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چکیده

نظام سياسي و قوانين ادارۀ جامعه يکي از مهمترين بخشهاي هرر تدر م مريباشر در تدر م نروين
اسالمي هم فقه سياسي بهعنوام بخش شريعتشناسي سياست در اسرالم بره هدررال فه،رعهف عرفرام و
کالم و عهوم تجربي سياسي جوامع اسالمي ارکام شکلدهن ل به ايرن بخرش از تدر م مريباشرن در
تد م اسالمي فقه سياسي اهل سنت به خاطر نوعي نگال پ،يني به مشروعيت و سايهنشريني قر رو و
آزاد گذاشتن عقل ت بيريف عدالً نقش خود را در طراحي نظام ق رو کمرنگ کردلف و در مقابل عامرل
مهدي در استقرارف ثباو و ادارۀ نظام خالفت و حکومتهاي واب،ته به آم بودل است امرا م،رههه مهرم
در بحث تد م نوين اسالميف بحث طراحي نظام سياسي مطهوب آم بودلف که متأسعانه هنوز در فضاي
سنتي اهل سنتف ارادۀ ج ي براي طراحي چنين ساختاري وجود ن ارد اما در مقابلف جريرام نوسرهعي
با تغيير رويکرد فقه سياسي اهل سنت از حالت پ،يني بودمف به پيشيني برودم و تأکير برر برازطراحي
نظام خالفت به نوعي نظام فقه سياسي اهل سنت را وارد اين عرصه کردلان زيرا به اعتقراد آنرام فقره
سياسي گذشته اهل سنتف به خاطر مشکالتي فاق توانرايي ززم برراي حرل چنرين م،رهههاي برودل و
نيازمن اصالح مي باش

اما متأسعانه اصالحاو آنام بهجاي حل مشکلف عدالً سرب

مشکالو فقه سياسي اهل سنت ش ل است عهيالخصوص اصرالحاو عجير

مضراعش شر م

گررولهراي تکعيرريف

نقش تخريبي ب،يار خطرناکي براي جوامع اسالمي ايجاد کردل است ازايرنرو شرناخت ررفيرتهراي
تد ني فقه سياسي اهل سنت از سويي و از آم مهمتر شناخت اصالحاو نوسهعي در اين نظرام فقهريف
تأثير ب،ياري بر نحوۀ تعامل با اهل سنت در طراحي تد م نوين اسالمي خواه داشت
واژگان کلیدی :نوسهعيهف تد م نوين اسالميف فقهسياسيف ررفيت تد نيف تکعير
........................................................................................................................
تاريخ دريافت 1931/11/1 :تاريخ پذيرش1938/8/19 :
* (نوي،ن ل م،هول)cmhp110@yahoo.com :
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مقدمه
مذه

اهل سنت به عنوام مذه

اکثريت م،هدانامف نقش مهدي در ساخت تد م اسرالمي داشرته

است طبيعتاً فقه سياسي آم بهعنوام يکي از کاربرديترين دانشها در عرصۀ ادارۀ دولرتهراي برگر
اين تد مف نقش مهدي در ساختار سياسي و ادارۀ جوامع آم داشته است فقره سياسري اهرل سرنتف از
ديرباز تالش کردل است که جامعه اسالمي بر محوريت ق رو خهعا و سالطين اسرالمي داراي ثبراوف
آرامش و امنيت بودل و به تبع احکام اسالمي را هرم اجررا نداير هرچنر ايرن فقره بره خراطر تأکير
بيشازح بر اطاعت از حاکدام جورف مانع از نق هاي مؤثر عهدا و جامعه ديني بهنظام قر رو شر ل و
ازاين رو در رهبري اعتراضاو و تحوزو سياسي نقش چن اني ن اشته استف اما يقيناً هدين فقه نقرش
ب،يار مهدي در ثباو اين حکومتها ايعا کردل است تد م اسالمي که حاصل قرمهرا حرکرت جوامرع
اسالمي در اين چارچوب بودلف و تحت تأثير ديگر عوامل فراز و فرودها و تحوزو سياسي ب،ياري را
تجربه کردل است اما اين سياست ديني در دورام معاصر با شک،تهاي مکرر حکومتهراي اسرالمي
در برابر استعدار غرب دچار نوعي بحرام فراگير شر عهري الخصروص برا سرقوظ نظرام خالفرت و
پذيرش نظامهاي سياسي سکوزر و غربي توسط اکثر کشورهاي اسالمي اين بحرام ندايامتر شر امرا
عهي رغم تدام ادعاهاي اين نظام هاف جوامع اسالمي نتوان،تن به رش مطهوب رسي ل و هدين امر سب
ب بيني اين جوامع به اين نظامهاي سياسي ش در چنرين فضرايي در برابرر رونر اسرالمگريرگ و گرال
اسالمستيگ جريامهاي غربگراف ب،ياري از م،هدانام با رويکردهاي مختهش سعي کردن که معرار

و

احکام اسالمي را دوبارل به عرصره جامعره آوردل و نظرام سياسري اسرالمي را احيران نداينر يکري از
مهم ترين جرياناتي که سعي کردل است که با بازتعريش اسالم و با تکيهبر تد م اسالمي در برابرر ايرن
موج غربگرايي باي،ت ف جريام نوسهعيه ميباش سي جدالال ين اس آبادي بهعنوام شخصيتي پيشررو
در اين جريامف با ن اي «ازسالم هو الحرل» مر عي شر کره تنهرا رال پيشررفت دوبرارل امرت اسرالمي
بازگشت به اسالم است او اسالم را مهمترين عامل تدر م سرازي عنروام کررد او اسرالم موجرود در
جوامع اسالمي راف اسالم اسديف خرافهزدل و ض تد م خوان لف که برراي بازگشرت بره اسرالم واقعري
تد م سازف نيازمن اصالحاو ج ي در هدۀ عرصهها و عهيالخصوص عرصۀ سياست مريباشر او و
مري انش سعي کردن که سنت فقه سياسي اسالم را از خرافاو موجود زدودل و نظام سياسي مترقياي
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
ميباش اما نقايص اين الگوي حکومتي ج ي تر از آم بودف که در دنياي ج ير قابهيرت اجررا داشرته
باش ازاين رو آنام از سويي با ش و و حرارو نظام فقه سياسي موجود اهل سرنت و حکومرتهراي
سکوزر آم را رد کردل و از سوييف توانايي ارائۀ نظام ب يل را ن اشتهان اين ران م سنت و جامان م از
م رنيته ديني سب

نوعي بحرام فکري و سياسي در آنام ش ل است بحراني کره حاصرل آم اعتررا

م اوم بهنظامهاي موجود و شک،ت زودهنگام بع از پيروزي ميباش که آخرين ندونرۀ آمف شک،رت
انقالب مصر ميباش و البته اين اعتراضاو در ب،ياري از اوقاو با ساختارشرکني و مبرارزۀ م،رهحانه
هم هدرال ش ل و از دروم آم سنت تکعيريهاي جهرادي چروم القاعر ل و داعرش سرربرآوردل اسرت
ازاينرو شناخت ررفيتهاي فقه سياسي اهل سنت و عهيالخصوص تأثير اصالحاو جريرام نوسرهعي
بر آم نوع جهتگيري و برنامه ريگي در تعامل با اهرل سرنت ب،ريار مهرم خواهر برود برا توجره بره
گ،تردگي ابعاد تد ني فقه سياسي اهل سنتف در اين مقاله سعي ش ل است که به بعضي از نقاظ قوو
فقه سياسي اهل سنت که به وسيهۀ ان يشۀ سهعي و نوسهعي تخري

ميشود بيشتر تأکي شود

الف .مفاهیم
تمدن
با توجه به مؤلعههاي مختهش تد مف تعراريش مختهعري برراي آم ارائره شر ل اسرت شراي بتروام
ماحصل آمها را چنين ارائه کرد« :وضعيت ايدنف پويا و بالن ل که در آم ابعراد مختهرش حيراو بشرري
اعم از فرهنگيف سياسيف اجتداعيف اقتصراديف عهدريف هنرري و مرادي ر ابرگاريف شرکوفا مريشرود و
ان،امها در هر يک از اين زمينهها دست به تولي و خالقيت ميزنن هر تد م حاصل هدکاري عديق
بين نظاماو مختهش يک جامعه است نظاماتي مانن نظام سياسيفاقتصاديف آموزشيف ديني ر فرهنگيف
نظامي و ميباش » (مظاهريف1939ف ص)191

ظرفیت تمدني
مقصود از ررفيت تد نيف استع اد و توانايي هرک ام از نظاماو و بخشهراي آم برراي سراخت و
بقاي يک تد م است طبيعتاً اگر بخشي از اين نظاماو فاق توانايي ززم براي هدکراري برا مجدوعره
نظاماو باش ف يا ب تر از آم سب

درهمريختگي نظاماو موجود در تد م شودف درواقع ررفيتهاي آم
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بخش را در ايجاد تد م از بين بردل و عدالً بهعنوام يک مانع براي شکلگيري يرا پويرايي و بالنر گي
يک تد م تب يل ش ل است

فقه سیاسي
واژۀ فقه سياسيف گال از آم تهقي عام ش ل و از آم فقه امور سياسي تهقي مريشرود درنتيجره هدرۀ
مباحث سياسي فقهف نظيرر مباحرث عرام جهرادف سياسرت داخهري و سياسرت خرارجي و ف را شرامل
ميشود (ابوالعضل شکوريف 1911ف ص )55اما در يک اصرطالح تخصصريتررف مرراد از فقره سياسري
«بخشي از شريعت اسالمي که با حقوق اساسي هدپوشاني پي ا ميکن يعني قوانين عام نظام سياسي و
چگونگي ادارۀ کالم آم را بر اساس احکام اسالمي بيام مينداي »( عدي زنجرانيف 1951ف ص )11در
اين مقالهف مقصود اصطالح دوم بودل و ازاينرو مباحث خرد سياسي به فقههراي تخصصري نظيرر فقره
جهادف فقه سياست داخهيف روابط خارجي و

واگذار ميشود

سلفیه
سهعيگري يکي از رويکردهاي کهي دين فهدي در ميام اهل سنت استف که بر ق اسرت م،رهدانام
ص ر اسالم و فهم آنام و ميراث عهدي و ديني آنام تأکي دارد ززمۀ چنين رويکرردي در بعر دينريف
به نوعي اعتقاد به اعهديت و اقرب بهواقع بودم سنت برجايمان ل از آنام ن،بت به ديگر عالدام تراريخ
اسالم و عهداي معاصر دارد (سبحانيف1981ف ص )11اين رويکرد بهعنروام رويکرردي کرم رونرق در
ميام بخش کوچکي از حنابهه وجود داشته است (فرمانيامف1931ف ص )91بهگونهاي که حنابهه و اهرل
ح يث کوچک ترين مذه

فقهي در جهام اهل سنت مح،وب ميشون در قرم هعرتمف ابرنتيديره و

شاگردش ابن قيم با احيان دوبارل اين ان يشه تا ح ودي آم را نظاممن کردل و تبر يل بره يرک مکتر
فقهير کالمي در حاشيه مذه

حنبهي ندودل و عدالً سهعيه معناي ج ي ي پي ا کردل و برر اتبراع ابرن-

تيديه اطالق ش (پاکتچيف1931ف ص )911هرچن جهام اهل سنت باز بره ايرن ان يشره روي خروش
نشام ن ادل و به کنج انگوا خگي ف اما در قرم دوازدهم بار ديگر محد برن عبر الوهاب باهدکراري آل
سعود مکت

ابنتيديه را احيان کردل و اين بار آم را در کشور عرب،تام و بعضي از مناطق ديگر جهرام

اسالم به ق رو رسان ن

151

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

نوسلفیه
در عر

مذه

سهعيهف به عنوام يک جريام ديرپاي فکري در جهام اسرالمف يرک مکتر

ج ير

فکري به وجود آم که آنآم هم م عي تبعيرت از سرهش صرالو بودنر سري جدال و عبر لف برهعنروام
بنيانگذارام اين مکت ف دورام باشکول تد م اسالمي را در قرروم اوليره يرادآور شر لف و آم را ميرراث
سهش صالو نامي ن آنام با تأکير برر عظدرت ايرن دورام باشرکولف رال نجراو تدر م اسرالمي را از
وضعيت عق مان گي فعهيف بازگشت به سنت فکري سياسي دورام قبل يا هدام عصرر سرهش صرالو
دان،تن آنام ميراث ان يشهاي موجود اسالمي را خرافه زدل و ناکارآم تهقي کردل و خواسرتار اصرالح
آم بر اساس ان يشه هاي سهش صالو ش ن ازجدهه خواستار اصالحاو ب،ياري در نظام فقره سياسري
اهل سنت ش ن رويکردي که تا ح ودي با رويکرد سهعيه سنتي همجهت ش ل اما از جهاو مختهعري
با آم متعاوو بود با توجه به تعاووهاي اين دو جريام سهعيگراف ب،ياري از محققرام ايرن جريرام را
«سرهعيه اصررالحي» يررا «نوسررهعيه» نامير لانر (سرربحانيف1931ف ص ) 3و (فرمانيررامف 1931ف ص)115
مهمترين منادي اين جريام را باي اخوام الد،هدين و گرولهاي سياسي و جهادي هد،و با آم دان،ت

ب .ظرفیتها و چالشهای فقه سیاسي اهل سنت در گذشته تمدن اسالمي
فقه اهل سنت بهعنوام يکي از اصهيترين منابع نظاممن کردم نظام سياسي و قوانين سامام دهنر ل
به اين نظام در تد م اسالميف نقش مهدي در اين تد م ايعا ندودل است با توجه به کاربردي بودم فقه
سياسيف اين عهم تالش کردل است که در نوعي تعامل با ديگرر عهروم زيربنرايي ترا حر امکرام نظرام
سياسي مقت ر و کارآم و منطبق با اسالم را در جامعه به وجود آورد طبيعي است که ايرن عهرم داراي
امکاناو و مح وديتهايي هم بودل استف که بهصورو اجدال بره آم اشرارل مريکنريم البتره در ايرن
نوشتار براي مراعاو اختصار بيشتر به مواردي اشارل ميشود که فقه سياسي نوسهعيه خواسرتار اصرالح
آنام ش ل است

 .۱تأکید بر اهمیت اجتماع با محوريت نظام سیاسي
مهمترين شرظ ززم براي شکلگيري يک تد مف وجود جدعيتي قابلتوجه از ان،امهاسرت کره در
يل يک نظام اجتداعي پيشرفته باهم هدکاري نداين ميرگام واب،رتگي افرراد بره اجتدراع و پرذيرش
نظاماو جامعه نقش مهدي در ثباو و تعديق اين ارتباطاو دارد وجود رواياو و فتاواي ب،ريار مبنري
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بر اهديت اجتداع و ع م جواز خروج از آم يقيناً يکي از عوامرل پاير اري اجتدراع امرت اسرالمي در
گ،ترۀ عظيم جغرافيايي آم بودل است اين تأکي تا ح ي است که اصوزً اهرل سرنتف خرود را «اهرل
ال،نۀ و الجداعه» مينامن يعني اجتداع اکثريت م،هدانام در يل نظام سياسي و لرگوم تبعيرت از ايرن
نظام و حاکم آم يکي از ارکام فکرر اهرل سرنت برودل و اصرو ًز معيرار حقانيرت ان يشرۀ اهرل سرنت
است (عهيخانيف1931ف ص )1چنانچه در ح يث مشرهور حذيعره کره برا عبراراو مختهرش در قالر
احاديث مکرر در کت
 )9515در اختال

اهل سنت آم ل چنين آم ل« :قال :تهرگم جداعرۀ الد،رهدين وممرامهم»(بخراريف

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

شکل گرفته استف باش

و هدچنين در اين کتابها دلها ح يث با اين مضدوم وجرود دارد کره « مَنْ

فَارَقَ الجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلَا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَةً » يعني هرکس يک وج
هدانا به مر

از جداعت م،هدين فاصهه بگيردف

جاههيت مردل است (بخاريف ص )5591

واضو است که عهي رغم اين ويژگي مثبتف افراظ در آمهم تب يل به يک چرالش شر ل و موجر
ش ل تا در عدل اقهيت مصهو و معتر

به وضع موجود نتوان قيام کردل و آم را اصالح نداي

 .۲سايهنشیني قدرت سیاسي و مشروعیت بخشي به آن
هدانگونه که بيام ش ف يکي از محوريترين بنيادهاي يک تد مف شکلگيرري يرک جامعره برگر
بشري يل يک نظام فکري و سياسي براي مر و طروزني اسرت و شررظ کهير ي چنرين جامعرهاي
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
است درنتيجه در اين نظامف قاضي القضاو و معتي اعظم و شيخازسالم و بهنوعي تدام مناصر

دينري

هدگي توسط خهيعه يا نهادهاي ق رو انتخاب ش لف و م،هدانام باي نظام ديني را که سياست را تأيي
ميکن بپذيرن (طرطوسيف1331م ف ص )11و عالدام مخالش جور و سرتم قر رو موجرودف برهنروعي
منگوي يا سرکوب ش لان (م،ج جامعيف1985ف ص )181اين امر سب

ش ل است که نظام ديني اهل

سنت به توجيه نظام ق رو متدايل ش ل و در مرور زمام عدالً در خ مت ق رو قرار بگيرد درنتيجرهف
تقريباً هيچ حکومتي بر اساس چارچوب هاي از پيش طراحي ش ۀ فقهاي اهل سنت شرکل نگرفترهف و
در مقابل تقريباً هدۀ نظام هاي سياسي در جهام اهل سنت و خهعا و سالطيني که به ق رو رسري لانر
به نوعي مشروعيت يافته و ق رو فقاهت را در خ مت نظام خويش اح،راس کرردلانر ( رشي رضراف
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1331فج5ف ص)111

 .۳تأکید بر امنیت و جلوگیری از شورش
يکي از مهم ترين قواع ي که در فقه اهل سنت شکل گرفته و عامل ثبراو نظامراو سياسري برودل
استف بحث تق م امنيت بر تدام کارويژلهاي نظام سياسي است بهنوعي اکثريت قري

بهاتعاق فقهراي

اهل سنتف قيام عهيه حاکم رالم يا عادل را باعث ناامني دان،تهف و برالطبع محکروم کرردلانر حر يث
من،وب به پيامبر ص که «شصت سال تحدل حاکم جائر بهتر از يکش

بر وم سرهطام اسرت» (ابرن

تيديهف ال،ياسه الشرعيهف1118قف ص )191بهوضوح بيامگر اين جهتگيري سياست ديني اسرت آنرام
قيام عهيه حکام جور را بگرگترين شر و بگرگترين فتنه در حياو جامعه بشري تا اب ال هر تهقي کردل و
قائل به حرمت عقهي و شرعي آم ه،تن (م،ج جامعيف1985فص )111البته عهيرغم ايجاد ثبراو در
جامعهف واضو است که اين نظريه بهعنوام ابگاري در دست حکام جور و رهم قرارگرفته و هر مخالعي
را بهش و سرکوب کردلان

 .۴همزيستي با ديگر مذاهب اسالمي
اختال نظر در امور ديني يکي از ويژگي هاي هدۀ مؤمنام به اديام مختهش ميباش امرا اگرر ايرن
اختال نظرها درست م يريت نشود باعث درگيري ميام افراد جامعه ميشود در فضراي اهرل سرنتف
وجود اختال نظر بين بگرگام دين از صحابه گرفته تا فقهاف امري تقريباً پذيرفتهش لاي بودل و اجدرازً
بين مذاه
مذاه

مختهش نوعي ت،اهل مد وح شکل ميگيررد ( قرضراويف1111قف ص )81درنتيجره هدرۀ

اسالمي يل ق رو خهيعه به حياو ديني و اجتداعي خويش ميپرداختهان هرچنر گرال ايرن

ال از کنتررل خرارج شر ل و سرب
اختالفاو با توجه بره ضرعش حکومرت در مر يريت جامعرهف عدر ً
جنگهاي داخهي هم ميش ل است مانن شورشهاي ب،يار حنابهه در بغ اد عهيره ديگرر مرذاه ف يرا
موجهاي شيعهکشي در اقصا نقاظ جهام اسالم اما اين اختالفاو درمجدوع در وضعيت ثباو جامعه و
حاکدام کارآم چن ام بحرامزا نبودل است به ح ي که در بخش اعظم تاريخ اهل سنت ايرن مرذاه
اجدازً باهم زن گي کردل و شيعيام هم عهيرغم حکومت جرور دير م ايرن خهعراف اجدرازً در منراطق
شيعهنشين زن گي قابل قبولي داشته و نوعاً مانن ديگر اهل سنت حامي امنيرت و رفرال کهيرت جامعره
اسالمي بودلان ازاينرو اجدازً اين امر را باي يکي از مگاياي فقه سياسي اهل سنت دان،ت
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 .۵آزادی عقل عرفي در سیاست و انزوای عالمان ديني
هرچن اهل سنت ح،ن و قبو عقهي را رد کردل و نوعاً باعقل در عرصۀ کالم موافق نبودلانر ف امرا
در عرصۀ اجراي احکام و سياستورزي بهگونهاي ديگر عدل کردلان زيرا يکي از قواع ب،ريار مهرم
فقه اهل سنتف بحث اعهم بودم امت در امور دنيا از پيامبر مريباشر ايرن قاعر ل از حر يث مشرهور
عايشه از پيامبر(ص) اصطياد ش ل که ف عايشه م عي است که پيامبر(ص) فرمودل است «انتم فري امرور
دنياکم اعهم» (نيشابوريف  )5111رشي رضا در يک مقاله احاديث ب،ياري با اين مضدوم را کر کرردل
و آم را از ويژگي هاي برج،ته دين دان،ته است (رشي رضاف 1115ف ج15ف ص )511محد عب ل هم با
تد،ک به هدين ح يث نظام سياسي را مربوظ به امرت دان،رته کره باعقرل خرويش آم را بره سرامام
ميکنن (عنايتف 1959ف ص )151-151ازاينرو امت در امور دنيا و ازجدهه ادارۀ جامعه و سياست از
پيامبر اعهم ش لف و هر حاکدي باعقل خويش نظام جامعه را ادارل ميکردل است فارغ از توهين محض
بودم اين روايت به پيامبر ص و متهم کردم ايشام به ع م درک ب يهياو زراعت در حجاز و از سويي
ع م استعادل از ررفيت هاي بگر

اسالم براي ادارۀ جامعهف اما اين قاع ل سب

ش ل است که حاکدرام

اسالمي با تکيهبر عقل امت اسالمي نظامهاي سياسي شکل دهن که در نوع خود بينظير باشن ق رو
م يريت خهيعۀ دومف سب

ش که بخش هاي بگرگي از جهام توسط م،هدانام فرتو شرود هرچنر در

دورۀ بنياميه به خاطر نوعي تعص

جاههي عربيف جامعره اسرالمي چنر ام برهصرورو مطهروب ادارل

نديش ف اما باز فتوحاو ادامه پي ا کرد اما در دورام بنيعباس با کدک گررفتن آنرام از وزراي برگر
فارس و ترکف پايههاي بگر

تد م اسالمي م،تحکم ش ل و زمينهساز قروم طالئري چهرارم و پرنجم

ش دراين بين م،ألۀ ج ي اين بود که فقه سياسي با آزاد گذاشتن عقل عرفري در ادارۀ ايرن تدر مف و
ع م مگاحدت براي آمف زمينه چنين ترقي بگرگي را فراهم آوردل بود نظام فقهي در اين دورل فقرط بره
توجيه ق رو و نظاماو م يريتي آم اق ام کردل و وزاروهرا و نهادهراي مختهرش خالفرت توجيهراو
ديني پي ا کردن کتابهاي نظام الحکم مآوردي و جويني بهوضوح توجيه بخش نظامراو موجرود در
عصر عباسي ميباشن (سنهوريف1118ف ص )115فقها عهيرغم پذيرش نظام قضاف چنر ام در مناصر
اجرايي قرار نگرفته و متهم به ضعش م يريتي بودلان تا جايي که ابن خه وم معتق است که «العهدان
بين البشر ابع عن ال،ياسه و مذاهبها» «عالدام دين در ميام ان،امها و ن،ل بشر پروترين ان،امهرا از
فهم سياست و مباحث سياسي ه،تن »( ابرنخهر ومف 1111ف ج 1ف ص )51ازايرنرو اکثريرت قرير
بهاتعاق حاکدام اهل سنت از فقها نبودلان
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 .۶ساختارمند ديدن نظام فهم دين
هداهنگ بودم نظاماو مختهش در يک جامعهف يکي از بنيادهراي شرکلگيرري يرک تدر م اسرت
ازاينرو اگر دين يکي از محورهاي اصهي فعاليتهاي اجتداعي شودف نظاممن بودم فهرم ديرن ب،ريار
مهم خواه بود اينکه جامعه با يک تع،ير مشخص از دين روبرو برودل و هدره برر اسراس آم عدرل
نداين درهم ريختن نظام فهم دين سب

تکثر اجتهاداو و اختالفاو دينري در جامعره شر ل و عدرالً

وح و رويۀ جامعه را دچار اختالل مينداي با توجه به حکومتي بودم فقه اهل سرنتف فقره سياسري
اهل سنت هم اقتضائاو چنين نظامي را پذيرفته و بر اساس نظام اجتهاد و تقهي در اهل سنتف جامعره
مهگم به پذيرش فتاواي معتيام حکومتي بودل است ازاينرو اجتهراداو ديگرر عهدراف عدرالً در عرصرۀ
جامعه حضور ن اشته و جامعه رويۀ ديني مطهوب حکومت را دارا برودل است (م،رج جامعيف 1985ف
ص )181هرچن متأسعانه خهعا از اين ابگار سوناستعادل کردلف و براي کنترل مذهبي جامعرهف از سرويي
فقط نظرياو عهدي موافق ق رو را نشر دادل و از سويي باب اجتهاد را م ،ود کردل و تقهير از ميرت
را الگامي ندودن چنين رويههايي بهمرور سب

رکود در ان يشه ديني و سياسي جوامع اسالميشر ل و

زمينههاي انحطاظ تد م اسالمي را فراهم آورد

ج .اصالحات نوسلفي فقه سیاسي و بحرانهای آن
ان يشدن ام نوسهعي در نگاهي عامف با آبوتاب فراوام پيشرفتهاي گذشته جهام اسالم را م يوم
اسالم حقيقي عصر سهش صالو دان،ته و وضعيت بحرامزدل فعهري جهرام اسرالم را محصرول اسرالم
موجود و انحرافاو آم از اسالم واقعي ص ر اسالم دان،تن درنتيجه وريعۀ اصرهي خرويش را اصرالح
آم اعالم کردن آنام در بع فقه سياسي با تأکي بر چالشهاي مگبور سعي کردن که نظام فقه سياسري
اهل سنت را اصالح نداين اما م،ههه اين است که به خاطر فق ام دانش کافي ن،بت ميراث اسالمي و
ع م بصيرو ززم در شناخت جوامع اسالمي و نيازهاي آنامف عهيرغم اصالحاو جگئيف ايرن جوامرع
را دچار بحرامهاي عديق ديني و سياسي ندودل ان اين رويکرد در صورو گ،ترش در جهرام اسرالم
سب

تضعيش هر چه بيشتر جوامع اسالمي و ع م امکام احيان تد م اسالمي خواه شر مهرمتررين

اين اق اماو را در چن م،ههه نشام داد
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 .۱اجتماعستیزی برای اصالح آن
نوسهعي گرايامف با توجه به مشکالو متع د جهام اسالمف چارل اين مشکالو را در اصالح اعتقادي
و عدهي جوامع اسالمي دي لان اما م،ألۀ اصهي اين است که اکثريت مردم داراي فرهنگ ديني سرنتي
بودلف و طبيعي است که بهسادگي اعتقاداو خود را رها نکردل و به خاطر فق ام جايگال عهدي و دينري
اين مصهحام نظراو آنام را نپذيرن اصوزً تغييراو اينچنين در جامعهف نيازمن زمامف ق رو عهدي و
اقناعي کافي و ت بير فوقالعادل است و از جامعۀ سنتي م عيام اصالح را ب عتگذار تهقي کرردل و برا
آمها بش و برخورد خواه کرد اما متأسعانه الگوي اعتقادي اين جريام بهاصطالح روشنعکرف مذه
سهعيه مي باش مذهبي که در طول تاريخ چن ام خوشنام نبودل و عدهکرد مطهوبي هرم ن اشرته اسرت
اين مذه

در طول تاريخ با سختگيرري مرذهبي و تکعيرر ديگرر عالدرام و مرذاه

برخوردهاي تن و خشن به اسم امربهمعرو

اهرل سرنت و

و نهي از منکر زمينه درگيري داخهي و جنگهاي مذهبي

را فراهم آوردل است در چنين فضايي نوسهعيگرايام بهنوعي با رويگرداني از سنت جداعتگرايري و
محافظهکاري اهل سنتف اعتقاداو اکثريت جوامع اسالمي را تخطهه کردل و خرال

اسرالم خوانر ل و

اين جداعت اسالمي را م،هدامندرا و م،رهدام اسردي و خرافرهزدل و بر عتگررا نامير ل و خواهرام
اصالحاو عديق در فرهنگ اسالمي ش ن ادبياو تن و بهنروعي ساختارشرکن سري جدال و عبر ل و
مري ام آنامف بهنوعي زير سؤال بردم کهيت جامعه اهل سنت مريباشر سري جدال در مرثيرهاي برراي
اسالم و م،هدانام چنين مينوي « : ،اين هدام دين قويم ص ر اسالم است که متأسرعانه امرروزل جرگ
اسدي از آم ياد نديشود و جگ عباراتي از آم خوان ل نديشود »(ازفغرانيف 1111ف ج1ف ص )115عبر ل
و رشي رضا هم دراينبين سنگ تدام گذاشتهف و م عي ميشون که اعتقاداو اسالمي امروز م،رهدانام
«امالع،اد» و عهت اصهي تدام ب بختي م،هدانام ميباش و م،هدانام تا اين اعتقاداو را دارن ف به هريچ
پيشرفتي نخواهن رسي (رشي رضاف 1111ف ج1ف ص )815آنام م،رهدانام را پ،رتتررين امرتهراي
جهام تصوير کردلف که به «اسعلال،افهين» سقوظ کردلان ؟ بهگونرهاي کره درجرايي کره م،رهدانام برا
پيروام ديگر اديام چوم م،يحيتف يهوديت يا حتي مشرکام هدگي،تي دارن ف مانن اروپراي شررقي يرا
هن ف م،هدانام ب ترين و پ،تترين ان،امهاي آم جوامع ه،تن ؟ (هدام) و از ميام اين امت پ،رتف از
هده ب تر عهداي اسالم ه،تن و هدين عهداي اسالم در برابر هر برنامۀ پيشرفتي مقاومرت کرردل و آم
را بياثر ميسازن (هدامف ج9ف ص )111آنام در ادامۀ اين رويکردف جامعۀ امروز م،رهدانام را جامعرۀ
جاههي خطاب کردل و حتي يک ق م فراتر رفتره مر عي شر ن کره جاههيرت امرروز جوامرع اسرالمي
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به مرات

از جاههيت مردم عرب،تام عصر پيامبر ص ب تر است؟ (رشي رضراف 1319ف ج1ف ص )113يرا

اينکه عب ل بع از بازگشت از اروپا اعالم کرد که «به غرب رفتم اسالم دي م و م،رهدام ن ير م و بره
شرق آم م م،هدام دي م و اسالم ن ي م »(ال سوقيف 1111ف ص 1)1ايرن ادبيراو هرچنر تصرريو در
تکعير جوامرع اسرالمي نر اردف امرا برهصرورو ضردني م،رهدانام را غيرم،رهدام عنروام مريکنر و
محوريترين عالقۀ اجتداعي اهل سنت را تضعيش ميکن در ن،لهاي بع اين ادبياو تکديلش ل ترا
ايررنکرره سرري قط ر

رسررداً جوامررع اهررل سررنت را يکجررا جامعررۀ جرراههيف و جوامررع کعررر خطرراب

ميکن (قط ف1939ف ص )53او هدۀ اين جوامع جاههي را رسرداً دارالکعرر نامير (قط ف 1111ف ج1ف
ص )151و شاگردام او با تشکيل گروهکهاي جهادي رسداً وريعۀ خود را نابودي اين جامعۀ جاههي
و ايجاد جامعۀ ديني عنوام ميکنن زيرا اين جوامع عدالً مرت ش لان و باي مانن خهيعۀ اول باي بره
جنگ مرت ام شتافت (الخطي ف ( )1111التديديف1111ف ص )13و اين يعنري بحررام سرازي جداعرت
بهاصطالح مصهو براي امت که پايهايترين اصول فقه سياسي اهل سنت؛ مانن محور برودم جداعرت
و اجتداعف مشروعيت حکومتهاي م،تقرف ضرورو حعظ امنيت جامعه و هدگي،رتي پيرروام مرذاه
اسالمي را در هم ميريگن سادلسازي دين و ص راسالم پن اري امروز
نگال نوسهعيه به سياست نگال سادلانگارانه و غيرتخصصي است ازاينرو آنام مباحرث سياسرت را
تخصصي تهقي نکردل و اصالح امور سياسي را ب،يار سهل تصوير مريکننر ايرن نگرال سرادلانگارانرۀ
سهعيه به سياستف به دين هم سرايت کردل و آنام سخت در پي سادلسازي دين ه،تن زيرا فهم افراد
از جامعه در فهم مباحث اجتداعي دين ب،يار مهم است مباحث اجتداعي بهنوعي موضروعاو احکرام
شرعي اين باب بودل و در هدام سطو فهم مي شون بره ميگانري کره يرک موضروع سرخت و پيچير ل
تصوير شودف طبيعتاً حکم آمهم پيچي ل تهقي ش ل و برعکس موضوعاو سرادل احکرام و رالحرلهراي
سادل دارن سهعيه در ادامۀ نگال سادلانگارانۀ خويش به جامعهف در ح جامعه ب،يط عصر پيرامبر(ص)ف
........................................................................................................................
 1انت،اب اين جدهه به سي جدال مشهور است اما نگارن ل م،تن ي براي آم در ادبياو سي جدال نيافته است اما شريخ
محد عب ل شاگرد برج،تۀ او چنين جدهه اي را در بازگشت از کنعران،ي ديني در سال 1881م در فران،ه بيام کردل است
عاصم ال سوقىف «مسالم بال م،هدين وم،هدوم بال مسالم» جدهۀ ب،يار خطرناکي که عالول بر تکعير ضدني جهام اسرالمف
اثباو م،هدام واقعي بودم تد م غربي بود اين جدهه براي قري

به يک قرم جدهۀ محوري روشرنعکرام غرربگررا برودل

است آنام که مي خواستن ميراث اسالمي را ف اي غرب کنن ف و در برابر مقاومت م،رهدانامف غربريهرا را م،رهدام واقعري
تصوير ميکردن
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خواهام سادل کردم احکام دين در هدام سطو ه،تن آنام در اين راستا با تأکير برر احراديثي چروم
«زيصهو امر اخر هذل ازمه از بدا صهو اولها»( اسع ف « )131امر اين امت در آين ل اصالح ندريشرودف
مگر باهدام روشي که در ابت ا اصالح ش » چارۀ کار در بازگشت به هدام سنت و سيرل ميپن ارن و
در اين راستا با استعادل از رواياو و احاديث مختهش سعي مريکننر پيچير گيهراي جامعره امرروز و
فرق هاي اساسي آم را با عصر پيامبر انکار کنن ع م توجه به ايرن پيچير گيهرا و تعراووهرا سرب
ميشود که آنام ب،ياري از ارکام اجتداعي فقه سياسي اهل سنت را ويرام نداين

 .۲جاهلي نامیدن مسلمانان و تکفیر آنان
واضو است که مخاط

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

اهل کتاب بودن ؛ درحالي که مخاط

اين مصهحام جوامع اسالمي بودل که اکثريت آنرام م،رهدامانر

سهعيه براي پوشان م اين فرقف بهنوعي تطبيق عصر پيامبر بر ص ر اسرالم شر ل و برا آبوتراب عصرر
امروز را دورام جاههيت خطاب ميکردن آنرام برا جعرل اصرطالح «جاههيرت قررم بي،رتم»ف تدرامي
غيرم،هدانام و م،هدانام را جاههي خطاب کردل و حتي وضعيت امروز جهام اسالم را بهمراتر

بر تر

از جاههيت عصر پيامبر خطاب کردن
آنام به تکيه و تکرار ب،يار احاديثي چوم « االسالم بدأ غریبا و صار غریبا» و «ستتفرق أمتي على ثنال

وسبعيْ فرقة واحدة في الجنة  ،وثنتان وسبعون في النار» بهنوعي با ادبياو تکعير در سطوح مختهش م،هدام
را کافر قهد اد ميکنن حال يا مانن امثال سي جدال و عب لف آنرام را م،رهدام اسرديف و بخوانير در
حقيقت کافرف مينامي ن ف يا اينکه يکق م فراتر رفته و واقعاً هده را عهني تکعير کردل و احکام فقهري
کافر را بر آنام جاري ميدانن واضو است که تکعير اکثريت م،هدانامف يعني ويرام کرردم مهرمتررين
رکن ان يشه اهل سنت يعني «جداعت» و بع سنت جهاد با کعار و جنگ داخهي و

 .۳غیر اسالمي و جهل نامیدن علوم اسالمي
يکي از تعاووهاي واضو بين م،هدانام دنياي امروز و اعراب عصر جاههيت اين است که امرروزل
بخش وسيعي از م،هدانام و عهي الخصوص عهداي اسالمي نوعاً داراي تحصيالو باز و عهوم اسالمي
و غير اسالمي گ،تردل ميباشن ف که با مردم بيسواد عصر جاههيت قابلمقاي،ه ني،تن مخاط
ص اينچنين مردمي بودن ف درحاليکه مخاط
جال

پيرامبر

اين مصهحام مردمي ديگرر ه،رتن آنرام در ابتکراري

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
اين عالدام اسالمي هيچ ارتباطي با قرآم و سنت واقعي پيامبر ص ن اشته و ايرن اسرالم و فرهنرگ
اسالمي موجود را در حقيقت کعر نامي ن درنتيجه يک عالم اسرالمي کره عدرري قررآم و حر يث و
تاريخ اسالم خوان ل و تع،ير و ت ريس کردل استف درواقع از اسالم و قرآم هيچ ندريدانر و او هرم
باي مانن يک عرب جاههي بيسواد از صعر شروع کردل و ماننر صر ر اسرالمف باير قررآم را محرور
ه ايت او و کل امت اسالمي قرار دادل و جديع عهوم اسالمي سنتي را باي رها کرد
با چنين رويکردي به دينف سي جدال و عب ل با تأکي بر قرآم در تبهيغ و فهم دينف بهنوعي سرعي
مريکردنر کره ديگررر عهروم اسررالمي و حتري مباحررث تع،ريري عهدرراي سرابق را کررمرنرگ نداينر
(رشي رضاف1331ف ج1ف ص )15بهگونهاي که مبنا را در مباحث ديني بر قرآم گذاشته ش ل و در تع،ير
و فهم قرآم اصوزً چن ام به ح يث و به اقوال سائر مع،رين کاري ن اشتن زيرا در هدام نگال صر ر
اسالم پن اري آنام م عي ش ن کهف امروز هم باي قرآم را مانن ص ر اسالم فهدير در صر ر اسرالم
قرآم با زبام عربي بر پيامبر ص نازل ش ل و صحابه باهدام فهم ب،يط دين را ميفهدي ن و هيچ نيازي
به اين عهوم ج ي ن اشتن و اين عهوم دينيف کالمف فه،عه و عرفام و

هده ساختۀ ن،رلهراي بعر

امت اسالمي ه،تن و از قضا بهجاي اينکه باعث رش و دقت فهم دين باشن ف مانع فهم قرآم و سنت
ش لان (عب الحدي 1389ف ص )91در ادامۀ چنين رويکرديف رشي رضا م عي ش که اصوزً مشرکل
جهام اسالم اين است که ک،ي که دين را ميخواه بعهد ف باي سالها در دانشگالهايي چوم اززهرر
و الگيتونه و

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

اسالم يک اعرابي در يک جه،ه دين را مي فهدي ؟ و باي دين به هدام سادگي ص ر اول برگردد اين
ب،ط در اعتقاداو و احکام دين را از شريعت سههه و سدحه بودمف خارج کردل است
« 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

اإلنسان إال في سنيْ طویلة  ،وال سيما إذا كان له عمر آخر » (رشي رضاف 1115فج95ف ص)1
و اين ادعاي رشي رضا از اعج

عجائ

است چگونره يرک اعرابري در يرک جه،ره چن سراعته

ميتوان هده احکام اسالم و هدۀ اعتقاداو اسالمي را بياموزد؟
او با پر خطا خوان م اين سيرۀ ج ي در فهم دينف فهم سادۀ اعربيام صرحابي را معيرار فهرم ديرن
مي دان و در صورو اختال

عهداي اسالم با اقوال صرحابهف معيرار صرحت ديرنف فهرم آنرام اسرت
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(رشي رضاف1115ف ج9ف ص )11البته ززم به تذکر است که عهي رغم چنين رويکرديف رشي رضرا يرک
رويکرد سهعي هم به دين داشته و سعي ميکرد که قرآم را در چرارچوب ان يشرۀ ابرنتيديره و سرهش
صالو بعهد
اما سي قط

در اين نظريهف يک گام فراتر رفته و به تهقي اي ئولوژيک از دين روي آورد ازاينرو

او با قرآم ب،ن گي و رد تدامي ديگر عهومف خواهام نگاهي عدلگرايانه به دين بودل و عدرالً هرر نروع
تعدق فه،عيف کالمي و حتي عهدي را دربارۀ قرآم منکر ش او با تکعير تدام عهوم اسالمي از فه،عه و
کالم و عرفام و حتي عهوم قرآني خواهام بازگشت به قرآم و «انحصراري برودم منبرع معرفرت» در
قرآم ميشود (قط ف1939ف ص )3بع يک رتبه بازتر رفته و م عي ميشود اصوزً قرآم کتراب عدرل
استف و نباي زياد خوان ل شودف زيرا صحابه دلآيه دلآيه قرآم مريخوان نر و ترا دل آيرۀ اول را عدرل
نديکردن دوبارل قرآم ندي خوان ن قرآم خوان م به نيرت فراگيرري عهرم و پرژوهش در معرار
اساساً غهط است بهکه ک،ي که با نيت عدل قرآم ميخوان ف خودبهخود اين معار

آم

را از قرآم ک،ر

ميکن (هدامف ص )11گويي که اين آياو چنام واضو ه،تن که تدامي مشکالو و معضالو جامعره
را ميتوانن حل کنن درنتيجه هيچ نيازي به تأمل در شيوۀ حکومرت در جامعره و ديگرر م،رائل ززم
ني،ت مهم اين است که يک جدعي قرآم را محور کرار خرود قررار دهنر و برا تکعيرر جامعرهف از آم
رويگردام ش ل و از آم هجرو نداين و بع چوم پيامبر ص به جهاد با کعار برخيگنر برا جهراد در
رال خ ا و تگکيه نعس خودبهخود تدام معار
که از هدراهام سي قط

الهي و دنيوي را به آمها الهام ميکن

بودف بع از اع ام سي قط

شکري مصرطعي

گرول «تکعير و هجرو» را تأسريس کرردل و برر

هدين مبنا به جنگ با مردم و دولت مصر رفت و البته نتيجه هم واضو بودف ايجاد ب عتها و ادعاهاي
عجي

در دينف چن ترور کور و بع دستگيري و اع ام (عبر القادرف ص )11-15و البتره متأسرعانه برا

نابودي اين گرولف اين فکر مشتعلتر ش ل و چن ين گرول ديگر برا هدرين سرنت «تکعيرر و هجررو و
جهاد» به وجود آم ن امروزل اين گرولهاي تکعيري چومف القاع لف داعشف جيش ازسالمف سپالصحابه
و

با تکعير اکثريت اهل سنت و هدۀ شيعيامف نظام امنيتگرا و جامعگراي فقه اهرل سرنت را ويررام

کردل و زمينه جنگهاي داخهي خونيني را به وجود آوردلان

 .۴شعار اجتهاد و درهم ريختن نظام فهم دين
يکي از معضالو ان يشه نو سرهعيهف پنهرام شر م يرک ان يشره جامر و کهنره در پرس شرعارهاي
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نوگرايانه است بيام ش که ان ،اد باب اجتهادف سب

ش ل بود که نظام فقهي اهل سرنت دچرار نروعي

توقش در گذشته شود نوسهعيه با شعار انعتاح باب اجتهادف ميخواستن که اين نظام فقهي را روزآم و
با مقتضياو زمانه هداهنگ نداين چنانچه سي جدال و عب لف ان ،اد براب اجتهراد را يکري از عوامرل
انحطاظ تد م اسالمي دان،تن اما فقر ام ارائره سرازوکار مشرخص برراي اجتهرادف و هدگمرام شرعار
عقل گرايي و تبعيت از سهش صالوف سب

ش که آنام دچار نوعي تضاد در ان يشه شون آنام مر عي

بودن که م،هدانام به خاطر رويکرد عقالني و دقيقي که داشتهان دين را درست فهدير ل و بره هدرين
خاطر با تبعيت از دين حق پيروز ميش ن ازاينرو امت اسالمي براي دستيابي به هدام پيشرفتهرا
باي به هدام شيوۀ عقالني و مترقي سهش صالو دين را بعهد و معضهۀ اصهي هم هدينجرا برود کره
آنام درک غهطي از سنت سهعيه داشتن زيرا سنت سهعيه سنتي بهش و عقلگريگ و حتري عقرل سرتيگ
بود اصوزً نهضت احد بن حنبل در برابر عقلگرايي معتگله شکل گرفته بود او اوزًف نگرال منعري بره
درک عقل و تد،ک به عقل در ان يشه ديني داشت و ازاينرو باعقلگرايي معتگله بش و مخالش بود
زيرا او عقل مد وح را عقل اوليان الهي ميدان،ت و عقل افراد عادي را تحت تأثير شرهواو دان،رته و
بيارزش مي دان،ت هدۀ معار

ديني عقهي بودن ف اما عقل اوليان الهي نه عقل مرردم شرهووپرسرت

عادي بنابراين باي براي فهم دينف به فهم صحابه مراجعه ش ل و از آنام تقهي ميش ثانيراًف او معتقر
بود که در مباحث ديني نباي اجتهاد کردف بهکه باي تابع محض جريام ح يثي صرحابه برود ثالثراًف او
عالول بر مخالعت با اجتهاد و عقل گراييف اصوزً مخالش پرسشف بحث و طرح کردم مباحث ج ير و
اختالفي بود يعني عالول بر اينکه قائل به تقهي از سنت ح يثگرايرام صرحابه برودف مخرالش طررح
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
تدام تالش خود را صر

توجيه عقهي نظرياو احد بن حنبل و ميکن درنتيجه عقل سهعيه اسير و

خادم ان يشههاي احد بن حنبل ميگردد (حنعيف 1388ف ج 1فص )11شعار عقلگراييف آزادان يشي و
م رم سازي دين از يکسو و تطبيق اين آرمامها بر سنت عقلستيگف منجد و متعص

مذه

سرهعيهف

حاصهي جگ درهم ريختن نظام فهم دين و ايجاد تضاد در نوسهعيه ن اشت
 .۴-۱شعار آزادانديشي با تحريم پرسش
نوسهعيهف يکي از مهمترين مباحث دين را آزاد کردم ان يشه و بازخواني متوم ديني برراي اسرتنباظ
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ج ي و م رم از احکام دين عنوام کردلان اما در عدل با تد،ک به يکي از اصول سهعيهف پرسشهاي
ج ي در عهم کالم و بهگونهاي در عهم فقه را تحريم کردن اين امر سب

ميشود که ان يشه ديني نره

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
وقتي از او دربارۀ آيۀ شريعۀ «الرحدن عهي العرش استوي» سؤال ش او چنرين جرواب داد « :ازسرتوان
معهوم والکيش مجهول واإليدام به واج
مجهول و ايدام به اين آيه واج

وال،ؤال عنه ب عۀ» «معناي استوان معهوم است و کيعيت آم

و سؤال از آم ب عت است» (مق سيف1111ف ص)11

در ادامۀ اين رويکرد رشي رضا م عي است که قبل از اکدال دين خ اون دستور دادل بود که سؤال
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
ميفرماير  (:یَنا أَیههَنا الَنذِیَْ آمَننوا الَ أَسْناَلوا عَنْ أَشنيَاََ إِن أبْندَ لَكنمْ أَسكنمكمْ )(الدائر ۀ ف
ص)111اين حرمت سؤال قبل از اکدال دين بودف آيا بع از اکدال دين چنين سرؤازتي
حرام مؤک نديباشن ؟ ولي ما عهداي اسالم به اين اوامرر و نرواهي تد،رک نکرردل و
شروع به طرح م،ائل ج ي و اختراع احکام ج ي ندوديم تا جراي کره ديرن کنروني
اسالم چن ين برابر ديني است که بر پيامبر نازلش ل است و مردم م،هدام را در ع،رر
و حرج ان اخته است »(رشي رضاف 1115فج 1ف ص)151
درنتيجه اين ب،ط فقه و پاسخهاي فقها به اين پرسشها هده مخالش ديرن برودل اسرت در بحرث
کالمي هم بهتبع احد بن حنبل بهش و مخالش سؤالي است که پاسرخ آم را صرحابه نر ادل باشرن و
معتگله را به خاطر اين کار سخت سرزنش و متهم به ب عت ميکن (رشي رضاف 1115فج1ف ص)51
 .۴-۲درک غلط از اختالف در فتوا و مبارزه با آن
يکي از مشکالو ج ي سهعيه و نوسهعيه در فهم دينف عر م درک درسرت منشرأ اخرتال

فتروا و

اختال

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

اختال

در آمها يا ناشي از خطاهاي سادل در فهم العاظ متوم استف يا ناشي از خباثت و تحريش دين

است آنام با تد،ک به آيۀ شريعۀ «إِنَ الَذِیَْ فَرَقوا دِینَهكمْ وَكَانوا شِيَعًا لَسْتَ مِنهكمْ فِي شَيٍَْ» (5ف  )153بش و
اختال

در فتوا و عقي ل و حتي اختال

در م يريت را مذمت کردل و حرام مريداننر و چرارۀ آم را
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آيۀ شريعۀ «فَإِن أَنَازَعْتمْ فِي شَيٍَْ فَردهوهك إِلَى اهللِ وَالرَسكولِ» (1ف )53يعنري تد،رک بره کتراب خر ا و سرنت
پيامبر در اختالفاو ميدانن گويي که امکام ن اردف دو نعر ان،ام مؤمن و براتقوا و متخصرص در فهرم
دين با مراعاو اصول و قواع عقالئي فهم متوم در فهم کتاب و سرنتف يرا در مر يريت يرک جامعره
باهم اختال

داشته باشن ؟ جال

اينکه رشي رضا در بحث مجهس اهل حل و عق ف کره قررار اسرت

هم اختالفاو فتوائي را سامام ده و هم براي امور جاري م يريتي قانوم تصروي

کنر ف در صرورو

اختال نظر اعضاف پذيرش نظر اکثريت را بهش و رد کردل و م عي است که از کجا معهوم که حق برا
اقهيت نباش بهکه خ اون متعال در آيه «و ام تتبع اکثر من في ازر

ليضهوک عن سبيل اهلل» مر عي

است که اصوزً تبعيت از اکثريت غهط است بنابراين باي طبق آيۀ شرريعۀ «تنرازع » باير بره قررآم و
سنت مراجعه کردل و با پي ا کردم نظريۀ درستف اختالفاو را حرل کررد گرويي کره عالدرام دينري و
بگرگام سياسي عضو اين مجهس ب وم مراجعه به قرآم و ح يث نظر دادل و اکنوم جدعي باي تازل بره
قرآم و ح يث مراجعه کنن و نظريۀ قراني را کشش نداين ؟ با چنين تهقياي از فهم ديرنف او مر عي
ميشود« :اصوزً قرآم زمينه اختال

ن ارد اگر نيتها صحيو باش » يعني اگر امت نظرراو مختهرش را

رها کردل و با ص ق نيت به کتاب و سنت و آثار صحابه رجوع کنن ف هيچ اختالفي نه در فتوا و نره در
اجرا وجود ن ارد ازاينرو او م عي ميشود که « بيشرتر ايرن بحرث و جر ل و رد و انکرار عهدرا در
م،ائل دينيف ناشي از هواي نعس است و هدانگونه که غگالي در کتاب احيان عهوم دين گعتره اسرتف
«سب

اصهي در اختالفاو و مجرادزو فقهراي اسرالمف ترالش برراي ک،ر

منصر

قضراوو برودل

است»»(رشي رضاف 1115ف ج1ف ص)51
واضو است چنين رويکردي به فهم دين اصوزً عقالنيت فهم را زير سؤال ميبرد زيررا بررخال
نظر رشي رضا و هدعکرانشف نهتنها متوم قرآم هدگي صريو ني،تن ف بهکه خود قرآم بر متشرابه برودم
بعضي از آياو تصريو دارد و خ اون متعال تع،ير اين مشکالو را به اهرل تخصرص و «الراسرخوم
في العهم» واگذار کردل است  1و اصوزً اختال

در فهم متوم ديني و عهريالخصروص امرور اجرايريف

امري کامالً عقالئي و مرسوم بودل استف و خود صحابه بهکراو در فهم متوم ديني و مباحث اجرايريف
دچار اختال

و حتي زدوخورد و جنگ ميش ن اين اي لآلي و آرماني ان يشي م در مورد متوم ديني

........................................................................................................................
 1واضو است که پذيرش نظرياو تخصصي اهل عهمف با نظرياو غيرتخصصي و عاميانۀ و بيمبنا و غير منطقي افراد غيرر
متخصص کامال متعاوو است از اين رو در اسالم فقط نظرياو تخصصي يعني اجتهاداو و فتواي مجته ين پذيرفته شر ل
و نظراو و قرائتهاي ادعايي افراد غير متخصص فاق ارزش اعالم ش ل است
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و م يريتي ثدرل اي جگ درهم ريختن نظام استنباظ احکام و مر يريت جامعره نخواهر داشرت اصروزً
عقالي عالم مجالس تخصصي را براي هدين امر تشکيل ميدهن مثالًف در شوراي پگشکيف فرر

برر

اين است که چن پگشک که در يک م،ألۀ پگشکي اختال نظر دارن به شرور نش،رته و بعر از عر م
توانايي آنام در وح و نظريهف اکثريت آران را بهتررين رال در کشرش نظريرۀ صرحيو مريداننر زيررا
نظريه اي که تع اد بيشتري متخصص آم را مري پذيرنر قاعر تاً باير از نظريرهاي کره اقهيتري از اهرل
تخصص آم را قبول دارن به واقعيت نگديکتر باش در امور فقهي و سياسي هم فر

بر ايرن اسرت

که ک،اني که عضو يک شورا ه،تن ف هده قواع ديني و عقالئي تصديمگيري را رعايت کرردلانر امرا
باز به نظريۀ واح نرسي لان ازاينرو اکثريت در شوراف رالحل عقالئي براي کشش نظريرۀ صرحيوترر
مي باش و اين امر با نظريۀ اکثريت مردم در امور غيرتخصصي کامالً متعاوو است و تد،ک بره ايرن
آيۀ شريعه درواقع خطايي واضو در تطبيق اين قاع ۀ عقالئي مح،وب ميشود عر م درک ايرن نکتره
کار را بهجايي ميرسان که سي قط

م عي ميشود اصوزًف قرآم بهتنهايي براي فهم دين کافي اسرت

نه حتي هدۀ آمف بهکه آياتي چن از آم براي فهم دين کافي استف البته بهشررظ خهروص نيرت؟ بعر
بافهدي کج ومعوج از چن آيۀ قرآم تدام مخالعرام خرود را از عهدراي اسرالم در طرول تراريخ و تدرام
م،هدانام را به ع م فهم دين و کعر و ارت اد متهم کرد در ادامه اين روش اتباع او به تشکيل گرولهاي
جهادي پرداخته ان ف که در سر د اجرراي حکرم مرتر برر هدرۀ م،رهدانام جوامرع اسرالميشر لانر
(قط ف1939ف ص )11و جال

اين که در مواجهه با ديگر م عيام فهم دينف آمهرا را بره بريتقروايي و

تبعيت از هواي نعس متهم ميکنن زيرا هر شخصي در اين مبناف م عي اسرت کره اگرر ديگررام ديرن
داشته باشن ف مانن من ميان يشن و چوم نديان يشن ف پس معهوم است که بيتقوا و بيدينان ؟
 .۴-۳حرمت تقلید و رواج خود اجتهادی
يکي از اختالفاو مشهور در جهام اسالمف اعم از شيعه و اهل سرنتف بحرث اجتهراد برودل اسرت
مجته ام با وضع قواع اصول فقه سعي کردلان که به رواياو نظام منطقي و اجدازً معقرول دادل و برا
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
يعني مجته ام مراجعه ندودل و اصطالحاً تقهي نداين در قرم چهارمف با دسرتور خهيعره براب اجتهراد
من ،ش ل و هدۀ عهداي اهل سنت موررش بره اسرتنباظ احکرام م،رائل ج ير در چرارچوب نظرام
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اجتهادي ائده اربعه ش ن در برابر روش مجته امف نوع مح ثين و اخباريگرايام مخالش اجتهاد برودل
و اصرار داشتن که از چارچوب رواياو خارج نش ل و فقط عين رواياو را بهعنوام فتوا نقرل نداينر
آنام با هرگونه تأويل و نظام من کردم عقالئي رواياو مختهش و گاهاً متضادف مخالش بودن تا حر ي
که مشهور است که ابن حنبل در يک م،ههه به خاطر وجود رواياو مختهش به هعرت گونره فتروا دادل
است ازاينرو آنام با رد اساس تقهي و اجتهادف اين کار را برهشر و مرذمت کرردل و برا ادبيراتي گرال
تکعيري عدل مجته ام را مخالعت با قرآم و رواياو مينامي ن آنام در اين زمينه کتابهراي ب،رياري
هم نگاشتهان مانن «ایقاظ همم الولي االبصار لالقتداَ بسيد المهاجر و االنصار» نوشته صرالو فالنريف «بغيره
الد،تعي في الرد عهي من انکر ازجتهاد من اهل التقهي » از امام شوکانيف رسرالۀ تحرريم تقهير از ابرن
تيديه و ابن قيم؛ و حتي محد بن عب الوهاب و ب،ياري از اتباع او در ادامۀ اين سنتف رسرالههرايي در
رد تقهي نگاشتهان (پاکتچيف1931ف ص )39جال
مخالش بودل و کت

اينکه اخباريوم شيعه هم با نظرام اجتهراد و تقهير

متع دي در اين باب نگاشتهان

در دورام ج ي نوسهعيه هم خواستار انعتاح براب اجتهراد و لرگوم احيران حيراو عقهري در امرت
اسالمي ش ن اما متأسعانه بهجاي ترويج نظام اجتهاد و تقهي صحيو با اساس تقهي مخالعرت کرردل و
با شعار بازگشت به سهش صالوف آنام ناخواسته بهت ريج در باتالق سهعيه افتادن يعني سنتي عقلستيگ
که مخالش اساس اجتهاد و تقهي و منادي تقهي از سنت ح يثگرايام حنبهي ش ن سنتي که بهجراي
اجتهاد در احاديثف با اصرار تدام خود را مقه محض سهش صالو ميدان درنتيجه اين مناديام اجتهاد
و عقل گراييف دچار تقهي مضاعش ش ن تقهي از مقه ام نه مجتهر ام ازايرنرو از هدرام کورسروي
تقهي از مجته ام عقلگرا هم محروم ش ن
رشي رضا با تد،ک به آياو نهي مشرکام از تبعيت کورکورانه از پ رانشامف م عي شر کره تقهير
هم از اين باب بودل و تبعيت از غير معصوم حرام است «إن اهلل أعالى ذم التقليد  ،ونعى على أهله «بَل قَنالوا

إِنَا وَجَدْنَا آبَاََنَا عَلَى أمَةٍ وَإِنَا عَلَى آثَارِهِم مههْتَدكونَ» (رشي رضاف 1115فج1ف ص )51او در مقالۀ مناررل مقه
و مصهو در ادامۀ ادبياو تن سهعيهف بش و با اهل تقهي برخورد کردل و آنرام را بره انرواع تهدرتهرا
مينوازد «هرکس اجتهاد را رد کن ف هدانا حجت خ ا را رد کردل است

و چه رهم و جنايتي از ايرن

بگرگتر که اين جهال در حق اسالم روا داشتهان ف درحاليکره آنرام خرود را عهدران اسرالم مرينامنر »
(رشي رضاف 1331فف ج5ف ص )911او درجايي ديگر اين عهدا را جيرلخوار سرالطينف منرافقف بررادرام
شيطام و

مينام (رشي رضاف 1331ف ج1ف ص )919و (قرضاويف 1115قف ص)31
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اين لگوم اجتهاد هدۀ افراد به هدرال سادلسازي دين در ح فهم اعراب عصر جاههيتف و غيرقابرل
اختال

دين قرآمف سب

ش که ن،هي از م،هدانام به وجود آين که هده خرود مجتهر برودل و فهرم

هيچ عالدي براي آنام حجت نباش و از سويي هرگونه مخالعت با خود را ناشي از بيتقواييف جهالت
مخالعامف شرک و قهد اد نداي بنابراين با تشکيل يک گرول جهراديف و اعرالم کعرر تدرام مخالعرام
خودش به جنگ تدامي آمها برود جال

اينکه اين اعالم شرک و کعر شامل ديگر گرولهاي جهرادي

تکعيري هم ش لف و آنام با تدام ش و و ح و در حال جهاد با يک يگر ه،تن چه رس به گرولهاي
غير سهعي؟

 .۵تعصب شديد و عدم تساهل با ديگر مذاهب
يکي از ويژگيهراي مهرم رويکررد نوسرهعيهف اعتدادبرهنعرس برازي آنرام ن،ربت بره اعتقاداتشرام
ميباش (جهبيف 1389فص11و )11و(سهيمف  1115فص )91اين اعتدادبهنعس باز به ح ي ميرس که
آنام معتق او خويش را واضو مطهق دي ل و منکرام و منتق انشام جاهلف بيمنطقف و متعصر
ميشون طبيعي است که چنين روحيهاي در يک گررول در جامعره چيرگي جرگ تعصر

تهقري

بحررامسراز

نخواه بود حاصل چنين تعصبي ع م پذيرش ديگرام بهعنوام م،هدام عاقل و عالم بودل و نتيجرهاي
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
اين اعتدادبه نعس کا ب را در آنام تش ي ميکن (التديديف 1111ف ص )98و اين هدام مصيبتي اسرت
که زمينه ان يشههاي تکعيري و بع نابود کردم جداعت م،هدين خواه ش

 .۶تلقي غلط از قانون و قانون ستیزی
يکي از معضالتي که در ميام ب،ياري از گرولهاي سهعي وجود داردف نوعي قرانوم سرتيگي اسرت
عهت اين امر را باي عر م درک درسرت سررام نوسرهعيه از قرانوم دان،رت امثرال رشي رضرا و بعر
گرولهايي چوم اخوام الد،هدين و شاخههاي جهادي آمف اصوزً قانوم حکومتي را پ ير لاي در برابرر
شرع دان،تن و اصوزً قانوم را موضوع بشر دان،ته و م عي ش ن که وضرع قرانوم بره معنراي جعرل
حکم توسط ان،ام ب عت بودل و عامل به آم حکم به «غير ما انگل اهلل» کردل و کافر است ازايرنرو از
نظر ب،ياري از آنام اصوزً قوۀ مقننه در حکومت اسالمي بي معنرا برودل و دموکراسري مخرالش اسرالم
است
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ابن تيديه حکومت تاتار را به خاطر اينکه به «ياسا» عدل ميکردن تکعير ميکن و اين را مص اق
«حکم الجاههيه» يا «غير ما انگل اهلل» خطاب ميکن (کوناکاتاف ص )111ب،ياري از نوسهعيه هرم اصروزً
نوشتن قانوم اساسي را کعر دان،ته و درنتيجه شعار اخوام الد،رهدين «القررآم دسرتورنا» قررآم قرانوم
اساسي ماست ميباش ازاينرو نهباني و زلوم با تهقري ت،راوي قرانوم خررد و شررعف مر عيانر کره
قانومگذاري فقط از آم خ است و به هدين خاطر دموکراسري و تشرکيل پارلدرام از اسراس مخرالش
اسالم ميباش (زلومف1111ف ص)91
و واضو است که اين تهقي به خاطر ع م فهم معناي قانوم صورو گرفته است زيرا جعرل قرانوم
در کشوري مانن جدهوري اسالمي ايرامف به معناي جعل قانوم در يل احکام الهي ميباشر بره ايرن
معنا که قوانين نظام تطبيقاو کهي احکام شرعي براي ادارۀ جامعه ميباشن و به تعبير حضرو امام رل
مجهس شوراي اسالمي درواقع مجهس برنامهريگي ميباش (امام خدينيف 1913ف ص)11

 .۷سادهانديشي سیاسي و آرمانزدگي
نوسهعيه بر محوريت آرمام شهر پن اري ص ر اسالم و دورام سهش صالو شکل گرفته اسرت ايرن
خوانش از سهش صالو که با نوعي سادلبيني و غيرواقعگرايي تراريخي هدررال اسرتف در تحهيرلهراي
اجتداعي آنام هم وارد ش ل و سب

ميشود که آنام درک واقعبينانهاي از عالم سياست زمانرۀ خرويش

ن اشته باشن اين ضعش به ميگاني که بر سهش صالو تأکي ميشرودف تشر ي مريگرردد زيررا سرب
ميشود که اين جرياناو بخواهن باعقالنيت سهش صالو يا روشهاي صر ر اسرالم جامعره امرروز را
ادارل نداين متأسعانه اين ان يشه در ميام ن،لهاي مختهش نوسهعي تش ي ش ل و مرور زمام موفقيت
سياسي آنام را کدتر و خطاهراي آمهرا را بيشرتر کرردل اسرت معضرههاي کره سرب

از دسرت رفرتن

آزادان يشي عقالئي م يرام اهل سنت ش ل است
 .۷-۱سید جمال و سیاست اتحاد بي بنیاد
در ن،ل هاي اول اين جريامف سي جدال فکر ميکرد که عهت شک،ت جهام اسالم تعرقه اسرت و
بع با چن طرح سادل ميخواست جهام اسالم را متح نداي «پس شرق شرق؟ تدام هن و فکرم را
براي تشخيص بيداري و درمام آم اختصاص دادم دريافتم که کشن لترين مر
تشتت آران آمف و اختال

آمهرا در اتحراد و اتعراق آمهرا در اخرتال

ص)115
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او براي حل اين مشکلف با رالحلهاي ديپهداتيکف تدام تالش خويش را به کرار ب،رتف ترا جهرام
اسالم را عهيه استعدارگرام متح کن او ميخواستف که جهام اسالم را تحت خالفت عظداي عثداني
باهم متح نداي (عدارلف 1331ف ص )53اما با توجه به عدهي نشر م ايرن برنامرهف در دورلاي ترالش
کردف مجهس شورايي از عهداي اسالميف به محوريت خالفت عثداني ايجاد کن ف تا آنام جهام اسالم را
متح نداين طرحي که با پشتوانه دربار عثداني شروع ش ف و چن ين نامه هم به عهداي مختهش جهام
اسالم نگاشته ش اما به دليل ع م استقبال از آم توسط عهدا و حکومتهراي مختهرش م،رکوو رهرا
ش (ازفغانيف1111ف ج1ف ص)115
اما فارغ از نکاو مثبت زن گي سي جدال و تالشهاي او براي اتحاد جهام اسالمف چن نکته قابرل
تأمل وجود دارد اوزً تحهيل او از عهت انحطاظ جهام اسالم و ارجاع آم به م،ألۀ اتحاد کرار ناتدرامي
بود زيرا هرچن اگر کشورهاي اسالمي اگر باهم متح ميش ن ف مدکن بود در جنگها پيروز شرون ف
ولي معضهۀ اصهي پابرجا بود زيرا اوزً هرک ام از کشورهاي اسالمي در گذشته خود بهتنهايي حريرش
کشورهاي غربي بودن ف چنانچه آقامحد خام قاجار توان،رت روسهرا را شک،رت دادل و ترا نگديرک
م،کو پيشبرود يا عثدانيها تا قرم ها سهطام بالمنرازع غررب بودنر بنرابراين اقتر ار گذشرته امرت
اسالمي چن ام به اتحاد نياز ن اشت و اساساً نظام داخهي اين کشورها در قياس با غرب عق افترادل و
غيرکارآم بود اما فارغ از اشتبال بودم اصل اين نظريهف اين امر قابلاجرا هم نبود زيرا واضو است کره
امکام ن ارد جوامعي که قرمها باهم اختال

داشتهان ف بهراحتي باهم متح شون عهريالخصروص در

دوراني که دشدني قوي چوم انگهيس عهيه چنين اتحادي فعاليت کردل و سرعي در ايجراد تعرقره برين
آمها دارد و از آم سختتر دست برداشتن ص ها شاهگادل از مقاماو حکرومتي موجرود و آرزوهراي
دور و دراز خود و سپردم ق رو به دست يک شرخص چروم خهيعرۀ عثدراني کره مطهقر ًا شخصريت
محبوبي نبودل و ب،ياري از حاکدام کشورهاي مختهش اسالمي بهشر و از او متنعرر برودل و برهنروعي
خواستار گريگ از حوزۀ نعو او بودن و از آم عجي تر درخواست او از عهدراي شريعه برراي اسرقاظ
حکومت قاجار و واب،ته کردم تنها دولت شيعه به دولت عثداني اسرت ( صرعائيفج1ف 1959ف ص)11
ان يشه هايي که واضو بود به شک،ت انجامي ل و او در نامهاي ح،رروآلرود از فعاليرتهراي سياسري
خويش ابراز پشيداني ميکن که چرا تدام بذرهاي اصالح خود را در شورلزار دربارهاي فاس کاشرته
اسررت (ازفغررانيف 1111ف ج8ف ص)151جالر
ناصررال ينشررال از سرروي ايرانيررام مررورد تعقير

ايررنکرره آخرازمررر او بررا اتهررام دسررتداشررتن در قتررل
قرارگرفتره و در عثدرراني هررم برره دليررل حدايررت از
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ج اييطهبيهاي خ يو مصر از عثداني مورد غض

خهيعه عثداني قرار گرفت و بعر از تحدرل يرک

دورل حصر خانگي در کاخ آستانه با مرگي مشرکوک از دنيرا رفرت (ازفغرانيف 1111ف ج5ف ص-131
)131
 .۷-۲عبده و تربیت بدون سیاست
بع از او عب ل با مأيوس شر م از افرراظ سري جدال در سياسرتف در تعريطري آشرکار يکبرارل از
سياست رويگردام ش او با ادبياتي عجي

م عي ش که سياست فکر و دين و عهم را مقهور خرويش

کردل و از شر لعظ سياست و مشتقاو آم به خ ا پنال برد «مم ال،ياسۀ تضطه العکر أو ال ين أو العهم
ف أعو باهلل من ال،ياسۀف ومن لعظ ال،ياسۀف و من معنى ال،ياسۀفو من کل طر
و م ن کل خيال يخطر ببالي من ال،ياسۀف و من کل ار

يهعظ من کهدۀ سياسۀ

تذکر فيها ال،ياسۀف و من سراس و ي،روس و

سائس و م،وس» «پنال ميبرم به خ ا از سياستف از لعظ سياستف از معني سياست ف از هرر حرفري از
کهده سياست که به زبام آي و از هر خيالي که دربارل سياست در هنم خطور کن و از هرر سررزميني
که دربارل سياست در آم صحبت شود و از هر شخصي که دربارل سياسرت صرحبت کنر يرا آمروزش
ببين يا ديوانه يا عاقل شود و از ک،ي که کار سياسي کردل يا ميکن و از هر سياست کنن ل و سياسرت
شون لاي » (عب لف1311ف ص)891
حال او با چنين رويگرداني از سياست ميخواست باتربيت دينيف جهرام اسرالم را اصرالح نداير
غافل از اين که نهاد تربيت هم بخشي از جامعه است و امکام ن ارد کره يرک بخرش از جامعره بر وم
هداهنگي با ديگر بخشها و عهيالخصوص سياست پيش برود زيرا تربيت نيازمنر طررحهراي کرالم
عهدي و اخالقي و وجود مربيام عالم و کارآم و فضاي تربيتي و رسانه ميباش درحراليکره در ايرن
عرصه نه يک نظريۀ تدام وجود داشت و نه نهادهاي ديگر با نظرياو او موافق بودن زيرا او با داشتن
تعکراو سهعيگرايانه در اعتقاداو و رويکردهاي عهمگرايانه در مباحث اجتدراعي سرخت موردانتقراد
عهداي سنتي و اقطاب صوفي و بعضي از نهادهاي ق رو بود ازاينرو عهيرغم اينکه او برا وسراطت
لرد کرومرف سعير انگه،تام در روسيهف به رياست اززهر رسي اما طبيعي برود کره طررحهراي او بر وم
هداهنگي با ق رو و سياست بهجايي نرسن درنتيجه او هم در اواخر عدر با تأسش از نتايج زحدراو
خويشف الگوي محد بن عب الوهاب را در اصالح امت اسالمي پ،ن ي «تنها جنبش انقالبري وهرابي
به اصالح حقيقي دست زد؛ زيرا ريشههاي م،ائل را بهدرستي يافت و بهضرورو بازگشرت بره اصرل
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اسالم و اصالح معتق او و اخالقياو م،هدانام پي برد»(پاکتچيف1931ف ص )911يک انقرالب دينري
که ابت ا دين جامعه را اصالحکردل و بع به اصالح در ديگر ابعاد جامعه بپردازن و اينچنين برود کره
جريام روشنعکري مصهوف الگوي مطهوب خويش را متحجرترين و تعرقهافکنترين مذاه

اهل سنت

قرار داد ؟
 .۷-۳رشیدرضا و الگو کردن وهابیت
بع از عب لف رشي رضا با درک اين مهم که تربيت جامعه در سطو عدومي ب وم داشتن تشکيالو
و کادر اجتداعي و سياسي عدالً غيرمدکن است بهت ريج از نظرياو او عبور کردل و در عرصه سياسي
هم فعاليت کرد اما تالش هراي او هرم ماننر اسرالفش يکري بعر از ديگرر شک،رت خرورد او هرم
ميخواست خالفت عثداني محور جهام اسالم باش ف که نش در ادامه او سخت در پي احيان خالفرت
اسالمي عربي بود و در اين زمينه کتاب «الخالفه العظدي» را نگاشت طرحري کره از جهراو مختهرش
ناقص و غيرقابلاجرا بود عهيالخصوص نظريۀ «اهل حل و عق » او که بنيراد نظريرۀ او برودل و هريچ
تعريش روشني از آم ارائه نکردل و هيچ سازوکار مشخصي براي اجالس آم ارائره نکررد (رشي رضراف
1331ف ج5ف ص)133بع از شک،ت پروژۀ خالفت اسالميف او هم بهت ريج به اي ۀ استادش رسي کره
گام اول و خشت اول براي اصالح جامعهف اصالح ديني است و در اين رال سراغ آل سعود و وهابيرت
رفته و ميراث اجدازً عقلگراي سي جدال و عب ل را نثرار وهابيرت و آل سرعود کررد او حکومرت آل
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
(رشي رضاف 1335ف ص)13
 .۷-۴اخوان المسلمین و تالطم سیاسي
شاگردام رشي رضا و عهي الخصوص اخوام الد،هدين هم در چنين گردابي گرفتار برودلانر آنرام
هم با برنامههايي سادل ميخواستن که جامعه را بهصورو بنيادين اصالح نداين درحاليکره نره تروام
عهدي آم را داشتن و نه توام م يريتي کافي را حاصرل چنرين رويکرردي بره جامعرهف سياسرتهراي
پان ولي اخوام الد،هدين بود که روزي با حکومتهاي اسالمي همپيدام و روز ديگرر دشردن بودنر
(عنايتف1951ف ص )153و هرگگ نتوان،تن خود را بهعنوام يک جريام و حگب قروي در ادارۀ جامعره
به اهل سنت اثباو نداين و آخرين مص اق آمهم شک،ت آنام در جريام انقالب اخير مصر ميباش
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 .۷-۵گروههای جهادی و اصالح زوری جهان اسالم
ن،ل جهادي اخوام يعني سي قط

و اتباع او ب ترين اين جداعت در عرصه سادل پن اري اصرالح

امت مح،وب ميشون آنام در ادامۀ نگال تکعيري خود به امت اسالميف در کدال سادگيميخواهن با
تشکيل يک جامعه اسالمي کوچک از مؤمنامف چونام عصر پيامبر صف م ينهاي ساخته و بع برا چنر
حرکت نظامي سادلف دولتهاي به راهر اسالمي را سرنگوم کردل و چوم ص ر اسالم هدۀ م،هدانام را
تابع ان يشههاي خويش ندودل و بع دولتهاي غيرم،هدام را هم ت،خير نداين حاصل چنين فکرري
شکلگيري گرولهاي جهادي است که کهيت جوامع اسالمي را کافر تهقي کردل و وريعۀ خود را جنرگ
با آنام اعالم نداي و حاصل آمهم واضو استف جنگ و ناامني و کشتار و ترور م،هولين دول اسالمي
و در ادامه م،هدانام بيگنال و در آخر شک،ت و اع ام سررام ايرن گررولهرا و بر نام کرردم اسرالم و
م،هدين

نتیجهگیری
فقه سياسي اهل سنت نقش مهدي در شکلگيري و ب،ط تد م اسالمي داشته اسرت ايرن فقره برا
تأکي ب،يار بر حعظ جامعه بر محور حاکم و لرگوم تبعيرت از او و عهريالخصروص پرذيرش نظرراو
معتيام او در احکام دينف سب

تثبيت و تقويت نظام سياسي در جامعه اسالميش ل اسرت و از سرويي

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

و رالم را بر جامعه حاکم کردل است اما به ق رو رسي م حاکدام زيق و ق رتدن در دورلهايي چوم
اوايل خالفت عباسيف يا دورام آلبويه و سرامانيام و غگنويرامف و حتري در دورام بعضري از سرالطين
عثداني و گورکاني توان،تن تا ح ودي از ررفيت هاي تد ني اسالم استعادل نداينر طبيعتراً در دورام
حاکدام نازيقف از ررفيت فقه سياسي اهل سنت سوناستعادل ش ل و فقه سياسي ابگار اسرتب اد خهعرا و
سالطين فاسق و فاجر ش ل است نوسهعيهف بهعنوام جرياني اصالحي سعي کردل است کره زمينرههراي
اعتقادي چنين احکامي را از بين بردل و نظام سياسياي چوم نظام خالفت راش ل را بر جامعه اسرالمي
حاکم نداي اما متأسعانه به خاطر سون فهم احکام اسالميف و عهري الخصروص صر ر اسرالم پنر اري
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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غير اسالمي را جاههي خطاب کردلف درنتيجه ديانت اکثريت امت اسالمي را زير سؤال برردل و تهويحراً
يا تصريحاً آنام را نام،هدام و کافر خطاب ميکن از سويي تهقي سرادلانگارانره از سياسرت و ديانرت
سياسيف سب
سويي سب

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

سادلسازي دين هم ش ل است سادلسرازيي کره منجرر بره تعطيهري بخرش

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
را چوم اصحاب پيامبر(ص) تهقي کردل و وريعۀ خود را هجرو از اين جامعه جاههي دي لان بعر از
تشکيل م ينه کوچکي از مؤمنامف براي ب،ط توحي در عالم بره مبرارزل برا جوامرع برهرراهر اسرالمي
برخاسته و به نابودي آنام هدت گداشتهان حاصل چنين ان يشرههرايي جرگ خشرونتف تررورف جنرگ
داخهي و ويراني تد م اسالمي چيگ ديگري نخواه بود
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