
١ 
 

 

 حق آشكار
 

 خويش قرار دادندة در رد كساني كه دين را ملعب
 
 
 

* * * 
  

 
 افراطي از اخوان تا داعش. ؛نگاهي علمي و تحليلي به گروه هاي 
و تبيين  "وطن"و  "جهاد"، "جاهليت"، "حاكميت": ةبررسي مفاهيم چهارگان 

تصور نادرست آن مفاهيم نزد گروه هاي افراطي در مقابل تصور صحيح آن 
 زد جمهور علماي امت.ن

 
 
 

 
 

 نويسنده:
 زهريألا اسامه سيد



٢ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



٣ 
 

 

 

 

 حق آشكار                                         

 اسامه السيد االزهري                                                   تأليف 

 گروه ترجمة دار الفقيه                                                    ترجمه 

 دار الفقيه                                                         ناشر                    

 نسخه 3000                                                                  شمارگان 

 1395اول                                                          نوبت چاپ  

 وزيري                                                                               قطع 

 

  

    

      

 



۴ 
 

 فهرست مطالب

 7............ ...................درآمد .............................................. پيش

 18.............................................  مسلمانان همة تكفير و حاكميت

 19...............................................................................  حاكميت

 41........  بحث مورد آية فهمِ دربارة امت علماي جمهور و قطب سيد فهم بين اي مقايسه

 44........................  آورده روي مسلمان تكفير به كه قرآن اهل براي عجيب نبوي هشدار

 52......................................................................................  خوارج با عباس ابن مناظرة

 66............................................  نبرد بودن قطعي نديشةا و دين وانقطاع جاهليت مفهوم

 67...............................................................  نبرد بودن قطعي انديشة و جاهليت مفهوم

 89......................... ....................................................... اسالم ديار و كفر ديار مفهوم

 90.................................................................................  اسالم ديار و كفر ديار قضية

 113.......................................................... ............... مردم بر غلبة و الهي وعدة احتكار

 114.............................................................................................. الهي وعدة احتكار



۵ 
 

 124........................................................... ............................................ جهاد مفهوم

 125.................................................................................................................  جهاد

 140........................................... ......................................................... تمكين مفهوم

 141..............................................................................................................  تمكين

 198.......................... ............................................................................. وطن مفهوم

 199..................................................................................................................  وطن

 225.....................................................................  خرافه و حقيقت بين اسالمي پروژة

 اشتباهات اين مرتكب نتيجه در و مانده پنهان افراطي جنبشهاي روية از كه قوانيني
 237...............................................................................................  اند شده تاريخي

 237.................................................................... .......................................... قوانين



۶ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٧ 
 

 پيش درآمد

 واآلخرين، سيد األولين محمد، سيدنا على والسالم الةوالص العالمين، رب هللا الحمد

 .الدين يوم إلى بإحسان تبعهم ومن وصحبه آله وعلى

 :بعد أما

بحث  لحاظ شيوةه ست كه باازهري  -آنچه پيش رو داريد، پروژه و طرحي علمي
قطعاً ريشه دار، راسخ، استوار و داراي مباني استدالليِ مستحكم و عميق مي باشد و 

ست علمي و ارزنده كه مي كوشد با نگارشي دقيق، پيرامون مقوالت، نظريات و ا يشنگر
در هشتاد سال گذشته بر آن بنا  ؛و اصناف سياسيِ منتسب به اسالم اه افكاري كه گرايش

گرديده به بحث و بررسي به پردازد، تا بدينوسيله از قرآن در برابر انديشه هاي آسيمه سر 
 اهيم باطل صيانت كند.و سرگردان و آسيب هاي مف

هم اينك دربرابر ما، محصول و دستاوردهاي هشتاد سال گذشته؛ [يعني:] مسائل، 
خدمت دين قرار گرفتند و مردم به  پرسش ها، و پايان نامه ها و رساله هايي است كه در

سوي آنها فراخوانده شدند و نسل هاي فراواني در افق آنها گام برداشتند و در پرتو آنها، 
اي خويش اصول و مباني اي را گزاردند، و بدين سان در طول اين ساليان متمادي، بر

كتابهاي علمي و ادبي فراواني به نگارش درآمد، ابالغيه ها منتشر گرديد، فتواها و احكام 
و قصيده ها سروده شد و نشريه ها و  گرديدصادر شد، ديدگاه ها و نظريات فراوان ارائه 

 و نشر سپرده شد.  نمايش نامه ها به چاپ
بود كه تئوري ها و نظريات فكري  و ناهمگون خالل همين اوضاع نابسامان در

 هاي بيشماري كه به شريعت اسالمي منسوب مي شدند از سوي گروه ها و گرايش
 سطح جامعه ساخته و پرداخته، و براي تبليغ و گسترش آنها فراخوان داده شد. اسالمي در
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طبيعي مي نمود كه هر قضيه و پيشامدي در جامعه، با كامال  ،در چنين شرايطي
آن قضايا و پيشامدها، اظهار  دربارة اسالمي روبرو گردد و ياه واكنش فوري گرايش

 نظرها و تحليل هاي مختلف، متضاد، اختالف برانگيز و تنش زا صورت پذيرد. و اين نوع
و وقايع تاريخي و بغرنج دامن واكنش هاي تند و تيز، بالتبع به بروز ناآرامي ها، تحوالت 

درهم آميخته  انديشه هاي برساخته، توبرتو، مشتبه و مي زد و زمينه را براي ظهور افكار و
 مي ساخت. فراهم
 

*** 
 

اين تحوالت، ناآرامي ها  چيزي نگذشته بود كه همة »خالفت اسالمي«هنوز از سقوط 
سرسام آوري سر برآورد و  بغرنج و تألم بار با سرعت و سياسيِ يدين تندبادهاي و

انديشمندان و متفكران اسالمي را در جستجوي راهكارها و ساز وكارهاي درست و 
گرفت  جنگ هاي سختي در صحيح به تحير افكند، كشور نامشروع اسرائيل تشكيل شد،

اسالمي را به تالطم انداخت و جنبش هاي  -و امواج توپنده، آرامش و ثبات امت عربي
عالم موجوديت كرد و تحوالت اجتماعي زايد الوصفي پديد آمد و فكري متعددي ا

اسالمي  يد الورودي، كيان اسالم و جامعةآسيب هاي فكري، ديني و اجتماعي نو و جد
 را به شدت به مخاطره انداخت. 

م آور فوق االشاره، ساو سر تحوالت سريع الوقوع حوادث ودر اين اوان بود كه 
ادث و تحليل حو لش كشيده و مجال و فرصت هضم اينمتفكران را به سختي به چا

 علميِ شان و برنامه ريزي براي تعامل صحيح با آنها را از آنان سلب كرده بود.
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همين شرايط سخت، طاقت فرسا و به شدت آشفته بود كه جنبشي قدرتمند، اثناي در 
امال ديني اقتدارگرا و پرجمعيت اعالم موجوديت كرد و براي اينكه اصالت و هويتي ك

پيدا كند از قرآن و سنّت مدد جست تا بدينوسيله نزد دينداران و متدينان و خاصه؛ نزد 
قشر جوان و تحصيلكرده، و از طرفي پر انرژي، انقالبي، تحول پذير و تحولگرا پايگاهي 

 اي مستحكم بيابد و از اين طريق جذب نيرو كند و به سرعت به اهداف سياسي و ديني
 معين ترسيم كرده بود دست پيدا كند. و افقي انداز كه در يك چشم
در تالشي نفس گير، پرحجم و بالتبع  ،مردم »تحريك احساسات« مسألة ،از اين جهت
ظاهر بسيار جذاب و شوق انگيز، براي ايجاد دلبستگي و شيفتگي علي الپر سر و صدا و 

، در جنبش آنآنان براي ياري دادن  در حرص و ولعريق زتمردم به اين جنبش و 
نظريه برنامه ها و تئوري هاي رهبران آن بود. و اين در حالي بود كه  منشورها، سرلوحة

كارهاي فهم و استنباط، با فقدان و  لحاظ ساز وه تئوريسين هاي اين جنبش بپردازان و 
تهيدستي شديدي دست به گريبان بودند. بدين خاطر بود كه با هر پيشامد، حادثه و 

ده و در هر موضعگيريي، فورا ً به آيات و احاديث نبوي متوسل مي شدند و شكنن ياتفاق
چنين وانمود مي كردند كه اين آيات و احاديث، شاهد صدقي براي درستي و حقانيت 

در آن شرايط سخت، سهمگين و  ،ديدگاه هاي آنان در مسائل جاريِ جامعه مواضع و
 آشفته است.

به  ،بكارگيري ساز و كارهاي صحيح استنباط ليكن آنان صبوري بخرج ندادند تا با
دست يابند تا بدين طريق، موثق ترين درجه ي  ،نتايج و فهم هاي تام و كاملي از استنباط

براي آنان حاصل گردد. چرا كه اين، امري مهم و از  ،دقت در استنباط از منابع دين
ندانم كاري، فهمي  حساسيتي بسيار باال برخوردار بود تا مبادا انسان از روي جهل و
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وار و ناسازگار با وحي را به وحي الهي نسبت دهد و يا در شناسايي نظريه اي كه از ازناس
 گردد. مقاصد قرآن است، دچار اضطراب

از مسائل، نظريات و  و عالوه بر آن، مفاهيم غير كاربردي و نامعتبر بيشماري اعم
بود كه ادباء،  هبه ما به ارث رسيداندي سال بدين سو  استدالالت، در طي مدت هشتاد و

 اين وپيشين، بي قاعده آنها را بكار برده بودند.  حماسه سرايانِ نويسندگان، دعوتگران و
كه توسط اطباء، مهندسان و اصحاب  بود نظريات و استدالالتي ،صرف نظر از آن مسائل

ني كه در كسا علوم شرعي ورود پيدا كرده بود؛ حرفه ها و مشاغل مختلف، در عرصة
علوم شرعي دست به پژوهش زدند و سپس به صناعت اجتهاد رو آوردند، در حالي  زمينة

كه آنان نه از ساز و كارهاي صحيحي برخوردار بودند و نه از ممارست قابل قبول و 
 متقني.

 ها، ظهور فهم هايي سرگشته و آسيمه سر، مقوالتي متزلزل و خطرساز ونتيجة همة اين
حوادثي دشوار و مصائبي بزرگ و  ،كه از پس آن ته و پراكنده بوداستدالالتي آشف

هولناك سر رسيد... زندان ها....ذلت ها..... كشتارها.... بدين سان محيط و جوي پديد 
آمد كه آكنده از كينه توزي ها و ناآرامي ها بود، كه در آن جو، ابتالئات و باليا با 

تشويش چيره گشت و  ،اجتهاد فنّ و بر صناعتانديشه و علم و استنباط درهم آميخت و 
انسان زير فشار شديد روحيِ هولناك قرار گرفت كه مآال در چنين آشفته بازاري، آنچه 

چيزي جز تشويش، آشفتگي و  ،انسان از آن فقه و فهمي بود كه بهرة ؛حاصل گشتكه 
 افسارگسيختگي نبود.

 
*** 
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ي، استوار و ريشه دار است و پشتوانه اي زهر تماماً و كماالً منهجي علماالدانشگاه 
تعليم و ممارست در دقائق فنون علمي  و فنّ صنعت يم از تجارب هزارساله، در زمينةعظ

نسل  خود در ي از علماي متبحر را در كارنامةبا خود به همراه دارد، و خروجي هاي زياد
پايه تأسيس كرده  فراواني را در علوم علميةهاي متمادي به ثبت رسانده و حوزه هاي 

ناسب با مقضيات هر مت و زمان به زمانرا همچنان  »تجربه« اهرم است. و در طول زمان
تا اين صيقل داده و حدود و ثغور آن را مضبوط و مستحكم نموده است  عصر و زمان،

در خور تحسيني ارتقاء  به تكامل، اتقان و رشديافتگيِكه آنگونه كه هم اكنون مي بينيم 
علي رغم اختالف محيط ها و روش  ،مكناف عالَاو هزاران عالم دين از اقطار و بخشيده 

زندگي، بسوي آن رهسپار شدند. عاملي كه موجب گرديد تا دانشگاه االزهر و ساير 
مدارس علمي در شرق و غرب نسبت به مناهج و برنامه هاي علمي همديگر شناخت و 

انشگاه االزهر برنامه ها و مناهجي از علم و آگاهي روزافزوني پيدا كنند تا اين كه در د
معرفت استقرار يافت كه نمونه هاي آن را به ندرت مي توان ميان ملت هاي اسالمي و 

 مدارس شرق و غرب يافت. 
تأمل،  دانشگاه االزهر با توجه به تمامي ويژگي هاي منحصر به فرد فوق، با تأني و

ائل و پرسش ا و گروه هاي اسالمي و مسه گرايش مواضعِ آن ديدگاه ها و مراقب همة
و مي كوشيد تا عميقاً بر  ل و فهم از وحي الهي ارائه مي شداستدالهايي بود كه در زمينة 

اساس ترازوي علم و دانش به نقد و بررسي آنها به پردازد. بنائاً هيچ حادثه اي را به حال 
 كرد و به فحص و تحليل خود رها نمي كرد بلكه فوراً و بدون فوت وقت آن را رصد مي

 نظر مي پرداخت. تا اين كه در سال آن به ابراز رأي و آن همت مي گماشت و دربارة
به شكلي پر حجم و سنگين باال گرفت و جنبش باري ديگر  ،اين موضوعهاي اخير 

استدالل و استناد از آيات قرآني خواه در موارد آن و خواه در غير موارد آن آغاز گرديد 
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 و پرسش هاي هشتاد سال گذشته به شكل فزاينده و پيچيده اي در افكار و اذهان و مسائل
 ،تبلور يافت و از مفاهيم كلي مفاهيم جزئي بوجود آمد و آنچه در كليات آن مسائل از نو

جدل و مناقشه رسيد و  ،عمل ن مانده بود رخ نمود و به مرحلةتاكنون پوشيده و پنها
هج صحيح اهل علم فاصله گرفتند و نسل هاي پيشين كه تا پيروان آن روز به روز از منا

، پرانرژي حدودي بر معنا و منزلت علم واقف بودند منقضي شدند و نسل هاي تازه نفس
ند و مقاالت و كتابها نگاشتند و بردو دست به قلم  و تحول خواهي وارد عرضه شدند

ر و استنباط مي پردازند. امروز كارشان به جايي رسيده كه در مسائل مهم به اظهار نظ
، چيزي جز سخناني صدمه زننده هاآن نتيجة هكه امروز اي، سخنان دينياظهار نظرها و 

 كه نه تنها فاقد مقاصد شريعت است بلكه ويرانگر نيز مي باشد نيست. و كريه  نامناسب
 ياه كتاب هاي گرايش تكفير كه در رستاخيز انديشة چنانچه امروز باري ديگر

فعاليت سازمان ها و گروه ها بازگشت و بلكه  به عرصة مخفي مانده بود مجدداًافراطي 
اساس آن  افراطي بر ياه ظهور رسيد كه امروز گرايش ةافكار و استدالالتي به منص

به كشتار و خونريزي دست مي زنند و در عهد  ،به راحتي به فجيع ترين شكل ،افكار
 ها را به دين خدا روا مي دارند و فهم هاي شكني هيچ وقعي نمي نهند و بدترين اهانت

تمام مي كنند. و از مناهج اصيل و وحي الهي نام دين ه خود از دين را ب ةآشفت اوار وزناس
 و ريشه دار در فهم و تفسير وحي سرباز مي زنند.

 
*** 

 
ازهري كامالً احساس گرديد. تا  -اين جا بود كه به شدت، ضرورت تأملي تاريخي

دانشگاه االزهر تمامي علوم، معارف، تاريخ، مناهج و ساز و كارهاي علمي بدينوسيله 
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خود را سازماندهي و بسيج كند و نتايج فكري و علمي گروه هاي افراطي را زير ذره بين 
رأي فصل بر اساس مباني علمي و نه احساسي و حماسي، از اين طريق و نقد قرار دهد 

 أويالت باطل و انحرافي از دين گرفته شود.صادر گردد و جلو تحريفات و ت يالخطاب
 دد آن است، عبارت است از: ازالةتجديد دين كه دانشگاه االزهر در صدد احياء مج

بازگرداندن مكارم  مفاهيم باطل، تأويالت منحرف و مستندات غير شرعي ازآيات و
 شريعت و اخالق، استحكام و استواري بخشيدن به علوم شريعت از طريق به فعليت

ساز و كارهاي منضبط، استوار و صحيح استنباط، تا بدين سان  ساختنرساندن و عملي 
دين به هدايت  جوهر دين باشيم و مردم در ساية بار ديگر شاهد درخشندگي و پاكيزگي

 ه بستر علوم، معارف و تمدن باشد.و آرامش برسند و بار ديگر جهان اسالم مانند گذشت
تجديد دين اين  مي گويد: مقصود از -رحمت اهللا عليه -شيخ ابوزهره ؛استاد برجسته

دين،  ه شود و با پيراستن اوهام از چهرةآن، دوباره به آن بازگرداند است كه رونق اولية
 اصل و جوهر آن به مردم بازشناسانده شود.

ازهري است كه مي كوشد  -كتابي كه هم اكنون در برابر ما قرار دارد تأملي تاريخي
فكري و  و مناقشات سهمگين و كينه توزانةيني مهمي را كه بر اثر منازعات تا مفاهيم د

اسالمي معاصر به شدت در هاله اي از ابهام قرار دارند  ياه سياسيِ فرقه ها و گرايش
و مورد  بدور از افراط و تفريط و به همان شكلي كه مراد وحي الهي و سنت پيامبر

. كه از آن جمله مي توان به مفاهيمي چون: تأييد جمهور علماي امت است بررسي كند
حاكميت، جاهليت، جهاد، خالفت اسالمي، وطن و ... اشاره كرد. مفاهيمي كه در اثر 

تكفير و  ةبرداشت ها و ذهنيت هاي نادرست و انحرافي از آنها، منجر به ظهور پديد
 از قرن ها تاكنون شده است. هولناك، كشت و كشتارجنگ ها و 
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برنامه  را سرلوحة زهر امروز بر آن است تا روش حضرت ابن عباسدانشگاه اال
به مقابله با  ويي با گروه هاي افراطي معاصر قرار دهد. زماني كه يهاي خود در رويارو

 زبان از شان خوارج عصر خود رفت كوشيد تا پس از استماع مقوالت فكري و اشكاالت
و تحقيق، ساز و كارهاي صحيح و  را گردآوري كند و پس از بررسي هاخود آنان، آن

بشناساند و منابع و  علمي را در فضايي آرام و عاري از مناقشه و جدل براي آنان باز
استنباط از وحي الهي و مقدمات و روش هاي  ورد اعتماد اهل علم را در زمينةمدارك م

ا را در برابر آنهصحيح ورود به مباحث و گفت وگوهاي مسالمت آميز و نتيجه بخش 
گو  برگزاري شيوه ي بحث و گفت و و بي سابقه در زمينةبكر نمونه اي قرار دهد. اين، 

ش را ا گروه هاي افراطي زماندرستي توانست مقوالت فكري ه بود. روشي كه ب
فهم ها و ذهنيت  ازالةگفت و گوي آرام و بدون نزاع به  گردآوري كند و با فتح بابِ

 حي الهي به پردازد.هاي باطل و تأويالت انحرافي از و
م لَحركت خود را از راه ع ،هم فكري زمان ابن عباس ياه شگفت آن كه گرايش

مسلحانه و كشتار مردم آغاز كردند كه  تكفير جامعه و مبارزة و "حاكميت" ةكردن مسأل
 ناشي از فهم نادرست آنان از اين قول خداي اين نگره،خود و بطور مشخص  ةبه نوب

 نقطة ،كه هم اكنون هم ».ونَرُافالكَ مه كئولَأُفَ اهللاُ لَزَنْأا مبِ مكُحي ملَ نْمو« تعالي بود:
اشتراك گروه هاي معاصر از اخوان گرفته تا داعش و بقيه هاي گروه هاي منشعب شده 

اين گروه ها  ةاست. و نقطه ي اتكاء و مركز ثقل هم "حاكميت"از اين دو، همين مفهوم 
زَلَ اهللاُ فَأُولَئك هم بِما أنْ كُميح لَم ومنْ«: ةآياز اين فهم نادرست  در حقيقت،هم 

 مي باشد. »الكَافرُونَ
مي رسيم كه ما در برابر دو منهج  مسلم و انكارناپذير ةاز اين توضيحات بدين نتيج

كه  ديگري منهج باطل و آشفته اي و قرار داريم؛ يكي منهج ازهري متفاوتكامالً  فكري
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ساز و كارهاي درست "و  "بصيرت"و  "فقه"ويژگي هاي مهم و ثابتي چون  بوضوح از
عي دفاع از اسالم مي باشد، به بي بهره است و علي رغم اين كه مد "در فهم و استنباط

دنبال جنجال آفريني و ترويج خشونت است. اين منهج فكري اگر چه بنا به شرايط زمان 
نسل هاي مختلف ظاهر مي  سرزمين ها و يير مي دهد و درشكل، نام و روش خود را تغ

اصول و مباني آن هيچ تفاوتي به چشم نمي  تكفير، و مقوالت و ةمسأل شود، اما در اصلِ
خطاهاي تكراري و خبط و يگانه اي را در پيش مي گيرد و همان  راهبلكه خورد و 

 مي شود. وحي الهي مرتكب فهمِ ةهميشگي را در زمين
زمان ما كه مسائل و پرسش هاي خود را بر مفهوم  افراطيِ -اسالمي گروه هاي
ها و ملت ها، و جاهليتي كه از نظر آنان همان ردت و كفر  تكفير حكومت حاكميت، و

ه د و بن، هرگاه براي خود در صدد اصالت و هويتي باشنداست، و ساير قضايا قرار داده ا
د نراهي را مي روهمان د، نند سازي كند براي استحكام مباني و اصول خود مستنخواه

نامگذاري گرديد،  »خوارج«كه در آن مقطع تاريخي به اسم  كه گروه زمان ابن عباس
در اين زمان همان گروه به نام ها و شكل هاي  با اين تفاوت كه اما .در پيش گرفته بود

گذارندوجود مي  ةعرص پا به ..و. داعش ديگري چون اخوان و مختلف. 
اگر خواسته باشيد سند علمي آن را تفحص كنيد خواهيد ديد كه نسبت  ،هر هماالز
حساسِ و  ، شجاعانهقاطعهاي ي موضعگير در همان مقطع تاريخي، با ابن عباس هآن ب

در برابر گروه هاي افراطي منتهي خواهد گشت كه وي با تالشي طاقت فرسا  تاريخي او
شرح علمي آياتي كه فهم آنها بر آن گروه ها قواعد علوم را بكار انداخت و مجددا به 

از يك طرف اهميت قرآن و علوم آن را  ،ملتبس و مشتبه شده بود پرداخت و با اين شيوه
براي آنان آشكار ساخت و از طرف ديگر ميزان احتياج و نيازمندي آنان به ساز و 

 كارهاي درست فهم قرآن را به آنان گوشزد كرد.
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و صيانت از مكتب و منهج  وليت سنگين و خطير پاسداريبنابر اين، االزهر مسؤ
و ديگر علماي اسالمي بعد از او را در طول تاريخ بر  -رضي اهللا عنه -فكري ابن عباس

انديشه هاي انحرافي و افراطي دفاع  ر برابر همةاز وحي الهي دو مي كوشد  دوش كشيده
صيل و مورد وثوق علماي كند و وحي و علم شريعت را در چهارچوب قواعد و مباني ا

 اسالمي ترويج دهد.
همواره و بي  ه بوداساس گذاري شد منهج و روش علمي اي كه توسط ابن عباس

را يكي پس از ديگري سرزمين هاي اسالمي نسل ها و مدارس علمي  ،زمان ها ةهموقفه، 
شكل و به همان  ،اسالم يعني؛ االزهر ةمعارف و قلعقبله گاه پشت سر نهاد و اينك در 

 بوده استقرار يافته است. اصلي خود كه در زمان ابن عباسشمائل 
زودي داستان ابن عباس بطور كامل در صفحات آينده به همراه تمامي تعليقات و ه ب

صورت  بزرگوار تحقيقاتي كه پيرامون منهج فكري، مدارك و آداب بحث آن
 پذيرفته خواهد آمد. 

آيات و احاديثي كه مكتب  تيم تا با گردآوري كليةدر تالش هسما  ،اين راه ةدر ادام
داشته و در تفسير آنها  توهين روابه بيراهه رفته و به آنها فكري افراطي با تأويالت باطل 

استنباط عدول كرده در آداب  دستور زبان عربي و اصول و علوم بالغت و علم از قواعد
ريم. و سپس به شرح در بياوفرهنگ جامع  وصورت معجم ه علمي ب يك مجموعة

آنها  ةصورت هاي باطل و تداللت هاي صحيح آنها همت بگماريم و اشكاالمدلوالت و 
ابراز  افراطيِ عصر حاضرهاي  گرايش كه از سوي ييها استدالل خصوص را در

 تبيين نماييم.رفع و رجوع و  گرديده،
انحصاري  تأويل نصوص ديني را حقي كه مسألةنيست  صدد آنالبته كه االزهر در 

به خود  و منحصر را فقط محدود و معرفت براي خود تلقي كند و يا شناخت حقيقت



١٧ 
 

منهجي علمي است كه االزهر آن را پايه گذاري كرده است  ةبداند، بلكه سخن ما دربار
ش ها و تقالهاي سختي از خود بروز نشر و تعليم آن كوشراي و در طول ساليان متمادي ب

مدارسي  ،مي آن را به وديعت نهاده است. و بر اساس اين منهجو در كتاب هاي علداده 
مانند زيتونيه در تونس و قرويين در فاس و جامع اموي در دمشق و جامع الفات در 
استانبول و اربطه العلم در حضرموت و محاضر شنقيط و مسايد السودان و مدارس علمي 

ت و ساير مدارس علمي و مهمي مهمي در مااليا و عراق و در قلب آفريقا داير كرده اس
 كه در گوشه و كنار جهان اسالم در تحت الحمايگي االزهر مشغول فعاليت هستند. 

ما اين نيست كه علم و معرفت را حق انحصاري خود و استراتژي  هدف ،بنابراين
كه براي  ارزيابي و راستي آزمايي شده منهجِبلكه غرض غيرتي است كه بر اين  ،بدانيم

مي ورزيم و هر كسي كه ل واقع گرديده است وقبمورد كز بزرك علمي جهان غالب مرا
بخواهد در امر استنباط از قرآن اشتغال بورزد قطعاً بايد در راه تحصيل و تخصص اين 

داشته و در  علمي بكوشد و االّ بر علم ستم روا هج علمي و نيل گواهي و اجازه نامةمن
 نشان داده است. يرو تقص طلب و تعلّم آن از خود كوتاهي
ما كمال توفيق را  ةتعالي مسألمت مي نماييم تا به هم در پايان متضرعانه از خداي

 استواري را بر ما ارزاني بدارد.پايداري و  ،و نعمت هدايتبفرمايد نصيب 
 

و انه سبحانه ولي ذالك و القادر عليه و صلي اهللا علي سيدنا محمد و علي آله و 
 صحبه و سلم.
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مسلمانانة حاكميت و تكفير هم  
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هاي اسالمي بر آن بنيان گذاري  و گرايشفرقه ها  كه ساير مفاهيمِ محوري ايتفكر * 
اصلي  ش،ا با تمامي مقوالت، مفاهيم و فروع آن چرا كه ؛است "حاكميت" ةانديش ،شده

تمامي آن گروه ها و جريان هاي فكري ة منظومكه  ترين منبع، كانون و آبشخوري است
آنها به  كه ذيال به پاره اي از[، مفاهيم ديگر پس، آن زا گيرد ومي آن ريشه  از ،فكري

 .بروز و ظهور مي رسد به منصة ]يكي پس از ديگرياختصار اشاره مي شود 
 

 پاره اي از اين افكار:
 

محمد  نزد سيد قطب و برادرش "توحيد حاكميت"و  "شرك حاكميت"تفكر  -
  ؛قطب
  ؛الهي براي اينانة وعد ةو انديش "مومناقليت "تفكر  -
بين اين  تمايز فكريجدايي و مي باشد و  جاهليتي كه بيانگر وضعيت ساير مسلمانان -

 ؛دو گروه از مسلمانان
 ؛و صاحبان آن حاكم بر جاهليتمومن  اقليت ةسيطر ةانديش -
 خالفتحياي ستاي اسلمانان در رااز مبرخورد قطعي و حتمي اين دو گروه ة انديش -

 ؛اسالمي
 تمكين.ة انديش باالخره، و -
 "حاكميت" ةمفاهيمي كه محصول و ره آورد انديش ةهم است داستان واقعي نيا
دل و دماغ  ،در عمق جان كامال تكامل يافته اي را نظرية ،رفته هم روي ،آنهاكه  است

 گرايش هاي معاصر شكل مي دهد. اين گروه ها و
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 به سختي به را عقل انسان متدين اي از افكار و انديشه هاست كه اين ها مجموعه
فردي متدين به فردي افراطگرا و از فردي افراطگرا به فردي او را از و  چالش مي كشد

كار را  ،در دل و جان او فكريهاي اين كشاكش  ،مي سازد و سرانجام متحول تكفيري
راحتي با حمل ه مي سازد كه ب انسان خون آشامي نانچآن  از ويكه به جايي مي رساند 

مردم مي  ةعامكشتار  خون ريزي و دست به به فجيع ترين و ددمنشانه ترين شكل، اسلحه
 زند.

همواره  اجتماع، ةدر بستر زندگي و در عرص پرواضح است كه انسان مي تواند
ماند و كريمانه ه ب پايبند "دين ورزي"خصلت و صفت  خالصانه ترين و نشانواره ترينبر

اخالق محمدي در نشر و بين آنان  ودهب و آباداني ديني و دنياوي براي مردم منشأ اثر
و  ها انديشه (در شرايط زماني و مكاني خاص و ويژه اي)در شرايطي  كن. ليكوشا باشد

چالش مي  به شدت را به نساناة انديش كه عقل وسر بر مي آورد  اي سرطاني اتفكرت
 دچار دين فهم فروع، احكام و نصوصدر  او را و فكندمي ا ديدگان او پرده و بر كشد

اين سيكل معيوب او  مايد و مآالًنمي فكري  هاي و آسيمه سريها  آشفتگي سخت ترين
 كفير و سرانجامافراطي به تدين داريِ  ازو  يافراط دين داريِبه  ،اعتدالي داريِ را از دين
 متحول و دگرگون مي سازد.ده خويي و درنبه خون آشامي  از تكفير

اين موضوعات و سؤاالت فوق االشاره، بدين حقيقت  ةبا نگاهي كنجكاوآميز به كلي
 رشته و ريسماني "القرآن في ظالل"رديدناپذير پي خواهيم برد كه كتاب تمسلم، متقن و 
و  هدمي دپيوند را به هم و مباحث فكري اين موضوعات همگي است كه  مهم و ويژه

كتاب هاي ديگر  و مي نمايد. ايجادمستحكم و مضبوط به غايت  ينسق بين آنها نظم و
في "كتاب  ازچيزي جز خوشه چيني و غيره  "چراغي بر فراز راه"سيد قطب از قبيل 

  نيست. "القرآن ظالل
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منبع و منشأ اصلي شكل گيري بايد دانست كه « كه دكتر قرضاوي مي گويد:تا جايي 
 ،نيست "چراغي بر فراز راه"تكفير براي مسلمانان معاصر، تنها كتاب م شو ةو ظهور پديد

 اجتماعي عدالت"و كتاب هاي ديگر كه مهمترين آنها كتاب  "القرآن في ظالل"بلكه 
  1.»است، نقش اصلي را در ظهور اين پديده ايفاء مي كنند "در اسالم

في "توان مدعي شد كه به جرأت مي  با توجه به شاهد صدق فوق االشاره، بنابر اين
تكفير و شكل گيري  ةانديشكوين منبع در ت و مهم ترين اصلي ترين "ظالل القرآن
كتابي كه بطور حتم بايد زير ذره بين قرار  است. معاصر هاي تكفيري گرايشجريان ها و 

با فشرده و واقع گردد.  و عالمانه دقيق و بررسي مورد نقد ،گيرد و در يك اقدام علمي
مقوالت و نظريات اساسي و عبارات كليدي آن تلخيص گردد و با خالصه  ،كتابنمودن 

ياد شده در  "اساسي و اصول مقوالت" ؛برداري و حذف مطالب حاشيه اي و پيراموني
 قرار گيرد. ل و مستندمدلّ ،علمي مورد بحث و كنكاش ،فوق

كه  »ة االيمانرسال«بايد گفت صالح سريه و كتاب او  ،نظر فوق و تأييد در تأكيد* 
مي دهد  را سر جهان معاصر اسالمي بزرگ اجتماع فرياد تكفير حاكمان و جاهلي بودن

في « ؛قطب و كتاب او سيد ةانديش از ،دار الحرب مي خواند خيره سرانه سراسر و آن را
تكفير و ال«مصطفي و سازمان  و تفكر شكري سرچشمه گرفته است. »القرآن ظالل

و  »فريضة الغائبة«و كتاب  »الجهاد«عبدالسالم فرج و سازمان محمد تفكر و  »هجرتال
في " كتاب و تأسي از نوع نگاهي كه در همه و همه با الهام گيري ،سرانجام ظهور داعش

 است. روشني ترسيم شده، بودهه ب "ظالل القرآن

                                                           
 .م 2008وق، القاهرة، سنةلشرا: دارچاپ/، 3/69سيرة ومسيرة/ حابن القرية والكتاب، مالم - ١
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يعني؛  "داعش"دو  ةشمار مرد ةعلي دربار كه تركي بن مبارك بن توضيح آن* 
اللفظ اللساني في ترجمة «كتابي تحت عنوان  ،طه صبحي فالحه ؛نانيمحمد عدواب

في ظالل «به نگارش درآورد و در آن مدعي شد كه وي به شدت از تفسير  »العدناني
محبوبيتي برخوردار  وجاهت و از چنان نزد وي سيد قطب متأثر شده بود و آن »القرآن

كامل از آن را با دستخط  ةدوريك حتي و نمود آن مالزمت  ابود كه تا بيست سال ب
  خود استنساخ كرد.

ومن لَّم يحكُم بِما أَنزَلَ اللّه ( به اين آيه رسيد: ؛حين تالوت كه وي در زمانيباري! 
كه به موجب آنچه خدا نازل كرده داورى  كسانى و« يعني: ،1)فَأُولَئك هم الْكَافرُونَ

ين آيه او را به شدت تكان داد. پس از اين تحول فكري ا .»ندا اند آنان خود كافراننكرده
اساسي  ن خويش گفت: مصادر و منابع قانونبود كه وي روزي خطاب به يكي از اقرا

چگونه حكومتي  اسالمي حكومت؟ وي به او پاسخ داد. سپس گفت: است سوريه كدام
؟ وي هايي اندچگونه نظام  است؟ وي به او پاسخ داد. سپس گفت: نظام قضايي و اجرايي

پاسخ مي  ه آموخته بودمدرسكه در ي يبراساس آموزه ها ،پرسش هاي او ةدر جواب هم
گفت: فالني يعني حكومت ش دوستخطاب به  ،اين پرسش و پاسخ ها در پايان وي داد.
و از نزد  "السالم عليكم"دوست او در پاسخ وي گفت:  ؟!كافر است!حكومتي سراسر ما 

 آغازي بود كه وي در اين گونه مسائل به بحث و گفتگو پرداخت.او گريخت. اين اولين 
 حاكميت هاي معاصر در كلية« مي گويد: »رساله االيمان«صالح سريه در كتاب 

ند كه در كفر آنها هيچ ترديدي اهايي حاكميت  در شمارسرزمين هاي اسالمي جملگي 
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جوامعي جاهلي  نيز مين هادر اين سرزموجود جوامع  ةو هم را نمي توان به خود راه داد.
 ».اند

دست يافت كه سازمان  ، قطعي و انكارناپذيرروشن ةازآنچه گذشت، مي توان بدين نتيج
برآمده  تكفيريِ موجي تازه و نوين از امواج انديشةلحاظ ماهوي در حقيقت ه ب "داعش"

 يروح سارسيد قطب است. و ترديدي نيست كه اين كتاب  "في ظالل القرآنِ"از كتاب 
اصلي ترين رشته اي است كه همه ي  هاي تكفيري و تمامي گروه شريانِ در و جاري
 .شكل مي بخشدخاصي و نسق نظم در يك آنها را 

تمركز بر  امي گرداند تا ب و واجب اين نكاتي كه بيان گرديد بر ما الزم ة* هم
پيدايي كه به  را "في ظالل القرآن"ات كتاب ينظر ،انتقادي -گردآوري كتابي علمي

و  بر اساس اصول و مباني علمي جريان ها و گرايشات تكفيري ياد شده انجاميد
 .كنيمنقادي  آكادميك

از گردآوري اين  ما اصلياولي و  ةما از يادآوري اين نكته بي نيازيم كه انگيزالبته كه 
كتاب شخص سيد قطب نيست چرا كه او رهسپار ديار آخرت شده و در برابر داور عادل 

او تا به امروز همچنان زنده و فروزان  هايار دارد. ولي آنچه مسلم است اين كه انديشه قر
مسائل و موضوعات  ،گردآوري اين كتاب ازاصلي ما  ةاست و طبيعي است كه انگيز

پيش  در قرآني او در فهم قرآن و ميزان حرمت شكني هاي وي نسبت به وحي الهي و
به گونه اي كه ما  ي قرآني مي باشد.هاانديشه  بيان درباطل و نادرست  ةگرفتن شيو

كامالً آشكارا و با تمام وجود فقدان مقاصد شريعت را در اين نوع نگاه به وحي الهي 
عاملي كه گروه هاي تكفيري به مدد آن، تكفير عموم مسلمانان  لمس و حس مي كنيم.
ين ضربات و و خشن تر شديدترين ،تكفير با مبنا قرار دادن پديدة را مباح قرار دادند و
 .امت اسالمي وارد ساختند زيان ها را بر پيكرة
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از موضوعات نوع هدف اصلي ما از گردآوري اين كتاب اين است كه اين  ،اينبنابر
زير تيغ نقد علمي قرار صرف نظر از اين كه به چه شخصي منسوب است و مسائل را 

محو نماييم. شريعت نسبت داده شده به  ،دهيم تا وجوباً آنچه را كه بر اثر فهم نادرست
تأويل  نوع غربال كردن افكار و صيانت فهم قرآن از هر از اين كار، اصلي ةچرا كه انگيز

 انحرافي يا فهم ناصواب است.
 ،اين نكته گفتني است كه اگر براي ما اين اجازه داده شده كه بتوانيم از نصبنائاً * 

به تخصيص، تعميم و يا مقيد كنيم، اما هرگز  را نص معاني اي را استنباط كنيم كه آن
و بر وحي و  دمعاني فاسدي را استنباط كن ،كه از آن ه نشدهداداي  اجازهچنين كسي 

 .دبتاز و مذبوحانه مقاصد آن باطالنه
سؤاالت ياده شده ي سيد قطب، است؛ مسائل و در رأس هرم  »حاكميت«انديشة * 

 ، اما سيد قطب با قلم و بيانابواالعلي مودودي بود ةديشانديشه اي كه اصالتاً برگرفته از ان
لحاظ اركان و ه و ب و متحول ساخت هدر تسخير خود درآورد تواناي خود آن نظريه را
تكفير يكي از تراوشات و نتايج  ةپديدكه  كردتكامل يافته  ةمباني، تبديل به يك نظري

  همين نظريه است.
سيد قطب  گيانديش تحول لي جديد و تازه ازو فص مرحله ،اين« ي گويد:قرضاوي م

؛ انقالب بر حكومت هاي نامگذاري مي كنيماسالمي انقالب ، كه ما آن را مرحلة بود
جوامع اسالمي  ةو انقالب بر هم ه مي شودخواندسالمي ان آاسالمي و يا همان چيزي كه 

هيت نظرية سيد حقيقت و ما ،بنابر اين .ه مي شودو يا همان چيزي كه آن اسالمي خواند
خاكي جوامعي جاهلي  ةجوامع موجود در ربع مسكون اين كر قطب اين است كه همة

و  اشخاص، انديشه ها ةهم ةاست كه دست رد بر سين اي انقالبي ة. اين انديشاند
تحول و همان  .مي زندموجود در جامعه بزرگ اسالمي  يِاسالمگون  گرايشات گونه
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و نتايج بسيار خطرناك و آثار امع و عموم مردم، يكي از جو تكفيرِ پديدةانقالبي كه، 
نگرش هاي فكري  خطيرتر از آن در اين و« سپس در ادامه مي گويد: 1.»مهلك آن است

توسعه  اشتياق شديد در گسترش و تكفير و تمايل و گرايش سيد قطب به پديدةجديد، 
 2».است در سطح اجتماع آن

خدعه آميز قرار داريم، و  ي كامالً اغواكننده و* عليهذا ما در برابر يك سياق فكر
به  ،فكري جديد اين است كه سيد قطب در اين مرحلة بلكه آنچه واقعيت نشان مي دهد

مربوط و منسوب به جوامع  شدت دچار آشفتگي فكري بوده و از تشخيص جهان واقعِ
براي او  شتالش و كوشو  ناتوان مانده است عاجز و و توصيف آن اسالمي و مسلمانان

 خريج جزئياتش بر اساس مباني ديني،طرح و حالجي كردن دقيق آن و چگونگي ت
اين سرآسيمگي و آشفتگي فكري به  ،كهتا اين  استعقيم مانده  روشنيه و ب آشكارا

 براي نخستين بار نجاميد، همان فكر و انديشه اي كهساكنان زمين ا ةبرخورد قطعي با كلي
در  و سپس مجال بروز و ظهور يافت حسن البناء »الخامسرساله المؤتمر «در كتاب 

 نهايت امر اين انديشة، و باالخره در بسط يافتسيد قطب توسط  »في ظالل القرآن«كتاب 
بزرگ خاورميانه شاهد آن هستيم  ةكه امروزه در منطق فالكتيتكفيري به ويرانگري و 

 منتهي گشت.
انديشه و  حسن البناء »لمؤتمر الخامسرسائل ا«در اينجا با تاكيد عرض مي كنم كه 

را در غايت غرابت به تصوير مي كشد كه  و به تعبيري آرمانگرا تفكري آزادي بخش
سرشار و ماالمال از فضا و جويي متشنج، آشفته و متالطم و سراسر نزاع، كشاكش، 

ره داعش را به خوبي به نظا ة اوليةو شاكل يا در آن، صورت، كه گوبرخورد و نبرد است
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نگاه حسن البناء، عميقا مورد نگرش و نوع اين كه انصافاً و بالضروره بايد نشسته اي 
ي، عقالنقرار گيرد و بطور جدي و در فضايي همه جانبه نقادانه، علمي و تحقيق و فحص 

 و بازتحليل بازشناسي ،گوناگون آن موشكافي زوايا و اليه هاي ،منطقي و در خور قبول
بوجه اتم  كه بعدها اين نوع نگاه حسن البناء، تالطم و كشاكشيعلل ريشه ها و ، تا شود
را براي تفكري كه در دل تاخت و تاز  و زمينة پديدار ساخت جنبش اخوان انديشةدر 

قانع كننده به  كردفراهم  سياسي و اجتماعي، ،در عرصه هاي مختلف ديني ،آن پنهان بود
 آشكار گردد.شكل موجه ترين  وترين 

ابهام،  افراطي گري، پديدة طيف ها با و ها گرايش بسياري از ميان در تفكر * و اين
 و در نهايت به شعله ور شدن آشفتگي فكري منجر گرديد پيچيدگي و تشنج درآميخت

و كساني از قبيل ابومحمد مقدسي و ابومصعب زرقاوي كه جناح ديگر را دنبال مي كنند، 
زمينه  شمتشدد وي را دنبال نموده و كتابهاي علي رغم قالب خاصشان، انديشة افراطي و

از طيفهاي تكفيري كه پس آنان آمده و  پيرواني در عين حالساز اين بستر قرار گرفت و 
پايه گزار انديشة انقالبي و  وي چنين به نظر مي رسد كه . لذااسلحه به دست مي گيرند

د و به نشاط و امواج آن مي كه تأثير ويرانگري در ازدياد انديشة تكفير دار ودهبخروشان 
 افزايد.
در اين جا از سيد قطب در پاره اي از مواضع، به معني اختصاص دادن سخن  و

هاي حسن  در كتابريشه افكار او  قبل از هر چيز، بلكه بحران در وي نيست، انحصار
از همگان گوي سبقت را  ،حمل سالح و تكفير ةو او در بنيانگذاري انديش داردالبناء 

استخدام گرفت و در اين آتش پاره  را بهولي سيد قطب قلم و بيان خود  .وده استرب
كوشيد تا  بدين سان و مانند كسي كه بذري را آبياري كند تا به رشد و نمو برسد. ،دميد

را علي رغم اختالف  وارجخ ةشكل گيري و ظهور انديش ةنقشخواسته يا ناخواسته، 
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تا چيزي حدود بيست و  دنديدگان ما ترسيم ك جلوي ،مظاهر، اسامي، شكل و شمايل
پنج جنبش به اين سمت به حركت افتد و داراي ريشه هاي دوري باشند كه هر لحظه 
سربرآورند و آن گاه در مدت سالها و قرنها از بين بروند و باز به ميزان بازگشت مراكز 

ره سر برآورند، به علمي بزرگ از قبيل االزهر و قرويين و مدارس كهنه و ريشه دار دوبا
سترش دهند، اين انديشه پنهان گشيوه اي كه هر چه اين مدارس فعال باشند و علم را 

 .ه و سربرآوردبماند و چون آنها به عقب باز گردند، اين انديشه از نو متولد شد
پيشي گرفته اند وي تكفيري از  ةجهتگيري انديش اين* سيد قطب و كساني كه در 

 بر چند چيز اساس گذاري كرده اند:را  "حاكميت"تفكر 
فَأُولَئك هم  ومن لَّم يحكُم بِما أَنزَلَ اللّه( :خدايتعالي. فهم نادرست از اين قول 1

اند آنان خود كه به موجب آنچه خدا نازل كرده داورى نكرده كسانى و يعني: )نَالْكَافرُو
شخص را بدليل عدم  ،علي مودوديز ابواالا و پيروي تبعيتبا  وي كه ؛»ندا كافران

به حقانيت و وحياني بودن آن شخص لو اين كه  اجراي احكام شرعي تكفير كرده اند و
به خاطر موانع و عوارضي شخصي حتي اگر تا جايي كه . آن احكام معتقد بوده باشد

سته داناسالم  ةوي را تكفير و خارج از دايرباز هم  بر آن احكام عمل كندسته باشد نتوان
تكفير را  ةو داير است آورو اين مذهبي بسيار غريب، و به غايت سختگير و خفقان  .اند

و در واقع، اين تفكر  .خيلي وسيع و در صدور حكم آن بي نهايت شتابزده عمل مي كند
ول لي از اصاص "حاكميت" اساساً نشأت مي گيرد كه يو ديگر مهمِ نظرگاهاو، از اين 

وي بر مبادي اعتقادي اصلي ديگر را از پيش خود افزوده است  و بدين سان است.ايمان 
اين كه چنين اصلي را نمي پذيرند بي مهابا تكفير مي كند. و  بدليلو در پي آن مردم را 

 ةقاطب ةو اين در حالي است كه مذهب و نگر اين دقيقاً همان مذهب خوارج است.
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بوده و  آن تا به امروز بر خالف اعصار و قرون؛ از عصر صحابه گرفته ةمسلمانان در هم
 هست. 

ياد شده،  ةاسالم از گذشته تاكنون در فهم آي جهاندر  دينيعالمان و انديشمندان 
شخص زماني بر كه اين است ريات متعددي طرح كرده اند كه راجح ترين آن و نظ اقوال
ت و وحياني كافر خواهد بود كه حقاني» اآليه و من لم يحكم بما انزل اهللا....« : اساس
، ليكن اگر چنانچه بر حقانيت و وحياني بودن احكام الهي اقرار احكام را منكر باشد بودن

احكام و دساتير الهي و قرآني و  داشته باشد ولي براي اجرايي و عملياتي كردن آن
نمي توان شخص را كافر  در چنين شرايطي باشدموانع و عوارضي بر سر راه  شرعي،

 ر را براي صادر كرد.خواند و حكم تكفي
عكرمه مي « يد:گومي  »تفسير كبير«امام فخر الدين رازي در كتاب گراسنگ خود؛ 

؛ بر )ومن لَّم يحكُم بِما أَنزَلَ اللّه فَأُولَئك هم الْكَافرُونَ( كه: تعالي اين قول خداي گويد:
اما اگر قلباً و لساناً به گردد  ياحكام اله منكرو لساناً توأمان  اًكسي داللت مي كند كه قلب

چنين شخصي احكامي مغاير با احكام الهي عمل كند  بر احكام الهي معترف باشد ليكن
كم بر احكام الهي است اما تارك آنهاست، پس مستلزم دخول او در تحت اين آيه اح

 1.»و جواب صحيح نيز همين است نيست
تعالي بعد از  خداوندقول اين « يد:مي گو »المستصفي«االسالم غزالي در كتاب  حجت

؛ »هم الكافرون فاولئكو من لم يحكم بما انزل اهللا « ذكر تورات و احكام آن آمده كه:
ما مي گوييم مراد از اين آيه اين است كه كسي كه به ما انزل اهللا از روي تكذيب و انكار 

 2حكم نكند كافر است.
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لفظ اين آيه به « مي گويد:» الوجيز رركتاب المح«در  اندلسياما ابومحمد ابن عطيه 
مانند  ،بيشتر براي خصوص بكار مي رود است كه يلفظ عموم نيست بلكه لفظ مشترك

ومن لَّم يحكُم بِما أَنزَلَ اللّه فَأُولَئك هم ( اين اين قول خداوند متعال كه مي فرمايد:
تي در امري به غير حق حكم كردند كافر ، بنابر اين فرمانروايان مسلمانان وق)الْكَافرُونَ
 ١.»مي شوندنمحسوب 

 چوناماماني  ،خواهد ديدبه وضوح  ،بررسي كندبه دقت  راهر كسي سخنان امامان * 
ابن مسعود، ابن عباس، براء ابن عازب، حذيفه بن يمان، ابراهيم نخعي، سدي، ضحاك، 

امام طبري در  ؛پسسووس، و عطاء، طا اباصالح، ابامجلز، عكرمه، قتاده، عامر، شعبي،
امام  »المحرر الوجيز«ابن عطيه در  »المستصفي«حجت االسالم غزالي در  »البيان جامع«

بحر «اباحيان در  »التسهيل«جزي در  قرطبي و ابن »مفاتيح الغيب«فخر الدين رازي در 
اشور در ع طاهر بن »روح المعاني«آلوسي در  »تفسير القرآن العظيم«ابن كثير در  »المحيط

 .نده ااجماع كرد شيخ شعراوي در تفسيرش همگي بر فهم اين آيه »التحرير و التنوير«
ضد « مي گويد: امامان اين ةدر برابر هم با قد علم كردن سيد قطب ديگر سوي درليكن 

با  ةاين حكم قاطع، نهايي و فراگير چيزي جز فرار از مواجهنزاع بر سر و نقيض گويي و 
  2».نيست ظن گراييبر اساس تأويل و  ،از معني حقيقي آن باري كالم تحريف حقيقت، و

را حيله و دسيسه براي تحريف كالم  بزرگ اين امامان ةبدين ترتيب وي سخنان هم
و اگر به نيكي بررسي و تحقيق شود واضح  ند.كمي  آن قلمداد باري از معناي حقيقي

سيد قطب پيشي از  تكفيري اين فهمديگري جز خوارج بر  فردخواهد گشت كه هيچ 
  نگرفته است.
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ابوبكر ابن ابي داود از مثني بن احمد از « مي گويد: »الشريعه«امام آجري در كتاب 
 خداي اين قول ةدربارعمرو بن خالد از ابن لهيعه از عطاء بن دينار از سعيد بن جبير 

 هستند كه بر مردم اما متشابهات عبارت از آياتي :نقل مي كنند »واخر متشابهات« تعالي:
بدين خاطر بسياري سر از گمراهي در مي آورند. هر فرقه  مشتبه مي شوند هنگام قرائت

اي به آيه اي از قرآن استناد مي كند و تصور مي كند كه اين آيه به نفع آنهاست و 
 آن به هدايت دست يافته اند. ةبوسيل

بدان استناد نموده و ست) كه حروريه (اسمي براي خوارج ا متشابهيآيات  ةو از جمل
ومن لَّم يحكُم بِما أَنزَلَ اللّه ( تعالي است: اين قول خداي ندبر آن به سختي پايبند بود

ثم الذين كفروا ( كه به همراه آن اين آيه را تالوت مي كردند: )فَأُولَئك هم الْكَافرُونَ
 ،راندبه غير حق حكم مي  انانپيشواي مسلمپس زماني كه مي ديدند  1).بربهم يعدلون
تعالي عدول كرده و در  خدايواحدانيت ورزيد و هر كس كفر بورزد از  مي گفتند: كفر

 و بامشرك شده  بر طبق اين آيه ده است و مي گفتند اين امتغلطي شرك فرو ةورط
جنايات  و هولناك ترين ترين به فجيع دست ياد شده، ةو تأويل آي مسلمانانعليه  خروج

 زدند. مي
و تالش مذبوحانه  نظريه اي كه كامالً من درآوردي است وي بر ةتكرار لجوجان. 2

معمول و  ثابت و بازخواني و تكرار بيش از حد ةطرح آن به عنوان يك قاعدبراي 
خاص ترين حاكميت « كه: است نظريه آن در كتاب في ظالل القرآن و آن اين متعارف

و هيچ  بيري كامالً غير صحيح و نادرست است.و اين تع ».ويژگي هاي الوهيت است
. و ارائه نكرده اندتعبيري اين چنيني  از گذشته تاكنون هيداحدي از علماء كالم و عق

از آن در مباحث و دراز دامن است كه  ، گستردهنهايت آن اين كه اين، تعبيري ادبي
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و تشريفات  قواعدو مبتني بر  ، مضبوطمحكم يتعبير مندپيچيده كه نياز بسيار دقيق و
 اين صحيح و درست توضيحبنابر اين  .استفاده مي شود اشدب و آكادميك علمي خاص
آخرين و پايان بخش  ؛خاص ترين ويژگي الوهيت يعنيحاكميت به عنوان « :كهاست 

در كمال ذاتي مطلق  و منحصر به فرد بودن بي همتايي كه عبارت است از ويژگي ها ةهم
  ».پيدا مي كند و هويت معناكه الوهيت با آن 

حاكميت خاص ترين ويژگي الوهيت « لي بر اين عبارت سيد قطب كه مي گويد:و
با چنين  يشخص زماني اگركه ب مي شود مترتّ يهولناك آن چنان يك اثر رواني؛ »است

 يحتي در بخش كوچكي از فروع فقه اسالمي ةدر جامعكسي يا گروهي بيند ب نگاهي
هاي  نزاع بر سر خاص ترين ويژگي و »حكم به غير ما انزل اهللا«ا آن ركرده، وارد  يخلل

در روح و روان او آن چنان  ،اين نوع نگاهطبيعي است كه و  .تلقي كندخداوند  »الوهيت«
 قواعد مسلم، ةكينه و كشاكش هولناك و ترسناكي را ايجاد مي كند كه وي براحتي هم

بدون هيچ واهمه و ي خود بر مي دارد و غور تكفير را از پيش روثحدود و و  ،حريم ها
هر مسلماني را با اين ادعاي واهي كه با خداوند بر سر خاص ترين ويژگي دغدغه اي 
و  اگر چنانچه به دقت و اين در حالي است كه .به نزاع پرداخته تكفير كند هاي الوهيت

 نينچ چه بسا محرز و مسلم خواهد گرديد كه نگريسته شود، بر اساس اصول مسلم
مساله اي ذاتاً مساله،  خود يا دچار لغزش شده و در فرعي از فروع فقهيصرفا  يمسلمان

اين  از وي رفع مؤاخذه شود. شايد با وجود عارضه هاييكه  است بوده اختالفيظني و 
بر اساس  ي را كهمبادي و نظريات تمامي اشاره اي گذرا بر اصل دومي بود كه سيد قطب

 .بنيان نهاد بر آن تكفير فروغلطانيد ةطمسلمانان را در ور آن
در دادگاهها و جاري بسنده نكرد بلكه در سطح قوانين  فوق. سيد قطب به موارد 3

اين  دربررسي وتوصيف اين نوع قوانين  تنزل كرد و پس از و كيفري محاكم قضايي
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واير عملكرد اين دكه دست يافت قطعي (به زعم خود)  بدين نتيجةو عملكردشان، نهادها 
به غير ما «حكم  از مصاديق مسلم وترديدناپذير و قوانين جاري در آنها و كيفري قضايي
 اص ترينخهمان چيزي كه وي آن را است يعني  »حاكميت«ونزاع برسر  »انزل اهللا

 نظرية بدون تأمل و درنگ در اينجا نيز خداوند مي دانست، و »الوهيت«ويژگي هاي 
و كوشش ها و ان بر امت محمدي بي رحمانه تاخت . و بدين سمطرح كردتكفير را 

ناديده تاريخ بلند اسالمي  ةجمهور علماي دين را در سده هاي گذشت ةزحمات بي شائب
و بنيان بزرگاني كه ساليان متمادي از عمر خويش را در تحقيق و پژوهش ؛ انگاشت

 و مباني شريعت فيعر قوانين بين ةو تبيين رابطه و عالق »فقه مقارن«علميِ  ةگذاري رشت
و كوشش هاي گرانبهايي در ابواب مختلف فقهي و شناسايي مواضع اتفاق  صرف نموده

يا افتراق و همچنين حصر نقاط فقهي اي كه در آنها حكم به افتراق و جدايي مي نماييم، 
 .جاي گذاشته بودندر خود ب از
 

*** 
 

جسته و بروسط علماي تقريباً امت اسالمي در خالل اين يك و نيم قرن گذشته، ت
انجام سربه  »در فقه مقارنو شايسته در خور قبول درآمدي «به نيكي توانسته  خود متبحر
شاگرد خويش؛ به  ،زهر؛ شيخ حسن عطاراالكه شيخ االسالم و شيخ  ه،صا. خبرساند
كار نيز  وانين ناپلئون را ترجمه كند و اوقدر اسرع وقت  تا داد فرمان ،طهطاويالرفاعه 
به عالمه شيخ  ،آنو سپس  پايان دادفشرده و طاقت فرسا تالش  تقال و يكمه را در ترج

پژوهشي مقايسه اي و مقارنه اي  ،در كوششي ارزشمنداو  مخلوف المنياوي سپرده شد و
المقارنات «و آن را تحت عنوان كتابي به نام  بين مذهب مالكي و قوانين عرفي انجام داد
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به چاپ از آن عالمه تيدي كتابي از خود به همين نام را  پس تأليف كرد. »التشريعيه
مدونات قدري «و  »احكام دادگستري و اثر آن در قوانين«ة وزين مجل ةمرحلدر رساند. 

و  رسيد فراو سنهوري پاشا  مصري كردن قوانين ةدر همين باب، سپس زمان و مرحل »پاشا
سر  شيخ عبدالحليم محمود امام بزرگ؛ ةقانونگذاري شرعي بوسيل ةدر پي آن مرحل

ن نزد بنده به همراه و آن اال رسيد كه نتيجتاً در چهار مجلد به زيور طبع آراسته شد
 موجود است »المدخل الفقهي العام«مصطفي الزرقا در كتاب او به نام  ؛فقيه تحقيق عالمة

پيشواي كه بزرگاني چون؛ عالمه شيخ سليمان العبد؛  با انبوهي از تأليفات در اين باب
شوافع در دانشگاه ازهر و نائب رئيس دادگاه عالي شرع، شيخ محمد سليمان رئيس 

شفيق شحاته، عالمه شيخ محمد ابوشهبه،  دادگاه عالي شرع، علي ابوالفتوح پاشا، دكتر
عالمه شيخ علي جمعه؛ عضو هيئت كبار علماء و مفتي كشور مصر، دكتر عبدالرحمن 

ق عربستان بلعزيز بن عبداهللا بن حسن آل وزير فرهنگ ساكه شيخ عبدا عبدالعزيز قاسم،
عضو رياست قضا در  عمر مترك سعودي بر كتاب او مقدمه اي به نگارش درآورد،

رياض، شيخ عبدالعزيز بن باز، عالمه شيخ علي الخفيف، مفتي كشور عالمه شيخ حسنين 
كه بيشتر اينها  اند، اندهبه ثمر رسمخلوف و آثار بسياري از علماي بزرگ در اين زمينه 

. و جملگي اين تأليفات توسط علماي امين و قابل وثوق هم اكنون نزد بنده موجود است
و مورد اعتماد به نگارش در آمده است. علمايي كه با توجه به مقتضيات و شرايط زماني 

در حالي كه قصد و  ،دست به قلم مي برند و با نگاهي به مشكالت زمان معاصرامروزي 
د نو بدون اين كه از آن شانه خالي كن آنان حمايت و صيانت از شرع مقدس است. غرض

  .قائل اند و خاصي واال منزلتقدر و آن  و براي بطور خستگي ناپذير در خدمت آن اند
 در عين حال كه بر صيانت و پاسداري از شرع اسالميدانشمندان مخلص و علماي 

بهينه از  ةاستفادو  لمي و عميق به تمدن جديدبا نگاهي ع اما ،كوشا و حريص اند مقدس
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چارچوب  در را آن و روشهاي نوينزندگي امروزي؛ ، كارآمد و مفيد آن ره آوردهاي
ملحوظ قرار مي دهند و  از ديني، سياسي، اقتصادي و فرهنگي ابعاد آن اعم ةهمدر  شرع،

 و و سياسي، زمينه هاي علمي، ديني در نوينمؤسسات در جهت ايجاد در تالش اند 
و  ،شهرها عمران و آباديدر راستاي ، اقتصادي پيشرفتهتوليدي و كارخانجات احداث 

 مؤثري بردارند. بلند و قدم هاي ،رزمين اسالميحراست از س
احكام دادگستري و از مدونات قدري پاشا چنين  ةعالمه شيخ حسنين مخلوف از مجل

جايگاه و عظمت  ةم يافتند و تو (دربارآنها نزد علماي اسالمي قبول عا« سخن مي گويد:
هم اكنون استاد سيد قطب است و داني؟  ميبرهه از زمان چه  اين كار) علماي اسالم در

با ناديده و  !!دغفلت او از اين همه عظمت و شكوهي كه علماي اسالم خلق كرده ان
علماي  با اين حجم و سترگي از سويي اتالش ها و زحمات بي دريغ و خالصانه  گرفتن
  مي پردازد. بي مهابا به تكفير امت اسالمي امت،
آنگونه كه  ،1»اال هللا ان الحكم« تعالي: . فهم نادرست و باطل از اين قول خداي4

 آيهاسالمي مراد از اين  ياز ديدگاه علما علماي اصول و مفسران از اين آيه فهميده اند.
 و كراهت، و ندبو حرمت،  و لتاوصاف حو ايجاد تعالي در انشاء  اين است كه خداي

يكتاست و هيچ كسي در امور فوق با  آن انعقاد و عدم انعقاد و فساد و صحت، و اباحت
 ،وحي و اجتهاد الهي و رسوالن و اجماع امت بوسيلةو انبياي  خداوند مشاركت ندارد

ي احكام الهي را در هر مساله كشف و شناسايي مي كنند، اما در انشاء و ايجاد احكام
  حلت و حرمت و ساير احكام يكتا و بي همتاست. چون

 شرعي اين عقيده اي است كه ما بدان معتقديم كه خداوند تنها كسي است كه احكام
و  يابدامر الهي از بعد اعتقادي به جانب بعد فقهي تبلور مي از آن و پس  مي كند را انشا
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 از اين مرحلهپس سو  موانعفقه به اسباب و علل و شروط و دادن از آن به جانب ربط 
حال برابر است كه مردم  گيرد. شكل مي در جهان واقع،با فقه  است كه هم زيستي مردم

دهند يا در د و زندگي خويش را با آن مطابقت با فقه راه مسالمت آميزي در پيش بگيرن
از  راه غير مسالمت آميزي در پيش گرفته و در مطابقت دادن زندگي خود با آن آن برابر

 خود كوتاهي نشان بدهند.
اخالل در  نيع ،مردم را در مطابقت دادن فقه هاي سيد قطب لغزش ها و كوتاهيحال 

 صفتتعالي در  نزاع با خدايعين تلقي مي كند و لغزش هاي آنان را  »الهي حاكميت«
و مآالً بدون هيچ  است مي داند »لوهيت الهيا«كه خاص ترين ويژگي هاي » حاكميت«

  ان را تكفير مي كند.وقعي آن
و ناك هيبت در اين باب چيزي جز گفتارهايي آشفته، اونظريات  كه ترديدي نيست

ابواب بسيار دقيق و مهمي از علم كالم  در و اظهار نظر غور و فكربه ست. و ني هول انگيز
 در آن علوم، آن تبحر و تخصص الزم را ندارد.وي كه قطعا مي پردازد و اصول 

فتح «در كتاب وزين  -رحمت اهللا عليه –حافظ ابوالفضل ابن حجر شيخ االسالم 
 كافي و الزم را هرگاه انسان در فني كه در آن تخصص و تبحر« مي فرمايد: »الباري
مي بر زبان  و غير قابل قبول باور نكردني ،غريب سخناني عجيب و ،اظهار نظر كند ،ندارد
  1».راند
 ةدر اثناء بيان يك مسال »قواطع االدله«ني در كتاب پيش از او ابوالمظفر السمعا بلكه و

بهتر اين است كه دست از خوض  -كه خداوند از او درگذرد -براي او« :فرموده اندمعين 
ش واگذارد، چرا كه اگر در فني كه اهل آن نيست به و آن را به اهل در اين فن بردارد

ن است كه نزد اهل آن فن رسوا آسيبي كه به او مي رسد اي نغور و فكر به پردازد كمتري
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بايد دانست كه در هر فني اهل آن فن در اظهار نظر معتبر و مورد وثوق اند مگر  مي شود.
كسي كه نابغه و از هوش و ذكاوت بسيار بااليي برخوردار باشد كه اين جزء استثنائات 

 1».ه گرددهر فني مرداني است كه بايد آن فن به آنان احال برايو در غالب احوال  است
 باب عوارض«بابي دقيق و مهم از ابواب علم اصول فقه و آن  كلي براي. غياب 5
است كه هرگاه عوارض به صورت سيل آسا بر انسان چيرگي و استيالء يافت اين  »شرعي

 .عوارض شرعي از او رفع مواخذه مي كند
بقه نداشته انگيزتر از اين قول از هيچ كسي سا شگفت كهقول به پايان عصر دين . 6

قلمداد  وسط و ميانه دشمني بر امت اسالمي است؛ امتي كه امتاست و اين آشكارترين 
(به زعم . هم اكنون استمي شود، و امتي كه منادي علم، دين، تمدن، خيريت و هدايت 

 ،بعد از آزمون و خطاهاي تاريخي ،امت با تمام اين خصائص و ويژگي هااين سيد قطب) 
 »چراغي بر فراز راه«در كتاب  !!!اثري نيست هيچ تاريخ پيوسته و از آنبه قرن هاست كه 

و اين ادعا را در  2».رخت بربسته استامت اسالمي قرن هاست كه « با صراحت مي گويد:
از شاخ و برگ  نوع نگاه، بيان كرده است و بدون شك اين كراراًكتاب هاي ديگرش نيز 

  نزد او است. "حاكميت"هاي مساله ي 
 ها، آسيمه سري ها و خودشيفتگي هاي فكري، آشفتگي اين ةعلت و سبب هم* 
مختلف مقاطع سيد قطب از تجارب علماي اسالم در فهم وحي در  و رويگرداني اعراض

بلكه شگفت  نزد علماست. ،تاريخ اسالم و تجاهل او از منهج ها و روش هاي فهم
فرهنگ ناشي از امت اسالمي را نتايج و ره آوردهاي فكري  وي انگيزتر از آن اين كه

 . چنانچه مي گويد:داندجاهلي مي 
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اسالمي،  و منابع عداد فرهنگ اسالمي، مراجع درحتي بسياري از آنچه را كه ما «
برساخته هاي همين جاهليت  از آنها ةهم ،تفكر اسالمي مي شماريم و اسالمي ةفلسف
  1».است

علماي اسالمي در  ضابطه مند و از روش هاي اصولي قطبواقعيت اين است كه سيد 
 اساتحساو  و گمان ها با اعتماد بر حدستنهايي فهم قرآن كناره گرفت و خود به 
در تقاليي طاقت فرسا، سخت و تعب  نحصر بفردششخصي و تصورات و انديشه هاي م

 قرآن را بفهمد.  خود تا آميز كوشيد
سات و انجمن هاي علمي وارد مؤس« مي گويد: »تصوير فني در قرآن«درآغاز كتاب 

با تلمذ به محضر كتاب هاي تفسير خواندم و تفسير آن را از روي قرآن را  تفسيرشدم و 
گوش فرا دادم، ليكن از اين خواندن ها و گوش فرا دادن ها، آن لذت و  ،اساتيد تفسير

هاي نشانه  ةوا اسفاه!! هم وليت و صباوت خوانده بودم نيافتم،زيبايي قرآني را كه در طف
و چيزي از لذت و شوق انگيزي در آن به بود محو و ناپديد گشته  هادر آنيكسره زيبايي 
هستي؟ قرآن دوران كودكي كه  روبروهم  آيا با دو قرآن متفاوت از نمي خورد. چشم

ديگري قرآن دوران جواني كه سرشار  شوق انگيزي است و آساني و سرشار از حالوت،
روش هاي منهج ها و جنايتي است كه  نتيجةو يا اين  !!؟است از دشواري و پيچيدگي

دوباره به خود قرآن بازگشتم  !؟استگوناگون تفسير در طول تاريخ بر آن تحميل كرده 
ناگهان  !كتاب هاي تفسيراز روي نه  و آن را از روي مصحف شروع به خواندن كردم

ذت بخش و شوق انگيز و همان تصويرهاي ل همان قرآن زيبا و دوست داشتني ام را يافتم
 2....».لمس و حس كردم مرا مجددا با تمام وجود
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تحليل و تعامل سيد قطب  كه از روش فهم و است هولناك و خطيراين سخني بس 
سختكوشانه  با نص قرآني پرده بر مي دارد و اين در حالي است كه وي بكلي از زحمات

 خدمت به نص قرآني و فهم ستايرا در ي،علماي اسالمي در سير تاريخ ةقاطب ةخالصان و
نجام خود آن مي خواند و سرا و آثار و سوابق علمي آنان را جاهليآن رويگردان شده 

كوتاه و موجزي كه در  ،گنگ بر آن حس زيبايي شناختيِيه تكگونه كه مي بيني با 
نزد علماي  دوران طفوليت بدون آن مالحظات علمي دقيق و متقن و محكمه پسندي كه

 . به فهم قرآن همت مي گمارد مي كرد حس ،المي در طول تاريخ تبلور يافتهامت اس
 الَّذينَ لَعلمه منْهم الْأَمرِ أُولي وإِلَى الرَّسولِ إِلَى ردوه (ولَو فرمايد: مي وندخدا

تَنْبِطُونَهسي (منْهمى زبا امرشان صاحبان و] خدا[ رسول به را آن اگر و«يعني:  ،1م 
  ».شناختند مى را آن]  مصلحت[ يابند، مى در را آن كه آنان از كسانى گرداندند،

گروه هاي تكفيري در فرقه ها و * و قاعده در اين جا عبارت از اين است كه از سوي 
و آشكارا مي بينيم به چشم مي خورد  راي اين آيهببر تأويل انحرافي  صرارا ،تاريخطول 

تكفيري پياپي اي هستند كه تماماً حول محور فهم نادرست و  موج هاي كه آنها همگي
. و طبعاً اين ديدگاه در مقابل اجماع علمي اهل علم مباركه مي چرخند ةباطل از اين آي

 فهم صحيح از آن آيه است.  ةدربارقرن ها  در طول
ابن ابي داوود مي گفت: مردي از « روايت مي كند: »تاريخ بغداد«خطيب بغدادي در 

ساخت خطاب به وي گفت: چه چيزي تو را وادار  مأمون ،وارج نزد مأمون آورده شدخ
ومن لَّم يحكُم بِما أَنزَلَ ( تعالي: راه خالف را با ما در پيش بگيري؟ گفت اين قول خداي

مأمون گفت: آيا علم داري كه اين، آيه اي از جانب  .)اللّه فَأُولَئك هم الْكَافرُونَ
 گونه كه . گفت: همان»امت اجماع«؟ گفت: آري! گفت: با كدام دليل؟ گفت: خداست

                                                           
 .]83: النساء[ - ١



٣٩ 
 

در  »اجماع امت« ه، باين آيه رضايت داديبراي قبول وحياني بودن  »جماع امتا«به 
 1بر تو اي امير مؤمنان! تي بادگفت: راست مي گويي سالم تأويل آن نيز رضايت ده!

. از تكفيري به شدت برحذر داشته اندمسلمانان را از اين مسلك  * پيامبر اعظم
آنچه بر شما بيمناكم اينكه « فرمودند: حضرت كه آن منقول است حضرت حذيفه

مردي قرآن را بخواند تا اين كه زيبايي و بهجت آن بر او نمايان گردد، در حالي كه 
 تعالي بخواهد گونه كه خداي آنرا  آنپس آن ، از استياري كننده اي براي اسالم 

بر پشت سر خود اندازد و عليه همسايه  آن رابه كناري رفته و  آنقرو از  تحول مي سازدم
اي پيامبر خدا! كدام يك از آنها  من پرسيدم:ش نمايد. به شرك متهماش شمشير بكشد و 

 2».فرمود: بلكه اتهام زننده اولي به شرك است اتهام زده شده يا اتهام زننده؟
 آمد. خواهدب در صفحات آتي عنقري اين حديثشرح تفصيلي 

هرگز بطور كامل و  »امت اسالمي«واقعيتي كه غير قابل انكار است اين است كه  *
به  تصور مي كنند ،پيرو او معاصرِ آن گونه كه سيد قطب و فرقه ها و گرايش هاي يكجا
 امت اسالمي هرگزمنقول است كه  حضرت آن از. انحراف سقوط نخواهد كرد ةورط

  روي نخواهد آورد. كفر و از توحيد به شرك ام و كمالطور تمه ب
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اين گونه روايت  امام بخاري در صحيحش از حديث عقبه بن عامر از پيامبر اعظم
همانا من بر شما از اين بيمناك نيستم كه روي به شرك آوريد، بلكه از اين « مي كند:

 1.»چشمي كنيد آن چشم و هم روي به دنيا آوريد و دربيمناكم كه 
هر كسي بر امت اسالمي از « مي گويد: »التمهيد«حتي كه امام ابوعمر ابن عبدالبر در 

امت اسالمي بدون ترديد بر است،  چيزي بيمناك باشد كه پيامبرش بر آن بيمناك نبوده
 2.»آشكاري روا داشته است جفا و ستم

و  آن استاين ها نمونه هاي آشكاري بر انحراف انديشه ها و عقل ها در فهم قر *
عقول و انديشه  ،ساز و كارهاي فهم صحيح وحي دها وتُم شكي نيست كه هنگام فقدان

، خشونتها در دام هواها و افكار منحرف خواهد افتاد و دين الهي از رحمت و رأفت به 
 .و خونريزي بدل خواهد گشت اسالم هراسي

 ل افق بلند تاريخدر طو و رباني يكي از واجبات و ضروريات مهم بر علماي اسالمي
در هر زمان  آينده اين بوده و خواهد بود كه در گذشته و خواهدر خواه  و بشري اسالمي
و با انديشه ها و افكار  گاه، با انحرافات، كجروي ها و كژتابي ها قيام كنندمسر بز و مكان

از  را تا بدين سان دين الهي باطلي كه در زمينه وحي پديدار مي گردد به مبارزه برخيزند
 ،بشري صيانت كنند و موازي آن ساز و كارهاي كارآمد ةفهم هاي، سرآسيمه و بيراه
 و قرآن ارائه دهند.و صحيح وحي  فهم درست ةدر زمينضابطه مند و قانونمندي را 

 * * * 
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 مقايسه اي

از  ،مورد بحث ةآي فهمِ ةبين فهم سيد قطب و جمهور علماي امت دربار
 تا امام محمد متولي شعراوي گرفته نعصر صحابه و امامان دي

 
 علماي اسالمي در يك جانب

 

 
 فهم تكفيري در جانب ديگر

عازب،  براء بنبن مسعود، ابن عباس، ا
نخعي، سدي، حذيفه بن يمان، ابراهيم 

ضحاك، ابوصالح، ابومجلز، عكرمه، 
عامر، شعبي، عطاء، طاووس،  قتاده،

 اهللا، عبد بن اهللا عطاردي، عبيد أبورجاء

جامع «در  طبري امام ثم حسن بصري،
اإلسالم غزالي در  و حجت »البيان

، و بغوي در تفسيرش، و ابن »المستصفى«
امام فخر رازي در  »زاد المسير«جوزي در 

و امام قرطبي، و ابن جزي » مفاتيح الغيب«
البحر «و أبوحيان در » التسهيل« در

تفسير القرآن «و ابن كثير در » المحيط
و  »روح المعاني«آلوسي در و » العظيم
و شيخ  »و التنوير التحرير«عاشور  بن طاهر

 
 
 
 
 
 
 

 سيدقطب
 

*** 
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 شعراوي در تفسيرش
*** 

(ساز و كارها و روش هاي اين علما در 
كريمه متفاوت است و  ةفهم آي

راجحترين رأي ها تشديد معني معصيت 
است و معصيت كفر دون كفر است. هيچ 
 كسي از علما بدان فكر تكفيري افراطي

رأي نداده  ،قطب بدان گراييدهسيد  كه
  است).

 
 
 
 
 

 
 
 

پيش  گذشته سراغ نداريم كه كسي را در
انديشه اي  سيد قطب به چنين نظر واز 
ده باشد مگر روايتي كه امام آجري رسي
از كالم سعيد بن جبير  »الشريعه«كتاب  در

تعالي را  اين قول خداي« كه: كند نقل مي
لَّم يحكُم بِما أَنزَلَ  من وكردند كه: قرائت 

كلَئفَأُو رُونَ اللّهالْكَاف مبه همراه  )1( .ه
كنند: ثم الذين  اين آيه را قرائت مي آن

كه ببينند  و زماني )2(كفروا بربهم يعدلون.
 كه پيشواي مسلمانان به غير حق داوري

كفر ورزيده است.  گفت: خواهند كند مي
از خداي تعالي عدول كند به و كسي كه 

 آن گاهپروردگارش شرك ورزيده است. 
آحاد اين امت مشرك اند، پس  ةهم

 مي كنند و دست به كارهايي خروج مي
 .ديدگان خود مي بينيبا زنند كه 
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 كه به تكفير مسلمان روي آورده هشدار نبوي عجيب براي اهل قرآن

 مي ريزد.و خون مردم را  و اسلحه به دست مي گيرد 

 شما حق در آن از كه چيزي خطرناكترين«فرمود:  مي گويد: رسول خدا حذيفه
 و تازگي و است خوانده را قرآن كه است مردي كنم، مي خطر احساس و ترسم مي

و  گرفته خوده ب را اسالم بوي و رنگ و است شده مشاهده وي براي قرآن درخشندگي
همان گونه كه خداوند خواسته باشد، تغيير مي  به ت، آن رامدافع اسالم قرار گرفته اس

 و كشد مي شمشير اش همسايه بر مي كند و پشت دهد و از قرآن دست كشيده و به آن
حذيفه مي گويد: من عرض كردم: اي پيامبر خدا! كدام  .كند مي شرك به متهم را او

هم فرمود: مت يك به شرك سزاوارتر است، متهم شده يا متهم كننده؟ آن حضرت
 1»كننده.

اين حديث از اهميت بسيار بااليي برخوردار است؛ زيرا وضعيت عجيب و شگفت 
انگيزي از شيفگان و عالقمندان به اسالم را براي ما توصيف مي كند كه داراي 
دگرگوني ها و تحوالتي عجيبي شده است، فردي كه ابتدا به شور و شعف به قرآن 
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وي ظاهر مي شوند و در نهايت به تكفير مي گرايد  روي مي آورد تا اين كه انوار آن بر
 و اسلحه به دست مي گيرد و خون مردم را مي ريزد؟!

 اين فرد را با سه صفت معرفي نموده است: رسول خدا

نخست اين كه خداوند نعمت قرآن را به وي عطا مي كند، لذا وي با قرآن  )1
داده و توجه مي كند و آن را  ناآشنا نيست، بلكه با قرآن نسبت دارد و به قرآن اهميت

و شهرت پيدا مي كند و گمان مردم نسبت به وي نيك مي شود، چون به  هحفظ كرد
 قرآن خدمت كرده و اهميت داده است.

طراوت و تازگي قرآن بر وي نمايان مي گردد؛ زيرا قرآن نور است و تازگي  )2
د و كثرت تالوت، و در اثر اشتياق و شعف زيا اثر مي گزاردصاحبش  هو طراوت آن ب

مشاهده مي كنند؛ زيرا هر كس به خدمت قرآن  وي مردم آثار نورانيت قرآن را در
 درخششدرآيد و به تالوت قرآن مداومت ورزد، نور قرآن در وي سرايت مي كند و 

مردم در مورد وي افزوده  و آن گاه به گمان نيك هويدا مي شودانوار آن بر چهره اش 
 و تازگي قرآن را در وي مشاهده مي كنند.مي گردد، چون طراوت 

اسالم قرار  و مدافع وي نسبت به دين بسيار غيور خواهد بود تا جايي كه حامي )3
گرفته و از حريم آن دفاع مي كند و آن گاه پس از اين همه فعاليتي كه انجام داده و 

دچار آوازه و نام نيكويي كه در اثر خدمت به قرآن در ميان مردم كسب كرده است، 
اشكال شده و مردم در اثر اين اشكال در مورد وي مضطرب و دگرگون مي شوند، زيرا 

اين حالت وي را  در وي تغيير عجيب و شگفت انگيزي روي داده است. و رسول خدا
بخواهد تغيير مي  آن شكلي كه خداوندبه آن را  آن را«اين گونه تعبير كرده است: 

و عبارات و حروف قرآن صورت نمي گيرد، بلكه در فهم  بنابراين، تغيير در الفاظ» دهد.
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زيرا وي به اين كار اقدام كرده و از روي فريب و  ،و تاويل وي تغيير صورت مي گيرد
غرور به تالوت و تالشهاي قرآني خود، و گرايشش به توجه شايسته و توجه ويژة به آن، 

ه و هجوم مي آورد و گمان با تأويالت و تفسيرهاي باطل خود بر حريم قرآن يورش برد
به استنباط و تاويل نادرست و نازيبا ، لذا مي برد كه فهم و دركش او را كفايت مي كند

روي مي آورد وآنگهي مجموعه اي از مفاهيم و برداشتها و تاريكيها را تخريج نموده و 
ساز و ز نتايج و استنباطهاي منحرفي را ارائه مي كند، در حالي كه در تمامي اين موارد ا

علمي كه در فهم قرآن كمك  دهاي استنباط و دايرةتُفهم درست و م كارها و ابزارهاي
مي كنند، بي بهره و از درك مقاصد آن ناتوان است، تا اين كه سوداي تكفير در ذهنش 
پديد مي آيد و همسايه اش را به شرك متهم مي كند و باز به اين كار اكتفا نمي كند و 

جهاد مي كند و بر مردم شمشير مي كشد و اسلحه به دست گرفته و براي خود ادعاي 
خون مردم را مي ريزد و هر گاه كسي او را صدا زند تا از اين كار دست بردارد، به عناد 

و تشكيك در فهم  بوده اتنگتنگاو با قرآن ارتباط و سركشي اش افزوده مي شود، زيرا 
 خود را تشكيك در ذات قرآن مي پندارد.

و چگونه انحراف  دهه شكلي بوچراين، مراحل تدريجي تغيير فهمش در قرآن به بناب
در فهمش رخنه كرد تا اين كه در استنباط معاني قرآن فرو رفت و بدون آن كه احساس 

 كند، به طور كلي به نابودي مقاصد قرآن روي آورد؟

اي براي شناخت كه خود به عنوان سازنده  هاين فرد رفته رفته در مرحله اي قرار گرفت
و مفاهيم و ديدگاههايي از آيات قرآن را مي  زدو به استنباط مي پردا مي گيردقرار 

، از اين رو به توسط وي مفاهيم، ردتراشد و رهبر و راهنمايي جز شور و حماسه ندا
روي هم چيني آيات به د كه مملو از تركيب بندي و يآمي نظريات و قواعدي پديد 
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، اما او در اثر دوري از خواهد آمديج بسيار دور و عجيبي به دست و نتا شكل غلط بوده
نقشة علوم و ابزار و مقاصدي كه علماي حق از آنها كمك مي گيرند، آنها را مناسب و 

د؛ زيرا وي معياري كه فهمش را بسنجد و استنباطش را بر آن عرضه بينمي نشايسته 
د و آن گاه نافهامي در قرآن ورود پيدا مي ك، بلكه او با نظريات و ردنمايد، در اختيار ندا

د تا با زور آنها را از قرآن بيرون آورد، لذا از زبان قرآن چيزي مي گويد نتالش مي ك
مقصود قرآن عكس آن  نمي كند و چيزي را نسبت مي دهد كه كه قرآن بدان اعتراف

ن كار، عمل مي چسبناند و با اي آناست و فهم حيران و سرگشته و مضطرب خود را به 
 تحريف غلو كنندگان و ادعاي باطل گرايان و تاويل جاهالن را مرتكب مي شود.

همة اين موارد را انجام مي دهد و مردم در مورد وي دچار حيرت و سردرگمي مي 
شوند و از كارش در حيرت بسر مي برند، ولي قاطعانه نسبت به انحراف و اشتباهش 

هند، زيرا تاريخ طوالني و درازش را در مورد جرأت نكرده و جسارت به خرج نمي د
 خدمت به قرآن و ظهور تازگي و طراوت به قرآن و دفاعش از اسالم را به ياد مي آورند. 

اينك شما به محتواي حديث نبوي بينديشيد و ميزان زيان و اضطراب و اختاللي را كه 
مورد فردي بينديشيد  ساير مردم در مورد وي در دل دارند، در تصور خود بياوريد و در

كه به خطر تكفير وي پي برده و نزديك است كه سينه اش از اين فرد تكفيري منفجر 
گردد و سبب ويراني و نابودي جامعه را در انحراف اين انسان مي بيند و ايدئولوژي وي 
در اين انحرافات فقط افكار وي هستند، لذا نسبت به وي بدگمان شده و مردم را از خطر 

 ر و منهجش و زشتي دشمني اش نسبت به ذات قرآن آگاه مي سازد.رفتا

و ممكن است عده اي از مردم باور نكنند كه وي در فهم قرآن دچار انحراف شده  
است، زيرا تاريخ درازش را در مورد خدمت به قرآن به ياد مي آورند، از اين رو در 
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و چند دستگي باقي مي مشخص نمودن محل خلل در اضطراب بسر مي برند و در حيرت 
مانند و عده اي ديگر در اثر اصرار و پافشاري وي معتقد مي شوند كه وي بر حق است و 
سزاوارترين انسان نسبت به قرآن او را مي دانند و مي گويند: امكان ندارد كه اشتباه و 

 يدا كند و آن گاه خلل را به دين خدا مي چسبانند.پخطا در وي رخنه 

 آمد و پيامبر به حضور مردي :گفت كرده است كه روايت سعودم بخاري از ابو
 را نماز آن كه سبب به كشم، مي كناره را خود صبح نماز ازفالني  به خاطر من: گفت

 پيامبر هرگز را ديدم گه چنان خشمگين شد كه ، آن گاه رسول خداكند مي طوالني
 شما ميان در! مردم اي: رمودفنديدم، لذا  از اين روز غضبناكتر موعظه اي هيچ در را

 امامت مردم براي كه از شما كدام هر پس دهند، مي نفرت را مردم كه هستند كساني
 ».دارد وجود نيازمند و بزرگ و كوچك پشت سر او زيرا كند، كوتاه را آن بايد داد،

بخاري از جابر بن عبداهللا انصاري رضي اهللا عنهما روايت كرده است كه مردي شبانه 
دو شترش آمد و معاذ را در حال اقامة نماز يافت. لذا شترش را رها كرد و پشت سر با 

وي به نماز ايستاد. معاذ سورة بقره يا نساء را در نماز قراءت فرمود. آن گاه آن مرد نماز 
را ترك كرد و رفت. سپس به او خبر رسيد كه معاذ در مورد وي سخني گفته است، از 

فرمود: اي  آمد و از معاذ شكايت كرد. آن حضرت اين رو به محضر آن حضرت
و آن گاه فرمود: چرا  همودنمعاذ! مگر تو فتنه گر هستي؟ تا سه مرتبه اين جمله را تكرار 

را نخواندي؟ زيرا » يغْشَى إِذَا واللَّيلِ«و » وضُحاها والشَّمسِ«و » ربك اسم سبحِ«سورة 
 يف و نيازمند نماز مي خواند.پشت سر تو انسان مسن و ضع

پيش دادها و حالتهايي هستند كه در عصر نبوت ترديدي نيست كه اين موارد روي
ده اند و مردم با عملكرد يكي از بهترين افراد صحابه دچار اضطراب شده اند كه آم
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عالقه به طوالني كردن نماز داشته و اين كار بر مردم گران شده است تا اين كه اين فرد 
صف عقب رفته و به  زبه تاخير انداخته است و يا ا كردن نماز خود را يسبب طوالن به

تنهايي نماز خفيفي را بجا آورده و به دنبال كار خود رفته است. آن گاه افراد ديندار در 
مورد وي لب به سخن گشوده و او را منافق خوانده اند، همان گونه كه در روايات 

ه دآمده و شكايت كر لذا اين فرد به محضر رسول خداديگري اين گونه آمده است. 
است، همة اين موارد و شكايتها در اثر فسق و فجور نبوده است، بلكه در اثر يك حالت 

 قرار گرفته اند. ديني زايدي روي داده و مردم در اضطراب و فتنه و نفرت

مد در اين قضيه چه برخوردي داشت؟ چنان به خشم آ با اين وصف آن حضرت 
كه هرگز به اين شيوه به خشم نيامده است و آن را به نفرت كننده توصيف نمود وآن 
گاه آن صحابي بزرگوار را مورد نكوهش و مالمت قرار داده و فرمود: اي معاذ! مگر تو 

لي كه مردم را در حيرت قرار مبه توضيح نشانه هاي آساني و تعا سپسفتنه گر هستي؟ و 
ي مي شوند، پرداخت، امري كه مردم حماسه و انفعاالت مردم داده و از دين خدا فرار

را به دين خدا مي چسبانند و آن گاه اين شور و حماسه براي مردم سنگين مي شود و از 
انجام آن سر باز مي زنند و آنان را به نفاق متهم مي كنند بدون آن كه وضعيت آنان را 

 در نظر گرفته و حالشان را مراعات نمايند.

اين امر از راز تعبير نبوي براي ما پرده بر دارد و آن اين كه حالت و وضعيت  شايد
 از آن براي ما بيمناك است. اين فرد قرآني تكفيري است كه آن حضرت

خالصة كالم اين كه اقدام به تكفير كاري بسيار خطرناك است و اگر فردي به 
علم نسبت به دين اهللا وضعيتي قرار گرفت كه ادعاي قرآن و شريعت داشت و بدون 
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از وي نسبت به  تعالي اظهار تالش مي كرد، وي خطرناكترين فردي است كه پيامبر
 امتش بيم داشته و نگران بوده است. 

به اين كار، امر ديگري نيز ملحق مي شود و آن تكفير حكام و امرا است به خاطر 
 مي شوند. بكوتاهي و يا ظلمي كه در حق كردم مرتك

رضي اهللا عنها  سلمه ام المؤمنين ام از«: فرمود پيامبر كه شده روايت هسلم ام از
 شان كارهاي برخي گردندكه مي تعيين امرايي شما بر: فرمود كه پيامبر شده روايت
 نجات گناه از همانا برد بد آن از كه كسي پس. شماست ناپسند برخي و شما پسند مورد
 پيروي و شود راضي كه كسي ليكن و است مانده سالم كند، اعراض كه كسي و يافته
 را نماز شما ميان در ماداميكه تا! نه: بجنگيم؟ فرمود آنها با آيا اهللا رسول يا: گفتند .كند
 1».دارند برپا

 علما به شدت از تكفير برحذر داشته و هشدار داده اند.

ن كه كس با گفتار و يا نظري كافر نمي شود مگر اي چامام باقالني مي گويد: هي
مسلمانان احماع كنند كه اين كار جز از فرد كافر روي نمي دهد و بر اين كار دليلي 

 2»وجود داشته باشد.

                                                           
/، كتاب اإلمارة، باب وجوب اإلنكار على األمراء فيما يخالف الشرع وترك 1480/ 3مسلم/ حصحي - 1

 .محمد فؤاد عبد الباقيق: قتالهم ما صلوا ونحو ذلك، ط: دار إحياء التراث العربي، بيروت، تحقي
 .)د ن(/، ط: دار المعرفة، بيروت، 2/578نقله اإلمام التقي السبكي في الفتاوى/ - 2
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حقيقت اين است كه (گره) عقيدة اسالم در حق هر كسي ثابت «ابن حزم مي گويد: 
شد، هرگز از او جدا نمي شود، مگر با نص يا اجماع، اما با ادعا و افترا هرگز از اسالم 

 1»رج نمي شود.خا

اين تهديد بزرگي است براي كسي كه فردي از اهل «امام ابوالفتح قشيري مي گويد: 
 2»اسالم را تكفير كند، در حالي كه او چنين نباشد.

مي  »فيصل التفرقة بين االيمان و الزندقة«االسالم امام غزالي در كتاب:  تحج
ورزيد، زيرا مباح قرار دادن  تا جايي كه ممكن است، از تكفير بايد اجتناب«گويد: 

خونهاي مسلماناني كه به توحيد اقرار مي ورزند، اشتباه است و اشتباه در رها كردن هزار 
  3»كافر در قيد حيات آسانتر است از اين كه در ريختن خون يك مسلمان اشتباه شود.

بشمار  چقدر از عموم فرق اسالم كه كالً جداي از اسالم«ابن الوزير يمني مي گويد: 
رفته اند، و جمهور علمايي كه به اسالم انتساب دارند از امت اسالمي به شمار مي روند و 
تعداد مسلمانان با آنها افزايش مي يابد و آناني كه در دايرة دين اسالم قرار دارند و به 
ياري اسالم مي شتابند و اهل آن را زياد و كار آن را تقويت مي كنند. بنابراين، هر گونه 
تالشي كه در مسير تكفير انجام گيرد و با داليل مخالفي كه قويتر و يا مانند آنها بوده و 
به وحدت و اتحاد فرا خوانده و اسالم را تقويت نموده و از خون ريزي جلوگيري مي 
كنند و فاجعه ها و تراژدي ها را تسكين مي بخشند، جايز نيست و نبايد افراد را كافر 

                                                           
 ./، ط: مكتبة الخانجي، القاهرة3/138، في الملل واألهواء والنحل/الفصل - 1
: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، 3 /، ط3/91نقله الزركشي في كتاب: المنثور في القواعد/ - 2

 .م2012هـ ــ 1433الكويت، سنة 
 ./3/88نقله الزركشي في المنثور في القواعد/ - 3
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فرد اهل بدعت مانند روشني صبح واضح و نمايان گردد و همگي خواند، مگر اين كه 
 1»بر آن اتفاق داشته باشند و بدان نياز و ضرورت پيدا شود.

* * * 

 شان از اين آيه:فهم غلط در خوارجبا  مناظرة ابن عباس

) هم فَأُولَئك اللَّه أَنْزَلَ بِما يحكُم لَم (ومنْ  الْكَافرُونَ

 معاصربراي گفتگو با حركتهاي ديني افراطي  ناسب و عمليو راهكاري م

ابوزميل، سماك بن وليد حنفي مي گويد: ابن عباس برايم روايت كرد و گفت: وقتي 
آمدند، من به علي بن ابي  دخوارج كه حدودا شش هزار نفر بودند، در محلشان گر

روم. بمن نزد اين قوم شايد  منين! نماز فجر را زود اقامه كن،طالب گفتم: اي اميرالمؤ
علي گفت: من مي ترسم كه آنان به تو آسيبي برسانند. من گفتم: هرگز چنين اتفاقي 

 نخواهد افتاد. 

به تن كردم و به نزد آنان رفتم. لذا من بهترين لباسم را از لباسهاي زيباي يمني 
خوردار بر كوني يرسا و منظر يصداياز رضي اهللا عنهما  ابوزميل مي گويد: ابن عباس

 بود. 

، گفتند: اي ابن عباس!  وچون نگاهشان به من افتاد گفت: من نزد آنان رفتموی 
خوش آمدي، اين لباس زيبا كه پوشيده اي از براي چيست؟ من گفتم: اين لباس چه 
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را ديده ام كه  اشكالي دارد كه از من ايراد مي گيريد، در حالي كه من رسول خدا
 اللَّه زِينَةَ حرَّم منْ (قُلْاست. و آن گاه اين آيه را تالوت كردم: بهترين لباسها را پوشيده 

 براى كه را خدا زينت آن كسى چه: بگو«يعني:  الرِّزقِ)، منَ والطَّيبات لعباده أَخْرَج الَّتي
 »است؟ كرده حرام را پاكيزه روزيهاى و آورده پديد بندگانش

ن جا آمده اي؟ من گفتم: من از نزد اميرالمؤمنين و باز آنان پرسيدند: چرا بدي
مهاجرين و انصار آمده ام و در ميان شما كسي از آنان را نمي بينم، در حالي كه قرآن بر 

آنان نسبت به تفسير آن از شما آگاه ترند و كسي از آنان  و مسلماآنان نازل شده است، 
پيام شما را به آنان برسانم. چرا شما از  در ميان شما حضور ندارد و پيام آنان را به شما و

 به خشم آمده ايد؟ علي، پسر عمو و داماد رسول خدا

آن گاه آنان به همديگر رو كرده و گفتند: با او سخن نگوييد؛ زيرا خداوند فرموده 
 »جويند. ستيزه گروهى آنان كه است اين حقّ«يعني:  ،1خَصمونَ) قَوم هم (بلْاست: 

است، پس چه ايرادي دارد كه با او  ر عموي رسول خداسگفتند: او پاما برخي 
 سخن بگوييم و او ما را به سوي كالم خدا فرا مي خواند؟

لذا آنان گفتند: ما به خاطر سه مسأله از او ناراض هستيم و به خشم آمديم. من گفتم: 
 آنان گفتند:  آن سه مورد كدامند؟

ني را حكَم قرار داده است و مردان چه يكي اين كه او در امر خداوند مردا -1
 حيثيتي در برابر حكم خداوند دارند؟ 
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دوم اين كه او جنگيد اما اسير نكرد و اموال غنيمت را به دست نياورد، لذا اگر  -2
جنگيدن با آنان جايز بوده است، پس اسير كردنشان نيز جايز است و اگر اسير كردن 

 نها هم جايز نبوده است. آنان ناروا بوده است، پس جنگيدن با آ
سوم اين كه او اسم اميرالمؤمنين را از خود محو كرده است، لذا اگر او امير  -3

 مؤمنان نبوده است، پس مسلما امير مشركان بوده است.

غير از اين سه مورد هم داريد؟ آنان  اض ديگريرآن گاه من به آنان گفتم: آيا اعت
گفتم: اگر من از كتاب خدا و سنت رسول گفتند: همين سه مورد كافي است. لذا من 

به اين سه اعتراض شما پاسخ دادم، آيا باز مي گرديد؟ آنان گفتند: چه چيزي  خدا
 مانع عدم بازگشت ما مي گردد؟

را حكم قرار داده و افراد  ييد: او در امر اهللا افراديلذا من گفتم: اين كه شما مي گو
من شنيده ام كه خداوند در كتابش فرموده چه حيثيتي در مورد حكم خداوند دارند. 

) عدلٍ ذَوا بِه (يحكُماست:  نْكُمشما ميان از دادگر دو آن] بودن همانند[ به«يعني:  ،1م 
 » كنند. مى حكم

لذا وقتي در مورد ارزش شكار خرگوش و امثال آن كه قيمتش يك چهارم درهم 
داده است و اگر مي خواست خودش مردان قرار  است، خداوند حكميت آن را به عهدة

 حكم مي فرمود. 
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 أَهلها منْ وحكَما أَهله منْ حكَما فَابعثُوا بينهِما شقَاقَ خفْتُم (وإِنْو نيز فرموده است: 
 شديد، خبر با دو آن ميان اختالف از اگر و«يعني:  ،1بينَهما) اللَّه يوفِّقِ إِصلَاحا يرِيدا إِنْ

]  داوران[ اگر كنيد، تعيين زن خويشاوندان از داورى و مرد خويشاوندان از داورى
 » .كرد خواهد برقرار سازگارى دو آن بين خداوند] كنند[ اصالح خواهند،

 آيا پاسخ اين اعتراضتان را دريافت نموديد؟ آنان گفتند: آري.

ت، اما كسي را به اسارت و باز من گفتم: در مورد اين كه مي گوييد: او جنگيده اس
 أَولَى (النَّبِيغنيمت نگرفته است، او با مادرتان جنگيده است و خداوند مي فرمايد: 

) وأَزواجه أَنْفُسهِم منْ بِالْمؤْمنينَ ماتُههخودشان از مؤمنان به پيامبر نسبت«يعني:  ،2أُم 
 » .هستند آنها مادران زنانش و است سزاوارتر

لذا اگر شما گمان مي كنيد كه او مادر شما نيست، پس شما كافر شديد و اگر او را 
مادرتان مي پنداريد، پس اسير كردن آن براي شما روا نيست، لذا شما در ميان دو 

 گمراهي قرار داريد. آيا پاسخ اين اعتراضتان را نيز دريافت كرديد؟ آنان گفتند: آري.

 ير المؤمنين را از خود زدوده و پاكمد: او اسم اباز من گفتم: اين كه مي گويي
كرده است، من شما را از سخني با خبر مي سازم كه شما راضي خواهيد شد. مگر شما 

و سهيل بن عمرو معاهده و صلحي  خبر نداريد كه در صلح حديبيه بين رسول خدا
اين معاهده به علي فرمود: اي علي بنويس:  انجام گرفته است؟ در آن روز رسول خدا

اي است كه محمد رسول خدا با سهيل بن عمرو انجام داده است، آن گاه مشركان 
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گفتند: اگر ما مي دانستيم كه تو رسول خدا هستي با تو نمي جنگيديم، بلكه اسم خود و 
فرمود: بار خدايا! تو مي داني كه من رسول تو  پدرت را بنويس. آن گاه رسول خدا

ود پاك كرد و فرمود: اي علي! برداشت و آن را با دست خ هستم. آن گاه صحيفه را
يس: اين معاهده اي است كه بين محمد بن عبداهللا و سهيل بن عمرو انجام گرفته بنو

آيا پاسخ اين  ت بيرون نكرد.واست و به خدا سوگند، خداوند او را با اين كار از نب
 1اعتراضتان را دريافت كرديد؟ آنان گفتند: آري.

ول: ابن عباس به نزد آنان رفت و منتظر نماند تا از او بپرسند و از اين قضية ا 
هر تا در مؤسسات ما رصدگاههايي باشند  عصر حاضرريم كه در گيما نتيجه مي  كار

انگيز پديد مي چيزي كه از طرف حركتهاي فكري، محافل فلسفي و يا قضاياي جدال 
ن به ميز گفتگو و مذاكره بنشيند و پس از گيري نموده و پيوسته با آناآيد، را با دقت پي

رصد آنها فشردة افكار و مقوله هاي اساسي اي مي آيد كه اين طرح و پروژة فكري بر 
آن گاه متُدهاي مناقشه و كيفيت مقابله و واكنش با آن مطرح مي  اساس آن بنا شده و

 .شود هبه افراد اين حركت و جنبش فرستاد گردد و آن گاه اين نقد علمي
شگفت انگيزي در  مقدمه چينيابن عباس رضي اهللا عنهما به يك  م:قضية دو 

نوع مناقشة آنان وارد شد، به طوري كه بهترين لباس آن زمان از نوع يمني را پوشيد و 
اين عملكرد وي داراي چه جايگاهي در نقشة فكري آنان داشت و اساسا چرا وي اين 

 گونه عمل كرد؟
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نان را به خود معطوف داشته و انديشة آنان آخواست توجه پاسخ اين است كه او مي 
نگاهشان پنهان مانده  كه از رهنمودهاي نبويرا تحريك كند و آنان را به زيبايي و جمال 
و را در فهم احكام و فقه و ادراك مقاصد او شمايل نيكويي كه از دست داده اند و 

به هم پيوستگي و انسجام  وقِكمك مي كنند، متوجه سازد؛ زيرا وقتي حس زيبايي و ذ
در ظاهر پوشاك و خوراك ناپديد مي گردد، به تدريج شيوه هاي انديشه و فكر نيز 
كمرنگ شده و ناپديد مي گردند و آن گاه ذهن افكار مشوش و از هم گسيخته و تهي از 
روح تشريع و مقاصد عالي آن توليد مي كند و براي مردم تصويري ذهني و نازيبا ارائه 

 طَعاما أَزكَى أَيها (فَلْينْظُرْكند. نظير اين مطلب، گفتة اصحاب كهف است كه گفتند:  مي
كُمأْتقٍ فَلْيبِرِز نْهم ( تَلَطَّفلْيو. است تر پاكيزه خوراك كدام كه بنگرد بايد و«يعني:  ،1و 
ة اين كه به نزد پاكيزه بنابراين، انگيز» برود. چابكى به بايد و. بياورد برايتان آن از رزقى

ترين، نظيفترين و پيشرفته ترين فرد مراجعه كند، چي بود؟ در حالي كه آنان در وضعيت 
برانگيخته شدن و در خوابي بسر بردند كه سيصد و نه سال طول كشيده بود، ولي با اين 
وجود به سمت كسي متمايل گشتند كه از لباس و خوراك پاكيزه تر و پيشرفته تري 

ردار بود؟ اين چيزي بود كه وجدان و ميل دروني آنان را به اين سمت رهنمون شد برخو
 و علتش به هم پيوستگي، رحمت، كمال، دانشها، مسائل و اهداف آن فرد بود.

يده بود و آنان را زمقدمه چيني راه درست را برگدر اين براستي كه ابن عباس 
قتي به او نگريستند: گفتند: اي ابن تحريك كرد تا اين كه عمال وارد گفتگو شدند و و

عباس! خوش آمدي، خوش آمدي، اين لباس زيبايي كه پوشيده اي از بهر چيست؟ او 
را  در جواب گفت: شما اين امر را از من نمي پسنديد در حالي كه من رسول خدا
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 لْ(قُاست و آن گاه اين آيه را تالوت كردم:  بر تن نمودهديده ام كه بهترين پوشاكها را 
 آن كسى چه: بگو«يعني:  الرِّزقِ)، منَ والطَّيبات لعباده أَخْرَج الَّتي اللَّه زِينَةَ حرَّم منْ

 »است؟ كرده حرام را پاكيزه روزيهاى و آورده پديد بندگانش براى كه را خدا زينت

تحريك شد و آن گاه پس از نگاه به ابن عباس، ملكة تحقيق و توقف و نگاه در آنان 
نگاه لطف آميز آنان به جهش افتاد پس از آن كه از جماعت اسالمي خروج كرده و به 
تكفير روي آورده بودند و موضع خشونت باري را اتخاذ كرده بودند و گمان مي كردند 
كه آنان ياوران حق بوده و از علي و صحابه نسبت به حق آگاهتر و سزاوارترند، آن هم 

ثر كم علمي و ناپديد شدن رهنمودهاي نبوي از منظومة متكامل آنان، در زماني كه در ا
نسبت به تعدادي از مسائل خشكي و تحجر به خرج مي دادند و براستي كه ادراك و 
توجه به ساختارهاي رهنمودهاي نبوي در حسن ظاهر و جمال هيئت، تاثير بسزايي را در 

 شيوة فكر دارد.

شود، چنان كه پيوسته با  ركتهاي افراطي مشاهده ميو عينا اين امر در عصر ما نزد ح
اشكال خشن و لباسهاي كهنه و نگاههاي آسيب ديده در ميان مردم ظاهر مي شوند و 
گمان مي برند كه اين از رهنمودهاي نبوي است، و مسلما اين شيوة آنان فهمشان را 

شما اين امر را از «نسبت به شريعت معكوس مي كند. از اين رو ابن عباس به آنان گفت: 
را ديده ام كه بهترين پوشاكها را پوشيده  من نمي پسنديد در حالي كه من رسول خدا

 لعباده أَخْرَج الَّتي اللَّه زِينَةَ حرَّم منْ (قُلْاست و آن گاه اين آيه را تالوت كردم: 
اتبالطَّينَ وقِ)، مپديد بندگانش براى كه را داخ زينت آن كسى چه: بگو«يعني:  الرِّز 
 .)»است؟ كرده حرام را پاكيزه روزيهاى و آورده
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مواضع قوت منهج خود و  اقضية سوم: ابن عباس به هنگام مذاكرة با آنان ب 
من از نزد اميرالمؤمنين «مواضع ضعف و نقص و خلل در منهج آنان آغاز نمود و گفت: 

ي از آنان را نمي بينم، در حالي كه قرآن و مهاجرين و انصار آمده ام و در ميان شما كس
بر آنان نازل شده است، لذا آنان نسبت به تفسير آن از شما آگاه ترند و كسي از آنان در 

 .»ميان شما حضور ندارد

لذا وي در اينجا به جايگاه ضعف منهج آنان اشاره مي كند تا آنان به ميزان فقر و فاقه 
شان واقف باشند و مسلما اين امر به دقت نتايج و ي شناختو ساز و كار ها در ابزارها

استنباطشان كاهش داده و شكل منفي به خود خواهد گرفت. ابن عباس به آنان خاطر 
نشان كرد كه كساني كه شما با آنان مخالفت نموده و تكفيرشان مي كنيد از ساختارهاي 

گرد آمده اند كه  شناختي شكوهمندي برخوردار هستند، به طوري كه افرادي به دور او
تضمين كنندة صحت مسلك او بوده و كفة او را سنگينتر كرده اند، اما اي گروه خوارج 

 اين معيارها در نزد شما يافت نمي شوند. از جمله اين كه:

او گرد آمده اند و اين خود مجمع علمي  در اطراف اصحاب رسول اهللا -1
 شده اند.ارزشمندي است كه در پيرامون علي بن ابيطالب جمع 

قرآن در ميان آنان نازل شده و آنان مواضع نزول قرآن را مشاهده كرده اند و  -2
اهداف و مقاصد آن را در مي يابند و شيوه هاي نزول آن را بر واقعيت حال تمرين كرده 
و ميراث بر مسلكهاي فهم و كليد داران خزانه هاي شناخت آن هستند، چون آن را از 

 رده اند.حاصل ك پيامبر بزرگوار
آنان نسبت به تفسير آن آگاهترند، چون از سابقة بيشتري نسبت به اسرار زبان  -3

را كسب نموده و بينش بيشتري به مقاصد  عربي برخوردار بوده و شرف همراهي پيامبر
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شريعت دارند و حرص و امانت داري آنان بر حسن تفسير و تنزيل آن بر بهترين محملها 
تشان بر قرآن هم بيشتر است و بهتر مي دانند كه به كدام معني و از شما بيشتر بوده و غير

 مفهوم مناسبتر حمل گردد.
از آنان كسي در ميان شما نيست، لذا شما مرجع فقهي نداريد كه به خالف آن  -4

و  ساز و كارهاتوجه شود، بلكه به دنبال شور و انفعال نازيبايي راه افتاده ايد كه از 
م بوده و در عين حال با برداشتي خشمگينانه و تفسيري منفعل ابزارهاي فهم درست محرو

همراه است و اين امر شما را بر عدم بينش اسباب رجحان فهم از طرف مقابلتان وا داشته 
است و گمان مي كنيد كه شما در درونتان شايستگي مالك بودن حقيقت را داريد و 

سبت به كساني كه از ابزارهاي بلكه معتقديد كه فقط شما شايستة احتكار آن هستيد ن
مستحكمتري از شما برخوردارند. بنابراين، چقدر ابن عباس از دقت نظر و شناخت عميق 
در مقدمه چيني هايش مهارت داشته و از خالل آن توانسته است انديشة تكفير و افراط را 

 مجزا سازد.  شاناشتباهات افتادن در با اسباب با بينش درست
تة شناخت و معرفت، به طوري كه وي به نزد آنان رفت و نوسازي و مدرني  -5

ابتدا او با آنان وارد گفتگو شد و منتظر نماند تا از او نظر بخواهند و يا در مورد آنان از او 
بپرسند و اين بيانگر رصد و پيگري هيئت علمي امت اسالمي است كه هر آنچه از طرف 

د بي توجه بود و از قرار دادن طرح و محافل و حركتهاي فكري به وجود مي آيد، نباي
 پروژة آنان در ترازوي علم تاخير نمود.

و اين امر نير براي ما روشن مي گردد كه نبايد تنها به اشتباه خواندن آنان در تطبيقات 
اي كه در زير اين عملكرد  هو عملكردشان اكتفا نمود، بلكه بايد تالش كرد تا آن انديش

ر نمود، چيزي كه اين عملكردهاي عداوت گونه و خونين از آن آنان نهفته است، را ظاه
 نشأت مي گيرند. 
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بنابراين، اين نشانة مهمي از نشانه هاي قيام و برخاستن علما براي رصد كردن 
طرحها و پروژه هاي زمانشان بشمار مي رود تا لزوما اين موارد پيگيري شده و نبايد به 

وشكافي نموده و به گرههاي فكري تمركز كرد و آن انكار نتايج آن اكتفا نمود، بلكه م
دريافت شروط بحث علمي و يا از دست دادن آن  ميزانرا زير زره بين قرار داد در 

 انديشيد.
ابن عباس با يك مقدمة مهمي سخنانش را آغاز نمود، چرا كه مقوالت اساسي  

اية آن مقوله ها بنا شده را كه مبناي ديدگاه آنان را تشكيل داده و اساس انديشة آنان بر پ
بود، حصر نموده و به صورت خاص به آنان تمركز نمود و آن گاه از طرف آنان 

و مستند آنان، اين سه مقوله است، چنان كه پس از طرح اين  هاطمينان پيدا كرد كه تكي
سه مسأله از آنان، پرسيد: آيا اعتراض ديگري هم داريد و آنان گفتند: همين سه اعتراض 

است. لذا ابتدا به تثبيت و استحكام اين سه اعتراض مطرح شده پرداخت تا محل  كافي
نظر و گفتگو قانونمند پيش برود و آن گاه بر اين سه اعتراض تمركز نمود تا انديشه و 

و گره استدالل باز نشود و آن گاه سخن آنان را در هر مسأله اي  رأي آنان پراكنده نشود
بخشيد و آن  ممطابق خواستة آنان بود، تثبيت نموده و استحكابا شيوة اطمينان بخشي كه 

آنان را بر ترازوي علم قرار داد و فهم درست براي آنان ظاهر گرديد و پرده از  گاه گفتة
انديشه و درك كج آنان برداشته شد و هدف نيز همين اجراي دقيق بود، چيزي كه اين 

ده و انديشه هاي اساسي آنان را حركت فكري را در اين مقوله هاي مشخص فشرده كر
تشكيل مي داد و موافق مراد و مقصود آنان بود و راه گفتگو را با آنان قانونمند مي 

 ساخت.

اين است منهج درستي كه متكلمين پس از برخورداري از علم شكوهمند آن را پايه 
قاالت گذاشته و از علومي به شمار مي روند كه متكلم از آنها كمك مي گيرد و علم م
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فرَق نام دارد، چنان كه اين علم در نزد امام ابوالحسن اشعري در كتاب: (مقاالت 
كه هنوز نسخة خطي اين كتاب به ما  –اإلسالميين) و در كتاب: (مقاالت الملحدين) 

 نرسيده است، به اين موارد پرداخته است. 

ونه عمل كرده ) اين گام غزالي در كتاب: (مقاصد الفلسفهامت االسالم همچنين حج
است، كتاب امام غزالي توصيفي صرف و خالصة اطمينان بخشي از مقوله هاي گروهها 

لكه فقط از ميان و فرقه هاي فلسفي است و زياد به رد و پاسخ آنان توجه نكرده است، ب
و اعتراضات آنان، به حصر، كنترل، تلخيص و فشرده كردن مقوالت  استدالالت و ادله
تا مناقشه و بحث به سمت جزئيات نامحدود كشيده نشود و به اصول  آنان پرداخته است

 و مبادي تمركز نمايد.

امام رازي نيز از جمله كساني است كه در كتاب: (محصل افكار المتقدمين 
 والمتأخرين) در اين مورد و در كتابهاي ديگري غير از اين فن نيز سخن گفته است. 

تا در هر نسلي نوآوري و مدرنيته كردن اين هدف آنان از اين كار اين بوده است 
بتوانيم مقوله هاي هر فرقه و گروهي را دسته بندي كنيم و ما مطالب انجام گيرد و 

شبهاتي كه از آنان مطرح مي شود را پيگيري نماييم و يا اين كه خود را در مقابل مقوله 
آنان تزريق مي شود،  كه جان تازه به خود گرفته و انديشة نويني به ،ق گذشتهرَهاي ف

آماده كنيم تا پرونده اي دقيق و خالصة اطمينان بخشي كه مطابق به خواسته هاي هر 
گروه و فرقه است، در اختيار ما قرار گيرد و به اين علم، علم مقوالت مي نامند و از 

ضش از آن كمك مي گيرد تا اغراف و اهداجمله علومي است كه متكلم بر تحقيق 
واعد كالمي و كار نقدي بر يك مادة ثابت و تحرير يافته برايش فراهم فرصت اجراي ق

 آيد
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لذا اين يك شيوه اي كامل و عميق است كه همان گونه كه مالحظه شد، ابن عباس 
طاليه دار آن به شمار مي رود و بايد اين منظومة متكامل در مراكز علمي عصر ما احيا 

د و به كتابها و نصر به صورت دقيق رصد شوق اسالمي معارَد و بايد مقوله هاي فدگر
اي برجسته و شيوه هاي استداللي كه تطبيقاتشان هنتايج فكري آنان تمركز شود و مقوله 

ار راهي براي ورود به خرد و مشخص شود و اين كآن پاية ريزي كرده اند  اساسرا بر 
 نديشة آنان است.

دنبال آن راه افتاده بودند،  قضية ششم: مسألة بزرگتر و قضية اساسي كه آنان به 
قضية حاكميت بود و امروز نيز قضية اساسي كه حركتهاي افراطي معاصر آن را ادعا مي 

است كه ما در مقابل يك  مطلب بيانگر اين امر مسألة حاكميت است و اين نيز كنند،
منهج فكري قرار داريم كه از همان ويژگي ها و خصوصيتها برخوردار است، ولي در هر 

 عصري با نام و شكل ديگري ظاهر مي شود، اما مبناي آن يك انديشه است.

ابن عباس نيز در گفتگو با آنان يك منهج قوي را اتخاذ نمود و آن اين كه در 
شيوة استنباط براي آنان از قرآن كريم پرده برداشت و آنان از وي يك لفظ يا يك 

و صبر نكردند تا مجموعة آيات  كلمه يا يك آيه و يا يك قضيه را دريافت مي كردند
مربوط به اين قضيه برايشان خوانده شود. و اگر آيات مربوط به يك قضيه در يك 
ميدان گرد آورده شوند و به كيفيت تركيب بندي آنها از طريق عام و خاص، مطلق و 
مقيد و به دالالت الفاظ و مقاصد شريعت نگاه شود، در اين صورت داللت قرآني براي 

شيوه اي از فهم  ،هر مي شود و ما در مرحله اي قرار مي گيريم كه از قرآن مجيدما ظا
 كه مراد و مقصود قرآن است را بيرون مي آوريم.
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اما آنان شتاب نموده و صبر نكردند و وقتي ابن عباس مقتضاي منهج را در جلو آنان 
ي از منهج درست گذاشت و ميزان اشتباه آنان را در فهم و آن هم در اثر عدم برخوردار

 و ابزار آن برايشان اظهار داشت، هيچ تكيه گاهي براي موضع تكفيريشان نيافتند. 

اهللا تعالي از ابن عباس راضي باد و او را جزاي خير عنايت كند، زيرا او براي ما 
اصولي را وضع نمود و منهجي براي تفكيك و مجزا كردن انديشة افراطي ارائه كرد تا 

ندهيم كسي با فهم و برداشت غلط با انگيزة غيرت بر  هزابپا خيزيم و اجبه مقتضاي علم 
قرآن برخيزد و براي اين كار چيزي جز حماسه و شور و انفعالي كه از ابزارهاي سازندة 

 معرفت تهي است، در اختيار ندارد.
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 بردنقطعي بودن  انديشةمفهوم جاهليت وانقطاع دين و 
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جاهليت از نگاه سيدقطب از چند نظريه تشكيل شده است كه در آنها به شدت 
دچار خلط و التباس شده و از البالي آنها مفاهيم مشتبهي بيرون آمده است كه منجر شده 

 نمايد. و ردت تا همة معاصران خود را متهم به جاهليت به معناي كفر

جاهليت بوده و پيوسته آن را در كتابهايش تكرار  نظرية سيد قطب شيفته و دلدادة
من در يك / مرتبه به كار برده و 1740كرده است، چنان كه فقط در في ظالل آن را /

/ مرتبه تكرار 435شمردم در حالي كه كلمة نور در في ظالل /صفحه نه مرتبه آن را بر
كه به چيزي داللت  شده است و اين يك شاخص ريشه اي به حساب مي آيد، هر چند

ندارد، اما نمي توان با اين همه اصرار و حضور فاحش كه در عقالنيت وي جاي گرفته و 
آن را طرح ريزي مي كند، گذشت به طوري كه بين اعتقاد يگانگي اهللا نسبت به حكم بر 
بشريت و بين جريان احكام فقهي موجود و احكام فقهي از قبيل خطاب تكليف كه 

وضع مي باشند، دچار خلط و التباس شده است. به طوري كه در اين  مرتبط به خطاب
موارد نياز به جستجوي اسباب، شروط و موانع هست و تبديل كردن اين امر به يك مسألة 

اد به حساب شده و منجر به قاعتقادي و كوتاهي كردن در اجراي احكام عيب در اعت
دام آن گرفتار آمده است؛ زيرا  تكفير شود، از اشتباهات بزرگي است كه سيدقطب در

وي برخي باورهاي شگفت انگيز دارد و در اصول ايمان سخت به خطا رفته است، چون 
خوارج  ديدگاههمان اعمال و فروعات را در مسائل اصولي و اعتقادي داخل كرده و اين 

 گناه كافر مي شمارند و باور ديگر بمي دانند و مرتك است كه عمل را جزئي از ايمان
بين مؤمنان  –بر حسب تعبير وي  –وي اين است كه دين به طوري كلي رخت بر بسته و 

 و امتهاي ديگري وقوع نبرد قطعي است.
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 اينك به تفصيل اين موارد دقت فرماييد: 

 و حدود«خلط در ميان مسائل اعتقادي و فروعي: وي در في ظالل مي گويد:  -1
 عقيده ثغور و حدود... است راكد و محض اعتقاد از باالتر و فراختر بسي عقيده ثغور

 و ها گوشه از وكناري هرگوشه شامل كه بدانجا تا پذيرد مي فراخي و گيرد مي وسعت
 كه برگهائي و ها شاخه تمام با اسالم در حاكميت مساله... شود مي زندگي كنارهاي

 دارد، كه زوايائي و جوانب تمام با اخالق مساله همچنين. است عقيدتي مساله يك دارد،
 1»است. عقيدتي مساله يك

اين اشتباه بزرگي است؛ زيرا وارد كردن اخالق در حوزة اعتقاد و اصول درست 
نيست و مسلما منجر به تكفير افرادي خواهد شد كه در زمينة اخالق نقص دارند و اهل 
سنت والجماعت بر اين باور هستند كه عقيده مربوط به قلب است و عمل خارج از 

آن است و اين خلط عجيبي از سيدقطب بوده است كه عمل را به اصول ايمان  ماهيت
 ربط داده است.

افزودن به اصول ايمان؛ به طوري كه اعتقاد به يگانه بودن اهللا تعالي را در امر  -2
حاكميت با اجراي احكام و فروع فقهي موجود خلط نموده و چيزي به نام توحيد 

بل آن را شرك حاكميت قرار داده است. وي در في حاكميت اختراع نموده و نقطة مقا
قضية تشريع و قانون گزاري همان قضية حاكميت است و قضية  و«ظالل مي گويد: 

 2»حاكميت قضية دين و عقيده است.
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اين بدان جهت است تا ثابت كند كه قضية قانون گزاري و «و نيز مي گويد: 
 1»حاكميت، قضية دين و عقيده است.

اههاي سيدقطب نشأت گرفتة از يك جملة حسن البنا است كه بذر ديدگ همة اين
در كتب فقهي ما احكام اندكي در مورد «اين سردرگمي و خلط را پاشيد و گفت: 

 2»عقائد و اصول يافته مي شود، نه مسائل فقهي و فروعي.

از اين رو مسائل حكومتي، تدابير سياسي و طرح و برنامه هاي رسيدن به حكومت 
از اين رهگذر فداكاري و جان باختن براي رسيدن به  تاآيند  ده به حساب ميجزء عقي

حكومت به وجود مي آيد؛ زيرا آنچه در عقل كاشته مي شود، اعتقاد است، همان گونه 
شود؛ زيرا از نگاه آنان چنين  يسياسي نيز فرآهم م انمخالف نمودن كه به آساني تكفير

 الفت كرده است. فردي در يك امر اعتقادي با آنان مخ

 باز در مقابل اين سردرگمي به سخنان ائمة اهل سنت وجماعت گوش فرا ده:

امام و محقق مير سيد شريف جرجاني و امام فرزانه عضدالدين ايجي در كتاب: 
بر خالف شيعه، امامت از اصول دين و عقيده به حساب نمي «(شرح مواقف) مي گويند: 

 3»ن است.آيد، بلكه در نزد ما از فروع دي
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و  در مسائل اعتقادي داخل كرده انداما حسن البنا و سيدقطب مسألة حاكميت را 
آن گاه اين معناي بزرگ حاكميت در ذات خود برخي تدابير، ابزارها و انتخاباتي را 

در مسائل سياسي  است و از اين پس راه تكفير رقَبا براي خود كشيده و جذب كرده
سبب اين كار اشتباه بزرگي بود كه آن را در باب اعتقاد  براي مردم فراهم شده است و

 داخل كردند در حالي كه اين گونه نيست. 

نشستن صالحان و مسلمانان نيك از مطالبة «و سرانجام حسن البنا مي گويد: 
حكومت جنايت اسالمي به حساب مي آيد كه كفارة آن جز برخاستن و آزاد كردن 

 1»احكام اسالمي را اجرا نمي كنند، نخواهد بود. نيروي اجرايي از دست كساني كه

از اين رو هدف دين از نگاه وي برخاستن براي مطالبة حكومت است تا جايي كه  
نابخشودني است و كفارة آن فقط برخاستن  ينشستن و دست كشيدن از اين امر جنايت

 براي مطالبه و بلكه آزاد كردن آن است و بس.

 الوهيت، توحيد«ن سيدقطب در اين مورد توجه كن: اينك به فرازهايي از سخنا
 برنامة توحيد شريعت، منبع توحيد حاكميت، توحيد قيمومت، توحيد ربوبيت، توحيد

 چنين اين كنند، مي پيروي آن از كمال و تمام به مردمان كه جهتي توحيد زندگي و
 ايـن آن راه در و شوند، روانه آن براي پيغمبران همگي كه است اين سزاوار توحيدي

 اين همة آن كردن پياده و بخشيدن تحقّق براي و شود، مبذول كوششها و تالشها همه
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 كه خاطر بدان نه... گردد تحمل تاريخ طول در رنجها و دردها و عذابها و ها شكنجه
 1».است جهانيان همة از نياز بي متعال خداوند. است بدان نيازمند سبحان يزدان

و جز افراد معدودي در مدتهاي كوتاهي مبدأ الوهيت را رد نكرده «و نيز مي گويد: 
انكار نمي كردند، بلكه آنان در شناخت حقيقي پروردگار بر  و به طور كلي وجود اهللا را

حقشان دچار اشتباه بودند يا با اهللا خدايان ديگري را شريك مي كردند، اعم از اين كه 
ورت حاكميت و اتباع، حال آن كه هر دو اين شرك در اعتقاد و عبادت بود يا در ص

 2»شرك به حساب آمده و مردم را از دين خدا بيرون مي آورند.

بنابراين، وي در اينجا اتباع و مسائل فقهي و عمل را با امور اعتقادي برابر مي داند و 
هر كسي را كه در آنها كوتاهي كند، به كفر و شرك متهم مي سازد و اين اشتباه 

 بزرگي است.

 آن بر بشري تاريخ طول در اسالم كه نظري ركن آن«باز در جايي ديگر مي گويد: 
 و الوهيت انحصار يعني. است) اهللا اال اله ال: (گواهي ركن گردد، مي استوار و پابرجا
 با بايد يزدان به آنها انحصار... سبحان يزدان به حاكميت و سلطه و قيموميت و ربوبيت
 يزدان شريعت از قوانين برگرفتن و بيروني، شعائر و مراسم با پرستش و دروني، عقيدة
 يافته عمالً)  اهللا اال اله ال(  گواهي چه. آيد گر جلوه و نمايان جهان، زندگي واقعيت در
 وجود آن به كه كاملي شكل بدين مگر آيد، نمي به شمار موجود شرعاً و شود نمي
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 غير يا مسلمان آن گويند: كه است بدان توجه با كه وجودي بخشد، مي حقيقي و جدي
 1».شود مي شمرده مسلمان

لذا وي در اينجا هيچ ارزشي براي گواهي به توحيد اهللا قائل نمي شود مگر اين كه 
ضاد دارد، تبا عمل و اقامة شعائر قرين باشد و اين باور با منهج و روش عامة مسلمانان 

درست مربوط به قلب بوده و عمل و  باور عموم اهل اسالم اين اين است كه اعتقاد
فروعات فقهي اجزاي تكميل كننده و نقص آور آن مي باشند و كوتاهي در فروع فقهي 

 ناقض باورهاي انسان در مورد يگانه دانستن اهللا در الوهيت و تسليم نمي شود.

 را حاكميت مكاني هر در و زماني هر در كه كساني«باز در جايي ديگر مي گويد: 
 آورد نمي بيرون را ايشان شرك اين از. هستند مشرك قطعاً دانند نمي يزدان خاص تنها
 و شعائر كه اين و - بس و باشند معتقد تنها - نيست خدائي خدا جز باشند معتقد كه اين

 بود، خواهند حنفا همسان اينجا تا... ندهند انجام يگانه خداوند براي جز را ديني مراسم
 مسلمان وقتي مردمان بلكه. است نياورده بشمار مسلمان را انايش كسي كه افرادي آن

 آنان وقتي يعني. بخشند اتمام و كنند تكميل را زنجيره هاي حلقه كه آيند مي بشمار
 نيز را حاكميت ديني، مراسم و شعائر و اعتقاد از گذشته كه آيند مي بشمار مسلمان
و معيار يا وضعي، و حال يا نوني،قا و قاعده يا فرماني، و حكم و بدانند، خدا خاص 
... شود صادر يگانه يزدان سوي از مگر نشمارند معتبر را مراسمي و آداب يا و ارزشي،
 2».بس و است اين اسالم
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 اهللا اال اله ال: گواهي بنياد بر اسالم در عقيده چه«باز هم در جايي ديگر مي گويد: 
 مي بيرون سراچة دل از را بندگان از سيك هر الوهيت مسلمان گواهي، اين با. دارد قرار
 را حاكميت مطلب، بدين توجه با. بس و دهد مـي اختصاص خدا به را الوهيت و كند،
 مي اختصاص يزدان به كلّي طوره ب نيز را حاكميت و كشد مي بيرون كسي هر دست از

 به ،بزرگ كار براي قانونگذاري همچون جزئي كار براي قانونگذاري... بس و دهد
 الوهيت حقّ گرفتن دست به كار، اين چون. است بشمار حاكميت حقّ گرفتن دست
 و داند مي خدا آن از را الوهيت كه چرا. زند مي سرباز آن از مسلمان است، بشمار
 هم و ايشان، عملي واقعي زندگي در هم يزدان از بندگان اطاعت اسالم، در ديـن... بس
 يگانه الوهيت از اطاعت اسالم در دين بلي. است قلبي ةعقيد در آنان دروني كرنش در

 واقعيت در كرنشي و اطاعت نوع هر ترك و. بس و است جهان يزدان الوهيت كه است
 اينجاست از ...كنند مي قلمداد خداگونه و خدا را خويشتن كه است بندگاني از زندگي

 اعتقادي، اصول اين بيان به شود مي داده اهميت و گردد مي توجه قرآن در همه اين كه
 در را آن از صورتي كه اي شيوه بدين اعتقادي، اصول اين بر شود مي تكيه همه اين و

 و كرنش. است الوهيت گرفتن دست به بينيم. قانونگذاري مي مكّي سورة اين روند
 آن پرستش و الوهيت گونه اين از فرمانبرداري ديگران، قانونگذاري برابر در فروتني

 به را خود پـرستش و فرمانبرداري نيز مورد اين در مسلمان كه است اينجا از... ستا
 كه پذيرد نمي را بندگاني پرستش و فرمانبرداري و بس، و دهد مـي اختصاص يـزدان

 1» .كنند مي معرفي خداگونه و خدا را خويشتن

                                                           
 ./3/1211في ظالل القرآن/ - 1



٧۴ 
 

 ترين سرسخت شعور و حس در كه است كشيده بدانجا كار حتّي«و نيز مي گويد: 
 اي مسأله همان ايـن! آيد بشمار جدا همديگر از دين و حاكميت نيز آئين اين طرفداران

 و مملكت، نظام و نظم آن موضوع كه اين وجود با سوره اين آن خاطر به كه است
 مسألة متوجه را آيات همه ايـن است، عقيده آن موضوع بلكه نيست، قانون و شريعت
 آورد، مي گرد آن پيرامون را بيان همه اين و انگيزه مهه ايـن و سازد، مي حاكميت

 مي سخن اجتماعي زندگي رسوم و آداب از جزئي كار يك دربارة حتّي كه هنگام بدان
 فرمانروائي و حاكميت بزرگ اصل به جزئي كار اين كه است خاطر بدان اين. گويد
 و آئين اين اساس و ايهپ به متّصل هم فرمانروائي و حاكميت بزرگ اصل و دارد، پيوند
 را كسي ولي دانند، مي مشرك را پرست بت كه است. كساني آن حقيقي وجود به بلكه

 بدين شرك نسبت از طلبد، مي داوري و حكومت طاغوت از كه دانند نمي مشرك
 چنين اين كنند، نمي خودداري يكي بدان شرك نسبت از اما كنند، مي خودداري يكي

 آن را قرآن است بهتر... دانند نمي را آئين اين سرشت و انند،خو نمي را قرآن كساني
 فرمودة اين كم دست و است، فرموده نازل مردمان براي را آن يزدان كه بخوانند چنان
 وإِنْ( :بدانند را آن معني و بخوانند الزم دقّت با و دارند چشم پيش را جهان يزدان

موهتُمأَطَع شْرِكُونَ إِنَّكُمايشان مثل(  شما گمان بي كنيد اطاعت آنان از اگر .1)لَم  (
 .بود خواهيد مشرك

 اگر: كنند مي اين سرگرم را مردمان دل و را خود دل آئين، اين مشتاقان از برخي
... و... باشد غيرمنطبق يا خدا شريعت با منطبق سخن، اين يا پروژه، اين يا قانون، اين

 در و آيد، درمي خروش و جوش به ايشان غيرت مخالفات، از برخي برابر در هم گاهي
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 امواج است، آن با ناهماهنگ يـا اسالم آئين با مخالف چيز فالن كه اين از آنجا و اينجا
 و است شده پياده كمال و تمام به اسالم انگار... گيرد مي فرا را آنان خشم، طوفان
 تنها. است پابرجا ردمانم مـيان در آن حكومت و فرمانروا جامعه بر يكسره آن قوانـين
 از مخالفاتي چنين كه است اين كاهد، مي آن استواري و كمال و وجود از كه چيزي
 و گفته مسلمانان جامعة ميان در و مردمان ميان در كردار آن و گفتار اين و برود، ميان
 اين بدانند، خودشان كـه ايـن بدون آئين، ايـن عاشق سخت مشتاقان اين !نشود كرده
 اي حاشيه تالشهاي گونه اين با بلكه. دارند مي خاطر رنجيده و آزارند مي را نآئي

 حرارت پر مردمان گونه اين... آورند مي فرود را خود كاري ضربه اسالم پيكر بر ناچيز،
 ناخودآگـاه و دهند، مـي ضمني گواهي جاهلي اوضاع اين حقّانيت بر اسالم، جانبدار
 آن مقرّرات و قوانين و است حاكم اي جامعه چنين در اسالم آئين كه دهند مي شهادت
 مخالفي چيزهاي چنين كه است اين آئين اين كاست و كم تنها. گردد مي اجراء

 دور جامعه، در حضور و »وجود« از كاملًا آئين اين كه صورتي در بسا و شود تصحيح
 مادام بود واهدخ مطرود و دور اسالم كه چرا. است گشته مطرود و است شده داشته نگاه
 پـديدار و مجسم مردمان، احوال و اوضاع در و حكومتي، سيستم و نظام يك در كه

 به نه باشد يزدان به متعلّق تنها آن در حاكـميت كه احوالي و اوضاع و حكومت. نباشد
 جامعه در يزدان حاكميت اگر. است يـزدان حاكميت وجود آئين، اين بندگان. وجود

 1».است منتفي هم آئين اين دوجو شد، منتفي

بنابراين وي در اينجا حاكميت را جدا از عقيده نمي داند و بيرون رفتن از آن را 
خروج از دين مي شمارد و وي با اين حكم و داوري عامة مسلمانان را تكفير نموده و با 
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او  كوتاهيشان در احكام شرعي آنان را با بت پرستان مساوي مي دانند، با وجود اين كه
باور ثابت و قلبي آنان را در مورد ايمان به اهللا لمس نمي كند و به تعبير قرضاوي اين 

 سبب گرديد تا تكفير از كتابش: (في ظالل القرآن) تراوش كند.

 چشم پيش گفتيم پيشين صفحات در آن«چنان كه در جايي ديگر مي گويد: 
 از پيش كه دارد شركي از وديمقص و منظور چه اينجا در قرآني روند بفهميم تا داريم،

 و اعتقاد، در شرك آن مراد... دارد مي باز و كند مي نهي آن از را ديگران چيز هر
 آن مناسبت و است دست دم و حاضر قرآني روند. است حاكميت در شرك همچنين

 .دست دم و حاضر هم

 هايكوشش و تالشها چه. هستيم پياپي و مستمرّ يادآوري و ياد اين نيازمند ما
 داده را خود نتائج متأسفانه خود اساسي مفاهيم از آئين اين داشتن بدور براي شياطين
 و گردد، مي دور عقيده مكان از حاكميت مسألة كه است كشانده بدانجا را كار و است،
 مي كه اينجاست از! گسلد مي و شود مي جدا خود اعتقادي اصل از شعور و حس در

 مي صحبت عبادي شعائر تصحيح از هستند، هم اسالم فتگانشي كه كساني حتّي بينيم
 زنند، مي دم اسالم با قوانين مخالفت از يا و رانند، مي سخن اخالق فروپاشي از يا كنند،
 نمي چيزي اسالمي عقيدة در آن جايگاه و حاكميت اصل بارة در وجود اين با اما

 نارضايتي ولي دارند، مي اظهار يجانب و فرعي مسائل بارة در را خود نارضايتي! گويند
 و ناپسندترين ايـن. كنند نمي اظهار پـلشت و زشت چيز ترين بزرگ بارة در را خود
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 عدم بر زندگي شدن استوار يـعني! است توحيد غير پـاية بر شدن استوار چيز، بدترين
 1»است. جهان حاكميت به سبحان يزدان اختصاص

دوران گذشته نيست، بلكه يك منهج جاهليت از نگاه سيدقطب مربوط به  -3
ر مي آيد، لذا ممكن است دنباله دار در طول تاريخ قبل از اسالم و بعد از آن به شما

جاهليت نخستين باز گردند و تمام كفريات و شركيات و اضطراب در ارزشهاي مردم به 
 اجتماعي را احيا كنند.

ه كفر باز نخواهند گشت و اما باور عامة مسلمانان اين است كه اهل اسالم هرگز ب
مخالفتهاي شرعي اي كه در رفتار آنان پديد مي آيد، معصيت و مخالفت صرف بشمار 

با صراحت اين مطلب را  و ارتداد نيست. چرا كه رسول خدا آمده و از قبيل كفر
 روشن ساخته است. 

من از شما نمي ترسم «روايت مي كند كه فرمود:  از آن حضرت عقبه بن عامر
ست كه براي ، بلكه بيم من براي شما از دنياد و مشرك گرديديه به شرك مبتال شوك

 »آن به رقابت بپردازيد.

اما سيدقطب معتقد است كه امت اسالمي به جاهليتي باز گشته است كه قبل از 
 بوده و آنها را به كفر و شرك قبل از اسالم متهم مي كند.  وجود پيامبر

. نيست تاريخ مراحل از اي گذشته مرحله تنها جاهليت«وي در في ظالل مي گويد: 
 مجسم انسان برابر در انسان بندگي آن در كه اي برنامه هر از است عبارت جاهليت بلكه
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 استثناء بدون زمين، هاي برنامه همه در امروز ويژگي، اين كه است پيدا. شود گر جلوه و
 از انسانها اند، نهاده گردن بدانها امروزه كه هائي برنامه همه در كه چرا. است موجود
 و قوانين ارزشها، و معيارها زيست، اصول و بينيها جهان خود، همچون انسانهاي
. است معني تمام به جاهليت خود اين و دارند، مي دريافت رسوم، و آداب و مقررات،
 بر برخي، زيرا است؛ هويدا و گر جلوه بشر برابر در بشر بندگي آن در كه است جاهليتي

 از انسان آن در كه است زندگي برنامه يگانه اسالم .پرستند مي خدا جاي به را خي
 زيست، اصول و بينيها جهان اسالم، در انسانها كه چرا. گردد مي آزاد انسان بندگي
 پاك خداوند دست از تنها را رسوم و آداب و مقررات، و قوانين ارزشها، و معيارها
 1».دارند مـي دريـافت

 حالتي جاهليت بلكه. بس و نـيست تاريخ از اي دوره تنها جاهليت«مي گويد:  و نيز
 پيدا نظامي در يا وضعـي در آن اصول و اركان كه زمان هر گردد مي پيدا كه است
 به كردن حواله و دادن برگشت را قانونگذاري و فرمانروائي حقيقت در جاهليت،. شود
 2»است. انسانها هوسهاي و هواها

 بلكه. نيست زمان از اي دوره تنها جاهليت نص، اين پرتو در«گويد: باز مي 
 فردا و هست هم امروز و است، بوده ديروز وضع، اين. است اوضاع از وضعـي جاهليت

 است واقع اسالم برابر در و گيرد مي خود به جاهليت صفت وضع، اين. شود مي يافته نيز
 3».باشد مي اسالم با متناقض و متضاد و
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جاهليت مربوط به بخشي از زمان نيست، بلكه يك وضعيت و «هم مي گويد: باز 
 1»حالتي است كه در شكلهاي گوناگون در مدار تاريخ ظاهر مي شود.

دين و زندگي واقعي مادي «سختتر و دشوارتر از همه اين است كه مي گويد: 
شاهده مي هرگز از هم جدا نيستند، چيزي كه در اوضاع جاهلي كنوني در كرة زمين م

 2»شود.

بنابراين، اين چه دشمني بزرگي بر اين امت مرحوم و به طور كلي عليه دين اسالم 
انجام گرفته است به شيوه اي كه گمان مي برد كامال از دنيا رخت بسته و جاهليت به 

 مفهوم مفر و شرك همة كرة زمين را فرا گرفته است؟!

 در و بجنگد، است فراگرفته را مينز سراسر كه جاهليتي اين با و«وي مي گويد: 
 در را اسالم. دهد ادامه و بياغازد را جاهليت با پيكار جنبش، در و كوشش، در و دل،

 ديگر بار ديگران، زندگي در و خويش زندگي در و مردمان، درون در و خود درون
 يكارپ به و بجنگد جاهليت با. سازد) پديدار و ايجاد( جاهليت ايـن با مبارزه براي

 همة با. دارد كه شعائري و رسوم و آداب و تالشها و ها انديشه و بينشها همة با برخيزد،
 آن ضد بر كه جنگهائي و آورد مي وارد اسالم بر كه فشارهائي تمام با عملي، واقعيتهاي

 برنامة و رباني عقيدة با نبرد و پيكار براي كه جنشبهائي و نهضتها همة و اندازد، مي راه به
 3»اندازد. مي راه به اسالم صمداني
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 كه بيند مي را كساني و اندازد مـي خود پيرامون به هم نگاهي«و نيز مي گويد: 
 احكام و قوانين آنان زيرا! دارند قدرتي نه و بشمارند كسي نه. نامند مي مسلمان را خود
 در. است شده نازل برايشان جهان خداوند سوي از كنند كه نمي پياده و اجراء را كتابي
 با كه داند مي خود شأن از باالتر بسي را اين و گردد، مي دشوار او بر كار كه است اينجا
 درست كه سخني بگويد، را حق سخن همگان به و شود روياروي گمراه انسانهاي همه
 فرياد را همگان ندارد اي فائده بيندكه مي او. سازد مـي جدا يكديگر از را نادرست و

»  دين«  برايشان كه ايـن و! نـيستيد استوار و بند پاي چيزي بر شما: بگويد شانبدي و دارد
... است خطا ديدگاهي چنين و نيست اين راه دانست بايد اما !دهد توضيح و تبيين را حق
 جاهليت باشد، برگرفته در را زمين كره مردمان جملگي چندكه هر جاهليت كه چرا
 خدا راستين آئين بر كه مادام آيد، نمي بشمار چيزي نيز مردمان زندگي واقعيت. است
 و گمراهان، فراوان شماره. است وظيفه نيز كننده دعوت وظيفه. نباشد استوار و پابرجا
 دعوت است. اي انباشته رويهم توده باطل... دهد نمي تغيير را وظيفه باطل، ستبر انبوه

 گفته بديشان و است آغازيده انجهاني جملگي به پيام تبليغ با نخست روز كه همانگونه
 از بايد دوباره منوال همين به باشند، نمي استوار و پابرجا چيزي بر آنان: است شده

 پيداكرده را روزي همان سـيماي و است چرخيده زمان... آغازگردد و شود سرگرفته
 1»برانگيخت. را خود پيغمبر خدا كه است

در كرة  اينك قف كرده است ورخت بسته و توپيش از جهان دين از مدتها  -4
خاكي وجود ندارد. سيد قطب در اين تصور تاريك فرو رفته و در گره دروني غرق 
شده و معتقد است كه همة مردم دنيا به شرك مبتال هستند و امت اسالمي، اسالم را 
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در جاهليت و كفر غرق شده است. پيوسته اين تصور تاريك در  جهانو  نقض كرده اند
زند تا اين كه به صراحت شگفت انگيز و وحشتناكي اذعان مي دارد كه از وي موج مي 

 بسته است.بر دوران گذشته وجود آن از كرة زمين رخت 

وقتي ما در پرتو اين فرمودة الهي از «چنان كه در كتاب عدالت اجتماعي مي گويد: 
دين نمي مفهوم دين و اسالم نگاهي به همة كرة زمين مي اندازيم، وجودي براي اين 

يابيم و وجود آن از زماني كه آخرين دسته از مسلمانان كه حاكميت اهللا را در زندگي 
 1»بشر يگانه مي دانستند، پشت كردند، متوقف شده است.

وجود امت اسالمي از قرنهاي بسيار «) مي گويد: چراغي بر فراز راهباز در كتاب: (
 2»ه است.ددوري رخت بسته و منقطع ش

است كه به عنوان بهترين امت  كاري بر امت محمدين دشمني آشبنابراين، اي
 ن را به كفر و شرك متهم مي سازد، حال آن كهبراي مردم بيرون آمده است و وي آ

 هر كس بگويد: مردم هالك شده اند، او هالكترين آنها است.

 ستمگري به و اند برگشته بندگان پرستش به انسانها«وي در في ظالل مي گويد: 
 پرستي چندگانه به پرستي يگانه از و اند، زده سرباز االاهللا الاله از. اند نهاده گردن ياناد

 بدون دهند، مي سر را »اهللا اال اله ال«  نداي ها مناره از گروهي كه چند هر اند، گرائيده
 مسيري و معني ايشان زندگي به آن مفهوم كه اين بدون و بفهمند، را آن مفهوم كه اين
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 مدعي بندگان كه شمارند نمي مردود را حاكميتي و) فرماندهي( مشروعيت انآن. دهد
 خواه است، الوهيت با مترادف حاكميتي همچون كه صورتي در. هستند خود براي آن
 ادعا را آن ملّتهائي اسم به يا و قانونگذاري، مؤسسات نام به يـا افرادي، عنوان تحت آنان
 سبب بدين و نيستند خدا هيچ كدام ملّتها، بسان و سات،مؤس همچون افراد، چه. كنند
 دست اهللا اال الاله از و اند، برگشته جاهليت سوي به انسانها اما... ندارند را حاكميت حقّ

 به را خداي و اند، داده الوهيت ويـژگيهاي بندگان بدين كه است اين اند، كشيده
  !اند كرده فراموش فتنگر سرپرستي به را او تنها و پرسـيدن يگانگي

 وسيلة به يا ها، مناره باالي بر كه آنان بويژه باشند، امر اين متوجه بايد هم انسانها
 بدون را »االاهللا الاله: « هاي واژه ، زمين كرة نواحي همة و باختر و خاور در بلندگوها،
 روابط در نكرد پياده و ايشان عملي زندگي در داشتن واقعيت بدون و مفهوم، و مدلول

 قيامت روز در ايـنان البتّه. كنند مي انداز طنين و دهند مي سر خودشان، اجتماعي
 و هدايت شدن روشن از بعد ايشان كه چرا است، سختتر عذابشان و سنگينتر جرمشان
 !اند برگشته بندگان پرستش به جهان، يـزدان آئين به گرويدن از پس و آسمان، رهنمود
 روشنگر و روشن آيات اين برابر در كه هستند اين نيازمند بسيار انمسلمان گروه امروزه
 1»بينديشند. و بايستند سرپرستي آية اين برابر در كه نيازمندند بسي! بينديشند و بايستند

بنابراين، وي در اين مطلب با صراحت اذعان دارد كه همة امت مرتد شده است، 
كه عذاب و گناه آنان در روز قيامت و بل حتي كساني كه در مساجد اذان مي گويند

سختتر و شديدتر خواهد بود و هيچ كسي را مستثني نمي كند، با وجودي كه از دسته اي 
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 اين برابر در امروزه بايد مؤمنان گروه«از مؤمنان سخن مي گويد. در جايي مي گويد: 
 1».كنند وارسي را آن دقّت با و بايستند بسي يزداني درس

 همان شوند، مي روبرو زمين ةكر در فراگيري جاهليت با مروزها ، مؤمنان گروه
  .گرديد مي نازل آنان بر آيات اين كه شدند روبرو آن با مؤمناني گروه كه جاهليتي

 جاهليتّي برابر در زمين، كرة در مسلمانان گروه كه است الزم«و نيز مي گويد: 
 2».است گرفته فرا را زمين سراسر كه برزمد و بايستد

مخالف همة قوانين كشور كه «مي گويد:  »رسالة االيمان«صالح سريه در كتاب: 
بوده و هر كسي كه آنها را تدوين نموده و يا در تدوين آنها  اسالم هستند، قوانين كفري

سهيم بوده و يا به آنها رنگ قانوني داده است، و هر كسي كه آنها را بدون اعتراض و 
، كافر است. از اين رو همة اعضاي انجمن از قبيل: نموده پيادهكرده و  اتيانكار عملي

مشاوريني كه اين قوانين را وضع كرده اند و همة افراد پارلماني كه آنها را مورد تاييد 
قرار داده اند و همة اعضاي هيئت دولت، و رئيس كه آنها را امضا كرده و قضات، 

زمينه تحقيق كرده اند، و در اين  نمايندگان، كارشناسان پليس و پژوهشگراني كه در اين
زمنيه انكاري از آنها صورت نگرفته و با اخالص در كارشان تالش كرده اند و همة افراد 
جامعه كه اعالم رضايت نموده و يا انكار نكرده اند و يا موضع بي طرفانه اي داشته اند، 

داده اند و اين كفر  كافرند؛ چون همة اينها شريعت و قانون بشر را بر شريعت اهللا ترجيح
 »است؛ زيرا به غير از اهللا خداياني را برگزيده اند و به غير ما انزل اهللا حكم كرده اند.
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نبرد با همة مردم جهان قطعي است، به طوري كه همة موارد گذشته سيد قطب  -5
را به تصور شگفتي سوق داده اند و آن اين كه رابطة مسلمان با ديگر اصحاب اديان 

 كه ندارد ايـن جز اي چاره آئين اين قطعاً«د و كشمكش است. وي مي گويد: رابطة نبر
 اعالن شكل در آئين اين موجوديت تنها چه. بپردازد خود از دفاع به مهاجمان برابر در

 شدن مجسم و يزدان، غير بندگي از انسان آزادي و جهانيان، بر يـزدان ربوبيت همگاني
 رهبريهاي از جداي كه نويني رهبري تحت پويا، ظّممن مجموعة يك در موجوديت اين

 نمي را بشري افراد از فردي حاكميت كه ممتازي مستقلّ جامعة تولّد و است، جاهليت
 موجوديت تنها بلي بس، و است جهان يكتاي يزدان آن از آن در حاكميت چون پذيرد،
 جاهلي هاي جامعه كه بايد ناچار به شد، گفته كه اي شيوه و شكل بدين آئين اين

 برآيند، آئين اين نابودي انديشة در نتوانند كه كند سركوب اي گونه به را خود پيرامون
 و بجنبد خود از دفاع براي بايد نويني جامعة همچون قطعاً. پردازند خويشتن از دفاع به و
 و شرائط اين. باشد نظر مد در بايد كه است ظروفي و شرائط اينها .برخيزد تالش به

 اعالم را خود حضور روزگار صحنة در و گردد مي پديدار اسالم خود تولّد با ظروف
 فرو و آن در شركت در اختياري و بوده، واجب اسالم بر كامالً نيز پيكار اين. دارد مي
 سازش همديگر با كه است وجودي دو ميان سرشتي پيكار و نبرد اين. نيست بدان رفتن
 1».مانند نمي يكديگر با خيلي و ندارند انـيچند آميز مسالمت همزيستي و

 و! اند افتاده ضاللتي و بطالت چـه به خودشان كه دانند مي همچنين«و نيز مي گويد: 
 آنان اخالق و ايشان قوم اوضاع و اند، گرائيده بدان خود كه جاهليتي كه دانند مي كامالً

 اين كه نيست ممكن هرگز اند، افتاده بدان و اند رفته آن سوي به حكومتيشان نظامهاي و
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 با آئين اين نبرد و پيكار خاطر، بدين. گذارد جاي بر را آن يا كند، سازش آن با آئين
 كرة از جاهليت كه زمان آن تا است، ناپذير آشتي و بوده برقرار هميشه جاهليتي چنين
 يعني. باشد خدا خاص همه پرستش و دين و گيرد برتري آئين اين و برخيزد، زمين
 از شورند، مـي قدرت و سلطه بر كه كساني و باشد، خدا آن از زمين در همه قدرت
 1».گردد مي خدا آن از همه پـرستش و ديـن وسيله بدين. شوند رانده زمين سطح

امت اسالمي با ديگر امتها بر نبرد و نيستي و نابودي استوار شده  بنابراين، آيا رابطة
ب با نظرية نبرد تمدنها از ديگاه صامويل هانتگتون در است؟ پس تفاوت انديشة سيدقط

 إِنَّا النَّاس أَيها (ياچيست؟ و مصداق و مفهوم اين فرمودة اهللا چيست كه فرموده است: 
نْ خَلَقْنَاكُمأُنْثَى ذَكَرٍ مو لْنَاكُمعجا ووبلَ شُعائقَبفُوا وارتَعإِنَّ ل كُمأَكْرَم نْداللَّ عه إِنَّ أَتْقَاكُم 

اللَّه يملو ها گروه را شما و ايم آفريده زنى و مرد از را شما ما مردم، اى«يعني:  2خَبِيرٌ)، ع 
 خداوند نزد در ترينتان گرامى. بشناسيد را همديگر تا ايم گردانده هايى قبيله

 »است. آگاه] و[ دانا خداوند گمان بى. است پرهيزگارترينتان

 جز را تو و«يعني:  3للْعالَمينَ)، رحمةً إِلَّا أَرسلْنَاك (وما تعالي فرموده است: و نيز اهللا
 »ايم. نفرستاده جهانيان براى رحمت مايه

ه هاي اشتباه و در يخالصه اين كه نظرية جاهليت از نگاه وي بر اساس برخي فرض
صول ايمان افزوده و عقيده را هم آميخته استوار است، از جمله اين كه وي اموري را بر ا
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با عمل و فروعات فقهي خلط نموده و همة نظريات و مبادي اصوليها از نگاه وي پنهان 
مانده اند و وي چيزي به نام توحيد حاكميت اختراع كرده است و آن گاه به اين باور 
رسيده است كه همة اهل زمين در جاهليت كفر و شرك فرو رفته اند و امت محمدي 

 د شده و دين متوقف گشته و نبرد قطعي است. مرت

كسي كه با دقت كتاب في ظالل وي را مورد مطالعه قرار دهد به اين موارد مواجه 
و به امت و جهان پيرامون  مي گردد. بنابراين، مزاج و برداشت وي دچار انحراف شده

موج خود با نگاهي تاريك وحشتناك مي نگرد و انديشة نبرد و كشمكش در وجودش 
 مي زند و از آن تكفير تراوش مي كند.

شگفت اينجاست كه او مردم را با مخالفان اسالم در زمينة اعتقاد به تسامح و  -6
چشم پوشي دعوت مي دهد، اما اين تسامح هرگز با مسلماناني كه آنان را تكفير مي كند 

فتاده و و عليه آنان جرأت كرده است، يافته نمي شود تا اين كه كار به دست داعش ا
جهان را به هيچ گاه با هيچ كسي مدارا و تسامحي به خرج نداده و گردنها را مي زند و 

 عصر بردگي و بندگي باز مي گرداند.

 و عقيده لحاظ از روشن، روز در آشكارا خود مخالفان با اسالم«وي مي گويد: 
 بهره نة خودكريما الطاف از را كساني ولي. كند مـي عمل بزرگوارانه چنين اين باور،
 ولي بگويد، را اسالم واژة زبانشان كه دهد نمي اجازه بديشان و سازد نمي مند

 مبذول كساني به را مرحمتي و بزرگواري چنين همچنين. دارد تكذيب را آن كردارشان
 ويژگيهاي از اما نيست، خدائي خدا، جز و يكتاست، خدا: بگويند زبان به كه دارد نمي



٨٧ 
 

 حقّ مثالً. شوند قائل خدا غير براي را خاصيتي و ويژگي ري،خداوندگا و الوهيت
 1».دهند انسانها به را قانونگذاري و حاكميت

عجيب است كه در طول تاريخ مجال را براي حركتها و  و برداشتي اين تصور
جريانهاي افراطي فراهم ساخته تا عليه مسلمانان بشورند و خون آنها را بريزند و جنگ و 

ليه مسلمانان آغاز نمايند و آنان را به سختترين شكنجه و عذاب گرفتار كنند نبرد را ع
ديگر ملتها و تمدنهاي اطرافمان مشغول داشته و آنان را مخاطب  ون اين كه خود را بهدب

خويش سازند، حال آن كه اين دين سراسر ماية هدايت و برخوردار از علوم، معارف و 
وسيلة آنان چهره اي وارونه به خود گرفته و مقاصد و سرشار از تمدن است، لذا دين به 

اهداف رسالت محمدي در نزد آنان معكوس شده است، حال آن كه اين امت، امتي مي 
شد كه بين امتهاي ديگر در جايگاه هدايت، بيان و دعوت الي اهللا مي ايستاد و به نشر 

بلكه  ،داخت. خيرمنظومه اي از ارزشهاي نشأت گرفته از محاسن اين شريعت مي پر
 نان روي آورده و آنان را تكه و پاره نموده و خونشان را ريخته اند.اآنان به مسم

) مي گويد: اين نوع مردم از شگفت البداية والنهايةتا جايي كه حافظ بن كثير در (
انگيزترين افراد فرزندان آدم هستند، پاك است ذاتي كه آفريدگانش متنوع بوده و 

ده است. برخي از بزرگان سلف چه زيبا در مورد خوارج گفته رقت بتقدير بزرگش سب
 ضَلَّ الَّذينَ * أَعمالًا بِالْأَخْسرِينَ نُنَبئُكُم هلْ (قُلْاند: صفت آنان در اين آيه مذكور است: 

مهيعي ساةِ فيا الْحنْيالد مهونَ وبسحي منُونَ أَنَّهسحا ينْعأُ * صكينَ ولَئكَفَرُوا الَّذ اتبِآي 
هِمبر هقَائلو بِطَتفَح مالُهمفَلَا أَع يمنُق ملَه موةِ يامينًا) الْقزاز را شما آيا: بگو«يعني:  2،و 
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 باد بر دنيا زندگانى در كوشششان كه * كسانى دهم؟ خبر عمل در]  مردم[ زيانكارترين
 هستند كسانى * اينان كنند مى نيكى خودشان عمل در كه برند ىم گمان آنان و رفت
 شده تباه كارشان]  حاصل[ پس ورزيدند، كفر او لقاى و پروردگارشان آيات به كه

 »داشت. نخواهيم پا بر برايشان وزنى هيچ قيامت روز نتيجه در است،

ت و زيانبارند، منظور اين است كه اينها نادان و گمراه اند و در گفتار و كردار بدبخ
اتفاق نظرشان بر اين شده تا عليه مسلمانان برخيزند و براي رفتن به سمت مدائن 
هماهنگ شده اند تا آن را از دست مردم بگيرند و آن را تصرف نموده و در آن تحصن 
كنند و آن گاه افرادي را به سمت برادارن و هوادارانشان و هم فكران و هم مشربانشان از 

 1»عزام نمايند تا به آنان بپيوندند و براي اين هدف گردهم آيند.اهل بصره ا
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 مفهوم ديار كفر و ديار اسالم
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 ار اسالميد كفر وار يقضية د
فقهاي اسالمي جهان را به قسمت؛ ديار اسالم و ديار كفر تقسيم بندي كرده اند و 

احكام شرعي به صورت  در آن ي است كهانگيزة آنان از اين كار تحقيق در قلمرو
در آن احكام فقهي كه كه جريان احكام شرعي  ديگر قلمروي و دراستوار و ثابت بوده 

استثنايي جريان پيدا مي كند و اين امر بدان جهت است كه فرد مسلمان قطعا به سفر مي 
ر رود و با جهان علي رغم اختالف فلسفه ها و باورهاي آن ارتباط برقرار مي كند و د

آنجا رحل اقامت مي افكند، لذا اگر سفر وي در كشور اسالمي انجام پذيرفت و در آن 
وجود  و مضايقه اي احكام شرعي در عبادات و معامالت اجرا گرديد، در اين امر اشكال

 ندارد.
، تا چين سفر دبه طور مثال ابن بطوطه از طنجه كه در دورترين نقطة غرب قرار دار

ف در اشكال و صورتها در ميان جوامع اسالمي به فعاليتهاي بشري كرده و با وجود اختال
پرداخته و به راحتي به احكام و قوانين شرعي عمل كرده و نيازي به انديشه در مورد 

 انتقال از يك حكم ثابت به حكم استثنايي پيدا نكرده است.
به در مقابل حتما فرد مسلمان به اكناف جهان سفر مي كند و از يك سرزمين 

كوچ مي كند و در ميان غير مسلمانان و جوامع غير اسالمي رحل اقامت  يسرزمين ديگر
مي افكند و در ميان آنان به تالش و تكاپو مي پردازد و خريد و فروش نموده و ازدواج 
مي كند و از در ارث و ميراث آنان سهيم مي شود و به دنبال آن روابط اجتماعي صورت 

الهاي فراواني در مورد كيفيت اقامة احكام شرعي در ميان غير مي گيرد، از اين رو سو
 مسلمانان و در قوانين، مقررات، عرفها و فرهنگهاي آنان ايجاد مي شود.

لذا الزم است تا فقيه مسلمان در اين دو قلمرو متفاوت جامعة اسالمي و غير اسالمي 
شرعي راه حلهايي پيدا  با انگيزة پاسخهاي تفصيلي مسائل –دارالكفر و داراالسالم  –
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نمايد، راه حلهايي كه نشأت گرفتة از وحي شريف هستند و فرد مسلمان و ملكف به 
 اجراي شريعت به هنگام مواجهة با آن در سطح جهاني بدان نياز پيدا مي كند.

ي وجود خواهد داشت و ا از اين رو لزوما مناطق و كشورها و ملتهاي غير اسالمي
آنان زندگي خواهد كرد و زندگي طبيعي خود را تجربه نموده و در فرد مسلمان در ميان 

ميان آنان به معامله، حركت و تكاپو، تحقيق و پژوهش علمي، آموزش و... خواهد 
پرداخت. و مسلما وي داراي شرايط خاصي در معيشت داشته و اين امر متقاضي احكام 

ار اسالمي قابليت اجرايي را خاصي خواهد بود كه به طور كلي با احكام ثابت كه در دي
 دارند، متفاوت خواهند بود.

بدينسان در ميان فقها در مشخص نمودن مسائل بنيادي كه از خالل آن به توان دو 
سرزمين را از هم جدا نمود، اختالف روي داده است، مسائلي كه براي تحقيق در مورد 

خ به پرسشهاي مطرح شده اي آثار مترتبه در مسير زندگي انسان و چاره انديشي براي پاس
 كه در خالل سفر و زمان اقامت برايش به وجود مي آيند. 

لذا در اين صورت تعبير فقها به ديار كفر و ديار اسالم، يك تعبير ثابت هست و هيچ 
منفي و ارتباطي با استدالل جريانهاي افراطي كه از آن يك ساية سلبي و مفهومي 

 ندارد. ده اند،معكوس در فرهنگ معاصر ارائه كر
زيرا هدف فقهاي اسالمي از اين تقسيم بندي جهان به ديار كفر و ديار اسالم كشف 
و تحقيق در احكام و مسائل فقهي ثابت و متغير و استثنايي بوده و هرگز هدف آنان 
تحقيق در مورد طبيعت روابط جدا كننده بين دو سرزمين و دو ديار نبوده است؛ زيرا 

ا غير مسلمانان يك رابطة وسيع و گسترده و متقابل بوده و بر مدخل رابطة مسلمانان ب
 فقهي تكيه داشته و بر پاية ارزشهاي اخالقي، سنتهاي الهي كه مربوط به اجتماع بشري



٩٢ 
 

و با انگيزة هدايت استوار است كه موجب گسترش روابط جوامع اسالمي و غير  بوده
 اسالمي مي شود.

، دعوت و اخالق قرار دارد و انگيزه هاي ديگر اساس اين روابط بر پاية هدايت
اموري عارضي هستند كه پديد آمده و از بين مي روند و اصل كلي كه همان هدايت و 

 اخالق است، باقي مي ماند.
اي علي! «فرمود:  عالمه تقي الدين سبكي در (الفتاوي) مي نويسد: آن حضرت

» ز شتران سرخ رنگ برايت بهتر است.اگر خداوند يك نفر را به وسيلة تو هدايت كند، ا
لذا عدم اختالط غير مسلمانان با مسلمانان، سبب دوري آنان از شناخت محاسن اسالم مي 
شود، مگر نمي بيني كه از زمان هجرت تا زمان حديبيه جز افراد اندكي وارد اسالم 

تيجة نشدند و پس از صلح حديبيه حدود ده هزار نفر وارد اسالم گرديد و اين در ن
اختالط آنان با مسلمانان در زمان صلحي بود كه بين آنان روي داد. و اين امر سبب 

 1ذمه است. مشروعيت عقد و معامله با اهل
دقيقا اين انديشه با تقسيم كرة زمين به مناطق گوناگون شباهت دارد كه در تقسيم 

م استثنايي و زماني با هم متفاوت هستند و با هدف شناخت احكام فقهي ثابت و احكا
 متغير صورت گرفته است.

معناي اين مطلب اين است كه در جهان مناطقي وجود دارد كه احكام شرعي در 
آنها ثابت است، از قبيل: برنامة طلوع و غروب خورشيد، تا ما اوقات نماز را بدانيم و 

 .ظهور ماه تا به آغاز و پايان ماه رمضان و تنظيم وقت افطار آگاهي داشته باشيم
عالئم جهاني  42لذا در نقشة جهان مي بينيم كه از خط عرضي صفر تا خط عرضي 

عالئم اوقات و اسباب دچار اختالل مي شود و در  62تا  42ثابت هستند و از خط عرضي 
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آن مناطق شب چهار يا پنج ساعت بوده و نوزده و بيست ساعت ديگر به روز اختصاص 
ز و كوتاه مي شوند، لذا مسلماني كه در اين دارد. و به همين تناسب شب و روز درا

 مناطق سكونت دارد، روزه و افطارش را چگونه انجام دهد؟ 
بنابراين، به احكام فقهي ويژه اي نياز هست، زيرا شريعت مبارك گسترده است و به 

نيازهاي انسان علي رغم مناطق مختلف و متعدد در گسترة كرة خاكي پاسخ مي همة 
از مناطق قطبي در كشورهاي اسكندناوي تا قطب  62كه از خط عرضي ان گونه دهد، هم

از قبيل: سوئد و نروژ عالئم شرعي منعدم است و ساكنان اين كشورها شش ماه خورشيد 
را در آسمان مي بينند كه اصال غروب نمي كند، لذا در اين حالت چگونه نماز فجر را 

از اين رو عالئم شرعي در اين كشورها ونه روزه بگيرند و افطار نمايند؟ گبخوانند و چ
 وجود ندارد و فرد مسلمان در اين شرايط چگونه به تكاليف شرعي عمل نمايد؟

اين است فلسفه و نظرية كلي كه فقهاي اسالمي جهان را به مناطقي تقسيم كرده اند 
و مناطق ديگري كه عالئم آن دچار اختالل و مناطقي كه  كه داراي احكامي ثابت بوده

صال در آنها عالئم شرعي معدوم است و هدف فقها كمك به مسلماني است بتواند بر ا
 دين و احكام شرعي در اين مناطق عمل نمايد.

همين وضعيت را دارد مناطقي كه مي توانيم بگوييم: در آنجا سرزمينهايي وجود 
ي ا ميدارد كه احكام و قوانين اسالمي در آنها اجرا مي شود و مناطق ديگر غير اسال

يافته مي شود كه مسلمانان در آنجا سكونت داشته و به تكنسينهاي ويژه اي نياز دارند تا 
 اسالمي را اجرا كنند. مبتوانند در ميان خود احكا

جهت در آغاز بزرگان احناف در جواز معاملة فاسد در ديار كفر و جواز  از اين
 توارث و عدم آن فتوا داده اند.
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ابوحنيفه و ائمة مذهب وي چون امام سرخسي ساحب كتاب:  از خالل عقالنيت امام
(المبسوط) و امام كاساني صاحب كتاب: (بدائع الصنائع) و نيز از خالل عقالنيت امام 
شافعي و بزرگان مذهب وي در مي يابيم كه اين تقسيم بندي براي مساحت و مناطق 

م شرعي مختل مي شوند تا احكام ثابت و ديگر مناطق احكا جغرافيايي هستند كه در آنها
ما بينديشيم كه چگونه انسان مي تواند در آن مناطق سكونت كند و در عين حال بر 

 احكام شرعي نيز عمل نمايد.
كه موجب گشته تا انديشة ديار اسالم و ديار كفر به وجود  يبنابراين، فلسفة بزرگ

 . بيايد، فلسفة زندگي است نه فلسفة مرگ و كشتار و دشمني و نبرد
اينك مالحظه كنيد كه چگونه اين جريانها افراطي از حدود هشتاد سال گذشته 
دچار انحراف شده و قضية ديار كفر و ديار اسالم را از قلمرو آن بيرون آورده و آن را از 
فلسفة حيات به فلسفة مرگ، نابودي و خونريزي تبديل كرده اند، تا جايي كه اين انديشه 

مسلمانان و جامعة بشري گشته و مردم نسبت به خرد فقهاي  دروازه اي براي بدبختي
اسالمي و بلكه نسبت به خود اسالم بدگمان شده اند. تا جايي كه قضية ديار كفر و ديار 
اسالم در نزد سيدقطب و كساني كه از وي متأثر شده اند مانند صالح سريه در كتابش: 

» الفريضة الغائبة«فرج در كتابش: و شكري مصطفي و محمد عبدالسالم » رسالة االيمان«
و در نهايت به سازمان داعش به مفهومي ناموزون و فلسفه اي اختالف برانگيز و وارونه 

 تبديل شده است.
 دو ، مسلمان نظر از و اسالم ديدگاه از جهان«سيدقطب در في ظالل مي گويد: 

 اسالمي سرزمين: بخش نخستين :نيست ميان در بخشي سومين و ، نيست بيش بخش
 پياده آن در اسالم آئـين احكام كه است جائي و ناحيه هر شامل اسالمي سرزمين. است
 آنجا ساكنان همه چه نمايد، مي فرمانروائي آن بر اسالم آئين شريعت و گردد مي
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 سيطره تحت غيرمسلمان بخشي و مسلمان بخشي آنجا ساكنان چه و باشند، مسلمان
 تحت ولي بوده مسلمان غير آنجا ساكنان همه كه اين اي و باشند، مسلمانان فرماندهي
 را اسالم احكام آنحا در مسلمان فرماندهان و برند بسر مسلمان حاكمان فرماندهي سـيطره
 يا و مسلمانان، كه اين يا دهند چيرگي و فرمانروائي را اسالم شريعت و كنند پياده

 چـيره كشورشان بر بيگانه جويانجنگ ولي برند، مي بسر كشور يك در ذميان و مسلمانان
 يكديگر با اسالم شريعت طبق و مي نمايند اجراء را اسالم احكام وجود اين با. اند گشته
 اسالم احكام بايد و آيد مـي به شمار اسالمي سرزمين هم كشوري چنين... كنند مي رفتار
 .نمود اجراء را اسالم حكم و پياده، آنجا در را

 شهرها و جوانب و نواحي همه به ، سرزميني ينچن جنگ، سرزمين:  دوم
 اسالمي شريعت و گردد نمي پياده اسالمي احكام آنجا در شودكه مي گفته وكشورهائي

 كند نمي فرق. دارند كه اي عقيده هر و هر كس آنجا ساكنان حال شود، نمي اجراء
» جنگ سرزمين« را جائي كه اين در كلي اصل... كافر يا و كتاب، اهل يا باشند، مسلمان
 شريعت و نگردد، پياده اسالمي احكام مكاني چنين در كه است اين آورند به شمار
 مسلمان فرد به نسبت اي ناحيه چنين اين. نباشد حكمفرما و نشود اجراء آنجا در اسالمي
 .گردد مي محسوب» جنگ سرزمين« مسلمانان وگروه

 كه تعريفي برابر - ياسالم سرزمين در كه است اي جامعه هم اسالمي جامعه
  .كنند زندگي و گزينند اقامت - گذشت
 فرمانبردار و دارد، بر مي گـام الهـي برنامه راستاي در كه اي جامعه چنين اين
 نظم و محفوظ، دارائـيها و مصون، خونها آن، در كه است سزاوار است، اسالمي شريعت
 و درس اين در اسالمي عتشري كه وكيفرهائي عقوبتها آن در و گردد، مراعات عمومي

 تعدي و امنيت اخاللگران حق در مايد، فر مي بيان نص با درس، اين جز درسهائي در
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 برابر را بزهكاران و درآيد، اجرا مرحله به اي، جامعه چـنين مال و جان به كنندگان
 الئي،با و واال جامعه اسالمي جامعه زيـرا... برسانند ننگينشان اعمال سزاي به اسالم احكام

 براي شايستگي دادن نشان تضمين و عمل، تضمين آن در كه است دادگري و آزاد و
 هر از آن در كه است اي جامعه باالخره و. باشند ناتوان يا و توانا كه است كساني همه
 پس. است كم پلشتي و بدي هاي انگيزه و است، فراوان نيكي و خوبي هاي انگيزه لحاظ
 را نعمتي است واجب كنند مي زندگي آن داخل در كـه يكسان همه بر صورت اين در

 كرده حكمفرما كشور بر و است داشته ارمغان بديشان را آن نظامي چنين كه بدارند پاس
 راه در و نمايند، مراعات را ديگران اخالقي و ناموسي و مالي و جاني حقوق و است،
 اي اسالمي سرزمين ند،ايست تك به و بكوشند »اسالمي سرزمين« امنيت و سالمت حفظ
 و زيند، مي خاطر آسوده و سالم و برند، مي بسر امان و امن در آنجا در خودشان كه

 نوع هر و ايشان انسانيت ويژگيـهاي همه و است، گشته تضمين آن در همگان حقوق
 اين از هستندكه مكلف آنان لذا. است شده شناخته رسميت به آنان اجتماعي حقوق
 حكومتي نظام بر هر كه امور، بدين عنايت با. كنند حفاظت و حمايت حقها و ويژگيها
 مجازات اشد به است سزاوار. است شروري بزهكار متجاوز او بشورد، اسالمي سرزمين
 انجام و مجازات اجراي در البته. شود اوگرفته دست جلو شكنجه ترين سخت با و برسد،

 به و نكـند گرفتار وگمان حدس يرو از را كسي كه .شود تضمين كامال بايد شكنجه،
 شبهه بودن با را تنبيهات و تعزيرات و قصاص احكام توانند مي آنجاكه تا و نرسانند، كيفر
 .گردانند برطرف و حذف بلكه و نكنند اجراء متهمان حق در ها،

 ايـن سزاوار آن ساكنان نه و خود نه - گذشت كه تعريفي با -» جنگ سرزمين« اما
 شريعت تنبيهات و تعزيرات پـرتو در برخوردارگردندكه تضمينهائي زا نيـستندكـه
 را اسالمي شريعت جنگ سرزمين چيز، هر از پـيـش چرا كـه. آيند مي حاصل اسالمي
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 چنين. برد نمي فرمان آن از و پذيرد نمي را اسالم حاكميت و گرداند، نمي اجراء و پياده
 اسالمي شريعت و كنند مي زندگي سالميا سرزمين در كه مسلماناني به نسبت سرزميني

 و جان لذا. آيد نمي بشمار قدغني قُرُق نمايند، مـي اجراء و پياده خويش زندگاني در را
 با كه زماني مگر.  نيست حرمت و ممنوعيت داراي اسالم نظر از و است مباح آنجا مال

بر  هائي معاهده جنگ سرزمين و اسالمي سرزمين مـيان و باشد، بسته پـيمان مسلمانان
 بيايند اسالمي سرزمين به آنجا از جنگ سرزمين بيگانه افراد كه هنگامي. باشد شده قرار
 اين همه اسالمي شريعت ، امان و امن پـيمان مدت طول در ببندند، امان و امن پيمان و

 تحت وكنار كشور گوشه تمام در و كند، مي عطا اشخاصي چنين به را تضمينها
 كسي به هم مسلمان فرمانرواي. است برقرار تضمينها ايــن ، مسلمان نروايفرما فرماندهي

 1».سازد مي اجراء و پياده را اسالمي شريعت شودكه مي گفته
اين سخن بسيار خطرناك است و همة تطبيقات سازمانهاي تكفيري افراطي اي كه 

ط عائد جهان خاري در پشت مسلمانان قرار گرفته و خون آنها را ريخته و زيانشان فق
اسالم شده و آنان را مي كشند و تكفير مي كنند از آن نشأت مي گيرند، لذا همة قوانين 

 داعش، القاعده و... از اين متن و امثال آن سرچشمه مي گيرند.
تا جايي كه سيد قطب همة جهان پيرامون ما را به سرزمين كفر و سرزمين اسالم 

ري وجود ندارد، لذا هيچ مجالي براي راه تقسيم نموده و معتقد است كه ديار ديگ
 ديگري وجود ندارد كه مسلمانان با ديگران به تعامل بپردازند. 

ي هست با ا و در عين حال ديار كفر از روزنة فكر سيدقطب عموم دولتهاي اسالمي
تكفير بر آنان تاخته و آنان را اهل جاهليتي قرار داده است كه به مفهوم كفر و ارتداد 

 است
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اين رو دياري براي اسالم باقي نمانده است، مگر اين كه عدة اندكي در يك  از
منطقه يا اقليمي وجود داشته باشند و ادعا كنند كه اين ديار اسالم است و اين روابط بين 
خودشان را ديار اسالم بنامند و ديگر مناطق را كه بر آنان هجوم برده و تكفيرشان مي 

وسته جنگ بي امان در ميان آنان وجود داشته باشد. و ديار كنند ديار كفر بنامند و پي
نطقه اي است كه از نعمت امنيت برخوردار باشد و فقط در آنجا ماسالم از نگاه آنان 

كه در اينجا به مفهوم بالد  –خونها، اموال و نظم عمومي محفوظ بماند و سرزمين جنگ 
و اهل آن حق  –يت ناميده است اسالمي اي است كه آنان را تكفير نموده و اهل جاهل

  امنيت ندارد، زيرا ريختن خون آنها مباح است و هيچ مصونيتي ندارند!
اين برداشت تاريك و پيچيده و از نظر رواني در عذاب بوده و مملو از تشنج و 
تأسف و درد است و اگر ما واژگان و ساختارهاي آن را گردآوري نموده و 

زمين بسنجيم، مسلما آنها را در سازمان داعش يا سازمان دستورالعملهاي آن را بر روي 
القاعده و يا ديگر سازمانهاي جنايتكار توروريستي مي بينيم كه به صورت كامل در جلو 

 ما مجسم خواهند شد.
 خارج امتم عليه بر هركس«روايت كرده است فرمود:  امام مسلم از رسول خدا

 را عهد صاحبان پيمان و ندهد اهميت نآ مؤمنان به و بزند را بدش و خوب و شود
 1»نيستم. آنها از هم من و نيستند من از كساني چنين نكند رعايت

پس يا رسول اهللا! چه خواهد شد حال كسي كه بر امتت خارج شده و آنان را به كفر 
و شرك متهم نموده و بر آنان غلبه مي كند و يك گروه خود را از مجموعة آنان جدا 

وكار و بدكار آنان را گردن مي زند و به مؤمنان آنان اهميت نمي دهد و مي كند و نيك

                                                           
/، كتاب اإلمارة، باب األمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى 6/21مسلم / حصحي - 1

 م.2012هـ ــ 1433الكفر، ط: دار النوادر، دمشق، سنة 



٩٩ 
 

تكفيرشان مي كند و عهد و پيمان را مي شكند و آن گاه مدعي مي شود كه فقط او 
مسلمان است و دين و شريعت تو كه ماية رحمت براي همة جهانيان است، به دست آنان 

 براي مردم جهان ماية بدبختي و رنج شده است؟! 
 در كه ندارد ايـن جز اي چاره آئين اين قطعاً«سيد قطب در في ظالل مي گويد: 

 اعالن شكل در آئين اين موجوديت تنها چه. بپردازد خود از دفاع به مهاجمان برابر
 شدن مجسم و يزدان، غير بندگي از انسان آزادي و جهانيان، بر يـزدان ربوبيت همگاني

 رهبريهاي از جداي كه نويني رهبري تحت پويا، منظّم مجموعة يك در موجوديت اين
 نمي را بشري افراد از فردي حاكميت كه ممتازي مستقلّ جامعة تولّد و است، جاهليت
 موجوديت تنها بلي بس، و است جهان يكتاي يزدان آن از آن در حاكميت چون پذيرد،
 جاهلي هاي جامعه كه بايد ناچار به شد، گفته كه اي شيوه و شكل بدين آئين اين

 و برآيند، آئين اين نابودي انديشة در نتوانند كه كند سركوب اي گونه به را خود پيرامون
 به و بجنبد خود از دفاع براي بايد نويني جامعة همچون قطعاً. پردازند خويشتن از دفاع به

 ظروف و طشرائ اين. باشد نظر مد در بايد كه است ظروفي و شرائط اينها .برخيزد تالش
. دارد مي اعالم را خود حضور روزگار صحنة در و گردد مي پديدار اسالم خود تولّد با

 بدان رفتن فرو و آن در شركت در اختياري و بوده، واجب اسالم بر كامالً نيز پيكار اين
 همزيستي و سازش همديگر با كه است وجودي دو ميان سرشتي پيكار و نبرد اين. نيست

 1».مانند نمي يكديگر با خيلي و ندارند ندانـيچ آميز مسالمت
 اوضاع و اند، گرائيده بدان خود كه جاهليتي كه دانند مي كامالً و«و نيز مي گويد:  
 اند، افتاده بدان و اند رفته آن سوي به حكومتيشان نظامهاي و آنان اخالق و ايشان قوم

 خاطر، بدين. گذارد جاي بر را آن يا كند، سازش آن با آئين اين كه نيست ممكن هرگز
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 آن تا است، ناپذير آشتي و بوده برقرار هميشه جاهليتي چنين با آئين اين نبرد و پيكار
 همه پرستش و دين و گيرد برتري آئين اين و برخيزد، كرةزمين از جاهليت كه زمان
و سلطه بر كه كساني و باشد، خدا آن از زمين در همه قدرت يعني. باشد خدا خاص 
 آن از همه پـرستش و ديـن وسيله بدين. شوند رانده زمين سطح از شورند، مـي قدرت
 1».گردد مي خدا

 وحدت قطعي، آيات و نصوص اين با سبحان يزدان«و باز در جايي مي گويد: 
 و فرمايد، مي اعالن مسلمانان و اسالم مقابل در را جاهليت هاي اردوگاه همگي هدف
 زمان، گذر در آن امتداد و هدف اين بر كنند مي پافشاري ندازها چـه كه دارد مي آشكار

 !نيست زمانهائي به محدود و شرائطي، به مقيد كه اي يكپارچگي اين و هدف اين بر و
 مجموعة ميان روابط سرشت در موجود حتمي و قطعي قانون اين درك و فهم بدون
 طول در قانون آن از كه هائي پديده تفسير بدون و جاهليت، هاي مجموعه و اسالمي
 و اسالم، در جهاد سرشت درك و فهم گردد، مي آشكار و پديدار بدان مراجعة با تاريخ
. است ناممكن اسالمي اردوگاه و جاهليت اردوگـاههاي ميان طوالني هاي مبارزه سرشت
 اسالم پيشگامان و اوائل مجاهدان هاي انگـيزه موجه نيست ممكن كار اين بدون همچنين
 بت جنگهاي رموز و اسرار به و كرد، درك را اسالمي فتوحات رموز و اسرار و گـرديد،
 فروكش جنگها آن هاي شعله هرگز قرن چهارده طول در كه برد پي مسيحيان و پرستان
 زادگان ضد بر جنگها اين آتش هم هميشه و است، نگشته خاموش و است نكرده

 اسالم حقيقت از فرزندان اين بدبختانه هم چند هر - است فروزان و برافروخته مسلمانان
 بر جنگها اين آتش - باشد نمانده نام و عنوان جز اسالم از برايشان و باشند كشيده دست
هاي اردوگاه همة در شود مي داشته نگــاه فروزان و برافروخته مسلمانان زادگان ضد 
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 كشمير، هند، آلباني، ، يوگسالوي ، چين ، روسيه در: مسيحيگري و صليبي و كمونيستي
  ...و آمريكا، متحدة اياالت و آفريقا، جنوب گينه، قبرس، زنگبار، حبشه،

 در كه پلشتي و زشت ددمنشانة وحشيگرانه نابودي عمليات پـيوسته اين، از گذشته
 تر، دقيق تعبير به يا - اسالم جهان در مكاني هر در اسالمي پيشگامان و داران طاليه حقّ

 و همكاريها و است، پذيرفته انجام - اند بوده اسالمي كه پيشاهنگاني و نپيشقراوال
 رژيمهائي و سيستمها سوي به هميشه مسيحيگري، و پرستي بت و كمونيستي همياريهاي

 شده اسالمي پيشتازان و پـيشگامان چـنين اين نابودي دار عهده كه است گـرديده سرازير
 سيستمها همچون سوي به دوستي دست پـيوسته يان،مسيح و پـرستها بت و كمونيستها! اند
 مي بدانان، خودشان مددرسانيهاي و كمكها با و اند، كرده دراز ستمگري رژيمهاي و

 اند، كرده تضمين و تهيه را رژيمهائي همچون جنگي تجهيزات و ارزاق عمالً گفت توان
 و اند داشته ايشان پيش به سكوت از اي پرده و اند، گرفته عهده بر را ايشان سرپرستي و
 جنايتكار سيستمهاي و رژيمها اين كه هنگام بدان اند، كشيده و اند تنيده پيرامونشان بر

 و گرامي پيشقراوالن و داران طاليه نابودي سرگرم پـرده، اين پشت در ايشان، همدست
 1»!اند شده مسلمان بزرگوار

ديار و سرزمين ارزيابي مي  بنابراين، وقتي ما گفتار علماي بزرگ را از مفهوم دو
كنيم و به تفاوت و احكام آنان مي نگريم و آن گاه مالحظه مي كنيم كه چگونه نسل 
معاصر از آن برداشت كرده اند، تفاوت بزرگي در بين منهج علمي دقيق مشاهده مي 

منهج علمي خود كه كنيم كه دين اهللا را از رحمت و آسايش به يك وضعيتي مي كشاند 
ست داد و مقاصد شريعت را به صورت معكوس و وارونه جلوه داده و چهرة آن را را از د

 نازيبا كرده و به نبرد و كشمكش انجاميده است.
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اين تعبير ديار اسالم و ديار كفر در قرن سوم و چهارم هجري پا به عرصه گذاشت و 
مي يك تعبيري روان و ثابت شده و بدون عيب بود و هيچ كس از آن احساس خطر ن

كرد و با پيشرفت انديشة بشري تبديل به تعبيري عمومي تر گرديد كه االن به آن روابط 
 بين الملل يا قانون بين المللي اطالق مي شود. 

بنابراين، ابوحنيفه و كبار فقها گذشته، حدودا هزار و سيصد سال قبل از انتخاب 
ي جامع ه امروزه به يك علمعنوان ديار كفر و ديار اسالم چه هدفي را دنبال كرده اند ك

داراي اصول و قوانين و فلسفة خاص و كارشناسان ويژه اي قرار گرفته و به علم روابط  و
 بين الملل معرفي شده است كه قوانين بين المللي از خالل آن بيرون مي آيند؟!

روابط بين المللي كه بر مبناي معاهدات و مكاتبات و پروتكالت و صلح و شروط 
د و اين چيزي است كه امام ابوحنيفه در مورد آن تحقيق نموده و آن را ديار كفر قرار دار

 و ديار اسالم ناميده است.
امام محمد بن » السير الكبير«وقتي تعدادي از پژوهشگران معاصر به تحقيق كتاب: 

حسن شيباني پرداختند، متوجه شدند كه اين كتاب رويدادهاي صدر اول اسالم، عصر 
از آن را كامال به تصوير كشيده و از غزوات، سريه ها، جنگها، معاهدات، نبوت و پس 

شروط، صلح و آشتي و... پرده برداشته است و آنان به اين نتيجه رسيدند كه اين كتاب 
نخستين كتابي است كه در مورد روابط بين الملل تدوين شده است، تا جايي كه يك 

م اسم سازمان خود را انجمن شيباني نام  1968سازمان قانون گزاري در پاريس در سال 
نهاد، سازماني كه در مورد اين امام و كتاب مذبور تحقيق و تفحص مي كرد و اين كتاب 

 در تاريخ اروپا پس از شش قرن نخستين كتابي است كه شبيه آن درست شده است.
ههاي از اين رو برخي از پژوهشگران معاصر برآن شدند تا در مورد نظريات و ديدگا

اين فقيه گذشته در پرتو علوم عصر حاضر تجديد نظر كنند كه در نتيجة آن يك دايرة 
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موسوعة العالقات الدولية في المعارف جهاني در انديشة اسالمي در دوازده جلد به نام: (
در مورد  صدر اسالمو تراوشات فكري اين فقيه  كه از انديشه) به دست آمد اإلسالم

مي گويد و تقسيم جهان به ديار كفر و ديار اسالم نياز به تكمله و  روابط بين الملل سخن
دار «تتمه دارد كه اين بخش تكميل كننده در بخش سوم آن تحت مطلبي به عنوان: 

 كامال نمايان و مشهود است.» العهد
استاد عابد سفياني يكي از پژوهشگران معاصر نيز پايان نامه اش را در تقسيم جهان به 

م و ديار كفر قرار داده و در آنجا مدعي شده است كه علما اجماع دارند كه از ديار اسال
جهان از ديدگاه فقهاي گذشته به دو ديار كفر و اسالم تقسيم بوده و ديار سومي وجود 

 نداشته است.
اما در مقابل دكتر اسماعيل فطاني تحقيقي ديگر و جامعتر از يك پايان نامة 

اين نتيجه رسيده است در اين مورد اجماعي صورت نگرفته و  دانشگاهي انجام داده و به
 ما نمي توانيم امروز آن را اجماع بناميم.

همچنين با گسترش مسلمانان همراه با امكان انجام شعائر ديني در سطح جهان، 
تقسيم بندي گذشته را مي توان دارالعهد ناميد و اين در اثر تراكم طبيعي انديشه است كه 

هاي گذشته، علي رغم تحول در اصول و مبادي سياسي، با تغيير عرفها و شيوه در طول قرن
 هاي زندگي و نظم ادارة امور متبلور شده است.

در عين حال دكتر محي الدين احمد قاسم پايان نامة دكتراي خودش را در دانشكدة 
ارائه » تقسيم بندي اسالمي از جهان«اقتصاد و علوم سياسي دانشگاه قاهره تحت عنوان: 

نموده و آن را با گروه بين المللي معاصر تطبيق داده است و تحقيق وي در تأييد همة 
گفته هاي ماست و اين انديشه را تاكيد مي كند كه هدف فقهاي گذشته از تقسيم جهان 
به ديار كفر و ديار اسالم در جهت سهل كردن زندگي انسان در هر گوشه اي از كرة 



١٠۴ 
 

گونه اسالم در ميان غير مسلمانان ادامة حيات دهد و فرد مسلمان خاكي بوده و اين كه چ
اسالم آشنا  ناز دين خدا در جلو جهانيان محافظت نمايد تا مردم از اين طريق با محاس

باشند و بدانند كه اسالم دين هدايت و اخالق است و اينك جريانها افراطي از حدود 
 ارائه كرده اند. از آنهشتاد سال گذشته تا به حال چه چهرة معكوسي 

در آن حال كه فقهاي گذشته براي اجرايي نمودن احكام شرعي تالش كرده و اين 
امر را به قضيه اي براي ايجاد روابط بين ملل جهان تبديل كرده اند، آن گاه عقالنيت 
سيدقطب و محمد عبدالسالم فرج و صالح سريه و سازمان داعش آن را به مفهومي تبديل 

كه بين ديار كفر و ديار اسالم كشمكش و نبرد مسلحانه روي دهد و در آن كرده اند 
خونها ريخته شود و بدتر از آن اين است كه اين مفهوم و برداشت نادرست را در داخل 

كشانده اند. از اين رو مصر را  -پس از آن كه آن را تكفير كرده اند  –ديار اسالمي 
المي را ديار كفر قلمداد كرده اند و آن گاه با سرزمين كفر و ديگر كشورهاي عربي و اس

اين كشورها با شيوة كشتار و نبرد مسلحانه و خونريزي اقدام نموده و باز اين جنايتها را 
 جهاد ناميده اند؟!

بنابراين، چقدر از مفاهيم شرعي صحيح و درست مورد اهانت قرار گرفته و چقدر 
 هحيات و رحمت و هدايت، فرود آورد عنوان از مبادي نوراني را كه خداوند آنها را به

است و حكمت شرع در آنها نمايان است، به شدت مورد تحريف و تشويه و ادعاي باطل 
 تبديل شده و جاهالنه مورد تاويل قرار گرفته اند.

ارتقاي انديشة روابط بين الملل و  باز هم اين قضيه در نزد جريانهاي افراطي با وجود
نديشة فقهي قديم، به عنوان يك قضيه اي كه از خالل آن بايد احكام ريشه هاي آن در ا

اسالمي در نزد غير مسلمانان اجراي شود، به حساب نمي آيد، بلكه آنان اين قضيه را به 
ديار اسالم و به مصر، سرزمين علم و دين و ازهر و اسالم مرتبط دانسته و آن را به ديار 
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با ديار كفر  –از نگاه خودشان  –مشوش و غلط را كهكفر تبديل كرده اند و اين انديشة 
تعامل مي كردند، با اين سرزمين ها از در ستيز و كشمكش و حمل اسلحه و دشمني 

 برخاسته اند و باز آن را جهاد مي نامند؟!
سپس ابن تيميه انديشة ديگري را به ميز مناقشه كشيده و آن فرضية ويژه اش كه 

گري نيز وجود دارد كه نه تعريف ديار اسالم بر آن مصداق يك ديار مختلط يا مشتبه دي
پيدا مي كند و نه ديار كفر. و مثال آن يكي از سرزمينهاي اسالمي است كه يك حاكم 
غير مسلمان بر آن غلبه مي كند همان گونه كه اين اتفاق در حملة مغولها و تاتاريان به 

ن و حاكم آن غير مسلمان است و به سرزمينهاي شام پديد آمد، لذا ملت اين ديار مسلما
مي نامند و اين سرزمين حالت خاص خودش را دارد و ابن » ديار مركب«اين سرزمين 

كه وي در  دارد و ماردين منطقه اي است» فتاوي ماردينية: «نتيميه نوشته اي تحت عنوا
 ن رفت.آن به دنيا آمده و رشد كرد و در دوران كودكي پس از ورود تاتار از آنجا بيرو

ابن تيميه مي گويد: اين سرزمين قانون ويژه اي دارد كه خالصة آن عبارت است از 
اين كه مسلمان به همان شيوه اي كه شايستة اين سرزمين است برخورد نموده و در آن 

 با هر كسي كه از شريعت بيرون رود، طبق شايستگي آن قتال كند.
هاي جهادي و تكفيري را شكل مي دهد، از اين رو كلمة (يقاتل) مبناي انديشة جريان

 چوناما در اينجا ايرادات فراواني وجود دارد، زيرا عبارتهاي اين اين فتوا گسترده است، 
مفهوم خروج از شريعت چيست؟ اين مطلب يك مفهوم وسيعي را دربر مي گيرد و 
 شامل هر فردي مي گردد كه مرتكب گناهان صغيره شده و نيز كسي كه براي نابودي

اين مطلب داراي قلمرو وسيع و نامحدودي است و نيز  جامعه تالش مي كند. از اين رو
 اين عبارات از استحكام كافي برخوردار نيست.
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سپس نسبت به كلمة (يقاتل) پرسيده مي شود كه چه كسي به جنگ و نبرد بپردازد؟ 
اين سخن اشتباه  جريانهاي افراطي مي گويند: ما به اين مهم اقدام مي كنيم، در حالي كه

بزرگي است، زيرا افراد و عامة مردم حق ندارند به غارت و چپاول و تجاوز به بپردازند، 
بلكه اين وظيفة مؤسسات يا نظامهاي اداري ثابتي است كه براي گسترش امنيت و مبارزه 

اين گونه  با احترام و برخوردار از قانونبا فساد تاسيس گردند، همان گونه كه همة ملل 
 عمل مي كنند.

بنابراين، محمد عبدالسالم فرج از كلمة (يقاتل) استدالل گرفت و موضع باطل و 
) الفريضة الغائبةتكفيري خون آشام و تجاوزگرانه اش را بر كشورها و مردم در كتاب: (

اظهار داشت كه انديشمند و فقيه آگاه شيخ عطيه صقر در رد وي كتابي تحت عنوان: 
 به نگارش در آورد.» الغائبةنقض كتاب الفريضة «

آن گاه تعدادي از علماي معاصر به تحقيق اين فتوا از منابع ديگر پرداختند و تاكيد 
نموده و اظهار داشتند كه در اين كلمه التباس پيش آمده و اصل آن: (يعامل) بوده است 

علما  لذا ل و برخورد است.منه (يقاتل) به ويژه اين كه بحث ابن تيميه از زاوية تعا
دريافتند كه ابن مفلح كه تحريرگر مذهب حنابله است و در نقل مذهب حنبلي تبحر دارد 
و عبارات ابن تيميه را نقل مي كند، عين فتوا را نقل كرده و در آن آمده است كه: (فرد 
مسلمان به همان شيوه اي كه سزاوار است تعامل نمايد و با كسي كه از چارچوب 

 سب شايستگي آن برخورد نمايد.)شريعت خارج است، بر ح
لذا تفاوت بزرگي بين كلمة (يقاتل) و (يعامل) وجود دارد. چنان كه كلمة (يعامل) 
به معناي تحقيق در مورد اوضاع اجتماعي، قانوني و تركيبات فرهنگي و فكري آن كشور 
ي و مراعات نمودن عرفها و آداب و رسوم آن و اين تعريف از كلمة (يعامل) به طور كل

 با كلمة (يقاتل) تفاوت دارد.
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شيخ رشيد رضا اين مطلب را به صورت صحيح در مجلة المنار نقل كرده است، اما 
 1327اين اشتباه براي نخستين بار در فتاواي ابن تيميه با تخريج فرج اهللا الكردي در سال 

از وي  248ص  28هـ. روي داده و به دنبال آن عبدالرحمن القاسم در مجموع الفتاوي، ج
تبعيت كرده است و در نتيجه اين مطلب تحريف شده مشهور و متداول گشته است و 
مسلما نبود تحقيق و عدم قواعد علمي فاجعه مي آفريند و نصف علم خطرناكتر از بي 
علمي است؛ زيرا نبود تحقيق كافي در اين فتوا به چنان تحريفي انجاميد كه منجر به 

سلمانان گرديده و مقاصد و اهداف شريعت متحمل زيان و ريختن خون مسلمانان و غير م
خسارت گرديدند و چهرة نازيبايي از اسالم و مسلمانان به نمايش گذاشته شد به ويژه 
زماني كه اين فتوا به زبان انگليسي و فرانسوي ترجمه شد آن هم وقتي كه در ترجمه بر 

 متن تحريف شده اعتماد شده بود.
 بن بيه با استعانت از تعدادي از كارشناسان براي دسترسي عالمة بزرگ شيخ عبداهللا

 )مكتبة االسد( 2757به نسخة خطي اين فتواي ابن تيميه در مكتبة ظاهرية دمشق با شمارة 
 به يك كار علمي دقيق اقدام نمود و متوجه شد كه اصل كلمه (يعامل) است نه (يقاتل).

هـ. با 1431ريخ ربيع الثاني سال آن گاه كنفرانسي در شهر ماردين تركيه در تا
حضور تعدادي از فقها و دانشمندان برگزار كرد و بيانيه اي در تشريح اين مطلب صادر 
كرد و ازهر شريف نيز براي تحقيق و بررسي علمي اين مطلب و بحث علمي اي كه مفتي 

دين مصر، عالمة بزرگ، علي جمعه مهيا كرده و در ضمن مباني و ستونهاي كنفرانس مار
 به تحقيق آن پرداخته بود، در اين كنفرانس مشاركت نمود.

بنابراين، نيازي به اعتماد كردن به نوشته هاي افراد داغ و پر هيجان و شورانگيز 
نيست كه فقط بر ملكة ادبي يا حماسي تكيه دارند و آن گاه وارد احكام باريك و دقيق و 
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و تاويالت منحرف دين الهي را در جلو  بسيار دشوار علمي مي شوند و با برداشتهاي غلط
 بندگان ماية بدبختي و خسارت جلوه مي دهند.

 الَّذينَ لَعلمه منْهم الْأَمرِ أُولي وإِلَى الرَّسولِ إِلَى ردوه ولَوخداوند مي فرمايد: (
تَنْبِطُونَهسي منْهمى باز امرشان صاحبان و] خدا[ رسول به را آن اگر و«يعني:  1)،م 
 ».شناختند مى را آن]  مصلحت[ يابند، مى در را آن كه آنان از كسانى گرداندند،

بنابراين، به هنگام تحقيق در مورد روابط ديار كفر و ديار اسالم فقط اكتفا نمودن به 
جنبة فقهي اشتباه بزرگي است؛ زيرا تحقيق در اين مورد جنبه هاي ديگري از قبيل جنبة 

ارزشهاي ديگري وجود دارد و وقتي ما جنبة فقهي را در كنار جنبة ارزشها قرار اخالقي و 
مي دهيم و سنتهاي الهي را نسبت به جامعه و مقاصد شريعت را با مدخل هدايت عمومي 
به آن مي افزاييم، آن گاه ديدگاه كامل و جامع براي ما نمايان مي گردد كه از خالل آن 

بيعت روابط مسلمانان به ديگر ملتها، تمدنها و جوامع عقالنيت فرد مسلمان در فهم ط
 بشري به تكامل مي رسد و توسعه پيدا مي كند.

باز در كنار مدخل فقهي در فهم اين قضيه، مدخل ارزشمند ديگري وجود دارد كه 
مي گويد: ما به جهان اطرافمان از خالل شبكة روابط بين قدرتهاي موجود در جهان اعم 

مي نگريم، بنابراين اين امر فقط به جنبة فقهي و بر اساس حالل و  ديگراناز مسلمانان يا 
اد و عدم آن تعلق ندارد، بلكه ما به از افق هاي وسيعتر قحرام و درست و نادرست و انع

ديگري كه علم (سنت الهي) نام دارد، نگاه مي كنيم و به تحقيق سنت هاي الهي در مورد 
الهي از جمله علوم عميق قرآني هستند كه قوانين اجرا بندگانش مي پردازيم. و سنتهاي 

شده و ثابت و الينقطع الهي هستند كه خداوند هستي را بر آن بنا كرده و آن سنتها قوانين 
باال و ارزشمند و تبديل ناپذير و غير مختل به شمار مي روند، از جمله سنت هاي الهي در 
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مي  و سقوط تمدنها و سنتهاي هستي كهمورد انسانها و جامعة بشري و در مورد صعود 
توان از شيفتگان و پيش قرآوالن اين علم از علماي متاخر از شيخ محمد عبده و رشيد 
رضا در تفسير المنار و شيخ محمد صادق عرجون از كبار علماي ازهر نام برد و اخيرا 

ر نهايت دكتر مصطفي شعكه و دكتر مجدي عاشور در اين مورد قلمفرسايي كرده اند و د
دانش آموزان مصطفي شعكه از كشورهاي مغرب و الجزائر در مورد اين علم با شكوه، 
علم سنت هاي الهي كتابهاي فراواني را نوشته اند و سپس اين دانش در كنفرانس اردن 
مورد تحقيق و بررسي قرار گرفت تا جايي كه دانشمندان و پژوهشگران به شصت سنت 

انها و ملتها و تمدنها و آفاق در قرآن كريم دسترسي پيدا از سنتهاي الهي در مورد ج
 كردند.

بنابراين، سنتهاي الهي مربوط به جامعه و تمدن در فهم سرشت روابط بين مسلمانان 
و ملل ديگر از اهميت بااليي برخوردار است و در ساخت اصول فقه تمدن در مقابل 

 اصول فقهي نص در نزد امام شافعي بسيار مهم است. 
برخي از سنتهاي الهي، سنت تعارف، تكامل، توازن، تدافع و... است و سنت تعارف 
و آشنايي با ديگران در روابط مسلمانان به اصحاب اديان ديگر و بلكه در ايجاد روابط با 

 إِنَّا النَّاس أَيها ياملتها و اقوام جهان بسيار مهم و حياتي است. خداوند مي فرمايد: (
 از را شما ما مردم، اى«)، يعني: لتَعارفُوا وقَبائلَ شُعوبا وجعلْنَاكُم وأُنْثَى ذَكَرٍ منْ مخَلَقْنَاكُ
 ».بشناسيد را همديگر تا ايم گردانده هايى قبيله و ها گروه را شما و ايم آفريده زنى و مرد

ات كنيم و ما اين آيه را به صورت فردي به كار مي بريم آن گاه كه با كسي مالق
بخواهيم بيشتر با او آشنا شويم و آن را به يك تعارف و آشنايي فردي بين دو شخص 

به گروهها و قبيله ها قرار  تبديل كرده ايم، اما خداوند تعارف و آشنايي را با انقسام بشر
داده و اين به مفهوم آشنايي بين ملتهاست و اين امر ما را وادار مي كند تا به اصل روابط 
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مفهوم آشنايي بين ملتهاي جهان توجه كنيم نه به مفهوم نبرد و وحشيگري اي كه در  به
مقابل دامنة فلسفي جهاني اي قرار دارد كه طبيعت روابط بين المللي را به نمايش مي 
گذارد كه بر اساس كشمكش و نبرد استوار است و بايد يكي از اين دو از بين برود. و 

نتنگون در طرح و پروژه اش به نام (نبرد تمدنها) و اين چيزي است كه صامويل ها
فوكوياما در (پايان تاريخ) مطرح كرد كه اين انديشه عين نظرية سيدقطب و جريانهاي 
افراطي را تشكيل مي دهد كه برداشتي تحريف گونه از شريعت دارند و هواها و 

اين نامها و ايسمها برداشتهاي غلط را به شريعت پاك نسبت مي دهند به طوري كه اگر ما 
ني نبرد و عرا برداريم، مي بينيم كه در مقابل يك ايدئولوژي واحد و برداشت يگانه ي

كشمكش قرار داريم كه به صورت جريانهاي افراطي ظاهر مي شوند، با اين تفاوت كه 
در اينجا رنگ آيات و احاديث و اسالم را با تأويالت منحرف به خود گرفته و در قالب 

افراطي نمود پيدا كرده اند و در آنجا به شكل فلسفه و قالب پايان جهان و به  جريانها
 شكل هانتگنتون ظاهر شده اند.

محمد خاتمي و برخي از دانشمندان  سيد يربا همكا 1997پادشاه اسپانيا در سال 
ايراني يك حركت جهاني را آغاز نموده و آن را گفتگوي تمدنها ناميدند، اما اين علم 

قرآني از روابط بين مسلمانان و غير مسلمانان و از روابط بين المللي سخن مي عميق 
  ني آشنايي با تمدنها قائم است.عگويد و اين كه بر سنت شكوهند الهي ي

قضية تكفير و  آن پس اين مدخل كجاست و چگونه ناپديد گرديد و در كنار
 خونريزي از بين رفت؟

در ميان انجمنها دور  است كهطالبي را نوشته استاد زكي ميالد از تعارف تمدنها م
مي زند تا مفهوم آشنايي با تمدنها را به صورت گسترده پيدا كند، به شيوه اي كه باعث 
تبادل فرهنگي، كنشها و شيوه هاي شناخت، به هم پيوستگي حياتي، تخصصها و 
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و  كليدهاي دانش و معرفت گردد، همچنان كه گاهي شامل امور جنگ نيز مي شود
كه در اقيانوس وسيعي  بروز مي كندساية كنش هايي  درجنگ يك پديدة عارضي و 

با انگيزة هدايت و رحمت انجام مي گيرد و خداوند به آن  و آن همغرق شده است 
 تعارف ناميده است.
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 و غلبة بر مردم به وسيلة آناحتكار وعدة الهي 
 شودمي  حقيقتنكار ا امري كه منجر به عقالنيت
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 ياله ةاحتكار وعد

همة مسلمانان به صفت قضية تكفير جامعه با قضية حاكميت و تعميم آن به  به دنبال
ديدگاه ديگري در اوج شگفتي پا به  –كه عبارت است از شرك و ارتداد  – جاهليت
اه ذاشت و آن اين كه اين جريانها حق داوري به كفر مردم را ربوده و آن گگعرصه 

ب آوردند و به سادگي همة امت را به كفر متهم االك اسالم واقعي به حسمخود را 
هر را آيه اي كه خداوند مسلمانان را به كمك و نصرت و  نمودند و از اين رهگذر

داده بود، مصداق خود مي دانستند و مدعي بودند كه مخاطب اين آيات  هتمكين وعد
آنان در غوطه ور شدن در قضية تكفير  فزايشآنها هستند و آن گاه اين امر باعث ا

گرديده و به تندخويي و پرخاشگري آنان در خروج بر عموم مسلمانان به بغاوت و 
دشمني، قتل و كشتار و خونريزي بيشتري انجاميد و هر گاه در مواجهة مسلمانان، ملتها، 

نكار حقايق فرو مي دولتها، مؤسسات و دفاع مسلمانان از خود قرار مي گرفتند، بيشتر در ا
و نصرت الهي مي دانستند، از اين رو نمي  هرفتند؛ زيرا آنان فقط خود را مالك وعد

 خواستند اين انديشه و توهم را از خود دور كنند.

بنابراين، ما در مقابل پرونده اي مملو از برداشتهاي غلط قرار داريم كه برخي بر 
و بسيار به هم پيوسته اند. لذا اين  برخي ديگر مترتب شده و زاييدة همديگر بوده

ده اند كه علي رغم تصور قطعي بودن نبرد متك رو و ستيزه گر ببار آ ،فردي يبرداشتها
ابدي، هيچ هدفي جز حمله به مسلمانان و حكم به تكفيرشان ندارد و در عين حال اين 

حقير و ديگري خواهد بود و آن اين كه هر امر دشواري را  مفهوم خودباوري سازندة
ناچيز مي شمارد و در اثر فرو رفتن در وهم و خيال، هر انديشه و باوري را رد مي كند، 
چون اين اعتقاد غلط در ذهنش ريشه دوانيده و مدعي است كه وعدة الهي فقط ويژة 
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ز هدف ا شاز نگاه لذااوست، زيرا تنها او شايستگي صفت مسلمان بودن را دارد و بس، 
 و از او تخلف نمي كند. ست فقط اووعدة الهي 

از اين رو اين جريانهاي افراطي به ساختار انبوهي از ادبيات، قصائد، پهلوانها و 
حوادثي كه به سبب تعدي و تجاوز آنان بر مسلمانان به وجود آمده اند، اقدام مي كنند و 

خود را  بازآن گاه آن را تاريخي با شكوه در صبر و استقامت به حساب مي آورند و 
صداق آيات مباركة بي شماري مي دانند كه از گروه اندكي سخن به ميان مي آوردند م

كه به ياري خداوند در مقابل گروه بزرگ پيروز شده و غلبه حاصل كرده اند و خود را 
 مخصوص نصرت الهي مي دانند.

در عين حال كه وي بر حرمت آيات قرآن تعدي نموده و با تأويالت تاريك و 
آن شكوه قرآن را هتك حرمت مي كند و بدون ابزارهاي فهم و  تحريف دالالت

آشنايي با مناهج آن به حريم آن حمله ور مي شود و در تكفير و دشمني جامعه فرو رفته 
و عليه آنان بغاوت كرده و دست به سالح مي زند، باز هم تالش در نابودي مؤسسات و 

مي كند، چون از اعماق قلبش يقين دارد را تيره و تار  اجوامع آنان دارد و قلبها و خرده
 كه كل جامعه كافر است و او تنها با وعدة الهي مورد تاييد قرار گرفته است.

آن گاه مبناي اين نتيجة خطرناك در اثر اشتباهي كه در وجودش ريشه دوانيده 
 است، اين امر خواهد بود كه او هيچ گونه مناقشه و گفتماني را نمي پذيرد، چون فقط او
مخاطب وعدة الهي است و اگر تو او را در اهليت و استحقاق اين وعد دچار شك و 
ترديد نمايي، وي با قاطعيت با آن مقابله مي كند، چون او اين شك و ترديد را به وعدة 
الهي نسبت مي دهد و ما با گوشهايمان شنيده ايم كه گفته اند: فالني در فالن قضية پيروز 

 ، چون در مورد اهللا شك و ترديد داشته است.و يا ناكام مانده است
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لذا اين فرد در بين قوة يقينش و بين مقدار اهليت، كارآمدي، تخصص، علم و 
معرفت دچار خلط و التباس شده و قوت يقين را به منزلة عمق تخصص دانسته و گمان 
مي برد كه قوت يقينش نقص قدرت و تخصص و مهارتش را جبران مي كند و با اين 

وه از سنتهاي كوني و قوانين الهي در مورد بندگانش بيرون مي آيد و هر چه مردم شي
عدم درايت و بي كفايتي وي را زير سوال ببرند، بر آنان غلبه كرده و به تفتيش درون مي 
پردازد و مي بيند كه او بر يقين تكيه زده و بر وعدة الهي و به تاريخي از ادبيات و حماسه 

. لذا به يقينش افزوده مي شود و مي بيند كه او به صورت كامل ها استناد مي كند
ابزارهاي موفقيت را در اختيار دارد، در حالي كه فاقد آنهاست و در ادعاي مالكيت آنها 
عناد و ستيزه جويي مي كند و اين ادعا چيزي جز التباس در مفاهيم و ذهنيت غلط نيست 

وان حرفه انتخاب نموده و اين امر نمونه اي كه آيات قرآني را با تاويالت منحرف به عن
يك انسان كه براي ويراني هستي بپاخواسته، پديد آورده است و او گمان مي برد كه  زا

 سعي در هدايت آنها دارد.

 استقرار و پيروزگرداندن و كردن كمك وعده«وي در في ظالل القرآن مي گويد: 
 سنتي و قانون ، است خدا جهاني سنن و قوانين از سنتي و قانون وعده اين .است بخشيدن
 و ستارگان كه گونه همان رود مي خود راه به و شود مي ساري و جاري كه است

 همان و روند مي خود راه به و شوند مي ساري و جاري خود منظم مدارهاي در سيارگان
 همان و روند مي و آيند مي پياپي زمان مدارهاي در زمين در روزها و شبها كه گونه
 مي نازل آن بر باران كه وقتي دمد بر مي و زند برمي سر مرده سرزمين در حيات كه گونه
 در گرو پيروانشان و انبياء به خدا وعده يافتن تحقق و شدن پياده اما... مي بارد و شود
. بخشد مي تحقق و كند مي پياده را آن خواست كه وقت هر و خداست تدبير و تقدير
 محدود عمر به توجه با خدا وعده يافتن تحقق و شدن پياده رآثا گاهي كه است اين
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 هرچه گردد، ولي مي پديدار و نمودار و رسد مي سر دير و پذيرد مي كندي بشري
 به خدا وعده گاهي. افتد نمي تاخير به آن زمان و شود نمي وعده خالف هرگز هست
 و شوند نمي آن جهمتو انسانها كندكه مي پيدا تحقق و شود مي پياده صورتي و شكل
 صورتهاي و شكلها از صورتي و شكلي دنبال انسانها زيرا. كنند نمي فهمش و درك
 تحقق و شدن پياده آنان. باشد خودشان مشهور و معمول گردندكه مي پيروزي و ياري
 مدت ازگذشت بعد جز دارد كه اي تازه صورت و شكل در را يزدان سنت و قانون يافتن
 1»!ندكن فهم و درك زماني

 آن در كه است برجا و صادق پيكاري، هر در كه است اي وعده اين«باز مي گويد: 
 روياروي مومنان با كافران وقت هر. شوند درگير و روياروي همديگر با اينان و كفر

 كه خوفي و وحشت و بترسند مومنان از و بردارد را كافران هراس و ترس گردند،
 كه است مهم اين ولي. آيد در حركت و جنبش هب است افكنده دلهايشان به خداوند
 به تنها ، ايمان اين پرتو در مومنان. باشد شده جايگزين مومنان دلهاي در ايمان حقيقت
 سرپرستي و واليت بدين كامل اطمينان و باشند، متوسل و معتقد خدا سرپرستي و واليت
 و پيروزند، خدا ريانلشك كه كنند باور اي شبهه و شك هيچ بدون و دل ته از و داشته

 را خداي نمي توانند زمين سراسر در كافران اينكه و است توانا كاري هر بر خداوند
 او قدرت دست جلو و دارند باز كاري انجام از را او و گيرند پيشي او بر و كنند درمانده

 جنبش و گردش در آن موافق زمان چرخ و است خدا وعده اين با برد هميشه. بگيرند را
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 از تر راست خدا وعده كه چرا. شود وانمود آن مخالف كارها ظواهر كه چند هر ، تاس
 1»!انديشند مي و سنجند مي ايشان خردهاي و بيند مي مردمان چشمان كه است چيزي آن

 روي نگردكه مي حقيقتي عنوان به يزدان وعده به مومن«و نيز در جايي مي گويد: 
 آن با محدودي سرزمين در يا محدودي نسل در كوچكي واقعيت هرگاه. دهد مي

 به زمين در كه است پذيري زوال و باطل واقعيتي چيز چنان آن گرديد، مخالف حقيقت
 خروش و جوش به خاص حكمت اين بسا چه. شود مي يافته خاصي حكمت سبب

  .باشد خود معين وقت در خدا وعده كردن پياده و ساختن محقق براي ايمان درانداختن

 ضد بر ايمان دشمنان كندكه مي نگاه هولناكي جنگ به انسان امروزه كه وقتي
 و آوردن فشار و تاز و تاخت:  قبيل از اند، انداخته راه به گوناگونش شكلهاي به مومنان
 بر تاز و تاخت از آنها برخي در و و دراز، دور روزگاران در مختلف انواع به زدن نيرنگ
 و اند نموده تبعيدشان و پراكنده و اند را كشته انمومن كه است رسيده جائي به مومنان
 و اذيت انواع همه و است گرديده قطع ارزاقشان و اند ديده عذاب و اند شده شكنجه
 ايشان و است مانده مومنان دلهاي در ايمان وجود، اين با ولي اند، رسانده بديشان را آزار
 ايشان گروههاي و ها دسته مهه است نگذاشته و است بازداشته سقوط و فروپاشي از را

 برابر در و شوند ذوب مهاجم ملتهاي در و روند هدر و بدهند دست از را خود شخصيت
 است نگذشته چندان بلكه. ببرند فرمان و بكنند يورشگركرنش ياغيان و ستمگر سركشان

 تيوق... اند شكسته درهم را آنان و اند آمده فرود يورشگر ياغيان و ستمد سركشان بر كه
 يزدان فرموده مصداق اندازد، مي نگاهي تاريخ دراز و دور واقعيت اين به انسان كه
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 واقعيت اين خود در را بزرگوار يزدان فرموده مصداق. يابد مي و بيند مي را بزرگوار
 !يابد مي و بيند مي طوالني انتظار به نياز بدون

 خدا وعده كه اين در دهد نمي دست مومن شخص به ترديدي و شك حال هر به
 پيدا كند، ظهور و بروز و گردد نمودار و پديدار هستي در بايد و است موعد حقيقت
 مي رسوا و خوار آنان ورزند، مي دشمني و رزمند مي پيغمبرش و خدا با كه وكساني
 و قطعاً و هست كه است چيزي اين. مي شوند پيروز و چيره پيغمبرانش و خدا و گردند
 1».باشد اين جز و بوده اين جز هرچند حال رظاه بود، خواهد حتما

 حكم برابر در شكيبائي رنج و سختي دعوت، حقيقتي رنج و سختي«و نيز مي گويد: 
 زمان آن در رسد، در مي خدا فرمان و حكم موعد تا كردن شكيبائي خداست. فرمان و
 . بشود پياده فرمانش و فرمايد حكم مي اراده حكمتش برابر كه

 و كردن تكذيب رنجهاي و سختيها. است بيشماري رنجهاي و سختيها راه مسير در
 مردمان خوردن گول ، باطل انداختن غبغب به باد دشمنانگيها، و كجرويها ، دادن عذاب

 مي نشان مردمان ديدگان به را خود پيروزمندانه و مستكبرانه كه باطلي وسيلة به ناحق به
 نمايد، مي خود تماشاي محو را مردمان عامة و آيد مي گر جلوه آماسيده و پفيده و دهد

 به و داشتن نگاه آرام و جاي و خشنود چيزها اين همة برابر در را خود رنجهاي و سختيها
 باشد كه اندازه هر راه رنجهاي و سختيها داشتن، اطمينان خدا راستين وعدة رسيدن فرا

 رنجها و سختيها ناي همة و نگردد، طريق طي در ترديد و شك دچار انسان نفس
 كمرشكن و خواهد، مي فراواني كوشش و زياد تالش شكيبائي و طلبد، مي شكيبائي
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 و توفيق و ياري و مدد درخواست و فوالدين استقامت و آهنين ارادة به نياز و است
 1»است. باري خداوند از پيروزي

 اسالم«اينك به خطرناك ترين چيزي كه در في ظالل گفته است، گوش فرا دهيد: 
 و نگريستند مي را انسانها ديد، آن با كـه داد اي انديشه علو و بلند ديدگاه چنان بديشان

 در حـيران و سرگشته هاي گـله همسان ، ويالن و گـمراه بشريت چگونه كه ديدند مي
 سوي به راهي و لولند مي درهم زمين كرة فراخ و گسترده جاهليت سرزمينهاي اقطار
 مي خوب روزي آن مسلمانان كـه بود ايـن. پويند نمي و جويند نمي خويش نجات

 نداده جهانيان از كسي به كه است فرموده عطاء چـيزي بديشان خداوند كه فهميدند
 2».است

 متعال پروردگار«و اينك به ربط استعال به شيوع جاهليت در زمين دقت فرماييد: 
 وآله عليه اهللا صلّي خدا رسول وفات از بعد و باشد اي زنده رهبر قرآن، اين كه خواست
 را آنان و بگيرد عهده به را ملّت اين گـروههاي و نسلها پيشوائي تا بماند باقي وسلّم
 قرآن توسط خداوند كه كند آماده اي مترقّيانه پيشوائي نقش اجراء براي و نمايد تربيت
 عنوان تحت و وندش ور بهره قرآن رهنمود از هرگاه كه است گفته و داده وعده بديشان

 و زنند چنگ بدان و گردند ماندگار اند بسته آن با كه پـيماني و عهد بر و بسپرند راه آن
 با و ببينند آن در را خويش عزّت و برگيرند قرآن اين از كلّي بطور را زندگيشان برنامه
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 آنها همة هستند كه باشند بدينگونه تا كه - زميني مكتبهاي همة بر را خويشتن آن داشتن
 1».ببينند باالتر - بشمارند جاهليت هاي مكتب

 و خدا سخن پيروزي و اش عقيده غلبه به مومن شوق از حتي«و نيز مي گويد: 
 و شوق چنين از حتي اهد خو مي مومنان از خداوند آري! اهللا دشمنان كردن مغلوب
 در بست در تنها نه دلهايشان و نمايند، واگذار خدا به را آن كار و آيند بدر نيز اي عالقه
 راه خود به هم آن مهر كه باشد آن از تر وارسته بايد بلكه نباشد، شور و عشق اين گروه
 !دهد

 و متاع به داشتي چشم بدون... بس و است اداء و وفاء و عطاء از، عبارت عقيده اين
 دوخت سراي بدان اميد چشم بايد بلكه... سراي اين بزرگي و مت حكو و غلبه و پيروزي

 !داشت آنجا در را چيزي هر انتظار و

 بزرگي و آيد مي بدست حكومت و نمايد، مي روي پيروزي باوري، چنين داشتن با
 نمي معامله از جزئي و نيست بيعت مفاد جزو اينها از يك هيچ ولي... گردد مي نصيب
. باشد آن نگهمس كامال كه نيست پيماني و معامله چنين براي عوضي جهان اين در. باشد
 و امتحان ميدان جز جهان اين و... ندارد وجود عطاء و وفاء و اداء جز جهان اين در

 2».باشد نمي ديدن بال و بردن رنج و آزمون
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بنابرين، پيوسته تمكين را با غلبه و استعال ربط مي دهد و به وعدة الهي اعتماد كامل 
وع تمكين و استعال در ميدان دارد به طوري كه ممكن است شخصي پيوسته به اميد وق

آن گاه جان سپارد و چيزي از اين موارد را نبيند ولي  ن و ادا و وفا و عطا بسر ببرد وامتحا
 اطمينان داشته باشد كه پس از مرگش محقق خواهند شد.

البته اساس همة اين موارد انديشة ذاتي سيدقطب نيستند، بلكه زاييدة فكر حسن البنا 
مفهوم اين امر اين است «اشته است. حسن البنا مي گويد: كدر قلب وي  هستند كه آنها را

كه قرآن كريم مسلمانان را به عنوان اوصياي بشريت قاصر قرار داد و به آنان حق غلبه و 
سروري بر دنيا داده تا در خدمت اين توصية با شكوه در آيند. بنابراين، اين امر به خاطر 

 1 »مدن اسالم است نه تمدن ماده.ماست نه به خاطر غرب و براي ت

لذا اين انديشه عجيب مبني بر اين كه ما اوصيا هستيم، به طور كلي هدف شريعت را 
در قرار دادن مسلمانان به عنوان امتي كه از خالل آن انوار علم و حكمت و هدايت و 
 و اخالقي كه به ملتها سرايت مي كند، را روشن مي كند و امر را به وصايت و استعال

استكبار تبديل مي كند و هرگاه انسان بدين نوع انديشه تربيت شود، تمكين و استعال را 
هدف خويش قرار مي دهد كه بر اساس آن در تحقيق امتالك وعدة الهي تكيه مي زند، 
نه اين كه در راستاي تحقق بخشيدن رفاه و آبادي و عمران و هموار كردن راههاي 

و راه اندازي موسسات و گرامي داشت نوع انساني و  معيشت و ساخت تمدن و فرهنگ
فراهم ساختن مطالبات و نيازهايش برآيد. در چنين شرايطي تمكين مفهوم خويش را از 
دست مي دهد و به طوري كلي مقاصد شريعت در حفظ جان براي احيا و اكرام آن 
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سا منظومة اسالم ناپديد مي گردد و امنيت دين، آبرو، مال و خرد در خطر مي افتد و اسا
مختل مي گردد و اين جريانها در جانب ديگري قرار مي گيرند و تمكين به معناي 
پيروزي و اقامة نظام سياسي و گرفتن كليدهاي كرسي حكومت جلوه گر شده و وعدة 
الهي به معناي تضمين ويژه و اختصاصي براي كمك و پيروزي براي آنان نمود پيدا مي 

ايش ناپديد مي گردد و هر گاه مردم شيوه هاي معيشت و تسهيل كند و فقه عمران و آس
راههاي حيات و زندگي را از دست بدهند و شيوه هاي زندگي براي آنان دشوار گردد، 
اين جريانها با مكابره و عناد در برابر آنان علم مي شوند و حقيقت را انكار مي كنند و به 

كه انتقاد از آنان در واقع ستيزه گري با وهم و پندار ديگري روي مي آورند و آن اين 
شريعت و دين الهي است و ايستادن مردم را به هنگام نافرجامي وضعيت تشكيك در 
وعدة الهي قلمداد مي كنند و به اين پندارشان كه مردم شريعت الهي را ترك كرده اند، 

زمان مغالبه و افزوده مي گردد و در فرو رفتنشان در جاهليت افزوده مي گردد و آن گاه 
ه پديد مي آيد و به اين حركت جهاد در راه خدا مي حكشمكش و به دست گرفتن اسل

 نامند؟!
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 مفهوم جهاد
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پس از اين كه جريانهاي افراطي در اثر قضية حاكميت به تكفير مسلمانان روي 

متهم نمودند و بر اين آوردند و مسمانان را به جاهليتي كه به معناي كفر و شرك است، 
امر تاكيد داشتند كه از قرنها پيش دين منقطع شده و به كفر قوانين كشورهاي اسالمي 

ايف و مأموريتهاي حكام و واليان امر منتقل شدند و تيرها را ظحكم نموده و به ربودن و
به سمت سينه هاي مسلمانان شليك كردند و هدفشان را با قطعي بودن نبرد و كشمكش 

متمركز ساختند و آن گاه اين كيان سياسي و تاسيس  در گرفتن كليدهاي حكومت فقط
اقدام را جهاد ناميدند، در حالي كه مفهوم جهادي كه خداوند آن را مشروع ساخته است، 

 عملي وسيع و پيشرفته است و جهاد يكي از اين شيوه هاي و صورتهاست. 

است كه عبارت است از هدايت و  خداوند جهاد را وابسته به مقاصد شريعت دانسته
به منظومه اي از ارزشهاي  ماحياي انسانها نه نابودكردنشان و خداوند جهاد را محكو

حاكمه قرار داده است. شريعت به مجاهدين توصيه كرده است كه مبادا درختي قطع 
 كنند و بزي را بكشند و راهبي را در صومعه و عبادتگاهش بترسانند. 

با تقدير امور، مقدار و سرانجام آن مرتبط ساخته اند و هر گاه از خداوند جهاد را 
حدود و چارچوب بيرون رود يا از مقدار خود تجاوز كند و يا پا را از محلش فراتر نهد و 
به بدي و ستم و دشمني تبديل گردد، آن گاه ما در مقابل دشمني و تجاوزي قرار گرفته 

اين اشتباه در فكر و انديشة  ن گاهنموده و آ يعدايم كه بر مفاهيم و قضاياي شريعت ت
آنان جاي گرفته است، آن هم پس از فاجعة هولناك تكفير جامعه كه در اثر آن انبوهي 
از انباشته ها و مفاهيم از آن نشأت گرفته و اصطالحات شرع شريف را براي اهداف خود 

 جلب مي نمايند.
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م مخفي مي مانند و بلكه بر بدين جهت اصطالحات شرعي مختل شده و براي مرد
اين كار اشتباهي بزرگ و فاجعه اي هولناك مترتب خواهد شد و آن اين كه در اثر اين 
تطبيقات غلط و غصب و چپاول اصطالحات شرع به نفع اهداف و مقاصد خود، مردم نيز 
از خالل اين تطبيقات به مفاهيم شريعت مي نگرند و بدين صورت برداشتهايي بسيار قبيح 

ن كه خداوند آنها را به عنوان رحمت آان مردم جاي مي گيرد و پس از هو تاريك در اذ
و حيات و كرامت براي انسان قرار داده بود، در ديد مردم ماية شقاوت و بدبختي خواهند 

 بود.

بخاري از جابر بن عبداهللا انصاري رضي اهللا عنهما روايت كرده است كه مردي شبانه 
عاذ را در حال اقامة نماز يافت. لذا شترش را رها كرد و پشت سر با دو شترش آمد و م

وي به نماز ايستاد. معاذ سورة بقره يا نساء را در نماز قراءت فرمود. آن گاه آن مرد نماز 
را ترك كرد و رفت. سپس به او خبر رسيد كه معاذ در مورد وي سخني گفته است، از 

فرمود: اي  شكايت كرد. آن حضرت آمد و از معاذ اين رو به محضر آن حضرت
معاذ! مگر تو فتنه گر هستي؟ تا سه مرتبه اين جمله را تكرار فرمود و آن گاه فرمود: چرا 

را نخواندي؟ زيرا » يغْشَى إِذَا واللَّيلِ«و » وضُحاها والشَّمسِ«و » ربك اسم سبحِ«سورة 
 1از مي خواند.پشت سر تو انسان مسن و ضعيف و نيازمند نم

انسان را در مرحله اي قرار مي دهد كه اگر در  بنابراين، اين اندرز صريح نبوي
را به  انوادار كرد، به طوري كه آن نيز به انجام آن مردم را ،تطبيق شريعت استقالل يافت

انجام دهندة اين كار  مشقت و زحمت انداخت اين عمل خطرناك است و آن حضرت
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ه است، در صورتي كه ترديدي در اين امر وجود ندارد كه صاحب اين را فتنه گر خواند
 عمل داراي فضل بوده و با انگيزة خير، قصد طوالني كردن نماز را داشته است؟

پس چگونه خواهد شد حال كسي كه مردم را تكفير مي كند و در مقابل آنان 
 اسلحه به دست مي گيرد و باز آن را جهاد مي نامد؟

اي اخوان! در شرايطي كه شما در آن قرار داريد سيصد «گويد:  حسن البنا مي
و از نظر  ،دهيعق و ردان وجود دارد كه هر كدام از ما خود را از نظر روحي با ايمانگُ

مهيا كرده است. در اين وقت  و از نظر جسمي با تمرين و ورزش ،فكري با علم و فرهنگ
و ببرم و به اوج آسمان يورش ببرم و با هر از من مي خواهند تا شما را در عمق درياها فر

 1»فرد ستمگر و متمرد به نبرد بپردازم.

جهاد براي تغيير اين «دقت نماييد: » سالة االيمانر«به سخن صالح سريه در كتاب 
قامة دولت اسالمي بر هر زن و مرد مسلمان فرض است؛ زيرا جهاد تا روز حكومتها و ا

غيير باطل واجب است، اگر چه طرف مقابل كافر نباشد. قيامت ادامه دارد. جهاد براي ت
فرمود: بهترين شهيدان حمزه است و مردي كه در مقابل امام  چنان كه رسول خدا

و او را امر و نهي كند و آن گاه آن امام ستمگر او را به قتل برساند. زيرا  ستمگر قيام كند
ن كه بزرگترين فريضه و كوهان در مورد جهاد با كفر اختالفي وجود ندارد مبني بر اي

هر كس بميرد و به جهاد نرود و فرمود:  اسالم به شمار مي رود. چرا كه آن حضرت
 نباشد، بر حالت جاهليت مرده است.در دلش شوق جهاد 
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بنابراين، آنان كه در دفاع از حكومتهاي كفر و در بر ضد قائم كنندگان دولت  
ساني كه با اكراه به ميدان نبرد برده شده اند، لذا اين اسالمي مرده اند، آنان كافرند، جز ك

گيخته مي شوند. اين قضيه اي خطرناك است كه امروز نافراد با توجه با نيتهايشان برا
مسلمانان از آن غفلت ورزيده اند و اين افراد به رسالت مستقلي نياز دارند؛ زيرا 

اين دولت تاخير كرده اند؛ چون  حركتهاي اسالمي در اثر ترس از خونريزي از قيام عليه
روشنتر است، براي آنان واضح نشده است كه اين دولت، دولت  اين قضيه كه از روز هم

 »كفر است.

بدين شكل مفهوم جهاد توسط وي به تكفير و دشمني عليه مردم تبديل گشت و در 
 تاريكي هاي متراكمي غوطه ور شده و آن را جهاد ناميد.

 

* * * 
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يك وظيفة  آن را جهادي كه خداوند آن را مشروع ساخته وبين مقايسة 
است و بين تصوير تاريك و  قرار داده شرعي اي براي تحقق هدايت

 اشتباهي كه اين حركتهاي افراطي آن را ترسم كرده اند.

برداشت درست از جهاد از 
 نگاه علماي امت

برداشت غلط از جهاد از 
 نگاه جريانهاي افراطي

جهاد: به گستردگي مفهوم  -1
طوري كه جهادي كه خداوند مشروع 

ي كساخته است، يك امر نوراني و مبار
است كه با شيوه هاي گوناگون محقق 

 مي شود. 
چنان كه مي توان با قلب، دعوت، 
استدالل، بيان، رأي و نظر، تدبير و چاره 
انديشي، و در صورت نياز و امر نهايي 

 با نبرد و كشمكش جهاد نمود.
به سخنان فقها بنگر:  در اين مورد

، /3/36لبهوتي/ا كشاف القناع للعالمة
و  .)هـ1403 سال: عالم الكتب، چاپ

 :چاپ/، 2/503مطالب أولي النهى/(

 ).المكتب اإلسالمي
جهاد در نزد عموم علما  -2

ذات وسيله است نه هدف و مقصود بال

دن جهاد فقط در خالصه كر -1
نبرد و خالصه كردن نبرد فقط در 

 كشتار.
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نبرد در نزد آنان هدف  -2
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كامي نيست و وسيله عبارت است از اح
كه براي بدست آوردن احكام ديگر 

روع شده اند، بنابراين، خود آنها مش
مقصود نيستند. چنان كه امام علماي 
مقاصد، عالمه طاهر بن عاشور در 

/.) وسيله را 148/ ص مقاصد الشريعة(
 اين گونه تعريف كرده است.

بنابراين، ارتباط جهاد با نبرد متعين 
نيست، بلكه آنچه مشخص و متعين 
است، امري است كه مقاصد را متحقق 

زد و چه بسا ترك جنگ و نبرد مي سا
براي تحقيق مقصود جهاد به حساب مي 
آيد، تا جايي كه شيخ بزرگان شافعي 
امام رملي در كتاب: 

/. تصريح مي كنى 8/46:نهايةالمحتاج(
با مستحكم نمودن قلعه  داهي جهاگكه 

ها و خندقها و گاهي با نبرد انجام مي 
 د.رگي

در نزد علما هدف بزرگ از  -3
است. عالمه تقي الدين  جهاد هدايت

) چاپ 340ص  2سبكي در (الفتاوي، ج

ابن نهايي است. قرضاوي در كتاب: (
القرية والكتاب، مالمح سيرة و مسيرة 

مي گويد: همان گونه  )59/ص 3ج
كه من با سيد قطب در مورد 
ديدگاهش در مورد جهاد مباحثه 

را و سختترين نمودم و او تنگترين آ
آنها را در مورد فقه داشت و با اين 
كار با كبار فقها و دعوتگران معاصر 
مخالفت مي كرد و معتقد بود تا 
مسلمانان خود را براي نبرد همة جهان 
آماده كنند تا اسالم را بپذيرند و يا اين 
كه با ذلت و خواري جزيه را پرداخت 

 نمايند.
 

*** 
 
 
 
 
از برد از نگاه آنان جهاد و ن -3

هيچ جايگاهي در تحقيق هدايت 
 برخوردار نيست.
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 دارالمعرفه بيروت مي گويد: 
علي را به  وقتي آن حضرت

اگر خداوند «فرمود:  سوي خيبر فرستاد،
يك نفر را به دست تو هدايت كند، از 

 » شتران سرخ بهتر است.
 بنابراين، اين سخن آن حضرت

به هدايت اشاره دارد و حكمت نيز 
تقاضي همين امر است، زيرا هدف م

هدايت انسانها و دعوت آنان به سوي 
 توحيد و شريعت اسالم است.

ر اين كار براي آنان با علم و لذا اگ
مناظره و برطرف كردن شبهه به دست 
آمد، اين كار بهتر است و از اين 

فهميم كه مداد علما  جاست كه ما مي
از فضيلت باالتري از خون شهدا 

است. و اگر اين كار جز با برخوردار 
نبرد ممكن نبود، ما با سه هدف مي 
جنگيم: يا براي هدايت آنان كه اين 
باالترين مرتبه است و يا اين كه به 
شهادت برسيم و اين رتبة وسط را 

در عين حال انگيزة داراست ، ولي 

 
*** 
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ذل نفس است، چون شريفي براي ب
عزيزترين چيز را قربان كرده است و 

صود مفضول است و مقصود اين امر مق
حقيقي اعالء كلمة اهللا است. چنان كه 
امام عز بن عبدالسالم در كتاب: (قواعد 

) گفته است: وسايل با 1/125األحكام 
 سقوط مقاصد ساقط مي شوند.

جهاد يك حكم شرعي   -4
است نه نوعي شور و هيجان و پنج 

آن مترتب مي گردد، چنان  تكليف بر
و مقاصد و كه بر حسب امور و احوال 

سرانجام آن، گاهي واجب و گاهي 
مستحب و در شرايطي حرام مي شود و 
خداوند براي آن احكامي را مقرر 
فرموده است كه گاهي آن را مرتفع مي 
سازد. زيرا گاهي در ظاهرش درست و 
صحيح به نظر مي رسد، اما در حقيقت 
باطل است، چون در غير محلش 
صورت گرفته و بر اساس ضوابط و 

وانين خود شكل نگرفته است و هر گاه ق
جهاد از ضوابط شرعي اش بيرون رود، 

 
 
 
 
 
  

جهاد يا نبرد از نگاه آنان  -4
يك حركتي تجاوزكارانه است كه 
هيچ دين و عقلي بر آن حاكم نيست، 
بلكه امريست براي تزوير مفاهيم، 
چنان كه آنان مرتكب جنايتهايي از 
 قبيل ذوب كردن امور هولناك و
گردنزدنها مي شوند و اين جنايتها را 
جهاد مي نامند و در نتيجه سبب بي 
دين شدن مردم و مانع ورود آنان به 

 دين خدا مي شود.
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به دشمني و كشتار و خونريزي و تالش 
 براي تخريب و نابودي زمين مي انجامد.

در مورد آداب  آن حضرت
هر كس بر اين بيفزايد، «وضو فرمود: 

كار بدي انجام داده و ستم كرده 
 لذا شريعت عمل آن فردي را» است.
در استعمال آب از مقدار  كه

مشخصي كه شريعت مشخص كرده 
نمود را بدي و  قلمداد است، تجاوز

ستم ناميد، در حالي كه اين امري 
شخصي و فردي به شمار مي رود، 
پس چه مي شود حال كسي كه 
گردنها را مي زند و خونها را مي 

ن را مي مااريزد و انسانهاي در 
ين ترترساند و اين كار را در آشفته 

حالت انجام مي دهد و براي اين 
ي كه ا رفتارش هيچ ريشة شرعي

نسبت آن به شريعت درست باشد، 
؟ پس مسلما اين كار در دندار

حقيقت پاره اي از هواهايي است كه 
اصحاب خود را به بازيچه گرفته اند 
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از رهبري و غلبة بر مردم كه در  تا
دلهاي بيمارشان نهفته است سير شوند 

اين جنايتها را به شريعت و باز همة 
مبارك نسبت مي دهند و با اين 
كارشان مردم را از وارد شدن به دين 

 خدا باز مي دارند.
بنابراين، جهاد يك حكم شرعي 
است كه گاهي واجب بوده و در 
شرايطي كه شروط آن يافته نشوند و 

ريختن خون مردم غرق  در اصحاب آن
شده و آن را از باب صد دشمني و 

براي ايجاد امن براي جوامع و تالش 
توقف هتك حرمتها به شهوتهاي 
نفساني براي كشتار و غلبه تبديل كنند، 

 حرام قرار مي گيرد.
الفروق، (امام قرافي در كتاب: 

. مي گويد: همانگونه كه )/1/135
خداوند احكام را مشروع ساخته است، 
اموري را براي رفع آنها نيز مشروع 

 ساخته است.
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*** 
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مفهوم جهاد و ديدگاه انحرافي  در موردديدگاه جمهور علما  مقايسة
 كه در واقع عين ديدگاه حسن البنا نيز مي باشد سيدقطب

دگگاه منحرف دي ديدگاه جمهور علما
 سيدقطب

ابن القرية قرضاوي در كتاب: (
 3، جوالكتاب، مالمح السيرة ومسيرة

، چاپ دارالشروق، قاهره سال 61ص
م) مي گويد: از جمله مواردي كه 2008

ما با استاد سيدقطب مخالف هستيم، اين 
است كه او مخالفان فكري خود از 

 دو در مورد جهاد بهرا علماي معاصر 
 ي كند:مورد متهم م

مورد اول كه سيدقطب  -1
مخالفانش را بدان متهم مي كند: 
سادگي، غفلت و كودني و امثال اين 
موارد است كه مربوط به قصور در 

 جانب عقل و ادراك است.
ترس و ضعف دروني و  -2

شكست رواني در مقابل فشارهاي غربي 
معاصر و تأثير استشراق فريبكار و آنچه 

 است.مربوط به جانب نفسي و اخالقي 

جهاد از نگاه سيد قطب به 
 معناي نبرد با همة جهان است.

ابن القرية قرضاوي در كتاب: (
/. مي گويد: 59ص  3، جوالكتاب

همان گونه كه من با سيدقطب در 
مورد ديدگاهش در مورد اجتهاد 
مباحثه نمودم، در مورد قضية جهاد 

ي اا او گفتگو كردم و مبننيز ب
افكارش را تنگترين آرا و سختترين 
نظريات در مورد فقه اسالمي در 
مقابل كبار فقها و دعوتگران معاصر 
تشكيل مي داد و مسلمانان را براي 
نبرد با همة جهانيان فرا مي خواند تا 
جهانيان يا اسالم را بپذيرند و يا اين 
كه از روي ذلت و حقارت جزيه 

 كنند. پرداخت
من مي گويم: اين انديشه، 
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بنابراين، جهاد از نگاه سيد قطب 
 نبرد با همة جهان است.

و كساني كه سيد قطب آنان را به 
اين موارد متهم مي كند، بزرگان اين 
امت در مورد علم، فقه، دعوت و 

شيخ انديشه به شمار مي روند، از جمله: 
محمد عبده، شيخ رشيد رضا، شيخ 
جمال الدين قاسمي، شيخ محمد 

 محمود شلتوت، شيخ مصطفى مراغي،
براهيم، عبد احمد امحمد عبد اهللا دراز، 

خفيف، محمد الالوهاب خالف، وعلي 
، محمد يوسف موسى، محمد هبو زهرا

المدني، محمد  فرج السنهوري، محمد
حسن البنا، بهي، المصطفى شلبي، محمد 

لي علمبارك، احمد ممصطفى السباعي، 
طنطاوي، والبهي الخولي، محمد 

بد عالل الفاسي، عيد سابق، الغزالي، س
ر بزرگان و ديگو  اهللا بن زيد المحمود،

لقاء به انديشمنداني كه به ديار باقي و 
اهللا پيوسته اند و افرادي كه در قيد 
حيات هستند و نيازي به ذكر اسامي 

اساس انديشة حسن البنا را نيز شكل 
مي دهد. چنان كه وي مي گويد: 
اينك ما در شرايطي هستيم كه 
بازوي دعوت سخت و چوب آن 
صفت شده است و گاهي به هدف 

و گاهي به هدف نمي خورد  هخورد
و گاهي  هدشو گاهي مؤثر واقع 

 خير. 
از بزرگان، افراد شاخص، 

يئتها و احزاب مي خواهيم تا با ما ه
بپيوندند و راه ما را اختيار كنند و با 
ما كار كنند و اين مظاهر بي اساسي 

كه هيچ غنايي در آن نيست رها را 
كنند و در زير پرچم قرآن عظيم 

در ساية پرچم پيامبر  متحد شوند و
ج استوار اسالم قرار هبزرگوار و من

 گيرند.
اسخ پاگر اين دعوت ما را 

به نفعشان است و سعادت  دهند،
دنيا و آخرت آنان را تضمين مي 
كند و به وسيلة آنان دعوت به وقت 
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 آنان نيست.
در تعليق سخن قرضاوي مي گويم: 
حسن البنا اين شيوة نگرش را براي 

اينك به گفتة  .دسيدقطب فراهم آور
: اگر همگي ما يدده حسن البنا گوش فرا

تا اين حد به تفاهم رسيديم و به 
ديدگاهي كه از نقطه نظر اخوان برايت 
مطرح كردم، به توافق رسيديم، در 
حالي كه همة آن مورد تاييد قرآن و 
حديث است و با دليل و برهان تقويت 
شده است و جز دو نفر در آن شك و 

كند: كسي كه روح اسالم ترديد نمي 
در وي نفوذ نكرده و مقاصد قرآن كريم 
را نشناخته است و ديگري كه اين امر را 
فهميده است، اما ضعف دروني باعث 
عقب ماندن وي از تالش و كار شده 
است. و آن گاه گروه سومي نيز وجود 

خودمان به شمار  گروهدارد ما آنها را از 
بوده و با آنان كه مقصود ما  نمي آوريم،

مجموعة (آنان سخن مي گوييم. 
شيء  الرسائل لإلمام حسن البنا: إلى أي

و تالش كمتري نياز پيدا مي كند و 
اگر انكار نمايند، پس اشكالي ندارد 
كه ما اندكي منتظر بمانيم و فقط از 
اهللا تعالي كمك بخواهيم تا گرفتار 
عذاب شوند و شكست بخورند و به 

اي اين كه در كار دعوت مي ج
توانستند، سرور و ساالر قرار گيرند، 
به دنباله روي ناچار گردند و 
خداوند به كار خود غالب است، 
ولي اغلب مردم نمي دانند. 

حسن البنا:  مامامجموعة الرسائل (
الخامس /صفحة  رسائل المؤتمر

 : دار الكلمة للنشرچاپ ،/287
والتوزيع، الطبعة الخامسة، 

 .م2012نة س
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/، ط: دارالكلمة 48ندعو الناس/صفحة 
 والتوزيع، الطبعة الخامسة، سنة للنشر

 .) م2012
بنابراين، اين حسن البناست كه 

 مرا به ضعف درون و عد دمخالفان خو
ان به قلوبشان متهم مي كند و يا منفوذ اي

ن كه مي گويد: آنان از قوم ما نبوده و اي
 مقصود ما نيستند.
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 مفهوم تمكين
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انديشة تمكين، به عنوان عصب جوهري و اساس محورگونه در منظومة جامع فكري 
اخوان المسلمين و ساير جربانهايي كه از رحم آن بيرون آمده اند، به شمار مي رود، به 

كه آن را به يك  طوري كه طرح و تئوري پردازي آن به شيوه اي انجام پذيرفته است
و همگام با يك فرم عمومي براي ديدگاههاي متعددشان تبديل  حركت سياسي منظم

كرده و از فيلتر تكفير عموم مسلمانان، اعم از ملتها، سازمانها، حكام، شيوخ و مؤسسات 
عبور كرده است، مبني بر اين كه موجوديت اين دين منقطع شده و زمين در جاهليت و 

رتداد غرق شده و كشمكش و اصطكاك بين آنان قطعي است و بايد فساد و كفر و ا
كه از روي ظلم و عداوت آن را جهاد ناميد ه  –حوادث خونيني بر ضد جوامع اسالمي 

روي دهد و آن گاه به تئوريزة انديشه اي به نام تمكين روي آورده اند و هدفشان از  -اند 
است كه براي آن برنامه ريزي مي كنند  اين كار مجموعه اي تدابير، تالشها و طرحهايي

تا به قدرت و سلطه و برپايي كيان سياسي دست يابند و گمان مي برند كه اين تنها راه 
 رسيدن به برپايي دين است.

و براي رسيدن به اين برداشتهاي جائرانه و تاريك، به دريايي از تأويالت انحرافي و 
كه با حماسه و انفعال همگام بوده و از  برداشتهاي بيمار و ملتبسي متوسل شده اند

احساسات و ادبيات صرف ساخته شده اند، با اين كه از ابزارهاي معرفتي كه آنان را در 
ساخت و استخراج مفاهيم قرآني به شيوه اي كه مقاصد قرآن را محقق ساخته و تجربة 

 د.مسلمانان را در طول تاريخ احترام بگذارد، كامال محروم و بي بهره ان

در واقع ساخت مفاهيم و استخراج قضايا و مدلوالت قرآن، همان ساخت ادراكي 
سنگيني است كه نيازمند ابزارهاي علمي، كليدها، معيارها و ضوابطي است كه تضمين 
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كنندة فهم درست و موازيني است كه بر سنجنش ميزان انطباق فهم بر مراد قرآن كمك 
 مي كند. 

و بسيار دقيق است، زيرا اين حركت ضامن صيانت وحي بنابراين، اين حركتي علمي 
شريف است از اين كه فردي چيزي را به آن نسبت دهد كه آميختة با هواهاي بشري 
است و ترجمة غير مأمون و غير منطبقي را از آن ارائه نمايد، وآنگهي بر فهم و درك آن 

 نص شريف بپوشاند؟! به مباهات پرداخته و آن را حق مطلق بداند و به آن لباس مقدس

يكي از باشكوهترين و كاملترين مقاصد اهل علم اين است كه پيگير دركها و 
فهمهايي باشند كه در هر زمان پديد مي آيند و خود را به وحي نسبت مي دهند تا واضح 
گردد كه آيا از اساس كافي برخوردار بوده و با ابزارهاي فهم درست و مناهج علمي 

بمانند يا خير، بلكه تمايالت بشري و احساسات صرف در آن دخيل  سازگارند تا باقي
بوده و در صدد نسبت دادن چيزي به قرآن هست كه قرآن آن را رد مي كند و آن فرد 

 گرايشات فكري خود را به آن نسبت مي دهد.

معيار سنجش دركها و فهمهايي كه خود را به وحي منتسب مي كنند، قواعد اصول 
ت، معاني و بيان، قواعد فقهي، مقاصد شريعت، مسائل اجماعي امت فقه، علوم بالغ

اسالمي است كه با صبر و شكيبايي و تمرين همراه باشد و آن فرد به ره آوردهاي ائمة 
مجتهدين تمرين و ممارست نمايد و به تجربيات تاريخي و اندوخته هاي مسلمانان از 

ت و بصيرت بوده و با شرايط هر عصر تبديل آيات قرآن به برنامة عمليي كه ضامن هداي
 و زماني هماهنگ بوده است، آگاه باشد. 
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اما اين جريانهاي افراطي فهمي غلط و برداشتي انفعالي شكست خورده را در قضية 
 –كه در اين باب وارد شده اند  –تمكين ارائه كرده اند كه همة آيات و نصوص قرآن را 

ي برخوردار نيست و نتايج فهم آن با ساير موارد شامل نشده و از تركيب و تنسيق نيكوي
 شرع مقايسه نمي شوند تا فهم و درك با آن منسجم گشته و در مصاف هم قرار نگيرند.

لذا در اثر غايب شدن اين منهج، آنان يك آيه را از قرآن گرفته و مفهوم تمكين را 
اي از تدابير و برنامه  از خالل آن به تصوير كشيده اند، تمكيني كه به نظر آنان مجموعه

هاست كه راه رسيدن به سلطه را براي انسان فراهم مي كند و با استنباط به آن اسالم را به 
احتكار خود در آورده و فقط آنان شايستگي اقامة آن را داشته و از ميان مسلمانان تنها 

ي تكفير آنها سزاوار وعدة الهي به نصرت و ياري هستند و بس و اين پيش درآمدي برا
 همة امت اسالمي به نظر مي رسد.

در حالي كه اگر ما تئوريزه اي را كه اين جريانهاي افراطي ارائه كرده اند، رها كنيم 
از آن اشتقاق يافته » تمكين«و به منبع اصلي قرآن بازگرديم و هر كلمه اي را كه مادة 

مكين وارد شده اند و يا الفاظي كه با خود الفاظ ت» مكّنّا«، »نمكّن«، »مكّن«است، از قبيل: 
كه مفيد اين معنا بوده و يا با تعابير ديگري وارد شده اند، جمع آوري نماييم و در عين 
حال دو نمونة بزرگ، يعني داستان حضرت يوسف و ذوالقرنين را در كنار آن قرار دهيم 

آني شناور مي ، متوجه خواهيم شد كه ما در انوار و افقهاي گسترده اي از ديدگاههاي قر
 شويم كه به طور كلي از نقطه نظر اينها تفاوت دارد.

و نيز تمكيني كه اينها مطرح مي كنند، انديشه اي است كه كامال در خلط و التباس 
قرار داشته و اين جريانهاي اسالمي به نحوي آن را طرحريزي كرده اند كه به طوري 
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عالي و رفيع آن از قبيل: ارزشها، عمران،  كلي ديدگاه انسان را نسبت به دين اهللا و مقاصد
 هدايت و رحمتي كه براي بشريت به همراه دارد، تغيير مي دهد.

وقتي ما معني يا تعبير و يا مفهوم تمكين را از كتب بزرگوار ائمه جستجو مي كنيم، 
هيچ اثري براي آن نمي بينيم تا جايي كه دكتر محمد صالبي كه از شخصيتهاي معاصر و 

كه پايان » فقه التمكين في القرآن الكريم«اخوان به شمار مي رود، در آغاز كتاب  متشدد
نامة دانشگاهي ايشان از دانشگاه سودان است، مي نويسد: تا جايي كه اطالعات محدود 
من اجازه مي دهد، مباحث اين موضوع جديد به نظر مي رسند، چنان كه نگارش در اين 

شده است. و در ادامه مي افزايد: به نظر من مادة فقه  مورد و توجه به آن اخيرا آغاز
تمكين از مباحث مهم و پايان نامه هاي ارزنده اي است كه مي طلبد پژوهشگران به اين 

  1جانب همت گمارند.

علت اين امر نيز عمق فهم گذشتگان براي مفهوم تمكين است، آن گونه كه قرآن 
عه اي از اوامر و دستورات قرآن به ايمان، آن را مطرح نموده و آن نتيجه و اثر مجمو

اخالق، هدايت، تالش، كار، عمران، خالقيت، تمدن و پژوهش علمي در منظومه اي از 
 علوم انساني بر اساس وحي مي باشد. 

لذا اگر مسلمانان بر اساس اين پيش زمينه ها حركت نموده و مبادي آن را برپا 
بلند مي كند و نام نيكي از آنان براي جهانيان  داشتند، خداوند در جهان آوازة آنان را

برجا مي گذارد و مردم دنيا از آنان به خوبي ياد مي كنند و تمدن و عمران آنان و 
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اصالتشان را در مجالهاي مختلف علمي پاس مي دارد و ديگر تمدنها براي دريافت اسرار 
رزمينهاي آنان بار علم و معرفت به سمت آنان دست دراز مي كند و براي آموزش به س

سفر مي بندند و اخالق نيكو و ارزندة آنان را مشاهده مي كنند و اين امت، قبل از داللت 
علم و گفتگو و مناظره، خود دليلي بر مسلك و تطبيق الهي قرار مي گيرد، لذا خداوند 
ر اين اثري كه از استحكام پايه هاي تمدن و مراكز علمي كه در نزد آنان يافته شده و د

جهان بروز پيدا كرده است، را تمكين ناميده است، نه اين كه مسلمانان در طول تاريخ 
تالش كرده اند، تا قضية تمكين را محقق سازند، زيرا تمكين عبارت است از نتيجه، نه 

 اجرا و مقدمه.

از اين رو خداوند نابودي شماري از امتهايي كه آنان را بر اثر گناهانشان نابود كرده 
آن را تمكين ناميده است؛ زيرا تمكين در حق آنان به معناي تسلط بر علم و  است،

فرهنگ است، لذا آوازة آنان در ميان امتها، آن هم بر مبناي غير ايماني بلند شد، مگر اين 
كه تمكين براي فرهنگ و تمدن مؤمنين بوده و بر اساس تعريف به محاسن و خوبي هاي 

اين كه در اختيار تمدني قرار مي گيرد كه بر اساس ايمان  اين دين نمود پيدا مي كند يا
حركت نمي كند وآنگهي شيوه هاي بحث علمي در نزد آنها به روشهايي تبديل مي شود 
در منظومة فكر و انديشه قضية الوهيت را انكار نموده و آن را كنار مي نهد و اين واقعيتي 

 و كفر روي داده است.است كه در طول تاريخ بشري در اثر كشمكش ايمان 

وقتي اين جريانهاي افراطي پا به عرصه نهاده و به تكفير مسلمانان اقدام نمود و 
مدعي انقطاع دين شدند و چنين اذعان كردند كه همة بشريت در تاريكي كفر غرق شده 
است، بر اساس فهم خودشان به برنامه ريزي كيفيت اقامة اين دين آغاز كردند در حالي 

نان از ابزارهاي فهم وحي بسيار قاصر و ناتوان بود، لذا مفهوم تمكين را گرفته كه طرح آ
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و آن را بر معنايي حمل نمودند كه براي آن بپا خواسته بودند و آن را از نتيجه به مقدمه و 
از يك عمل الهي كه آن را براي كساني كه در آنها تالش را مي بيند، به يك سري 

قدام نموده اند و براي آن مي جنگند تبديل كردند و اين امر از برنامه هايي كه براي آن ا
 خالل راههاي پريشان كننده اي در شناسايي وحي و استخراج معاني آن به دست آمد.

آنچه بر برد مركزي انديشة تمكين از منظومة فكري جريانهاي افراطي داللت مي 
است كه مي گويد: همانا » فقه النصر والتمكين«كند، سخن دكتر علي صالبي در كتاب 

تمكين براي دين اهللا، بزرگترين هدف بوده و شامل همة مفردات و واژه هايي است كه 
براي اسالم و دعوت به آن در تمام مراحل و اهداف و وسائل آن بكار برده مي شود و نيز 
شامل حركت و تالشهاي مربوط به آن و سازماندهي و اهدافي كه در دعوت و حركت 

 1ي آن، و انواع تربيت، اهداف و وسائل آن مي شود.به سو

در ادامه دكتر صالبي بحث جديدي را تحت عنوان: اهداف تمكين پي گرفته و مي 
گويد: يكي از قضاياي مهمي كه تحقيق در اين مورد را ايجاب مي كند، اهداف و 

زير را  مقاصد اساسي تمكين است و اگر ما به نصوص كتاب و سنت مراجعه كنيم، موارد
 در مورد اهداف تمكين مي بينيم:

 2جامعة اسالمي مي تواند قدرت و نفوذ سياسي را اقامه نمايد. -1

شگفت اينجاست كه وي پس از طرح اين مبحث به جزئياتي پرداخته و غرق 
فروعاتي مي شود كه به گمانش در نتيجة اقامة سلطة سياسي به دست آمده اند و تا پايان 
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هدفي  -اقامة سلطة سياسي –از دست داده و جز اين يك مورد كتاب رشتة كالمش را
 را براي ما ارائه نمي كند. ديگر

در ادامه در توضيح مراحل تمكين به مرحله اي مي رسد كه آن را مرحلة مغالبه مي 
بايد مفهوم جهاد را به صورت » پيروزي«نامد و مي گويد: همانا افراد در مرحلة مغالبه 

ابند و كادرهاي آن در تمام مراحل براي حركت به سمت به دست كامل و عام آن دري
گرفتن امور حكم و تحكيم شريعت الهي و تمكين براي دين خدا آماده باشند، همانا 
حركت مسلمانان در مرحلة مغالبه تختهاي ستمگران و طاغوتها را مي لرزاند و هر گاه 

ستمگران افزايش مي دعوت يك مرحله اي را پشت سر مي گذراند، ترس و وحشت 
يابد و پايان احكام جاهلي نزديك مي شود، براستي تيرهاي دعوت پايه هاي تختهاي 
طاغوتها را نشانه رفته اند و يكي از اهداف مهمي كه بايد براي آن تالش شود، گرفتن 

 1كليدهاي حكمراني از دستهاي آنان است.

 بنابراين تمكين از ديدگاه آنان عبارت است از:

 رين هدف واژگان كاري براي اسالم.بزرگت -1
 اقامة سلطه و نفوذ سياسي. -2
 مغالبه مهمترين مرحلة تمكين. -3
 مغالبه از نگاه وي جهاد است. -4
حركت مغالبه و جهاد تخت طاغوتها را مي لرزاند و به حكم جاهلي پايان مي  -5

 دهد و كليدهاي حكمراني را از دست آنان بيرون مي كند.
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 العلي العظيم و إنا هللا وإنا إليه راجعون. الحول و ال قوة إال باهللا

 علَى اجعلْني (قَالَاساس و مبناي استدالل اين جريانها، اين آية قرآن كريم است: 
) حفيظٌ إِنِّي الْأَرضِ خَزَائنِ يملگفت: مرا بر خزائن اين سرزمين بگمار.  )يوسف«(يعني:  1ع

  .»كه من نگاهدارنده اى دانا هستم

مي گويند: اين آية قرآن كريم دليلي بر مشروعيت تالش براي امارت و طلب آنان 
حكم و بپا خواستن براي آن است و گاهي براي اثبات مدعايشان عباراتي از مفسرين را 
ذكر مي كنند و ديدگاه اصيل قرآني كه مفهوم تمكين را كه يك سنت الهي است، از 

 نگاه آنان پنهان مانده است.

ل اين آيه سخني بسيار خطرناك ذكر نموده و مفاهيمي درج كرده سيدقطب در ذي
 است كه در اوج التباس و درهم آميختگي قرار دارند.

مطالعه نمايد، خودش را در مقابل  2چنان كه اگر كسي تفسير اين آيه را في ظالل
ديدگاههاي تكامل يافته اي مي بيند كه در اثر شدت غرابت و شگفتيشان، خود سزاوار 

 تابي براي مناقشه و ترديد هستند.ك

در عين حال من فرازهايي از ديدگاه وي را در نقاط مشخصي به صورت خالصه 
مطرح خواهم كرد و تعليقات كوتاهي بر آنها خواهم زد تا اوج اختالط و التباس عميق 
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وي كه در انديشة تمكين كه قرآن به تشريح آن مي پردازد، روشن گردد و اين كه 
 برداشتهاي تاريكي دست و پا زده و مفاهيم قرآني را مسخ نموده است. چگونه در

 خَزَائنِ علَى اجعلْني (قَالَاصولي كه سيد قطب آن را پيش گرفته، اين است كه آيه: 
فقهاي اسالم را به تأمل وا داشته است و اين گمان به وي دست داده است كه او  الْأَرضِ)

وده و در اين مورد تالش كرده است، در حالي كه آن از خداوند امارت را طلب نم
حضرت صلي اهللا عليه وسلم از خواستن امارت نهي فرموده است. چنان كه امام مسلم در 
صحيح خودش از عبدالرحمن بن سمره رضي اهللا عنه روايت كرده است كه گفت: 

تو آن را به اي عبدالرحمن! امارت را طلب نكن؛ زيرا اگر «به من فرمود:  رسول خدا
خواهي و به تو داده شود، تو به آن سپرده مي شوي و اگر بدون خواسته و تمايل قلبي 

 1»ات، به تو داده شود خداوند تو را كمك خواهد كرد.

خرد مسلمان در مي يابد كه قرآن وحي الهي است و سنت كريمه نيز وحي خداوند 
مسلكهاي دقيق علمي نيز شيوه  به شمار مي رود و هيچ تناقضي در آنها وجود ندارد و

هاي ربط و توافق را كه نصوص كتاب و سنت را با هم منسجم مي سازند، استخراج مي 
كنند. لذا شيوه هاي علما در كشف وجوه ربط و تناسق و انسجام در ميان واژگان الهي 

، متعدد گشته وارد شده الْأَرضِ) خَزَائنِ علَى اجعلْني (قَالَكه در سورة يوسف در آية: 
است. با اين كه برداشت سيد قطب اين بوده است كه يوسف در تالش بوده تا به امارت 
دست پيدا كند و در پاسخ آن نظرية بسيار شگفتي را مطرح كرده است كه بيانگر شدت 
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انحراف وي و غوطه ور بودن عقل وي در تاريكي بوده و نشان از سردرگمي وي در 
 باه وي دارد. برداشتها و مفاهيم اشت

 موارد زير نشأت گرفتة از ديدگاه سيدقطب مي باشند:

متهم ساختن خرد فقها و عقالنيت فقه مبني بر اين كه در طول قرنها خشكيده و  -1
 جامد شده است.

فقه از خالل حركت جامعة اسالمي نشأت گرفته و خيزش جامعه فقه را شكل  -2
 داده است.

و متهم ساختن كساني كه اين را نمي  تفاوت در ميان فقه حركت و فقه اوراق -3
دانند، مبني بر اين كه آنان فقيه نيستند و با توجه به طبيعت فقه و طبيعت اين دين، 

 در آنها طبيعت فقهي وجود ندارد.
احكام فقهي در فراغ و خأل پديد نمي آيند و بقا پيدا نمي كنند و منظور وي از  -4

يرا وي آن را تكفير نموده و آن را به اين امر اشاره به زوال امت اسالمي است؛ ز
جاهليت و شرك متصف نموده است، از اين رو از نگاه وي احكام فقهي با از 

 بين رفتن امت از بين رفته اند.
عدم تزكية نفس و نامزدي آن براي مناصب احكام فقهي كه در جامعة اسالمي  -5

مي از بين برود، شكل گرفته تا جامعة اسالمي را شكل دهد و هر گاه جامعة اسال
 بالتبع احكام فقهي نيز از بين مي روند.

 حركت عنصر سازندة اين جامعه است. -6
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حركت مستمر در جامعة اسالمي توانمنديهاي مردم را بر حسب آزمايش و  -7
صبر به صورت اتوماتيك جدا مي كند؛ بنابراين؛ همة جامعه آنان را نامزد كرده و 

 تزكية شان مي كند.
امعه پس از آن كه استقرار پيدا كرد، هيچ گاه نياز به تزكيه نمي توان گفت: ج -8

ندارد، زيرا جامعه در حالت يك حركت مستمر است و جدايي سازي 
 جايگاههاي مردم در آن استمرار دارد.

همة جامعة اسالمي معاصر، يك جامعة جاهلي (كافر) است و اين فراغ و  -9
 مانند. خالئي است كه هرگز احكام فقهي در آن باقي نمي 

 سيد قطب مدعي معرفت است و فقط او آغاز اين سردرگمي را مي داند. -10
فعال دين پاسخگوي نيازهاي جامعة جاهل و كافر نيست؛ زيرا او اصال به  -11

شرعي بودن وجود آن اعتراف نمي كند و در اين جا مراد از جوامع جاهلي، 
 جوامع اسالمي است، اما پس از آن كه آنها را تكفير نمود.

تدا و قبل از هر چيزي بايد با همة جهان جنگيد تا جامعة اسالمي را قائم نمود اب -12
 و آن گاه فقه جديد شكل مي گيرد.

و اين را جهاد مي نامد،  بنابراين، وي مي خواهد با همة جهان از در كشمكش درآيد
پس از اين رو ابتدا همة مردم را تكفير نمود و آن گاه آنان را از فقه محروم ساخت و س

 به نبرد آنان بپا خواسته و در اين هنگامه است كه فقه جديد شكل مي گيرد.

ابتدا بايد مردم را با قهر وارد اين دين ساخت و آن گاه براي آنان شريعت را  -13
 پياده كرد.
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همة اين موارد بدان معني نيست كه احكام شريعت فعال وجود ندارد؛ خير،  -14
 ارد، وجود ندارد.بلكه جامعة اسالمي كه آنها را برپا د

در آخر راز تالش حضرت يوسف براي ما براي طلب امارت از نگاه وي براي  -15
ما نمايان مي گردد، زيرا وي در يك جامعة جاهلي بسر مي برد كه قاعدة عدم 

 تزكيه در آن منطبق نيست.

بنابراين، اينها باورهاي تاريك و جائرانه اي هستند كه نظرية فقهي سيد قطب را 
دهند و عنقريب در هر بخشي عين سخنش را ذكر مي كنيم و به دنبال آن شكل مي 

جنايت وي را بر اسالم و مسلمانان و بي حرمتي وي را نسبت به قرآن كريم و تعدي اش 
بر آيات و معاني آن و الصاق و اتصال فهمها و دركهاي حيران و سردرگم و تاريك به 

 آن را ذكر خواهيم كرد.

خنان وي كافي است تا گواهي فردي مانند دكتر يوسف قرضاوي البته قبل از نقد س
را ذكر نماييم كه معتقد است، سيد قطب اصال با فقه آشنايي نداشته است. وي مي گويد: 
اگر وي به تحقيق فقه اسالمي مي پرداخت و مدتي در كتب و منابع فقهي بسر مي برد، 

گي وي اين فرصت را برايش قطعا نگاهش را تغيير مي داد، اما تخصص و رنگ فرهن
فراهم نكرد، به ويژه اين كه منابع فقهي با شيوه و اسلوبشان موافق ذوق فني و رفيع وي 

 نبودند. 

اينك به عبارات و جمالت سيدقطب در تمام قضايايي كه مطرح گرديد، توجه 
 نماييد:
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متهم ساختن خرد فقها و عقالنيت فقه مبني بر اين كه در طول قرنها  -1
 و جامد شده است. خشكيده

 مي مرز اين از فراتر و تر ژرف مساله اين در را ما اين كار زيرا«وي مي گويد: 
 وجه اين به تنها و بينيم، مي برخوردار تري فراخ آفاق و بيشتري ابعاد از و دانيم،
 ديگري اعتبارات بر بلكه نيست، اعتبار بدين متكي امر تنها اين. شماريم نمي محدود

 برنامه آنها شناخت و درك با تا شناخت، و كرد درك را آنها بايد و ستا متكي نيز
 جنبشي سرشت آن، اخم و فقه اصول كرد، فهم را نصوص و اصول با استدالل
 فقيهان خردهاي در كه بنيادين جنبشي سرشت دارد، را خود ذات در موجود بنيادين

 فروپژمرده ركود، و سكوت اعصار و قرون در كمال و تمام به فقه خردگرائي در و
 1».است پيداكرده ركود و

فقه از خالل حركت جامعة اسالمي نشأت گرفته و خيزش جامعه فقه را شكل  -2
 داده است.

 در كه گونه همان است، نگرديده پديدار خال در اسالمي فقه«سيدقطب مي گويد: 
 و است آمده پديد مسلمان جامعه در اسالمي فقه!.. نميدهد فهم و ماند نمي بر جاي خال
 سر و يافته هستي اسالمي واقعي نيازمنديهاي با روياروئي در جامعه اين جنبش البالي از

 جامعه اين بلكه است، نياورده پديد را مسلمان جامعه اسالمي فقه همچنين است. برزده
 فقه اسالمي، نيازمنديهاي با روياروئي در خود واقعي حق با است كه بوده مسلمان
 .است آورده يدپد را اسالمي
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 فهم براي و هستند، بزرگ مفهوم و معني داراي واقعي، تاريخي حقيقت دو اين
 مي ضروري اسالمي، فقهي احكام جنبشي سرشت درك براي و اسالمي، فقه سرشت
 1 ».باشند
و متهم ساختن كساني كه اين  »قه اوراقف«و  »فقه حركت«به تفاوت ميان  لقائ -3

كه آنان فقيه نيستند و با توجه به طبيعت فقه و طبيعت اين را نمي دانند، مبني بر اين 
 دين، در آنها طبع فقهي وجود ندارد.

 اين كوشند مي و كنند، مي را كاري چنين اين امروزه كه كساني«وي مي گويد: 
 آمده پديد خال در احكام اين انگار كه گونه بدان كنند، پياده و بخشند تحقق را احكام

 اين دهند، ادامه خود حيات به و بمانند خال در توانند مي احكام اين وزهامر انگاركه و اند
 و! ندارند فقه سرشت از آگاهي" ايشان بلكه و آيند نمي بشمار "فقهاء" كساني چنين
 زيادي اختالف "اوراق فقه" با "جنبش فقه" مسلماً !نيستند آشنا دين اين سرشت با اصالً
 2»دارد.

  پديد نيامده و باقي نمي مانند.احكام فقهي در فراغ و خأل -4

 مانده خال در كه مستقلي فقهي حكم يك كه است خاطر بدين«وي مي گويد: 
 كه و ظروفي شرائط و محيط و فضا و موقعيت عناصر و باشد داشته حيات ادامه و
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 فقهي حكم هيچ آنجا كه از... ندارد وجود است، گرديده پيدا آنها در بار نخستين
 1»!باشد داشته حيات ادامه و بماند هم خال در تواند نمي است، رديدهنگ پيدا خال در

عدم تزكية نفس و نامزدي آن براي مناصب احكام فقهي كه در جامعة اسالمي  -5
شكل گرفته تا جامعة اسالمي را شكل دهد و هر گاه جامعة اسالمي از بين برود، بالتبع 

 احكام فقهي نيز از بين مي روند.

 پياده اسالمي جامعه در تا است آمده و است اسالمي حكم يك ناي«وي مي گويد: 
 خيالي خال يك در و است پيدا گرديده موجودي واقعيت ميان در حكم اين. گردد
 آثار و يابد نمي شايستگي و گردد نمي پياده حكم اين جهت است، بدين نيامده پديد

 اي جامعه شود، پياده اسالمي جامعه در كه زماني مگر آورد نمي پديد را خود درست
 اسالم شريعت رعايت در و خود، اندامي بندي تركيب آميزه در و خود، پيدايش در كه
 وفور به آن در اصول و اركان اين همه كه اي جامعه هر باشد. اسالمي وكمال، تمام به

 بماند آن در تواند نمي حكم اين و آيد، مي بشمار »خال« حكم بدين توجه با نشود، يافته
 همچون و باشد، نمي اي جامعه همچون بايسته و شايسته و باشد، داشته حيات ادامه و

 اين بسان اسالمي سيستم و نظام احكام همه! كند نمي بايسته و شايسته نيز را اي جامعه
 2»است. حكم
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جنبش و «حركت عنصر سازندة اين جامعه است. سيدقطب مي گويد:  -6
لمان زاييدة حركتي است كه با عقيدة حركت سازندة آن جامعه است و جامعة مس

 1»اسالمي شكل گرفته است.
حركت مستمر در جامعة اسالمي توانمنديهاي مردم را بر حسب آزمايش و  -7

صبر به صورت اتوماتيك جدا مي كند؛ بنابراين؛ همة جامعه آنان را نامزد كرده و 
 تزكية شان مي كند.

 و كند داوري حقيقت و حق به ايشان اقوام و آنان ميان خدا تا«وي مي گويد: 
 بار نخستين كه گونه بدان - بخشد عزت و قدرت و استقرار زمين در را ايشان

 اين در - بخشيد عزت و قدرت زمين در را آنان و فرمود عطاء استقرار را مسلمانان
 مي پايدار خدا سرزمين از سرزميني در اسالمي سيستم و نظام يك كه است هنگام
 سيستم و نظام برپائي تا شروع نقطه زماني فاصله در جنبش قتو اين در. گردد

 و معيارها برابر را آنان و است كرده جدا را خود تالشگر و پويا مجاهدان اسالمي،
 وقتي چنين در .است كرده تقسيم ايماني چينهاي و ها طبقه به ايماني ارزشهاي
 خويش پاكي از تنگف سخن و خود نامزدكردن و كانديدا به نيازي ديگر مردمان
 يكديگر دوشادوش و همديگر پاي به پا آن در همگان كه آنان جامعه زيرا ندارند،

 و راند، مي سخن آنان پاكي از و شناسد، مي را ايشان اند، پرداخته پيكار و جهاد به
 2».گرداند مي نامزدشان و كانديدا
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نياز به تزكيه  نمي توان گفت: جامعه پس از آن كه استقرار پيدا كرد، هيچ گاه -8
ندارد، زيرا جامعه در حالت يك حركت مستمر است و جدايي سازي جايگاههاي مردم 

 در آن استمرار دارد.

 مرحله در كار اين اما: شود بسا گفته چه هم سخن اين از پس«سيدقطب مي گويد: 
 پرسش اين ؟ چه آن از بعد پذيرفت، استقرار جامعه كه وقتي. پذيرد مي صورت نخستين
 مي تالش به و جنبد مي پيوسته آئين اين. داند نمي را آئين اين سرشت كه است كسي
 براي رزمد مي و جنبد مي آئين اين ايستد. باز نمي جنبش و پويش از هرگز و ايستد
 1.»باشد كه انساني هر "انسان" كردن آزاد

٩J  همة جامعة اسالمي معاصر، يك جامعة جاهلي (كافر) است و اين فراغ و
 ي است كه هرگز احكام فقهي در آن باقي نمي مانند.خالئ

 سيستم و نظام سرشت به توجه با - نيز كنوني جاهلي جامعه اين«وي مي گويد: 
 درآن سيستم و نظام اين نيست ممكن و آيد مي بشمار خال - آن فقهي احكام و اسالمي

 2».شود پياده آن در احكام اين و استوارگردد جا

 است و فقط او آغاز اين سردرگمي را مي داند.سيدقطب مدعي معرفت  -10

 گمان كه است اين نه اين دانم، مي را سرگشتگي اين سرآغاز نقطه من: «مي گويد
 و اعد قو و است اسالمي جامعه كنيم مي زندگي آن در ما كه اي جامعه اين رود مي
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 جاهلي معهجا اين بر تا شود مي آورده آن فقهي احكام و اسالمي سيستم و نظام قوانين
 هم كه اي سازماني و تشكيالتي اعضاء بندي تركيب اين با جاهلي جامعه گردد، تطبيق
 !است استوار آنها بر اكنون كه اخالقي و ارزشها و معيارها با و دارد اينك

 از را خود پژوهش كار هر گاه پژوهشگر. است سرگشتگي اين سرآغاز نقطه اين
فرو  خال اين ژرفاي به و كند مي آغاز خال در را بررسي و وارسي كند، شروع نقطه اين
 و گشته سرگيجه و شود مي گم سرگشتگي برهوت بيابان در بدانجاكه تا رود مي

 !شود مي سرگردان

 بدين. نيست اسالمي جامعه كنيم مي زندگي آن در ما كه اي جاهلي جامعه اين
 اين ويژه فقي كاماح و گردد نمي پياده آن در اسالمي سيستم و نظام كه است جهت
 . كند نمي پيدا تحقق و شود نمي اجراء آن در سيستم و نظام

 است، ناممكن كردن پياده اين چون گردد؛ نمي پياده آن فقهي قواعد و نظام اين
 در كه نيست ممكن آن فقهي احكام و اسالمي سيستم و نظام قوانين و قواعد چرا كه

 آن در و نگشته پيدا خال در كه است چنين آن سرشت زيرا باشد؛ داشته خال جنبش
 1»!است نداشته جنبش

اصال به  وي فعال دين پاسخگوي نيازهاي جامعة جاهل و كافر نيست؛ زيرا -11
 شرعي بودن وجود آن اعتراف نمي كند.

                                                           
  /.4/2009في ظالل القرآن/ - 1



١۵٨ 
 

 ما دسترس در كه آئيني اين احكام كه بدانيم است الزم ديگر سوي از«مي گويد: 
 نيست، آنها پاسخگوي و خواند نمي اسالمي هاي عهجام احتياجات و نيازمنديها با است
 و شناسد نمي رسميت به را جاهلي هاي جامعه اين وجود چيز هر از پيش آئين اين زيرا
 هم جهت همين به. نيست خشنود آنها ماندگاري از و دهد، نمي اعتباري و ارزش بدانها

 سخن آنها زدودن براي و داند نمي درست را جاهليتها از ناشي احتياجات و نيازمنديها
 1»نيست. آنها پاسخگوي و گويد نمي

ابتدا و قبل از هر چيزي بايد با همة جهان جنگيد تا جامعة اسالمي را قائم  -12
 نمود و آن گاه فقه جديد شكل مي گيرد.

 .گردد مي روبرو آزارها و اذيت و بالها و ها فتنه با قطعاً جنبش اين«وي مي گويد: 
 خدا با هم وكساني گردند بر مي دين از و شوند مي برگردانده دين از مسيركساني اين در

 شوند، مي شهيد و ميرند مي و كنند مي وفا اند بسته او با كه عهدي به و مانند مي راست
 حركت و جنبش در و ورزند مي شكيبائي و استقامت و مانند مي جاي بر نيز افرادي و

 فرمان حقيقت و حق به اقوامشان ميان و ايشان ميان خدا كه گاه آن تا گردند مي ماندگار
 و دهد مي شوكت و قدرت بديشان زمين در خدا و فرمايد، مي داوري و راند مي

 و استوار اسالمي سيستم و نظام كه است وقت اين در فقط. بخشد مي عظمت و حكومت
 امنظ بخشيدن تحقق و كردن پياده براي جنبش رزمندگان كه وقت آن گردد، مي برقرار

 ممتاز و جدا آن ارزشهاي و معيارها با و اند، گرفته قالب آن قالب با اسالمي سيستم و
 لحاظ از كندكه مي پيدا نيازهائي و خواستها ايشان زندگاني هنگام بدين اند، گرديده
 با و جاهليت هاي جامعه نيازهاي و خواستها با بدانها، پاسخگوئي راه نظر از و سرشت
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 اسالمي جامعه واقعيت پرتو در. كند مي پيدا فرق كامال بدانها يشانا پاسخگوئي راههاي
 در نه - آيد مي پديد و پويا زنده اسالمي فقه و گردد مي استنباط احكام زمان، آن در
 و مقرر آن مشكالت و نيازها و خواستها كه واقعيتي وگستره جرگه در بلكه و - خال
 1».شود مي معين

ر وارد اين دين ساخت و آن گاه براي آنان شريعت را ابتدا بايد مردم را با قه -13
 پياده كرد.
 و دلها درون در اسالم كه است فرا رسيده آن وقت بريم مي گمان«وي مي گويد: 

 آن از واالتر و باالتر را اسالم و آيد گر جلوه سترگ و بزرگ اسالم، داعيان جانهاي
 وقت و باشد جاهلي نيازهاي و جاهلي هاي جامعه و جاهلي اوضاع خادم فقط بدانندكه

 - كنند مي فتوا طلب ايشان از كه كساني به ويژه به - بگويند مردمان به كه است آن
 كرنش اسالم احكام برابر در پيشاپيش و درآئيد بدان و بيائيد اسالم سوي به شما نخست
 داخ آئين به و بيائيد شما نخست ديگر، عبارت به يا بكنيد اطاعت آنها از و ببريد

 اال اله ال: بدهيد وگواهي بداريد اعالن يگانه يزدان برابر در را خويش بندگي و درآئيد،
 مفهوم اين. گردد نمي برجا و برپا بدان جز اسالم و ايمان كه مدلولي و مفهوم بدان اهللا،
 همچون زمين، در الوهيت به منحصركردن را خدا كه است اين هم مدلول و

 و سلطه و حاكميت يعني - را خدا ربوبيت و آسمان در الوهيت به او منحصركردن
 كنار همچنين و ، داشتن استوار و پابرجا مردمان زندگي سراسر در هم - را او قدرت

 بر بندگان حاكميت باكنارگذاشتن هم آن و بندگان، براي بندگان ربوبيت گذاشتن
 .است مقدور و ممكن بندگان براي بندگان قانونگذاري حذف و بندگان،
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 تازه دهند، مثبت پاسخ سخن بدين - آنان از ياگروهي - مردمان كه هنگامي
 هنگام اين در. بر ميدارد وجود صحنه در را خود گامهاي نخستين اسالمي جامعه
 آن در زنده، اسالمي فقه شدكه خواهد اي زنده واقعي محيط جامعه، اين كه است

 نيازهاي با روياروئي آمادگي و نمايد مي نمو و رشد و گردد مي نمودار و پديدار
 پاسخگوي تواند مي و كند مي پيدا را خدا شريعت عملي فرمانبردار اسالمي جامعه

 1».باشد جامعه آن مشكالت
همة اين موارد بدان معني نيست كه احكام شريعت فعال وجود ندارند؛ خير،  -14

 بلكه جامعة اسالمي كه آنها را برپا دارد، وجود ندارد.

 احكام اينك هم وجه هيچ به كه نيست معني بدين هم سخن ينا«مي گويد: 
 شريعت ديدگاه از و نبوده موجود عمال سنت و قرآن در بدانها راجع شرعي نصوص
 احكام اين كه اي جامعه كه است اين تنها است مراد كه چيزي و ليكن نيست، مقبول
 و پذيرد نمي ققتح آن در جز احكام اين كه اي جامعه و است مقررگرديده آن براي
 ماند نمي جا بر و برپا آن بودن با جز احكام اين كه اي جامعه آن بلكه - گردد نمي پياده

 برپائي به منوط و مربوط احكام وجود عملي جهت بدين. ندارد وجود عمال اكنون هم -
 است هركسي بر عهده احكام بدان تعهد و التزام گردد و مي اي جامعه چنان برجائي و
 برابر در و داند مي مسلمان را خويشتن و پذيرد مي را اسالم جاهلي جامعه آن در كه

 به و ايستد، مي پيكار به و جنبد مي اسالمي سيستم و نظام برجائي و برپائي براي جاهليت
 بدين خدمت راه در گرددكه مي گريبانگيركسي كه را چيزهائي همه پذيرد مي جان
 و جاهليت با مبارزه و مقابله در كند مي پيكار و كارزار و وكوشش تالش آئين
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 هاي دسته و ها وگروه اند، كرده و اند خوانده خدا گونه را خود كه جاهليتي طاغوتهاي
 نيز و اند، كرده اطاعت ايشان از و اند برده كرنش طاغوتها اين برابر در هم مردمان عامه
 1».اند بسنديده را آن و اند خشنودگرديده ربوبيت در شرك از

در آخر راز تالش حضرت يوسف براي ما براي طلب امارت از نگاه وي  -15
براي ما نمايان مي گردد، زيرا وي در يك جامعة جاهلي بسر مي برد كه قاعدة عدم 

 تزكيه در آن منطبق نبود.

 موقعيت درباره حكم حقيقت از پرده ما براي گفتار اين است اميد«وي مي گويد: 
 آن در كه زيست نمي اي جامعه در يوسف .بزند ركنا را آن و بردارد يوسف
 مقام و رياست طلب و مردمان پيش در نگفتن خود پاكي از و نستودن را خود قاعده
 همچنين. باشد زماني مقطع اين در درست و صحيح و گردد منطبق آن، براساس كردن
 وائيفرمانر حاكم كه دهد مي اجازه و بد روزگار ظروف و شرائط كه ديد مي يوسف
 2.»باشد جاهلي احوال و اوضاع اين در چاكري و خادم نه بشود،

جنجال برانگيز و جائرانه به تعقيب و توضيح ما نيز توجه  اينك پس از اين برداشت
 نماييد.

همة اين سخنان نشأت گرفتة قائده اول سيد قطب بوده و بر اصل نخست وي  -1
قضية تكفير جامعه و متهم ساختن  استوار هستند كه عقالنيت وي را شكل مي دهند و آن
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آن بر جاهليتي است كه عبارت از شرك بوده و حكم به انقطاع اين دين از وجود هستي 
 داده و به كرسي داوري بر كشمكش و ستيز با آن براي ساخت جامعة اسالمي مي نشيند. 

اين مطلب را نقل » عدالت اجتماعي در اسالم«در صفحات گذشته از كتاب: 
ه: وقتي ما چهرة اسالم امروز را در پرتو اين تقرير الهي براي مفهوم دين و كرديم ك

اسالم مي نگريم، وجودي براي اين دين نمي بينيم، همانا اين وجود از زماني متوقف شد 
كه آخرين مجموعة از مسلمانان از يگانه دانستن خداوند سبحان در حاكميت حيات بشر 

 1عقب ماندند.

ي از قرنهاي همانا وجود امت اسالم«مي گويد: » الم الطريقمع«و نيز در كتاب 
 2»رود.پيش منقطع به شمار مي 

بنابراين، ما در مقابل طرحي قرار داريم كه مسلمين تكفير مي شوند و بلكه 
حكم به وقوع كفرشان از زمانهاي بسيار دور مي شود و آنگهي گام دوم برداشته مي 

اطر منعدم بودن جامعة اسالمي كه امكان باقي شود و آن اين كه احكام فقهي به خ
 ماندن آن در آن فضا ميسر است، نيز برداشته مي شوند.

اين طرح مذبور با تمام واژگان آن امري بسيار خطرناك است، زيرا ادعاي  -2
انقطاع دين و شيوع جاهليت و انعدام فقه و بالتبع انعدام احكام و فروع آن را به دنبال 

دشمني آشكاري عليه دين اسالم و رسالت محمدي به شمار مي رود، دارد كه در واقع 
رسالتي كه خداوند آن را پايان بخش همة رسالتها قرار داده و آن را به عنوان رحمتي 
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براي عالميان مقرر فرموده و اين امت را بهترين امت معرفي كرده است كه براي هدايت 
ز سالهاي متمادي قبل، امتي كافر و مردم بيرون شده است، آن گاه سيد قطب آن را ا

 جاهل معرفي مي كند!
سخنان وي نشأت گرفتة از جهل فراگير و پنهان ماندن تام از طبيعت اين  -3

دين و كيفيت زندگي و معيشت با آن در شرائط و احوال گوناگون آن مي باشند؛ زيرا 
شمني مي كرد و مسلمانان سيزده سال در مكه بسر بردند در حالي كه اهل مكه با آنان د

با كل دين مي جنگيد و مسلمانان با همين دين در حبشه در ميان گروهي بسر مي بردند 
كه با آنان مخالف بودند، اما با اين تفاوت كه در مخالفت با اهل مكه برابر نبوده و با 

در  خوبي با آنان رفتار مي كردند و مسلمانان در مدينه قبل از هجرت آن حضرت
متوسطي چون يهود، اوس و خزرج بسر مي بردند و اغلب آنان غير مسلمان ميان اقليت 

بدانجا با  بودند و نيز مسلمانان با اين دين در دوران مدني پس از هجرت آن حضرت
جمعيت حداكثري زندگي مي كردند و در آنجا چند دستگي يافت مي شد و مسلمانان 

جا باز مي كردند. بنابراين، اين دين ديگران در ميان خود تحمل مي كردند و براي آنان 
چهار نمونة زندگي را براي ما در اوساط مختلف و محيطهاي متفاوت عرضه نموده است 
و آن گاه اين انديشة سيدقطبي پا به عرصه مي نهد و مدعي مي شود كه اين دين از بين 

 رفته و منقطع شده است؟!
ي بزرگي در تاريخ علم فقها را به جمود و ركود متهم مي كند و اين دشمن -4

در امت اسالمي به شمار مي رود مبني بر اين كه حركت فقها به صورت كامل ناپديد 
گشته است، پس چگونه آنان احكام و سائل را رصد نموده و به جستجو و كنكاش هر 
گونه حادثه، و مسألة جديدي كه در ديار امت اسالمي روي داده است، پرداخته اند و 

كمال بينش آنان نسبت به شرع شريف و مقاصد و اهداف و ابزار آن، آن چگونه در اثر 



١۶۴ 
 

را برداشت نموده و كيفيت آن را مشخص ساخته و در مورد آن به تحقيق پرداخته اند تا 
اين كه براي آن حكم شرعي يافته اند؟ تا جايي كه شيخ محمد ابوالمزايا كتاني كتابي به 

ده و در آن از پنج هزار مجتهد ياد كرده است گردآوري نمو» طبقات المجتهدين«نام: 
كه اين خود بيانگر اين امري است كه منقطع نشده و در هيچ عصر و نسلي دروازة آن 

 بسته نشده است؟
و ادعاي اين امر كه او در عصر جاهلي بسر  تجاوز بر مقام سيدنا يوسف -5

ه است؛ زيرا فقه و برده و احكام فقهي در آن عصر اجرا نشده و او مخاطب احكام نبود
احكام آن در فراغ باقي نمي مانند و مسلما اين جهالت بزرگي نسبت به مقام اين پيامبر 
بزرگوار است كه با فقه سابق حكم و داوري نمي كند، بلكه در هر مسأله اي برايش 

 وحي و بيان الهي مي آيد.
امارت را نطلبيده و براي آن تالش نكرده است و  حضرت يوسف -6
اشتباه بزرگي در فهم داللت و دور  1الْأَرضِ) خَزَائنِ علَى اجعلْني (قَالَل از آية: استدال

بودن از سياق قرآن بوده و تحميلي براي داللتهاي قرآني و تصرفات و عملكرد انبيا براي 
اوهام و ذهنيتهايي است كه در درونشان حيران و سردرگم هستند. آن گاه آنها را بر 

ياي الهي و دالالت قرآن تحميل نموده و از زبان قرآن چيزي استخراج مي تصرفات انب
كنند كه قرآن نگفته و برداشتهاي پيش ساختة خودشان را به عنوان حاكم و فرمانروا 

 قرار مي دهند و همة اين موارد اشتباه بزرگ هستند.
علم است،  2)الْأَرض خَزَائنِ علَى اجعلْني (قَالَكليد فهم اين آية مبارك:  -7

چنان كه خداوند حضرت يوسف را در چندين آية پي در پي به علم ستوده است. و 
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چون علم شگفت انگيز وي نسبت به امور كشاورزي و مهار بحران در روزگار فقر و 
گرسنگي آشكار گرديد، مردم مصر كه در امور كشاورزي خبره بودند، گواهي دادند 

نظيري عنايت شده است، از اين رو چندين بار  كه به وي فهم و دانش و پختگي بي
پادشاه مصر يوسف را به دربار طلبيد، اما او انكار ورزيد و چون در محضر پادشاه قرار 
گرفت، هر پستي را كه او مي خواست، به وي عرضه نمود و يوسف پس از اصرار آنان 

طلب نكرد و براي  مقام وزارت و يا مشاور امور اقتصادي را پذيرفت و خود هرگز آن را
آن تالش ننمود، بلكه از وي خواسته شد و با اصرار شديد آنان روبرو شد و او آن را 
انكار نمود و به زودي شرح و تفصيل اين مطلب خواهد آمد تا اشتباه در فهم اين آيه 

 زدوده شود.

و اينك به صورت مفصل در مورد قضية تمكين از خالل عقالنيت ازهر شريف و 
 ي استنباطي آن بحث مي شود. متُدها

* خداوند بارها كلمة تمكين را براي مؤمن و كافر در حق امتهاي گذشته و در حق 
عامة بشريت بكار برده است و هر كجا كه خداوند از تمكين سخن به ميان آورده است، 

خداوند در تمام مواردي كه  آن را به خود نسبت داده است، و ما مالحظه مي كنيم كه
مكين سخن فرموده است، آن را تصرفي الهي بشمار آورده است نه تكليفي براي از ت

بشريت، زيرا آن مفهومي است كه خداوند آن را مي سازد و يك حكم تكليفي نيست. 
 ما قَليلًا معايِش فيها لَكُم وجعلْنَا الْأَرضِ في مكَّنَّاكُم (ولَقَدخداوند سبحان مي فرمايد: 
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 براى آن در و داديم استقرار زمين (تمكين) در را شما راستى به و«يعني:  1،كُرُونَ)تَشْ
 »گزاريد. مى سپاس اندكى آورديم، پديد ها زيستمايه شما

معناي تمكين در اين آيه اين است كه اهللا تعالي در اين كرة زمين مجال جاذبه و 
ش جوي و درختان و عمليت درجة حرارت و هوا را به شيوة معيني فراهم ساخته و پوش

تبخير، ابرها و بارانها، جريان رودخانه ها، وجود كشتها و ميوه جات را به وجود آورده 
 است. 

لذا خداوند اين آفريدة الهي را تمكين ناميده است چنان كه محل اقامت ما را در 
ماني، مريخ يا زهره و يا كرة ديگري قرار نداده است، زيرا در آن سيارات و اجرام آس

اين عوامل يافت نمي شوند، از اين رو اين مقدمات و بسترها و تصرفات الهي را كه 
خداوند در كرة زمين فراهم ساخته است، تمكين ناميده مي شوند. حتي تمكين امري 
 است كه براي غير مسلمان نيز فراهم مي آيد. خداوند مي فرمايد: 

ا (أَلَمرَوي لَكْنَا كَمنْ أَهم قَبهِمنْ لقَرْنٍ م مكَّنَّاهي مضِ فا الْأَرم كِّنْ لَمنُم لْنَا لَكُمسأَرو 
اءمالس هِملَيا) عارردتها از بسيار چه آنان از پيش كه اند نديده آيا«يعني:  ]6: األنعام[ مام 

]  چنان[ ماش به كه بوديم داده زمين در اقتدارى و امكان آنان به كه كرديم هالك را
 » .فرستاديم پى در پى آنان بر را آسمان]  باران[ و ايم نداده اقتدارى و امكان

بنابراين، به ميزان نعمتها و طبيعتهايي كه خداوند براي آنان فراهم ساخته و باران 
كافي را براي آنان سرازير ساخته است، چنان كه بيابانها آفريده شده اند و كشاورزي 

 الْأَنْهار (وجعلْنَاماية هاي دريايي يافته مي شوند. آن گاه خداوند فرمود: شكل گرفته و سر
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 روان آنان]  هاى خانه[ فرودست كه آورديم پديد جويباران و«يعني:  تَحتهِم) منْ تَجرِي
 » بود.

بنابراين، ثروتها به صورت مستمر به سوي آنان متراكم مي شوند و اين به معناي 
و آسايش است و همگي اين موارد به معناي تمكين است، در عين حال وجود فراخي 

 بِذُنُوبِهِم (فَأَهلَكْنَاهماين تمكين مقيد و مرتبط با ايمان نيست. چرا كه خداوند مي فرمايد: 
 ديمكر نابود گناهانشان] كيفر[ به را آنان گاه آن«يعني:  ،1آخَرِينَ) قَرْنًا بعدهم منْ وأَنْشَأْنَا

 » آورديم. پديد ديگر امتى آنها از پس و

بنابراين، در جايي ثروت فراوان و در جايي ديگر برنامه ريزي و در جايي ديگر 
اجراي آن يافته مي شود و بدان تمكين ناميده مي شود، اما اين تمكين گاهي مقرون با 

د كه مسلمان ايمان و گاهي به غير ايمان همراه است، چنان كه اقوامي يافته مي شون
نيستند، اما خداوند به جايگاه و نفوذ بين المللي و سياسي كه در عصر خويش از آن 

 برخوردار بودند، تمكين نام نهاده است و قطعا اهللا اين تمكين را به آنان عطا كرده بود. 

 وأَمرُوا الزَّكَاةَ آتَواو الصلَاةَ أَقَاموا الْأَرضِ في مكَّنَّاهم إِنْ (الَّذينَخداوند مي فرمايد: 
رُوفعا بِالْمونَهنِ ونْكَرِ عالْم لَّهلةُ وباقورِ)، عآنان به زمين در اگر كه كسانى«يعني  2الْأُم 

 كار از و دهند فرمان پسنديده كار به و پردازند زكات و دارند پاى بر نماز دهيم تمكّن
 »راست. داخ كارها سرانجام و دارند باز ناپسند
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 الصالحات وعملُوا منْكُم آمنُوا الَّذينَ اللَّه (وعدو نيز در جايي ديگر مي فرمايد: 
مفَنَّهتَخْلسي لَيضِ فا الْأَركَم تَخْلَفينَ اسنْ الَّذم هِملكِّنَنَّ قَبملَيو ملَه مينَهي دتَضَى الَّذار 

ملَه دبلَيومنْ لَنَّهم دعب هِمفنًا) خَواند آورده ايمان كه شما از كسانى به خداوند«يعني:  ،1أَم 
 سرزمين اين در را آنان شك بى كه است داده وعده اند، كرده شايسته كارهاى و

]  آن[ و. ساخت جانشين بودند، آنان از پيش كه را كسانى كه چنان سازد، جانشين
 ايمنى بيمشان از پس برايشان و دارد استوار برايشان است پسنديده انبرايش كه را دينشان

 ».كند جايگزين را

براستي انديشة تمكين در حق ملتها مانند انديشة محبت و مودت در حق افراد است، 
چنان كه ممكن نيست ما فردي را مكلف نماييم و به او بگوييم: محبتت را در دل مردم 

مي گوييم: اخالق و رفتارت را با مردم درست كن و با اخالق بلكه ما به او  جاي بده،
را رعايت كن در اين هنگام خداوند محبت تو را  نيكو معامله كن و در حق آنان انصاف

 در دلهاي آنان جاي مي دهد. 

 هرگاه،«فرمود:  روايت كرده است كه رسول خدا امام بخاري از ابوهريره
 را فالني خداوند، كه دهد مي ندا جبرئيل، به باشد، داشته دوست را اي بنده خداوند،
 اهل به و دارد مي دوست را او جبرييل، پس. بدار دوست را او نيز تو. دارد دوست
 پس. بداريد دوست را او نيز شما دارد، دوست را فالني خدا، كه دهد مي ندا آسمان،
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 مي نيز زمين اهل مقبول ترتيب، همين به سپس. دارند مي دوست را او هم آسمان اهل
 1.»گردد

بنابراين، آنچه ما مي توانيم انسان را بدان مكلف نماييم، عبارت است از مجموعه اي 
از احكام اخالقي و رفتاريي كه ممكن است آنها را به صورت موفق انجام دهد و خداوند 
مقبوليت او را در دل مردم جاي دهد و نيز ممكن است با برخي رفتارهاي تصنعي وي، 
موجبات بغض و ناگواري مردم نسبت به وي افزايش يابد، زيرا اين يك عمل پر تكلف 

 و ساختگي محسوب مي شود و مردم اين رفتار نيك وي را تفاخر تلقي كنند.

بنابراين، چگونه خواهد شد زماني كه فردي بيايد و آن گاه بگويد: من تالش مي 
آن گاه براي اين كار برنامه ها و نقشه كنم تا محبت خود را در دل مردم ايجاد نمايم و 

هايي را در نظر گيرد و به خاطر آنها بجنگد. دقيقا عملكرد جريانها و جنبشها در مورد 
 قضية تمكين اين گونه است.

خداوند فقط به عبادت، توحيد و ايمان دستور داده است و آن گاه به آنان دستور 
م آورده و بسازند و با مردم رفتار داده تا عمران، فرهنگ و آسايش خويش را فرآه

درست داشته باشند و جان، مال، خرد و خون همديگر را پاس دارند و عقلها را از جهالت 
برهانند. لذا هر گاه ما به عنوان يك امت براي استحكام پايه هاي اقتصادي و استقرار نظام 

ميان امتها امر  سياسي بپا خيزيم و افكار آموزشي خويش را توسعه دهيم، خداوند در
تمكين را فراهم مي آورد و در حقيقت وقتي ما در داخل انوار قرآن كه از تمكين سخن 
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به ميان مي آورند، فرو مي رويم، مي بينيم كه آنچه ذكر شد، چكيده اي از نتايج 
عقالنيت علمي ازهر شريف است كه با اصول و سنتهاي الهي و قواعد فقهي و آداب 

طبيق يافته است و آياتي را در خود جاي داده است كه در نفس تحليل آيات قرآن ت
موضوع بر بصيرت وارد شده اند. به عنوان مثال خداوند در مورد حضرت يوسف مي 

 ولَدا نَتَّخذَه أَو ينْفَعنَا أَنْ عسى مثْواه أَكْرِمي لامرَأَته مصرَ منْ اشْتَرَاه الَّذي (وقَالَفرمايد: 
ككَذَلكَّنَّا وم فوسيي لضِ فالْأَر هلِّمنُعلنْ وتَأْوِيلِ م يثادالْأَح اللَّهو بلَى غَالع رِهأَم 
) لَا النَّاسِ أَكْثَرَ ولَكنَّ : گفت زنش به خريد را او كه مصر اهل از كسى و«يعني  ،1يعلَمونَ

 يوسف بدينسان و. گيريم فرزندى به را او يا خشدب سود ما به كه شايد دار، گرامى را او
 كارش بر خداوند و. بياموزيم خواب تعبير از او به تا و. داديم تمكّن سرزمين آن در را

 » دانند. نمى مردم بيشتر ولى. تواناست

بنابراين، مفهوم تمكين كجاست؟ در حالي كه او را خريده بودند تا برده اي باشد؟ 
ي است چنان كه با تدبير الهي در چاه افتاد و آن گاه به بردگي در قطعا اين تصرفي اله

آمد و سپس به مصر برده شد تا زمينه اي فراهم شود تا مردم در مورد او با پادشاه سخن 
بگويند و جايگاه علمي و شخصيت ادراكي وي در ميان مردم زبانزد گردد تا جايي كه 

فتند و كار به جايي برسد كه پادشاه به او رجال اداري مملكت براي خبرگيري وي براه ا
 پناه ببرد و اين همان مفهوم تمكين است.

از اين رو تمكين يك سرماية علمي و ادراكي است كه ديگران را وادار مي كند تا 
 به مهارت و تخصص تو احترام بگزارند و از تو كمك بخواهند. 
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 نَحنُ وما أَحلَامٍ أَضْغَاثُ وا(قَالُبه سياق اين آيات بنگر كه خداوند فرموده است: 
 بِتَأْوِيله أُنَبئُكُم أَنَا أُمةٍ بعد وادكَرَ منْهما نَجا الَّذي وقَالَ * بِعالمينَ الْأَحلَامِ بِتَأْوِيلِ

 وسبعِ عجاف سبع كُلُهنَّيأْ سمانٍ بقَرَات سبعِ في أَفْتنَا الصديقُ أَيها يوسف * فَأَرسلُونِ
لَاتنْبأُخَرَ خُضْرٍ سو اتابِسلِّي يلَع جِعالنَّاسِ إِلَى أَر ملَّهونَ لَعلَمعونَ قَالَ * يعتَزْر عبس 
] اينها: [گفتند«ني: يع ،1تَأْكُلُونَ) مما قَليلًا إِلَّا سنْبله في فَذَروه حصدتُم فَما دأَبا سنينَ

 رهايى كه دو آن از كسى نيستيم و دانا پريشان خوابهاى تعبير به ما و. اند پريشان خوابهاى
 تعبير از را شما من: گفت بود، آورده خاطر به] را يوسف پيام[ زمانى مدت از پس و يافته
 صديق، ىا يوسف، اى:] گفت[بفرستيد. ]  زندان به[ مرا پس. دهم مى خبر]  خواب[ آن
 و سبز خوشه هفت و خورند مى را آنها الغر] گاو[ هفت كه فربهى گاو هفت]  باره[ در

 تا گردم باز] منتظر[ مردم نزد به من كه باشد. ده پاسخ ما به خشك ديگر]  خوشه هفت[
 چه هر گاه آن كنيد، كشت پياپى سال هفت: بدانند. گفت] را خواب اين تعبير[ آنان

 »خوريد. مى آنچه از اندكى مگر بگذاريد، اش خوشه با را آن بدرويد،

يعني اي متخصص و كارشناس بين المللي در امور كشورها و ممالك! ما اين قضيه 
 خورند مى را آنها الغر] گاو[ هفت كه فربهى گاو هفت« را چگونه تحليل و تفسير كنيم: 

 راهنمايي كن؟ ؟ در اين مورد ما را »خشك ديگر]  خوشه هفت[ و سبز خوشه هفت و

آن گاه يوسف آن را تفسير نمود و آن را به يك برنامة كاري تبديل كرد، از اين رو 
تمكين در حق وي يك سركاية ادراكي و ارائة راه حل براي براي حل بحرانهاي پيش 
رو و كيفيت تعامل با آنها قرار گرفت. در اين هنگامه بود كه مهارت يوسف پديدار 
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 إِنَّك قَالَ كَلَّمه فَلَما لنَفْسي أَستَخْلصه بِه ائْتُوني الْملك (وقَالَايد: گشت. خداوند مي فرم
مونَا الْييينٌ لَدكم (  ويژه نديم را او تا آوريد من نزد به را او: گفت پادشاه و«يعني:  ،1أَمينٌ
] و[ ارجمند ما نزد امروز تو: گفت پرداخت، سخن به او با چون پس. گردانم خود

 »امانتدارى.

از اين رو خداوند او را مقبوليت بخشيد و پادشاه از وي خواست تا تخصص و 
مهارت خويش را اظهار دارد و چون او را كارشناس اقتصادي طراز اول يافت، آن گاه 

] و[ ارجمند ما نزد امروز تو«، يعني: ]54: يوسف[ أَمينٌ)، مكينٌ لَدينَا الْيوم (إِنَّكگفت: 
 امانتدارى.

) حفيظٌ إِنِّي الْأَرضِ خَزَائنِ علَى اجعلْني (قَالَآن گاه اين امر مترتب گرديد:  يمل2ع 
گفت: مرا بر خزائن اين سرزمين بگمار. كه من نگاهدارنده اى دانا  )يوسف«(يعني: 
 .»هستم

 اجعلْني(ط عبارت: پس به مفهوم تمكين بنگر. آن گاه جريانها افراطي آمده و فق
را برش مي دهند، بدون آن كه به سباق آيات توجه نمايند و آن گاه  )الْأَرضِ خَزَائنِ علَى

 مدعي مي شوند كه اين آيه مفيد مشروعيت تالش براي دست يابي به سلطه است.

خالصه اين كه ابتدا بايد انسان معرفت و تخصص ذاتي اش را به اثبات برساند و  
و سران مملكت مهارتها و تخصصاتش را بداند و همگي بگويند: اين گره به دست مردم 

                                                           
 .]54: يوسف[ - ١
 .]55: يوسف[ - 2



١٧٣ 
 

تو باز مي شود و تو مي تواني هر كاري را كه به تو سپرده شود، آسان نمايي، و اين فقط 
 به خاطر اين است كه تو انديشمند، كارشناس و در فن خود متخصص هستي. 

خداوند آن را ساخته و به وجود بنابراين، تمكين يك تصرف الهي محض است كه 
مي آورد و ما مكلف هستيم تا برنامه ريزي كنيم. از جمله اين كه براي عمران و آباداني 
زمين تالش كنيم و تخصصات خويش را توسعه دهيم و براي بازسازي و بناي كشورها و 

داوند پرستش اهللا و تزكية نفس همت گماريم و هر گاه در همة اين موارد موفق شديم، خ
به ما آوازه و شهرة جهاني مي بخشد و مي توانيم به اين امر تمكين بناميم و اين تمكين در 
حق ملتها به مثابة محبت و مودت در حق افراد است كه خداوند آن را در دلها قرار مي 

  دهد و ما فقط براي اسباب و مقدمات آن تالش مي كنيم.

حق حضرت يوسف، كليد علم است تا  نخستين كليد از كليدهاي مفهوم تمكين در
جايي كه اين كليد بارها تكرار شده است. به اين فرمودة حضرت يعقوب دقت كن: 

ككَذَلو) تَبِيكجي كبر كلِّمعينْ وتَأْوِيلِ م (يثادپروردگارت بدينسان و«، يعني: 1الْأَح 
 »آموزد. مى تو به) خواب تعبير( احاديث تأويل از و گزيند مى بر را تو

 أَكْرِمي لامرَأَته مصرَ منْ اشْتَرَاه الَّذي (وقَالَآن گاه به دنبال آن خداوند مي فرمايد: 
اهثْوى مسنَا أَنْ عنْفَعي أَو ذَها) نَتَّخلَدزنش به خريد را او كه مصر اهل از و كسى«يعني  ،2و 
 ».گيريم فرزندى به را او يا بخشد سود ما به كه شايد دار، گرامى را او: گفت
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) الْأَرضِ في ليوسف مكَّنَّا (وكَذَلكو سپس مي فرمايد:   هلِّمنُعلبدينسان و«يعني  ،1و 
از اين رو كليد علم دو بار » بياموزيم. او به تا و. داديم تمكّن سرزمين آن در را يوسف

 تكرار شد.

 د اداركي مهم است.بنابراين، تعليم احاديث كلي

 كمال به و چون«يعني: « 2حكْما وعلما)، آتَينَاه أَشُده بلَغَ (ولَماسپس خداوند فرمود: 
 »داديم. علم و حكمت او به رسيد،] خود[ رشد

 ذَلكُما يأْتيكُما أَنْ قَبلَ بِتَأْوِيله نَبأْتُكُما إِلَّا تُرْزقَانه طَعام يأْتيكُما (لَاتا اين كه فرمود: 
 آنكه مگر آورند نمى برايتان شماست روزى كه را غذايى هيچ«يعني:  ،3ربي) علَّمني مما
 اين. سازم مى خبر با افتد، اتّفاق برايتان]  مصداقش[ آنكه از پيش آن تعبير به را شما

 آموخته من به پروردگارم كه است] ها[ چيز]  قبيل آن[ از]  خواب تعبير بر توانايى[
 ».است

 از اين رو براي چهارمين بار اين كليد علمي در حق حضرت يوسف تكرار مي شود. 

) عليم ربك (إِنَّو شايد سبب تقديم علم بر حكمت در آيه:  يمكبراستي «، يعني: 4ح
 اشد.و در دو آية ديگر اين سوره نيز همين امر ب» پروردگارت داناي با حكمت است.
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زيرا تمكين كه از مقتضيات علم الهي است كه خداوند به حضرت يوسف عنايت 
كرده است، بر خالف آن چيزي باشد كه خداوند در حق حضرت ابراهيم فرموده است: 

شَّرُوهبيمٍ بِغُلَامٍ (ولع * لَتفَأَقْب رَأَتُهي امرَّةٍ فص كَّتا فَصههجو قَالَتو وزجع قعقَالُوا يم * 
كقَالَ كَذَل كبر إِنَّه وه يمكالْح ( يملدادند مژده دانا فرزندى به را او و«يعني:  ،1الْع  *

 زنى پير] آيا: [گفت و نواخت خود چهره بر اى سيلى و آمد پيش زنان بانگ همسرش
 او گمان بى. است فرموده چنين پروردگارت: * گفتند] آورد؟ مى دنيا به فرزند[ نازا

 »داناست. حكيم

خداوند در اين آيه حكمت را بر علم مقدم فرمود؛ زيرا اكرام وي به فرزند علي 
رغم كهولت سني از مقتضيات حكمت الهي است و آن گاه داستان با شكوه حضرت 
يوسف روي داد و تخصصات ارزشمند و مواهب و ملكه ها و سرمايه هاي علمي و 

و شامل همة مردم مصر شد تا اين كه همگي اعتراف كرده و ادراكي وي آشكار گشته 
گفتند: ما به مهارت و تخصص واالي تو پي برديم و اينك از معادن شناخت و علم خود 
برخي از برنامه هاي اجرايي و راهكارها را اظهار نما تا كشور از خطر اقتصادي نجات 

 يابد.

مي خورند و هفت خوشة خشك  پادشاه نيز هفت گاو الغر را كه هفت گاو چاق را
 في أَفْتُوني الْملَأُ أَيها (ياو هفت خوشة سبز را در خواب ديده بود. آن گاه گفت: 

(ايؤْيزيرا ما به تخصص و » گوييد. پاسخ من به خوابم،] باره[ در جماعت، ، يعني: اى2ر
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 للرُّؤْيا كُنْتُم (إِنْ. مهارت نياز داريم تا اسرار اين رويداد آينده را براي ما باز كند
(  »كنيد. مى تعبير را شماخواب اگر«، يعني: 1تَعبرُونَ

اما در ميان آنان كسي نبود كه به اين مهارت و تخصص آگاهي داشته باشد. از اين 
) الْأَحلَامِ بِتَأْوِيلِ نَحنُ وما أَحلَامٍ أَضْغَاثُ (قَالُوارو گفتند:  ] اينها: [گفتند«، يعني: 2بِعالمينَ
 » نيستيم. دانا پريشان خوابهاى تعبير به ما و. اند پريشان خوابهاى

لذا آنان علم را نفي كردند، علمي كه نظرية قرآني را در مورد تمكين مورد تاكيد 
قرار مي دهد و همانا كليد آن در حق حضرت يوسف بر اساس علمي استوار بود كه از 

عطا كرده بود. آن گاه مردم جامعه در جستجوي اين  آن بهرمند بود و خداوند به وي
 كليد بر آمدند و خداوند مي فرمايد: 

 أَيها يوسف * فَأَرسلُونِ بِتَأْوِيله أُنَبئُكُم أَنَا أُمةٍ بعد وادكَرَ منْهما نَجا الَّذي (وقَالَ
 وأُخَرَ خُضْرٍ سنْبلَات وسبعِ عجاف سبع يأْكُلُهنَّ نٍسما بقَرَات سبعِ في أَفْتنَا الصديقُ
اتابِسلِّي يلَع جِعالنَّاسِ إِلَى أَر ملَّهلَع (  يافته رهايى كه دو آن از كسى و«يعني:  ،3يعلَمونَ

 آن تعبير از را شما من: گفت بود، آورده خاطر به] را يوسف پيام[ زمانى مدت از پس و
 در صديق، اى يوسف، اى:] گفت[بفرستيد. ]  زندان به[ مرا پس. دهم مى خبر]  خواب[
 و سبز خوشه هفت و خورند مى را آنها الغر] گاو[ هفت كه فربهى گاو هفت]  باره[
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 تا گردم باز] منتظر[ مردم نزد به من كه باشد. ده پاسخ ما به خشك ديگر]  خوشه هفت[
 »بدانند.] را خواب اين تعبير[ آنان

در اينجا متوجه مي شويم كه مردي كه فرستاده شده بود، با صراحت به حضرت 
يوسف مي گويد كه آنان در جستجوي راز علمي و اداركي هستند كه براي حل آن 

 دچار مشكل شده اند.

بنابراين، مالحظه نماييد كه چقدر خداوند كلمة علم را در آيات مذبور تكرار نموده 
 است.

سف علم و دانش شگفت انگيز خودش را اظهار مي كند و به حل بحران آن گاه يو
 اقتصادي مي پردازد.

 إِلَّا سنْبله في فَذَروه حصدتُم فَما دأَبا سنينَ سبع تَزْرعونَ (قَالَخداوند مي فرمايد: 
 چه هر گاه آن نيد،ك كشت پياپى سال هفت: يعني: [يوسف] گفت ،1تَأْكُلُونَ) مما قَليلًا

 »خوريد. مى آنچه از اندكى مگر بگذاريد، اش خوشه با را آن بدرويد،

 »كنيد. كشت پياپى سال هفت«يك برنامة هفت ساله را طراحي مي كند: 

لذا نياز پيدا شد تا يك برنامه ريزي درازمدتي براي كشاورزي و برمانه ريزي انبار و 
 گيرد. مقدار مشخصي براي خرج و انفاق انجام
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 ،1)تَأْكُلُونَ مما قَليلًا إِلَّا سنْبله في فَذَروه حصدتُم فَما دأَبا سنينَ سبع تَزْرعونَ (قَالَ
 آنچه]  مردم كه[ آيد مى پيش]  قحطى و[ سخت]  سال[ هفت آن، از پس گاه آن«يعني: 

 كه آنچه از اندكى مگر خورند مى بوديد، كرده ذخيره ها]  سال[ آن براى پيش از كه را
 »كنيد. مى انبار]  دوباره كشت براى[

لذا آنان را به چيزي راهنمايي كرد كه پوشة گندم را ايمن سازد به طوري كه تا 
 زمانهاي طوالني و تا پايان بحران اقتصادي گندم از بين نرود و فاسد نگردد

ي (ثُمأْتنْ يم دعب كذَل عبس اددش ا أْكُلْنَيم تُممنَّ قَديلًا إِلَّا لَها قَلمنُونَ) مص2تُح ،
 آن در و بينند مى باران مردم كه آيد مى سالى]  سال هفت[ آن از پس گاه، آن«يعني: 

 »بفشرند. را] افشردنيها سال[

و ترديدي نيست كه اين توصيه و راهكار يوسف به كشاورزي يك قضية علمي بود 
اقشه داشته و تفاصيل زيادي را به دنبال دارد و قرآن كريم بنابر روش استوار كه محل من

خود در اكتفا به نتايج و كلي گويي اش و خالصه كردن مقدمات و طي كردن مسلكهاي 
تفصيلي به آن نپرداخته است، قضيه اي كه بين يوسف و مردم مصر روي داد، آن هم در 

فراورده هاي تعيين كنندة كشاورزي كه براي  مورد پتانسيل كشاورزي و نوعيت كشت و
 حل بحران بدان نياز داشت.

از قبيل اين كه از چه كشتي تا پايان بحران در امر كشاورزي استفاده شود و در چه 
ميدان و مساحتي اين كار انجام پذيرد و چه افرادي در اين امر مشاركت داشته باشند و 
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بزارآالت آن كدامند؟ همگي اين موارد از مهارتها نيازهاي كشاورزي از قبيل آبياري و ا
و تخصصات ريشه دار يوسف بودند كه از عمق پختگي و تبحر كافي برخوردار بوده و 
براي ملت مصر ارائه مي شوند، ملتي كه در امر كشاورزي يد طواليي داشته و مدت 

 .هفت هزار سال است كه بر كرانة رود نيل به امر كشاورزي اشتغال دارند

وقتي مصريها سخنان اين سرور با صالحيت را شنيدند و به راهكارهايي كه در امر 
كشاورزي ارائه نمود، توجه كردند، قطعا به حيرت افتادند، چنان كه آنان را به چالش 
كشيد و با نور وحي با تفصيل كامل براي آنان، از امري پرده برداشت كه از تخصصات و 

 مهارتهاي ويژة آنان بود! 

) اين است كه امر دأَبا سنينَ سبع تَزْرعونَ قَالَو نيز مراد از اين فرمودة خداوند: (
كامال اضطراري است و شرايط ويژه اي حاكم است و همگي بايد براي اين كار بسيج 

 شوند تا در سالهاي قحط گندم انبار شده باشد.

كه متخصصين درو كردن گندم برنامه اي ديگر است، طرحي  (حصدتُم)و مراد از: 
. تَأْكُلُونَ) مما قَليلًا إِلَّا سنْبله في فَذَروه حصدتُم (فَمابايد به آن اقدام نمايند. و منظور از: 

طرح ديگري است كه بايد متخصصين امر خزانه داري و انبار بايد براي انجام آن اقدام 
 ورزند.

شخصي را براي انبار گندم ارئه نموده و نيز از اين رو حضرت يوسف پتانسيل م
كيفيت دخل و هزينه و مقدار مصرف را كه چگونه سالهاي قحط را پشت سر بگذرانند و 

 آن را به مناطق شام و كشورهاي مجاور صادر كنند، نيز آموخت.
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بنابراين، اينها موارد تخصصي بسيار دهشت انگيز و اعجاب آوري بودند كه در 
تجربيات فراوان و سوابق درخشاني در امر كشاورزي داشتند، ولي اين براي ملتي كه 

گونه مهارتها از قبيل: تخصص اقتصادي برنامه ريزي شده، تخصص در فنون حيات، 
تخصص انبار كردن و كشاورزي و دور كردن، و ديگر امور فني دقيق را تجربه نكرده 

 بودند.

يوسف براي آنان نمايان گشت و لذا وقتي اين عمق مهارت و بعد ادراكي حضرت 
به مركز تصميم گيري مخابره شد، آنان خود را با شتاب به نزد وي رساندند، در حالي كه 
آوازة علمي وي از خودش سبقت برده بود، چيزي كه شديدا كشور بدان نياز داشت و 

 آنان در اين زمينه كارشناس و خبيري نداشتند. 

) ائْتُوني الْملك (وقَالَاهللا تعالي مي فرمايد:  نزد به را او: گفت پادشاه و«يعني:  ،1بِه 
 »آوريد. من

، يعني: 2النِّسوةِ) بالُ ما فَاسأَلْه ربك إِلَى (ارجِعاما يوسف نپذيرفت و اظهار داشت: 
 » بپرس. زنان آن او از شأن از و گرد باز سرورت] نزد[ به: گفت«

پافشاري كرد و بار دوم افرادي را در طلب او باز پادشاه در جستجوي يوسف 
 نزد به را او: گفت پادشاه و«يعني:  ،3لنَفْسي) أَستَخْلصه بِه ائْتُوني الْملك (وقَالَ فرستاد.

 ».گردانم خود ويژه نديم را او تا آوريد من
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كه بنابراين، يوسف امارت را طلب نكرد و براي آن سعي و تالش ننمود و تمكيني 
خداوند در حق وي به شرح آن پرداخته است، در حقيقت تصميمي است كه از هر خانة 
متخصص و مركز تصميم گيري در زمان وي انجام پذيرفته است مبني بر اين كه اين فرد 
داراي تخصص علمي ويژه و انحصاري است و ما به وي نياز شديد داريم. از اين رو 

با او سخن گفت و افق علمي و تخصص ويژة وي را وقتي پادشاه با وي هم مجلس شد و 
) مكينٌ لَدينَا الْيوم (إِنَّك مشاهده كرد، گفت: ] و[ ارجمند ما نزد امروز تو«، أَمينٌ

 »امانتدارى.

پادشاه زماني به يوسف چنين گفت كه به پاس اين راهكارها به وي مناصبي را 
يوسف براي دسترسي به كرسي حكومت  پيشنهاد كرد و يوسف نمي پذيرفت. از اين رو

تالش نكرد و غيب گوئي و كهانت نيز نكرد، بلكه در اين زمينه متخصص و دورانديش 
و داراي يك روية استراتيژيك بود كه مي توانست دهها قرينه آينده را ترسيم نمايد، 

 بنابراين، اين يك نگاه و تئوريسين نسبت به آينده است.

ما در مقابل يك تخصص پيامبرگونة ناب قرار داريم؟ يا اين  شايد شما بپرسيد: آيا
 كه اين امر با تالش و كنكاش و تحقيق نيز به دست مي آيد؟

در پاسخ مي توان گفت كه ما از حضرت يوسف سخن مي گوييم كه در خانة 
نبوت تربيت شده و در طول چهار نسل انوار آن در خانةشان متراكم شده اند، زيرا 

ر بزرگوار، پسر پيامبر بزرگوار، پسر پيامبر بزرگوار، پسر پيامبر بزرگوار، يوسف پيامب
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وي را كريم بن كريم بن  يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم بوده و آن حضرت
 1كريم بن كريم ناميده است

و قطعا اين خانواده از نسب بااليي برخوردار بوده و در علم، واليت، رهبري و 
بوده است و يك كودك در چنين محيطي با تخصص و پختگي رشد  فرمانروايي متبحر

 مي كند و اگر از مرتبة نبوت فاصله داشته باشد، مسلما رهبر و فرمانروايي خواهد بود.

و اين امر در عرف آن زمان رواج داشت، چنان كه تعدادي از پادشاهان خانواده 
آمون كه در سن بيست و  هاي فرعوني نسل در نسل پادشاه بودند، چنان كه توت عنخ

اندي سالگي وفات كرد، از مشهورترين فرمانروايان تاريخ در سن كودكي به شمار مي 
 رود، زيرا در خانواده اي شاهي بزرگ شده بود.

پس چه مي انديشيد در مورد فردي كه با وجود كودكي علوم نسلهاي فراواني از 
شام و كشورهاي مجاور آن براي حل  انبيا در خانواده اش انباشته شده است و همة مردم

و فصل قضايا و احكام به نزد آنان مراجعه مي كنند و عالوه بر آن خداوند او را به عنصر 
 نبوت و نورانيت آن گرامي داشته است؟

از اين رو بذر علم و تخصصات قرنها و چكيدة رهبري خانه هاي نياكان و اجدادش 
نت الهي در هستي در درون يوسف رشد كرده و مهارتهاي داوري بين مردم و شناخت س

 و متبلور گشت.
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از اين رو اين نمونة ادراكي يوسفي كه مملو از مهارت، علم، درايت، فهم و تدبير 
بود، به طوري كه همة دست اندركاران ادارات و دستگاه حكومتي در دولت مصر به وي 

اصل و قاعده در «آن اين كه: مراجعه مي كردند، ما را به ياد قاعدة اصولي مي اندازد و 
 »افعال انبيا، عموم است، مگر اين كه دليلي بر خاص بودن آن وجود داشته باشد.

لذا در اينجا اموري نبوي داشته كه نشان از ويژگي آنان دارد و قانون اين است كه 
و حكام ساير افعال انبيا از قبيل: مناسك و عبادات، ادارة امور، اشغال، مكاتبة فرمانروايان 

به عنوان منهج و روش آموزشي صادر شده اند، ولي ما آنها را به شيوة آموزش، تمرين و 
 ممارست فرا مي گيريم و مي سازيم و آنان، آنها را با تعليم الهي مي سازند.

بنابراين، همة مواردي كه از قبيل: سخراني، فتوا، قضاوت، ادارة امور، كارها و 
ل، مكاتبة فرمانروايان، شيوه هاي ديپلوماسي اي در سيرة انبيا شغلها، صنايع، مديريت اموا

به شمار مي روند، مبني بر اين است كه اين موارد رفتارهاي نبوي هستند كه خداوند آنها 
را آشكار ساخته است تا نمونه هايي براي پيروي باشند و ما آنها را تطبيق دهيم و ادوات 

 و ابزار آنها را گرد آوريم.

ون همة انبيا بوده است و حضرت يوسف نيز اين گونه است، چنان كه مهارت اين قان
كشاورزي اش را آشكار كرد و ملتي كه در امر كشاورزي پخته بودند، مبهوت شدند و 
پاره اي از تدابير و راهكارها را براي آنان ارائه كرد و كشور را از بحران اقتصادي نجات 

است؟ مصدر آن نبوت و توأم با تخصص است و نمونه داد. بنابراين منشأ اين عملكرد كج
اجرايي و تطبيقي را در جلو ما نهاده است، زيرا قانون در افعال انبيا، عموميت و تطبيق 

 است، مگر رفتارهاي نادري كه از ويژگي هاي آنان به شمار مي روند.
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اين است سبب آن چيزي كه خداوند چكيده و نگاه اجمالي از زندگي حضرت 
ف را براي ما باقي گذاشته است، در حالي كه وي شصت الي هفتاد سال عمر كرده يوس

است و ممكن بود دهها صحنه از زندگي وي را ثبت مي كرد، ولي خداوند بقيه 
رويدادهاي عمر مباركش را از اذهان مردم زدود و اين پرتوها را براي ما ماندگار 

رت يوسف با موهبت و نبوت ساخت، زيرا اين يك منهج آموزشي است كه به حض
حاصل شده بود و از ما خواسته شده تا آن را اجرا كنيم و ممكن است ما آن را با 
تخصص و تحقيق و معرفت و موهبت، و نيز با بحث علمي و ايجاد تيمهاي پژوهشي به 

مناسك و احكام حج را عمال از «فرموده است:  دست آوريم. چنان كه آن حضرت
يعني من مجموعه اي از مناسك را در جلو شما انجام مي دهم تا شما  1»من ياد بگيريد.

 آن را مشاهده نموده و انجام دهيد و در آنها مهارت حاصل كنيد.

بنابراين، گويا حضرت يوسف مي گويد: شما از من مجموعه اي از مهارتهاي عملي 
تالش كنيد عين و مديريتي را بياموزيد، مهارتهايي كه از من فرد موثقي ساخته اند و 

همين موارد را با توجه به شرايط و زمان و جامعه و سقف ادراكيتان بكار ببريد تا مانند 
من به وظايف عصرتان عمل نماييد و بدين شكل اثري از نام تمكين برايتان به وجود مي 

 آيد.

وقتي آن فرد به نزد يوسف آمد و از او پرسيد كه پادشاه چنين خوابي ديده است، 
در نزد تو تدبير و چاره و بينشي براي ادارة مملكت كه خداوند با نور نبوت برايت آيا 

گشوده است، وجود دارد تا آن را به رأي و تدبير جامعه بيفزاييم، يوسف اظهار داشت 
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كه خالصه اي از راهكارها و پيشنهادات را به آنان تقديم مي كند و فقط يوسف اين 
كند، بلكه اينها مجموعه اي از رهنمودهايي براي  پيشنهادات مذكوره را عملي نمي

 جامعه بودند كه همگي براي اجراي آنها بپا خواستند و موفق شدند.

قضية تمكين تنها در زندگي اداركي حضرت يوسف منحصر نمي شود، بلكه 
معارف ديگري وجود دارد كه آنها را به تمدن اصيل مصري افزوده است چنان كه 

يري تشريعي را به منظومة قوانين مصري در آن زمان آشكار نمود. قانوني نادر و تغي
 أَيتُها مؤَذِّنٌ أَذَّنَ ثُم أَخيه رحلِ في السقَايةَ جعلَ بِجهازِهم جهزَهم (فَلَماخداوند مي فرمايد: 

 ولمنْ الْملك صواع نَفْقد قَالُوا * تَفْقدونَ ذَاما علَيهِم وأَقْبلُوا قَالُوا * لَسارِقُونَ إِنَّكُم الْعيرُ
اءج لُ بِهميرٍ حعأَنَا بو بِه (يمعديد، فراهم برايشان را سازوبرگشان كه هنگامى«، يعني: 1ز 
 كاروانيان، اى: كه داد ندا اى دهنده ندا گاه آن. نهاد برادرش خرجين در را]  پادشاه[ جام
 ] پاسخ در[*  ايد؟ كرده گم چه: گفتند كرده، ايشان سوى به * روى ستيده دزد شما

]  جايزه[ شتر بار يك بياورد، را آن كه كس هر و ايم كرده گم را پادشاه جام: گفتند
 » هستم.]  وعده[ اين ضامن من و داشت خواهد

 في لنُفْسد جِئْنَا ما علمتُم لَقَد تَاللَّه (قَالُواآن گاه برادران يوسف در پاسخ گفتند: 
 به] سوگند: [گفتند«يعني:  ،2كَاذبِينَ) كُنْتُم إِنْ جزَاؤُه فَما قَالُوا * سارِقينَ كُنَّا وما الْأَرضِ
ايم *  نبوده دزد] هرگز[ و كنيم فساد سرزمين اين در تا ايم نيامده ما كه ايد دانسته خدا،
 »چيست؟ باشيد، گودروغ اگر] كار[ اين كيفر: گفتند
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يعني اگر اين اتهام به اثبات برسد و شواهد و قرائن صحيحي يافت شود،؛ شما براي 
چه حكم و داوري اي راضي مي شويد؟ آن گاه برادران يوسف با اعتماد نفس كامل 
گفتند: اگر اين اتهام در حق ما به اثبات برسد، فرد سارق بايد به عنوان اسير بازداشت 

 كسى]  گرفتن اسير[ كيفرش: گفتند« ،1جزَاؤُه) فَهو رحله في وجِد منْ جزَاؤُه ا(قَالُوشود. 
 »است. كيفرش او خود]  مجازات[ پس. شود يافته خرجينش در]  آن[ كه است

) وِعاء منْ استَخْرَجها ثُم أَخيه وِعاء قَبلَ بِأَوعيتهِم (فَبدأَ يهبه شروع پس«يعني:  ،2أَخ 
 خرجين از را آن گاه آن كرد، برادرش خرجين از پيش آنان خرجينهاى] جستجوى[

 » .كشيد بيرون برادرش

 تدبير يوسف براى بدينسان« يعني:  ،3ليوسف) كدنَا (كَذَلك در ادامه خداوند فرمود:
 »كرديم.

ش منظور اين است كه حضرت يوسف نياز شديدي به تخصص و مهارت برادر
براي ادارة امور اقتصادي مملكت مصر دارد و وقتي او به مديريت امور اقتصادي اقدام 
نمود و براي آن برنامه ريزي نمود، نياز به تيمها و كادرهاي متخصصي براي اجراي آنها 
پيدا كرد، لذا منتظر رسيدن برادرانش به مصر ماند و چون به رسيدن آنها به سرزمين مصر 

 اقدام به اجراي قانوني نمود كه در عرف و قوانين مصري سابقه نداشت. آگهي پيدا كرد، 
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 ،1الْملك) دينِ في أَخَاه ليأْخُذَ كَانَ (ماخداوند به اين امر اشاره نموده و مي فرمايد: 
 ».گيرد]  اسارت[ به را برادرش پادشاه آيين در توانست مى «يعني: 

امر وجود نداشت، اما يوسف كه به عنوان  يعني در قوانين مصر تا آن زمان اين
مشاور و رايزن اقتصادي بود، فهميد كه توانمندترين فرد بر ادارة جزئيات اقتصادي 

 برادرش است تا كشور را به سرزمين امن عبور دهد.

اما مدرك قانوني كه بتواند برادرش را در نزد خود نگه دارد، چيست؟ لذا آنان را 
تا وادار شوند با استناد به شريعت اجدادشان اسحق و ابراهيم براي در مرحله اي قرار داد 

تحقق اين هدف تن دهند و اين نظام قضايي بود كه متهم به داوري آن گردن مي نهاد و 
 براي پذيرش كيفري آن ملزم مي شد. 

 علْمٍ ذي كُلِّ وفَوقَ نَشَاء منْ درجات (نَرْفَعاز اين رو خداوند در ادامة آيات فرمود: 
( يملدانايى اى، داننده هر از برتر و گردانيم مى بلند بخواهيم كه را كس هر درجات« ،2ع 

 »هست.

لذا باز خداوند مسألة علم را تكرار مي كند؛ زيرا علم كليد قضية تمكين در حق 
 سيدنا يوسف بود.

م و بنابراين، اساس تمكين براي حضرت يوسف به كليد علم باز مي گردد، عل
دانشي كه وقتي متبلور گرديد و راهكارها و تدابيرش در امور كشاورزي و درو كردن و 
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ادارة امور مملكت ظاهر شد، آن گاه مجموعة كادرهاي اداري به نزد وي آمدند و از وي 
خواستند تا با وي قرار داد و معاهده ببندند تا آنان را به خوشبختي برساند و به عنوان 

رايزن و مشاور در ديوان پادشاهي استخدام شود و او بارها آنان را از كارشناس، وزير، 
 خود دور مي كرد و نمي پذيرفت.

خالصه اين كه يوسف امارت را نپذيرفت و براي آن تالش نكرد و براي اين  
مرا بر خزائن اين سرزمين «خواسته دروازة كسي را نكوبيد. و مراد از اين گفته اش: 

ش نبود، بلكه آنان به او روي آوردند و با توجه به شناختي كه از گفتة نخستين» بگمار
مهارت شگفت انگيزش داشتند كه منبعث از نور نبوت بود، در چرخش امور مصر از وي 
كمك خواستند. و آن گاه پادشاه فردي را براي طلب وي فرستاد و يوسف قاصد وي را 

و چون يوسف پس از اصرار فراوان باز گرداند و بار دوم پادشاه از او مالقات خواست 
مالقات با وي را پذيرفت و پادشاه به وي پيشنهاد كرد تا در هر پستي كه مي خواهد قرار 
بگيرد، وي يك پست جزئي اي را كه عبارت بود از امور خزانه داري پذيرفت و به او 

، بلكه پس از نگفت: من پيامبرم و تو پادشاه بي ديني هستي، لذا اين مكان را به من بسپار
 اصرار زياد پذيرفت تا امور اقتصادي مملكت را اداره كند. 

لذا پس از اين روشنگري كسي بيايد و آية كريمه را طوري تفسير نمايد كه دليلي 
براي جواز حيله گري براي رسيدن به كرسي حكومت ، آن هم با شيوه ها و راههاي 

ارد شود و اين را هدف بزرگي قرار گوناگون باشد و براي رسيدن به آن از هر دري و
 دهد، مسلما اين جرأت بزرگي بر شريعت و چسباندن فهم اشتباهي به قرآن كريم است. 

داستان ذوالقرنين نمونة ديگري براي قضية تمكين است كه خداوند چندين مرتبه از 
 آن با الفاظ تمكين ياد كرده است.
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 ذكْرًا * إِنَّا منْه علَيكُم سأَتْلُو قُلْ الْقَرْنَينِ يذ عنْ (ويسأَلُونَكخداوند مي فرمايد: 
 شما بر را او از يادى: بگو. پرسند مى تو از القرنين ذى باره در و« ،1الْأَرضِ) في لَه مكَّنَّا
 »بخشيديم. تمكّن او به زمين در ما يقين * به خواند خواهم بر

 شَيء كُلِّ منْ وآتَينَاهد مي فرمايد: (بنابراين اساس قضية تمكين چيست؟ خداون
 »داديم. سامانى او به چيزى هر از و«، يعني: 2)سببا

بنابراين، ذوالقرنين فرمانروايي و مملكت داري را نطلبيد، بلكه خداوند اسباب و 
سامان آن را برايش فرا]م نموده و به پايه هاي قدرتش استحكام بخشيد تا اين كه سفر 

فتن به طلوعگاه خورشيد و دورترين نقطة سمت مشرق كه لشكرها و ارتشها مي براي ر
 توانند بدانجا بروند برايش فراهم گرديد.

در اينجا سفر به معناي همراهي كارشناسان امور دريايي، رجال حكومتي و لشكر، 
 خدمه، نقشه كشان و جغرافيا دانان، برنامه ريزان امور آذوقه و تغذية لشكر و نيروي
دريايي است و سفر به سمت مغرب و به جايي كه خداوند از آن به عنوان دو سد ياد 
كرده است و مفسران براي كشف معناي دقيق و محل آن در جهان دست به تحقيق و 

 كنكاش زده اند. 

قرآن از عملكرد بشريي با ما سخن مي گويد كه در مرحله اي از تاريخ روي داده 
ر در منطقة مشخصي بر روي كرة زمين اتفاق افتاده است، اما است و بدون ترديد اين ام

 محل آن كجاست؟ 
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هارون الرشيد سالم ترجمان را كه يك كارشناس اسالمي بود تجهيز نموده و وي ر 
اعزام نمود تا به دورترين نقطة شمال كرة زمين سفر كند تا براي شناسايي سدي كه 

 ذوالقرنين ساخته بود، تحقيق كند.

كه در مورد تفتيش و جستجوي محلي كه قرآن كريم بدان اشاره كرده  اين علم
است، از نصوص مقدسي است كه اروپاييها براي تفتيش آثار مكاني موجود در كتاب 
مقدس توجه نموده اند و به آن اركيولوژي يا علم حفره برداري كتاب مقدس نام نهاده 

ا اثري معين ياد كرده است، از اند و معناي آن اين است كه تورات از محلي مشخص ي
اين رو تيمهايي براي شناسايي آن محل را تجهيز مي نمايند تا تالش كنند اين اثر مذكور 
را در آنجا شناسايي كنند يا قرينه اي كه آن حفره برداري ها خبر مي دهند را بيابند و 

 قرآن به اين امر اشاره كرده است. 

 را آن و« ،1مدكرٍ) منْ فَهلْ آيةً تَرَكْنَاها ولَقَد(مثال در مورد كشتي نوح مي گويد: 
يعني آن را به عنوان نشانه اي باقي » هست؟ پندپذيرى آيا پس. گذاشتيم جاى بر اى نشانه

 مي گذارم تا نسلهاي آينده بيايند و حفره برداري كرده و آن را پيدا كنند. 

) * مصبِحينَ علَيهِم رُّونَلَتَم (وإِنَّكُمو نيز خداوند مي فرمايد:   شما و«يعني:  ،2وبِاللَّيلِ
خداوند روستاهاي » .شب هنگام به ]نيز[ * و گذريد مى آنان]  منزلگاههاى[ بر بامدادان

قوم لوط را توصيف نموده و مي فرمايد: شما بامدادان و شامگاهان از كنار آثار و بقاياي 
 ، پس متوجه باشيد. آنان مي گذريد و رفت و آمد داريد
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از اين رو علماي اسالم پيوسته مي پرسند: ذوالقرنين كجاست تا ما ميزان تمكيني كه 
 وي در آن قرار داشت را بدانيم.

تاريخ جهانگردي مشهوري را به ثبت رسانده است، چنان كه سالم ترجمان با تجهيز 
ر در دورترين نقطة آسيا خليفه واثق باهللا مكلف شد تا به سرزمين قفقاز و مناطق سردسي

در جهت سيبري سفر كند تا در آثار جغرافيايي تحقيق كند، مناطقي كه امكان داشت رد 
پايي از سد ذوالقرنين شناسايي شود، لذا وي بدانجا سفر نمود و شريف ادريسي اين سفر 

ي در نگاشته و ابن فضل اهللا عمر )1نزهة المشتاق في اختراق اآلفاقرا در كتابي به نام (
كتاب (المسالك والممالك) كه از كتب موثق تاريخ است، آن را پذيرفته است. لذا اين 
مطلب تاريخي برخي از خاورشناسان را كه خود از كارشناسان علم جغرافيا بودند، به 
هنگام تحقيق به تامل وا داشته و آنان در اين مناطق و سرزمينهاي توصيف شده به انديشه 

اين سفر با معيارهاي تحقيق علمي درست در مي آيد و خاورشناس افتادند و گفتند: 
 روس، كراچوفسكي در اين مورد تحقيق دارد. 

منظور اين است كه اين امر مورد توجه قرار گرفته است و از دانشمندان معاصر 
عالمه ابوالكالم آزاد، وزير فرهنگ اسبق هند نيز كه در مورد علم حفره شناسي قرآن 

شناسي كتاب مقدس كه در كرانة رود اردن و بحر ميت و در سرزمين  كريم و حفره
 فلسطين انجام گرفته است، عنايت ويژه اي داشته است.
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عالمه ابوالكالم آزاد پژوهشهايي را در مورد محل سد ذوالقرنين انجام داده و دكتر 
تاب كاملي عبدالمنعم نمر، وزير سابق مصر در دهه هاي هفتاد تعدادي از مقاالت را در ك

 از ابوالكالم آزاد نقل كرده است.

پژوهشگر ديگري به نام حمدي حمزه ابوزيد، يكي از اعضاي مجلس شوراي 
سعودي كتابي تحت عنوان: (فك اسرار ذي القرنين و يأجوج و مأجوج) نگاشته و در آن 

اين  تحقيق ارزنده اي انجام داده و اسناد چيني را در آن آورده و تالش و تحقيق وي در
مورد قابل تامل است. از جمله اين كه ذوالقرنين مذكور، اخناتون، فرمانرواي فرعوني 
بوده است، اما برخي از متخصصين سخن وي را نپذيرفته اند؛ زيرا تاريخ سفري براي 
اخناتون به اين شيوه كه به مشرق و مغرب سفر نمايد، ثبت نكرده است، اما اين كتاب 

 در اين مورد به شمار مي رود. پيش درآمدي براي تحقيق

بنابراين، مفهوم قضية تمكين كه خداوند اين سرور ارزشمند را به آن توصيف كرده 
 زمين در ما يقين به« ،1سببا) شَيء كُلِّ منْ الْأَرضِ وآتَينَاه في لَه مكَّنَّا (إِنَّااست، چيست؟ 

 »داديم. نىساما او به چيزى هر از بخشيديم و تمكّن او به

لذا خداوند تمكين را توصيف نهايي براي مجموعه اي از فعاليتهاي ذوالقرنين قرار 
داده است و در ميان فعاليتهاي وي، فعاليت ويژه اي كه تمكين نام داشته باشد، وجود 
ندارد، بلكه اين فرد يك سري فعاليتهاي تاريخي و اداري انجام داده و مجموعة 

 به خود گرفته است. فعاليتهايش نام تمكين
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 ما يقين به« ،1سببا) شَيء كُلِّ منْ الْأَرضِ وآتَينَاه في لَه مكَّنَّا (إِنَّاخداوند مي فرمايد: 
 »داديم. سامانى او به چيزى هر از بخشيديم و تمكّن او به زمين در

 اين بحث مربوط به سفر به سمت مغرب است. 

 تَغْرُب وجدها الشَّمسِ مغْرِب بلَغَ إِذَا سببا * حتَّى تْبعفَأَ{ :سپس خداوند مي فرمايد
 فيهِم تَتَّخذَ أَنْ وإِما تُعذِّب أَنْ إِما الْقَرْنَينِ ذَا يا قُلْنَا قَوما عنْدها ووجد حمئَةٍ عينٍ في

 غروبگاه به آنكه كرد، تا دنبال را راهى] خويش مقصد به رسيدن براى[ گاه آن« ،2حسنًا)
 در و كند مى غروب آلود گل اى چشمه در كه يافت]  چنان[ را آن رسيد، خورشيد
 عذاب يا]  توست دست در اختيار[ القرنين، ذو اى: گفتيم. يافت را گروهى آن نزديكى
 »گيرى. پيش] در[ نيك]  رفتارى[ آنان]  باره[ در يا و كنى

ت خالصه و اجمالي اخبار وي را به سمت مناطق شرقي كرة آن گاه خداوند به صور
زمين بازگو مي نمايد و باز به بيان زاوية ديگري از داستان وي با تفصيل بيشتري مي 

 لَا قَوما دونهِما منْ وجد السدينِ بينَ بلَغَ إِذَا حتَّى * سببا أَتْبع (ثُمپردازد و مي فرمايد: 
كَادونَ ونَيفْقَهلًا) يدو ميان به كه گاه آن * تا افتاد راهى دنبال به باز«يعني:  ،3قَو رسيد سد 
 »بفهمند. را زبانى] خويش زبان جز[ توانستند نمى كه ديد را گروهى سد سوى اين و

 يعني آنان از تخصصات علمي و ادراكي محروم بودند. 
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 خَرْجا لَك نَجعلُ فَهلْ الْأَرضِ في مفْسدونَ ومأْجوج أْجوجي إِنَّ الْقَرْنَينِ ذَا يا (قَالُوا
 بينَكُم أَجعلْ بِقُوةٍ خَيرٌ فَأَعينُوني ربي فيه مكَّنِّي ما قَالَ * سدا وبينَهم بينَنَا تَجعلَ أَنْ علَى

منَهيبا) ومدسرزمين اين در مأجوج و يأجوج گمان بى القرنين، ذو اى: گفتند«يعني:  ،1ر 
 ميان در آنكه شرط به كنيم مقرر اى هزينه تو براى كه]  هستى راضى[ آيا پس. فسادگرند

 بهتر است، بخشيده تمكّن آن در مرا پروردگارم آنچه: بسازى؟ * گفت سدى آنان و ما
 » بسازم استوار حايلى آنان ينب و شما بين تا رسانيد يارى مرا]  خويش[ توان با پس .است

بنابراين، وقتي آنان كه نمي توانستند سخني را بفهمند، پس تكه هاي بزرگ آهن را 
از كجا بياورند و مسلما بايد كارخانه هاي استخراج آهن و بسترهاي توليد و ذوب آهن 

 راه اندازي شود؟

 إِذَا (حتَّىخت. قطعا اين تخصصي بود كه ذوالقرنين با لشكرش آن را به آنان آمو
 تا«يعني:  ،2قطْرًا) علَيه أُفْرِغْ آتُوني قَالَ نَارا جعلَه إِذَا حتَّى انْفُخُوا قَالَ الصدفَينِ بينَ ساوى
 آتش] را آهن[ آن آنكه تا بدميد،]  آتش: [گفت ساخت، برابر را كوه دو بين كه گاه آن

 »بريزم. گداخته روى آن بر تا آوريد من نزد به] را آن: [گفت نمود

بنابراين، اين يك تخصص معماري است كه خشتهاي ساختمان را به صورت 
مشخص باالي هم قرار مي دهد تا فضاي خالي را ميان دامنة دو كوه مرتفع سازد و قطعا 

) اين است كه بِقُوةٍ فَأَعينُونياين يك تخصص مهندسي پيچيده اي است. لذا مراد از: (
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وهاي توانمند را در اختيار من قرار دهيد و خود نيز براي كسب اين تخصصات همت نير
 كنيد.

و شايد حكمت از پايان دادن از اين سوره و آغاز سورة مريم با اين سبك و سخن 
 يحيى (يا به ميان آوردن از نيرو و قدرت همين امر باشد. چنان كه خداوند مي فرمايد:

خُذ تَابالْك به يحيى، اى«يعني:  ،1ةٍ)بِقُو بگير. را] آسمانى[ كتاب جِد « 

بنابراين، اين شيوه اي ديگر از قدرت و قوت است تا توجه ما را به خالصة نيروي 
ادراك و ابتكار همراه با قدرت و پختگي در اجرا جلب نمايد و نتيجة اين علوم و معارف 

 همان تمكين است.

مفهوم تمكين را كه در قرآن وارد شده است را در جان كالم اين كه ما مي توانيم 
يك كلمه خالصه نماييم و آن يعني عمران، يا تمدن و يا ساخت و بنا، به اين شكل كه 
تمام موسسات كشور در امر توليد و ساخت تالش كنند، تحقيقات علمي موفقي راه 

اهجو و كودك اندازي شود، توليد قوت و شدت يابد و معادالت فقر كاهش يابند، پن
خياباني يافته نشود، رفاه و آسايش مردم فراهم شود، توليدات كالن ملّي همراه با پختگي 
و توسعه شكل گيرد، كرامت انساني حفظ شود، محيط زيست مورد حمايت قرار گيرد و 

 اصوال همة اين موارد از بستر ايمان و از روزنة ارزشها امكان پذير است.

شن مي شود كه استدالل اخوان و ديگر جريانها از آيات از موارد فوق الذكر رو
تمكين نادرست است و با مسلكهاي فهم و استنباط قرآن هماهنگ نيست، بلكه به قرآن 
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به اشتباهشان متنبه ساخت تا  فهمهاي سرگرداني را مي چسباند كه الزم است آنان را
 معاني قرآن از انحراف و بي راهه كشاندن محفوظ بماند.

*** 
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مقايسه اي بين تصوير تحريف شدة وطن از طرف ذهنيت جريانهاي 
اسالمي و بين تصوير درست براي وطن از نگاه فكر اسالمي و نقطه نظر 

 االزهر شريف

 يكم: تصوير وطن از نقطه نظر جريانهاي اسالمي 

بيماري را بنيان نهاده  گروهها و سازمانهاي اسالمي در طول هشتاد سال گذشته فكر
و در صدد آن هستند تا برداشتي نادرست از برخي مسائل و قضيه هاي بزرگ بسازند و 
استخراج نمايند، علي رغم اين كه ابزارهاي درستي در فهم شريعت نداشته و در فضاي 
روحي بحراني و خفقان و جو متشنج از قبيل: بحران فروپاشي خالفت اسالمي، اشغال 

فشارهاي رواني در اثر زندان،كه بر آنان سايه انداخته است، قرار دارند. از اين  فلسطين،
رو در درون آنان فقاهت و دركي بسيار تحريف شده و مشوه پديد آمده و آن تصويري 
كه از برخي قضايا و مسائل در ذهن آنان قرار دارد، از مسير خود منحرف شده و از اصل 

 خود منقطع و بريده اند.

از جمله اين قضاياي حساس و خطرناك كه از آن تصويري وارونه و معكوس  يكي
ارائه كرده اند، قضية وطن است و اگر ما تصوير وطن را با نگاهي عميق از نقطه نظر اين 
گروهها بنگريم، مفردات و بافته هايي كه در ذهن آنان از وطن شكل گرفته است، 

 كه وطن در عقليت آنان عبارت است از:تركيب يافتة از اصول غربي است، به طوري 

 وطن مشتي خاك و بي ارزش. 
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وطن دوستي عبارت است از احساسات بي ارزش بشري كه بايد با آن مبارزه  
 نمود و مانند بيزاري از گناه و معصيت از آن اجتناب ورزيد.

انديشة وطن را از ذهن بيرون راند؛ زيرا اين انديشه در مقابل خالفت اسالمي و  
 قرار دارد. امت

وطن عبارت است از مرزهاي جغرافيايي ساختة استعمار كه ما آن را دوست  
 نداريم و هيچ تعاملي با آن نداريم.

وطن محلي براي سكونت است كه انسان به آن دل بسته و اهللا آن را مورد  
 نكوهش قرار داده است.

 ت كند.در شرع الهي هيچ آيه و حديثي وجود ندارد كه بر وطن دوستي دالل 
به مكه از خصوصيتهاي ويژه و  حديث مربوط به حب آن حضرت 

 انحصاري مكه است و ديگر سرزمينها به آن قياس نمي شوند.

اينك به ذكر ديدگاههاي علماي بزرگ، از مفسرين، محدثين، فقها، اوليا و اديبان 
را در مي پردازيم كه چگونه شريعت شريف انديشة وطن را مراعات نموده و حب وطن 

درون انسان كاشته و انگيزه هاي فطري اي را در انتساب به وطن و دفاع از آن در روانها 
نهادينه كرده است تا جايي كه شريعت شريف براي انتساب آدمي به وطن آيات و 

 رواياتي را مقرر فرموده است.

 براستي پرچم مسلمان كه براي دفاع از آن بر«مي گويد: » في ظالل«سيد قطب در 
مي خيزد، عقيده اش است و وطني كه به خاطر آن به جهاد بر مي خيزد، همان كشوري 
كه در آن شريعت اهللا قائم است و سرزمينش دراالسالم است كه منهج اسالم را به عنوان 
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منهج زندگي برگزيده است و هر برداشتي غير از اين برداشت، تصوري غير اسالمي 
 1»ه و اسالم آن را به رسميت نمي شناسد.است كه از آن بوي جاهليت برخاست

در ميان اين قله هاي مرتفع و دامنه هاي فرودست كوهها، «و در جايي مي گويد: 
صخره هاي فراواني به چشم مي خورد از قبيل: مكاري، چربزباني، ستيزه گري، سياست، 

ايسمهايي  كياست، مهارت، ابتكار، منافع دولت، منافع وطن، منافع گروه و ديگر اسمها و
 2»كه اگر دقيق بنگريم، در زير آن كرم وجود دارد.

امروز مردم براي خودشان معبوداني علم كرده اند و بر «در جاي ديگري مي گويد: 
آنها نام قوم، وطن، ملت و... نهاده اند و اينها جز بتهاي ساده اي نيستند كه مشركان آنها 

ه آنها را شريك خداوند قرار داده اند و براي را علم كرده بودند و جز معبوداني نيستند ك
  3»آنها نذر و قرباني مي كنند.

عادتهاي جاهلي با هم گره خورده اند، گاهي تحت شعار خون و «و نيز مي گويد: 
نسب، و بسا تحت لواي سرزمين و وطن و گاهي به نام قوم و قبيله ظاهر شده و گاهي 

رنگ و بوي جنسيت و نيز در زماني با شعار تحت عنوان زبان و رنگ و در برهه اي با 
شغل و حرفه عرض اندام مي كند و اينها نقطة اشتراك و تاريخ مشترك و يا سرانجام 

از برداشتهاي جاهلي به  -علي رغم نقطه هاي وحدت و افتراق  -مشترك بوده و همگي 
 4»شمار مي روند و از اصل برداشت اسالمي متفاوت هستند.
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مي گويد: آنان » في ظالل«اك بي ارزش است. سيد قطب در : وطن مشتي خاول
توجيه مي كنند، قطعا از شأن منهج » وطن اسالمي«جهاد اسالمي را در حمايت از  كه

كاسته و آن را كمتر از موطن به حساب مي آورند و اين اعتبارها به حساب اسالم به 
حساس اسالمي رخنه پيدا شمار نمي روند، اينها ديدگاههاي نوين غربي هستند كه بر ا

كرده اند، زيرا عقيده و منهجي كه شايستگي رهبري داشته و جامعه را قيادت مي كند، 
تنها اعتبار و يگانه امري است كه در احساس اسالمي دخيل است، اما سرزمين به ذات 

 1خود هيچ ارزش و اعتباري ندارد.

: 

ي پايه است، زيرا وطن به معناي اين تصوير ارائه شده از وطن، تصويري ناقص و ب
مشتي خاك نيست، بلكه وطن عبارت است از ملت، تمدن، مؤسسه ها، تاريخ، پيروزيها، 
قضايا، جايگاه اقليمي و بين المللي، تاثيرگذاري سياسي و فكري در جهان اسالم و عرب، 

ر تاريخ وطن يعني ابرمرداني كه تاريخ اين سرزمين را در عرصة علوم شرعي ساختند و د
ملي براي دفاع از آن نقش آفريني كردند و در عرصة اقتصادي، نظامي، ديپلوماسي، 
 ادبي، فني و ديگر مواردي كه فرزندان اين وطن از خود مايه گذاشته و فداكاري كردند. 

بنابراين، تغافل اين همه دست آورهايي كه سازندة مفهوم وطن هستند و تعريفي 
وان مشتي خاك، پديدآورندة نوعي نافرماني ملي بوده و خشك و ناقص از وطن به عن

 فهمي وارونه و معكوس را به دنبال داشته و اوج تحقير و ذلت را ببار آورده است.
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حب وطن عبارت است از احساس بي ارزش بشري كه بايد با آن مبارزه نمود  دوم:
 و مانند بيزاري از گناه و معصيت از آن اجتناب ورزيد. 

ن هم فهم و برداشتي بيمار و درهم آميختگي عجيبي بين احساسات ناپاك : ايتعليق
و بين  –است كه اهللا تعالي به ما دستور داده است تا خود را از آن منزه داريم  -و جنايت 

احساسات ارزشمند و انگيزه هاي فطري راسخ و خدادادي است و شرع بر شدت ثبات 
ماية استقرار و ثبات دروني مي شود؛ زيرا  آن در درون انسان تكيه داشته است و اين

نياز به تكنسين تشريع آن را ندارد؛ زيرا انگيزه هاي طبيعي براي توجيه انسان  شريعت
براي حركت به سمت سالمتي كفايت مي كند و يكي از اين انگيزه هاي ارزشمند، 

 انتساب و وفاداري به وطن و سرزمين است. 

در فقه شافعي به همين مطلب » الوسيط«در كتاب: االسالم ابوحامد غزالي  
در انگيزه هاي طبيعي چاره اي در ايجاب وجود دارد؛ زيرا قوام دنيا به اين «اشاره دارد: 

 1اسباب است و مسلما قوام دين بر قوام امور دنيا و مظانّ آن استور است.

دريافته و راه و همين است خرد روشن كه با نور شريعت منور گشته و مراد اهللا را 
ياب شده است به اين كه شريعت در برخي از مسائل به ثبات انگيزه هاي طبيعي اكتفا مي 
كند، چون اطمينان دارد كه طبع سليم براي توجيه انسان كفيل است، لذا قانون جديدي 

 وضع نمي كند و نياز به تعيين امر مشخصي پيدا نمي كند.

آن، يكي از اين اموري است كه از طبع  حب وطن و انتساب و اعالم وفاداري به
 سليم به دست آمده است.
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دينوري در كتاب المجالسه از طريق اصمعي آورده است كه گفت: من از باديه 
نشيني شنيدم كه مي گفت: اگر مي خواستي فردي را بشناسي، پس ببين چه احساس و 

 1عالقه اي به وطن و سرزمين خود دارد.

به اين احساس ارزشمند فطري اعتراف مي كند و  شگفت اينجاست كه سيدقطب
همانا دلواپسي اندوهبار براي جدايي از وطن همان دلواپسي نخستيني است «مي گويد: 

كه در درون تحريك مي شود، وجداني كه آدمي را وادار به هجرت مي كند. اينجاست 
إنَّ «ي زمين: و دومي وسعت و فراخ» يا عبادي«كه اين دو مورد: يكي نداي دوست: 

 2»دلهايشان را لمس مي كند. »أرضي واسعةٌ

زنبور عسل، هر جا كه باد بوزد و «يكي از علما سخن وي را نقل كرده و مي گويد: 
آن را به درختها و چوبها ببرد، باز هم دسته و تيمش را مي يابد، اما اين حاسة وطني و 

را از آن با ابزارهاي مالحه تكميل ملي در انسان ضعيف است، ولي ساز و برگ اندكش 
 3»مي كند و ما نياز شديد به اين غريزه داريم و خردهاي ما اين نياز را مسدود كرده است.

خداوند در مورد حضرت موسي مي فرمايد: چرا به مصر بازگشت، در حالي كه از «
كشته بود، از  آنجا آواره شده بود و نيز فرد قبطي را كه با فرد بني اسرائيلي درگير بود،

اين رو از مصر فرار كرد و بني اسرائيل انواع عذاب را دست قبطي ها مي چشيدند؟! پس 
چرا به مصر بازگشت در حالي كه در مدين در جوار شعيب كه دخترش را در عقد او 
درآورد، در آرامش و اطمينان بسر مي برد؟ قطعا اين جاذبة وطن و اهل و خانواده است 
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به عنوان پرده اي قرار داد و آن را براي موسي مهيا كرد تا بازگردد. ما كه قدرت آن را 
نيز در اين زندگي در حركت هستيم ، عواطف و احساسات، آرزوها و اميدها ما را 
تحريك مي كنند و اينها چيزي جز اسباب ظاهري براي هدف نهفته و پرده اي براي 

ابصار آن را درك نمي كنند، نيستند و چشمها براي دستي كه نگاهها آن را نمي بيند و 
 1»آن دست پروردگار مدبر و مهيمن و عزير و قهار است.

هجرت در راه اهللا تهي بودن از هر چيزي است كه نفس به سوي «و نيز مي گويد: 
آن تمايل دارد و نسبت به آن حرص و عالقه نشان مي دهد از قبيل: اهل و ديار، وطن و 

 2»غراض زندگي.خاطره ها، مال و ساير ا

پروردگارش در اينجا او را بر نعمتي يادآوري مي كند آن گاه كه «و نيز مي افزايد: 
او را به سوي استغفار هدايت نموده وسينه اش را منشرح ساخت و او را از غم و اندوه 
نجات داد و در اين بال رهايش نكرد و او را به چيزي كه خواسته بود، آماده كرد، لذا او 

خوف و ترس از قصاص مورد امتحان و آزمايش قرار داد و با غربت و جدايي از  را با
اهل و وطن و خدمتگزاري و چوپاني آزمود. او كسي بود كه در كاخ بزرگترين و مرفه 

 3»ترين و بهره مندترين فرمانرواي زمين بزرگ شد.

پس از به به نظر شما چه انگيزه اي موسي را مراوده مي كرد تا «و نيز مي گويد: 
پايان رسيدن مدت طي شده به مصر باز گردد، در حالي كه با خوف و ترس از آنجا 
بيرون رفته بود؟ انگيزه اي كه موجب از ايد بردن خطري بود كه در انتظارش بسر مي 
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برد، در حالي كه او فردي را كشته بود و فرعون و قومش توطئة قتلش را چيده بودند؟ 
را منتقل مي كرد و شايد اين بار تمايل فطري او را به سمت  آن دستي بود كه گامهايش

وطن و خانواده و به سمت سرزمين و ديارش رهنمون مي شد و خطري كه يكه و تنها از 
 1»آن گريخته بود، از ياد او برد تا وظيفه اي را كه براي آن آفريده شده بود انجام دهد.

زيرا اين انديشه در مقابل خالفت و  : بايد انديشة وطن را از ذهن بيرون راند؛سوم
 امت قرار دارد.

 : تعليق

وقتي انتساب به وطن يك ساختار راسخي از ساختارهاي فعل بشري و يكي از 
مهمترين ساختارهايي است كه خداوند در فطرت انسان قرار داده است؛ زيرا شريعت آن 

بين بردن و تجاهل آن، نه  را مورد تاكيد قرار داده و با آن هماهنگ شده و در راستاي از
اين كه برنامه اي نداشته، بلكه آن را تعديل نموده و مرتبش ساخته و براي مكلف نشانه 
هاي پيشرفته اي براي انتساب آن در نظر گرفته است، از اين جهت آن انگيزة قهري 
 شكل گرفته از درونش به آن لبيك گفته و آن را از پرتگاهها و اماكني كه امكان سقوط
در آنها وجود دارد، پاسداري نموده است. وآن گاه شريعت پاك هيچ ايرادي در 
انتسابهاي جزئي در چارچوب انتسابات كلي نمي بيند، بلكه آن را پشتيباني نموده و 
رسوخش مي بخشد و آن را از نسق و ترتيب كلي بيرون نمي سازد و به اظهار عالقه به 

و به دنيا آمده و در آنجا زيسته است، اجازه  يك سرزمين مشخصي كه در آن زاده شده
داده است. و اين امر با اظهار محبت و عالقه به كل امت هيچ گونه تعارضي ندارد، زيرا 
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جزئي از آن است و اگر عالقه اش بر آن غالب شده و به چنان تعصبي تبديل شد كه 
 عت مردود است. مسلمان با ديگران مردم از در دشمني و نبرد در آمد، از نگاه شري

از اين رهگذر است كه دوستي با وطن و سرزمين مورد تاييد بوده و شريعت قضية 
با وجود آن كه در مدينه  وطن دوستي را مورد تاكيد قرار داده است و آن حضرت

 استقرار يافته بود، اما با مكه اظهار عالقه مي كرد و به سويش مشتاق بود.

با يك نگاه علمي مشخص، يا جريان فكري مشخص  از اين رو اظهار عالقه به وطن
و يا متُد پژوهشي مشخصي پا به عرصة ظهور گذاشته است بدون آن كه بين مسلمان و 
مراكز گسترده تر و چارچوبهاي بزرگتر ايجاد فاصله نمايد؛ بلكه همة اين انتسابها از منبع 

را بنا كرده اند، نشأت گرفته انتسابهاي بزرگتري كه خود سازندة آن بوده و ستونهاي آنها 
 اند. 

از اين رو شريعت مبارك از انتساب جزئيي كه انسان نسبت به آن تعصب به خرج 
داده و با مسلمانان از در جنگ و ستيز در آمده و خود را از ديگر انتسابهاي جزئي منقطع 

و كوچكتر بزرگتر  سازد، نهي فرموده است تا بدين شيوه توازن بين مراكز مختلف اعم از
حفظ شود و موهبتها شكوفا شده و افكار و نقطه نظرات گوناگوني بدون تعصب و 

 دشمني شكل گيرد.

بنابراين، انتسابها نوعي مراكز و دوائر هستند كه برخي از برخي ديگر گسترده بوده و 
دايرة بزرگتر، دايرة كوچكتر را نفي ننموده و دايرة كوچكتر به بطالن دائرة بزرگتر حكم 

 نمي كند و روابطشان از همديگر نمي گسلد. 
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بنابراين، انتساب انسان به وطنش به معناي ملغي ساختن و نفي كردن امت بزرگ 
عربي و اسالمي نيست، زيرا اينها دوائر متداخل و به هم پيوسته اند و اين انتساب، يا از بين 

ر گيرد كه اين كار برود و صاحبش مورد انكار و بيزاري از وطن و قوم و اهل آن قرا
شايسته و مناسبي نيست و يا اين كه موجب فريب صاحب اين ايده گشته و به تعصب و 
عداوت بينجامد به طوري كه اين انتساب وي باعث قطع ارتباط با همكيشان وي در دوائر 
بزرگتر گردد كه اين امر نيز مورد نكوهش است. لذا حسن انتساب و اعطاي حقوق آن 

چيزي كه ما در اينجا در مورد  -رتباط وي را با روابط بشري منقطع نسازد، به طوري كه ا
با انتسابي كه انسان را به يك دائرة معين، خشك و متعصب به بار  -آن سخن مي گوييم 

آورده و موجب قطع ارتباط با ديگر داوئر قرار مي دهد تفاوت وجود دارد و تالش ما 
ن برخي از معاصرين بروز كرده است، تصحيح شود ، براين است تا اين اشتباه كه در ميا

آنان كه گمان برده اند كه برخاستن براي امور دين مقتضي اعالم برائت از حب وطن 
است و قبال نيز واضح شد كه سخنان بزرگان و ائمة هدايت از حب وطن از قبيل دوائر 

ري و رشد داده و انتساب است و در فطرت انسان نهادينه شده و شرع حنيف آن را آبيا
ترازوي آن را با ديگر دوائر به صورت مساوي وضع نموده است به طوري كه تجاوز و 
جور و جفا بر يكديگر را روا نمي دارد و آن را مرتب و منظم مي نمايد تا انسانيت انسان 

 تكامل يابد.

: وطن عبارت است از مرزهاي جغرافيايي ساختة استعمار كه ما آن را چهارم
 نداريم و هيچ تعاملي با آن نداريم.دوست 

حسن البنا گفته است: اسالم مرزهاي جغرافيايي را نمي پذيرد و تفاوتهاي جنسي 
 خوني را ارزش قايل نمي شود.
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 :تعليق

وطن به معناي مرزهاي جغرافيايي اي و ساختة استعمار نيست، بلكه عبارت است از 
ان سال قبل از استعمار دارد و استقرار سرزميني اصيل و ديرينه كه تاريخي بيش از هزار

وضعيت فعلي مي طلبد تا از آن پاسداري نموده و به دفاع از آن برخيزيم و برداشتن اين 
مرزها با بازي كردن و تزوير امكان پذير نيست، بلكه اين مرزها با معاهدات و توافقنامه 

كه به عنوان مثال هاي مهم و بر اساس مكانيزم هاي محترمي شكل گرفته اند، چنان 
 اتحادية اروپا اين گونه است.

عالوه بر اين ارزش وطن ربطي به انديشة مرز ندارد، بلكه وطن يك ارزش تاريخي، 
علمي، اقليمي و بين المللي است و وطن مصري به صورت خاص، تركيبي از نبوغ 

 مكاني، زماني و انساني است.

طن به صورت ناقص در اذهان روي داده و و بنابراين، خلط شديدي در مفاهيم
معرفي شده و تصويري نازيبا از آن ترسيم شده است و در نتيجه اين امر منجر به نابود 
ساختن ارزش، تاريخ، توليدات و نقش آن شده وآنگهي احساسات انسان مورد بازيچه 
قرار گرفته است به طوري كه مفهوم وطن در ذهن آدمي مورد التباس قرار گرفته و 

استعماري و آثار بد و مخرب آن با انديشة وطن گره خورده است به طوري كه  انديشة
هر گاه انديشة وطن در ذهن خطور كند، ذهن آدمي به زشتي و ناگواري استعمار منتقل 
مي شود و چنين متصور مي شود كه بد دانستن استعمار متقاضي بد دانستن وطن است 

 عمار است.تحت اين شعار كه وطن از دست آوردهاي است
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: وطن محلي براي سكونت است كه انسان به آن دل بسته و اهللا آن را مورد پنجم
 نكوهش قرار داده است.

 وإِخْوانُكُم وأَبنَاؤُكُم آباؤُكُم كَانَ إِنْ (قُلْاين مطلب به اين آية سورة توبه اشاره دارد: 
كُماجوأَزو يرَتُكُمشعالٌ ووأَمااقْتَرَفْ ووهةٌ تُمارجتنَ وا تَخْشَوهادنُ كَساكسما ونَهتَرْضَو 

بأَح كُمنَ إِلَيم اللَّه هولسرو ادجِهي وف هبِيلوا سصتَّى فَتَرَبح يأْتي اللَّه رِهبِأَم اللَّهلَا و 
 و قوم و همسران و برادران و فرزندان و نپدرا اگر: بگو«يعني:  .1الْفَاسقينَ) الْقَوم يهدي
 و بازاري بي از كه تجارتي و بازرگاني و ايد، آورده فراچنگش كه اموالي و شما، قبيله
 و خدا از نظرتان در اينها است، شما عالقه مورد كه منازلي و ترسيد، مي آن رونقي بي

 مي را خود كار خداوند كه باشيد انتظار در باشد، محبوبتر او راه در جهاد و پيغمبرش
) سعادت راه به( را نافرمانبردار كسان خداوند). فرستد مي فرو را خويش عذاب و( كند

 ».نمايد نمي هدايت

اين جنبشها فهمي غلط و وارونه را ساخته اند و چنين برداشت كرده اند كه وطن 
قرار گرفته است عبارت است از خانه هايي كه انسان ها به آن دل بسته و مورد عالقة آنان 

و اگر در نزد ما از اهللا و رسول او و از جهاد در راه خدا محبوبتر قرار گريند، اين فسق و 
 نافرماني است.

اين برداشت مملو از اشتباه و غلط بوده و مشتمل بر منهج بيماري از فهم قرآن است 
هيم و اين كه منجر به اين مي شود كه ما به قرآن عكس آنچه را كه مي خواهد نسبت د

متدلوژي اجمالي غلطي در انديشة اين جريانها و در عين حال عبارت است از ورود به 
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فهم قرآن بدون ابزارهاي فهم صحيح، و ابزراهاي فهم درست عبارتند از علومي كه 
االزهر به فرزندانش در طول سالها به دانشجويانش مي آموزد از قبيل: بالغت، نحو، 

زيرا قرآن به زبان عربي آشكار نازل شده است و فهم آن بدون  اصول فقه و علم تفسير؛
اين ابزارها غير ممكن است و هر كس بخواهد قرآن را بدون اين ابزارها بفهمد، او بر 
قرآن با پيش داروري خود غلبه كرده و افكار شخصي خويش را بر قرآن تحميل مي كند 

شد و اين شيوه اي بسيار خطرناك  و اين امر منجر به نسبت دادن دروغ به قرآن خواهد
 است. 

 مابراي تفهيم اين آيه نمونه اي را ذكر مي كنيم: 

اين آيه از شخصي سخن مي گويد كه برخي از امور شخصي و خواهشات تنگ 
خويش را در درجه بندي اولويات خويش بر قضاياي بزرگتر مقدم دانسته است، چرا كه 

ال، و يا مسكنش به عنوان حائلي قرار دهد تا از هر كس رابطه اش را با پدر، فرزند، م
حركت او به سمت قضاياي بزرگتر جلوگيري نمايد، اين شخص مخالف شريعت الهي 
است و اين تصوير نكوهيده براي شخصي صادق مي آيد كه به خانه و مسكنش دل ببندد 

هللا و رسولش به طوري كه خانه، كاخ، باغ و بستان، شركتها و يا اموالش در نزد او از ا
محبوبتر و پسنديده تر باشند به شيوه اي كه اگر به او گفته شود: همانا سرزمينت در خطر 
است و هر گاه وطن در خطر باشد، خداوند جهاد را واجب گردانيده است، لذا خانه و 
اموالت را رها كن و به سمت جهاد براي دفاع از آن حركت كن، او به اين امر اقدام 

نزل شخصي برايش پسنديده تر از قضية دفاع از وطن است؛ چيزي كه نكند؛ چون م
 خداوند آن را جهاد در راه خود ناميده است.
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از اين رو اهللا تعالي در اين آيه به ما مي گويد: شريعت مبارك به شما امر مي كند تا 
 اولويتهايتان را درجه بندي كنيد و امور شخصي را بر امور اجتماعي مقدم نشماريد و
مواظب باشيد از اين كه در خودخواهي و منافع شخصي غرق شويد و امور بزرگي را كه 

 منافع عمومي را تهديد مي كند، در بوتة فراموشي بسپاريد.

پس كجاست اين مفهوم شريف قرآني در ايدة شخصي كه با مفاهيم قرآني بازي 
ردد كه اهللا تعالي مي كند و مي خواهد آن را وارونه جلوه دهد تا اين گونه متصور گ

محبت و دوستي با مسكن را كه از نگاه او دوستي با وطن است، در يك كفه قرار داده و 
محبت با اهللا و جهاد در راه او را در كفة ديگر گذاشته است؟ در حالي كه فهم درست 
آن است كه محبت با اهللا و وطن دوستي در يك كفه قرار دارند و خودخواهي و حرص 

افع شخصي در كفه اي ديگر. اما ديگر اموري كه تصوير بدي از وطن ساخته مفرط بر من
 اند، در خالل صفحات آتي به آنها پاسخ داده مي شود.

 دوم:

 تصوير درست از وطن در فكر اسالمي و از نگاه االزهر شريف

 وطن دوستي در قرآن كريم و كالم مفسران 

قرآن كريم نسبت به وطن دوستي اما فخرالدين رازي اشارة لطيفي در استدالل از  
دارد و آن اين كه اين انگيزه اي فطري و عميق در درون است. چنان كه در ذيل اين آيه 

 اگر و«يعني: . 1ديارِكُم) منْ اخْرُجوا أَوِ أَنْفُسكُم اقْتُلُوا أَنِ علَيهِم كَتَبنَا أَنَّا (ولَومي نويسد: 
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 براي( كه اين يا و بكشيد، را خويشتن) خدا راه در( كه كرديم مي واجب آنان بر ما
 »رويد. بيرون خود سرزمين از) جهاد

فخر رازي مي گويد: خداوند جدايي از وطن را مساوي به كشتن دادن قرار داده 
 1است.

گويا خداوند مي فرمايد: اگر من يكي از دو مشقت سنگينتر و سختترِ هستي را بر 
رمان نمي بردند و آن دو مشقت بزرگتر عبارتند از: در آنان واجب مي كردم از آن ف

معرض تلف قرار دادن جان و در مقابل آن جدايي از وطن، از اين رو تلف كردن جان 
در يك كفه و در مقابل آن جدايي از وطن قرار دارد و جدايي وطن در نزد خردمندان 

ن است كه تعلق به وطن امري دشوار و مساوي با تلف شدن جان است و اين امر بيانگر اي
 و اظهار عالقه به آن جايگاه عميقي در درون دارد. 

المفاتيح مي گويد: جدايي از وطني كه به آن انس  عالمه مال علي قاري در مرقا
 .2الْقَتْلِ) منَ أَشَد (والْفتْنَةُ از اين جهت آية: گرفته شده است، از سختترين بالهاست.

به اخراج وطن تفسير شده است. زيرا پس از آن، اين » است. بدتر كشتن از فتنه و«يعني: 
). حيثُ منْ (وأَخْرِجوهمآيه آمده است:  وكُمرا شما كه) مكّه از( را آنان و«يعني:  3أَخْرَج 

 4»سازيد. بيرون اند كرده بيرون آنجا از
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باز مي  از اينجاست كه هر آيه اي كه از فضيلت هجرت بحث مي كند، به اين اصل
گردد و آن حاكي از صبر و شكيبايي فراوان و مغلوب ساختن نفس بر جدايي از وطن 
محبوب و ايثار و فداكاري براي يكي از مفاهيم شريف است. بنابراين، اين چه مفهوم 

 ارزشمندي است كه نفس به خاطر آن اين مشقت طاقت فرسا را تحمل نمايد!

 شاعري مي سرايد: 

       
      

 

     
     

 

سه موردند كه به هنگام فرا رسيدن آنها صبر اندك مي گردد و عقل هر  :يعني
 خردمند از وي ناپديد مي شود.

دايي از ياران و از دست خروج اجباري از سرزميني كه آن را دوست مي داري و ج
 دادن دوست.

 وطن دوستي در حديث و كالم شارحين حديث 

از  بخاري، ابن حبان و ترمذي از انس روايت كرده اند كه هر گاه رسول خدا 
سفر باز مي گشت، به ديوارهاي مدينه مي نگريست و شترش را با سرعت حركت مي 

 آن را با شتاب تحريك مي كرد.  داد و اگر بر چارپايي سوار بود در اثر حب مدينه
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كه  در اين حديث مبارك علمكرد هدايتگري از رسول اكرم و پيامبر معصوم
تحريك شده و به  وحي بر وي نازل مي شد، وجود دارد، چنان كه قلب مبارك پيامبر

دنبال آن الهام صادق و وحي آشكار نسبت به وطن دوستي و كشش به سوي آن قرار 
ه چارپا و سواري اش را به هنگام باز گشت از سفر به سمت مدينة دارد، به طوري ك

 منوره با شتاب حركت مي دهد و به ديوارهايش خيره مي شود.

از اين رو حافظ بن حجر در فتح الباري مي گويد: اين حديث بيانگر فضل مدينه و 
 1مشروعيت وطن دوستي و اشتياق به سوي آن مي باشد.

 2القاري اثر عالمه عيني نيز وارد شده است. مشابه اين مطلب در عمد

اين حديث مبارك راهنمايي به سوي بهره بردن از سنت هاي نبوي است كه مجاور 
ديگر سنتهاي نبوي مربوط به عبادات، آداب، اخالق، حرفه و صنعت، عمران، روابط بين 

حد  المللي و ديگر ارزشهاي نبوي قرار دارد كه براي ساخت شخصيت يك مسلمان در
 تمام و كمال نقش دارند.

با عايشه و پدرش و با  مي گويد: آن حضرت» سير اعالم النبالء«حافظ ذهبي در 
اسامه و با حسن و حسين محبت مي كرد و حلوا را دوست مي داشت و با كوه احد اظهار 

 3عالقه مي كرد و با انصار بيش از عشق مي ورزيد.
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صلي مشقت سفر دانسته اند، طوري كه حتي برخي از علما وطن دوستي را علت ا
برخي از شراح حديث در تشريح اين حديث كه امام احمد و طبراني آن را از طريق عقبه 

سه نفرند كه دعاي آنان اجابت مي شود: دعاي پدر «بن عامر جهني روايت كرده اند: 
سافر گفته اند: علت اين استجابت دعاي م» براي فرزند، مسافر و مظلوم در حق ظالم.

 مشكالتي از قبيل فاقه و اضطرار و اندوه جدايي از وطن و اهل است.

در ذيل اين حديث گفته است: زيرا در سفر در اثر » فيض القدير«عالمه مناوي در 
غربت و دوري زياد از وطن، احتمال دل شكستگي و تحمل مشقت و سختي و انكساري 

 1دارند.است كه اين امور از بزرگترين اسباب اجابت قرار 

برخي از حكما گفته اند: وطن دوستي رقت قلب به بار مي آورد و رقت قلب از 
اهتمام ورزيدن و اهتمام ورزيدن در اثر ترحم و ترحم از بخشش فطرت و بخشش فطرت 

 از طهارت درايت و رشد پديد مي آيد. 

خداوند ميل فطري لطيف را در نهاد همة موجودات قرار داده است و يكي از 
تهاي پاكي كه خداوند در همة موجودات نهادينه كرده است، استقرار، آرامش، و فطر

سكون در وطن است، حتي اگر دقت شود، اين امر در ساير جنسيتهاي بشري يافته مي 
شود. چنان كه شيرها و پلنگها به كنامها و شتران به خوابگاهها و مورچه ها در سورخها و 

برند و در فطرت انسان نهادينه شده است كه به وطن و  پرندگان در النه هايشان پناه مي
 ديارش اظهار عالقه نمايد.

 1مي گويد: پيوسته وطنها محبوب هستند.» مثير الغرام الساكن«ابن جوزي در كتاب 
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عربها اين امر را مالحظه كرده و در نامگذاري اماكن تفنن به خرج داده اند، چنان 
، »عطن«، شتر »وطن«گويد: عربها به مسكن انسان  كه حافظ بن حجر در فتح الباري مي

موش » كور«، زنبور »عش«، پرنده »وجار«، سوسمار »كناس«آهو » عرين و غابه«شير 
 2اطالق مي كنند.» قريه«و مورچه » نافق«

من مي گويم: همة اين موارد به منزلة اظهار عالقه و دوستي با وطن است، چنان كه 
كتابي را تحت عنوان (حنين اإلبل الي األوطان) جمع آوري ربيعة بصري به عنوان مثال 

لذا وقتي موجودات هستي در پيرامون ما در حالي كه بي زبان هستند، اين  .كرده است
گونه اند، پس حال انسان چه مي شود؟ بنابراين انسان سزاوارتر به اين امر است؛ زيرا با 

ر رأس اين ويژگي ها قرار دارند كماالت انساني از قبيل وفاداري و جوانمردي كه د
 متمايز است. 

 احمد شوقي گفته است:

 سـتحقٌّم يـنٌود تســــلَفَ يـد/**/  حـرٍ ولألوطان في دم كـــلِّ

 سرزمين و وطن در خون هر انسان آزاده اي، دستي طلبگار و دين مستحقي را دارد.

ت اولي تر و سزاوارتر از من مي گويم: انسان با وجود برخورداري از كمال انساني
 وفاداري به وطن و اظهار دوستي و صيانت آن از ديگر موجودات است.

 وطن دوستي از نگاه فقها 
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فقها علت حكمت حج و عظمت پاداش آن را اين امر وانمود كرده اند كه نفس با 
 ترك وطن و بيرون آمدن از جايي كه به آن انس گرفته است، تهذيب مي شود.

مي نويسد: يكي از منافع حج تاديب نفس با جدايي » الذخيره«در كتاب: امام قرافي 
 1از وطن است.

 وطن دوستي از نگاه اوليا و نيكان 

 وطن دوستي از عادات و خصال نيكان و صالحان بوده است. ابونعيم در 
ن سختترين و دشوارتري االولياء با سند خود از سيد االولياء ابراهيم بن ادهم مي نويسد:

 2چيزي كه من با آن مواجه شدم، فراق و جدايي از وطن بود.

 وطن دوستي از نگاه حكما 

اصمعي مي گويد: هند گفته است: سه ويژگي در سه حيوان وجود دارد: شتر هر 
چند كه از خوابگاهش دور باشد، اما به آن عالقمند مي شود، پرنده اگر چه در سرزمين 

گي دارد، و آدمي اگر چه در جاي ديگري آبادتر خشكي زندگي كند، اما به آن وابست
 3باشد، اما دلدادة ديار و سرزمين خودش است.

دينوري در المجالسه از اصمعي آورده است كه من از باديه نشيني شنيدم كه مي 
گفت: هر گاه خواستي كسي را بشناسي، پس به اظهار عالقه اش به وطن، اشتياقش به 

 روزگار گذشته اش بنگر.برادران و به گريه هايش به 
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 وطن دوستي از نگاه شاعران و اديبان 

شاعران در اثر اشتياق و عالقةشان به وطن پيوسته سروده و گريه ها سرداده و 
ديگران را نيز به گريه انداخته اند و احساساتشان را در قالب اشعار سحرآميز بيان داشته 

ن را جمع آوري كند، كتاب و ديواني اند تا جايي كه اگر پژوهنده اي بخواهد اشعار آنا
از ابيات و اشعار آنان گردآوري مي شود. و چه بسا آنان عالقه و اشتياق خويش را نسبت 
به سرزميني اظهار داشته اند كه از آب و هواي مرغوبي برخوردار نبوده و اسباب رفاه و 

 كرده است.آسايش در آن سرزمين فراهم نبوده است، اما وطن دوستي بر آنان غلبه 

 شاعري سروده است: 

        
       

 

        
      

 

يعني: سرزميني كه ما به آن دل بسته ايم هر چند كه دوست داشتني نيست و گاهي 
 به دل مي نشيند و مالوف مي شود. چيز غير مرغوب هم

 بسا سرزميني دوست داشتني مي شود كه آب و هواي مرغوبي ندارد، اما وطن است.

انگيزة فطري اي كه در درون آدمي جاي گرفته است، خداوند شأن =به خاطر اين
هجرت و مهاجرين را باال برده است، زيرا دربردارندة مشقت و سختي است و بايد در 

 صبر و شكيبايي نمود. فراق وطن 

از اين رو خداوند فضيلت و پاداش بزرگي را براي هجرت مقرر فرموده و در 
 جاهاي متعددي در قرآن كريم اشاره كرده است.
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مي گويد: وطن محبوب و دوست داشتني و زادگاه » الذخيره«ابن بسام در كتاب: 
قمند مي شود و فرد مالوف است و انسان خردمند مانند شتر به خوابگاهش به آن عال

بزرگوار به شايستگي ها و خوبي هاي سرزمينش جفا نمي كند و سرزمين دايگانش را از 
 ياد نمي برد.

 گذشتگان گفته اند: 

ــنعج   ــين مـ ــا بـ ــالد اهللا مـ ــب بـ أحـ
ـــائمي    ــباب تمــ ــق الش ــا ع ــالد به ب

 

 ــي ــحابها   إل ــوب س ــلمى أن يص وس
ــس وأول ـــا  أرض م ـــدي ترابه 1جل

 

را در بين دشتهاي هموار دوست دارم و سالمتي من جايي است  يعني: سرزمين اهللا
 كه ابرهايش بدانجا بروند.

سرزميني كه جواني به سن پيري و كهولت من جفا كرد و نخستين سرزميني كه 
 پوست بدنم را لمس كرده است.

نويسندة ديوان المعاني مي گويد: ابن رومي علت دوستي با وطن را ذكر كرده است. 
 اسحاق گفته است:احمد بن 

ـــليمى   ــكنها ســـ ــب األرض تس أح
ــراب أرض  ــب تـ ــري بحـ ــا دهـ ومـ

 

ــدوب  ــا الجـ ــت بواديهـ وإن كانـ
ـــا حبيــب  ولكــن مــن يحــل بهــ
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يعني من سرزميني كه سليمي در آن سكونت دارد را دوست دارم اگر چه دشتهاي 
 آن خشك باشند.

حبوب من در دوستي من به خاطر خاك سرزمين نيست، بلكه بدان جهت است كه م
 آن جا سكونت دارد.

 ابن رومي گفته است:

ــه   ــت أن ال أبيعــ ــن آليــ ــي وطــ ولــ
عهــدت بــــه شــرخ الشــباب ونعمــة    
ــه   ــى كأنـ ـــنفس حتـ ــه الـــ ــد ألفتـ فقـ
وحبـــــب أوطــــان الرجــــال إلـــــيهم
إذا ذكـــروا أوطــــــــانهم ذكــــرتهم  
ـــي  ـــيم وغرنـ ـــه اللئ ـــد ضــامني في وقـ
ــة  ــن يمينـــك نعمـ ــأتني مـ ــإن أخطـ فـ

 

يـري لــه الـــدهر مالكــا وأال أرى غ
كنعمة قـوم أصـبحوا فــي ظاللكـا    
ــا  ــواله غــودرت هالك ــا جســد ل له
مــآرب قضــاها الشــباب هنالكــا   
ــا    ــوا ذلك ــا فحن ــبا فيه ــود الص عه
ــا    ــم بحبالك ـــه معص ــا من ــا أن وه
1فال تخطئنـه نقمــة مـن شــمالكا    

 

يعني: من وطني دارم كه سوگند خورده ام كه آن را نفروشم و در طول روزگار 
 آن مالك ديگري نبينم. براي

عهد كردم كه دوران جواني را در آن بسر ببرم و آن نعمتي است مانند نعمت قومي 
 كه در سايه هايت زيسته اند.

 روان چنان به آن انس گرفته است كه روح در بدن، و اگر آن نباشد نابود مي شود.
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در آنجا بسر  وطن براي مردان محبوب شده و در آن منافعي دارند و جواني شان را
 برده اند.

هر گاه آنان سرزمينشان را به ياد آورند من نيز دوران كودكي را كه در آن دل بسته 
 اند به ياد مي آورم.

انسان پست فطرتي در آن بر من ستم روا داشته و مرا فريب داد و اينك من به 
 ريسمان آن چنگ زده ام.

پس كيفر آن را از دست چپت  اگر تو از دست راست خود نعمتي را به خطا بردي،
 به خطا نخواهي برد.

 كتابها و نوشته جات در زمينة وطن دوستي

پيوسته فيض اين مطلب از گذشته به ما مي رسد و مادة سخن گسترده مي گردد به 
طوري كه برخي در اين زمينه آثاري از خود برجاي گذاشته اند كه پاره اي از آنها 

 عبارتند از:

 1اين كتاب چاپ شده است.ــ حب الوطن،  1

بن جعفر بن عبد الوهاب  حصالابن عساكر در تاريخ دمشق گفته است: ــ 2
  2در مورى اظهار عالقه به وطن نوشته است. يصالحي الحلبي القاضي كتابالهاشمي 

                                                           
 .م1982هـ ــ 1402الحنين إلى األوطان( للجاحظ، في دار الرائد العربي، بيروت، سنة  - 1
 ./23/325تاريخ دمشق/ - 2



٢٢٢ 
 

مي  األنسابدر كتاب بو سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني ، امام الحافظ اــ  3
 1ذكر كردم. إلى األوطانب بناي آن را در كتاب: النزوع گويد: من داستان و سب

 .سهل بن محمد السجستاني، أبي حاتم، اثر ــ الشوق إلى األوطان4

 .أبي حيان علي بن محمد التوحيدي، اثر ــ الحنين إلى األوطان5

أبي محمد الحسن بن عبد ، اثر ــ المناهل واألعطان ، والحنين إلى األوطان6
 .الرامهرمزيالرحمن بن خالد 

دكتر سليمان بن عبد اهللا بن اثر ــ مقومات حب الوطن في ضوء تعاليم اإلسالم ، 7
 يل.الخل وحمود أب

 .دكتر زيد بن عبد الكريم الزيداثر ــ حب الوطن من منظور شرعي ،  8

مصطفى  ــ الوطن واالستيطان، دراسة فقهية ، للدكتور محمد بن موسى بن9
 .الدالي
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 ين حقيقت و خرافهبپروژة اسالمي 
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در دوره هاي گذشته در مورد طرح و پروژة اسالمي سخنان زيادي زده شده و جدل 
و سر و صدا و هياهوي فراواني به راه افتاده است، برخي به ترويج آن اقدام نموده و عده 

بدينجا و آنجا وارد شده است، اين دشمن خدا  اي به رد آن مبادرت ورزيدند و اتهامات
و رسول اوست؛ زيرا با طرح و پروژة اسالمي مخالف است و آن يكي ياور و ياريگر 
طرح اسالمي است، بدون آن كه كسي ماهيت طرح و پروژة اسالمي را براي مردم 

د. لذا توضيح دهد تا مردم بر روشني و بصيرتي قرار گرفته و موضع خويش را اظهار دارن
من مي خواهم يك قدم به عقب باز گردم و قبل از اين كه در مورد احكام و متعلقات 
طرح اسالمي بپردازم، مي پرسم: طرح اسالمي يعني چه؟ زيرا بايد مفهوم آن قبل از آن 

 كه در مورد آن حكم شود، برايمان واضح گردد.

عميق االزهر شريف  طرحي را كه من در اينجا برايتان تقديم مي كنم، خالصة فهم
در مورد فهم اين دين و شناخت علوم و تطبيقات آن و دست گذاشتن بر مواضع اشكال 
و اسباب و عللي است كه نيازمند به غير آن به سوي اين كار است؛ زيرا با غياب اين 

و لجاجت بي  بينش ازهري مفاهيم در هاله اي از ابهام قرار گرفته و در پيرامون آن جدل
ي خواهد داد و مفهوم آن بيشتر پيچيده و دچار اشكال خواهد شد، بنابراين، مورد رو

 بياييد تا قضيه را از نشانه هاي بزرگ آن آغاز نماييم. 

پروژة اسالمي يعني تقديم كردن پاسخ هاي عيني جزئي با تفصيالت مشخص  
ادي، شده بر پرسشها و مشكالت عصر حاضر از نواحي ديپلوماسي، اداري، سياسي، اقتص

 اجتماعي، فلسفي و ادراكي.
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تقديم اين پاسخها با انگيزة اظهار نمونه اي از معرفي مسلمان است كه برگرفته  
از نصوص شرعي، مقاصد، اجماعات، احكام، تشريعات و قوانين، اخالق، ارزشها، قواعد 

 اصولي و فقهي، سنتهاي الهي، آداب و فنون شريعت اسالمي است.
ليد علم، منهج و تئوريزه كردن خواهد بود، امري كه و اين امر از طريق تو 

امكان تحويل آن به يك برنامة عملي و متُد و شيوة تطبيقي است كه به مؤسسات و 
 سازمانهاي اداري باز مي گردد.

هدف اين طرح توليد تطبيقات معرفي و خدمتگزاري سازندة موسسات و مدني  
جان، عقل، آبرو، دين، مال، انگيزه است كه در آن روح مقاصد شرعي از قبيل حفظ 

هاي عمراني و تالش براي ساخت آن، احترام انسان، تعظيم و احترام به اصول و موازين 
اخالقي، راه يافتن به جهان، افاده و استفاده از آن، بروز ارزش كودك، حرمت و ارزش 

ق انسان، نهادن به مقام و كرامت زن، پاسداري از محيط و حقوق هستي، از قبيل: حقو
حيوان، گياه و جماد رسوخ پيدا نموده و مفهوم ربانيت در همة اين موارد جريان يابد به 
طوري كه انسان به سوي پروردگارش روي آورد و اين شيوه اي از حيات متمدن و 
تطبيق عملي آن است كه دايرة آن مسلمان، مسيحي، يهودي، بودايي، سوسياليست، 

د، و همة گرايشهاي فكري و اعتقادي را در بر مي گيرد. در سكوالر، ليبرالي، چپي، ملح
آن هيچ كس در امور معامالتي احساس نمي كند كه در حالت اجبار، اكراه و يا مورد 
ظلم و ستم قرار گرفته است و هر كس در اين پروژه وارد نشود، باز هم در ساية رحمت 

يدگر و ناقل ارزشهاست كه و شفقت و انصاف قرار خواهد گرفت؛ زيرا اين پروژه تول
 آنها را براي همگان صادر مي كند.

اساس، محور، و جوهره و هدف و اساسا پيازچه اين پروژة اسالمي، همان  
منظومة اخالق، مكارم اخالقي، ارزشهاي رفيع، احترام به انسانيت، تالش براي خوشبختي 
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همانا من «رمود: است كه ف انسان در دنيا و آخرت بوده و شعار آن حديث پيامبر
بنابراين، هر راه كار عمل و يا » مبعوث شدم تا مكارم اخالقي را به پاية تكامل برسانم.

توليدي كه براي اين هدف خلل وارد نموده و يا آن را فاسد و از مسيرش منحرف سازد، 
 يا مخالف آن باشد، باطل است. 

اين وظيفة مجتهد  همگي اين موارد از قبيل تخريج فروع بر اصول مي باشند و 
يا مجامع فقهي و اجتهاد قابل تجزيه است و منظورم از آن تخريج فروع و علوم انساني، 

اداري و اقتصادي بر اصول اسالم و سرچشمه ها و نمونه هاي معرفي آن بر اساس مناهج 
 و متُدهاي استنباطي است كه بر اصول فقهي و علوم عقلي تكيه دارند. 

وط به مراكز تحقيقي، ميزگردهاي مناقشه و گفتگو و كيفيت اجرايي آن من 
كارگاههايي است كه فقهاي محقق را در علم فقه و اصول، مقاصد شريعت و واقعيت 
عصر را با افراد ورزيده و با تجربه در زمينة ديپلوماسي گردهم مي آورد به طوري كه اين 

ارزشگزاري منجر شده و امور اجرايي به سمت رويه، نحوة عمل و ايجاد معيارها براي 
همة اشكاالت، تصرفات و تطبيقات استخراج شده و نيز به پرسشهاي جزئي كه برخي 
ديپلوماتها در كارشان مطرح مي كنند، به فهم افقها، مشكالت پيشرو و مرجعيات آنها و 
تاثيرشان بر ارتباط كشور با قدرتهاي بين المللي و عرفهاي ديپلوماسي كه جهان پيرامون 

را فرا گرفته است، پاسخ داده مي شوند، وانگهي دسترسي به هر كدام از اين موارد و ما 
تخريج آنها بر اصول و موازين مسلمانان سهل و آسان خواهد شد، به طوري كه ايجاد 
نقطه نظر و تحليل و پيشنهاداتي كه از خالل آن مقاصد و ارزشهاي دين، از روي بيداري، 

به اين سمت  پاسخهايي كه شريعت اسالمي تقديم نموده است استنباط و استخراج دقيق و
 سرايت كرده است، آسان مي شود.
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در عين حال اين تدابير و امور اجرايي در ميزگردها و حلقه هاي مناقشه و  
كارگاهها ميسر نخواهد شد مگر در جوي مملو از اعتماد متبادل و صداقت و جوي 

ظهار عالقمندي بر تبادل علوم و معارف از همة عاطفي و تقدير همه جانبه و تالش و ا
طرفهاي موجود، هر چند كه نقطه نظرات و ديدگاههايشان با همديگر متفاوت باشد، زيرا 
انگيزه اي كه همگي را به اين امر وادار كرده است، حرص و عالقة شان براي بازسازي 

 كشور و محيط و مشاركت عمومي و همگاني است.
ام سياسي، مفهوم دولت، شبكة ارتباطات آن با افراد و سپس اين امر در نظ 

مؤسسات جامعه نمود پيدا كرده و دولت با وظايف خود در اين مورد با استيعاب نظم 
سياسي معاصر و بازمانده هاي فلسفي توماس هوبز، جون لوك، هگل و... آشنا مي شود 

تحقيق، توسعه، تمديد و  و باز همة اين موارد به معادن و سرچشمه هاي شريعت همراه با
توليد به كتب امام الحرمين، ماوردي، ابن خلدون و... ارجاع داده شوند تا اين فروع بر 
اصول شريعت حنيف و تحقق مقاصد آن تخريج گردند و با اين شيوه ساخت پروژة 
تفصيلي جزئي عيني تكميل گشته و پاسخهاي جزئي را نيز شامل گردد به ميزاني كه بناي 

تطبيقات بر آن كفايت كند و اشكاالت معاصر مربوطه نيز حل شوند. سپس نقد  عمل و
عملي و تطبيق واقعي اين نظريات در توسعة افقها و بافت آن و تدارك جزئياتي كه به 
آنها توجه نشده است، سهيم خواهد شد و بدينسان مرحلة جديدي از تحقيق در كيفيت به 

ن نامه ها همراه با نظم سياسي كه در اطراف ما قرار هم پيوستن اين مواد و قوانين و آيي
دارد، آغاز مي شود و اين كار شبيه آن چيزي قرار مي گيرد كه امام شافعي رحمه اهللا 
گفته است: من بيست سال روزگار مردم را جستجو مي كردم و به وسيلة آن بر فقه 

 كمك مي گرفتم.
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علمي، تجربي، اقتصادي، همچنين اين امر در همة نواحي فلسفي، ادراكي،  
اداري و... بروز پيدا كرده و به تكامل مي رسد و بدين شكل نتيجة نهايي آن بدست آمده 

 و مي توان آن را طرح و پروژة اسالمي نام نهاد.
يكي از نمونه هاي آن دوستمان، مستشار مصطفي سعفان است كه تحقيقي را  

ته است كه بين تنزيل و تطبيق تعدادي از ارائه نموده و در آن از موانع و اسبابي سخن گف
احكام شرعي وضعيت كنوني حايل مي شوند و در اين مجال هفتصد اشكال را بر شمرده 
است كه نيازمند حل و پاسخ هستند و اين امر خالصة عمرش در علم قانون و قضا به 

ها و راه شمار مي رود و تا به حال ما هيچ اقدامي براي تحقيق و تحليل، استخراج پاسخ
 حلهايي از ميراث ارزشمند و بزرگ فقهي، قانوني و قضايي اين امت نكرده ايم.

هيچ ايرادي ندارد كه طرحها و پروژه هاي اين امت متعدد و گوناگون باشد،  
چرا كه برخي از اصول نظري و مبناي آنها بر ظن و گمان است و يا اين كه مناهج و 

كه بسياري از اينها از قبيل فروع و امور عملي  شيوه هاي استنباط ظني هستند يا اين
تطبيقي هستند كه امكان دارد در ذاتشان متعدد باشند و در نتيجة آن سرماية علمي و 
جايگزينها و اختيارات گسترده و پاره هاي از طرحها و پاسخها براي يك قضيه بدست 

ادينه كرده است، آيد و مردم از خالل آن به گسترة شرع مبارك كه خداوند در آن نه
 براي نيازهاي مكلفين پي ببرند.

سپس اين مشروع اسالمي حاصل اجتهاد مسلمانان در قرار دادن شريعت بر  
واقعيتها و نيازهاي زمان فعلي ماست و مسلمانان براي انجام وظيفةشان اقدام نموده اند؛ 

براي مواردي  زيرا وظيفة شرع اين است كه راههاي شرعيي را همراه با ايجاد جايگزين
كه شرعا امكان پذير نيستند، يا به همراه تقويم و راست نمودن جهتي كه در واقع از 
شريعت مبارك منحرف شده است، براي حوادث ممكنه ارائه دهد. و در تمامي اين 
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موارد مي طلبد كه تحقيق و تفحص كافي انجام گيرد و پيشرفتها و تغييرات در مفاهيم و 
ند تا اين پروژه همگام با يك جزئية مشخص، به يك طرح و پروژه فلسفه ها لحاظ گرد

اي خشك و منجمد نينجامد، بلكه قابليت توليد پاسخهاي تازه را به ميزان هر تغيير پيش 
آمده اي براي فرضيه ها و مجاالتي كه به آن سير حركت حيات به تكامل مي رسد، 

اين است كه بين امور ثابت و  داشته باشد. يكي از ويژگي ها و خصوصيتهاي مهم آن
متغير، به همراه شناخت جهت هاي تغيير كه احكام در زمانها، مكانها، حالتها و نسبت به 
افراد متغير شده و يا به سبب آن به هنگام غيابِ جداكنندة ثابت و متغير، يا وجود خلط 

داشته باشد كه  بين آنها يا قرار دادن يكي به منزلة ديگري متغير مي شوند، تفاوت وجود
 اين امر منجر به خشكي شرع در زمان معين مي شود.

ساخت همة اين طرح ها و پروژه ها ميسر نخواهد شد مگر در بستر تحقيق و  
كنكاش و شناخت دقيق علوم انساني، به طوري كه از آن تحقيقات و پايان نامه هايي بر 

كنشهاي اجتماعي براي افراد اساس روشنگري و ديد باز با ويژگي هاي روحي و رواني و 
مصري و عربي و ديگران شكل گيرد و تا به حال ما براي ساخت اين بستر علمي و 

  ادراكي هيچ اقدامي نكرده ايم.
اسالمي سازي اي كه بر پاية جلب توليدات ديپلوماسي يا اداري استوار است،  

گوبرداري كرده است تمدني ديگر سازندة آن بوده و در آن از ما اصول فلسفي مختلفي ال
و سپس ما تالش نموده و خود را به تكلف مي اندازيم تا آن را با ويژگي هاي روحي و 
اجتماعي مغاير تركيب نموده و آن را با ويژگي هاي رواني و اجتماعي فرد مصري 
مركب نماييم و آنگهي آن را با برخي آيات قرآني و احاديث نبوي و بافتهاي عربي زيبا 

و باز ادعا كنيم كه اسالم سازي آن به پايان رسيده و ديگران را به سوي آن جلوه دهيم 
فراخوانيم و آن را به عنوان يك طرح اسالمي برايشان تلقي نماييم. در اين صورت اين 
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طرح يك شكل خارجي اسالمي به خود مي گيرد در حالي كه همة ساختارها و جزئيات 
ساس طرح فلسفيي است كه كامال مغاير و و اصول معرفي و منطلقات رواني آن بر ا

مخالف هويت و تمدن ماست و مسلما همة اين موارد جنايت بزرگي بر اسالم و علوم 
اسالمي است كه منجر به شكست شده و يا سبب ايجاد از هم گسستگي و ناهمگوني بين 

يك  مفهوم ارزشمندي نهفته شده در نفس و بين تطبيق معيشتي خواهد بود كه فرد را در
نبرد دروني قرار مي دهد و يا او را از شخصيت و ذاتش مجزا ساخته و يا او را در يك 
دوگانگي معرفي و رواني قرار مي دهد. لذا در اينجا مناسب است تا به اهرم جدا كنندة 
دقيق بين مسير اديان و مسير گرايشهاي ساختگي اشاره شود و آن اين كه اديان قبل از آن 

دستورالعملها استقرار يابند، ابتدا در قلوب و دلها نوشته مي شوند و از آنجا  كه بر قوانين و
 رفتارهاي انساني و اخالقي شكل مي گيرند.

هرگز ما موفق به ساخت يكي از طرحهاي مذبور نخواهيم شد مگر با فعال  
كردن بحثها و پژوهشهاي علمي و به كار انداختن نيروهاي عظيم علمي و تحقيقاتي و 

ا و استعدادهاي توانمند خاموشي كه در اثر طول اهمال و شدت فقر و محيطهاي خرده
پيچيدة علمي دچار يأس و نااميدي و خفقان شده و منجر به ايجاد فضايي خفگان آور 
براي ابتكار و اميد به آينده شده و متخصصان و افراد خبره را به حاشيه رانده است؛ زيرا 

طيف هاي مختلف پژوهشي را در خود گنجانده است  اين طرح يك پروژة ملّي است كه
و همة اسباب و امكانات علمي و پژوهشي را در اختيار آنان قرار داده است. و در عين 
حال براي هر كدام از اين طرحها سرمايه گذاري الزم است و قطعا انجام اين امر در ساية 

 ر چيز الزم است تا همةاقتصاد شكست خورده امكان پذير نيست؛ بنابراين، قبل از ه
احزاب و گروهها و نيروها به سمت رونق اقتصاد و فعال سازي وقف هاي علمي براي 
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خرج و انفاق كردن براي تحقيقات علمي توجيه شوند و از اينجا دور مؤسسه هاي جامعة 
 مدني در اين تحريك فرهنگي ظاهر مي شود.

قبل از آن كه ساخته شود  فراخوان و اعالم و ترويج چيزي به نام طرح اسالمي 
و از سرچشمه هاي اساسي آن استنباط شود، امري بسيار خطرناك است، زيرا مردم را به 
سمت چيزي فرا مي خواند و سپس مردم با روي آوردن و پذيرش آن با چيزي مواجه مي 
گردند كه هيچ پاسخي براي حل مشكالت عصر را ندارد و يا پاسخهايي ارتجالي و 

ئه مي دهد و يا از شموليت كافي بي بهره است و اين امر سبب مي گردد تا سست را ارا
مردم در وجود هر گونه طرح اسالمي كه به انگيزة سوق دادن و تحريك جامعه و حيات 
انسانيت پا به عرصة ظهور بنهد، دچار شك و ترديد گشته و به تكذيب آن اقدام نمايند و 

 اسالمي ديگري را نپذيرند. از اين رهگذر مردم پس از آن هيچ طرح
مثال اين مطلب اين گونه است كه گروهي از مردم با برنامه هاي تبليغاتي  

كالني كه ميلياردها پول هزينه دارد، براه بيفتند و مردم را براي خريد ماشيني كه ساخت 
كارخانه هاي مصري است، فرا خوانند و پس از آن كه مردم قانع شده و پذيرفتند و 

ته براي خريد آن حركت كردند؛ ناگهان كسي به آنان بگويد: آن را به شما مي دسته دس
فروشيم، فعال شما صبر كنيد تا ما معادن را فعال كنيم و پول كافي را براي استخراج 
معادن و مواد خام الزم كه در دل زمين قرار دارند، بيرون آوريم و پس از آن كارخانه 

بين المللي را كه در ساخت ماشين به ما كمك مي  ايجاد كنيم و آن گاه كارشناسان
كنند، فرا خوانيم و سي سال بعد ماشين مورد نظر را به شما تقديم مي كنيم! پس چرا 
مردم را براي خريد و تحويل فوري ماشين فرا خوانديد؟! بنابراين، دعوت كردن مردم 

 ال دارد.براي خريد چيزي كه هنوز ساخته نشده است، خطر بزرگي را به دنب
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همة اين موارد در ساية تجربيات افغانستان، صومالي، سودان، ايران و... به  
دست آمده كه منجر به ويراني و از هم گسستگي و عقب ماندگي كشورها، جوامع و 
ملتهاي آنان شده و ماية بدبيني بسياري از انديشمندان و پژوهشگران از هرگونه طرحي 

مي گويد، زيرا همة تجربيات گذشته نتايج تلخي را  شده است كه از طرح اسالمي سخن
به دنبال داشته است و علت آن بي توجه ما به ساخت توليد فلسفي، فكري، تئوريزه كردن 
و تطبيق اصولي بوده است كه امكان بپاخاستن دولت را بر پاية آن فراهم مي سازد، با اين 

دين حضور فعال دارند، از اين  كه ما اطمينان داريم كه اصول در نصوص و طرحهاي اين
رو براي ما يك انتقال ذهني از حضور اصول در سرچشمه ها و معادن بلند دين به گمان 
محض وجود اصول بدست آمده و براي ترويج آن بسنده شده و به عنوان يك امتي كه 
 الزم است در مقابل نيازهاي همة امت بپاخيزيم، از سازندگي، تنزيل، تخريج و برآورده

 ساختن همة نيازمنديهاي عصر بر اساس آن اصول غفلت ورزيده و شانه خالي كرديم.
عالوه بر عجر و ناتواني كه مدتها امت بدان گرفتار شده و نتوانسته است، نشانه  

هاي كافي اين دين را طوري طرح ريزي كند كه بتواند به اشكاالت عصر پاسخ دهد، 
آن ناپديد شدن كامل اخالقيات و ارزشهاي اين  اشكال ديگر و بسيار مهمي وجود دارد و

دين و بروز پرخاشگريهاي رواني بيماري است كه در باقيماندة جامعه ظهور كرده و 
موجب نابودي و هالكت آن شده است، آن هم در شرايطي كه مردم به سمت طرح 

از  اسالمي فراخوانده مي شوند در حالي كه از ساخت جزئيات آن ناتوان مانده اند و
جامعه تصويري بسيار سلبي و معكوس ساخته شده و مردم به تكذيب اهللا و رسول او 

 روي آورده و برخي به سمت الحاد و بي ديني روي آورده اند.
اين شريعت مبارك معدني است كه غني از انواع معادن و جواهر نفيس و  

ين و علوم و ناياب است، اما استخراج اين جواهر نيازمند اسباب و ابزارهاي سنگ
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مهارتهاي متعدد است و به حفاري و سوراخ كردن و به كارشناسان خبره و معدن شناس 
و معدن سازي، و دستگاههاي ذوب و راه و دستگاههاي كَشنده و در  و به حمل و نقل

و كوچكي نياز هست كه همان پاسخهاي  عين حال سيستم ها و ابزارهاي باريك و دقيق
بنابراين، ما نياز به فعال ساختن سپرها، دستگاهها و كارخانه  ريز مشكالت عصر هستند.

نياز داريم تا  -و در نصوص كتاب و سنت قرار دارند  – هايي كه مواد خام را مي گيرند
آنچه به نيازهاي عصر پاسخ مي گويد، را استخراج نماييم، ولي مشكل ما اين است كه 

زنگ گرفته اند و مدتهاست كه از كار اين سپرها و اسباب آالتي كه توليد مي كنند، 
لَوافتاده اند و قرآن كريم به همين مطلب اشاره دارد: (و وهدولِ إِلَى رإِلَى الرَّسي وأُول 

بنابراين استنباط امري سنگين است و كار توليد،  1منْهم). يستَنْبِطُونَه الَّذينَ لَعلمه منْهم الْأَمرِ
استخراج را انجام مي دهد و بايد چيزي را توليد نموده و بسازد كه به نيازها سازندگي و 

و پرسشهاي عصر حاضر پاسخ گويد و مقاصد شريعت را محقق ساخته و آرامش و 
خوشبختي انسان را در دنيا و آخرت فراهم آورد و نور علم را در همة ميادين گسترش 

گرفته اند، سراسر رحمت و راحتي و  دهد و علمي كه با آن بندگان مورد خطاب قرار
آرامش است ، از اين رو منشأ بحراني كه ما بدان گرفتار هستيم عمل نكردن به وظيفه اي 

تَنْبِطُونَهساست كه اهللا براي ما مقرر ساخته و فرموده است: (ي  .( منْهم 
از حيث علوم و  که –مؤسسات علمي اكادمي بزرگ از قبيل االزهر شريف  

مي توانند اين مشروع علمي را بسازند  –ج و تاريخ و تجربه علمي عميق برخوردارند مناه
و توانايي فراهم آوري هزينه و فضاي علمي و آزاد ساختن توانمنديهاي ناب علمي آن را 

 دارند.
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علماي با تجربة گذشته تالش كردند تا به وظايف زمانشان اقدام نمايند و ما نيز  
بر شيوه و منهج آنان، نه به مسائل صرف چنگ بزنيم؛ زيرا بسياري از امروز نياز داريم تا 

آن مسائل در شرايط ويژة آن زمان طرح شده و پاسخگوي اشكاالت زمان ما نيستند، اما 
باز هم دربرگيرندة متُدهاي نيكويي در تعامل با وحي مجرد و زمان مترقي را دارند. سپس 

 اشا، فقيه دستوري وپ يقدرمندي چون عالمه الزم است تا از تجربيات بزرگان ارزش
مخلوف منياوي، شيخ اإلسالم حسن العطار، دكتر حامد ه سنهوري، عالمعالمه قانوني 
ي، شيخ طنطاو شيخ محمد عبد اهللا دراز ، دكتر محمد عثمان نجاتي،ه عالم ربيع،
ش ه و دهها شخصيت كه در اين مسير گام نهاده و تالجمع يشيخ عل ه، عالميجوهر

 فراواني را براي برآورده ساختن نيازهايشان انجام داده اند، استفاده كنيم.

اين پروژة بزرگ و گسترده به مراحل صعود در تاريخ همة ملتها شباهت دارد،   
طوري كه نياز به زمان طوالني، طاقت فرسا و سخت دارد و هر ملت، دولت و تمدن به 

يارات و گزينشهاي ميراث علمي كه در هويت و اصول خويش بازگردد و به حوزة اخت
اطراف مان قرار دارند، توجه نمايد و اين از بستر كارشناسان، انديشمندان و استعدادي 
نادر و بزرگ در همة علوم و معارف به همراه پختگي در تركيب نتايج بدست آمده ميسر 

ديدگاه و  مي شود، به طوري كه بازو و پشتيبان همديگر قرار گيرند تا به ساخت يك
طرح و اختيار اين امت و واكنش درست به نظم جهاني كه در اطراف ما قرار دارد، 

 بينجامد.
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قوانيني كه از روية جنبشهاي افراطي پنهان مانده و 
 در نتيجه مرتكب اين اشتباهات تاريخي شده اند
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 نينواق

تاب و سنت براي به هنگام تحقيق يكي از قضايا و نگريستن به دو وحي ك -1
 دريافت رهنمون از آن دو، بايد قوانين زير مراعات گردد:

يكم: همة آيات و احاديث مربوط به آن قضيه جمع آوري شوند تا اين فرصت براي 
ما فراهم گردد و پرداختن به آن نظريه به صورت كامل، از خالل مجموع مفردات و 

يكي از نصوص بدون توجه به متعلقات متعلقات آن واضح شود، وگر نه با در نظر گرفتن 
و اجزاي تكميل كنندة آن، آيه را به مثابة ماهي اي قرار مي دهد كه از آب بيرون آورده 
شده است. و در عين حال استخراج احكام و مفاهيم از آيات كريمه فقط به علم فقه 

را  مربوط نمي شوند، بلكه از هر آيه اي از قرآن مجيد مي توان حكم يا مفهومي
استخراج نمود، اعم از اين كه مربوط به آيات متعلق به فقه باشد يا متعلق به داستانها و 

 اخبار امتهاي گذشته و...
طوفي گفته است: احكام شرعي همان گونه كه از اوامر و نواهي استنباط مي گردند، 

لي كم آيه اي همچنين از داستانها، مواعظ و امثال آن نيز استنباط مي گردند. بنابراين، خي
 1در قرآن كريم يافت مي شود كه از آن حكمي استنباط نشود.

ابن دقيق العيد گفته است: استنباط احكام از قرآن كريم منحصر به آيات مشخصي 
آيات احكام منحصر به اين عدد نيست، بلكه با توجه به تفاوت «نيست. وي مي گويد: 

وه استنباط بر بندگانش مي گشايد، متفاوت قريحه ها و اذهان فقها، و آنچه خداوند از وج
هستند. و شايد فقها با ذكر اين عدد، آياتي را مدنظر داشته اند كه بالذات با داللت 

 2اوليةشان به احكام داللت مي كنند نه به صورت داللت تضمني و التزامي.
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دوم: حسن تركيب نصوص و انضمام آنها با يكديگر، به طوري كه آنچه حق آن 
م است، در اول، و آنچه جايگايش آخر است، موخر آورده شود تا دسترسي به مقد

 احكام عام و خاص و مطلق و مقيد به راحتي ميسر گردد.
سوم: حسن نظر در وجوه داللت و شناخت مدلوالت الفاظ، و اين امر مي طلبد تا 

اب ديدي وسيع و نگاهي ژرف به زبان و ادبيات عرب داشته باشد. شوكاني در كت
مي گويد: هر كس قصد فهم كتاب خدا و سنت پيامبرش را بر اساس » العرف الندي«

آنچه زبان عربي اقضا مي كند، دارد، قطعا وي به معناي اساسي الفاظ پي نخواهد برد، 
مگر اين كه شناخت كاملي به علم لغت داشته باشد و هرگز به معناي دقيق بنية الفاظ 

ر اين كه با علم صرف آشنا باشد و شناخت حركتهاي عربي دسترسي پيدا نمي كند مگ
اعرابي را نخواهد دانست مگر زماني كه با علم نحو آشنا باشد و شناخت امور دقيق زبان 
عربي و اسرار آن برايش ميسر نخواهد شد مگر اين كه به علم معاني و بيان آشنا باشد و 

اصول آگاه باشد. از اين جهت قواعد زبان عربي را نخواهد دانست مگر اين كه به علم 
اين علوم مقدمة علوم اجتهادي بشمار مي روند، هر چند كه برخي از علما در اعتبار 
برخي از اين علوم در اجتهاد اختالف كرده اند؛ زيرا شناخت زبان عربي به شيوه اي كه 

ندي از منطبق با علم لغت باشد جز با اين امور كامل نمي شود و ترديدي نيست كه با بهرم
دانش به امور باريك علم لغت، امور باريك كتاب و سنت استنباط مي شوند و از اين 
امور باريك احكام شرعي استنباط مي گردند، همان گونه كه از ظاهر آيات نيز استنباط 

 1مي شوند.
به هنگام پژوهش و كنكاش در آيات قرآن مواظب باش تا تصورات و  -2

ي شخصي، عقل و ذهنت را احاطه نكنند تا قرآن را به برداشتهاي پيشين، يا ديدگاهها
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شيوه اي كه مي خواهي و دوست داري تفسير نموده و سوق دهي؛ بلكه نگاهت را عميق 
بگردان، بگذار تا قرآن تو را به داللتها و الفاظ و رهنمونهاي درخشان خود هدايت كند 

ا راهنما و رهبر خويش قرار وآنگهي به تعديل مفاهيم و برداشتهاي خود بپرداز و قرآن ر
 ده و با كمال خوف و ادب مترصد داللتها، افادات و محتمالت قرآن كريم باش.

برحذر باش از اين كه از قرآن مفهومي را استنباط نمايي كه مقاصد و عموم  -3
مراد آن به ابطال آن حكم فرموده است؛ زيرا ممكن است ما از نص شريف معنايي خاص 

اط نماييم، اما محال است كه از قرآن چيزي استنباط شود كه بر ابطال آن و يا عام را استنب
 برگردد. 

گفته است: يكي از قواعد امام شافعي » الفتاوي الفقهية الكبري«ابن حجر هيتمي در 
اين است كه: از نص معنايي خاص و يا عام استنباط مي شود، اما چيزي كه بطالن آن به 

 1ود.قرآن برگردد، استنباط نمي ش
بنابراين، اگر كسي از قرآن معنايي را استنباط نمود كه منجر به تكفير امت شده و 
آن را به جهالت و شرك متهم مي كرد، و عليه امت به بغاوت پرداخته و اين بغاوت را 
جهاد مي ناميد و مدعي بود كه وجود اين امت، قرنها پيش متوقف شده است، قطعا خود 

بطالن كشيده است، وگر نه چگونه اين قرآن و حديث شريف  قرآن بر اين استنباط خط
و علوم شريعت در خالل قرنها به دست امتهاي كافر منتقل شده است؛ بنابراين اين 

 استنباط باطل است.
به ميراث مسلمانان احترام بگذار و با آن هماهنگ باش و برآن بيفزا و از مناهج  -4

مسائل، كه زمان آن گذشته است، چنگ بزني،  آن بهره ببر، بدون اين كه بر پاره اي از
مسائلي كه گذشتگان به حل آنها پرداخته و در مورد آنها نظر داده اند و بر وفق منهج 
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درست و نگاه ژرف به تصوير و كيفيت آن اقدام نموده و علت و دليل آن را اظهار 
گشته است و اگر داشته و آثار و نتايج آنها به صورت تحقيق شده در زمان آنان پديدار 

ما رويدادهاي عصر خودمان را به همان منهج به عينه به تصوير كشيده و به همان كيفيت 
 اظهار نماييم، قطعا نتيجه اي معكوس را ارائه خواهيم كرد. 

همچنين خود را به اقوال و ديدگاههاي گذشتگان منحصر ندان، بلكه از نظريات 
واظب باش از اين كه معاني و نظرياتي را استنباط نمايي آنان بهره گير و بر آنها بيفزا، اما م

كه همة تالشها و زحمات آنان را ناچيز شماري و خرد و انديشة آنان را تحقير كني. 
همچنين مسأله اي را براي مردم بيرون نكني كه مخالف اجماعي فقهاي گذشته باشد، 

ده و بر خالف شيوة علما در چرا كه با اين كار به منزلة انقطاع ارتباط با وحي تلقي ش
 استنباط مسائل خواهد بود.

شيوه هاي استنباط گذشته را جستجو كن تا مبادا در استنباط، مفهوم، انديشه و  -5
فكر دچار انحراف نشوي، آن گاه پس از آن كه انديشمندان در اين برداشت و انديشه 

ن نباشد كه يك منهج تحقيق كردند، آن را عين انديشة خوارج بيابند؛ پس تالشت بر اي
انحرافي را در تحت يك عنوان معاصر با روانداز نوين تكرار نموده و در ميان مردم 

 برانگيزي.
بايد چنان فهم صحيحي را ساخت و ارائه كرد كه امين رهنودهاي اركان  -6

بزرگ و سه گانة قرآن و علوم آن از قبيل: شناخت وحي شريف، شناخت شيوه هاي فهم 
نانة صحيح آن باشد. بنابراين، مواظب باش تا از كساني نباشي كه مدعي و توجه واقع بي

 نص بوده و وآنگهي بر آن تمرد نموده و بتازي و بر واقعيت آن غلبه كني.
فقه، انديشه، طرح و استنباطي كه اساسگزاري مي كني و آن را تحت فشار   -7

ور مي سازي، اين چيزي دروني، يا پشت ميله هاي زندان و يا با انگيزة حماسي صرف متبل
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جز انديشة مضطرب نخواهد بود و از دقت نظر كافي برخوردار نخواهد بود و مسلك 
صنعت علم با توجه به آنچه از اهل آن معهود بوده است، برخوردار نخواهد بود. امام 
بخاري در كتاب صحيح خود روايت كرده است كه ابوبكره به فرزندش كه در سيستان 

حالي كه عصباني هستي در ميان دو نفر قضاوت نكن؛ زيرا من از رسول بود، نوشت: در 
هيچ كس از شما در ميان دو نفر قضاوت نكند، در حالي كه در «شنيدم كه فرمود:  خدا

و نيز علت اين امر آن است كه خشم و عصبانيت  1حالت عصبانيت و خشم قرار دارد.
به شيوة درست و با دقت نظر كافي مجالي براي عقل و خرد نمي گذارد و قواعد علمي 

آن اجرا نمي شوند، بلكه انسان را مشحون و منفعل ساخته و تحت فشار تحوالت دروني 
كه مملو از خشم و ناگواري است، قرار مي دهد، بنابراين، چگونه مي تواند وحي شريف 

 را به شيوة نيكو و نحو احسن استنباط نمايد؟ 

مي گويد: مثال اين سخن فرمودة رسول » مستصفيال«االسالم امام غزالي در  حجة
و اين اشاره اي است بر  »ال يقض القاضي وهو غضبان«است كه فرموده است:  خدا

اين كه خشم سبب ممنوعيت قضاوت است؛ اما اگر عميق بنگريم واضح مي شود كه 
خشم بذاته علت آن نيست، بلكه علت اصلي آن دهشتي است كه مانع انديشه كافي مي 
شود تا جايي كه فرد گرسنه، و انساني كه در حالت فشار ادرار و مدفوع قرار دارد و فرد 
دردمند را نيز به آن ملحق مي كند، بنابراين، خشم و عصبانيت به عينه علت ممنوعيت 

 2قضاوت نيست.
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مي گويد: خشم  »ال يقض القاضي وهو غضبان«و نيز امام غزالي در ذيل حديث: 
ت شده است؛ زيرا عقل را مضطرب ساخته و مانع استيفاي فكر و سبب ممنوعيت قضاو

انديشه مي شود و اين امر در گرسنگي شديد، تشنگي شديد و درد زياد نيز يافته مي شود 
  1و بر خشم قياس مي شوند.

معناي اين سخن آن است كه هر آنچه انديشه را مضطرب و مشوش ساخته و از 
نمايد، به آن ملحق مي شود. پس تحت شرايطي كه استيفاي فكر و علم كافي ممانعت 

آدمي در حالت عصبانيت و فشار دروني قرار داشته باشد، دسترسي به علم، فقه و تفسير 
ميسر نمي شود و آن ديدگاه و نظريه اي كه در زندان پايه ريزي شود، به ويژه زماني كه 

و پرده برداري از معاني  مربوط به تفسير قرآن و تامل در معاني و وجوه دالالت و كشف
آن مربوط باشد، اعتباري ندارد؛ چه رسد به اين كه از خالي بودن جايگاه اصول فقه، علم 

 بالغت و ادبيات عرب و مقاصد شريعت بر آن افزوده گردد؟!
هيچ كس شايستگي اجتهاد در باب مصالح و مفاسد را ندارد مگر آن كه به   -8

 يعت احاطة كلي داشته باشد.صورت اجمالي و تفصيلي به مقاصد شر
گفته است: اگر اجتهاد به نصوص مربوط باشد، پس بايد » الموافقات«امام شاطبي در 

شرايط علم به علوم عربي را دارا باشد و اگر به معانيي از قبيل: مصالح و مفاسد تهي از 
اقتضاي نصوص يا پذيرفته شده و تسليم شده از طرف صاحب اجتهاد در نصوص مربوط 

ود، پس در اين صورت تنها علوم عربي كفايت نمي كند و بلكه آشنايي به مقاصد ب
 2شريعت به صورت اجمالي و تفصيلي نياز هست. 
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در حالت غياب از مقاصد شريعت و غياب از شناخت سنن الهي، خلل بزرگي  -9
در فهم ايجاد مي شود و هر كس به امثال اين علوم احاطة كامل نداشته باشد، فهمش 

 به واقع فاسد مي گردد. نسبت
سيرة نبوي داراي قواعد ويژه اي در استنباط مسائل در استخراج احكام از  -10

خالل واقعات سيرة نبوي مي باشد و كسي كه در الحاق مسائل به آن شتاب ورزيده و 
دروغ گفته و اشياي مخالف شريعت را بر وي  احكام را بر آن قياس نمايد، بر پيامبر

دروغ گويد، جايگاهش در دوزخ  و هر كس بر رسول خدا منسوب نموده است
 خواهد بود.

سپس به دنبال اين امر فاجعة هولناكي «مي گويد: » البحر المحيط«امام زركشي در 
نهفته است و ممكن است فتواي يك صحابي مربوط به رويداد خاصي باشد كه اتفاق 

ا بر ديگر حوادث از شيوه هاي افتاده است و اين اشتباه است؛ زيرا قرار دادن رويداده
 باريك فقهي است و اغلب آنها بر اشتباه استوار است. 

 بدين ترتيب به كمك فرمانرواي بخشنده اين كتاب به پايان رسيد.
 درود و سالم فراوان بر سرورمان محمد و بر آل و اصحابش باشد.


