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 شیخ دکتر صالح بن فوزان الفوزان ۀمقدم

و آل بر و محمد ما پیامبر بر سالم و درود و العالمین، رب الحمدلله
اصحابویوهرکهراهآنانرادرپیگرفتوازروشگمراهانونادانانو

گزید.منافقاندوری
بدعتبازنگریدرفهم»کتابشیخمحمدصالحالمنجدراتحتعنوان

تالیفیارزشمندومفیدیافتمکههرطالبعلمی«نصوص خواندموآنرا
ایاستمفیدوسودمندآنهمنیازمندآناست.الحمدللهاینکتاب،نوشته

اشخاصهیچ که زمانه این آمدهدر سخن به ندان شاگردان و واند غرب
ویران هدف به دستدرازیباطنیان، آن احکام به شریعت، مبانی سازی

کنندتاآرایاهلگمراهیراجایگزینشسازند.ستایشخداوندراکهدرمی
گرحقوویرانگرباطلقراردادهاست.اینکتابایکسانیرایاریهرزمانه

ارزشریعتوبیبهحقخالبزرگیراکهایندزدانبههدفهتکحدودش
اند،پرکردهاست:ساختنحامیانومردانآنایجادکرده

ن ُيط  ﴿  
َ
ا   ُ ِف يُرِيُدوَن أ ف   ّلَلِ ٱ نُورَ  و 

َ
َٰهِِهم  بِأ َب  َو

 
ن إَِّلا  ّلَلُ ٱ َوَيأ

َ
 نُوَرهُۥ يُتِمَ  أ

َِٰفُرونَ ل  ٱ َكرِهَ  َولَو   .[۳۲]التوبة:﴾٣٢َك
گذاردخویشخاموشکنند،امااللهنمیخواهندنوراللهراباسخنانمی»

.«تانورخودراکاملکند؛هرچندمشرکانخوشنداشتهباشند
خمحمدرابرایآنچهنوشتهوتبییننمودهبهترینپاداشیاللهمتعالش

بردارد. آنان از پرده و کند آشکار را عیبشان توانسته که جایی تا دهد،
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یاراندینوحام از را برعلموعملاوخداونداو یانشریعتشبگرداندو
.وصىل اهلُل وسلََّم عىل نبيِّنا حممد وآله وصحبهبیفزاید.

بهقلم:صالحبنفوزانالفوزان
عضوهیاتعلمایارشد

ـه۲۸/۶/۱۴۲۹



 
 

 

 

 

 مقدمه

ستایشمخصوصاللهاستکهپیامبرشراباهدایتودینحقبهسوی
را مشرکان حتیاگر غالبگرداند ادیان همۀ بر را آن تا فرستاد مردمان
جهانیان برای رحمتی عنوان به آنکه بر سالم و درود و نیاید؛ خوش

مامحمدوبرآلواصحابوی. برانگیختهشد،پیامبر 
ازجملهاسبابیکهخداوندمتعالبهواسطۀآندینخودرادرکشاکش

کندایناستکهکسانیرابرایدفاعازآنمسخرسازدهاحفظمیدوران
هایشانراازآندورگردانند؛اینگونهدینخداوندازتاایراددشمنانوتهمت

هایپاک]همانندروزهرشائبهوناپاکیدورماندهوبرایصاحبانفطرت
ماند.نخست[تازهوسالممی

سّلماتدینماندستدرازیسویمهنگامیکهبرخیازنویسندگانبه
سخنرانیتحتعنوان یکسلسله برایایراد را خود عزم بدعت»کردند،

جزمنمودموهدفمآشکارساختناهدافآنانبود«بازنگریدرفهمنصوص
در یاریخداوند به برایدیگران. هشداری و برایخودم عذریباشد تا

نینمودموگروهعلمیبرخیشهرهایعربستاندربارۀاینموضوعسخنرا
 زاد»مجموعۀ آماده« همدر و منهمکارینمودند اکنوناینسازیآنبا

اند.هارابهصورتکتابآمادۀنشرکردهگروهعلمیهمینسخنرانی
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صورت به که کتاب دو از مبحث این در که کنم یادآوری است الزم
ام:رده،استفادهکتخصصیدرردایناندیشۀمنحرفنوشتهشده

نوشتۀدکتر)سکوالرهاوقرآنکریم(«العلمانیونوالقرآنالکریم»کتاب
.1احمدادریسالَطّعان

 کتاب الکریم»و القرآن تفسیر من وموقفه الحدیث العلماني «التیار
(نوشتۀخانمُمنٰی)جریانسکوالرجدیدوموضعآناندرتفسیرقرآنکریم

.2محمدالشافعی
خواهانیمدینشوکتابشوسنتپیامبرشراحفظنماید؛اوبرایازالله

رب الحمدلله اینکه: پایانی سخن  و است نگهبانی نیکو و است کافی ما
العالمین.

محمدصالحالمنجد

                                           
 دکتریازدانشگاهقاهره.ۀرسال-1
 فوقلیسانستفسیرازدانشگاهازهر.ۀرسال-2



 
 

 

 

 

 پیش درآمد

جایآن،نبردیاستقدیمیکشمکشتحریفمعناینصوصوتاویلبی
ازدورانصحابهـرضواناللهعلیهمـوهنگامپدیدآمدنخوارجاستکه

می کسانیکه شد. برخالففهماصحابآغاز خواستندنصوصشرعیرا
تفسیرکنند،وبفهمند.پیامبر

درنتیجهباسخنانیعجیبوآراییشاذومخالفبا]راهوروش[پیامبر
بهسببارتکابگناهکافرویارانش،برمردمخارجشدند؛مسلمانان را

پسامیرالمومنینعلیبنابی شدند، آنانجدا از و بهطالبدانستند
تحریفشدهوتاویلمبتدعانهباآنانجنگید. سبباینفهم 

بهآنازهمینرو،هنگامیکهابنعباس آنانمناظرهکرد، هابا
وازسویپسرعموومهاجرینوانصارـازسویاصحابپیامبر»گفت:

آمدهدامادپیامبر ازبهنزدشما آناننازلشدو کسانیکهقرآنبر ام؛
گاهشمابهتاویلآنعالم .1«ترازآناننیستترند،ودربینشماکسیآ

 ما میانپیامبر نبردیکه است؛ نموده گاه آ نبرد این از را ما نیز
هاپیرویسانیکهبهنیکیازآنوکگراننصوصواصحابپیامبرتحریف

                                           
وادعیدرصحیحالمسند)۸۵۷۵بهروایتنسائیدرسننکبری)-1 آنرا۷۱۱(. )

 حسندانستهاست.
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اند،رخخواهدداد.اندوبهفهمآنبراساسمرادپروردگارچنگزدهکرده
نشستهروایتاستکهفرمود:درانتظارپیامبرسعیدُخدریازابی

خانه از یکی از ایشان ویبودیم. همراه شد. خارج همسرانش های
همانجاماندتاکفشایشانرایبرخاستیم،پسکفشویپارهشد.عل

بهراهافتادومانیزهمراهاورفتیم...سپسبهانتظارعلیبدوزد.پیامبر
 پسفرمود: نیزایستادیم، ما برایتاویلاین»ایستادو میانشما کسیاز

هریکازما«.قرآنخواهدجنگید،چنانکهمنبرایتنزیلآنمبارزهکردم
قراردهیم،درحالیکهابوبکررادرمعرضرسولخداسعیکردیمخود

نه؛بلکهاوهمانیاست»دربینمابودند،اماایشانفرمودند:وعمر
اما(پسنزداوآمدیموبشارتشدادیم)یعنیعلی«دوزدکهکفشرامی
.1ترشنیدهبودگویاآنراپیش

دهدکهبرایتفسیرومیخبرازمجاهدینیازامتشاینجارسولالله
بهفهمحقیقیآنبرگردانند،فهمقرآنوسنتجهادمی را مردم کنندتا

چنانکهخوددرآغازاسالمبرایاثباتنزولقرآنواینکهازجانبخداوند
است،مبارزهنمود.

در و دارد ادامه همچنان باطل تاویل و تحریف اهل با نبرد بنابراین،
هادعوتگرانمتوقفنشدهاست.جریانیکهدرهمۀدورانهاگسترۀدوران

وسرانیداشتهاست.

                                           
ونسائیدرسننکبری)۱۱۲۷۶روایتاحمددرمسند)به-1 هیثمیدر۸۵۴۱( .)

رجالسندآنهمهرجالصحیحهستندبهجز»گوید:(می۹/۱۳۶مجمعالزوائد)
(آنراصحیح۲۴۸۷وآلبانیدرالسلسلةالصحیحة)«فطربنخلیفةکهثقهاست

 داند.می
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امادرروزگارماپرچمتحریفراگروهیازنویسندگانواندیشمندانبر
گیردکههمۀاینهایگوناگونصورتمیاند.اینتحریفبهنامدوشگرفته

می ختم یکجا درخواستتحریفدینجریاناتبه آن، و وشود خداوند
بازفهمیاسالمبرایهماهنگیباشرایطکنونیاست.

 اسالمی»گاهیاوقاتشعار نوسازیاندیشۀ می« سر بهرا گاه و دهند
خوانند.فرامی«نوسازیگفتماندینی»سوی

«هایگوناگونازاسالمقرائت»بینیکهدعوتبهامروزهنیزآنانرامی
می خواهان و قر»دهند در نصشرعیبازنگری ائت » تا قرائتی»هستند

هاباتغییراتوتحوالتبرایماارائهکنندکهبهادعایآن«جدیدازاسالم
خوانیدارد.زمانههم

اندکهخداوند،محافظتازنصوصدووحیـدشمناناینامتدانسته
برعهدهگرفتهوآیاتوحیصبحوشامبهگوش یعنیکتابوسنتـرا

 دروازۀمیمردمان از شدن وارد جز نمانده برایشان راهی بنابراین رسد،
تحریفمعانینصوصشرعیوگامنهادندرراهیهودیانکهخداوندمتعال

فرماید:دربارۀآنانمی

َمُعونَ ﴿ ُِفونَهُ  ّلَلِ ٱ َكَلَٰمَ  يَس  دِ  ِمن   ۥُثَم ُُيَر  لَُمونَ  وَُهم   َعَقلُوهُ  َما َبع  ﴾َيع 
.[۷۵]البقرة:

شنیدند،سپسآنرابعدازفهمیدنشگروهیازآنانسخناناللهرامی»
.«دانستندکردندوخودشانهممیتحریفمی

گاهساختهکهاینامتازراهوروشوازآنجاییکهپیامبر» آ مارا
نیزامت آنان میان در باید ناگزیر کرد، خواهد پیروی خود پیشاز های

کنندودرنتیجهمعنایکسانیباشندکهسخنراازجایگاهخودتحریفمی
گاهساختهیاامرن موده،دستخوشتغییرکتابوسنتراازآنچهخداوندآ
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.1«سازند...می
فرموده،نبردتحریفمعناینصشرعیاینکدرتصدیقآنچهپیامبر

می را تاویلنابجایآن همچنانو استو پابرجا ایندوران در که بینیم
گرانایستادهوهاییصادقومخلصازاینامت،دربرابراینتحریفانسان
گردانند،تاوعدۀاللهـجلوعالآمیزآنانرابهخودشانبازمیتحریفقرائت

ـدرحفظوحیازنظرلفظومعنامحققگردد،وفرجامنیکازآنمتقیان
است.

                                           
 (.۲۵/۱۳۰مجموعالفتاوی)-1



 
 

 

 

 

 اهمیت تسلیم در برابر نصوص شرعی و پذیرش آن

هایاللهمتعالبربندگانمومنشایناستکهیکیازبزرگتریننعمت
برایآنانمبهمنساخته،راهرسیدن بهکاملبهخودشرا ترینبلکهآنرا

روشوشیواترینبیان،برایشانآشکارنمودهاست:
ِن   رَُسوّٗل  فِيِهم   َبَعَث  إِذ   ِمنِيَ ُمؤ  ل  ٱلََعَ  ّلَلُ ٱ َمنَ  لََقد  ﴿ نُفِسِهم   م 

َ
ا َيت   أ  لُو 

ِيِهم   ۦَء َيَٰتِهِ  ِهم  َعلَي   ِ ٱوَ  ِكَتََٰب ل  ٱ مُ َوُيَعل ُِمهُ  َوُيَزك  ا ِمن  َمةَ ك  ل  ِإَون ََكنُو 
بِين  َضَلَٰل   َلِف  ُل َقب   [۱۶۴]آلعمران:﴾١٦٤مُّ
بهیقیناللهبرمومنانمنتنهاد]که[پیامبریازخودشاندرمیان»

و گرداند پاکشان و بخواند آنان بر را آیاتخود تا برانگیخت آنان
اگرچهقطعاپیشازآندرگمراهیکتابوحکمتبهآنانبیاموزد؛

.«آشکاریبودند
هر تا فرضنموده مسلمانی هر بر تعالی و سبحانه خداوند همینطور

روزهدایتبهراهراستراازویدرخواستنماید؛راهراستیکهآنراشبانه
چنینتوصیفنمودهاست:

ن   ََّلِينَ ٱِصَرََٰط ﴿
َ
َت أ [۷]الفاتحة:﴾َعلَي ِهم   َعم 

.«راهکسانیکهبرآناننعمتارزانیداشتی»
یعنی:

ن   ََّلِينَ ٱ﴿
َ
ِنَ  ِهمَعلَي   ّلَلُ ٱ َعمَ أ ِ ٱ م  يِقيَ ٱوَ  نَ    نلَبِي  ِ د  ِ ا ٱوَ  لص  َهَد   ءِ لشُّ
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.[۶۹]النساء:﴾لَصَٰلِِحيَ ٱوَ 
کسانیکهاللهبهآناننعمتارزانیداشته]یعنی[پیامبرانوراستانو»

.«شهیدانونیکان
می داخل وصف این در که کسانی نخستین پیامبران، از شوندپس

پیروی آنان سنتاز کتابو فهم در که سپسکسانیهستند و صحابه،
نمایند.

دستوردادهازروشآنانپیرویکنیموبرراهبههمینسبب،پیامبر
روایتاستکهگفت:رسولاللهآنانقدمبگذاریم.ازعرباضبنساریه

هابههاازآناشکبارشدودلایبسبلیغادانمودکهچشمبرایماموعظه
لرزهآمد.مردیگفت:گویااینموعظۀخداحافظیاست؛ایرسولخدا،چه

شمارابهتقوایاللهوشنیدنواطاعت،»ایبرایماداری؟فرمود:توصیه
بردهفرمانمی حتیاگر شوددهم، امیر شما هریکازایحبشیبر زیرا ؛

خواهددید؛پسبهسنت شماکهپسازمنزندهبمانداختالفیبسیاررا
بندندان با آنرا سنتخلفایراشدینهدایتیافتهچنگزنیدو منو

ای]درمحکمبگیریدوزنهارکهدچارامورنوساختهشویدزیراهرنوساخته
.1«استوهربدعتیگمراهیاستدین[بدعت
ازجم پسازلهنکاتظریفاینحدیثچنیناستکهرسولخدا

هدایتیافته،فرمودهاست: آنرابا»ذکرسنتخودوسنتخلفایراشدین 
زیراسنتویو«آندورابابندندانبگیرید»ونفرمود:«بندندانبگیرید

بدینمعنیکه روشاست، و یکراه و سنتخلفایراشدینیکمنهج

                                           
تر-1 روایت )به )۲۶۰۰مذی ابوداود و الجامع۳۹۹۳( صحیح در آلبانی شیخ و )

 (آنراصحیحدانستهاست.۴۳۱۴)
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پایبندیبهقرآنوتواننمی با بهنحوصحیحانجامدادمگر سنتویرا
.سنتبراساسفهمصحابۀوی،

اند؛بنابرایناحکامقرآنکریموسنتصحیح،منابعاصلیاحکامشریعت
شرعیمنبعواساسیندارندمگروحی،کهبردونوعاست:قرآنوسنت.

باطلازپشتسروازروبروقرآن،کالمخداونددرکتابعزیزاوستکه
فرو افزونیوکاستیمصونبوده، لغزشو و اشتباه از بهآنراهیندارد.

فرستادهشدهازسویپروردگارحکیموحمیداست.
اینکتاب،ریسمانمحکمالهیوصراطمستقیماوستکهبرایهدایت

ها به سوی  یکیبه سوی تو نازل نمودیم تا مردم را به اذن پروردگارشان از تار

جهانیان.«شده روشنایی بیرون آوری. به سوی راه آن شکست ناپدیر ستوده
برپیامبرشنازلنمودهاست:

نَزل َنَٰهُ  كَِتَٰب  ﴿
َ
ِرجَ  إََِل َك  أ لَُمَٰتِ ٱِمَن  نلَاَس ٱ ِِلُخ   نِ بِإِذ   نلُّورِ ٱإََِل  لظُّ

.[۱]إبراهیم:﴾ِميدِ ل َ ٱ َعزِيزِ ل  ٱ ِصَرَٰطِ  إََِلَٰ  َرب ِِهم  
کتابیاستکهآنرا»

اواینکتابرابهعنوانداوریدرمیانمردمقراردادهاست:

نَزَل َمَعُهُم ﴿
َ
ِ  ِكَتََٰب ل  ٱَوأ َ ٱب

َ  ُكمَ َِلَح   ق ِ ل  ا خ  ٱفِيَما  نلَاِس ٱ َبي   فِيهِ   َتلَُفو 
وتُوهُ ِمن   ََّلِينَ ٱفِيهِ إَِّل  َتلََف خ  ٱ َوَما

ُ
دِ  أ اءَ  َما َبع  َ ٱ ُهمُ ت  َجا  َي اَبغ   ي َِنَُٰت ل 

ا لَِما  ََّلِينَ ٱ ّلَلُ ٱ َفَهَدى بَي َنُهم    ا خ  ٱَء َمُنو  ﴾نِهِۦبِإِذ   ق ِ ل َ ٱفِيهِ ِمَن  َتلَُفو 
[۲۱۳]البقرة:

وباآنانکتاب]خود[رابهحقفروفرستادتامیانمردمدرآنچهباهم»
شد داده آنان به ]کتاب[ که کسانی جز و کند داوری اختالفداشتند
)یهودونصاری(پسازآنکهدالیلروشنبرایآنانآمدبهخاطرستم]و

راکس[درآناختالفنکرد.پساللهآنانحسدی[کهمیانشانبود]هیچ
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اختالف آن در حقیقتآنچه توفیقخویشبه به بودند آورده ایمان که
.«داشتندهدایتکرد

﴿ َ َفَغي 
َ
ب   ّلَلِ ٱ أ

َ
نَزَل إََِل   ََّلِيا ٱ َوُهوَ  َحَكٗما َتِغ أ

َ
﴾ُمَفَصٗل  َب ِكَتَٰ ل  ٱ ُكمُ أ

.[۱۱۴]األنعام:
کتابرابهسآیابهجزاللهداوری]دیگر[جویمبااینکهاوستکهاین»

.«تفصیلبهسویشمانازلکردهاست
یعنیدراینکتاب،حاللوحرامواحکامشرعیواصولوفروعدینرا

تر،وهیچحکمیبهترازبیاننمودهکههیچبیانیبرتر،وهیچبرهانیواضح
.1گیرددراستواریازآنپیشینمیآننیست،وهیچسخنی

استکهکردارواقراروینیزشاملاللهاماسنتهمانگفتاررسول
فرماید:شود؛کههمهوحیاستوواجباالتباع.خداوندمتعالمیآنمی

إِن  ُهَو إَِّل  ٣ل َهَوى  ٱَوَما يَنِطُق َعِن  ٢َغَوىَٰ  َوَما َما َضَل َصاِحُبُكم  ﴿
ٞ يُوَۡحَٰ   .[۴-۲]النجم:﴾٤وَۡح 

« بهکژراهه و نشده گمراه وهوس۲نرفتهاست)یارشما سرهوا از و )
.«شودنیست(اینسخنبهجزوحییکهوحیمی۳گوید)سخننمی

 گمراهاو نه است راستهدایتگر جز اغواگر، نه است راهنما گر،
پذیرد.دهدوجزحقرانمیگویدوجزحقانجامنمینمی

ستادهسنتاونیزهمانحکمتیاستکهخداوندمتعالبرویفروفر
است:

ُل  َّل َولَو  ﴿ َُتُهۥ َك َعلَي   ّلَلِ ٱ فَض  ا  َورَۡح  ِن ُهم   ئَِفةٞ لََهَمت َطا ن م 
َ
 َوَما يُِضلُّوكَ  أ

نُفَسُهم    إَِّلا  يُِضلُّونَ 
َ
ونََك  َوَما أ ء    ِمن يَُُضُّ نَزَل  ََش 

َ
 َك َعلَي   ّلَلُ ٱ َوأ

                                           
 (.۲۷۰تفسیرسعدی)-1



15 اهمیت تسلیم در برابر نصوص شرعی و پذیرش آن

 

ِ ٱوَ  ِكَتََٰب ل  ٱ َمةَ ل  لَُم   تَُكن وََعَلَمَك َما لَم   ك   َك َعلَي   ّلَلِ ٱ ُل فَض   نَ َوَك  َتع 
.[۱۱۳]النساء:﴾١١٣َعِظيٗما

ایازایشانقصدآنداشتندواگرفضلاللهورحمتاوبرتونبودطایفه»
سازندوکهتوراازراهبهدرکنندولیجزخودشان]کسی[راگمراهنمی

رابرتونازلکردورسانندواللهکتابوحکمتهیچگونهزیانیبهتونمی
نمی را بزر بودهٔآنچه همواره تو بر فضلالله و آموخت، تو دانستیبه

.«است
میشافعی از»گوید: و کرد کتابکههمانقرآناستیاد از الله

می که شنیدم قرآن به نسبت علم اهل داناترین از من و گفت:حکمت؛
.1«استحکمتهمانسنترسولخدا

متع قرآنکریمالله توضیحدهندۀ و عنوانبیانگر به الاینحکمترا
فرماید:نازلکردهاست؛اللهمتعالمی

﴿ َ نَزنل 
َ
ا َوأ ِك  ٱ إََِل َك  ا َِل إََِل   رَ َّل  َ لِلَناِس َما نُز  ِ ﴾َيَتَفَكُرونَ  َولََعَلُهم   ِهم  ِِلُبَي 

.[۴۴]النحل:
تابرایمردمآنچهرابهسویواینذکر)قرآن(رابهسویتوفرودآوردیم»

.«ایشاننازلشدهاستتوضیحدهی
نیز،نفشخودرابرایابالغاینقرآنبهبهترینشیوهاجراپیامبرما

نمود.قرآنکریم،کالمخداوندسبحانهوتعالیاست،وسنتنبویتوضیح
ح.دورانسلفصالوبیانآنووحییاستازسویخداوندبهپیامبرش

وسمعوطاعتهیچ درحالیگذشتکهآنانازنظربهکاربردنواجرا
سنتپیامبر قرآنیا قائلتفاوتیمیانحکمیشرعیکهدر واردشده

                                           
 (.۷۸الرسالة)-1
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فرماید:کردندکهمیرااجرامینبودند،وامرپروردگار

ا ﴿ َُٰكمُ  َوَما َُٰكم   َوَمافَُخُذوهُ  لَرُسوُل ٱ َء تَى ا نتَ فَٱ َعن هُ  َنَهى [۷]الحشر:﴾ُهو 
بازداشت،» را آنچهشما از بگیریدو آنرا داد، پیامبربهشما وآنچهرا

.«دستبکشید
شرعی دلیل  آوردن در سنت و کتاب میان انداختن جدایی از آنان

می اجتناب الله رسول که همانگونه میورزیدند، باشید،»فرماید: گاه آ
نزدیکاست]زمانیبرسد[کهشخصدرحالیکهبراریکۀخودتکیهزده
بگوید:میانماوشماکتابخدااست؛هرچهرادرآنحاللیافتیمحاللش

حرامشمیمی یافتیم حرام آن در را آنچه و رادانیم آنچه بدانید دانیم.
 خدا چپیامبر مانند دانسته حرام کردهیزی حرام خداوند که است

.1«است
برتر،برهمینراهروشحرکتکرد؛یعنیهردونوع امتطیسهقرن 

گرامیمی برهرچیزدیگریبرترینص)کتابوسنت(را داشتوآنرا
کرد.داده،براساسکتابوسنتعملمی

کامل،یکیازاص ولتسلیمدربرابرنصوصشرعیباخشنودیوپذیرش 
کامل و استوار آن با جز اسالم که است دین این اساسیات از و اسالم

اسالمیعنیتسلیمشدندربرابراللهوپذیرشدستوراتاونمی شود؛زیرا
اهللغت.2دربرابراللهمتعالوبندگیاودرپنهانوآشکار،ویعنیفروتنی

.1یعنیآنمردتسلیمشد«سلمالرجلأ»گویند:می

                                           
ابنماجه)۲۶۶۴بهروایتترمذی)-1 و آلبانی)۱۲( عالمه صحیح۲۶۵۷(. آنرا )

 دانستهاست.
اسالمرابهفرانسویۀاندکهکلمکردهعادت»گوید:امامحمدآرکونبرخالفآنمی-2

ترجمهکنند؛یعنیخضوعدربرابراللهیاحتیتسلیمشدن«خضوع»ۀمعادلکلم
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کهتسلیمیعنیفروتنیقلبوگردننهادندربرابرآنچهازسویچرا
صادرشده،وتسلیمشدندربرابرنصوصبرایبهدستاللهوپیامبرش

مقام اینعصارۀ و ایاستکهدرجه«صدیقیت»آوردنمقاماتایمان...
قامهادرمترینآنترینمردمازنظرتسلیم،کاملاستپسازنبوت،وکامل

.2«صدیقیتهستند
ترازکسینیستکهخودراتسلیمکسدینشبهتروراهشدرستهیچ

اللهنمودهوباطاعتکاملدربرابراوگردننهادهاست:

َسنُ  َوَمن  ﴿ ح 
َ
َِمن   دِيٗنا أ لَمَ  م  س 

َ
َهُهۥ أ ِ َوُهَو ُم   وَج  .[۱۲۵]النساء:﴾ِسنٞ ّلِلَ

« آن استاز کسیبهتر دینچه وو کرده الله تسلیم را خود کسکه
؟«نیکوکاراست

تسلیمکاملوانقیادمطلقدربرابردستوراوو»حالمومنچنیناست:
خیال آنکه بدون سویویباشد، از تصدیقاخباریکه پذیرفتنکاملو

ایاورابهمخالفتباآنداند،یاهرگونهشبههمی«معقول»باطلیکهآنرا
نرابرخبراوهایذهنیآناهآنشککندیاآرایدیگرانوزبالهواداردیاب

.3«)وحی(ترجیحدهد

                                                                                           
مومندربرابراللهتسلیمنیست، اینمعناهرگزصحیحنیست؛زیرا اما دربرابراو.

رکتبلکهدربرابرخداونداحساسشورعاشقانهدارد،ودرخودنوعیوابستگیوح
احساسمیبهسویآنچهخداوندبهاوپیشنهادمی )الفکراإلسالمی،«کند...دهد،

 اسالماست.ۀ(.منظورویبرداشتنمعنایالزامازکلم۵۳نقدواجتهاد:
 (باتصرف.۲۶۲-۷/۲۶۳مجموعالفتاوی)-1
 (.۲/۱۴۸مدارجالسالکین)-2
 (.۲/۳۸۷مدارجالسالکین)-3



بدعت بازنگری در فهم نصوص18

 

رسالتازسویاللهاستوابالغوظیفۀپیامبر»گوید:میامامُزْهری
 و ماستاست وظیفۀ آن[ برابر ]در می.1«تسلیم و اسالم»گوید: پاهای

نمی استوار اساسپذیرش]خبر[]شخص[ بر مگر تسشود برابرو ]در لیم
هیچراهینیستمگرروبروشدنبا»چراکهدربرابروحیالهی.2«دستور[

آنبراساسشنیدنواطاعتکردنوگردننهادنوپذیرفتن؛وماپساز
آناستحتی آنصاحباختیارنیستیم،وهرگونهخیرونیکیدرپذیرش 

آنبهم مغرببا میانمشرقو همۀمردم  خداوند.3«برخیزندخالفتاگر
فرماید:متعالمی

ِمَنةن  َوَّل  ِمن  َوَما ََكَن لُِمؤ  ﴿ م   ۥا َورَُسوُلُ  ّلَلُ ٱ قََض  إَِذ  ُمؤ 
َ
ن ًر أ

َ
 يَُكونَ  أ

ِ ٱ لَُهمُ  رِهِم    ِمن   َيََُ ل  م 
َ
ِص  َوَمن أ  َضَلَٰٗل  َضَل  َفَقد   ۥَورَُسوَلُ  ّلَلَ ٱ َيع 

بِيٗنا .[۳۶]األحزاب:﴾٣٦مُّ
وشایستۀهیچمردوزنمومنینیستکهچوناللهوپیامبرشبهکاری»

و الله کس هر و باشد، اختیاری کارشان در آنان برای دهند فرمان
.«اشرانافرمانیکندقطعادچارگمراهیآشکاریگردیدهاستفرستاده

بنابراینشایستهوسزوارمومننیستمگرآنکهدرراهخشنودیاللهو
برشوگریزازخشمخداورسول،وگردننهادندربرابردستوراتوپیام

دوریازمنهیاتشان،شتابورزد.

                                           
(.اماخطیببغدادیدر۶/۲۷۳۷جزم)ۀیبهصورتمعلقباصیغبهروایتبخار-1

/۲آنراباسندمتصلنقلکردهاست)«الجامعألخالقالراويوآدابالسامع»کتاب
 (.۵/۳۶۶(.نگا:تغلیقالتعلیق)۱۱۱

 (.۲۰۱العقیدةالطحاویة)-2
(.۱۳۶ابنقیم)«الروح»کتاب-3
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شایستۀمردوزنمومننیستکههرگاهاللهوپیامبرشبهکاریـهر
ندادنآنصاحب انجام دادنیا برایانجام خود از فرماندهند، کاریـ

ترازخودشانبهخودشاناولیامبراختیارباشند.بلکهبایدبدانندکهپی
است،وسزاوارنیستکهبرخیازتمایالتوهواهاینفسانیخودراهمانند

حجابیمیانخودودستورخداوپیامبرشقراردهد.
برای ایمان وصف که کرده یاد قسم مقدسخود ذات به متعال الله

گرآنکهرسولشودوکسیمومنشناختهنخواهدشدمهیچکسثابتنمی
رادرهمۀامورخودحاکمگرداند:الله

ُِموكَ  َحَّتَٰ  ِمُنونَ فََل َوَرب َِك َّل يُؤ  ﴿ ا  َّل  ُثمَ  بَي َنُهم   َشَجرَ  فِيَما ُُيَك   ََيُِدو 
نُفِسِهم   ِفا 
َ
َِما َحرَٗجا أ ا  قََضي َت  م  لِيٗما َويَُسل ُِمو  .[۶۵]النساء:﴾٦٥تَس 
آورندمگرآنکهتوراپروردگارتقسمکهایماننمیولیچنیننیست؛به»

یاختالفاستداورگردانندسپسازحکمیدرموردآنچهمیانآنانمایه
نکنندوکامالسرایدردلکهکرده تردید[ هایشاناحساسناراحتی]و

.«تسلیمفرودآورند
ۀبرایناساس،ایمانکسیصحیحنیستتاآنکهنصوصشرعرادرهم

بدون و آنگردننهد به آشکار پنهانو در و حاکمگرداند کارهایخود
شوکانی.1نوچونچرا،کامالتسلیمآنشودگونهامتناعوپسزدهیچ
می درآیهچنانوعیدشدیدیاستکهپوستانسانازآنبهلرزه»گوید:
نخستبهخودآید؛زیرااوـسبحانهوتعالیـهابهتکانمیافتدودلمی

قسمیادکردهوباحرفنفیاینقسمراموردتاکیدقراردادهکهآنانایمان
ازآناننفینمودهـمگرآنکهرسولالله راحاکموندارندـوایمانرا

داورخودگردانند.
                                           

 (.۲/۳۴۹تفسیرابنکثیر)-1
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سپسخداوندسبحانهوتعالیبهاینهماکتفانکردهبلکهفرمودهاست:
کر» که حکمی دلدهسپساز در تردید[ای ]و احساسناراحتی هایشان

،مسالۀدیگریرابهآنافزوده،؛وعالوهبرداورقراردادنپیامبر «نکنند
کهنداشتنهیچاحساسناراحتیوتردیداست؛یعنیصرفداورقراردادن

کافینیستتاآنکهازصمیمقلبوازوگردننهادنبهامررسولخدا
دلیباشد؛وبازهمبهایندیواطمینانوفراخیسینهوخوشرویخشنو

؛یعنیتسلیمشوندودرظاهروْ﴾َويَُسل ُِمو ﴿اکتفانکردهبلکهافزودهاست:
باطنبهآنگردننهند.

آن به تسلیمرا مصدر  برایتاکید، بلکه و نکرده اینبسنده همبه باز

َ  ﴿افزودهوفرمودهاست: لِيٗمات گرددمگر.بنابراینایمانبندهاستوارنمی﴾س 
 خدا رسول آن درپساز او داوری سپساز دهد قرار خود داور را

اشاحساسناراحتینکندوتسلیمحکماللهوشرعاوشود؛تسلیمیسینه
 .1«آلودۀنپذیرفتنومخالفتنباشدکه

حقوتسلیمشدندربرابرمعناینصوص،همانخطفاصلمیاناهل
اساستفاوتمیان»گوید:میاهلباطلاست.شیخاالسالمابنتیمیه

حقوباطل،وهدایتوگمراهی،وراهراستوراهبدبختیوهالکتاین
استکهشخصآنچهراخداوند،پیامبرانشرابرایآنفرستادهوکتابشرا

پیروی که همانحقیبداند فرقاناشواجباستبرایآننازلکرده و
حاصل آن واسطۀ به ایمان و علم هدایتو و است، باطل[ و حق ]میان

سخنمی هر استو راستی و حق آن که نماید تصدیق نتیجه در شود.

                                           
 (.۱/۴۸۴فتحالقدیر)-1
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می ویعرضه بر که سخنانمردم حقدیگریاز موافقشباشد اگر شود
آنباشد،باطلاستاست .1«واگرمخالف 

سنت،مقتضایشهادتبهیگانگیتسلیمشدندربرابرنصوصکتابو
اللهوپیامبریمحمداست.چراکهگواهیدادنبهوحدانیتاللهکهیگانگی

سازدبرتسلیمشدنکاملبرایاودرامرونهیواودرعبادتراواجبمی
خبرشوعدممخالفباآنوعدمپرسشازآن،بناشدهاست:

َعُل  َعَما ُل   َ َّل يُس  ﴿ .[۲۳]األنبیاء:﴾٢٣لُونَ   َ يُس   وَُهم   َيف 
شودو]لی[آنانخودموردپرسشقراردهدپرسیدهنمیازآنچهانجاممی»

.«گیرندمی
نیزباورداشتناخباریاستمقتضایگواهیدادنبهپیامبریمحمد

کهبهمارساندهواطاعتدستوراتاوودستکشیدنازچیزهاییاستکه
ست،وهمچنیناینکهعبادتاللهتنهابهروشیکهاومشروعنهیفرمودها

گرداندهصورتگیرد.

                                           
 (.۱۳/۱۳۵مجموعالفتاوی)-1



 
 

 

 

 

 چگونگی تسلیم سلف  صالح در برابر نصوص شرعی 

هایتسلیمدربرابرنصوصشرعیوبزرگداشتزیباتریننمونهصحابه
آنانموجوداستکهازحدوحصرآنبودند.نمونه هایبسیاریازتسلیم 

خارجاستازجمله:
آنرابراصحابقرائتهنگامیکهتحریمخمرنازلشدوپیامبر آیات 

نَتُهونَ َفَهل  ﴿ کردوبهاینسخنپروردگارمتعالرسیدکه: نُتم مُّ
َ
]المائدة:﴾أ

دستکشیدیم!دست»رمود:فعمر؟«کشیدپسآیادستمی»یعنی:[91
.1«کشیدیم!

گاهباشیدکهخمرحرامشد.ناگهان سپسمنادیدرمدینهندازدکه:آ
هاهایخودداشتندشتافتهآنهایشرابکهدرخانهمردمبهسویخمره

ک جایی تا شکستند را در شدکوچهه جاری خمر مدینه انس.2های
می وحتینهپسازخبرآن»گوید: بهنوشیدنخمربازگشتند، نهدوباره

پرسیدند خمر دربارۀ دوباره مرد، .» حجاب آیۀ که هنگامی ِب َن ﴿و َُض  َوَل 
َٰ ُجُيوبِِهنَ  نازلشد،زنانانصارومهاجر،چادرهایخودرادو﴾ِِبُُمرِهَِن لََعَ

                                           
۱بهروایتاحمد)-1 ابوداود)۵۳/ و ترمذی)۳۶۷۰( و فتح۳۰۴۹( در ابنحجر .)

 (.۸/۲۷۹«)دانندعلیبنمدینیوترمذیآنراصحیحمی»گوید:الباریمی
 (.۴۶۲۰بهروایتبخاری)-2
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.1کردندوآنرابرسرکشیدندتکه
گاهییافتندوهنگامیکهصحابه تغییرقبلهآ درحالیکه]در»از

.2«کعبهبازگشتندنماز[بهسویشامروکردهبودند]مستقیما[بهسوی
هایخودراازپادرآورد،صحابهنیزدرنمازکفشهنگامیکهپیامبر

 .3هایخودراازپادرآوردندکفشبهپیرویازاو
قسمخوردبهسببسخنمسطحبناثاثهدربارۀهنگامیکهابوبکر
درحادثۀافک،دیگربرایویانفاقنکند،خداوندامالمومنینعائشه

متعالاینآیهرانازلنمود:

﴿ 
 
ا  تَلِ َوَّل يَأ لُو  وا

ُ
لِ ل  ٱ أ ن يُؤ   لَسَعةِ َوٱ ِمنُكم   َفض 

َ
ا تُوا أ ِل    وا

ُ
َبَٰ ل  ٱ أ  ُقر 

َ  ّلَلِ  ٱِف َسبِيِل  ُمَهَِٰجرِينَ ل  ٱوَ  َمَسَِٰكيَ ل  ٱوَ  ا َوَل  ُفو  ا   ع  َفُحوا  َص  َّل  َوَل 
َ
 ُُتِبُّونَ  أ

ن
َ
ِفرَ  أ .[۲۲]النور:﴾٢٢رَِحيم   َغُفورٞ  ّلَلُ َوٱ َلُكم    ّلَلُ ٱ َيغ 
فراخسرمایه» و داران به ]مال[ دادن از نباید شما ودستان خویشاوندان

تهیدستانومهاجراندرراهاللهدریغورزندوبایدعفوکنندوگذشتنمایند؛
.«مگردوستنداریدکهاللهشماراببخشاید؟واللهآمرزندۀمهرباناست

 ابوبکر که بود اینجا قسم،»فرمود: الله بازبه وی از را آن هرگز
.4«دارمنمی

خواهرشرابهازدواجیکیازاصحابدروهنگامیکهمعقلبنیسار
سپسپشیمانشدودوبارهبه طالقداد، خواهرویرا آنصحابی، آورد،

                                           
 (.۸/۴۹۰(.نگا:فتحالباری)۳۷۲بخاری)-1
 (.۵۲۶(ومسلم)۴۰۳بحتری)-2
 داند.(آنراصحیحمی۱/۳۱۴(آلبانیدرإرواءالغلیل)۳/۲۰بهروایتاحمد)-3
 (.۴۷۵۰بهروایتبخاری)-4
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بازخواستگاری او به را خواهرش که خورد سوگند معقل اما آمد؛ اش
نگرداند،پساللهمتعالاینآیهرانازلنمود:

ا ٱ ُتمُ ِإَوَذ  َطَلق  ﴿ َجلَ  نَ َفَبلَغ   ءَ لن َِسا
َ
ُضلُوُهنَ  َفَل  ُهنَ أ ن َتع 

َ
نَ  أ  يَنِكح 

َوََٰجُهنَ  ز 
َ
ا  إَِذ  أ ََٰضو   ُروِف ل  بِٱ بَي َنُهم تََر .[۲۳۲]البقرة:﴾َمع 
از» آنانرا پایانرساندند، به را خود عدۀ طالقدادیدو وچونزنانرا

ازدواجباهمسران]سابق[خودچنانکهبهخوبیبایکدیگرتراضینمایند،
.«جلوگیرینکنید

شنیدگفت:شنیدمواطاعتپروردگارمعقل همینکهاینآیاترا
آورمتورابهازدواج]خواهرم[درمی»نمودم.سپساورافراخواندوگفت:

.1«دارماتمیوگرامی
 پیامبر که هنگامی ویمغیره از که زنی به تا نمود امر را

خا بنگرد، بود نموده راخواستگاری کار این و کردند تردید زن آن نوادۀ
اگرپیامبر»نپسندیدند؛اماآنزنکهازپسپردهجریانراشنیدهبودگفت:

 ]چنینخدا برایخدا وگرنه ببین، مرا ببینی، مرا که نموده امر را تو
.2خواهمبهخاطراللهمرانبینیمییعنی:ازتو«نکن[

هایانصارخواستتادخترخودرانوادهازیکیازخاووقتیپیامبر
اشدچارتردیدشدند؛امادخترشاندرآورند،خانوادهبهازدواجُجَلیبیب

راردکنید؟اگراو]ایندامادرا[خواهیددستوررسولخداآیامی»گفت:
.3«ماپسندیدهپساورادامادکنیدبرایش

                                           
 (.۹/۱۸۷(نگا:فتحالباری)۲۳۲۸ترمذی)-1
 داند.(آنراصحیحمی۱/۱۴۲(.آلبانیدرغایةالمرام)۱۸۶۶ابنماجه)-2
 (.سندآنصحیحاست.۹/۳۶۵(وابنحبان)۳/۱۳۶روایتاحمد)به-3
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 حالرفتنبهمسجعبداللهبنرواحه رادصدایرسولاللهدر
؛اونیزهمانجاییکهبودـبیروناز«بنشینید»گوید:شنیدکهدرخطبهمی

بهپایانرسید.وقتیاینمسجدـبرزمیننشستتاآنکهخطبۀپیامبر
 پیامبر به را داستان فرمود: عبدالله خطاببه حرصو»رساندند الله

.1«برشافزونکندعتازاللهوپیامتوجهترادراطا
 جابر از و پیامبر وقتی منبرروایتاستکه بر جمعه روز در
 فرمود: بنشینید»ایستاد، شنیدو]همانجاییکه«. را ابنمسعودسخناو

 پیامبر نشست. مسجد در کنار  وبود[ دید را او بن»فرمود: عبدالله
.2«مسعود،بیا

 عبادة بن سعد الله رسول که شنید است: بهترین»فرموده
بنمحله حارث سپسبنی عبداالشهل، سپسبنی نجار، بنی انصار های

«.هایانصارخیراستخزرجوسپسبنیساعدههستند،ودرهمۀخانواده
چهارم و ماندیم گفت:عقب و کرد ناراحتی احساس شنید چنین وقتی

روم.شدیم!االغمراآمادهکنیدتابهنزدرسولالله
آیامیامابرادرزاده اشبهویگفت: ردرویتاسخنرسولخدا را

گاهکنیدرحالیکهپیامبرخدا تراست؟آیااینبرایتکافینیستکهآ
اللهو»گفت:درچهار]خانواده[چهارمباشی؟!پسبازگشتدرحالیکهمی

گاه .3ازکنند]افساروزین[االغشرابودستورداد«ترندپیامبرشآ
                                           

بهروایتبیهقیدردالئلالنبوةباسندصحیحامامرسل،چنانکهحافظابنحجردر-1
 گوید.(می۴/۸۴اإلصابة)

(.حاکمآنراصحیحدانستهوذهبی۱/۴۲۰(وحاکم)۳/۲۰۶بهروایتبیهقی)-2
 ست.باویموافقتنمودها

 (.۲۵۱۱بهروایتمسلم)-3
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ابی بن علی میطالب مسح خود )پاپوش( ُخف روی وبر کرد
اگردینبراساسرایونظربود،مسحکردنزیرخفبرروی»فرمود:می

بررویخفخودمسحخفاولویتداشت،درحالیکهدیدمرسولالله
.1«کردمی

ادربرابرزمینرمادردورانرسولالله»گوید:میرافعبنخدیج
دادیم.تااینکهروزییکسومیایکچهارمیاغذاییتعیینشدهاجارهمی
ازکاریکهبهمردیازعموزادگانمنزدماآمدوگفت:رسولالله مارا

 الله از اطاعت اما کرد، نهی بود ما سودمندترسود ما برای پیامبرش و
.2«است

تگفت.عمرخواستاوسخنناشایسیکبارمردیخطاببهعمر
رابزندامایکیازحاضراناینسخنپروردگارمتعالرابهاویادآورشد:

وَ ل  ٱُخِذ ﴿   َعف 
 
ع   ُعر ِف ل  بِٱ ُمر  َوأ

َ
[۱۹۹]األعراف:﴾١٩٩َجَِٰهلِيَ ل  ٱ َعنِ  رِض  َوأ

.«گذشتپیشهکنوبه]کار[پسندیدهامرکنوازنادانانرویگردان»
میابنعباس برعمر»گوید: بهخداسوگندهمینکهاینآیهرا

اوامرآنرازیرپاایستاد]وخواندازآنعبورنکرد،زیرااونزدکتاباللهمی
.3«گذاشت[نمی

                                           
1-( ابوداود روایت )۱۶۲به الغلیل إرواء در آلبانی شیخ .)۱ صحیح۱۴۰/ را آن )

 داند.می
ایاستکهسودآنبرازآننهیکردهمزارعه(.چیزیکهپیامبر۱۵۴۸مسلم)-2

ازاساسنسبت)درصد(نباشدبلکهمعینباشد،یعنیمثالبگوید:سمتشرقزمین
آنتووسمتغربمالمنباشد،کهاینجایزنیستزیراچهبسابخشیاززمین

 ثمرندهدوبخشدیگرثمردهد،یابرعکس.
 (.۴۶۴۲بخاری)-3
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ریختبرایویآبمییکیازکنیزانزینالعابدینعلیبنحسین
ازدستویافتادوتا]وضوگیردو[براینمازآمادهشود،اماناگهانابریق

بلند بهصورتعلیبنحسینبرخوردوویرازخمیکرد.علیسرشرا
فرماید:میکردتاچیزیبگوید،اماکنیزگفت:الله

َِٰظِميَ وَ ﴿  ﴾ٱل َغي َظ  ٱل َك
«.برندوکسانیکهخشمخودرافرومی»

علیگفت:خشمخودرافروبردم.
کنیزگفت:

﴾ٱنلَاِس َعِن  ٱل َعافِيَ وَ ﴿
«.گذرندوکسانیکهازمردمدرمی»

علیگفت:تورابخشیدم!
سپسکنیزگفت:

ِسنِيَ ُُيِبُّ  ٱّلَلُ وَ ﴿ ﴾ٱل ُمح 
.«واللهنیکوکارانرادوستدارد»

.1علیگفت:بروکهتوآزادی
سلفامتنیزهمانندصحابهبهاینراهوروشپایبندبودندورفتارشانبر

برابرنصوصشرعیودریافتآنبراساسخشنودیکاملاساستسلیم در
 بود. آنانپیروی»استوار بهنیکیاز تابعینیکه اصولیکهصحابهو یکیاز

پذیرفتندکهباکردند،برآناتفاقنظرداشتند،اینبودکهازهیچکسنمیمی
.2«اوجدبهمخالفتباقرآنبرخیزدراییاذوقیاعقلیاقیاسوی

                                           
 (.۴۱/۳۸۷تاریخدمشق)-1
 (.۱۳/۲۸مجموعالفتاوی)-2
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شتاب شرعی نصوص تطبیق برای شکی و تردید هیچ بدون بلکه
ورزیدند.می

به گروهی با که حالی در گفت: که است نقل مقرائی المصبح ابی از
کردیم،مالکازفرماندهیمالکبنعبداللهخثعمیدرسرزمینرومحرکتمی

راند.گذشتدرحالیکهقاطرخودرامیکنارجابربنعبدالله
سواریمال وسیلۀ برایت خداوند که شو سوار اباعبدالله، ای کگفت:

فراهمنموده.
نیازمماند،همازقومخودبیگفت:اینگونههمحیوانمسالممیجابر

 کسیکهپاهایشدرراهالله»فرمود:شنیدمکهمیوهمازرسولخدا
«.سازدغبارآلودشود،خداونداورابرآتشحراممی

رسید،بهراهخودادامهدادتابهجاییرسیدکهصدایشبهاومیمالک
پسباصدایبلندفریادزد:ایاباعبدالله!سوارشوکهخداوندبرایتوسیلۀ

.سواریفراهمنموده!
خواهدمردمنیزحدیثرسولاللهجابردانستمنظوراوچیست]ومی

می سالم حیوانم پسگفت: بشنوند[ ورا بیماند قومم میاز ونیاز شوم
شنیدمکهرسولالله هرکهپاهایشدرراهاللهغبارآلودشود،»فرمود:

«.سازدخداوندویرابرآتشجهنمحراممی
سواری از هیچروزیمپسمردم و پایینآمدند آنروزهایخود انند

.1مردمراپیادهندیدم
گفتبهمجردشنیدنیهااگرسخنیمخالفنصشرعیمهریکازآن

گشت.نصازرایونظرخودبرمی

                                           
1-( حبان روایتابن الترغیب)۴۶۰۴به صحیح در آلبانی .)۲ صحیح۴۳/ را آن )

 دانستهاست.
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ُزَفربنهذیلعبدالواحدبنزیادمی مالقاتکردموبهاوگوید: را
.اید!گفتم:سخنمردمومضحکۀآنانشده

گفت:چرا؟
انجامندهید»گویید:گفتم:می سپسبه«درصورتوجودشبههحدرا

.شود؟!گفتیدباشبههانجاممیبزرگترینحدود)قصاص(رسیدیدو
گفت:کدامحد؟
.1«شودمسلماندربرابرکافرکشتهنمی»فرماید:میگفتم:رسولالله

شود.گویید:مسلماندربرابرکافرـیعنیذمیـکشتهمیاماشمامی
گیرمکههمیناالنازقولخودبرگشتم.گفت:منتوراشاهدمی

.2ایستدگونهدربرابرنصوصشرعمیگوید:عالماینمیذهبی
حتیکسانیازسلفکهعلماندکیداشتندایمانوتصدیقشاندربرابر

نصوصشرعبسیاربزر بود.
خواندیم؛بهروزینزدشیخیحدیثمی»گوید:میابواسحاقَحّبال

 الله میاینسخنرسول که رسیدیم »فرماید: َقّتاتی بهشتهیچ وارد
.3«شودنمی که مردیبود میانجمع َقّت»در می« فروخت؛یعنیعلوفه

.کنم!برخاستوگریستوگفت:ازفروشعلوفهبهسویاللهتوبهمی
َقّتاتعلوفه از منظور گفتند: او استکهبه کسی بلکه فروشنیست،

.4رساندگروهیرابهگروهیدیگرمیکندوسخنسخنچینیمی
.1خوشحالشدوآرامگرفتپس

                                           
 (.۳۰۴۷بخاری)-1
 (.۸/۴۰سیراعالمالنبالء)-2
 (.۱۰۵(ومسلم)۶۰۵۶بخاری)-3
 چینراهیزمکشنامیدهاست)مترجم(.سخنچنانکهدرشعرفارسی،سعدی-4
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سلفـرحمهماللهـمخالفتبانصوصدربرابر»گوید:میابنقیم
.2«پذیرفتندشتندوآنراهرگزنمیداآرایرجالرابسیاربدمی

می ابوقتاده بنحصین عمران گروهینزد با همراه وگوید: بودیم
 رسولالله عمرانگفت: بود. ما با بنکعبنیز میبشیر حیا»فرماید:

«.اشخیراستهمه
ایمکهبرخیهاخواندههاوحکمتبشیربنکعبگفت:دربرخیکتاب

روی انواعآناز برخیاز برایخداونداستو وقار آرامشو انواعحیا از
ضعفاست!

بینمکهشمانشسرخشدوگفت:میعمرانچنانخشمگینشدکهچ
گویموداریسخنیدرمخالفتآنبهزبانرابهتومیحدیثرسولالله

.آوری؟!می
بازگو سپسعمرانحدیثرادوبارهتکرارکردوبشیربازسخنخودرا
او نمود؛عمرانباردیگرعصبانیشد.بهاوگفتیماوازماستایابانجید!

3ایرادیندارد!
ازگفت:رسولاللهازابوالمخارقنقلاستکهعبادةبنالصامت

.4روشدودرهمبهیکدرهمنهینمودف
بینماگردستبهدستباشد)یعنیمردیگفت:دراینکاراشکالینمی

مدتدارنباشد(.

                                                                                           
 (.۱۸/۴۹۹سیرأعالمالنبالء)-1
 (.۳/۱۰۶۲مختصرالصواعقالمرسلة)-2
یعنیازکسانینیستکهمتهمبه«اوایرادیندارد»(.منظورازاینکه۳۷مسلم)-3

 هایخالفاستقامتباشد.نفاقیازندقهیابدعتودیگرویژگی
 یعنیدودرهمنقرهبایکدرهمنقرهعوضشود.-4
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بینم؟بهگوییاشکالینمیفرمود،ومیگویمپیامبرعبادةگفت:می
.1توزیریکسقفقرارنخواهمگرفتگاهباخداسوگندهیچ

 مبارک بن عبدالله که هنگامی زنا»حدیث که حالی در زناکار
نیست...می مومن چیست؟2«کند دیگر این گفت: کسی کرد، روایت را

منظورشانکاربود.
شوندحدیثرسولاللهابنمبارکخشمگینشدوگفت:اینهاباعثمی

بازگونکنیموهر ]اما[را ترککنیم! ندانستیمروایتشرا گاهمعنایحدیثیرا
شنیده که همانطور را آن بلکه میهرگز! روایت راایم آن ندانستن و کنیم

.3پذیریممی
می خازم بن محمد برایابومعاویه، را ابوصالح حدیثاعمشاز گوید:
می الرشید هارون میامیرالمومنین، که بار هر خواندم. رسولقال»گفتم

«.دروداللهبرسروروموالیم»گفت:هارونمی«الله
راذکرکردم.4«آدموموسییکدیگررامالقاتنمودند...»تاآنکهحدیث

اینجابودکهعمویهارونگفت:کجایکدیگررادیدارکردندایابامعاویه؟!
هارونبهشدتعصبانیشدوگفت:آیابرحدیثاعتراضداری؟چرمو

شیررابیاورید!شم
مردمشروعبهشفاعتازعمویویکردند. آوردند... را چرموشمشیر
هارونگفت:اینزندقهاست.سپسدستورداداورازندانکنندوسوگندیاد

کردکهاوراآزادنکندمگرآنکهبگویدچهکسیاینرابهاویاددادهاست.

                                           
 (.۴۴۳بهروایتدارمی)-1
 (.۲۴۷۵بخاری)-2
 (.۱/۵۰۴تعظیمقدرالصالة)-3
 (.۴۷۳۶بهروایتبخاری)-4
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ب همننگفتهوبلکهاینعمویشسوگندخوردوگفتهیچکساینرا
آمرزشمیزمینهسخنبدونهیچپیش الله از و زبانمآمد خواهموایبه

.1کنم.آنگاههاروناوراآزادکردتوبهمی
 میابواسماعیلصابونی اینداستان توضیح در باید»گوید: انسان

مورابزر بداردوباپذیرشوتسلیاینگونهاخباروسخنانرسولالله
هارون همانند آن برابر در که را کسانی کار و شود روبرو آن با تصدیق

نیستند،بهشدتانکارنماید.]یعنی[مقابلکسانیکهدربرابرالرشید
می که صحیحی خبر گزیدن، دوری و انکار روی از «چگونه»شنوند

هککنندوآنراهماننددیگرسخنانرسولخداگویندوپرسشمیمی
.2«پذیرندبایدپذیرفت،نمی

خواند،سعیدبنمسیبمردیرادیدکهپسازاذانصبحبسیارنمازمی
نمی اگر گفت: و زد را او سنگریزه بدانیدکهپسازپسبا دانیدبپرسید؛

اذان]صبح[نمازینیستمگردورکعت.سپسبرخاست.آنمردگفت:ای
بسیارمراعذابدهد؟ترسیکهخداوندبهابامحمد،آیامی خاطرنماز 

می نه؛ بنمسیبگفت: راترسمخداونسعید سببترکسنتتو به د
.3عذابدهد

کنندکهمردینزدنقلمیماننداینداستانازاماممالکبنانس
ویآمدوگفت:ازکجااحرامکنم؟

احرامنمود.گفت:ازهمانجاییکهرسولالله
بیفزایمچه؟گفت:اگربرآن

                                           
 (.۹/۲۸۸أعالمالنبالء)سیر-1
 (.۱۱۷عقیدةالسلفوأصحابالحدیث)-2
 (.۱/۲۱۴الفقیهوالمتفقه)-3
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ترسم.گفت:چنیننکن؛چراکهبرتوازفتنهمی
اشکجاست؟چندمیلبیشترنیست!گفت:فتنه

فرماید:اماممالکگفت:اللهمتعالمی

َذرِ ﴿ َيح 
رِهِۦا  ُُيَالُِفوَن َعن   ََّلِينَ ٱ فَل  م 

َ
ن تُِصيَبُهم   أ

َ
و   فِت َنة   أ

َ
 يُِصيَبُهم   أ

َِلم   َعَذ ب  
َ
.[۶۳]النور:﴾أ

ایبهکنند،بترسندکهمبادافتنهپسکسانیکهازفرماناوسرپیچیمی»
.«آنانبرسدیابهعذابیدردناکگرفتارشوند

اینکهفکرکنیچیزیکهخودتبرایخودایبزر وچهفتنه از تر
اوست؟برگزیده ایبهترازانتخاباللهوپیامبر 

1.
ایناستکهانسانباهایدیگرتسلیمدرازجنبه برابرنصوصشرعی،

فرماید:رایخودبرشارعپیشینگیرد؛چنانکهپروردگارمتعالمی

َهاَي  ﴿ يُّ
َ
َ  ََّلِينَ ٱ أ ا َبي  ُمو  ِ ا َّل ُتَقد  ا ٱوَ  ۦ  َورَُسوِلِ  ّلَلِ ٱ يََديِ  َء َمُنو   ّلَلَ  ٱ َتُقو 
.[۱]الحجرات:﴾١َسِميع  َعلِيمٞ  ّلَلَ ٱإَِن 
پیامبرش]درهیچکاری[کسانیکهایمانآوردهای» برابراللهو در اید،

.«پیشینگیریدوازاللهپرواداریدکهاللهشنوایداناست
زمینه هیچ در ]مومن[ پیشیبنابراین پیامبرش و الله برابر در ای

جوید؛نهدرامرونهدرنهیواجازهوتصرف،مگرآنکهاودستوردهدنمی
نهیکندیااجازهدهد.یا

اینمسالهتاروزقیامتبهقوتخودباقیاستومنسوخنخواهدشد؛یعنی
ازسنتاوپسازوفاتش،مانندپیشیگفتنازاودرپیشیگرفتنازوی

هنگامحیاتایشاناستوایندونزدهیچخردمندیتفاوتیباهمندارند.

                                           
 (.۲۲الباعثفیإنکارالبدع)-1
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دربرابرامامودربرابرپدر،ازویگوید:گوید:عربمیمیابوعبیده
پیشیمجویید،یعنیدرامرونهیازآنانسبقتنجویید.

اند:یعنیدستورندهیدتاآنکهآناندستوردهند،ونهیودیگرانگفته
نکنیدمگرآنکهآناننهیکنند.

 برصدایرسولخدا بینرفتناعمالاگربلندکردنصدا سبباز
1راءونظراتونتایجافکاربرسنتویچگونهخواهدبود؟است،ترجیحآ

ترازآنبودکهسنتدرسینۀآنانگرامی»اینبودحالسلف؛چراکه
قیاس تناقضاتکالمیو یا تخیالتصوفیانه بحثیجدلییا راییفقهییا

هارابرفلسفیوحکمسیاسیرابرآنمقدمبدارند؛وهرکسچیزیازاین
صواببهرویشبستهوازراههدایتبازماندهسنت .2«استمقدمبدارددر 

گفت:نزدشافعیبودیم؛گوید:ازحمیدیشنیدمکهمیمیامامبخاری
ایازویپرسید.مردیآمدودربارۀمساله

دربارۀاینمسالهچنینوچنانکرد.شافعیگفت:رسولالله
آنمردگفت:نظرتوچیست؟

ای؟برکمرمزناریگفت:سبحانالله!مرادرکنیسهیاکلیسادیدهشافع
میمی بینی؟! الله رسول میگویم تو و نمود قضاوت نظرچنین گویی

.3خودتچیست؟!
 سلیمان بن مسالهمیربیع مردی پرسید.گوید: شافعی از را ای

کنند.یچنینوچنانروایتمشافعیگفت:دراینبارهازرسولالله
گویی؟اوپرسید:ایاباعبدالله،تونیزچنینمی

                                           
 (.۲/۳۸۹مدارجالسالکین)-1
 (.۸حادیاألرواح)-2
 (.۲/۱۳(،احادیثفیذمالکالموأهله)۵۱/۲۸۷تاریخدمشق)-3
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 ازجایبرجستوگفت: افتادو هی»ناگهاندیدمکهشافعیبهلرزه
اندازدداردوکدامآسمانبرمنسایهمیفالنی!کدامزمینمرابرخودمی

حدیثیراروایتکنمونظرمنبراساسآننباشد؟آریبراگرازپیامبر
.1«م،آریبرگوشوبرچشم!گوشوبرچش

تسلیمنزدسلفیعنیتسلیمبودنکاملدربرابروحی؛

ِن   ُك ٞ  ۦَيُقولُوَن َء َمَنا بِهِ  عِل مِ ل  ٱِف  لَرَِٰسُخونَ ٱوَ ﴿ ]آل﴾َرب َِنا ِعندِ  م 
.[۷عمران:

میعلمراسخوکسانیکهدر» همهازاند، بدانایمانآوردیم؛ ما گویند:
.«جانبپروردگارماست

بهصحتآناندربرابرهرچهازسویاللهمتعالباشدیاازرسولالله
سرتسلیمفرومی آورندواینگونهنیستندکهبهقسمتیازآنایمانرسد،

اهواء اهل و کتاب اهل چنانکه ورزند، کفر دیگر قسمتی به و آورند
اند.اینگونه

                                           
 (.۹/۶۰۱(،حلیةاألولیاء)۱/۲۱۸الفقیهوالمتفقه)-1



 
 

 

 

 

 موضع دشمنان  نص شرعی

هاییبودازحالسلفدرسمعوطاعتوتسلیموآنچهگذشت،نمونه
شانبهویژهابروحی.حالببینیمحالمخالفانپذیرشوگردننهادندربر

متاخرانچگونهاست؟
اند:مخالفانسلفبردودسته

این که سنت و کتاب شرعی نصوص منکران سهنخست: بر خود ها
ایدیگرکنند،ودستهایکهنصشرعیراازاساسردمیاند:دستهدسته

سومنصوصیراکهپذیرند،وهاستنمینصوصیراکهمخالفعقلآن گروه 
کنند.بهزعمشانبابرخیازعلوموتجاربجدیددرتضاداست،ردمی

هوای مخالف آنچه صحت در کنند[ رد را ]نصوص نتوانستند اگر و
اندازند.شاناست،شکمینفس

نقاب زیر مردم، ترسغیرتدینی  از کسانیکه تاویلوحی»دوم: و«
اند.تحریفمعانیآنپنهانشده

موردنخستبراساستکذیبلفظنصازاساس،بناشده،امامورددوم
و الله منظور همان که نص معنای تکذیب بر ـ است خطرناکتر که ـ

پیامبرشازایرادنصاست،بناشده.
پذیریوتسلیمشدندربرابرهردوگروهدرواقعاصلدینیعنیفرمان

دهند.انکارگروهویارویی،موردهدفقرارمیاللهوپیامبررابامقاومتور
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وتاویلنصوص«لفظنص»اولازرویعنادوعدمتسلیمدربرابر است،
است.«معناینص»گروهدومنیزازرویعنادوعدمگردننهادندربرابر

تسلیموپذیرش،اساسکلیدیناست،وحقیقتآنپذیرشکاملنص
ومعنایآناست.

د که تاریخبدعتهر انحرافاتتاملنمایدمتوجهخواهدشدکهر و ها
تاویل سبب به بلکه وحی انکار از نه اسالم به منتسبین گمراهی بیشتر
اهل بیشتر اینروش  و اوست، پیامبر و خداوند معنایآنبهخالفمراد

به آورندرویمی«تاویل»اهواءاستکههرگاهراهیبرایردنصنیابند،
درواقعتحریفوبهبازیگرفتننصاست.که

آنیکیازروش هاییهودیانتحریفمعانینصوصوباقیگذاردنلفظ 
استکهاللهمتعالآنانراچنینتوصیفنمودهاست:

ُِفونَهُ  ّلَلِ ٱ َكَلَٰمَ  َمُعونَ يَس  ﴿ ﴾لَُمونَ َيع   وَُهم   َعَقلُوهُ  َما دِ َبع   ِمن   ۥُثَم ُُيَر 
.[۷۵]البقرة:

کردندشنیدند،سپسآنرابعدازفهمیدنشتحریفمیسخناللهرامی»
.«دانستندوخودشانهممی

گاهماننمودهکهاینامت،همانندتیرهاییکهازآنجاییکهپیامبر» آ
هایپیشینپیرویخواهدکرد...اند،ازراهوروشامتکنارهمچیدهشده

م کسانیدر همینسببوجود کسانیکهبه اینامتحتمیاست؛ یان
سخنراازجایگاهآنتحریفنمایندودرنتیجهمعنایکتابوسنترااز

.1«امرنمودهدچارتغییرسازند...آنچهخداوندخبرازآندادهیابهآن
هایبسبزرگیاستکهبسیاریازمردمبهگاهاینمسلکیکیازلغزش
.اندسببآندچارانحرافشده

                                           
 (.۲۵/۱۳۰مجموعالفتاوی)-1
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تاویلاهلگوید:میابنقیم اساسبالییکهاسالمدچارآنشده،
تحریفوبطالناست.

زیان خالصه طور به برهان، کردهابن بیان چنین را فاسد تاویل های
.1«سدهیچکسدچارلغزشنشدهمگرباتاویلفا»است:

شانجزبهسببتاویلبوده؟هاباپیامبرانمگراختالفامت
هایبزر یاکوچکجزبهسببتاویلاتفاقافتادهاست؟فتنهوآیا

2هاجزبهسببتاویلبهزمینریختهاست؟وآیاخونمسلماناندرفتنه
بابتاویل،بابیاستوسیعکهزندیقانبههدفویرانساختناسالماز

گردانندوبههرشوندونصوصراتحریفکردهازظاهرآنبرمیآنواردمی
کنند.عناییکهخوددوستبدارندحملمیم

کند؛هیچچیزمانندقرآنسخنماراباطلنمی»گوید:بشرمریسیمی
.3«عنای[آنراباتاویلبرگردانیدبنابراینآنرادرظاهربپذیریدوسپس]م

حنفی میابنأبیالعز برتحریف»گوید: توانستند اینراه گراناز
 و یابند تسلط تاویلنصوص باشد نظرمان با مخالف را آنچه ما گفتند:

پذیرشمی مورد آنکه برای و تحریف، تزیین  هدف به اینگونه قرارکنیم.
.4«گیرد،آنراتاویلنامیدند

فرقه شناختهمسلماناندرطولتاریخ، وافرادیرا اندکهراهتحریفها
هایمنحرفشاناندیشهنصوصازمعنایشوتاویلآنرادرپیشگرفتندتابا

هایباطنیوبرخیهاییمانندمعتزلهوخوارجوفرقهخوانییابد؛فرقههم

                                           
 (.۴/۳۱۷زرکشیدربحرالمحیط)-1
 (.۵/۱۲۷إعالمالموقعینعنربالعالمین)-2
 (.۳/۹درءتعارض)-3
 (.۲۳۲شرحالعقیدةالطحاویة)-4
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رهانکردهمگرآنکهتاویلش ازاهلتصوف؛آنانهیچچیزیازاموردینرا
بی1نمودند، نبود، دین این بر او سرپرستی و الله حمایت اگر شکو
شد.ناپدیدمیرفتومرزهایشهایآنازبینمینشانه

گمراهان،واجباتراتاویلنمودهازمعنایآنبرگرداندندوپشتگوش
هاراچنانتاویلانداختننصوصرابرایپیروانخودسادهساختندوحرام

آن کردندکهگناهکارانبرانجامآنجراتیافتند.نصوصعذابقبرونعیم 
بهشتوجهنمرادستخوشوقیامتوهولوهراسآنوحشرومیزانو

تاویلساختندبهطوریکهتاثیرنصوصدرنفوسبندگانازبینرفت.
با بندگان رابطۀ شدن ضعیف باعث صفات، نصوص  تاویل با همچنین

ایشددرپروردگارشدندوهیبتنصراازبینبردندبهطوریکهنصبازیچه
.2«،آنراازمعنایشبرگردانندویلروزباانواعتاگرانکهشبانهدستانتاویل

3هاییازانحرافدرفهمنصوصنزدبرخیازمتقدمان:نمونه

 مانعان زکات 
آیۀزکاتدالبرایناستکه کردندسخنخداوندمتعالدر آنانادعا

شودوپسازوفاتایشانزکاتینخواهدپرداختمیزکاتتنهابهپیامبر
بود:

                                           
حسنحنفی»-1 می« می»گوید: آنکه مگر ندارد نصیوجود تاویلشنمهیچ وتواند ود

منظورازتاویلدراینجاضرورتاخارجساختننصازمعنایحقیقیبهسوییکمعنای
مجازیباوجودقرینهنیست،بلکهنهادنیکمضمونمعاصربراینصاست؛زیرانص

 (.۳۹۸-۱/۳۹۷«)منالعقیدةإلیالثورة»کتاب«.یکقالببدونمضموناست
 نوشتهدکترعمرسلیماناألشقر.«وخطورتهالتأویل»مراجعهکنیدبهکتاب-2
کتابۀبرایمطالع-3 به کنید مراجعه اینزمینه، در التأویلالفاسد»بیشتر «جنایة

 دکترمحمدلوح.ۀنوشت
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َٰلِِهم   ِمن   ُخذ  ﴿ َو م 
َ
ُِرُهم   َصَدقَةٗ  أ ِيِهم ُتَطه  ِ َعلَي  بِهَ  َوتَُزك 

 إِنَ  ِهم   ا َوَصل 
تََك  .[۱۰۳]التوبة:﴾١٠٣َسِميع  َعلِيم   ّلَلُ َوٱ لَُهم    َسَكنٞ  َصلَوَٰ

پاکیزه» و پاک آن وسیلۀ به تا بگیر زکات آنان اموال واز سازی شان
آنان برای تو دعای زیرا کن دعا شنوایبرایشان الله و است آرامشی

.«داناست
بهسبببازداشتنزکاتباآنانجنگید.وصدیق

 باطنیان قرمطی
تفسیرکردند.رابطۀداعیبادارالسالمصالة)نماز(رابه

زکاترارساندنحکمتبهمستحقآندانستند.
روزهراکتماناسرارخودمعنیکردند.

خخوددانستند.حجرابهمعنایسفربهسویشیو
هایدنیاوجهنمرابهمعنایپایبندیبهبهشترالذتبردنازخوشی

شریعتورفتنزیرسنگینیآندانستند.
پاکو نیروهای معنای به را شیاطین و مالئکه نیز باطنی فیلسوفان
خبیثدرونانسانتفسیرکردند،واینکهنصوصمربوطبهمعادوبرزخو

هاییبراینزدیکگرداندنمعانیبهفهمعوامالناسلبهشتودوزخمثا
استوحقیقتندارد.

 معتزله

لِيمٗ  ٱّلَلُ  َوََكَمَ ﴿فرماید:معتزلهسخنخداوندمتعالکهمی  ﴾اُموََسَٰ تَك 
 )۱۶۴]نساء: ا[ را سخنگفت( موسیآشکارا با معنیکردند:یوالله نگونه

1هازخمیکرد!فتنههاوچنگالیعنیاوراباناخنسختی

                                           
 (.۱/۶۲۴کشافزمخشری)-1
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 صوفیان
می که را متعال پروردگار سخن این غالی صوفیان از برخی فرماید:و

ُبد  ٱوَ ﴿ تَِيَك  ع 
 
َقِيُ ٱَرَبَك َحَّتَٰ يَأ وپروردگارتراتاهنگامی».[99]الحجر:﴾٩٩َل 

کن عبادت رسد، فرا مرگت به«که رسیدن تا یعنی کردند: تفسیر اینگونه
رادرجه درجه آن که هنگامی و کن؛ عبادتش او نزدیکی  از خاص ای

دریافتیتکالیفشرعیازگردنتخواهدافتاد.

 اءِ ٱِإَوََل ﴿و ﴾١٨َكي َف ُرفَِعت   لَسَما که».[18]الغاشیة: بهآسمان]بنگر[ و
برافراشتهشده ارواح«چگونه به عوالمغیبسیریعنی: کهچگونهدر بنگر

ودرمعنایمی َبالِ ٱِإَوََل ﴿کنند؛ ِ
﴾١٩َكي َف نُِصَبت   ۡل  به».[19]الغاشیة: و

داشتهشدهکوه برپا کهچگونه خداوندمتعالبهقلوبعارفان«اندها گفتند:
معرفتراطاقتآوردهاشارهکردهکهچگونه .1اندبرداشت 
آن از یکی از دلیلوقتی دربارۀ رقصپرسیدند،ها مشروعیت در شان

ۡرُض ٱإَِذ  ُزل ِزلَِت ﴿گفت:
َ .2[1]الزلزلة:﴾١زِل َز لََها ۡل 

 غالیان شیعه
ماده گاو غالیانشیعه، بهذبحآنبرخیاز امر بقره سورۀ کهدر ایرا

ا َبَقَرَٗ  ّلَلَ ٱإَِن  ۦا ِإَوذ  قَاَل ُموََسَٰ لَِقو ِمهِ ﴿شده ََبُو  ن تَذ 
َ
ُمرُُكم  أ

 
[67]البقرة:﴾يَأ

کندکهگاویمادیوآنگاهکهموسیبهقومخودگفت:همانااللهشماراامرمی»
اند.دانسته،امالمؤمنینعائشه«راذبحکنید

 از َري نِ ٱَمَرَج ﴿ومنظور َح  ﴾١٩يَل َتقَِيانِ  ل  روان»[19]الرحمن: را دودریا

                                           
 (.۳۶۵حقائقالتفسیرسلمی)-1
 (.۲۳/۲۲۵سیرأعالمالنبالء)-2
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کنند برخورد هم با ]که[ «کرد و فاطمه، و لُؤُ ٱَُي ُرُج ِمن ُهَما ﴿علی  للُّؤ 
حسنو«ازآندو]دریا[مرواریدومرجانبرآید»[22]الرحمن:﴾٢٢ل َمر َجانُ ٱوَ 

حسینتفسیرکردند.
واینکهشجرۀملعونۀذکرشدهدرقرآن،بنیامیههستند.

 لفظ برخی ال»حتی » حدیث ال»در بعدیإنه من1«نبی از )پس
اندکهبشارتبهپیامبریاستبهنامپیامبرینیست(راچنینتفسیرکرده

 آید!!کهپسازویمی«ال»
اندکسیکهازیهودیتیانصرانیتبهاسالمبگرایدهاگفتهبرخیازآن

تحتحدیث بکشید»نیز را عوضکرد دینشرا که می2«هر ووارد شود
ست!کشتنشواجبا

دوران همۀ در نصوصشرعی معنای تحریف پدیدۀ وجودبنابراین، ها
داشتهوتادورانماهمچنانادامهدارد.

                                           
 (.۱۸۴۲)(ومسلم۳۴۵۵بهروایتبخاری)-1
 (.۳۰۱۷بخاری)-2



 
 

 

 

 

 سوی قرائتی نوین از نص شرعی دعوت به

باطنیاننخستراهاییکهدردورانماسربرآوردتاروشیکیازفتنه
درظاهریمدرنازنوزندهسازد،دعوتبهبازنگریدرقرائتنصشرعی

استتابهگمانشانباتغییراتزندگیمعاصرهمگاموهماهنگباشد.
بازنگریفراگیرهمۀنصوصشرعیاست.براساساین هدفایندعوت،

نیست،بلکهحتیقرائت،هیچبخشیازاصولدینوفروعآنغیرقابلبازبینی
.1توانازآنقرائتیجدیدداشتمیقضیۀتوحیدنیزقابلتاویلاستو

هایجدیدبهتحریفمعانیقرآنوسنتونقضقطعیاتهمینقرائت
شریعت،وبلکهتصادمبااصولثابتومورداعتراف،منجرگردید.

 کرد از دو جنبه قابل بررسی است: خطر این روی
 این مسلمانینخست: به تظاهر که گرفته پا دستمردمانی دعوتبه

آنمی حتیبعضیاز کنند؛ نام به اندیشمندمسلمان»ها این« و معروفند
شوددعوتشاندرمیانبسیاریازمردمموردقبولواقعشود.باعثمی

                                           
منظورمنبرگشتازاینتصورنیست»...گوید:توحیدمیۀقضیۀمحمدآرکوندرمناقش-1

متجلیمی اسالم نبوغ مطلقاستکه پاکو توحید در زیرا بالله؛ بلکهوالعیاذ شود؛
ایمخالفباتصورغالبدرقرونآنهستم؛یعنیتاویلآنبهگونهۀخواهانتاویلدوبار

میراثاسالمیوتاسیسیکالهوتجدیدۀمیانه...شرطبندیبزر برایبازنگریهم
 (.۲۸۱قضایافینقدالعقلالدینی)«دراسالم،درهمیننکتهپنهاناست
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ایاستبرایایجادتغییرازدرونجامعۀاسالمیوبهدرواقعایننقشه
دستکا محتوایواسطۀ از آن کردن خالی و تحریف و نصوصشرعی ری

آناناندیشه آنان؛ وسپسقراردادنمحتوایموردنظر  وآرایحقیقی، ها
برایناساسکهاندیشه هاییاستجدیدوناشیازاجتهاددرفهمخودرا

کنند.دین،عرضهمی
ماراازامثالاینانبرحذرداشتهاست؛ازحذیفةبنیمانپیامبر

رسولالله مردماز نیکیمیروایتاستکهگفت: امادربارۀ پرسیدند،
کردمازترسآنکهدرآنواقعشوم.منازویدربارۀبدیپرسشمی

گفتم:ایپیامبرخدا،مادربدیوجاهلیتبودیموخداونداینخیررا
ماکرد؛اماآیاپسازاینخیر،شریخواهدبود؟نصیب

«.آری»فرمود:
اپسازآنشر،خیریخواهدآمد؟یگفتم:وآ
«.آری،امادرآنناخالصیخواهدبود»فرمود:

اشچیست؟گفتم:ناخالصی
 می»فرمود: روشمنره و راه از بهغیر برخیازگروهیکه جویندو

«.کنیپسندی(وبرخیدیگرراانکارمیشناسی)میکارهایشانرامی
گفتم:پسازآنخیر،شریخواهدبود؟

هایجهنم؛هرکهدعوتشانرااجابتآری؛دعوتگرانیبردروازه»فرمود:
«.اندازندکندویرادرآتشمی

گفتم:ایپیامبرخدا،آنانرابرایماتوصیفکن.
.1«گویندزبانماسخنمیدماوبههاگروهیهستندازخوآن»فرمود:

                                           
 (.۱۸۴۷(ومسلم)۷۰۸۴بخاری)-1
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کنیموآنراکنندکهمااستداللمیآنانبههماننصوصیاستداللمی
نمی بهگونهانکار نصوصرا اما تفسیرکنند، روشسلفصالح، با ایمغایر

کنند.می
امروزهاینپدیدهشروعبهگسترشدرجهاناسالمکردهاستو دوم:

بیواسالمیدرحالدعوتبهسویآنهایمختلفعرافرادیازسرزمین
روزنامه رسانههستندو دیگر و وها بهمصاحبه پذیرفته سخنانآنانرا ها

پردازند.دیداروگفتگوباآنانمی
هاواسالمگراهایهایگوناگونهستند:نواندیشان،لیبرالهابرنحلهآن

رکجکردنگردنهایغربیتاثیرگرفتهوسعیدلیبرالکههمهازفلسفه
نصوصشریعتدربرابراینمذاهبفکریدارند.

هایاینطائفهوطرفدارانآنهیچیکازکشورهایاسالمیازنماینده
شوند.هایندوازآنانتغذیۀفکریمیخالینیست؛کسانیکهبرروشآن

دارای زیرا است قدیمی است؛ جدید قدیمی  دعوت یک دعوت، این
اندکهسعیهایپیشیننیزکسانیبودهخیاستودرامتهایتاریریشه

آنبااستفادهازتاویلباطلداشته اند.درتحریفنصوصبرخالفمعانی 
را باطل رویکرد این که شده قواعدیبنا اساسو بر استزیرا جدید

می ایندعوتکارخانهروشمند بیانیدیگر، به ایاستبرایتولیدسازد؛
هاینفسانیآنانموافقبودهوبرایهاوخواهشلکهبارغبتمعانیباط

کند.آنشرعیتوسندومدرکدستوپامی
اینرویکردشعاریرابرخودبرگزیدهکهدرمیاندیگرشعارهایمطرح

شدهدرایندورانازهمهخطرناک نوسازیوامروزیکردن»تراست؛شعار 
می«اسالم ما آناناز ؛ آناجماعخواند امتبر که سنترا قرآنو معانی 
اندترککنیموفهمیجدیدراکهمغایربافهمسلفصالحاستوبهکرده

هابادورانمادرتوافقاست،برگیریم.گمانآن
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 نصوصواضح  تعاملبا محمدارکوندربارۀ از هنگامیکه برایهمین،

ِ ﴿غیرمحتَملمانند ِ ٱ لذَِلَكرِ ِمث ُل َحظ  نثََيي 
ُ پرسیدند،گفت:.[11]النساء:﴾ۡل 

توانهیچکاریکردمگرطرحدوبارۀمسالۀتفسیردرچنینحالتینمی»
اینداشتهباشدادامهتوانیمبهپذیرشاینکهزنسهمعادالنهقرآنی؛مانمی

،بایدبرایخوانینصباجهانکنونیغیرممکنباشددهیم!!هنگامیکههم
.1«آناقدامکردتغییر

می شحرور محمد نصوصشرعیکه»گوید: برایپایبندیبه ضرورتی
هابهمحمدپیامبرخداوحیشده،وجودندارد؛زیراهاوشهوتدربارۀلذت

خوانینداردبینیمکهباواقعکنونیهمهرباردرایننصوصقوانینیرامی
می کند را رفاه و پیشرفت و توسعه حرکت جزبنابراینکند.و راهی

.2«توجهیبهآننداریمبی
راهیباواقعکنونیوفریفتگیدربرابرزندگیغربیوتاثیرتمایلبههم

دانشگاه در که غرب فلسفی مدارس از تدریسمیگرفتن آن شود،های
هاباعثظهوراینهمراهبافشاردشمنانوجهلنسبتبهشریعت،همۀاین

است.مدرسۀتحریفیشده

                                           
 .Observateur Nouvelرانسویفۀدرگفتگوبامجل-1
 (.۴۴۵الکتابوالقرآن)-2



 
 

 

 

 

هایی که این مدرسه اصول خود را بر آن بنا کرده  زیرساخت
 است

هاییاستکهبرآندارایمبادیوزیرساخت«باطنیانجدید»مدرسۀ
آندارد.استواراستوباابزارهایگوناگونسعیدرنشروگسترش

هایاینمدرسه:ترینزیرساختمهم

نخست:ظنیبودنمطلقمعناینصشرعی
اصحاباینمدرسه،نصشرعیـکتابوسنتـرابهطورمطلق،نصی

می گمانی( معنای )با الدالله یکمعناظنی حامل نصتنها یعنی دانند،
 نیست،بلکهاحتمالچندینمعنارادارد.

نَ داشتهباشدبهعبارتدیگر، احتمالیکمعنیرا محکمیکهتنها ّ
ص 

نصشرعیبایدمورداحترامقرارگیرد،1وجودندارد؛ بنابراین،هرگونهفهم 
کهمی ندچرا قرائتاشتباه قرائتصحیحو ما و اریمبلکهتواندحقباشد،
.2هاصحیحاستهمۀقرائت

دهدربرابرهمۀقرآننصیاستگشو»گوید:وچنانکهمحمدارکونمی
ی]دربرابردیگرتواندآنرابهصورتنهایمعانی،وهیچتفسیریاتاویلینمی

                                           
 (.۲۰«)نقدالنص»(وعلیحرب،۲۶۱«)النصالقرآی»نگا:طیبتیزینی،-1
 (.۱۱۲«)التراثوالتجدید»نگا:حسنحنفی،-2
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.1«تفاسیر[ببندد
تواندادعاکندفهمیکهبهآنرسیدهصحیحاستبرایناساس،کسینمی

هااشتباه،حتیاگرامتبراساسآنفهماجماعکردهباشند.ودیگرفهم
آن یکیاز میها برای»گوید: دارد؛ وهمۀصورتنصبرایهمهجا ها

.2«همۀسطح]فهم[ها
دعوتنمی را مجتهدان و اینسخنعلما با درارکون نظر به که کند

داشته متفاوت لغوی معنای چند است ممکن که نصوصشرعی معنای
زخواندتاقرائتخاصخودرااباشد،بپردازند؛بلکهتکتکافرادرافرامی

مراجعهبهوجدان با تنها و آزادیکامل، بتواندبا ایننصداشتهباشندو
.3خواهنددستیابندهمعناییکهمیخودب

بههمینسببمی قرائتی»گوید: دارم، سر در قرائتیکهرویایآنرا
رسد؛قرائتیاستآزاد؛آنقدرآزادکهبهحدآوارگیوپراکندگیبههرسومی

.4«بیندآنبشریتخودرامیکسدرکههر
اماتاویلآزاد»شعارطرفداراناینمدرسهایناست: نصمقدساست،

بیندتعامل؛هرمسلمانیحقداردکهبانصباروشیکهمناسبمی«است

ِب َن ِِبُُمرِهَِن ﴿دراینسخنخداوندمتعال:«َجیب»کند.مثالکلمۀ َُض  َوَل 
َٰ ُجُيوبِِهنَ  .ممکن«وبایدروسریخودرابرسینۀخوداندازند».[31نور:]ال﴾لََعَ

                                           
 (.۱۴۵محمدارکون،تاریخیةالفکرالعربیاإلسالمی)-1
 (.۴۵علیحرب،نقدالحقیقة)-2
اندکهبهنظرشانحتیغیرمسلمانانیکهرویکردهاندراینزمینهزیادهبعضیچن-3

جامع زندگیمیۀدر شیوهاسالمی به را قرآن دارند حق فرهنگوکند با ایکه
 (.۲۲۶شاندرتوافقاست،تفسیرکنند.نگا:طیبتیزینی،النصالقرآنی)عقیده

 (.۷۶التأصیل)محمدارکون،الفکراألصولیواستحالة-4
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استشخصیمعناییازاینکلمهبرداشتکندودیگریمعنایدیگریرا،و
سومیمعناییسومرا؛هرکدامقرائتخودرادارندوفهمسلفازاینآیه

ها.آورازاینقرائتنیزقرائتیاستغیرالزام
فهمدکهلباسبایددوتکهشحرورازاینآیهاینرامیبرایمثالآقای

فقطآلتو اساسمذهبشحروریباید بر یعنیلباسشرعیزن باشد؛
وزیربغلسینه بپوشاند!!ها نصف1هایاورا بنابراینخانمیکهلباسشتا

رانباشدوتاپایینسینهوبغلشپوشیده،زنیاستباحجابکهخشنودی
.بهدستآوردهودستورویرااطاعتنموده!!خداوندرا

 همچنینآیۀ ا ٱفَ  لَسارِقَةُ ٱوَ  لَسارُِق ٱوَ ﴿او َطُعوا  ي ِدَيُهَما ق 
َ
﴾أ را[38]المائدة:

.2«دستآنانراازدزدیکوتاهکنید؛مثالبازندان»کند:اینگونهتفسیرمی
می دیگر یکی کریمانه، زندگی ساختن فراهم با یعنی ازگوید: را آنان
دزدیبازدارید.

واینسخنخداوندمتعالکه:

ءن  ُكُّ ﴿ َهُهۥ إَِّل  َهالِك   ََش  .[۸۸]القصص:﴾وَج 
.«همهچیزجزذاتاوهالکشدنیاست»

داردومادهنیزتناقضاتخودرا یعنیآنکهاینجهانتناقضاتخودرا
ونابودشدهعوضهمراهدارد؛بههمینسبباینجهانازبینخواهدرفت

ایدیگرتغییریابد.شودبهمادهخواهدشد.اماهالکتشباعثمی

س  َوَِٰحَدَ  وََخلََق ِمن َها َزو َجَها﴿دیگریازاینآیهکه ِن َنف  ﴾َخلََقُكم م 
چنین«شماراازیکنفسواحدآفریدوهمسرشراازویخلقکرد»[1]النساء:

                                           
آشکاراست«جیوب»(.امادهانوبینیودوچشمازنظروی۶۰۴الکتابوالقرآن)-1

 وپنهانداشتنآنواجبنیست.
 (.۱۰۳-۹۹محمدشحرور،نحوأصولجدیدة)-2
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.1پروتون،وهمسرشیعنیالکتروننیفهمد:نفسواحدهیعمی

نَا۠ َربَُّك فَ ﴿فرماید:دیگریازاینسخنپروردگارکهمی
َ
ا أ لَع  ٱإِّن ِ لَي َك  خ  َنع 

 ِ ﴾١٢ُطٗوى ل ُمَقَدِس ٱ ل َو دِ ٱإِنََك ب پسپاپوش».[12]طه: تو پروردگار منم این
گوید:منظورچنینمی«خویشرابیرونآورکهتودروادیمقدسطویهستی

.2هایبدنیت؛یعنیهواینفسولذتازنعلین،نفسوبدناس
اگربراساسروشاینمدرسهدرتفسیرنصوصپیشبرویم،کارمانبه

هاخواهدرسید.زیراـبنابرپایانازنظراتواندیشههرجومرجوآشوبیبی
وجودنخواهدداشت.ایدرتعیینمعناینصوصگفتۀآنانـهیچضابطه
گویند،قرآنبررویهمۀمعانیگشودهاست،نزولاگرآنطورکهآنانمی

فایده چه روشمسلمانان و راه عنوان به سویآن از داشت؟! ایخواهد
دیگر مهندسیو پزشکیو متونمربوطبه انسانیحقدارد هر آیا دیگر،

ساسفهمخودـاقدامبهعلومراطبقفهمخودبفهمد،وسپسواقعاـبرا
هاکندوکارشبههرجومرجبکشد؟!پزشکیومهندسیودیگرفعالیت

اگردردیگر را شده اساسیکهاینمدرسهدرقرائتنصوصبرآنبنا
شد.هاعملیکنیمزندگیاجتماعیبهویرانیکشیدهمیعرصه

ه   قُّ ل َ ٱ َتَبعَ ٱَولَوِ ﴿
َ
اَءُهم  أ َُٰت ٱ لََفَسَدتِ  َو   ٱوَ  لَسَمََٰو

َ  بَل   َوَمن فِيِهَن   ۡرُض ۡل 
َتي َنَُٰهم

َ
رِهِم   أ رِهِم َعن َفُهم   بِِذك  رُِضونَ  ذِك  ع  .[۷۱]المؤمنون:﴾٧١مُّ
هاوزمینوهرکرد،قطعاآسمانهاپیرویمیهایآنواگرحقازهوس»

هالیآنایموشانرابهآناندادهشد.بلکهیادنامههاستتباهمیکهدرآن

                                           
(.ظاهراویازآخرآیهکهمفهومآنرا۱۳۶عبدالرزاقنوفل،القرآنوالعلمالحدیث)-1

غفلت میتوضیحداده که پراکندهورزیده زنانیبسیار و آنانمردان از ﴿و فرماید:
 [واینکهاساساخطاباینآیهمتوجهمردماستنهجهان.۱ساخت﴾]نساء:

 (.۱۳۵مصطفیمحمود،القرآنلفهمعصری)-2
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.«گردانند]پیروی[یادنامۀخودرویاز
اند،زیرازندگیاجتماعیبراساسقواعدیکهمردممیانخودقرارداده

ازجملهمعانیلغوی،بناشدهاستواگراینقواعدرامنتفیبدانیموقرار
و فرهنگ اساس بر که خودش شخصی تاویل حسب بر کس هر باشد

رنمایدهیچکسمعنایسخندیگریرانخواهدمحیطششکلگرفتهرفتا
بلکهحتیارتباطوهمکاریدرمیان فهمیدودرنتیجهنهتنهادینداری،

مردمازبینخواهدرفت.
آنگاهمجریانقانونباچنینقرائتیچگونهاحکامقانونیرااجراکنند،

.!درحالیکههرکسبرایخودقرائتخاصیازمفادقوانیندارد؟
آنوقتتعاملافرادبامافوقیکهدستوربهانجامیککاریاعدمانجام

دهدچگونهخواهدبود؟آنهموقتیکهممکناستبراساستاویلآنمی
.لغویخودامررانهی،ونهیراامرتلقیکند؟!

دانشآموزانچگونهقراراستازمعلمانخوددانشکسبکنندآنهم
کنندرابرخالفمنظوراندارداطالعاتیکهدریافتمیدرصورتیکهامک

معلمیانویسندۀکتاببفهمند؟
مدحسیف متنّبیدر طرفدارانایناندیشهقصیدۀ فرضکنیدیکیاز
الدولهرابهعنوانسوالامتحانیبرایدانشآموزانخودمطرحکند،سپس

قرائتمعاص این به معتقد که وی دانشآموزان از پاسخیکی استدر ر
براساس وسخنمتنبیرا اینشعردرهجایسیفالدولهاست، بنویسد:

آمیزتاویلنماید!قاعدۀاستعارۀطعنه
دیگریمی درحقیقتمتنبیتصویر»نویسد: اینیکغزلعاشقانهاست!

 .«یکزنکهاورادردنیایواقعینیافتهدرلباسسیفالدولهدرآوردهاست!
سومیمی و ما»نویسد: توهم در یعنی است؛ فخرفروشانه قصیده این

سیفالدوله واقع، در اما گفته؛ برایشخصدیگریشعر درشاعر ایکه
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 نیستجز کسی شده برده نام وی از دیگر»قصیده (alter – ego)«خود 
«.متنبی

.دهد!چهارمیهمیکبرگۀسفیدتحویلمی
می چطور معلم برحال دانشتواند برگۀ رااساسمذهبخود، آموزان

داوریکند آنان مورد مشخصدر اساسیکمعیار بر اگر کند؟ تصحیح
دانشآموزانمی و تناقضشده اساسفهمدچار بر چطور بگویند: توانند

داوریمی ما دادهخودتدربارۀ یاد ما حالیکهخودتبه ایکهکنیدر
هادرستاست؟!همۀقرائت
راساسمنطقجدیدقرائاتپیشبرودچیزیجزآشوبنخواهیمواگرب

داشت؛حتیبهبرگۀسفیدهمبایدنمرهبدهد،چراکهسکوتدانشآموزاز
یکنوع وردهمۀ»پاسخ، نمادتحریکآمیزانقالبیعلیههرنصقدیمی،

متنبیاستهایدفرافکنی .1«رونیمعاصرانبرشعر 
هنابودیمعرفتوزندگیاجتماعیمنجراینآشوبیاستحتمیکهب

میمی ادعا آنان که بود چنان قضیه اگر هیچشود. شرعی نّص کنند،
معنابود.اینداشتوعربیبودنقرآننیزبیفایده

نسل استکه عاقالنه معانیآنآیا اصول  وحیو جوهرۀ تفسیر  در ها
ایداشتهباشند؟چنیناختالفریشه

تنفهمعلمایامتازنصوصشرعیدوم:دورانداخ
نصوص فهمسلفاز اینکه آناناستمبنیبر نتایجگفتۀ اینیکیاز

هاییاستکهممکناستازنصبرداشتشود،وشرعیتنهایکیازقرائت
آورنیست.کسالزامدرنتیجهبرایهیچ

                                           
 «.شبکةالتفسیروالدراساتالقرآنیة»برگرفتهاز-1
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همۀمیراثفکریکهسلفصالحدراموردینبر»گوید:حسنترابیمی
.1«توانازآنبهرهبردت،بلکهمیآورنیسیگذاشتندالزامجا

فهم صراحت به دیگران اما کرده؛ استفاده نرمی تعبیر از البته وی
ومعتقدندایناشتباهنسلبهنسلتاامروزادامه2دانند،صحابهرااشتباهمی

.1اندچهرۀحقیقیاسالمغافلماندهیافتهومردماز

                                           
 (.۱۰۵تجدیدالفکراإلسالمی)-1
آرنالدزروژه»-2 مداخله« در فرانسوی خاورشناسان از محمدیکی سخنرانی بر ای

کنماندیشۀمحوریمحمدارکونکهازگذشتهفکرمی»گوید:آرکوندرفرانسهمی
ایماینباشد:ترکیباتیتئولوژیوقانونیوتشریعیدراشبحثکردهتاکنوندرباره

شدهاستوچهبساتعالیمقرآنراکهطیتاریخاسالمشکلگرفتهکهگرفتارجمود
تواندتاروزقیامتدرآنتاملبازوغنیوچنداحتمالیبودبهطوریکهبشریتمی

زندکنمایشانوقتیاینحرفرامیواندیشهکند،تخریبکردهاست...منفکرمی
می هم درستی وچیزهای فقهاء از ـ لحظه یک برای شده اگر ـ من اما گوید،

اموباآثارشانزندگیهااستبهپژوهش]شخصیت[آنانپرداختهمفسرانیکهمدت
دفاعمیکرده برایمحمدارکونیادآورمیام، اینرا شومکهآنفقهاءخیلیکنم؛

جان آن به خود تفاسیر با و جنبشآورده به را نصوصقرآن و بودند فعال هم
سختاستحتیبهنامعلومانسانیچیزجدیداند؛بهطوریکهامروزهبرایماداده

آن آنچه جز یافتهدیگری کنیم...ها پیدا آن در اند می« ادامه در گوید:سپس
می» دورانکالسیکاسالم مقولهمفسراندر هر آیاتقرآنتوانستند در که ایرا

بههمینسبب آناستخراجکنند؛ از بهطورضمنیدرآنموجوداست، هستیا
کنندبهتربودبهروشگویم:برایمسلماناننوگراییکهمناهجغربیراواردمیمی

اینروشمیپیشینیانخوداکتفامی زیرا بادقتباالبهجاییکردند، تواندآنانرا
هایتابععلومانسانیبهدستبرساندکهازآیاتقرآنیچیزهاییبرگیرندکهازروش

آورده ارکوندم محمد و آنمیاند زنداز اإلسالمینقد«. الفکر ارکون، محمد نگا:
 (ترجمه:هاشمصالح.۳۲۷-۳۲۶واجتهاد)
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میآنانفهمسلفر و گرفته ریشخند بیابانیوا فهم کیبر تا گویند:
.بدویقرآنوسنتباقیخواهیدماند؟!

 میابنتیمیه خواندن»گوید: ابله جاهلدانستنسابقیناولینو
بی قومی آنان که اعتقاد این و شناختآنان حقایق در و بودند... سواد

نمی اینکهَخَلفدرخداوندتبحرنداشتندودقایقعلمالهیرا و دانستند،
این سلفسبقتجستههمۀ از نیکیها به اینسخن در انسان اگر اند...
.2«یوبلکهاوجگمراهیخواهدیافتآنرادرغایتجهلونادانبیندیشد

درباره متعال خداوند ]که است منافقان به شبیه اینان شانحال
فرماید[:می

ا  ِإَوَذ  قِيَل لَُهم  ﴿ ا  َء ِمُنو  ا قَالُوا  نلَاُس ٱ َء َمنَ  َكَما ِمنُ    نُؤ 
َ
ا  أ  َء َمنَ  َكَما

ا ٱ َفَها َّلا  ُء  لسُّ
َ
ا ٱ مُ هُ  إَِنُهم   أ َفَها .[۱۳]البقرة:﴾١٣لَُمونَ َوَلَِٰكن َّل َيع   ءُ لسُّ

وچونبهآنانگفتهشودایمانبیاوریدهمانگونهکهمردمایمانآوردند،»
اندایمانبیاوریم؟!هشدارخردانایمانآوردهگویند:آیاهمانگونهکهکممی

.«دانندخردانندولینمیکهآنانهمانکم
دراینآیه،صحابههستند؛بنابراینهرکسآنانرابد«مردم»منظوراز

خردیوکمبودعلموحکمتنسبتدهد،بهنصگویدیااصحابرابهکم
ازشناختقدرو»کنندقرآنخودشکمخرداستوکسانیکهچنینمی

نشانوکمالبصرتآنانناتوامنزلتسلفوژرفایعلومآنانوکمتکلفی

                                                                                           
عبدالمجیدالشرفیکتابیدرشرحایناندیشهتالیفکردهوعنوانیبرایآنبرگزیده-1

بهعبارتدیگری«.اإلسالمبینالرسالةوالتاریخ»کهنشاندهندۀمحتوایآناست:
آوردنهآناسالمیاستکهدرطولتاریختحققیافتهمبراسالمیکهپیا آنرا

 است.
 (.۵/۱۰مجموعالفتاوی)-2
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هستند.بهخداسوگندکهمتاخرانچیزیبیشترازآنانندارندمگرتکلف،و
هاییکههمتقوم)یعنیسلف(متوجهاصولمشغولشدنبهفروعوگوشه

هایآنبود.تالشآنانمندساختنقواعدومحکمسازیگرهآنوضابطه
متاخرانمشغولچیزیبودن آناندرهمۀامورمتوجهاهدافواالبود. دو

ایمقررکردهرچیزیاندازه)سلف(مشغولچیزیدیگر،وخداوندبرایه
.1«است

می ادعا مناسببرخیهم نصوصشرعی، سلفاز و فهمصحابه کنند
این اما دورانماسازگاریندارد؛ شرایطوفرهنگزمانۀخودشانبودوبا

شدهکهدارایسخنیاستباطل،چراکهنصوصقرآنبهزبانعربینازل
گاهباشدآنرامی فهمد:معانیمشخصاستوهرکهبهزبانعربیآ

ا ﴿ نَزل   إَِنا
َ
.[۲]یوسف:﴾٢قِلُونَ َتع   َلَعَلُكم   اَعَربِي ٗ  َٰءنًاقُر   َنَٰهُ أ

.«ماآنراقرآنیعربینازلکردیم؛باشدکهاندیشهکنید»
بپردازد.آیدتابهبیانبیشترمعانیلغویآنسپسسنتمی

ایننصوصرابرحسبآنچهازلغتازسویدیگر،اصحابرسولخدا
اند؛وهمینطوربراند،تفسیرکردهقرآنوسنتـکهزبانشانبودـدانسته

 الله رسول از همچنینمناسبتاساسآنچه و بودند هاینزولشنیده
وروداحادیثکهخوددرآنحضورداشتند. آیاتوشرایط 

هایامامانوعلمایمسلماندرپیهمآمدندتابهشهادتسپسنسل
این بنابراین، بههمانصورتبفهمند؛ نصوصکتابوسنترا تالیفاتشان،

اند،توهمیشانتفسیرکردهسخنکهآناننصوصرابراساسفرهنگزمانه
آورد.استکهدربرابرحقایقتاریخیدوامنمی

                                           
 (.۷۶شرحالطحاویة)-1
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ودننصشرعیسوم:ادعایتاریخیب
هایآنمتوجهبهاینمعناکهمضموننصوصشرعیازجملهامرونهی

آنان به شرایطیشبیه در یا  وحیزندگی نزول زمان در که بود مردمی
اندودرشرایطومحیطیهاآمدهکردند.اماکسانیکهپسازآنزندگیمی

شوند.نمیکنند،شامل]دستوراتونواهی[نصشرعیدیگرزندگیمی
بنابراین،هنگامیکهشرایطکلیزندگیمردمتغییرکندـهمانندمردم

شودـچهامروچهنهیایندورانـاحکامیکهازنصشرعیبرداشتمی
تواننددینرابهخالفآنبفهمندیاموردهامیهامربوطنیستوآنـبهآن

ص دین  بهاینعنوانکهاین، چنانعملقراردهند؛ حیحبرایآناناست،
صحیحبهنسبتمردمیبودکهدردوراننزول]نص[ کهآناحکامنیزدین 

حسنترابیمیزندگیمی کردند. نگاهیجدیددربارۀ»گوید: به شدیدا ما
احکامطالقوازدواجنیازداریم؛نگاهیکهازعلوماجتماعیمعاصربرگیریم

 .1«انماییم...مانرابرآنبنوثیتافقهمور
یکیازآنانمی مربوطبهدورانی»گوید: موضعقرآنکریمدربارۀزنان،

احتمالزیاد به و شده خاصیگذاشته برایدورۀ آنقواعد و معینبوده
.2«کاننداشتهباشدچنینچیزهاییدردورانماام

می دیگری می»گوید: بیما نصوصقدیمی که جوامعدانیم با ارتباط
مسئولیتکهن و حقوقبشر زنانو جایگاه نظامحکومتو و هاینبوده،

انسانیورابطۀدینباحکومتکهدرایننصوصآمدههمهنشانگرشرایطی
«.اکنونموجودنیستونیازیبهآننداریماستکههم

                                           
 (.۲۱حسنترابی،تجدیدأصولالفقهاإلسالمی)-1
 (.۱۰۲إقبالبرکة،حولقضایاإسالمیة)-2
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معامالتیکهفرض جزئیاتعباداتو ایننویسندگان، برخیاز بهعقیدۀ
هایمحیطسادۀحجازدردورانپیامبراندهازنیازمندیشدهآثاریبهجام

محیط دیگر نه .1هابوده مقتضایشرایطجدید  کنونیبه انسان بنابراین،
 صیغۀ با قرآن معنایخطاب و ندارد واجبات آن به نیازی أیها»خود، یا

]ودرمحیط[اوگروهیاستکهدراطرافپیامبر»)ایمردم(«الناس
.2«اولقرآنرااززبانویشنیدندکردندوبارمیزندگی

می آنان از یکی تشریعات»گوید: از برخی که است مناسب همینطور
توانعملیفقهیکههماهنگبادورانخودشبودهودردورانکنونینمی

فقه»ساختنآنراتصورکرد،موردبازنگریقرارگیرد،بهویژهآنچهآنرا
ذمه أهل کهنامی« فقهی چنین عمال ا  برای مجالی هیچ بنابراین مند...

«.مربوطبهشرایطدورانگذشتهاست،وجودندارد
 تشریعاتفقهیاقتصادیاستکه»ویخواهان برخیاز بازنگریدر

گامباشرایطاجتماعیدیگریبودهکهبهطورکلیباشرایطتشریعآنهم
تشریعا ویژه به متفاوتاست، ما بهمعاصر عملیاتبانکیکه تمربوطبه
مانندسودسپردهعنوانشاهر اقتصادمعاصرشناختهمی 3هاگذاریشود،

کههدفازتحریمآندردورانگذشتهحمایتازمستمندانونیازمندان
نیازشانبهتهیۀمایحتاجروزانهموردسوءاستفادهقرارنگیردودر بودتا

.4«مزارعشانبهدستطلبکاراننیفتد،خانهوهانتیجهدرپیتراکمبدهی

                                           
 (.۶۱عبدالمجیدالشرفی،اإلسالمبینالرسالةوالتاریخ)-1
 (.۳۰ارکون،الفکراألصولی)-2
هاییکهربایبانکیبرایجهانکنونیداردوهیچیعنیسودربوی.غافلاززیان-3

 چیزبیشازبحرانمالیجهانیـکهبرشرقوغربسایهافکندـنشانگرآننیست.
 .۲۴/۹/۱۴۲۷بهتاریخ«الریاض»روزنامۀ«.تجدیدالخطابالدینی»ایتحتعنوانازمقاله-4
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نیزشرایطآندورانایجابمی قصاصرا و کهاحکامحدود چرا کرد؛
برقرار آن در امنیترا که نبود دولتی تحتهیچ زمان آن بدوی  جامعۀ

بلکهمردمخودشانبههدفانتقامبهجانهممی آنسازد، در افتادندو
گریتربود،زیراباوجودوحشیزیانتروکمکمشرش»شرایطاقامۀحدود

 دوران آن جامعۀ ماندن امان باعثدر آن، در وموجود بدتر جنایاتی از
.1«شدترمیخشن

یعنیدرصورتتغییرشرایطجامعهووجوددولتیکهبتواندامنیترا
نباها،احکامحدودکهدرقرآنآمدهبرایمخاَطبرقرارسازدوبودنزندان

.2نصقرآنیالزمآوردنخواهدبود
ویکهبهحجابنیزبهگمانآن هابرایاینعصروجایگاهزنوآزادی 

هاوبازرگانیهاوکارخانههایزندگیازجملهمدارسودانشگاههمۀعرصه
.3راهیافته،مناسبنیست

 حتیعباداتنیزبرایاینزمانهقابلتغییر آن، از است؛وحتیفراتر
در روشعبادتیکهمسلماناندرزماننزولقرآنبهآنُملَزمبودند، زیرا

می آنان از پس که کسانی برای زندگی شرایط تغییر الزامیصورت آیند
تواننداینعباداتراطوریکهباشرایطجدیدشانسازگارنیست؛بلکهمی
استانجامدهند.

                                           
 (.۸۹محمدالشرفی،اإلسالموالحریة،االلتباسالتاریخی)-1
هایبشریاندودیگرمجازاتبسیاریازکشورهاعملبهحدسرقترامتوقفکرده-2

هاپرشدازصدهاهزاراند،امانتیجهچهبود؟زندانمانندزندانراجایگزینآنکرده
تواندجلویایناندبازدارندهنیستوهرگزنمیکردهدزد؛زیراقوانینیکهآناناجرا

 بیماریمسریرابگیرد.
اندباشایستگیدربینیمایناستکهزنانباحجابتوانستهاماآنچهامروزهبهچشممی-3

 هایعلمواشتغالکهباکرامتوخلقتشانسازگاراستدرصدرقرارگیرند.همۀعرصه
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کرد،درابهروشخاصیادامینمازهایخو»برایمثال،اگرپیامبر
رندبهاینبهآنمعنانیستکهمسلماناندرهرجاوزمانوشرایطیمجبو

.1«بندباشند...آنروشپای
یابدکهنصوصشرعیبرایناساس،چنینقرائتیبهایننتیجهپایانمی

دهادرگذرزمان،آنچهنزمعنایثابتیندارند؛یعنیبهسببتغییرفرهنگ
غیرمطلوبشناختهشودنزدمردمیدیگراهلیکزمانهمطلوبدانستهمی

.2شودوبرعکسمی
بهنگاهآنانبهقرآنوسنتبرمی گرددکهسبباینگمراهیدرفهم،

نصوصآننصوصیبشریاستوبایدماننددیگرنصوصباآنروبروشویمو
گیرد.تحتتاثیرمقتضیاتتاریخوتغییراتآنقرارمی

ابوزیدمی حامد نصر بههمینسبب، چندنصی»گوید: هر نصقرآنی،
شود؛برایهمینبایدمقدساستامادرهرصورتازنصبودنخارجنمی

.3«قرارگیردماننددیگرنصوصادبیتحتقواعدنقدادبی
قرآنچیزینیستجزنصیماننددیگرنصوصکهحاوی»گوید:ارکونمی
ازپیچیدگیومعانیپرباراست؛همانندتوراتوانجیلونصوصهمانسطح

شامل بنیادی، نصوصبزر   این از کدام هر هندو. و بودا مکتب بنیانگزار
.4«خواهدیافتهایتاریخیمشخصیشدهودرآیندهنیزگسترشگسترش

                                           
 (.۶۳-۶۲اإلسالمبینالرسالةوالتاریخ)عبدالمجیدالشرفی،-1
 (.۱۳۹نصرحامدابوزید،النص،السلطة،الحقیقة)-2
فراترگذاشتهتصریح۲۴نصرحامدابوزید،دراسةفیعلومالقرآن)-3 را بلکهویپا .)

«نقدالخطابالدینی»نمودهکهقرآن،بشریاستنهکالمخداوند،چنانکهدرکتاب
 گوید.(می۱۳۹)
 (.۳۶محمدارکون،الفکراألصولی)-4
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کتاب با چگونهکتابخداوندرا تلبیس؛ از اینسخنیاستپر هایاما
اند؟!وچگونهسخنهانوشتهکندکهانسانشدهیاکتبیمقایسهمیتحریف

می خواهدبود، و آنچهبوده که جهانیانرا سخنانسانیپروردگار با داند،
می بهرهمقایسه اندکی جز که راکند خداوند سخن نبرده؟! علم از ای

بهعننمی اللهمتعالآنرا زیرا وانتوانبهزمانیمشخصمحدودساخت،
ومکانقانونیبرایهمۀدوران واومیها نازلکردهاست، داندکهچهها

چیزبهسودبندگاناوستوچهچیزبرایهمۀزمان وشرایطمناسب  ها
آناناست.هیچچیزبراوپنهاننیستواوستشنوایبینا.

گوییم:ماخطاببهایننویسندگانمی

نُتم  ﴿
َ
ع   َءأ

َ
مِ  لَمُ أ

َ
.[۱۴۰]البقرة:﴾ّلَلُ ٱ أ

؟«دانیدیااللهآیاشمابیشترمی»

چهارم:قائلبودنبهنسبیتحقیقتووجودنداشتنحقیقتمطلق
هاباورندارند؛هاومکانآنانبهوجودیکحقیقتثابتدرهمۀدوران

بینیدیگریباطلدانند؛یعنیچیزیراکهتوحقمیبلکهحقرانسبیمی
پنداریشایدفردادرستنباشد.آنچهراامروزدرستمیداندومی

می ارکون ایده»گوید: یکحقیقتاسالمی که جوهریاینگفته و آل
توهمی جز نیست چیزی داشته ادامه امروز تا و تاریخ طول در همیشه

.1«چربطیبهحقیقتوواقعیتنداردایکههیافسانه
دراختیارندارد،وازاینشعارکسحقیقتمطلقراگویند:هیچآنانمی
برداریبرایاهدافسیاسیخودبهره«پذیرشدیگر»و«تعدد»تحتعنوان

کنند.می

                                           
 (.۲۴۷-۲۴۶الفکراإلسالمی،نقدواجتهاد)-1
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بندوباریاست.بهدینیوالحادوبی،بی«دیگر»امامنظورشانازاین
نظرآنانبایدباتماماینمفاهیمبادیدمساواتتعاملوبرخوردکردوهیچ

اییازشتدانستنهیچباوروکردارینیست،نکارهیچاندیشهنیازیبها
آنان یکیاز حقیقتمطلقوجودندارد. زیرا شاذباشد؛ هرچندعجیبو

می آرزوینمی»گوید: ]حتی[ بهدستبیاورییا پیشرفترا توانیرهبری 
حقیقت عنوان به نیز را مقابل طرف رای آنکه مگر باشی داشته را آن

.1«یکحقیقتنسبی،بلکهحقیقتمطلقآنهمنهبهعنوانبپذیری،
تواندبهطورقطعبگویدرایحاصلاینآراءایناستکه:هیچکسنمی

نهایت بلکه نادرست؛ دیگریقطعا اعتقاد رایو حقاستو او اعتقاد یا
تواندبهزبانآوردایناستکهرایاودرستاستبااحتمالجزمیکهمی

.2رایدیگریخطااستبااحتمالصحتخطا،و
داند،ممکناستنزددیگریباطلباشدوآنچهیعنیآنچهآنراحقمی

بیندممکناستازنگاهدیگریشرباشد؛واینهمانچیزیآنراخیرمی
نامند.استکهنسبیبودنحقیقتشمی

آنان،حقیقتممکناستدراسالمباشدوممکناست دربنابرسخن 
دیگرادیانتحریفشدهیاباطلباشد!

بههمینسبببهنظربرخیازآنانهرشهروندیحقدارددرصورتی
.3ندیگریقانعشود،تغییردیندهدکهبهدی

                                           
 (.۳۴۷منهنایبدأالتغییر)-1
داردمی-2 درمسائلیکهاجتهاددرآنجا بهتوانگفتکسینمیبله، تواندحقرا

ارایمندرستاستب»احتکارخوددرآورد،ومنظورامامشافعیازاینسخنکه
 ،اینگونهمسائلاست.«احتمالاشتباهورایدیگریاشتباهاستبااحتمالصواب

گست۲۶۳باحسنالترابی)شمارۀ«المحرر»نگا:مصاحبۀروزنامۀ-3  (.۱۹۹۴،آ
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کسحقیقترادرانحصارخودندارد،برایتنهاهمینیکسخنکههیچ
نبناشده؛یعنینقضاصلایمانکافیاست؛زیرااصولایمانبرقطعیتویقی

کسیکهبهتوحیدخداوندیقیننداشتهباشددردینخداوندمومنبهشمار
آیدوکسیکهبهطورقطعویقینوبدونشکاللهرافردوصمدودرنمی

شود.شریکندانددردینخداوندمومندانستهنمیپادشاهیوخلقتبی
ازتحریفوتبدیلمصوننداندو وهرکسبایقینیبدونشکقرآنرا

راخاتمپیامبراننداندویقیننداشتهباشدکهوحیباوفاتایشانپیامبر
شود.منقطعشده،دردینخداوندمومندانستهنمی

وهمینطوردرمورددیگراصولوقطعیاتدین.

َُٰل  ٱإَِّل  ق ِ ل َ ٱ دَ َفَماَذ  َبع   قُّ  ل َ ٱَربُُّكُم  ّلَلُ ٱفََذَٰلُِكُم ﴿ َّنَٰ  لَضَل
َ
فَأ

 َ .[۳۲]یونس:﴾٣٢فُونَ تُص 
گمراهی» جز حقیقت از بعد و شما؛ حقیقی پروردگار الله، است این

؟«شویدنه]ازحق[بازگردانیدهمیچیست؟پسچگو
نمی متعدد حقیکیاستو بنابراین، گمراهیانواع اما گوناگونشود،
دارد.پسبعدازحقچیستجزگمراهی؟

امرخداوندبهپیرویاز اگراینگونهبودوحقیقتمطلقوجودنداشت،
گویندهامیمعنیبود،واگرچنینبودکهاینحقوپایبندیبهآنپوچوبی

معنابودکه:اینسخنپروردگاربی

َن َهََٰذ  ِصَرَِِٰط ُمس  ﴿
َ
ا  بُِعوهُ  تَ فَٱ َتقِيٗماَوأ ُبَل ٱَوَّل تََتبُِعو   َفَتَفَرَق بُِكم   لسُّ
َٰلُِكم   َسبِيلِهِۦ   َعن َُٰكم َذ .[۱۵۳]األنعام:﴾١٥٣َتَتُقونَ  لََعَلُكم   بِهِۦ َوَصى
من،پسازآنپیرویکنیدوازراه» ها]یو]بدانید[ایناستراهراست 

ازراهویپراکندهمی هاستکهرویمکنید.اینسازدپیدیگر[کهشمارا
.«]الله[شمارابهآنسفارشکردهاست؛باشدکهبهتقواگرایید



63 هایی که این مدرسه اصول خود را بر آن بنا کرده است زیر ساخت

 

اینراهمستقیمیکهخداوندمارابهپیرویازآنفراخواندهکجاست،
هایباطلکهمااگرهیچکسحقیقترادراختیارندارد؟وکجاستاینراه

.نسبیاست؟!راازپیمودنآننهیکردهاست،اگرحقیقت
و» نهی و امر زیرا آخرشزندقه؛ استو مذهبآغازشسفسطه این

برمی احکام این از را وعید و تحریم و خودشوجوب انسان آنگاه دارد؛
نمیمی خواهدحرامماندکههرچهرادوستداردواجبکندوهرچهرا

بود،کهاینکفرهدبداند،ودرنتیجههمۀپندارهاوکردارهاباهمبرابرخوا
.1«وزندقهاست

گروهی»گوید:قائالنبهایناندیشهراجاهلدانسته،میابنجوزی
بهندانستنزده انداشیاءدرذاتخوداندگمانکردهازکسانیکهخودرا

بلکهحقیقتآن براساسگمانیکهحقیقتیواحدندارند؛ نزدهرقوم، ها
.2«ست...سبتبهآندارند،متفاوتان

                                           
 (.۱۴۵-۱۹/۱۴۴مجموعالفتاوی)-1
 (.۵۴تلبیسابلیس)-2
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دعوتبهقرائتیجدیدومعاصرازنصشرعی،دعوتیاستداراینتایج
بسخطرناک،ازجمله:

دینی؛چنینقرائتجدیدیباعثسلبازبینرفتناعتمادبهمنابع-۱
شود.اعتمادازمنابعدینی)قرآنوسنت(دردرونمردممی

الغایعملبهقرآن.قرآنیکهنازلشدهتامرجعودستورالعملیبرای-۲
باچنینقرائتیهرکسازنصقرآنیچیزیخالفدیگری زیرا مردمباشد؛

کههمۀمردمبهآنرجوعکنندخواهدفهمیدودرنتیجههیچقانونعامی
ایازقرآنوجودنخواهدداشت.برایمثالهنگامیکهبراییکیازآنانبهآیه

استنادشودخواهدگفت:اینفهمتوازاینآیهاستوبرایمنملزمنیست.یا
.هایممکناست!خواهدگفت:اینهمیکیازقرائاتازدیگرقرائت

عباسیادیگرسلفچنینگفتهاست،خواهدگفت:اگربهاوبگویی:ابن
.هایممکناست!رایابنعباسهمیکیازقرائت

اندیشه چنین ماندننتیجۀ و زمین از الهی قرآن شدن برداشته ای
احتمالیبشریاست.امافهمیدنقرائت ازآیات«مرادخداوند»هاینسبی 

کهحقیگانهاستازنظرآنانغیرممکناست.
بهفرضاینکهنصدرذاتخوددارایمعنا»گوید:صرحامدابوزیدمین

بازهمغیرممکناستکهکسیادع کندفهمویمطابقآنمعناباشد، ا
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گرنازلیعنیپسازآنکهخداونداینقرآنراهمچوننوریتبیین.1«است
باشدوازتاریکی اینانهابهسوینورهدایتماننماینمودتاراهنمایما د،

کنندخواهنداینرابطهرامیانبندگانوپروردگارقطعکنندوادعامیمی
تواندبهمرادومقصودخداونددستیابد.هیچبشرینمی

شوند الفاظی سنت و قرآن استکه این چنینسخنی حتمی نتیجۀ
اینامتنیزماننددیگربی معنیکهنتوانبهآنرجوعکرد.بدینترتیب،
روایتهاخواهدشدکهوحیالهیراتعطیلنمودند.اززیادبنلبیدتام

 الله رسول گفت: استکه سپسفرمود: شد، یادآور این»چیزیرا و
«.هنگامیاستکهعلمازبینبرود

ما حالیکه رفتدر بینخواهد از علمچگونه خدا؛ ایپیامبر گفتم:
می یادقرآن فرزندانمان به و بهمیخوانیم نیز فرزندانمان و دهیم
شانخواهندآموخت]واین[تاقیامت]ادامهخواهدداشت[؟فرزندان

 فقیه»فرمود: از را تو لبید! ترینمادرتبهعزایتبنشینداینفرزندأم
بینیکهتوراتوانجیلدانستم!مگریهودونصاریرانمیمردانمدینهمی

.2«برند؟ننمینندوهیچسودیازآخوارامی
تریننتایجچنینقرائتی،الغایفهمصحیحدیناست:ازازخطرناک-۳

احتماالت نصبا از یکقرائتتحریفشده قرائتجدید، این آنجاییکه
نظربی در با و فردی، آنجاییکهقرائتیاستشخصیو از و است؛ شمار

زمانه در اکنون اینکه داشتن شرایط  با بسیار آن شرایط  که هستیم ای
دینیصحیحیباشدکهتهمتفاوتاست،چنینقرائتیمیگذش تواندناسخ 

                                           
 (.۲۱۹نقدالخطابالدینی)-1
 (آنراصحیحدانستهاست.۲۷۷آلبانیدرمشکاة)(.۴۰۴۸بهروایتابنماجه)-2
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.1اندبرتاکنونبهیکدیگررساندههایامت،پیدرپیازدورانپیامنسل
توانبرآنازاینقرائتجدید،دینیسربرخواهدآوردکههرنامیمی

گذاشت،جزاسالم.
رسالتدوم»ین،مصطلحگرانبراینفهمجدیدازدبرخیازاینتحریف

«اسالم اطالقکرده«رویدومرسالتاسالم»یا اشارهبهاینکهرا با اند،
مستقر آن بر مسلمان امت فهم که است همانی اسالم نخست رسالت
آناستکه]تاکنون[فهمیدهنشدهو آن،پیامحقیقی  گردیدهورسالتدوم 

قرائتجدید،بهحقیشودکهوقتآنرسیدهتافهمیدهشود،تاهماندین
.2دهدآنبشارتمی

دینکهازاینقرائتبرمی آید،فهمیاستکهممکناستازفهمجدید 
اساسباهرفهمیکهتاکنونرایجبودهبهمخالفتبرخیزد؛چهفهمآنچه

.3یامسائلمربوطبهشریعتواخالقهایعقیدهمربوطاستبهپایه
گویند،آناسالمینیستائتمعاصرازآنسخنمیاسالمیکهدراینقر

نازلنمودهاست:برمحمدکهالله

                                           
1- حتیمفهوم الله»بلکه ارکونمی« است. آنانقابلتغییر نزد نیز برعکس»گوید:

فرض را تغییرناپذیر ثابتو و متعال و خداییزنده وجود سنتیکه مسّلم عقیدۀ
مفهومخداوندنمیمی آننجاتیاکند؛ تاثیر تاریخو فشار اینتوانداز منظورم بد.

دوران تغییر با نیز اینمفهوم زماناستکه و میها تغییر و تحول دچار شود.ها
 (.۲۰مفهومالنص)

دینپرداخته-2 از آنبهشرحفهمجدید در که را کتابخود محمدطاها، محمود
اب)رسالتدومدراسالم(وکت«اإلسالميرسالةالثانیةفال»اینگونهنامنهادهاست:
 عنوان تحت را العشرین»دیگری القرن إلنسان یصلح ال األولی برسالته «اإلسالم

 )رسالتنخستاسالمبرایانسانقرنبیستممناسبنیست(.
 (.۱۳۴نصرحامدابوزید،النص،السلطة،الحقیقة)-3
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ِينَ ٱإَِن ﴿ ِ ٱ ّلَلِ ٱِعنَد  ل  َُٰم  س  ل  ا  ََّلِينَ ٱ َتلََف خ  ٱَوَما  َل وتُو 
ُ
 إَِّل ِمن   ِكَتََٰب ل  ٱأ

ا  َما دِ َبع    ّلَلَ ٱفَإَِن  ّلَلِ ٱ َيَِٰت أَِب ُفر  يَك   َوَمن َنُهم   بَي   اَي  َبغ   مُ عِل  ل  ٱ َءُهمُ َجا
ِ ٱََسِيُع  [۱۹]آلعمران:﴾١٩َسابِ ل 

آنان» کتاببه کسانیکه استو هماناسالم الله حقیقتدیننزد در
دادهشدهبایکدیگربهاختالفنپرداختندمگرپسازآنکهعلمبرایآنان

 میانآنانوجودداشتو آنهمبهسابقۀحسدیکه آمد؛ هر]حاصل[
.«کسبهآیاتاللهکفرورزدپس]بداند[کهاللهزودشماراست

فرماید:همچنینخداوندمتعالمی

َ  َتغِ َوَمن يَب  ﴿  ِ ٱ َغي  َلَٰمِ ل  َبَل  فَلَن ادِينٗ  س  ِمَن  ِخَرَِ ٓأۡلٱ ِف  وَُهوَ  ِمن هُ  ُيق 
[۸۵]آلعمران:﴾٨٥َخَِِٰسِينَ ل  ٱ
وی» از اسالمیدینیبرگزیند کهجز هر درو او و نخواهدشد پذیرفته

«.آخرتاززیانکاراناست
نشده، کامل و باز، جدید، است اسالمی آنچه1بلکه برعکس یعنی

ارادهکردهاست:پروردگار

َ ٱ﴿  ك   و مَ َل 
َ
ُت  دِيَنُكم   لَُكم   َمل ُت أ ت َمم 

َ
َمِّت  َعلَي ُكم   َوأ  َورَِضيُت  نِع 

ِ ٱ لَُكمُ  َلَٰمَ ل  .[۳]المائدة:﴾ادِينٗ  س 
اتمام» به شما بر را نعمتم و ساختم کامل برایشما را دینتان امروز

.«رساندمواسالمرابرایشمابهعنواندینپسندیدم

                                           
شود؛بلکهدرهرسیاقاجتماعیوفرهنگیواسالمهرگزکاملنمی»گوید:ارکونمی-1

دوبارهچارچوب بایدآنرا قضایافی«بندیوبازتعریفنموددرهرمرحلۀتاریخی،
 (.۱۷۴نقدالعقلالدینی)
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روشنفکرانۀامروزی،ضرورتاالزمنیستکهبرپنجرکنبنا اسالمجدید 
دزیراشدهباشد؛مثالشهادتیندرایندینجدیدمعنایایمانیخاصیندار

درحقیقتوطبقمقتضیاتزمانهمعنایگواهیدادن،بهزبانآوردنیا»
بنابراین است. زمانه بر دادن گواهی آن معنای بلکه نیست؛ آن نوشتن
شهادتینیکاعالنلفظیدربارۀالوهیتیاپیامبرینیست؛بلکهیکگواهی

.1«قضایایدورانوحوادثتاریخاستنظریویکگواهیعملیبر
امابخشدومشهادتاساسًاازاسالمنیست؛بلکهتوسطمسلمانانبهاسالم

.2بودبرایبههمرسیدنهمۀادیانافزودهشده؛چراکهاسالمدرآغاز،دعوتی
ونیازینیستکهمردمبرایبرپاکردننمازبهصورتگروهیدرمسجد

بلکهبرای4وواجبنیست،3جمعشوند؛زیرانمازیکمسالۀشخصیاست،
بهفرمان نرمکندواورا برداریواینفرضشدتاسرکشیانسانعربرا

دهدووورزشیوگاکارآنراانجاممی5شنویازفرماندهعادتدهد،حرف
.6اندتکهفقهاازآنغفلتورزیدهاینهمانچیزیاس

شرا زیرا ندارد؛ اشکالی نمازها میان جمع باعثهمینطور جدید یط
.7قتدربسیاریاوقاتغیرممکنباشدبندیبهوشودپایمی

                                           
 (.۱/۱۷حسنحنفی،منالعقیدةإلیالثورة)-1
 (.۲۵نگا:صادقالنیهوم،صوتالناس،محنةثقافةمزورة)-2
ار-3 از نقل هوماسبه کتابشعبدالرزاق در الج»کون فالقراءة ضوابطيدیدة ضوء

 (.۱۶۹«)التفسیر
 (.۶۳عبدالمجیدالشرفی،اإلسالمبینالرسالةوالتاریخ)-4
 (.۱۱۱-۱۱۰عبدالهادیعبدالرحمن،سلطةالنص)-5
 (.۱۳۴-۱۲۷األسر)يصادقالنیهوم،اإلسالمف-6
 (.۶۱-۵۸اإلسالم)يیةالتیسیرفجمالالبنا،الحرج،قض-7
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اختیاریاستزکات بلکه واجبنیست، فایده.1نیز سویدیگر از ایو
بردنددرنظرگرفتهنداردزیرااوضاععربرادردورانیکهدرآنبهسرمی

.2م...هایعظیهایکوچکومتوسطپرداختهتاثروتوبیشتربهثروت
اختیاریاست، بلکه همینصورتواجبنیست، به نیز برای3روزه و

بنابراینروزهبرای برایمحیطعربیگذاشتهشده، زیرا عربفرضاست،
توانگفتروزهبلکهمی4مسلمانغیرعربصرفایکالگووپنددینیاست؛

.5شوددمیراباعثپایینآمدنتولیبرایمسلمانانایندورانحراماست،زی
هایمعروفبرگزارشودوحجعقلیحجنیزضرورینیستباهمانآیین

.6یاحجروحیبهجایآنکافیاست
رابه7برایناساس،وبرمبنایاینفهمجدید،اینقرائتاحکامحدود

نمودهو الغا نامناسببرایدورانما، اعتباراینکهاحکامیاستتاریخیو
.1ناحکام،وحشیانهوتنفرآمیزاستنکهایهمینطوربهسببآ

                                           
(،والعشماوی،جوهراإلسالم۶۳اإلسالمبینالرسالةوالتاریخ)عبدالمجیدالشرفی،-1

(۷-۸.) 
 (.۱۵۱-۱۵۰جابری،وجهةنظر)-2
 (.۶۴-۶۳(واإلسالمبینالرسالةوالتاریخ)۱۷۳شرفی،لبنات)-3
 (.۱۰۹عبدالهادیعبدالرحمن،سلطةالنص)-4
یارانخودرادرحالجنگدررمضاندستوربهافطارارکوندربارۀاینکهپیامبر-5

می داد، نیزهم»گوید: عقبماندگیهستیمما اکنوندرحالنبردبا مصاحبهبا«.
 .۱۹۸۶بهتاریخفوریهObservateur Nouvelمجلۀفرانسوی

 میالدی.۳۴،۱۹۸۹(شمارۀ۱/۲۳«)الکرمی»ارکون،مجلۀ-6
گوید:می۱۷/۴/۱۹۹۵بهتاریخ«دراشپیگل»امجلۀآلمانیحسنترابیدرمصاحبهب-7

هم» نمیاینحدود اجرا سودان در شریعتداریماکنون از ما تفسیریکه زیرا شود
 «.شودهایاسالمیاجرامیترازآنچیزیاستکهدردیگرسرزمینپیشرفته
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همینطورنظامارثراکهمیانمردوزنتفاوتقائلاست،بهاینگمان
.2مانیست؛بنابراینبایدلغوگرددکهمناسبدوران

نظامخانواده،یعنینظاممربوطبهقیمومیتوطالقوسرپرستیکودک
اتایندورانسازگارنیستووچندزنیوتحریمسقطجنیننیزباتغییر

مساوا عدالتو با زیرا شود، تعدیل یا الغا منافاتباید زن و مرد میان ت
.3دارد

کهارکونمی آنطور و بهمنع»گوید: قرآنجز تاملدر با قرائتهمراه
اینقرائتهمچنینبهآنچهشبیهبهمباح4شود!!تعددزوجاتمنتهینمی
انواعزن نصوصدانستنبرخیاز از دایرۀجرمکه وخارجساختنآناز ا

بایدمعنایزنارا»گوید:قطعیثابتاست،منجرگردیده؛محمدالشرفیمی
بهرابطۀجنسیبهزنومردیمنحصرکردکهیکیازآندومتاهلباشد؛

.5«توانجرمدانستوعارتباطرامیزیراتنهااینن
 اساس بر بلکه نیست؛ حرام نیز محمدگفتهخمر و عشماوی های

ربایحرامهمتنهاآن6شحرور،تنهادستوردادهشدهازآنخودداریشود؛
استکهچندبرابرباشد.

                                                                                           
 (.۸۹محمدالشرفی،اإلسالموالحریة)-1
گوید،دادندوبرابرسهمزنانبهمردان،پاسخگوییبهنیازبریمیزیراآنطورکهجا-2

 (.۵۵-۵۴جامعهدرآندورانبود.نگا:التراثوالحداثة)
 (.۸۲عبدالمجیدالشرفی،اإلسالمبینالرسالةوالتاریخ)-3
 .۱۹۸۶بهتاریخفوریهObservateur Nouvelدرمصاحبهبامجلۀفرانسوی-4
 (.۸۵ریة)اإلسالموالح-5
6-( السیاسی اإلسالم عشماوی، سعید والقرآن۱۲۱محمد الکتاب شحرور، محمد ،)

(۶۰۶) 
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برایآنفرستادهشدکامالمسخاینگونهآناسالمربانیکهمحمد
شدهبهجایشاسالماختراعیدیگریباارکانینوینوامروزیوباز،ظهور

بمی که فهمیابد تاویلرایهمۀ و متوقفها معینی حد در و دارد جا ها
شود،چراکه]اینروشفهم[هیچحدوحدودیندارد.ایماننیزنهآننمی

بلکهایماندردورانمایعنیمنتقل»ایمانیاستکهبرششرکنبناشده
ازنظام مندبودنخلقتوهستی،چنانکهخداونددرشدنبهادراکعمیق 

اینمرحلهق و نموده بیان برگزیدگانخداوند،رآن جز ایاستایمانیکه
.1«آننرسیدهاستکسیبه

و الله رکنایمانبه دو تنها اینایمانمعاصر، آناندر برخیاز نزد و
.3«ایمانبهاللهوپایداری»دیگرونزدبرخی2آخرتکافیاست،

 نصرانیان کردن وارد رویکردی، چنین از مفهومهدف در یهودیان و
ایمانواسالم،ونجاتیافتهدانستنآناندرروزقیامتاست.

زاستهاوهمۀادیانساختگیباونزدگروهسوماینمجالبرایبودایی
.4کهسواربرکشتینجاتشوند

زیرابرایمومندرجهانامروزبسیارسختاستکهچالشدیگرادیان
دشنادیدهبگیرد؛چراکهخالفحکمتالهیاسترادربرابردینارثیخو

مسلمانسهچهارممردمغیرمسلمانهمدورۀخودمرامحکومبه کهمن 
.5رفتنبهجهنمبدانم!

                                           
 (.۴۹۸-۲/۴۹۷ابوالقاسمحاجحمد،العالمیةاإلسالمیةالثانیة)-1
 (.۳۱محمدالشحرور،نحوأصولجدیدةللفقهاإلسالمی)-2
 (.۱۲۱-۱۰۹عشماوی،جوهراإلسالم)-3
 (.۸۴(،وارکون،الفکراإلسالمینقدواجتهاد)۶۰اإلسالم)نگا:نافذةعلی-4
 (.۱۰۱عبدالمجیدالشرفی،لبنات)-5
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لفظ سیاسی، و ملی اجتماعیو مفاهیم تغییر بنابر آنان، نزد که چرا
می«مومن»و«مسلمان» وتوانبریهودیانونصرانیاننیزاطالقنمودرا

ـکهبهمعنایتوحیداستـبهمفهوموحدتادیان«ملتابراهیم»مفهوم
تغییرمعنایافتهاست.

شرکبهخداوندنیزدیگربهمعنایمتوجهساختنعبادتبهسویغیر
با نیافتن تغییر اینجهانمتحرکو معنایثباتدر به بلکه نیست؛ الله

تغییر حال در همیشه که است موضوعی عقبشرایط دیگر، بیان به ند.
.1ماندگیشرکاستوپیشرفت،توحید
.2اندیشۀآناناستنهتوحیدخدایانتوحیدهمانوحدتمیانامتو

.3هایایمانوتوحیداستـازشعبههنرنیزـازجملهرقصوموسیقی
وعمومغیبیاتازجملهعرشوکرسیومالئکهوجنوشیاطینوصراط

.4ایچیزینیستجزتصوراتیاسطورهاعمالودیگرعقایدغیبیهایونامه
اندتابتوانندایاستکهکاهناناختراعشکردهدنیایدیگرنیزاسطوره

.5نترلیابندوبرآنانحکومتکنندبرمردمک
اندنهزندهشدنبیانکردهومنظورازرستاخیزیکهقرآنوپیامبر

عقبما و دنیایکودکی از رستاخیزی بلکه مر ، از جهانبعد به ندگی
گاهیاست .6پیشرفتوآ

                                           
 (.۴۹۶شحرور،الکتابوالقرآن)-1
 (.۵۷-۵۴حسنحنفی،حوارالمشرقوالمعرب)-2
بیانکردهاست.«قیمةالدین...رسالیةالفن»اینسخنراحسنترابیدرکتابخود-3
 (.۱۳۵ابوزید،النص،السلطة،الحقیقة)نصرحامد-4
 (.۸۲صادقالنیهوم،اإلسالمفیاألسر)-5
 (.۱۰۷-۱۰۶صادقالنیهوم،اإلسالمفیاألسر)-6
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هابهحرکتافتندوشایدرستاخیزیکواقعۀمادینباشدکهدرآنکوه»
حزبو معنایرستاخیز به رستاخیز، بلکه زمینبرآید؛ مردگاناز اجساد

ر و امت واقعهرستاخیز یعنی باشد؛ روح نشانگرستاخیز که شعوری ای
.1«است،دربرابرلحظۀمر وسکونلحظۀبیداریدرزندگی

یکتصویرگریهنریاستبه»درواقع«لوحمحفوظ»وسخنقرآناز
ندقیق ُمَدوَّ علم که چرا درهدفاثباتتدوینعلم، علمیاستکه از تر

.2«صورگردداندگارشودیادرذهنتحافظهم
وبرایاینکهانسان،مسلمانبهشمارآیدنیازیبهایننداردکهبهجنو

قلب ایمانچیزیاستکهدر زیرا آنرامالئکهایمانآورد؛ افتدوکردار
.3تصدیقنماید

 دنیای»و در نه هستند، دنیا همین عذاب  و خوشی دوزخ، بهشتو
 سویآن مر به پساز انسان میدیگریکه همینمحشور دنیا گردد؛

زمیناستودنیایدیگرنیزهمینزمیناست؛بهشت،هرخیریاستکه
و4،«دردنیابهانسانبرسدوجهنمهرشّریاستکهدرآنبهانسانبرسد

هاییاستبرایآینده]اما[بهزبانامورمربوطبهمعاددرحقیقتپژوهش»
هایحالهازخاستگاهدادهتایجآیندهماندورانوبههدفآشکارشدنن

.5«حاضر

                                           
 (.۴/۵۰۸حسنحنفی،منالعقیدةإلیالثورة)-1
 (.۴/۱۳۵پیشین)-2
 (.۹۳حسنحنفی،فیفکرناالمعاصر)-3
 (.۴/۶۰۱منالعقیدةإلیالثورة)-4
 (.۴/۶۰۵پیشین)-5
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 شدن»و برپا و صور در دمیدن از متناقضاتمنظور میان نبرد قیامت،
.1«است
[،هنروزندگیبدوننگرانیها]یبهشتامامنظورازحورعینولذت»
.2«است

که است فاسدی تاویالت با شرعی نصوص تفسیر گروه، این روش
استواینبرایباطلدانستنروشآنانکافیمتضمنتکذیبپیامبر
شانصدقمیدربارهاست،وسخنپیامبر درآخرامت»کندکهفرمود:

و شما که گفت خواهند سخنانی شما برای که بود خواهند مردمی من
.3«اند،پسازآنانبرحذرباشیددهپدرانتاننشنی

 است: آمده دیگر لفظ در »و الزمان، آخر دروغگویی4دجاالندر بسیار
پدرانتان نه و شما نه که گفت خواهند سخنانی برایتان که بود خواهند

گمنشنیده را ازآناندوریگزینیدوهشدارکهشما راهنسازندوبهفتنهاید،
.5«نیاندازند

اماادعایبرخیازآنانکهاینهمانتجدیددردیناستکهپیامبر
بیاننمودهوفرموده هماناخداوندبرایاینامتدرراسهرصد»است:

6«سالکسانیرابرانگیختهخواهدکردتادینشانرابرایآنانتجدیدنمایند

                                           
 (.۲۳۷-۲۳۶الکتابوالقرآن)-1
 (.۱۴۰۱۴۱ترکیعلیالربیعو،العنفوالجنسفیالمیثولوجیا)-2
 (.۶بهروایتمسلم)-3
نامند.لساناورابهسببفریبوتلبیسبرمردموزیباجلوهدادنباطل،دجالمی-4

 (.۱۱/۲۳۶العرب)
 (.۷بهروایتمسلم)-5
داند.(آنراصحیحمی۲۷۵۵(.عالمهآلبانیدرصحیحالجامع)۴۲۹۱روایتابوداود)به-6
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ادعایصحیحینیست،زیرامنظورازتجدیدونوسازی،احیایآنبخشاز
ورهنمودهایدینیاستکهپیامبرنشانه ویاراناووکسانیکهبهها

اختراعیآنپیرویکردهنیکیاز 1اندبرآنبودند،نهآوردنیکدینجدید 
ویارانشوامامانقرونفاضلهبرآنبودند،درتناقضکهباآنچهپیامبر

است.
ناپاکی اما است، ناپذیر تغییر ثابتو اساسدین که وچرا اوهام و ها

اینهمانچیزیسازدواشتباهات،عقلمردمورفتارهایآنانراآلودهمی
استکهنیازبهنوسازیوتجدیددارد.

گوید:مجمعفقهاسالمیدربارۀاینقرائتجدیدازقرآنچنینمی
در» کنفرانساسالمی سازمان به وابسته اسالمی فقه مجلسمجمع

صفرتا۳۰دورۀسیزدهمخودکهدردبی)اماراتمتحدۀعربی(بهتاریخ
میالدیتشکیل۲۰۰۵آوریل۱۴تا۹یبرابرباهجر۱۴۲۶پنجربیعاألول

هایواردهدرخصوصموضوعقرائتجدیدگردید،پسازاطالعازپژوهش
ازقرآنونصوصدینی،وپسازشنیدنمناقشاتیکهدراینموردصورت

گیرد:گرفت،چنیننتیجهمی
می نصوصدینینامیده قرائتجدید آنچه تحریفنخست: به اگر شود

عانینصوصمنجرگرددـحتیدرصورتاستنادبهاقوالشاذـبهطوریم
کهنصوصدینیراازمعانیمجمععلیهخارجسازدودرتعارضباحقایق
و اسالمی جوامع علیه بزر  خطری و منکر بدعتی گیرد، قرار شرعی

وارزشفرهنگ بایددرنظرگرفتکههایآنبهشمارمیها اینرا و آید،

                                           
بازسازیدوبارۀآنامکانحسنحنفیبهصراحتبیانمی-1 با کندکهتجدیددین،

بایدآننظریۀارثیرابراساسنیازهایایندورانتغییردادو]اینتغییر»پذیراست:
 (.۶۱التراثوالتجدید)«.ازنمودراباید[ازاصولدینآغ
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را تفسیر که معیارهایی نداستن سبب به اندیشه این صاحبان از برخی
میضابطه مند یا هوسنوگرایی»سازد چارچوب« از خارج منضبطو غیر

اند.شرعیدچارآنشده
هاگرددکهبرخیازدانشگاههایبروزاینخطروقتیآشکارمیامانشانه

قرائت وسائلمختاینگونه با و پذیرفته را میها آن ترویج ولفبه پردازند
پایان در را موضوع این به رسالهنامهپرداختن و موردها دانشگاهی های

می قرار درتشویق شرکت و سخنرانی به را اندیشه این صاحبان و دهند
کنندوبهترجمۀآنچهدراینزمینهنوشتههایمشکوکدعوتمیکنفرانس

سا برخیاز و اقبالنشانداده بهنشرکتابزمانشده نیز هایمسمومها
پردازند.آنانمی

ایآیدکهپارهدوم:جلوگیریازاینجریان،ازواجباتکفاییبهشمارمی
ازوسایلرویاروییباآندرذیلبیانشدهاست:

هایاسالمیبهایستادندربرابراینخطرحتمیوـفراخوانیحکومت
میانآزاد همراهبااحترامبهآشکارنمودنتفاوت  یبیانمسئوالنۀهدفمند 

توانندبااقداماتالزمهامیثوابت،باآزادیلجامگسیختۀویرانگر.حکومت
ایوتالشدرومراقبتازموسساتنشرومراکزفرهنگیوموسساترسانه

گاه سازیکلیجوانانودانشجویاننسبتبهاسالم،وآشناساختنجهتآ
صحیحوشرححدیثنبوی،وظیفۀآنانبامع یارهایاجتهادشرعیوتفسیر 

خودرابهانجامرسانند.
مانندبرگزاریکنفرانس مناسب، ابزار از استفاده هاییکهایناندیشهـ

پژوهشعلوم دعوتبهتعمقدر و بررسیگذاشتهشده آنبهبحثو در
منضبطبراساسشرعیواصطالحاتآنشود.همینطورتشویقبهاجتهاد

ضوابطشرعیواصولزبانعرب.
ـگسترشمجالگفتگویروشمندومثبتبادارندگانایناندیشه.
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دهیعلمیهایاسالمیبرایتمرکزبرپاسخـتشویقمتخصصانپژوهش
هابهویژهدرسیستمآموزشی.هایآناندرهمۀعرصهومناقشۀاندیشه

 دانشجویان از برخی راهنمایی دکتریدردورهـ لیسانسو هایفوق
رسالهرشته موضوعات انتخاب برای شریعت و حدیث و عقیده هایهای

علمیخوددرنشرحقایقورداینآراءوادعاها.
همراه به اسالمی فقه المللی بین مجمع تابع کارگروه یک تشکیل ـ

ا به مربوط تالیفات که موضوع این در گسترده ینتاسیسیککتابخانۀ
ایباشدبرایگیرینمودهتازمینههاوردودراپیزمینهوهمینطورپاسخ

پژوهش دیگرنوشتن پژوهشگران میان هماهنگی  و قوی و دقیق ها
.1هاناسالموخارجآن،واللهاعلمموسساتپژوهشیدرج

                                           
 (.۴/۱۶:۱۴۶مجلۀمجمعفقهاسالمی)-1



 
 

 

 

 

 صاحبان قرائت جدید و اصطالحات عجیب و نامأنوس

مالحظه از مییکی کلی طور به که منهجهایی این اصحاب بر توان
هایشانگرفت،استفادهازالفاظسنگینوبازیبااصطالحاتاستتانوشته

هرچهبیشترعجیبوغریببهنظرآید.
روش از عربی[، ]به تالیف و نوشتن در آنان شایع دادنهای پایان

 به ویة»اصطالحات خود« تنها که بگیرد غریبی معانیعجیبو استتا
دانند.می

نامند.برایمثال،سلفیه)سلفیت(راسلَفوّیةوسلفیراسلفویمی
گرایی(رااصولوّیةواصولگرایانرااصولویونگویند.اصولیه)اصول

و تاریخوییاگرایشتاریخوی، اختاریخوتاریخیرا القویواخالقیرا
.1اسالمیرااسالموینامند

هابااستفادۀمکارانهازاصطالحاتپیچیدهومبهمیاستمانندهمۀاین
3فیوچریزم،2هومانیزاسیون،1امپریسیزم،3اپیستومولوژی،2یسیزم،گنوست

                                           
هایدیگریرانیزذکرمنظورنویسنده،درزبانونوشتارعربیاست.نویسندهمثال-1

 کردهبودکهبرایطوالنینشدنمبحثازترجمۀآنخودداریکردم.)مترجم(
 گرایی.نانیبهمعنایعرفانبهعربی:غنوصیة؛مصطلحیاستاساسایو-2
شناختمعرفت-3 یا شاخهسناسی، وشناسی. معرفت چیستی به که فلسفه از ای

 پردازد.هایرسیدنبهآنمیراه
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َزَمکانی8سیکوالستیکیسم،7دیالکتیک،6منشویسم،5بلشویسم،4آنتولوژی،
ماگوژی1هرمنوتیک9نی(،سمولوژی،)زمانیمکا .2ود 

                                                                                           
1- بهمعنایتجربهاإلمبریقیةبهعربی: نگرشیفلسفیکهشناختانسانیرا؛ گرایی.

 داند.اساساازطریقحواسوتجربهمی
 ة؛بهمعنایانسانشدن،یاسیرتحولبهسویانسانشدن.بهعربی:أنسن-2
گری،یاگرایشبهآینده.حرکتیاستدرهنروبهعربی:مستقبلیة؛بهمعنایآینده-3

 معماریو...بههدفآغازدورانجدیدوبریدنازگذشته.
 شناسی.بهعربی:علمالوجود؛بهمعنایهستی-4
نایاکثریت.دستۀتندروترحزبکارگرسوسیالدمکراتایاستروسیبهمعکلمه-5

بهرهبریلنین۱۹۰۳مارکسیستیروسیهبودندکهدردومینکنگرۀحزبدرسال
ها)اقلیت(معتدلجداشدندودرپایانحزبکمونیستشورویراازدستۀمنشویک

گرفتند.قدرترادرروسیهبهدست۱۹۱۷تشکیلدادند.آنانسرانجامدرانقالب
 پدیا()ویکی

منشویک-6 معنایاقلیت. معتدلواژهایروسیبه دستۀ سوسیالها حزبکارگر تر
بلشویک برعکس که بودند روسیه مارکسیستی روشدمکرات به معتقد ها

 پدیا(آمیزبرایتغییربودند.)ویکیمسالمت
ومناظرهاستکهاییونانیبهمعنایمباحثهومناظره.روشیخاصازبحثواژه-7

 پدیا(اولبارسقراطدرمقابلطرفمقابلدرپیشگرفت.)ویکی
یونانی-8 واژۀ برگرفتهاز اسکوالستیک، درScholaسکوالستیکیا بهمعنیمدرسه.

شد،بنابراینمجموعهعلمقرونوسطیمعرفتتنهادرمدارسوکلیساهاتدریسمی
 و منسوبشد مدرسه حکمتبه یمدَرس»و طرفداراناینمکتبرا« گرفت. نام

مدرسیونیارواقیونگویند.هدفاینمکتبگسترشوشرحتعالیممسیحبهکمک
 فلسفۀیونانبود.

 شناسی.نشانه-9
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ختم«لوژی»درکلاشتیاقعجیبیبهاستفادهازکلماتیدارندکهبه
میمی گاه مثال نویسندهشود. میبینی ای و»گوید: سیکولوژی سطح در

«.سوسیالوژیوانترپولوژی...
ودیگرالفاظغریبکهبسیاریازروشنفکرانسادهمجذوبآنشدهو

کتابآن مجالسو در و دانشفرضکردند استفادهرا آن از خود های
کنندتاآنانراروشنفکرومتمدنوامروزیبنامند!می

چاره ژرفخوانندگاننیز اهلدانشو آنانرا آنکه نگریایندارندجز
بدانند،هرچندازسخنانشانسردرنیاروند.

 الله رسول میچنانکه »فرماید: امبیشترین بر آن از که تمچیزی
.3«ترسم،هرمنافقسخنوراستمی

نوشته این نفهمیدن به نیز اندیشه این طرفداران خود هاشگفتآنکه
 برایمثال، بهکهکتاب«هاشمصالح»اعترافدارند. هایمحمدارکونرا

نتوانستهسرازایناصطالحات»کندکهویعربیترجمهکردهاعترافمی
گرپسازدهسال،وبعدازآنکهسهسالبهمطالعهوپژوهشدردربیاوردم
هایفرانسویپرداخت،تاآنکهتوانستهمعنایآنراهمانگونهکهپژوهشکده
آنخواستهاستفادهکن .4«اند،تصورکندندگان 

                                                                                           
کشفپیام-1 هدفاینعلم تاویل؛ علم نشانههرمنوتیکیا معانییکمتنها، و ها

 است.)نگا:ویکیپدیا،هرمنوتیک(.
آناستکهشخصیبهجایاستداللواقامۀبرهانبرایبهمعنای-2 مردمفریبی.

هایجمعیوتوسلکندازراهتحریکاحساساتوهیجاناثباتیکعقیده،سعیمی
بهعواطفوجوحاکم،نوعیتصدیقجمعینسبتبهننتیجۀمطلوبخودبهدست

 فریبی(.پدیا:عوامآورد.)ویکی
 (آنراصحیحدانستهاست.۲۳۹(.آلبانیدرصحیحالجامع)۱۴۳بهروایتاماماحمد)-3
 «.أینهوالفکراإلسالمیالمعاصر»درمقدمۀویبرکتاب-4



 
 

 

 

 

 از اصول و قواعد اهل سنت در فهم نصوص شرعی

اسالمقواعدیواضحرابرایفهمنصوصشرعیقراردادهتاکسیدچار
گاهیاساسیلغزشنشودوفهمهیچکسبهگمراهینرود.اینقواعد،تکیه

کسینمی خدبرایصحتاستداللاستو بهشناختمنظور اوندوتواند
دستیابدمگرپسآنکهفهمشازادلۀکتابوسنت،درستپیامبرش

اندیشه و آرا و گمراهیباشد، بهسببهایباطلو مگر نیامد، بهوجود ها
فهماشتباه.

اگرقراربودنصوصشرعبهدستمردمسپردهشودتاهرکسبرحسب
تفسیرکندبی سراییتباهویاوهشکمردمدچاراشفهموعقلخودآنرا

درمی تا باشد داشته همینسبببایداصولعلمیثابتیوجود به شدند.
فهمنصبهآنپایبندباشیم.

برخیازایناصول:

نخست:وجوبرجوعبهروشسلفصالحدرفهمنصوصشرعی
فهم در دیگرانـ نه ـ فهمسلفصالح از باید چرا کسیبگوید: شاید

هانیستند؟بنابراینچراهانیزماننددیگرانسانآیاآننصوصپیرویکنیم؟!
هاپیرویشود؟!بایدتنهاازآن

گویند:آنانمردانیبودندومایاچنانکهامروزهبسیاریازنویسندگانمی
نیزمردانیهستیم.



بدعت بازنگری در فهم نصوص82

 

ویژگیمی سلفصالح امتگوییم: این افراد دیگر در که داشتند هایی
نمایندۀفهمصحیحوتطبیقعملیکتابوسنتهستند.وجودندارد.آنان

ازسویدیگرادلۀشرعیبسیاریازجهاتمختلفدالبروجببازگشتبه
فهمسلفصالحدرتفسیرکتابوسنتوجوددارد،ازجمله:

اللهمتعالکسانیراکهباروشومنهجآنانبهمخالفتبرخیزندبه-۱
ت:عذابدردناکتهدیدکردهاس

َ  َويَتَبِع   ُهَدىَٰ ل  ٱ َلُ  تَبََيَ  َما َبع دِ  مِن   لرَُسوَل ٱَوَمن يَُشاقِِق ﴿  َسبِيلِ  َغي 
مِنِيَ ل  ٱ ِ  ُمؤ  ِ ا وَسَ  َجَهَنَم   لِهِۦَما تََوَلَٰ َونُص   ۦنَُول  .[۱۱۵]النساء:﴾١١٥َمِصًي  َءت  ا
پیامبربهمخالفتوهرکسپسازآنکهراههدایتبرایاوآشکارشدبا»

برخیزدو]راهی[غیرراهمومناندرپیشگیرد،ویرابدانچهرویخودرا
بدی بازگشتگاه چه و کشانیم جهنمش به و واگذاریم کرده سو بدان

.«است
بنابراینهرکسدرفهم]نصوص[راهیدیگرجزراهمومنانرادرپیش

و شد، خواهد او متوجه دردناک عذاب وعید  کهگیرد کسانی نخستین
 المومنین»مصداق سبیل » مومنان  قرآن، نص به هستند، مومنان( )راه

فرماید:باشندچنانکهمیمینخستینیعنیاصحاب

 ٱ لَسَٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ 
َ  ٱوَ  ُمَهَِٰجرِينَ ل  ٱِمَن  َولُونَ ۡل 

َ  َتَبُعوُهمٱ ََّلِينَ ٱوَ  نَصارِ ۡل 
ا  ُهم  َعن   ّلَلُ ٱ َرِضَ  َسَٰن  بِإِح   َعدَ  َعن هُ  َورَُضو 

َ
 َُت َتَها ََت رِي َجَنَٰت   لَُهم   َوأ

 ٱ
َ ا  ن َهَٰرُ ۡل  بَٗدا   َخَِِٰلِيَن فِيَها

َ
َٰلَِك  أ زُ ل  ٱ َذ [۱۰۰]التوبة:﴾١٠٠َعِظيمُ ل  ٱ َفو 

نیکوکاریاز» با کسانیکه و انصار مهاجرانو پیشگاماننخستیناز و
آنان]نیز[ازاوخشنودندوبرایآنانپیرویکردند،اللهازایشانخشنودو

آنآنانباغ در همیشه رواناست؛ آننهرها زیر از که کرده هاییآماده
.«اند؛ایناستهمانپیروزیبزر جاودانه
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 عبدالعزیز بن میعمر »گوید: الله اورسول پساز امر  والیان و
گذاشتهسنت اندکهبرگرفتنآنپیرویازکتاباللهوتکمیلطاعتهاییرا

تواندآنرایکازمردماننمیپروردگارونیروییبرایدینخداونداستکههیچ
آنره هرکهبا بهچیزیخالفآننظرداشتهباشد. تغییریاعوضنمایدیا

رکهازآنیاریبگیرد،پیروزگشتهوهرکسآنراترکجویدهدایتیافتهوه
کندازراهیبهجزراهمومنانپیرویکردهوخداونداورابههمانسوییکه

.1«اهدکردوبدعاقبتیخواهدداشتگذاردوبهجهنمشواصلخورفتهوامی
میابنقیم همراهباسنترسولالله»گوید: سنتاصحابشرا

دکردهوچنانکهبهپیرویازسنتخودامرنمودهبهپیرویازسنتخودیا
آناننیزدستوردادهوچناندراینموردمبالغهفرمودهکهدستوردادهتا

.2«هامحکمبگیرنددندان]امتوی[آنرابابن
ایجمعقاریان،ازاللهپرواداریدوراه»نقلاستکهگفت:ازحذیفه
درپیگیریدکهسوگنداگرازآنپیرویکسانیکهپی بودندرا شازشما

ایدواگرآنراترکگفتیدنمودیدراهیطوالنیرا]ازدیگران[سبقتجسته
.3«ایدراهیدورودرازیدچارشدهوبهچپوراسترفتید،بهگم

آن-۳ اینامت،وازنظرعلموعملبرترین  هایند.سلفصالح،بهترین 
مردمقرنمنهستند،سپسکسانیکه»فرماید:میاللهرسول بهترین 

.4«هابیایندپسکسانیکهدرپیآنهابیایند،سدرپیآن

                                           
 (.۶/۳۲۴حلیةاألولیاء)-1
 (.۴/۱۴۰إعالمالموقعین)-2
(آن۴۳۱۴(.آلبانیدرصحیحالجامع)۳۹۹۱(وابوداود)۲۶۰۰بهروایتترمذی)-3

 داند.میراصحیح
 (.۲۴۵۸بهروایتبخاری)-4
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برایکسیکهدرکتابوسنتوآنچهمورد»گوید:میابنتیمیه
که شد مشخصخواهد حتم طور به نماید، تدبر است، سنت اهل اتفاق

هایاینامتبهتریننسل نسل  درکرداروگفتارواعتقادودیگرفضائل،
اولامتهستند،سپسکسانیکهپسازآنانبیایند،سپسکسانیکهپس

ازچندجهتثابتشده،واینکهآناندرهابیایند؛چنانکهازپیامبرازآن
هرفضیلتیازجملهعلموعملوایمانوعقلودینوبیانوعبادت،بهتر

َخ ایناز دارند. اولویت دیگران بر مشکل، ] ]الفاظ  بیان در و َلفهستند
کندکهضروریاتاسالمرانپذیردوباوجودعلمسخنراتنهاکسیردمی

گوید:آناناشکهمیگمراهشدهاست.چهزیبااستسخنشافعیدررساله
دستدرهرعلمیودرعقلودینوفضیلتوهرسببیکهباآنعلمیبه

بهترازرایونظرآیدیاهدایتیحاصلشودازمابرترند،ورایآنانبرایما
.1«مابرایماست

نجاتدرهنگامفتنه-۴ هاواخالفاتچنگزدنبهراهوروشآنانسبب 
فرمودند:روایتاستکهرسولاللهوتفرقهاست؛ازعبداللهبنعمرو

بنیاسرائیلبههفتادودوفرقهمتفرقگردیدندوامتمنبرهفتادوسه»
«.اندجزیکگروهفرقهپراکندهخواهندشد؛همهدرآتش
گفتند:آنچیستایپیامبرخدا؟

.2«کهمنویارانمبرآنهستیمآن]راهوروشیاست[»فرمود:
وباطل،پیرویازصحابهدردهدکهجداکنندۀراهحقوایننشانمی

راهوروشآناناست.

                                           
 (.۴/۱۵۷مجموعالفتاوی)-1
آلبانیدرصحیحالجامع)۲۶۴۱بهروایتترمذی)-2 عالمه اینحدیثرا .)۹۴۷۴)

 حسندانستهاست.
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گاه-۵ هستند،وترازدیگرانبهمرادخداوندومرادپیامبراوآنانآ
شودراهوروشآنانهایآناناستکهباعثمیترینویژگیاینیکیازمهم

بردیگرانمقدمباشد.
 فصخداوندمتعالآن»زیرا بهداشتنذهنیروشنو را احتزبانوها

علموادراکنیکوسرعتفهموقصدنیکو وسعتعلموآسانیدریافت 
تقوایپرورگارمتعال،ویژگیدادهبود.

آنبهطورطبیعی[در آنانبودومعانیصحیح]لغات  چراکهعربیزبان 
شانموجودبودونیازیبهنگاهدرسندوحالراویانوعللفطرتوعقل
جرح قواعداصولیاننداشتند؛حدیثو قواعداصولو در نگاه تعدیلو و
نیازبودندوتنهابهدوامرنیازداشتند:هابیّبلکهازهمۀاین

اند.نخستاینکهخداوندمتعالوپیامبرشچنینگفته
اند،چیست.ودومآنکهمعنایآنچهگفته

بی نصیت و بخت شده[ ]ذکر مقدمۀ دو هر مورد در آنان ازو شتری
آ .1«نبهطورکاملدراختیارشانبوددیگراندارند،چراکهتوان 

آننزدیکبودند؛زیراقرآنآن هابیشازدیگرانبهفهمنصوصومعانی 
شانبودوآنچهنیزمیانشد،وپیامبرهانازلمیبرآن2بهزبانخودشان

                                           
 (.۴/۱۴۹إعالمالموقعین)-1
قسمبهآنکه»گوید:تاکیدیبراینحقیقتاست؛آنجاکهمیسخنابنمسعود-2

دانمکجانازلشد،وایازکتاباللهنیستمگرآنکهمیودیجزاونیست،سورهمعب
دانستمدانمدربارۀچهموضوعینازلشدهاست،واگرمیاینیستمگرآنکهمیآیه

گاه توانباشترانبهاورسید،برایتراستومیکسینسبتبهکتاباللهازمنآ
(.۲۴۶۳.بهروایتمسلمدرصحیحوی)«شدمرسیدناوسوار]برشتر[می

قرآنراسهباربرابنعباسعرضه»وابناسحاقازمجاهدروایتکردهکهگفت:
پرسیدمکهدرموردداشتموازویمیکردم)دورهکردم(واورانزدهرآیهنگهمی
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می نازل میرا تبیین برایشان درشد را آنچه و مشکلکرد فهمشدچار
ساخت.شدنددرمسائلمختلفبرایشانروشنمیمی

 ابنتیمیه چنانکه میآنانـ ـ معنایش»گوید لفظقرآنو از« را
.1فراگرفتندرسولالله

پسنصوصمعانیقرآن،وقواعدوضوابطآنرافراگرفتندورسولالله
وبرراهیآن بردینیاستوارومحکم، روشنوواضحکههیچخفاوهارا

شمارابر]راهی[سپید]وروشن[رهاکردم»ابهامیدرآننبودترکگفت؛
آناست؛وپسازمنجزه الکشدگانکسیازآنکهشبشهمانندروز 

.2«رودکجنمی
بنابراینهرچهمعنایش]بهظاهر[پنهان،یامشکلویامشَتَبهاست،بیان

موجوداست.وتوضیحآندرعلماصحابپیامبر
گفت:چگونهاینامتدچاراختالفعمربنالخطاببهابنعباس

.اشهمیکی؟!خواهدشددرحالیکهپیامبرشیکیاستوقبله
ابنعباس نازلشدوآنراایامیرموم»گفت: قرآنبرما نان؛

مردمی ما پساز همانا و چهکسینازلشده، دانستیمدربارۀ خواندیمو
داننددربارۀچهکسانینازلشدهوخوانندونمیخواهندآمدکهقرآنرامی

]درنتیجه[دربارۀآنرایونظریخواهندداشت؛وازآنجاییکه]هرکس[
 آننظریدارددچار اختالفشدناختالفمیدر وهرگاهدچار باشوند، د،

.3«همبهنبردبرخواهندخاست

                                                                                           
 (.۴/۴۵۰سیرأعالمالنبالء)«.چهنازلشدهو]داستانآن[چگونهبوده

 (.۱۳/۳۸۴مجموعالفتاوی)-1
 داند.(آنراصحیحمی۷۸۱۸(.آلبانیدرصحیحالجامع)۴۳سننابنماجه)-2
 (.۱۰۳فضائلالقرآنقاسمبنسالم)-3
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میشاطبی دلیل»گوید: برایهمۀکسانیکهدر بههمینسبب،
فهمیدهشرعیمی پیشینیاناز]آندلیل[ ونگرندواجباستآنچهرا اند،

آنانشایسته که چرا بگیرند، نظر در دلیلرا به آنان بهعمل صوابوتر
.1«لموعملبودندتردرعراسخ

 میحافظابنرجبحنبلی نافع»گوید: علم  علوم، میانهمۀ در
ضبطنصوصکتابوسنتوفهممعانیآنومقیدماندنبهچیزیاست
تابعیندربارۀمعانیقرآنوحدیثنقلشدهو کهازصحابهوتابعینوتابع 

ائلحاللوحراموزهدورقائقومعارفهمچنینآنچهدربارۀسخندرمس
.2«دیگرعلومازآناننقلشدهاستو

جایزنیستدرآیهیاسنتتاویلیاز»گوید:میحافظابنعبدالهادی
شناندوبرایامتنوساختهشودکهدردورانسلفنبودهوسلفآنرانمی

اینبهطورغیرمستقیمبهمعنتبییننکرده زیرا هاایآناستکهآناند؛
دیرآمدهبهسویشهدایتاندتااینمعحقراندانستهوآنراگمکرده ترض 

.3«شود
 تیمیه میابن سپس»گوید: نماید، تفسیر حدیثرا یا قرآن هرکه

تفسیرمعروفازصحابهوتابعینباشدبرخداوندافترا تفسیرشمخالفبا
ازجایگاهشتحریفکردهاست؛بستهودرآیاتشالحادورزیدهوسخ نرا

ورواضحازاینبازکردندروازۀزندقهوالحاداستوبطالناینکاربهط
.4«دیناسالممعلوماست

                                           
 (.۳/۷۷الموافقات)-1
 (.۶فضلعلمالسلف)-2
 (.۱/۴۹۷الصارمالمنکی)-3
 (.۱۳/۲۴۳مجموعالفتاوی)-4
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دوم:بازگشتبهزبانعربدرفهممنظورکالماللهوکالمرسولالله
زبان پایانیویبهسویبشریتبه پیام که اینبود اللهمعالبر ارادۀ

عربیباشد:

ا ﴿ نَزل َنَٰهُ  إَِنا
َ
َٰءنًا أ ا قُر  قِلُونَ  َلَعَلُكم   َعَربِي ٗ .[۲]یوسف:﴾٢َتع 

.«ماآنراقرآنیعربینازلکردیم؛باشدکهبیندیشید»

لَت   كَِتَٰبٞ ﴿ ِ َُٰتُهۥ فُص  ا َء نًاُقر   َء َي م   َعَربِي ٗ لَُمونَ  ل َِقو  .[۳]فصلت:﴾٣َيع 
روشنیبیانشدهاست؛بهزبانعربیبرایمردمیکتابیکهآیاتآنبه»

.«دانندکهمی

َٰءنًا َنَٰهُ إِنَا َجَعل  ﴿ ا ُقر  قِلُونَ  َلَعَلُكم   َعَربِي ٗ .[۳]الزخرف:﴾٣َتع 
.«ماآنراقرآنیعربیقراردادیم؛باشدکهبیندیشید»

َٗة   إَِماٗما كَِتَُٰب ُموََس   لِهِۦَوِمن َقب  ﴿ قٞ  كَِتَٰبٞ  َوَهََٰذ  َورَۡح  ِ َصد   ل َِسانًا مُّ
ا ُنِذرَ  َعَربِي ٗ ِ َ  ََّلِينَ ٱ َل  ا َوبُش  ِسنِيَ  ىَٰ َظلَُمو  .[۱۲]األحقاف:﴾١٢لِل ُمح 

وپیشازآنکتابموسیراهبرورحمتیبودواین]قرآن[کتابیاست»
اندبهزبانعربیکهتصدیقکنندۀ]آن[استتاکسانیراکهستمورزیده

.«ایباشدوبراینیکوکارانمژدههشداردهد
اینباشدکهشایدیکیازجنبه هایحکمتدرعربینازلشدنقرآن،

زبان نردبان در عربی بودنزبان بسیار و الفاظ وسعت در انسانی های
شایستهروش بهطوریکهاینزبان، دارد، اوجقرار در تریندرهاینظم،

آن ادای در تواناترین و معانی واژهحمل در قرآن دراست. و خود های
درروشترکیبآنواژه و معانیکتاباللهها زیرا عربیاست؛ معانی، و ها

واژه که همانطور است، عرب کالم معانی با باموافق موافق نیز آن های
تواندکالمخداوپیامبرشراهایعربیاست.بههمینسببکسینمیواژه

رب.بفهمدمگرازجهتزبانع
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نگردودربنابراینبرایکسیکهدرشریعتمی»گوید:میشاطبی
گوید...درستنیستکهدرهیچموردیازآناصولوفروعآنسخنمی

گاهباشد سخنگویدمگرآنکهخودعربیباشدیامانندعرببهزبانعربآ
گاها آ فهممعانیقرآن]از آندرجهنیستکافیاستدر اگردر و ن[...

بهفهمخودشحسنتقلیدکند،وشایستهنیستبدونپرسشازاهلعلم
.1«ظنداشتهباشد

سلفوکسانیکهبرروشآنانبودندبرایفهممعانیکتابوسنتبه
کردند.سخنعربـنظمونثرـاستداللمی

شناختزبانعربیکهباآنموردخطابقرار»گوید:میابنتیمیه
کمکمیگرفته ما پیامبرشبه و الله منظور فهم در همینطورایم و کند،

عمومگمراهیاهلبدعتبههمینسبب زیرا برایشناختمعانیالفاظ؛
برمعناییحملمی کردندکهبهبود؛چراکهآنانسخناللهوپیامبرشرا

.2«البرآنبود،اماچنیننبودندگمانشا
 بصری حسن سبب، همین میبه را»گوید: آنان عربی ندانستن

.3«کنندغیرتاویل]صحیح[تاویلمیهالککرد؛معانیآنبر
امامشافعیمی مردمدچارجهلواختالفنشدندمگربهسبب»گوید:

خواهدکتاببنابراین،کسیکهمی.4«کزبانعربومیلبهزبانارسطوتر
خدارابفهمد،بایدآنراازجهتزبانعرببفهمدوراهیبرایفهمآنجز

                                           
 (.۱/۵۰۳االعتصام)-1
 (.۷/۱۱۶مجموعالفتاوی)-2
 (.۱/۵۰۳االعتصام)-3
 (.۱۰/۷۴سیرأعالمالنبالء)-4



بدعت بازنگری در فهم نصوص90

 

.1«اینجهتوجودندارد
میاماممالک گاه»گوید: نزدمننیاورندکهبهزبانعربآ کسیرا

می تفسیر را الله کتاب و نیست آنکه مگر ]دیگران[کند عبرت را او
.2«نم!گردامی

روایتاستکهگفت:برایکسیکهبهخداوندوآخرتوازمجاهد
مگرآنکهبهزبانعربایمانداردحاللنیستکهدرکتاباللهسخنبگوید

گاهباشد .3«آ
می میابوعبید که شنیدم اسمعی از احمدگوید: بن خلیل از گفت:

ایوبسختیانی نقلاز به که میشنیدم ک»گفت: درعموم سانیکه
.4«هسببدانشکمآنانبهعربیبودعراقراهزندقهدرپیگرفتندب

شود؛نشناختنزبانعربباعثاشتباهدرفهممنظوراللهوپیامبرشمی
برایمثال:

کرده استداللبهاینآیهادعا تواندُنهزنداشتهاندمردمیکسانیکهبا
باشد:

ا ٱفَ ﴿ َِن  نِكُحو  ا ٱَما َطاَب لَُكم م  ََٰث  َنَٰ َمث   ءِ لن َِسا .[۳]النساء:﴾َوُرَبَٰعَ  َوثَُل
.«پسهرچهاززنانکهشماراپسندافتاد،دویاسهیاچهار،بهزنیگیرید»

شودُنه!اندکهجمعچهارباسهودومیوگمانبرده
 میقرطبی همه»گوید: این عربو زبان در جهل سبب به اش

ترینلغاتموردخطابقرارداده،واست...زیرااللهمتعالعربرابافصیح
                                           

 (.۲/۶۴الموافقات)-1
 (.۲/۴۲۵شعباإلیمانبیهقی)-2
 (.۱/۲۹۲البرهانفیعلومالقرآن)-3
 (.۸۶کتابالزینةأبیحاتم)-4



91 از اصول و قواعد اهل سنت در فهم نصوص شرعی 

 

.رابگذاردوبگوید:دووسهوچهار!«ُنه»ممکننیستکهعربلفظ
زشتمی بهفالنیوهمینطورعرباینرا چهار،داندکهکسیبگوید:

.1«نگویدهجدهشش،نهبده،و
برایناساس،منظورآیه،داشتنحقانتخابازبینایناعداداستنه

می بود جمع آن منظور  اگر و آن، جملهجمع  و ُنه، ویطوالنیاگفت: تر
.2گفتناواضحرانمی

کنندتنهاگوشتخوکحراماستهمینطورادعایکسانیکهگمانمی
آنزیراقرآنتنهاگوش آنراحرامکردهنهپیهرا:نهچربی  ت 

َِمت  ﴿ ِ ٱ مُ َوَل   َلمُ ٱوَ  َمي َتةُ ل  ٱ َعلَي ُكمُ  ُحر  .[۳]المائدة:﴾يِزنِيرِ ل 
.«مرداروخون،وگوشتخوکبرشماحرامگردید»

دانستندکهدرزبانعرب،لفظَلحم)گوشت(برَشحم)پیه(امااگرمی
می اطالق چنیننمینیز شود؛ که خالفشحم به شودگفتند. گفته اگر

.3دهدمعنایگوشتنمی
کرده گمان که کسانی سخن خداوندهمینطور سخن این معنای اند

فرماید:متعالکهمی

ن َفَظنَ ﴿
َ
ِدرَ  َلن أ .[۸۷]األنبیاء:﴾ي هِ َعلَ  َنق 

.«پسگمانبردکهاورادرتنگنا]وسختی[قرارنخواهیمداد»
آنکهخداوندبروییعنیآنکهگمانبردمی یا بگریزد، تواندازخداوند

ویرادرتنگاقرار»یعنی«نقدر»دانستندکهمعنیقدرتیندارد.امااگرمی
کردند.چنیناشتباهینمی«دهیممی

                                           
 (.۵/۱۷تفسیرقرطبی)-1
 (.۱/۲۳۲التسهیلابنجزی)-2
 (.۳/۱۶(،تفسیرابنکثیر)۲/۲۲۲تفسیرقرطبی)نگا:-3
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بعضی همچنیناعتقاد و که رجاال»ها » حج سورۀ اینآیۀ تُوَك ﴿در
 
يَأ

است؛بههمینسبباین«مردان»)پیادهبهنزدتآیند(بهمعنای ﴾رَِجاّٗل 
نوشتندتامردانیبهخواستگاریآنانهاییبرایدخترانمیآیهرادرتعویذ

یعنیپیاده.دراینآیه، ﴾رَِجاّٗل ﴿بیایند!!درحالیکهمعنای
می تفسیر علم بدون را قرآن که کسانی حال دربارۀ کنند،شاطبی

سخنآنانبراساسحدسوتخمیندرقرآنوسنتیکهبهزبان»گوید:می
شانبهزبانعربکهقرآنوسنتبهوسیلۀتوجهیعربیاست،همراهبابی

می فهمیده باعثمیآن میشود، خود اساسآنچه بر آنداننشود به و د
معتقدنددرشریعتسخنبگویندوبهمخالفتباراسخاندرعلمبپردازند؛

کنندازاهلاجتهادوآنانبهسببگمانخوبیکهبهخوددارندفکرمی
استنباطهستند،درحالیکهچنیننیست.

آن یکیاز از اینسخنخداوندچنانکه ویدربارۀ از نقلاستکه ها
متعالپرسیدند:

.[۱۱۷]آلعمران:﴾ِصر  فِيَها رِيح  ﴿
.«بادیکهدرآنسرمایبسیارشدیداست»

.1پسگفت:منظورهمینصرصرـیعنیجیرجیرکـاست!

اندسوم:رجوعبهاصولوقواعدیکهسلفبرایفهمنصوصقرارداده
سلفـرحمهماللهـمبانیوقواعدیداشتندکهدرفهمنصوصشرعی

آوریوکردند،ونخستینکسیکهاینقواعدراجمعبراساسآنحرکتمی

                                           
است،اماویازرویجهلآنراباصرصر«سرمایشدید»معنایصرکهدرآیهآمده-1

لسانالعرب) نگا: است! گرفته همانجیرجیرکاستاشتباه اللیلکه صرار /۴یا
 (.۱/۱۷۹(.نگا:االعتصام)۴۵۰



93 از اصول و قواعد اهل سنت در فهم نصوص شرعی 

 

«الرسالة»درکتابشتبییننمودوبهشرحآنهمتنهاد،امامشافعی
«هاصولفق»هاییاستکهپسازآندرعلمبودکهبذرواساسدیگرکتاب

نگاشتهشد.
پردازدکهاستنباطاحکامشرعیراازآوریقواعدیمیاینعلمبهجمع
نظام سنت و میکتاب بدعتمند اصحاب پی در پی هجوم دلیل و کند

بهامامشافعیوکتابالرسالۀوینیزهمین«بازنگریدرقرائتنصوص»
می کتابالرسالة شافعیو امام ارکوندربارۀ است. زندانی»گوید: ویدر

.1«وندیواریکروشمشخص،نقشداشتکردنعقلاسالمیدر
ویدربارۀمحدودساختنمنابعتشریعاسالمیدرقرآنوسنتواجماع

اینهمانفریببزر بودکهزمینهرا»گوید:وقیاستوسطامامشافعیمی
اصلیینکهشریعتدارایبرایشیوعآنتوهمبزر فراهمکرد،مبنیبرا

.2«الهیاست
جابری عقلعربیاستترینقانونبزر »شافعینزد گزار باعث« زیرا

قد»گردید اساسی  .3«رتمندعقلعربیوعملکردآنشودنص،منبع 
امروزههرگزقابلقبولنیستکهبهروش»گوید:اماشرفیبهوضوحمی

 سنتبر کتابو فهم زیرا بمانیم؛ اساسروشفهماصولیشافعیپایبند
شودکهشافعیوتاویلویتنهابهافتادندریکباتالقمنهجیمنجرمی

.4«اندآنروبرونبودهسلفبا


                                           
 (.۷۴می)تاریخیةالفکرالعربیاإلسال-1
 (.۲۹۷پیشین)-2
 (.۲۲(وبنیةالعقل)۱۰۵الجابری،تکوینالعقلالعربی)-3
 (.۱۴۳عبدالمجیدالشرفی،لبنات)-4
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خواهدقواعدیجدیدبرایاصولفقهوضعویازاصحاباینمدرسهمی
کنند.

جابریمی خواهیماندیشۀمجتهدانیکهواقعاقصدتجدیدومی»گوید:
الاحساسمینوآوریدارندوعم کنندچنینکاریضروریاسترابهخود 

با که روشیجدید به هدفرسیدن به را آن تا جلبکنیم، اصول قواعد
.1«وجودهماهنگباشد،بازسازیکنیمپیشرفتم

خودبهتغییرعلماصولفقهمی چیزیمانع»گوید:ویدرتوجیهدعوت 
تواندحکمتازتشریعرادرازآننیستکهقواعدمنهجیدیگریراکهمی

ق ]جایگزینقواعدپیشین[ راردورانیمشخصبهروشیبهترمحققسازد،
.2«دهیم

می الشرفی محمد در»گوید: شده وضع فقهاء توسط که فقهی قواعد
حقیقتدارایطبیعتیدینینیستند،بلکهقواعدیساختۀبشرند،بههمین

.3«تضادهستندرابریوحقوقبشردرسببباعدالتوب
زیرقواعدوضوابطیاستکهعلما رفتناز در هدفازچنیندعوتی،

کرده نصوصشرعیوضع بدینبرایاستنباطاز تا برایبهاند، راه وسیله
خواهندهموارگردد.بازیگرفتننصوصشرعی،چنانکهمی

نصوص علمایبرایفهم که قواعدیرا از برخی اختصار به اینجا در
اند،ذکرخواهیمکرد:عیقراردادهشر




                                           
 (.۶۳وجهةنظر)-1
 (.۶۲پیشین)-2
 (.۶۴محمدالشرفی،اإلسالموالتاریخ)-3
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 سبب عبرت به عموم لفظ است نه به خصوص   -۱
کرده استناد اینقاعده به علما بدینصورتکهممکناستعموم اند؛

اینازلگرددیاحدیثیذکرشود،اماحادثۀخاصیرخدهدودربارۀآنآیه
شامللفظآنعامباشدکهبتواندآنحادثهودیگرحوادث را ]مانندآن[

گردد؛دراینحالتواجباستکهبهعموملفظآیهیاحدیثعملشود،نه
همانحادثۀبه خصوصبدانیم.اینکهآنحکمراتنهامخصوص 

مواریثو کفاراتو و آیاتحدود که ایناتفاقدارند امتبر که چرا
دبرخیازاینازدواجوطالقودیگراحکامبههمۀامتمربوطاست،هرچن

آیاتواحادیثدربارۀگروهخاصینازلشدهباشد.
می اساسرد از را قاعده این اصحابقرائتجدید، آیاتواما و کنند

دانند.احادیثراخاصاسبابنزولآنمی
برای قرآن زیرا است، شرعی احکام از شدن رها قرائتی چنین نتیجۀ

اکنونآنااسبابمعینینازلمی و نتیجهشد در پایانرسیده؛ سباببه
عملبهقرآنهمبهپایانخواهدرسید!

می براء و والء آیات دربارۀ آنان از یکی پذیرشادلۀ»گوید: جز راهی
براءمطرحمی و زیراقرآنیکهازسویطرفدارانعقیدۀوالء شودنیست؛

شااین اما نصوصیواضحوروشنهستندکهقابلتاویلنیستند؛ یداینها
ترازآنچهطرفداراننصوصقابلیتتفسیریدیگرراداشتند؛تفسیریراست

کنند.ریزیمطرحمینفرتوخون
بههیچوجهنمی اینآیاترا بهقاعدۀ استناد عبرتبهعموم»توانبا
بهخصوصسبب مطلقبههمۀزمان«لفظاستنه بهطور مکان، و هاها

آ زیرا داد؛ خصوصسخنیتعمیم به شرایطی دورانیخاصو از ما اتبا
بهمی آن فاشنشدن و حکومتنوپا اسرار ماندن برایپنهان زیرا گوید.

معنای لفظو قرآنبا دوخویشاوند، یا برادر سببروابطعاطفیمیاندو
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واضحازبهدوستیگرفتنآنانمنعکردهاست؛اینآیهبهدورانوشرایطو
«.تعلقداردنهبهبعدیاقبلازآنمکانخاصخود
توانبااطمیناندستردبهقواعدفقهیبشریمی»گوید:ویسپسمی
 قاعدۀ مانند سبب»زد؛ خصوص به نه است لفظ عموم به عبرت و«
 «.1«باوجودنص،اجتهادجاییندارد»همینطورقاعدۀ

آنمی اسبابنزول به ربطاحکام آنجابریدعوتبه تا شریعتدهد که
خوانیبیشتریباشرایطزمانهواوضاعمتغیرانعطافبیشترییافتهوبتواندهم

ومی آنداشتهباشد، کهمجالرا»گوید: اینبابیاستبسبزر ووسیع،
گذارد؛بهطوریکهاجتهاددرراهتطبیقبرایدادنمعقولیتبهاحکامبازمی

.2«ییرشرایط،کاریآسانخواهدبودوتنوعآنبرحسباختالفاوضاعوتغ
جابریباربطمجازاتقطعدستبرایدزدانبهاسبابنزول،مثالیدر

می زماناینباره اسالمو اوضاععربپیشاز اساسسخنوی، بر آورد؛
شانبهسفروبعثتوزندگیآناندریکجامعۀبدویبیابانیووابستگی

باعثمی زندانیکردنآناننقلمکاندرپیعلوفه، شدمجازاتدزدانبا
بتواند که حکومتی نه و داشت وجود زندانی نه زیرا باشد؛ ممکن غیر
زندانیانرایکجانگهدارد؛امادرزمانۀکنونیـدردورانپیشرفتعمرانی
کار دزدی، تکرار از آنان داشتن باز برای دستدزدان قطع ـ صنعتی و

 ترازقطعدستاست.راهحلیمناسبمناسبینیستبلکهزندان
ببیندشمنانتبشیریمستعمرباماچه»گوید:میشیخاحمدشاکر

ایرابرمااند!دینمانرابهبازیگرفتندوقوانینبتپرستانۀمجرمانهکرده

                                           
أنکلمسلمإرهابی»ایتحتعنوانمقاله-1 سید«نظریة مصری، نویسندۀ نوشتۀ ،

 .quemny.blog.comالقمنی،
 (.۵۹وجهةنظر)-2
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حاکمساختندکهباآنحکماللهوحکمپیامبرشرادورنمودند؛سپسدر
دادندکهبهمامنتسبهستند،وکینۀاینحکمرابینمامردمیراپرورش

دردلآنانکاشتندوکلمۀکفررابهزبانشانگذاشتندکهاینحکمیاست
.آبرو!بندوبارنیست؛دورانتمدنبیخشنومناسبایندورانبی

.واینحکمراموردتمسخرقراردادند!
مجازات قوانینو اثر در اینگونه باز برایسرقتدارندههایغیر ایکه

هاتنهادرکشورماپرشدازصدهاهزاردزد؛قوانینیکهوضعکردند،زندان
بازدارندهنیستونخواهدتوانستجلویایندردمسریرابگیرد.

شاندراینبارهبحثوجدلکردم؛حرفیمنبابسیاریازسردمداران
ب اینمورد قرآندر حکم اینکه: جز ونداشتند نیست!! سازگار دورانما ا

.اینکهمجرمبیماریاستکهبایدمعالجهشودنهمجازات!!
اندکهفرمودهاست:گویااینسخنپروردگارمتعالرافراموشکرده

ا ق  ٱفَ ﴿ ي   َطُعوا 
َ
اَء   ِدَيُهَماأ َٰٗل  َكَسَبا بَِما َجَز  ِنَ  نََك .[۳۸]المائدة:﴾ّلَلِ ٱ م 

.«کیفریازجانبالله]ببرید[دستشانرابهعنوان»
گاه آ آنان به خود و نموده خلق را آفریدگان اینخداوند، و است، تر

بنابراین، است! داده بهنصصریحقرآنبرایکیفردزدانقرار مجازاترا
.روند؟!اینگروهبهکجامی

منتسببهاسالممیاگراین ورزیدنددانندکمیتعقلمیهاکهخودرا
هاازشد،سرزمیننستندکهاگرهرسالتنهادستچنددزدقطعمیدامی

داد،شدندوساالنهجزموارداندکی،دزدیرخنمیدستدزدانخالصمی
زندان که دزدی هزار صدها از زندان همه این مدارسو به تبدیل را ها

شد.اند،خالیمیآموزشجرموجنایتکرده
انجاممیمیاگرازعقلخوداستفاده دادند؛اماکردندحتمااینکاررا

نشاکنندتاآقایانومعلمانمشکلایناستکهبرباطلخودپافشاریمی
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 ؟1«ازآنانخشنودشوند!وهیهات!

 عمل به ظاهر نصوص: -۲
اند،ازجملهقواعدیکهاهلعلمبرایفهمصحیحنصوصمقررداشته

آید،واجباست،مگرآنکهدلیلیصبرمیایناستکهمعناییکهازظاهرن
صحیحنشاندهدظاهرآنموردنظرنیست.

میشافعی آنکه»]گوید: مگر آناست، اساسظاهر قرآنبر فهم[
باط نشاندهد که شود وارد اجماع سنتیا قرآنیا خود نیدردلیلیاز

 .2«واریظاهرآن]نهفته[است
کسیحقنداردظاهرآنرابهباطن،وعامآنرابهخاص»گوید:ومی

محولگرداندمگربادلیلیازکتابالله،واگرنبود،ازسنترسولالله،یااز
اجماععلمایامت...واگردرحدیثجایزبودکهچیزیازمعنایظاهرآن

شدبرچندامیبهیکمعنایاحتمالیباطنیمحولشود،بیشتراحادیثر
رسیدحجتیمعنایاحتمالیفهمید،ودراینصورتهرکسبهمعناییمی

]چنیننیست[وحقدر اما بردیگریکهمعنایدیگریفهمیدهنداشت؛
با مگر است، عموم و ظاهر بر آن ]معنی[ زیرا یکیاست؛ تنها اینمیان

معنایآنخاصیاسخنعموماهلعلم،کهوجوددلیلیازرسولالله
.3«استنهعام،وباطناستنهظاهر
امامقرطبی اینمعناشیخمفسران، تقریر به بارها تفسیرخود در

می پرداخته ]معنای[»گوید: برگرفتن و مفهوم، ظاهر  ]معنای[ یک ترک

                                           
 (.۱/۶۸۱عمدةالتفسیر)-1
 (.۵۸۰الرسالة)-2
 (.۱/۴۸۰اختالفالحدیث)-3
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.1«رصحتآنوجودندارد،جایزنیستباطنیکهدلیلیب
بنابراین،ابقاینصوصکتابوسنتب رمعانیظاهریوعمومواطالق 

آنواجباستوکسیحقنداردیکمعنایپنهانرابرمعنایآشکارویا
رابرمطلقترجیحدهدمگربادلیلیازکتابالله2خاصرابرعامویامقید

علما.یاسنتصحیحپیامبرخدا یااجماع 
تاویلمی نوعنامحملیکلفظبرمعنایغیرظاهریآنرا ندکهبردو

است:
معنایی معنایظاهریبه معنایصرفلفظاز به تاویلصحیح؛ نخست:

دلیل؛ وجود با دارد، را آن لفظاحتمال که اینسخنخداوند3دیگر مانند
متعال:

ِمٗنا ُتل  َوَمن َيق  ﴿ ِٗد  ُمؤ  َتَعم  اُؤهُۥ مُّ  ّلَلُ ٱ وََغِضَب  فِيَها  َجَهَنُم َخَِِٰلٗ  َفَجَز 
َعَد َلُ  َولََعَنُهۥ هِ َعلَي  

َ
[۹۳]النساء:﴾٩٣اَعَذ بًا َعِظيمٗ  ۥَوأ

وهرکسمومنیرابهعمدبکشد،کیفرشجهنماستکهدرآنماندگار»
می خشم او بر الله و بود لعنتشمیخواهد و بزر گیرد عذابی و کند

.«برایشآمادهساختهاست
ددرآتشجهنمخواهدماند؛امااحادیثبنابرظاهرآیه،قاتلجاودانهتااب

 الله رسول از تواتر قلبشمثقالبسیاریبه کسدر هر که شده وارد
توبهذره هر توبۀ اینکه و شد خواهد خارج جهنم از باشد ایمان از ای

اینکننده بر شد. خواهد پذیرفته باشد[ شده مرتکب که گناهی ]هر ای

                                           
 (.۱/۱۵تفسیرقرطبی)-1
دهند؛چندهمسرییاطالقمیهاییکهامروزهدعوتبهمقیدساختنبهخالفآن-2

 هاییکههیچاصلیدرشریعتندارد.آنهمباشرط
 (.۳/۵۹اإلحکامفیأصولاألحکام)-3
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آنصرفنمودهوآنرابهماندنطوالنیدراساس،بایدلفظآیهراازظاهر
.1اینمعنادرزبانعربمعتبراستآتشـونهجاودانگیـتاویلکردکه

نوعدوم،تاویلباطلاست؛یعنیصرفلفظازظاهرشبهمعناییدیگر،
به تاویلجن مانند باشد؛ معنا آن ارادۀ بر دال که دلیلصحیحی بدون

.2«ویروسآبله»وحجارةمنسجیلبهوطیرابابیلبهپشه،«هاباکتری»

رِ ٱوَ ﴿یاتاویل عِ ٱوَ  ٢َوََلَالن َعش    ١ل َفج  بهاین[3-1]الفجر:﴾٣رِ ل َوت  ٱوَ  لَشف 
نخستاست،وشب هایدهگانهیعنیاینکهصورت:فجرهمانانفجاربزر  

زوجو»مادهازدهمرحلۀتکاملگذشتهتابرایعبورنورشفافشدهاستو
.3ۀآنوفرددرمدارآنقرارداردیعنیهیدروژنکهزوجدرهست«فرد

تاریکی اینسخنخداوندمتعالو سهگانهدر َُي لُُقُكم  ِف ُبُطوِن ﴿ها
ق  ِف ُظلَُمَٰت  ثََلَٰث   

ِد َخل  ِن  َبع  َمَهَٰتُِكم  َخل ٗقا م 
ُ
همانسهمرحلۀ[6]الزمر:﴾أ

جاندارانبررویزمیناستداروینی زندگی 
4.

ازجنسالحادچنینتاویلیدرواقعبازیبانصوصوتحریفمعانیآنو
درآیاتخداونداست:

نَ  َّل  َء َيَٰتَِنا ِفا  ِحُدونَ يُل   ََّلِينَ ٱإَِن ﴿ ا   َُي َفو  َفَمن َعلَي َنا
َ
 نلَارِ ٱ ِف  يُل َقَٰ  أ

م َخي   
َ
ِتا  َمن أ

 
.[۴۰]فصلت:﴾قَِيََٰمةِ ل  ٱ يَو مَ  َء ِمٗنا يَأ

می» انحراف[ ]و مرتکبالحاد آیاتما پوشیدهشوندکسانیکهدر ما بر
یاکسینیستند؛آیاکسیکهدرآتشافکندهمی کهروزشودبهتراست،

                                           
 (.۳/۵۹اإلحکامفیأصولاألحکام)-1
 (.۷/۳۱۹(.نگا:تفسیرالمنار)۱۵۵محمدعبده،تفسیرجزءعم)-2
 (.۲۳۵الکتابوالقرآن)-3
 (.۲۰۸الکتابوالقرآن)-4
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؟«آیدقیامتآسودهخاطرمی
تحریف»گوید:میابنقیم الحاداست؛زیراکجتاویل  آمیزازجنس 

کردننصوصازحقیقتآناستکهیاباایرادواردساختنبهنصوصویا
آنمیباخارجکردننصازحقایقآنبا .1«باشدوجوداقراربهلفظ 

برخالفاگرچنینبودکهگویندهازشنوندهمی خواستتاسخناورا
ح و بیانی،ظاهر و دلیل و قرینه هیچ بدون هم آن کند، قیقتشحمل

ارشادوراهنماییبودودرآنصورتسخنبی شکاینکاربرخالفهدف 
تربودازاینکهشنوندهراموظفسازیمتانگفتنبهتر،وبههدایتنزدیک

سخنرابدونهیچدلیلیازظاهرشبهمعناییدیگرتاویلنمایدواورادر
.2عرضفتنۀاعتقادباطلقراردهیم...م

 رداندن نصوص متشابه به نصوص محکمبازگ -۳
شود.نصمحکمآناستکهتنهایکتفسیرازآنبرداشتمی

.3هدرتفسیرآنچندیناحتمالباشدمتشابهآناستک
اللهمتعالامربهبازگرداندن]معنای[آیاتمتشابهبهآیاتمحکمدادهو

است:فرموده

نَزَل َعلَي   ََّلِيا ٱُهَو ﴿
َ
مُّ  ُهنَ  مُّ َكَمَٰت   َء َيَٰتٞ  هُ ِمن   ِكَتََٰب ل  ٱ َك أ

ُ
 ِكَتَٰبِ ل  ٱ أ

َخُر ُمتََشَٰبَِهَٰٞت  
ُ
َما َوأ

َ
 ِمن هُ  تََشََٰبهَ  َما َفَيَتبُِعونَ  َزي غٞ  ِف قُلُوبِِهم   ََّلِينَ ٱ فَأ

اءَ ب  ٱ اءَ ب  ٱوَ  فِت َنةِ ل  ٱ تَِغا   تَِغا
 
  لَمُ َيع  َوَما  وِيلِهۦِ  تَأ

 
ِف  لَرَِٰسُخونَ ٱوَ  ّلَلُ  ٱإَِّل  ۥا وِيَلهُ تَأ

ِن   ُك ٞ  ۦَيُقولُوَن َء َمَنا بِهِ  عِل مِ ل  ٱ ا  إَِّلا  يََذَكرُ  َوَما َرب َِنا   ِعندِ  م  لُو  وا
ُ
 أ

                                           
 (.۱/۲۱۷الصواعقالمرسلة)-1
 (.۱/۳۱۰نگا:الصواعقالمرسلة)-2
 (.۲/۸۵البحرالمحیط)-3
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 ٱ
َ َٰبِ ۡل  َٰ .[۷]آلعمران:﴾٧ل 
آیاتمحکمایازآناوکسیاستکهاینکتابرابرتوفروفرستاد؛پاره»

اماکسانیکهدرهااساساینکتابندو]پارهاست]که[آن ای[متشابهند؛
فتنه انحرافاستبرای ازدلهایشان دلخواه[ ]به آن طلبتاویل و جویی

داند،وکنند،درحالیکهتاویلآنراجزالله،کسینمیمتشابهپیرویمی
می علم در آوردیراسخان ایمان بدان ما چهگویند و محکم ]چه همه م

.«شودمتشابه[ازجانبپروردگارماست؛وجزخردمندانکسییادآورنمی
 میابنکثیر قرآن»گوید: در که نموده گاه آ را ما متعال خداوند

کتاب اصل که هستند محکم معنایآیاتی و آشکارند که آیاتی یعنی اند.
آیاتی و دیگرکهمعنایآنبرواضحدارندکهبرهیچکسپوشیدهنیست.

آیات که کسی بنابراین است؛ مشتبه آنان، از برخی یا مردم از بسیاری
مشتبهرابهآیاتواضحعرضهکندومحکمرابرآنچهنزدویمتشابهاست

.1«برعکسعملکند،گمراهخواهدشدحاکمگرداند،هدیتیافته،وهرکه
شود؛مراهیمنتهیمیترکنصوصمحکموتکیهبرنصوصمتشابهبهگ

خوارجومعتزلهنیزنصوصصریحمحکمرادراثباتشفاعت،براساساین
آیۀمتشابهردکردند:

.[۴۸]المدثر:﴾٤٨لَشَِٰفِعيَ ٱ َشَفََٰعةُ  َفَما تَنَفُعُهم  ﴿
.«کنندگانبهحالشانسودینخواهدداشتپششفاعتشفاعت»

ارادۀبندهوقادرومختاربودنجبریهنیزنصوصمحکمواردهدراثبات
ویرابراساسنصیمتشابهردکردندکهاینسخنپروردگارمتعالاست:

ا ﴿ ن إَِّلا  ُءونَ َوَما تََشا
َ
اءَ  أ .[۳۰]اإلنسان:﴾ّلَلُ ٱ يََشا

.«توانیدبخواهیدمگرآنکهاللهبخواهدوشمانمی»

                                           
 (.۲/۶تفسیرابنکثیر)-1
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 آوری نصوص وارده در یک باب جمع -۴
نمی واضح شرعی احکام و نصوصمسائل همۀ آنکه پساز مگر شود

یکمنبعسرچشمه ایننصوصاز همۀ زیرا شود؛ یکجا آن، دربارۀ وارده
ممکننیستمیانآنمی و باشد،گیرد داشته اختالفوجود تناقضو ها

میچنانکهرسولالله قرآنبرایایننازلنشدهکهبخشیاز»فرماید:
بخش تاییدآن، را قسمتدیگر آن، قسمت  هر بلکه تکذیبکند؛ را دیگر

کهمی قسمترا هر بدانعملکنیدو دانستید آنرا از پسهرچه کند؛
.1«ید،آنرابهدانایشارجاعدهیدندانست

بنابراینجایزنیستکهنصیازقرآنرابگیریمونصدیگررارهاکنیم،
شود؛اللهمتعالدربارۀیهودیانمنجرمیزیرااینبهتکهتکهکردننصوص

فرمودهاست:

َفُتؤ  ﴿
َ
.[۸۵]البقرة:﴾ض  بَِبع   ُفُرونَ َوتَك   بِ ِكَتَٰ ل  ٱ ِض بَِبع   ِمُنونَ أ
؟«ورزیدآوریدوبهقسمتیدیگرکفرمیآیابهقسمتیازکتابایمانمی»

توجهیبههایقدیموجدیدبهسبببیهاوگمراهیبسیاریازبدعت
و گرفته اهلبدعتنصیرا برخیاز است. شکلگرفته مهم، اینقاعدۀ
نصمورد نوناسخ 

ّ
دیامبی 

ّ
نصوصدیگریکهشایدتخصیصکنندهیامقی 

گیرند.هاباشدرانادیدهمیتوجهآن
ایبینیکهجاهالنبرایخودبهادلهبسیارمی»گوید:میشاطبی

دوبهدیگرادلهکننبهیکدلیلبسندهمیکنند؛فاسدیاصحیحاستنادمی
گرفتندوبراینمونه،خوارجنصوصوعید)تهدید(رامی.2«کنندتوجهنمی

                                           
(آنرا۱/۲۱۸(.آلبانیدرتعلیقبرشرحعقیدۀطحاویه)۶۶۶۳بهروایتاحمد)-1

 داند.صحیحمی
 (.۱/۱۶۷االعتصام)-2
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کردند،واینگونهشدکهایننصوصرابهغیرمرادآننصوصوعدرارهامی
خون تکفیرکرده، نتیجهمسلمانانرا در حاللفهمیدند؛ اموالشانرا و ها

شمردند.
آنان،مرجئهنصوصوعدراگرفتندونصوصوعیدرارهاکردند،برع کس 

وجود با خالفمرادآنبفهمندوگفتند: کهاینباعثشدنصوصوعدرا
نمی زیانی انسان به معصیت طاعتایمان، کفر، وجود با چنانکه رساند،

ایندارد.فایده
جمعبیننصوصبهاینصورتاستکهنصعامرابهنصخاصونص
نومتشابهرابهمحکمارجاعدهیم،و د،ومجملرابهمبیَّ مطلقرابهمقیَّ

اینروشراسخاندرعلماست.



 
 

 

 

 

 چه کسی صالحیت فهم نصوص شرع را دارد؟

توضیح مواردیکه جمله نکتهاز این به اشاره است، الزم آن بیان  و
باشدکهنصوصشرعبردونوعاست:می

اول:نصوصصریحیکهداللتومعنایآنواضحاستکهاغلبنصوص
بیشترآیاتقرآنبرایهمۀمردمواضحو کتابوسنتازایننوعاست؛

ت:تفسیربرچهاروجهاس»گوید:میآشکاراست،چنانکهابنعباس
خودمیانـبخشیاستکهعربزب .1فهمندهابراساسسخن 

.2چکسبرایندانستنآنمعذورنیستـتفسیریکههی
دانند.ـتفسیریکهعلماآنرامی

متعالمی الله تنها تفسیریکه و کسـ هر و ادعایدانستنآنداند
.3کند،دروغگواست

کسآنرابخواند،معنایشراایاستکههریعنیبخشیازقرآنبهگونه
داندوهیچدشواریدرفهمآننیست؛حاللآنواضحاستوحرامشمی

هایقرآن.هاوعبرتواضحاست؛همینطورحدودوفرائضدینوداستان
بخشاعظمقرآناینگونهآسانوقابلفهماست.

                                           
 واضحاستونیازبهتفسیرندارد)مترجم(.یعنیبرایهرکهعربیبداند-1
 یعنیدانستنآنضروریاست،وهیچکسبرایندانستنآنعذرندارد)مترجم(.-2
 (.۱/۷۵تفسیرطبری)-3
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سویحقواضح به راهنمایی در و آیاتیاستروشنگر قرآن، که چرا
روشنوآشکاراست؛چنانکهپروردگارمتعال1ستوامرونهیوخبرآنا

فرماید:می

[۴۹]العنکبوت:﴾َبي َِنَٰتٞ  َء َيَُٰت   ُهوَ  بَل  ﴿
.«بلکهآن]قرآن[آیاتیروشناست»
فرماید:ومی

َ َء نً قُر  ﴿ [۲۸]الزمر:﴾٢٨َيَتُقونَ  َلَعَلُهم   ِعَوج   ذِي ا َعَربِيًّا َغي 
.«عربی،بیهیچکژی؛باشدکهآنانتقواپیشهکنندقرآنی»

آسانقرارداده الفاظیواضحومعانی  قرآنیعربیبا بهیعنیآنرا ایم،
.2دانند[عرب]وکسانیکهعربیمیویژهبرای

میابنقیم ومراداللهوعمومواژه»گوید: هایقرآنچنیناست،
می را آن از میپیامبر چنانکه سویدانیم؛ از را الفاظ این پیامبر دانیم

که غالبالفاظقرآنمطمئنهستیم بنابرایندربارۀ نموده. ابالغ خداوند
سببکمال به بلکه امر؛ چه و باشد خبر چه آنچیست، از خداوند مراد

واضحمتک خداوند مراد به علم او، بیان کمال و )الله( ازلم آشکارتر و تر
ارشاد کمالهدایتو همینطور و متکلمدیگریاست، هر دانستنمنظور

عالیازنظرعملوازنظرویوکمالآسانیقرآنازسویاوسبحانهوت
.3«تالوت

بهاجتهادودوم:نصوصیکهمعنایدقیقیدارند؛دراینمورد،اهلعلم
پردازندتابتوانندمسائلواحکامراازآناستخراجکنند.نظردرنصوصمی

                                           
 (.۶/۲۸۶تفسیرابنکثیر)-1
 (.۷۲۳تفسیرسعدی)-2
 (.۲/۶۳۶الصواعقالمرسلة)-3
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صالحیتسخننگویند،علمابرایآنکههرجومرجرخندهدومدعیانبی
اندکههرکسدرمنصباجتهادواستنباطضوابطوشروطیراوضعکرده

اینشروطومی باشد. آنبرخوردار از باید لغتعربونشیند ضوابطاز
خطابشارعازجملهامرونهیواخبارآنبرگرفتهشدهاست.

ایننصوصکهداللتشانواضح موردفهممنظور در ممکناستعلما
فرماید:نیستاختالفکنند؛ماننداینسخنخداوندمتعالکهمی

َبص   ُمَطَلَقَُٰت ل  ٱوَ ﴿ نُفِسِهنَ  نَ َيََتَ
َ
ََٰثَة قُُروا  بِأ [۲۲۸]البقرة:﴾ء  ثََل

 «.وزنانطالقدادهشدهبایدمدتسهُقرء)پاکییاحیض(انتظارکشند»
دراینآیه،قرءبهمعنایپاکیازحیضاستیابهمعنایخودحیض؟

ایناختالفدردایرۀاجتهاداست؛اجتهادیکهصاحبشیکاجریادو
هایهایگفتگودررسانهبرنامهاجردارد.امایکیازمواردیکهدربرخی

کانال جمله از ماهوارهمختلف شبکههای و وای تلویزیون و رادیو های
دیدهمیمجالتوروزنامه روشیاستکهبرخیازآنها وقتیدرشود، ها

گویند:دینمالهمهآورندومیشوندبهآنرویمیبحثدچارمشکلمی
هیچ است! آن تفسیر راکسحقندارد مردم و درآورد خود احتکار به را

.مجبوربهپذیرشآنکند،زیرادراسالمپاپوکهنوتنداریم!
اینسخنحقیاستبههدفباطل؛حقایناستکهدینازنظر اما
 تطبیقوعملبهاحکامآنمخصوصبهافرادخاصینیست؛امابخشباطل 

 کسدرآید خدمتهر به نصوصآن استکه این اساسآن بر را آن تا
هاودلخواهخودتفسیرکند.چنینکاریباعثچندپارهشدنامتخواسته

خواهندازشودتاهرطورکهمیوبازیچهشدننصوصبهدستنااهالنمی
دلخواهخودرااستنباطکنند. آناحکام 

ایندقیقاهمانچیزیاستکههنگامظهورایندعوترخدادوباعث
دنمجتهداناینامتازصحابهتادیگرانشدوهرجومرجیکوچکشمر
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راپدیدآوردکهباعثشداظهارنظروفتوایبی ضابطه،جایاجتهادحقیقی 
دقیقرابگیرد.

حافظابنحجر]دردورانخودش[متوجهاینمشکلشدهوچنینلب
اگرکسیادعایمهارتدریکیا»بهشکایتگشودهاست: زعجیباست!

هایدنیارابکندامامردماورابهعنواناهلآنحرفهنشناسندوابزارحرفه
کنندواورابراموالخودآنرانزدویندیدهباشندادعایشراتکذیبمی

دهندبهآنکارمشغولشود؛چگونهاستحالدانندواجازهنمیامیننمی
رابکندامانهکسیاورا)یعنیدین(کسیکهادعایشناختامرپیامبر

نویسندونهکسیاورادرمجالستبااهلعلمرامیدیدهکهعلمپیامبر
ومدارسهباآناندیدهاست.

با و بپذیرند را ادعایاو ممکناستعاقالن چگونه است! شگفتآور
.1«ادعایدروغینشویرادردینخودداورقراردهند؟!

                                           
 (.۲۰الحکمالجدیرةباإلذاعة)-1



 
 

 

 

 

 های کلی راهنمایی

هاومکاتبفکریگوناگونیقائالنبهبازنگریدرقرائتنصوص،برنحله
عقیدۀصاحبخودیاگمراهی اش،ازهستندکهاینمذاهببهاندازۀفساد 

همینسببممکن به آننزدیکهستند. به یا دور، فهمصحیحنصوص،
دیااستبرخیازکسانیکهنیتنیکیدارندکمیازتاویلآنانتاثیرگیرن

هایاصحابقرائتجدیدبپردازند؛بههمینسبببایدبهگیرینوشتهبهپی
لغزش دهیم؛ هشدار لغزشگاهی چنین به نسبت آغازشدت در که هایی

شود.رسداماکمکمبزر میناچیزبهنظرمی
 رهنمودهایی در این زمینه:

وگوش-۱ راسخگردندانحقدردرونازطریقعلمشرعیصحیح،
کتاب و سخنان مطالعۀ و خداوندسپردن که کسانی راسخ؛ علمای های

و بهدلیلپینگرفتنمتشابهوعرضۀآنبرنصوصمحکم، متعالآنانرا
ایمانبههرآنچهازسویپروردگارنازلگردیده،ستودهاست.

ها:دعایبسیاربرایسالمماندنازفتنه-۲
ستکهممکناستانسانواردآنشودهایفتنهآنازیرایکیازویژگی

وفکرکندبرراهحقوصوابگامنهاده،وبزرگترینعاملنجاتانساناز
ها،رویآوردنصادقانهبهاللهمتعالودرخواستنجاتازویاست.فتنه
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 دعای در امان ماندن از زیغ و کژی نیز از همین باب است:

دَ  قُلُوَبَنا َرَبَنا َّل تُِزغ  ﴿ .[۸]آلعمران:﴾َهَدي تََنا إِذ   َبع 
دل» دستخوشپروردگارا نمودی هدایت را ما آنکه از پس را هایمان

.«انحرافمگردان
زیراایندعاپسازبیانحالکژاندیشانآمدهاست:

َما﴿
َ
اءَ ب  ٱ ِمن هُ  تََشََٰبهَ  َما َفَيَتبُِعونَ  َزي غٞ  ِف قُلُوبِِهم   ََّلِينَ ٱ فَأ  فِت َنةِ ل  ٱ تَِغا
اءَ ب  ٱوَ    تَِغا

 
.[۷]آلعمران:﴾وِيلِهِۦتَأ

جوییوطلبتاویلهایشانانحرافاستبرایفتنهاماکسانیکهدردل»
.«کنند]دلخواه[آنازمتشابهپیرویمی

درخواستبندهازپروردگاربرایدرامانماندنازانحراف،ازبزرگترین
اسبابمصونیتاست.

«.دوریگزینیدازآنان»-۳
آن از انحرافاست؛ اهل با تعامل نصیحتنبویدر خواندناین و ها

هایشانبایددوریگزید،حتیاگربهقصدیافتنعیبآنانباشد،زیراکتاب
شبهه،ربایندهاست.

کسانیراکهدجالرادرککنندچنیننصیحتکردهکهازوپیامبر
نکنند.ویدوریگزینندوبهخوداطمینان

ایشان که شده سنتنبویوارد دوریازنصوصزیادیدر به امر
ترازهایحسینمودهاست،ودوریازبیماریشبهاتمهماماکنبیماری

هاشودایمانشضعیفشدهوچهآناستزیرااگرقلبگرفتاراینبیماری
بسانابودشود.
 شافعی گوید: اهواء»می اهل از کسی که مالکهنگامی نزد به

گفت:دینمنبرایمواضحوآشکاراست؛اماتودچارشکآمد،بهویمیمی
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.1«مانندخودبرووبااوجدلکن!وتردیدی؛بهنزدشکاکی
آیاهربارکهسخنورینزدماآمدکهدرجدل»گوید:میاماممالک

 جبرئیل که آنچه دیگریبود، از ماهرتر مناظره و محمد نازلبر
.2«ودهرابرایجدلاوترکگوییم؟!نم

 عمربنعبدالعزیز میو ب»گوید: پیامبردایمردم؛ انیدکهپساز
دیگرینیستوپسازکتابشماکتابدیگرینازلنخواهدشد شماپیامبر 
وپسازسنتپیامبرتانسنتدیگرینخواهدآمدوبعدازامتشماامت

بدانیدکهحاللهمانیاستکهاللهدرکتابخودبهدیگرینخواهدبود؛
زبانپیامبرشحاللنمودهوتاروزقیامتحاللاست؛وبدانیدکهحرامآن

وتاقیامتاستکهخداونددرکتابخودوبهزبانپیامبرشحرامنموده
.3«حرامخواهدماند

دوهرکهچنینبنابراینکسیحقتغییریاتبدیلاحکاماینشریعتراندار
کندفرجامشناگواربودهوراهیجزراهمومنانرادرپیشگرفتهاست.

بزرگداشتکسانیکهخداوندبرآناننعمتارزانیداشتهوپیرویاز-۴
آناندرراهراست،وخواندنسیرتآنانوسیرتدیگرعلمایاهلعملو

امام از پیروی و علم به که اهمیتبسیاری از جملهاطالع از پیشین ان
صحابهوتابعینداشتند،وتمسکشدیدآنانبهعملونهیازجدل.

مطالعه وچنین احترام و پیروی و محبت اسباب بزرگترین از ای
ایرادحق آنان به گستاخانه که است کسانی از دوری و آنان شناسی
گیرند.می

                                           
 (.۸/۹۹مالنبالء)سیرأعال-1
 (.۶/۳۲۴حلیةاألولیاء)-2
 (.۱/۸۶(،االعتصام)۵/۳۴۰طبقاتابنسعد)-3
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باعلمیکهتالشبرایعملبهعلم؛زیراکسیکهاهلعملاستو-۵
می بهجا آوردمطیعاللهاستوشایستگیاینراداردعبادتپروردگاررا
سختی در خداوند توسط که دردارد افتادن شر از و بماند قدم ثابت ها

هادورشدهودرعلمشبرکتافتد.بدعت
قرائتجدیدنصنگاهیاندازدمی بیندکهاماآنکهدرسیرتدعوتگران 

ورفتاردیننباشندـدورترینمردمازعملبهدینوازاخالقبیآنانـاگر
اهلصالحهستند وظاهر 

1.
از باید شود شبیه آنان به عبادت و عمل در کوتاهی کسدر هر و

سرنوشتآنانبترسد.
اگرمرتکبگناهشدی،آنراتوجیهنکن:-۶

ب گناه خود از چیزیکه از باید شده مبتالیگناه استکسیکه دتر
بترسدوآنتالشبرایتوجیهگناهیاجستجویکسانیاستکهآنرامباح

کردنمی باز و حرام حاللکردن  نصوص، اساسقرائتجدید زیرا دانند.
هایهواینفسوشهواتاست.دروازه

گوید:رسانیمکهمیبهپایانمیاینرسالهراباسخنابنقیم
« از که آنان الله! آنسبحان چراغ  از نور برگرفتن و وحی نصوص

                                           
اگرپیشینیانعقاید»نویسد:می«منالعقیدةإلیالثورة»حسنحنفیدرآغازکتابش-1

دیدنیکیاز و استخاره پساز یا وسالطین، درخواستامراء بنابر را عقایدخود
پ نوشتهاولیایخداوندیا رویاینیک، منیامبردر إلیالثورة»اند، را«منالعقیدة

همانطورکهپیشینیاناز«.»امبدوندرخواستهیچکسیارویایااستخاره،نگاشته
«جوییمکنند،ماازقدرتانسانبرفهموعملیاریمیخداونددرخواستیاریمی

گوی(.همچنینمی۴۴،۵۰منالعقیدةإلیالثورة) نیازیبهحمدوثنا»د: حالما
(.اوبااینسخنانثنایاللهمتعالراردکردهواز۱۱منالعقیدةإلیالثورة)«ندارد

 زند.اثباتحمدوستایشبرایاللهسربازمی
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و]حیفاز[زندگیقلبوهاییکهازدستدادهگردانندچهگنجروی اند!!
.اند!نوردیدگانکهازآنمحرومگشته

کار و بود... آمده بر آنان آرای تیشۀ از که شدند قانع سخنانی به
شانتکهتکهشد.]دین[شانمیان

 را زیبا سخنانفریبندۀ قرآنراو اینگونه و بدلکردند و میانهمرد
مهجورگذاشتند.

دلنشانه در قرآن راهای آن دیگر که طوری شد، کهنه هایشان
کنند.هایشنزدشانکهنهگردیداماآبادشنمیگاهشناسندومنزلنمی

دستپرچم برنمیهایشاز را آن اما افتاد ستارهشان و هایشازدارند
بینند.شگردیدپسآنرانمیشانخاموآسمان

دیدنش از و تاریکشد آراءشان تاریکی شدن یکجا با قرآن خورشید
محرومند.

عزل والیتیقین از و کردند حقیقتخلع سلطان از را نصوصوحی
از همچنان و آوردند، هجوم باطل تاویل و تحریف با آن بر و نمودند،

روند.هنبردآنمیشانکمیندرپیکمینبلشکرهایشکستخورده
بهنزدآنانآمدوبا ]قرآن[همانندمهمانیکهنزدگروهیبخیلبیاید،

بزرگواری و جالل شایستۀ که نمودند رفتاری دوروی را او و نبود اش
نمیداشتندوبرسینه توانیازنزدمااشزدندوبرپشتشزدندوگفتند:

عبورکنیمگرازراهَمجاز.
نمنزلتیدادندکهخلیفۀعاجردرایندوراندارد؛سکهنصوصراهما

حکمشنافذاستونهخوانندامانهزنندوخطبهبهنامشمیبهنامشمی
.1«قدرتیدارد

                                           
 (.۴۱اجتماعالجیوشاإلسالمیة)-1
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آورینمایم،آنچهخواندیدمطالبیبودکهتوانستمدربارۀاینبدعتجمع
وازاللهمتعالپایداریتامر راخواهانیم.

 خداوندبرپیامبرمامحمد،وبرآلواصحابویباد.درودوسالم
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