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 رويکرد نوسلفي و از بين بردن ظرفيت تمدني 

 فقه سياسي اهل سنت

 *ی پیشواییمحمدهادسید 
 دانشجوی دکتری موسسه آموزشی و پژوهشی 

 )ره( امام خمینی

 چکیده

باشر   در تدر م نروين     هاي هرر تدر م مري    ترين بخش نظام سياسي و قوانين ادارۀ جامعه يکي از مهم
شناسي سياست در اسرالم بره هدررال فه،رعهف عرفرام و       خش شريعتعنوام ب اسالمي هم فقه سياسي به

باشرن   در   دهن ل به ايرن بخرش از تدر م مري     کالم و عهوم تجربي سياسي جوامع اسالمي ارکام شکل
نشريني قر رو و    تد م اسالمي فقه سياسي اهل سنت به خاطر نوعي نگال پ،يني به مشروعيت و سايه

رنگ کردلف و در مقابل عامرل   ش خود را در طراحي نظام ق رو کمآزاد گذاشتن عقل ت بيريف عدالً نق
هاي واب،ته به آم بودل است  امرا م،رههه مهرم     مهدي در استقرارف ثباو و ادارۀ نظام خالفت و حکومت

در بحث تد م نوين اسالميف بحث طراحي نظام سياسي مطهوب آم بودلف که متأسعانه هنوز در فضاي 
براي طراحي چنين ساختاري وجود ن ارد  اما در مقابلف جريرام نوسرهعي    سنتي اهل سنتف ارادۀ ج ي

با تغيير رويکرد فقه سياسي اهل سنت از حالت پ،يني بودمف به پيشيني برودم و تأکير  برر برازطراحي     
ان   زيرا به اعتقراد آنرام فقره     نوعي نظام فقه سياسي اهل سنت را وارد اين عرصه کردل نظام خالفت به
اي برودل و   ه اهل سنتف به خاطر مشکالتي فاق  توانرايي ززم برراي حرل چنرين م،رههه     سياسي گذشت

جاي حل مشکلف عدالً سرب  مضراعش شر م     باش    اما متأسعانه اصالحاو آنام به نيازمن  اصالح مي
هراي تکعيرريف    الخصوص اصرالحاو  عجير  گررول    مشکالو فقه سياسي اهل سنت ش ل است  عهي

هراي   رو شرناخت ررفيرت   ناکي براي جوامع اسالمي ايجاد کردل است  ازايرن نقش تخريبي ب،يار خطر
تر شناخت اصالحاو نوسهعي در اين نظرام فقهريف    تد ني فقه سياسي اهل سنت از سويي و از آم مهم

 تأثير ب،ياري بر نحوۀ تعامل با اهل سنت در طراحي تد م نوين اسالمي خواه  داشت 
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 مقدمه

عنوام مذه  اکثريت م،هدانامف نقش مهدي در ساخت تد م اسرالمي داشرته    مذه  اهل سنت به

هراي برگر     ها در عرصۀ ادارۀ دولرت  ترين دانش عنوام يکي از کاربردي است  طبيعتاً فقه سياسي آم به

ي و ادارۀ جوامع آم داشته است  فقره سياسري اهرل سرنتف از     اين تد مف نقش مهدي در ساختار سياس

ديرباز تالش کردل است که جامعه اسالمي بر محوريت ق رو خهعا و سالطين اسرالمي داراي ثبراوف   

تبع احکام اسالمي را هرم اجررا نداير   هرچنر  ايرن فقره بره خراطر تأکير            آرامش و امنيت بودل و به

نظام قر رو شر ل و    مانع از نق هاي مؤثر عهدا و جامعه ديني به ازح  بر اطاعت از حاکدام جورف بيش

رو در رهبري اعتراضاو و تحوزو سياسي نقش چن اني ن اشته استف اما يقيناً هدين فقه نقرش   ازاين

هرا حرکرت جوامرع     ها ايعا کردل است  تد م اسالمي که حاصل قرم ب،يار مهدي در ثباو اين حکومت

لف و تحت تأثير ديگر عوامل فراز و فرودها و تحوزو سياسي ب،ياري را اسالمي در اين چارچوب بود

هراي اسرالمي    هاي مکرر حکومت تجربه کردل است  اما اين سياست ديني در دورام معاصر با شک،ت

الخصروص برا سرقوظ نظرام خالفرت و       در برابر استعدار غرب دچار نوعي بحرام فراگير  شر   عهري  

تر شر   امرا    ر و غربي توسط اکثر کشورهاي اسالمي اين بحرام ندايامهاي سياسي سکوز پذيرش نظام

هاف جوامع اسالمي نتوان،تن  به رش  مطهوب رسي ل و هدين امر سب   رغم تدام ادعاهاي اين نظام عهي

گريرگ و گرال    هاي سياسي ش   در چنرين فضرايي در برابرر رونر  اسرالم      ب بيني اين جوامع به اين نظام

گراف ب،ياري از م،هدانام با رويکردهاي مختهش سعي کردن  که معرار  و   هاي غرب مستيگ جريا اسالم

احکام اسالمي را دوبارل به عرصره جامعره آوردل و نظرام سياسري اسرالمي را احيران نداينر   يکري از         

بر تد م اسالمي در برابرر ايرن    ترين جرياناتي که سعي کردل است که با بازتعريش اسالم و با تکيه مهم

عنوام شخصيتي پيشررو   ال ين اس آبادي به باش   سي جدال گرايي باي،ت ف جريام نوسهعيه مي ج غربمو

مر عي شر  کره تنهرا رال پيشررفت دوبرارل امرت اسرالمي         « ازسالم هو الحرل »در اين جريامف با ن اي 

در ترين عامل تدر م سرازي عنروام کررد  او اسرالم موجرود        بازگشت به اسالم است  او اسالم را مهم

زدل و ض  تد م خوان لف که برراي بازگشرت بره اسرالم واقعري       جوامع اسالمي راف اسالم اسديف خرافه

باشر   او و   الخصوص عرصۀ سياست مري  ها و عهي تد م سازف نيازمن  اصالحاو ج ي در هدۀ عرصه

اي  يمري انش سعي کردن  که سنت فقه سياسي اسالم را از خرافاو موجود زدودل و نظام سياسي مترق

طراحي نداين  که بار ديگر امت و تد م اسالمي را به اوج شکول خويش بازگردان   حاصل تالش آنام 
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ارائه نظام سياسي ديني بود که م عي بودنر  محاسرن م رنيتره را در  يرل نظرام خالفرت راشر ل دارا        

ت اجررا داشرته   تر از آم بودف که در دنياي ج ير  قابهير   باش   اما نقايص اين الگوي حکومتي ج ي مي

هراي   رو آنام از سويي با ش و و حرارو نظام فقه سياسي موجود اهل سرنت و حکومرت   باش   ازاين

ان   اين ران م سنت و جامان م از  سکوزر آم را رد کردل و از سوييف توانايي ارائۀ نظام ب يل را ن اشته

اني کره حاصرل آم اعتررا     م رنيته ديني سب  نوعي بحرام فکري و سياسي در آنام ش ل است  بحر

باش   که آخرين ندونرۀ آمف شک،رت    مي  هاي موجود و شک،ت زودهنگام بع  از پيروزي نظام م اوم به

باش   و البته اين اعتراضاو در ب،ياري از اوقاو با ساختارشرکني و مبرارزۀ م،رهحانه     انقالب مصر مي

عر ل و داعرش سرربرآوردل اسرت      هاي جهرادي چروم القا   هم هدرال ش ل و از دروم آم سنت تکعيري

الخصوص تأثير اصالحاو جريرام نوسرهعي    هاي فقه سياسي اهل سنت و عهي رو شناخت ررفيت ازاين

ريگي در تعامل با اهرل سرنت ب،ريار مهرم خواهر  برود  برا توجره بره           گيري و برنامه بر آم نوع جهت

ست که به بعضي از نقاظ قوو ا گ،تردگي ابعاد تد ني فقه سياسي اهل سنتف در اين مقاله سعي ش ل 

 شود بيشتر تأکي  شود  فقه سياسي اهل سنت که به وسيهۀ ان يشۀ سهعي و نوسهعي تخري  مي

 الف. مفاهیم

 تمدن

تعراريش مختهعري برراي آم ارائره شر ل اسرت  شراي  بتروام           هاي مختهش تد مف با توجه به مؤلعه

بالن ل که در آم ابعراد مختهرش حيراو بشرري      وضعيت ايدنف پويا و»ها را چنين ارائه کرد:  ماحصل آم

شرود و   اعم از فرهنگيف سياسيف اجتداعيف اقتصراديف عهدريف هنرري و مرادي ر ابرگاريف شرکوفا مري        

هر تد م حاصل هدکاري عديق زنن    ها دست به تولي  و خالقيت مي ها در هر يک از اين زمينه ان،ام

اقتصاديف آموزشيف ديني ر فرهنگيف    نظام سياسيف بين نظاماو مختهش يک جامعه است  نظاماتي مانن 

 (191ف ص1939)مظاهريف« باش   نظامي و    مي

 ظرفیت تمدني

هراي آم برراي سراخت و     تد نيف استع اد و توانايي هرک ام از نظاماو و بخش  مقصود از ررفيت

اري برا مجدوعره   بقاي يک تد م است  طبيعتاً اگر بخشي از اين نظاماو فاق  توانايي ززم براي هدکر 

هاي آم  ررفيت درواقعريختگي نظاماو موجود در تد م شودف  نظاماو باش ف يا ب تر از آم سب  درهم
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گيري يرا پويرايي و بالنر گي     عنوام يک مانع براي شکل بخش را در ايجاد تد م از بين بردل و عدالً به

 يک تد م تب يل ش ل است 

 فقه سیاسي

شرود  درنتيجره هدرۀ     قي عام ش ل و از آم فقه امور سياسي تهقي مري واژۀ فقه سياسيف گال از آم ته

مباحث سياسي فقهف نظيرر مباحرث عرام جهرادف سياسرت داخهري و سياسرت خرارجي و    ف را شرامل          

تررف مرراد از فقره سياسري      ( اما در يک اصرطالح تخصصري  55ف ص1911ابوالعضل شکوريف شود ) مي

کن   يعني قوانين عام نظام سياسي و  هدپوشاني پي ا مي بخشي از شريعت اسالمي که با حقوق اساسي»

( در 11ف ص1951 فيزنجران   يعد «)نداي   چگونگي ادارۀ کالم آم را بر اساس احکام اسالمي بيام مي

هراي تخصصري نظيرر فقره      رو مباحث خرد سياسي به فقه اين مقالهف مقصود اصطالح دوم بودل و ازاين

 شود  خارجي و     واگذار مي جهادف فقه سياست داخهيف  روابط

 سلفیه

فهدي در ميام اهل سنت استف که بر ق اسرت م،رهدانام    گري يکي از رويکردهاي کهي دين سهعي

ص ر اسالم و فهم آنام و ميراث عهدي و ديني آنام تأکي  دارد  ززمۀ چنين رويکرردي در بعر  دينريف    

از آنام ن،بت به ديگر عالدام تراريخ   مان ل يجابربودم سنت  واقع بهنوعي اعتقاد به اعهديت و اقرب  به

عنروام رويکرردي کرم رونرق در      اين رويکرد به (11ف ص1981في)سبحان اسالم و عهداي معاصر دارد 

اي که حنابهه و اهرل   گونه به ( 91ف ص1931فامي)فرمان ميام بخش کوچکي از حنابهه وجود داشته است 

تيديره و  ابرن   شون   در قرم هعرتمف  نت مح،وب ميترين مذه  فقهي در جهام اهل س ح يث کوچک

من  کردل و تبر يل بره يرک مکتر       شاگردش ابن قيم با احيان دوبارل اين ان يشه تا ح ودي آم را نظام

-کالمي در حاشيه مذه  حنبهي ندودل و عدالً سهعيه معناي ج ي ي پي ا کردل و برر اتبراع ابرن    ر فقهي

هرچن  جهام اهل سنت باز بره ايرن ان يشره روي خروش      (911ف ص1931)پاکتچيف تيديه اطالق ش  

اما در قرم دوازدهم بار ديگر محد  برن عبر الوهاب باهدکراري آل     نشام ن ادل و به کنج انگوا خگي ف 

تيديه را احيان کردل و اين بار آم را در کشور عرب،تام و بعضي از مناطق ديگر جهرام  سعود مکت  ابن

 اسالم به ق رو رسان ن  
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 نوسلفیه

عنوام يک جريام ديرپاي فکري در جهام اسرالمف يرک مکتر  ج ير       در عر  مذه  سهعيهف به

عنروام   هم م عي تبعيرت از سرهش صرالو بودنر   سري جدال و عبر لف بره        فکري به وجود آم  که آنآم

ث بنيانگذارام اين مکت ف دورام باشکول تد م اسالمي را در قرروم اوليره يرادآور شر لف و آم را ميررا     

سهش صالو نامي ن   آنام با تأکير  برر عظدرت ايرن دورام باشرکولف رال نجراو تدر م اسرالمي را از         

مان گي فعهيف بازگشت به سنت فکري سياسي دورام قبل يا هدام عصرر سرهش صرالو     وضعيت عق 

ح اي موجود اسالمي را خرافه زدل و ناکارآم  تهقي کردل و خواسرتار اصرال   دان،تن   آنام ميراث ان يشه

هاي سهش صالو ش ن   ازجدهه خواستار اصالحاو ب،ياري در نظام فقره سياسري    آم بر اساس ان يشه

جهت ش ل اما از جهاو مختهعري   اهل سنت ش ن   رويکردي که تا ح ودي با رويکرد سهعيه سنتي هم

جريرام را  گراف ب،ياري از محققرام ايرن    هاي اين دو جريام سهعي با آم متعاوو بود  با توجه به تعاوو

( 115ف ص1931و )فرمانيررامف (  3ف ص1931فيسرربحانانرر   ) ناميرر ل« نوسررهعيه»يررا « سرهعيه اصررالحي »

 هاي سياسي و جهادي هد،و با آم دان،ت  ترين منادي اين جريام را باي  اخوام الد،هدين و گرول مهم

 های فقه سیاسي اهل سنت در گذشته تمدن اسالمي ها و چالش ب. ظرفیت
من  کردم نظام سياسي و قوانين سامام دهنر ل   ترين منابع نظام عنوام يکي از اصهي ت بهفقه اهل سن

با توجه به کاربردي بودم فقه  به اين نظام در تد م اسالميف نقش مهدي در اين تد م ايعا ندودل است  

ام سياسيف اين عهم تالش کردل است که در نوعي تعامل با ديگرر عهروم زيربنرايي ترا حر  امکرام نظر       

سياسي مقت ر و کارآم  و منطبق با اسالم را در جامعه به وجود آورد  طبيعي است که ايرن عهرم داراي   

کنريم  البتره در ايرن     صورو اجدال بره آم اشرارل مري    هايي هم بودل استف که به امکاناو و مح وديت

خواسرتار اصرالح    شود که فقه سياسي نوسهعيه نوشتار براي مراعاو اختصار بيشتر به مواردي اشارل مي

 آنام ش ل است 

 . تأکید بر اهمیت اجتماع با محوريت نظام سیاسي ۱

هاسرت کره در    توجه از ان،ام گيري يک تد مف وجود جدعيتي قابل ترين شرظ ززم براي شکل مهم

 يل يک نظام اجتداعي پيشرفته باهم هدکاري نداين   ميرگام واب،رتگي افرراد بره اجتدراع و پرذيرش       

ه نقش مهدي در ثباو و تعديق اين ارتباطاو دارد  وجود رواياو و فتاواي ب،ريار مبنري   نظاماو جامع
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بر اهديت اجتداع و ع م جواز خروج از آم يقيناً يکي از عوامرل پاير اري اجتدراع امرت اسرالمي در      

اهرل  »گ،ترۀ عظيم جغرافيايي آم بودل است  اين تأکي  تا ح ي است که اصوزً اهرل سرنتف خرود را    

نامن   يعني اجتداع اکثريت م،هدانام در  يل نظام سياسي و لرگوم تبعيرت از ايرن     مي« و الجداعه ال،نۀ

نظام و حاکم آم يکي از ارکام فکرر اهرل سرنت برودل و اصروزً معيرار حقانيرت ان يشرۀ اهرل سرنت           

چنانچه در ح يث مشرهور حذيعره کره برا عبراراو مختهرش در قالر          (1ف ص1931است )عهيخانيف

بخراريف  «)الد،رهدين وممرامهم   عرۀ اقال: تهرگم جد »کرر در کت  اهل سنت آم ل چنين آم ل: احاديث م

( در اختال  ميام امتف ززم است ان،ام تابع جداعتي که برر محرور رهبرر و خهيعره م،رهدانام      9515

مَنْ    »ها ح يث با اين مضدوم وجرود دارد کره    ها دل شکل گرفته استف باش   و هدچنين در اين کتاب

يعني هرکس يک وج  از جداعت م،هدين فاصهه بگيردف «  قَ ال جَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلَا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَةًفَارَ

 (  5591هدانا به مر  جاههيت مردل است )بخاريف ص 

هم تب يل به يک چرالش شر ل و موجر      رغم اين ويژگي مثبتف افراظ در آم واضو است که عهي

 هيت مصهو و معتر  به وضع موجود نتوان  قيام کردل و آم را اصالح نداي  ش ل تا در عدل اق

 نشیني قدرت سیاسي و مشروعیت بخشي به آن . سايه۲

گيرري يرک جامعره برگر       ترين بنيادهاي يک تد مف شکل هدانگونه که بيام ش ف يکي از محوري

اي  چنرين جامعره   بشري  يل يک نظام فکري و سياسي براي مر و طروزني اسرت  و شررظ کهير ي     

پذيرش مشروعيت سياسي آم توسط آحاد جامعه است  فقه سياسي اهل سنت با پذيرش نظام سياسري  

موجود و مشروعيت ديني بخشي به اقت ار سياسي حاکم سهم ب،يار مهدي در ايرن عرصره ايعرا کرردل     

دام مناصر  دينري   نوعي ت ازسالم و به القضاو و معتي اعظم و شيخ است  درنتيجه در اين نظامف قاضي

و م،هدانام باي  نظام ديني را که سياست را تأيي    هدگي توسط خهيعه يا نهادهاي ق رو انتخاب ش لف

نروعي   ( و عالدام مخالش جور و سرتم قر رو موجرودف بره    11م ف ص1331کن  بپذيرن  )طرطوسيف مي

ه نظام ديني اهل ( اين امر سب  ش ل است ک181ف ص1985)م،ج جامعيفان   منگوي يا سرکوب ش ل

سنت به توجيه نظام ق رو متدايل ش ل و در مرور زمام عدالً در خ مت ق رو قرار بگيرد  درنتيجرهف  

و هاي از پيش طراحي ش ۀ فقهاي اهل سنت شرکل نگرفترهف    تقريباً هيچ حکومتي بر اساس چارچوب

انر    که به ق رو رسري ل  هاي سياسي در جهام اهل سنت و خهعا و سالطيني هدۀ نظاماً تقريب در مقابل

انر  ) رشي رضراف    نوعي مشروعيت يافته و ق رو فقاهت را در خ مت نظام خويش اح،راس کرردل   به
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 ( 111ف ص5 فج1331

 امنیت و جلوگیری از شورشتأکید بر . ۳

ترين قواع ي که در فقه اهل سنت شکل گرفته و عامل ثبراو نظامراو سياسري برودل      از مهم يکي

اتعاق فقهراي   نوعي اکثريت قري  به هاي نظام سياسي است  به ت بر تدام کارويژلاستف بحث تق م امني

حر يث   انر    اهل سنتف قيام عهيه حاکم رالم يا عادل را باعث ناامني دان،تهف و برالطبع محکروم کرردل   

)ابرن  « بر وم سرهطام اسرت    ش  يکشصت سال تحدل حاکم جائر بهتر از » من،وب به پيامبر ص که

آنرام  گيري سياست ديني اسرت    گر اين جهت وضوح بيام به (191ف صق1118فهيالشرع هاسيف ال،هيديت

کردل و  يتا اب ال هر تهق يجامعه بشر اويفتنه در ح نيشر و بگرگتر نيحکام جور را بگرگتر هيعه اميق

ثبراو در   درغم ايجا ( البته عهي111فص1985آم ه،تن  )م،ج جامعيف يو شرع يقائل به حرمت عقه

 يدر دست حکام جور و رهم قرارگرفته و هر مخالع يعنوام ابگار واضو است که اين نظريه به جامعهف

 ان   ش و سرکوب کردل را به

 . همزيستي با ديگر مذاهب اسالمي ۴

باش   امرا اگرر ايرن     هاي هدۀ مؤمنام به اديام مختهش مي نظر در امور ديني يکي از ويژگي اختال 

شود  در فضراي اهرل سرنتف     ميام افراد جامعه مي  شود باعث درگيرينظرها درست م يريت ن اختال 

اي بودل و اجدرازً   ش ل امري تقريباً پذيرفته  نظر بين بگرگام دين از صحابه گرفته تا فقهاف وجود اختال 

( درنتيجره هدرۀ   81قف ص1111فقرضراوي  گيررد )  بين مذاه  مختهش نوعي ت،اهل مد وح شکل مي

ان   هرچنر  گرال ايرن     پرداخته و خهيعه به حياو ديني و اجتداعي خويش ميمذاه  اسالمي  يل ق ر

اختالفاو با توجه بره ضرعش حکومرت در مر يريت جامعرهف عدرالً از کنتررل خرارج شر ل و سرب            

هاي ب،يار حنابهه در بغ اد عهيره ديگرر مرذاه ف يرا      ش ل است  مانن  شورش هاي داخهي هم مي جنگ

اظ جهام اسالم  اما اين اختالفاو درمجدوع در وضعيت ثباو جامعه و کشي در اقصا نق هاي شيعه موج

زا نبودل است  به ح ي که در بخش اعظم تاريخ اهل سنت ايرن مرذاه     حاکدام کارآم  چن ام بحرام

رغم حکومت جرور دير م ايرن خهعراف اجدرازً در منراطق        هم عهي اجدازً باهم زن گي کردل و شيعيام 

و نوعاً مانن  ديگر اهل سنت حامي امنيرت و رفرال کهيرت جامعره       قبولي داشتهنشين زن گي قابل  شيعه

 رو اجدازً اين امر را باي  يکي از مگاياي فقه سياسي اهل سنت دان،ت  ان   ازاين اسالمي بودل
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 . آزادی عقل عرفي در سیاست و انزوای عالمان ديني۵

انر ف امرا    عقل در عرصۀ کالم موافق نبودلهرچن  اهل سنت ح،ن و قبو عقهي را رد کردل و نوعاً با

ان   زيرا يکي از قواع  ب،ريار مهرم    اي ديگر عدل کردل گونه ورزي به در عرصۀ اجراي احکام و سياست

باشر   ايرن قاعر ل از حر يث مشرهور       فقه اهل سنتف بحث اعهم بودم امت در امور دنيا از پيامبر مري 

انتم فري امرور   »است   م عي است که پيامبر)ص( فرمودل عايشه از پيامبر)ص( اصطياد ش ل که ف عايشه

( رشي  رضا در يک مقاله احاديث ب،ياري با اين مضدوم را  کر کرردل  5111)نيشابوريف « دنياکم اعهم

( محد  عب ل هم با 511ف ص15ف ج1115هاي برج،ته دين دان،ته است )رشي رضاف  و آم را از ويژگي

مربوظ به امرت دان،رته کره باعقرل خرويش آم را بره سرامام         تد،ک به هدين ح يث نظام سياسي را

رو امت در امور دنيا و ازجدهه ادارۀ جامعه و سياست از  ازاين  (151-151ص ف1959 تفيعنا) کنن   مي

کردل است  فارغ از توهين محض  پيامبر اعهم ش لف و هر حاکدي باعقل خويش نظام جامعه را ادارل مي

ص و متهم کردم ايشام به ع م درک ب يهياو زراعت در حجاز و از سويي  بودم اين روايت به پيامبر

هاي بگر  اسالم براي ادارۀ جامعهف اما اين قاع ل سب  ش ل است که حاکدرام   ع م استعادل از ررفيت

نظير باشن   ق رو  هاي سياسي شکل دهن  که در نوع خود بي بر عقل امت اسالمي نظام اسالمي با تکيه

هاي بگرگي از جهام توسط م،هدانام فرتو شرود  هرچنر  در     ۀ دومف سب  ش  که بخشم يريت خهيع

صرورو مطهروب ادارل    اميه به خاطر نوعي تعص  جاههي عربيف جامعره اسرالمي چنر ام بره     دورۀ بني

عباس با کدک گررفتن آنرام از وزراي برگر      ش ف اما باز فتوحاو ادامه پي ا کرد  اما در دورام بني ندي

ساز قروم طالئري چهرارم و پرنجم     هاي بگر  تد م اسالمي م،تحکم ش ل و زمينه کف پايهفارس و تر

بين م،ألۀ ج ي اين بود که فقه سياسي با آزاد گذاشتن عقل عرفري در ادارۀ ايرن تدر مف و     ش   دراين

 ع م مگاحدت براي آمف زمينه چنين ترقي بگرگي را فراهم آوردل بود  نظام فقهي در اين دورل فقرط بره  

هرا و نهادهراي مختهرش خالفرت توجيهراو       توجيه ق رو و نظاماو م يريتي آم اق ام کردل و وزارو

وضوح توجيه بخش نظامراو موجرود در    هاي نظام الحکم مآوردي و جويني به ديني پي ا کردن   کتاب

رغم پذيرش نظام قضاف چنر ام در مناصر     ( فقها عهي115ص ف1118فيسنهورباشن  ) عصر عباسي مي

العهدان »ان   تا جايي که ابن خه وم معتق  است که  ايي قرار نگرفته و متهم به ضعش م يريتي بودلاجر

هرا از   ترين ان،ام ها و ن،ل بشر پرو عالدام دين در ميام ان،ام« »بين البشر ابع  عن ال،ياسه و مذاهبها

و اکثريرت قرير    ر ( ازايرن 51ف ص 1ج ف  1111خهر ومف ابرن  «)فهم سياست و مباحث سياسي ه،تن  

 ان    اتعاق حاکدام اهل سنت از فقها نبودل به
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 . ساختارمند ديدن نظام فهم دين۶

گيرري يرک تدر م اسرت       هداهنگ بودم نظاماو مختهش در يک جامعهف يکي از بنيادهراي شرکل  

من  بودم فهرم ديرن ب،ريار     هاي اجتداعي شودف نظام رو اگر دين يکي از محورهاي اصهي فعاليت ازاين

که جامعه با يک تع،ير مشخص از دين روبرو برودل و هدره برر اسراس آم عدرل       م خواه  بود  اينمه

نداين   درهم ريختن نظام فهم دين سب  تکثر اجتهاداو و اختالفاو دينري در جامعره شر ل و عدرالً     

نداي   با توجه به حکومتي بودم فقه اهل سرنتف فقره سياسري     وح و رويۀ جامعه را دچار اختالل مي

اهل سنت هم اقتضائاو چنين نظامي را پذيرفته و بر اساس نظام اجتهاد و تقهي  در اهل سنتف جامعره  

رو اجتهراداو ديگرر عهدراف عدرالً در عرصرۀ       مهگم به پذيرش فتاواي معتيام حکومتي بودل است  ازاين

ف 1985جامعه حضور ن اشته و جامعه رويۀ ديني مطهوب حکومت را دارا برودل است )م،رج جامعيف   

( هرچن  متأسعانه خهعا از اين ابگار سوناستعادل کردلف و براي کنترل مذهبي جامعرهف از سرويي   181ص

فقط نظرياو عهدي موافق ق رو را نشر دادل و از سويي باب اجتهاد را م، ود کردل و تقهير  از ميرت   

شر ل و   جوامع اسالمي مرور سب  رکود در ان يشه ديني و سياسي هايي به را الگامي ندودن   چنين رويه

 هاي انحطاظ تد م اسالمي را فراهم آورد  زمينه

 آن های بحرانج. اصالحات نوسلفي فقه سیاسي و 
هاي گذشته جهام اسالم را م يوم  وتاب فراوام پيشرفت ان يشدن ام نوسهعي در نگاهي عامف با آب

الم را محصرول اسرالم   زدل فعهري جهرام اسر    اسالم حقيقي عصر سهش صالو دان،ته و وضعيت بحرام

موجود و انحرافاو آم از اسالم واقعي ص ر اسالم دان،تن   درنتيجه وريعۀ اصرهي خرويش را اصرالح    

هاي مگبور سعي کردن  که نظام فقه سياسري   آم اعالم کردن   آنام در بع  فقه سياسي با تأکي  بر چالش

ام دانش کافي ن،بت ميراث اسالمي و اهل سنت را اصالح نداين   اما م،ههه اين است که به خاطر فق 

رغم اصالحاو جگئيف ايرن جوامرع    ع م بصيرو ززم در شناخت جوامع اسالمي و نيازهاي آنامف عهي

ان   اين رويکرد در صورو گ،ترش در جهرام اسرالم    هاي عديق ديني و سياسي ندودل را دچار بحرام

تررين   تد م اسالمي خواه  شر   مهرم   سب  تضعيش هر چه بيشتر جوامع اسالمي و ع م امکام احيان

 اين اق اماو را در چن  م،ههه نشام داد 
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 ستیزی برای اصالح آن . اجتماع۱

اعتقادي  گرايامف با توجه به مشکالو متع د جهام اسالمف چارل اين مشکالو را در اصالح سهعينو

سرنتي  ديني داراي فرهنگ   اما م،ألۀ اصهي اين است که اکثريت مردم ان  لجوامع اسالمي دي  و عدهي

اعتقاداو خود را رها نکردل و به خاطر فق ام جايگال عهدي و دينري   سادگي بهف و طبيعي است که بودل

ف ق رو عهدي و در جامعهف نيازمن  زمام چنين اينتغييراو  اصوزً  اين مصهحام  نظراو آنام را نپذيرن 

گذار تهقي کرردل و برا    سنتي م عيام اصالح را ب عتو از جامعۀ  العادل است  و ت بير فوق اقناعي کافي

اصطالح روشنعکرف مذه   متأسعانه الگوي اعتقادي اين جريام بهاما  ها بش و برخورد خواه  کرد  آم

باش   مذهبي که در طول تاريخ چن ام خوشنام نبودل و عدهکرد مطهوبي هرم ن اشرته اسرت      سهعيه مي

مرذهبي و تکعيرر ديگرر عالدرام و مرذاه  اهرل سرنت و         گيرري  اين مذه  در طول تاريخ با سخت

هاي مذهبي  معرو  و نهي از منکر زمينه درگيري داخهي و جنگ برخوردهاي تن  و خشن به اسم امربه

گرايري و   با رويگرداني از سنت جداعت نوعي بهگرايام  سهعينودر چنين فضايي را فراهم آوردل است  

تخطهه کردل و خرال  اسرالم خوانر ل و     ريت جوامع اسالمي رااکث اعتقاداو کاري اهل سنتف محافظه

گررا نامير ل و خواهرام     زدل و بر عت  خرافره  ندرا و م،رهدام اسردي و    م،هدام اين جداعت اسالمي را

و سري جدال و عبر ل    ساختارشرکن  نروعي  بهادبياو تن  و  اصالحاو عديق در فرهنگ اسالمي ش ن  

اي برراي     سري جدال در مرثيره  باشر   مري هيت جامعه اهل سنت بردم ک زير سؤال نوعي بهف مري ام آنام

امرروزل جرگ    متأسرعانه اين هدام دين قويم ص ر اسالم است  که »  نوي، :  اسالم و م،هدانام چنين مي

عبر ل  ( 115ص ف1ج ف1111ازفغرانيف  )«شود  شود و جگ عباراتي از آم خوان ل ندي اسدي از آم ياد ندي

شون  که اعتقاداو اسالمي امروز م،رهدانام   نگ تدام گذاشتهف و م عي ميبين س و رشي رضا هم دراين

باش  و م،هدانام تا اين اعتقاداو را دارن ف به هريچ   و عهت اصهي تدام ب بختي م،هدانام مي« الع،اد ام»

هراي   تررين امرت   آنام م،رهدانام را پ،رت    (815ص ف1ف ج1111)رشي رضاف  پيشرفتي نخواهن  رسي  

اي کره درجرايي کره م،رهدانام برا       گونره  ان ؟  به سقوظ کردل  «ال،افهين اسعل»ردلف که به جهام تصوير ک

هدگي،تي دارن ف مانن  اروپراي شررقي يرا     پيروام ديگر اديام چوم م،يحيتف يهوديت يا حتي مشرکام 

از هاي آم جوامع ه،تن ؟ )هدام( و از ميام اين امت پ،رتف   ترين ان،ام هن ف م،هدانام ب ترين و پ،ت

هده ب تر عهداي اسالم ه،تن  و هدين عهداي اسالم در برابر هر برنامۀ پيشرفتي مقاومرت کرردل و آم   

آنام در ادامۀ اين رويکردف جامعۀ امروز م،رهدانام را جامعرۀ    (111ص ف9ج هدامف) سازن   اثر مي را بي

ع اسرالمي  ق م فراتر رفتره مر عي شر ن  کره جاههيرت امرروز جوامر        جاههي خطاب کردل و حتي يک
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يرا   (113ف ص1ج ف1319 مرات  از جاههيت مردم عرب،تام عصر پيامبر ص ب تر است؟ )رشي رضراف  به

به غرب رفتم اسالم دي م و م،رهدام ن ير م و بره    »عب ل بع  از بازگشت از اروپا اعالم کرد که  که اين

نر  تصرريو در   ايرن ادبيراو هرچ   1(1ف ص1111)ال سوقيف «شرق آم م م،هدام دي م و اسالم ن ي م 

کنر   و   صرورو ضردني م،رهدانام را غيرم،رهدام عنروام مري       تکعير جوامرع اسرالمي نر اردف امرا بره     

ترا   ش ل بع  اين ادبياو تکديلهاي  در ن،لکن    ترين عالقۀ اجتداعي اهل سنت را تضعيش مي محوري

جوامررع اهررل سررنت را يکجررا جامعررۀ جرراههيف و جوامررع کعررر خطرراب   رسررداًسرري  قطرر   کرره ايررن

ف 1ف ج1111او هدۀ اين جوامع جاههي را رسرداً دارالکعرر نامير  )قط ف     (53ف ص1939)قط فکن   يم

وريعۀ خود را نابودي اين جامعۀ جاههي  رسداًهاي جهادي  و شاگردام او با تشکيل گروهک (151ص

ۀ اول باي  بره  ان  و باي  مانن  خهيع مرت  ش ل عدالًکنن   زيرا اين جوامع  و ايجاد جامعۀ ديني عنوام مي

و اين يعنري بحررام سرازي جداعرت      (13ف ص1111فالتديدي) (1111 ف يالخط)جنگ مرت ام شتافت 

ترين اصول فقه سياسي اهل سنت؛ مانن  محور برودم جداعرت    اي پايه  که مصهو براي امت اصطالح به

ذاه  هاي م،تقرف ضرورو حعظ امنيت جامعه و هدگي،رتي پيرروام مر    و اجتداعف مشروعيت حکومت

 سازي دين و ص راسالم پن اري امروز ريگن  سادل اسالمي را در هم مي

رو آنام مباحرث سياسرت را    انگارانه و غيرتخصصي است  ازاين نگال نوسهعيه به سياست نگال سادل

انگارانرۀ   کننر   ايرن نگرال سرادل     تخصصي تهقي نکردل و اصالح امور سياسي را ب،يار سهل تصوير مري 

سازي دين ه،تن   زيرا فهم افراد  به دين هم سرايت کردل و آنام سخت در پي سادل سهعيه به سياستف

نوعي موضروعاو احکرام    از جامعه در فهم مباحث اجتداعي دين ب،يار مهم است  مباحث اجتداعي به

شون   بره ميگانري کره يرک موضروع سرخت و پيچير ل         شرعي اين باب بودل و در هدام سطو فهم مي

هراي   حرل  هم پيچي ل تهقي ش ل و برعکس موضوعاو سرادل احکرام و رال   اً حکم آمتصوير شودف طبيعت

انگارانۀ خويش به جامعهف در ح  جامعه ب،يط عصر پيرامبر)ص(ف   سادل دارن   سهعيه در ادامۀ نگال سادل

 ........................................................................................................................  
  جدال نيافته است  اما شريخ  انت،اب اين جدهه به سي  جدال مشهور است  اما نگارن ل م،تن ي براي آم در ادبياو سي    1

 م  در فران،ه بيام کردل است 1881اي را در بازگشت از کنعران،ي ديني در سال  محد  عب ل شاگرد برج،تۀ او چنين جدهه

جدهۀ ب،يار خطرناکي که عالول بر تکعير ضدني جهام اسرالمف  «  مسالم بال م،هدين   وم،هدوم بال مسالم»ف عاصم ال سوقى

گررا برودل    واقعي بودم تد م غربي بود  اين جدهه براي قري  به يک قرم جدهۀ محوري روشرنعکرام غررب  اثباو م،هدام 

هرا را م،رهدام واقعري     خواستن  ميراث اسالمي را ف اي غرب کنن ف و در برابر مقاومت م،رهدانامف غربري   است  آنام که مي

 کردن   تصوير مي
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خواهام سادل کردم احکام دين در هدام سطو ه،تن   آنام در اين راستا با تأکير  برر احراديثي چروم     

شرودف   آين ل اصالح ندري  امر اين امت در( »131 فاسع  «)و امر اخر هذل ازمه از بدا صهو اولهازيصه»

پن ارن   و  چارۀ کار در بازگشت به هدام سنت و سيرل مي« مگر باهدام روشي که در ابت ا اصالح ش  

عره امرروز و   هراي جام  کننر  پيچير گي   در اين راستا با استعادل از رواياو و احاديث مختهش سعي مري 

هرا سرب     هرا و تعراوو   هاي اساسي آم را با عصر پيامبر انکار کنن   ع م توجه به ايرن پيچير گي   فرق

 شود که آنام ب،ياري از ارکام اجتداعي فقه سياسي اهل سنت را ويرام نداين   مي

 . جاهلي نامیدن مسلمانان و تکفیر آنان۲

جاههيت بودن ف و آنام نوعراً مشررک يرا    واضو است که مخاط  م،تقيم پيامبر)ص( اعراب عصر 

انر     که مخاط  اين مصهحام جوامع اسالمي بودل که اکثريت آنرام م،رهدام   اهل کتاب بودن ؛ درحالي

وتراب عصرر    نوعي تطبيق عصر پيامبر بر ص ر اسرالم شر ل و برا آب    سهعيه براي پوشان م اين فرقف به

ف تدرامي  «جاههيرت قررم بي،رتم   »عرل اصرطالح   آنرام برا ج   کردن   امروز را دورام جاههيت خطاب مي

مراتر  بر تر    غيرم،هدانام و م،هدانام را جاههي خطاب کردل و حتي وضعيت امروز جهام اسالم را به

 از جاههيت عصر پيامبر خطاب کردن  

أمتي على ثنال    ستتفرق»و « االسالم بدأ غریبا و صار غریبا» آنام به تکيه و تکرار ب،يار احاديثي چوم 

نوعي با ادبياو تکعير در سطوح مختهش م،هدام  به« عيْ فرقة واحدة في الجنة ، وثنتان وسبعون في الناروسب

کنن   حال يا مانن  امثال سي  جدال و عب لف آنرام را م،رهدام اسرديف و بخوانير  در      را کافر قهد اد مي

عهني تکعير کردل و احکام فقهري   ق م فراتر رفته و واقعاً هده را که يک نامي ن ف يا اين حقيقت کافرف مي

تررين   دانن   واضو است که تکعير اکثريت م،هدانامف يعني ويرام کرردم مهرم   کافر را بر آنام جاري مي

 و بع  سنت جهاد با کعار و جنگ داخهي و      « جداعت»رکن ان يشه اهل سنت يعني 

 غیر اسالمي و جهل نامیدن علوم اسالمي .۳

بين م،هدانام دنياي امروز و اعراب عصر جاههيت اين است که امرروزل   هاي واضو يکي از تعاوو

الخصوص عهداي اسالمي نوعاً داراي تحصيالو باز و عهوم اسالمي  بخش وسيعي از م،هدانام و عهي

مقاي،ه ني،تن   مخاط  پيرامبر   سواد عصر جاههيت قابل باشن ف که با مردم بي و غير اسالمي گ،تردل مي

که مخاط  اين مصهحام مردمي ديگرر ه،رتن   آنرام در ابتکراري      دمي بودن ف درحاليچنين مر ص اين

جال  م عي هد،اني اين دو جامعه شر ل و از اسراس جديرع عهروم م،رهدانام را کالعر م و جهرل و        
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جهالت محض نامي ن   به اين صورو که آنام م عي ش ن  که اين دانش قرآني و ح يثي و کالمري و  

مي هيچ ارتباطي با قرآم و سنت واقعي پيامبر ص ن اشته و ايرن اسرالم و فرهنرگ        اين عالدام اسال

اسالمي موجود را در حقيقت کعر نامي ن   درنتيجه يک عالم اسرالمي کره عدرري قررآم و حر يث و      

دانر   و او هرم    تاريخ اسالم خوان ل و تع،ير و ت ريس کردل استف درواقع از اسالم و قرآم هيچ ندري 

سواد از صعر شروع کردل و ماننر  صر ر اسرالمف باير  قررآم را محرور        يک عرب جاههي بيباي  مانن  

 ه ايت او و کل امت اسالمي قرار دادل و جديع عهوم اسالمي سنتي را باي  رها کرد 

نوعي سرعي   و عب ل  با تأکي  بر قرآم در تبهيغ و فهم دينف به با چنين رويکردي به دينف سي جدال

 رنرگ نداينرر    وم اسررالمي و حتري مباحررث تع،ريري عهدرراي سرابق را کررم   هر ع کردنرر  کره ديگررر  مري 

اي که مبنا را در مباحث ديني بر قرآم گذاشته ش ل و در تع،ير  گونه به ( 15ف ص1ف ج1331)رشي رضاف

و فهم قرآم اصوزً چن ام به ح يث و به اقوال سائر مع،رين کاري ن اشتن   زيرا در هدام نگال صر ر  

آنام م عي ش ن  کهف امروز هم باي  قرآم را مانن  ص ر اسالم فهدير   در صر ر اسرالم    اسالم پن اري 

فهدي ن  و هيچ نيازي  ش ل و صحابه باهدام فهم ب،يط دين را مي قرآم با زبام عربي بر پيامبر ص نازل

ي بعر   هرا  به اين عهوم ج ي  ن اشتن   و اين عهوم دينيف کالمف فه،عه و عرفام و      هده ساختۀ ن،رل 

که باعث رش  و دقت فهم دين باشن ف مانع فهم قرآم و سنت  جاي اين امت اسالمي ه،تن  و از قضا به

اصوزً مشرکل   (  در ادامۀ چنين رويکرديف رشي رضا م عي ش  که91ف ص1389  يعب الحد) ان   ش ل

هايي چوم اززهرر   ها در دانشگال خواه  بعهد ف باي  سال جهام اسالم اين است که ک،ي که دين را مي

که در ص ر  و الگيتونه و     درس بخوان   زيرا که عهوم اسالمي بش و توسعه پي ا کردل است  درحالي

فهدي ؟  و باي  دين به هدام سادگي ص ر اول برگردد  اين  اسالم يک اعرابي در يک جه،ه دين را مي

 خارج کردل است  ب،ط در اعتقاداو و احکام دين را از شريعت سههه و سدحه بودمف

الخروج بالدیْ عْ سذاجته بتوسعهم في الواجبات العينية وصعوبة الكتب بحيث صارت الحنيفية »

السمحة التي كان یتلقاها األعرابي مْ صاحب الشنریعة فني مجلنا واحند ال یمكنْ أن یعرفهنا       

 (1ص ف95فج1115رشي رضاف ) « اإلنسان إال في سنيْ طویلة ، وال سيما إذا كان له عمر آخر

و اين ادعاي رشي رضا از اعج  عجائ  است  چگونره يرک اعرابري در يرک جه،ره چن سراعته       

 توان  هده احکام اسالم و هدۀ اعتقاداو اسالمي را بياموزد؟  مي

او با پر خطا خوان م اين سيرۀ ج ي  در فهم دينف فهم سادۀ اعربيام صرحابي را معيرار فهرم ديرن     

 معيرار صرحت ديرنف فهرم آنرام اسرت         اي اسالم با اقوال صرحابهف دان  و در صورو اختال  عهد مي
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رغم چنين رويکرديف رشي رضرا يرک    ( البته ززم به تذکر است که عهي11ف ص9ف ج1115)رشي رضاف

تيديره و سرهش   کرد که قرآم را در چرارچوب ان يشرۀ ابرن    رويکرد سهعي هم به دين داشته و سعي مي

 صالو بعهد  

رو  و به تهقي اي ئولوژيک از دين روي آورد  ازاين ريهف يک گام فراتر رفتهسي  قط  در اين نظاما 

گرايانه به دين بودل و عدرالً هرر نروع     ف خواهام نگاهي عدلقرآم ب،ن گي و رد تدامي ديگر عهوم او با

  او با تکعير تدام عهوم اسالمي از فه،عه و تعدق فه،عيف کالمي و حتي عهدي را دربارۀ قرآم منکر ش 

در « انحصراري برودم منبرع معرفرت    »خواهام بازگشت به قرآم و     الم و عرفام و حتي عهوم قرآنيک

شود اصوزً قرآم کتراب عدرل    ( بع  يک رتبه بازتر رفته و م عي مي3ف ص1939  )قط فودش قرآم مي

ول را عدرل  خوان نر  و ترا دل آيرۀ ا    آيه قرآم مري آيه دل استف و نباي  زياد خوان ل شودف زيرا صحابه دل

خوان ن   قرآم خوان م به نيرت فراگيرري عهرم و پرژوهش در معرار  آم       کردن  دوبارل قرآم ندي ندي

خود اين معار  را از قرآم ک،ر    خوان ف خودبه اساساً غهط است  بهکه ک،ي که با نيت عدل قرآم مي

عضالو جامعره  گويي که اين آياو چنام واضو ه،تن  که تدامي مشکالو و م (11ص هدامفکن  ) مي

 مدر جامعره و ديگرر م،رائل زز     توانن  حل کنن   درنتيجه هيچ نيازي به تأمل در شيوۀ حکومرت  را مي

ف از آم ني،ت  مهم اين است که يک جدعي قرآم را محور کرار خرود قررار دهنر  و برا تکعيرر جامعره       

  برا جهراد در   برخيگنر   با کعار به جهاد گردام ش ل و از آم هجرو نداين   و بع  چوم پيامبر ص روي

شکري مصرطعي     کن  ميها الهام  به آمالهي و دنيوي را خود تدام معار   خودبه رال خ ا و تگکيه نعس

را تأسريس کرردل و برر      «تکعير و هجرو»که از هدراهام سي  قط  بودف بع  از اع ام سي  قط  گرول 

ها و ادعاهاي  م واضو بودف ايجاد ب عتهدين مبنا به جنگ با مردم و دولت مصر رفت  و البته نتيجه ه

( و البتره متأسرعانه برا    11-15ف صعبر القادر عجي  در دينف چن  ترور کور و بع  دستگيري و اع ام )

تکعيرر و هجررو و   »تر ش ل و چن ين گرول ديگر برا هدرين سرنت     نابودي اين گرولف اين فکر مشتعل

صحابه  چومف القاع لف داعشف جيش ازسالمف سپالهاي تکعيري  به وجود آم ن   امروزل اين گرول« جهاد

گراي فقه اهرل سرنت را ويررام     گرا و جامع و     با تکعير اکثريت اهل سنت و هدۀ شيعيامف نظام امنيت

 ان   هاي داخهي خونيني را به وجود آوردل کردل و زمينه جنگ

 شعار اجتهاد و درهم ريختن نظام فهم دين .۴

سرهعيهف پنهرام شر م يرک ان يشره جامر  و کهنره در پرس شرعارهاي          يکي از معضالو ان يشه نو
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ان، اد باب اجتهادف سب  ش ل بود که نظام فقهي اهل سرنت دچرار نروعي     نوگرايانه است  بيام ش  که

خواستن  که اين نظام فقهي را روزآم  و  توقش در گذشته شود  نوسهعيه با شعار انعتاح باب اجتهادف مي

نگ نداين   چنانچه سي جدال و عب لف ان، اد براب اجتهراد را يکري از عوامرل     با مقتضياو زمانه هداه

انحطاظ تد م اسالمي دان،تن   اما فقر ام ارائره سرازوکار مشرخص برراي اجتهرادف و هدگمرام شرعار         

آنام مر عي   گرايي و تبعيت از سهش صالوف سب  ش  که آنام دچار نوعي تضاد در ان يشه شون   عقل

ان  دين را درست فهدير ل و بره هدرين     بودن  که م،هدانام به خاطر رويکرد عقالني و دقيقي که داشته

هرا   يابي به هدام پيشرفت رو امت اسالمي براي دست ش ن   ازاين خاطر با تبعيت از دين حق پيروز مي

جرا برود کره     اصهي هم هدينباي  به هدام شيوۀ عقالني و مترقي سهش صالو دين را بعهد   و معضهۀ 

گريگ و حتري عقرل سرتيگ     ش و عقل آنام درک غهطي از سنت سهعيه داشتن   زيرا سنت سهعيه سنتي به

گرايي معتگله شکل گرفته بود  او اوزًف نگرال منعري بره     بود  اصوزً نهضت احد  بن حنبل در برابر عقل

گرايي معتگله بش و مخالش بود   باعقل رو درک عقل و تد،ک به عقل در ان يشه ديني داشت  و ازاين

دان،ت و عقل افراد عادي را تحت تأثير شرهواو دان،رته و    زيرا او عقل مد وح را عقل اوليان الهي مي

پرسرت   دان،ت  هدۀ معار  ديني عقهي بودن ف اما عقل اوليان الهي نه عقل مرردم شرهوو   ارزش مي بي

ش   ثانيراًف او معتقر     حابه مراجعه ش ل و از آنام تقهي  ميعادي  بنابراين باي  براي فهم دينف به فهم ص

بود که در مباحث ديني نباي  اجتهاد کردف بهکه باي  تابع محض جريام ح يثي صرحابه برود   ثالثراًف او    

گراييف اصوزً مخالش پرسشف بحث و طرح کردم مباحث ج ير  و   عالول بر مخالعت با اجتهاد و عقل

گرايرام صرحابه برودف مخرالش طررح       که قائل به تقهي  از سنت ح يث ول بر ايناختالفي بود  يعني عال

 م،ألۀ ج ي  هم بود 

در چنين فضائي رشي رضا با تأکي  بر سنت سهش صالوف م عي است که اين سنت عقهي اسرت و  

کن   درنتيجه عقل سهعيه اسير و  تدام تالش خود را صر  توجيه عقهي نظرياو احد بن حنبل و    مي

گراييف آزادان يشي و  ( شعار عقل11فص 1ج ف1388 فيحنعگردد ) هاي احد  بن حنبل مي دم ان يشهخا

ستيگف منجد  و متعص  مذه  سرهعيهف   ها بر سنت عقل سو و تطبيق اين آرمام م رم سازي دين از يک

 حاصهي جگ درهم ريختن نظام فهم دين و ايجاد تضاد در نوسهعيه ن اشت 

 شي با تحريم پرسشاندي . شعار آزاد۱-۴

ترين مباحث دين را آزاد کردم ان يشه و بازخواني متوم ديني برراي اسرتنباظ    نوسهعيهف يکي از مهم
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هاي  ان   اما در عدل با تد،ک به يکي از اصول سهعيهف پرسش ج ي  و م رم از احکام دين عنوام کردل

شود که ان يشه ديني نره   ن امر سب  مياي در عهم فقه را تحريم کردن   اي گونه ج ي  در عهم کالم و به

فقط مقي  به تقهي  از فهم سهش صالو شودف بهکه اساس ان يشه هم زير سؤال رفته و درنتيجره جامعره   

دچار انجداد در نظام اعتقادي شود  مشهورترين جدهه در اين باب پاسخ مالرک برن انرس اسرتف کره      

ازسرتوان  » سؤال ش  او چنرين جرواب داد:     «تويالرحدن عهي العرش اس»از او دربارۀ آيۀ شريعۀ  قتيو

معناي استوان معهوم است و کيعيت آم «  »معهوم والکيش مجهول واإليدام به واج  وال،ؤال عنه ب عۀ

 (11ص ف1111)مق سيف« مجهول و ايدام به اين آيه واج  و سؤال از آم ب عت است

دين خ اون  دستور دادل بود که سؤال  در ادامۀ اين رويکرد رشي رضا م عي است که قبل از اکدال

 نکني ف بع  از اکدال دين که به طريق اولي نباي  سؤال پرسي  و مردم را به حرج افکن :

زيرا ماقبل از اکدال دين از سؤال در امور مبهده نهي ش ل بروديم  زيررا خر اي متعرال     

ف )الدائر ۀ  ( أَش نيَاََ إِن أ بْندَ لَك نمْ أَسكنم ك مْ    یَنا أَیههَنا الَنذِیَْ آمَن نوا الَ أَسْناَل وا عَنْ         ):فرماير   مي

اين حرمت سؤال قبل از اکدال دين بودف آيا بع  از اکدال دين چنين سرؤازتي  (111ص
ولي ما عهداي اسالم به اين اوامرر و نرواهي تد،رک نکرردل و      ؟باشن  حرام مؤک  ندي

ي کره ديرن کنروني    شروع به طرح م،ائل ج ي  و اختراع احکام ج ي  ندوديم  تا جرا 

ش ل است و مردم م،هدام را در ع،رر   اسالم چن ين برابر ديني است که بر پيامبر نازل
 (151ف ص 1ج ف1115رشي رضاف «)و حرج ان اخته است 

ها هده مخالش ديرن برودل اسرت  در بحرث      هاي فقها به اين پرسش درنتيجه اين ب،ط فقه و پاسخ

خالش سؤالي است که پاسرخ آم را صرحابه نر ادل باشرن   و     ش و م تبع احد بن حنبل به کالمي هم به

 (51ف ص1فج1115رشي رضاف ) کن   معتگله را به خاطر اين کار سخت سرزنش و متهم به ب عت مي

 . درک غلط از اختالف در فتوا و مبارزه با آن۲-۴

 يکي از مشکالو ج ي سهعيه و نوسهعيه در فهم دينف عر م درک درسرت منشرأ اخرتال  فتروا و     

باش   اينام بر اين انگارن  که نصوص ديني معنراي واضرو و روشرني داردف و     اختال  در م يريت مي

ها يا ناشي از خطاهاي سادل در فهم العاظ متوم استف يا ناشي از خباثت و تحريش دين  اختال  در آم

بش و  (153ف 5) «شِيَعًا لَسْتَ مِن هكمْ فِي شَيٍَْ إِنَ الَذِیَْ فَرَق وا دِینَهكمْ وَكَان وا»است  آنام با تد،ک به آيۀ شريعۀ 

داننر   و چرارۀ آم را    اختال  در فتوا و عقي ل و حتي اختال  در م يريت را مذمت کردل و حرام مري 
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يعنري تد،رک بره کتراب خر ا و سرنت       ( 53ف1) «فَإِن  أَنَازَعْت مْ فِي شَيٍَْ فَر دهوهك إِلَى اهللِ وَالرَسكولِ»آيۀ شريعۀ 

دانن   گويي که امکام ن اردف دو نعر ان،ام مؤمن و براتقوا و متخصرص در فهرم     يامبر در اختالفاو ميپ

دين با مراعاو اصول و قواع  عقالئي فهم متوم در فهم کتاب و سرنتف يرا در مر يريت يرک جامعره      

سرت  که رشي رضا در بحث مجهس اهل حل و عق ف کره قررار ا   باهم اختال  داشته باشن ؟  جال  اين

هم اختالفاو فتوائي را سامام ده  و هم براي امور جاري م يريتي قانوم تصروي  کنر ف در صرورو    

ش و رد کردل و م عي است که از کجا معهوم که حق برا   نظر اعضاف پذيرش نظر اکثريت را به اختال 

مر عي  « اهلل و ام تتبع اکثر من في ازر  ليضهوک عن سبيل»اقهيت نباش   بهکه خ اون  متعال در آيه 

باير  بره قررآم و    « تنرازع   »است که اصوزً تبعيت از اکثريت غهط است  بنابراين باي  طبق آيۀ شرريعۀ  

سنت مراجعه کردل و با پي ا کردم نظريۀ درستف اختالفاو را حرل کررد  گرويي کره عالدرام دينري و       

وم جدعي باي  تازل بره  بگرگام سياسي عضو اين مجهس ب وم مراجعه به قرآم و ح يث نظر دادل و اکن

اي از فهم ديرنف او مر عي    قرآم و ح يث مراجعه کنن  و نظريۀ قراني را کشش نداين ؟  با چنين تهقي

يعني اگر امت نظرراو مختهرش را   « ها صحيو باش  اصوزً قرآم زمينه اختال  ن ارد اگر نيت»شود:  مي

نن ف هيچ اختالفي نه در فتوا و نره در  رها کردل و با ص ق نيت به کتاب و سنت و آثار صحابه رجوع ک

بيشرتر ايرن بحرث و جر ل و رد و انکرار عهدرا در       » شود که  رو او م عي مي اجرا وجود ن ارد   ازاين

م،ائل دينيف ناشي از هواي نعس است    و هدانگونه که غگالي در کتاب احيان عهوم دين گعتره اسرتف   

ف ترالش برراي ک،ر  منصر  قضراوو برودل       سب  اصهي در اختالفاو و مجرادزو فقهراي اسرالم   »

 ( 51ف ص1ج ف1115رشي رضاف ««)است

برد  زيررا بررخال     ست چنين رويکردي به فهم دين اصوزً عقالنيت فهم را زير سؤال مياواضو 

بهکه خود قرآم بر متشرابه برودم     تنها متوم قرآم هدگي صريو ني،تن ف نظر رشي رضا و هدعکرانشف نه

الراسرخوم  »دارد  و خ اون  متعال تع،ير اين مشکالو را به اهرل تخصرص و   بعضي از آياو تصريو 

الخصروص امرور اجرايريف     و اصوزً اختال  در فهم متوم ديني و عهري  1واگذار کردل است « في العهم

کراو در فهم متوم ديني و مباحث اجرايريف   امري کامالً عقالئي و مرسوم بودل استف و خود صحابه به

آلي و آرماني ان يشي م در مورد متوم ديني  ش ن   اين اي ل حتي زدوخورد و جنگ ميدچار اختال  و 

 ........................................................................................................................  
مبنا و غير منطقي افراد غيرر   با نظرياو غيرتخصصي و عاميانۀ و بيواضو است که پذيرش نظرياو تخصصي اهل عهمف    1

متخصص کامال متعاوو است  از اين رو در اسالم فقط نظرياو تخصصي يعني اجتهاداو و فتواي مجته ين پذيرفته شر ل  

 هاي ادعايي افراد غير متخصص فاق  ارزش اعالم ش ل است  و نظراو و قرائت
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اي جگ درهم ريختن نظام استنباظ احکام و مر يريت جامعره نخواهر  داشرت  اصروزً       و م يريتي ثدرل

دهن   مثالًف در شوراي پگشکيف فرر  برر    عقالي عالم مجالس تخصصي را براي هدين امر تشکيل مي

نظر دارن  به شرور نش،رته و بعر  از عر م      ه چن  پگشک که در يک م،ألۀ پگشکي اختال اين است ک

داننر   زيررا    توانايي آنام در وح و نظريهف اکثريت آران را بهتررين رال در کشرش نظريرۀ صرحيو مري     

اي کره اقهيتري از اهرل      پذيرنر  قاعر تاً باير  از نظريره     اي که تع اد بيشتري متخصص آم را مري  نظريه

تر باش   در امور فقهي و سياسي هم فر  بر ايرن اسرت    آم را قبول دارن  به واقعيت نگديک تخصص

انر  امرا    گيري را رعايت کرردل  که ک،اني که عضو يک شورا ه،تن ف هده قواع  ديني و عقالئي تصديم

ترر   يوحل عقالئي براي کشش نظريرۀ صرح   رو اکثريت در شوراف رال ان   ازاين باز به نظريۀ واح  نرسي ل

باش   و اين امر با نظريۀ اکثريت مردم در امور غيرتخصصي کامالً متعاوو است  و تد،ک بره ايرن    مي

شود  عر م درک ايرن نکتره     آيۀ شريعه درواقع خطايي واضو در تطبيق اين قاع ۀ عقالئي مح،وب مي

فهم دين کافي اسرت   تنهايي براي  شود اصوزًف قرآم به رسان  که سي  قط  م عي مي جايي مي کار را به

شررظ خهروص نيرت؟  بعر       نه حتي هدۀ آمف بهکه آياتي چن  از آم براي فهم دين کافي استف البته به

ومعوج از چن  آيۀ قرآم تدام مخالعرام خرود را از عهدراي اسرالم در طرول تراريخ و تدرام         بافهدي کج

هاي  روش اتباع او به تشکيل گرول م،هدانام را به ع م فهم دين و کعر و ارت اد متهم کرد  در ادامه اين

 انر    شر ل  ان ف که در سر د اجرراي حکرم مرتر  برر هدرۀ م،رهدانام جوامرع اسرالمي          جهادي پرداخته

تقروايي و   هرا را بره بري    که در مواجهه با ديگر م عيام فهم دينف آم و جال  اين (11ف ص1939)قط ف

ناف م عي اسرت کره اگرر ديگررام ديرن      کنن   زيرا هر شخصي در اين مب تبعيت از هواي نعس متهم مي

 ان ؟   دين تقوا و بي ان يشن ف پس معهوم است که بي ان يشن   و چوم ندي داشته باشن ف مانن  من مي

 . حرمت تقلید و رواج خود اجتهادی ۳-۴

يکي از اختالفاو مشهور در جهام اسالمف اعم از شيعه و اهل سرنتف بحرث اجتهراد برودل اسرت       

ان  که به رواياو نظام منطقي و اجدازً معقرول دادل و برا    قواع  اصول فقه سعي کردلمجته ام با وضع 

رد احاديث ضعيش يا جدع روايراو متعرار ف فترواي خرود را از مجدوعرۀ روايراو اسرتنباظ کننر           

درنتيجه افرادي که فاق  تخصص در اصول فقه و روايت شناسي بودنر ف ززم برود بره اهرل تخصرص      

اجعه ندودل و اصطالحاً تقهي  نداين   در قرم چهارمف با دسرتور خهيعره براب اجتهراد     يعني مجته ام مر

من،  ش ل و هدۀ عهداي اهل سنت موررش بره اسرتنباظ احکرام م،رائل ج ير  در چرارچوب نظرام         
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گرايام مخالش اجتهاد برودل   اجتهادي ائده اربعه ش ن   در برابر روش مجته امف نوع مح ثين و اخباري

عنوام فتوا نقرل نداينر      تن  که از چارچوب رواياو خارج نش ل و فقط عين رواياو را بهو اصرار داش

من  کردم عقالئي رواياو مختهش و گاهاً متضادف مخالش بودن   تا حر ي   آنام با هرگونه تأويل و نظام

 که مشهور است که ابن حنبل در يک م،ههه به خاطر وجود رواياو مختهش به هعرت گونره فتروا دادل   

شر و مرذمت کرردل و برا ادبيراتي گرال        رو آنام با رد اساس تقهي  و اجتهادف اين کار را بره  است  ازاين

هراي ب،رياري    نامي ن   آنام در اين زمينه کتاب تکعيري عدل مجته ام را مخالعت با قرآم و رواياو مي

بغيره  » فنوشته صرالو فالنري  « نصارایقاظ همم الولي االبصار لالقتداَ بسيد المهاجر و اال» ان   مانن  هم نگاشته

ف رسرالۀ تحرريم تقهير  از ابرن     شوکانياز امام « الد،تعي  في الرد عهي من انکر ازجتهاد من اهل التقهي 

هرايي در   تيديه و ابن قيم؛ و حتي محد بن عب الوهاب و ب،ياري از اتباع او در ادامۀ اين سنتف رسراله 

که اخباريوم شيعه هم با نظرام اجتهراد و تقهير      ( جال  اين39ص ف1931پاکتچيف)  ان  رد تقهي  نگاشته

 ان   مخالش بودل و کت  متع دي در اين باب نگاشته

در دورام ج ي  نوسهعيه هم خواستار انعتاح براب اجتهراد و لرگوم احيران حيراو عقهري در امرت        

قهي  مخالعرت کرردل و   جاي ترويج نظام اجتهاد و تقهي  صحيو با اساس ت اسالمي ش ن   اما متأسعانه به

ستيگ  ت ريج در باتالق سهعيه افتادن   يعني سنتي عقل با شعار بازگشت به سهش صالوف آنام ناخواسته به

جراي   گرايام حنبهي ش ن   سنتي که به که مخالش اساس اجتهاد و تقهي  و منادي تقهي  از سنت ح يث

دان   درنتيجه اين مناديام اجتهاد  الو مياجتهاد در احاديثف با اصرار تدام خود را مقه  محض سهش ص

رو از هدرام کورسروي    گراييف دچار تقهي  مضاعش ش ن   تقهي  از مقه ام  نه مجتهر ام  ازايرن   و عقل

 هم محروم ش ن   گرا تقهي  از مجته ام عقل

رشي رضا با تد،ک به آياو نهي مشرکام از تبعيت کورکورانه از پ رانشامف م عي شر  کره تقهير     

قَنال وا   بَل »إن اهلل أعالى ذم التقليد ، ونعى على أهله »از اين باب بودل و تبعيت از غير معصوم حرام است هم 

مناررل مقه   ( او در مقالۀ51ف ص1فج1115رشي رضاف ) «إِنَا وَجَدْنَا آبَاََنَا عَلَى أ مَةٍ وَإِنَا عَلَى آثَارِهِم مههْتَدكونَ

هرا   سهعيهف بش و با اهل تقهي  برخورد کردل و آنرام را بره انرواع تهدرت     در ادامۀ ادبياو تن  و مصهو

هرکس اجتهاد را رد کن ف هدانا حجت خ ا را رد کردل است     و چه رهم و جنايتي از ايرن  »نوازد   مي

 «نامنر    آنرام خرود را عهدران اسرالم مري      کره  درحاليان ف  که اين جهال در حق اسالم روا داشته بگرگتر

سرالطينف منرافقف بررادرام     خوار جيرلديگر اين عهدا را  درجايي(  او 911ص ف5فف ج1331ف )رشي رضا

 (31ص فق1115 ف( و )قرضاوي919ف ص1 ف ج1331رشي رضاف ) نام   شيطام و     مي
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سازي دين در ح  فهم اعراب عصر جاههيتف و غيرقابرل   اين لگوم اجتهاد هدۀ افراد به هدرال سادل

ب  ش  که ن،هي از م،هدانام به وجود آين  که هده خرود مجتهر  برودل و فهرم     اختال  دين قرآمف س

تقواييف جهالت  هيچ عالدي براي آنام حجت نباش   و از سويي هرگونه مخالعت با خود را ناشي از بي

جهراديف و اعرالم کعرر تدرام مخالعرام        مخالعامف شرک و    قهد اد نداي   بنابراين با تشکيل يک گرول

هاي جهرادي   که اين اعالم شرک و کعر شامل ديگر گرول ها برود  جال  اين جنگ تدامي آمخودش به 

هاي  تکعيري هم ش لف و آنام با تدام ش و و ح و در حال جهاد با يک يگر ه،تن   چه رس  به گرول

 غير سهعي؟ 

 شديد و عدم تساهل با ديگر مذاهب  تعصب. ۵

نعرس برازي آنرام ن،ربت بره اعتقاداتشرام        عتدادبره هراي مهرم رويکررد نوسرهعيهف ا     يکي از ويژگي

رس  که  نعس باز به ح ي مي اين اعتدادبه  (91فص 1115 فميسه( و)11و11فص1389جهبيف باش  ) مي

منطقف و متعصر  تهقري    آنام معتق او خويش را واضو مطهق دي ل و منکرام و منتق انشام جاهلف بي

سراز   ک گررول در جامعره چيرگي جرگ تعصر  بحررام      اي در ي شون   طبيعي است که چنين روحيه مي

اي  عنوام م،هدام عاقل و عالم بودل و نتيجره  نخواه  بود  حاصل چنين تعصبي ع م پذيرش ديگرام به

 جگ درگيري و بحرام در جامعه نخواه  داشت 

از سويي تأکي  ب،يار بر احاديث دال بر وح و فرقه ناجيه و اهل جهنم قطعي بودم تدرامي فررقف   

( و اين هدام مصيبتي اسرت  98ف ص 1111فالتديديکن  ) نعس کا ب را در آنام تش ي  مي اعتدادبه اين

 هاي تکعيري و بع  نابود کردم جداعت م،هدين خواه  ش   که زمينه ان يشه

 تلقي غلط از قانون و قانون ستیزی. ۶

سرتيگي اسرت      انومقر   هاي سهعي وجود داردف نوعي يکي از معضالتي که در ميام ب،ياري از گرول

عهت اين امر را باي  عر م درک درسرت سررام نوسرهعيه از قرانوم دان،رت  امثرال رشي رضرا و بعر           

اي در برابرر   هاي جهادي آمف اصوزً قانوم حکومتي را پ ير ل  هايي چوم اخوام الد،هدين و شاخه گرول

قرانوم بره معنراي جعرل      شرع دان،تن   و اصوزً قانوم را موضوع بشر دان،ته و م عي ش ن  که وضرع 

رو از  کردل و کافر است  ازايرن « غير ما انگل اهلل»حکم توسط ان،ام ب عت بودل و عامل به آم حکم به 

معنرا برودل و دموکراسري مخرالش اسرالم       نظر ب،ياري از آنام اصوزً قوۀ مقننه در حکومت اسالمي بي

 است 
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کن   و اين را مص اق  کردن  تکعير مي عدل مي« ياسا»که به  ابن تيديه حکومت تاتار را به خاطر اين

( ب،ياري از نوسهعيه هرم اصروزً   111کن  )کوناکاتاف ص خطاب مي« غير ما انگل اهلل»يا « حکم الجاههيه»

قررآم قرانوم   « القررآم دسرتورنا  »نوشتن قانوم اساسي را کعر دان،ته و درنتيجه شعار اخوام الد،رهدين  

انر  کره    هباني و زلوم با تهقري ت،راوي قرانوم خررد و شررعف مر عي      رو ن باش   ازاين اساسي ماست مي

گذاري فقط از آم خ است  و به هدين خاطر دموکراسري و تشرکيل پارلدرام از اسراس مخرالش       قانوم

 ( 91ف ص 1111فزلومباش  ) اسالم مي

و واضو است که اين تهقي به خاطر ع م فهم معناي قانوم صورو گرفته است  زيرا جعرل قرانوم   

باشر   بره ايرن     کشوري مانن  جدهوري اسالمي ايرامف به معناي جعل قانوم در  يل احکام الهي مي در

باشن   و به تعبير حضرو امام رل  معنا که قوانين نظام تطبيقاو کهي احکام شرعي براي ادارۀ جامعه مي

 (11ف ص1913ف ينيامام خد) باش   ريگي مي مجهس شوراي اسالمي درواقع مجهس برنامه

 زدگي  انديشي سیاسي و آرمان ساده. ۷

شهر پن اري ص ر اسالم و دورام سهش صالو شکل گرفته اسرت  ايرن    نوسهعيه بر محوريت آرمام

هراي   گرايي تراريخي هدررال اسرتف در تحهيرل     بيني و غيرواقع سادل  خوانش از سهش صالو که با نوعي

اي از عالم سياست زمانرۀ خرويش    بينانه قعشود که آنام درک وا هم وارد ش ل و سب  مي اجتداعي آنام 

گرردد  زيررا سرب      شرودف تشر ي  مري    ن اشته باشن   اين ضعش به ميگاني که بر سهش صالو تأکي  مي

هاي صر ر اسرالم جامعره امرروز را      شود که اين جرياناو بخواهن  باعقالنيت سهش صالو يا روش مي

و مرور زمام موفقيت   ي مختهش نوسهعي تش ي  ش لها ادارل نداين   متأسعانه اين ان يشه در ميام ن،ل

اي کره سرب  از دسرت رفرتن      هرا را بيشرتر کرردل اسرت  معضرهه      سياسي آنام را کدتر و خطاهراي آم 

 آزادان يشي عقالئي م يرام اهل سنت ش ل است 

 . سید جمال و سیاست اتحاد بي بنیاد۱-۷

ت شک،ت جهام اسالم تعرقه اسرت و  کرد که عه هاي اول اين جريامف سي  جدال فکر مي در ن،ل

شرق  شرق؟ تدام  هن و فکرم را  پس» خواست جهام اسالم را متح  نداي   بع  با چن  طرح سادل مي

ترين مر  آمف مرر  تعرقره و    براي تشخيص بيداري و درمام آم اختصاص دادم  دريافتم که کشن ل

ف 1ف ج1111)ازفغرانيف  «ر اخرتال  اسرت   هرا د  هرا در اتحراد و اتعراق آم    ف و اختال  آم تشتت آران آم

 (115ص
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ف ترا جهرام   کرار ب،رت  تدام تالش خويش را به هاي ديپهداتيکف  حل با رالاو براي حل اين مشکلف 

ف که جهام اسالم را تحت خالفت عظداي عثداني خواست او مي اسالم را عهيه استعدارگرام متح  کن  

ترالش  اي  عدهي نشر م ايرن برنامرهف در دورل   توجه به  اما با  (53ف ص1331باهم متح  نداي  )عدارلف 

ف تا آنام جهام اسالم را کردف مجهس شورايي از عهداي اسالميف به محوريت خالفت عثداني ايجاد کن 

  طرحي که با پشتوانه دربار عثداني شروع ش ف و چن ين نامه هم به عهداي مختهش جهام متح  نداين 

هراي مختهرش م،رکوو رهرا      ع م استقبال از آم توسط عهدا و حکومتم نگاشته ش   اما به دليل اسال

 (115ف ص1ف ج1111ش  )ازفغانيف

هاي او براي اتحاد جهام اسالمف چن  نکته قابرل   اما فارغ از نکاو مثبت زن گي سي جدال و تالش

ر ناتدرامي  تأمل وجود دارد  اوزً تحهيل او از عهت انحطاظ جهام اسالم و ارجاع آم به م،ألۀ اتحاد کرا 

ها پيروز شرون ف   ش ن ف مدکن بود در جنگ بود  زيرا هرچن  اگر کشورهاي اسالمي اگر باهم متح  مي

تنهايي حريرش   ولي معضهۀ اصهي پابرجا بود  زيرا اوزً هرک ام از کشورهاي اسالمي در گذشته خود به

دادل و ترا نگديرک    هرا را شک،رت   چنانچه آقامحد خام قاجار توان،رت روس   کشورهاي غربي بودن ف

ها سهطام بالمنرازع غررب بودنر   بنرابراين اقتر ار گذشرته امرت         ها تا قرم برود  يا عثداني م،کو پيش

افترادل و   اسالمي چن ام به اتحاد نياز ن اشت  و اساساً نظام داخهي اين کشورها در قياس با غرب عق 

اجرا هم نبود  زيرا واضو است کره   ن امر قابلغيرکارآم  بود  اما فارغ از اشتبال بودم اصل اين نظريهف اي

الخصروص در   راحتي باهم متح  شون   عهري  ان ف به ها باهم اختال  داشته امکام ن ارد جوامعي که قرم

دوراني که دشدني قوي چوم انگهيس عهيه چنين اتحادي فعاليت کردل و سرعي در ايجراد تعرقره برين     

ص ها شاهگادل از مقاماو حکرومتي موجرود و آرزوهراي     تر دست برداشتن ها دارد  و از آم سخت آم

دور و دراز خود و سپردم ق رو به دست يک شرخص چروم خهيعرۀ عثدراني کره مطهقرًا شخصريت        

نروعي   شر و از او متنعرر برودل و بره     محبوبي نبودل و ب،ياري از حاکدام کشورهاي مختهش اسالمي به

تر درخواست او از عهدراي شريعه برراي اسرقاظ       خواستار گريگ از حوزۀ نعو  او بودن   و از آم عجي

 (11ص ف1959 ف1ج صرعائيف  حکومت قاجار و واب،ته کردم تنها دولت شيعه به دولت عثداني اسرت ) 

هراي سياسري    آلرود از فعاليرت   اي ح،ررو  هايي که واضو بود به شک،ت انجامي ل و او در نامه ان يشه

زار دربارهاي فاس  کاشرته   ي اصالح خود را در شورلکن   که چرا تدام بذرها خويش ابراز پشيداني مي

داشررتن در قتررل  کرره آخرازمررر او بررا اتهررام دسررت (جالرر  ايررن151ف ص8ف ج1111اسررت  )ازفغررانيف 

شررال از سرروي ايرانيررام مررورد تعقيرر  قرارگرفتره و در عثدرراني هررم برره دليررل حدايررت از   ناصررال ين 
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هيعه عثداني قرار گرفت و بعر  از تحدرل يرک    هاي خ يو مصر از عثداني  مورد غض  خ طهبي ج ايي

-131ف ص5ف ج1111دورل حصر خانگي در کاخ آستانه با مرگي مشرکوک از دنيرا رفرت  )ازفغرانيف     

131) 

 . عبده و تربیت بدون سیاست۲-۷

سري جدال در سياسرتف در تعريطري آشرکار يکبرارل از        بع  از او عب ل با مأيوس شر م از افرراظ  

او با ادبياتي عجي  م عي ش  که سياست فکر و دين و عهم را مقهور خرويش  سياست رويگردام ش   

 ۀ تضطه  العکر أو ال ين أو العهممم ال،ياس»پنال برد   به خ ا کردل و از شر لعظ سياست و مشتقاو آم

أعو  باهلل من ال،ياسۀف ومن لعظ ال،ياسۀف و من معنى ال،ياسۀفو من کل طر  يهعظ من کهدۀ سياسۀ   ف 

ن کل خيال يخطر ببالي من ال،ياسۀف و من کل ار  تذکر فيها ال،ياسۀف و من سراس و ي،روس و   و م

از  يف از هرر حرفر   استيس ياز معن استفياز لعظ س استفيبه خ ا از س برم ميپنال » «سائس و م،وس

 ينيدر  هنم خطور کن  و از هرر سررزم   استيس دربارلکه  ياليو از هر خ  يکه به زبام آ استيکهده س

آمروزش   اير صرحبت کنر     اسرت يس دربارلکه  يدر آم صحبت شود و از هر شخص استيس دربارلکه 

 اسرت يکنن ل و س استيو از هر س کن  مي ايکردل  ياسيکه کار س يعاقل شود و از ک، اي وانهيد اي ن يبب

 (891ف ص1311ف)عب ل«  اي شون ل

يف جهرام اسرالم را اصرالح نداير       خواست باتربيت دين حال او با چنين رويگرداني از سياست مي

که نهاد تربيت هم بخشي از جامعه است و امکام ن ارد کره يرک بخرش از جامعره بر وم       غافل از اين

هراي کرالم    الخصوص سياست پيش برود  زيرا تربيت نيازمنر  طررح   ها و عهي هداهنگي با ديگر بخش

کره در ايرن    باش   درحرالي  رسانه مي عهدي و اخالقي و وجود مربيام عالم و کارآم  و فضاي تربيتي و

عرصه نه يک نظريۀ تدام وجود داشت و نه نهادهاي ديگر با نظرياو او موافق بودن   زيرا او با داشتن 

گرايانه در مباحث اجتدراعي سرخت موردانتقراد     گرايانه در اعتقاداو و رويکردهاي عهم تعکراو سهعي

که او برا وسراطت    رغم اين رو عهي ق رو بود  ازاين و اقطاب صوفي و بعضي از نهادهاي  عهداي سنتي

هراي او بر وم    لرد کرومرف سعير انگه،تام در روسيهف به رياست اززهر رسي  اما طبيعي برود کره طررح   

جايي نرسن   درنتيجه او هم در اواخر عدر با تأسش از نتايج زحدراو   هداهنگي با ق رو و سياست به

تنها جنبش انقالبري وهرابي   » ا در اصالح امت اسالمي پ،ن ي  خويشف الگوي محد  بن عب الوهاب ر

بازگشرت بره اصرل     ضرورو بهيافت و  درستي بههاي م،ائل را  به اصالح حقيقي دست زد؛ زيرا ريشه
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يک انقرالب دينري     (911ف ص1931)پاکتچيف«اسالم و اصالح معتق او و اخالقياو م،هدانام پي برد

چنين برود کره    ل و بع  به اصالح در ديگر ابعاد جامعه بپردازن   و اينکرد که ابت ا دين جامعه را اصالح

ترين مذاه  اهل سنت  افکن جريام روشنعکري مصهوف الگوي مطهوب خويش را متحجرترين و تعرقه

 قرار داد ؟

 . رشیدرضا و الگو کردن وهابیت۳-۷

ب وم داشتن تشکيالو بع  از عب لف رشي رضا با درک اين مهم که تربيت جامعه در سطو عدومي  

ت ريج از نظرياو او عبور کردل و در عرصه سياسي  و کادر اجتداعي و سياسي عدالً غيرمدکن است به

هراي او هرم ماننر  اسرالفش يکري بعر  از ديگرر شک،رت خرورد  او هرم            هم فعاليت کرد  اما تالش

در پي احيان خالفرت  خواست خالفت عثداني محور جهام اسالم باش ف که نش   در ادامه او سخت  مي

را نگاشت  طرحري کره از جهراو مختهرش       «الخالفه العظدي»اسالمي عربي بود و در اين زمينه کتاب 

او که بنيراد نظريرۀ او برودل و هريچ       «اهل حل و عق »الخصوص نظريۀ  اجرا بود  عهي ناقص و غيرقابل

رشي رضراف  م ارائره نکررد  )  تعريش روشني از آم ارائه نکردل و هيچ سازوکار مشخصي براي اجالس آ

ت ريج به اي ۀ استادش رسي  کره   خالفت اسالميف او هم به  (بع  از شک،ت پروژۀ133ص ف5 ج ف1331

گام اول و خشت اول براي اصالح جامعهف اصالح ديني است  و در اين رال سراغ آل سعود و وهابيرت  

او حکومرت آل  ت و آل سرعود کررد    گراي سي جدال و عب ل را نثرار وهابير   رفته و ميراث اجدازً عقل

سعود را احيان کنن ۀ خالفت راش ل و بهترين حکومت بع  از خهعان راش ين نامير  و بعر  از چنر ين    

  سال ارتباظ محکم با آنام و تبهيغ وهابيتف آخرازمر جانش را هم در ب رقۀ امير سعودي از دسرت داد 

 (13ف ص1335)رشي رضاف 

 طم سیاسي.  اخوان المسلمین و تال۴-۷

  انر   آنرام   الخصوص اخوام الد،هدين هم در چنين گردابي گرفتار برودل  شاگردام رشي رضا و عهي

کره نره تروام     صورو بنيادين اصالح نداين   درحالي خواستن  که جامعه را به هايي سادل مي هم با برنامه

هراي   معرهف سياسرت  عهدي آم را داشتن  و نه توام م يريتي کافي را  حاصرل چنرين رويکرردي بره جا    

 پيدام و روز ديگرر دشردن بودنر      هاي اسالمي هم پان ولي اخوام الد،هدين بود که روزي با حکومت

عنوام يک جريام و حگب قروي در ادارۀ جامعره    و هرگگ نتوان،تن  خود را به (153ف ص1951عنايتف)

 باش   ب اخير مصر ميهم شک،ت آنام در جريام انقال به اهل سنت اثباو نداين   و آخرين مص اق آم
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 های جهادی و اصالح زوری جهان اسالم . گروه۵-۷

ن،ل جهادي اخوام يعني سي قط  و اتباع او ب ترين اين جداعت در عرصه سادل پن اري اصرالح  

خواهن  با  مي شون   آنام در ادامۀ نگال تکعيري خود به امت اسالميف در کدال سادگي امت مح،وب مي

اي ساخته و بع  برا چنر     مي کوچک از مؤمنامف چونام عصر پيامبر صف م ينهتشکيل يک جامعه اسال

راهر اسالمي را سرنگوم کردل و چوم ص ر اسالم هدۀ م،هدانام را  هاي به حرکت نظامي سادلف دولت

هاي غيرم،هدام را هم ت،خير نداين   حاصل چنين فکرري   هاي خويش ندودل و بع  دولت تابع ان يشه

هاي جهادي است که کهيت جوامع اسالمي را کافر تهقي کردل و وريعۀ خود را جنرگ   گيري گرول شکل

هم واضو استف جنگ و ناامني و کشتار و ترور م،هولين دول اسالمي  با آنام اعالم نداي   و حاصل آم

هرا و بر نام کرردم اسرالم و      گنال و در آخر شک،ت و اع ام سررام ايرن گررول    و در ادامه م،هدانام بي

 ين  م،هد

 گیری نتیجه
گيري و ب،ط تد م اسالمي داشته اسرت  ايرن فقره برا      فقه سياسي اهل سنت نقش مهدي در شکل

الخصروص پرذيرش نظرراو     تأکي  ب،يار بر حعظ جامعه بر محور حاکم و لرگوم تبعيرت از او و عهري   

از سرويي   ش ل اسرت  و  معتيام او در احکام دينف سب  تثبيت و تقويت نظام سياسي در جامعه اسالمي

با تأکي  مضاعش بر جايگال آمف دست حاکدام را براي ت بير جامعه اسالمي باز گذاشته است  هرچنر   

متأسعانه اين تأکي  بر اقت ار و امنيتف سب  سوناستعادل حاکدام نازيق ش ل و حاکدام م،تب  و فاسرق  

هايي چوم  ق رتدن  در دورل و رالم را بر جامعه حاکم کردل است  اما به ق رو رسي م حاکدام زيق و

بويه و سرامانيام و غگنويرامف و حتري در دورام بعضري از سرالطين       اوايل خالفت عباسيف يا دورام آل

هاي تد ني اسالم استعادل نداينر   طبيعتراً در دورام    عثداني و گورکاني توان،تن  تا ح ودي از ررفيت

ادل ش ل و فقه سياسي ابگار اسرتب اد خهعرا و   حاکدام نازيقف از ررفيت فقه سياسي اهل سنت سوناستع

هراي   عنوام جرياني اصالحي سعي کردل است کره زمينره   سالطين فاسق و فاجر ش ل است  نوسهعيهف به

اي چوم نظام خالفت راش ل را بر جامعه اسرالمي   اعتقادي چنين احکامي را از بين بردل و نظام سياسي

الخصروص صر ر اسرالم پنر اري      هم احکام اسالميف و عهري حاکم نداي   اما متأسعانه به خاطر سون ف

دنياي امروزف عدالً جامعه را از ب،ياري از مگاياي فقه سنتي اهل سنت محروم کردل و مشکالو ع ي ل 

و اساسي ديگري بر آم ايجاد کردل است  سهعيه با تأکي  ب،يار بر اسالم واقعيف تدام جوامع اسرالمي و  
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کردلف درنتيجه ديانت اکثريت امت اسالمي را زير سؤال برردل و تهويحراً   غير اسالمي را جاههي خطاب 

انگارانره از سياسرت و ديانرت     کن   از سويي تهقي سرادل  يا تصريحاً آنام را نام،هدام و کافر خطاب مي

سياسيف سب  آرمام زدگي و ت ابير خام سياسي ش ل که عدالً ت بير جامعه را دچار اختالل کرردل و از  

سرازيي کره منجرر بره تعطيهري بخرش        سازي دين هم ش ل است  سادل پروژۀ عجي  سادل سويي سب 

عظيدي از عهوم اسالميف چوم فه،عهف کالمف تع،يرف فقه و     ش ل و عدالً هدۀ عهداي اسالم جاهرل و  

فاسق تهقي خواهن  ش   حاصل چنين رويکردي به دين خوداجتهادي جواناني است که متعصبانه خود 

ان   بعر  از   حاب پيامبر)ص( تهقي کردل و وريعۀ خود را هجرو از اين جامعه جاههي دي لرا چوم اص

رراهر اسرالمي    تشکيل م ينه کوچکي از مؤمنامف براي ب،ط توحي  در عالم بره مبرارزل برا جوامرع بره     

هرايي جرگ خشرونتف تررورف جنرگ       ان   حاصل چنين ان يشره  هدت گداشته برخاسته و به نابودي آنام 

 و ويراني تد م اسالمي چيگ ديگري نخواه  بود داخهي 

 منابع
    وزارۀ الشهوم اإلسالميۀ واألوقا  فال،ياسه الشرعيه (هر1118) فبن عب  الحهيم  احد  فتيديهابن  1

  ف بيروودار يعرب فمق م ابن خه وم ف(1111ف )بن محد  عب الرحدن فخه ومبنا  1

  191 فافق تد ني آين ۀ انقالب اسالميابو ر مظاهريف   9

  ازمه الخالفه و ازمامه فقاسم فاسع   1

 فيخ،روشراه  ي هاديسر  قير ف برا تحق 3-1ف جآزثار الکامههف (م1111ف )ال ين جدالازفغاني ال،ي    5

   مصر

  بيروو  فدار الکتاب العربيف  (م1311ف )العروۀ الوثقى عب لف األفغاني و  5

  يبخار ويصح (فجا ف بيتا بي ) البخاري محد  بن مسداعيل بن مبراهيم بن الدغيرۀف  1

 ( ع)تهرامف دانشگال امام صادق فهيو سهع ييادگرايبن (ف1931)نفيح، فيو هوشنگ احد  فيپاکتچ  8

   ف دار الجبههال،ياسۀ الشرعيۀ (فم1111)التديديف أبي عدر محد ف  3

 فيالگهرران بالعرالم  العربر    فهير قراطيديمراتر  ال   ياعه يالشور (فم1331)فمحد  قيتوف فيالشاو   11

    هرلقا



 
 رویکرد نوسلفی و از بین بردن ظرفیت تمدنی فقه سیاسی اهل سنت

 

 
 

111 

ف ضررورۀ النقر  الرذاتي لهحرکرۀ اإلسرالميۀف بيررووف       في النق  الرذاتي  (فم1389ظف )جهبيف خالص  11

   مؤس،ۀ الرسالۀ

   لبنام -روويف دار التنويرف بالثورل يال  ليمن العق (ف 1388) فح،ن فيحنع  11

 http://studies.aljazeera.net   نوفدبر 19 فاألح  فهيال وله ازسالم ميتنظ(1111)الخطي ف معتگف  19

    ينيونشر آثار امام خد ميموس،ه تنظ فچاپ دهمف تهرام فهيفق تيوز (ف1913ف )روح اهلل فينيخد  11

يروم  »ف مجهره  «مسالم برال م،رهدين   وم،رهدوم برال مسرالم     »(ف 1111اکتبر  19) فعاصمف ال سوقى  15

  ف  قاهرل«ال،ابع

    کويت فهمکتبه شامه فرسائل ال،نۀ و الشيعه (ف1335ف )سي محد  فرشي رضا  15

الهيهۀ الدصريۀ جه ف  11(ف در تع،ير الدنار) تع،ير القرآم الحکيم (فم1331) رضاف سي محد فرشي   11

  ف مکتبه الشامههف کويتالعامۀ

    ف مکتبه الشامههفکويتمجه ا( 95)کامهۀ  فمجهۀ الدنار (فم1115)رضاف سي محد فرشي   18

    يقمف توح (ف1)خيتار نۀييدر آ يگر يسهع (ف1931) ف جععر فيسبحان  13

   ف قم(ع)انتشاراو امام صادق  (ف1)يعده ۀو کارنام يفکر يمبان تيوهاب(ف1981) جععرف فيسبحان  11

 ف منشوراو حگب التحرير  نظام الحکم في ازسالم(ف 1111زلومف عب القيومف)  11

 يالدجهرس ازروبر   فتقييم عام لهعقه ال،ياسري اإلسرالمي   (فم 1115) فصالح ال ين فأرقه دام سهيم  11

   اسطنبول فألفتان و البحثل

  الرسالهموس،ه  ف روويب ففقه الخالفه و تطورها (فم 1118ف)احد عب الرزاق  فيسنهور  19

  انتشاراو جاوي امف  تهرامف چاپ سوم فرهبرام مشروطهف (1959) ابراهيمف فصعائي  11

النشرف  دارالطباعه و فتحعۀ الترک في مايج  ام يعدل في الدهک (فم1331ف )طرسوسيف نجم ال ين  15

  بيروو

   طنطا فريدار البش فعن  ازمام ح،ن البنا ياسيالعقه ال، م(ف1333)فابوفارس محد  فعب القادر  15



 
 (4)پیاپی  8931پائیز و زمستان ، 2، شماره 2، دوره مطالعات بنیادین تمدن نوین اسالمیدوفصلنامه 

 

 
 

118 

يشه متعکررام م،رهدام جهر  اولف تهررام: پژوهشرک ل       ان   (ف 1931) فاکبرو هدکارام عهيخانيف عهي  11

 http://rasekhoon.net .اولمطالعاو فرهنگي و اجتداعيف چاپ 

  يمصر دارالکت  العرب فيازفغان نيازعدال الکامهه لجدال ال  (ف1331ف )عدارلف محد   18

 فعنايرت حدير   ف1951 رفير رکبيف تهررامف ام  1جهر   فياسر يفقه س (ف1951ف )يعباسعه فيزنجان  يعد  13

   تهرام فان يشه سياسي در اسالم معاصر

    بىيجف تهرامف سازمام کتابهاىعرب اسىيس شهي در ان رىيس (ف1959)  فيحد تفيعنا  91

قرمف انتشراراو دار    فاز آغراز ترا عصرر حاضرر     يگر يتعکر سهع خيتار (ف1931) فيمه  فاميفرمان  91

   تيازعالم لد رسه اهل الب

  ف انتشاراو اديامف قمسهعيه از گذشته تا حال (ف1935) فمه ي ففرمانيام  91

ناشرروم   فو مقاصر ها  عهيضون نصروص الشرر   يف هيعالشر اسهيال، ق(ف1111) وسشفي فيقرضاو  99

   روويب

  قاهرل  فدارالصحول فالجحود و التطر  نيب ۀيالصحوۀ ازسالم ق(ف1115) وسشفي فيقرضاو  91

ف محدرود محدروديف مرکرگ نشرر     «معالم في الطريق»هاي رالف ترجده  نشانه ق(ف1939) سي ف قط ف  95

  www.ghotb@gmahl.comمي   اسالان يشه 

    روويموس،ه الرسالهف ب فهيعه يالدصهو الدعتر يازفغان نيجدال ال (ف 1389)  فيب الحدع فمح،ن  95

   اميف قمف نشر ادو ت،نن عيدر قهدرو تش ياسيتعکر س يها نهيزم (ف1985) محد ف يفم،ج  جامع  91

   ف وزارل ازوقا ف ريا 1ف جلدعۀ ازعتقاد (فم1111 -هر 1111) فق امۀ ابنالدق سيف   98

  صحيو م،هم(ف جا تاف بي بي) فم،هم بن حجاج يفشابورين  93

http://rasekhoon.net/

