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 شیخ دکتر صالح بن فوزان الفوزان ۀمقدم

الحمدلله رب العالمین، و درود و سالم بر پیامبر ما محمد و بر آل و 
اصحاب وی و ھر که راه آنان را در پی گرفت و از روش گمراھان و نادانان و 

 گزید.منافقان دوری 
بدعت بازنگری در فھم «کتاب شیخ محمد صالح المنجد را تحت عنوان 

خواندم و آن را تالیفی ارزشمند و مفید یافتم که ھر طالب علمی » نصوص
ای است مفید و سودمند آن ھم  نیازمند آن است. الحمدلله این کتاب، نوشته

غرب و اند و شاگردان  ندان به سخن آمده در این زمانه که اشخاص ھیچ
سازی مبانی شریعت، به احکام آن دست درازی  باطنیان، به ھدف ویران

کنند تا آرای اھل گمراھی را جایگزینش سازند. ستایش خداوند را که در  می
گر حق و ویرانگر باطل قرار داده است. این کتاب  ای کسانی را یاری ھر زمانه

ارزش  ریعت و بیبه حق خال بزرگی را که این دزدان به ھدف ھتک حدود ش
 اند، پر کرده است: ساختن حامیان و مردان آن ایجاد کرده

ن ُ�طۡ ﴿   
َ
ْ  ُٔ ِ� يُرِ�ُدوَن أ ِ ٱ نُورَ  وا فۡ  �َّ

َ
َ�  َ�ٰهِِهمۡ بِأ

ۡ
ُ ٱ َوَ�� َّ�  ٓ ن إِ�َّ

َ
 نُوَرهُۥ يُتِمَّ  أ

 .]۳۲[التوبة:  ﴾٣٢َ�ِٰفُرونَ لۡ ٱ َكرِهَ  َولَوۡ 
گذارد  خویش خاموش کنند، اما الله نمیخواھند نور الله را با سخنان  می«

 .»تا نور خود را کامل کند؛ ھرچند مشرکان خوش نداشته باشند
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خ محمد را برای آنچه نوشته و تبیین نموده بھترین پاداش یالله متعال ش
دھد، تا جایی که توانسته عیبشان را آشکار کند و پرده از آنان بردارد. 
خداوند او را از یاران دین و حامیان شریعتش بگرداند و بر علم و عمل او 

 .وصىل اهللاُ وسلَّمَ عىل نبيِّنا حممد وآله وصحبهبیفزاید. 
 ح بن فوزان الفوزانبه قلم: صال

 عضو ھیات علمای ارشد
ـھ ۲۸/۶/۱۴۲۹

 



 
 

 

 

 

 مقدمه

ستایش مخصوص الله است که پیامبرش را با ھدایت و دین حق به سوی 
مردمان فرستاد تا آن را بر ھمۀ ادیان غالب گرداند حتی اگر مشرکان را 

وان رحمتی برای جھانیان خوش نیاید؛ و درود و سالم بر آنکه به عن
 برانگیخته شد، پیامبِر ما محمد و بر آل و اصحاب وی.

از جمله اسبابی که خداوند متعال به واسطۀ آن دین خود را در کشاکش 
کند این است که کسانی  را برای دفاع از آن مسخر سازد  ھا حفظ می دوران

ینگونه دین خداوند از ھایشان را از آن دور گردانند؛ ا تا ایراد دشمنان و تھمت
ھای پاک [ھمانند روز  ھر شائبه و ناپاکی دور مانده و برای صاحبان فطرت

 ماند. نخست] تازه و سالم می
سوی مسّلمات دینمان دست درازی  ھنگامی که برخی از نویسندگان به

بدعت «کردند، عزم خود را برای ایراد یک سلسله سخنرانی تحت عنوان 
جزم نمودم و ھدفم آشکار ساختن اھداف آنان بود » بازنگری در فھم نصوص

تا عذری باشد برای خودم و ھشداری برای دیگران. به یاری خداوند در 
برخی شھرھای عربستان دربارۀ این موضوع سخنرانی نمودم و گروه علمی 

اکنون این  سازی آن با من ھمکاری نمودند و ھم در آماده» زاد«مجموعۀ 
 اند. ھا را به صورت کتاب آمادۀ نشر کرده انیگروه علمی ھمین سخنر
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الزم است یادآوری کنم که در این مبحث از دو کتاب که به صورت 
 ام: ، استفاده کرده تخصصی در رد این اندیشۀ منحرف نوشته شده

نوشتۀ دکتر  (سکوالرھا و قرآن کریم)» العلمانیون والقرآن الکریم«کتاب 
 .١احمد ادریس الَطّعان

» التیار العلماني الحدیث وموقفه من تفسیر القرآن الکریم«و کتاب 
) نوشتۀ خانم ُمنٰی (جریان سکوالر جدید و موضع آنان در تفسیر قرآن کریم

 .٢محمد الشافعی
از الله خواھانیم دینش و کتابش و سنت پیامبرش را حفظ نماید؛ او برای 

الحمدلله رب ما کافی است و نیکو نگھبانی است و سخِن پایانی اینکه: 
 العالمین.

محمد صالح المنجد

 دکتری از دانشگاه قاھره. ۀرسال -١

 فوق لیسانس تفسیر از دانشگاه ازھر. ۀرسال -٢

 

                                           



 
 

 

 

 

 پیش درآمد

جای آن، نبردی است قدیمی  کشمکش تحریف معنای نصوص و تاویل بی
است که از دوران صحابه ـ رضوان الله علیھم ـ و ھنگام پدید آمدن خوارج 

فھم اصحاب خواستند نصوص شرعی را بر خالف  آغاز شد. کسانی که می
 تفسیر کنند، و بفھمند. جپیامبر 

در نتیجه با سخنانی عجیب و آرایی شاذ و مخالف با [راه و روش] 
و یارانش، بر مردم خارج شدند؛ مسلمانان را به سبب ارتکاب گناه  جپیامبر

 سطالب  کافر دانستند و از آنان جدا شدند، پس امیرالمومنین علی بن ابی
 شده و تاویل مبتدعانه با آنان جنگید. به سبب این فھِم تحریف

ھا  با آنان مناظره کرد، به آن باز ھمین رو، ھنگامی که ابن عباس 
مھاجرین و انصار ـ و از سوی پسرعمو و  جاز سوی اصحاب پیامبر «گفت: 

ام؛ کسانی که قرآن بر آنان نازل شد و از  به نزد شما آمده جداماد پیامبر 
گاهتر شما به تاویل آن عالم  .١»تر از آنان نیست ند، و در بین شما کسی آ

گاه نموده است؛ نبردی که میان  جپیامبر ما  نیز ما را از این نبرد آ
ھا پیروی  و کسانی که به نیکی از آن جگران نصوص و اصحاب پیامبر  تحریف

) آن را ۷۱۱). وادعی در صحیح المسند (۸۵۷۵به روایت نسائی در سنن کبری ( -١
 حسن دانسته است.
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اند، رخ خواھد داد.  اند و به فھم آن بر اساس مراد پروردگار چنگ زده کرده
نشسته   جروایت است که فرمود: در انتظار پیامبر  سد ُخدری سعی از ابی

ھای ھمسرانش خارج شد. ھمراه وی  بودیم. ایشان از یکی از خانه
ھمانجا ماند تا کفش ایشان را  سبرخاستیم، پس کفش وی پاره شد. علی 

به راه افتاد و ما نیز ھمراه او رفتیم... سپس به انتظار علی  جبدوزد. پیامبر 
کسی از میان شما برای تاویل این «د و ما نیز ایستادیم، پس فرمود: ایستا

ھر یک از ما ». قرآن خواھد جنگید، چنانکه من برای تنزیل آن مبارزه کردم
قرار دھیم، در حالی که ابوبکر  جسعی کردیم خود را در معرض رسول خدا 

نی است نه؛ بلکه او ھما«در بین ما بودند، اما ایشان فرمودند:  بو عمر 
اما ) پس نزد او آمدیم و بشارتش دادیم س(یعنی علی » دوزد که کفش را می
 .١تر شنیده بود گویا آن را پیش

دھد که برای تفسیر و  خبر از مجاھدینی از امتش می جاینجا رسول الله 
کنند تا مردم را به فھم حقیقی آن برگردانند،  فھم قرآن و سنت جھاد می

الم برای اثبات نزول قرآن و اینکه از جانب خداوند چنانکه خود در آغاز اس
 است، مبارزه نمود.

بنابراین، نبرد با اھل تحریف و تاویل باطل ھمچنان ادامه دارد و در 
ھا دعوتگران  ھا متوقف نشده است. جریانی که در ھمۀ دوران گسترۀ دوران

 و سرانی داشته است.

). ھیثمی در ۸۵۴۱) و نسائی در سنن کبری (۱۱۲۷۶روایت احمد در مسند (به  -١
رجال سند آن ھمه رجال صحیح ھستند به جز «گوید:  ) می۱۳۶/ ۹مجمع الزوائد (

) آن را صحیح ۲۴۸۷و آلبانی در السلسلة الصحیحة (» فطر بن خلیفة که ثقه است
 داند. می

 

                                           



 ٩  پیش درآمد

نویسندگان و اندیشمندان بر اما در روزگار ما پرچم تحریف را گروھی از 
گیرد که ھمۀ این  ھای گوناگون صورت می اند. این تحریف به نام دوش گرفته

شود و آن، درخواست تحریف دین خداوند و  جریانات به یک جا ختم می
 بازفھمی اسالم برای ھماھنگی با شرایط کنونی است.

گاه به  دھند و را سر می» نوسازی اندیشۀ اسالمی«گاھی اوقات شعار 
 خوانند. فرا می» نوسازی گفتمان دینی«سوی 

» ھای گوناگون از اسالم قرائت«بینی که دعوت به  امروزه نیز آنان را می
قرائتی «ھستند تا » بازنگری در قرائت نص شرعی«دھند و خواھان  می

ھا با تغییرات و تحوالت  برای ما ارائه کنند که به ادعای آن» جدید از اسالم
 خوانی دارد. زمانه ھم

اند که خداوند، محافظت از نصوص دو وحی ـ  دشمنان این امت دانسته
یعنی کتاب و سنت ـ را بر عھده گرفته و آیات وحی صبح و شام به گوش 

رسد، بنابراین راھی برایشان نمانده جز وارد شدن از دروازۀ  مردمان می
داوند متعال تحریف معانی نصوص شرعی و گام نھادن در راه یھودیان که خ

 فرماید: دربارۀ آنان می

ِ ٱ َكَ�ٰمَ  �َۡسَمُعونَ ﴿  ﴾َ�ۡعلَُمونَ  وَُهمۡ  َ�َقلُوهُ  َما َ�ۡعدِ  ِمنۢ  ۥُ�مَّ ُ�َّرُِفونَهُ  �َّ
 .]۷۵[البقرة: 

شنیدند، سپس آن را بعد از فھمیدنش  گروھی از آنان سخنان الله را می«
 .»دانستند کردند و خودشان ھم می تحریف می

گاه ساخته که این امت از راه و روش  جآنجایی که پیامبر  و از« ما را آ
ھای پیش از خود پیروی خواھد کرد، ناگزیر باید در میان آنان نیز  امت

کنند و در نتیجه معنای  کسانی باشند که سخن را از جایگاه خود تحریف می
گاه ساخته یا امر ن موده، دستخوش تغییر کتاب و سنت را از آنچه خداوند آ
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 .١»سازند... می
فرموده، نبرد تحریف معنای نص شرعی  جاینک در تصدیق آنچه پیامبر 

بینیم که در این دوران پابرجا است و ھمچنان  و تاویل نابجای آن را می
گران ایستاده و  ابر این تحریفھایی صادق و مخلص از این امت، در بر انسان

گردانند، تا وعدۀ الله ـ جل وعال  آمیز آنان را به خودشان باز می قرائت تحریف
ـ در حفظ وحی از نظر لفظ و معنا محقق گردد، و فرجام نیک از آن متقیان 

است.

 ).۱۳۰/ ۲۵مجموع الفتاوی ( -١

 

                                           



 
 

 

 

 

 اهمیت تسلیم در برابر نصوص شرعی و پذیرش آن

بندگان مومنش این است که ھای الله متعال بر  یکی از بزرگترین نعمت
ترین  بلکه آن را به کامل  راه رسیدن به خودش را برای آنان مبھم نساخته،
 روش و شیواترین بیان، برایشان آشکار نموده است:

ُ ٱ َمنَّ  لََقدۡ ﴿ ۡ ٱَ�َ  �َّ نُفِسِهمۡ  ّمِنۡ  رَُسوٗ�  �ِيِهمۡ  َ�َعَث  إِذۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
َ
ْ َ�تۡ  أ  لُوا

ْ ِمن  َمةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  ِكَ�َٰب لۡ ٱ َوُ�َعّلُِمُهمُ  َوُ�َزّ�ِيِهمۡ  ۦتِهِ َءاَ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  �ن َ�نُوا
بِ�ٍ  َضَ�ٰلٖ  َلِ�  ُل َ�بۡ   ]۱۶۴[آل عمران:  ﴾١٦٤مُّ
به یقین الله بر مومنان منت نھاد [که] پیامبری از خودشان در میان «

 آنان برانگیخت تا آیات خود را بر آنان بخواند و پاکشان گرداند و
کتاب و حکمت به آنان بیاموزد؛ اگرچه قطعا پیش از آن در گمراھی 

 .»آشکاری بودند
ھمینطور خداوند سبحانه و تعالی بر ھر مسلمانی فرض نموده تا ھر 

روز ھدایت به راه راست را از وی درخواست نماید؛ راه راستی که آن را  شبانه
 چنین توصیف نموده است:

ِينَ ٱِصَ�َٰط ﴿ َّ�  ۡ�
َ
 ]۷[الفاتحة:  ﴾َعلَۡيِهمۡ  َعۡمَت �

 .»راه کسانی که بر آنان نعمت ارزانی داشتی«
 یعنی:

ِينَ ٱ﴿ َّ�  ۡ�
َ
ُ ٱ َعمَ � يِق�َ ٱوَ  نَ  ۧ �َّبِّ�ِ ٱ ّمِنَ  ِهمَعلَيۡ  �َّ ّدِ ٓ ٱوَ  لّصِ َهَدا  ءِ لشُّ
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ٰلِِح�َ ٱوَ   .]۶۹[النساء:  ﴾ل�َّ
پیامبران و راستان و کسانی که الله به آنان نعمت ارزانی داشته [یعنی] «

 . »شھیدان و نیکان
شوند  پس از پیامبران، نخستین کسانی که در این وصف داخل می

صحابه، و سپس کسانی ھستند که در فھم کتاب و سنت از آنان پیروی 
 نمایند.

دستور داده از روش آنان پیروی کنیم و بر راه  جبه ھمین سبب، پیامبر 
 جروایت است که گفت: رسول الله  سساریه  آنان قدم بگذاریم. از عرباض بن

ھا به  ھا از آن اشکبار شد و دل ای بس بلیغ ادا نمود که چشم برای ما موعظه
لرزه آمد. مردی گفت: گویا این موعظۀ خداحافظی است؛ ای رسول خدا، چه 

شما را به تقوای الله و شنیدن و اطاعت، «ای برای ما داری؟ فرمود:  توصیه
ای حبشی بر شما امیر شود؛ زیرا ھریک از  ، حتی اگر بردهدھم فرمان می

شما که پس از من زنده بماند اختالفی بسیار را خواھد دید؛ پس به سنت 
من و سنت خلفای راشدین ھدایت یافته چنگ زنید و آن را با بن دندان 

ای [در  محکم بگیرید و زنھار که دچار امور نوساخته شوید زیرا ھر نوساخته
 .١»است و ھر بدعتی گمراھی استدعت دین] ب

پس از  جاز جمله نکات ظریف این حدیث چنین است که رسول خدا 
آن را با «ذکر سنت خود و سنت خلفای راشدیِن ھدایت یافته، فرموده است: 

زیرا سنت وی و » آن دو را با بن دندان بگیرید«و نفرمود: » بن دندان بگیرید
راه و روش است، بدین معنی که  سنت خلفای راشدین یک منھج و یک

) و شیخ آلبانی در صحیح الجامع ۳۹۹۳) و ابوداود (۲۶۰۰مذی (به روایت تر -١
 ) آن را صحیح دانسته است.۴۳۱۴(
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توان سنت وی را به نحو صحیح انجام داد مگر با پایبندی به قرآن و  نمی
 .ش سنت بر اساس فھم صحابۀ وی،

اند؛ بنابراین احکام  قرآن کریم و سنت صحیح، منابع اصلی احکام شریعت
 شرعی منبع و اساسی ندارند مگر وحی، که بر دو نوع است: قرآن و سنت.

قرآن، کالم خداوند در کتاب عزیز اوست که باطل از پشت سر و از روبرو 
به آن راھی ندارد. از اشتباه و لغزش و افزونی و کاستی مصون بوده، فرو 

 فرستاده شده از سوی پروردگار حکیم و حمید است.
این کتاب، ریسمان محکم الھی و صراط مستقیم اوست که برای ھدایت 

ها به سوي  یم تا مردم را به اذن پروردگارشان از تاریکیبه سوي تو نازل نمود
جھانیان .»شده روشنایی بیرون آوري. به سوي راه آن شکست ناپدیر ستوده

 بر پیامبرش نازل نموده است:

نَزۡلَ�ٰهُ  كَِ�ٌٰب ﴿
َ
لَُ�ٰتِ ٱِمَن  �َّاَس ٱ ِ�ُۡخِرجَ  إَِ�َۡك  أ  نِ �ِإِذۡ  �ُّورِ ٱإَِ�  لظُّ

 .]۱[إبراھیم:  ﴾ِميدِ �َۡ ٱ َعزِ�زِ لۡ ٱ َ�ٰطِ صِ  إَِ�ٰ  َرّ�ِِهمۡ 
 کتابی است که آن را «

 او این کتاب را به عنوان داوری در میان مردم قرار داده است:

نَزَل َمَعُهُم ﴿
َ
ِ  ِكَ�َٰب لۡ ٱَوأ ْ خۡ ٱ�ِيَما  �َّاِس ٱ َ�ۡ�َ  ُ�مَ ِ�َحۡ  قِّ �َۡ ٱب  �ِيهِ�  َتلَُفوا
ِينَ ٱ�ِيهِ إِ�َّ  َتلََف خۡ ٱ َوَما وتُوهُ ِمنۢ  �َّ

ُ
 َيۢ�َ�غۡ  ّيَِ�ُٰت ۡ�َ ٱ ُهمُ �ۡ َجآءَ  َما َ�ۡعدِ  أ

ُ ٱ َ�َهَدى بَۡيَنُهۡمۖ  ِينَ ٱ �َّ ْ لَِما  �َّ ْ خۡ ٱَءاَمُنوا  ﴾نِهِۦ�ِإِذۡ  قِّ �َۡ ٱ�ِيهِ ِمَن  َتلَُفوا
 ]۲۱۳[البقرة: 

و با آنان کتاب [خود] را به حق فرو فرستاد تا میان مردم در آنچه با ھم «
اختالف داشتند داوری کند و جز کسانی که [کتاب] به آنان داده شد 
(یھود و نصاری) پس از آنکه دالیل روشن برای آنان آمد به خاطر ستم [و 

را  کس] در آن اختالف نکرد. پس الله آنان حسدی] که میانشان بود [ھیچ
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که ایمان آورده بودند به توفیق خویش به حقیقت آنچه در آن اختالف 
 .»داشتند ھدایت کرد

َ�َغۡ�َ ﴿
َ
ِ ٱ أ َّ�  ۡ�

َ
ِيٓ ٱ َوُهوَ  َحَكٗما َتِ� � نَزَل إَِ�ۡ  �َّ

َ
ٗ�  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ ُ�مُ أ  ﴾ُمَفصَّ

 .]۱۱۴[األنعام: 
کتاب را به س آیا به جز الله داوری [دیگر] جویم با اینکه اوست که این «

 .»تفصیل به سوی شما نازل کرده است
یعنی در این کتاب، حالل و حرام و احکام شرعی و اصول و فروع دین را 

تر، و ھیچ حکمی بھتر از  بیان نموده که ھیچ بیانی برتر، و ھیچ برھانی واضح
 .١گیرد در استواری از آن پیشی نمی آن نیست، و ھیچ سخنی

است که کردار و اقرار وی نیز شامل  جالله اما سنت ھمان گفتار رسول 
 فرماید: شود؛ که ھمه وحی است و واجب االتباع. خداوند متعال می آن می

إِۡن ُهَو إِ�َّ  ٣لَۡهَوىٰٓ ٱَوَما يَنِطُق َعِن  ٢َغَوىٰ  َوَما َما َضلَّ َصاِحُبُ�مۡ ﴿
 .]۴-۲[النجم:  ﴾٤وَۡ�ٞ يُوَ�ٰ 

) و از سر ھوا و ھوس ۲نرفته است (یار شما گمراه نشده و به کژراھه «
 .»شود نیست ) این سخن به جز وحیی که وحی می۳گوید ( سخن نمی

گر، راھنما است نه اغواگر، جز راست  ھدایتگر است نه گمراه جاو 
 پذیرد. دھد و جز حق را نمی گوید و جز حق انجام نمی نمی

ستاده سنت او نیز ھمان حکمتی است که خداوند متعال بر وی فرو فر
 است:

ِ ٱ فَۡضُل  َ� َولَوۡ ﴿ ٓ  َورَۡ�َُتُهۥ َك َعلَيۡ  �َّ ا ن ّمِۡنُهمۡ  �َِفةٞ لََهمَّت طَّ
َ
 َوَما يُِضلُّوكَ  أ

ٓ  يُِضلُّونَ  نُفَسُهۡمۖ  إِ�َّ
َ
ونََك  َوَما أ �  ِمن يَُ�ُّ ءٖ نَزَل  َ�ۡ

َ
ُ ٱ َوأ  َك َعلَيۡ  �َّ

 ).۲۷۰تفسیر سعدی ( -١
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ِ ٱ ُل فَۡض  نَ َوَ�  َ�ۡعلَمُۚ  تَُ�ن وََعلََّمَك َما لَمۡ  ۡكَمةَ ۡ�ِ ٱوَ  ِكَ�َٰب لۡ ٱ  َك َعلَيۡ  �َّ
 .]۱۱۳[النساء:  ﴾١١٣َعِظيٗما

ای از ایشان قصد آن داشتند  و اگر فضل الله و رحمت او بر تو نبود طایفه«
سازند و  که تو را از راه به در کنند ولی جز خودشان [کسی] را گمراه نمی

را بر تو نازل کرد و  رسانند و الله کتاب و حکمت ھیچگونه زیانی به تو نمی
دانستی به تو آموخت، و فضل الله بر تو ھمواره بزرگ بوده  ٔآنچه را نمی

 .»است
الله از کتاب که ھمان قرآن است یاد کرد و از «گوید:  می /شافعی 

گفت:  حکمت؛ و من از داناترین اھل علم نسبت به قرآن شنیدم که می
 .١»است جحکمت ھمان سنت رسول خدا 

ال این حکمت را به عنوان بیانگر و توضیح دھندۀ قرآن کریم الله متع
 فرماید: نازل کرده است؛ الله متعال می

نَزۡ�َ ﴿
َ
ٓ َوأ َ لِلنَّاِس َما نُّزَِل إَِ�ۡ  رَ ّ�ِكۡ ٱ إَِ�َۡك  ا ُرونَ  َولََعلَُّهمۡ  ِهمۡ ِ�ُبَّ�ِ  ﴾َ�َتَفكَّ

 .]۴۴[النحل: 
تا برای مردم آنچه را به سوی  و این ذکر (قرآن) را به سوی تو فرود آوردیم«

 .»ایشان نازل شده است توضیح دھی
نیز، نفش خود را برای ابالغ این قرآن به بھترین شیوه اجرا  جپیامبر ما 

نمود. قرآن کریم، کالم خداوند سبحانه و تعالی است، و سنت نبوی توضیح 
ح . دوران سلف صالجو بیان آن و وحیی است از سوی خداوند به پیامبرش 

در حالی گذشت که آنان از نظر به کار بردن و اجرا و سمع و طاعت ھیچ 
وارد شده قائل  جتفاوتی میان حکمی شرعی که در قرآن یا سنت پیامبر 

 ).۷۸الرسالة ( -١
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 فرماید: کردند که می را اجرا می أل نبودند، و امر پروردگار 

﴿ ٓ ْ نتَ فَٱ َ�ۡنهُ  َ�َهٮُٰ�مۡ  َوَمافَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱ َءاتَٮُٰ�مُ  َوَما  ]۷[الحشر:  ﴾ُهوا
و آنچه را پیامبر به شما داد، آن را بگیرید و از آنچه شما را باز داشت، «

 .»دست بکشید
آنان از جدایی انداختن میان کتاب و سنت در آوردن دلیِل شرعی 

گاه باشید، «فرماید:  می جورزیدند، ھمانگونه که رسول الله  اجتناب می آ
نزدیک است [زمانی برسد] که شخص در حالی که بر اریکۀ خود تکیه زده 
بگوید: میان ما و شما کتاب خدا است؛ ھر چه را در آن حالل یافتیم حاللش 

دانیم. بدانید آنچه را  دانیم و آنچه را در آن حرام یافتیم حرامش می می
است که خداوند حرام کرده یزی حرام دانسته مانند چ جپیامبر خدا 

 .١»است
امت طی سه قرِن برتر، بر ھمین راه روش حرکت کرد؛ یعنی ھر دو نوع 

داشت و آن را بر ھر چیز دیگری برتری  نص (کتاب و سنت) را گرامی می
 کرد. داده، بر اساس کتاب و سنت عمل می

ول تسلیم در برابر نصوص شرعی با خشنودی و پذیرِش کامل، یکی از اص
اسالم و از اساسیات این دین است که اسالم جز با آن استوار و کامل 

شود؛ زیرا اسالم یعنی تسلیم شدن در برابر الله و پذیرش دستورات او  نمی
اھل لغت  .٢در برابر الله متعال و بندگی او در پنھان و آشکار، و یعنی فروتنی

 .١یعنی آن مرد تسلیم شد» سلم الرجلأ«گویند:  می

) آن را صحیح ۲۶۵۷). عالمه آلبانی (۱۲) و ابن ماجه (۲۶۶۴به روایت ترمذی ( -١
 دانسته است.

اسالم را به فرانسوی  ۀاند که کلم کردهعادت «گوید:  اما محمد آرکون برخالف آن می -٢
ترجمه کنند؛ یعنی خضوع در برابر الله یا حتی تسلیم شدن » خضوع« ۀمعادل کلم
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که تسلیم یعنی فروتنی قلب و گردن نھادن در برابر آنچه از سوی  چرا
صادر شده، و تسلیم شدن در برابر نصوص برای به دست  جالله و پیامبرش 

ای  است که درجه» صدیقیت«آوردن مقامات ایمان ... و این عصارۀ مقام 
قام ھا در م ترین آن ترین مردم از نظر تسلیم، کامل است پس از نبوت، و کامل

 .٢»صدیقیت ھستند
تر از کسی نیست که خود را تسلیم  کس دینش بھتر و راھش درست ھیچ

 الله نموده و با طاعت کامل در برابر او گردن نھاده است:

ۡحَسنُ  َوَمنۡ ﴿
َ
نۡ  دِيٗنا أ ۡسلَمَ  ّمِمَّ

َ
ِ َوُهَو ُ�ۡ  وَۡجَهُهۥ أ  .]۱۲۵[النساء:  ﴾ِسنٞ ِ�َّ

کس که خود را تسلیم الله کرده و و دین چه کسی بھتر است از آن «
 ؟»نیکوکار است

تسلیم کامل و انقیاد مطلق در برابر دستور او و «حال مومن چنین است: 
پذیرفتن کامل و تصدیق اخباری که از سوی وی باشد، بدون آنکه خیال 

ای او را به مخالفت با آن  داند، یا ھرگونه شبھه می» معقول«باطلی که آن را 
ن را بر خبر او ھای ذھنی آنا ه آن شک کند یا آرای دیگران و زبالهوا دارد یا ب

 .٣»(وحی) ترجیح دھد

در برابر او. اما این معنا ھرگز صحیح نیست؛ زیرا مومن در برابر الله تسلیم نیست، 
رکت بلکه در برابر خداوند احساس شور عاشقانه دارد، و در خود نوعی وابستگی و ح

(الفکر اإلسالمی، » کند... دھد، احساس می به سوی آنچه خداوند به او پیشنھاد می
 اسالم است. ۀ). منظور وی برداشتن معنای الزام از کلم۵۳نقد واجتھاد: 

 ) با تصرف.۲۶۲-۲۶۳/ ۷مجموع الفتاوی ( -١

 ).۱۴۸/ ۲مدارج السالکین ( -٢

 ).۳۸۷/ ۲مدارج السالکین ( -٣
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رسالت از سوی الله است و ابالغ وظیفۀ پیامبر «گوید:  می /امام ُزْھری 
پاھای اسالم «گوید:  و می .١»تسلیم [در برابر آن] وظیفۀ ماستاست و 

لیم [در برابر و تس شود مگر بر اساس پذیرش [خبر] [شخص] استوار نمی
ھیچ راھی نیست مگر روبرو شدن با «چرا که در برابر وحی الھی  .٢»دستور]

آن بر اساس شنیدن و اطاعت کردن و گردن نھادن و پذیرفتن؛ و ما پس از 
آن صاحب اختیار نیستیم، و ھرگونه خیر و نیکی در پذیرِش آن است حتی 

خداوند  .٣»برخیزند خالفتاگر ھمۀ مردِم میان مشرق و مغرب با آن به م
 فرماید: متعال می

ُ ٱ قََ�  إَِذا ُمۡؤِمَنةٍ  َوَ�  ِمنٖ َوَما َ�َن لُِمؤۡ ﴿ مۡ  ۥٓ َورَُسوُ�ُ  �َّ
َ
ن ًراأ

َ
 يَُ�ونَ  أ

ۡمرِهِۡمۗ  ِمنۡ  َ�َةُ ۡ�ِ ٱ لَُهمُ 
َ
َ ٱ َ�ۡعِص  َوَمن أ  َضَ�ٰٗ�  َضلَّ  َ�َقدۡ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ

بِيٗنا  .]۳۶[األحزاب:  ﴾٣٦مُّ
و شایستۀ ھیچ مرد و زن مومنی نیست که چون الله و پیامبرش به کاری «

فرمان دھند برای آنان در کارشان اختیاری باشد، و ھر کس الله و 
 .»اش را نافرمانی کند قطعا دچار گمراھی آشکاری گردیده است فرستاده

بنابراین شایسته و سزوار مومن نیست مگر آنکه در راه خشنودی الله و 
پیامبرش و گریز از خشم خدا و رسول، و گردن نھادن در برابر دستورات و 

 دوری از منھیاتشان، شتاب ورزد.

). اما خطیب بغدادی در ۲۷۳۷/ ۶جزم ( ۀی به صورت معلق با صیغبه روایت بخار -١
/ ۲آن را با سند متصل نقل کرده است (» الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع«کتاب 
 ).۳۶۶/ ۵). نگا: تغلیق التعلیق (۱۱۱

 ).۲۰۱العقیدة الطحاویة ( -٢

 ).۱۳۶ابن قیم (» الروح«کتاب  -٣

 

                                           



 ١٩ اهمیت تسلیم در برابر نصوص شرعی و پذیرش آن

شایستۀ مرد و زن مومن نیست که ھرگاه الله و پیامبرش به کاری ـ ھر 
کاری ـ فرمان دھند، از خود برای انجام دادن یا انجام ندادن آن صاحب 

تر  از خودشان به خودشان اولی جه پیامبر اختیار باشند. بلکه باید بدانند ک
است، و سزاوار نیست که برخی از تمایالت و ھواھای نفسانی خود را ھمانند 

 حجابی میان خود و دستور خدا و پیامبرش قرار دھد.
الله متعال به ذات مقدس خود قسم یاد کرده که وصف ایمان برای 

شد مگر آنکه رسول شود و کسی مومن شناخته نخواھد  ھیچکس ثابت نمی
 را در ھمۀ امور خود حاکم گرداند: جالله 

ٰ  ِمُنونَ فََ� َوَرّ�َِك َ� يُؤۡ ﴿ ْ  َ�  ُ�مَّ  بَۡيَنُهمۡ  َشَجرَ  �ِيَما ُ�َّكُِموكَ  َح�َّ  َ�ُِدوا
نُفِسِهمۡ  ِ�ٓ 

َ
ا َحرَٗجا أ ْ  قََضۡيَت  ّمِمَّ  .]۶۵[النساء:  ﴾٦٥�َۡسلِيٗما َو�َُسّلُِموا

آورند مگر آنکه تو را  به پروردگارت قسم که ایمان نمیولی چنین نیست؛ «
ی اختالف است داور گردانند سپس از حکمی  در مورد آنچه میان آنان مایه

ھایشان احساس ناراحتی [و تردید] نکنند و کامال سر  ای در دل که کرده
 .»تسلیم فرود آورند

ھمۀ  بر این اساس، ایمان کسی صحیح نیست تا آنکه نصوص شرع را در
کارھای خود حاکم گرداند و در پنھان و آشکار به آن گردن نھد و بدون 

 /شوکانی  .١ن و چون چرا، کامال تسلیم آن شودگونه امتناع و پس زد ھیچ
در آیه چنان وعید شدیدی است که پوست انسان از آن به لرزه «گوید:  می
ـ نخست به خود  آید؛ زیرا او ـ سبحانه و تعالی ھا به تکان می افتد و دل می

قسم یاد کرده و با حرف نفی این قسم را مورد تاکید قرار داده که آنان ایمان 
را حاکم و  جندارند ـ و ایمان را از آنان نفی نموده ـ مگر آنکه رسول الله 

 داور خود گردانند.

 ).۳۴۹/ ۲تفسیر ابن کثیر ( -١

 

                                           



 بدعت بازنگری در فهم نصوص  ٢٠

سپس خداوند سبحانه و تعالی به این ھم اکتفا نکرده بلکه فرموده است: 
ھایشان احساس ناراحتی [و تردید]  ای در دل کرده سپس از حکمی که«

، مسالۀ دیگری را به آن افزوده، ج؛ و عالوه بر داور قرار دادن پیامبر  »نکنند
که نداشتن ھیچ احساس ناراحتی و تردید است؛ یعنی صرف داور قرار دادن 

کافی نیست تا آنکه از صمیم قلب و از  جو گردن نھادن به امر رسول خدا 
دلی باشد؛ و باز ھم به این  شنودی و اطمینان و فراخی سینه و خوشروی خ

؛ یعنی تسلیم شوند و در ظاھر و  ﴾َْو�َُسّلُِموا﴿اکتفا نکرده بلکه افزوده است: 
 باطن به آن گردن نھند. 

باز ھم به این بسنده نکرده و بلکه برای تاکید، مصدِر تسلیم را به آن 

َ  ﴿افزوده و فرموده است:  گردد مگر  . بنابراین ایمان بنده استوار نمی﴾ۡسلِيٗما�
را داور خود قرار دھد سپس از داوری او در  جپس از آن رسول خدا 

اش احساس ناراحتی نکند و تسلیم حکم الله و شرع او شود؛ تسلیمی  سینه
 .١»آلودۀ نپذیرفتن و مخالفت نباشد که

میان اھل حق و  تسلیم شدن در برابر معنای نصوص، ھمان خط فاصل
اساس تفاوت میان «گوید:  می /اھل باطل است. شیخ االسالم ابن تیمیه 

حق و باطل، و ھدایت و گمراھی، و راه راست و راه بدبختی و ھالکت این 
است که شخص آنچه را خداوند، پیامبرانش را برای آن فرستاده و کتابش را 

واجب است و فرقان اش  برای آن نازل کرده ھمان حقی بداند که پیروی
[میان حق و باطل] است، و ھدایت و علم و ایمان به واسطۀ آن حاصل 

شود. در نتیجه تصدیق نماید که آن حق و راستی است و ھر سخن  می

 ).۴۸۴/ ۱فتح القدیر ( -١

 

                                           



 ٢١ اهمیت تسلیم در برابر نصوص شرعی و پذیرش آن

شود اگر موافقش باشد حق  دیگری از سخنان مردم که بر وی عرضه می
 .١»و اگر مخالِف آن باشد، باطل استاست 

وص کتاب و سنت، مقتضای شھادت به یگانگی تسلیم شدن در برابر نص
الله و پیامبری محمد است. چرا که گواھی دادن به وحدانیت الله که یگانگی 

سازد بر تسلیم شدن کامل برای او در امر و نھی و  او در عبادت را واجب می
 خبرش و عدم مخالف با آن و عدم پرسش از آن، بنا شده است:

ا ُل  َٔ َ� �ُۡ� ﴿  .]۲۳[األنبیاء:  ﴾٢٣لُونَ  َٔ �ُۡ�  وَُهمۡ  َ�ۡفَعُل  َ�مَّ
شود و[لی] آنان خود مورد پرسش قرار  دھد پرسیده نمی از آنچه انجام می«

 .»گیرند می
نیز باور داشتن اخباری است  جمقتضای گواھی دادن به پیامبری محمد 

که به ما رسانده و اطاعت دستورات او و دست کشیدن از چیزھایی است که 
فرموده است، و ھمچنین اینکه عبادت الله تنھا به روشی که او مشروع  نھی

 گردانده صورت گیرد.

 ).۱۳۵/ ۱۳مجموع الفتاوی ( -١

 

                                           



 
 

 

 

 

 چگونگی تسلیم سلِف صالح در برابر نصوص شرعی 

ھای تسلیم در برابر نصوص شرعی و بزرگداشت  زیباترین نمونه شصحابه 
ھای بسیاری از تسلیِم آنان موجود است که از حد و حصر  آن بودند. نمونه

 خارج است از جمله:
آیاِت آن را بر اصحاب قرائت  جھنگامی که تحریم خمر نازل شد و پیامبر 

نَتُهونَ َ�َهۡل ﴿ کرد و به این سخن پروردگار متعال رسید که: نُتم مُّ
َ
[المائدة:  ﴾أ

دست کشیدیم! دست «رمود: ف سعمر  ؟»کشید پس آیا دست می«یعنی:  ]٩١
 .١»کشیدیم!

گاه باشید که خمر حرام شد. ناگھان  سپس منادی در مدینه ندا زد که: آ
ھا  ھای خود داشتند شتافته آن ھای شراب که در خانه مردم به سوی خمره

 سانس  .٢ھای مدینه خمر جاری شد کوچهه در را شکستند تا جایی ک
نه دوباره به نوشیدن خمر بازگشتند، و حتی نه پس از خبر آن «گوید:  می

َوۡ�َۡ�ِۡ�َن ﴿و ھنگامی که آیۀ حجاب ». مرد، دوباره دربارۀ خمر پرسیدند
ٰ ُجُيو�ِِهنَّ   نازل شد، زنان انصار و مھاجر، چادرھای خود را دو ﴾ِ�ُُمرِهِنَّ َ�َ

). ابن حجر در فتح ۳۰۴۹) و ترمذی (۳۶۷۰) و ابوداود (۵۳/ ۱به روایت احمد ( -١
 ).۲۷۹/ ۸» (دانند علی بن مدینی و ترمذی آن را صحیح می«گوید:  الباری می

 ).۴۶۲۰به روایت بخاری ( -٢

                                           



 ٢٣ تسلیم سلف صالح در برابر نصوص شرعی  چگونگی

  .١کردند و آن را بر سر کشیدند تکه
گاھی یافتند  شو ھنگامی که صحابه  در حالی که [در «از تغییر قبله آ

  .٢»کعبه بازگشتندنماز] به سوی شام رو کرده بودند [مستقیما] به سوی 
ھای خود را از پا در آورد، صحابه نیز  در نماز کفش جھنگامی که پیامبر 

 .٣ھای خود را از پا در آوردند کفش به پیروی از او
قسم خورد به سبب سخن مسطح بن اثاثه دربارۀ  سھنگامی که ابوبکر 

در حادثۀ افک، دیگر برای وی انفاق نکند، خداوند  لام المومنین عائشه 
 متعال این آیه را نازل نمود:

﴿ 
ۡ
ْ  تَلِ َوَ� يَ� ْولُوا

ُ
َعةِ َوٱ ِمنُ�مۡ  َفۡضلِ لۡ ٱ أ ن يُؤۡ  لسَّ

َ
ْ تُوٓ أ ْوِ�  ا

ُ
 ُقۡرَ�ٰ لۡ ٱ أ

ۡ ٱوَ  ۡ ٱوَ  َمَ�ِٰك�َ ل ِۖ ٱِ� َسبِيِل  ُمَ�ِٰجرِ�نَ ل ْ َوۡ�َ  �َّ ْۗ  ۡعُفوا َ�  َوۡ�َۡصَفُحٓوا
َ
 ُ�ِبُّونَ  �

ن
َ
ُ ٱ َ�ۡغِفرَ  أ ُ َوٱ َلُ�مۚۡ  �َّ  .]۲۲[النور:  ﴾٢٢رَِّحيمٌ  َ�ُفورٞ  �َّ
خویشاوندان و دستان شما نباید از دادن [مال] به  داران و فراخ سرمایه«

تھیدستان و مھاجران در راه الله دریغ ورزند و باید عفو کنند و گذشت نمایند؛ 
 .»مگر دوست ندارید که الله شما را ببخشاید؟ و الله آمرزندۀ مھربان است

ھرگز آن را از وی باز  به الله قسم،«فرمود:  ساینجا بود که ابوبکر 
 .٤»دارم نمی

خواھرش را به ازدواج یکی از اصحاب در  سو ھنگامی که معقل بن یسار 
آورد، آن صحابی، خواھر وی را طالق داد، سپس پشیمان شد و دوباره به 

 ).۴۹۰/ ۸). نگا: فتح الباری (۳۷۲بخاری ( -١

 ).۵۲۶) و مسلم (۴۰۳بحتری ( -٢

 داند. ) آن را صحیح می۳۱۴/ ۱) آلبانی در إرواء الغلیل (۲۰/ ۳به روایت احمد ( -٣

 ).۴۷۵۰به روایت بخاری ( -٤

 

                                           



 بدعت بازنگری در فهم نصوص  ٢٤

اش آمد؛ اما معقل سوگند خورد که خواھرش را به او باز  خواستگاری
 نگرداند، پس الله متعال این آیه را نازل نمود:

ٓ ٱ ُتمُ �َذا َطلَّقۡ ﴿ َجلَ  نَ َ�َبلَغۡ  ءَ لّنَِسا
َ
ن َ�ۡعُضلُوُهنَّ  َفَ�  ُهنَّ أ

َ
 يَنِكۡحنَ  أ

ۡزَ�َٰجُهنَّ 
َ
ْ  إَِذا أ ۡ بِٱ بَۡيَنُهم تََ�َٰضۡوا  .]۲۳۲[البقرة:  ﴾َمۡعُروِف ل

و چون زنان را طالق دادید و عدۀ خود را به پایان رساندند، آنان را از «
ازدواج با ھمسران [سابق] خود چنانکه به خوبی با یکدیگر تراضی نمایند، 

 .»جلوگیری نکنید
ھمین که این آیات را شنید گفت: شنیدم و اطاعت پروردگار  سمعقل 

آورم  تو را به ازدواج [خواھرم] در می«نمودم. سپس او را فرا خواند و گفت: 
 .١»دارم ات می و گرامی

را امر نمود تا به زنی که از وی  سمغیره  جھنگامی که پیامبر 
نوادۀ آن زن تردید کردند و این کار را خواستگاری نموده بود بنگرد، خا

اگر پیامبر «نپسندیدند؛ اما آن زن که از پس پرده جریان را شنیده بود گفت: 
تو را امر نموده که مرا ببینی، مرا ببین، وگرنه برای خدا [چنین  جخدا 
 .٢خواھم به خاطر الله مرا نبینی مییعنی: از تو » نکن]

ھای انصار خواست تا دختر خود را  نوادهاز یکی از خا  جو وقتی پیامبر 
اش دچار تردید شدند؛ اما دخترشان  در آورند، خانواده سبه ازدواج ُجَلیبیب 

را رد کنید؟ اگر او [این داماد را]  جخواھید دستور رسول خدا  آیا می«گفت: 
 .٣»ما پسندیده پس او را داماد کنیدبرای ش

 ).۱۸۷/ ۹) نگا: فتح الباری (۲۳۲۸ترمذی ( -١

 داند. ) آن را صحیح می۱۴۲/ ۱). آلبانی در غایة المرام (۱۸۶۶ابن ماجه ( -٢

 ). سند آن صحیح است.۳۶۵/ ۹) و ابن حبان (۱۳۶/ ۳روایت احمد (به  -٣

 

                                           



 ٢٥ تسلیم سلف صالح در برابر نصوص شرعی  چگونگی

را  جد صدای رسول الله در حال رفتن به مسج سعبدالله بن رواحه 
؛ او نیز ھمانجایی که بود ـ بیرون از »بنشینید«گوید:  شنید که در خطبه می

به پایان رسید. وقتی این   جمسجد ـ بر زمین نشست تا آنکه خطبۀ پیامبر 
الله حرص و «رساندند خطاب به عبدالله فرمود:  جداستان را به پیامبر 

 .١»برش افزون کندعت از الله و پیامتوجھت را در اطا
در روز جمعه بر منبر  جروایت است که وقتی پیامبر  سو از جابر 

ابن مسعود سخن او را شنید و [ھمانجایی که ». بنشینید«ایستاد، فرمود: 
عبدالله بن «فرمود:  او را دید و جبود] کناِر در مسجد نشست. پیامبر 

 .٢»مسعود، بیا
بھترین «فرموده است:  جشنید که رسول الله  سسعد بن عبادة 

ھای انصار بنی نجار، سپس بنی عبداالشھل، سپس بنی حارث بن  محله
». ھای انصار خیر است خزرج و سپس بنی ساعده ھستند، و در ھمۀ خانواده

وقتی چنین شنید احساس ناراحتی کرد و گفت:عقب ماندیم و چھارم 
 روم. جشدیم! االغم را آماده کنید تا به نزد رسول الله 

را رد  جروی تا سخن رسول خدا  اش به وی گفت: آیا می اما برادر زاده
گاه جکنی در حالی که پیامبر خدا  تر است؟ آیا این برایت کافی نیست که  آ

الله و «گفت:  در چھار [خانواده] چھارم باشی؟! پس بازگشت در حالی که می
گاه  .٣از کنند[افسار و زین] االغش را بو دستور داد » ترند پیامبرش آ

به روایت بیھقی در دالئل النبوة با سند صحیح اما مرسل، چنانکه حافظ ابن حجر در  -١
 گوید. ) می۸۴/ ۴اإلصابة (

). حاکم آن را صحیح دانسته و ذھبی ۴۲۰/ ۱) و حاکم (۲۰۶/ ۳به روایت بیھقی ( -٢
 ست.با وی موافقت نموده ا

 ).۲۵۱۱به روایت مسلم ( -٣

 

                                           



 بدعت بازنگری در فهم نصوص  ٢٦

کرد و  بر روی ُخف (پاپوش) خود مسح می سطالب  علی بن ابی
اگر دین بر اساس رای و نظر بود، مسح کردن زیر خف بر روی «فرمود:  می

بر روی خف خود مسح  جخف اولویت داشت، در حالی که دیدم رسول الله 
 .١»کرد می

ا در برابر زمین ر جما در دوران رسول الله «گوید:  می سرافع بن خدیج 
دادیم. تا اینکه روزی  یک سوم یا یک چھارم یا غذایی تعیین شده اجاره می

ما را از کاری که به  جمردی از عموزادگانم نزد ما آمد و گفت: رسول الله 
و پیامبرش برای ما سودمندتر سود ما بود نھی کرد، اما اطاعت از الله 

 .٢»است
ت گفت. عمر خواست او سخن ناشایس سیک بار مردی خطاب به عمر 

 را بزند اما یکی از حاضران این سخن پروردگار متعال را به او یادآور شد:

  َعۡفوَ لۡ ٱُخِذ ﴿
ۡ
عۡ  ُعۡرِف لۡ بِٱ ُمرۡ َوأ

َ
 ]۱۹۹[األعراف:  ﴾١٩٩َ�ِٰهلِ�َ لۡ ٱ َعنِ  رِۡض َوأ

 .»گذشت پیشه کن و به [کار] پسندیده امر کن و از نادانان روی گردان«
به خدا سوگند ھمین که این آیه را بر عمر «گوید:  می بابن عباس 

اوامر آن را زیر پا  ایستاد [و خواند از آن عبور نکرد، زیرا او نزد کتاب الله می
  .٣»گذاشت] نمی

) آن را صحیح ۱۴۰/ ۱). شیخ آلبانی در إرواء الغلیل (۱۶۲به روایت ابوداود ( -١
 داند. می

ای است که سود آن بر  از آن نھی کرده مزارعه ج). چیزی که پیامبر ۱۵۴۸مسلم ( -٢
از اساس نسبت (درصد) نباشد بلکه معین باشد، یعنی مثال بگوید: سمت شرق زمین 

آن تو و سمت غرب مال من باشد، که این جایز نیست زیرا چه بسا بخشی از زمین 
 ثمر ندھد و بخش دیگر ثمر دھد، یا برعکس.

 ).۴۶۴۲بخاری ( -٣

 

                                           



 ٢٧ تسلیم سلف صالح در برابر نصوص شرعی  چگونگی

ریخت  برای وی آب می /یکی از کنیزان زین العابدین علی بن حسین 
از دست وی افتاد و تا [وضو گیرد و] برای نماز آماده شود، اما ناگھان ابریق 

به صورت علی بن حسین برخورد و وی را زخمی کرد. علی سرش را بلند 
 فرماید: می ألکرد تا چیزی بگوید، اما کنیز گفت: الله 

 ﴾ٱۡلَغۡيَظ  ٱۡلَ�ِٰظِم�َ وَ ﴿
 ».برند و کسانی که خشم خود را فرو می«

 علی گفت: خشم خود را فرو بردم.
 کنیز گفت:

 ﴾ٱ�َّاِس َعِن  ٱۡلَعا�ِ�َ وَ ﴿
 ».گذرند و کسانی که از مردم در می«

 علی گفت:تو را بخشیدم!
 سپس کنیز گفت:

ُ وَ ﴿  ﴾ٱلُۡمۡحِسنِ�َ ُ�ِبُّ  ٱ�َّ
 .»و الله نیکوکاران را دوست دارد«

 .١علی گفت: برو که تو آزادی
سلف امت نیز ھمانند صحابه به این راه و روش پایبند بودند و رفتارشان بر 

در برابر نصوص شرعی و دریافت آن بر اساس خشنودی کامل اساس تسلیم 
یکی از اصولی که صحابه و تابعینی که به نیکی از آنان پیروی «استوار بود. 

پذیرفتند که با  کردند، بر آن اتفاق نظر داشتند، این بود که از ھیچکس نمی می
 .٢»ا وجد به مخالفت با قرآن برخیزدرای یا ذوق یا عقل یا قیاس و ی

 ).۳۸۷/ ۴۱تاریخ دمشق ( -١

 ).۲۸/ ۱۳مجموع الفتاوی ( -٢

 

                                           



 بدعت بازنگری در فهم نصوص  ٢٨

بلکه بدون ھیچ تردید و شکی برای تطبیق نصوص شرعی شتاب 
 ورزیدند. می

از ابی المصبح مقرائی نقل است که گفت: در حالی که با گروھی به 
کردیم، مالک از  فرماندھی مالک بن عبدالله خثعمی در سرزمین روم حرکت می

 راند. گذشت در حالی که قاطر خود را می بکنار جابر بن عبدالله 
ک گفت: ای اباعبدالله، سوار شو که خداوند برایت وسیلۀ سواری مال

 فراھم نموده.
نیازم  ماند، ھم از قوم خود بی گفت: اینگونه ھم حیوانم سالم می سجابر 

کسی که پاھایش در راه الله «فرمود:  شنیدم که می جو ھم از رسول خدا 
 ».سازد غبارآلود شود، خداوند او را بر آتش حرام می

رسید،  به راه خود ادامه داد تا به جایی رسید که صدایش به او می مالک
پس با صدای بلند فریاد زد: ای اباعبدالله! سوار شو که خداوند برایت وسیلۀ 

 .سواری فراھم نموده!
 جخواھد مردم نیز حدیث رسول الله  جابر دانست منظور او چیست [و می

شوم و  نیاز می از قومم بی ماند و را بشنوند] پس گفت: حیوانم سالم می
ھر که پاھایش در راه الله غبارآلود شود، «فرمود:  جشنیدم که رسول الله 

 ».سازد خداوند وی را بر آتش جھنم حرام می
انند آن روز ھای خود پایین آمدند و ھیچ روزی م پس مردم از سواری

 .١مردم را پیاده ندیدم
گفت به مجرد شنیدن  یھا اگر سخنی مخالف نص شرعی م ھر یک از آن

 گشت. نص از رای و نظر خود برمی

) آن را صحیح ۴۳/ ۲). آلبانی در صحیح الترغیب (۴۶۰۴به روایت ابن حبان ( -١
 دانسته است.

 

                                           



 ٢٩ تسلیم سلف صالح در برابر نصوص شرعی  چگونگی

را مالقات کردم و به او  /گوید: ُزَفر بن ھذیل  عبدالواحد بن زیاد می
 .اید! گفتم: سخن مردم و مضحکۀ آنان شده

 گفت: چرا؟
سپس به » در صورت وجود شبھه حد را انجام ندھید«گویید:  گفتم: می

 .شود؟! گفتید با شبھه انجام میبزرگترین حدود (قصاص) رسیدید و 
 گفت: کدام حد؟

 .١»شود مسلمان در برابر کافر کشته نمی«فرماید:  می جگفتم: رسول الله 
 شود. گویید: مسلمان در برابر کافر ـ یعنی ذمی ـ کشته می اما شما می

 گیرم که ھمین االن از قول خود برگشتم. گفت: من تو را شاھد می
 .٢ایستد گونه در برابر نصوص شرع میاینگوید: عالم  می /ذھبی 

حتی کسانی از سلف که علم اندکی داشتند ایمان و تصدیقشان در برابر 
 نصوص شرع بسیار بزرگ بود.

خواندیم؛ به  روزی نزد شیخی حدیث می«گوید:  می /ابواسحاق َحّبال 
ھیچ َقّتاتی وارد بھشت «فرماید:  رسیدیم که می جاین سخن رسول الله 

فروخت؛  یعنی علوفه می» َقّت «در میان جمع مردی بود که  .٣»ودش نمی
 .کنم! برخاست و گریست و گفت: از فروش علوفه به سوی الله توبه می

فروش نیست، بلکه کسی است که  به او گفتند: منظور از َقّتات علوفه
 .٤رساند گروھی را به گروھی دیگر میکند و سخن  سخن چینی می

 .١م گرفتپس خوشحال شد و آرا

 ).۳۰۴۷بخاری ( -١

 ).۴۰/ ۸سیر اعالم النبالء ( -٢

 ).۱۰۵) و مسلم (۶۰۵۶بخاری ( -٣

 چین را ھیزم کش نامیده است (مترجم). سخن /چنانکه در شعر فارسی، سعدی  -٤

 

                                           



 بدعت بازنگری در فهم نصوص  ٣٠

سلف ـ رحمھم الله ـ مخالفت با نصوص در برابر «گوید:  می /ابن قیم 
 .٢»پذیرفتند شتند و آن را ھرگز نمیدا آرای رجال را بسیار بد می

بودیم و  سگوید: ھمراه با گروھی نزد عمران بن حصین  ابوقتاده می
حیا «فرماید:  می جبشیر بن کعب نیز با ما بود. عمران گفت: رسول الله 

 ».اش خیر است ھمه
ایم که برخی  ھا خوانده ھا و حکمت بشیر بن کعب گفت: در برخی کتاب

از انواع حیا آرامش و وقار برای خداوند است و برخی از انواع آن از روی 
 ضعف است!

بینم که  عمران چنان خشمگین شد که چشمانش سرخ شد و گفت: می
گویم و داری سخنی در مخالفت آن به زبان  یرا به تو م جحدیث رسول الله 

 .آوری؟! می
سپس عمران حدیث را دوباره تکرار کرد و بشیر باز سخن خود را بازگو 
نمود؛ عمران بار دیگر عصبانی شد. به او گفتیم او از ماست ای ابانجید! او 

 ٣ایرادی ندارد!
از  ج گفت: رسول الله ساز ابوالمخارق نقل است که عبادة بن الصامت 

 .٤روش دو درھم به یک درھم نھی نمودف
بینم اگر دست به دست باشد (یعنی  مردی گفت: در این کار اشکالی نمی

 مدت دار نباشد).

 ).۴۹۹/ ۱۸سیر أعالم النبالء ( -١

 ).۱۰۶۲/ ۳مختصر الصواعق المرسلة ( -٢

یعنی از کسانی نیست که متھم به » او ایرادی ندارد«). منظور از اینکه ۳۷مسلم ( -٣
 ھای خالف استقامت باشد. نفاق یا زندقه یا بدعت و دیگر ویژگی

 یعنی دو درھم نقره با یک درھم نقره عوض شود. -٤

 

                                                                                           



 ٣١ تسلیم سلف صالح در برابر نصوص شرعی  چگونگی

بینم؟ به  گویی اشکالی نمی فرمود، و می جگویم پیامبر  عبادة گفت: می
 .١تو زیر یک سقف قرار نخواھم گرفت خدا سوگند ھیچگاه با

زناکار در حالی که زنا «حدیث  /بن مبارک ھنگامی که عبدالله 
را روایت کرد، کسی گفت: این دیگر چیست؟  ٢»کند مومن نیست... می

 منظورش انکار بود.
 جشوند حدیث رسول الله  ابن مبارک خشمگین شد و گفت:اینھا باعث می

را بازگو نکنیم و ھرگاه معنای حدیثی را ندانستیم روایتش را ترک کنیم! [اما] 
کنیم و ندانستن آن را  ایم روایت می ! بلکه آن را ھمانطور که شنیدهھرگز
 .٣پذیریم می

گوید: حدیث اعمش از ابوصالح را برای  ابومعاویه، محمد بن خازم می
قال رسول «گفتم  خواندم. ھر بار که می امیرالمومنین، ھارون الرشید می

 ».درود الله بر سرور و موالیم«گفت:  ھارون می» الله
 را ذکر کردم. ٤»آدم و موسی یکدیگر را مالقات نمودند...«آنکه حدیث  تا

 اینجا بود که عموی ھارون گفت: کجا یکدیگر را دیدار کردند ای ابامعاویه؟!
ھارون به شدت عصبانی شد و گفت: آیا بر حدیث اعتراض داری؟ چرم و 

 شمشیر را بیاورید!
ت از عموی وی کردند. چرم و شمشیر را آوردند... مردم شروع به شفاع

ھارون گفت: این زندقه است. سپس دستور داد او را زندان کنند و سوگند یاد 
 کرد که او را آزاد نکند مگر آنکه بگوید چه کسی این را به او یاد داده است.

 ).۴۴۳به روایت دارمی ( -١

 ).۲۴۷۵بخاری ( -٢

 ).۵۰۴/ ۱تعظیم قدر الصالة ( -٣

 ).۴۷۳۶به روایت بخاری ( -٤

 

                                           



 بدعت بازنگری در فهم نصوص  ٣٢

عمویش سوگند خورد و گفت ھیچکس این را به من نگفته و بلکه این 
خواھم و  مد و از الله آمرزش میای به زبانم آ زمینه سخن بدون ھیچ پیش

 .١کنم. آنگاه ھارون او را آزاد کرد توبه می
انسان باید «گوید:  در توضیح این داستان می /ابواسماعیل صابونی 

را بزرگ بدارد و با پذیرش و تسلیم و  جاینگونه اخبار و سخنان رسول الله 
انند ھارون تصدیق با آن روبرو شود و کار کسانی را که در برابر آن ھم

نیستند، به شدت انکار نماید. [یعنی] مقابل کسانی که در برابر  /الرشید 
» چگونه«شنوند از روی انکار و دوری گزیدن،  خبر صحیحی که می

که  جکنند و آن را ھمانند دیگر سخنان رسول خدا  گویند و پرسش می می
 .٢»پذیرند باید پذیرفت، نمی

خواند،  س از اذان صبح بسیار نماز میسعید بن مسیب مردی را دید که پ
دانید بپرسید؛ بدانید که پس از  پس با سنگریزه او را زد و گفت: اگر نمی

اذان [صبح] نمازی نیست مگر دو رکعت. سپس برخاست. آن مرد گفت: ای 
 ترسی که خداوند به خاطر نماِز بسیار مرا عذاب دھد؟ ابامحمد، آیا می

د به سبب ترک سنت تو را ترسم خداون میسعید بن مسیب گفت: نه؛ 
 .٣عذاب دھد

کنند که مردی نزد  نقل می /مانند این داستان از امام مالک بن انس 
 وی آمد و گفت: از کجا احرام کنم؟

 احرام نمود. جگفت: از ھمان جایی که رسول الله 
 گفت: اگر بر آن بیفزایم چه؟

 ).۲۸۸/ ۹أعالم النبالء ( سیر -١

 ).۱۱۷عقیدة السلف وأصحاب الحدیث ( -٢

 ).۲۱۴/ ۱الفقیه والمتفقه ( -٣

 

                                           



 ٣٣ تسلیم سلف صالح در برابر نصوص شرعی  چگونگی

 م.ترس گفت: چنین نکن؛ چرا که بر تو از فتنه می
 اش کجاست؟ چند میل بیشتر نیست! گفت: فتنه

 فرماید: امام مالک گفت: الله متعال می

ِينَ ٱ فَۡلَيۡحَذرِ ﴿ ۡمرِهِۦٓ  ُ�َالُِفوَن َ�نۡ  �َّ
َ
ن تُِصيَبُهمۡ  أ

َ
وۡ  فِۡتَنةٌ  أ

َ
 يُِصيَبُهمۡ  أ

ِ�مٌ  َعَذاٌب 
َ
 .]۶۳[النور:  ﴾أ

ای به  مبادا فتنهکنند، بترسند که  پس کسانی که از فرمان او سرپیچی می«
 .»آنان برسد یا به عذابی دردناک گرفتار شوند

تر از این که فکر کنی چیزی که خودت برای خود  ای بزرگ و چه فتنه
 .١ای بھتر از انتخاب الله و پیامبِر اوست؟ برگزیده

ھای دیگر تسلیم در برابر نصوص شرعی، این است که انسان با  از جنبه
 فرماید: نگیرد؛ چنانکه پروردگار متعال میرای خود بر شارع پیشی 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  َ�ۡ�َ ْ ُموا ْ َ� ُ�َقّدِ ِ ٱ يََديِ  َءاَمُنوا ْ ٱوَ  ۦۖ َورَُسوِ�ِ  �َّ ۚ ٱ �َُّقوا َ َّ� 

َ ٱإِنَّ   .]۱[الحجرات:  ﴾١َسِميٌع َعلِيمٞ  �َّ
کاری]  اید، در برابر الله و پیامبرش [در ھیچ ای کسانی که ایمان آورده«

 .»پیشی نگیرید و از الله پروا دارید که الله شنوای داناست
ای در برابر الله و پیامبرش پیشی  بنابراین [مومن] در ھیچ زمینه

جوید؛ نه در امر و نه در نھی و اجازه و تصرف، مگر آنکه او دستور دھد  نمی
 یا نھی کند یا اجازه دھد.

این مساله تا روز قیامت به قوت خود باقی است و منسوخ نخواھد شد؛ یعنی 
از سنت او پس از وفاتش، مانند پیشی گفتن از او در  جپیشی گرفتن از وی 

 ھنگام حیات ایشان است و این دو نزد ھیچ خردمندی تفاوتی با ھم ندارند.

 ).۲۲الباعث فی إنکار البدع ( -١

 

                                           



 بدعت بازنگری در فهم نصوص  ٣٤

بر پدر، از وی گوید: در برابر امام و در برا گوید: عرب می می /ابوعبیده 
 پیشی مجویید، یعنی در امر و نھی از آنان سبقت نجویید.

اند: یعنی دستور ندھید تا آنکه آنان دستور دھند، و نھی  و دیگران گفته
 نکنید مگر آنکه آنان نھی کنند.

سبب از بین رفتن اعمال  جاگر بلند کردن صدا بر صدای رسول خدا 
 ١کار بر سنت وی چگونه خواھد بود؟است، ترجیح آراء و نظرات و نتایج اف

تر از آن بود که  سنت در سینۀ آنان گرامی«این بود حال سلف؛ چرا که 
رایی فقھی یا بحثی جدلی یا تخیالت صوفیانه یا تناقضات کالمی و قیاس 

ھا را بر  فلسفی و حکم سیاسی را بر آن مقدم بدارند؛ و ھر کس چیزی از این
 .٢»استرویش بسته و از راه ھدایت باز مانده  سنت مقدم بدارد دِر صواب به

گفت: نزد شافعی بودیم؛  گوید: از حمیدی شنیدم که می می /امام بخاری 
 ای از وی پرسید. مردی آمد و دربارۀ مساله

 دربارۀ این مساله چنین و چنان کرد. جشافعی گفت: رسول الله 
 آن مرد گفت: نظر تو چیست؟
ای؟ بر کمرم زنار  در کنیسه یا کلیسا دیده شافعی گفت: سبحان الله! مرا

گویی نظر  چنین قضاوت نمود و تو می جگویم رسول الله  بینی؟! می می
 .٣خودت چیست؟!

ای را از شافعی پرسید.  گوید: مردی مساله می /ربیع بن سلیمان 
 کنند. چنین و چنان روایت می جشافعی گفت: در این باره از رسول الله 

 گویی؟ اباعبدالله، تو نیز چنین میاو پرسید: ای 

 ).۳۸۹/ ۲مدارج السالکین ( -١

 ).۸حادی األرواح ( -٢

 ).۱۳/ ۲)، احادیث فی ذم الکالم وأھله (۲۸۷/ ۵۱تاریخ دمشق ( -٣

 

                                           



 ٣٥ تسلیم سلف صالح در برابر نصوص شرعی  چگونگی

ھی «ناگھان دیدم که شافعی به لرزه افتاد و از جای برجست و گفت: 
اندازد  دارد و کدام آسمان بر من سایه می فالنی! کدام زمین مرا بر خود می

حدیثی را روایت کنم و نظر من بر اساس آن نباشد؟ آری بر  جاگر از پیامبر 
 .١»ش و بر چشم!م، آری بر گوگوش و بر چش

 تسلیم نزد سلف یعنی تسلیم بودن کامل در برابر وحی؛

ِٰسُخونَ ٱوَ ﴿ [آل  ﴾َرّ�َِنا ِعندِ  ّمِنۡ  ُ�ّٞ  ۦَ�ُقولُوَن َءاَمنَّا بِهِ  عِۡلمِ لۡ ٱِ�  ل�َّ
 .]۷عمران: 

گویند: ما بدان ایمان آوردیم؛ ھمه از  اند، می و کسانی که در علم راسخ«
 .»جانب پروردگار ماست

به صحت  جآنان در برابر ھر چه از سوی الله متعال باشد یا از رسول الله 
آورند و اینگونه نیستند که به قسمتی از آن ایمان  رسد، سر تسلیم فرو می

آورند و به قسمتی دیگر کفر ورزند، چنانکه اھل کتاب و اھل اھواء 
اند. اینگونه

 ).۶۰۱/ ۹)، حلیة األولیاء (۲۱۸/ ۱الفقیه و المتفقه ( -١

 

                                           



 
 

 

 

 

 موضع دشمناِن نص شرعی

ھایی بود از حال سلف در سمع و طاعت و تسلیم و  آنچه گذشت، نمونه
شان به ویژه  ابر وحی. حال ببینیم حال مخالفانپذیرش و گردن نھادن در بر

 متاخران چگونه است؟
 اند: مخالفان سلف بر دو دسته

ھا خود بر سه  نخست: منکران نصوص شرعی کتاب و سنت که این
ای دیگر  کنند، و دسته ای که نص شرعی را از اساس رد می اند: دسته دسته

گروِه سوم نصوصی را که پذیرند، و  ھاست نمی نصوصی را که مخالف عقل آن
 کنند. به زعمشان با برخی از علوم و تجارب جدید در تضاد است، رد می

و اگر نتوانستند [نصوص را رد کنند] در صحت آنچه مخالف ھوای 
 اندازند. شان است، شک می نفس

و » تاویل وحی«دوم: کسانی که از ترس غیرت دینِی مردم، زیر نقاب 
 اند. تحریف معانی آن پنھان شده

مورد نخست بر اساس تکذیب لفظ نص از اساس، بنا شده، اما مورد دوم 
ـ که خطرناکتر است ـ بر تکذیب معنای نص که ھمان منظور الله و 

 پیامبرش از ایراد نص است، بنا شده.
پذیری و تسلیم شدن در برابر  ھر دو گروه در واقع اصل دین یعنی فرمان

دھند. انکار گروه  ویارویی، مورد ھدف قرار میالله و پیامبر را با مقاومت و ر



 ٣٧  موضع دشمنان نص شرعی 

است، و تاویل نصوص » لفظ نص«اول از روی عناد و عدم تسلیم در برابر 
 است.» معنای نص«گروه دوم نیز از روی عناد و عدم گردن نھادن  در برابر 

تسلیم و پذیرش، اساس کلی دین است، و حقیقت آن پذیرش کامل نص 
 و معنای آن است.

ھا و انحرافات تامل نماید متوجه خواھد شد که  ر تاریخ بدعتھر که د
بیشتر گمراھی منتسبین به اسالم نه از انکار وحی بلکه به سبب تاویل 
معنای آن به خالف مراد خداوند و پیامبر اوست، و این روِش بیشتر اھل 

آورند  روی می» تاویل«اھواء است که ھر گاه راھی برای رد نص نیابند، به 
 در واقع تحریف و به بازی گرفتن نص است.که 

ھای یھودیان  تحریف معانی نصوص و باقی گذاردن لفِظ آن یکی از روش
 است که الله متعال آنان را چنین توصیف نموده است:

ِ ٱ َكَ�ٰمَ  َمُعونَ �َسۡ ﴿  ﴾لَُمونَ َ�عۡ  وَُهمۡ  َ�َقلُوهُ  َما دِ َ�عۡ  ِمنۢ  ۥُ�مَّ ُ�َّرُِفونَهُ  �َّ
 .]۷۵[البقرة: 

کردند  شنیدند، سپس آن را بعد از فھمیدنش تحریف می سخن الله را می«
 .»دانستند و خودشان ھم می

گاھمان نموده که این امت، ھمانند تیرھایی که  جاز آنجایی که پیامبر « آ
ھای پیشین پیروی خواھد کرد...  اند، از راه و روش امت کنار ھم چیده شده

یان این امت حتمی است؛ کسانی که به ھمین سبب وجود کسانی در م
سخن را از جایگاه آن تحریف نمایند و در نتیجه معنای کتاب و سنت را از 

 .١»امر نموده دچار تغییر سازند... آنچه خداوند خبر از آن داده یا به آن
ھای بس بزرگی است که بسیاری از مردم به  گاه این مسلک یکی از لغزش

 اند. شدهسبب آن دچار انحراف 

 ).۱۳۰/ ۲۵مجموع الفتاوی ( -١

 

                                           



 بدعت بازنگری در فهم نصوص  ٣٨

اساس بالیی که اسالم دچار آن شده، تاویل اھل  گوید: می /ابن قیم 
 تحریف و بطالن است.

ھای تاویل فاسد را چنین بیان کرده  ابن برھان، به طور خالصه زیان
 .١»سدھیچ کس دچار لغزش نشده مگر با تاویل فا«است: 

 شان جز به سبب تاویل بوده؟ ھا با پیامبران مگر اختالف امت
 ھای بزرگ یا کوچک جز به سبب تاویل اتفاق افتاده است؟ و آیا فتنه

 ٢ھا جز به سبب تاویل به زمین ریخته است؟ و آیا خون مسلمانان در فتنه
باب تاویل، بابی است وسیع که زندیقان به ھدف ویران ساختن اسالم از 

به ھر گردانند و  شوند و نصوص را تحریف کرده از ظاھر آن برمی آن وارد می
 کنند. معنایی که خود دوست بدارند حمل می

کند؛  ھیچ چیز مانند قرآن سخن ما را باطل نمی«گوید:  بشر مریسی می
 .٣»عنای] آن را با تاویل برگردانیدبنابراین آن را در ظاھر بپذیرید و سپس [م

گران از این راه توانستند بر  تحریف«گوید:  می /ابن أبی العز حنفی 
ابند و گفتند: ما آنچه را مخالف با نظرمان باشد تاویل نصوص تسلط ی

قرار کنیم. اینگونه به ھدف تزییِن تحریف، و برای آنکه مورد پذیرش  می
 .٤»گیرد، آن را تاویل نامیدند

اند که راه تحریف  ھا و افرادی را شناخته مسلمانان در طول تاریخ، فرقه
ھای منحرفشان  تا با اندیشه نصوص از معنایش و تاویل آن را در پیش گرفتند

ھای باطنی و برخی  ھایی مانند معتزله و خوارج و فرقه خوانی یابد؛ فرقه ھم

 ).۳۱۷/ ۴زرکشی در بحر المحیط ( -١

 ).۱۲۷/ ۵إعالم الموقعین عن رب العالمین ( -٢

 ).۹/ ۳درء تعارض ( -٣

 ).۲۳۲شرح العقیدة الطحاویة ( -٤

 

                                           



 ٣٩  موضع دشمنان نص شرعی 

از اھل تصوف؛ آنان ھیچ چیزی از امور دین را رھا نکرده مگر آنکه تاویلش 
شک  و اگر حمایت الله و سرپرستی او بر این دین نبود، بی ١نمودند،

 شد. مرزھایش ناپدید میرفت و  ھای آن از بین می نشانه
گمراھان، واجبات را تاویل نموده از معنای آن برگرداندند و پشت گوش 

ھا را چنان تاویل  انداختن نصوص را برای پیروان خود ساده ساختند و حرام
کردند که گناھکاران بر انجام آن جرات یافتند. نصوص عذاب قبر و نعیِم آن 

یزان و بھشت و جھنم را دستخوش و قیامت و ھول و ھراس آن و حشر و م
 تاویل ساختند به طوری که تاثیر نصوص در نفوس بندگان از بین رفت.

ھمچنین با تاویل نصوِص صفات، باعث ضعیف شدن رابطۀ بندگان با 
ای شد در  پروردگار شدند و ھیبت نص را از بین بردند به طوری که نص بازیچه

 .٢»ویل، آن را از معنایش برگردانندع تاروز با انوا گران که شبانه دستان تاویل

 ٣هایی از انحراف در فهم نصوص نزد برخی از متقدمان: نمونه

 مانعان زکات 
آنان ادعا کردند سخن خداوند متعال در آیۀ زکات دال بر این است که 

شود و پس از وفات ایشان زکاتی نخواھد  پرداخت می جزکات تنھا به پیامبر 
 بود:

ود و تواند تاویلش نم ھیچ نصی وجود ندارد مگر آنکه می«گوید:  می» حسن حنفی« -١
منظور از تاویل در اینجا ضرورتا خارج ساختن نص از معنای حقیقی به سوی یک معنای 
مجازی با وجود قرینه نیست، بلکه نھادن یک مضمون معاصر برای نص است؛ زیرا نص 

 ).۳۹۸-۳۹۷/ ۱» (من العقیدة إلی الثورة«کتاب ». یک قالب بدون مضمون است
 نوشته دکتر عمر سلیمان األشقر.» وخطورتهالتأویل «مراجعه کنید به کتاب  -٢

» جنایة التأویل الفاسد«بیشتر در این زمینه، مراجعه کنید به کتاب  ۀبرای مطالع -٣
 دکتر محمد لوح. ۀنوشت
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ۡمَ�ٰلِِهمۡ  ِمنۡ  ُخذۡ ﴿
َ
 إِنَّ  ِهۡمۖ ا َوَصّلِ َعلَيۡ بِهَ  َوتَُزّ�ِيِهم ُ�َطّهُِرُهمۡ  َصَدقَةٗ  أ

َُّهۡمۗ  َسَ�نٞ  َصلَٰوتََك  ُ َوٱ ل  .]۱۰۳[التوبة:  ﴾١٠٣َسِميٌع َعلِيمٌ  �َّ
شان سازی و  از اموال آنان زکات بگیر تا به وسیلۀ آن پاک و پاکیزه«

آرامشی است و الله شنوای  برایشان دعا کن زیرا دعای تو برای آنان
 .»داناست

 به سبب باز داشتن زکات با آنان جنگید. سو صدیق 

 باطنیان قرمطی
 تفسیر کردند. رابطۀ داعی با دار السالمصالة (نماز) را به 

 زکات را رساندن حکمت به مستحق آن دانستند.
 روزه را کتمان اسرار خود معنی کردند.

 خ خود دانستند.حج را به معنای سفر به سوی شیو
ھای دنیا و جھنم را به معنای پایبندی به  بھشت را لذت بردن از خوشی

 شریعت و رفتن زیر سنگینی آن دانستند.
فیلسوفان باطنی نیز مالئکه و شیاطین را به معنای نیروھای پاک و 
خبیث درون انسان تفسیر کردند، و اینکه نصوص مربوط به معاد و برزخ و 

ھایی برای نزدیک گرداندن معانی به فھم عوام الناس  مثالبھشت و دوزخ 
 است و حقیقت ندارد.

 معتزله

ُ  َوَ�َّمَ ﴿فرماید:  معتزله سخن خداوند متعال که می   ﴾اُموَ�ٰ تَۡ�لِيمٗ  ٱ�َّ
نگونه معنی کردند: یوالله با موسی آشکارا سخن گفت) را ا] (۱۶۴[نساء: 

 ١ھا زخمی کرد! چنگال فتنهھا و  یعنی او را با ناخن سختی

 ).۶۲۴/ ۱کشاف زمخشری ( -١

 

                                           



 ٤١  موضع دشمنان نص شرعی 

 صوفیان
فرماید:  و برخی از صوفیان غالی این سخن پروردگار متعال را که می

�َِيَك  ۡ�ُبدۡ ٱوَ ﴿
ۡ
ٰ يَأ و پروردگارت را تا ھنگامی « .]٩٩[الحجر:  ﴾٩٩ۡ�َقِ�ُ ٱَر�ََّك َح�َّ

اینگونه تفسیر کردند: یعنی تا رسیدن به  »که مرگت فرا رسد، عبادت کن
ای خاص از نزدیکِی او عبادتش کن؛ و ھنگامی که آن درجه را  درجه

 دریافتی تکالیف شرعی از گردنت خواھد افتاد.

َمآءِ ٱ�َ� ﴿و  و به آسمان [بنگر] که « .]١٨[الغاشیة:  ﴾١٨َكۡيَف ُرفَِعۡت  لسَّ
بنگر که چگونه در عوالم غیب سیر یعنی: به ارواح  »چگونه برافراشته شده

َبالِ ٱ�َ� ﴿کنند؛ و در معنای  می و به « .]١٩[الغاشیة:  ﴾١٩َكۡيَف نُِصَبۡت  ۡ�ِ
گفتند: خداوند متعال به قلوب عارفان  »اند ھا که چگونه برپا داشته شده کوه

 .١اند برداشِت معرفت را طاقت آوردهاشاره کرده که چگونه 
شان در مشروعیت رقص پرسیدند،  ھا دربارۀ دلیل وقتی از یکی از آن

�ُض ٱإَِذا ُزلِۡزلَِت ﴿گفت: 
َ
 .٢]١[الزلزلة:  ﴾١زِلَۡزالََها ۡ�

 غالیان شیعه
ای را که در سورۀ بقره امر به ذبح آن  برخی از غالیان شیعه، گاو ماده

َ ٱإِنَّ  ۦٓ �ۡذ قَاَل ُموَ�ٰ لَِقۡوِمهِ ﴿شده  ن تَۡذَ�ُواْ َ�َقَرةٗ  �َّ
َ
ُمرُُ�ۡم أ

ۡ
 ]٦٧[البقرة:  ﴾يَأ

کند که گاوی مادی  و آنگاه که موسی به قوم خود گفت: ھمانا الله شما را امر می«

 اند. دانسته ل، ام المؤمنین عائشه »را ذبح کنید

دو دریا را روان « ]١٩[الرحمن:  ﴾١٩يَۡلَتقَِيانِ  ۡ�َۡحَرۡ�نِ ٱَمَرَج ﴿و منظور از 

 ).۳۶۵حقائق التفسیر سلمی ( -١

 ).۲۲۵/ ۲۳سیر أعالم النبالء ( -٢

 

                                           



 بدعت بازنگری در فهم نصوص  ٤٢

 للُّۡؤلُؤُ ٱَ�ُۡرُج ِمۡنُهَما ﴿علی و فاطمه، و  »کرد [که] با ھم برخورد کنند
حسن و  »از آن دو [دریا] مروارید و مرجان برآید« ]٢٢[الرحمن:  ﴾٢٢لَۡمرَۡجانُ ٱوَ 

 حسین تفسیر کردند.
 و اینکه شجرۀ ملعونۀ ذکر شده در قرآن، بنی امیه ھستند.

(پس از من  ١»نبی بعدی إنه ال«در حدیث » ال«حتی برخی لفظ 
اند که بشارت به پیامبری است به نام  پیامبری نیست) را چنین تفسیر کرده

 آید!! که پس از وی می» ال«
اند کسی که از یھودیت یا نصرانیت به اسالم بگراید  ھا گفته برخی از آن

شود و  وارد می ٢»ھر که دینش را عوض کرد را بکشید«نیز تحت حدیث 
 ست!کشتنش واجب ا

ھا وجود  بنابراین، پدیدۀ تحریف معنای نصوص شرعی در ھمۀ دوران
 داشته و تا دوران ما ھمچنان ادامه دارد.

 ).۱۸۴۲() و مسلم ۳۴۵۵به روایت بخاری ( -١

 ).۳۰۱۷بخاری ( -٢

 

                                           



 
 

 

 

 

 سوی قرائتی نوین از نص شرعی دعوت به

باطنیان نخست را ھایی که در دوران ما سر بر آورد تا روش  یکی از فتنه
در ظاھری مدرن از نو زنده سازد، دعوت به بازنگری در قرائت نص شرعی 

 است تا به گمانشان با تغییرات زندگی معاصر ھمگام و ھماھنگ باشد.
ھدف این دعوت، بازنگری فراگیر ھمۀ نصوص شرعی است. بر اساس این 

نیست، بلکه حتی  قرائت، ھیچ بخشی از اصول دین و فروع آن غیر قابل بازبینی
 .١توان از آن قرائتی جدید داشت می قضیۀ توحید نیز قابل تاویل است و

ھای جدید به تحریف معانی قرآن و سنت و نقض قطعیات  ھمین قرائت
 شریعت، و بلکه تصادم با اصول ثابت و مورد اعتراف، منجر گردید.

 کرد از دو جنبه قابل بررسی است: خطر این روی
ت به دست مردمانی پا گرفته که تظاھر به مسلمانی نخست: این دعو

معروفند و این » اندیشمند مسلمان«ھا به نام  کنند؛ حتی بعضی از آن می
 شود دعوتشان در میان بسیاری از مردم مورد قبول واقع شود. باعث می

منظور من برگشت از این تصور نیست «...گوید:  توحید می ۀقضی ۀمحمد آرکون در مناقش -١
شود؛ بلکه  والعیاذ بالله؛ زیرا در توحید پاک و مطلق است که نبوغ اسالم متجلی می

ای مخالف با تصور غالب در قرون  آن ھستم؛ یعنی تاویل آن به گونه ۀخواھان تاویل دوبار
میراث اسالمی و تاسیس یک الھوت جدید  ۀمیانه... شرط بندی بزرگ برای بازنگری ھم

 ).۲۸۱قضایا فی نقد العقل الدینی (» در اسالم، در ھمین نکته پنھان است

                                           



 بدعت بازنگری در فهم نصوص  ٤٤

ای است برای ایجاد تغییر از درون جامعۀ اسالمی و به  در واقع این نقشه
نصوص شرعی و تحریف و خالی کردن آن از محتوای واسطۀ دستکاری 

ھا و آرای  حقیقی، و سپس قرار دادن محتوای مورد نظِر آنان؛ آنان اندیشه
ھایی است جدید و ناشی از اجتھاد در فھم  خود را بر این اساس که اندیشه

 کنند. دین، عرضه می
 سما را از امثال اینان بر حذر داشته است؛ از حذیفة بن یمان  جپیامبر 

پرسیدند، اما  دربارۀ نیکی می جروایت است که گفت: مردم از رسول الله 
 کردم از ترس آنکه در آن واقع شوم. من از وی دربارۀ بدی پرسش می

گفتم: ای پیامبر خدا، ما در بدی و جاھلیت بودیم و خداوند این خیر را 
 ما کرد؛ اما آیا پس از این خیر، شری خواھد بود؟ نصیب

 ».آری«فرمود: 
 ا پس از آن شر، خیری خواھد آمد؟یگفتم: و آ

 ».آری، اما در آن ناخالصی خواھد بود«فرمود: 
 اش چیست؟ گفتم: ناخالصی

جویند و برخی از  گروھی که به غیر از راه و روش من ره می«فرمود: 
 ».کنی پسندی) و برخی دیگر را انکار می شناسی (می کارھایشان را می

 گفتم: پس از آن خیر، شری خواھد بود؟
ھای جھنم؛ ھر که دعوتشان را اجابت  آری؛ دعوتگرانی بر دروازه«فرمود: 

 ».اندازند کند وی را در آتش می
 گفتم: ای پیامبر خدا، آنان را برای ما توصیف کن.

 .١»گویند زبان ما سخن مید ما و به ھا گروھی ھستند از خو آن«فرمود: 

 ).۱۸۴۷) و مسلم (۷۰۸۴بخاری ( -١

 

                                           



 ٤٥ ن از نص شرعی سوی قرائنی نوی دعوت به

کنیم و آن را  کنند که ما استدالل می آنان به ھمان نصوصی استدالل می
ای مغایر با روش سلف صالح، تفسیر  کنند، اما نصوص را به گونه انکار نمی

 کنند. می
دوم: امروزه این پدیده شروع به گسترش در جھان اسالم کرده است و 

بی و اسالمی در حال دعوت به سوی آن ھای مختلف عر افرادی از سرزمین
ھا سخنان آنان را پذیرفته به مصاحبه و  ھا و دیگر رسانه ھستند و روزنامه

 پردازند. دیدار و گفتگو با آنان می
ھا و اسالمگراھای  ھای گوناگون ھستند: نواندیشان، لیبرال ھا بر نحله آن

ر کج کردن گردن ھای غربی تاثیر گرفته و سعی د لیبرال که ھمه از فلسفه
 نصوص شریعت در برابر این مذاھب فکری دارند.

ھای این طائفه و طرفداران آن  ھیچ یک از کشورھای اسالمی از نماینده
 شوند. ھایند و از آنان تغذیۀ فکری می خالی نیست؛ کسانی که بر روش آن

این دعوت، یک دعوت قدیمِی جدید است؛ قدیمی است زیرا دارای 
اند که سعی  ھای پیشین نیز کسانی بوده خی است و در امتھای تاری ریشه

 اند. در تحریف نصوص بر خالف معانِی آن با استفاده از تاویل باطل داشته
جدید است زیرا بر اساس و قواعدی بنا شده که این رویکرد باطل را 

ای است برای تولید  سازد؛ به بیانی دیگر، این دعوت کارخانه روشمند می
ھای نفسانی آنان موافق بوده و برای  ھا و خواھش ل که با رغبتمعانی باط

 کند. آن شرعیت و سند و مدرک دست و پا می
این رویکرد شعاری را بر خود برگزیده که در میان دیگر شعارھای مطرح 

نوسازی و امروزی کردن «تر است؛ شعاِر  شده در این دوران از ھمه خطرناک
معانِی قرآن و سنت را که امت بر آن اجماع خواند  ؛ آنان از ما می»اسالم
اند ترک کنیم و فھمی جدید را که مغایر با فھم سلف صالح است و به  کرده

 ھا با دوران ما در توافق است، برگیریم. گمان آن

 



 بدعت بازنگری در فهم نصوص  ٤٦

برای ھمین، ھنگامی که از محمد ارکون دربارۀ تعامل با نصوص واضِح 

َكرِ ِمۡثُل َحّظِ ﴿غیر محتَمل مانند  نثََيۡ�ِ ٱلِ�َّ
ُ
پرسیدند، گفت:  .]١١[النساء:  ﴾ۡ�

توان ھیچ کاری کرد مگر طرح دوبارۀ مسالۀ تفسیر  در چنین حالتی نمی«
ای نداشته باشد ادامه  توانیم به پذیرش اینکه زن سھم عادالنه قرآنی؛ ما نمی

، باید برای باشدخوانی نص با جھان کنونی غیر ممکن  دھیم!! ھنگامی که ھم
 .١»تغییر آن اقدام کرد

ضرورتی برای پایبندی به نصوص شرعی که «گوید:  محمد شحرور می
ھا به محمد پیامبر خدا وحی شده، وجود ندارد؛ زیرا  ھا و شھوت دربارۀ لذت

خوانی ندارد  بینیم که با واقع کنونی ھم ھر بار در این نصوص قوانینی را می
راھی جز  کند. بنابراین و رفاه را کند می و حرکت توسعه و پیشرفت

 .٢»توجھی به آن نداریم بی
راھی با واقع کنونی و فریفتگی در برابر زندگی غربی و تاثیر  تمایل به ھم

شود،  ھای آن تدریس می گرفتن از مدارس فلسفی غرب که در دانشگاه
این  ھا باعث ظھور ھمراه با فشار دشمنان و جھل نسبت به شریعت، ھمۀ این

 مدرسۀ تحریفی شده است.

 .Observateur Nouvelرانسوی ف ۀدر گفتگو با مجل -١

 ).۴۴۵الکتاب و القرآن ( -٢

 

                                           



 
 

 

 

 

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

ھایی است که بر آن  دارای مبادی و زیرساخت» باطنیان جدید«مدرسۀ 
 گوناگون سعی در نشر و گسترش آن دارد.استوار است و با ابزارھای 

 ھای این مدرسه: ترین زیرساخت مھم

 نخست: ظنی بودن مطلق معنای نص شرعی
اصحاب این مدرسه، نص شرعی ـ کتاب و سنت ـ را به طور مطلق، نصی 

دانند، یعنی نص تنھا حامل یک معنا  ظنی الدالله (با معنای گمانی) می
 را دارد.نیست، بلکه احتمال چندین معنا 

به عبارت دیگر، َنِصّ محکمی که تنھا احتمال یک معنی را داشته باشد 
بنابراین، ھرگونه فھِم نص شرعی باید مورد احترام قرار گیرد،  ١وجود ندارد؛
اریم بلکه تواند حق باشد، و ما قرائت صحیح و قرائت اشتباه ند چرا که می
 .٢ھا صحیح است ھمۀ قرائت

قرآن نصی است گشوده در برابر ھمۀ «گوید:  میو چنانکه محمد ارکون 
ی [در برابر دیگر تواند آن را به صورت نھای معانی، و ھیچ تفسیر یا تاویلی نمی

 ).۲۰» (نقد النص«) و علی حرب، ۲۶۱» (النص القرآی«نگا: طیب تیزینی،  -١

 ).۱۱۲» (التراث والتجدید«نگا: حسن حنفی،  -٢

                                           



 بدعت بازنگری در فهم نصوص  ٤٨

 .١»تفاسیر] ببندد
تواند ادعا کند فھمی که به آن رسیده صحیح است  بر این اساس، کسی نمی

 کرده باشند.ھا اشتباه، حتی اگر امت بر اساس آن فھم اجماع  و دیگر فھم
ھا و  ھمۀ صورت نص برای ھمه جا دارد؛ برای«گوید:  ھا می یکی از آن

 .٢»ھمۀ سطح [فھم]ھا
کند که به نظر در  ارکون با این سخن علما و مجتھدان را دعوت نمی

معنای نصوص شرعی که ممکن است چند معنای لغوی متفاوت داشته 
اند تا قرائت خاص خود را از خو باشد، بپردازند؛ بلکه تک تک افراد را فرا می

این نص داشته باشند و بتواند با آزادی کامل، و تنھا با مراجعه به وجدان 
 .٣خواھند دست یابند ه معنایی که میخود ب

قرائتی که رویای آن را در سر دارم، قرائتی «گوید:  به ھمین سبب می
رسد؛ قرائتی  یاست آزاد؛ آنقدر آزاد که به حد آوارگی و پراکندگی به ھر سو م

 .٤»بیند کس در آن بشریت خود را می که ھر
نص مقدس است، اما تاویل آزاد «شعار طرفداران این مدرسه این است: 

بیند تعامل  ؛ ھر مسلمانی حق دارد که با نص با روشی که مناسب می»است

 َوۡ�َۡ�ِۡ�َن ِ�ُُمرِهِنَّ ﴿در این سخن خداوند متعال: » َجیب«کند. مثال کلمۀ 
ٰ ُجُيو�ِِهنَّ  . ممکن »و باید روسری خود را بر سینۀ خود اندازند« .]٣١[النور:  ﴾َ�َ

 ).۱۴۵محمد ارکون، تاریخیة الفکر العربی اإلسالمی ( -١

 ).۴۵علی حرب، نقد الحقیقة ( -٢

اند که به نظرشان حتی غیر مسلمانانی که  روی کرده ان در این زمینه زیادهبعضی چن -٣
ای که با فرھنگ و  کند حق دارند قرآن را به شیوه اسالمی زندگی می ۀدر جامع

 ).۲۲۶شان در توافق است، تفسیر کنند. نگا: طیب تیزینی، النص القرآنی ( عقیده
 ).۷۶التأصیل (محمد ارکون، الفکر األصولی واستحالة  -٤

 

                                           



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

است شخصی معنایی از این کلمه برداشت کند و دیگری معنای دیگری را، و 
سومی معنایی سوم را؛ ھر کدام قرائت خود را دارند و فھم سلف از این آیه 

 ھا. قرائتآور از این  نیز قرائتی است غیر الزام
فھمد که لباس باید دو تکه  برای مثال آقای شحرور از این آیه این را می

باشد؛ یعنی لباس شرعی زن بر اساس مذھب شحروری باید فقط آلت و 
بنابراین خانمی که لباسش تا نصف  ١ھای او را بپوشاند!! ھا و زیر بغل سینه

حجاب که خشنودی ران باشد و تا پایین سینه و بغلش پوشیده، زنی است با
 .خداوند را به دست آورده و دستور وی را اطاعت نموده!!

ارُِق ٱوَ ﴿او ھمچنین آیۀ  ارِقَةُ ٱوَ  لسَّ ْ ٱفَ  لسَّ يِۡدَ�ُهَما ۡ�َطُعٓوا
َ
را  ]٣٨[المائدة:  ﴾�

 .٢»دست آنان را از دزدی کوتاه کنید؛ مثال با زندان«کند:  اینگونه تفسیر می
فراھم ساختن زندگی کریمانه، آنان را از گوید: یعنی با  یکی دیگر می

 دزدی باز دارید.
 و این سخن خداوند متعال که:

ءٍ  ُ�ُّ ﴿  .]۸۸[القصص:  ﴾وَۡجَهُهۥ إِ�َّ  َهالٌِك  َ�ۡ
 .»ھمه چیز جز ذات او ھالک شدنی است«

یعنی آنکه این جھان تناقضات خود را دارد و ماده نیز تناقضات خود را 
ب این جھان از بین خواھد رفت و نابود شده عوض ھمراه دارد؛ به ھمین سب

 ای دیگر تغییر یابد. شود به ماده خواھد شد. اما ھالکتش باعث می

 ﴾َخلََقُ�م ّمِن �َّۡفٖس َ�ِٰحَدةٖ وََخلََق ِمۡنَها َزوَۡجَها﴿دیگری از این آیه که 
چنین » شما را از یک نفس واحد آفرید و ھمسرش را از وی خلق کرد« ]١[النساء: 

آشکار است » جیوب«). اما دھان و بینی و دو چشم از نظر وی ۶۰۴الکتاب والقرآن ( -١
 و پنھان داشتن آن واجب نیست.

 ).۱۰۳-۹۹محمد شحرور، نحو أصول جدیدة ( -٢

 

                                           



 بدعت بازنگری در فهم نصوص  ٥٠

 .١نی پروتون، و ھمسرش یعنی الکترونفھمد: نفس واحده یع می

نَا۠ َر�َُّك فَ ﴿ فرماید: دیگری از این سخن پروردگار که می
َ
� ٓ َ�ۡعلَۡيَك  ۡخلَعۡ ٱإِّ�ِ

 ِ ِس ٱ لَۡوادِ ٱإِنََّك ب این منم پروردگار تو پس پاپوش « .]١٢[طه:  ﴾١٢ُطٗوى لُۡمَقدَّ
گوید: منظور  چنین می »وادی مقدس طوی ھستیخویش را بیرون آور که تو در 

 .٢ھای بدنی ت؛ یعنی ھوای نفس و لذتاز نعلین، نفس و بدن اس
اگر بر اساس روش این مدرسه در تفسیر نصوص پیش برویم، کارمان به 

ھا خواھد رسید. زیرا ـ بنابر  پایان از نظرات و اندیشه ھرج و مرج و آشوبی بی
 ر تعیین معنای نصوص وجود نخواھد داشت.ای د گفتۀ آنان ـ ھیچ ضابطه

گویند، قرآن بر روی ھمۀ معانی گشوده است، نزول  اگر آنطور که آنان می
ای خواھد داشت؟! از سوی  آن به عنوان راه و روش مسلمانان چه فایده

دیگر، آیا ھر انسانی حق دارد متون مربوط به پزشکی و مھندسی و دیگر 
و سپس واقعا ـ بر اساس فھم خود ـ اقدام به  علوم را طبق فھم خود بفھمد،

 ھا کند و کارش به ھرج و مرج بکشد؟! پزشکی و مھندسی و دیگر فعالیت
اساسی که این مدرسه در قرائت نصوص بر آن بنا شده را اگر در دیگر 

 شد. ھا عملی کنیم زندگی اجتماعی به ویرانی کشیده می عرصه

هۡ  قُّ �َۡ ٱ �ََّبعَ ٱَولَوِ ﴿
َ
ٓ أ َ�َٰ�ُٰت ٱ لََفَسَدتِ  َءُهمۡ َوا  ٱوَ  لسَّ

َ
ۚ  �ُض ۡ�  بَۡل  َوَمن �ِيِهنَّ

َ�ۡيَ�ُٰهم
َ
ۡعرُِضونَ  ذِۡكرِهِم َعن َ�ُهمۡ  بِِذۡ�رِهِمۡ  �  .]۷۱[المؤمنون:  ﴾٧١مُّ
ھا و زمین و ھر  کرد، قطعا آسمان ھا پیروی می ھای آن و اگر حق از ھوس«

ھا  ایم ولی آن شان را به آنان داده شد. بلکه یادنامه ھاست تباه می که در آن

). ظاھرا وی از آخر آیه که مفھوم آن را ۱۳۶عبدالرزاق نوفل، القرآن والعلم الحدیث ( -١
فرماید: ﴿و از آنان مردان و زنانی بسیار پراکنده  ورزیده که می توضیح داده غفلت

 ] و اینکه اساسا خطاب این آیه متوجه مردم است نه جھان.۱ساخت﴾ [نساء: 
 ).۱۳۵مصطفی محمود، القرآن لفھم عصری ( -٢

 

                                           



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

 .»گردانند [پیروی] یادنامۀ خود رویاز 
اند،  زیرا زندگی اجتماعی بر اساس قواعدی که مردم میان خود قرار داده

لغوی، بنا شده است و اگر این قواعد را منتفی بدانیم و قرار از جمله معانی 
باشد ھر کس بر حسب تاویل شخصی خودش که بر اساس فرھنگ و 
محیطش شکل گرفته رفتار نماید ھیچ کس معنای سخن دیگری را نخواھد 
فھمید و در نتیجه نه تنھا دینداری، بلکه حتی ارتباط و ھمکاری در میان 

 رفت.مردم از بین خواھد 
آنگاه مجریان قانون با چنین قرائتی چگونه احکام قانونی را اجرا کنند،  

 .در حالی که ھر کس برای خود قرائت خاصی از مفاد قوانین دارد؟!
آن وقت تعامل افراد با مافوقی که دستور به انجام یک کار یا عدم انجام 

اساس تاویل دھد چگونه خواھد بود؟ آن ھم وقتی که ممکن است بر  آن می
 .لغوی خود امر را نھی، و نھی را امر تلقی کند؟!

دانش آموزان چگونه قرار است از معلمان خود دانش کسب کنند آن ھم 
کنند را بر خالف منظور  در صورتی که امکان دارد اطالعاتی که دریافت می

 معلم یا نویسندۀ کتاب بفھمند؟
متنّبی در مدح سیف فرض کنید یکی از طرفداران این اندیشه قصیدۀ 

الدوله را به عنوان سوال امتحانی برای دانش آموزان خود مطرح کند، سپس 
یکی از دانش آموزان وی که معتقد به این قرائت معاصر است در پاسخ 
بنویسد: این شعر در ھجای سیف الدوله است، و سخن متنبی را بر اساس 

 آمیز تاویل نماید! قاعدۀ استعارۀ طعنه
این یک غزل عاشقانه است! در حقیقت متنبی تصویر «نویسد:  میدیگری 

 .»یک زن که او را در دنیای واقعی نیافته در لباس سیف الدوله در آورده است!
این قصیده فخرفروشانه است؛ یعنی در توھم ما «نویسد:  و سومی می

ای که در  شاعر برای شخص دیگری شعر گفته؛ اما در واقع، سیف الدوله
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 )alter – ego(»خوِد دیگر«از وی نام برده شده کسی نیست جز  قصیده
 ».متنبی

 .دھد! چھارمی ھم یک برگۀ سفید تحویل می
آموزان را  تواند بر اساس مذھب خود، برگۀ دانش حال معلم چطور می

تصحیح کند؟ اگر بر اساس یک معیار مشخص در مورد آنان داوری کند 
توانند بگویند: چطور بر اساس فھم  دچار تناقض شده و دانش آموزان می

ای که  کنی در حالی که خودت به ما یاد داده خودت دربارۀ ما داوری می
 ھا درست است؟! ھمۀ قرائت

و اگر بر اساس منطق جدید قرائات پیش برود چیزی جز آشوب نخواھیم 
داشت؛ حتی به برگۀ سفید ھم باید نمره بدھد، چرا که سکوت دانش آموز از 

نماد تحریک آمیز انقالبی علیه ھر نص قدیمی، و رد ھمۀ «ک نوع پاسخ، ی
 .١»رونی معاصران بر شعِر متنبی استھای د فرافکنی

این آشوبی است حتمی که به نابودی معرفت و زندگی اجتماعی منجر 
کنند، نّص شرعی ھیچ  شود. اگر قضیه چنان بود که آنان ادعا می می

 معنا بود. نیز بی ای نداشت و عربی بودن قرآن فایده
ھا در تفسیِر جوھرۀ وحی و اصوِل معانی آن  آیا عاقالنه است که نسل

 ای داشته باشند؟ چنین اختالف ریشه

 دوم: دور انداختن فهم علمای امت از نصوص شرعی
این یکی از نتایج گفتۀ آنان است مبنی بر اینکه فھم سلف از نصوص 

کن است از نص برداشت شود، و ھایی است که مم شرعی تنھا یکی از قرائت
 آور نیست. کس الزام در نتیجه برای ھیچ

 ».شبکة التفسیر والدراسات القرآنیة«برگرفته از  -١

 

                                           



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

ھمۀ میراث فکری که سلف صالح در امور دین بر «گوید:  حسن ترابی می
 .١»توان از آن بھره برد ت، بلکه میآور نیس جای گذاشتند الزام

وی البته از تعبیر نرمی استفاده کرده؛ اما دیگران به صراحت فھم 
و معتقدند این اشتباه نسل به نسل تا امروز ادامه  ٢دانند، شتباه میصحابه را ا

 .١اند چھرۀ حقیقی اسالم غافل ماندهیافته و مردم از 

 ).۱۰۵تجدید الفکر اإلسالمی ( -١

ای بر سخنرانی محمد  یکی از خاورشناسان فرانسوی در مداخله» آرنالدز روژه« -٢
کنم اندیشۀ محوری محمد ارکون که از گذشته  فکر می«گوید:  آرکون در فرانسه می

ایم این باشد: ترکیباتی تئولوژی و قانونی و تشریعی در  اش بحث کرده تا کنون درباره
شده است و چه بسا تعالیم قرآن را که  طی تاریخ اسالم شکل گرفته که گرفتار جمود

تواند تا روز قیامت در آن تامل  باز و غنی و چند احتمالی بود به طوری که بشریت می
زند  کنم ایشان وقتی این حرف را می و اندیشه کند، تخریب کرده است... من فکر می

 گوید، اما من ـ اگر شده برای یک لحظه ـ از فقھاء و چیزھای درستی ھم می
ام و با آثارشان زندگی  ھا است به پژوھش [شخصیت] آنان پرداخته مفسرانی که مدت

شوم که آن فقھاء خیلی  کنم؛ این را برای محمد ارکون یادآور می ام، دفاع می کرده
ھم فعال بودند و نصوص قرآن را به جنبش آورده و با تفاسیر خود به آن جان 

سخت است حتی به نام علوم انسانی چیز جدید اند؛ به طوری که امروزه برای ما  داده
گوید:  سپس در ادامه می» اند در آن پیدا کنیم... ھا یافته دیگری جز آنچه آن

ای را که در آیات قرآن  توانستند ھر مقوله مفسران در دوران کالسیک اسالم می«
ھست یا به طور ضمنی در آن موجود است، از آن استخراج کنند؛ به ھمین سبب 

کنند بھتر بود به روش  گویم:برای مسلمانان نوگرایی که مناھج غربی را وارد می می
تواند آنان را با دقت باال به جایی  کردند، زیرا این روش می پیشینیان خود اکتفا می

ھای تابع علوم انسانی به دست  برساند که از آیات قرآنی چیزھایی برگیرند که از روش
نگا: محمد ارکون، الفکر اإلسالمی نقد ». زند از آن میاند و محمد ارکون دم  آورده

 ) ترجمه: ھاشم صالح.۳۲۷-۳۲۶واجتھاد (
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گویند: تا کی بر فھم بیابانی و  آنان فھم سلف را ریشخند گرفته و می
 .بدوی قرآن و سنت باقی خواھید ماند؟!

جاھل دانستن سابقین اولین و ابله خواندن «گوید:  می /ابن تیمیه 
سواد بودند... و در حقایق شناخت  آنان و این اعتقاد که آنان قومی بی

دانستند، و اینکه َخَلف در  خداوند تبحر نداشتند و دقایق علم الھی را نمی
اند... اگر انسان در این سخن به نیکی  ھا از سلف سبقت جسته ھمۀ این
 .٢»ی و بلکه اوج گمراھی خواھد یافتآن را در غایت جھل و نادان بیندیشد

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

ْ  �َذا �ِيَل لَُهمۡ ﴿ ٓ  َءاِمُنوا ْ قَالُوٓ  �َّاُس ٱ َءاَمنَ  َكَما نُۡؤِمنُ  ا
َ
�  ٓ  َءاَمنَ  َكَما

ٓ ٱ َفَها ۗ لسُّ َ�ٓ  ُء
َ
ٓ ٱ مُ هُ  إِ�َُّهمۡ  � َفَها  .]۱۳[البقرة:  ﴾١٣لَُمونَ َوَ�ِٰ�ن �َّ َ�عۡ  ءُ لسُّ

و چون به آنان گفته شود ایمان بیاورید ھمانگونه که مردم ایمان آوردند، «
اند ایمان بیاوریم؟! ھشدار  خردان ایمان آورده گویند: آیا ھمانگونه که کم می

 .»دانند خردانند ولی نمی که آنان ھمان کم
در این آیه، صحابه ھستند؛ بنابراین ھر کس آنان را بد » مردم«منظور از 

خردی و کمبود علم و حکمت نسبت دھد، به نص  گوید یا اصحاب را به کم
از شناخت قدر و «کنند  قرآن خودش کم خرد است و کسانی که چنین می

ن شان و کمال بصرت آنان ناتوا منزلت سلف و ژرفای علوم آنان و کم تکلفی

عبدالمجید الشرفی کتابی در شرح این اندیشه تالیف کرده و عنوانی برای آن برگزیده  -١
به عبارت دیگری ». اإلسالم بین الرسالة والتاریخ«که نشان دھندۀ محتوای آن است: 

آن را آورد نه آن اسالمی است که در طول تاریخ تحقق یافته  جمبر اسالمی که پیا
 است.

 ).۱۰/ ۵مجموع الفتاوی ( -٢
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ھستند. به خدا سوگند که متاخران چیزی بیشتر از آنان ندارند مگر تکلف، و 
ھایی که ھمت قوم (یعنی سلف) متوجه اصول  مشغول شدن به فروع و گوشه

ھای آن بود. تالش آنان  مند ساختن قواعد و محکم سازی گره آن و ضابطه
د و آنان در ھمۀ امور متوجه اھداف واال بود. متاخران مشغول چیزی بودن

ای مقرر کرده  ر چیزی اندازه(سلف) مشغول چیزی دیگر، و خداوند برای ھ
  .١»است

کنند فھم صحابه و سلف از نصوص شرعی، مناسب  برخی ھم ادعا می
شرایط و فرھنگ زمانۀ خودشان بود و با دوران ما سازگاری ندارد؛ اما این 

شده که دارای  سخنی است باطل، چرا که نصوص قرآن به زبان عربی نازل
گاه باشد آن را می  فھمد: معانی مشخص است و ھرکه به زبان عربی آ

﴿ ٓ ا نَزلۡ  إِ�َّ
َ
 .]۲[یوسف:  ﴾٢قِلُونَ َ�عۡ  لََّعلَُّ�مۡ  اَعَر�ِيّٗ  �نًاقُرۡ  َ�ٰهُ أ

 .»ما آن را قرآنی عربی نازل کردیم؛ باشد که اندیشه کنید«
 بپردازد. آید تا به بیان بیشتر معانی لغوی آن سپس سنت می

این نصوص را بر حسب آنچه از لغت  جاز سوی دیگر، اصحاب رسول خدا 
اند؛ و ھمینطور بر  اند، تفسیر کرده قرآن و سنت ـ که زبانشان بود ـ دانسته

ھای نزول  شنیده بودند و ھمچنین مناسبت جاساس آنچه از رسول الله 
 آیات و شرایِط ورود احادیث که خود در آن حضور داشتند.

ھای امامان و علمای مسلمان در پی ھم آمدند تا به شھادت  سپس نسل
تالیفاتشان، نصوص کتاب و سنت را به ھمان صورت بفھمند؛ بنابراین، این 

اند، توھمی  شان تفسیر کرده سخن که آنان نصوص را بر اساس فرھنگ زمانه
 آورد. است که در برابر حقایق تاریخی دوام نمی

 ).۷۶شرح الطحاویة ( -١
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 ودن نص شرعیسوم: ادعای تاریخی ب
ھای آن متوجه  به این معنا که مضمون نصوص شرعی از جمله امر و نھی

مردمی بود که در زمان نزول وحی زندگی  یا در شرایطی شبیه به آنان 
اند و در شرایط و محیطی  ھا آمده کردند. اما کسانی که پس از آن زندگی می

 شوند. نمی کنند، شامل [دستورات و نواھی] نص شرعی دیگر زندگی می
بنابراین، ھنگامی که شرایط کلی زندگی مردم تغییر کند ـ ھمانند مردم 

شود ـ چه امر و چه نھی  این دوران ـ احکامی که از نص شرعی برداشت می
توانند دین را به خالف آن بفھمند یا مورد  ھا می ھا مربوط نیست و آن ـ به آن

حیح برای آنان است، چنان عمل قرار دھند؛ به این عنوان که این، دیِن ص
که آن احکام نیز دیِن صحیح به نسبت مردمی بود که در دوران نزول [نص] 

ما شدیدا به نگاھی جدید دربارۀ «گوید:  کردند. حسن ترابی می زندگی می
احکام طالق و ازدواج نیاز داریم؛ نگاھی که از علوم اجتماعی معاصر برگیریم 

 .١»ا نماییم...مان را بر آن بن وثیتا فقه مور
موضع قرآن کریم دربارۀ زنان، مربوط به دورانی «گوید:  یکی از آنان می

معین بوده و آن قواعد برای دورۀ خاصی گذاشته شده و به احتمال زیاد 
 .٢»کان نداشته باشدچنین چیزھایی در دوران ما ام

ارتباط با جوامع  دانیم که نصوص قدیمی بی ما می«گوید:  دیگری می
ھای  نبوده، و نظام حکومت و جایگاه زنان و حقوق بشر و مسئولیتکھن 

انسانی و رابطۀ دین با حکومت که در این نصوص آمده ھمه نشانگر شرایطی 
 ».اکنون موجود نیست و نیازی به آن نداریم است که ھم

 ).۲۱حسن ترابی، تجدید أصول الفقه اإلسالمی ( -١

 ).۱۰۲إقبال برکة، حول قضایا إسالمیة ( -٢
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به عقیدۀ برخی از این نویسندگان، جزئیات عبادات و معامالتی که فرض 
 جھای محیط سادۀ حجاز در دوران پیامبر  انده از نیازمندیشده آثاری به جا م

بنابراین، انسان کنونی به مقتضای شرایط جدیِد  .١ھا بوده نه دیگر محیط
یا أیھا «خود، نیازی به آن واجبات ندارد و معنای خطاب قرآن با صیغۀ 

[و در محیط] او  جگروھی است که در اطراف پیامبر «(ای مردم) » الناس
 .٢»اول قرآن را از زبان وی شنیدند کردند و بار میزندگی 

ھمینطور مناسب است که برخی از تشریعات «گوید:  یکی از آنان می
توان عملی  فقھی که ھماھنگ با دوران خودش بوده و در دوران کنونی نمی

فقه «ساختن آن را تصور کرد، مورد بازنگری قرار گیرد، به ویژه آنچه آن را 
مند... بنابراین ھیچ مجالی برای ِاعمال چنین فقھی که نا می» أھل ذمه

 ».مربوط به شرایط دوران گذشته است، وجود ندارد
بازنگری در برخی از تشریعات فقھی اقتصادی است که «وی خواھان 

گام با شرایط اجتماعی دیگری بوده که به طور کلی با شرایط  تشریع آن ھم
ت مربوط به عملیات بانکی که به معاصر ما متفاوت است، به ویژه تشریعا

 ٣ھا گذاری شود، مانند سود سپرده عنوان شاھرگ اقتصاد معاصر شناخته می
که ھدف از تحریم آن در دوران گذشته حمایت از مستمندان و نیازمندان 
بود تا نیازشان به تھیۀ مایحتاج روزانه مورد سوء استفاده قرار نگیرد و در 

 .٤»مزارعشان به دست طلبکاران نیفتد، خانه و ھا نتیجه در پی تراکم بدھی

 ).۶۱عبدالمجید الشرفی، اإلسالم بین الرسالة والتاریخ ( -١

 ).۳۰ارکون، الفکر األصولی ( -٢

ھایی که ربای بانکی برای جھان کنونی دارد و ھیچ  یعنی سود ربوی. غافل از زیان -٣
 چیز بیش از بحران مالی جھانی ـ که بر شرق و غرب سایه افکند ـ نشانگر آن نیست.

 .۲۴/۹/۱۴۲۷به تاریخ » الریاض«روزنامۀ ». تجدید الخطاب الدینی«ای تحت عنوان  از مقاله -٤
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کرد؛ چرا که  احکام حدود و قصاص را نیز شرایط آن دوران ایجاب می
جامعۀ بدوِی آن زمان تحت ھیچ دولتی نبود که امنیت را در آن برقرار 

افتادند و در آن  سازد، بلکه مردم خودشان به ھدف انتقام به جان ھم می
گری  تر بود، زیرا با وجود وحشی زیان تر و کم کمشرش «شرایط اقامۀ حدود 

از جنایاتی بدتر و موجود در آن، باعث در امان ماندن جامعۀ آن دوران 
 .١»شد تر می خشن

یعنی در صورت تغییر شرایط جامعه و وجود دولتی که بتواند امنیت را 
ن باھا، احکام حدود که در قرآن آمده برای مخاَط  برقرار سازد و بودن زندان

 .٢نص قرآنی الزم آورد نخواھد بود
ھا برای این عصر و جایگاه زن و آزادِی وی که به  حجاب نیز به گمان آن

ھا و بازرگانی  ھا و کارخانه ھای زندگی از جمله مدارس و دانشگاه ھمۀ عرصه
 .٣راه یافته، مناسب نیست

است؛ و حتی فراتر از آن، حتی عبادات نیز برای این زمانه قابل تغییر 
زیرا روش عبادتی که مسلمانان در زمان نزول قرآن به آن ُملَزم بودند، در 

آیند الزامی  صورت تغییر شرایط زندگی برای کسانی که پس از آنان می
توانند این عبادات را طوری که با شرایط جدیدشان سازگار  نیست؛ بلکه می

 است انجام دھند.

 ).۸۹محمد الشرفی، اإلسالم والحریة، االلتباس التاریخی ( -١

ھای بشری  اند و دیگر مجازات بسیاری از کشورھا عمل به حد سرقت را متوقف کرده -٢
ھا پر شد از صدھا ھزار  اند، اما نتیجه چه بود؟ زندان مانند زندان را جایگزین آن کرده

تواند جلوی این  اند بازدارنده نیست و ھرگز نمی کرده دزد؛ زیرا قوانینی که آنان اجرا
 بیماری مسری را بگیرد.

اند با شایستگی در  بینیم این است که زنان باحجاب توانسته اما آنچه امروزه به چشم می -٣
 ھای علم و اشتغال که با کرامت و خلقتشان سازگار است در صدر قرار گیرند. ھمۀ عرصه
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کرد،  د را به روش خاصی ادا مینمازھای خو«  جبرای مثال، اگر پیامبر 
رند به این به آن معنا نیست که مسلمانان در ھر جا و زمان و شرایطی مجبو

 .١»بند باشند... آن روش پای
یابد که نصوص شرعی  بر این اساس، چنین قرائتی به این نتیجه پایان می

د ھا در گذر زمان، آنچه نز معنای ثابتی ندارند؛ یعنی به سبب تغییر فرھنگ
غیر مطلوب شناخته شود نزد مردمی دیگر  اھل یک زمانه مطلوب دانسته می

 .٢شود و برعکس می
گردد که  سبب این گمراھی در فھم، به نگاه آنان به قرآن و سنت برمی

نصوص آن نصوصی بشری است و باید مانند دیگر نصوص با آن روبرو شویم و 
 گیرد.  تحت تاثیر مقتضیات تاریخ و تغییرات آن قرار می

نص قرآنی، ھر چند نصی «گوید:  به ھمین سبب، نصر حامد ابوزید می
شود؛ برای ھمین باید  مقدس است اما در ھر صورت از نص بودن خارج نمی

 .٣»قرار گیردمانند دیگر نصوص ادبی تحت قواعد نقد ادبی 
قرآن چیزی نیست جز نصی مانند دیگر نصوص که حاوی «گوید:  ارکون می
از پیچیدگی و معانی پربار است؛ ھمانند تورات و انجیل و نصوص ھمان سطح 

بنیانگزار مکتب بودا و ھندو. ھر کدام از این نصوص بزرِگ بنیادی، شامل 
 .٤»خواھد یافت ھای تاریخی مشخصی شده و در آینده نیز گسترش گسترش

 ).۶۳-۶۲اإلسالم بین الرسالة والتاریخ (عبدالمجید الشرفی،  -١

 ).۱۳۹نصر حامد ابوزید، النص، السلطة، الحقیقة ( -٢

). بلکه وی پا را فراتر گذاشته تصریح ۲۴نصر حامد ابوزید،دراسة فی علوم القرآن ( -٣
» نقد الخطاب الدینی«نموده که قرآن، بشری است نه کالم خداوند، چنانکه در کتاب 

 گوید. ) می۱۳۹(
 ).۳۶محمد ارکون، الفکر األصولی ( -٤
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ھای  اما این سخنی است پر از تلبیس؛ چگونه کتاب خداوند را با کتاب
اند؟! و چگونه سخن  ھا نوشته کند که انسان شده یا کتبی مقایسه میتحریف 

داند، با سخن انسانی  پروردگار جھانیان را که آنچه بوده و خواھد بود، می
ای از علم نبرده؟! سخن خداوند را  کند که جز اندکی بھره مقایسه می

وان توان به زمانی مشخص محدود ساخت، زیرا الله متعال آن را به عن نمی
داند که چه  ھا نازل کرده است، و او می ھا و مکان قانونی برای ھمۀ دوران

ھا و شرایط مناسِب  چیز به سود بندگان اوست و چه چیز برای ھمۀ زمان
 آنان است. ھیچ چیز بر او پنھان نیست و اوست شنوای بینا.

 گوییم: ما خطاب به این نویسندگان می

نُتمۡ ﴿
َ
عۡ  َءأ

َ
مِ  لَمُ أ

َ
ُ ٱ أ  .]۱۴۰[البقرة:  ﴾�َّ

 ؟»دانید یا الله آیا شما بیشتر می«

 چهارم: قائل بودن به نسبیت حقیقت و وجود نداشتن حقیقت مطلق
ھا باور ندارند؛  ھا و مکان آنان به وجود یک حقیقت ثابت در ھمۀ دوران

بینی دیگری باطل  دانند؛ یعنی چیزی را که تو حق می بلکه حق را نسبی می
 پنداری شاید فردا درست نباشد. آنچه را امروز درست می داند و می

آل و جوھری  این گفته که یک حقیقت اسالمی ایده«گوید:  ارکون می
ھمیشه در طول تاریخ و تا امروز ادامه داشته چیزی نیست جز توھمی 

 .١»چ ربطی به حقیقت و واقعیت نداردای که ھی افسانه
ا در اختیار ندارد، و از این شعار کس حقیقت مطلق ر گویند: ھیچ آنان می

برداری  برای اھداف سیاسی خود بھره» پذیرش دیگر«و » تعدد«تحت عنوان 
 کنند. می

 ).۲۴۷-۲۴۶الفکر اإلسالمی، نقد واجتھاد ( -١
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بند و باری است. به  دینی و الحاد و بی ، بی»دیگر«اما منظورشان از این 
نظر آنان باید با تمام این مفاھیم با دید مساوات تعامل و برخورد کرد و ھیچ 

ای یا زشت دانستن ھیچ باور و کرداری نیست،  انکار ھیچ اندیشهنیازی به 
ھر چند عجیب و شاذ باشد؛ زیرا حقیقت مطلق وجود ندارد. یکی از آنان 

توانی رھبرِی پیشرفت را به دست بیاوری یا [حتی] آرزوی  نمی«گوید:  می
آن را داشته باشی مگر آنکه رای طرف مقابل را نیز به عنوان حقیقت 

 .١»یک حقیقت نسبی، بلکه حقیقت مطلق، آن ھم نه به عنوان بپذیری
تواند به طور قطع بگوید رای  حاصل این آراء این است که: ھیچ کس نمی

یا اعتقاد او حق است و رای و اعتقاد دیگری قطعا نادرست؛ بلکه نھایت 
تواند به زبان آورد این است که رای او درست است با احتمال  جزمی که می

 .٢رای دیگری خطا است با احتمال صحت خطا، و
داند، ممکن است نزد دیگری باطل باشد و آنچه  یعنی آنچه آن را حق می

بیند ممکن است از نگاه دیگری شر باشد؛ و این ھمان چیزی  آن را خیر می
 نامند. است که نسبی بودن حقیقتش می

در  بنا بر سخِن آنان، حقیقت ممکن است در اسالم باشد و ممکن است
 دیگر ادیان تحریف شده یا باطل باشد!

به ھمین سبب به نظر برخی از آنان ھر شھروندی حق دارد در صورتی 
 .٣ن دیگری قانع شود، تغییر دین دھدکه به دی

 ).۳۴۷من ھنا یبدأ التغییر ( -١

تواند حق را به  توان گفت کسی نمی بله، در مسائلی که اجتھاد در آن جا دارد می -٢
ا رای من درست است ب«احتکار خود در آورد، و منظور امام شافعی از ا ین سخن که 

 ، اینگونه مسائل است.»احتمال اشتباه و رای دیگری اشتباه است با احتمال صواب
گست ۲۶۳با حسن الترابی (شمارۀ » المحرر«نگا: مصاحبۀ روزنامۀ  -٣  ).۱۹۹۴، آ
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کس حقیقت را در انحصار خود ندارد، برای  تنھا ھمین یک سخن که ھیچ
ین بنا شده؛ یعنی نقض اصل ایمان کافی است؛ زیرا اصول ایمان بر قطعیت و یق

کسی که به توحید خداوند یقین نداشته باشد در دین خداوند مومن به شمار 
آید و کسی که به طور قطع و یقین و بدون شک الله را فرد و صمد و در  نمی

 شود. شریک نداند در دین خداوند مومن دانسته نمی پادشاھی و خلقت بی
و ھرکس با یقینی بدون شک قرآن را از تحریف و تبدیل مصون نداند و 

را خاتم پیامبران نداند و یقین نداشته باشد که وحی با وفات ایشان  جپیامبر 
 شود. منقطع شده، در دین خداوند مومن دانسته نمی

 و ھمین طور در مورد دیگر اصول و قطعیات دین.

ُ ٱفََ�ٰلُِ�ُم ﴿ ۖ �َۡ ٱَر�ُُّ�ُم  �َّ ۖ ٱإِ�َّ  قِّ �َۡ ٱ دَ َ�َماَذا َ�عۡ  قُّ َ�ُٰل ٰ  لضَّ َّ�
َ
فَ�

 .]۳۲[یونس:  ﴾٣٢فُونَ تُۡ�َ 
این است الله، پروردگار حقیقی شما؛ و بعد از حقیقت جز گمراھی «

 ؟»شوید نه [از حق] باز گردانیده میچیست؟ پس چگو
گوناگون شود، اما گمراھی انواع  بنابراین، حق یکی است و متعدد نمی
 دارد. پس بعد از حق چیست جز گمراھی؟

اگر اینگونه بود و حقیقت مطلق وجود نداشت، امر خداوند به پیروی از 
گویند  ھا می معنی بود، و اگر چنین بود که این حق و پایبندی به آن پوچ و بی

 معنا بود که: این سخن پروردگار بی

نَّ َ�َٰذا ِصَ�ِٰ� ُمسۡ ﴿
َ
ۖ تَّ فَٱ َتقِيٗماَوأ ْ  بُِعوهُ ُبَل ٱَوَ� تَتَّبُِعوا َق بُِ�مۡ  لسُّ  َ�َتَفرَّ
ٮُٰ�م َ�ٰلُِ�مۡ  َسبِيلِهِۦۚ  َعن  .]۱۵۳[األنعام:  ﴾١٥٣َ�تَُّقونَ  لََعلَُّ�مۡ  بِهِۦ َوصَّ

ھا [ی  و [بدانید] این است راه راسِت من، پس از آن پیروی کنید و از راه«
ھاست که  روی مکنید. اینسازد پی دیگر] که شما را از راه وی پراکنده می

 .»[الله] شما را به آن سفارش کرده است؛ باشد که به تقوا گرایید

 



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

این راه مستقیمی که خداوند ما را به پیروی از آن فرا خوانده کجاست، 
ھای باطل که ما  اگر ھیچکس حقیقت را در اختیار ندارد؟ و کجاست این راه

 .نسبی است؟!را از پیمودن آن نھی کرده است، اگر حقیقت 
این مذھب آغازش سفسطه است و آخرش زندقه؛ زیرا امر و نھی و «

دارد؛ آنگاه انسان خودش  وجوب و تحریم و وعید را از این احکام برمی
خواھد حرام  ماند که ھر چه را دوست دارد واجب کند و ھر چه را نمی می

بود، که این کفر ھد بداند، و در نتیجه ھمۀ پندارھا و کردارھا با ھم برابر خوا
 .١»و زندقه است

گروھی «گوید:  قائالن به این اندیشه را جاھل دانسته، می /ابن جوزی 
اند اشیاء در ذات خود  اند گمان کرده از کسانی که خود را به ندانستن زده

ھا نزد ھر قوم، بر اساس گمانی که  حقیقتی واحد ندارند؛ بلکه حقیقت آن
 .٢»ست...سبت به آن دارند، متفاوت ان

 ).۱۴۵-۱۴۴/ ۱۹مجموع الفتاوی ( -١

 ).۵۴تلبیس ابلیس ( -٢

 

                                           



 
 

 

 

 

 نتایج قرائت معاصر از نصوص

دعوت به قرائتی جدید و معاصر از نص شرعی، دعوتی است دارای نتایج 
 بس خطرناک، از جمله:

دینی؛ چنین قرائت جدیدی باعث سلب از بین رفتن اعتماد به منابع  -۱
 شود. اعتماد از منابع دینی (قرآن و سنت) در درون مردم می

الغای عمل به قرآن. قرآنی که نازل شده تا مرجع و دستورالعملی برای  -۲
مردم باشد؛ زیرا با چنین قرائتی ھر کس از نص قرآنی چیزی خالف دیگری 

که ھمۀ مردم به آن رجوع کنند  خواھد فھمید و در نتیجه ھیچ قانون عامی
ای از قرآن  وجود نخواھد داشت. برای مثال ھنگامی که برای یکی از آنان به آیه

استناد شود خواھد گفت: این فھم تو از این آیه است و برای من ملزم نیست. یا 
 .ھای ممکن است! خواھد گفت: این ھم یکی از قرائات از دیگر قرائت

عباس یا دیگر سلف چنین گفته است، خواھد گفت: اگر به او بگویی: ابن 
 .ھای ممکن است! رای ابن عباس ھم یکی از قرائت

ای برداشته شدن قرآن الھی از زمین و ماندن  نتیجۀ چنین اندیشه
از آیات » مراد خداوند«ھای نسبِی احتمالی بشری است. اما فھمیدن  قرائت

 که حق یگانه است از نظر آنان غیر ممکن است.
به فرض اینکه نص در ذات خود دارای معنا «گوید:  صر حامد ابوزید مین

ا کند فھم وی مطابق آن معنا باشد، باز ھم غیر ممکن است که کسی ادع



 ٦٥  نتایج قرائت معاصر از نصوص

گر نازل  یعنی پس از آنکه خداوند این قرآن را ھمچون نوری تبیین .١»است
د، اینان ھا به سوی نور ھدایتمان نمای نمود تا راھنمای ما باشد و از تاریکی

کنند  خواھند این رابطه را میان بندگان و پروردگار قطع کنند و ادعا می می
 تواند به مراد و مقصود خداوند دست یابد. ھیچ بشری نمی

نتیجۀ حتمی چنین سخنی این است که قرآن و سنت الفاظی شوند 
معنی که نتوان به آن رجوع کرد. بدین ترتیب، این امت نیز مانند دیگر  بی
روایت  سھا خواھد شد که وحی الھی را تعطیل نمودند. از زیاد بن لبید  تام

و این «چیزی را یادآور شد، سپس فرمود:  جاست که گفت: رسول الله 
 ».ھنگامی است که علم از بین برود

گفتم: ای پیامبر خدا؛ علم چگونه از بین خواھد رفت در حالی که ما 
دھیم و فرزندانمان نیز به  می خوانیم و به فرزندانمان یاد قرآن می

 شان خواھند آموخت [و این] تا قیامت [ادامه خواھد داشت]؟ فرزندان
ترین  مادرت به عزایت بنشیند این فرزند أم لبید! تو را از فقیه«فرمود: 

بینی که تورات و انجیل  دانستم! مگر یھود و نصاری را نمی مردان مدینه می
 .٢»برند؟ ن نمینند و ھیچ سودی از آخوا را می
ترین نتایج چنین قرائتی، الغای فھم صحیح دین است: از  از خطرناک -۳

آنجایی که این قرائت جدید، یک قرائت تحریف شده از نص با احتماالت 
شمار است؛ و از آنجایی که قرائتی است شخصی و فردی، و با در نظر  بی

ای ھستیم که شرایِط آن بسیار با شرایِط  داشتن اینکه اکنون در زمانه
تواند ناسِخ دینی صحیحی باشد که  ته متفاوت است، چنین قرائتی میگذش

 ).۲۱۹نقد الخطاب الدینی ( -١

 ) آن را صحیح دانسته است.۲۷۷آلبانی در مشکاة (). ۴۰۴۸به روایت ابن ماجه ( -٢

 

                                           



 بدعت بازنگری در فهم نصوص  ٦٦

 .١اند بر تا کنون به یکدیگر رساندهھای امت، پی در پی از دوران پیام نسل
توان بر آن  از این قرائت جدید، دینی سر بر خواھد آورد که ھر نامی می

 گذاشت، جز اسالم.
رسالت دوم «ین، مصطلح گران بر این فھم جدید از د برخی از این تحریف

اند، با اشاره به این که  را اطالق کرده» روی دوم رسالت اسالم«یا » اسالم
رسالت نخست اسالم ھمانی است که فھم امت مسلمان بر آن مستقر 
گردیده و رسالت دوِم آن، پیام حقیقِی آن است که [تاکنون] فھمیده نشده و 

قرائت جدید، به  حقی شود که وقت آن رسیده تا فھمیده شود، تا ھمان دین
 .٢دھد آن بشارت می

آید، فھمی است که ممکن است از  فھم جدیِد دین که از این قرائت برمی
اساس با ھر فھمی که تاکنون رایج بوده به مخالفت برخیزد؛ چه فھم آنچه 

 .٣یا مسائل مربوط به شریعت و اخالقھای عقیده مربوط است  به پایه
گویند، آن اسالمی نیست  ائت معاصر از آن سخن میاسالمی که در این قر

 نازل نموده است: جبر محمد  ألکه الله 

برعکس «گوید:  نیز نزد آنان قابل تغییر است. ارکون می» الله«بلکه حتی مفھوم  -١
عقیدۀ مسّلم سنتی که وجود خدایی زنده و متعال و ثابت و تغییرناپذیر را فرض 

بد. منظورم این تواند از فشار تاریخ و تاثیر آن نجات یا کند؛ مفھوم خداوند نمی می
شود.  ھا دچار تحول و تغییر می ھا و زمان است که این مفھوم نیز با تغییر دوران

 ).۲۰مفھوم النص (
محمود محمد طاھا، کتاب خود را که در آن به شرح فھم جدید از دین پرداخته  -٢

اب (رسالت دوم در اسالم) و کت» اإلسالم يرسالة الثانیة فال«اینگونه نام نھاده است: 
» اإلسالم برسالته األولی ال یصلح إلنسان القرن العشرین«دیگری را تحت عنوان 

 (رسالت نخست اسالم برای انسان قرن بیستم مناسب نیست).
 ).۱۳۴نصر حامد ابوزید، النص، السلطة، الحقیقة ( -٣

 

                                           



 ٦٧  نتایج قرائت معاصر از نصوص

ِ ٱِعنَد  ّ�ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ِينَ ٱ َتلََف خۡ ٱَوَما  َ�ُٰمۗ سۡ ۡ�ِ ٱ �َّ وتُواْ  �َّ
ُ
 إِ�َّ ِمنۢ  ِكَ�َٰب لۡ ٱأ

ٓ  َما دِ َ�عۡ  ۢ َ�غۡ  مُ عِلۡ لۡ ٱ َءُهمُ َجا ِ ٱ َ�ِٰت � ُفرۡ يَ�ۡ  َوَمن َنُهۡمۗ بَيۡ  �َي َ ٱفَإِنَّ  �َّ َّ� 
 ]۱۹[آل عمران:  ﴾١٩َسابِ ۡ�ِ ٱَ�ِ�ُع 

در حقیقت دین نزد الله ھمان اسالم است و کسانی که کتاب به آنان «
داده شده با یکدیگر به اختالف نپرداختند مگر پس از آنکه علم برای آنان 

ھر [حاصل] آمد؛ آن ھم به سابقۀ حسدی که میان آنان وجود داشت و 
 .»کس به آیات الله کفر ورزد پس [بداند] که الله زودشمار است

 فرماید: ھمچنین خداوند متعال می

ِمَن  ِخَرةِ �ٱ ِ�  وَُهوَ  ِمۡنهُ  ُ�ۡقَبَل  فَلَن ادِينٗ  ۡسَ�ٰمِ ۡ�ِ ٱ َ�ۡ�َ  َتغِ َوَمن يَبۡ ﴿  
 ]۸۵[آل عمران:  ﴾٨٥َ�ِٰ�ِ�نَ لۡ ٱ
پذیرفته نخواھد شد و او در  و ھر که جز اسالمی دینی برگزیند از وی«

  ».آخرت از زیانکاران است
یعنی برعکس آنچه  ١بلکه اسالمی است جدید، باز، و کامل نشده،

 اراده کرده است: ألپروردگار 

�ۡ  ۡومَ ۡ�َ ٱ﴿  
َ
ۡ�َمۡمُت  دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  َمۡلُت أ

َ
 َورَِضيُت  نِۡعَمِ�  َعلَۡيُ�مۡ  َو�

 .]۳[المائدة:  ﴾ادِينٗ  ۡسَ�ٰمَ ۡ�ِ ٱ لَُ�مُ 
امروز دینتان را برای شما کامل ساختم و نعمتم را بر شما به اتمام « 

 .»رساندم و اسالم را برای شما به عنوان دین پسندیدم

شود؛ بلکه در ھر سیاق اجتماعی و فرھنگی و  اسالم ھرگز کامل نمی«گوید:  ارکون می -١
قضایا فی » بندی و بازتعریف نمود در ھر مرحلۀ تاریخی، باید آن را دوباره چارچوب

 ).۱۷۴نقد العقل الدینی (

 

                                           



 بدعت بازنگری در فهم نصوص  ٦٨

اسالم جدیِد روشنفکرانۀ امروزی، ضرورتا الزم نیست که بر پنج رکن بنا 
د زیرا شده باشد؛ مثال شھادتین در این دین جدید معنای ایمانی خاصی ندار

در حقیقت و طبق مقتضیات زمانه معنای گواھی دادن، به زبان آوردن یا «
نوشتن آن نیست؛ بلکه معنای آن گواھی دادن بر زمانه است. بنابراین 
شھادتین یک اعالن لفظی دربارۀ الوھیت یا پیامبری نیست؛ بلکه یک گواھی 

 .١»قضایای دوران و حوادث تاریخ استنظری و یک گواھی عملی بر 
اما بخش دوم شھادت اساسًا از اسالم نیست؛ بلکه توسط مسلمانان به اسالم 

 .٢بود برای به ھم رسیدن ھمۀ ادیان افزوده شده؛ چرا که اسالم در آغاز، دعوتی
و نیازی نیست که مردم برای برپا کردن نماز به صورت گروھی در مسجد 

بلکه برای  ٤و واجب نیست، ٣جمع شوند؛ زیرا نماز یک مسالۀ شخصی است،
برداری و  این فرض شد تا سرکشی انسان عرب را نرم کند و او را به فرمان

دھد و  و ورزش یوگا کار آن را انجام می ٥شنوی از فرمانده عادت دھد، حرف
 .٦اند ت که فقھا از آن غفلت ورزیدهاین ھمان چیزی اس

یط جدید باعث ھمینطور جمع میان نمازھا اشکالی ندارد؛ زیرا شرا
 .٧قت در بسیاری اوقات غیرممکن باشدبندی به و شود پای می

 ).۱۷/ ۱حسن حنفی، من العقیدة إلی الثورة ( -١

 ).۲۵نگا: صادق النیھوم، صوت الناس، محنة ثقافة مزورة ( -٢

ضوء ضوابط  يدیدة فالقراءة الج«کون در کتابش عبدالرزاق ھوماس به نقل از ار -٣
 ).۱۶۹» (التفسیر

 ).۶۳عبدالمجید الشرفی، اإلسالم بین الرسالة والتاریخ ( -٤

 ).۱۱۱-۱۱۰عبدالھادی عبدالرحمن، سلطة النص ( -٥

 ).۱۳۴-۱۲۷األسر ( يصادق النیھوم، اإلسالم ف -٦

 ).۶۱-۵۸اإلسالم ( يیة التیسیر فجمال البنا، ال حرج، قض -٧
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ای  و از سوی دیگر فایده .١نیز واجب نیست، بلکه اختیاری استزکات 
بردند در نظر گرفته  ندارد زیرا اوضاع عرب را در دورانی که در آن به سر می

 .٢م...ھای عظی ھای کوچک و متوسط پرداخته تا ثروت و بیشتر به ثروت
و برای  ٣روزه نیز به ھمین صورت واجب نیست، بلکه اختیاری است،

عرب فرض است، زیرا برای محیط عربی گذاشته شده، بنابراین روزه برای 
توان گفت روزه  بلکه می ٤مسلمان غیر عرب صرفا یک الگو و پند دینی است؛

 .٥شود د میرا باعث پایین آمدن تولیبرای مسلمانان این دوران حرام است، زی
 ھای معروف برگزار شود و حج عقلی حج نیز ضروری نیست با ھمان آیین

 .٦یا حج روحی به جای آن کافی است
را به  ٧بر این اساس، و بر مبنای این فھم جدید، این قرائت احکام حدود

اعتبار اینکه احکامی است تاریخی و نامناسب برای دوران ما، الغا نموده و 
 .١ن احکام، وحشیانه و تنفرآمیز استنکه ایھمینطور به سبب آ

)، و العشماوی، جوھر اإلسالم ۶۳اإلسالم بین الرسالة والتاریخ ( عبدالمجید الشرفی، -١
)۷-۸.( 

 ).۱۵۱-۱۵۰جابری، وجھة نظر ( -٢

 ).۶۴-۶۳) و اإلسالم بین الرسالة والتاریخ (۱۷۳شرفی، لبنات ( -٣

 ).۱۰۹عبدالھادی عبدالرحمن، سلطة النص ( -٤

یاران خود را در حال جنگ در رمضان دستور به افطار  جارکون دربارۀ اینکه پیامبر  -٥
مصاحبه با ». اکنون در حال نبرد با عقب ماندگی ھستیم ما نیز ھم«گوید:  داد، می

 .۱۹۸۶به تاریخ فوریه  Observateur Nouvelمجلۀ فرانسوی 
 میالدی. ۱۹۸۹، ۳۴) شمارۀ ۲۳/ ۱» (الکرمی«ارکون، مجلۀ  -٦

گوید:  می ۱۹۹۵/ ۴/ ۱۷به تاریخ » در اشپیگل«ا مجلۀ آلمانی حسن ترابی در مصاحبه ب -٧
شود زیرا تفسیری که ما از شریعت داریم  اکنون در سودان اجرا نمی این حدود ھم«

 ».شود ھای اسالمی اجرا می تر از آن چیزی است که در دیگر سرزمین پیشرفته
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ھمینطور نظام ارث را که میان مرد و زن تفاوت قائل است، به این گمان 
 .٢ما نیست؛ بنابراین باید لغو گرددکه مناسب دوران 

نظام خانواده، یعنی نظام مربوط به قیمومیت و طالق و سرپرستی کودک 
ات این دوران سازگار نیست و و چند زنی و تحریم سقط جنین نیز با تغییر

ت میان مرد و زن منافات باید الغا یا تعدیل شود، زیرا با عدالت و مساوا
 .٣دارد

قرائت ھمراه با تامل در قرآن جز به منع «گوید:  و آنطور که ارکون می
این قرائت ھمچنین به آنچه شبیه به مباح  ٤شود!! تعدد زوجات منتھی نمی
ا و خارج ساختن آن از دایرۀ جرم که از نصوص دانستن برخی از انواع زن

باید معنای زنا را «گوید:  قطعی ثابت است، منجر گردیده؛ محمد الشرفی می
به رابطۀ جنسی به زن و مردی منحصر کرد که یکی از آن دو متاھل باشد؛ 

 .٥»توان جرم دانست وع ارتباط را میزیرا تنھا این ن
ھای عشماوی و محمد  گفتهخمر نیز حرام نیست؛ بلکه بر اساس 

ربای حرام ھم تنھا آن  ٦شحرور، تنھا دستور داده شده از آن خودداری شود؛
 است که چند برابر باشد.

 ).۸۹محمد الشرفی، اإلسالم والحریة ( -١

گوید، دادن دو برابر سھم زنان به مردان، پاسخگویی به نیاز  بری میزیرا آنطور که جا -٢
 ).۵۵-۵۴جامعه در آن دوران بود. نگا: التراث والحداثة (

 ).۸۲عبدالمجید الشرفی، اإلسالم بین الرسالة والتاریخ ( -٣

 .۱۹۸۶به تاریخ فوریه  Observateur Nouvelدر مصاحبه با مجلۀ فرانسوی  -٤

 ).۸۵ریة (اإلسالم والح -٥

)، محمد شحرور، الکتاب والقرآن ۱۲۱محمد سعید عشماوی، اإلسالم السیاسی ( -٦
)۶۰۶( 

 

                                                                                           



 ٧١  نتایج قرائت معاصر از نصوص

برای آن فرستاده شد کامال مسخ  جاینگونه آن اسالم ربانی که محمد 
شده به جایش اسالم اختراعی دیگری با ارکانی نوین و امروزی و باز، ظھور 

ھا جا دارد و در حد معینی متوقف  ھا و تاویل رای ھمۀ فھمیابد که ب می
شود، چرا که [این روش فھم] ھیچ حد و حدودی ندارد. ایمان نیز نه آن  نمی

بلکه ایمان در دوران ما یعنی منتقل «ایمانی است که بر شش رکن بنا شده 
مند بودن خلقت و ھستی، چنانکه خداوند در  شدن به ادراک عمیِق از نظام

ای است ایمانی که جز برگزیدگان خداوند،  رآن بیان نموده و این مرحلهق
 .١»آن نرسیده استکسی به 

و نزد برخی از آنان در این ایمان معاصر، تنھا دو رکن ایمان به الله و 
 .٣»ایمان به الله و پایداری«دیگر  و نزد برخی ٢آخرت کافی است،

و یھودیان در مفھوم ھدف از چنین رویکردی، وارد کردن نصرانیان 
 ایمان و اسالم، و نجات یافته دانستن آنان در روز قیامت است.

ز است ھا و ھمۀ ادیان ساختگی با و نزد گروه سوم این مجال برای بودایی
 .٤که سوار بر کشتی نجات شوند

زیرا برای مومن در جھان امروز بسیار سخت است که چالش دیگر ادیان 
دش نادیده بگیرد؛ چراکه خالف حکمت الھی است را در برابر دین ارثی خو

که مِن مسلمان سه چھارم مردم غیر مسلمان ھم دورۀ خودم را محکوم به 
 .٥رفتن به جھنم بدانم!

 ).۴۹۸-۴۹۷/ ۲ابوالقاسم حاج حمد، العالمیة اإلسالمیة الثانیة ( -١

 ).۳۱محمد الشحرور، نحو أصول جدیدة للفقه اإلسالمی ( -٢

 ).۱۲۱-۱۰۹عشماوی، جوھر اإلسالم ( -٣

 ).۸۴)، و ارکون، الفکر اإلسالمی نقد واجتھاد (۶۰اإلسالم (نگا: نافذة علی  -٤

 ).۱۰۱عبدالمجید الشرفی، لبنات ( -٥

 

                                           



 بدعت بازنگری در فهم نصوص  ٧٢

چرا که نزد آنان، بنابر تغییر مفاھیم اجتماعی و ملی و سیاسی، لفظ 
و  توان بر یھودیان و نصرانیان نیز اطالق نمود را می» مومن«و » مسلمان«

ـ که به معنای توحید است ـ به مفھوم وحدت ادیان » ملت ابراھیم«مفھوم 
 تغییر معنا یافته است.

شرک به خداوند نیز دیگر به معنای متوجه ساختن عبادت به سوی غیر 
الله نیست؛ بلکه به معنای ثبات در این جھان متحرک و تغییر نیافتن با 

 تغییرند. به بیان دیگر، عقبشرایط موضوعی است که ھمیشه در حال 
 .١ماندگی شرک است و پیشرفت، توحید
 .٢اندیشۀ آنان است نه توحید خدایانتوحید ھمان وحدت میان امت و 

 .٣ھای ایمان و توحید است ـ از شعبهھنر نیز ـ از جمله رقص و موسیقی 
و عموم غیبیات از جمله عرش و کرسی و مالئکه و جن و شیاطین و صراط 

 .٤ای چیزی نیست جز تصوراتی اسطوره ھای اعمال و دیگر عقاید غیبی و نامه
اند تا بتوانند  ای است که کاھنان اختراعش کرده دنیای دیگر نیز اسطوره

 .٥نترل یابند و بر آنان حکومت کنندبر مردم ک
اند نه زنده شدن  بیان کرده جو منظور از رستاخیزی که قرآن و پیامبر 

ندگی به جھان بعد از مرگ، بلکه رستاخیزی از دنیای کودکی و عقب ما
گاھی است  .٦پیشرفت و آ

 ).۴۹۶شحرور، الکتاب و القرآن ( -١

 ).۵۷-۵۴حسن حنفی، حوار المشرق والمعرب ( -٢

 بیان کرده است.» قیمة الدین... رسالیة الفن«این سخن را حسن ترابی در کتاب خود  -٣

 ).۱۳۵ابوزید، النص، السلطة، الحقیقة (نصر حامد  -٤

 ).۸۲صادق النیھوم، اإلسالم فی األسر ( -٥

 ).۱۰۷-۱۰۶صادق النیھوم، اإلسالم فی األسر ( -٦

 

                                           



 ٧٣  نتایج قرائت معاصر از نصوص

ھا به حرکت افتند و  شاید رستاخیز یک واقعۀ مادی نباشد که در آن کوه«
اجساد مردگان از زمین برآید؛ بلکه رستاخیز، به معنای رستاخیز حزب و 

ای شعوری که نشانگر  ستاخیز روح باشد؛ یعنی واقعهرستاخیز امت و ر
 .١»است، در برابر لحظۀ مرگ و سکون لحظۀ بیداری در زندگی

یک تصویرگری ھنری است به «در واقع » لوح محفوظ«و سخن قرآن از 
ن دقیق تر از علمی است که در  ھدف اثبات تدوین علم، چرا که علم ُمَدوَّ

 .٢»صور گردداندگار شود یا در ذھن تحافظه م
و برای اینکه انسان، مسلمان به شمار آید نیازی به این ندارد که به جن و 

افتد و کردار آن را  مالئکه ایمان آورد؛ زیرا ایمان چیزی است که در قلب
 .٣تصدیق نماید

بھشت و دوزخ، خوشی و عذاِب ھمین دنیا ھستند، نه در دنیای «و 
گردد؛ دنیا ھمین  محشور میدیگری که انسان پس از مرگ به سوی آن 

زمین است و دنیای دیگر نیز ھمین زمین است؛ بھشت، ھر خیری است که 
و  ٤،»در دنیا به انسان برسد و جھنم ھر شّری است که در آن به انسان برسد

ھایی است برای آینده [اما] به زبان  امور مربوط به معاد در حقیقت پژوھش«
ھای حال  ه از خاستگاه دادهتایج آیندھمان دوران و به ھدف آشکار شدن ن

 .٥»حاضر

 ).۵۰۸/ ۴حسن حنفی، من العقیدة إلی الثورة ( -١

 ).۱۳۵/ ۴پیشین ( -٢

 ).۹۳حسن حنفی، فی فکرنا المعاصر ( -٣

 ).۶۰۱/ ۴من العقیدة إلی الثورة ( -٤

 ).۶۰۵/ ۴پیشین ( -٥

 

                                           



 بدعت بازنگری در فهم نصوص  ٧٤

قیامت، نبرد میان متناقضات  منظور از دمیدن در صور و برپا شدن«و 
 .١»است
]، ھنر و زندگی بدون نگرانی ھا [ی بھشت اما منظور از حور عین و لذت«
 .٢»است

روش این گروه، تفسیر نصوص شرعی با تاویالت فاسدی است که 
است و این برای باطل دانستن روش آنان کافی  ج متضمن تکذیب پیامبر
در آخر امت «کند که فرمود:  شان صدق می درباره جاست، و سخن پیامبر 

من مردمی خواھند بود که برای شما سخنانی خواھند گفت که شما و 
 .٣»اند، پس از آنان برحذر باشید دهپدرانتان نشنی

بسیار دروغگویی  ٤دجاالندر آخر الزمان، «و در لفظ دیگر آمده است: 
خواھند بود که برایتان سخنانی خواھند گفت که نه شما و نه پدرانتان 

راه نسازند و به فتنه اید، از آنان دوری گزینید و ھشدار که شما را گم نشنیده
 .٥»نیاندازند

 جاما ادعای برخی از آنان که این ھمان تجدید در دین است که پیامبر 
ھمانا خداوند برای این امت در راس ھر صد «است:  بیان نموده و فرموده

سال کسانی را برانگیخته خواھد کرد تا دینشان را برای آنان تجدید 

 ).۲۳۷-۲۳۶الکتاب والقرآن ( -١

 ).۱۴۰۱۴۱ترکی علی الربیعو، العنف والجنس فی المیثولوجیا ( -٢

 ).۶به روایت مسلم ( -٣

نامند. لسان  او را به سبب فریب و تلبیس بر مردم و زیبا جلوه دادن باطل، دجال می -٤
 ).۲۳۶/ ۱۱العرب (

 ).۷به روایت مسلم ( -٥

 

                                           



 ٧٥  نتایج قرائت معاصر از نصوص

ادعای صحیحی نیست، زیرا منظور از تجدید و نوسازی، احیای آن  ١»نمایند
و یاران او و کسانی  جھا و رھنمودھای دینی است که پیامبر  بخش از نشانه

اند بر آن بودند، نه آوردن یک دین جدیِد  آن پیروی کردهکه به نیکی از 
و یارانش و امامان قرون فاضله بر آن بودند،  جکه با آنچه پیامبر  ٢اختراعی

 در تناقض است.
ھا و اوھام و  چرا که اساس دین ثابت و تغییر ناپذیر است، اما ناپاکی

این ھمان چیزی  سازد و اشتباھات، عقل مردم و رفتارھای آنان را آلوده می
 است که نیاز به نوسازی و تجدید دارد.

 گوید: مجمع فقه اسالمی دربارۀ این قرائت جدید از قرآن چنین می
مجلس مجمع فقه اسالمی وابسته به سازمان کنفرانس اسالمی در «

صفر تا  ۳۰دورۀ سیزدھم خود که در دبی (امارات متحدۀ عربی) به تاریخ 
میالدی تشکیل  ۲۰۰۵آوریل  ۱۴تا  ۹ی برابر با ھجر ۱۴۲۶پنج ربیع األول 

ھای وارده در خصوص موضوع قرائت جدید  گردید، پس از اطالع از پژوھش
از قرآن و نصوص دینی، و پس از شنیدن مناقشاتی که در این مورد صورت 

 گیرد: گرفت، چنین نتیجه می
شود اگر به تحریف  نخست: آنچه قرائت جدید نصوص دینی نامیده می

عانی نصوص منجر گردد ـ حتی در صورت استناد به اقوال شاذ ـ به طوری م
که نصوص دینی را از معانی مجمع علیه خارج سازد و در تعارض با حقایق 
شرعی قرار گیرد، بدعتی منکر و خطری بزرگ علیه جوامع اسالمی و 

 داند. ) آن را صحیح می۲۷۵۵). عالمه آلبانی در صحیح الجامع (۴۲۹۱روایت ابوداود (به  -١

کند که تجدید دین، با بازسازی دوبارۀ آن امکان  حسن حنفی به صراحت بیان می -٢
باید آن نظریۀ ارثی را بر اساس نیازھای این دوران تغییر داد و [این تغییر «پذیر است: 

 ).۶۱التراث والتجدید (». از نمودرا باید] از اصول دین آغ
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آید، و این را باید در نظر گرفت که  ھای آن به شمار می ھا و ارزش فرھنگ
برخی از صاحبان این اندیشه به سبب نداستن معیارھایی که تفسیر را 

غیر منضبط و خارج از چارچوب » ھوس نوگرایی«سازد یا  مند می ضابطه
 اند. شرعی دچار آن شده

ھا  گردد که برخی از دانشگاه ھای بروز این خطر وقتی آشکار می اما نشانه
پردازند و  لف به ترویج آن میھا را پذیرفته و با وسائل مخت اینگونه قرائت

ھای دانشگاھی مورد  ھا و رساله نامه پرداختن به این موضوع را در پایان
دھند و صاحبان این اندیشه را به سخنرانی و شرکت در  تشویق قرار می

کنند و به ترجمۀ آنچه در این زمینه نوشته  ھای مشکوک دعوت می کنفرانس
ھای مسموم  ھا نیز به نشر کتاب زمانشده اقبال نشان داده و برخی از سا

 پردازند. آنان می
ای  آید که پاره دوم: جلوگیری از این جریان، از واجبات کفایی به شمار می

 از وسایل رویارویی با آن در ذیل بیان شده است:
ھای اسالمی به ایستادن در برابر این خطر حتمی و  ـ فراخوانی حکومت

ی بیان مسئوالنۀ ھدفمنِد ھمراه با احترام به آشکار نمودن تفاوِت میان آزاد
توانند با اقدامات الزم  ھا می ثوابت، با آزادی لجام گسیختۀ ویرانگر. حکومت

ای و تالش در  و مراقبت از موسسات نشر و مراکز فرھنگی و موسسات رسانه
گاه سازی کلی جوانان و دانشجویان نسبت به اسالم، و آشنا ساختن  جھت آ

یارھای اجتھاد شرعی و تفسیِر صحیح و شرح حدیث نبوی، وظیفۀ آنان با مع
 خود را به انجام رسانند.

ھایی که این اندیشه  ـ استفاده از ابزار مناسب، مانند برگزاری کنفرانس
در آن به بحث و بررسی گذاشته شده و دعوت به تعمق در پژوھش علوم 

منضبط بر اساس شرعی و اصطالحات آن شود. ھمینطور تشویق به اجتھاد 
 ضوابط شرعی و اصول زبان عرب.

 



 ٧٧  نتایج قرائت معاصر از نصوص

 ـ گسترش مجال گفتگوی روشمند و مثبت با دارندگان این اندیشه.
دھی علمی  ھای اسالمی برای تمرکز بر پاسخ ـ تشویق متخصصان پژوھش

 ھا به ویژه در سیستم آموزشی. ھای آنان در ھمۀ عرصه و مناقشۀ اندیشه
ھای فوق لیسانس و دکتری در  دورهـ راھنمایی برخی از دانشجویان 

ھای  ھای عقیده و حدیث و شریعت برای انتخاب موضوعات رساله رشته
 علمی خود در نشر حقایق و رد این آراء و ادعاھا.

ـ تشکیل یک کارگروه تابع مجمع بین المللی فقه اسالمی به ھمراه 
ین تاسیس یک کتابخانۀ گسترده در این موضوع که تالیفات مربوط به ا

ای باشد برای  گیری نموده تا زمینه ھا و ردود را پی زمینه و ھمینطور پاسخ
ھا دقیق و قوی و  ھماھنگی میان پژوھشگران دیگر  نوشتن پژوھش

 .١ھان اسالم و خارج آن، والله اعلمموسسات پژوھشی در ج

 ).۱۴۶: ۱۶/ ۴مجلۀ مجمع فقه اسالمی ( -١

 

                                           



 
 

 

 

 

 صاحبان قرائت جدید و اصطالحات عجیب و نامأنوس

توان بر اصحاب این منھج  ھایی که به طور کلی می یکی از مالحظه
ھایشان  گرفت، استفاده از الفاظ سنگین و بازی با اصطالحات است تا نوشته

 ھرچه بیشتر عجیب و غریب به نظر آید.
پایان دادن ھای شایع آنان در نوشتن و تالیف [به عربی]،  از روش

است تا معانی عجیب و غریبی بگیرد که تنھا خود » ویة«اصطالحات به 
 دانند. می

 نامند. برای مثال، سلفیه (سلفیت) را سلَفوّیة و سلفی را سلفوی می
 گرایی) را اصولوّیة و اصولگرایان را اصولویون گویند. اصولیه (اصول

القوی و اخالقی را اختاریخ و تاریخی را تاریخوی یا گرایش تاریخوی، و 
 .١اسالمی را اسالموی نامند

ھا با استفادۀ مکارانه از اصطالحات پیچیده و مبھمی است مانند  ھمۀ این
 ٣فیوچریزم، ٢ھومانیزاسیون، ١امپریسیزم، ٣اپیستومولوژی، ٢یسیزم،گنوست

ھای دیگری را نیز ذکر  منظور نویسنده، در زبان و نوشتار عربی است. نویسنده مثال -١
 کرده بود که برای طوالنی نشدن مبحث از ترجمۀ آن خودداری کردم. (مترجم)

 گرایی. نانی به معنای عرفانبه عربی: غنوصیة؛ مصطلحی است اساسا یو -٢

ای از فلسفه که به چیستی معرفت و  شناسی. شاخه سناسی، یا شناخت معرفت -٣
 پردازد. ھای رسیدن به آن می راه

                                           



 ٧٩ صاحبان قرائت جدید و اصطالحات عجیب و نامأنوس

َزَمکانی  ٨سیکوالستیکیسم، ٧دیالکتیک، ٦منشویسم، ٥بلشویسم، ٤آنتولوژی،
 .٢و ِدماگوژی ١ھرمنوتیک ٩نی)، سمولوژی،(زمانی مکا

گرایی. نگرشی فلسفی که شناخت انسانی را  ؛ به معنای تجربهاإلمبریقیةبه عربی:  -١
 داند. اساسا از طریق حواس و تجربه می

 ة؛ به معنای انسان شدن، یا سیر تحول به سوی انسان شدن.به عربی: أنسن -٢

گری، یا گرایش به آینده. حرکتی است در ھنر و  به عربی: مستقبلیة؛ به معنای آینده -٣
 معماری و... به ھدف آغاز دوران جدید و بریدن از گذشته.

 شناسی. به عربی: علم الوجود؛ به معنای ھستی -٤

نای اکثریت. دستۀ تندروتر حزب کارگر سوسیال دمکرات ای است روسی به مع کلمه -٥
به رھبری لنین  ۱۹۰۳مارکسیستی روسیه بودند که در دومین کنگرۀ حزب در سال 

ھا (اقلیت) معتدل جدا شدند و در پایان حزب کمونیست شوروی را  از دستۀ منشویک
گرفتند.  قدرت را در روسیه به دست ۱۹۱۷تشکیل دادند. آنان سرانجام در انقالب 

 پدیا) (ویکی
تر حزب کارگر سوسیال  ھا دستۀ معتدل واژھای روسی به معنای اقلیت. منشویک -٦

ھا معتقد به روش  دمکرات مارکسیستی روسیه بودند که برعکس بلشویک
 پدیا) آمیز برای تغییر بودند. (ویکی مسالمت

و مناظره است که ای یونانی به معنای مباحثه و مناظره. روشی خاص از بحث  واژه -٧
 پدیا) اول بار سقراط در مقابل طرف مقابل در پیش گرفت. (ویکی

به معنی مدرسه. در  Scholaسکوالستیک یا اسکوالستیک، برگرفته از واژۀ یونانی  -٨
شد، بنابراین مجموعه علم  قرون وسطی معرفت تنھا در مدارس و کلیساھا تدریس می

نام گرفت. طرفداران این مکتب را » یمدَرس«و حکمت به مدرسه منسوب شد و 
مدرسیون یا رواقیون گویند. ھدف این مکتب گسترش و شرح تعالیم مسیح به کمک 

 فلسفۀ یونان بود.
 شناسی. نشانه -٩

 

                                                                                           



 بدعت بازنگری در فهم نصوص  ٨٠

ختم » لوژی«در کل اشتیاق عجیبی به استفاده از کلماتی دارند که به 
در سطح سیکولوژی و «گوید:  ای می بینی نویسنده شود. مثال گاه می می

 ».سوسیالوژی و انترپولوژی...
و دیگر الفاظ غریب که بسیاری از روشنفکران ساده مجذوب آن شده و 

ھای خود از آن استفاده  را دانش فرض کردند و در مجالس و کتاب آن
 کنند تا آنان را روشنفکر و متمدن و امروزی بنامند! می

نگری  ای ندارند جز آنکه آنان را اھل دانش و ژرف خوانندگان نیز چاره
 بدانند، ھرچند از سخنانشان سر در نیاروند.

تم چیزی که از آن بر امبیشترین «فرماید:  می جچنانکه رسول الله 
 .٣»ترسم، ھر منافق سخنور است می

ھا  شگفت آنکه خود طرفداران این اندیشه نیز به نفھمیدن این نوشته
ھای محمد ارکون را به  که کتاب» ھاشم صالح«اعتراف دارند. برای مثال، 

نتوانسته سر از این اصطالحات «کند که وی  عربی ترجمه کرده اعتراف می
گر پس از ده سال، و بعد از آنکه سه سال به مطالعه و پژوھش در دربیاورد م
ھای فرانسوی پرداخت، تا آنکه توانسته معنای آن را ھمانگونه که  پژوھشکده
 .٤»اند، تصور کند ندگاِن آن خواستهاستفاده کن

ھا و معانی یک متن  ھا، نشانه ھرمنوتیک یا علم تاویل؛ ھدف این علم کشف پیام -١
 است. (نگا: ویکی پدیا، ھرمنوتیک).

مردم فریبی. آن است که شخصی به جای استدالل و اقامۀ برھان برای  به معنای -٢
ھای جمعی و توسل  کند از راه تحریک احساسات و ھیجان اثبات یک عقیده، سعی می

به عواطف و جو حاکم، نوعی تصدیق جمعی نسبت به ننتیجۀ مطلوب خود به دست 
 فریبی). پدیا: عوام آورد. (ویکی

 ) آن را صحیح دانسته است.۲۳۹). آلبانی در صحیح الجامع (۱۴۳به روایت امام احمد ( -٣

 ».أین ھو الفکر اإلسالمی المعاصر«در مقدمۀ وی بر کتاب  -٤

 

                                                                                           



 
 

 

 

 

 از اصول و قواعد اهل سنت در فهم نصوص شرعی

اسالم قواعدی واضح را برای فھم نصوص شرعی قرار داده تا کسی دچار 
گاھی اساسی  لغزش نشود و فھم ھیچکس به گمراھی نرود. این قواعد، تکیه

اوند و تواند به شناخت منظور خد برای صحت استدالل است و کسی نمی
دست یابد مگر پس آنکه فھمش از ادلۀ کتاب و سنت، درست  جپیامبرش 

ھا به وجود نیامد، مگر به سبب  ھای باطل و گمراھی باشد، و آرا و اندیشه
 فھم اشتباه.

اگر قرار بود نصوص شرع به دست مردم سپرده شود تا ھر کس بر حسب 
سرایی  تباه و یاوهشک مردم دچار اش فھم و عقل خود آن را تفسیر کند بی

شدند. به ھمین سبب باید اصول علمی ثابتی وجود داشته باشد تا در  می
 فھم نص به آن پایبند باشیم.

 برخی از این اصول:

 نخست: وجوب رجوع به روش سلف صالح در فهم نصوص شرعی
شاید کسی بگوید: چرا باید از فھم سلف صالح ـ نه دیگران ـ در فھم 

ھا نیستند؟ بنابراین چرا  ھا نیز مانند دیگر انسان آیا آننصوص پیروی کنیم؟! 
 ھا پیروی شود؟! باید تنھا از آن

گویند: آنان مردانی بودند و ما  یا چنانکه امروزه بسیاری از نویسندگان می
 نیز مردانی ھستیم.



 بدعت بازنگری در فهم نصوص  ٨٢

ھایی داشتند که در دیگر افراد این امت  گوییم: سلف صالح ویژگی می
نمایندۀ فھم صحیح و تطبیق عملی کتاب و سنت ھستند. وجود ندارد. آنان 

از سوی دیگر ادلۀ شرعی بسیاری از جھات مختلف دال بر وجب بازگشت به 
 فھم سلف صالح در تفسیر کتاب و سنت وجود دارد، از جمله:

الله متعال کسانی را که با روش و منھج آنان به مخالفت برخیزند به  -۱
 ت:عذاب دردناک تھدید کرده اس

َ  َما َ�ۡعدِ  مِنۢ  لرَُّسوَل ٱَوَمن �َُشاقِِق ﴿ ۡ ٱ َ�ُ  تَبَ�َّ  َسبِيلِ  َ�ۡ�َ  َو�َتَّبِعۡ  ُهَدىٰ ل
ۡ ٱ ِ  ُمۡؤمِنِ�َ ل ٰ َونُۡص  ۦنَُوّ�ِ ٓ وَسَ  َجَهنََّمۖ  لِهِۦَما تََو�َّ  .]۱۱۵[النساء:  ﴾١١٥َمِصً�ا َءۡت ا

پیامبر به مخالفت و ھر کس پس از آنکه راه ھدایت برای او آشکار شد با «
برخیزد و [راھی] غیر راه مومنان در پیش گیرد، وی را بدانچه روی خود را 
بدان سو کرده واگذاریم و به جھنمش کشانیم و چه بازگشتگاه بدی 

 .»است
بنابراین ھر کس در فھم [نصوص] راھی دیگر جز راه مومنان را در پیش 

نخستین کسانی که  گیرد وعیِد عذاب دردناک متوجه او خواھد شد، و
(راه مومنان) ھستند، به نص قرآن، مومناِن » سبیل المومنین«مصداق 

 فرماید: باشند چنانکه می می شنخستین یعنی اصحاب 

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿    ٱ ل�َّ
َ
لُونَ ۡ� ۡ ٱِمَن  وَّ  ٱوَ  ُمَ�ِٰجرِ�نَ ل

َ
ِينَ ٱوَ  نَصارِ ۡ� َبُعوُهمٱ �َّ َّ� 

ُ ٱ رَِّ�َ  َ�ٰنٖ �ِإِحۡ  ْ  ُهمۡ َ�نۡ  �َّ َعدَّ  َ�ۡنهُ  َورَُضوا
َ
ٰتٖ  لَُهمۡ  َوأ  َ�َۡتَها َ�ۡرِي َج�َّ

 ٱ
َ
ٓ  نَۡ�ٰرُ ۡ� بَٗد�ۚ  َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

َ
 ]۱۰۰[التوبة:  ﴾١٠٠َعِظيمُ لۡ ٱ َفۡوزُ لۡ ٱ َ�ٰلَِك  �

و پیشگامان نخستین از مھاجران و انصار و کسانی که با نیکوکاری از « 
آنان [نیز] از او خشنودند و برای آنان پیروی کردند، الله از ایشان خشنود و 

ھایی آماده کرده که از زیر آن نھرھا روان است؛ ھمیشه در آن  آنان باغ
 .»اند؛ این است ھمان پیروزی بزرگ جاودانه

 



 ٨٣ از اصول و قواعد اهل سنت در فهم نصوص شرعی 

و والیان امِر پس از او  جرسول الله «گوید:  می /عمر بن عبدالعزیز 
اند که برگرفتن آن پیروی از کتاب الله و تکمیل طاعت  ھایی را گذاشته سنت

تواند آن را  یک از مردمان نمی پروردگار و نیرویی برای دین خداوند است که ھیچ
تغییر یا عوض نماید یا به چیزی خالف آن نظر داشته باشد. ھر که با آن ره 

ر که از آن یاری بگیرد، پیروز گشته و ھرکس آن را ترک جوید ھدایت یافته و ھ
کند از راھی به جز راه مومنان پیروی کرده و خداوند او را به ھمان سویی که 

 .١»اھد کرد و بد عاقبتی خواھد داشتگذارد و  به جھنمش واصل خو رفته وامی
سنت اصحابش را ھمراه با سنت  جرسول الله «گوید:  می /ابن قیم 

د کرده و چنانکه به پیروی از سنت خود امر نموده به پیروی از سنت خود یا
آنان نیز دستور داده و چنان در این مورد مبالغه فرموده که دستور داده تا 

 .٢»ھا محکم بگیرند دندان [امت وی] آن را با بن
ای جمع قاریان، از الله پروا دارید و راه «نقل است که گفت:  ساز حذیفه 
ش از شما بودند را در پی گیرید که سوگند اگر از آن پیروی کسانی که پی

اید و اگر آن را ترک گفتید  نمودید راھی طوالنی را [از دیگران] سبقت جسته
 .٣»اید راھی دور و درازی دچار شدهو به چپ و راست رفتید، به گم

ھایند.  سلف صالح، بھتریِن این امت، و از نظر علم و عمل برتریِن آن -۳
بھتریِن مردم قرن من ھستند، سپس کسانی که «فرماید:  می جالله  رسول

 .٤»ھا بیایند پس کسانی که در پی آنھا بیایند، س در پی آن

 ).۳۲۴/ ۶حلیة األولیاء ( -١

 ).۱۴۰/ ۴إعالم الموقعین ( -٢

) آن ۴۳۱۴). آلبانی در صحیح الجامع (۳۹۹۱) و ابوداود (۲۶۰۰به روایت ترمذی ( -٣
 داند. میرا صحیح 

 ).۲۴۵۸به روایت بخاری ( -٤

 

                                           



 بدعت بازنگری در فهم نصوص  ٨٤

برای کسی که در کتاب و سنت و آنچه مورد «گوید:  می /ابن تیمیه 
اتفاق اھل سنت است، تدبر نماید، به طور حتم مشخص خواھد شد که 

در کردار و گفتار و اعتقاد و دیگر فضائل، نسِل  ھای این امت بھترین نسل
اول امت ھستند، سپس کسانی که پس از آنان بیایند، سپس کسانی که پس 

از چند جھت ثابت شده، و اینکه آنان در  جھا بیایند؛ چنانکه از پیامبر  از آن
ھر فضیلتی از جمله علم و عمل و ایمان و عقل و دین و بیان و عبادت، بھتر 

َلف ھستند و در بیان [الفاِظ] مشکل، بر دیگران اولویت دارند. این از َخ 
کند که ضروریات اسالم را نپذیرد و با وجود علم  سخن را تنھا کسی رد می

گوید: آنان  اش که می گمراه شده است. چه زیبا است سخن شافعی در رساله
دست  در ھر علمی و در عقل و دین و فضیلت و ھر سببی که با آن علمی به

بھتر از رای و نظر آید یا ھدایتی حاصل شود از ما برترند، و رای آنان برای ما 
 .١»ما برای ماست

ھا و اخالفات  چنگ زدن به راه و روش آنان سبِب نجات در ھنگام فتنه -۴
فرمودند:  جروایت است که رسول الله  بو تفرقه است؛ از عبدالله بن عمرو 

بنی اسرائیل به ھفتاد و دو فرقه متفرق گردیدند و امت من بر ھفتاد و سه «
 ».اند جز یک گروه فرقه پراکنده خواھند شد؛ ھمه در آتش

 گفتند: آن چیست ای پیامبر خدا؟
 .٢»که من و یارانم بر آن ھستیمآن [راه و روشی است] «فرمود: 

و باطل، پیروی از صحابه در دھد که جداکنندۀ راه حق  و این نشان می
 راه و روش آنان است.

 ).۱۵۷/ ۴مجموع الفتاوی ( -١

) ۹۴۷۴). این حدیث را عالمه آلبانی در صحیح الجامع (۲۶۴۱به روایت ترمذی ( -٢
 حسن دانسته است.

 

                                           



 ٨٥ از اصول و قواعد اهل سنت در فهم نصوص شرعی 

گاه -۵ ھستند، و  جتر از دیگران به مراد خداوند و مراد پیامبر او  آنان آ
شود راه و روش آنان  ھای آنان است که باعث می ترین ویژگی این یکی از مھم

 بر دیگران مقدم باشد.
احت زبان و ھا را به داشتن ذھنی روشن و فص خداوند متعال آن«زیرا 

وسعت علم و آسانی دریافِت علم و ادراک نیک و سرعت فھم و قصد نیک و 
 تقوای پرورگار متعال، ویژگی داده بود.

چرا که عربی زباِن آنان بود و معانی صحیح [لغاِت آن به طور طبیعی] در 
شان موجود بود و نیازی به نگاه در سند و حال راویان و علل  فطرت و عقل

و تعدیل و نگاه در قواعد اصول و قواعد اصولیان نداشتند؛  حدیث و جرح
 نیاز بودند و تنھا به دو امر نیاز داشتند: ھا بی ّبلکه از ھمۀ این

 اند. نخست اینکه خداوند متعال و پیامبرش چنین گفته
 اند، چیست. و دوم آنکه معنای آنچه گفته

شتری از و آنان در مورد ھر دو مقدمۀ [ذکر شده] بخت و نصیت بی
 .١»ن به طور کامل در اختیارشان بوددیگران دارند، چرا که تواِن آ

ھا بیش از دیگران به فھم نصوص و معانِی آن نزدیک بودند؛ زیرا قرآن  آن
شان بود و آنچه  نیز میان جشد، و پیامبر  ھا نازل می بر آن ٢به زبان خودشان

 ).۱۴۹/ ۴إعالم الموقعین ( -١

قسم به آنکه «گوید:  تاکیدی بر این حقیقت است؛ آنجا که می سسخن ابن مسعود  -٢
دانم کجا نازل شد، و  ای از کتاب الله نیست مگر آنکه می ودی جز او نیست، سورهمعب
دانستم  دانم دربارۀ چه موضوعی نازل شده است، و اگر می ای نیست مگر آنکه می آیه

گاه توان با شتران به او رسید، برای  تر است و می کسی نسبت به کتاب الله از من آ
 ).۲۴۶۳. به روایت مسلم در صحیح وی (»شدم رسیدن او سوار [بر شتر] می

قرآن را سه بار بر ابن عباس عرضه «و ابن اسحاق از مجاھد روایت کرده که گفت: 
پرسیدم که در مورد  داشتم و از وی می کردم (دوره کردم) و او را نزد ھر آیه نگه می

 

                                           



 بدعت بازنگری در فهم نصوص  ٨٦

فھمش دچار مشکل  کرد و آنچه را در شد برایشان تبیین می را نازل می
 ساخت. شدند در مسائل مختلف برایشان روشن می می

را از » لفظ قرآن و معنایش«گوید ـ  می /آنان ـ چنانکه ابن تیمیه 
 .١فرا گرفتند جرسول الله 

 جپس نصوص معانی قرآن، و قواعد و ضوابط آن را فرا گرفتند و رسول الله 
روشن و واضح که ھیچ خفا و  ھا را بر دینی استوار و محکم، و بر راھی آن

شما را بر [راھی] سپید [و روشن] رھا کردم «ابھامی در آن نبود ترک گفت؛ 
الک شدگان کسی از آن که شبش ھمانند روِز آن است؛ و پس از من جز ھ

 .٢»رود کج نمی
بنابراین ھرچه معنایش [به ظاھر] پنھان، یا مشکل و یا مشَتَبه است، بیان 

 موجود است. جو توضیح آن در علم اصحاب پیامبر 
گفت: چگونه این امت دچار اختالف  شعمر بن الخطاب به ابن عباس 

 .اش ھم یکی؟! خواھد شد در حالی که پیامبرش یکی است و قبله
نان؛ قرآن بر ما نازل شد و آن را ای امیر موم«گفت:  بابن عباس 

خواندیم و دانستیم دربارۀ چه کسی نازل شده، و ھمانا پس از ما مردمی 
دانند دربارۀ چه کسانی نازل شده و  خوانند و نمی خواھند آمد که قرآن را می

[در نتیجه] دربارۀ آن رای و نظری خواھند داشت؛ و از آنجایی که [ھرکس] 
د، با شوند، و ھرگاه دچار اختالف شدن اختالف میدر آن نظری دارد دچار 

 .٣»ھم به نبرد برخواھند خاست

 ).۴۵۰/ ۴سیر أعالم النبالء (». چه نازل شده و [داستان آن] چگونه بوده
 ).۳۸۴/ ۱۳مجموع الفتاوی ( -١

 داند. ) آن را صحیح می۷۸۱۸). آلبانی در صحیح الجامع (۴۳سنن ابن ماجه ( -٢

 ).۱۰۳فضائل القرآن قاسم بن سالم ( -٣

 

                                                                                           



 ٨٧ از اصول و قواعد اهل سنت در فهم نصوص شرعی 

به ھمین سبب، برای ھمۀ کسانی که در دلیل «گوید:  می /شاطبی 
اند، و  نگرند واجب است آنچه را پیشینیان از [آن دلیل] فھمیده شرعی می

صواب و  تر به عمل آنان به دلیل را در نظر بگیرند، چرا که آنان شایسته
 .١»لم و عمل بودندتر در ع راسخ

در میان ھمۀ علوم، علِم نافع «گوید:  می /حافظ ابن رجب حنبلی 
ضبط نصوص کتاب و سنت و فھم معانی آن و مقید ماندن به چیزی است 
که از صحابه و تابعین و تابِع تابعین دربارۀ معانی قرآن و حدیث نقل شده و 

ائل حالل و حرام و زھد و رقائق و معارف ھمچنین آنچه دربارۀ سخن در مس
 .٢»دیگر علوم از آنان نقل شده است و

جایز نیست در آیه یا سنت تاویلی از «گوید:  می /حافظ ابن عبدالھادی 
شناند و برای امت  نو ساخته شود که در دوران سلف نبوده و سلف آن را نمی

ھا  ای آن است که آناند؛ زیرا این به طور غیر مستقیم به معن تبیین نکرده
ترِض دیرآمده به سویش ھدایت اند تا این مع حق را ندانسته و آن را گم کرده

 .٣»شود
ھرکه قرآن یا حدیث را تفسیر نماید، سپس «گوید:  می /ابن تیمیه 

تفسیرش مخالف با تفسیر معروف از صحابه و تابعین باشد بر خداوند افترا 
ن را از جایگاھش تحریف کرده است؛ بسته و در آیاتش الحاد ورزیده و سخ

ور واضح از این باز کردن دروازۀ زندقه و الحاد است و بطالن این کار به ط
 .٤»دین اسالم معلوم است

 ).۷۷/ ۳الموافقات ( -١

 ).۶فضل علم السلف ( -٢

 ).۴۹۷/ ۱الصارم المنکی ( -٣

 ).۲۴۳/ ۱۳مجموع الفتاوی ( -٤

 

                                           



 بدعت بازنگری در فهم نصوص  ٨٨

  جدوم: بازگشت به زبان عرب در فهم منظور کالم الله و کالم رسول الله 
 ارادۀ الله معال بر این بود که پیام پایانی وی به سوی بشریت به زبان

 عربی باشد:

﴿ ٓ ا نَزۡلَ�ٰهُ  إِ�َّ
َ
ا قُۡر�نًا أ  .]۲[یوسف:  ﴾٢َ�ۡعقِلُونَ  لََّعلَُّ�مۡ  َعَر�ِّيٗ

 .»ما آن را قرآنی عربی نازل کردیم؛ باشد که بیندیشید«

لَۡت  كَِ�ٰبٞ ﴿ ا َءانًاُقرۡ  َءاَ�ُٰتُهۥ فُّصِ  .]۳[فصلت:  ﴾٣َ�ۡعلَُمونَ  ّلَِقۡو�ٖ  َعَر�ِّيٗ
روشنی بیان شده است؛ به زبان عربی برای مردمی کتابی که آیات آن به «

 .»دانند که می

ا ُقۡر�نًا َ�ٰهُ إِنَّا َجَعلۡ ﴿  .]۳[الزخرف:  ﴾٣َ�ۡعقِلُونَ  لََّعلَُّ�مۡ  َعَر�ِّيٗ
 .»ما آن را قرآنی عربی قرار دادیم؛ باشد که بیندیشید«

ۚ  إَِماٗما كَِ�ُٰب ُموَ�ٰٓ  لِهِۦَوِمن َ�بۡ ﴿ قٞ  كَِ�ٰبٞ  َوَ�َٰذا َورَۡ�َٗة َصّدِ  ّلَِسانًا مُّ
ا ُنِذرَ  َعَر�ِّيٗ ِينَ ٱ ّ�ِ  .]۱۲[األحقاف:  ﴾١٢لِۡلُمۡحِسنِ�َ  ىٰ َظلَُمواْ َو�ُۡ�َ  �َّ

و پیش از آن کتاب موسی راھبر و رحمتی بود و این [قرآن] کتابی است «
اند  به زبان عربی که تصدیق کنندۀ [آن] است تا کسانی را که ستم ورزیده

 .»ای باشد و برای نیکوکاران مژده ھشدار دھد
ھای حکمت در عربی نازل شدن قرآن، این باشد که  شاید یکی از جنبه

ھای انسانی در وسعت الفاظ و بسیار بودن  زبان عربی در نردبان زبان
ترین در  ھای نظم، در اوج قرار دارد، به طوری که این زبان، شایسته روش

ھای خود و در  است. قرآن در واژه حمل معانی و تواناترین در ادای آن
ھا و معانی، عربی است؛ زیرا معانی کتاب الله  ھا و در روش ترکیب آن واژه

ھای آن نیز موافق با  موافق با معانی کالم عرب است، ھمانطور که واژه
تواند کالم خدا و پیامبرش را  ھای عربی است. به ھمین سبب کسی نمی واژه

 رب.بفھمد مگر از جھت زبان ع

 



 ٨٩ از اصول و قواعد اهل سنت در فهم نصوص شرعی 

نگرد و در  بنابراین برای کسی که در شریعت می«گوید: می /شاطبی 
گوید ... درست نیست که در ھیچ موردی از آن  اصول و فروع آن سخن می

گاه باشد  سخن گوید مگر آنکه خود عربی باشد یا مانند عرب به زبان عرب آ
گاھا ن] ... و اگر در آن درجه نیست کافی است در فھم معانی قرآن [از آ

به فھم خودش حسن  تقلید کند، و شایسته نیست بدون پرسش از اھل علم
 .١»ظن داشته باشد

سلف و کسانی که بر روش آنان بودند برای فھم معانی کتاب و سنت به 
 کردند. سخن عرب ـ نظم و نثر ـ استدالل می

شناخت زبان عربی که با آن مورد خطاب قرار «گوید:  می /ابن تیمیه 
کند، و ھمینطور  ایم در فھم منظور الله و پیامبرش به ما کمک می گرفته

برای شناخت معانی الفاظ؛ زیرا عموم گمراھی اھل بدعت به ھمین سبب 
کردند که به  بود؛ چرا که آنان سخن الله و پیامبرش را بر معنایی حمل می

 .٢»ال بر آن بود، اما چنین نبودن دگمانشا
ندانستن عربی آنان را «گوید:  می /به ھمین سبب، حسن بصری 

 .٣»کنند غیر تاویل [صحیح] تاویل میھالک کرد؛ معانی آن بر 
مردم دچار جھل و اختالف نشدند مگر به سبب «گوید:  امام شافعی می

خواھد کتاب  بنابراین، کسی که می .٤»ک زبان عرب و میل به زبان ارسطوتر
 خدا را بفھمد، باید آن را از جھت زبان عرب بفھمد و راھی برای فھم آن جز

 ).۵۰۳/ ۱االعتصام ( -١

 ).۱۱۶/ ۷مجموع الفتاوی ( -٢

 ).۵۰۳/ ۱االعتصام ( -٣

 ).۷۴/ ۱۰سیر أعالم النبالء ( -٤

 

                                           



 بدعت بازنگری در فهم نصوص  ٩٠

 .١»این جھت وجود ندارد
گاه «گوید:  می /امام مالک  کسی را نزد من نیاورند که به زبان عرب آ

او را عبرت [دیگران] کند مگر آنکه  نیست و کتاب الله را تفسیر می
 .٢»نم!گردا می

روایت است که گفت: برای کسی که به خداوند و آخرت  /و از مجاھد 
مگر آنکه به زبان عرب ایمان دارد حالل نیست که در کتاب الله سخن بگوید 

گاه باشد  .٣»آ
گفت: از خلیل بن احمد  گوید: از اسمعی شنیدم که می ابوعبید می

سانی که در عموم ک«گفت:  می /شنیدم که به نقل از ایوب سختیانی 
 .٤»ه سبب دانش کم آنان به عربی بودعراق راه زندقه در پی گرفتند ب

شود؛  نشناختن زبان عرب باعث اشتباه در فھم منظور الله و پیامبرش می
 برای مثال:

تواند ُنه زن داشته  اند مرد می کسانی که با استدالل به این آیه ادعا کرده
 باشد:

ْ ٱفَ ﴿ ٓ ٱَما َطاَب لَُ�م ّمَِن  نِ�ُحوا  .]۳[النساء:  ﴾َوُرَ�ٰعَ  َوثَُ�َٰث  َ�ٰ َمثۡ  ءِ لنَِّسا
 .»پس ھرچه از زنان که شما را پسند افتاد، دو یا سه یا چھار، به زنی گیرید«

 شود ُنه! اند که جمع چھار با سه و دو می و گمان برده
اش به سبب جھل در زبان عرب  و این ھمه«گوید:  می /قرطبی 

ترین لغات مورد خطاب قرار داده، و  است... زیرا الله متعال عرب را با فصیح

 ).۶۴/ ۲الموافقات ( -١

 ).۴۲۵/ ۲شعب اإلیمان بیھقی ( -٢

 ).۲۹۲/ ۱البرھان فی علوم القرآن ( -٣

 ).۸۶کتاب الزینة أبی حاتم ( -٤

 

                                           



 ٩١ از اصول و قواعد اهل سنت در فهم نصوص شرعی 

 .را بگذارد و بگوید: دو و سه و چھار!» ُنه«ممکن نیست که عرب لفظ 
چھار، داند که کسی بگوید: به فالنی  و ھمینطور عرب این را زشت می

 .١»نگوید ھجده شش، نه بده، و
بر این اساس، منظور آیه، داشتن حق انتخاب از بین این اعداد است نه 

تر و  ی طوالنیا گفت: ُنه، و جمله جمِع آن، و اگر منظوِر آن جمع بود می
 .٢گفت ناواضح را نمی

کنند تنھا گوشت خوک حرام است  ھمینطور ادعای کسانی که گمان می
 ِت آن را حرام کرده نه پیه را:نه چربِی آن زیرا قرآن تنھا گوش

ۡ ٱ َعلَۡيُ�مُ  ُحّرَِمۡت ﴿ مُ ٱوَ  َمۡيَتةُ ل  .]۳[المائدة:  ﴾�ِ�رِ ۡ�ِ ٱ مُ َو�َۡ  �َّ
 .»مردار و خون، و گوشت خوک بر شما حرام گردید«

دانستند که در زبان عرب، لفظ َلحم (گوشت) بر َشحم (پیه)  اما اگر می
اگر گفته شود گفتند. به خالف شحم که  شود؛ چنین نمی نیز اطالق می

  .٣دھد معنای گوشت نمی
اند معنای این سخن خداوند  ھمینطور سخن کسانی که گمان کرده

 فرماید: متعال که می

ن َ�َظنَّ ﴿
َ
 .]۸۷[األنبیاء:  ﴾ۡيهِ َعلَ  �َّۡقِدرَ  لَّن أ

 .»پس گمان برد که او را در تنگنا [و سختی] قرار نخواھیم داد«
تواند از خداوند بگریزد، یا آنکه خداوند بر وی  یعنی آنکه گمان برد می

وی را در تنگا قرار «یعنی » نقدر«دانستند که معنی  قدرتی ندارد. اما اگر می
 کردند. چنین اشتباھی نمی» دھیم می

 ).۱۷/ ۵تفسیر قرطبی ( -١

 ).۲۳۲/ ۱التسھیل ابن جزی ( -٢

 ).۱۶/ ۳)، تفسیر ابن کثیر (۲۲۲/ ۲تفسیر قرطبی ( نگا: -٣

 

                                           



 بدعت بازنگری در فهم نصوص  ٩٢

تُوَك ﴿در این آیۀ سورۀ حج » رجاال«ھا که  و ھمچنین اعتقاد بعضی
ۡ
يَ�

است؛ به ھمین سبب این » مردان«(پیاده به نزدت آیند) به معنای   ﴾رَِجاٗ� 
نوشتند تا مردانی به خواستگاری آنان  ھایی برای دختران می آیه را در تعویذ

 یعنی پیاده.در این آیه،   ﴾رَِجاٗ� ﴿بیایند!! در حالی که معنای 
کنند،  شاطبی دربارۀ حال کسانی که قرآن را بدون علم تفسیر می

سخن آنان بر اساس حدس و تخمین در قرآن و سنتی که به زبان «گوید:  می
شان به زبان عرب که قرآن و سنت به وسیلۀ  توجھی عربی است، ھمراه با بی

د و به آن دانن شود بر اساس آنچه خود می شود، باعث می آن فھمیده می
معتقدند در شریعت سخن بگویند و به مخالفت با راسخان در علم بپردازند؛ 

کنند از اھل اجتھاد و  آنان به سبب گمان خوبی که به خود دارند فکر می
 استنباط ھستند، در حالی که چنین نیست.

ھا نقل است که از وی دربارۀ این سخن خداوند  چنانکه از یکی از آن
 متعال پرسیدند:

  .]۱۱۷[آل عمران:  ﴾ِ�ٌّ  �ِيَها رِ�حٖ ﴿
 .»بادی که در آن سرمای بسیار شدید است«

 .١پس گفت: منظور ھمین صرصر ـ یعنی جیرجیرک ـ است!

 اند سوم: رجوع به اصول و قواعدی که سلف برای فهم نصوص قرار داده
سلف ـ رحمھم الله ـ مبانی و قواعدی داشتند که در فھم نصوص شرعی 

آوری و  کردند، و نخستین کسی که این قواعد را جمع بر اساس آن حرکت می

است، اما وی از روی جھل آن را با صرصر » سرمای شدید«معنای صر که در آیه آمده  -١
/ ۴یا صرار اللیل که ھمان جیرجیرک است اشتباه گرفته است! نگا: لسان العرب (

 ).۱۷۹/ ۱). نگا: االعتصام (۴۵۰

 

                                           



 ٩٣ از اصول و قواعد اهل سنت در فهم نصوص شرعی 

» الرسالة«در کتابش  /تبیین نمود و به شرح آن ھمت نھاد، امام شافعی 
» هاصول فق«ھایی است که پس از آن در علم  بود که بذر و اساس دیگر کتاب

 نگاشته شد.
پردازد که استنباط احکام شرعی را از  آوری قواعدی می این علم به جمع
کند و دلیل ھجوم پی در پی اصحاب بدعت  مند می کتاب و سنت نظام

به امام شافعی و کتاب الرسالۀ وی نیز ھمین » بازنگری در قرائت نصوص«
وی در زندانی «گوید:  است. ارکون دربارۀ امام شافعی و کتاب الرسالة می

 .١»ون دیوار یک روش مشخص، نقش داشتکردن عقل اسالمی در
وی دربارۀ محدود ساختن منابع تشریع اسالمی در قرآن و سنت و اجماع 

این ھمان فریب بزرگ بود که زمینه را «گوید:  و قیاس توسط امام شافعی می
اصلی  ینکه شریعت دارایبرای شیوع آن توھم بزرگ فراھم کرد، مبنی بر ا

 .٢»الھی است
زیرا باعث » گزار عقل عربی است ترین قانون بزرگ«شافعی نزد جابری 

 .٣»رتمند عقل عربی و عملکرد آن شودنص، منبِع اساسِی قد«گردید 
امروزه ھرگز قابل قبول نیست که به روش «گوید:  اما شرفی به وضوح می

اساس روش فھم اصولی شافعی پایبند بمانیم؛ زیرا فھم کتاب و سنت بر 
شود که  شافعی و تاویل وی تنھا به افتادن در یک باتالق منھجی منجر می

 .٤»اند آن روبرو نبوده سلف با
 

 ).۷۴می (تاریخیة الفکر العربی اإلسال -١

 ).۲۹۷پیشین ( -٢

 ).۲۲) و بنیة العقل (۱۰۵الجابری، تکوین العقل العربی ( -٣

 ).۱۴۳عبدالمجید الشرفی، لبنات ( -٤
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خواھد قواعدی جدید برای اصول فقه وضع  وی از اصحاب این مدرسه می
 کنند.

خواھیم اندیشۀ مجتھدانی که واقعا قصد تجدید و  می«گوید:  جابری می
کنند چنین کاری ضروری است را به خوِد  ال احساس مینوآوری دارند و عم

قواعد اصول جلب کنیم، تا آن را به ھدف رسیدن به روشی جدید که با 
 .١»وجود ھماھنگ باشد، بازسازی کنیمپیشرفت م

چیزی مانع «گوید:  وی در توجیه دعوِت خود به تغییر علم اصول فقه می
تواند حکمت از تشریع را در  از آن نیست که قواعد منھجی دیگری را که می

رار دورانی مشخص به روشی بھتر محقق سازد، [جایگزین قواعد پیشین] ق
 .٢»دھیم

قواعد فقھی که توسط فقھاء وضع شده در «گوید:  محمد الشرفی می
حقیقت دارای طبیعتی دینی نیستند، بلکه قواعدی ساختۀ بشرند، به ھمین 

 .٣»تضاد ھستند رابری و حقوق بشر درسبب با عدالت و ب
ھدف از چنین دعوتی، در رفتن از زیر قواعد و ضوابطی است که علما 

وسیله راه برای به  اند، تا بدین برای استنباط از نصوص شرعی وضع کرده
 خواھند ھموار گردد. بازی گرفتن نصوص شرعی، چنان که می

در اینجا به اختصار برخی از قواعدی را که علمای برای فھم نصوص 
 اند، ذکر خواھیم کرد: عی قرار دادهشر

 
 

 ).۶۳وجھة نظر ( -١

 ).۶۲پیشین ( -٢

 ).۶۴محمد الشرفی، اإلسالم والتاریخ ( -٣

 

                                           



 ٩٥ از اصول و قواعد اهل سنت در فهم نصوص شرعی 

 سبب عبرت به عموم لفظ است نه به خصوِص  -۱
اند؛ بدین صورت که ممکن است  عموم علما به این قاعده استناد کرده

ای نازل گردد یا حدیثی ذکر شود، اما  حادثۀ خاصی رخ دھد و دربارۀ آن آیه
[مانند آن] را شامل لفظ آن عام باشد که بتواند آن حادثه و دیگر حوادث 

گردد؛ در این حالت واجب است که به عموم لفظ آیه یا حدیث عمل شود، نه 
 خصوص بدانیم. اینکه آن حکم را تنھا مخصوِص ھمان حادثۀ به

چرا که امت بر این اتفاق دارند که آیات حدود و کفارات و مواریث و 
د برخی از این ازدواج و طالق و دیگر احکام به ھمۀ امت مربوط است، ھرچن

 آیات و احادیث دربارۀ گروه خاصی نازل شده باشد.
کنند و آیات و  اما اصحاب قرائت جدید، این قاعده را از اساس رد می

 دانند. احادیث را خاص اسباب نزول آن می
نتیجۀ چنین قرائتی رھا شدن از احکام شرعی است، زیرا قرآن برای 

سباب به پایان رسیده؛ در نتیجه شد و اکنون آن ا اسباب معینی نازل می
 عمل به قرآن ھم به پایان خواھد رسید!

راھی جز پذیرش ادلۀ «گوید:  یکی از آنان دربارۀ آیات والء و براء می
شود نیست؛ زیرا  قرآنی که از سوی طرفداران عقیدۀ والء و براء مطرح می

ید این ھا نصوصی واضح و روشن ھستند که قابل تاویل نیستند؛ اما شا این
تر از آنچه طرفداران  نصوص قابلیت تفسیری دیگر را داشتند؛ تفسیری راست

 کنند. ریزی مطرح می نفرت و خون
عبرت به عموم «توان با استناد به قاعدۀ  این آیات را به ھیچ وجه نمی

ھا  ھا و مکان ، به طور مطلق به ھمۀ زمان»لفظ است نه به خصوص سبب
ات با ما از دورانی خاص و شرایطی به خصوص سخن یتعمیم داد؛ زیرا آ

گوید. زیرا برای پنھان ماندن اسرار حکومت نوپا و فاش نشدن آن به  می
سبب روابط عاطفی میان دو برادر یا دو خویشاوند، قرآن با لفظ و معنای 
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واضح از به دوستی گرفتن آنان منع کرده است؛ این آیه به دوران و شرایط و 
 ».تعلق دارد نه به بعد یا قبل از آن مکان خاص خود

توان با اطمینان دست رد به قواعد فقھی بشری  می«گوید:  وی سپس می
و » عبرت به عموم لفظ است نه به خصوص سبب«زد؛ مانند قاعدۀ 

 ».١»با وجود نص، اجتھاد جایی ندارد«ھمینطور قاعدۀ 
که شریعت دھد تا آن جابری دعوت به ربط احکام به اسباب نزول آن می

خوانی بیشتری با شرایط زمانه و اوضاع متغیر  انعطاف بیشتری یافته و بتواند ھم
این بابی است بس بزرگ و وسیع، که مجال را «گوید:  آن داشته باشد، و می

گذارد؛ به طوری که اجتھاد در راه تطبیق  برای دادن معقولیت به احکام باز می
 .٢»ییر شرایط، کاری آسان خواھد بودو تنوع آن بر حسب اختالف اوضاع و تغ

جابری با ربط مجازات قطع دست برای دزدان به اسباب نزول، مثالی در 
آورد؛ بر اساس سخن وی، اوضاع عرب پیش از اسالم و زمان  این باره می

شان به سفر و  بعثت و زندگی آنان در یک جامعۀ بدوی بیابانی و وابستگی
شد مجازات دزدان با زندانی کردن آنان  نقل مکان در پی علوفه، باعث می

غیر ممکن باشد؛ زیرا نه زندانی وجود داشت و نه حکومتی که بتواند 
زندانیان را یکجا نگه دارد؛ اما در زمانۀ کنونی ـ در دوران پیشرفت عمرانی 
و صنعتی ـ قطع دست دزدان برای باز داشتن آنان از تکرار دزدی، کار 

 تر از قطع دست است. راه حلی مناسبمناسبی نیست بلکه زندان 
ببین دشمنان تبشیری مستعمر با ما چه «گوید:  می /شیخ احمد شاکر 

ای را بر ما  اند! دینمان را به بازی گرفتند و قوانین بت پرستانۀ مجرمانه کرده

، نوشتۀ نویسندۀ مصری، سید »نظریة أن کل مسلم إرھابی«ای تحت عنوان  مقاله -١
 .quemny.blog.comالقمنی، 

 ).۵۹وجھة نظر ( -٢

 

                                           



 ٩٧ از اصول و قواعد اهل سنت در فهم نصوص شرعی 

حاکم ساختند که با آن حکم الله و حکم پیامبرش را دور نمودند؛ سپس در 
دادند که به ما منتسب ھستند، و کینۀ این حکم را  بین ما مردمی را پرورش

در دل آنان کاشتند و کلمۀ کفر را به زبانشان گذاشتند که این حکمی است 
 .آبرو! بند و بار نیست؛ دوران تمدن بی خشن و مناسب این دوران بی

 .و این حکم را مورد تمسخر قرار دادند!
ای که برای سرقت  دارندهھای غیر باز  اینگونه در اثر قوانین و مجازات

ھا تنھا در کشور ما پر شد از صدھا ھزار دزد؛ قوانینی که  وضع کردند، زندان
 بازدارنده نیست و نخواھد توانست جلوی این درد مسری را بگیرد.

شان در این باره بحث و جدل کردم؛ حرفی  من با بسیاری از سردمداران
ا دوران ما سازگار نیست!! و نداشتند جز اینکه: حکم قرآن در این مورد ب

 .اینکه مجرم بیماری است که باید معالجه شود نه مجازات!!
 اند که فرموده است: گویا این سخن پروردگار متعال را فراموش کرده

ْ �ۡ ٱفَ ﴿ يۡ  َطُعٓوا
َ
ۢ  ِدَ�ُهَما� ِ ٱ ّمِنَ  نََ�ٰٗ�  َكَسَبا بَِما َجَزآَء  .]۳۸[المائدة:  ﴾�َّ

 .»کیفری از جانب الله [ببرید]دستشان را به عنوان «
گاه تر است، و این  خداوند، آفریدگان را خلق نموده و خود به آنان آ

مجازات را به نص صریح قرآن برای کیفر دزدان قرار داده است! بنابراین، 
 .روند؟! این گروه به کجا می

ورزیدند  دانند کمی تعقل می ھا که خود را منتسب به اسالم می اگر این
ھا از  شد، سرزمین نستند که اگر ھر سال تنھا دست چند دزد قطع میدا می

داد،  شدند و ساالنه جز موارد اندکی، دزدی رخ نمی دست دزدان خالص می
ھا را تبدیل به مدارس  و این ھمه زندان از صدھا ھزار دزدی که زندان

 شد. اند، خالی می آموزش جرم و جنایت کرده
دادند؛ اما  کردند حتما این کار را انجام می میاگر از عقل خود استفاده 

ن شا کنند تا آقایان و معلمان مشکل این است که بر باطل خود پافشاری می
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 ؟١»از آنان خشنود شوند! و ھیھات!

 عمل به ظاھر نصوص: -۲
اند،  از جمله قواعدی که اھل علم برای فھم صحیح نصوص مقرر داشته

آید، واجب است، مگر آنکه دلیلی  ص برمیاین است که معنایی که از ظاھر ن
 صحیح نشان دھد ظاھر آن مورد نظر نیست.

فھم] قرآن بر اساس ظاھر آن است، مگر آنکه «[گوید:  می /شافعی 
نی در دلیلی از خود قرآن یا سنت یا اجماع وارد شود که نشان دھد باط

 .٢»واری ظاھر آن [نھفته] است
کسی حق ندارد ظاھر آن را به باطن، و عام آن را به خاص «گوید:  و می

محول گرداند مگر با دلیلی از کتاب الله، و اگر نبود، از سنت رسول الله، یا از 
اجماع علمای امت... و اگر در حدیث جایز بود که چیزی از معنای ظاھر آن 

شد بر چند  ا میبه یک معنای احتمالی باطنی محول شود، بیشتر احادیث ر
رسید حجتی  معنای احتمالی فھمید، و در این صورت ھر کس به معنایی می

بر دیگری که معنای دیگری فھمیده نداشت؛ اما [چنین نیست] و حق در 
این میان تنھا یکی است؛ زیرا [معنی] آن بر ظاھر و عموم است، مگر با 

معنای آن خاص یا سخن عموم اھل علم، که  جوجود دلیلی از رسول الله 
 .٣»است نه عام، و باطن است نه ظاھر

در تفسیر خود بارھا به تقریر این معنا  /شیخ مفسران، امام قرطبی 
ترک یک [معنای] ظاھِر مفھوم، و برگرفتن [معنای] «گوید:  پرداخته می

 ).۶۸۱/ ۱عمدة التفسیر ( -١

 ).۵۸۰الرسالة ( -٢

 ).۴۸۰/ ۱اختالف الحدیث ( -٣

 

                                           



 ٩٩ از اصول و قواعد اهل سنت در فهم نصوص شرعی 

 .١»ر صحت آن وجود ندارد، جایز نیستباطنی که دلیلی ب
ر معانی ظاھری و عموم و اطالِق بنابراین، ابقای نصوص کتاب و سنت ب

آن واجب است و کسی حق ندارد یک معنای پنھان را بر معنای آشکار و یا 
را بر مطلق ترجیح دھد مگر با دلیلی از کتاب الله  ٢خاص را بر عام و یا مقید

 یا اجماِع علما. جیا سنت صحیح پیامبر خدا 
ند که بر دو نوع نام حمل یک لفظ بر معنای غیر ظاھری آن را تاویل می

 است:
نخست: تاویل صحیح؛ به معنای صرف لفظ از معنای ظاھری به معنایی 

مانند این سخن خداوند  ٣دیگر که لفظ احتمال آن را دارد، با وجود دلیل؛
 متعال:

َتَعّمِٗدا ُمۡؤِمٗنا ُتۡل َوَمن َ�قۡ ﴿ ُ ٱ وََغِضَب  �ِيَها اَجَهنَُّم َ�ِٰ�ٗ  َفَجَزآُؤهُۥ مُّ َّ� 
َعدَّ َ�ُ  َولََعَنُهۥ هِ َعلَيۡ 

َ
 ]۹۳[النساء:  ﴾٩٣اَعَذابًا َعِظيمٗ  ۥَوأ

و ھر کس مومنی را به عمد بکشد، کیفرش جھنم است که در آن ماندگار «
کند و عذابی بزرگ  گیرد و لعنتش می خواھد بود و الله بر او خشم می

 .»برایش آماده ساخته است
د در آتش جھنم خواھد ماند؛ اما احادیث بنابر ظاھر آیه، قاتل جاودانه تا اب

وارد شده که ھر کس در قلبش مثقال  جبسیاری به تواتر از رسول الله 
ای از ایمان باشد از جھنم خارج خواھد شد و اینکه توبۀ ھر توبه  ذره

ای [ھر گناھی که مرتکب شده باشد] پذیرفته خواھد شد. بر این  کننده

 ).۱۵/ ۱تفسیر قرطبی ( -١

دھند؛  چند ھمسری یا طالق میھایی که امروزه دعوت به مقید ساختن  به خالف آن -٢
 ھایی که ھیچ اصلی در شریعت ندارد. آن ھم با شرط

 ).۵۹/ ۳اإلحکام فی أصول األحکام ( -٣
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آن صرف نموده و آن را به ماندن طوالنی در  اساس، باید لفظ آیه را از ظاھر
 .١این معنا در زبان عرب معتبر است آتش ـ و نه جاودانگی ـ تاویل کرد که

نوع دوم، تاویل باطل است؛ یعنی صرف لفظ از ظاھرش به معنایی دیگر، 
بدون دلیل صحیحی که دال بر ارادۀ آن معنا باشد؛ مانند تاویل جن به 

  .٢»ویروس آبله«و حجارة من سجیل به و طیر ابابیل به پشه، » ھا باکتری«

ۡفعِ ٱوَ  ٢َوَ�َاٍل َعۡ�ٖ  ١ۡلَفۡجرِ ٱوَ ﴿یا تاویل  به این  ]٣-١[الفجر:  ﴾٣رِ لَۡوتۡ ٱوَ  لشَّ
ھای دھگانه یعنی اینکه  صورت: فجر ھمان انفجار بزرِگ نخست است، و شب

زوج و «ماده از ده مرحلۀ تکامل گذشته تا برای عبور نور شفاف شده است و 
 .٣ۀ آن و فرد در مدار آن قرار داردیعنی ھیدروژن که زوج در ھست» فرد

َ�ۡلُُقُ�ۡم ِ� ُ�ُطوِن ﴿ھا سه گانه در این سخن خداوند متعال  و تاریکی
َ�ٰتُِ�ۡم َخۡلٗقا ّمِۢن َ�ۡعِد َخۡلٖق ِ� ُظلَُ�ٰٖت ثََ�ٰٖث�  مَّ

ُ
ھمان سه مرحلۀ  ]٦[الزمر:  ﴾أ

 .٤زندگِی جانداران بر روی زمین استداروینی 
از جنس الحاد چنین تاویلی در واقع بازی با نصوص و تحریف معانی آن و 

 در آیات خداوند است:

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ۗ  َ�َۡفۡونَ  َ�  َءاَ�ٰتَِنا ِ�ٓ  ِحُدونَ يُلۡ  �َّ ٓ َ�َمن َعلَۡيَنا
َ
 �َّارِ ٱ ِ�  يُۡلَ�ٰ  أ

م َخۡ�ٌ 
َ
ن أ ِ�ٓ  مَّ

ۡ
 .]۴۰[فصلت:  ﴾قَِ�َٰمةِ لۡ ٱ يَۡومَ  َءاِمٗنا يَأ

بر ما پوشیده شوند  کسانی که در آیات ما مرتکب الحاد [و انحراف] می«
که روز  شود بھتر است، یا کسی نیستند؛ آیا کسی که در آتش افکنده می

 ).۵۹/ ۳اإلحکام فی أصول األحکام ( -١

 ).۳۱۹/ ۷). نگا: تفسیر المنار (۱۵۵محمد عبده، تفسیر جزء عم ( -٢

 ).۲۳۵الکتاب والقرآن ( -٣

 ).۲۰۸الکتاب والقرآن ( -٤

 

                                           



 ١٠١ از اصول و قواعد اهل سنت در فهم نصوص شرعی 

 ؟»آید قیامت آسوده خاطر می
آمیز از جنِس الحاد است؛ زیرا کج  تاویِل تحریف«گوید:  می /ابن قیم 

کردن نصوص از حقیقت آن است که یا با ایراد وارد ساختن به نصوص و یا 
 .١»باشد وجود اقرار به لفِظ آن می با خارج کردن نص از حقایق آن با

خواست تا سخن او را بر خالف  اگر چنین بود که گوینده از شنونده می
قیقتش حمل کند، آن ھم بدون ھیچ قرینه و دلیل و بیانی، ظاھر و ح

شک این کار برخالف ھدِف ارشاد و راھنمایی بود و در آن صورت سخن  بی
تر بود از این که شنونده را موظف سازیم تا  نگفتن بھتر، و به ھدایت نزدیک

سخن را بدون ھیچ دلیلی از ظاھرش به معنایی دیگر تاویل نماید و او را در 
 .٢عرض فتنۀ اعتقاد باطل قرار دھیم...م

 رداندن نصوص متشابه به نصوص محکمبازگ -۳
 شود. نص محکم آن است که تنھا یک تفسیر از آن برداشت می

 .٣ه در تفسیر آن چندین احتمال باشدمتشابه آن است ک
الله متعال امر به بازگرداندن [معنای] آیات متشابه به آیات محکم داده و 

 است:فرموده 

ِيٓ ٱُهَو ﴿ نَزَل َعلَيۡ  �َّ
َ
َۡكَ�ٌٰت  َءاَ�ٰتٞ  هُ ِمنۡ  ِكَ�َٰب لۡ ٱ َك أ مُّ  ُهنَّ  �ُّ

ُ
 ِكَ�ٰبِ لۡ ٱ أ

َخُر ُمتََ�ٰبَِ�ٰٞتۖ 
ُ
ا َوأ مَّ

َ
ِينَ ٱ فَأ  ِمۡنهُ  �ََ�َٰبهَ  َما َ�َيتَّبُِعونَ  َزۡ�غٞ  ِ� قُلُو�ِِهمۡ  �َّ

  تَِغآءَ بۡ ٱوَ  فِۡتَنةِ لۡ ٱ تَِغآءَ بۡ ٱ
ۡ
  لَمُ َ�عۡ َوَما  وِ�لِهۦِۖ تَأ

ۡ
ۗ ٱإِ�َّ  ۥٓ وِ�َلهُ تَأ ُ ِٰسُخونَ ٱوَ  �َّ ِ�  ل�َّ

ۗ  ِعندِ  ّمِنۡ  ُ�ّٞ  ۦَ�ُقولُوَن َءاَمنَّا بِهِ  عِۡلمِ لۡ ٱ رُ  َوَما َرّ�َِنا كَّ ٓ  يَذَّ ْ  إِ�َّ ْولُوا
ُ
 أ

 ).۲۱۷/ ۱الصواعق المرسلة ( -١

 ).۳۱۰/ ۱نگا: الصواعق المرسلة ( -٢

 ).۸۵/ ۲البحر المحیط ( -٣

 

                                           



 بدعت بازنگری در فهم نصوص  ١٠٢

 ٱ
َ
 .]۷[آل عمران:  ﴾٧ۡلَ�ٰبِ ۡ�
آیات محکم ای از آن  او کسی است که این کتاب را بر تو فرو فرستاد؛ پاره«

ای] متشابھند؛ اما کسانی که در  ھا اساس این کتابند و [پاره است [که] آن
جویی و طلب تاویل آن [به دلخواه] از  دلھایشان انحراف است برای فتنه

داند، و  کنند، در حالی که تاویل آن را جز الله، کسی نمی متشابه پیروی می
م ھمه [چه محکم و چه گویند ما بدان ایمان آوردی راسخان در علم می

 .»شود متشابه] از جانب پروردگار ماست؛ و جز خردمندان کسی یادآور نمی
گاه نموده که در قرآن «گوید:  می /ابن کثیر  خداوند متعال ما را آ

اند. یعنی آیاتی که آشکارند و معنای  آیاتی محکم ھستند که اصل کتاب
دیگر که معنای آن بر واضح دارند که بر ھیچکس پوشیده نیست. و آیاتی 

بسیاری از مردم یا برخی از آنان، مشتبه است؛ بنابراین کسی که آیات 
مشتبه را به آیات واضح عرضه کند و محکم را بر آنچه نزد وی متشابه است 

 .١»برعکس عمل کند، گمراه خواھد شد حاکم گرداند، ھدیت یافته، و ھرکه
شود؛  مراھی منتھی میترک نصوص محکم و تکیه بر نصوص متشابه به گ

خوارج و معتزله نیز نصوص صریح محکم را در اثبات شفاعت، بر اساس این 
 آیۀ متشابه رد کردند:

ِٰفِع�َ ٱ َشَ�َٰعةُ  َ�َما تَنَفُعُهمۡ ﴿  .]۴۸[المدثر:  ﴾٤٨ل�َّ
 .»کنندگان به حالشان سودی نخواھد داشت پش شفاعت شفاعت«

ارادۀ بنده و قادر و مختار بودن جبریه نیز نصوص محکم وارده در اثبات 
 وی را بر اساس نصی متشابه رد کردند که این سخن پروردگار متعال است:

﴿ ٓ ٓ  ُءونَ َوَما �ََشا ن إِ�َّ
َ
ُ ٱ �ََشآءَ  أ  .]۳۰[اإلنسان:  ﴾�َّ

 .»توانید بخواھید مگر آنکه الله بخواھد و شما نمی«

 ).۶/ ۲تفسیر ابن کثیر ( -١

 

                                           



 ١٠٣ از اصول و قواعد اهل سنت در فهم نصوص شرعی 

 آوری نصوص وارده در یک باب جمع -۴
شود مگر پس از آنکه ھمۀ نصوص  مسائل و احکام شرعی واضح نمی

وارده دربارۀ آن، یکجا شود؛ زیرا ھمۀ این نصوص از یک منبع سرچشمه 
ھا تناقض و اختالف وجود داشته باشد،  گیرد و ممکن نیست میان آن می

قرآن برای این نازل نشده که بخشی از «فرماید:  می جچنانکه رسول الله 
دیگر را تکذیب کند؛ بلکه ھر قسمِت آن، قسمت دیگر را تایید آن، بخش 

کند؛ پس ھرچه از آن را دانستید بدان عمل کنید و ھر قسمت را که  می
 .١»ید، آن را به دانایش ارجاع دھیدندانست

بنابراین جایز نیست که نصی از قرآن را بگیریم و نص دیگر را رھا کنیم، 
شود؛ الله متعال دربارۀ یھودیان  منجر میزیرا این به تکه تکه کردن نصوص 

 فرموده است:

َ�ُتؤۡ ﴿
َ
 .]۸۵[البقرة:  ﴾ٖض بَِبعۡ  ُفُرونَ َوتَ�ۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِض بَِبعۡ  ِمُنونَ أ
 ؟»ورزید آورید و به قسمتی دیگر کفر می آیا به قسمتی از کتاب ایمان می«

توجھی به  ھای قدیم و جدید به سبب بی ھا و گمراھی بسیاری از بدعت
این قاعدۀ مھم، شکل گرفته است. برخی از اھل بدعت نصی را گرفته و 
ن و ناسِخ نص مورد  د یا مبِیّ نصوص دیگری که شاید تخصیص کننده یا مقِیّ

 گیرند. ھا باشد را نادیده می توجه آن
ای  بینی که جاھالن برای خود به ادله بسیار می«گوید:  می /شاطبی 

د و به دیگر ادله کنن به یک دلیل بسنده میکنند؛  فاسد یا صحیح استناد می
گرفتند و  برای نمونه، خوارج نصوص وعید (تھدید) را می .٢»کنند توجه نمی

) آن را ۲۱۸/ ۱). آلبانی در تعلیق بر شرح عقیدۀ طحاویه (۶۶۶۳به روایت احمد ( -١
 داند. صحیح می

 ).۱۶۷/ ۱االعتصام ( -٢

 

                                           



 بدعت بازنگری در فهم نصوص  ١٠٤

کردند، و اینگونه شد که این نصوص را به غیر مراد آن  نصوص وعد را رھا می
ھا و اموالشان را حالل  فھمیدند؛ در نتیجه مسلمانان را تکفیر کرده، خون

 شمردند.
کِس آنان، مرجئه نصوص وعد را گرفتند و نصوص وعید را رھا کردند، برع

که این باعث شد نصوص وعد را خالف مراد آن بفھمند و گفتند: با وجود 
رساند، چنانکه با وجود کفر، طاعت  ایمان، معصیت به انسان زیانی نمی

 ای ندارد. فایده
جمع بین نصوص به این صورت است که نص عام را به نص خاص و نص 
ن و متشابه را به محکم ارجاع دھیم، و  د، و مجمل را به مبیَّ مطلق را به مقیَّ

 این روش راسخان در علم است.

 



 
 

 

 

 

 چه کسی صالحیت فهم نصوص شرع را دارد؟

و بیاِن آن الزم است، اشاره به این نکته  از جمله مواردی که توضیح
 باشد که نصوص شرع بر دو نوع است: می

اول: نصوص صریحی که داللت و معنای آن واضح است که اغلب نصوص 
کتاب و سنت از این نوع است؛ بیشتر آیات قرآن برای ھمۀ مردم واضح و 

 ت:تفسیر بر چھار وجه اس«گوید:  می بآشکار است، چنانکه ابن عباس 
 .١فھمند ھا بر اساس سخِن خود می انـ بخشی است که عرب زب

 .٢چ کس برای ندانستن آن معذور نیستـ تفسیری که ھی
 دانند. ـ تفسیری که علما آن را می

ادعای دانستن آن داند و ھر کس  ـ و تفسیری که تنھا الله متعال می
 .٣کند، دروغگو است

کس آن را بخواند، معنایش را ای است که ھر یعنی بخشی از قرآن به گونه
داند و ھیچ دشواری در فھم آن نیست؛ حالل آن واضح است و حرامش  می

ھای قرآن.  ھا و عبرت واضح است؛ ھمینطور حدود و فرائض دین و داستان
 بخش اعظم قرآن اینگونه آسان و قابل فھم است.

 واضح است و نیاز به تفسیر ندارد (مترجم).یعنی برای ھرکه عربی بداند  -١

 یعنی دانستن آن ضروری است، و ھیچکس برای ندانستن آن عذر ندارد (مترجم). -٢

 ).۷۵/ ۱تفسیر طبری ( -٣

                                           



 بدعت بازنگری در فهم نصوص  ١٠٦

چرا که قرآن، آیاتی است روشنگر و در راھنمایی به سوی حق واضح 
روشن و آشکار است؛ چنانکه پروردگار متعال  ١ست و امر و نھی و خبر آنا

 فرماید: می

 ]۴۹[العنکبوت:  ﴾َ�ّيَِ�ٰتٞ  َءاَ�ُٰتۢ  ُهوَ  بَۡل ﴿
 .»بلکه آن [قرآن] آیاتی روشن است«
 فرماید: و می

 ]۲۸[الزمر:  ﴾٢٨َ�تَُّقونَ  لََّعلَُّهمۡ  ِعَوٖج  ذِي ا َعَر�ِيًّا َ�ۡ�َ َءانً قُرۡ ﴿
 .»عربی، بی ھیچ کژی؛ باشد که آنان تقوا پیشه کنند قرآنی«

ایم، به  یعنی آن را قرآنی عربی با الفاظی واضح و معانِی آسان قرار داده
 .٢دانند] عرب [و کسانی که عربی می ویژه برای

ھای قرآن چنین است، و مراد الله و  عموم واژه«گوید:  می /ابن قیم 
دانیم پیامبر این الفاظ را از سوی  دانیم؛ چنانکه می پیامبر از آن را می

خداوند ابالغ نموده. بنابراین دربارۀ غالب الفاظ قرآن مطمئن ھستیم که 
مراد خداوند از آن چیست، چه خبر باشد و چه امر؛ بلکه به سبب کمال 

تر و آشکارتر از  لم (الله) و کمال بیان او، علم به مراد خداوند واضحمتک
دانستن منظور ھر متکلم دیگری است، و ھمینطور کمال ھدایت و ارشاد 

عالی از نظر عمل و از نظر وی و کمال آسانی قرآن از سوی او سبحانه و ت
 .٣»تالوت

به اجتھاد و  دوم: نصوصی که معنای دقیقی دارند؛ در این مورد، اھل علم
پردازند تا بتوانند مسائل و احکام را از آن استخراج کنند.  نظر در نصوص می

 ).۲۸۶/ ۶تفسیر ابن کثیر ( -١

 ).۷۲۳تفسیر سعدی ( -٢

 ).۶۳۶/ ۲الصواعق المرسلة ( -٣

 

                                           



 ١٠٧ ص شرع را دارد؟ چه کسی صالحیت فهم نصو

صالحیت سخن نگویند، علما  برای آنکه ھرج و مرج رخ ندھد و مدعیان بی
اند که ھرکس در منصب اجتھاد و استنباط  ضوابط و شروطی را وضع کرده

ضوابط از لغت عرب و  نشیند باید از آن برخوردار باشد. این شروط و می
 خطاب شارع از جمله امر و نھی و اخبار آن برگرفته شده است.

ممکن است علما در مورد فھم منظور این نصوص که داللتشان واضح 
 فرماید: نیست اختالف کنند؛ مانند این سخن خداوند متعال که می

ۡ ٱوَ ﴿ �َّۡص  ُمَطلََّ�ُٰت ل نُفِسِهنَّ  نَ َ�َ�َ
َ
 ]۲۲۸[البقرة:  ﴾ءٖ ثََ�َٰثَة قُُروٓ  بِأ

 ».و زنان طالق داده شده باید مدت سه ُقرء (پاکی یا حیض) انتظار کشند«
 در این آیه، قرء به معنای پاکی از حیض است یا به معنای خود حیض؟

این اختالف در دایرۀ اجتھاد است؛ اجتھادی که صاحبش یک اجر یا دو 
ھای  ھای گفتگو در رسانه برنامهاجر دارد. اما یکی از مواردی که در برخی 

ھای رادیو و تلویزیون و  ای و شبکه ھای ماھواره مختلف از جمله کانال
ھا وقتی در  شود، روشی است که برخی از آن ھا دیده می مجالت و روزنامه

گویند: دین مال ھمه  آورند و می شوند به آن روی می بحث دچار مشکل می
را به احتکار خود درآورد و مردم را کس حق ندارد تفسیر آن  است! ھیچ

 .مجبور به پذیرش آن کند، زیرا در اسالم پاپ و کھنوت نداریم!
اما این سخن حقی است به ھدف باطل؛ حق این است که دین از نظر 
تطبیق و عمل به احکام آن مخصوص به افراد خاصی نیست؛ اما بخش باطِل 

تا آن را بر اساس آن این است که نصوص آن به خدمت ھر کس درآید 
ھا و دلخواه خود تفسیر کند. چنین کاری باعث چند پاره شدن امت  خواسته

خواھند از  شود تا ھر طور که می و بازیچه شدن نصوص به دست نااھالن می
 آن احکاِم دلخواه خود را استنباط کنند.

این دقیقا ھمان چیزی است که ھنگام ظھور این دعوت رخ داد و باعث 
دن مجتھدان این امت از صحابه تا دیگران شد و ھرج و مرجی کوچک شمر
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ضابطه، جای اجتھاد حقیقِی  را پدید آورد که باعث شد اظھار نظر و فتوای بی
 دقیق را بگیرد.

حافظ ابن حجر [در دوران خودش] متوجه این مشکل شده و چنین لب 
ز عجیب است! اگر کسی ادعای مھارت در یکی ا«به شکایت گشوده است: 

ھای دنیا را بکند اما مردم او را به عنوان اھل آن حرفه نشناسند و ابزار  حرفه
کنند و او را بر اموال خود  آن را نزد وی ندیده باشند ادعایش را تکذیب می

دھند به آن کار مشغول شود؛ چگونه است حال  دانند و اجازه نمی امین نمی
را بکند اما نه کسی او را (یعنی دین)  جکسی که ادعای شناخت امر پیامبر 

نویسند و نه کسی او را در مجالست با اھل علم  را می جدیده که علم پیامبر 
 و مدارسه با آنان دیده است.

شگفت آور است! چگونه ممکن است عاقالن ادعای او را بپذیرند و با 
 .١»ادعای دروغینش وی را در دین خود داور قرار دھند؟!

 ).۲۰الحکم الجدیرة باإلذاعة ( -١
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ھا و مکاتب فکری گوناگونی  قائالن به بازنگری در قرائت نصوص، بر نحله
اش، از  ھستند که این مذاھب به اندازۀ فساِد عقیدۀ صاحب خود یا گمراھی

فھم صحیح نصوص، دور، یا به آن نزدیک ھستند. به ھمین سبب ممکن 
د یا است برخی از کسانی که نیت نیکی دارند کمی از تاویل آنان تاثیر گیرن

ھای اصحاب قرائت جدید بپردازند؛ به ھمین سبب باید به  گیری نوشته به پی
ھایی که در آغاز  شدت نسبت به چنین لغزشگاھی ھشدار دھیم؛ لغزش

 شود.  رسد اما کم کم بزرگ می ناچیز به نظر می
 رھنمودھایی در این زمینه:

 راسخ گردندان حق در درون از طریق علم شرعی صحیح، و گوش -۱
ھای علمای راسخ؛ کسانی که خداوند  سپردن و مطالعۀ سخنان و کتاب

متعال آنان را به دلیل پی نگرفتن متشابه و عرضۀ آن بر نصوص محکم، و 
 ایمان به ھر آنچه از سوی پروردگار نازل گردیده، ستوده است.

 ھا: دعای بسیار برای سالم ماندن از فتنه -۲
ست که ممکن است انسان وارد آن شود ھای فتنه آن ا زیرا یکی از ویژگی

و فکر کند بر راه حق و صواب گام نھاده، و بزرگترین عامل نجات انسان از 
 ھا، روی آوردن صادقانه به الله متعال و درخواست نجات از وی است. فتنه
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 دعای در امان ماندن از زیغ و کژی نیز از ھمین باب است:

 .]۸[آل عمران:  ﴾َهَديۡتََنا إِذۡ  َ�ۡعدَ  قُلُوَ�َنا َر�ََّنا َ� تُِزغۡ ﴿
ھایمان را پس از آنکه ما را ھدایت نمودی دستخوش  پروردگارا دل«

 .»انحراف مگردان
 زیرا این دعا پس از بیان حال کژاندیشان آمده است:

ا﴿ مَّ
َ
ِينَ ٱ فَأ  فِۡتَنةِ لۡ ٱ تَِغآءَ بۡ ٱ ِمۡنهُ  �ََ�َٰبهَ  َما َ�َيتَّبُِعونَ  َزۡ�غٞ  ِ� قُلُو�ِِهمۡ  �َّ

  تَِغآءَ بۡ ٱوَ 
ۡ
 .]۷[آل عمران:  ﴾وِ�لِهِۦتَأ

جویی و طلب تاویل  ھایشان انحراف است برای فتنه اما کسانی که در دل« 
 .»کنند [دلخواه] آن از متشابه پیروی می

درخواست بنده از پروردگار برای در امان ماندن از انحراف، از بزرگترین 
 اسباب مصونیت است.

 ».دوری گزینیداز آنان « -۳
ھا و خواندن  این نصیحت نبوی در تعامل با اھل انحراف است؛ از آن

ھایشان باید دوری گزید، حتی اگر به قصد یافتن عیب آنان باشد، زیرا  کتاب
 شبھه، رباینده است.

کسانی را که دجال را درک کنند چنین نصیحت کرده که از  جو پیامبر 
 نکنند. وی دوری گزینند و به خود اطمینان

امر به دوری از  جنصوص زیادی در سنت نبوی وارد شده که ایشان 
تر از  ھای حسی نموده است، و دوری از بیماری شبھات مھم اماکن بیماری

ھا شود ایمانش ضعیف شده و چه  آن است زیرا اگر قلب گرفتار این بیماری
 بسا نابود شود.

به نزد مالک  ھنگامی که کسی از اھل اھواء«می گوید:  /شافعی 
گفت: دین من برایم واضح و آشکار است؛ اما تو دچار شک  آمد، به وی می می
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 .١»مانند خود برو و با او جدل کن! و تردیدی؛ به نزد شکاکی
آیا ھر بار که سخنوری نزد ما آمد که در جدل «گوید:  می /امام مالک 

نازل  جبر محمد  ÷و مناظره ماھرتر از دیگری بود، آنچه که جبرئیل 
 .٢»وده را برای جدل او ترک گوییم؟!نم

انید که پس از پیامبر دای مردم؛ ب«گوید:  می /و عمر بن عبدالعزیز 
شما پیامبِر دیگری نیست و پس از کتاب شما کتاب دیگری نازل نخواھد شد 
و پس از سنت پیامبرتان سنت دیگری نخواھد آمد و بعد از امت شما امت 

بدانید که حالل ھمانی است که الله در کتاب خود به دیگری نخواھد بود؛ 
زبان پیامبرش حالل نموده و تا روز قیامت حالل است؛ و بدانید که حرام آن 

و تا قیامت  است که خداوند در کتاب خود و به زبان پیامبرش حرام نموده
 .٣»حرام خواھد ماند

د و ھرکه چنین بنابراین کسی حق تغییر یا تبدیل احکام این شریعت را ندار
 کند فرجامش ناگوار بوده و راھی جز راه مومنان را در پیش گرفته است.

بزرگداشت کسانی که خداوند بر آنان نعمت ارزانی داشته و پیروی از  -۴
آنان در راه راست، و خواندن سیرت آنان و سیرت دیگر علمای اھل عمل و 

ان پیشین از جمله اطالع از اھمیت بسیاری که به علم و پیروی از امام
 صحابه و تابعین داشتند، و تمسک شدید آنان به عمل و نھی از جدل.

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

 ).۹۹/ ۸م النبالء (سیر أعال -١

 ).۳۲۴/ ۶حلیة األولیاء ( -٢

 ).۸۶/ ۱)، االعتصام (۳۴۰/ ۵طبقات ابن سعد ( -٣
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با علمی که تالش برای عمل به علم؛ زیرا کسی که اھل عمل است و  -۵
آورد مطیع الله است و شایستگی این را  دارد عبادت پروردگار را به جا می
ھا ثابت قدم بماند و از شر افتادن در  دارد که توسط خداوند در سختی

 ھا دور شده و در علمش برکت افتد. بدعت
بیند که  اما آنکه در سیرت دعوتگراِن قرائت جدید نص نگاھی اندازد می

و رفتار  دین نباشند ـ دورترین مردم از عمل به دین و از اخالق بیآنان ـ اگر 
 .١و ظاھِر اھل صالح ھستند

و ھر کس در کوتاھی در عمل و عبادت به آنان شبیه شود باید از 
 سرنوشت آنان بترسد.

 اگر مرتکب گناه شدی، آن را توجیه نکن: -۶
دتر است کسی که مبتالی گناه شده باید از چیزی که از خود گناه ب

بترسد و آن تالش برای توجیه گناه یا جستجوی کسانی است که آن را مباح 
دانند. زیرا اساس قرائت جدید نصوص، حالل کردِن حرام و باز کردن  می

 ھای ھوای نفس و شھوات است. دروازه
 گوید: رسانیم که می به پایان می /این رساله را با سخن ابن قیم 

نصوص وحی و برگرفتن نور از چراِغ آن سبحان الله! آنان که از «

اگر پیشینیان عقاید «نویسد: می» من العقیدة إلی الثورة«حسن حنفی در آغاز کتابش  -١
عقاید خود را بنابر درخواست امراء و سالطین، یا پس از استخاره و دیدن یکی از 

را » من العقیدة إلی الثورة«اند، من  یامبر در رویای نیک، نوشتهاولیای خداوند یا پ
ھمانطور که پیشینیان از ». «ام بدون درخواست ھیچ کس یا رویا یا استخاره، نگاشته

» جوییم کنند، ما از قدرت انسان بر فھم و عمل یاری می خداوند درخواست یاری می
حال ما نیازی به حمد و ثنا «د: گوی ). ھمچنین می۵۰، ۴۴من العقیدة إلی الثورة (

). او با این سخنان ثنای الله متعال را رد کرده و از ۱۱من العقیدة إلی الثورة (» ندارد
 زند. اثبات حمد و ستایش برای الله سرباز می
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اند!! و [حیف از] زندگی قلب و  ھایی که از دست داده گردانند چه گنج روی
 .اند! نور دیدگان که از آن محروم گشته

به سخنانی قانع شدند که از تیشۀ آرای آنان بر آمده بود... و کار 
 شان تکه تکه شد. [دین]شان میان

میان ھم رد و بدل کردند و اینگونه قرآن را و سخنان فریبندۀ زیبا را 
 مھجور گذاشتند.

ھایشان کھنه شد، طوری که دیگر آن را  ھای قرآن در دل نشانه
 کنند. ھایش نزدشان کھنه گردید اما آبادش نمی گاه شناسند و منزل نمی

ھایش از  دارند و ستاره شان افتاد اما آن را برنمی ھایش از دست پرچم
 بینند. ش گردید پس آن را نمیشان خامو آسمان

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

نصوص وحی را از سلطان حقیقت خلع کردند و از والیت یقین عزل 
نمودند، و بر آن با تحریف و تاویل باطل ھجوم آوردند، و ھمچنان از 

 روند. ه نبرد آن میشان کمین در پی کمین ب لشکرھای شکست خورده
[قرآن] ھمانند مھمانی که نزد گروھی بخیل بیاید، به نزد آنان آمد و با 

اش نبود و او را دور  وی رفتاری نمودند که شایستۀ جالل و بزرگواری
توانی از نزد ما  اش زدند و بر پشتش زدند و گفتند: نمی داشتند و بر سینه

 عبور کنی مگر از راه َمجاز.
ن منزلتی دادند که خلیفۀ عاجر در این دوران دارد؛ سکه نصوص را ھما

حکمش نافذ است و نه  خوانند اما نه زنند و خطبه به نامش می به نامش می
 .١»قدرتی دارد

 ).۴۱اجتماع الجیوش اإلسالمیة ( -١
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آوری نمایم،  آنچه خواندید مطالبی بود که توانستم دربارۀ این بدعت جمع
 و از الله متعال پایداری تا مرگ را خواھانیم.

 خداوند بر پیامبر ما محمد، و بر آل و اصحاب وی باد.درود و سالم 
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