به معروف و نهی از منکر است. تر میداری آنان را قویچه دین حالی که، آن
 های آزاد بهتر است از کجا آمده؟ پس این توهم که تربیت در محیط

بندان به دین در این جوامع است که با  شاید یکی از دالیل این توهم، دیدن اقلیتی از پای
بند  خود پای  انگاری در احکام شرع بر دین های ترک دین و سهل عوامل و انگیزه  وجود همهٔ 

بندی آنان به دین در چنین محیطی نشانٔه تدین قوی آنان است و نشان  شک پایاند. بیمانده
دین می که  قویدهد  کسی  چنین  زندگی  داری  مناسب  محیطی  در  که  است  شخصی  از  تر 
متری سروکار دارد. اما این گروِه اقلیت در مقایسه با اکثریتی  گر ککند و با عوامل وسوسهمی

این محیط بیک از  تاثیر بد گرفتهه  بار  اندکبند و  این اند و برای همین نمیاند بسیار  توان 
استثنای ناچیز را معیاری برای مقایسه قرار داد، بلکه برعکس، همین کم بودن آنان دلیلی  

داری برایشان دشوار است و در راه  آنان کم هستند و دین است برعکس این مدعا. همین که  
داری در چنین محیطی  ها دلیل بر این است که دین دهند، همٔه این زینٔه بسیار میحفظ آن ه

 شود. از آزادی مطلق تقویت نمی
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داران  شود یا به نفرت از دین و دین امکان ندارد که تدین در محیطی که با آن دشمنی می
می می  دهددعوت  تقویت  را  شک  محیط،و  یک  در  چه  هر  دیگر  سوی  از  شود.  قوی    کند 

آن نهی  دین  با  از مخالفت  از دین دعوت شود و  داری مورد تشویق قرار گیرد و به پیروی 
اندازی یابد و اگر دربارٔه آن شکشود و گسترش میداری نیز برای مردم آسان میشود، دین 

های مخالفت  بترسانند و به ترک آن فرا خوانند، یا انگیزه  دارانشود یا مردم را از دین و دین 
بیشتر شود، دین با دی نیز سختن  آن در  تر میتر و پرهزینهداری  به ضعف  شود و همین 

 انجامد. جامعه می
های حرام را به فرزندش  آیا این عاقالنه و از نظر تربیتی درست است که پدری همٔه شهوت

ز  ها را کامال در برابرش باز بگذارد و او را در انتخاب همه چیدی عرضه کند و دروازٔه همٔه ب
داری فرزندش بگذارد  آزاد بگذارد و سپس توقع داشته باشد که این کارش تاثیر مثبتی بر دین 

 تر بگرداند؟!تر و عمیقو ایمان او را قوی
ی است از همین روی شریعت قاعدٔه امر به معروف و نهی از منکر را آورده که تشویق 

جامش توانا شوند و تشویق به  که پذیرش آن آسان شود و مردم بر انبرای گسترش خیر تا آن
ترک منکر و نصیحت مرتکب آن و منع آن نموده تا مجال منکر اندک شود و ترکش آسان شود  

چه باعث تضعیف  کند که شریعت به آنتر شود. آیا عاقلی تصور میهایش ضعیف و انگیزه
سازی  داری در صورت عدم پیادهبخواند و در توهم خود گمان کند که دین   تدین است فرا 

قوی آساناسالم  و  نیز  تر  جامعه  تدین  اسالم،  ساختن  پیاده  صورت  در  و  شد  خواهد  تر 
 شود؟! ضعیف می

ای است که ممکن نیست مسلمانی آن را به زبان آورد، اما معنای حقیقی چنین  این نتیجه
تر  داری در فضای آزاِد مخالِف شریعت، قویدارد که دین را بیان میای همین است، زی مقوله
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اما این باعث نمی شود مسئول  است. چه بسا گویندٔه این سخن متوجه این حقیقت نیست 
آورد دقت نکند و تنها  هایی که به زبان میپیامدهای سخنی که گفته نباشد و دربارٔه مقوله

 اش پی برده باشد. قیقیزمانی سخنی را بگوید که به معنای ح
»فقط با اندیشه باید به رویارویی اندیشه رفت«  ها داشتیم:  ای از مقولهجا دستهپس این 

داری در  زند« و »دین و »ممنوع مرغوب است« و »اندیشٔه درست، اندیشٔه نادرست را کنار می
رفتن مبدأ منع یا  ها، گوینده برای توجیِه نپذیتر است«. در همٔه این مقولهمحیط آزاد، قوی

شود  که میه آن استناد جسته است. با وجود آن الزام دربارٔه هر حکمی که مبنای دینی دارد، ب
ها را به نحو درستی فهمید، اما امکان دارد که از آن برای عبور معانی  برخی از این مقوله

نیازمند کشف    ها کهاشتباه و مفاهیم باطل بهره برد و سبب حقیقی پنهان در پس این عبارت
 م است.است، رد الزامی شدن احکام شریعت توسط برخی از مرد

آن  از  فرض  مبدأ  این  ]با  الزام  پذیرش  از  معاصر  سکوالر  فرهنگ  که  شده  مطرح  جایی 
این دینی[ سرباز می ها مسئلٔه خود را  گونه عبارتزند و برای همین الزم است که گویندٔه 

که در پس سخنانی  احکام شریعت مطرح کند، نه آن که هست یعنی از جهت عدم لزوم چنان
جَمل و کلی پن هان شود و این توهم را پدید آورد که نقطٔه »الف« مورد بحث است در حالی  م 

 که ایراد اصلی در نقطٔه »ج« است.
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 دهند، پس ما هم به آنان اجازه دهیم ( آنان به ما اجازه می۲۹)
دهند، چرا ما به آنان اجازٔه ساخت کلیسا ندهیم؟ آنان میآنان به ما اجازٔه ساخت مسجد  

هایشان به اسالم دعوت دهند، چرا ما همین اجازه  که مسلمانان در سرزمین   دهند اجازه می
آنان نمی به  ما تبریک میرا  اعیاد ما به  آنان برای  آنان  گویند، چرا ما همین دهیم؟  به  گونه 

 تبریک نگوییم؟ 
طور که غیر مسلمانان برای ما کاری  کنند: همین معنا را تکرار میو دیگر سخنانی که یک  

 دهند چرا ما نباید مقابله به مثل کنیم و همان کار را برای آنان انجام ندهیم؟! ام میرا انج
کند تحت قاعدٔه معروف عدل قرار دارد  چه تصور میکند که آنگویندٔه این مقوله گمان می

کنند که بنابر  تو هم به او خوبی کن. حتی برخی گمان می  که اگر شخصی به تو خوبی کرد
د از این حد هم عبور کنیم و با مردم همان رفتار را داشته باشیم که دوست  فضل اخالقی بای

آن از  پیش  )یعنی  انجام دهند  ما  با  آنان خوبی  داریم  در حق  که در حق ما خوبی کنند ما 
 کنیم(. 

های رمانتیک رؤیاگونٔه دور از واقع که جوامع غربی  ئتبه دور از مناقشٔه برخی از این قرا 
های سازمانی موجود نزد آنان  دهد و پیچیدگییِت موجود، متسامح نشان میرا فراتر از واقع
چه جزء عرف و  شان میان آنگیرد که آنان در تعامل را نادیده می  گیرد و این را در نظر نمی

شوند و گاه از این نیز عبور  آمده تفاوت قائل می  چه از بیرونشان است و آن عادات و دین 
از حقوق   یا ممنوع  کرده و بخشی  آنان است مصادره  مسلمانان را که خالف دین و عرف 

برای  می مناره  ساختن  یا  مساجد  ساختن  یا  مسلمان  زنان  برای  روبنده  منع  مانند  کنند، 
 مساجد و دیگر موارد. 
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این  همٔه  گرفتن  نظر  در  ایراد  بدون  تصویر  ها  این  بحبوحٔه  در  که  است  این  مقوله  این 
کند و آن این است که هر شخص  امری بدیهی را فراموش میتوهمی از مساوات و عدالت،  

برای خود یک مرجِع واال دارد که در شناخت درست و غلط و تعیین حق از باطل به آن مراجعه  
در موردی که مخالف  کند و درست نیست که تحت حالت فشار درونی و ترجیح شخصی  می

»جبران محبت« نباید مخالفت شریعت    با این مرجعیت واالست، مقابله به مثل کند، بلکه این
 باشد.

با  در مثال آغاز بحث ذکر شد، متوجه شدیم که متضمن دعوت به مخالفت  هایی که در 
  که این احکام و اصول شرعی واضح، برای جبران محبت طرف مقابل است. یعنی به جای آن

ست! حکم یک  مان عرضه کنیم، شرع محکوم به آن شده ا مقابله به مثل را به اصول شرعی
کار نزد ما ممکن است به دلیل زیان و فسادش حرام و مورد نهی باشد، اما اگر آنان کاری  
مانند آن را برای ما انجام دادند ما نیز باید از احکام خود کوتاه بیاییم و از باب جبران نیکی  

 دانیم! مباحش ب
اگر مقابل  آن است، حال  تابع حکم  نواهی شریعت  اوامر و  از نظر  مسلمان در  مثل  به  ه 

شرعی ممنوع نباشد اشکالی ندارد که انجامش داد و این اصل در شریعت آمده و شرع امر  
 به نیکی در برابر نیکی نموده است:

ْو ُردُّوَهاِإَوَذا ُحيلِيُْتم بَِتِحيذةٍّ فََحيُّواْ ﴿
َ
ْحَسَن ِمنَْها أ

َ
 [ ۸۶]نساء:   ﴾ بِأ

]شکلی[ بهتر از آن درود گویید یا همان را    )و چون به شما درودی گفته شد شما به 
 ]در پاسخ[ برگردانید(. 

چه را زیبا و واالتر است توصیه نموده یعنی بذل نیکی از همان ابتدا نه  و بلکه شریعت آن
 زائد از عدالِت محض است:  در مقابل نیکی، که این قدری
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ِيَن لَْم ُيَقاتِلُوكُ ﴿ ُ َعِن اَّلذ وُهْم  ََل َينَْهاُكُم اّللذ ن تَََبُّ
َ
ِن دِيَارُِكْم أ ِيِن َولَْم ُُيْرُِجوُكم مل ْم ِِف اِلل

َ ُُيِبُّ الُْمْقِسِطنيَ   [ ۸]ممتحنه:   ﴾ َوُتْقِسُطوا إَِلِْهْم إِنذ اّللذ
در ]کار[ دین با شما نجنگیده و شما را از دیارتان بیرون    )الله شما را از کسانی که

نمینکرده باز  با  اند  که  الله  دارد  زیرا  ورزید  عدالت  ایشان  با  و  کنید  نیکی  آنان 
 دارد(. پیشگان را دوست میعدالت

بینی اسالمی مرتبط  این قضیه بر این امر بدیهی شرعی که به منطق حق و باطل در جهان
شود، استوار است. اسالم از این خاستگاه که  و آثاری که بر آن مترتب میاست و بر احکام  

ای از تشریعات عقیدتی و عملی را آورده است، بنابراین  طل، منظومهحق است و جز آن با
بینی نظری یا  توان گفت که اسالم فرقانی است میان حق و باطل نه تنها از جنبٔه جهانمی

سط در  همچنین  بلکه  اخروی،  منظومهحکم  یاری  با  و  عملی  میان  ح  که  تشریعی  ای 
کند. پس حق از  اوی میان آن دو را نفی میکند و تس های حق و باطل تمایز ایجاد میارزش

 باطل متمایز است و برابر ساختن آن دو ظلم است:

اَلُل ﴿ ِ إَِلذ الضذ  [ ۳۲]یونس:  ﴾ َفَماَذا َبْعَد اْْلَقل
 گمراهی چیست(. )و پس از حقیقت جز  

گروه   دو  بنابراین  گذاشته،  تفاوت  باطل  حامالن  و  حق  حامالن  میان  شریعت  همچنین 
 نیستند:  برابر 

َواْْلَِصُْي  ﴿ ْعًَم 
َ
اأْل يَْسَتوِي  اْلُّوُر    (۱۹)َوَما  َوََل  لَُماُت  الظُّ َوََل    (۲۰) َوََل  لُّ  ِ الظل َوََل 

َوََل   (۲۱)اْْلَُروُر   ْحَياء 
َ
اأْل يَْسَتوِي  نَت  َوَما 

َ
أ َوَما  يََشاُء  َمن  يُْسِمُع   َ اّللذ إِنذ  ْمَواُت 

َ
اأْل  

ن ِِف الُْقُبورِ   [ ۲۲ـ   ۱۹]فاطر:   ﴾  بُِمْسِمعٍّ مذ
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( و نه سایه و نه  ۲۰ها و روشنایی ) ( و نه تاریکی۱۹)و نابینا و بینا یکسان نیستند )
هر که را بخواهد    ( و زندگان و مردگان یکسان نیستند. الله است که۲۱گرمای آفتاب ) 

 توانی شنوا سازی(. گرداند و تو کسانی را که در قبرهایند نمیشنوا می

َْنْ ﴿ ْم 
َ
الُْمتذِقنَي  أ َْنَْعُل  ْم 

َ
أ رِْض 

َ
اأْل ِِف  َكلُْمْفِسِديَن  اِْلَاِت  الصذ وََعِملُوا  آَمُنوا  ِيَن  اَّلذ َعُل 

ارِ   [ ۲۸]ص:  ﴾ َكلُْفجذ
ایمان را که  ]مگر[ کسانی  اند چون مفسدان در  آورده و کارهای شایسته کرده  )یا 

 دهیم(. قرار می گردانیم یا پرهیزگاران را چون پلیدکارانزمین می

اِْلَاِت َسَواء  ﴿ ِيَن آَمُنوا وََعِملُوا الصذ َْعلَُهْم َكَّلذ ن ْنذ
ل
يلِئَاِت أ ِيَن اْجََتَُحوا السذ ْم َحِسَب اَّلذ

ً
أ

َْياُهم َوَمَماُتُهْم سَ   [ ۲۱]جاثیه:   ﴾ اء َما َُيُْكُمونَ ُّمذ
آناند پنداشته)آیا کسانی که مرتکب کارهای بد شده ان را مانند کسانی قرار اند که 

کردهمی شایسته  اعمال  و  آورده  ایمان  که  آندهیم  زندگی  که[  طوری  ]به  و  اند  ها 
 کنند(. مرگشان یکسان باشد؟ چه بد داوری می

ْصَحاُب ﴿
َ
أ يَْسَتوِي  الَْفائُِزونَ   ََل  ُهُم  اْْلَنذةِ  ْصَحاُب 

َ
أ اْْلَنذةِ  ْصَحاُب 

َ
َوأ ]حشر:    ﴾ اْلذارِ 

۲۰ ] 
 میان و بهشتیان یکسان نیستند. بهشتیانند که کامیابانند(. )جهن 

ها و شواهِد تمایز میان حق و باطل و اصحاب این دو در جزئیات عملی شریعت و در  مثال
حدود و ارث و ازدواج و غذا و شهادت و والیت و حضانت و آزادی  ابواب عبادات و جنایات و  

 عبادت و... بیش از شمار است.
گر وسعت قوانینی است که بر نفی مساوات میان حِق حق  ین ادله را که نشانبرای نمونه ا

 و حق باطل داللت دارد، ببینید:
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ِيَن آَمُنواْ ََل َتتذِخُذواْ اْلَُهو﴿ َها اَّلذ يُّ
َ
ْوِلَاء َبْعضٍّ َوَمن  يَا أ

َ
ْوِلَاء َبْعُضُهْم أ

َ
َد َواْلذَصاَرى أ

ِنُكْم فَإِنذُه ِمنْ  ذُهم مل الِِمنيَ َيَتَول َ ََل َيْهِدي الَْقوَْم الظذ  [ ۵۱]مائده:    ﴾ ُهْم إِنذ اّللل
اید یهود و نصارا را دوستان ]خود[ مگیرید ]که[ بعضی  )ای کسانی که ایمان آورده

آنان دوس  آن از  شما  از  و هر کس  دیگرند  بعضی  آنان تان  از  گیرد  دوستی  به  را  ها 
 کند(. هدایت نمیخواهد بود. آری الله گروه ستمگران را 

ُ لِلَْكفِرِيَن لََعَ الُْمْؤِمننَِي َسبِياًل ﴿  [ ۱۴۱]نساء:  ﴾ َولَن ََيَْعَل اّللل
 رار نداده است(. )و الله هرگز بر ]علیه[ مؤمنان برای کافران راه ]تسلطی[ ق

﴿ ْ َيْقَربُوا فَاَل  َْنٌَس  الُْمِْشُِكوَن  إِنذَما  آَمُنواْ  ِيَن  اَّلذ َها  يُّ
َ
أ ََعِمِهْم  يَا  َبْعَد  اْْلََراَم  الَْمْسِجَد   
 [ ۲۸]توبه:  ﴾ َهَذا

اید حقیقت این است که مشرکان ناپاکند پس نباید از سال  )ای کسانی که ایمان آورده
 مسجدالحرام نزدیک شوند(. آینده به 

ِن ُدونُِكْم ََل يَ ﴿ ِيَن آَمُنواْ ََل َتتذِخُذواْ بَِطانًَة مل َها اَّلذ يُّ
َ
لُونَُكْم َخَباًَل يَا أ

ْ
]آل عمران:   ﴾ أ

۱۱۸] 
راز نگیرید. ]آنان[ از  اید از غیر خودتان ]دوست و[ هم)ای کسانی که ایمان آورده

 نند(. کهیچ نابکاری در حق کوتاهی نمی

ِْشَِكةٍّ وَ ﴿ ِن مُّ ْؤِمَنٌة َخْْيٌ مل َمٌة مُّ
َ
ْعَجَبتُْكْم َوََل تَنِكُحواْ الُْمِْشََِكِت َحِتذ يُْؤِمنذ َوأل

َ
لَْو أ

ْعَجَبُكْم 
َ
أ َولَْو  ِْشِكٍّ  مُّ ِن  مل َخْْيٌ  ْؤِمٌن  مُّ َولََعبٌْد  يُْؤِمُنواْ  َحِتذ  الُْمِِشِكنَِي  تُنِكُحواْ  َوََل 

ْولَئَِك يَْدعُ 
ُ
ُ آيَاتِهِ لِلأ ِ ُ يَْدُعَو إَِل اْْلَنذةِ َوالَْمْغِفَرةِ بِإِذْنِهِ َويَُبنيل نذاِس لََعلذُهْم  وَن إَِل اْلذارِ َواّللل

ُرونَ   [ ۲۲۱]بقره:   ﴾ َيَتَذكذ
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زن  از  بهتر  ایمان  با  کنیز  قطعا  بیاورند؛  ایمان  تا  نکنید  ازدواج  مشرک  زنان  با  )و 
]زیبایی[ او شما را به شگفت آورد و به مردان مشرک زن ندهید مشرک است هر چند  

مشرک است، هر چند شما را به  تا ایمان بیاورند؛ قطعا بردٔه با ایمان بهتر از مرد آزاد  
خوانند و الله به فرمان خود ]شما  شگفت آورد. آنان ]شما را[ به سوی آتش فرا می

گرداند ود را برای مردم روشن میخواند و آیات خآمرزش می  را[ به سوی بهشت و
 باشد که متذکر شوند(. 

ذُهْم َوََل ُهْم َُيِلُّوَن  فَإِْن َعلِْمُتُموُهنذ ُمْؤِمَناتٍّ فَاَل تَرِْجُعوُهنذ  ﴿ ارِ ََل ُهنذ ِحلٌّ ل إَِل الُْكفذ
 [ ۱۰]ممتحنه:   ﴾ لَُهنذ 

سوی کافران بازنگردانید. )پس اگر آنان را با ایمان تشخیص دادید دیگر ایشان را به  
 نه آن زنان برایشان حاللند و نه آن ]مردان[ بر این زنان حالل(. 

ا﴿ ُكلُواْ ِممذ
ْ
ِ َعلَيْهِ ِإَونذُه لَِفْسقٌ  َوََل تَأ  [ ۱۲۱]انعام:  ﴾ لَْم يُْذَكرِ اْسُم اّللل

 است(. چه نام الله بر آن بده نشده است نخورید چرا که آن قطعا نافرمانی)و از آن
و »مسلمان از کافر و    1شود«. فرماید: »مسلمان در برابر کافر کشته نمیمی  ملسو هيلع هللا ىلصو پیامبر  

و »در جزیرة    3و »مشرکان را از جزیرة العرب بیرون کنید«   2برد«.یکافر از مسلمان ارث نم
 . 5و »هر کس خود را به قومی شبیه کند از آنان است«  4شود« العرب دو دین رها گذاشته نمی

 
 به روایت بخاری. 1-
فق علیه. 2-  متِّ
فق علیه. 3-  متِّ
مالک    4- روایت  را به  آن  آلبانی  احمد.  و  موطا  در 

 حسن دانسته است. 

به روایت ابوداوود. حافظ عراقی آن را صحیح    5-
می حجر  ابن  و  سندش  دانسته  و  است  ثابت  گوید: 

 حسن است. 
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ها دالیلی مختصر بود که برای تاکید بر این حقیقت شرعی محکم کافی است و نیازی  این 
این ادله در ابواب گوناگون فقهی نیست و همه تاکیدی  به پرگویی و ذکر فروع فقهی ناشی از  

  ملسو هيلع هللا ىلصاند و لفظ آن از حدیث پیامبر ذکر کرده  است بر این قاعدٔه شرعی که علما پی در پی آن را 
زیرا اسالم    1یابد«.برگرفته شده است که: »اسالم برتر است و ]دین و آیینی[ بر آن برتری نمی

 یابد. هیچ حال بر حق برتری نمی حق است و غیر آن باطل، و باطل به
، باطل را مشروعیت  در پرتو این، درست نیست که به بهانٔه جبران نیکی و مقابله به مثل 

اش این نیست که به دعوت باطلی  اند الزمهکه به شریعت حق، فرصت دعوت دادهبخشید. این 
بینی خود از  که در تعارض با شریعت است همان حق داده شود، چرا که مسلمان در جهان

د  کنهای مخالف بر این اساس تعامل میخیزد که اسالم حق است و با دیدگاهاین اساس برمی
که باطل است و همان شرعیت حق را ندارد و بر همین اساس شایسته نیست که هرگاه مجال  
را برای حق فراهم ساختند و در شرایط واقع به تالش در راه حق مشغول شد و از گسترش  

 جلوگیری کرد در درون خود احساس تناقض کند. باطل 
دانند در تعارض  ل را الزم میاین دیدگاه شرعی محکم، با تقریر کسانی که مقابله به مث

داند و  گیرد که خود را حق میبینی فکری قاطع را در نظر نمیاست، زیرا وجود یک جهان
بسیاری از آنان قائل به نسبی  شمارد، و بلکه  های مخالف خود را باطل میدر مقابل دیدگاه

واند دلیل گفتن  ت بودن حقیقت و عدم امکان دستیابی به آن هستند و این چیزی است که می

 
بخاری این روایت را به شکل معلق اما با صیغٔه   1-

جزم )قطع( ذکر کرده است. طحاوی این روایت را 
( ۲۵۷/  ۳اآلثار )  به صورت موصول در شرح معانی

 آورده است. 
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ای را تفسیر کند. چنین دیدگاهی ناشی از نگاهی سیال در ارزیابی حق از باطل  چنین مقوله
 این دو است.  بیند در نتیجه خواهان یکی دانستن است و مرزی مشخص را میان این دو نمی

 دانیم!اما شاید برخی بگویند: ما این کارها را حرام نمی
ه محل حقیقی بحث است که: آیا این امر معین مخصوص  این تصحیح مقوله و بازگشت ب

خواهیم به عنوان مقابله به مثل انجامش دهیم[ را شریعت به عنوان مقابله به مثل  ]که می
دارد تا در خود  به محل مشروع بحث است که ما را وا میپذیرد یا خیر؟ این انتقالی درست  می

اش بدانیم تا اگر شرعًا پذیرفته بود  دربارهقضیه نگاه اندازیم و سعی کنیم حکم شریعت را  
گونه مواقع هشیار  آن را بپذیریم و در غیر این صورت رد کنیم. و الزم است که مسلمان در این 

 اخواسته حاکم بر شریعت نگرداند. باشد تا تحت تأثیر این مقوله آن را ن 
پس چرا ما همان کار را    کنندبنابراین، پاسخ به این سوال که: آنان برای ما این کار را می

گونه مواقع یک مرجع داریم که داوری را به  برای آنان نکنیم؟ این است که بگوییم: ما در این 
بینی و مفاهیم  آن است و جهان  دهیم بر اساسدهیم یا نمیچه انجام میبریم و هرآنآن می

 کنند. دشان عمل میبینی و مفاهیم خوگیریم، اما دیگران، بر اساس جهانخود را از آن می
شود که آن را »تغییر مرجعیت«  هایی این است که گاه باعث چیزی میخطر چنین مقوله

 هد. دکه متوجه شود، مرجعیت فکری خودش را تغییر میآننامیم، یعنی فرد بیمی
چرا به غیر مسلمانان    رسیم که:بنابراین هنگامی که به این پرسش مشهور می

های سکوالر  ها در نظامکه این آزادیدهیم چنانش و بنای معابد نمیداری و پوش آزادی دین 
غربی موجود است و چرا به زیر پا نهاده شدن حقوق مسلمانان در کشورهای دیگر اعتراض  

کند و منع  تان همانند این حقوق را برای غیر مسلمانان تضمین نمیکه خودکنید حال آنمی
 کنید؟ نید بلکه از آن حمایت میدا آنان را زیر پا نهادن حقوق نمی



 ستتنها راه حل ا سمی( سکوالر ۲۷)

312 
 

تله می ایراد در  این  به  از مردم در پاسخ  این افتند و میبرخی  بلکه  گویند:  طور نیست، 
آزادیها در نظام اسالمی نیز همانآزادی آنان  اند،  ای مسلمانان را تضمین کردههطور که 

آزادند   دعوت  و  عبادت  و  لباس  در  نیز  آنان  شده.  در  همانتأمین  مسلمانان  که  طور 
 های غیر اسالمی آزادی دارند. سرزمین 

طور که آنان اجازه  دهیم همانجا اتفاق افتاد این است که مقولٔه »ما اجازه میچه این آن 
که »شریعت اسالمی« را  شد و پاسخ دهنده به جای آندهند« باعث »تغییر در مرجعیت«  می

، مرجعیت لیبرال را حاکم گردانده است، یعنی در  مرجع و حاکم بر نظام سیاسی قرار دهد
گونه منع و الزام  حقیقت این پاسخ مبنی بر اندیشٔه لیبرال است که قائم بر آزادی است و هیچ

 ت خود را تغییر داده است!پذیرد و به جای پاسخ دشوار، مرجعیدینی را نمی
ا آگاهی  بدون  سخنان،  این  بر  کردن  تکیه  خطر  دهندٔه  نشان  لوازِم  این  و  آن  حقیقت  ز 

 پنهانش، است.
عالوه بر این منطق مقابله با دیگران بر اساس مقابله به مثل در حدودی معین که شریعت  

که  نیست، اما این چه مخالف شرع  تأییدش کرده درست است، یعنی جبران محبت در حدود آن
تواند این  ی نمینگری است. هیچ منطومٔه فکر این را ذاتا یک اصل کلی بدانیم اوج سطحی

قاعده را پیاده سازد زیرا هر مذهب یا دین یا جریان فکری برای خود اصول و احکامی دارد  
ه مجرد  تواند بدهد و نمیبینی خود را شکل میکند و بر اساس آن جهانکه از آن محافظت می

 که در تلٔه »مقابله به مثل« افتاده زیر پایش بگذارد.این 
ها را تضمین کرده این را از باب »جبران محبت«  غربی نیز اگر آزادیبر همین اساس، نظام  

کسی انجام نداده و سیستم خود را بر اساس مراعات کسی نچیده، بلکه بنابر یک مرجعیت  
دا  شکل  را  آن  خودش  خاص  منافع  و  مصلحت  فکری  این  با  تضاد  در  را  چیزی  اگر  و  ده 
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کند و هرگز به این روش که  سازی میاش را بر اساس مصحلت بازتشخیص دهد بنای فکری
آن آنهرچه  به  چیزی  مقابلش  در  هم  ما  دادند  ما  به  میها  این  ها  نیندیشیده.  دهیم 

میسطحی که  است  مسلمانان  از  برخی  ضعف  از  ناشی  سیا اندیشی  نظام  و  خواهند  سی 
نند ما هم  کها دارند کاری میاجتماعی خود را در آینٔه فرهنگ غرب بچینند، بنابراین چون آن

 باید همان را انجام دهیم، بدون در نظر گرفتن دیگر اصول! 
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 داری طبیعی( دین ۳۰)
داری به طبیعی یا فطری یا عادی است.  ها، وصف دین های متداول بر زباناز جمله مقوله

اش یا نکوهش رفتاری خاص و  قات در بیان تصحیح یک کار یا تاکید بر درستیبسیاری او
داری فطری است و این  گویند: این دینداری طبیعی است و آن منافی دین فسادش میبیان  

 دارانی طبیعی باشیم. خواهیم دین داری عادی است و ما میفراخور دین 
ن طبیعی و فطری نظر اندازیم. بیایید این مقوله را بررسی کنیم و در مفهوم این   تدیِّ

 داری چیست؟ منظور از این انواع دین
یابی که منظورش  شود اما تقریبا کسی را نمیکه این سخن بسیار شنیده میآن  با وجود 

دانیم یا آن را در مخالفت با  داری کسی را فطری میرا برایت شرح دهد. بر چه اساسی دین 
 کنیم؟تدین طبیعی قلمداد می

صرفا    شود نهای شده که بر اساس آن بر قضایا حکم میکه این تبدیل به قاعدهویژه آنبه  
و   طبیعی  بنابر وصف  و  است  یک معیار حاکم  از مردم  بسیاری  برای  بلکه  یک اصطالح، 

پردازند. اما واجب آن است که پیش از دلیل قرار  فطری و عادی به رد و پذیرش و ترجیح می
شود که فطری یا طبیعی  یشید که بر چه اساسی بر چیزی حکم میدادن این وصف، کمی اند

 یا عادی است؟ 
ها از کنند حضور ندارد. آنقیقت این پرسش نزد کسانی که این کلمه را تکرار میدر ح 

یا رد امری معین بهره می یا رفتار  ایرادی این وصف برای توجیه یک موضع  این  برند که 
هایی و قرار  است که به جای بررسی و تحلیل چنین گفته  های معاصر بزرگ در دریافت مقوله

ها را تبدیل به قاعده و اصل کنند و  قواعد شرعی، خود این گفته دادن آن در معرض اصول و
 اصول و قواعد را بر آن عرضه دارند! 
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 نگری کنیم و صواب و خطایش را آشکار سازیم.بیایید بیشتر در این مفهوم ژرف
دانند شاید منظورشان تدین معتدلی است ری را فطری یا عادی میدا وقتی یک نوع دین 

روی از حکم شرع در آن نیست، بنابراین طبیعی و عادی و فطری به معنای  که غلو یا زیاده
این است که بر اساس اصلی است که شرع آورده است و تحت تأثیری عواملی که آن را از  

این  است.  نشده  کند  منظور گو مسیرش خارج  از  جا  که  تدینی  میان  تفاوت گذاشتن  ینده، 
یقی است که از این تأثیرات در امان مانده است عوامل خاصی تأثیر گرفته و تدین شرعی حق

 داری شرعی است.و سپس خواهان بازگشت به این دین 
دین  معنا،  این  دین بنابر  همان  حقیقت  در  عادی  یا  طبیعی  از  دارِی  خالی  شرعی  داری 

 ست.هرگونه خالف شرع ا
شرعی مهم  اگر منظور این باشد، این معنایی است بسیار زیبا و تأکیدی است بر یک اصل  

 یعنی بازگشت به کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. 
داری طبیعی یا عادی یا فطری بر  داری به نام دین گذاری این نوع دین با این حال ایراد نام

شود  صطالح نوعی ابهام و ایهام در خود دارد که باعث میحال خود باقی است، زیرا این ا
خرج دهیم و ایراد وارد سازیم، اما با این حال ایراد نام برده در مقایسه  دربارٔه آن َتَحفظ به  

چا برای ما مهم است تاکید بر این است که هر کس  با اشکاالت متعلق به معنا کوچک است. آن
ها مبنی بر  گیرید نقد او دربارٔه رفتارها و افکار و موضعبرد بایاین اصطالح را به کار می

داری  فتارها مخالف با شرع است و بنابر رغبت صادقانه در بازگرداندن دین این باشد که این ر
 مردم به شرع باشد. 

آن دین برای  فهم  در  که  شود  مطمئن  مسلمان  باید که  است  درست  راه  بر  طبیعی  داری 
 د:نسبت به دو امر آگاه باش
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رع آمده  خواند واقعًا در شچه به سوی آن فرا میکه تضمین کند که آن: این امر نخست
که دعوتش شرعی نیست و مثال  که در توهم خود به سوی شرع فرا بخواند حال آناست نه آن 

که ربطی  های اجتماعی را به دین وارد سازد حال آنها و عادتاز روی گمان برخی از عرف 
 ها الزاما خطا باشد بلکه باال بردن آن گونه عرف البته منظور این نیست که این به دین ندارد.  

 در سطح احکام شرعی و فرا خواندن به آن به این اعتبار درست نیست. 
داری طبیعی« به خالف شریعت فرا نخواند؛ بنابراین اگر  که با ادعای »دین : این امر دوم

کند موافق شرع باشد دیگر درست  چه رد مییا آن  خواند مخالف شرع باشدچه به آن فرا میآن 
خواند و  جا به خالف شرع فرا میین شرعی است، زیرا این نیست که گفته شود منظور او تد

بندی به  صحیح نیست که اهمیت حجاب شرعی یا محافظت بر نماز جماعت در مسجد یا پای
داری  کوچک جلوه دهد زیرا دین داری طبیعی  مستحبات را به بهانٔه مخالفت این امور با دین 

 طبیعی را مخالف شرع قرار داده است. 
ای که  سازد؛ مقولهای را آشکار مین دو امر، ایراد پنهان در پس چنین مقولهآگاهی به ای

داری طبیعی بر  پذیرد و آن این است که این دین بسیاری از مردم ناخودآگاه از آن تأثیر می
ر ادلٔه کتاب و سنت و شناخت حکم شرعی بر اساس دلیل  اساسی غیر از تدین شرعی که ب

است. شده  بنا  است،  از    استوار  بسیاری  به  تمسک  مقوله،  این  اساس  بر  آنان  است  ممکن 
واجبات یا نهی از بسیاری محرمات را نوعی از انواع افراط بدانند و در پاسخ به کسانی که  

نباش و با موضوع به شکل طبیعی    کنند بگویند: حساسآنان را از انجام منکرات نهی می
 برخورد کن! 

داری طبیعی یا فطری نزد او وابسته به چیزی  ه که دین جایی به وجود آمداین ایراد از آن 
است که خودش به آن عادت کرده یا در محیط خاص و عمومی او شایع است. برای مثال اگر  
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نگاهش و رابطه با جنس    عادت به معامالت ربوی دارد یا نسبت به پوشاندن عورت و حفظ
او چیزی  ن انگار است، دیمخالف و شنیدن موسیقی و دیگر موارد سهل  داری طبیعی نزد 

 است که با این موارد مشکلی نداشته باشد. 
داری طبیعی خواهد داشت  گاه است که هر شخص و گروهی برای خود مفهومی از دین آن 

داری طبیعی نیز نزد او در مخالفت  و هر کس که بر خالف حکم شرعی بزرگ شده باشد دین 
های فاسد  ابع خواست شریعت بلکه پیرو عرف داری نه ت با این حکم است و در نتیجه، دین 

 خواهد بود. 
داری طبیعی نزد یکی دیگر در حقیقت تأثیر گرفته از سلطٔه فرهنگ  طور که دین همان

این سلیقه سلطٔه خود را بر  غربی و غلبٔه سلیقٔه آن در دوران ما به خالف حکم شرعی است.  
سنتارزش و  تأثیر  ها  آن  از  مسلمانان  از  بسیاری  و  ساخته  غالب  جوامع  از  بسیاری  های 
نظا گرفته سپس  و  دادهاند  با  توافق  اساس  بر  را  شرع  بازنشانی  م  غالب  فرهنگ  این  های 

از منکر    کنند تا تدینی بر اساس معیار غرب تولید کنند. در نتیجه امر به معروف و نهیمی
داری طبیعی نیست زیرا مخالف سبک زندگی غربی است و بسیاری از مقررات  گر دین بیان

یا والء و براء یا موضع اسالم در برابر برخی از    شرعی مربوط به زنان یا روابط با کافران
نمونه نمایندٔه  دین هنرها  از  دین هایی  که  است  آن چیزی  با  و مخالف  ارتجاعی  داری  داری 

میزان    حقیقی  بیان  حقیقت  در  عادی  یا  است  طبیعی  آیا  که  چیز  یک  بر  حکم  باشد.  باید 
زیرا مردم با بسیاری از رفتارهای    هماهنگی آن با این فرهنگ غالب است نه بنابر میزان شرع،

خو گرفته ما  در دوران  آمدهرایج  بار  آن  اساس  بر  و  این  اند  را خالف  اگر چیزی  اند، حال 
گویند طبیعی یعنی  دانند و وقتی میداری طبیعی میند آن را مخالف دین رفتارهای شایع ببین
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اند ایی که با آن خو گرفتهاند و بسیاری از رفتاره همان چیزی که خودشان با آن خو گرفته
 تحت فشار فرهنگ آمده از غرب بوده است. 

ست بلکه از  داری شرعی نی اش تابع مفهوم دین داری طبیعی در کاربرد رایجبنابراین، دین 
فرهنگ و  مردم  خوی  و  میعادات  اثر  وارداتی  که  های  نیست  معتبر  اصل  یک  این  و  گیرد 

چه  دارند نه به آنزیرا اختالف را به شرع عرضه میاختالفات خود را بر اساس آن حل کنیم،  
 اند.مردم به آن خو گرفته

این است که به مجرد  داری طبیعی  ایراد این روش در نسبت دادن امور مخالف شرع به دین 
کنند ـ زیرا  کاران میطور که گناهکند ـ آنترک امر شرع یا ارتکاب خالف شرع اکتفا نمی

امری طبیعی   انسان است که دچار ضعف و تقصیر  وقوع گناه  از طبیعت  است و بخشی 
او می به روی  را  توبه  بداند گناهی مرتکب شده دروازٔه  این احساس که شخص  اما  شود، 
بندد که هدایتش  ترسد و به او امید میداند اشتباهی کرده از خداوند میید و چون میگشا می

آن از  و  مشکل کند  دهد...  نجاتش  شده  مبتالیش  از    چه  منحرف  مظاهر  این  که  است  این 
انحراف فکری تغییر ماهیت می به  انسان گمان میاشتباه رفتاری  آندهد و  انجام  کند  چه 

کند  همین است که به مرور زمان گناه را به رفتاری مشروع تبدیل میدهد ایرادی ندارد و  می
بیه است که شریعت که از نظر فکری نیز برای خود توجیه دارد و از این نظر به بدعت ش

نسبت به آن هشدار داده و مسلمانان را امر نموده تا به امر نخست باز گردند، زیرا بدعت 
 شود. شود و از بین بردنش دشوار میمیتر  ماند و روز به روز عمیقباقی می

بگویند:   برخی  میشاید  تدینی  دین ما  کندروی،  و  تندروی  بدون  داری خواهیم 
 به راست و چپ منحرف نکند بلکه بر راه مستقیم باشد.  درستی که اهل خود را 
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پاسخ می نوع دین در  این  راه دانستن  قرآن و سنت است. هر  گوییم:  به  بازگشت  داری، 
که  شامل تحریم یا منع از امری شایع یا امر به کاری مهجور است صرفا به سبب آن  قولی که 

م به  چیزی  چنین  و  نیست  مردود  است  طبیعی  تدین  آنمخالف  خو  جرد  آن  به  مردم  که 
دانیم که مخالف میزان و قواعد شرع  آید بلکه وقتی آن را غلو میاند غلو به حساب نمینگرفته
 باشد.

ها را  انگاری دربارٔه این مقولهق در تعامل با چنین مفهومی خطر سهل آگاهی از این سیا
دارِی طبیعی باعث حالل  ین تواند به زعم مخالفت با دگونه عبارات میسازد. این آشکار می

ابزاری شده به دست  ها یا کوچک شمردن واجبات شود و چنین مقولهشمردن حرام هایی 
عی یا رخصت برای انجام هرگونه حرامی را دارند  کسانی که قصد کوچک شمردن هر امر شر

داری طبیعی جلوه دهند و سپس ایراد موجود در  و همین کافی است که آن را مخالف دین 
 داری است.اه وی نه علیه شریعت بلکه علیه یک سبک خاص از دین نگ 

از دین  نام دین بنابراین ما نوع خاصی  به  نداریداری  یا فطری و عادی  م؛  داری طبیعی 
چه هست تدین شرعی است که بنابر آن هر رفتار یا موضعی بر اساس احکام شریعت و  آن 

چه  شود و آنحکم هر واقعه پی برده می  شود و از خالل آن به قواعد و اصول آن داوری می
چه بدان عادت  شود نزد اغلب مردم چیزی نیست جز آنداری طبیعی« شناخته میبه نام »دین 

گ کرده خو  و  دین رفتهاند  همان  است  ممکن  که  آناند  یا  باشد  صحیح  تأثیر  داری  تحت  که 
 های فاسدی باشد که برایشان عادی شده است.عرف 
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 زیستی است خواهان هم ( این دین ۳۱)
را میدین خواهان هم دیگری  و  است  اوصاف  زیستی  و  است...  باز  آن  آغوش  و  پذیرد 

لوطی است از احساسات مثبت در قبال  گویند و مخ دیگری که در معرض ستایش دین می
ای در قبال شرایط  دین. از نگاه آنان دین جایگاه آرامش و اعتماد است و هیچ موضع منفی

کند بلکه به صلح  یگران ندارد، بلکه اهل تسامح با دیگران است، رأیی را مصادره نمیواقع یا د
 خواند.زیستی فرا میو هم

ها و اجتهادات برخی  گیریگویی به برخی از موضعخاین اوصاف معموال در میانٔه پاس
این اجتهادها نمایانشود تا گویندهمسلمانان گفته می و تنگ  گر تندروی  اش ثابت کند که 

زیستی و پذیرش دیگری و آغوش باز به روی همه نظری است که منافی با دعوت دین به هم
 است.

را با افتخار اعالم کند و با آن به    خوب، این که شخصی از دینش دفاع کند و باور خود
بداند؛  مخالفت برنخیزد و هرگونه انحراف از دین را مورد نقد قرار دهد و دین را از آن پاک  

 هایی مثبت و کاری نیک است که مسلمان از آن امید پاداش دارد.ها انگیزههمٔه این 
این  یم این نیِت خوب در  خواهیم مورد بررسی قرار دهیم و امیدوارجا میاما چیزی که 

فهم صحیح این مقوله مشکلی ایجاد نکند، بررسی طبیعت و مضمون این سخن به دور از  
خواند و آغوشش زیستی فرا میکه دین به هممعنی ایناست.    نیِت خوب گویندٔه آن

 پذیرد و دیگر اوصاف این چنینی چیست؟باز است و دیگران را می
و ناواضح است و اگر از گویندگانش منظورشان را  این اوصاف در حقیقت سخنانی کلی  

از تباین شدیدشان دربارٔه شک در فهم آن بسیار مختلف بپرسی بی مفهوم این    اند و پرده 
 مقوله و حدود آن برداشته خواهد شد. 
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مهم مقولهاین  از  بسیری  بررسی  در  باید  معاصر  مسلمان  که  است  قسمتی  های  ترین 
م  فکری  انحراف  در  سخن  تأثیرگذار  کسی  که  هنگامی  باشد.  هشیار  آن  به  نسبت  عاصر 

تفسیر آن گوناگون  آورد که احتمال چند معنی را دارد و فهم افراد در  مجملی را به زبان می
دهد  چه رخ میاست سپس بنا بر فهم خاصی به این مقوله تمسک جوید و از آن دفاع کند؛ آن

کنند. مفاهیمی که  له راه خود را باز میاین است که برخی از مفاهیم باطل با کمک این مقو
نه از آن گویی باعث شده نا آگاها چه بسا گویندٔه این مقوله با آن مخالف است اما این کلی

 دفاع کند. 
بنابراین، نخستین چیزی که یک مسلمان باید خود را به آن عادت دهد، تکیه نکردن بر  

زرق و برق سخنان یا پرطرفدار  های مجمل و سخنان کلی است. شایسته نیست که  مقوله
بودن آن باعث شود آن را ناآگاهانه تکرار کند بلکه بهتر آن است که از این سخنان کلی دوری  

 کند و از سخنان واضح بهره ببرد. 
آلود به خود گیرد و در  شود که این سخنان حالتی مهها باعث میگونه مقولهِاجمال در این 

یک را  باطل  و  حق  شاید  جا  خود معنی  گیرد که  قرار  تفسیراتی  در معرض  و  باشد  داشته 
ارادٔه شنونده به  وابسته  نتیجه چنین سخنانی  در  باشد.  نادرست  یا  را    درست  آن  است که 

چگونه تفسیر کند؛ اگر آن را درست تفسیر کند معنای درستی خواهد داشت و اگر آن را به  
اشته باشد معنایش نیز باطل خواهد  اش را در خود د ای تفسیر کند که انحرافات فکریگونه

بود و امکان دارد برخی از مردم فکر خود را به شکل روشنی ارائه ندهد و سخنی گوید که  
 حتمال معنی حق یا باطل داشته باشد. ا

زیستی با غیر مسلمانان بنابر حدود شریعت باشد  زیستی، همشاید منظور گوینده از هم
مخالفت نباشد یعنی همان چیزی که از سخن علما    به طوری که با اصول و فروع شریعت
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یان  آید، چه در سطح اجتماع یا سیاست و چه مکه مستند به نصوص شریعت است برمی
ها حکومت  اش این باشد که مسلمانان در طول قرنها. یعنی منظور گویندهافراد یا گروه

سن  اند و در زندگی روزمر اسالمی در کنار غیر مسلمانان زندگی کرده ه و خرید و فروش و ح 
کردند و اسالم حقوق آنان را تضمین نموده و با  جوار با غیر مسلمانان به نیکی رفتار می

 روی عدل رفتار نموده است.  ها ازآن 
لیبرال باشد که بر مرجعیتی مخالف وحی استوار است و و شاید منظورش هم زیستی 

توان دربارٔه مفاهیم  همین معنی را میزیستی مورد نظرش بنابر مرجعیتی متفاوت است.  هم
توان از آن معنایی شرعی مقبول برداشت آغوش باز و پذیرش و دیگر مفاهمی گفت که می

 توان در معنایی به کار رود که قطعا مخالف شریعت است.کرد و در همین حال می
فکری  ای شده به دست هر کسی تا انحراف  مشکل چنین عبارات مبهمی این است که وسیله

الفاظی کلی   با  آنان مفاهیمی را که مخالف شریعت است  ارائه دهد.  خود را به واسطٔه آن 
پذیرند و  که حقی در آن است آن را میاز مردم بنا بر این کند، در نتیجه گروهی  مطرح می

 گذارند. ها اثر خود را در ناخودآگاه مردم باقی میگونه عبارتاین 
قاعدٔه والء و براء را که ادلٔه شرعی فراوانی دارد لغو کند    برای مثال، کسی که قصد دارد 

ابراین قصد خود را از به واسطٔه  تواند به شکل مستقیم و واضح این کار را انجام دهد، بن نمی
پذیرد« و شاید در  خواند و دیگری را میزیستی فرا میکند که »دین به هماین مقوله ارائه می

ری مانند امر به معروف و نهی از منکر و مجازات ارتداد را  همین سیاق، احکام شرعی دیگ 
 زیستی نفی کند. نیز زیر پوشش دعوت به هم

ی دربارٔه قطعیات شریعت و باز گذاشتن مجال »اجتهاد« در اصول  انگارکسی که به سهل 
خواند، این قصد را ضمن مقولٔه »دین ما آغوشش  و کلیات و جستن حق در غیر شرع فرا می



 ه سخنان آراست

323 
 

برند  گونه از سخنانی دوپهلو برای بیان انحراف خود بهره میکند. این ت« مطرح میباز اس
این انحراف  این مقوله  تا باعث حساسیت مردم نشود و  های کلی  به آرامی و تحت پذیرش 

 پذیرفته شود. 
این مقوله در  اجمال موجود  با  راه حل رویارویی  دو روش برای همین  به  ها 

 است: 
اامر نخست اجتناب  این :  به گونه مقولهز  یا  شروع بحث  برای  آن  از  نبردن  بهره  و  ها 

ین عباراتی استفاده شود باید آن  عنوان قاعده. و اگر بنابر اعتباری خاص نیاز بود تا از چن
 را با توضیح و تفصیل به کار برد تا از هرگونه بدفهمی جلوگیری شود. 

دوم این امر  اصحاب  از  توضیح  درخواست  مقوله:  عبور هگونه  از  شک  صورت  در  ا 
که اجمال موجود پلی برای عبور مفاهیم نادرست نشود. توضیح خواهی  مفاهیم باطل، تا آن

 شود معانی حق یا باطل موجود در مقوله آشکار شود. میباعث 
گونه  این مقوله ایراد دیگری نیز دارد؛ دین اسالم در حقیقت بزرگتر از آن است که با این 

زما  این  دین  اصطالحاِت  اسالم  شود.  محدود  است  غربی  مدرنیسم  تأثیر  تحت  که  نی 
و نجات در دنیا و آخرت.    پروردگار جهانیان است، دین رحمت و عدل و احسان و هدایت

زیستی و تصالح و گشودگی ذهنی این دین را  کند اصطالحاتی مانند همکسی که گمان می
است، چرا که اسالم بزرگتر از آن است   کند به آن بد گفته کند از جایی که گمان نمیزیبا می

های  نظام  که با مفاهیم فرهنگی مبهم در چشمان اهل خود زیبا جلوه داده شود و احکام و
نامند و در اسالم موجود است بزرگتر  دوستی میزیستی و انفتاح و صلحچه هممربوط به آن

د دین ما آغوشش باز است زیرا که بگویناز آن است که به تعدادی عبارت تقلیل داده شود تا آن
الزم    گویی که در خود دارد شایستٔه استقبال نیست بلکه گونه اصطالحات با ابهام و کلیاین 
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برای   آن  از  نتوان  و  باشد  و واضح  خالص  که  کرد  استفاده  عباراتی  از  برای ستایش  است 
 نکوهش برخی از احکام و قطعیات دین بهره برد. 

کنند دقت کنی  زیستی« را تکرار میاز کسانی که عبارت »هماگر به حال و روز بسیاری  
خاصی مانند »دعوت به برادری  خواهی دید که در اوج شوِر دعوت به آن، قضایا و مفاهیم  

کنند یا در برخی از مفاهیم شرعی مانند »والء و براء« و »تکفیر« ایراد  انسانی« را ترویج می
داند در تضاد است  زیستی میچه هما در تصور او با آنه سازند، به این بهانه که این وارد می

دهد،  زیستی رخ میهای به همو این همان مشکل بزرگی است که در واقع با بسیاری از دعوت
 تر بیان شد. که پیشچنان

که چگونه دعوت برخی  گونه مفاهیم و این ای از موضع شرعی دربارٔه این جا گوشهاین 
هم نقض برای  باعث  می  زیستی  آن  میآشکار  نشان  را  به  شود  بررسی  این  طبیعتا  دهیم. 

گرنه بحث مفصل و عرضٔه همٔه جوانب  ای خواهد بود که ایراد این مقوله را نشان دهد واندازه
 متعلق به این بحث به طول خواهد انجامید. 

 ـ والء و براء: ۱
و براء را بر اساس  یکی از محکمات شریعت، دعوت اهل ایمان به این است که ساختار والء  

دین خود شکل دهند. بنابراین، والیت از نظر محبت و یاری برای اهل ایمان است و برائت 
کافران باشد و این از معانی قطعی در وحی است که احکام آن در بسیاری از نصوص  باید از  

بغض در    های ایمان، محبت در راه الله وترین گرهکه یکی از محکمقرآنی و نبوی آمده تا آن
 راه الله است. 

 برخی از محاسن ای معنای شرعی بزرگ این است: 
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ریعت و دین او، چرا که اصل محبت  ـ محقق شدن تعظیم واجب در حق الله متعال و ش 
ها  بنده باید متوجه الله تعالی باشد زیرا اوست که به ذات مورد محبت است سپس دیگر محبت

گیرد و بغض و  و مؤمنان از همین محبت نشأت میو محبت دینش    ملسو هيلع هللا ىلصمانند محبت پیامبر  
تش ندارد از کردار چه که خداوند دوس دشمن داشتن نیز از همین خاستگاه است، یعنی هر آن

 طور کسانی را که خداوند دوستشان ندارد. دارد و همین و گفتار را بد می
ا از منظر هدایت  شود که مسلمان به هویت ایمانی خود افتخار کند و خود رـ این باعث می

یافتگی خاص بداند و شبیه شدن به دیگران را نپذیرد یا از هر یک از عناصر دینش و هویتش  
 اید. کوتاه نی

از کافران حفظ می تاثیرگیری  از  او را  این نوعی دیوار درونی است که  کند. مسلمان  ـ 
سالم هدایت کرد و  آورد که وی را به اهمواره نعمت خداوند و منت او بر خودش را به یاد می

کند که محبتش باید برای  نگرد سپس لزوم این را درک میکفر کافران را با حالت تحقیر می
او نیز محبوب است و الله تع بدارد نزد  بنابراین خداوند متعال هر که را دوست  الی باشد، 

 هرکه را بد بدارد نزد او نیز مبغوض خواهد بود. 
شود، در نتیجه برای بذل  نسبت به غیر مسلمانان میـ این باعث ایجاد احساس دلسوزی 

د کرد تا آنان را از نصیحت و خیرخواهی آنان و دعوتشان به سوی دین خداوند تالش خواه
 عذاب آخرت نجات دهد. 

هم منافی  را  شرعی  اصل  این  آنان  از  برخی  و  شاید  بدانند  مطلوب  زیستی 
برائت احساس  او  به  نسبت  که  کسی  با  چگونه  دوستشان    بگویند:  و  داریم 

که برائت و دوست نداشتن در شریعت بر محور  زیستی کنیم؟ و اینداریم همنمی
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که این امر مربوط به کافری است که دشمن کافر و این  چرخد نه شخصکفر می
 که کافر باشد. ماست نه صرف این

صوص  کسی حق تغییر مناط احکام شرعی را ندارد و نپاسخ آن است که گفته شود: هیچ
طور متعلق  شرعی پرشماری دال بر این است که والء و براء متعلق به ایمان و کفر است، همین 

این   این  به کسی است که  بر  ادلٔه قرآن که مبنی  از  اقامه شده است، برخی  اوصاف بر وی 
 است: 

ْوِلَاء ِمن ُدْوِن الُْمْؤِمننَِي  ﴿
َ
َوَمن َيْفَعْل َذلَِك فَلَيَْس ِمَن  َلذ َيتذِخِذ الُْمْؤِمُنوَن الَْكفِرِيَن أ

ِمنُْهْم ُتَقاةً   ن َتتذُقواْ 
َ
ءٍّ إَِلذ أ ِ ِِف ََشْ الَْمِصْيُ اّللل  ِ ُ َنْفَسُه ِإَوَل اّللل رُُكُم اّللل ِ ]آل    ﴾ َويَُحذل

 [ ۲۸عمران: 
)مؤمنان نباید کافران را به جای مؤمنان به دوستی بگیرند و هر که چنین کند در هیچ  

که از ]آزار و اذیت[ آنان بترسید  ای[ نیست مگر این را[ از ]دوستی[ الله ]بهره  چیز ]او
 ترساند و بازگشت ]همه[ به سوی الله است(. ]مجازات[ خود میو الله شما را از 

﴿ ْ ْوِلَاء إَِن اْسَتَحبُّوا
َ
ِيَن آَمُنواْ ََل َتتذِخُذواْ آبَاءُكْم ِإَوْخَوانَُكْم أ َها اَّلذ يُّ

َ
الُْكْفَر لََعَ    يَا أ

الُِمونَ  ْولَئَِك ُهُم الظذ
ُ
ِنُكْم فَأ ذُهم مل  [ ۲۳]توبه:  ﴾ اإِليَماِن َوَمن َيَتَول

اید اگر پدرانتان و برادرانتان کفر را بر ایمان ترجیح دهد  )ای کسانی که ایمان آورده
ن همان  ]آنان را[ به دوستی مگیرید و هر کس از میان شما آنان را به دوستی گیرد آنا 

 ستمکارانند(. 

ِيَن آَمُنواْ ََل َتتذِخُذواْ اْلَُهوَد َواْلذَصا﴿ َها اَّلذ يُّ
َ
ْوِلَاء َبْعضٍّ َوَمن  يَا أ

َ
ْوِلَاء َبْعُضُهْم أ

َ
َرى أ

الِِمنيَ  َ ََل َيْهِدي الَْقوَْم الظذ ِنُكْم فَإِنذُه ِمنُْهْم إِنذ اّللل ذُهم مل  [ ۵۱]مائده:    ﴾ َيَتَول
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اید یهود و نصارا را دوستان ]خود[ مگیرید ]که[ بعضی  انی که ایمان آورده)ای کس
ند و هر کس از شما آنان را به دوستی گیرد از آنان خواهد  از آنان دوستان بعضی دیگر 

 کند(. بود. آری الله گروه ستمگران را هدایت نمی

﴿ ِ ْسَوٌة َحَسَنٌة ِِف إِبَْراهِيَم َواَّلذ
ُ
يَن َمَعُه إِذْ قَالُوا لَِقْوِمِهْم إِنذا بَُرءاؤا ِمنُكْم  قَْد َكنَْت لَُكْم أ

ا َتْعُبُدوَن ِمن ُدونِ  بًَدا  َوِممذ
َ
ِ َكَفْرنَا بُِكْم َوبََدا بَيَْنَنا َوبَيَْنُكُم الَْعَداَوةُ َواْْلَْغَضاء أ  اّللذ

ِ وَْحَدهُ   [ ۴]ممتحنه:   ﴾ َحِتذ تُْؤِمُنوا بِاّللذ
گاه  ر ]پیروی از[ ابراهیم و کسانی که با اویند الگویی نیکوست، آن )قطعا برای شما د

پرستید بیزاریم؛ به شما  چه به جای الله میو از آنکه به قوم خود گفتند ما از شما  
ورزیم و میان ما و شما دشمنی و کینٔه همیشگی پدیدار شده تا وقتی که تنها  کفر می

 به الله ایمان آورید(. 
آنان قرار داده و بیان  توجه کنید که چگ  ونه وحی محور دوست نداشتن کافران را کفر 

 وردن آنان برداشته خواهد شد. داشته که این بغض در صورت ایمان آ
در حقیقت چنین تصوری که والء و براء متعلق به فعل است نه فاعل، تصوری است دور  

گر قرائتی است  از طبیعت بشری و احساسات انسانی و تصوری است غیر واقعی که نشان
یکی  رمانتیک از دنیای واقع که تالش دارد فعل را از فاعل جدا کند و حب و بغض را متوجه  

از این دو سازد. بر اساس چنین فهمی از مسائل حب و بغض، دوست نداشتن تجاوزگران و  
ستمگران و تحریک مردم علیه آنان و آلوده ساختن احساسات از دشمنی آنان نیز به هیچ  

انجام  عنوا  اما  ساخت  ظلم  و  تجاوز  خود  متوجه  با  تنها  را  بغض  بلکه  نیست  درست  ن 
 تقدیر است.اش شایستٔه محبت و دهنده
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انگارانه و غیر واقعی است به ویژه اگر مسلمان این را به یاد آورد که  چنین تصوری ساده
 اید:فرمکه میداند، چنانالله متعال کافران را دوست ندارد و آنان را دشمن می

َ َعُدوٌّ للِلَْكفِرِينَ ﴿  [ ۹۸]بقره:  ﴾ فَإِنذ اّللل
 کافران است()پس یقینا الله دشمن  

 فرماید: و می

َ ََل ُُيِبُّ الَْكفِرِينَ ﴿  [ ۳۲]آل عمران:  ﴾ فَإِنذ اّللل
 )قطعا الله کافران را دوست ندارد(

 فرماید:و همچنین می

 [ ۳۹]فاطر:   ﴾ ُكْفرُُهْم ِعنَد َربلِِهْم إَِلذ َمْقًتاَوََل يَزِيُد الَْكفِرِيَن ﴿
 افزاید(. دشمنی نزد پروردگارشان نمی)و کافران را کفرشان جز  

سازد که آنان را که الله  یادآوری این آیات، معنای عمیقی را در دل مسلمان برانگیخته می
تا دوستشان نمی ندارد زیرا دشمنی مسلمان در حقیقت  تعالی  دارد دوست  الله  بِع دشمنی 

 است، بنابراین هر کس که دشمن الله باشد، دشمن مؤمنان است:

بِيًناإِ ﴿ ا مُّ  [ ۱۰۱]نساء:  ﴾ نذ الَْكفِرِيَن َكنُواْ لَُكْم َعُدوًّ
 )کافران پیوسته برای شما دشمنی آشکارند(. 

اتر شرعی که مفهوم  که با دالیل متوو این معنایی آشکار از نظر عقلی است، چه رسد به آن
رای مؤمن تمام شده  والء و براء را شکل داده است تقویت گردد. در این حالت این مسئله ب

 است.
به   آنان که دست  نه  تعلیق دوست داشتن و دوست نداشتن به کافرانی که اهل تجاوزند 

  اند نیز صحیح نیست و اوامر شرعی در این زمینه متواتر است چرا که دوستتجاوز نزده
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اساسا نمی و غریزی است که  را کنترل کرد،  نداشتن تجاوزکار یک معنای فطری  آن  توان 
این همه نص شرعی صرفا برای تقریر یک قضیٔه  براین چگونه میبنا  توان تصور کرد که 

 بدیهی آمده باشد؛ چیزی که حتی در حیوانات نیز قابل مشاهده است چه رسد به انسان. 
نصوص پرشمار در قرآن و سنت تأمل کنی خواهی دید که  اگر در نصوص پیشین و دیگر  

به الله متعال است نه تجاوزکاری آنان و شکی در   بغض کافران در حقیقت به سبب کفرشان
شود اما این معنایی نیست که بتوان  این نیست که تجاوز باعث بیشتر شدن دشمنی آنان می

کفرشان،   به  نه  کرد  محدود  آن  به  را  نداشتن  دوست  مفهوم  سبب  که  کسی  برای  ویژه  به 
اند... برای مسلمانی که باور  دداند و آن را متوجه تجاوز جانی میتجاوزگری را محدود می

دارد خداوند متعال دشمن کافران است و آنان را دوست ندارد خوشایند است که علنا بگوید:  
وء قصدی داشته  دارم که با من دشمنی ورزد یا علیه من ساما من تنها کسی را دوست نمی

این ظلم و تجاوز    باشد! و فراموش کند که کفر یکی از بدترین انواع ظلم و تجاوز است، زیرا
در حق پروردگار متعال و پیامبر و دین اوست و یکی از بزرگترین موجبات برائت از کافران  

 فرماید:که پروردگار متعال میاست، چنان

َ َورَُسوََلُ َولَْو كَ ََل ََتُِد قَوًْما يُْؤِمُنوَن بِا ﴿ ِ َواْلَوِْم اآْلِخرِ يَُوادُّوَن َمْن َحادذ اّللذ نُوا آبَاءُهْم  ّللذ
ْو َعِشَْيَتُهمْ 

َ
ْو إِْخَواَنُهْم أ

َ
بَْناءُهْم أ

َ
ْو أ

َ
 [ ۲۲]مجادله:   ﴾ أ

)قومی را نیابی که به الله و روز آخرت ایمان داشته باشند ]و سپس[ کسانی را دوست  
ک کردهبدارند  مخالفت  و[  ]دشمنی  رسولش  و  الله  با  یا  ه  پدرانشان  چند  هر  اند 

 آنان باشند(.  پسرانشان یا عشیرٔه 
البته نباید این تصور اشتباه را داشت که دشمنی با الله متعال تنها با اعالم جنگ است و  

  جا کسی است که به جنگ برخاسته، در حالی کهدر نتیجه بگوییم: منظور از دشمن در این 
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خالفان  تر از این است، زیرا الله متعال دربارٔه گروهی از این مدایرٔه دشمنی در شریعت وسیع
 فرماید:می

ن يُرُْضوهُ إِن َكنُواْ ُمْؤِمننَِي  ﴿
َ
َحقُّ أ

َ
ُ َورَُسوَُلُ أ ِ لَُكْم لُِْيُْضوُكْم َواّللل   (۶۲)َُيْلُِفوَن بِاّللل

نذُه َمن ُُيَادِدِ
َ
لَْم َيْعلَُمواْ أ

َ
نذ ََلُ نَاَر َجَهنذمَ أ

َ
َ َورَُسوََلُ فَأ  [ ۶۳ـ   ۶۲]توبه:  ﴾  اّللل

کنند تا شما را خشنود گردانند، در صورتی که اگر  )برای شما به الله سوگند یاد می
(  ۶۲ند )مؤمن باشند ]باید بدانند[ سزاوارتر است که الله و پیامبرش را خنشود ساز

 و پیامبر او در افتد برای او آتش جهنم است(.  اند که هر کس با الله آیا ندانسته
اند اما با این حال  کنند و با آنان به جنگ نپرداختهاین گروه در میان مؤمنان زندگی می

 دشمن اویند، زیرا هر کافری مخالف و دشمن الله تعالی است. 
دوست نداشتن کافران را پذیرفت حال   توان مبدأ شاید کسی بگوید: چگونه می

شریعت ازدواج با زنان اهل کتاب را جایز دانسته، آیا ازدواج یکی از بزرگترین  که  آن
 های محبت نیست؟دریچه

سازد، درک تفاوت میان محبت طبیعی غریزی و محبت دینی  چه این ایراد را برطرف میآن 
ا محبی که قلب انسان بر آن سرشته  شرعی است. تکلیف شرعی به نوع دوم مربوط است ام

ای  د محبت پدر و مادر یا محبت خویشاوندی و زناشویی یا محبت کسی که هدیهشده مانن
های  به انسان داده یا در حق او خوبی کرده یا مشکلی را از او برطرف ساخته و دیگر محبت

د، زیرا جهت  این چنینی، ممنوع نیست و در تعارض با آن دوست نداشتن شرعی قرار ندار 
که موجب دوست نداشتن است با وجهی که موجب محبت  این دو از هم جداست. آن وجهی  

است متفاوت است، مانند بیمار که تلخی دارو را دوست ندارد اما در عین حال خود دارو را  
 دوست دارد زیرا باعث شفای اوست. 
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دوست  ور غریزی مالگوییم: انسان به ط که این مسئله به خوبی تصور شود میبرای آن 
از مال خود را صدقه دهد نوعی حس بد و خوب را یک آن تجربه    است، حال اگر بخشی نفیس

چه خداوند دوست  خواهد کرد: محبت مال و نفرت برای از دست رفتن آن، اما از سوی دیگر آن
 بخشد:دارد، در نتیجه مال خود را از روی محبت الهی میدارد را دوست می

 [۹۲]آل عمران:  ﴾ ا َُتِبُّونَ الُواْ الَِْبذ َحِتذ تُنِفُقواْ ِممذ لَن َتنَ ﴿
 چه دوست دارید انفاق کنید(. )هرگز به نیکوکاری نخواهید رسید تا از آن

برادرش   اگر  حال  بدارد،  دوست  را  مسلمانش  برادر  که  است  مأمور  همچنین  مسلمان 
او   قلب  در  شود،  ی  َتَعدِّ و  ظلم  واقع میمرتکب  وی  داشتن  بد  و  این کراهت  کراهیت  شود، 

 است و با بذل محبت دینِی واجب تعارضی ندارد.طبیعی 
دانیم که کنترل عواطف غریزی کاری سخت  شود. ما میگونه، اشکال موجود رفع میاین 

در دعایش بفرماید: »خداوندا این سهم    ملسو هيلع هللا ىلصیا ناممکن است، و همین است که باعث شد پیامبر  
لک آنی و مالکش نیستم سرزنش  چه تو ما من از آن چیزی است که مالک آنم، پس مرا در آن

 گوید: یعنی قلب. ابوداوود می 1مکن«. 
احساسات غریزی مورد بخشش است و محل بحث ما نیست، بلکه مورد بحث ما محبت  

شود هنگام تضاد آن با احساسات  آثار آن را می  دینی است که نوعی محبت اختیاری است که 
بیان سخن یا انجام عملی باشد این   طبیعی مالحظه کرد، پس اگر این محبت شرعی مستلزم

 سخن یا عمل باید در اولویت باشد حتی اگر از نظر طبع و غریزه برایش ناخوشایند باشد:

 
به روایت ابوداوود و ترمذی و نسائی و ابن ماجه    -1

شعیب   و  شوکانی  و  کثیر  ابن  و  الملقن  ابن  و 
اند. برخی نیز آن را األرناووط آن را صحیح دانسته

اند، مانند ترمذی  به علت مرسل بودن معلول دانسته
 و دارقطنی. آلبانی آن را ضعیف دانسته است. 
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لذُكْم  ﴿ َوُهَو ُكْرهٌ  الِْقَتاُل  لذُكْم ُكتَِب َعلَيُْكُم  َشيْئًا وَُهَو َخْْيٌ  تَْكرَُهواْ  ن 
َ
أ وََعََس 

ن َُتِبُّواْ َشيْئًا وَهُ 
َ
نُتْم ََل َتْعلَُمونَ وََعََس أ

َ
ُ َيْعلَُم َوأ  [ ۲۱۶]بقره:   ﴾ َو ََشٌّ لذُكْم َواّللل

)نبرد بر شما واجب شده است در حالی که برای شما ناخوشایند است و بسا چیزی  
دارید و آن  آن برای شما خوب است و بسا چیزی را دوست می  دارید و را خوش نمی

 دانید(. ا نمیداند و شمبرای شما بد است و الله می
دست    ملسو هيلع هللا ىلصجا که پیامبر  رخ داد را درک کرد، آن  چه برای عمر  شود آنجاست که میاین 

شک تو برای من از هر چیزی  فرمود: ای رسول خدا، بی  ملسو هيلع هللا ىلصاو را گرفت، پس خطاب به ایشان  
که  تا آن  که جانم به دست اوست،فرمود: »نه، قسم به آن  ملسو هيلع هللا ىلصتری. پیامبر  ـ جز خودمـ  محبوب

تر باشم«. پس عمر خطاب به ایشان گفت: پس اکنون به الله  من نزد تو از خودت هم محبوب
 1فرمود »اکنون ای عمر«.  ملسو هيلع هللا ىلصگاه پیامبر نترید. آسوگند شما برای من از خودم محبوب

این  تصور  بنابر  برخی  است  حق  ممکن  در  تعدی  باعث  اصل  این  تقریر  است  ممکن  که 
ال شدن حقوق آنان یا عدم بهره بردن از آنان و تبادل مثبت با آنان شود نسبت  کافران یا پایم 

 به این اصل احساس راحتی نکنند. 
چه شریعت در این باب امر نموده  برد، به یاد آوردن آن بین میچه این توهم فاسد را از آن 
 است: 

را  ـ شریعت دست درازی و ظلم و تعدی در حق مخالفان را ممنوع کرده و عدل 
 فرماید:. الله تعالی میواجب دانسته است

ن ﴿
َ
وُكْم َعِن الَْمْسِجِد اْْلََراِم أ ن َصدُّ

َ
ْ  َوََل ََيْرَِمنذُكْم َشَنآُن قَْومٍّ أ  [ ۲]مائده:  ﴾ َتْعَتُدوا

 
 ه روایت بخاری.ب -1
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ی  )و البته نباید کینه توزی گروهی که شما را از مسجدالحرام باز داشتند شما را به َتعدِّ
 وادارد( 

 اید: فرمو می

قَْرُب لِلتذْقَوى﴿
َ
َلذ َتْعِدلُواْ اْعِدلُواْ ُهَو أ

َ
 [۸]مائده:   ﴾ َوََل ََيْرَِمنذُكْم َشَنآُن قَْومٍّ لََعَ أ

)و البته نباید دشمنی گروهی شما را بر آن دارد که عدالت نکنید؛ عدالت کنید که آن به  
 تر است(. تقوا نزدیک

دار ستم ورزد یا او ه باشید که هرکس در حق یک پیمانفرماید: »آگا می  ملسو هيلع هللا ىلصو رسول خدا  
بدون رضایتش بستاند من    را تحقیر کند یا بیش از توانش بر او تحمیل کند یا از او چیزی را 

 1در قیامت دادستان او خواهم بود«. 
ـ همچنین مجال وسیعی را برای همکاری با همٔه مردم در معروف و امر خیر 

 فرماید:. الله تعالی میاست، باز گذاشته استچه به مصلحت عموم و آن

ِ َواتلذْقَوى َوََل ﴿  [ ۲]مائده:  ﴾ َتَعاَونُواْ لََعَ اإِلثِْم َوالُْعْدَوانِ َوَتَعاَونُواْ لََعَ الَْبل
هم   دستیار  تعدی  و  گناه  در  و  کنید  همکاری  یکدیگر  با  تقوا  و  نیکوکاری  در  )و 

 نشوید(. 
اید: »در خانٔه عبدالله بن جدعان در پیمانی حضور یافتم که دوست  فرممی  ملسو هيلع هللا ىلصو رسول الله  

آن فرا خوانده شوم اجابت   اگر در اسالم به  ندارم به جایش شترهای سرخ داشته باشم و 
 2کنم«. می

 
داوود. ابن حجر آن را حسن دانسته  به روایت ابو -1

. آلبانی  « سندش اشکالی ندارد» گوید:  و سخاوی می
 آن را صحیح دانسته است. 

به روایت بیهقی در سنن کبری و ابن الملقن آن    2-
 را صحیح دانسته است. 
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.  ـ همچنین بذل و احسان به آنان اگر از کافران متجاوز نباشند مشروع است
 فرماید:الله تعالی می

وُهْم  نَْهاُكمُ ََل يَ ﴿ ن تَََبُّ
َ
ِن دِيَارُِكْم أ ِيِن َولَْم ُُيْرُِجوُكم مل ِيَن لَْم ُيَقاتِلُوُكْم ِِف اِلل ُ َعِن اَّلذ  اّللذ

َ ُُيِبُّ الُْمْقِسِطنيَ   [ ۸]ممتحنه:   ﴾ َوُتْقِسُطوا إَِلِْهْم إِنذ اّللذ
یارتان بیرون  را از د  )الله شما را از کسانی که در ]کار[ دین با شما نجنگیده و شما 

دارد که با آنان نیکی کنید و با ایشان عدالت ورزید، زیرا الله دادگران  اند باز نمینکرده
 دارد(. را دوست می

. پروردگار  ـ و رعایت و رسیدگی به کافران صاحب حق را واجب دانسته است 
 فرماید:متعال می

ن تُِْشَِك َِب َما  ﴿
َ
نَْيا  لَيَْس لََك ِإَون َجاَهَداَك لََع أ  بِهِ ِعلٌْم فَاَل تُِطْعُهَما َوَصاِحبُْهَما ِِف اِلُّ

 [ ۱۵]لقمان:  ﴾ َمْعُروفًا
)و اگر تو را وادارند تا دربارٔه چیزی که تو را بدان دانشی نیست به من شرک ورزی 

 از آنان فرمان مبر و]لی[ در دنیا به خوبی با آنان معاشرت کن(. 
اعطای حِق صاحبان حق است. مسلمان نیز همٔه معانی    ت بر عدل وبنابراین مبنای شریع

 که یک معنا را به معنای دیگر بکوبد. دهد نه آنشرعی را مورد توجه قرار می
زیستی، عقیدٔه والء  اما در حقیقت بسیاری از کسانی که به دلیل تأثیر گرفتن از گفتمان هم

ایی که در مفهوم والء و براء قرار  از رفتاره   کنند، در دنیای واقعو براء را هضم و درک نمی
ای که این والء و براء را باید بر اساس آن قرار داد نزد آنان  گیرد دور نیستند، بلکه زمینهمی

متفاوت است. آنان در حقیقت از ممارست رفتارهایی خاص که زیر مفهوم والء و براء قرار  
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نمیمی امتناع  توجیهگیرد  بنابر  اما  بهانهها  ورزد  قومها و  مانند  دینی  غیر  و  یی  گرایی 
 گرایی و دیگر توجیهات. پرستی و قبیلهوطن 

بازبینی بلکه  نیست،  براء  و  والء  مفهموم  کامل  گذاشتن  کنار  قضیه  این  بنابراین  و  اش 
گونه حب و بغض از محوریت  مسئله است که چه کسی مستحق این والء و براء است و این 

شود که همان احساسات و رفتارها  حور جدید منتقل میله به یک ممحبت و دشمنی در راه ال 
 های این محور جدید. را در پی دارد اما بنابر داده

دهد یعنی همان مفاهیمی که  همین صحنه در چندین پروندٔه فکری داغ دیگر نیز رخ می
ری نمایان  در تصور شرعی مورد انتقاد بود، در ذهن ناقد وجود دارد اما خود را در ظاهر دیگ 

 کند. کند و در اندیشه و رفتار او به محور دیگری نقل مکان میمی
برای مثال، نبرد مسلحانه که هنگام بررسی تصور شرعی از جهاد مورد انتقاد بود نه ذاتا  

ای جدید )مثال دفاع از میهن و  بلکه انگیزٔه آن مورد انتقاد است؛ چیزی که اکنون به منطقه
 ت.ان کرده اسناسیونالیسم( نقل مک 

دادههمین  با  اگر  ندارد  ایرادی  اوست،  انتقاد  مورد  شدت  به  که  مرتد  حد  جدید طور  ای 
 جایگزین شود. 
چه باید واجب یا حرام )ممنوع( باشد  توان دربارٔه قضیٔه الزام و اجبار و آنهمین را می

عت  زام از شری شود که منبع الها هنگامی شروع میهای او در این زمینهگفت. ایراد گرفتن 
هایی برگردد که به آن باور دارد هیچ ایرادی را برانگیخته  باشد، اما اگر قضیه به خاستگاه

 ای طوالنی از قضایا صادق است. سازد و همین دربارٔه سلسلهنمی
های فکری که برخی  شود دربارٔه بسیاری از درگیریاین همان چیزی است که باعث می

این  به    ها دربارٔه مفاهیم از  اندازند تجدید نظر کنیم، چرا که قضیه چیزی  راه میشریعت 
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نیست جز بازتولید همان مفاهیم اما بر اساس یک مرجعیت جدید؛ مرجعیتی که از خالل آن  
شود چه چیز باید از این مفاهیم خارج یا به آن وارد شود، همراه با ادامٔه صاحب  تعیین می

 اهیم. این درگیری در اظهار نقد مطلِق آن مف
 عوت به برادری انسانی: ـ د۲

هم عنوان  تحت  اوقات  بسیاری  که  مفاهیمی  جمله  میاز  مطرح  مفهوم  زیستی  شود، 
اش و جا انداختن آن  برادری انسانی است. هدف از این مفهوم که بسیاری سعی در اشاعه

 در عقل و ذهن مردم دارند چیست و موضع شرع دربارٔه آن چیست؟
 ان دربارٔه این مفهوم به کنکاش پرداخت: توآتی می های با مالحظٔه داده

نخست:   و  معنای  نسبی«  »برادری  است:  آمده  مورد  دو  در  تنها  »برادری«  مفهوم 
 »برادری دینی«. 

 از جمله استعماالت مفهوم برادری نسب و خون:

﴿ ِ َكرِ ِمثُْل َحظل نثََينْيِ ِإَون َكنُواْ إِْخَوًة رلَِجاًَل َونَِساء فَلَِّلذ
ُ
 [ ۱۷۶نساء: ] ﴾ األ

 )و اگر ]چند[ خواهر و برادرند، پس نصیب مرد مانند نصیب دو زن است(. 

َخاُهْم ُهوًدا﴿
َ
 [ ۶۵]اعراف:  ﴾ ِإَوَل ََعدٍّ أ

 )و به سود عاد برادرشان هود را ]فرستادیم[(. 

َخاُهْم َصاِْلًا﴿
َ
 [ ۷۳]اعراف:  ﴾ ِإَوَل َثُموَد أ
 ]فرستادیم[(.  مود برادرشان صالح را)و به سوی ث

َخاُهْم ُشَعيًْبا﴿
َ
 [ ۸۵]اعراف:  ﴾ ِإَوَل َمْدَيَن أ

 )و به سوی ]مردم[ مدین برادرشان شعیب را ]فرستادیم[(. 
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ای از تواند دور و نزدیک باشد و همین مفهوم است که شرع جملهاین برادری َنَسبی می
حکام که در کتب فقه آمده را به آن راث و عاقله و دیگر ااحکام از جمله صلٔه رحم و نفقه و می 

 سازد. مرتبط می
دینی: برادرای  برادری وسیع  اما  برمینوعی  را در  ایمان  اهل  گیرد و  تر است که همٔه 

به سابقان متصل می را  امتپیروان  یا  باشند  امت  این  از  آن سازد، چه  و محور  های دیگر 
سلمانی برادر دینی مسلمان دیگر  م است، بنابراین هر مانتساب همه به یک دین یعنی اسال

 فرماید:است. پروردگار متعال می

ْعَداء  ﴿
َ
ِ َعلَيُْكْم إِذْ ُكنُتْم أ ُقواْ َواذُْكُرواْ نِْعَمَت اّللل ِ ََجِيًعا َوََل َتَفرذ َواْعَتِصُمواْ ِِبَبِْل اّللل

ْصَبْحُتم بِنِْعمَ 
َ
لذَف بنَْيَ قُلُوبُِكْم فَأ

َ
 [۱۰۳]آل عمران:  ﴾ تِهِ إِْخَوانًافَأ

)و همگی به ریسمان الله چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت الله را بر خود یاد کنید  
دلآن  میان  پس  بودید  ]هم[  دشمنان  که  او گاه  لطف  به  تا  انداخت  الفت  شما  های 

 برادران هم شدید(. 
ورزد و او  میفرماید: »مسلمان، برادر مسلمان است. در حق او ستم نمی  ملسو هيلع هللا ىلصو رسول الله 

آنرا تسلیم نمی الله نیز حاجتش را  کند و  نیاز برادرش باشد  که در ]راه برآورده ساختن[ 
ها دنیا را از مسلمانی دور سازد خداوند یک  ای از سختیکه سختیسازد و آنبرآورده می

که مسلمانی را بپوشاند خداوند  سازد و آنز او برطرف میهای آخرت را اسختی از سختی
 1پوشاند«. در روز قیامت او را می

 
فق علیه. 1-  متِّ
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ساز است که در نصوص شرع نیامده  مفهوم برادری انسانی یک مفهوم تازه  معنی دوم:
اند بلکه در سیاق تمدنی معاصر برساخته شده است. روش  و علمای مسلمان به کارش نبرده

که اش سپس بررسی این است  گونه اصطالحات، تحلیل معانی درونیشرع در بررسی این 
آیا حق و قابل پذیرش است یا باطل است و مردود، یا مخلوطی از این دو است که باید حق و  

 باطلش را از هم جدا کرد. 
که همٔه بشر به آدم  شاید کسی بگوید: اشکال استفاده از این اصطالح چیست، به ویژه آن

 گردند، چرا که همه از آدمیم و آدم از خاک است؟رمیعلیه السالم ب
ییم: این ایراد تنها متوجه ترکیب و چینش کلمات نیست، و نه ساختن اصطالحات  گو می

می در  که  برادر  کلمٔه  استعماالت  تعدد  و  عربی  زبان  وسعت  سایٔه  در  را  آن  توان 
ناشی از اصل اصطالح    های عربی توجیهش کرد، منظور ما اشاره به ایرادهای نامهفرهنگ

 اصطالح جا داده شود.  و اهدافی است که قرار است در دل این 
شود تباین  چه برای ما آشکار می: با نگاه به تداول معاصر این مفهوم، آن معنای سوم

جا برای ما مهم است این است که، کدام  و تضاد بسیار در معانی این واژه است؛ سؤالی که این 
 پالکارد »برادری انسانی« ترویج شود؟ معنا قرار است تحت 

که کافر و مسلمان در انسانیت برادرند تفاوت این دو از بین برده  نٔه آناگر قرار است به بها 
ها نیز در انسانیت  گویند؟ آنگناه و ظالم و مظلوم نمیشود چرا همین را در حق مجرم و بی

 شوند.اند و زیر مفهوم برادری انسانی جا میشریک
از چالههمی پرده  برمین  این مفه هایی  برابر  در  قرار میدارد که عمال  این وم  که  گیرد و 

های متناقض با  های به کار بردن این اصطالح، بهره بردن از آن در عرصهای از انگیزهپاره
 های انسانی بکشانند. که همین مفهوم را به دیگر عرصهمحکمات شرع است، بدون آن
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یپیش که  شد  بیان  میان  تر  دینی  محبت  و  والیت  معانی  قطع  شریعت،  محکمات  از  کی 
 سلمان و کافر است، حتی اگر این کافر پدر یا برادر یا خویشاوند باشد:م

ْوِلَاء إَِن اْسَتَحبُّواْ الُْكْفَر لََعَ  ﴿
َ
ِيَن آَمُنواْ ََل َتتذِخُذواْ آبَاءُكْم ِإَوْخَوانَُكْم أ َها اَّلذ يُّ

َ
يَا أ

الِمُ  ْولَئَِك ُهُم الظذ
ُ
ِنُكْم فَأ ذُهم مل  [ ۲۳]توبه:  ﴾ ونَ اإِليَماِن َوَمن َيَتَول

اید اگر پدرانتان و برادرانتان کفر را بر ایمان ترجیح دهد  )ای کسانی که ایمان آورده
]آنان را[ به دوستی مگیرید و هر کس از میان شما آنان را به دوستی گیرد آنان همان  

 (. ستمکارانند
طور  دارد، همانبرادری دینی، معنایی است که مسلمان در حق برادر مسلمانش مبذول می

دارد، در نتیجه این نوع از برادری صرفا  که کافر این برادری را در حق برادر کافرش روا می
است:   آن فرموده  نیست که خداوند دربارٔه  یکدیگرند﴿میان مؤمنان  برادر    ﴾همانا مؤمنان 

 فرماید: لی میکه پروردگار تعا [ بلکه غیر مسلمانان نیز برادر یکدیگرند، چنان۱۰ات: ]حجر 

ِيَن َكَفُرواْ َوَقالُواْ إِلْخَوانِِهمْ ﴿ ِيَن آَمُنواْ ََل تَُكونُواْ َكَّلذ َها اَّلذ يُّ
َ
 [ ۱۵۶]آل عمران:  ﴾ يَا أ

آورده ایمان  که  کسانی  ور)ای  کفر  که  نباشید  کسانی  همچون  به  اید  و  زیدند 
 برادرانشان گفتند...(. 

انسانی، تأکید بر این است که همٔه مردم  شاید بگویند: منظور از ذکر برادری  
 و این از معانی انسانیت و برادری است.  باید گرامی داشته شوند

زیرا انسان ذاتا یک مخلوق گرامی    ها صحیح است،این سخن دربارٔه اصل خلقت انسان
 فرماید:یاست. الله تعالی م

ْمَنا بَِِن آَدَم وََْحَلَْناُهْم ِِف ا﴿ لَْناُهْم  َولََقْد َكرذ يلَِباِت َوَفضذ َِن الطذ ِ َواْْلَْحرِ َوَرزَْقَناُهم مل لََْبل
ْن َخلَْقَنا َتْفِضياًل  ِمذ  [ ۷۰]اسراء:  ﴾ لََعَ َكثِْيٍّ مل
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خ در  را  آنان  و  داشتیم  گرامی  را  آدم  فرزندان  ما  راستی  به  ]بر  )و  دریا  و  شکی 
ها را بر بسیاری  دادیم و آن  ها[ برنشاندیم و از چیزهای پاکیزه به ایشان روزیمرکب

 های خود برتری آشکار دادیم(. از آفریده 
آیٔه اما پس از آن از نظر فضیلت و کرامت متفاوت می شود و این همان چیزی است که 

 بعدی به آن اشاره دارد:

﴿ 
ُ
ْولَ يَوَْم نَْدُعو ُُكذ أ

ُ
وِِتَ كَِتابَُه بَِيِمينِهِ فَأ

ُ
ئَِك َيْقَرُؤوَن كَِتاَبُهْم َوََل نَاسٍّ بِإَِماِمِهْم َفَمْن أ

فَتِياًل   َسبِياًل   (۷۱)ُيْظلَُموَن  َضلُّ 
َ
َوأ ْعًَم 

َ
أ ِِف اآلِخَرةِ  َفُهَو  ْعًَم 

َ
أ َهِذهِ  ِِف  َكَن    ﴾ َوَمن 

 [ ۷۲ـ  ۷۱]اسراء: 
اش را به خوانیم پس هر کس کارنامهپیشوایشان فرا می)روزی که هر گروهی را با  

خوانند و به قدر نخک هستٔه خرمایی به  کارنامٔه خود را میدست راستش دهند آنان  
( و هر که در این ]دنیا[ کور ]دل[ باشد در آخرت ]هم[ کور  ۷۱شود )ها ستم نمیآن 

 تر خواهد بود(. ]دل[ و گمراه
آ آیات مشخص است یک تکریم مطلق  یه چنانبنابراین تکریم ذکر شده در  از سیاق  که 

گذاری  ش انسان در مقایسه با دیگر حیوانات است و در سیاق منتنیست، بلکه تکریِم آفرین
خداوند بر او آمده تا وی را برای تحقق بندگی تشویق کند، سپس به منزلت انسان در صورت  

 فرماید:کند و میکفر اشاره می

ْم ََتَْسُب  ﴿
َ
 أ

َ
ْو َيْعِقلُوَن إِْن ُهْم إَِلذ َكأْل

َ
ْكَثَُهْم يَْسَمُعوَن أ

َ
نذ أ

َ
َضلُّ َسبِياًل أ

َ
  ﴾ نَْعاِم بَْل ُهْم أ

 [ ۴۴]فرقان: 
می بیشترشان  که  داری  گمان  می)یا  یا  چارپایان  شنوند  مانند  جز  آنان  اندیشند؟ 

 ترند(. نیستند بلکه گمراه
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 که ذکر شد از جمله برادری انسانی نیست.   و تکریم در هر حال شامل معانی فاسدی 
آن این غرض  درکه:  اصلی  ایراد  در معانی    جا  بلکه  نیست  انسانی«  »برادری  کلمٔه  خود 

پنهان در آن است از جمله دعوت به برداشتن احکام برادری ایمانی و گذاشتن آن بر روی  
تناقض با اصول اسالم    برادری انسانی و یا نادیده گرفتن احکام برادری ایمانی که این در

پاره که  گاست  اسالم  اهل  خاص  را  برادری  معانی  از  شریک  ای  آن  در  را  کسی  و  ردانده 
 نساخته است:

ارِ رَُْحَاء بَيَْنُهمْ ﴿ اء لََعَ الُْكفذ ِشدذ
َ
ِيَن َمَعُه أ ِ َواَّلذ ٌد رذُسوُل اّللذ َمذ  [ ۲۹]فتح:   ﴾ ُّمُّ

گیر ]و[ با همدیگر  با اویند بر کافران سخت  )محمد فرستادٔه الله است و کسانی که
 مهربانند(. 

 ـ تکفیر:۳
های عقایده، این است که ها و احکام در کتاب اصول شرعی مقرر در مباحث ناماز جملهٔ 

 شوند:مردم به دو گروه مؤمن و کافر تقسیم می

ِي َخلََقُكْم فَِمنُكْم َكفٌِر َوِمنُكم  ﴿ ُ بَِما َتْعَملُوَن بَِصْيٌ ُهَو اَّلذ ْؤِمٌن َواّللذ ]تغابن:   ﴾ مُّ
۲ ] 

چه  ید؛ برخی از شما کافرند و برخی مؤمن و الله به آن کس که شما را آفر )اوست آن
 کنید بیناست(. می

و این اوصاف، احکامی عقیدتی یا عملی را در پی دارد که به شکل مفصل در کتب عقیده  
جال قصد تحریر موارد مربوط به حقیقت کفر یا احکام آن نیستیم  و فقه آمده است. در این م 

می تالشبلکه  به  اخواهیم  در  هایی  که  ایرادهایی  تخفیف  برای  گروهی  که  کنیم  شاره 
تری مانند »دیگری«  آورند و آن را با اصطالحات سبکبینند به آن روی میاصطالح »کفر« می
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این کار را برا عوض می تر  زیستی مناسبی محقق شدن صلح و همکنند و در گمان خود 
های کفر و کافر و کافران در  تر از کلمهها با این همه کاربرد متوادانم این دانند. اما نمیمی

است مشکل قرآن چه می قرار  چگونه  سورهکنند؟! و  با  را  از  شان  مسلمانان  بیشتر  که  ای 
ت که پرده از خطر بلعیدن حفظش دارند و نامش »کافرون« است حل کنند؟! این امری اس

 دارد. کر و به کار بردن آن برای معالجٔه شرایط واقع برمیاصطالحات گمراه
ای است واضح  نسبت دادن وضف کفر بر تعدادی از باورها یا گفتارها یا کردارها مسئله

در نصوص وحی که نیازی به دلیل آوری ندارد، چرا که تکفیر یک وصف شرعی و وابسته به  
می تعیین  شریعت  یعنی  است،  میزان  شریعت  بنابر  سپس  و  است  کفر  چیزی  چه  که  کند 

دن شروط و نبودن موانع است این وصف را به اشخاص نسبت  شرعی که نیازمند جمع ش
گذاری امور به نام آن ای نیست زیرا نامدهد و این هیچ ظلمی در حق شخص یا طائفهمی

 است.
مان و کفر یک امر بدیهی است و الغای این تفاوت، ایمان  در حقیقت تفاوت گذاری میان ای

پذیرد. به بیان  یک آن یک چیز و نقیض آن را میکند که در  آلود تبدیل میای مهرا به ماده
چه در لفظ آن داخل است را مشخص کنی، به شکل  که معنای ایمان و آندیگر، به مجرد آن

ای، بنابراین هر نحله یا  ه وجودش معترف شدهای و بخودکار حدود کفر را نیز تعیین کرده
قد نباشد کافر است و در پرتو  دینی قطعا به این معتقد است که هر کس به باورهایش معت

 اند: دینی که تکفیر ندارد دین نیست. همین تصور است که گفته
شود، بلکه زیان وقتی پیش  هیچ زیانی بر این حد از اعتراف ]به وجود کفر[ مترتب نمی

برای همین است که شریعت  آید که ظلمی حقیقی بر اساس این اوصاف رخ دهد...  می
 مهم را در نظر گرفته است:  در موضوع تکفیر دو امر
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عجله نکردن در نسبت دادن این وصف به کسی که مستحقش نیست و این    امر نخست:
 شود. به سبب سنگینی احکامی است که بر آن مرتبت می

سته از احکام شرعی که مناسب این وصف است، آن را در دنیای  ترتیب آن دامر دوم:  
ین احکام از کمال عدل است، زیرا شریعت بر تفاوت  سازد و ترتیب اواقع از ایمان متمایز می

متفاوت میان  تفاوتی واضحگذاشتن  و هیچ  است  شده  بنا  ایمان  ها  و  میان کفر  فرق  از  تر 
یمان و کفر داده شود و در این باره ایرادی  نیست، برای همین مقتضای عدل است که حق ا

 وجود ندارد. 
چه گفته شد منع مطلِق به کار بردن لفظی  نجا الزم است توضیح دهیم که منظور از آاین 

که بنابر یک مصلحت شرعی از گفتن کلمٔه کفر خودداری  دیگر برای توصیف کافر نیست یا آن
ای دیگر  عی و جایگزینی عمدی آن با واژهشود. بلکه منظور ما کنار گذاشتن یک مصطلح شر 

 است.
 ـ جهاد:۴

گسترش یافته که به تحریف مفهوم جهاد    زیستی« در دوران ما تا جاییمفهوم سلبی »هم
هاست که بر  زیستی وجود صلح میان ملتطور که مقتضای همدر اسالم رسیده است، آن

توافق مینامهاساس  جنگ  از  مانع  که  است  مشترک  وای  روابط    شود  همٔه  برای  را  مجال 
می باز  کشورها  میان  تجاری  تبادل  و  جهاد اقتصادی  وجود  به  قول  اما  اسالم    گذارد،  در 

 معنایش محدود کردن این صلح و اعالم جنگ با همه است.
مجبور   آن  سبب  به  که  داده  قرار  بدی  موقعیت  در  را  معاصران  از  بسیاری  چالش  این 

که فراتر از دفاع در صورت تجاوز باشد رد کنند. از نظر    اند مفهوم جهاد در اسالم راشده
الله و برپ  ا داشتن نظاِم حاکم بر اساس شریعت باشد  آنان جهادی که هدفش اعالی کلمة 
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و خلفای    ملسو هيلع هللا ىلصوجود ندارد و بنابراین نصوص شریعت و وقایع تاریخ اسالم از دوران پیامبر  
اند که آن را صرفا یک دفاع محض در برابر تجاوزکاری دیگران  راشدین را چنان تأویل کرده

 نشان دهند. 
چنین تحریفی نیست و هیچ یک از علمای    زیستی و صلح نیازمنداما در حقیقت قول به هم

ید  گو دوران ما قائل به جهاد طلب در این دوران نیست، بلکه هیچ عاقلی چنین چیزی نمی
این کار شامل زیان آشکار و فساد واضح است و از جمله قطعیاتی است است که بر   زیرا 

 عموم مسلمانان نیز پنهان نیست چه رسد به علمایشان. 
این خواه همبا درک  بر  تأثیری  طلب«  دانست که مفهوم »جهاد  صلحی  جویانٔه  زیستی 

جدید است که ربطی به   معاصر ندارد و تحریف این مفهوم و نفی وجودش صرفا یک بحث
هم برای  معاصر  مسالمتنیاز  چنانزیستی  زیرا  ندارد،  به  جویانه  کسی  امروزه  گفتیم  که 

 کند. میخواند و آن را تقریر نمفهوم جهاد طلب فرا نمی
اند و بنابراین چیزی که عمال رخ داده این است که آنان به نصوص شرعی مراجعه کرده

تاریخ که  اند. یعنی آناسالم را به شکلی غیر واقعی عرضه کرده  با تحریف مفاهیم وقایع 
آنمفهوم هم بر عدهزیستی  تأثیر روانی  نیاِز  قدر  بدون  شده  باعث  که  به جای گذاشته  ای 

 به تحریف مفاهیم بزنند.  حقیقی دست
بازی فکری است زیرا نفی وجود چنین جهادی در اسالم یا در تاریخ مسلمانان نوعی لج

این جهاد آشکار و محکم است و کافی است وقایع جهاد در تاریخ خلفای راشدین  دالیل وجود  
 را مرور کنی تا بدانی که این وقایع صرفا از قبیل جهاد دفاعی نبوده است.
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وجود چنین جهادی معنایش این نیست که قائل به مشروعیت این جهاد در این    پذیرش
که گفتیم هیچ عالم  فرا بخوانیم، زیرا چنانهای معاصر  دوران باشیم یا به عدم پذیرش پیمان

 گوید. و عاقلی چنین نمی
بلکه مقصد تأکید بر اهمیت محافظت بر محکمات شریعت از تحریف است، زیرا جهاد  

حکم محکم دینی است که به دلیل جایگاه واالی آن در شرع و کثرت نصوص دال  شرعی یک 
ن امری است که نباید به سبب ایرادگیری  توان از آن گذشت یا تحریفش کرد و ایبر آن نمی 

 شان از آن خجالت کشید.جوییبرخی یا طعنه و عیب
هیچ تحریف  پدیدٔه  نمیاما  رعایت  را  موارد  این  از  بنابر یک  و  با    کند  علمی  موضوعیت 

کند کار خوبی  های تمدن غالب گمان میکند بلکه به سبب گرایش به ارزشمسئله رفتار نمی
می زانجام  آندهد  نفی  با  اسالم  صیانت  را  کار  این  مییرا  باطل  میچه  تصور  و  داند  کند 

است، عرصه بار و تجاوز و حرام  که این نوع از جهاد کاری زیانداند که با اعتراف به این نمی
تر  گذارد که بیشتر به ایراد گرفتن بپردازد زیرا ادلٔه ثبوت این احکام قویرا برای خصم باز می

ن تا وقتی که اعتراف داری این جهاد کاری است باطل و به آبروی اسالم ضربه  است، بنابرای 
کامل مورد    ای. اما کسی که حق را به شکل زند عمال به وجود ایراد در اسالم اعتراف کردهمی

یاری قرار داده و شرایط حال و نیازهای کنونی را در نظر گرفته و در عین حال از مفاهیم  
 دست به تحریف آن نزده، راه را بر ایرادگیران بسته است.شرعی محافظت کرده و 

زیستی در کاربرد معاصرش یک اصطالح کلی است که  هم  خالصٔه امر این است که
مفاهیمی چند را که حامل مفاهیم فکری مخالف با برخی از احکام  توان با بهره از آن  می

پردازیم هدفمان ین واژه میشرعی است، توجیه کرد و هنگامی که بررسی و تحلیل مفاهیم ا
بلکه هدفمان ضرورت هشیاری   نیست،  به کنار گذاشتن معنای صحیح و معتبرش  دعوت 
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با معانی صحیح آن به ذهن مسلمان نفوذ  دربارٔه اشکاالت همراه با این واژه است تا همراه  
 نکند. 
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 رو معتدل( اسالم میانه ۳۲)
کنند و  یاری از مردم در دوران ما تکرار میرو یا اسالم معتدل را بس اصطالح اسالم میانه

اند، بدون غلو و تندروی.  منظورشان این است که پیرو اسالمی بر اساس یک دیگاه معتدل
بندی معتدالنه به اسالم و دوری از غلو و تندروی  دی ندارد و پایاین معنا به ذات خود ایرا

 اش اختالفی ندارد.انگاری و کندروی، روشی نیکو است و کسی دربارهیا سهل 
این واژه برای   یا نباید تصور کنیم که  این سادگی باشد  این مقوله نباید به  اما تعامل با 

انگارانه به کار  ن انحراف غلو آمیز یا سهل بندی به اسالم و دور ساختاشاره به ضرورت پای
ن مقوله معانی  رود، بلکه ما در برابر کاربرد این کلمه در یک روند خاص قرار داریم و ای می

پنهانی دارد که باید بررسی شود و ایرادهای آن آشکار گردد. برای همین به بیان دو روند  
 مهم خواهیم پرداخت:

 روند نخست: 
ه توصیف از واژٔه اعتدال استفاده شده است؟ یا به معنای دیگر، چرا  چرا در میان این هم

ت ملتزم هستیم؟ یا اگر خواستی این را  بندیم، و به سنت و شریعگوییم: ما به اسالم پاینمی
هم اضافه کن: بنابر روش درست، یا بنابر راه و روش پیامبر صلی الله علیه وسلم یا روش  

 سلف صالح و مانند آن.
رو« باید همراه با اسالم بیاید چیست؟ طوری که انگار  که کلمٔه »معتدل« و »میانهن راز ای

 کند. نمی اسالم به ذات خود این معنا را منتقل 
در واقع به کار بردن فراوان کلمٔه معتدل همراه با اسالم و تأکید پی در پی برای دوری از  

همیشگی این وصف هنگام سخن از  های خوبی را با خود ندارد و یاد کردن  تندروی، اشاره
های آن و دعوت به حاکم ساختن این نوع اسالم در دل  اسالم و افتخار کردن به آن و ارزش
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اش احساس کند یا نه، و غیر مستقیم  نفی از اسالم را نهان دارد، چه گویندهخود یک موضع م 
ماست، بنابراین باید  های اسالم در دوران  رساند که تندروی و غلو یکی از ویژگیاین را می

گونه  که به صاحبش گمان بد نبرند و این حتما در کنار نام اسالم از آن ابراز بیزاری کرد تا آن
 گذارد که دعوتش صرفا محدود به اسالم معتدل باشد. بر خود شرط می

ای در  بخشی از این مشکل این است که برخی از مردم تحت فشار کشندٔه ماشین رسانه
اند که سعی در ارتباط دادن اسالم به غلو و تندروی دارد و برخی از  ار گرفتهدوران ما قر

یز به این دین در این برداشت منفی  مسلمانان نیز با نسبت دادن بسیاری از رفتارهای غلوآم
اند و آن را در موضع اند و در حق دین و هویت خود مرتکب جنایت شدهاز اسالم شرکت کرده

اند، سپس گروه دیگری از مسلمانان با تالش در ذکر صفت »معتدل«  دهاتهام و عیب قرار دا 
می دامن  منفی  برداشت  این  بر  اسالم  از  بردن  نام  طورهنگام  از  زنند،  بسیاری  که  ی 

روی  های اعتدال و میانهکنند که اسالم در ذات خودش نمایندٔه ارزشنظران گمان میصاحب
 نیست. 

رئٔه خود شخص از برچسب تندروی و غلو است نه اما چنین قیدی در حقیقت متضمن تب
نابر  ام بخواهد بگوید: من از هر اسالم دیگری بیزارم و در زندگیدفاع از اسالم، انگار می

ها تفاوت دارد.  کنم که همان اسالم معتدل است و با دیگر اسالم یک اسالم خاص عمل می
ست به ترسیخ و تعمیق این کلیشٔه  کند در حال دفاع از اسالم ایعنی از جایی که گمان می

 زند. ظالمانه دربارٔه اسالم دامن می
ست که آن را با قید »معتدل«  بنابراین دین ما ـ اسالم ـ دین اعتدال است و دیگر نیازی نی

گوییم: اسالم، منظورمان همٔه اسالم با احکام و اصولش است که  ذکر کنیم و هنگامی که می
کنیم و  و نجات در دنیا و آخرت است. دینی که به آن افتخار می  دین عدالت و اعتدال و رحمت
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ین سو و آن سو سرمان  ای از اکه به سبب فشار رسانهداریم نه آنبا صدای بلند اعالمش می
اند معنایش این است که  گینانه پایین بیندازیم. وجود کسانی که دچار غلو یا انحرافرا شرم 

ا ترسناک و ناواضح است، بنابراین باید این وصف را به آن  اسالم مورد اتهام قرار گرفته ی
انحراف این  بافزود.  داد  را توضیح  بودنش  ناصحیح  و  تبیین کرد  باید  را  آنها  که در  دون 

مفهوم خود اسالم تأثیری بگذارد و ذات اسالم محل اتهام شود و انتساب به آنـ  بدون اضافٔه  
 کلمٔه معتدل ـ باعث ایجاد شبهه شود. 

 وند دوم: ر
 شود؛ این اعتدال چیست؟ مربوط به مفهوم اعتدال است که همراه با اسالم آورده می

ویژگی از  یکی  نزد  اعتدال  حاضر  است؛  جریانهای  گوناگون  فکری  رویکردهای  و  ها 
اند و این ضرورت شناخت حدود اعتدال  اش و مدعی دوری از تندرویچیزی که همه مدعی

سازد زیرا بدون این تعیین مرز اعتدال نیز هیچ  یش را دوچندان میو منبع تعیین کندٔه مرزها 
ن انواع انحرافات رفتاری و  توان از طریق آمعنایی نخواهد داشت و قالبی خواهد شد که می

رو معتدل است  که این اسالم میانهفکری را عرضه کرد، سپس همین انحرافات را به بهانٔه این 
 به اسالم نسبت داد. 

اعتدال ستودهضابطٔه شن  این  اخت  پاسخ  شده، خوِد شریعت است. اسالم در ذات خود 
اسالم و احکام و تشریعات و    که واقعا بهپرسش را که حد و مرز اعتدال چیست، دارد. آن

و   است  دور  به  جفا  و  غلو  مظاهر  از  و  دارد  قرار  اعتدال  دایرٔه  در  جوید  تمسک  حدودش 
خارج از اسالم یافت تا این معیارهای خارجی تعیین    ضابطٔه اعتدال را نباید از معیارهایی

ها  و سنتها  کند چه چیز از اسالم است و چه نیست. برای مسلمان شایسته نیست که عرف 
یا تسلیم شدگیو سلیقه و خواهش اش در برابر یک فرهنگ وارداتی را  های نفسانی خود 
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یگران عرضه کند، بلکه واجب است  داور کند و از رفتار خود مظاهر اعتدال مورد نظر را به د
ها را به اصول و محکمات شریعت ارجاع داد و هر چه موافق آن بود را اعتدال دانست  همٔه این 

چه مخالفش بود را خارج از اعتدال شمرد، حتی اگر صاحبش دنیا را از سخن گفتن  هرآنو  
 دربارٔه اعتدال پر کرده باشد.

ذهن هر مسلمانی جای گیرد و به مجرد باال بردن   این همان منهجی است که باید در عمق
ریعت بسپرد  پرچم اعتدال از سوی افراد و ادعایش اکتفا نکند بلکه ادعای آنان را به محک ش

 و صحیح را از ناصحیح جدا سازد. 
توان مالحظه کرد و آن این است که شیوع سهل انگاری در طعنه و  جا چیزی را میاین 

شود و دیگر آن اثر نخست را در دور  عمال باعث تضعیف اثر آن میاتهام به غلو و تندروی  
به غلو خواهند کرد و    ها نخواهد داشت، زیرا هر طرف، دیگری را متهمساختن مردم و دل

می افتخار  و  سپس  غلو  از  ناشی  ایرادهای  معالجٔه  حل  راه  بنابراین  است،  معتدل  که  کند 
برای شناخت مواضع غلو و تندروی    ملسو هيلع هللا ىلصول خدا  تندروی، داوری بردن به کتاب خدا و سنت رس

ی ببریم  و جفا و سهل انگاری است، تا بدانیم واقعا موضع اعتدال کجاست و به حد و مرزش پ
سازد تا اعتدال خود را از طریق دالیل کتاب و سنت اثبات کنند نه  و این هر طرف را ملزم می
 با شعار و ادعای توخالی. 

جا  وری بردن به کتاب و سنت نیز همان اختالفاتی که اینشاید بگویند: اما با دا 
 دهد اتفاق خواهد افتاد. رخ می

 یان کرد: شود با جمع بین دو مسئله بپاسخ را می
: این اختالف در همٔه قضایا موجود نیست، بلکه همواره مواضعی محکم  مسئلٔه نخست

شد اهل اعتدال است و کسی که  گر اعتدال است و هر کس در آن دایره با وجود دارد که نمایان
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ها نیز بر حسب دوری  به راست یا چپ منحرف شود از مرزهای اعتدال بیرون رفته است و آن
 ان به این دایره بر چندین درجه هستند. شو نزدیکی

تابد و تا وقتی  طور مواضعی وجود دارد که اختالف معتبر و نگاه اجتهادی را برمیهمین 
کند. اگر چه اعتدال یک  شد صاحب خود را از دایرٔه اعتدال خارج نمیکه این اختالفات روا با 

طعی و یقینی نیستند، و این باعث  ها قادر به ادراک این اعتدال به شکل قچیز است اما انسان
جا اگرچه اعتدال  شود که دایرٔه اختالفات روا، فضایی برای این اعتدال باقی بگذارد. این می

ای از سخنان معتبر  مایان نشده اما امری است محدود در دایرهبه شکل واضح برای همه ن
 که خروج از آن روا نیست.

ه شخص جویندٔه اعتدال بر اساس آن از میان  : ما روشی شرعی و منظم داریم کامر دوم
 کند. تر را انتخاب میسخنانی که در نگاه او موضع اعتدال است سخن درست

توان از طریق این دو معیار برطرف کرد: نت را میاختالف در ادعای تمسک به کتاب و س
اس آن  معیار محکماتی که اختالفی در آن نیست و معیار »روش« و منهجی که باید بر اس

 حرکت کرد. 
روی و اعتدال در تصور شرعی نتیجٔه تمسک به قرآن و سنت است، بنابراین هر کس  میانه

با شرع مخالف باشد چنین نیست.    رو و معتدل است و کسی که به شرع چنگ بزند میانه
ای میانٔه دو طرف  اعتدال به معنای نقطٔه وسط نیست که شخص در هر اختالفی در نقطه

 د، بلکه اثری از تبعیِت شرع است.دعوا بایست
روی در حقیقت موضع گرفتن در میانٔه دو طرف نیست،  جا خواهی دانست که میانهاز این 

توان از مالحظٔه موضع قرآن  ستوده شود یا نه و این را میبلکه این میانه بودن ممکن است  
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روی  م، بلکه دو میانهروی نداریروی دانست. در پرتو وحی ما تنها یک میانهدربارٔه میانه
 روی نادرست. روی درست و میانهداریم: میانه

عطا  روی کسانی که خداوند به آنان نعمت  روی مطلوب در قرآن، میانههای میانهاز مثال
 خوانند: کرده، از مؤمنانی که به سوی پروردگارشان فرا می

الُمسَتِقيَم  ﴿ اَط  َ ِ الَمغُضوِب َعلَيِهْم    ( ۶) اهِدنَا الَصل نَعمَت َعلَيِهْم َغْيِ 
َ
أ ِيَن  اَط اَّلذ ِْصَ

اللنِيَ   [ ۷ـ  ۶]فاتحه:   ﴾ َوََل الضذ
ای نه ]راه[  عمت عطا کرده( راه کسانی که به آنان ن۶)ما را به راه راست هدایت فرما ) 
 مغضوبان و نه ]راه[ گمراهان( 

 همچنین:

 [ ۱۱۰]اسراء:  ﴾ َوََل ََتَْهْر بَِصاَلتَِك َوََل ُُتَافِْت بَِها َوابَْتِغ بنَْيَ َذلَِك َسبِياًل ﴿
اش مکن میان این ]دو[ راهی ]میانه[  )و نمازت را به آواز بلند مخوان و بسیار آهسته

 برگزین( 
 طور:ن و همی 

نَفُقوا لَْم  ﴿
َ
ِيَن إَِذا أ وا َوََكَن بنَْيَ َذلَِك قََواًماَواَّلذ  [ ۶۷]فرقان:  ﴾ يُِْسُِفوا َولَْم َيْقَُتُ

گیرند و میان این کنند و نه تنگ میخرجی میاند که چون انفاق کنند نه ول )و کسانی
 گزینند(. دو ]روش[ حد وسط را برمی

طلوب و مورد  تواند مدهد موضع گرفتن در میانه مینشان می های قرآنی که و دیگر مثال
 ستایش باشد. 

روی مردود، از جمله شواهد قرآنی بر آن، آیاتی است که خداوند دربارٔه احوال  اما میانه
 منافقان نازل کرده است:
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َذبَْذبنَِي بنَْيَ َذلَِك ََل إَِل َهُؤَلء َوََل إَِل َهُؤَلء ﴿  [ ۱۴۳]نساء:   ﴾ مُّ
 د و نه با آنان(. )میان آن ]دو گروه[ دو دلند، نه با اینانن

 و از دیگر شواهد آن:

َسبِياًل ﴿ َذلَِك  بنَْيَ  َيتذِخُذواْ  ن 
َ
أ َويُرِيُدوَن  بَِبْعضٍّ  َونَْكُفُر  بَِبْعضٍّ  نُْؤِمُن    ﴾َويُقولُوَن 

 [ ۱۵۰]نساء: 
خواهند میان  کنیم و میگویند ما به بعضی ایمان داریم و بعضی را انکار می)و می

 برای خود اختیار کنند(. این ]دو[ راهی 
از شواهد این میانه موضع گرفتن در سنت نبوی: »مثال منافق مانند گوسفندی است که  

 1رود و گاه به آن سو«. بین دو گله سرگردان است، گاه به این سوی می
نابراین اگر میان دو باطل  گردد، بتفاوت بین این دو میانه بودن به طبیعت دو طرف برمی

 ایش است و اگر در میانٔه حق و باطل ایستاده بود، نکوهیده است.بود مورد ست
ها و تکرار پی در پی اهمیت اعتدال، شاید  : در بحبوحٔه ادعاها و خصومتکهخالصه آن

مسلمان حواسش به این نباشد که بسیاری از این ادعاها تالش در محدود ساختن اسالم با  
میاعت خود  که  است  اعتدا دالی  این  و  میخواهد  آنان  که  از لی  خارج  است  وصفی  خواهند 

های گوناگون تأثیر گرفته و سعی دارد همین  ای قبلی دارد که از مرجعیتزمینهاسالم و پیش
رو  ها را بر اسالم مسلط سازد تا از آن اسالمی بیرون بیاید که آن را »اسالم میانهزمینهپیش

 خوانند. معتدل« می

 
 به روایت مسلم. 1-
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لیبرالآن  مرجعیت  از  متأثر  هیچ    که  به  محدود  که  را  آزادی  از  خودش  تصورات  است 
را روا می روابط حرام  و  به اسالم میچارچوب دینی نیست  باب  داند  چسباند و سپس در 

 که اسالم از چنین اعتدالی مبرا است. راند، حال آنرو معتدل سخن میاهمیت اسالم میانه
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 ر سست نیست که نسبت به آن نگران باشید قد ( دین آن ۳۳)
اش اختالفی نیست، چرا که اسالم  کند که دربارهاین مقوله معنایی صحیح را مطرح می

با ادله و احکامش قوی است و از شبهات و افکار مخالف ترسی بر آن نیست. اسالم دین  
از   هر چیز و در  پروردگار جهانیان است و نیروی آن از درونش است و خداوند نیز پیش 

 پایان حافظ دین خود است.
 اما، چه کسی گفته که این ترس بر خود اسالم است که قرار است الله خود حافظش باشد؟

در حقیقت این ترس بر دین مسلمان است که از اسالم منحرف شود نه بر خود 
 اسالم. 

لهی را ترک  مسلمان نسبت به خودش این بیم را دارد که از راه حق منحرف شود و هدایت ا
که نسبت به خود راه و هدایت و صراط  راست را در پیش گیرد نه این گوید و راهی جز راه  

 مستقیم ترسی داشته باشد.
مسلمان   یادآوری  و  دین  بر  پایداری  اهمیت  از  سخن  هنگام  به  مقوله  این  ذکر  بنابراین 

و تضعیفش  چه باعث زیان  نسبت به محافظت از دینش و ضرورت صیانت دین خود از آن
ندارد و این همان چیزی است که الله متعال به شکل ظریفی به آن اشاره شود معنایی  می

 نموده و فرموده است:

ْسلُِمونَ ﴿ نُتم مُّ
َ
َ َحقذ ُتَقاتِهِ َوََل َتُموُتنذ إَِلذ َوأ ِيَن آَمُنواْ اتذُقواْ اّللل َها اَّلذ يُّ

َ
   ﴾ يَا أ

 [ ۱۰۲]آل عمران: 
گونه که حق پروا کردن از اوست پروا بدارید ه آناید از الل ایمان آورده )ای کسانی که 

 و جز مسلمان نمیرید(. 
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این امر ربانی به »نمردن مگر در حال اسالم« قابل تحقق نیست مگر در صورت پایداری  
که انسان، مسلمان بودن خودش را در هنگام وداع با دنیا  بر اسالم در طول مدت زندگی تا آن

 کرده باشد.  تضمین
این  در  شبانه  هرکس  در  بارها  چرا  که  فهمید  خواهد  را  این  بیندیشد  نیکی  از  به  روز 

را می راست«  راه  به  »هدایت  ]فاتحه:  پروردگارش  هدایت متضمن  ۶خواهد  این  که  چرا   .]
پایداری بر آن مقداری است که توانسته انجامش دهد و درخواستی است برای هدایت بیشتر  

 سبحانه و تعالی. از پروردگار 
های ضعیف خود ماست که نکند  جا ترسی بر دین نیست، بلکه بیم از نفسن، این بنابرای

شکست بخورد و دین را ترک گوید و برای فهم روا بودن چنین ترسی کافی است تا سخن الله  
 فرماید: ها و امام متقیان را به یاد آوریم که مییعنی سرور انسان  ملسو هيلع هللا ىلصمتعال دربارٔه پیامبرش  

َُذوَك  ﴿ َلذُتذ ِإَوًذا  َغْْيَهُ  َعلَيَْنا  تِلْفََتَِي  إَِلَْك  وَْحيَْنا 
َ
أ ِي  اَّلذ َعِن  َلَْفتُِنونََك  َكُدواْ  ِإَون 

ن ثَبذتَْناَك لََقْد كِدتذ تَرَْكُن إَِلِْهْم َشيْئًا قَلِياًل  (۷۳)َخلِياًل 
َ
   ﴾ َولَْوََل أ

 [ ۷۴ـ  ۷۳]اسراء: 
ایم گمراه کنند تا غیر  چه به سوی تو وحی کردهتو را از آن نده بود که  )و چیزی نما 

( و اگر تو را  ۷۳از آن را بر ما ببندی و در آن صورت تو را به دوستی خود بگیرند )
 داشتیم قطعا نزدیک بود کمی به سوی آنان متمایل شوی(. استوار نمی

نه است  تعالی  و  سبحانه  الله  سوی  از  پایداری  که    بنابراین  تنهایی  تصمیمی  به  انسان 
بگیرد، بلکه هدایت است و توفیق و کلیدش روی آوردن صادقانه به الله و یاری جستن از او  
متعال   پروردگار  اگر  است.  آن  به  نداشتن  اطمینان  و  ضعیف  نفس  این  بر  نکردن  تکیه  و 
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ی به یک بود اندکگوید که اگر او را پایداری عطا نکرده بود نزدچنین می  ملسو هيلع هللا ىلصدربارٔه خلیلش  
 کافران متمایل شود، چگونه ممکن است کسی پس از ایشان بر ایمان خود بیم نداشته باشد؟!

به این حقیقت و ادراک عمیق ایشان نسبت به آن   ملسو هيلع هللا ىلصو همین کافی است که واکنش پیامبر  
ه الله  ب  1و نتایج مترتب بر آن را به نیکی بنگری، چرا که ایشان از »باز شدن بعد از بستن« 

برد و این یعنی »بازگشت از ایمان به کفر یا از طاعت به معصیت و رجوع از چیزی  پناه می
شر«. سوی  می  2به  یارانش  به  خطاب  »دلو  از فرمود:  انگشت  دو  میان  آدمیان  همٔه  های 

چرخاند« سپس  گونه که بخواهد میکه یک دل باشد و آن را آنانگشتان رحمان است، گو آن
مقتضای علم    3های ما را بر طاعت خود بگردان«.ها، دل»خداوندا ای گردانندٔه دلد:  فرمومی

های بندگان در میان انگشتان خداوند( انجام بخش دوم حدیث،  به جملٔه اول حدیث )بودن دل
 یعنی دعای ایشان است.

که  ایی  ایجاد کرده واقعا عجیب است، تا ج  ملسو هيلع هللا ىلصاثر عمیقی که این حقیقت در شخص پیامبر  
 قدر که ام سلمة  گرفت، آنرا در بر می  ملسو هيلع هللا ىلصاین قبیل دعاها بخش زیادی از دعاهای پیامبر  

آورد. از شهر بن حوشب روایت است که گفت: به  متوجه این موضوع شده و آن را به یاد می
؟  هنگامی که نزد تو بود چه بود  ملسو هيلع هللا ىلصأم سلمة گفتم: ای ام المومنین، بیشترین دعای پیامبر  

ها، دل مرا بر دین خودت ثابت بگردان«. ت: بیشترین دعایش این بود که: »ای مقلب دلگف
ها، دل مرا بر دین  گفتم: ای رسول خدا، چرا بیشترین دعایت این است که ای گردانندٔه دل

 
این است: خداوندا از  به روایت مسلم. لفظ حدیث    -1

ا بعد  میَحور  پناه  تو  به  َکور  لغت  ز  در  َکور  برم. 
اشاره به بستن عمامه دارد و َحور باز شدن آن است. 

این از هدایت دارد  که در  به گمراهی پس  اشاره  جا 
 )مترجم(.

 این سخن ترمذی در تعلیق بر حدیث است.  2-
 به روایت مسلم. 3-
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که قلب او میان دو انگشت  خودت ثابت بگردان؟ فرمود: »ای ام سلمه، انسانی نیست مگر آن
گرداند و هرکه را بخواهد دستخوش  است، پس هرکه را بخواهد استوار می  اللهاز انگشتان  
 سازد«. سپس معاذ این آیه را تالوت کرد:انحراف می

 [ ۸]آل عمران:  ﴾ َربذَنا ََل تُزِْغ قُلُوبََنا َبْعَد إِذْ َهَديْتََنا﴿
آن از  پس  دل)پروردگارا  کردی  هدایت  را  ما  را  که  انحرافهایمان    دستخوش 

 1مگردان(. 
گوید: پیامبر  می  در خارج از خانه نیز بر همین حال بود؛ انس بن مالک    ملسو هيلع هللا ىلصبلکه پیامبر  

فرمود که: »خداوندا دل مرا بر دینت پایدار بگردان«. پس مردی گفت: بسیار این را می  ملسو هيلع هللا ىلص
رده بودی راست  چه را آوو آن  که به تو ایمان آوردیم ای رسول خدا، آیا از ما بیم داری حال آن

ها در میان دو انگشت از انگشتان رحمان عزوجل است که آن را زیر و  شمردیم؟ فرمود: »دل
 2کند«. رو می

چه زیباست این مالحظٔه هوشمندانه آن صحابی، که از کثرت بیان این دعا توسط پیامبر  
از گفتن    ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر  فهمید که این دعوتی است برای آنان تا به ایشان اقتدا کنند و منظور    ملسو هيلع هللا ىلص

 این دعا در میان اصحاب، یادآوری آنان دربارٔه این معنای عمیق ایمانی است.
ترسد، زیرا  ناک است و از ضعف یا سلب ایمان میبه دین خود بیم  چرا که مؤمن نسبت

شود به دینش اهمیت دهد و هوایش  ترین دارایی اوست و همین ترس باعث میاین با ارزش
ایمان  را داشته ب اشد. همین ترس اگر به شکل درستی محقق شود باعث چشیدن شیرینی 

 
این » گوید:  مذی میبه روایت ترمذی و احمد. تر  1-

اس حسن  دانسته    « تحدیثی  صحیح  را  آن  آلبانی  و 
 است. 

هیثمی    2- احمد.  و  ماجه  ابن  و  ترمذی  روایت  به 
و آلبانی آن را  « اندرجال آن رجال صحیح» گوید:  می

 داند. صحیح می
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طور که بازگشت به کفر را  شود، آنیشود که تنها با دوست داشتن شدید دین محقق ممی
که خداوند از آن نجاتش داده بد بدارد و شکی در این نیست که بزرگترین تهدید  پس از آن

ها ضعیف است و  گیری آن است زیرا »دلهات و پیعلیه دین، معاشرت طوالنی مدت با شب 
 1شبهات رباینده«. 

سازی قلب دارد.  ش بزرگی در تباهبنابراین کثرت عرضٔه افکار فاسد بر نفس انسان نق
آمیز  قلب کسی که پی در پی به مطالعٔه کتب یا محتوای اینترنتی منحرف و شک انداز و شبهه

این مفاهیم منمی تأثیری منفی بر  حرف قرار میپردازد در معرض جذب  گیرد؛ چیزی که 
می ایمان  صالبت  و  یقین  ابن  آرامش  شاگردش  زیبایی  به  تیمیه  ابن  چنین  گذارد.  را  قیم 

ها قرار نده که  نصیحت کرده است: »قلب خود را مانند اسفنج در معرض ایرادها و شبهه
لکه آن را همانند شیشٔه  کند در نتیجه چیزی جز شبهه از آن تراوش نخواهد کرد، بجذبش می

گیرد؛ با شفافیتش آن را  گذرد و در آن جای نمیدربسته بگردان که شبهه از بیرون آن می
گذرد  ای را که بر تو میزند و گرنه اگر قلبت هر شبههبیند و با صالبتش آن را پس میمی

   2جذب کند جایگاه شبهات خواهد شد«. 
کند و از طلب آن به گردان میم را از حق رویبلکه درگیر شدن با شبهات برخی از مرد

و در درونش    بیندگونه شخص مورد نظر شبهات را بسیار میشوند. این کلی منصرف می
گونه رغبت به حق را از صاحبش  شود و این شود و دلش کور میقدرت یافته و مستقر می

 دارد.ستاند و از آن باز میمی

 
 (. ۴۴۳/ ۱مفتاح دار السعادة ابن قیم ) 2- (. ۲۶۱/ ۷سیر أعالم النبالء ذهبی ) -1
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اند ـ به ویژه در مباحث عقیدتی ـ را گردآوری کرده  هایی که آثار سلف با دقت در کتاب
دادند و  احتیاط به خرج میخواهی دید که امامان سلف چقدر در تعامل با شبهات و ایرادها 

داری قوی و ایمان صادقانٔه آنان بود. آثار وارده در این باره بسیاری است این با وجود دین 
 از جمله: 

: ای ابوسعید، بیا تا دربارٔه دین با تو بحث کنم.  مردی به نزد حسن بصری آمد و گفت
 1ای پیدایش کن. گم کردهحسن گفت: من نسبت به دینم بینش دارم، اما تو اگر دینت را  

و مردی از صاحبان هوا به ایوب سختیانی گفت: ای ابوبکر، دربارٔه سخنی از تو بپرسم؟  
کرد گفت: نه، حتی نصف  میپس ایوب پشت کرد و رفت و در حالی که با انگشتش اشاره  

 2سخن، نه حتی نصف سخن. 
ا ی ابوبکر، حدیثی برایت دو تن از اهل بدعت بر محمد بن سیرین وارد شدند و گفتند: 

خوانیم. گفت: خیر. سپس  ای از کتاب الله را برایت میبگوییم؟ گفت: خیر. گفتند: پس آیه 
شخص برخاستند و بیرون رفتند.    روید یا من برخیرم؟ پس آن دوخیزید و میگفت: یا برمی

ای که آیهخواند؟ گفت: دوست نداشتم  ای مییکی از حاضران گفت: چه اشکالی داشت اگر آیه
 3شد.را بخوانند و تحریفش کنند و همان در قلبم واقع می

فرزند طاووس نشسته بود پس مردی از معتزله نزد او آمد و شروع به سخن گفتن کرد.  
هایش کرد و به فرزندش گفت: پسرم  ند طاووس انگشتانش را در گوشگوید: فرزراوی می

 
 (. ۴۳۸/ ۱آجری )الشریعة  1-
 (. ۴۳۹/ ۱پیشین ) 2-

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللکائی   -3
(۱ /۱۳۳ .) 
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که  گوید: یعنی آنش هیچ نشنو. معمر میانگشتت را در گوشت کن و فشارش بده و از سخن
 1گیرد(. دل ضعیف است )و در صورت شنیدن بدعت تحت تأثیر قرار می

نزد آنان دربارٔه    این احتیاط در حقیقت ناشی از ضعف معرفتی نیست، بلکه بینش صحیح
این ثوابت شرعی بر حجت و برهان و شناخت حق استوار است. پس از آن شنیدن باطلی که  

 است قلب را به سوی خود جذب کند هیچ سودی ندارد.  ممکن 
که این قضیه شوخی نیست بلکه به واالترین قضایا در زندگِی انسان مسلمان  به ویژه آن

جایی در  درمان، جابهک بن انس را که گفت: درد بیمربوط است و خداوند رحمت کند مال 
 2ی با دینت بازی نکن. کن گفت: با هر چه بازی میدین است. و به نقل از کسی می

سرچشمه به  عامدانه  که  کسانی  از  بسیاری  روز  و  حال  به  سر  اگر  ایراد  و  شبهه  های 
شبههمی این  از  مقداری  که  دید  خواهی  بنگری  به  زنند  عامدانه  غرور  جویی  نوعی  دلیل 

شود صاحبش خود را صاحب علم و فهِم بسیار بداند، اما همان  معرفتی است که باعث می
تواند  دهد. بنابراین سالم ماندن دین انسان در این است که تا میهلش کار دستش میآغاز ج

  که رفتن دراش بشناسد، مگر آن ها دوری کند و حق را با دالیل صحیحاز همٔه این سرچشمه
که انسان خود را در برابر هر شبهه  پی شبهه بنابر یک مصلحت شرعی معتبر باشد، اما این 

ده قرار  ایرادی  لغزشو  معرض  در  را  خود  صاحب  که  طوالنی  بس  است  راهی  و  د،  ها 
 دهد. اشتباهات قرار می

و اگر بنابر مصلحت شرعی نیاز به اطالع از باطل و نگاه در شبهات به هدف پاسخ دادن  
شود تا هر کسی وارد آن شود بلکه دارای ضوابط و شروطی  آن بود، باز هم قضیه رها نمیبه  

 
 (. ۵۰۶/ ۲پیشین ) 2- (. ۴۴۶/ ۲اإلبانة ابن بطة ) 1-
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سئله بنابر اعتبارات مختلف ـ به اعتبار حال شخص و میزان علمش  طور این م است. همین 
طور بر اساس عقل شخص و طبیعت درونی او. همچنان بر  به شرع ـ متفاوت است و همین 

این مسئله بر  شبهات غیر از جزئیات آن است. همین   اساس سطح شبهه، زیرا اصول  طور 
هایی که همه  طالعٔه شبهه از سایتاساس گستردگی منبِع شبهه متفاوت است. برای مثال م

های ممنوعه که یافتن و خواندنش کار هرکس نیست تفاوت  به آن دسترسی دارند با کتاب
نزدیکی و  پرسنده  حال  اعتبار  به  به  دارد. همچنین  که میاش  علم  طالب  یا  عالم  تواند  یک 

 رات دیگر. شبهات او را پاسخ دهد و هنگام وجود پرسش به او مراجعه کند... و اعتبا 
هرچقدر یک مسلمان از وارد شدن به شبهات و نظر در آن دوری کند این برای سالم ماندن  

این اختالفی ندارند که حفظ دین در رأس ضروری  اتی قرار  دینش بهتر است زیرا علما در 
دارد که اسالم برای صیانت و رعایت آن آمده و از همین روی احکامی را تشریع نموده که  

شود و از رسیدن هرگونه زیانی به  ر شدن و به ثمر رسیدنش در دنیای واقع میباعث بیشت
کند و شکی در این نیست که نگاه آزادانه در شبهات بدون هیچ نیاز معتبری  آن جلوگیری می

 زند.اصل ضربه می به این 
می تأثیر  شبهات  این  از  که  کسی  اما  شود:  گفته  که  شاید  است  کسی  پذیرد 

و مسلح به حجت و برهان نیست و عقل خود را به کار نبرده،    ایمانش ضعیف است
به خالف شخص مطلع که نگاهش به همه سو باز است و نسبت به دینش ترسی  

 ندارد. 
معناست که از برخی معانی نیک و قشنگ مانند  بی  اما این در حقیقت سخنی شعارگونه و

افکار ضع انداختن  و جا  گمراه کردن مردم  برای  عقل  و  استفاده  قدرت  سست سوء  و  یف 
 کند. می



 ه سخنان آراست

363 
 

داند که هر انسانی در برابر عوامل تأثیرگذاری کند میکسی که حقیقت ایمان را درک می
ت پروردگار شامل حالش نشود در  سازد ضعیف است و اگر رحمکه به دین او زیان وارد می

پیامبر خدا   بیان حال  از  پس  یک مسلمان  دارد. چگونه  قرار  دین  ترک  دیگر    ملسو هيلع هللا ىلصمعرض  و 
او نمیپیامبران گمان می ایمان  رود، در حالی که این پیامبران ـ  کند قوی است و بیمی بر 

ن ابراهیم خلیل است  خواستند. ایصلوات الله وسالمه علیهم ـ از خداوند ثبات بر دین را می
 فرماید: که در دعایش می

ن نذْعُبَد ﴿
َ
ْصَنامَ َواْجُنبِِْن َوبَِِنذ أ

َ
 [ ۳۵]ابراهیم:  ﴾ األ

 ها دور بدار(. )و مرا و فرزندانم را از پرستیدن بت
 فرمود:و یوسف صدیق که می

اِْلنِيَ ﴿ ْْلِْقِِن بِالصذ
َ
 [ ۱۰۱]یوسف:   ﴾ تََوفذِِن ُمْسلًِما َوأ

 )مرا مسلمان بمیران و به صالحان محلق فرما( 
 ز خود این توصیٔه جامع را کردند:های پس او ابراهیم و یعقوب خطاب به نسل 

ِيَن فَاَل َتُموُتنذ إََلذ ﴿ َ اْصَطَِف لَُكُم اِلل َوَوَّصذ بَِها إِبَْراهِيُم بَنِيهِ َويَْعُقوُب يَا بَِِنذ إِنذ اّللل
ْسلِمُ  نُتم مُّ

َ
 [ ۱۳۲]بقره:  ﴾ ونَ َوأ

پسران من، الله  )و ابراهیم و یعقوب پسران خود را به همان سفارش کردند ]که[ ای  
 برای شما این دین را برگزید پس البته نباید جز مسلمان بمیرید(. 

این دغدغه در حقیقت از روی ضعف نیست بلکه از روی آگاهی واجبی است که بر اساس  
ایمان   از حقیقت  است؛ فهم عمیق  شده  بنا  فکری  قضایای  ایراد  و  بشری  طبیعت درون  و 

اهانه و سفت و سخت در تعامل با آن است که از مجرد  مندی آگ ای که نیازمند روشمسئله
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احساس به ضعف و قدرت فراتر رفته به جستجوی چگونگی استفادٔه ایجابی و دوری از  
 پردازد.آثار بد می

کند که نسبت به ایمانت بیم نداشته باش و مؤمن قوی  که پی در پی تکرار میدر حقیقت آن
ناکی، در حقیقت  و دلیل داری پس چرا برای ایمانت بیمبرای ایمان ترسی ندارد و تو که عقل  

 گذارد. هایی به جا مینه ایمان را شناخته و نه میزان زیانی که چنین عبارت
 : ندجا پنج حقیقت هست که بسیاری از مردم از آن غافل این 

های خداوند برای  ترین نعمتاین است که وارد شدن به اسالم از گرامی حقیقت نخست
 است: بنده 

ُ َعلَيُْكمْ ﴿ ِن َقبُْل َفَمنذ اّللل  [۹۴]نساء:   ﴾ َكَذلَِك ُكنُتم مل
 گونه بودید و الله بر شما منت نهاد(. )قبال خودتان ]نیز[ همین 

 گزیند و: نعمتی که خداوند انسان را برایش برمی

 [ ۷۴]آل عمران:  ﴾ َُيَْتصُّ بِرَْْحَتِهِ َمن يََشاءُ ﴿
 گرداند(. به هر کس که بخواهد مخصوص می)رحمت خود را 

 گردد: و امر این هدایت به او باز می

َ َيْهِدي َمن يََشاءُ ﴿  [ ۲۷۲]بقره:  ﴾ لذيَْس َعلَيَْك ُهَداُهْم َولَِكنذ اّللل
 کند(. تو نیست، بلکه الله هر که را بخواهد هدایت می )هدایت آنان بر عهدٔه 

شود و در نتیجه از فهم حق  و برخی از مردم مانع می: خداوند میان هدایت  حقیقت دوم
 شود: شان برای پذیرش آن گشوده نمیشوند و سینهناتوان می

َ َُيُوُل بنَْيَ الَْمرْءِ َوَقلْبِهِ ﴿ نذ اّللل
َ
 [ ۲۴فال: ]ان ﴾ َواْعلَُمواْ أ

 گردد( )و بدانید که الله میان آدمی و دلش حائل می
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﴿ ُ َضلذ اّللل
َ
ن َتْهُدواْ َمْن أ

َ
تُرِيُدوَن أ

َ
 [ ۸۸]نساء:   ﴾ أ

 خواهید کسی را که الله گمراهش ساخته به راه آورید( )آیا می
 برند:شوند هیچ سودی نمیدر نتیجه از دالیل و براهینی که می

ُ لََعَ ﴿ بَْصارِهِْم ِغَشاَوٌة  قُلُوبِهْم َولََعَ َسْمعِِهْم َولََعَ َخَتَم اّللل
َ
 [ ۷]بقره:   ﴾ أ

 ای است(،های آنان و بر شنوایی ایشان مهر نهاده و بر دیدگانشان پرده)الله بر دل

ن َيْفَقُهوهُ َوِِف آَذانِِهْم َوقًْرا ﴿
َ
ِكنذًة أ

َ
 [ ۴۶ ]اسراء:  ﴾ وََجَعلَْنا لََعَ قُلُوبِِهْم أ

هایشان سنگینی ]قرار  را نفهمند ودر گوشنهیم تا آن  ها میهایشان پوشش)و بر دل
 دهیم[(. می

: خداوند متعال در قرآن ذکر نموده که سبب گمراهی بسیاری از مردم عدم حقیقت سوم
هایی است که در دل آنان جای گرفته از جمله محبت مال و دنیا  فهم ادله نیست، بلکه بیماری

 ی و دیگر عوامل: توجهگردانی و بیب برای پدران و حسادت و رویو تعص 

ُقونِ ﴿ واْ بِآيَاِِت َثَمًنا قَلِياًل ِإَويذاَي فَاتذ  [ ۴۱]بقره:   ﴾ َوََل تَْشََتُ
 )و آیات مرا به بهایی ناچیز نفروشید و تنها از من پروا کنید(، 

ِنُكْم وَ ﴿ ُْتْم إَِلذ قَلِياًل مل ِْعرُِضونَ ُثمذ تََولذ نُتم مل
َ
 [ ۸۳]بقره:   ﴾ أ

 جز اندکی از شما ]همگی[ به حالت ِاعراض روی برتافتید(،   گاه)آن

ِْن ِعنِد  ﴿ اًرا َحَسًدا مل ِن َبْعِد إِيَمانُِكْم ُكفذ ْهِل الِْكَتاِب لَْو يَُردُّونَُكم مل
َ
ِْن أ َودذ َكثٌِْي مل

نُفِسِهم
َ
 [ ۱۰۹]بقره:  ﴾ أ

روی حسدی که در  که حق برایشان آشکار شد از  تاب پس از این )بسیاری از اهل ک 
 تان کافر گردانند(، کردند که شما را بعد از ایمانوجودشان بود آرزو می



 تنها راه حل است سمی( سکوالر ۲۷)

366 
 

ا وََجْدنَا َعلَيْهِ آبَاءنَا﴿ ِجئْتََنا تِلَلِْفَتَنا َعمذ
َ
 [۷۸]یونس:  ﴾ قَالُواْ أ

آمده ما  سوی  به  آیا  شی)گفتند:  از  را  ما  تا  یافتهوهای  آن  بر  را  پدرانمان  که  ایم ای 
 گردانی(، باز

نَْيا﴿ ِيَن َكَفُرواْ اْْلََياةُ اِلُّ  [ ۲۱۲]بقره:   ﴾ ُزيلَِن لَِّلذ
 )زندگی دنیا در چشم کافران آراسته شده است(. 

 و آیات بسیاِر دیگری که بر این معنا تأکید دارد. 
بندی و گردن نهادن به  لکه پای: ایمان صرفا شناخت و اعتراف نیست، ب حقیقت چهارم

 سازی قلب است.که این اطاعت نیازمند تزکیٔه نفس و پاک ملسو هيلع هللا ىلصو پیامبرش امر خداوند 
های  سازی برپا شده است و یکی از سنت: دنیا بر امتحان و گزینش و پاکحقیقت پنجم

 الهی این است که اهل ایمان را در معرض ابتال و امتحان قرار دهد:

حَ ﴿ ْم 
َ
تَْدُخلُواْ  أ ن 

َ
أ تُْهُم  ِسبُْتْم  سذ مذ َقبْلُِكم  ِمن  َخلَْواْ  ِيَن  اَّلذ َثُل  مذ تُِكم 

ْ
يَأ ا  َولَمذ اْْلَنذَة 

اء ذ َساء َوالْضذ
ْ
 [ ۲۱۴]بقره:   ﴾ اْْلَأ

چه بر ]سر[  که هنوز مانند آنشوید و حال آن اید که داخل بهشت می)آیا گمان کرده
 دچار سختی و زیان شدند(.نیامده است؛ آنان  پیشینیان شما آمد بر ]سر[ شما 

 الله متعال حکمت این سنت ربانی را چنین بیان کرده است: 

يلِبِ ﴿ َ يَِمزَي اْْلَبِيَث ِمَن الطذ نُتْم َعلَيْهِ َحِتذ
َ
ُ ِلََذَر الُْمْؤِمننَِي لََعَ َمآ أ ا َكَن اّللل    ﴾ مذ

 [ ۱۷۹]آل عمران: 
که  [ که شما بر آن هستید واگذارد تا آنان را به این ]حالی)الله بر آن نیست که مؤمن 

 پلید را از پاک جدا کند(. 
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بنابراین قضایای ایمان صرفا مسائلی عقلی نیست که فهمیده شود یا فهمیده نشود، بلکه  
اش و صبرش و مقدم دانستن  عالوه بر آن، انسان همراه با آن نیازمند امتحان است تا پایداری

 وسط او آشکار گردد. مراد الهی ت 
گونه احتیاطی  ها و شبهات را بدون هیچدر این سیاق برخی باز گذاشتن دروازٔه اندیشه

اند همین باز گذاشتن  و مدعی  شک، راهی به سوی یقین استکنند که  گونه توجیه میاین 
شود ایمانی مبنی بر دلیل و قناعت داشته باشیم که  هاست که باعث میدر بر روی اندیشه

اسخ، به خالف ایمانی که بر آن بیم شبهه است؛ این ایمانی است ضعیف  ایمانی است قوی و ر
 زیرا بر تقلید بنا شده است.

اش  توان بررسیاما این سخنی است شعاری که بر مخروبه بنا شده و از چند وجه می
 کرد:

ن خود  : کسی که به یقین رسیده نیازی به این ندارد که باری دیگر به یقیوجه نخست
وقتی که واقعًا به اسالم یقین داری و مطمئنی که دین به حق است دیگر چه  شک کند. تا  

 معنی دارد که مردم را برای یافتن حق به شک در اسالمی فرا بخوانی که معتقدی حق است؟!
چنین سخنی تنها در صورت شک به اسالم رواست؛ در این حالت به کسی که دچار این  

ای برطرف  حق برآییی تا شکی که دچارش شده  د: باید به جستجویشوشک است گفته می
که واقعًا یقین داشته باشی که اسالم قطعا حق است و در همین  شود و به یقین برسی. اما این 

حین مردم را به شک کردن دربارٔه حق دعوت دهی تا باری دیگر به آن برگردند، این چیزی  
 گویی نیست. جز بیهوده

یقین نیست. این سخنی است غیر موضوعی و  میشه راهی به سوی  : شک هوجه دوم
که دچار شک نشده چه بسا به یقین  ناواقعی زیرا چه بسا شخص شکاک به یقین نرسد و آن
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اش قرار دهد  برسد بلکه هر کس عادت به شک دربارٔه یقینیات کند و این را روش همیشگی
برسد باز به سبب    ای به یقینمسئله  هرگز ایمانی در دلش مستقر نخواهد شد زیرا در هر 

 آید. اش به جنبش میایراد منهجی و فساد روش، باری دیگر شکاکیت
سوم چنانوجه  نکرده  عادت  شک  به  که  ایمانی  می:  تصور  و  که  ضعیف  ایمانی  کنند 

سست نیست. اساسا قدرت و ضعف ایمان مبنی بر توان شخص در شناخت جدل و مناقشٔه  
از هم  قضایای بحث برانگیز  از مسلمانان عادی  ین روی میدینی نیست،  بینی که بسیاری 

تر است و نسبت به الله اطمینان و توکل بیشتری دارند و به احکام او اطمینان  شان قویایمان
های نظر و اندیشه و استدالل  دارند و این چیزی است که نزد بسیاری از کسانی که به روش

تواند سببی  ی به شناخت ادله ندارد؛ این میمان الزاما ارتباط شود. قدرت ایاند دیده نمیآگاه
سودمند برای بیشتر شدن ایمان باشد اما برای برخی از مردم سودمند نیست. همچنین ایمان  

 گیرد. از عوامل دیگری مانند عبادت و ذکر و تربیت و... نیز تأثیر می
ان  تعمیق حیرت در می  بنابراین چنین روشی در حقیقت تنها باعث بیشتر شدن شک و

مسلمانان خواهد شد؛ زیرا بدون توجه به خود شبهه و حال مردم و حقیقت ایمان به سوی  
دهد. اما اگر منظورش تاکید بر ضرورت تقویت ایمان مسلمانان از طریق  شبهات دعوت می

هات در امان نگه می ب  ار درستی  دارد این بدون شک کادله و براهینی است که آنان را از تأثیر ش 
 ضابطه به سوی شبهات متفاوت است. قطعا با این تشویق بی است، اما 

شاید بگویند: این یعنی عقل خود را تعطیل کنیم و اعتراض نکنیم و نپرسیم و 
 مناقشه نکنیم؟
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اما ایراد این نیست که مسلمان دربارٔه اموری دینی که برایش مبهم و سؤال برانگیز است  
از   ایراد  ایراد در روش تعامل همان  روش مسلمان در تعا بپرسد، بلکه  مل با پرسش است. 

 شود. چیزی است که باعث ایجاد آشفتگی و انحراف می
پرسیدند و  دربارٔه اموری که برایشان پرسش برانگیز بود می  ملسو هيلع هللا ىلصصحابه نیز از پیامبر  

 داد و این دال بر دو امر است: نیز پاسخ می ملسو هيلع هللا ىلصایشان 
هایی که  مادران و مربیان در برابر پرسش مل از سوی پدران و : ضرورت تح امر نخست

 که پاسخی دهند که ایراد را برطرف سازد و باعث تقویت ایمان شود. کنند و این دریافت می
که سؤال دربارٔه امور پرسش برانگیز نه حرام است و نه مطلقا نکوهیده.  : این امر دوم

می رخ  هنگامی  ضعیایراد  باعث  پرسش  که  مسلمان دهد  یقین  شدن  در    ف  اندازی  شک  و 
که فرد به خوبی با پرسش خود روبرو نشود و برای پاسخ  شود، یعنی آناصول دین او می

 به آن در پی علم سودمندی که آن را برطرف سازد نباشد. 
بلکه حتی اگر مسلمانی دربارٔه ابهامی معین پاسخی قانع کننده نیافت، این ابهام در یک  

ک کند و از اسالم منحرف شود. وجود ابهام در منافات  اعث نشود به اصل شمسئلٔه جزئی ب
تواند به اصول و قطعیات دین یقین داشته باشد و در عین حال  با یقین نیست بلکه انسان می

 دربارٔه اموری جزئی که هنوز پاسخ به آن را پیدا نکرده ابهاماتی داشته باشد.
و نظر بلکه تأکیدی است    ه توقف پرسش و بحثقضیه هرگز نه تعطیل عقل و نه دعوت ب

که دارد ایمان خود را قوی  بر ضرورت شناخت وضعیت ایمانی خود تا شخص با تصور این 
کند به سبب غفلت و توهم و تحت تأثیر شعارهای عقالنیت و ذهِن باز، و استفاده از علوم  می

 ود نشود. و افکار سودمند دیگران، ناخواسته باعث ضربه زدن به ایمان خ
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اعترا  میدر  سخن  این  به  باز ض  فضای  و  اطالع  از  را  ما  ترس،  این  گویند: 
 سازد. های سودمند دیگران محروم میمعرفتی و بهره بردن از علوم و اندیشه

هات هرگز میان مسلمان و هیچ علم سودمندی مانع ایجاد نخواهد کرد، بلکه این   ب  بیم از ش 
اش در  کشی و هدر رفتن تالشوقت که مسلمان را از    مند و موضوعی استیک رویکرد روش

دارد تا به امور سودمند و علوم مفید در هر  بار یا کم فایده باز میبرخی جزئیات خاص زیان
و  عرصه سودمند  علوم  جداسازی  ضرورت  از  آگاهی  هات  ب  ش  از  دوری  شود.  مشغول  ای 

ج انسان  آگاهی  عمق  در  را  باز  فضای  در  ناسودمند  میاطالعات  باعا  و  میاندازد  شود  ث 
 بار نیاورد. های زیانچه سودمند است رو به دادهشخص مسلمان به زعم جستجوی آن

سازد  ای که در دین و قطعیاتش شک وارد میای معین ارتباط دارد، جنبهشبهات به جنبه
در    ها سود واقعی برای مسلمان نداردو باز گذاشتن فضای معرفتی در برابر این نوع داده

خداوند با پیروی از وحی و نعمت هدایت بر او منت نهاده، به ویژه اگر بدون علم و  حالی که 
مندی مشخصی با این شبهات روبرو شود. اما استفاده از دیگر علوم سودمند مورد  روش

 اند. تشویق
از سوی دیگر ایراد دربارٔه اصل کسب آگاهی نیست، بلکه مشغول شدن به شبهات همراه  

جا مشکل از قوی  شود. این کافی است که باعث تقویت اثر شبهه می  ل و عدم معرفبا جه
هایی که باعث  بودن شبهه نیست بلکه از ضعیف بودن گیرنده است و اطالع یافتن از داده

شود نیازمند این است که مسلمان نسبت به دین خود  ایجاد شک و شبهه در اصول دین می
طلبد  بپردازد، اما این وقت و تالش بسیاری را میه و رد باطل  آگاه باشد تا بتواند به مناقش 

مند نیستند. ممکن است شخص مشغول  خوانند از آن بهرهکه بیشتر کسانی که شبهات را می
ای از وقت فراغت به مطالعٔه کتابی منحرف  به تحصیل علمی سودمند باشد، سپس در پاره
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ع از پاسخ به شبهه و فهم آن نیابد  زی برای اطالبپردازد، اما در کنار این مطالعه تالشی موا 
شود. با این حال بهتر آن است که تا وقتی که  و به سبب همین کوتاهی در شبهات غرق می

 دهد از مطالعٔه شبهه هم دست بکشد. تالش مورد نیاز را برای علم آموزی به خرج نمی
تالش    ن ترسی باشد«قدر سست و ضعیف نیست که بر آ، مقولٔه »دین آنکهخالصه آن

دارد تاثیر شبهه را در ذهن و قلب مسلمان کوچک جلوه دهد و احساسی از برتری علمی  
شود، حتی اگر آن شبهه در  تقلبی را به او دهد که با لحظٔه برخورد با اولین شبهه ویران می

 ارزش باشد. بسیاری اوقات سست و بی
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م و وصی نمی ۳۴)  خواهند! ( مردم َقِیِّ
خواهد. وصایت و قیم  عاقل بالغ و رشیدی این را که کسی قیم او باشد نمین آزاد هر انسا 

دارد و به طبیع  بودن یک سلطٔه قهری بر انسان است که او را از تصرفات و حقوقش باز می
پذیرد که تحت قیمومیت شخص  حال چنین چیزی نزد مردم پذیرفته شده نیست و کسی نمی

 یا جهتی قرار بگیرد. 
 در کجای این موضوع است؟  س ایرادخوب، پ

روز میایراد در برخی از کاربردها و بهره گرفتن  یابد. ایراد برخی از  ها از این مقوله ب 
ها تنها به وجود برخی معانی باطل در آن محدود نیست، بلکه در کاربرد اشتباه آن مقوله

گوناگونی به کار    هایافتهایی است که در دوران ما در باست. این مقوله نیز از جنس مقوله
که شامل نوعی قیمومیت  رفته که همه به یک معنا اشاره دارد: رد قسمتی از حق به زعم آن

است. ایرادی که اینجاست، کشاندن قیمومیت به مجالی دیگر و سوء استفاده از نفرت مردم  
برخی  های حق است و همین تفسیری است بر رد سریع  برای بد جلوه دادن برخی از جلوه

های توصیه به حق و نصیحت به خیر یا امر به معروف و نهی از منکر توسط برخی  جلوه  از
 ها شامل نوعی قیمومیت و وصی بودن بر مردم است.که این از مردم به بهانٔه آن

شریعت، امر به معروف و نهی از منکر را برای برپا داشتن دین خداوند و جلوگیری از  
شان آورده است و  حفظ حقوق مردم در دین و دنیایشرعی و  های  دست درازی به حرمت

ای از این واجب شرعی دارد. موتور محرِک انجام  هر مسلمانی بنابر توانایی و علم خود بهره
این شعیره، احساس مسلمان نسبت به واجب شرعی او و وظیفٔه قیام به امر پروردگار است،  

انگیزه بر  برادرانه در خیرخواهی  افزون  و  برای دیای  آنان  برای  بذل خیر  گر مسلمانان و 
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اش اختالفی  توصیٔه آنان به حق و ایمان و این معنایی است که مسلمانان به طور کلی درباره
 ندارند.

های اجرای این شعیره را از چیزی که در دوران ما رخ داده این است که برخی از نمونه
دارد  خوبی امر کند یا از بدی باز میرا به    اند و معتقدند کسی که تو جملٔه قیمومیت دانسته

 خودش را وکیل و وصی تو دانسته است که این سخن از دو جهت گمراه کننده است: 
که انسانی را  : قیمومیت یعنی آننخست: گمراه کنندگی از جهت مفهوم قیمومیت
بار  ار زیانکه او را از انجام یک کاز تصرف در مال و بدن خودش به ناحق محروم کنی، نه آن
های معاصر نیز لیست بزرگی از  منع کنی یا به انجام یک کار خوب امر نمایی. حتی حکومت

ها را  اند و این اوامر و ممنوعیتممنوعات و اوامر دارند که همٔه شهروندان ملزم به انجام آن
از خود می کس نگفته که  دانند و هیچبه مصلحت خود و برای دور ساختن هرگونه زیان 

 نوعی قیمومیت است.ها این 
و این    های منزجر کنندهگذاری حکم شرعی با نامدوم: گمراه کننده از جهت نام

نام از  بردن  بهره  با  حق  رد  در  قدیمی  است  را  روشی  تنفر  احساس  مخاطب  در  که  هایی 
 که فرعون به قوم خود گفت:انگیزد، چنانبرمی

َل دِيَنُكمْ ﴿ ِ ن ُيَبدل
َ
َخاُف أ

َ
  إِّنلِ أ

َ
ْو أ

َ
رِْض الَْفَسادَ أ

َ
 [ ۶۲]غافر:   ﴾ ن ُيْظِهَر ِِف اأْل

 ترسم دین شما را تغییر دهد یا در این سرزمین فساد کند(. )من می
که شاید گفته شود: اما اختالف دربارٔه مفهوم معروف و منکر است )یعنی آن

ی چه چیزی معروف است و چه چیزی منکر( نه دربارٔه امر به جنس معروف و نه
چه معروف نیست امر کند از جنس منکر، بنابراین نقد متوجه کسی است که به آن

 چه منکر نیست باز بدارد. و از آن
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عیارهای تحقق آن در شرایط  م قیق دربارٔه ماهیت معروف و منکر و  جا بحث به تحاین 
ز روش  ها بخشی اشود و همٔه این دهد منتقل میواقع و حل اشکاالتی که در این باب رخ می

های معاصر و چگونگی تعامل ایجابی با آن است یعنی ایجاد  درسِت اندیشیدن دربارٔه مقوله
ساخت آن مقوله برای جدا کردن معانی باطل و یافتن  گشایی زیر گری و از همفشار و پرسش

جا باید بحث بر سر این باشد که مسئلٔه مورد اختالف آیا از واجبات  حق محتمل در آن. این 
از  شرعی   برای گذاشتن یک مرز جدا کننده که مانع  ماهیت  تعیین  این  نه؟  یا  الزامی است 

 وری است. شود ضر های احتمالی میگسترش مفاهیم باطل در عرصه
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 ( تو مسئول مردم نیستی، خلق را به خالق بسپار! ۳۵)
یا کردار مخالف شریعت می انکار هر گفتار  به  اقدام  کند،  هنگامی که شخص مسلمان 

ها در امان نخواهد ماند: »تو مسئول مردم نیستی«، »تو  موال از شنیدن امثال این عبارتمع
آن یا: »خلق رچه رخ میمسئول  نیستی«،  یا: »مشغول کار خودت  دهد  به خالق بسپار«،  ا 

شود که خواهان خیر برای  باش« و دیگر عباراتی که همچون تیری به سمت کسانی شلیک می
آنان را  مردم این  برای دوری از خطا یا راهنمایی به سمت خیر، نصحیت میاند و  کنند که 

الت در حریم خصوصی  که نوعی فضولی و دخمسئولیت تو نیست و ربطی به تو ندارد یا آن
بنابراین نیازی نیست که خودت را مشغول کنی و به سبب اش برای خودت  دیگران است، 

 ودت هستی و بس. دردسر و اسباب غم درست کنی؛ تو تنها مسئول خ 
چه دور و  آید این است: آیا واقعًا ما در برابر آن جا پیش میسوال مهمی که این

نیستیم؟ وبر ما رخ می و    دهد مسئول  به کارها  دایرٔه مسئولیت ما محدود  آیا 
 رفتارهای خود ماست و دیگر مسئولیتی در برابر دیگران نداریم؟ 

دهد است  چه در اطراف او رخ میسئول آنشکی در بطالن چنین سخنی نیست؛ مسلمان م
و صحیح نیست که مسئولیت شخصی را تنها متوجه کارهایی بدانیم که از خود او سر زده،  

کی از واجباتی که خداوند او را برایش مورد پرسش قرار خواهد داد همین است که به  بلکه ی
از جمله وظایفی است که این  بدارد و  باز  بدی  از  امر کند و  بر عهدٔه هر مرد و زن    نیکی 

مسلمانی نهاده شده و همین وظیفه است که امت را شایستٔه این ثنای عظیم در قرآن کرده  
 است: 

ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن الُْمنَكرِ ﴿
ْ
ْخرَِجْت لِلنذاِس تَأ

ُ
ةٍّ أ مذ

ُ
   ﴾ ُكنُتْم َخْْيَ أ
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 [ ۱۱۰]آل عمران: 
کنید  اید؛ به کار پسندیده امر میه برای مردم پدیدار شده)شما بهترین امتی هستید ک

 دارید(. و از کار ناپسند بازمی
 فرماید: و می

ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َويَنَْهْوَن َعِن الُْمنَكرِ ﴿
ْ
ٌة يَْدُعوَن إَِل اْْلَْْيِ َويَأ مذ

ُ
ِنُكْم أ    ﴾ َوتْلَُكن مل

 [ ۱۰۴]آل عمران: 
وهی مردم را به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و  )و باید از میان شما گر 

 از زشتی بازدارند(. 
 یره را چنین نکوهیده است که:خداوند متعال تارکان این شع

ائِيَل لََعَ لَِساِن َداُووَد وَِعيََس ابِْن َمْريََم َذلَِك بَِما  ﴿ ِيَن َكَفُرواْ ِمن بَِِن إَِْسَ لُعَِن اَّلذ
َكنُ  وذ َيْعَتُدوَن  َعَصوا  َكنُواْ    (۷۸) واْ  َما  َْلِئَْس  َفَعلُوهُ  نَكرٍّ  مُّ َعن  يَتََناَهْوَن  ََل  َكنُواْ 

 [۷۹ـ  ۷۸]مائده:   ﴾ ونَ َيْفَعلُ 
بن مریم   و عیسی  به زبان داوود  آنان که کفر ورزیدند  اسرائیل  )از میان فرزندان 

یان ورزیده و ]از فرمان  مورد لعنت قرار گرفتند. این ]کیفر[ به خاطر آن بود که عص 
می تجاوز  )الله[  می۷۸کردند  مرتکب  را  آن  که  زشتی  کار  از  را  (  یکدیگر  شدند 

 کردند(. چه میداشتند، راستی چه بد بود آنبازنمی
بنابراین بخشی از مسئولیت شرعی تو این است که به نیکی امر کنی و از بدی باز بداری  

 اش بحثی باشد. نیست درباره و این یک حکم شرعِی محکم است که درست
ن  ها به سوی آن چیزی است که خیر دی امر به معروف شامل نصیحت مردم و راهنمایی آن

تواند  شان در آن است و نهی از منکر شامل هشدار نسبت به هر چیزی است که میو دنیای
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ر اطرافت  چه دبار باشد، بنابراین مسئولیت تو در مورد هر آنشان زیانبرای دین و دینای
شنوی این است که به اندازٔه توان خود برای  اش میبینی یا دربارهدهد و آن را میرخ می

چه خطاست را تصحیح و انحراف را با حکمت و پند نیکو اصالح  تالش کنی و آناصالح آن  
 نمایی. 

آن این مسئولیت شخصی را دربارٔه  کند یک  گذرد حس میچه در اطرافش میکسی که 
برابر آنشخص مثب در  او  و بیچه رخ میت و سومند است.  را  دهد موضع سلبی  تفاوتی 

که به مقولٔه »تو مسئول نیستی«  ردم سود برساند و آنکند به م گزیند بلکه تالش میبرنمی
کند انسانی است خودخواه که تنها دایرٔه خاص خودش برایش مهم است و اهمیتی  اکتفا می

اوت بزرگی است میان دو شخص که یکی به اندازٔه توانش سعی  به اطرافیانش قائل نیست. تف
د و وجودش سودمند است؛ و شخص  در اصالح دارد و برای اطرافیانش تأثیر سودمند دار

 اش به خودش مربوط است... آیا این دو برابرند؟ دیگری که اثری مثبت ندارد و خیر و صالح
باشد«   خودت  کار  به  »سرت  که  جمله  این  همین  سیاق  برای  )یعنی  سیاقی  چنین  در 

زشت از  خیرخواهی(  و  چناننصیحت  است،  الله  نزد  کلمات  پیامبر  ترین  از  سند    ملسو هيلع هللا ىلصکه  با 
که   است  این  عزوجل  الله  نزد  سخنان  منفورترین  »از  فرمودند:  که  است  روایت  صحیح 

 1شخصی به دیگری بگوید: از خدا بترس، و او در پاسخ بگوید: سرت به کار خودت باشد«. 
به مصلحان و گرامی از توجه شریعت  پرده  برمیاز جمله مواردی که  آنان  دارد،  داشت 

که همراهی این دو  دهد و این صالح را بر مجرد َصالح ترجیح میاصول محکمی است که اِ 

 
آلبانی    1- اإلیمان.  شعب  در  بیهقی  روایت  به 

.  «اندسندش صحیح است و رجال آن ثقه » گوید:  می
ه آن را به این  )در لفظ روایت »علیك بنفسك« آمده ک

 م(. شکل ترجمه کرد 
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آن نه  به سود صالح ]شخصی[ تعطیل  مطلوب است  که جانب اصالح ]دیگران و جامعه[ 
ا  1شود.  که  دلٔه شعیرٔه امر به معروف و نهی از منکر است و این یکی از این اصول محکم، 

که الله  اجب ذکر کرده است، افزون بر این شارع بزرگوار، فرجام امت را در صورت ترک این و 
 متعال اهل توصیه به حق و صبر را ستوده است: 

نَساَن لَِِف ُخِْسٍّ  (  ۱)َوالَْعَْصِ  ﴿ ِيَن آَمُنوا  (  ۲)إِنذ اإْلِ اِْلَاِت َوتََواَصْوا  إَِلذ اَّلذ وََعِملُوا الصذ
َْبِ  ِ َوتََواَصْوا بِالصذ  [ ۳ـ  ۱]عصر:  ﴾ بِاْْلَقل

( مگر کسانی که ایمان  ۲( که واقعا انسان دستخوش زیان است )۱ند به عصر ))سوگ
توصیه   صبر  به  و  سفارش  حق  به  را  همدیگر  و  کرده  شایسته  کارهای  و  آورده 

 اند(. کرده
سرا  ن و زیان است و اکتفا به صالح شخصی یعنی تنها ایمان و کار نیک او  انسان، در خ 

که همراه با ایمان و عمل  دهد، بلکه نجات کامل امکان ندارد مگر آننمیرا از این زیان نجات  
نیک، دیگران را به حق توصیه و امر کند و از باطل باز بدارد و سپس بر این امر ]یعنی توصیه  

دهد یکدیگر را به صبر دعوت  هایی که در پی آن رخ میو سختی  به حق و نهی از ناحق[ 
 دهند. 

دهد نیستی« دقت کنی خواهی دید  چه رخ میعی مقولٔه »تو مسئول آنو اگر به انگیزٔه واق
دهد نیست و مردم عماًل کار کسی را که به اطرافش اهمیت  طور که نشان میکه قضیه آن

نمینمی ستایش  هرگز  ادهد  بلکه  نمونهکنند  را  تنبلی  و  و  ناتوانی  و  خودخواهی  از  ای 

 
صالح به معنای نیکی و نیکوکاری شخص است،    1-

اما اصالح به معنای دعوت به نیکی و نیکوکاری و  
برای بهبود جامعه و دیگران است. بنابراین  تالش 

صالح یک فرایند فردی است اما اصالح فراتر از فرد  
 است. )مترجم( 
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این می از    گونه عبارات تنهادانند. در حقیقت  انکار نوعی خاص  از  برای سرد کردن مردم 
رود، یعنی هر انکاری که به محرمات و واجبات شرعی مربوط باشد. تنها  کارها به کار می

 تو ربطی ندارد.  گویند تو مسئول این رفتارها نیستی و بهجاست که میاین 
بیماری    برای همین اگر کسی، شخصی را ببیند که مورد سوء قصد قرار گرفته یا دچار 

گوید من مسئول چیزی که رخ داده نیستم،  جا دیگر نمیای برایش رخ داده، این شده یا حادثه
 د.ستاینبلکه همه در چنین مواقعی هرگونه رفتار خیرخواهانه برای یاری این نیازمند را می

پس قضیه در حقیقت کوچک جلوه دادن وظیفٔه شرعی متعلق به تشویق بر انجام واجبات  
مورد  و   آن  به  امر  و  انجام  صورت  در  انسان  که  در حالی  است  شرعی  از محرمات  دوری 

چه خداوند به آن امر نموده، از جمله واجبات شرعی مربوط به عبادات  ستایش است. هر آن
ی خاص  حقوق  یا  معامالت  حقوق،  یا  حفظ  و  بینوایان  رسیدن  فریاد  به  و  مظلوم  یاری  ا 

آن رخ  اش احکامی شرعی است که هر  همه از منکری که پیرامون  یا  امر کند و  آن  کس به 
دهد نهی کند کارش نیکو و مورد ستایش است. اما تعامل با برخی از منکرات با این جمله  می

قیقت کوچک جلوه دادن جایگاه آن  که »تو مسئولش نیستی« و به تو مربوط نیست، در ح
 ترک امر و نهی در آن زمینه.  ای است برای تشویق به المباالتی شخصی واست و انگیزه

عجیب آن است که چنین تصور فاسدی از محدود دانستن مسئولیت دینی به شخص، و  
سخن   این  بدفهمی  جمله  از  بدفهمی،  از  ناشی  قدیمی  اشتباه  تصور  یک  اطرافیان  ترک 

 فرماید:گار متعال است که میپرورد

نُفسَ ﴿
َ
أ َعلَيُْكْم  ِيَن آَمُنواْ  َها اَّلذ يُّ

َ
أ ِ يَا  إَِذا اْهَتَدْيُتْم إَِل اّللل ن َضلذ  ُكْم ََل يَُْضُُّكم مذ

 [ ۱۰۵]مائده:   ﴾ َمرِْجُعُكْم ََجِيًعا َفُينَبلِئُُكم بَِما ُكنُتْم َتْعَملُونَ 
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ه خودتان بپردازید، هر گاه شما هدایت یافتید آن کس  اید ب)ای کسانی که ایمان آورده
ساند. بازگشت همٔه شما به سوی الله است، پس  رکه گمراه شده به شما زیانی نمی

 دادید آگاه خواهد کرد(. چه انجام میشما را از آن
صدیق   ابوبکر  که  است  فاسدی  تصور  همان  بن   این  قیس  پرداخت.  آن  تصحیح  به 

برخاست و پس از حمد و ثنای خداوند فرمود:   ند که ابوبکر صدیق کابوحازم روایت می
که ما از رسول  کنید[ حال آنخوانید ]و از آن برداشت اشتباه میرا می  ای مردم، شما این آیه

شنیدیم که فرمودند: »مردم هرگاه منکری را ببینید و تغییرش ندهند نزدیک است که    ملسو هيلع هللا ىلصالله  
 1ابی فراگیر گرفتار سازد«. شان را به عذخداوند همه

ترک نصیحِت واجب در حق خلق  بیان کردند که آیٔه فوق هرگز به معنای انزوا و    ایشان  
که امت هرگاه این وظیفه را  نیست، بلکه بر اهمیت ادای واجب »احتساب« تأکید نمود و این 

یفٔه امر و نهی  ترک کند در معرض تهدیِد عذاب الهی است و منظور آیه این است که اگر به وظ 
ها  چه آنرد زیرا آنشرعی عمل کردی دیگر خداوند تو را برای کارهای آنان محاسبه نخواهد ک

دهند در محدودٔه سلطه و تکلیف تو نیست. بنابراین اگر راه هدایت را  دهند یا نمیانجام می
کنند زیانی    که دیگران چهدر پیش گرفتی و به نیکی امر کردی و از منکر بازداشتی، دیگر آن

 رساند. به تو نمی
 منوط به اصالح دانسته است: برای همین است که الله متعال در قرآن، نجات را  

ْهلَُها ُمْصلُِحونَ ﴿
َ
 [ ۱۱۷]هود:  ﴾ َوَما َكَن َربَُّك ِلُْهلَِك الُْقَرى بُِظلْمٍّ َوأ

 
بن ماجه و احمد.  به روایت ابوداوود و ترمذی و ا  -1

می است.  ترمذی  صحیح  حسن  حدیثی  این  گوید: 
را  آن  آلبانی  و  تیمیه  ابن  و  نووی  و  العربی  ابن 

 اند. صحیح دانسته
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گرند به  ح)و پروردگار تو ]هرگز[ بر آن نبوده است که شهرهایی را که مردمش اصال
 ستم هالک کند(. 

الح است نه تنها صالح شخصی و  چه باعث نجات از مجازات الهی است، ِاصبنابراین آن
به آن اشاره    ملسو هيلع هللا ىلصترک واجب امر و به معروف و نهی از منکر و این همان چیزی است که پیامبر  

ه ما  میان  در  صالحان  که  در حالی  آیا  پرسیدند:  ایشان  از  که  ستند، هالک  نمود، هنگامی 
 1خواهیم شد؟ فرمود: »بله، اگر ناپاکی زیاد شود«. 

عل  ـ  ایشان  واضحبلکه  شکلی  به  ـ  والسالم  الصالة  و  یه  پرداخته  معنا  این  بیان  به  تر 
هایی را که ممکن است در صورت ترک واجب احتساب دچارش شوند به آنان یادآور مصیبت

کنید و از منکر  وست، یا به معروف امر میکه جانم به دست اشده، فرموده است: »قسم به آن 
داوند مجازاتی را به سوی شما روان سازد، سپس او را  که نزدیک است خدارید، یا آنباز می

 2به دعا بخوانید و شما را اجابت نکند«. 
از همین روی، هنگامی که الله متعال داستان اصحاب شنبه را در قرآن ذکر نموده آن را با  

کردند پایان  ه مستحق نجات شدند یعنی همان گروهی که امر و نهی میسرنوشت گروهی ک
 داده است: 

ِيَن َظلَُمواْ بَِعَذابٍّ  ﴿ َخْذنَا اَّلذ
َ
وءِ َوأ ِيَن َينَْهْوَن َعِن السُّ ْنَيَْنا اَّلذ

َ
ُِرواْ بِهِ أ ا نَُسواْ َما ُذكل فَلَمذ
 [ ۱۶۵]عراف:  ﴾ بَئِيسٍّ بَِما َكنُواْ َيْفُسُقونَ 

 
فق علیه. 1- این  » گوید:  به روایت ترمذی و احمد. ترمذی می  -2 متِّ

است  حسن  صحیح  « حدیثی  را  آن  شاکر  احمد   .
 بانی آن را حسن دانسته است. دانسته و آل 
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از  چه بدان تذکر داده شده بودند را از یاد بردند کسانی را که  هنگامی که آن)پس  
که نافرمانی  داشتند نجات دادیم و کسانی را که ستم کردند به سزای آن]کار[ بد بازمی

 کردند به عذابی شدید گرفتار کردیم(. می
ر نیستی که  بنابراین، هنگام سخن از کاری حرام معنی ندارد که کسی بگوید: »تو مجبو 

اعتراضی ممکن نیست به  جا باشی، هر که خواست بیاید و هر که خواست نیاید«. چنین  این 
ذهن مسلمانی برسد که معنای اصل شرعِی امر به معروف و نهی از منکر را به درستی درک  

 کرده است. 
در همین سیاق ممکن است عبارت شبیِه دیگری بیاید و آن این است که: اگر 

 گرفت. خواست جلوی این کار را بگیرد، حتما جلوی آن را میخداوند می
ا این حرامگر خداوند میاین درست است؛  از  ها جلوگیری کند حتما جلوگیری  خواست 

 کرد، اما قصد تو از گفتن این چیست؟می
پروردگار ما تبارک و تعالی از آن جلوگیری نکرده و حکمتش این بوده که خیر و شر هر  

را  گونه آزمایش کند که که خیر را انجام دهیم و به آن فد تا همٔه ما را این دو موجود باشن
 بخوانیم و از شر دوری کنیم و از آن نهی کنیم. 

از  از این شعیره در حقیقت  این عبارت در سیاق دعوت به دست کشیدن  از  بهره بردن 
بود، چنان برای مشرک بودن خود  استدالل مشرکان  با جنس  نموده  که خداوند متعال  زگو 

 است: 

ُكواْ لَْو َشاء  ﴿ َْشَ
َ
ِيَن أ ءٍّ َكَذلَِك  َسَيُقوُل اَّلذ ْمَنا ِمن ََشْ ْكَنا َوََل آبَاُؤنَا َوََل َحرذ َْشَ

َ
ُ َما أ اّللل

ِْن ِعلْمٍّ َفُتْخرُِجوُه َْلَا إِن   َسَنا قُْل َهْل ِعنَدُكم مل
ْ
ِيَن ِمن َقبْلِِهم َحِتذ َذاقُواْ بَأ َب اَّلذ َكذذ

نُتْم إََلذ َُتُْرُصونَ تَتذبِ 
َ
نذ ِإَوْن أ  [۱۴۸]انعام:  ﴾ ُعوَن إَِلذ الظذ
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می الله  اگر  گفت  خواهند  زودی  به  آوردند  شرک  که  نه )کسانی  و  ما  نه  خواست 
را ]خودسرانه[ تحریم نمیپدرانمان شرک نمی کردیم. کسانی که  آوردیم و چیزی 

همین  بودند  آنان  از  خود پیش  ]پیامبران  را    گونه  ما  عقوبت  تا  کردند  تکذیب  را[ 
آیا نزد شما دانش  ی هست که آن را برای ما آشکار کنید؟ شما جز از  چشیدند. بگو 

 گویید(. کنید و جز دروغ نمیگمان پیروی نمی
کرد از قبیل استدالل به تقدیر  خواست منعش کند چنین میکه اگر خداوند میگفتن این 

جا و همچنین در  شود، از جمله این که بسیار تکرار می  ای استعلیه شرع است و این مقوله
 به پذیرش اختالفات فکری حتی اگر در تضاد با یکدیگر باشند.  سیاق دعوت

های این جهانی  در حقیقت استدالل به حکم َقَدری علیه حکم شرعی صحیح نیست.سنت
ته است. مانند  همان چیزی است که خداوند از خلقت خود اراده کرده و از روی تقدیر خواس

چه خداوند اراده کند قابل باز  است و آن  این اختالفی که میان مردم رخ داده یک سنت َقَدری
های واال اراده کرده است اما معنایش این  گرداندن نیست و بلکه خداوند آن را بنابر حکمت

  نیست که مشروع و محبوب پروردگار است زیرا چیزهایی هست که خداوند از نظر َقدری 
های شرعی چون قتل و  کند اما از نظر شرعی به آن راضی نیست، مانند حراماش میاراده

جا درست نیست که کسی وجود یک چیز و خلق شدن آن توسط  زنا و دزدی و دیگر موارد. این 
این  مردم  میان  اختالف  وجود  به  که  کسی  بداند.  آن  مشروعیت  بر  دلیلی  را  گونه  خداوند 

ن چیز مطلقا مشروع است مانند کسی که است وجود خمر و زنا و قتل  کند که آاستدالل می
 داند که این استدالل آشکارا باطل است. اش میرا دلیل مشروعیت
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مقوله دیگر  احتساب، از  وظیفٔه  ترک  برای  است  دعوتی  که  جدید  رایج  های 
و کسانی را که مردم    نامندهشدار نسبت به چیزی است که آن را »فضل فروشی« می

 نامند! هایی دچار تقصیراند، »فضل فروش« میکنند اما خود در زمینهرا امر و نهی می
اش مدعی  که گویندهاین لفظی است عجیب که ظاهرا از »فضل« برگرفته شده، یعنی آن

کند برای خودش فضیلتی را  گر هنگامی که دیگران را نصیحت میاست که شخص نصیحت
گرانی به کار برده  ین اصطالح معموال در برابر نصحیتاش نیست. اکه شایستهمدعی شده  

میمی کوتاهی  واجبات  از  برخی  انجام  در  خود  که  حرامشود  برخی  مرتکب  یا  های  کنند 
شوند تا دست از انجام وظیفٔه احتساب بکشد، و چه بسا او را مسخره کنند که از  آشکار می

 !ا از آنان نیستم« استگروه »صالحان را دوست دارم ام
با   که  چیزی  ندارد؛  معنایی  و  مورد  هیچ  شریعت  در  ناصحان  علیه  تهمتی  چنین  اما 

 گردد: مالحظٔه موارد پیِش رو آشکار می
این با پارهمعنای نخست بینی اسالم در تضاد است؛  ای از مفاهیم مرکزی در جهان: 

الهی که بر    هایو نیکی، و مجازاتمواردی مانند مفهوم احتساب، توصیٔه دو جانبه به خیر  
 ترک این واجبات مترتب است.

: وظیفٔه امر به معروف و نهی از منکر بر عهدٔه هر مسلمان است، چه این  معنای دوم
فرمودند:   ملسو هيلع هللا ىلصمسلمان خودش در گناه و معصیت واقع باشد یا دور از گناه باشد. رسول الله 

س اگر نتوانست پس با زبانش  با دستش تغییر دهد، پ»هر یک از شما که منکری دید باید آن را  
 1ترین ایمان است«.و اگر نتوانست پس با قلبش و این ضعیف 

 
 به روایت مسلم. 1-
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بیند و ترک وظیفٔه انکاِر علنی  این امری است نبوی خطاب به هر کسی که منکری را می
  برای یک مسلمان درست نیست مگر در صورت ناتوانی که در این حال الزم است که در دلش 

 ار کند. آن را بد بداند و انک 
آدم بسیار خطاکارند و  شود، زیرا »همٔه بنی: هر مسلمانی در گناه واقع میمعنای سوم

کاران توبه  پی  1اند«. بهترین خطاکاران،  اتهام »فضل فروشی«،  بنابراین  با  گیری مقصران 
ه بر دیگری  اش ترک کامل وظیفٔه احتساب است زیرا محتسب اگر در همان گناهی کالزمه

تواند  د واقع نشده باشد مرتکب گناه دیگری شده است و گویندٔه چنین اتهامی میکنانکار می
کار است از احتساب و انکار منکر باز بدارد، در نتیجه این  که او هم گناهاو را با یادآوری این 

 شریعت تعطیل خواهد شد، و چه زیبا گفته است شاعر که:
 گری نخواهد ماند د نصیحتکاران مردم را پند ندهند، پس از محمگناهاگر 

من   اما  گفت:  گوی.  اندرز  را  یارانت  گفت:  عبدالله  بن  ف  َطِرِّ م  به  خطاب  بصری  حسن 
دهم. حسن گفت: خدای رحمتت کند! چه  ترسم چیزی را گویم که خودم انجامش نمیمی

ن دوست دارد که این پیروزی را به دست دهد؟! شیطاگوید انجام میکسی از ما هرچه را می
و مالک به نقل از ربیعه بن    2د، در نتیجه کسی به معروف امر نکند و از منکر باز ندارد!آور

گفت: اگر چنین بود که انسان به  گوید: از سعید بن جبیر شنیدم که میابوعبدالرحمن می
هیچ ایرادی در خود او نباشد،    داشت مگر هنگامی کهکرد و از منکر باز نمیمعروف امر نمی

 
به روایت ترمذی و ابن ماجه و احمد. ابن حجر    1-

 آن را قوی دانسته و آلبانی حسن دانسته است. 
 (. ۳۶۷/ ۱تفسیر قرطبی ) -2
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گوید: راست گفت، کیست که هیچ  کرد. مالک میبه معروف و نهی از منکر نمیکس امر  هیچ
 1عیب ]و گناهی[ در او نباشد؟

 کار کنیم؟ توانند بگویند: پس با این آیه چهجا میاین 

ِيَن آََمُنوا لَِم َتُقولُوَن َما ََل َتْفَعلُ ﴿ َها اَّلذ يُّ
َ
ن    (۲)وَن يَا أ

َ
ِ أ َتُقولُوا َما ََل  َكَُبَ َمْقًتا ِعنَد اّللذ

 [ ۳ـ  ۲]صف:    ﴾ َتْفَعلُونَ 
( نزد الله  ۲دهید؟ ) گویید که انجام نمیاید چرا چیزی می)ای کسانی که ایمان آورده

 پس ناپسند است که چیزی را بگویید و انجام ندهید(
 فرماید:میو این فرمودٔه الله متعال در نکوهش یهود که  

﴿ ْ ُمُروَن اْلذاَس بِال
ْ
تَأ

َ
فَاَل َتْعِقلُونَ أ

َ
نُتْم َتتْلُوَن الِْكَتاَب أ

َ
نُفَسُكْم َوأ

َ
ِ َوتَنَسْوَن أ    ﴾ َِبل

 [ ۴۴]بقره: 
که کتاب ]خدا[ را  کنید با این کنید و خود را فراموش می)آیا مردم را به نیکی امر می

 اندیشید؟(نمیخوانید؟ آیا هیچ می
هایش  اندازند، پس رودهآورده و در آتش می  که: مردی را در روز قیامت   ملسو هيلع هللا ىلصو سخن پیامبر  

چرخد، پس اهل  که االغ به گرد آسیاب میچرخد چنانافتد و دور آن میدر دوزخ بیرون می
به نیکی    گویند: ای فالنی، تو را چه شده؟ آیا تو نبودی که ما را آیند و میدوزخ گرد او می

باز میامر می بدی  از  امر میگوید: شما  داشتی؟ میکردی و  نیکی  به  انجامش  را  کردم و 
 2دادم«.کردم و انجامش میدادم و از بدی نهی مینمی
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می همچنین  لب  فرماید:و  که  گذراندند  قومی  کنار  از  مرا  ِاسرا  با  »شب  را  هایشان 
اند؟ گفتند: اینان خطیبانی از اهل دنیایند که  هبریدند. گفتم: اینان کهایی از آتش میقیچی

خواندند، آیا  که قرآن میکردند حال آنکردند و خود را فراموش مییکی امر میمردم را به ن
 کار نیست؟... آیا این نصوص دال بر نکوهش محتسبان گناه1ورزیدند؟«تعقل نمی

وظایف شرعی که مردم را  گوییم: شکی در این نیست که واجب است محتسبان به آن  می
کنند دوری گزینند و مردم  چه دیگران را از آن نهی مین بند باشند و از آکنند پایبدان امر می

نیز بنابر طبیعت خود از کسی که دچار تناقض میان گفتار و کردار است متنفرند و این همان  
 رمود:معنایی است که در داستان شعیب علیه الصالة والسالم آمده است که ف

نَْها ﴿
َ
َخالَِفُكْم إَِل َما أ

ُ
ْن أ

َ
رِيُد أ

ُ
رِيُد إَِلذ اإِلْصاَلَح َما اْسَتَطْعُت َوَما أ

ُ
   ﴾ ُكْم َعنُْه إِْن أ

 [ ۸۸]هود: 
نمی آن)من  در  میخواهم  باز  آن  از  را  شما  خود  چه  ]و  کنم  مخالفت  شما  با  دارم 

 جا که بتوانم، ندارم(. آن مرتکبش شوم[ من قصدی جز اصالح ]جامعه[ تا  
کسی است که گفتارش مخالف کردار های شریعت، نکوهش  از همین روی از جمله حکمت

 اوست:

ِيَن آََمُنوا لَِم َتُقولُوَن َما ََل َتْفَعلُوَن ﴿ َها اَّلذ يُّ
َ
 [ ۲]صف:  ﴾ يَا أ

 دهید؟(. گویید که انجام نمیاید چرا چیزی می)ای کسانی که ایمان آورده

 
می  -1 حسن  را  آن  بغوی  احمد.  روایت  و  به  داند 

 اش دانسته است. شعیب األرناووط صحیح
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ه فتنه  او به سبب مخالفت با گفتارش مستحق نکوهش است و چه بسا این کارش باعث ب
کرد  اش عمل میگفت خودش به نصیحتافتادن دیگری شود و با خود بگوید: اگر راست می

نمی ترکش  بغرنجو  علما  دربارٔه  مشکل  این  دربارٔه  کرد.  قیم  ابن  سبب  همین  به  است،  تر 
اند، مردم را با سخن به  علمای بدکردار بر دروازٔه بهشت نشستهگوید: »عالمان بدکردار می

دعو میبهشت  میت  فرا  آتش  به  کردار  با  و  زبانکنند  هرگاه  پس  مردم  خوانند،  به  شان 
گویند  چه میشان گوش نسپارید که اگر آنگوید: به سخن گوید: بشتابید، کردارشان میمی

کردند. بنابراین آنان در ظاهر راهنمایند و  میحق بود پیش از همه خودشان آن را استجابت 
 1در حقیقت راهزن«. 

آنبنابر  به  این  آن است که محتسب  آن نیست، و واجب  بر  نقدی  چه گذشت حق است و 
بند باشد و گفتار و کردارش در مخالفت با هم نباشد. اما پرسشی که  نصایح خودش پای

کاران  آیا این توجیهی برای ترک احتساب از سوی گناهآید این است:  جا پیش میاین 
 را انکار کند؟  دیگری کار نباید کار بد است؟ آیا گناه 

اگر به سیاق آیات قرآنی و دیگر ادله دقت کنی متوجه خواهی شد که نکوهش یاد شده  
این  جا دو مسئله  متوجه »مخالفت گفتار و کردار« است نه متوجه خود احتساب. بنابراین 

 هست که باید به آن دقت کرد:
 : وجوب موافقت گفتار و کردار. امر نخست

 روف و نهی از منکر. به مع: وجوب امر امر دوم

 
 (. ۶۱الفوائد )  1-
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آناین  یا  امر دوم؟  انجام  به  یا مربوط  اول است  امر  آیا نکوهش متوجه ترک  این  جا  که 
 نکوهش بر جمع بین این دو واقع است، یعنی ترک اولی و انجام دومی؟ 

این را برای شخص   این نکوهش متوجه ترک واجبات و انجام حرام است و  در حقیقت 
ر ترک واجب و انجام حرام پافشاری کند. هدف این نصوص  که ب  داندگر زشت مینصیحت

که او را به ترک احتساب واجب  شود، نه آنشرعی تغییر رفتار کسی است که مرتکب گناه می
 فرا بخواند. 

کار دو چیز واجب است: وظیفٔه ترک گناه و وظیفٔه احتساب در برابر کسی که  برای گناه
و زشت است که به گناه شخصی خودش، گناه ترک  رای ابیند مرتکب گناه شده است. بمی

احتساب واجب را نیز بیفزاید، بلکه مطلوب آن است که حال خود را با ترک گناه اصالح کند  
تا سخنش موافق علمش باشد، و این در تضاد با چیزی است که بسیاری از این متهم کنندگان  

 رک گناهان. نه ت خواهند، زیرا هدف آنان ترک وظیفٔه احتساب است،می
کنند که همین ایراد  معترضانی که سعی در خاموش کردن محتسبان دارند، فراموش می

که در حقیقت مطابق موضع نقد است، مانند  های دیگر به کار ببرند، حال آنرا در عرصه
که خودش سیگاری است. عموم کند حال آنپدری که پسرش را از کشیدن سیگار منع می

ا او نمیر را درک میین پدمردم نگرانی  به  کشی  گویند وقتی که خودت سیگار میکنند و 
این  بلکه  بکنند،  را  کار  این  را نصیحت میبگذار فرزندانت هم  پدر  نیز  جا  کنند که خودش 

سخن  و  باشد  هماهنگ  یکدیگر  با  کردارش  و  سخن  تا  بگذارد  کنار  را  نیز  سیگار  اش 
 رد پدرش قرار بگیرد و دست از این کار بکشد.عملک   تأثیرگذارتر، و چه بسا فرزند تحت تأثیر 

شاید برخی بگویند: ایراد از محدود شدن به نهی از منکر و ترک امر به معروف  
 است. 
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اما این عبارت در حقیقت معنایی ندارد و ناشی از بدفهمی رابطٔه معروف با منکر است،  
که  شاره دارند، یعنی آنضوع ااند که در حقیقت به یک موزیرا این دو از جمله متضادهایی

هر امر به 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. 

برای مثال، نهی از منکِر دروغ همان امر به معروِف راستی است و نهی از بدرفتاری با  
همان امِر به نیکی در حق آنان است و نهی از منکِر خودنمایی به معنای امِر به    مادر  پدر و

معروِف حجاب است و نهی از منکِر زنا همان امِر به معروِف عفت است، و به همین ترتیب  
 ها... دیگر امر و نهی

ه عکس آن نیز صحیح است، یعنی امر به معروِف صلٔه رحم همان نهی از منکِر قطع رابط 
خویشاوندان است و امر به معروِف حالل خوری همان نهی از منکر حرام خوری است و با  

 امر به معروِف عدل همان نهی از منکر ظلم و تجاوزگری است.
کنید و  گوید: چرا شما از منکر نهی میتر شود: کسی که میکه تصورمان واضحبرای آن

امر نمی ایبه معروف  دقیقا مانند  او  امر می  ن استکنید؟ کار  نماز  به  به کسی که  کند  که 
اقامٔه نماز امر نمیبگویند: چرا از منکِر ترک نماز نهی می یا به  کنی و به معروِف  کنی؟! 

کنی و به  خواری نهی میگوید: چرا او را از روزهکند میخواری نهی میکسی که از روزه
 کنی؟! روزه امر نمی

 معنی بودن کل قضیه است؟شان دهندٔه بییا ن آیا چنین حرفی مقبول و معقول است؟!
چه باید دانست این است که هر چه بر گسترش منکرات افزوده شود، بر وسعت نهی از  آن 

منکر نیز افزوده خواهد شد، یعنی هر چقدر منکر در واقعیت زندگی مردم افزایش یابد بر  
دید آن را با دستش  نکری  میزان نهی از منکر نیز افزوده خواهد شد: »هر یک از شما که م
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این ضعیف  با قلبش و  اگر نتوانست  با زبانش و  اگر نتوانست  ایمان  تغییر دهد، پس  ترین 
 1است«.

داری مردم و انتشار خیر در بین  و این یک پدیدٔه طبیعی است که نشان دهندٔه سالمت دین 
سی که  مثال کآنان است و همچنین ضمانتی است برای در امان ماندن جامعه و حفظ آن: »

گذارد مانند گروهی است که در یک کشتی  گذرد و کسی که آن را زیر پا میاز حدود الهی نمی
نشینند؛  کنند، پس گروهی در باالی آن و گروهی دیگر در ]طبقٔه[ پایین میکشی میقرعه

ا  خواهند باید از گروهی که باال هستند بگذرند، پس باند هرگاه آب میگروهی که در پایین 
باالنشین میخود   مزاحم  دیگر  کنیم  سوراخ  را  کشتی  خودمان  قسمت  در  اگر  ها  گویند: 

خواهند بکنند همه با هم هالک  ها[ رهایشان کنند تا هر چه مینخواهیم شد. حال اگر ]باالیی
 2یابند«. شوند و اگر جلوی آنان را بگیرند هم خود و هم دیگران نجات میمی

 را ترک کند، شایستٔه خشم و تهدید الهی است: وظیفه  از سوی دیگر امتی که این

ائِيَل لََعَ لَِساِن َداُووَد وَِعيََس ابِْن َمْريََم َذلَِك بَِما  ﴿ ِيَن َكَفُرواْ ِمن بَِِن إَِْسَ لُعَِن اَّلذ
َيْعَتُدوَن   َكنُواْ  وذ كَ   (۷۸) َعَصوا  َما  َْلِئَْس  َفَعلُوهُ  نَكرٍّ  مُّ َعن  يَتََناَهْوَن  ََل  نُواْ  َكنُواْ 

 [۷۹ـ  ۷۸]مائده:   ﴾ َيْفَعلُونَ 
بن مریم   و عیسی  به زبان داوود  آنان که کفر ورزیدند  اسرائیل  )از میان فرزندان 

ن  مورد لعنت قرار گرفتند. این ]کیفر[ به خاطر آن بود که عصیان ورزیده و ]از فرما 
می تجاوز  )الله[  می۷۸کردند  مرتکب  را  آن  که  زشتی  کار  از  یکد(  را  شدند  یگر 

 کردند(. چه میداشتند، راستی چه بد بود آنبازنمی

 
 به روایت بخاری. 2- روایت مسلم. به 1-
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که گذشت ـ به نفع امر به معروف و گسترش آن در میان مردم است،  این انکار ـ چنان
 زیرا میان این دو تالزم است.

خواهد این دو را جدا از هم فرض کنیم، باز هم واجب  یطور که این دوستمان محتی اگر آن
انتقادمان  وجود را پر کنیم و به امر به معروف اهمیت دهیم، نه آنآن است که نقِص م  که 

 کند. متوجه کسی باشد که به واجب نهی از منکر عمل می
انگیزه این مقوله معموال برای  های اصلی را آشکار میاین چیزی است که  کند، چرا که 

تالش از  دیگران  کردن  آنسست  نه  است،  شرعی  مطلوب  ایجهای  قصدشان  توازن  که  اد 
ای باشد که اساسا الزم و ملزوم یکدیگرند و اشباع یکی به اشباع دیگری  توهمی میان دو کفه

 شود. منجر می
ای پربار از مظاهر امر  اوضاع گفتمان دعوی معاصر به خوبی تأمل کند بسته  کسی که در 

و اطاعت  به معروف را خواهد یافت؛ مواردی مانند توحید خداوند و عبادت او و بزرگداشت  
و احترام صحابٔه ایشان و امر به نماز و زکات و صدقه و روزه و حج و عمره و    ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر  

و نیکی به والدین و حفظ حقوقی همسایگان و اصالح روابط و  عدل و احسان و صلٔه رحم  
 دیدگان و دیگر موارد. یاری نیازمندان و رفع ظلم از ستم

دهد نیستی« را اگر پیش از این جمله بگویند  رخ می  چهکه مقولٔه »تو مسئول آنخالصه آن
نهی از منکر انجام  که وظیفٔه شرعی خودت را در امر به معروف و  مشکلی ندارد: »پس از آن

می زیان  مرتکبش  به  تنها  نظر  مورد  گناه  صورت  این  در  تنها  زیان  دادی«.  اما  رساند، 
د؛ هم به مرتکب آن کار بد و هم به  انگاری در ادای وظیفٔه احتساب به همه خواهد رسیسهل 

رسید؛ هر    اند و بلکه َتَبعات آن کار بد به همٔه جامعه خواهدکسانی که امر و نهی را ترک گفته
 کس به اندازٔه تقصیرش. 
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 گرا نباش! ( حذف ۳۶)
های دارای بار منفی در فرهنگ معاصر است  گرا یا سرکوبگر از جمله عبارتلفظ حذف
رود و نشان دهندٔه نفرت مردم از آن است است.  الفاظ گوناگون به کار میها و  که در عرصه

نکوهش اصحاب آن و دعوت به مفاهیمی  در همٔه کاربردهای این کلمه، هدف هشدار دادن و  
می قرار  برابرش  در  که  پذیرش است  و  صدر  سعٔه  و  باز  درهای  و  تسامح  مانند  گیرد، 

 دگرباشان و... 
یش از حد آن است؛ چیزی که تفتیش در جزئیات داخلی این عبارت  ایراد این مقوله اجمال ب

مقبوِل صحیح مانند دعوت به  سازد. این عبارت از جهتی نمایندٔه یک معنای  را الزامی می
که   است  قضایایی  دربارٔه  گوناگون  نظرات  شنیدن  و  معتبر  اختالفات  دربارٔه  صدر  سعٔه 

خوش و  نرمش  یا  رواست  آن  در  ب اختالف  اوست.  رفتاری  با  موضوعی  تعامل  و  مخالف  ا 
 کند. چیزی که دوری از ظلم و تعدی و افراط در خصومت تضمین می

گستره ازاما همچنان  است. گسترهاین مفهوم مشکل   ای  عبای مقولهدار  زیر  که  ای  ای 
تواند این سایٔه منفی را بر برخی از معانی که  های منفی پنهان است و میپربار از اشاره

 ست درست باشند فرو افکند. ممکن ا
این  اندیشه یا شخص یا مذهب.  جا رد  حذف، یعنی دور ساختن و به حاشیه راندن یک 

طرفی در برابر همٔه افکار و احترام و پذیرش و تسامح با آن  ا به معنای بیکامل حذف الزام
است. تصور چنین چیزی در بینش اسالمی که بر اساس اصولی محکم و قطعیات بنا شده  

ها احکامی  داند و بر هر یک از این مخالفتو مخالفت با این قطعیات را باطل و گمراهی می
ار دشوار است. اسالم همان دین حق است و هر دین و آیینی  در دنیا و آخرت قرار داده، بسی
 که مخالف آن باشد باطل است: 
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ِ اإِلْساَلمُ ﴿ ِيَن ِعنَد اّللل  [ ۱۹]آل عمران:   ﴾ إِنذ اِلل
 در حقیقت دین نزد الله همان اسالم است(. )

 [ ۸۵ل عمران: ]آ  ﴾ َوَمن يَبَْتِغ َغْْيَ اإِلْساَلِم دِيًنا فَلَن ُيْقَبَل ِمنْهُ ﴿
 شود(. )و هر که جز اسالم دینی ]دیگر[ جوید هرگز از وی پذیرفته نمی

طعی قرار  از سوی دیگر بسیاری از افکار منتسب به اسالم در مخالفت با اصول شرعی ق 
مقولهدارد،   از  بسیاری  فرقهمانند  با  های  برخورد  در  که  آرا  از  برخی  یا  بدعت  اهل  های 

که شخصی مسلمان است یا منتسب به اسالم است اندیشٔه او را  قطعیات شریعت است. این 
 سازد، بلکه باید آن را به داورِی دلیل و برهان برد. پذیرفتنی نمی

ترش تنفر روانی نسبت به واژٔه »حذف« در فرهنگ معاصر  برای همین باید دربارٔه گس 
ه این نفرت روانی ناخواسته  کهشیار بود تا به نفرت از برخی از احکام شرع پایان نیابد، یا آن

 حاکم بر شریعت شود. 
برخی از تقریرات شرعی که ممکن است تحت تأثیر فشار روانی نفرت از حذف 

 قرار گیرد: 
. این حکم در این  مخالف اسالم و قطعیات این دین استچه  ـ حکم به بطالن آن ۱

ظلم یا فجور یا فحشا و دیگر  اش ـ کفر یا فسق یا گذاری هر اندیشه با نام حقیقیدنیا با نام
ها ـ حضور دارد و در آخرت با اعتقاد به مجازاتی که از نظر شرعی شایستٔه آن اندیشه  نام

 است.
هایی را برای مخالفت با احکام شرع  مجازات  . شریعتهای شرعی ـ اقامٔه مجازات۲

ناراو به زنا و اتهام  ارتداد و دیگر    تعیین کرده است، مانند مجازات زنا و نوشیدن خمر و 
 ها را کنار گذاشت.گونه مجازاتها. روا نیست که به سبب حالت تنفر از »حذف« این مجازات
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. از نگاه شرعی  سالم های مخالف با اصول ا ـ عدم مشروعیت دعوت به اندیشه۳
چه در تضاد با اصول  که دین خود را حفظ کنیم و از نشر آنحق و باطل مساوی نیستند و این 

ها از جمله منکری است که باید از آن  گرایی« نیست، زیرا این جلوگیری کنیم »حذفآن است  
 نهی کرد. 

باطل    گویند: ایرادی در این نیست که حکم بر بطالن چیزی که آن را برخی می
دانی بدهی و در عین حال با دیگر اعتقاداتی که مخالف باور توست با تسامح می

یک نظر، نظر توست و دیگران نیز آزادند تا به هر    رفتار کنی، زیرا اعتقاد به بطالن
 چه باور دارند معتقد باشند.آن

بگوید: نظر  کنیم این نیست که مسلمان حق دارد  جا بر آن تأکید میچه این گوییم: آنمی
من این است که من برحقم. بلکه در سایٔه محکمات اسالم وظیفٔه اوست که به قطع خودش  

ن یقین داشته باشد و همچنین به طور قطع سخنان مخالفان را باطل  را برحق بداند و به آ
که بیان  بداند و این قطع و جزم در حقیقت فراتر از یک باور درونی صرف است بلکه چنان

 عملی بسیاری بر آن مترتب است. شد آثار
یابد و  گرایی در درونش بزرگ جلوه میبا این حال در دنیای واقع کسی که مفهوم حذف

رود  گیرد در نهایت قطعی بودن حق نزد وی از دست مینفرت شدید از آن در دلش جای می
طعی است که اسالم همان حق قو اگر چه مسلمان و اهل نماز و روزه باشد از جزم به این 

کفر کسانی که به اسالم باور ندارند و باطل بودن باور آنان شرم    کشد و از بیانخجالت می
کند، هر چند این به ذات خود در تعارض با اساس لیبرالیسم نیست زیرا بخشی از آزادی  می

این  اما  است،  مقولهاندیشه  میگونه  درون  از  را  انسان  روح  فاسد  نتیجه  های  در  پوساند، 
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آور نیست، حتی بر  کند که شرم د و از چیزی شرم میدهینان و عزت خود را از دست میاطم
 اساس معیار این منظومٔه فکری باطل! 

این  از یک اشکال شرعی مجرد و وجوب جزم به قطعیات دین  اما در حقیقت قضیه  جا 
می قطعیعبور  ساختن  دور  اندیشهکند.  همٔه  با  نرمشی  چنین  دادن  نشان  و  ها  اندیشی 

فکری و اخالقی خواهد کشاند، زیرا همیشه ضروریاتی  صاحبش را به نوعی از سفسطٔه  
پذیر نیست حتی اگر صاحبش گرفتار سفسطه و مغالطه  عقلی و اخالقی وجود دارد که شک

 شده باشد.
چه صاحبانش هنگام  این نشانگر اشکال مقولٔه فوق و فراگیر نبودن آن است، بر خالف آن

ونی که مانع از رد افکار و جلوگیری از کنند، انگار حجتی است در صور میبه کار بردنش ت
کند و این  شود. همواره مرزهایی وجود دارد که شخص از روی یقین آن را باور میآن می

دهد ایراد  گرا« باشد و همین نشان میهای خاصی »حذفسازد که در عرصهمجبورش می
می که  کسانی  ربیشتر  برابر  در  حذفخواهند  شریعت  محکمات  نباشند،د  و    گرا  سستی 

چه باید باشد است، اما اگر باور  توجهی آنان به این محکمات و پایین آمدن جایگاهش از آنبی
داشتند که این مورد از قبیل ضروریات دینی است از قطع به درستی و اعتقاد به صحت آن و 

 آمدند.چه مخالفش است کوتاه نمیحکم به بطالن آن
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 ( ترس از هر جدید ۳۷)
تر ـ یک تصور شایع نزد بسیاری از مردم دربارٔه  های شایع ـ یا درستقولهاین یکی از م

که آنان نسبت به هر  علما و مشایِخ دوران ما و به طور کلی گفتمان دینی است، مبنی بر این 
ِع مترتب بر  دهند و از ترس ذرایاند و در آغاز حکم به تحریم و منع میپدیدٔه جدیدی بدبین 

شان  گذرد که اشتباهکنند، سپس مدت زمانی نمیروی میتحریم آن زیادهآن دربارٔه حکم به  
شود، سپس همان چیزی  شان برداشته میگیریبینی و سختشود و پرده از کوتاهآشکار می

 شمارند. دانستند جایز میرا که حرام می
د که در  کننی را به عنوان شاهد مطرح میها و فتاوا و مواضع معموال برای این ادعا مثال

آن فتوا از تحریم به اباحه تغییر یافته و از رد شدید یک پدیده تا مشارکت خود مشایخ در آن 
گویند، تا سخن خود را با این بیان تراژیک به پایان برسانند که این گفتمان جوانی  سخن می

ان  ات محروم ساخت، سپس ناگهان خودش و عمر ما را به هدر داد و ما را از بسیاری از مباح
دهد نباید زیاد به این گفتمان  نشینی کردند و این نشان میاز بسیاری از مواضع خود عقب

آنان احتیاط کرد. چه کسی تضمین می کند  تکیه کرد و الزم است دربارٔه دریافت سخنان 
 امروز متفاوت است؟  طور که فتوای دیروزشان با فتواهای امروزشان فردا تغییر نکند، همان

 باید میان دو چیز تفاوت قائل شویم: جا این
نخست است؛  امر  آن  غلط  و  درست  جوانب  شناخت  و  تصور  این  موضوعی  سنجش   :

انصافی  که شامل هرگونه بیچه در این تصور موافق حق یا قابل قبول است یا آنهمچنین آن
چن  آمدن  وجود  به  اسباب  بررسی  است.  حق  گذاشتن  زیرپا  غیر  و  داوری  و  تصوری  ین 

جا مجالش نیست و چه بسا بعدها  دارانه دربارٔه آن نیازمند پژوهشی ویژه است که این جانب
در نوشتاری موضوعی و منصفانه به آن بپردازیم؛ نوشتاری که صاحب حقی را به سبب  
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که به سوی حق فرا  دهد و نسبت به خطای او به سبب آناشتباهش مورد هجوم قرار نمی
 کند. خواند سکوت نمیمی

این ومامر د این تصور بد ـ بدون در نظر گرفتن  که درست و واقعی است ـ در : تأثیر 
ارتکاب برخی اشتباهات و انحرافات علمی و عملی و رفتارهایی که ممکن است از این تصویر  

 ای ناشی شود. کلیشه
 گردانی از احکام شرعی: ـ روی ۱

دانند و در  اعتبار میرا بیبد، از همان آغاز حکم شرعی  برخی از مردم بنا بر این تصوِر  
شود از هرگونه توجه  کنند که باعث میآمیز پیدا میدل نسبت به احکام شرعی نگاهی نفرت

که موافق نگاه آنان  به احکام شرعی خودداری کنند در نتیجه هیچ حکمی را نپذیرند مگر آن
ارد. برای هر  دکه انسان را از حق باز میباشد و این در حقیقت از جنس هوای نفس است  

مسلمانی واجب است که در جستجوی مراد خداوند باشد و همٔه تالش خود را در این جستجو  
هایی مخالف حق بودند این باید  ها یا سازمانبه کار گیرد و اگر در دوران او افراد یا گروه

ز  به سبب این انحرافات دست ا  کهای برای تالش بیشتر در جستجوی حق باشد نه آنانگیزه
 جستجو بکشد. 

این روی انگار  در حقیقت  گردانی معنایش تنبیه خود به سبب اشتباهات دیگران است، 
دلیل زدید و چنین و چنان کردید  گیری کردید و دست به تحریم بیگوید: چون شما سختمی

گیری در رد آنان  ضعمن هم دیگر کاری به تحریم و منع نخواهم داشت. به گمان او این مو
 در حقیقت رد خود و کشاندنش به سوی پرتگاه است: است اما 

ِن اْهَتَدى فَإِنذَما َيْهَتدي ِْلَْفِسهِ َوَمن َضلذ فَإِنذَما يَِضلُّ َعلَيَْها﴿  [ ۱۵]اسراء:  ﴾ مذ
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  راهه رفت تنها به زیان)هرکس به راه آمد تنها به سود خود به راه آمده و هر کس بی
 راهه رفته است(. خود بی

تباهات دیگران توجیه خوبی برای کسی نیست تا دربارٔه حکم شرعی واجب کوتاهی  اش
 کند. 

موضع این  دیگر  سوی  نگاِه  از  و  عقالنی  اساس  یک  بر  احساسی  و  روانی  گیری 
ها و نگاه خشمگینانه به  ای از انسانجویانه استوار نیست بلکه بر نفرت از دستهمصلحت
از موضعآن  ها و طوایف استوار است، حال جماعت این شکل  تلٔه  گیری روانی  که عاقل در 

نمی موضع گرفتار  یک  از  اگر  ویژه  به  رفته  شود،  فراتر  خاص  مجلسی  در  شخصی  گیری 
ای را  تبدیل به روشی فراگیر شود، طوری که دیگر به هیچ نصی توجه نکند و هیچ مقوله

 این تصویر منفی است. شپارد، زیرا درونش آکنده ازبررسی نکند و به هیچ فتوایی گوش ن
کس عذری برای ترک حکم شرعی نیست زیرا از جنس هوای  ها برای هیچگونه کلیشهاین 

نفس است و هوای نفس عذر موجهی برای ترک حق نیست، بلکه الزم است برای رسیدن به  
اند و در ر انحراف شدهحق با هوای نفس خود مجاهده کند. با نگاه به عموم کسانی که دچا 

اند خواهی دید که تصور زشتی دربارٔه اهل حق دارند و چه بسا برخی از این  باطل افتادهدام  
 کند. تصورات صحیح باشد اما این او را از وجوب پیروی حق معاف نمی

گردانی باعث تساهل در انجام حرام و ترک واجبات نزد گروهی  طبیعی است که این روی
اند و به عنوان رد این  گیری کردهر حق آنان سختکنند علما دشود که گمان میاز مردم می

 آورند. انگاری میگیری رو به سهل سخت
 ها: های جدید بدون تمییز بین آنـ پذیرش اندیشه۲
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یکی از ایرادهای چنین تصوری این است که برخی از مردم در پذیرش هر فکر جدیدی ـ  
تساهل میتا وقتی که مخالف روند موجو ـ  باشد  ود  از ورزند.  برخی  نفرت درونی  جود 

دهد که در تضاد و برخورد با جریان  ای سوق میمردم را به سوی پذیرش هر فکری یا مقوله
حاکمی است که از آن متنفرند. برخی نیز شاید در تشخیص جزئیات باطلی که در آن اندیشه  

سهل  است  میموجود  آنانگاری  انحرافات  از  یا  پ  کنند  چشم  آن  از  حداقل  یا  وشی  دفاع 
کند بنابراین هر تصویر دیگری در نگاه  که او کلیشٔه خاصی را رد میکنند. تنها برای این می

او زیباست که این نیز هوای نفس است و مسلمان نسبت به نفس خود مسئولیت کامل دارد  
است جدید و قدیم   و جدید بودن یا قدیمی بودن معیار شناخت حق یا باطل نیست بلکه الزم

س معیارهای درست به داوری برد. چه بسا یک جدید درست یا غلط باشد و قدیمی  را بر اسا
نیز به همین صورت، بنابراین هشیاری به هنگام تعامل با هر جدیدی مطلوب است تا انسان 
از دو آفت یعنی پذیرش جدید با وجود زیانش و رد جدید با   افتادن در یکی  از  خودش را 

 ود منفعتش، حفظ کند.وج
 دهد: پذیرش هر اجتهاد جدیدی که خود را به فقه نسبت میـ ۳

کند.  انگاری نسبت به هر اجتهاد فقهی ایفا میهمین تصور منفی نقش برزگی در سهل 
خواهی دید که تأثیر گرفتگان از این تصور هر فتوا یا اجتهاد یا رأی مجرد را به سبب مخالفت  

باعث شده فرایند به بازی گرفتن احکام شریعت    پذیرند. این گریزانند میبا اجتهادی که از آن  
ای برود  های ماهوارهاش به یکی از شبکهآسان شود و هر کسی با همٔه ضعف علمی و فکری

ای از اجتهادات جدید ارائه کند و به مجرد مخالفت با روند رایج، برای خودش طرفدار  تا بسته
 دست و پا کند. 
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حتی اگر در اجتهاِد مطلوب کوتاهی شده باشد الزم  ر بسیار پر ایراد است و  این طرز فک 
اند و به مخالفت  گیری کردهآن است که با اجتهادی بهتر آن را جبران کرد و اگر مشایخ سخت

که  اند عملکرد واجب ارائٔه یک گفمان فقهی برای تصحیح اشتباه است، نه آن با حق برخاسته
 انگاری پیشه سازد. اند سهل گذاشته یزی که نام اجتهاد بر آنمسلمان در پذیرش هر چ

گیری و مخالفت با اجتهاد معتبر  که دچار سختکسی که اجتهاد معاصر را به سبب آن
می قرار  انتقاد  مورد  اجتهادی  شده  جستجوی  آن  و  دارد  عهده  بر  بزرگتری  وظیفٔه  دهد، 

بی برای پذیرش که سببیشتر است، نه این تر است که این نیازمند بحث و تدقیق و عنایت  کامل 
هر اجتهادی شود! عاقالنه نیست که انسان به مجرد مخالفت با انتخاب رایجی که دوستش  

 داند درست است یا خیر! ندارد، رو به انتخابی بیاورد که نمی
 ـ پشیمانی از انجام طاعات: ۴

م نسبت به اعمال نیکی  از جمله تأثیرات منفی عجیب این تصور این است که برخی از مرد
کنند. بسیاری از آنان برای  اند ابراز پشیمانی میهای گذشتٔه عمر خود انجام دادهکه در سال

حرام از  دوری  در  گفتمان  این  تأثیر  تحت  که  مکروهعمری  یا  و  ها  واجبات  انجام  یا  ها 
و تو    خورند. اما اصال تصور کن چیزی مستحب بودهاند« تأسف میدادهمستحبات »هدر  

دانستی سپس برایت واضح شد که واجب نیست،  بنابر یک قول فقهی معتبر آن را واجب می
بندی به یک خیر که باعث نزدیکی او به خداوند  آیا شایستٔه یک مسلمان است که برای پای

یا تصور کن که مسلم  انجام کاری که ذاتا واجب نیست دست  است پشیمان شود؟!  از  انی 
انجام از  یا  نیت کارهای    کشیده  ارزش دارد که  آیا  ذاتا حرام نیست دوری کرده،  که  کاری 

 صالح گذشتٔه خود را ویران کند، طوری که گویا از انجام خیر و کسب پاداش نادم است؟!
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دوری کرده باشد که    حتی اگر گمان وی در واجب دانستن کاری درست نباشد یا از چیزی
ده که قصدش از آن رضایت پروردگار بوده و اگر  حرام نیست، در پایان او کاری را نجام دا 

چیزی را ترک گفته هدفش طاعت الله و پیروی از شرع بوده است. آیا برای گذران عمر در  
 طاعت خداوند باید ابراز تأسف کرد؟! 

با نصوص شرع بود این شادی و این  اگر قضیه به ارتکاب یک بدعت یا قولی در تضاد  
باز هم امید بود خداوند برای حسن نیتش به او پاداش دهد ]و    پشیمانی معنی داشت که البته 

جا و پشیمانی  از کاری که از روی جهل انجام داده درگذرد[ اما شادی برای رسیدن به این 
ت بلکه صاحب آن  معنی اسبرای از دست دادن چیزهایی که جزو اجتهاد رواست، امری بی

 یش مورد محاسبٔه الهی قرار خواهد گرفت. در خطر است زیرا قلب نیز اعمالی دارد که برا 
 ـ کوتاهی در سنجش شرایط واقع: ۵

شود برخی از مردم قدرت حکم موضوعی و سنجش منصفانه  این تأثیر روانی باعث می
ند که نیازمند علم و اعتدال  گویشرایط واقع را از دست بدهند. آنان دربارٔه قضایایی سخن می

چیزهایی که در حالت خشم و نفرت جای گرفته در دل  و انصاف و نگاه دقیق است، یعنی  
آید تأثیری منفی بر تعامل درست  شود. وجود چیزی که از آن بدت میجا نمیاین دسته یک

بر اهمیت گذارد. دوست داشتن نیز همین تأثیر را دارد، برای همین شریعت و حکم بر آن می
 فرماید:له متعال میعدالت در معالجٔه چنین قضایایی تاکید کرده است. ال 

﴿ ْ  [ ۱۵۲]انعام:  ﴾ ِإَوَذا قُلُْتْم فَاْعِدلُوا
 )و چون سخن گویید عدالت ورزید(. 

 فرماید: و می

قْ ﴿
َ
َلذ َتْعِدلُواْ اْعِدلُواْ ُهَو أ

َ
 [۸]مائده:   ﴾ َرُب لِلتذْقَوىَوََل ََيْرَِمنذُكْم َشَنآُن قَْومٍّ لََعَ أ
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ا را بر آن دارد که عدالت نکنید، عدالت ورزید که آن به  )و نباید دشمنی گروهی شم
 تر است(. تقوا نزدیک

حاالت روانی از جمله حب و بغض، دشمِن سرسخت عدالت است، از همین روی در این  
 آیه به آن اشاره و تاکید شده است.

 داری: دین  ـ موضع منفی در برابر۶
رسانیم. با تأکید بر خطر تحریک مردم  آثار منفی این تصور را با این مورد به پایان می

شناسند و مبالغه  علیه علما و دعوتگران شریعت و کسانی که مردم آنان را به خیر و صالح می
نابع ترین ابزارها برای دور ساختن مردم از مدر تخریب چهرٔه آنان که این در حقیقت از قوی

داری مردم است زیرا ساقط  ن های اهل باطل در تضعیف دیترین روشداری و از موفقدین 
ساختن آمران به معروف یعنی ضعیف ساختن معروفی که با خود دارند و ِاسقاط ناهیان از  

می منجر  منکرها  آن  انجام  بر  مردم  ساختن  جری  به  و  منکر  علما  همٔه  تخریب  و  شود 
 ری که با خود دارند تأثیر منفی خواهد گذاشت.دعوتگران بر علم و خی

ه جای گفتگوی موضوعی دربارٔه دالیل احکام شریعت عمدا به تخریب برخی از مردم ب
پردازند تا کارشان به ضعف محمول منجر شود. همین دلیل حرص و ولع  حامل این دالیل می

سازد؛  ان را روشن میبرخی برای چنین تخریبی و تالش در راه چسباندن همٔه معایب به آن
 مردم خواهد داشت. چیزی که تأثیری بالغ در تضعیف دین نزد 

جا درست دانستن کامل شرایط واقع یا مقدس ساختن کسی و یا جلوگیری از  هدف ما این 
نقد و سنجش عادالنه نیست، بلکه هشیاری نسبت به این معنای شرعی مهم است که دو امر  

 سازد:اساسی را حتمی می
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یب تعمدی هایی که در این تخر: ضرورت بررسی دقیق بسیاری از داستانخستامر ن
چه واقعًا رخ  ها و نقل اخبار تصویری خراب شده از آنشود. بسیاری از این داستاننقل می

ها و شایعات بسیاری است و کسانی در نقل آن  گذارد و شامل دروغداده را به نمایش می
ی برخوردار نیستند. قضیه بیشتر شبیه یک استدیوی فکری  شرکت دارند که نزاهت علمی کاف

در تصویرسازی گمراه کننده مهارت دارد، نه یک طرف منصف عادل که صرفا در    است که
همین   برای  است.  امین  وقایع  نقل  در  اما  دارد  نظر  اختالف  تو  با  موجود  وضع  سنجش 

در صورت تأمِل آن گمان    شود کهبسیاری از این تصورات به شکلی کاریکاتورگونه نقل می
 ای. اپ گونه ایستادهکنی در برابر یک تحریف عجیب فتوش می

اند شود و اشتباهاتی که برخی مرتکبش شدههدف رد همٔه وقایعی که در این باره نقل می
بدنٔه   به  اشاره  ما  منظور  بلکه  داده  رخ  اشتباهاتی  عمل  در  زیرا  نیست  آن  کامل  تکذیب  و 

ه،  افتراست که شایسته است هنگام ذکر هرگونه مثال مربوط به این قضیعریضی از دروغ و  
بدنٔه   همان  از  عضوی  نیز  داستان  این  بسا  چه  زیرا  کرد،  برخورد  آن  با  احتیاط  و  شک  با 

 کاری شده باشد.دروغین دست
: ضرورت مراعات مرزهای نقد و سنجش تا این فرایند بر اساس علم و عدل به  امر دوم

برود و عد تهپیش  به تخریب و  نقد  از  نکنند و قضیه  استفاده  نقد سوء  این  از  ضعیف  ای 
داری برخی از مردم منجر نشود. دروازٔه نقد بسته نشده بلکه باز و مشروع است، به  دین 

 شرط رعایت عدود و مراعات همٔه جوانب حکمت. 
کند در  می  داری تحریکپس، این مقوله مردم را علیه گفتمان دینی و علما و فتاوا و دین 

گردانی از  یا ترک واجبات یا روی  نتیجه اشتباهات پرشماری به سبب تساهل در انجام حرام 
دهد؛ و همٔه  احکام شرع و پذیرش هر فکر و اجتهادی که مخالف گفتمان حاکم است روی می
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ها از جنس هوای نفس است که مسلمان باید نسبت به آن هشیار باشد چرا که بد داشتن  این 
سهل چیزی   برای  توجیهی  نباید  و  نیست  بودن  برحق  وا دلیل  امر  در  کنار  انگاری  و  جب 

 گذاشتن عدالت باشد. 
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 ( رحمت پروردگار به دست بندگان نیست ۳۸)
های رایج بر زبان مردم است و در اصل ایرادی بر آن وارد نیست. این مقوله از جمله عبارت

تواند در این زمینه به جای  رحمت الله متعال به دست هیچ یک از بندگان نیست و کسی نمی
روایت است که   ملسو هيلع هللا ىلصکاری است بس خطرناک و در این باره از پیامبر  الله حکم بدهد زیرا این  

بخشد. پس الله تعالی فرمود: این  : »مردی گفت: به الله سوگند که الله فالنی را نمیفرمودند
بخشم؟ من فالنی را بخشیدم و عمل تو  کند که فالنی را نمیکیست که به جای من حکم می

 رت فوق صحیح است و شکی در آن نیست. بنابراین عبا  1را ساقط ساختم«. 
های خاص و تکرار این مقوله همراه با تکرار  سیاق مشکل اما به کار بردن این مقوله در  

هایی که باعث شده از کلمٔه حق معنای باطلی برداشت شود این سیاق است. کم نبوده سیاق 
ودند: »سخن حقی  هنگامی که دربارٔه شبیه این حالت فرم  و خداوند راضی باد از علی  

 که هدف باطلی پشت آن است«.
شود و به اعتقاد باطل و ترویج آن منجر  بارت استفاده میسیاقی که گاه در آن از این ع

 شود، سیاِق رحمت فرستادن بر کافران مرده است.می
ای مناقشه برانگیز است که با مرگ هر شخصیت مشهور غیر مسلمان تکرار  این قضیه

ٔه  رود جرقدار کافر از دنیا میکه یک دانشمند یا فعال یا مخترع یا سرمایهشود. هر بار  می
شود و  بحث و جدل دربارٔه حکم رحمت فرستادن بر وی نیز به این انبار باروت انداخته می

شوند؛ گروهی در تأیید این کار آن را نوعی ابراز  های اجتماعی به این بحث مشغول میشبکه
کنند و در پی نام آن غیر مسلمان »رحمه  د و خود نیز عمال چنین میداننوفا و حسن خلق می
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خواهند، دقیقا  گویند و چه بسا برای او از خداوند بهشت میو »خدایش بیامرزد« میالله«  
کنند. و گروهی دیگر نیز این را رد کرده و چنین تصور  همان کاری که با مردگان مسلمان می
 دانند. یو رفتاری را مخالف اصول شرعی م

ر قطع گروه دوم را  اما کسی که به نیکی در نصوص شریعت در این باره تأمل کند به طو
 اند. از جملٔه این نصوص:داند که مخالف اعطای چنین فضل به کافرانبرحق می

َ قََْبِهِ إِنذُهْم َكفَ ﴿ـ   بًَدا َوََل َتُقْم لََعَ
َ
اَت أ ِنُْهم مذ َحدٍّ مل

َ
ِ لََعَ أ

ِ َورَُسوَِلِ َوََل تَُصلل   ﴾ ُرواْ بِاّللل
 [ ۸۴]توبه: 

ای از آنان نماز مگزار و بر سر قبرش نایست چرا که آنان به مرده)و هرگز بر هیچ  
 الله و پیامبر او کافر شدند(. 

ْوَِّل  ﴿ ـ  
ُ
ن يَْسَتْغفُِرواْ لِلُْمِْشِكنَِي َولَْو َكنُواْ أ

َ
ِيَن آَمُنواْ أ قُْرََب ِمن َبْعِد َما  َما َكَن لِلنذِبلِ َواَّلذ

ْصَحاُب 
َ
نذُهْم أ

َ
َ لَُهْم أ  [ ۱۱۳]توبه:  ﴾  اْْلَِحيمِ َتَبنيذ

که  اند سزاوار نیست که برای مشرکان پس از آن)بر پیامبر و کسانی که ایمان آورده
 برایشان آشکار گردید که آنان اهل دوزخند، طلب آمرزش کنند( 

َ ﴿ـ   ْو ََل ت
َ
ًة اْسَتْغِفْر لَُهْم أ ُ لَُهْم َذلَِك  ْسَتْغفِْر لَُهْم إِن تَْسَتْغفِْر لَُهْم َسبْعِنَي َمرذ  فَلَن َيْغفَِر اّللل

ِ َورَُسوَِلِ  نذُهْم َكَفُرواْ بِاّللل
َ
 [ ۸۰]توبه:   ﴾ بِأ

)چه برای آنان آمرزش بخواهی یا برایشان آمرزش نخواهی ]تفاوتی ندارد، حتی[ اگر  
واهی هرگز الله آنان را نخواهد آمرزید چرا که آنان به  هفتاد بار برایشان آمرزش بخ

 پیامبرش کفر ورزیدند( الله و 
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به    ملسو هيلع هللا ىلصروایت کرده است تأکیدی است بر داللت این آیات: پیامبر    حدیثی که ابوهریره  
سپس   گریاند،  بود  ایشان  اطراف  که  را  کسانی  و  گریست  پس  رفت  مادرشان  قبر  زیارت 

جازه خواستم که برای او مغفرت بخواهم، پس به من اجازه نداد و  فرمود: »از پروردگارم ا
از او اجازه خواستم که به زیارت قبرش بروم و به من اجازه داد، پس به زیارت قبور بروید  

 1اندازد«.یاد مرگ میزیرا شما را به 
بینید به صراحت از رحمت فرستادن و درخواست مغفرت برای  که میاین نصوص چنان

اند منع کرده است و این یکی از معانی ضروری  اند و از دنیا رفتهکه بر کفرشان مانده  کافران
ه آن باور  شود زیرا یکی از قعطیات دین که همٔه مسلمانان باست که از دین اسالم فهمیده می

دارند این است که نجات در آخرت به ایمان به الله و پیامبرش مربوط است و کسی که ایمان  
 اش اختالفی نیست. یابد و این اصلی قطعی و واضح است که دربارهجات نمینیاورد ن

غیر   مشاهیر  از  بسیاری  درگذشت  هنگام  به  قطعی  اصل  این  که  است  این  اما  عجیب 
شود و شاید عامل محرک آن حالت عاطفی و فضای خاصی است که  می  مسلمان زیر پا نهاده 

کنند برای  داشت میت گمان میبرای گرامی  شود و افراد در تالشگونه مواقع حاکم میاین 
عدههم در همین سیاق  و مغفرت کرد.  دعای رحمت  برای میت  باید  به دردی  پاسخ  در  ای 

گویند: خدا را شکر که الله رحمت  انند میدکسانی که دعای رحمت برای میت را درست نمی
گونه آیات  شتر به این خود را به دست کسی از مخلوقاتش قرار نداده و شاید برای تأکید بی

 استدالل کنند:

ُهْم َيْقِسُموَن رَْْحََة َربلَِك ﴿
َ
 [ ۳۲]زخرف:  ﴾ أ
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 کنند(.)آیا آنانند که رحمت پروردگارت را تقسیم می
آنان گمان  از  یاد  می  برخی  را  آنان  بر  فرستادن  بودن رحمت  که حرام  ما هنگامی  کنند 

ایم که رحمت پروردگار به  یم و انگار ادعا کردهاکنیم از اختیارات خاص خود بهره گرفتهمی
کنند که نه، رحمت الله به دست ما نیست بلکه تنها  گونه یادآوری میدست ماست و آنان این 

این روش ب از  به دست خود اوست...  حث و گفتگو گمراه کننده است، زیرا کسی که مانع 
کند که الله ما را از آن منع ع میشود برای این از این کار منرحمت فرستادن بر کافران می

نمی قرار  رحمتش  مورد  را  آنان  که  نموده  آگاه  این  از  را  ما  و  است  بنابراین  کرده  دهد. 
را از این کار منع کرده نوعی از حد گذشتن  که ما درخواست رحمت آنان از خداوند پس از آن

عا این است که بنده از الله  گوید: »از جملٔه تعدی در ددر دعاست و جایز نیست. ابن تیمیه می
که از او منزلت پیامبران بخواهد  دهد، مانند آنچیزی را بخواهد که پروردگار انجامش نمی

 1د و مانند آن«. که پیامبر نیست یا مغفرت مشرکان را بخواه حال آن
حال اگر صادقانه باور داری که رحمت الله به دست کسی از بندگان نیست و تنها به دست  

آگاه نموده که رحمتش به  خود ا ایمان داشته باشی که خداوند ما را  این هم  به  باید  وست 
 رسد بلکه مخصوص اهل ایمان است:کافران نمی

ِيَن ُهم بِآيَاتَِنا  ﴿ َكةَ َواَّلذ ِيَن َيتذُقوَن َويُْؤتُوَن الزذ ْكُتُبَها لَِّلذ
َ
ءٍّ فََسأ َورَْْحَِِت َوِسَعْت ُُكذ ََشْ

ِعنَدُهْم ِِف    ( ۱۵۶)يُْؤِمُنوَن   ِي ََيُِدونَُه َمْكُتوبًا  ذ اَّلذ ملِ
ُ
اْلذِبذ األ الرذُسوَل  يَتذبُِعوَن  ِيَن  اَّلذ

 [ ۱۵۷ـ  ۱۵۶]اعراف:  ﴾ اتلذْوَراةِ َواإِلْْنِيلِ 
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)و رحمت من همه چیز را فرا گرفته است و به زودی آن را برای کسانی که پرهیزگاری  
(  ۱۵۶دارم )آورند مقرر میان که به آیات ما ایمان میآن  دهند وکنند و زکات میمی

همانان که از این فرستادٔه پیامبر درس نخوانده که ]نام[ او را نزد خود در تورات و  
 کنند(. یابند پیروی میانجیل نوشته می

 فرماید: و می

ْولَئَِك يَئُِسوا  ﴿
ُ
ِ َولَِقائِهِ أ ِيَن َكَفُروا بِآيَاِت اّللذ ِلمٌ   ِمنَواَّلذ

َ
ْولَئَِك لَُهْم َعَذاٌب أ

ُ
  ﴾ رذْْحَِِت َوأ

 [ ۲۳]عنکبوت: 
)و کسانی که آیات الله و دیدار او را منکر شدند آنانند که از رحمت من نومیدند و  

 ایشان را عذابی پردرد خواهد بود(. 
 زیرا الله متعال طاعت خود و طاعت پیامبرش را سبب رحمتش قرار داده است:

طِ ﴿
َ
َ َوالرذُسوَل لََعلذُكْم تُرَْْحُونَ يعُ َوأ  [۱۳۲]آل عمران:  ﴾ واْ اّللل

 )و الله و پیامبر را فرمان برید، باشد که مشمول رحمت قرار گیرید(. 

ُقواْ لََعلذُكْم تُرَْْحُونَ ﴿ نَزْْلَاهُ ُمَباَرٌك فَاتذبُِعوهُ َواتذ
َ
 [ ۱۵۵]انعام:   ﴾ وََهَذا كَِتاٌب أ

است مبارک که ما آن را نازل کردیم پس از آن پیروی کنید و تقوا پیشه  بی  )و این کتا 
 سازید، باشد که مورد رحمت قرار گیرید(. 

َ لََعلذُكْم تُرَْْحُونَ ﴿  [ ۱۰]حجرات:  ﴾ َواتذُقوا اّللذ
 )و از الله پروا بدارید، امید که مورد رحمت قرار گیرید(. 

ها به دست الله است مورد اختالف نیست و نیازی به  تنکه رحمت  بنابراین ایمان به این 
الله  ذکرش نیست، بلکه معنای حقیقی چنین مقوله آنان که  الله به  این است که: رحمت  ای 

نمی آنان  به  در  رسد هم میبیان کرده رحمتش  این  اوست!  دست  به  الله  زیرا رحمت  رسد 
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ه رحمت به دست اوست به ک  حقیقت تکذیب سخن پروردگار جهانیان است زیرا همان کسی
که رحمت در دست الله  تو گفته که چه کسی مستحق این رحمت است و چه کسی نیست و این 

 است معنایش آن نیست که آن را نثار هر کسی که دوست داشتی بکنی! 
جا شاید بگویند: اما این کافر کارهای خیلی خوبی انجام داده؛ بیمارستان این

خدمت انسانیت  به  و  خانه ک  ساخته  آنان  برای  و  داده  یاری  را  نیازمندان  و  رده 
 پردازند.ساخته و به بیان کارهای بزرگی که این انسان انجام داده می

ما  نه؟ بحث  یا  داده  انجام  را  کارهایی  آن شخص چنین  این نیست که  ما  موضوع بحث 
ست.  ا  دربارٔه اسباب به دست آوردن رحمت خداوند در آخرت و شروط وارد شدن به بهشت

ای هنگام ذکر این دستاوردهای دنیوی پرده از جهل خود نسبت به یک  صاحب چنین مقوله
این قاعدٔه ضروری شرعی برمی که دخول بهشت شرطی ضروری دارد و آن  دارد مبنی بر 

 ایمان است: 

نُثوًرا ﴿  [ ۲۳  ن:]فرقا  ﴾ َوقَِدْمَنا إَِل َما َعِملُوا ِمْن َعَملٍّ فََجَعلَْناهُ َهَباء مذ
 سازیم(. پردازیم و آن را ]چون[ گردی پراکنده میاند می)و به هرگونه کاری که کرده

شخص اگر شرط ایمان را محقق نسازد به مجرد دستاورد دنیوی مستحق بهشت و نجات  
ها را نازل  شود. برای همین است که خداوند پیامبران خود را فرستاد و کتابدر آخرت نمی

ایمان بیاورند و از او اطاعت کنند و این را میزان نجات در آخرت قرار داد  و  کرد تا مردم به ا
نه دستاوردهای محض دنیوی را و این یک اصل قطعی آشکار در قرآن است و دالیل آن به  

اش امکان ندارد. الله متعال بهشت را پاداش کسی قرار داده  قدری فراوان است که ذکر همه
 ش دوزخ را خانٔه کسی گردانده که از او سرپیچی نماید:آتکه پیامبر را اطاعت کند و  
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نَْهاُر َخاِِلِيَن فِيَها َوَذلَِك  ﴿
َ
َ َورَُسوََلُ يُْدِخلُْه َجنذاتٍّ ََتْرِي ِمن ََتْتَِها األ َوَمن يُِطِع اّللل

َ َورَُسوََلُ َويََتَعدذ ُحُدوَدهُ يُْدِخلْ   (۱۳)الَْفْوُز الَْعِظيُم  ا فِيَهاهُ َوَمن َيْعِص اّللل    ﴾  نَاًرا َخاِِلً
 [ ۱۴ـ  ۱۳]نساء: 

هایی ]از بهشت[ در آورد که  )و هر کس از الله و پیامبر او اطاعت کند وی را به باغ 
کاخ و  ]درختان  زیر  جاودانهاز  آن  در  است،  روان  نهرها  آن[  همان  های  این  و  اند 

ی کند و از حدود مقرر  نافرمان( و هر کس الله و پیامبر او را  ۱۳کامیابی بزرگ است )
او تجاوز نماید وی را در آتشی درآورد که همواره در آن خواهد بود و برای او عذابی  

 آور است(. خفت
 فرماید:که میو این شرط پذیرش کارهای نیک است، چنان

نذُهْم  ﴿
َ
ن ُتْقَبَل ِمنُْهْم َنَفَقاُتُهْم إَِلذ أ

َ
ِ  َوَما َمَنَعُهْم أ  [ ۵۴]توبه:   ﴾ َوبَِرُسوَِلِ َكَفُرواْ بِاّللل

که به الله و پیامبرش کفر  های آنان نشد جز این )و هیچ چیز مانع پذیرفته شدن انفاق 
 ورزیدند(.

 و در افتادن با پیامبر و مخالفت با او را عامل افتادن در دوزخ دانسته است:

﴿ َ نذُه َمن ُُيَادِدِ اّللل
َ
لَْم َيْعلَُمواْ أ

َ
ا فِيَها َورَُسوََلُ فَ أ نذ ََلُ نَاَر َجَهنذَم َخاِِلً

َ
 [۶۳]توبه:  ﴾ أ

اند که هر کس با الله و پیامبر او در افتد برای او آتش جهنم است که در  )آیا ندانسته
 آن جاودانه خواهد بود(. 

 و حکم نموده که فرجام کافران دوزخ است:

َ لََعَن الَْكفِرِينَ ﴿ َعدذ لَُهْم  إِنذ اّللذ
َ
بًَدا َلذ ََيُِدوَن َوِلًّا َوََل    (۶۴) َسعًِْيا   َوأ

َ
َخاِِلِيَن فِيَها أ

 [۶۶ـ   ۶۴]احزاب:   ﴾ نَِصًْيا 
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( جاودانه  ۶۴)الله کافران را لعنت کرده و برای آنان آتشی فروزان آماده کرده است )
 یابند و نه یاوری(. مانند، نه یاری میدر آن می
 نخواهد پذیرفت: که دینی جز اسالم را و حکم نموده  

اْْلَاَِسِينَ ﴿ ِمَن  اآلِخَرةِ  ِِف  وَُهَو  ِمنُْه  ُيْقَبَل  فَلَن  دِيًنا  اإِلْساَلِم  َغْْيَ  يَبَْتِغ  ]آل    ﴾ َوَمن 
 [ ۸۵عمران: 

)و هر که جز اسالم دینی ]دیگر[ جوید هرگز از وی پذیرفته نشود و وی در آخرت  
 کاران است(. از زیان

 ن کرده است:ال آنان را چنین بیا و ح 

ْعَماًَل ﴿
َ
ْخَِسِيَن أ

َ
نَْيا وَُهْم    (۱۰۳)قُْل َهْل نُنَبلِئُُكْم بِاأْل ِيَن َضلذ َسْعُيُهْم ِِف اْْلََياةِ اِلُّ اَّلذ

ُصنًْعا   ُُيِْسُنوَن  نذُهْم 
َ
أ َولَِقائِهِ    (۱۰۴)َُيَْسُبوَن  َربلِِهْم  بِآيَاِت  َكَفُروا  ِيَن  اَّلذ ولَئَِك 

ُ
أ

عْ 
َ
 [ ۱۰۵ـ  ۱۰۳کهف: ]   ﴾ َمالُُهْم فَاَل نُِقيُم لَُهْم يَوَْم الِْقَياَمةِ َوْزنًافََحبَِطْت أ

زیان از  را  شما  آیا  ))بگو  گردانم  آگاه  مردم  کسانی  ۱۰۳کارترین  که  ]آنان[  اند 
میکوشش خود  و  رفته  هدر  به  دنیا  زندگی  در  انجام شان  خوب  کار  که  پندارند 

آیات پروردگارشان و دیدار او را انکار کردند در  اند که  ( آنان کسانی۱۰۴دهند )می
 ها ارزشی نخواهیم نهاد(. و روز قیامت برای آننتیجه اعمالشان تباه گردید 

حسرت   پیامبر  از  پیروی  عدم  برای  قیامت  روز  در  ستمگر  آن  که  است  همین  برای 
 خورد: می

الُِم لََعَ يََديْهِ َيُقوُل يَا َلْ ﴿ َْذُت َمَع الرذُسوِل َسبِياًل َويَوَْم َيَعضُّ الظذ  [۲۷]فرقان:    ﴾ َتِِن اُتذ
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گوید ای کاش با پیامبر راهی  گزد ]و[ میهای خود را میمکار دست)و روزی که ست
 گرفتم(. برمی

امت فرجام  دربارٔه  بسیاری  آیات  قرآن  در  دروغو  را  خود  پیامبران  که  آمده  گو  هایی 
 انگاشتند. 

گفت: ای رسول خدا، ابن جدعان در جاهلیت صلٔه    ئشه  برای همین، هنگامی که عا 
داد. آیا این برایش سودی خواهد داشت؟ فرمود: »سودی  ا غذا می کرد و بینوایان ررحم می

 1برایش نخواهد داشت. او روزی نگفت که: پروردگارا گناه مرا در روز قیامت بیامرز«. 
دهد. پیامبر  یکشان در دنیا پاداش میاین از کمال عدل الهی است که کافران را برای کار ن 

روزیمی  ملسو هيلع هللا ىلص او  به  دنیا  از  دهد  انجام  نیکی  کار  اگر  »کافر  میفرماید:  مؤمن،  ای  اما  دهند 
کند و برای طاعتش برای او در دنیا رزقی  های او را در آخرت برایش ذخیره میخداوند نیکی

 2هد«. دمی
اش آن  این کلید اما نجات اخروی کلیدی دارد که نصوص به  از  انسان  اره دارد و هرگاه 

محروم باشد هر عملی که انجام داده باشد مستحق نجات نیست. این از اصول قطعی است  
دارد که به آن باور داشته  ها نص شرعی بر آن داللت دارد و همین مسلمان را بر آن میکه ده

دستاورد دنیوی مربوط    ین معتقد شود که رحمت الله در آخرت و نجات اخروی بهباشد و به ا
نیست بلکه باید در کنار آن ایمان داشت، از همین رو رحمت فرستادن و استغفار برای کافران  
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را حرام دانسته است و این مسئله مورد اجماع علما قرار گرفته است. ابن تیمیه ـ رحمه الله  
 1ز نیست«. ست مغفرت برای کافران بنابر کتاب و سنت و اجماع جایگوید: »درخوا ـ می

بدیهیات   دربارٔه  شده  باعث  که  مردم  از  بسیاری  نزد  عاطفه  غلبٔه  بر  است  تأکیدی  این 
شرعی که نباید بر یک مسلمان پنهان بماند بحث و جدل کنند و این همه تالش برای تکرار و  

بازی در زمین احساسات است. چیزی که چشمان  بزرگ نمایاندن این دستاوردها در حقیقت  
 بندد. داند، میدیدن حقایق شرعی قطعی که نجات را به ایمان مرتبط میعقل را از 

بامزه اما تالش برخی از آنان برای متفاوت دانستن حکم استغفار برای کافران و رحمت 
دانند که این روش  میدانند و دومی را جایز  فرستادن بر آنان است، یعنی اولی را روا نمی

بند به نص و لفظ  کند که انگار پایچنان وانمود می  خالی از واژه زدگی نیست و صاحبش
داند اما رحمت فرستادن را حرام ندانسته است، اما  حدیث است که تنها استغفار را حرام می

از جنس   برای میت، درخواستی  باطل است، زیرا رحمت فرستادن  اول  نگاه  این روش در 
می رحمت  خداوند  از  میتی  برای  که  کسی  است؛  خداوند  خواستغفار  از  حقیقت  در  اهد 

خواهد که با رحمت خود از گناهان او درگذشت و او را وارد رحمت و بهشت خود کند و  می
تر  که پیشها از جمله چیزهایی است که خداوند برای کافران حرام کرده است، چنانهمٔه این 

ان را لعن  شریعت به نص آمده که الله متعال به جای رحمتش، کافر   گذشت. از همین روی در
 نموده است:

 [ ۸۹]بقره:  ﴾ فَلَْعَنُة اّللذ لََعَ الَْكفِرِينَ ﴿
 )پس لعنت الله بر کافران باد(. 

 
 (.۴۸۹/ ۱۲مجموع الفتاوی ) -1
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که مشخص است به معنای طرد از رحمت الهی است، از همین روی خداوند  و لعن چنان
 فرماید: د شدن آنان از رحمتش پرداخته و میبه بیان حال کافران و نومی

﴿ ِ ْولَئَِك يَئُِسوا ِمن رذْْحَِِت َواَّلذ
ُ
ِ َولَِقائِهِ أ  [ ۳۲]عنکبوت:   ﴾ يَن َكَفُروا بِآيَاِت اّللذ

 )و کسانی که آیات الله و دیدار او را منکر شدند آنانند که از رحمت من نومیدند(. 
های جالب در این باره، تالش یهودیان برای کشیدن دعای رحمت از زبان از جمله داستان

به آنان    ملسو هيلع هللا ىلصکردند به این امید که پیامبر  عطسه می  ملسو هيلع هللا ىلصبود به طوری که نزد پیامبر    ملسو هيلع هللا ىلصمبر  پیا 
صِلح باَلکم«. »یرحمکم الله« بگوید، اما ایشان می م  الله وی   1فرمود: »یهدیک 

گوییم بیشتر کسانی که این مقوله را در سیاق رحمت فرستادن بر کافران  قطع می  و ما به
اند برایشان تبیین کنند و این نصوص  برند اگر این اشتباهی را که در آن واقع شدهبه کار می

کنند. آنان این  گردند و استغفار میقطعی شرعی را برایشان بازگو کنند از کار خود بازمی
آورند و در  أثیر زیبایی آن و در کشاکش فضای عاطفی موجود به زبان میمقوله را تحت ت

لواز از  آن  فاجعهبحبوحٔه  این مقوله غفلت میم  باعث نقض یک بار  این که چگونه  ورزند؛ 
شود. اصلی که ممکن نبود ابتداء آن را  اصل شرعی قطعی که اختالفی دربارٔه آن نیست می

 دهد. ها رخ میگونه مقولهانگاری در دریافت این هل نفی کند اما این مخالفت به سبب س
اشاره شود و آن این است که منع رحمت فرستادن بر  ماند که باید به آن  جا چیزی میاین 

کافر معین ناشی از این اعتقاد نیست که آن فرد خاص قطعا هالک شده و از اهل دوزخ است  
معین( زیرا کفر سببی است برای  بلکه این احکام مربوط به نوع کافران است )نه شخص  

 
ترمذی    1- احمد.  و  ترمذی  و  ابوداوود  روایت  به 

است » گوید:  می صحیح  حسن  حدیث  ابن  « این  و   .
نووی   و  صحیح  العربی  را  آن  آلبانی  و  قیم  ابن  و 

 اند. دانسته
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ص )مثال آقای فالنی( فرجام  اند اما این کافر به خصوورود به دوزخ و کافران اهل دوزخ
ایم به دلیل  که ما از رحمت فرستادن بر او منع شدهاش به خداوند مربوط است و این اخروی

که  مان است. آننبودن شرِط رحمت فرستادن یعنی ایمان است زیرا این دعا مخصوص اهل ای
ستادن بر او  ظاهرش در دنیا بر کفر بوده ما به سبب تحریم وارد شده در شرع از رحمت فر 

ایم، اما امر او به الله متعال است و اوست که بر اساس کمال علم و حکمت و عدلش  منع شده
آن و  این بر وی حکم خواهد کرد  اگر  چه  کافران است، یعنی  دنیوی  احکام  جا معتبر است 

شود و در  شود و غسل و کفن نمیکافری از دنیا برود با وی مانند میت مسلمان رفتار نمی
شود، به همین صورت استغفار و رحمت فرستادن نیز بر آنان جایز  ابر مسلمانان دفن نمیمق

 شود. شان به الله متعال سپرده مینیست، اما احکام اخروی
ن بر کافران به سبب عدم احساس زشتی  در حقیقت چنین ایرادی دربارٔه رحمت فرستاد

ه که کفر بزرگترین کبائر و بدترین  کفر و پستی آن در دل وی رخ داده است. او فراموش کرد
هاست. بر مسلمان واجب است که زشتی این گناه را احساس  ترین ستمعوامل هالکت و ستم

ز است که اگر در ]دل[ کسی  فرماید: »سه چیرا به یاد آورد که می ملسو هيلع هللا ىلصکند و این سخن پیامبر 
ایمان را احساس خواهد کرد: این  الله و پیافته شود شیرینی  یامبرش نزد او از دیگران  که 

که برگشت به کفر را  که شخص را دوست ندارد مگر برای الله و این تر باشند و این محبوب
 1داند«. چنان بد بداند که پرت شدن در آتش را بد می
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 ت؟ ( جایگزین چیس ۳۹)
هایی است که هنگام انکار منکری  سوال »جایگزین چیست؟« یکی از مشهورترین پرسش

شوند؛ چیزی که جای  جاست که خواهان یک جایگزین مناسب میشود. آنیده میمعین پرس 
خالی منکری که از آن نهی شده را بگیرد و این پرسشی است در کل مثبت و مشروع، به چند  

 دلیل:
نیاز کردن مردم از انجام شر، درهای خیر را به  آن است که برای بی: حکمت امر نخست

 نیاز کند. را از جستجوی شر بیروی آنان بگشایی؛ تا آنان 
: این مراعات طبیعت برخی از مردم است که اگر جایگزینی نبینند بر همان روش  امر دوم

 د. مانند و دیگر نصیحت و وعظ سودی برایشان سودمند نخواهد بوقبلی می
آن میامر سوم باعث کم رونق شدن  برای منکر  ایجاد جایگزین  نیز  :  شود زیرا منکر 

خوانند و وجود یک جایگزین موازی از تأثیر آن  املی دارد که به سوی آن فرا میاسباب و عو
 عوامل خواهد کاست و از حرام جلوگیری خواهد کرد.

با تأمل در نفس بشری و حال عموم مردم به تأثیر مثبت جایگزین مباح در محدودسازی  
قیم مالح ابن  امام  که  این همان چیزی  برد و  با  ظهشر و منکرات پی خواهی  نموده و  اش 

آن می به  بدان خو گرفتهاشاره  از چیزهایی که  از دشوارترین  گوید: »جدا کردن مردم  اند 
دهند تا ترک بقیه برایشان  برای همین قسمتی از یک چیز را به آنان میکارها برای آنان است،  

شود و  آسان شود زیرا نفس بشری اگر قسمتی از مراد خود را دریافت کند به آن قانع می
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که  تر خواهد بود از آن مانده را از او بخواهند پاسخش به اجابت نزدیکگاه اگر ترک باقیآن 
 1شد«. کامال حرام می

پ جایگزین   ملسو هيلع هللا ىلصیامبر  روش  ارائه  معناست.  این  بر  تأکیدی  از  نیز  بخشی  مشروع  های 
ه وضوح در  گفتمان دعوی نبوی است و هرکه در سیرت ایشان تأمل نماید این رویکرد را ب

بسیاری اوقات هنگام ذکر    ملسو هيلع هللا ىلصمنهج تربیتی و آموزشی ایشان مشاهده خواهد کرد. ایشان  
دانست که نفس بشری بر ضعف و محبت  پرداخت زیرا مییحرام به بیان جایگزین مشروع م

 جایگزین سرشته شده. از جمله شواهد این امر: 
دری   خرمای برنی آورد. پیامبر    ملسو هيلع هللا ىلصمبر  روایت است که بالل برای پیا   ـ از ابوسعید خ 

پرسید: »این از کجاست؟« بالل گفت: نزد ما خرمای نامرغوبی بود پس دو صاع از آن را   ملسو هيلع هللا ىلص
پیامبر   برای غذای  تا  این عوض کردم  از  پیامبر    ملسو هيلع هللا ىلصبا یک صاع  این هنگام    ملسو هيلع هللا ىلصبیاورم.  در 

اگر خواستی خرما ]ی مرغوب[    فرمود: »وای، وای، عین رباست، عین رباست، چنین نکن اما 
 2بخری، خرمای ]نامرغوب[ خودت را بفروش سپس آن ]خرمای مرغوب[ را بخر«. 

است که گفت: اهل جاهلیت دو روز را در هر سال داشتند که در  ـ از انس بن مالک روایت  
دو    به مدینه آمد فرمود: »شما   ملسو هيلع هللا ىلصپرداختند، پس هنگامی که پیامبر  آن به بازی ]و شادی[ می

تان چیز بهتری  کردید، و خداوند به جای آن دو برایروز داشتید که در آن بازی ]و شادی[ می
 3ان«. آورده است: روز فطر و روز قرب 

 
 (.۱۱۲/ ۲أعالم الموقعین ) -1
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در این باب، راهنمایی به گفتار یا کردار مناسب پس از هشدار و   ملسو هيلع هللا ىلصهای پیامبر  از روش
 در این باره: های نبوی چه در تضادش است بود، از جمله مثالمنع آن

این کار را می الله  طور میکردم آنـ »اگر دچار مصیبتی شده نگو اگر  شدم بلکه بگو: 
 1کند«. خواهد میمیتقدیر نمود و هر چه  

 2ـ »نگویید: َکرم، بلکه بگویید انگور«. 
ـ »نگویید: هر چه الله و فالنی خواست، بلکه بگویید: هر چه الله خواست، سپس هر چه  

 3ت«. فالنی خواس
ها(  ـ »نگویید: سالم بر الله، زیرا الله خود سالم است، بلکه بگویید: تحیات )بزرگداشت

 4ها«. ها و نیکیاز آن الله است و درود
ـ »کسی از شما نگوید: خداوندت را غذا ده و خداوندت را آب وضو ده و خداوندت را آب  

بنده نگوید:  بگوید: سرورم و موالیم و کسی  بلکه  )بر ده  بگوید:  دهام  بلکه  ام( و کنیزکم، 
 5پسرم یا دخترم و غالمم«. 

 
 به روایت مسلم. 1-
به روایت مسلم. )امام نووی در شرح این حدیث    2-
سبب کراهیت این است که لفظ »َکْرم« را    گوید: می

عرب بر درخت انگور و خوشٔه انگور و مشروبی که  
این کردند. آن را از شد اطالق میاز انگور گرفته می

شد  نامیدند که ]خمر[ از آن گرفته میروی کرم می
وا  سخاوتمندی  و  َکَرم  بر  را  آنان  شراب  چون  و 

ر و درختش  داشت. از این روی شرع نامیدن انگومی
را به این نام مکروه دانسته زیرا ممکن بود با شنیدن  

نفس و  افتند  خمر  یاد  به  لفظ  میل  این  آن  به  شان 

میمی واقع  آن  در  و  انسان  کرد  همانا  شدند... 
مسلمان یا قلب مؤمن شایستٔه این نام است زیرا َکرم  

می تعالی  الله  و  شده  مشتق  َکَرم  همانا  از  فرماید: 
)کریم باتقواترین  گرامیترین  الله  نزد  شما  ترین( 

 . (شماست. شرح نووی بر صحیح مسلم ـ مترجم
به روایت ابوداوود و احمد. نووی و آلبانی آن را    3-

 اند. دانسته صحیح
 به روایت بخاری. 4-
فق علیه. )لفظ رب در عربی به معنی صاحب    5- متِّ

می کار  خانه.  به  صاحب  البیت:  رب  مانند  رود: 
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آرزوی مرگ نکند، بلکه بگوید:  ـ »کسی از شما به سبب زیان ]و مصیبتی[ که به او رسیده  
خداوندا تا وقتی که زندگی برایم بهتر است مرا زنده بدار و مرا بمیران اگر وفات برایم بهتر  

 1است«.
 که در سخن الله تعالی آمده است: نیز حضور دارد، چنانـ بلکه این روش در قرآن کریم 

ِيَن آَمُنواْ ََل ﴿ َها اَّلذ يُّ
َ
 [ ۱۰۴]بقره:   ﴾ َتُقولُواْ َراِعَنا َوُقولُواْ انُظْرنَايَا أ

 اید نگویید راعنا و بگویید انظرنا(. )ای کسانی که ایمان آورده
همیده و دریافت کرده بودند و سپس  ف   ملسو هيلع هللا ىلصای دعوی است که صحابه از پیامبر  این اشاره

آمد و گفت: من    بخشی از گفتمان دعوی آنان شد. برای نمونه، مردی به نزد ابن عباس  
سازم. ابن عباس گفت: انسانی هستم که معیشتم از کاِر دستم است و من این تصاویر را می

فرمود: »هر کس  می  کهشنیدم. شنیدم    ملسو هيلع هللا ىلصچه از رسول خدا  گویم جز آنمن به تو چیزی نمی
که در آن تصویرش روح بدمد در حالی که  دهد تا آنتصویری بسازد خداوند او را عذاب می

اش زرد شد. ابن عباس گفت: وای بر تو، اگر  تواند«. آن مرد جا خورد و چهرههرگز نمی
 2مجبوری درخت بکش، هر چیزی که روح ندارد. 

اهم رسید.  ربانی  علمای  به  دعوی  روش  میبن  ین  و  قیم  مفتی  فقه  »از  گوید: 
اش این است که اگر پرسنده از او دربارٔه چیزی پرسید و او در پاسخ وی را منع  خیرخواهی

 
درچنان از   که  صاحب  به  اشاره  برای  نیز  فارسی 

کنند: ناوخدای )ناخدا( و... و  لفظ خدا استفاده می
ی  دهد. از این رولفظ عبد یا أمة معنای برده نیز می

اند به جای این الفاظ از  توصیه کرده ملسو هيلع هللا ىلصرسول خدا  
بی زدن  لفظی  صدا  برای  و  شود  استفاده  شائبه 

بلکه آنان    از نام بنده و برده استفاده نشود  مملوکان
در   غالم  بزنند.  صدا  غالمم  یا  دخترم  یا  پسرم  را 

 معنای لغوی به معنای نوجوان است. )مترجم( 
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گونه دروازٔه  کرد و پرسنده به آن نیاز داشت، در عوض او را به جایگزین راهنمایی کند و این 
دهد مگر از سوی عالم  خ نمین رممنوع را بر وی ببندد و دروازٔه مباح را برایش باز کند و ای

سوز که با خداوند معامله کرده و با علمش با او تعامل کرده است. مثال چنین  خیرخواه دل
چه  کسی در میان علما مانند پزشک عالم ناصح در میان دیگر پزشکان است که بیمار را از آن

د و این منزلت  کن چه به سود اوست را برایش توصیف میکند و آنبرایش مضر است حفظ می
پیامبر   از  صحیح  در  و  است  ابدان  پزشکان  و  ادیان  فرمودند:    ملسو هيلع هللا ىلصطبیبان  که  است  آمده 

اش بود تا امتش را به سوی بهترین چیزی که  که وظیفه»خداوند پیامبری را نفرستاد مگر آن
. و این  ند«داند نهی ک برای آنان سراغ دارد راهنمایی کند و آنان را از بدترین چیزهایی که می

مان ـ قدس الله روحه ـ را دیدم که  کار، خوی پیامبران و وارثانشان بعد از آنان است و شیخ
کرد و کسی که در فتاوای ایشان تأمل نماید این  در فتاوای خود تا حد امکان این را رعایت می

 1را آشکارا خواهد یافت«. 
کند و روی آوردن مردم به  ییق ماندیشه در جایگزین مباح، دیگران را بر ترک حرام تشو

می را  و  آن  بذل  و  بسیار  تالش  و  اندیشه  شایستٔه  که  است  مهمی  امر  این  بنابراین،  کاهد. 
ایجاد   زیرا  است،  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  کمال  از  و  است  توان  حسب  بر  اجتهاد 

ت بانکی  امالهای مباح به مثابٔه جلوگیری از گسترش منکرات است. برای نمونه تعجایگزین 
سازد از بزرگترین عوامل محدود شدن وقوع  گذاری مباح را برای مردم فراهم میکه سرمایه

ترین عوامل دور ساختن  مردم در منکر ربا است و وجود فضاهایی برای تفریح مباح از مهم
ه  ای مفید و سرگرم کنندهای رسانهها و برنامهمردم از افتادن در منکرات است و وجود شبکه

 
 (.۱۲۲/ ۴أعالم الموقعین ) 1-
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دهد عرصه را بر ای مردم را پوشش میورزشی و دیگر انواع محتوای مفید که نیاز رسانهو  
 ها. طور در دیگر مجالکند و همین ارزش تنگ میهای بیبرنامه

جایگزین  عرضٔه  یعنی  زمینه  این  در  که  کسانی  بسا  فعالیت  چه  مباح  و  مشروع  های 
ان را ستوده و فرموده است: »برخی از مردم آن  ملسو هيلع هللا ىلصکنند از جملٔه کسانی باشند که پیامبر  می

کلیدهای خیر و قفل شر هستند و برخی از مردم کلید شر و قفل خیرند. پس خوش به حال  
که خداوند کلیدهای بدی  که خداوند کلیدهای خیر را به دست او قرار داده و وای به حال آنآن 

 1را به دست او قرار داده است«.
من  جایگزیِن  اجستجوی  و  اسب  خیر  گسترش  برای  که  است  عواملی  بزرگترین  ز 

محدودسازی شر در دوران ما باید به آن توجه کرد و کم کاری در این زمینه اشتباه بزرگی  
است که هیچ چیزی آن را جبران نخواهد کرد و ناشی از کوته نگری دربارٔه زندگی مردم و  

م داللت شرع و مقاصد آن در امر  در فهها در نشر خیر و منع شر و کوتاهی  اثر این جایگزین 
که  به معروف و نهی از منکر است که تنها به یک روش یا چند مجال خاص محدود نیست. آن

جایگزین  همواره  که  دید  خواهد  کند  بررسی  فراگیر  شکل  به  را  حرام  شریعت  برای  هایی 
می میمطرح  شرعی  واالی  حقیقت  این  تبیین  در  قیم  ابن  »اللهسازد.  بر    چیزی   گوید:  را 

طور که قرعه  دهد، همانکه بهترش را به جای آن به آنان میبندگانش حرام نکرده مگر آن
کشیدن با تیرها را بر آنان حرام ساخت و به جایش دعای استخاره داد و ربا را بر آنان حرام  

ا  اتی رکرد و به جایش سود تجارت را داد و قمار را بر آنان حرام کرد و برنده شدن در مسابق 

 
دانسته    1- حسن  را  آن  آلبانی  ماجه.  ابن  روایت  به 

 است. 
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دین  برای  که  کرد  حالل  و  برایشان  شترسواری  و  سواری  اسب  مانند  است  سودمند  شان 
انواع   آنان حرام ساخت و در عوض پوشیدن  تیراندازی و پوشیدن حریر را برای ]مردان[ 

های فاخر از پشم و پنبه را برایشان حالل کرد و زنا و لواط را بر آنان حرام ساخت و  لباس
ن زیبارو را برای آنان حالل ساخت و نوشیدن مست کننده را برای  ا زنا در عوض ازدواج ب

های لذیذ و سومند برای روح و بدن را در عوض برایشان  آنان حرام دانست و انواع نوشیدنی
به جایش   و  ساخت  حرام  آنان  بر  را  ابزار موسیقی  جمله  از  لهو  آالت  شنیدن  و  کرد  حالل 

عوض به  را  مثانی  سبع  و  قرآن  آ  شنیدن  حرام  به  برایشان  را  ناپاک  غذاهای  و  بخشید  نان 
 1های پاک را جایگزین ساخت«. ساخت و به جایش خوردنی

جا در این مقوله ایرادی نیست و در حد خود هیچ موردی ندارد که به انحراف  پس تا این 
ازی  روی با آن برخورد شود و به یاد داشته باشیم که فضای ب منجر شود به ویژه اگر با میانه

می  را  پیشنهاد  مباح  جایگزین  ایجاد  برای  موارد  بسیاری  در  شریعت  نفی  که  را  این  دهد 
های حرام ممکن است جایگزین مستقیم یا مساوی نداشته باشد،  کند که برخی از عرصهنمی

طلب   برای  امتحانی  عنوان  به  را  تحریم  که  باشد  این  بر  شریعت  حکمت  است  ممکن  زیرا 
اش  قرار داده باشد و باید یقین داشت که خیر و مصلحت همهاخروی  خشنودی الله و پاداش  

مبنی بر حرام بودن    ملسو هيلع هللا ىلصکه ممکن است فتوایی از سوی پیامبر  در دوری از حرام است، چنان
 که هیچ جایگزینی برایش عنوان شده باشد. چیزی باشد بدون آن

 
( و  ۱۸روضة المحبین ونزهة المشتاقین ابن قیم )  1-
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های اصیل شرعی  روش  که ازچه دربارٔه تأیید مطالبٔه جایگزین و تأکید بر این با ذکر آن
 های بدون جایگزین توجه داشت. است، اما باید به وجود برخی عرصه

ای که  گیرد و در منطقهها مورد مراعات قرار نمیدهد که این عرصهایراد از جایی رخ می
می عوض  خواهان  ندارد  این جایگزین  و  که  شوند  خود  نقش  از  مقوله  این  که  جاست 

کند پا فراتر نهاده  ی است که دین مردم را از حرام حفظ مین مباحجستجوی جدِی جایگزی
 ها نیست، از جمله:هایی دیگر شده که این هدف در بین آنو وارد عرصه

: او اگر حرام آشکاری را ببیند علت آن  ـ توجیه حرام به سبب عدم وجود جایگزین ۱
ما این عذر مشروعی در  کند؟ اگوید: جز این چه کار  کند یا میرا نبودن جایگزین معرفی می

چه خداوند از آن نهی کرده  شریعت نیست و نبودن جایگزین عذر موجهی برای ارتکاب آن
جایگزین  ندانستن نیست.  یا  جایگزین  نبودن  اما  حرام  ترک  برای  است  کمکی  برای  ها  اش 

 کس عذِر انجام گناه نیست. هیچ
نهی مستقیم۲ امر و  بنابراین هرگاه کسی رـ کوچک شمردن  از منکر  :  که  ببیند  ا 

او را تحقیر میخاصی نهی می او و روش  این کند  نداده است و  ارائه  کند زیرا جایگزینی 
اشتباه بزرگی است زیرا جستجوی جایگزین به معنای کوچک شمردن وظیفٔه امر و نهی  

کنند و برای هر کسی  ها وظایفی شرعی است که یکدیگر را کامل میمستقیم نیست. همٔه این 
می  که امر  معروفی  میبه  باز  منکری  از  یا  مردم  کند  برای  حتما  که  نیست  شرط  دارد 

هایی معرفی کند. هرگاه او مردم را نصیحت کرد کار خودش را انجام داده و برای  جایگزین 
این کار مورد ستایش است و دیگر مطرح کردن این پرسش در برابر او معنایی ندارد جز کم  

 انجام داده است.ارزش کردن کار نیکی که  
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که امر کنندٔه به معروف و نهی کنندٔه از منکر ممکن است الزاما قدرت ارائٔه  به ویژه آن
تواند از حدود  جایگزین را نداشته باشد. مسئولیت او چیزی است که در توان او باشد و نمی

دهد،  نمی  به اندازٔه توانش تکلیف اش پا فراتر نهد و خداوند نیز کسی را جز  توانایی علمی
بنابراین اگر به اندازٔه توانش خیرخواهی نمود و از حرامی باز داشت، درست نیست که با  
مطالبٔه جایگزینی که در توان و علم او نیست به وی اعتراض کرد و این نشان دهندٔه ایراد  

در همٔه جوا  شرعی  جایگزین  خواهان  از هر محتسبی  که  است  برخی  و  کار  اقتصادی  نب 
ف و  سنگرهنگیسیاسی  نوعی  صرفا  کار  این  که  حالی  در  مطالبٔه  اند  یک  نه  است  اندازی 

 مشروع. 
که ضرورتا و  : جایگزین صرفا باید مباح باشد نه آنـ مطالبٔه جایگزین کامال برابر۳

کنی برابر باشد. الزم نیست جایگزینی که  از همه جهت با چیزی که مردم را از آن نهی می
چه واجب است ترک آن حرام از روی  بخش باشد زیرا آنحرام لذت  شود به اندازٔه مطرح می

ها صرفا یک عامل کمکی و آسان کننده است نه  است و جایگزین   ملسو هيلع هللا ىلصطاعت الله و پیامبر او  
حرامآن  از  برخی  دیگر  سوی  از  باشد.  حرام  مانند  ضرورتا  برابری  که  جایگزین  هیچ  ها 

کسی برای  صحنه  ندارند.  دیدن  از  حکه  میهای  لذت  جنسی  نمیرام  شبکٔه  برد  یک  توان 
طور لذتی را که شخص  شرعی را معرفی کرد که دقیقا همان نیازش را برطرف بسازد و همین 

برد را ممکن نیست در شنیدن حالل بیابد و لذتی که فرد از انجام زنا از شنیدن موسیقی می
قدر ده نیست، زیرا ازدواج آنشروع که خداوند قرار دابرد از همه جهت جایگزین ازدواج ممی

کند که در زنا نیست، بنابراین ازدواج از همه نظر شبیه زنا نیست اگر چه  مسئولیت ایجاد می
 نوعی جایگزین شرعی است.
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جایگزین  حقیقت  فهم  برای  است  تأکیدی  جایگاه  این  در  آن  دادن  قرار  و  شرعی  های 
کرد که به مبدأ تسلیم و اطاعت شرع زیان    ها مبالغهارٔه جایگزین قدر درباش. نباید آنطبیعی

وارد شود و مسلمان همواره باید به یاد داشته باشد که خیر و برکت در شرع پروردگار است  
چه حرام نموده برای دفع یک زیان راجح است، در نتیجه ترک این حرام برایش آسان و آن

زد و اگر جایگزینی نبود، اطاعت  سا نیاز میست او را بیتر از آن اشود و جایگزینی که کممی
 وی از شرع وابسته به آن نیست. 

سهل ۴ جایگزین ـ  دربارٔه  آنانگاری  مردم  از  برخی  وجود  ها:  ضرورت  دربارٔه  قدر 
پذیرند و در جزئیات حالل  کنند که هر چیزی را به عنوان جایگزین میجایگزین مبالغه می

سازند و از سر و ته شروط  صت را وسیع میکنند و دایرٔه رخ ت نمیو حرام مربوط به آن دق
زنند تا جایگزینی سر هم کنند و چون یک جایگزین یافتند به هر صورت  و ضوابط شرعی می

می را  سهل آن  شرعی  ضوابط  برخی  به  نسبت  آن  بیشتر  انتشار  امید  به  و  انگاری  پذیرند 
نهادن  می فراتر  پا  این در حقیقت  اما  زیرا مقصد مشروع،    از وظیفٔه جایگزین است،کنند 

جستجوی جایگزین شرعی مباح است نه یافتن هر جایگزین ممکن! برای نمونه، جستجوی  
نمی دلیل  بانکی  تعامالت  در  مباح  شرعی  شرعی  جایگزین  ضوابط  دربارٔه  که  شود 

از رباست!« بلکه جستجو بایسهل  »این بهتر  این بهانه که  به  د برای  انگاری صورت گیرد 
های  ای مباح باشد و این همان چیزی است که باعث شده در دوران ما تالشهیافتن جایگزین 

جایگزین  ارائٔه  برای  بزرگی  میبسیار  را  همین  گیرد.  صورت  شرعی  عرصٔه های  در  توان 
انگاری یا  رسانه و سرگرمی و هنر گفت؛ یافتن جایگزین مشروع است اما نه به قیمت سهل 

  ضوابط شریعت. تفریط دربارٔه 
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گوید: »یکی  ها در جایگزین سازی حرام مییه دربارٔه بهانه جستن یکی از همین ابن تیم
از مشایخ به من گفت که یکی از پادشاهان پارس شیخی را دید که مردم را برای چنین چیزی  
ـ منظورش مجالس سماع حرام است ـ جمع کرد بود، پس به او گفت: ای شیخ، اگر این راه  

 1؟«.ت پس راه دوزخ کدام استبهش 
کند برای الله است  به طور کلی یک مسلمان باید به یاد داشته باشد که اگر حرام را ترک می

که ترک حرام وابسته به وجود یک جایگزین باشد که اگر باشد آن را ترک گوید، اما اگر  نه این 
  ادت دادن نفس به جایگزین نباشد حرام را ترک نگوید! و این یکی از ایرادهای مبالغه در ع

خواهی است. این ایراد شبیه به مشکل برخی است که در فهم حکمت خداوند در هر یک از 
برای پذیرفتن  تشریعاتش زیاده روی می آنان مانعی  این حکمت خواهی  تا جایی که  کنند 

آن می آشکار نشدن حکمت  از تشریعات در صورت  از  برخی  شود. همین وضعیت برخی 
 ارٔه جایگزین است.مردم درب
ترک گوید  شایست برای طاعت خداوند  را  باشد هرگاه حرام  یقین داشته  است که  بنده  ٔه 

چه ترک کرده را به او عطا خواهد کرد: »تو چیزی را  خداوند به او وعده داده که بهتر از آن
  2هد کرد«. که الله بهتر از آن را به تو عطا خوا گویی مگر آنبرای تقوای الله عزوجل ترک نمی

َبی بن  کند  روایت است که گفت: »بنده چیزی را خالصانه برای الله ترک نمی  کعب    و از ا 
ای ]دربارٔه آن[  کند و بندهکند به او عطا میکه الله بهتر از آن را از جایی که گمان نمیمگر آن

 
دانسته    2- (.۳۱۷/ ۱االستقامة ) 1- صحیح  را  آن  آلبانی  احمد.  روایت  به 

 است. 
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که خداوند  دارد مگر آنکند و از جایی که برایش درست نیست آن را برنمیانگاری نمیسهل 
 1کند نصیب او خواهد کرد«. از جایی که گمان نمی دتر را ]مصیبتی[ شدی

ماند که باید به آن اشاره شود و آن لزوم مطالبٔه بدیل از کسانی  یک مسئله دیگر باقی می
ارائه ارائٔه جایگزین مطالبه  اش را دارند نه آناست که توان  که هر منتقد یا محتسبی برای 

یا محصول  شود    شود. چه بسا برای شخصی به درستی آشکار  که فالن کار اشتباه است 
فایده است، اما اگر از او بپرسند جایگزین این محصول چیست در آن لحظه نداند  خاصی بی

جا درست نیست که توصیٔه درست او را به این بهانه نپذیریم،  اش ناتوان باشد، این یا از ارائه
بود بپذیریم سپس به مسئلٔه  ر حق که هست بررسی کنیم و اگبلکه الزم است نظر او را چنان

 بعدی یعنی مطالبٔه جایگزین شرعی بپردازیم. 
از این روی این نقد درستی نیست که علما و دعوتگران را به سبب انکار برخی از اشتباهات  

اند اما هیچ راه حل و جایگزینی  ها صرفا به نقد رفتارها مشغولمالمت کنیم و بگوییم آن
سا آن جایگزین اصال در عرصٔه تخصص آنان نباشد. بنابراین بر  چه ب   دهند، زیرا ارائه نمی

های گوناگون علمی از جمله  ها در جنبهگری الزم نیست که به ارائٔه همٔه راه حل هر نصیحت
و   اقتصاد  و  سیاست  مانند  انسانی  علوم  مجال  در  نه  و  بپردازد،  علوم  و  مهندسی  و  طب 

اهمیت تفاوت گذاشتن میان فقیه و کارشناس و    ید بهجا با شناسی و دیگر علوم. این جامعه
 مجال فعالیت هر یک از این دو اشاره کرد. 

نقش عالم شریعت نظر در نصوص شرع و استخراج معانی و ادراک احکام موجود در  
نصوص و سپس پیاده ساختن این احکام بر شرایط واقع است و شاید برای احاطٔه کامل به  

 
 (. ۲۱۳/ ۱زهد ابن مبارک ) -1
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ک بگیرد که جزئیات شرایط کنونی را برای او واضح سازند  نی کمشرایط واقع از کارشناسا 
تا پس از آن به میزان تناسب یا عدم تناسب آن حکم پی ببرد، زیرا »حکم بر یک چیز، فرع از  

 تصور آن است«.
شود که برای همٔه مشکالت راه حل ارائه دهد، زیرا این از  بنابراین از فقیه خواسته نمی

این مطالبه به معنای کوچک شمردن علوم و معارف و عدم درک  خود    توان او خارج است، و 
هایی که عرصٔه  های مربوط به این علوم است. مطالبٔه فقیه برای حرکت در عرصهپیچیدگی

او نیست دعوتی صریح برای تجاوز او به تخصص دیگران است، و اگر چنین کند کار درستی  
 دهد نیز مظنٔه خطا و توهم است.ه میارائ چهنکرده زیرا بدون علم سخن گفته، سپس آن

این  ارائٔه جایگزین در همٔه عرصهتصور  ها مسئولیت فقها یا دعوتگران یا محتسبان  که 
گیرد.  ها و تنوع معارف را در نظر نمیسازی است که وسعت دایرٔه تخصص است نوعی ساده

 این وسعت نیازمند ارتباط معرفتی میان فقها و کارشناسان است.
گیرد که تولید جایگزین صرفا بر تئوری پردازی و سخن  طور این را در نظر نمیهمین 

گفتن استوار نیست، بلکه این قضیه بسیاری اوقات بر تقریر معرفتی محض استوار نیست  
و بلکه نیازمند قدرت یا توان مالی است. چیزی که در اختیار فقیه یا کارشناس نیست. مثال  

رسانه به  مردم  مت ه نیاز  رسانهای  جایگزین  عنوان  به  طریق  عهد  از  تنها  مبتذل  های 
ای نیازمند  هایی را ارائه دهند امکان پذیر است. چنین پروژههایی که چنین پروژهسازمان

از مرزهای تئوری فراتر است. مردم همچنین در برابر بانک های  عوامل بسیاری است که 
جهان واقع به صرف اشاره به اهمیتش یا    یز در هایی اسالم نیازمندند و این نربوی به بانک

نمی وجود  عرصٔه  به  پا  آوردنش  وجود  به  چگونگی  به  تصور  در  کوتاهی  هرگونه  گذارد. 
 ها متوجه فقها یا کارشناسان نیست بلکه متوجه دیگران است. وجود آمدن این جایگزین 
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آن جایگزین خالصه  آوردن  فراهم  اهمیت  به  اعتراف  وجود  با  شکه:  بهای  کم  رعی  رای 
ها تأثیری ملموس  که این جایگزین کردن از قدرت جذب بسیاری از منکرات، و با اقرار به این 

دهد تا  بندی به شریعت قرار نمیدارند، اما یک مسلمان فراهم بودن جایگزین را شرط پای
اد به ی  بند شود و اگر نبود به انجام گناه ادامه دهد! او همواره این را اگر بود به شرع پای

آورد که پروردگارش کریم  آورد که بندٔه الله است و در خانٔه امتحان قرار دارد و به یاد میمی
 است و از کرم خود اگر کسی چیزی را برای او ترک کند، بهترش را جایگزین خواهد کرد. 
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 ( جایگاه ایمان قلب است )دلت پاک باشد( ۴۰)
علمی که در کتب عقیده حضور دارد، و کاربرد  د  این مقوله دو کاربرد مشهور دارد: کار بر 

 شود. مردمی که در جامعه شنیده می
ترین مباحث  : این مقوله هنگام بررسی یکی از مهمچه به کاربرد اول مربوط استآن

رِجئه  شود. برخی در پیروی از مذهب جهمیها و احکام در بحث عقیده مطرح مینام ها و م 
بر این باورند که سخن زبان و عمل جوارح از صمیم ایمان و رکنی  و  دانند  ایمان را در قلب می

از ارکان آن نیست، زیرا ایمان صرفا یک شناخت یا اعتراف یا تصدیق قلبی است و با رفتن آن 
رود. اعمال اما کامل کننده است و پاداش و مجازات بر اساس آن  از قلب، ایمان نیز از بین می

 شود. و مسلمان به سبب اعمالش از ایمان خارج نمی ستاست ولی از حقیقت ایمان نی
این یک مقولٔه عقیدتی مشهور و مخالف اعتقاد اهل سنت و جماعت است که ایمان را بنا  

دانند: تصدیق قلب و گفتار زبان و عمل اعضای بدن؛ گفتار زبان و عمل  شده بر سه رکن می
اند و ممکن است که انسان به سبب  خل جوارح همانند گفتار و کردار قلبی در صمیم ایمان دا 

 گفتار یا کردار از ایمان خارج شود. 
جا مجال  ادلٔه این اختالف عقیدتی تبیین شده و شبهات مخالفان پاسخ داده شده و این 

 پردازیم نیست. های معاصری که ما به آن میپرداختن به آن نیست، زیرا از جمله مقوله
رود که کار به معنای عقیدتی نخست ی به کار میاق: این مقوله در سی اما کاربرد دوم

شود  ندارد و بر اساس فکری خاصی بنا نشده بلکه در سیاق بیان جایگاه ایمان قلبی گفته می
که ایمان حقیقی همان ایمان قلبی است و برخی از کسانی که ظاهر خوبی دارند ممکن  و این 

 ی پنهان بهتر از آن ظاهر خوب است. اناست اعتقاد فاسد و نیت بدی داشته باشند و این مع
 کند احتماال چند مورد را در نظر دارد:کسی که این مقوله را تکرار می
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 ـ اهمیت توجه به جنبٔه قلبی و کار نیک پنهان. ۱
ـ اکتفا نکردن به اعمال ظاهری، زیرا ممکن است بسیاری ظاهری نیکو و باطنی ناپاک  ۲

 داشته باشند. 
 ظاهر بدند ممکن است در باطن بهتر از دیگری باشند. در ـ برخی از کسانی که ۳

در حقیقت این امور به طول کلی ایرادی ندارد، زیرا جایگاه ایمان قلبی بسیار باالست و  
آن   به  نسبت  مردم  از  بسیاری  که  است  مهمی  اموری  از  اهمیتش  ذکر  و  آن  یادآوری 

الله و اصالح حال نیز، همه از  ن  کنند. یادآوری جنبٔه پنهان و مراقب دانستانگاری میسهل 
 امور مهم است.

که ممکن است حال  شود، همچنانطور برای حکم بر مردم تنها به ظاهر اکتفا نمیهمین 
شخص در حقیقت مخالف ظاهرش باشد. همچنین ظاهر تنها معیار برتری مردم بر یکدیگر  

 نیست. 
 ها همه معانی درستی است. پس این 

که مقوله  این  چگونه  مقولها   اما  از  یکی  به  تبدیل  است  درست  های  صلش 
 گذار انحراف فکری معاصر شده است؟ بنیان 

شود. هنگامی که  ایراد این مقوله به سیاقی مربوط است که این سخن در آن قرار داده می
اش یعنی بیان اهمیت  آورند آن را در روند درستبسیاری از مردم این سخن را به زبان می

آورند،  آورند بلکه آن را در روندهای فاسد میم اکتفا به ظاهر به زبان نمیعدباطن یا اهمیت  
 از جمله: 

بند به اعمال آشکار  : هنگامی که مردم را پایـ کم اهمیت جلوه دادن اعمال آشکار
 کنند. بینند این مقوله را مطرح میمی
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ن عبارت  ایکنند  : هرگاه به سبب یک گناه آشکار نصیحتش میـ کوچک شمردن گناهان
کند: »ایمان در قلب است« ]یا دلت پاک باشد[ و هرگاه احساس کند که به سبب  را تکرار می

 آورد.کوتاهی در برخی از شعائر آشکار مورد انتقاد است این مقوله را به میان می
ای است انگارانههای سادههای مشهوِر کوچک شمردن طاعات و گناهان، مقایسهاز روش
شود، مانند این: شخصی که به نمازش در مسجد اهمیت  گوناگون انجام می  ایهکه به روش

شود را با کسی مقایسه  ها میایستد اما مرتکب برخی از حرامدهد و شب را به نماز میمی
دار است اما در صدقه و کار خیر بهتر است. یا تصویر یک زن  تر دین کنند که در ظاهر کممی

ارائه می شود، اما در مقابل یکی دیگر را  ه مرتکب برخی امور حرام میک  کنندباحجاب را 
دهد. هدف از  انگار است اما کارهای نیکی انجام میزنند که دربارٔه حجابش سهل مثال می

ها ارسال این پیام غیر مستقیم اما عمیق به طرف مقابل است: ایمان در قلب گونه مقایسهاین 
 را نخور! ر است )دلت پاک باشد( فریب این ظواه

ها و نتایج آن پی گونه مقایسهانگارانه بودن این اما تنها با یاد آوردن یک حقیقت به ساده
که برتری میان مردم تنها بر انجام یک طاعت یا ترک یک گناه خاص صورت  خواهی برد: این 

  ین ها و جمع آن است. برای همها و بدی گیرد بلکه مقایسٔه نهایی بر اساس همٔه نیکینمی
اش این نیست که هر زن باحجابی بهتر از همٔه زنانی  دعوت به حجاب و بیان فضیلت آن معنی

می کوتاهی  زمینه  این  در  که  اما  است  است  بهتر  آنان  از  زمینه  این  در  او  یعنی  این  کنند. 
دهد و از کدام  هایی را انجام میوضعیت او در بقیٔه موارد به این مربوط است که چه نیکی

 یابند. کند. مردم بر اساس مجموع این عوامل بر یکدیگر برتری میدوری میی ها بدی 
: مانند  کوچک شمردن اثر طاعات در محقق شدن مصالح و دور ساختن مفاسد

گوید: ایمان در قلب است، و اثر طاعت را در  کسی که دربارٔه دعوت به حجاب و تأثیر آن می
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این مقوله در راه رد اثر حجاب بر عفت و  ز دهد و امحقق شدن این مقاصد کوچک جلوه می
بهره میفضیلت  آنبرداری  حال  معنای  کند.  یک  فضیلت(  به  حجاب  )ارتباط  معنا  این  که 
 قطعی است: 

لُِقلُوبُِكْم ﴿ ْطَهُر 
َ
أ َذلُِكْم  ِحَجابٍّ  َوَراء  ِمن  لُوُهنذ 

َ
فَاْسأ َمَتاًَع  تْلُُموُهنذ 

َ
َسأ ِإَوَذا 

 [ ۳۵ ]احزاب: ﴾ َوُقلُوبِِهنذ 
های شما  )و چون از آنان چیزی خواستید از پشت پرده از آنان بخواهید. این برای دل

 تر است(. های آنان پاکو دل
که یک ابزار مؤثر در این راه است، معنایش آن نیست  اثر حجاب در عفت و طهارت و این 

ارد  ش این نیست که هر کس حجاب ندکه هر کس باحجاب باشد حتما عفیف است و معنای
عفتش مشکل دارد. حجاب تنها یک سبب مؤثر است، بنابراین مطرح کردن این مقوله برای  

ای است که مردم در زندگی روزمرٔه خود با  رد حجاب معنایی ندارد. این در حقیقت قضیه
ی بر سالمتی به  آن روبرویند و بر آنان پنهان نیست. مثال اگر گفته شود که سیگار تأثیر بد

نیست که همٔه سیگاری  گذارد،جا می این  از همٔه غیر  ها وضع سالمتیمعنایش  بدتر  شان 
کشد کامال سالم است. این یک  اش این نیست که هرکس سیگار نمیهاست و معنیسیگاری

توجیه چنین  سیاق  این  در  و  است  بدیهی  هیچقضیٔه  ذهن  به  نمیهایی  بر  کس  زیرا  آید 
رسد چنین توهمات  کار به قضایای شرعی می  واضح بنا شده است، اما وقتی   هایی مقدمه

کنند که اسباب خود را دارد، از جمله: ضعف  شود و برخی آن را باور مینادرستی مطرح می
گونه  داشت احکام شرعی نزد برخی از مردم، در نتیجه به سبب قدرت هوای نفس این گرامی

 پذیرند.توجیهات ضعیفی را می
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چنین ای در  این مقوله  کابرد  صالح    راد  میان  جدلی  ارتباط  که طبیعت  است  این  سیاقی 
گذارد توجه  که هر یک بر دیگری اثر میگیرد و به این ظاهر و صالح باطن را در نظر نمی

افزاید و قضیه  کند؛ صالح باطن به صالح ظاهر منجر و صالح ظاهر بر صالح باطن مینمی
به تظاهر و آرزو نیست، بلکه    گوید: »ایمانرحمه الله ـ میچنان است که حسن بصری ـ  

می واقع  دل  در  که  است  میچیزی  تأیید  را  آن  اعمال  و  اگرچه  شود  ظاهر  بنابراین  کند«. 
ضرورتا نشانٔه کمال صالح درونِی انسان نیست، اما در اصل انعکاس آن است زیرا ظاهر و  

با یکدیگرند. کسی که باطن خود آن بر صال  باطن در تالزم  اثر  ح ظاهرش  را اصالح کند 
 شود. شود و کسی که ظاهرش را اصالح کند اثر آن در صالح باطنش دیده مینمایان می

ایمان  از عوامل کماِل پاکی درون و موجبات آن، پای بندی به واجبات آشکار است، زیرا 
است که انسان    شود و این چیزی شود و با گناه کم میقول و عمل است، با طاعت بیشتر می

بندی به روزه  کند. او در این ماه به سبب پایمانند رمضان آن را احساس میدر مواسم خیر  
طور اگر قلبش زنده باشد  کند، همین و نماز شب و تالوت قرآن احساس آرامش و ایمان می

 کند. در صورت کوتاهی در انجام برخی واجبات در دلش احساس ناخوشی و درد می
شوند؛ این تصور که میان ظاهر  برخی مرتکب می  دارد کهز اشتباه بزرگی برمیاین پرده ا

کنند.  و باطن ارتباطی نیست و با این دو به عنوان دو عرصٔه متباین و جدا از هم رفتار می
این جهل بزرگی در زمینٔه شرع و کوتاهی بدی در شناخت احوال درون است. شریعت پرده  

باطن و  ظاهر  میان  تالزم  س  از  این  جمله  از  است،  پیامبر  برداشته  می  ملسو هيلع هللا ىلصخن  فرماید: که 
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آید و اگر فاسد  »بدانید که در بدن تکه گوشتی است که اگر به صالح آید همٔه بدن به صالح می
 1شود، بدانید که آن قلب است«.شد همٔه بدن فاسد می

این  تأکید بر اهمیت ظاهر و باطن و  لله متعال همین  که میزان برتری نزد اهمچنین در 
ها و اعمال شما  نگرد بلکه به دلد: »همانا الله به ظاهر شما و اموال شما نمیفرمایاست، می

 2نگرد«. می
  

 
فق علیه.  -1  به روایت مسلم. 2- متِّ
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 گرفته است   سرچشمه گرایی از سلفیت افراط( ۴۱)
»غلو یک پدیدٔه سلفی است«، یا »تندروی از سلفیت نشأت گرفته« یا »افراط گرایی یک  

عبارت دیگر  و  است«  سلفی  بمحصول  رسیدن  برای  که  میهایی  بیان  نتیجه  یک  شوند:  ه 
سلفیت عامل پدید آمدن تندروی است در نتیجه باید تبعات و آثار آن را تحمل کند. تندروها  

ب به سلفیت منسوب ها و منابع سلفی  شخصیت  بهکنند و  ه اصول سلفی استدالل میاند و 
 و این یعنی ایراد از خود سلفیت است. کنندمیاستناد  

ای میان »تندروی« و »سلفیت« استوار است. بینید بر وجود رابطهاین مقوله چنان که می
 یابد. ود میاین رابطه در انتساب تندروها به سلفیت و بهره جستن آنان از ادبیات سلفی نم

خوب، بیایید تغییر کمی در این مقوله ایجاد کنیم و اسالم را به جای سلفیت بگذاریم و  
 نتایج آن را بررسی کنیم: 

برند.  دانند و برای تندروی خود از اصول آن بهره مید را به اسالم منتسب میتندروها خو
ها را به میراث مسلمانان  همٔه اینکنند و  آنان برای کارهایشان به ادلٔه قرآن و سنت استدالل می

 دهند، بنابراین تندرو ی از اسالم سرچشمه گرفته است! و سخنان صحابه نسبت می
اسالم میان  ارتباط  مقابل    این  طرف  الزام  برای  و  جدلی  استدالل  یک  صرفا  تندروی  و 

رسانه در  پررنگ  حضوری  بلکه  از  نیست،  بسیاری  دارد.  معاصر  فرهنگ  و  های  رسانهها 
دهند و از این خاستگاه  غربی به شکل صریح یا غیر مستقیم اسالم را به تندروی ربط می

بینند که بسیاری از  کنند. زیرا مییای وجود دارد حرکت مکه میان تندروی و اسالم رابطه
 جویند. دانند و به نصوص و احکام اسالم استناد میتندروها خود را به اسالم منتسب می

قیقت کسی که منتسب بودن تندروها به اسالم و استدالل آنان به نصوص اسالمی  در ح
ند که کسانی  کدانند که تندروی یک محصول سلفی است، همین کاری را میرا دلیل این می
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دهد و در همان خلل علمی و اشتباه منهجی  دهند، انجام میکه تندروی را به اسالم نسبت می
دهند عدل و انصاف را زیر پا  نی که غلو را به اسالم نسبت میشود و همانند کسا واقع می

 نهد. می
ی که  دهد هرگاه بخواهد به کسانبرای همین کسی که تندروی و سلفیت را به هم ربط می

می مرتبط  هم  به  را  تندروی  و  میاسالم  مطرح  را  دالیلی  همان  دهد،  پاسخ  که  داند  سازد 
 سازد.ار میسطحی بودن ربط تندروی و سلفیت را آشک

اند معنایش آن نیست که تندروی  او خواهد گفت: وجود تندروهایی که به اسالم منتسب
 به اسالم ربط دارد. 

 کند.ایش آن نیست که اسالم واقعًا این کارها را تأیید میو استدالل تندروها به اسالم معن 
ِد ربط دادن  بینید بنابر یک روش موضوعی درست است که فساها چنان که میاین پاسخ

داند که  انگارانه میسازد و آن را ارتباطی غیر علمی و سادهمیان غلو و اسالم را آشکار می
این در حقیقت همان روشی است که تندروی را    انصافی است. اماجانبدارانه و مبنی بر بی

 ه است. انگارانه و جانبدارانه و غیر منصفاندهد که آن هم غیر علمی، سادهبه سلفیت ربط می
بنابراین ربط دادن تندروی به سلفیت به سبب وجود غالیانی که خود را منتسب به سلفیت  

خوانند و علمای سلفی را  آنان را میهای  برند و کتابهای آن بهره میدانند و از مقولهمی
انگارانه و سطحی و سست است و شایسته نیست توسط کسی  کنند، روشی سادهستایش می

نهد،  گذارد و داوری علمی عادالنه را ارج میبه پژوهش موضوعی احترام می  مطرح شود که
 زیرا فساد چنین حکمی با اندک نگاِه عقلی آشکار است.

ها و  داند این است که از تمییز مقولهی و سلفیت را به هم مرتبط میایراد کسی که تندرو
ببین هرگاه  نتیجه  در  است،  ناتوان  یکدیگر  از  اشخاص  و  سلفی  افکار  روش  به  تندروها  د 



 ه سخنان آراست

441 
 

می میاستدالل  تکرار  را  تیمیه  ابن  سخنان  و  استناد  کنند  معروف  سلفی  قواعد  به  و  کنند 
اندیشٔه سلفی است و باید سلفیت را اصالح کنیم    گوید: پس این یکجویند مستقیما میمی

 تا دست به تولید تندروی نزند!
میان خود اصول و حدود عمل آن و سوء  اند جا ناشی شده که نتوانستهمشکل آنان از این 

استفادٔه تندروها از آن تفاوت بگذارند. واجب آن بود که برای تشخیص حد شرعی معتبر و  
کردند، اما به جای آن به ضعف علمی تندروها  هل علم مراجعه میعبور تندروها از آن به ا

 اند.ستهاستناد کرده و از آن برای ایراد وارد ساختن در خود سلفیت بهره ج
می اگر  روی،  این  روش  از  گرفته،  سرچشمه  سلفیت  از  تندروی  که  کنی  ثابت  خواهی 

دش نوعی تندروی است؛  هایی سلفی را ثابت کنی که خو اش این است که وجود مقولهصحیح
ها[ اجماع وجود داشت، این دلیل بر یک تندروی هرگاه بر روی آن مقوله ]در میان سلفی

اما   فق علیه است.  دهی،  اگر محل اختالف باشد، آن تندروی را به صاحبانش نسبت میمتِّ
از    کنی که آیا یک غلو قطعی است یا یک اشتباه اجتهادی؟ و آیا سپس آن مقوله را بررسی می

مقوله در  سپس  فراگیر؟  روش  یک  یا  است  فردی  اشتباه  دچار  نوع  است  ممکن  که  هایی 
اندازی و این پرسش را  شان نظر میکریبدفهمی شود و میزان حضور آن مقوله در فضای ف

 ها حفظ کند؟ هایی نزد آنان وجود دارد تا آنان را از این بدفهمیکنی که آیا ضمانتمطرح می
اثبات وجود تندروی در منهج سلفی یا هر گروه دیگری است. اما آیا    این روش درست در 

می که  هیچکسانی  گرفته  سرچشمه  سلفیت  از  تندروی  از  گویند  انجام  یک  را  مراحل  این 
 اند؟داده

اند و بر اساس آنـ  اگر چه نا آگاهانه  بله، برخی از قائالن این مقوله چیزهایی را ارائه کرده
شرعی نصوص  از  برخی  دانسته  ـ  غلو  قبیل  از  به  را  غلو  با  مبارزه  بهانٔه  به  اند، همچنین 
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رفته شرعی  احکام  از  برخی  معت مصاف  فقهی  اجتهادات  برخی  و  غلو  اند  به  متهم  را  بر 
اند.  اند و برای اثبات وجود تندروی برخی از احکام و نصوص را مورد حمله قرار دادهکرده

اند که مشکل  منهج سلفی پرده از این حقیقت برداشتهدر واقع آنان برای اثبات وجود غلو در  
 آنان با تندروی نیست بلکه با خود نصوص است!

کنند و بلکه به ربط  عبارت هیچ یک از این مراحل علمی را طی نمیاما بیشتر قائالن این  
 کنند. انگارانه تندروها و سلفیت اکتفا میساده

مقوله از  برخی  منتقدان  از  دیگر  رگروهی  غلو  ها  بر  دلیل  که  را  عباراتی  و  کرده  ذکر  ا 
گوییم  این را می  جا مجال بیان و مناقشٔه آن نیست. تنهابینند که این دانند دچار ایراد میمی

ارتباط است، یعنی آن اثبات  این روشی درست در  هایی را که به نظرت شامل  که مقولهکه 
ست ذکر کنی و سپس بنابر میزان  نوعی غلو ـ نزد یک مذهب یا مدرسه یا عالم معینی ـ ا

ایرادی که آن گروه در آن واقع شده نقد خودت را بنابر علم و عدل مطرح کنی... این سطح  
ای است که  ز گفتمان همان چیزی است باید به آن پاسخ گفت، زیرا روش بیانش به گونها

عل  اساس  بر  باید  بنابراین  باشد،  اشاره کرده  ارتباط  به وجود یک  انصاف  ممکن است  م و 
 مورد مناقشه قرار گیرد. 

غلو    اما هنگام تأمل در بیشتر اموری که سلفیت به سبب آن مورد اتهام است و آن را نشانهٔ 
می تندروی  آنو  همٔه  دید  خواهی  داشته.  دانند  وجود  حال  و  گذشته  فقهای  عموم  نزد  ها 

قهی آمده است. این گیرند در مذاهب فبسیاری از اموری که به سبب آن بر سلفیت خرده می
داوری دربارٔه سلفیت که به سبب مجازات ارتداد و تحریم اختالط و کافر دانستن نصرانیان  

د، آنان را تندرو بدانیم، این حکم را به سوی کسانی متوجه خواهد کرد که طرف  و دیگر موار
کنند  مان میکه مخالفان سلفیت گکند از »تندروی« به دورند. این احکام چنانمقابل گمان می
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ها نیست بلکه امری شایع در میراث شرعی مسلمانان است و بسیاری  هرگز مخصوص سلفی
 ربارٔه آن اجماع است یا مذهب جمهور )اکثریت( است.اوقات در مناطقی است که د

شود و آنان  بنابراین مهم است بدانیم که بسیاری از انتقاداتی که علیه سلفیت مطرح می
سازد برای چیزهایی است که خاص آنان نیست بلکه در میراث شرعی و  را به غلو متهم می

کنند در این زمینه  ا مطرح میفقهی مسلمانان موجود است، برای همین نقدی که سکوالره 
کنند بلکه همٔه روند فقهی  تر است زیرا آنان نقد خود را متوجه یک گروه خاص نمیهماهنگ

اند اما بحث با آنان بر سر اثبات  نزاع را درست فهمیده دهد. آنان محلرا مورد اتهام قرار می
آیا آن اتهام است یا حقی اچه مطرح میاین است که  ست که باید مورد پذیرش  کنند واقعا 

باشد؟ نزاع ما با آنان بر سر نسبت به این مقوله به میراث فقهی نیست، بلکه دربارٔه درستی  
 این مقوله و رابطٔه آن با غلو است.

ها مراعتش کنیم، نقد آنان از ها و گروهٔه چیزی که باید در نقد اشخاص و جریانخالص
مقولهطریق مقوله آن  نتایج  و  آنان  الزمههای  و  ضمانتها  و میزان  است  آن  که  های  هایی 

مقوله آن  شرعی  میانضباط  جلوگیری  غلو  و  تندروی  از  کرده  حفظ  را  همچنین  ها  کند. 
تارهای بشری که در معرض اشتباه و تقصیر است. اصل بر این  ها از رف جداسازی همٔه این 

قرار نگیرد، بلکه اصل بر  ها و مذاهب بنابر رفتار اصحاب آن مورد محاسبه  است که جریان
ها و تصوراتی است که قبولش دارند و رفتارهای بشری  ها بنابر آرا و اندیشهمحاسبٔه جریان

و نشانه قرینه  به عنوان  پباید  برای  بپردازند.  ژوهشای  علتش  به جستجوی  تا  باشد  گران 
مقوله از  برخی  سبب  به  واقعا  رفتارها  آن  شا شاید  و  باشد  مذهب  آن  خود  نباشد.  های  ید 

 ها باشد نه صرفا رفتارهای منتسبان به آن. بنابراین هر حکمی باید تابع مقوله
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